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 شـناسـنـامـه اثـر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ااا

 

  نویسنده:

 (فاطمه مجیدی)

 نام اثر:

 (زندگی را ورق بزن)

 نوع اثر:

 )دلنوشته(

 سطح اثر:

 ای(نقره)

  

 

 :ژانر اثر

 (تراژدی)

 :تعداد صفحات

 (نه)

 :اختصاصی بودن اثر

 (بله)

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

 اطالعات اثر: 

 

 لینک های اثر: 

 

 
 در انجمن:لینک تاپیک اثر 

 یک کنید()کل

 لینک نمایه نویسنده:

 )کلیک کنید(

 :انجمن رمانیکلینک 

 )کلیک کنید(

 :لینک سایت اصلی رمانیک

 )کلیک کنید(

 آثارتایپ 
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 تیم اجرایی اثر: 

 

 :طراح جلد

(nfs_nm) 

 کپیست:

 سین.پ()

 ویراستار:

(naf.as.o.o) 

 منتقد:

 (سوما غفاری)
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 :مقدمه

 .غم؛ ولی امید داشتن برای زندگی

 !تو باید زیر این همه درد دووم بیاری؛ ولی به خدا و خودت امید داشته باشه

 

 :نویسندهسخن 

 .این دلنوشته دارای پانزده پارت است؛ ولی کامل غمگین و تراژدی نیست

*** 

شده یک روز از درد گریه کنی، زجه بزنی و فریاد بکشی؛ ولی کسی کنارت نباشه؟ کسی نباشه درکت 

 !کنه؟

هات رو روی دهنت بزاری و صدای هق هقت رو توی گلوی پر ها زمین بخوری، دستشده بعضی وقت

 از بغضت خفه کنی، خفه کنی تا کسی متوجه نابود شدنت نشه و صدای شکسته شدن قلبت رو نشنوه؟

*** 

 های توی این شهر متنفر بشی؟شده از خودت و آدم

 :هات رو ببندی و با خودت بگیشده به آسمون تاریک شب نگاه کنی، چشم

 چرا من، مگه گناه من چیه؟ -

رحمی، از این همه دی که توی وجودت ریشه زده؛ از این همه بیشده قلبت تیر بکشه از این همه در

 درد؟

*** 

 :های کم جونت رو روی قلبت مشت کنی، صورتت از درد جمع بشه؛ ولی به خودت بگیشده دست

 .تحمل کن، تموم میشه -

 ولی به حرفی که به خودت زدی ایمان نداشته باشی؟

های اشکت با حسرت روی صورتت بشینه. دلت هجا خیره بشی. تک تک قطریک گوشه بشینی به یک

 به حال خودت بسوزه؛ ولی کسی نباشه که دلش برای تو بسوزه؟
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*** 

 احساس؟هایی که کشیدی تبدیل بشی به یک آدم بیشده از این درد

 کسی که هیچ احساسی نداره؛

 !نه به خودش، نه به این سرنوشتی که با خودکار سیاه نوشته شده؟

 !ل قهوه تلخهسرنوشتی که مث

*** 

خوشی خودت یه لبخند بزنی؛ ولی یه لبخندی که پشتش کلی غم پنهون شده باشه، یه شده برای دل

 لبخند مصنوعی؟

 یه لبخندی که معنی یه لبخند واقعی رو نداشته باشه و معنی یه غم بزرگ توی قلبت رو داشته باشه؟

 ها، پشت این ابرهای سیاه؟شده پنهون بشی پشت این غم

*** 

شده دلت گریه بخواد؛ ولی دیگه حس گریه کردن هم نداشته باشی و فقط توی خودت بریزی، به 

 جا نگاه کنی ویک

 :به خودت بگی

 .ها خسته شدممن از این گریه -

با  کنن وهایی که با چه شوقی بازی میهای توی خیابان نگاه کنی؛ به بچهشده بری بیرون و به آدم

 :خودت بگی

کردم و از ته دل بازی می "درد"ی ن مثل شما بچه بودم تا بدون دونستن معنی کلمهکاشکی م -

 !خندیدممی

*** 

 .کنیخودت رو درک نمی

 !احساس یه آدم شکست خورده رو داری که از زندگی سیر شده
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ایی جئه؛ ولی هیچ ی که انگار زیر پاهای توی بام تهران، به شهر پر از جمعیت نگاه کنی؛ شهربری لبه

 .برای تو توی این شهر وجود نداره

*** 

 خواد؛قدر هوای این شهر دلگیره! آسمون دلش گریه میچه

 .خواد؛ ولی نمیشهباریدن می

 شده به خودت بگی دیگه بسه؟

 .از میون دردها بلند بشی و به خودت کمک کنی

 :به خودت بگی

 !منم دوست دارم بخندم و خوشحال باشم -

 .بینی که چقدر به خودت بدهکاریکنی، میودت نگاه میوقتی توی آینه به خ

*** 

 !به خودت یه لبخند، یا شایدم بیشتر از یه لبخند بدهکاری؛ به خودت قول بده که جبران کنی

 .های دیگه خوشحالی رو درک کنیتا مثل آدم

 تجربه کنی؛

 !حس کنی

*** 

 .رو تجربه کنی عشق

 !عشق به خانواده

 .خانواده نیستهیچ عشقی مثل عشق به 

 .هیچ دوست داشتنی مثل دوست داشتن خانواده نیست

 !عشق یک کلمه عجیب؛ ولی پر معنی

 .ترین احساس دنیاستست، عشق هم قشنگترین منظرهمثل غروب خورشید که قشنگ
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 !خودت رو فراموش نکن

 .به خدا ایمان داشته باشه

 .ت؛ تالش کن تا توی این آزمون موفق باشیخدا هر سختی که برای ما قرار داده، یک آزمون برای ماس

*** 

 !های زندگی دووم بیارییها و دشوارسعی کن در مقابل تموم سختی

 .تونم، من به خودم ایمان دارمبه خودت بگو من می

هیچ انسانی توی این جهان وجود نداره که به اون چه دوست داره، بدون دشواری و تالش برسه! باید 

 .بشی؛ باید تالش کنی تا برسی تالش کنی تا موفق

*** 

 !ها به خودت لبخند بزن؛ زندگی آزمون خطاست، ناامید نشو از شکست خوردناز میون اشک

 !وقت از خودت ناامید نشوهیچ

 !تو هستی که باعث خوشحالی خودت میشی، پس تالش کن

*** 

 !ها برسی، تا خود واقعیت باشیتالش کن تا به بهترین

زندگی دو روز "و به قول معروف های کوچیک خودتون رو ناراحت نکنید؛ زندگی ارزش نداره با چیز

 ".؛ مهربان باش شاید فردایی نباشدتاس

*** 

 !هایی که به خودمون داریمشاید دیر بشه برای برگشتن به عقب و جبران بدهکاری

 !ا معنی خوشبختی رو بفهمیهات رو بگیر و از روی زمین بلند شو تبه خودت کمک کن، دست

 .زندگی همیشه یکسان نیست، تو باید تالش کنی تا با زندگی راه بیای
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*** 

 !زندگی باال و پایین زیاد داره

 .هاش، باز هم درس میشه برای مابدیها و با تموم خوشی

 

 ".مقصدی به اسم خوشبختی وجود نداره! اگه از زندگی لذت نبری، این تو هستی که به زندگی باختی"

 

 0011آذر 

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

 

 

 

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

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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