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 شـناسـنـامـه اثـر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  :نویسنده

 (513پانیک)

 :نام اثر

 (هامن و نوشته)

 :نوع اثر

 )دلنوشته(

 :سطح اثر

 برنزی()

  

 

 :ژانر اثر

 (اجتماعی، تراژدی)

 :تعداد صفحات

 (ده)

 :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(

 :رمانیکانجمن لینک 

 )کلیک کنید(

 :لینک سایت اصلی رمانیک

 )کلیک کنید(

 آثارتایپ 

https://romanik.ir/forums/threads/%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%B3%DB%B1%DB%B5.5193/
https://romanik.ir/forums/members/panic-315%E2%98%86.185/
https://romanik.ir/forums/
https://romanik.ir/forums/
https://romanik.ir/
https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/forums/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.23/
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 معرفی تیم اجرایی اثر

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تیم اجرایی اثر: 

 

 :طراح جلد

(nfs_nm) 

 :کپیست

 (لیانا مسیحا)

 ویراستار:

 (هانی.میم)

 :ناظر

 (هستی همتی)
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 :مقدمه

 نویسم تا روشنایی را بر تاریکی چیره کنم و شعر را به پیروزی برسانم،می

 های گندم بخوانند تا درختان بخوانند،نویسم تا خوشهمی

 بفهمد، نویسم تا گل سرخ بخواند تا ستاره تا پرنده، گربه، ماهی، صدف مرامی

 ها، از تیغ سانسور برهانم،ها را از تفتیش از بوکشیدن سگنویسم تا واژهمی

 .بار بسازمنویسم تا از او ابری نممی

 .رهاندتنها زن و نوشتن، ما را از مرگ می

 

 نزار قبانی-

**** 

 

های و دست باشد ست قلم و کاغذنویسم تا چیزی نوشته باشم، برای نوشتن دلیل ندارم فقط کافیمن می

اندازند، نوشتن، آیند روی کاغذ سفید، خط بیدانم از کجا میهایی که حتی خودم نمیمن که حرف

 !خواهم باشمی آن چیزی که میهویت پنهان؛ اما واقعی من است و همه

 هنویسم تا بفهمم وقتی افکارم بنویسم تا جای غرغر در گوش این و آن برروی کاغذ غرغر کنم. میمی

ا نویسم تسوزد. میگیرند و دلم به حال دوستانم میای میشوند چه ریخت مسخرهکلمات تبدیل می

 .ام شود هستمثابت

 کنم؟کنم که فکر میکنم یا فکر مینویسم تا بفهمم آیا واقعاً فکر میمی

 .نوشتن برایم مثل گرفتن سطلی زیر دهانم است که بر رویش باال بیاورم

**** 
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شَوَند وَ مُدام هایی که هیچ گاه به زَبان آوَردِه نِمیهایم را، تمام شکایتنویسم تمام غصهمی جامن این

 .نویسمچه که بر من گذشت را میام را، تمام آنشَوَند، تمام غم و اندوهنِوِشتِه می

توانم بر ه نمیچه را کنویسم آنام میهایی که در سینه نگه داشتهشروع و پایانش با خودم است، ناگفته

خواهم انجام دهم و تصمیماتی که نویسم تا درک بهتری نسبت به کارهایی که میزبان بگویم. می

نویسم که کاری کنم، پانصد کلمه میخواهم بگیرم، پیداکنم. از شما چه پنهان، اول صبح، قبل از اینمی

 . ...ایم خواهم داشتهتری نسبت به اولویتخواهم چه کار کنم و بعد تصویر شفافکه می

**** 

 ام را آرام کنم،نویسم تا روح عاصیمی

 ها،نویسم تا پناه ببرم از رنج دوران به واژهمی

نویسم نویسم تا زنده بودن را احساس کنم، زندگی را زندگی بکنم، مینویسم تا تاب بیاورم، من میمی

 گر مغزم خاموش شوند،های ویرانتا زمزمه

 خلق شود خالقیت،نویسم تا من می

 .نویسم تا نفس بکشمام جانی تازه ببخشم، میهای نیمه جان زندگینویسم تا به سلولمی

 .نویسم تا رد خیال و احساسم بر صفحه باقی بماندنویسم تا جرعه جرعه لذت ببرم. میکلمه به کلمه می

**** 

شَوَند وَ مُدام گاه به زَبان آوَردِه نِمی هایی که هیچهایم را، تمام شکایتنویسم تمام غصهجا میمن این

نویسم، شروع و پایانش با چه که بر من گذشت را میشَوَند، تمام غم و اندوهم را تمام آننِوِشتِه می

