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 بسم هللا الرحمن الرحیم 
 دنیا  :دلنوشتهنام 

  نویسنده: فاطمه گلناز

 ، عاشقانه تراژدیژانر: 

 سطح دلنوشته: برگذیده

 

 :مقدمه

 

 !دنیا، دوستت دارم؛ بدون هیچ دلیلی
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 !دانی چرا دلیلی ندارم؟ دانی چرا؟میمی

 !چون، برای دوست داشتنت، هیچ دلیلی، الزم نیست

 

o شومگاهی؛ خسته می. 

 !هایی که از جنس غرورنداز آدم 

 .شوم گاهی؛ دلگیر می

 !کنندهایی که زود قضاوت میاز انسان

 !ولی، تو همیشه در کنارم بودی و خدایم

 !دانددنیا! تو با ارزشی؛ اما کسی ارزشت را نمی

 ها؛بها هستی و ما انسان تو مرواریدی گران

 !کنیم. مواظب خودت باشابود میکسانی هستیم که مروارید را ن

 

o  دنیا؟! 

 !دهیزنم، جواب نمیگاهی صدایت می 

 !دنیا؟ 

 ها این همه طمع داریم؟ چرا ما انسان

 !دنیا؟ 

 کنیم حقایق را؟چرا پنهان می

 .دنیا، تو واقعی نیستی

 !خیالی بیش نیستی

 ! دنیا؟ 

 ! نداری؟  وجود  گویندمی  که است راست

 ! دنیا؟ 

 باشند؟  رحمبی  باید هاانسان چرا

 ! دنیا؟ 

 !اند؟ خسته اشانزندگی از انسان چقدر دانیمی

 ! میرند؟ می  نفر چند دانیمی
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 ! شوند؟ می متولد نفر چند دانیمی

 ! دانینمی  تو نه؛

 .هستی ایگوشه در و دنیاست نامت فقط چون

 

o ام از توخسته! 

 !گویندرحمانه دروغ می که بیاز کسانی

 های دروغینت حرفام از تو و خسته

 !ترینامت دنیاست؛ اما خودت از مورچه هم کوچک

 ...پس

 !ادعا نکن

 کسی هستی؟ 

 .توانی باشینیستی؛ و نمی

 

o گیرمهایم را پس میحرف. 

 !دانی چرا؟می

 .کنیرحمانه کارت را میچون تو بی 

 .ات نیستای قلب در س*ی*نهذره

 کمی عشق و محبت؛ 
 کمی غم؛

 ...و کمی خنده

 هست؟ 

 !نه

 .تو قلبی در س*ی*نه نداری

 !دنیایی، ظالم هستی

 

o دنیا! 

 !رحمی؟چرا بی
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 ای؟ گونهچرا این

 .گیرددلم می 

 هایم؛از حرف
 ولی،

 !دهیتو به ما اهمیت نمی 

 .کنیبازی را با سرنوشت شروع می 

 گویی؛ چرا ما را آفرید؟ روی و به خدا نمی چرا نمی
 

o دهی؟ چرا جواب سواالتم را نمی! 

 !جوابت هیاهوی باد است؟ 

 !یا ابرهای آسمان؟ 

 !یا ماه درخشان؟

 رقصند؟هایی که به دور ماه مییا ستاره
 کدام؟ 

 جوابی داری؟ 

 !نه

 پرسم، من می

 .کنیو تو گوش می

 گریم،من می

 .نگریو تو می 

 میرم؛من می

 .و تو پا برجایی

 

o دانیمی! 

 .امخسته

 از تو، 
 ابر، از ماه، از خورشید؛ از باد، از ستاره ها، از 

 .از زمین و زمان
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 هه،

 !به تو فقط باید پوزخند زد

 چون قلبی نداری، 

 .!دنیای بی رحم

 

o دنیا! 

 .گوها زیادندروغ 

 !دنیا

 .کاران زیادنطمع

 های دورو، انسان

 .!گر خیلی زیادنهای حیله انسان

 .!مواظب باش به رویت خط نیندازند

 .!ادگویند، خیلی زیها دروغ میاین

 کنند حقایق را،پنهان می

 .کنندو تو را احمق فرض می

 !مواظب باش

 

o دانی دنیا؟ می! 

 ها دوستت دارم؛ بعضی وقت

 !ها دوستت ندارمبعضی وقت

 کنم؛ها قهر میبعضی وقت

 !ها خوبمبعضی وقت

 ها چیست؟ دلیل این 

 !دنیا

 .زنمقلبم صدایت میاعماقاز ته

 !"گویم "کمکم کنمی

 !کجا هستی؟ 
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o  دنیا؟! 

 کنی؟ کار میهایم سرازیر شوند؛ چهاگر اشک

 !دنیا؟ 

 کنی؟کار میاگر یک روز، قلبم شکسته شود؛ چه

 !دنیا؟ 

 هایم را ببندم؛ اگر یک روز، چشم 
 نفسم را حبس کنم؛ 

 شود؟ چه می

 !دنیا؟ 

 اگر یک روز،
 نبضی نداشته باشم؛ 

 اگر یک روز، بدنم سرد شود، 
 شود؟ چه می

 شود؟ بمیرم؛ چه میاگر یک روز، 
 

o دنیا! 

 مردن من باعث چی میشه؟ 
 کنه؟مردن من، غمی رو هم تو دل کسی ایجاد می

 ...دنیای من

 !جوریه؟چرا این

 !جورین؟ های تو این چرا آدم

 با یه حرف خشمگین میشن، 

 !با یه نگاه عاشق

 

 

 !دنیا

 !دونن؟ های ما رو مروارید میچرا اشک

 !دنیا؟ 

 !های ما بچه هاتناشک تو؛ ای که مرواریدی؛ 
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 !ها هم بوی غم میدنراسته که میگن، تو از جنس غمی؟ اخه اشک

 "دنیای من"

 

o دنیای من! 

 هر چقدر هم تلخ باشی؛
 هر چقدر شیرین، 

 !من دوستت دارم

 !ببخشید عصبانی شدم. بخشید ظاِلَمت کردم 

 .ولی دوستت دارم

 .یادت باشد یک انسان دوستت دارد

 !ودتمن را جا نگذار از خ 

 .دوستت دارم

 

o ام را نگفتمدنیا، این همه حرف زدم؛ اما حرف اصلی! 

 دنیا، یک آدم هست؛ 

 !که خیلی خوبه

 یک آدم هست، که 

 !خیلی بده

 !چرا؟

 ایم؟ ها این گونهچرا ما انسان
 دنیا، چرا سرنوشت هر انسان، پایانش "مرگ" است؟ 

 .دنیا" دوستت دارم بی نهایت"

 .قیامتدنیا" دوستت دارم تا "

 .دنیا" دوستت دارم با صداقت"

 

o  دنیا؛ 
 زنم؟ دانی چند ساعت در روز صدایت می می

 :دنیا؛ حرِف دلم این است
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 !اندازه دوستت دارم ....دوستت دارم. مرا دوست بدارـ بی

 !های آسمانی، تو خورشید پرنوریدنیا! تو بادی، تو ستاره

 .تو معنی عالم هستی

 !زبانم هست نام توست دنیا، زیباترین چیزی که بر

 !خودت را دوست بدار

 

 !دوستت دارم

 

 

 پایان


