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 مؤسسین مجموعه:  علیرضا کیانی  و نسترن آقازاده 

 

 

: شناسنامه اثر  

 ناظر:

  هلیا فکور

 ویراستار:

 هلیا فکوری

 منتقد:

 ریحانه اسفندیاری

 طراح:

 ریحانه اسفندیاری

 کپیست:

 ک.ی

 

 

 

 مشخصات اثر:

 نام اثر:

بعدیسه دلنوشته    

 نویسنده:

 ماه بانو

 ژانر:

 تراژدی 

 تگ:

( ایحرفه)   

 تعداد صفحه:

 (8 )  
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 دلنوشته: سه بعدی 2

 دلنوشته سه بعدی به قلم ماه بانو ) ن.آقازاده ( 

 بسم هللا ارحمن الرحیم 

 

 

 :مقدمه

 

 از هر طرف زندگی را نگاه کنی، اول و آخر، سه بعد دارد؛ 

 شادی، 

 غم، 

 !خأل

 .داشت ها را در زندگی خواهیو تمام این ُبعد 

*** 

 

 کند؛ زندگی سر جنگ با انسان باز می

 گویی چرا... ؟ وقتی هم که می

 .آورد دلیلی برایت نمی

 و در این میان، این تو هستی که باید انتخاب کنی؛

 جنگ،

 شکست، 

 !سازش

 !کدام؟ 

 کند انسان را؛ ها نابود میهر سه آن 

 !شاید هم نجات

 .ماندست که تا آخر، پنهان می یان زندگی جزِء اسراریپا

*** 

 کنید؟ ت؟! چگونه زندگی را زیبا توصیف میزندگی زیباس

 کنید؟ گونه فکر میزندگی جذابیتی ندارد؟! چرا این

 کند؛ ای تصور می هر کس در جهاِن خود، زندگی را به گونه 
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 دلنوشته: سه بعدی 3

 دلنوشته سه بعدی به قلم ماه بانو ) ن.آقازاده ( 

 !یکی خوب، یکی بد 

 اّما حقیقت کدام است؟ 

*** 

 در این زندگی، هیچ حقیقتی وجود ندارد؛ 

 .نیست ی چیزهایی که وجود دارد، دروغی بیش همه

 بیند؛ ست که انسان در خیال میاین زندگی، مانند سرابی

 رود؛اّما فرقش اینجاست که سراِب خیالش، از ذهن می 

 .ولی زندگی تا موقع مرگ، کنارت است

*** 

 گذارد که حتیگاهی زندگی داغی بر دلت می

 ... . ماندخدا هم در کارش حیران می

 پرسی،ی زجرش میوقتی هم که سؤالی درباره

 «!گوید: »هنوز جان داریمی

*** 

 «از زندگی پرسیدم: »چه زمان وقِت خوشبختی است؟ 

 « .گفت: »هر گاه آسمان و زمین همدیگر را قطع کردند، وقِت خوشبختی است

*** 

 گفتند: »به دنبال خوشی بروید؛ 

 «!است گاه به سراغ کسی نرفته خوشی، هیچ 

 ما به سراغش رفتیم؛ 

 ...اّما

 زی کنیم؛ فکر کرد بازِی گرگم به هوا قرار است با

 !فرار کرد

*** 
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 دلنوشته: سه بعدی 4

 دلنوشته سه بعدی به قلم ماه بانو ) ن.آقازاده ( 

 چه روزهای عجیبی است؛ 

 !خندیخواهد، میدلت اشک می 

 !کنیخواهد، گریه میدلت خنده می 

 ید یک سر به تنظیمات زندگی بزنم؛ با

 ... . افهمد حرف دلم رانگار اشتباه می

*** 

 «.کردند: »بخند تا دنیا به رویت بخندهزمانی بزرگان نصیحت می

 ...اامّ 

 «!زنهدنیا ساز مخالف باهات می کنند: »نخند، اآلن نصیحت می

*** 

 ای شده؛عجب زمانه

 تر از رفیق،دشمن نزدیک 

 !ایتر از هر غریبه رفیق غریبه

 .  ...کند هر دردی راتنهایی در این زمانه دوا می

*** 

 «.گفتند: »دوری و دوستی

 !اندشمنای ندارد؛ همه داما نفهمیدند که دیگر، دوری و نزدیکی فایده

 ... . شوددوستی، در این زمانه پیدا نمی 

*** 

 شوی، ای میوقتی دلتنگِ ُمرده 

 روی؛بر سر قبرش می

 ...شویهای متحرک میولی وقتی دلتنگ مرده

  !...شکنیفقط می

 .ای که عمرش را کردمانند آینه

*** 
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 دلنوشته: سه بعدی 5

 دلنوشته سه بعدی به قلم ماه بانو ) ن.آقازاده ( 

 کاش بازی روزگار، مانند فوتبال بود؛ 

 ... . ت دانستی بعد از نود دقیقه، تمام اسحداقل در آن زمان می

 ...ولی حال

 !ی دیگر چه خبر است؟ دانی نود دقیقهحتی نمی

*** 

 !روزگار

 کنی؟یک سؤال: این زندگی را به چه چیز تشبیه می

 !اصالً تشبیهی داری؟ 

 :بگذار من بگویم

 ست که رگبارش،این دنیا، شبیه تفنگی»