م را توانم بر زبان بگویچه را که نمینویسم، آنام را میهایی که در سینه نگه داشتهخودم است. ناگفته

وم. جا ساکن شکنم به دنیای خیال، در آن زندگی کنم و شاید برای همیشه در آن نویسم تا پروازمن می

نویسم تا دنیای موازی جدیدی سرشار از آشتی و نویسم تا زندگی را در آغوش کشم. من میمن می

 .مهر و راستی بیافرینم

های تپنده را لبنویسم تا همه قنویسم تا راهی بسازم؛ راهی به درون، به ژرفای جان، من میمن می

 .لمس کنم
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**** 

وم. جا ساکن شنویسم تا پرواز کنم به دنیای خیال، در آن زندگی کنم و شاید برای همیشه در آنمن می

نویسم تا دنیای موازی جدیدی بیافرینم سرشار از نویسم تا زندگی را در آغوش کشم، من میمن می

نویسم تا ؛ راهی به درون، به ژرفای جان، من مینویسم تا راهی بسازمآشتی و مهر و راستی، من می

جا مالِ مَن اَست، مالِ خودَم، هایم فَریاد اَست، اینجا کَلَمِههای تپنده را؛ اما اینلمس کنم همه قلب

آید و روح بی جان و نا امیدم را ام بیرون میتر از هر فریادی است که از حنجرههایم کوبندهکلمه

ها نویسم چون قصههای شه و پریان نیست میها، قصهنویسم تا نشان دهم قصهدادم، میتسکین می

 .شودپایان و شروع ندارند، شاید از وسط داستان من یا تو شروع می

**** 

هایی که برای دشمنانت گران نویسم... اشکهایت را میاشک جا با قلم، قصهجا با سنگ، من اینتو آن

 .تمام خواهد شد

نویسم تا بماند جا محرومان مینویسم نامه و روزی از اینهایت را شمرده، میخدا اشک نگران نباش

نویسم چون گاهی نباید ناز کشید و توان آن را گفت، من میای که فقط با نوشتن میهای ناگفتهحرف

ضعف دارم  که در گفت و گوام ندارم، از اینای نزدهدرد کشید و فریاد زد، گاهی راهی جز نوشتن حرفه

 شوی و تودهد، دنیا دنیایی است که تا صحبت نکنی خورده میاحساس خوشایندی به من دست نمی

 .تر از نوشتنش استای که زدنشان برندهای ناگفتهمانی و حرفهمی

**** 

های من را نشان نویسم چون نوشتن دیدگاه و حرفنویسم، من مینویسم تا بدانم چرا میمن می

ها چیزی فراتر از حروف است تا جمله را معنا سازد، من نوشتن را نویسم تا یادم بماند کلمهدهد، میمی

انتخاب کردم تا صادقانه دنیایم را به روی کاغذ بیاورم و به بعد از خودم کمک کرده باشم، قلمم چنان 

کند به پا می گذارم بدون هیچ گونه ترسی چنان غوغاییسرکش است که تا آن را بر کاغذ روزگارم می

قدر گیرد و توانایی آوردن آسمان به زمین را دارد، آنهای جهل و اندوه من را به سُخره میکه سلول
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دهم به تمام هیچ و کنم و اتمام میهایم را برای پرواز در آسمان ذهنم باز مینویسم تا نمیرم و بالمی

 .پوچی که در ذهنم است

**** 

ها نویسم تا لذت ببرم از ردیف شدن کلمهشوند، میها هم مریض میآنشوند، ها هم افسرده میقلم

 نویسم تا یادم نرود دنیایم خدایی دارد،آید. میکنار هم و ساختن مفهومی که از ذهنم بیرون می

گیرم جا ارزش هیچ ناامیدی و ناالن کردن را ندارد، سر را باال مینویسم تا به خودم اثبات کنم که اینمی

ی هایم از سرابی که همههایم، برای دلتنگینویسم، برای دغدغهنویسم، با خون خودم میافتخار می و با

نویسم، از اسرار حقایق، از یاران باطل چه باید بشکند میام را به یغما برد، از سکوت، از هر آنهستی

نویسم تا دل هر ا، مینویسم تا برسد به عرش خدمینویسم که بدانم چه آوردند و چه ها بردند، می

 .بدکار و ظالمی را به لرزه درآورم

**** 

ه هایش سایه انداز هستند، نها فراوان است. در شهری که آدمها بسیار و دیدنیهای زیاد، شنیدنیگفتنی

