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است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

دلنوشته :دسته بندی  

برگزیده: سطح دلنوشته  

چند دقیقه تا مرگ :نام اثر  

علی خسروشاهی :نام نویسنده  

اجتماعی، تراژدی :ژانر  

Greenvoice طراح:    
Pegah.a ویراستار:  

Star   :کپیست
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 های آخرم،در این لحظه

 .های ناب زندگی افتادمبه یاد لحظه

 .گانههای بچههای شیرین کودکی، لحظات شاد و شیرین و پر از خندهیاد روزهای پر از خاطره، لحظه

 .روزهای شیرین کودکی و روزهای شیرین و رویایی زندگی. یاد روزهایی که به سختی باهم بودیم

 .کردیمکردیم و در کنار هم زندگی میکردیم و بازی مییاد روزهایی که باهم شوخی می
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 های آخرمدر این لحظه

 .های ناب زندگی افتادمبه یاد لحظه

 های شیرین کودکی،یاد روزهای پر از خاطره، لحظه

 گانههای بچهلحظات شاد و شیرین و پر از خنده

 باهم بودیم، روزهای شیرین کودکی و روزهای شیرین و رویایی زندگییاد روزهایی که به سختی 

 کردیمکردیم و در کنار هم زندگی میکردیم و بازی مییاد روزهایی که باهم شوخی می

 !دادیمهم درس زندگی و عشق و زندگی میکردیم و بهیاد روزهایی که باهم بودیم و به یکدیگر کمک می

 ورزیدیمهم عشق مییم و بهیاد روزهایی که با هم بود

 !آموختیمخندیدیم و از یکدیگر درس زندگی و عشق مییاد روزهایی که باهم بودیم و با هم می

 خندیدیمداشتیم و باهم مییاد روزهایی که باهم بودیم و باهم شاد بودیم و همدیگر را دوست می

 !یاد روزهایی که قابل برگشت نیستند

*** 

 هرروز از تو، جلوی چشمم است هایی کهتصویر و عکس

 .سازدمرا دوباره و دوباره عاشق تو می

 اماز هرچه بگویم کم گفته

 !دلم هوای تو کرده است

 .این است زندگی من

 .بار هم با همین عشق، تو را دوست داشته باشمشاید این

 .توانم دیگر تو را فراموش کنمبا این حال نمی

 .دادمدنیا را از دست میی شاید اگر تو نبودی امروز همه

 .دادمشاید اگر در کنارم نبودی تمام دنیا را از دست می

 .و این است زندگی من
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*** 

 !دلم گرفته است

 ز عشق چه بگویم که نهایتش دل گرفته است

 ز درد دل کنم ناله به هر طرف گریزم

 که از فراق تو جانم ز ناله پر گرفته است

 غم عشقت ز دست خویش چه گویم که در دلم

 نه من بس زبانه در گرفته است*ی*ز سوز س

 اغ تو نالد دلم، چه گویم از این دل*ز درد و د

 که از فراق تو از خویش ناله سر گرفته است

 ز حال خسته دالن دل کجا شود خبرش

 که از فراق تو جان از تنم بدر گرفته است

*** 

 .جا ندیدمخوام که هیچآرامشی می

 باید سکوت کنم

  .دردناکهخیلی خیلی این روزها 

 کنهآرزوی خوشبختی میهرکس براش 

 .خوام برم یه گوشه خلوت و آرامشی بگیرممی

 .هام با تموم وجودم فکر کنمها و دلتنگیباید به تنهایی

 .ای از زندگیم رو خالی کنمباید یه گوشه

  .باید با خودم خلوت کنم

 م وجودم خالی کنمرو با تما هامباید تنهایی

 .کسی بیاد توی زندگیم که بهش فکر کنمکه نه از دردهاش کم کنم و نه هیچ
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 !کس بهم توجه نکنهشاید هم هیچ

  .را صدا بزنمباید همه 

 دوستش دارم از کنارم رد نشهشاید کسی که 

  .هام رو با تمام وجودم پر کنمخوام تنهاییمی

 کنمخوام با خودم خلوت می

  ی وقتم رو با خودم خلوت کنمهمه

  خوام از خودم خالی کنممی

  !باید با خودم خلوت کنم

*** 

 ستارهیه شهر بی

 مراهش داره یه شهری که نا امیدی به

 یه شهری که تورو توش داره؛ ولی هنوزم غم داره

 دونه چه حالی دارهیه شهری که دل نداره و نمی

 مونهداره که یه لحظه عاشق نمی یه شهری که توش عاشقی

 یه شهری که توش یه لحظه دل عاشق نمیشه

 مونهیه شهری که همش خاطره و یادیه؛ ولی با یاد اون خاطره می

 هاش دارهیه شهر خالی از هرچی که آدم

 ستارهیه شهر بی

 دلبریه دل بی

 عشقیه دل بی

 یه دل پر از غم

 یه دل پر از شور و سرگردونی

 از درد و پر از شادی یه دل پر
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 یه دل پر از غصه و پر از خنده