 « ...کند قلب انسان راسوراخ می

*** 

 «!امزند: »خسته فریاد می

 شنود و داند صدایش را فقط خودش میولی نمی

 ...بس

*** 

 خدایا! تا ِکی باید جواب اشتباه آدم و حوا را ما بدهیم؟ 

 !بس نیست؟ 

 .  ...ایمای شده تر از هر خسته خسته

*** 

 بندم؛ چشمانم را می

 .کشمنفسی عمیق می

 ... . طراوتی در هوا نیست

 !گویی هوا هم به پیشواز مرگ رفته است

*** 
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 دلنوشته: سه بعدی 6

 دلنوشته سه بعدی به قلم ماه بانو ) ن.آقازاده ( 

 !این روزها، عجیب درد دارم

 ای داد؛ مانند گلی هستم که عمری، طراوت به خانه

 ... . ولی آخرش خسته شدند از آن گل زیبا

*** 

 !منت مادرم را کردههای بی دلم هوای مهربانی 

 هایی را کرده که دلیلشان،دلم هوای نترسیدن 

 !ی زندگیم، پدرم بودهاسطوره

 .  ...رسد به هیچ کدامچقدر دلم هواها کرده و نمی 

*** 

 !باران

 :خواهشی ازت دارم

 « !هم ابری شد ببار تا به همراهت، بلکه هوای دلم »

 .  ...آب ایست؛ اما دریغ از قطرهاست، طوفانی آخر سال

*** 

 !سخت است

 تنها بودن، 

 ... . سخت است

 !کنارت باشند؛ اما باز هم، تنها باشی

*** 

 مقصر تو نیستی؛ 

 ...بلکه مقصر کسی است که بدون هیچ توجهی به حاالتت، تازاند شالقش را

 !کرد وجود پاکت را و حال نوبت توست که شالقی را بتازانی که کبود

*** 

 !چرا نبودند زمانی که کودکیت، نابود شد؟ 

 !دند زمانی که بهترین دوران زندگیت، که نوجوانی باشد، نابود شد؟ چرا نبو
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 دلنوشته: سه بعدی 7

 دلنوشته سه بعدی به قلم ماه بانو ) ن.آقازاده ( 

 حال آمدند؛ که چه؟ 

 که باز هم بتازانند؟ 

 :دانندمگر نمی

 «.رانیتمام شد دوران حکم»

*** 

 کنند حالت را؟چرا درک نمی

 !دانند؟ چیز تمام می چرا خود را همه

خواهند ُبعد سوم  ها میحال که زندگانی بر من، فقط دو ُبعد خود را نشان داد، این 

 !را چگونه بسازند؟ 

*** 

 !ببینم؟ گذارد خوشی را گاه نمیدانند که روزگار، هیچیعنی نمی 

 !توانند با روزگار، مبارزه کنند؟ اند، میواقعاً فکر کرده

 . ...دانند نمی

 ...! خواهند بدانندیا شاید هم نمی

 «.ها پیش، با خوشی وداع کردممن، سال»

*** 

 هایم؛ وداع کردم با لبخند روی ل*ب

 های زودگذر؛ وداع کردم با شادی 

 ... . دام بووداع کردم با هر چه که سبب شادی 

 بود؛  به من خوشی نیامده

 !بیهوده عمری به دنبالش رفتم

*** 

 .آسمان، در حال غروب است

 !و آه بر این غروب دلگیر

 کند؛ ها نمیدیدهم فکری به حال غم حتی آسمان ه
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 دلنوشته: سه بعدی 8

 دلنوشته سه بعدی به قلم ماه بانو ) ن.آقازاده ( 

 ...های کوچک راسوزاند قلب ُکند و می غروب می

 !های کوچکداند چه درد بزرگی دارند این قلب شاید او هم، نمی 

*** 

 .شید غروب کرد و شب راهی شدخور

 آیا وقت تمام شدن خورشیِد زندگانِی من نرسیده؟ 

 !تا کی صبر کنم؟ 

 چه زمان شب خواهد آمد؟ 

*** 

 است؛  ها گذشته و شبی نیامدهسال

 ...اما

 !گویی وقت رسیدنش شده است

 ... . تپد آخر این قلب پر غصه هم، آرام می

 !گویی وقت فراق است

*** 

 ترین هدیه را، روزگار به من داد؛ شیرین 

 !گویی دلش به رحم آمد

 رود؛ به تاریکی میام، مانند بخت تاریکم، روخورشید زندگانی 

 !و در آخر، وقت وداع آمد

 

 .پایان
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