 چه باید دیده، سخت نگیر، شاید درچه باید شنیده و نه آنشود و نه آنچه باید گفته شود، گفته میآن

، کنیهای پوچ، دردناک باشد؛ اما زود عادت میالی این بودنایه شدن و گم کردن بودنت در البهآغاز س

جا گویی، به کخواهند و با خودت میبینی که از تو میشوی، توی آینه همان چیزی را میصبح بیدار می

 . ...گذریاش، میها، بیخیال همهرسید آن همه فریاد، آن همه دردها و دغدغه

 . ...؛ ولی به سادگی یک جرعه آبسخت

**** 
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قدر راحت همه سکوتم قدر شکستم و خرد شدم که مبادا از نگاهم، حرفم و صدایم دلی بشکند و چهچه

 ها را از نو بسازم،را به حماقتم تعبیر کردند، انگار قسمتم این است که ویرانه

 نمکم باشم، انگار قسمتم این است که شوری زبان دیگران، جبران دست بی

 های دیگری سر به سر شود،هایم با تلخ زبانیانگار قسمتم این است که شیرینی اندک لحظه

 . ...انگار قستم این است که به یاد داشته باشم و از یاد بروم

**** 

قدر کم عمق، من نیز قدر کوتاه، هر چهنویسم تا بمانم، نه برای ماندن که برای حک شدن، هر چهمن می

داند شاید هایم مبدل شدند که میهایم به گذشتهطور که اکنوناز تاریخ خواهم شد، همان جزئی

ست تا بگویم من در تاریخ ها را با شوقی خواند، همان یک نفر کافیرهگذری از زمان، کاغذ پاره

ا ای زندگیم را بنویسم تا خودم را بیابم، همان که ابتدا و انتهام نه فراموش، من میام، نه محو شدهمانده

 . …نویسم تا آزادی را همراهی کنمکند، میسرتاسر بودنش به هم متصل می

**** 

ها را از نو بسازم، انگار قسمتم این است که شوری زبان دیگران، جبران انگار قسمتم این است که ویرانه

 دست بی نمکم باشم،

 های دیگری سر به سر شود،انیهایم با تلخ زبانگار قسمتم این است که شیرینی اندک لحظه

 انگار قستم این است که به یاد داشته باشم و از یاد بروم،

 .نویسم چون هستم و اگر ننویسم نخواهم بودمن می

**** 

 !توانم نفس نکشم، غذا نخورم، آب ننوشم؟توانم ننویسم، مگر مینویسم چون نمیمن می

شم. توانم در ذهنم به بند بکبان نیستم. واژگان را نمینویسم؛ چون زندانتوانم ننویسم، من میپس نمی

 .آنان دوست دارند رها شوند و در آسمان ذهنِ مخاطبانم به پرواز در آیند



 

 

 
8 

 کاربر انجمن رمانیک 513پانیک |ها وشتهمن و ندلنوشته 

 
توانم در ذهنم به بان نیستم. واژگان را نمینویسم؛ چون دوست دارم جاودانه بمانم، چون زندانمن می

 .سمان ذهنِ مخاطبانم به پرواز در آیندبند بکشم، آنان دوست دارند رها شوند و در آ

**** 

یسم نونویسم تا سالن کاغذی خالی نماند از رقص کلمات و نمیرد و نپوسد از این تنهایی، من میمن می

شود رازی نباشد و قسم بخورد. تا بفهمم چرا خداوند به قلم و نوشتن قسم خورده است. مگر می

شود  نویسند این راز فاششود. فکر کنم تنها برای کسانی که مینویسم تا راز این قسم برایم روشن می

نویسم تا خودم را بیابم، همان که ابتدا و انتهای زندگیم را با سرتاسر بودنش به هم نه برای همه! من می

 نویسم تا آزادی را همراهی کنم،کند، میمتصل می

 . ...نویسم تا به رهایی برسممی

**** 

خواهد، چون دوست دارم بنویسم و دوست داشتن مه چیز که دلیل خاصی نمینویسم؛ چون همن می

شوند، چون اگر من تغییر بخواهم باید خود دلیلی است، چون تغییرات بزرگ از همین کلمات شروع می

از خود شروع کنم و اگر بخواهم از خود شروع کنم باید خود را بشناسم و اگر بخواهم خود را بشناسم 

 .نویسم چون خودم را دوست دارمتا افکارم برای خودم آشکار بشود، من می باید بنویسم

**** 

 شب رفت و

 حدیث ما به پایان نرسید

 شب را چه گنه

 حدیث ما بود دراز

 

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

 

 

 

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

ین ابرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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