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 : نویسنده

 ( مهرانه بلوچ)

 : نام اثر

 (ماندی تو م ی که پا  یدختر)

 : نوع اثر 

 )دلنوشته(

 : سطح اثر

 ( برنزی)

  

 

 : ژانر اثر

 ( یعاشقانه، تراژد)

 : تعداد صفحات

 ( هفت)

 : اختصاصی بودن اثر 

 ( بله)

 : حقوق اثر
 (.تمامی حقوق این اثر نزد رمانیک محفوظ است)

 :اثر اطالعات 

 

 :اثر لینک های 

 

 
 : لینک تاپیک اثر در انجمن

 )کلیک کنید(

 : لینک نمایه نویسنده

 )کلیک کنید(

 : انجمن رمانیک لینک 

 )کلیک کنید(

 : لینک سایت اصلی رمانیک

 )کلیک کنید(

 آثار تایپ 
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 :تیم اجرایی اثر 

 

 : طراح جلد

 (آرا )هستی همتی()

 : کپیست

(S O-O M ) 

 : ویراستار

 (ستاری رمانیکویراتیم )

 : منتقد

 نقد( مدیر )
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 : مقدمه

 

 . با من از تنها نیلوفر مرداب بگو

 . زار باز کن در میان مه، راهی از شوره 

 ! ی ماهیه تنها مرو همسا 

 . ای منمن مرو رویای نقره بی 

 . های تردید به پایان خواهد رسیدسال   !سوگند به یک جرعه سراب

 !مهرا پای تو خواهد ماند ! هایتسوگند به چشم 

 . بازگشتِ دلدادگانجا تا سرزمینِ بی از همین 

 . تو فقط جوابم را قاطع بده

 داروی من؟تا کجا با منی نوش 

 *** 

 بینی انار شیرین من؟ هایم چه می در چشم 

 بینم؟ هایت چه می در چشم 

 هایم قسم که تو بازخواهی گشت و من به خواب 

 های ارغوانی پاییز سال بعد، با سبدی از یاس 

 . شومهای وحشی، یاقی چشمانت می ی سیب در جاده

 هایت را به من بده و بگو وصل وصل بهتان نیست لطفاً تو هم دست 

 های فریب را کنار بگذار مهرابگو سایه 

 !امهای شب، زخم عشقمان را به یادگار گذاشته چرا که من در پشت پلک 

پر  هایم در ساحلی که ی تقدیرمان را مثل ناگفته نوشته ماند، دست من دختری که از ازل تا ابد پای تو می 

 ! ی مشترکمان دست نخواهم شستگونه دردناک از تو و آیندهکنم و این ست دفن نمیماهی از گوش 

 ! هایمهمدم خاطره 

 ! ی نجات من استعطر موهایت معجزه

 :بار عاشقانه بگویمبگذار این 
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 ! ها باشهایت را به من بده و تنها دلیل لبخند بابونه در پشت ابرهای سیاه، چشم -

 ! باشد ای بر دیوار کافه عشق هایت تنها پرترهاجازه نده سهم من از عاشقانه 

 . حال من حرف آخرت را بزنشوریده

 ! های ترک خورده منتظرم خواهی ماندهای طال در باغ انجیر بگو که فصل خوشه 

 شاه نشین قلبم، 

 ! با من از بوی درختان کاج بگو

 از ملودی سکوت 

 ! رسدشت می و از تنها راهی که به به 

 ها بگو با من از شادی 

 اماز لمس زیبایی 

 از فرود تا سقوط 

 ! موهایت جا ماند الیو از سر انگشتانم که البه 

 من مهرا هستم 

 ! کنمو تا نفس آخر با توهم عاشقی تو کات نمی

 چرا که زخم عشق، یادگاری دشمن عزیز من است؛ 

 امشکن بغض عشقش مانده یادگاری مردی که توبه 

 ! عزیزدلم

 کشی؟ گونه محکم در آغوش می قدر مهربانی که مرا این چه 

 ! گذاریهای من جا می هایت را در چشم نیافتنی که مردمک قدر دست و چه 

 ! برایت از خودم گفتم

 افتد، هایت لرزش خفیفی به جانشان می هایم که بدون دست از دست 

 کنند هایم گفتم که باران را نفرین می از گونه

 ! توانند پدال بزنندپاهایم که دیگر نمی و از 

 . های بسیاری پر بود اما گوش تو از عاشقانه 

 ! ی منگرگ باران دیده 

فشارد و تو هرگز نخواهی فهمید  ام را تنگ در آغوش می ی سینه فرسایی قفسه دانی چه اندوه جان نمی
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 . حجم این همه درد را

 ! نویسم برای تو که عزیزترینم هستیاند، اما می های من سرشار از سکوت ریه 

 .ی تو خواهم ماندنویسم تا بدانی من تا ابد فقط و فقط معشوقه می 

 ایها شده برایم گفتند که همراز ارکیده

 !گذریکه بدون من از باغ مهتاب می 

 ! دهیهای پر پر را به من ترجیح میبرایم نوشتند که شقایق 

 برایم از شفق گفتند، 

 ! سوی وسعت عشق از حس نوازش دستانت در آن 

 ! شودها را باورم نمیاما من این دروغ 

 . قلب بلوری من با تو همیشه تنهاست

 !امی آشنای نجواهای شبانه مرا بببن غریبه 

 . من مهرا هنوز هم دوستت دارد زندگی

 شکنی؟ ای را کی می های شیشه تو بگو این پیله 

 داری؟ از این طلوع خاکستری کی دست برمی 

 جا تا کجا منتظرت بمانم؟از این

 ! لطفاً بیا

 . بیا و با من از تنها نیلوفر مرداب بگو

 . زار باز کن در میان مه، راهی از شوره 

 ! ی ماهتنها مرو همسایه 

 . ای منمن مرو رویای نقره بی 

 . های تردید به پایان خواهد رسیدسال   !سوگند به یک جرعه سراب

 . مهرا پای تو خواهد ماند ! هایتسوگند به چشم 

 ! بازگشت دلدادگانجا تا سرزمین بی از همین 

 تو فقط جوابم را قاطع بده 

 داروی من؟تا کجا با منی نوش 

 

پایان 
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 «.با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید»

 

 

 

 . برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید 

این   انتشار آن بر روی سایت رمانیک، بهبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و 

 . مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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