 یه دل پر از غصه و پر از گریه

 یه دل پر از بغض تو، اون لحظه

 یه دل پر از بغض، توی اون لحظه

 یه دل پر از اشک

 یه دل پر از خالی بودن جات

 یه خاطره زیر بارون

 یه خاطره توی بیابون

 یه خاطره تو دل یخبندون

 بدون اون یه خاطره، ولی

 یه قطره

 ریزه از چشممیه قطره اشکی که می

 ریزه از ابرهایه قطره که می

 یه قطره که تبدیل به بارون میشه و

 .هر لحظه از دلم رنگ عشق کم میشه

*** 

 خستم از خوشحال نبودن

 های دروغینخسته از دوستت دارم

 خسته از عشق مجازی

 هایشخسته از این دنیا و آدم

 زندگی که بهش معتادمخسته از این 

 کندخسته از خودم که بهم خیانت می

 خسته از دنیای خودم
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 های اطرافمخسته از آدم

 خسته از خودم که درگیر خودم هستم

 کشمگیر که در آن نفس نمیخسته از این هوای نفس

 هایش که برای خودش ساخته شدهها و آدمخسته از این دنیای آدم

 گویدبهم دروغ میخسته از این زندگی که 

 آزارندهایشان مرا میاند و با دروغرحمهایی که بیخسته از آن آدم

 .کنندها زندگی میخسته از این همه آدمی که در پشت این دنیای آدم

 !ام، خستهخسته

*** 

 .کردمداشتم به ستاره و آسمون نگاه می

الن با ا! روزهای سختیه االن برام. هام افتادموشییاد دلخ. هایی که باهم داشتیم، خیره شدیمیه دفعه به عکس

 روزگار عجیبیه انگار. کسی حرفی ندارم؛ چون یه دل دارم که کسی به دردودلش دیگه گوش نمیده

 !یه لحظه فکر کردم باید به این ستاره و آسمون نگاه کنم اون هم با یه لبخند مهربون و یه آرزو

ها، همه دلتنگیها، با اینمهریهمه بیها، با اینهمه سختیبا این. نمکمن با این ستاره و آسمون زندگی می

 !خوادکنم؛ چراکه دلم نمیها که دلم به اون راه میده؛ اما باز هم بهش نگاه نمیهمه غمبا این

 .بهش فکر کنم... باید بهش فکر کنم

 !کردم؛ اما نشدخواست دوباره بهش نگاه میدلم می

 !ن دادم و با خودم گفتم شاید یه روز دیگه بهش فکر کنماین دل رو به آسمو

 !خواسته نمیشهطوری که دلم میچیز اونهمه. جا به بعد باید به این ستاره و آسمون نگاه کنماز این

 !اما پیش خودمون باشه؛ هنوزم دلم براش تنگ میشه

*** 
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 .ها خیره شده بودمدریا پُرموج بود و من آرام به عکس

  .ها از یک دنیای کوچک و یک مادر، یک بچه و یک پدر حکایت داردهایی که هریک از آنعکس

از یک طرف، من تمام این تصاویر را به یاد دارم و از طرف دیگر، دنیای کوچک ما، دنیایی است که ما 

ر طبیعت وجود هایی که دتوان به بهترین و زیباترین رنگدنیایی که از آن می. کندهم نزدیک میرا به

 .ها، دست یافتها به زیباترین تجربهتوان با آندارد و می

 .رسدزندگی ما با این دنیای کوچک، خیلی زود به پایان می

 .این دنیای کوچک، دنیای زیبایی است

 !امید به فردای بهتر

*** 

 .شدها بیشتر میاغ دل*گذشت و دگونه میزمان همین

 .ایستادندها در مقابل ما میبین ببریم؛ اما آنها را از خواستیم آنما می

 !همین هم شد

 .ها، پیروز میدان شدنددرد و غصه

 .سیگارها با خاکسترشان پیروز میدان شدند

 .ها، پیروز میدان شدندعذاب و رنج

 .ها پیروز میدان شدندها و باراناشک

 .عشق، پیروز میدان شدندهای بیها و عاشقیدلتنگی

*** 

 پر از غم چه خواهیم؟ دنیایی

ذت ببریم و به آرامشی که *توانیم از زندگی خویش لکه چگونه در این دنیایی پر از غم و اندوه میو یا این

 در این دنیا به دنبال آن هستیم برسیم ؟
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 تر سازیم؟تر و با سعادتکه چگونه خود را در این جهان خوشبختو یا این

 !مانم برای سواالتکه جوابی پیدا کنیامید به این

*** 

 دنیایی پر ز غم چه خواهیم

 تا بر سر آن دژم چه خواهیم

 

 دل در غم آن پری نه بستیم

 جان در غم آن صنم چه خواهیم

 

 گر زهر بود چو شهد نوشیم

 هم چه خواهیمپس خون جگر به

 

 همه همدمی نداریمبا این

 یک دم زدن از کرم چه خواهیم

*** 

 .زمان استغم و دل ناخوشی حاصل 

 .گذرداین زمان است که می

 .کنیم و از زندگی خستههای کودکانه را فراموش میاین زمان است که باعث آن است دلخوشی

کند که در چه وقت به دنبال خوشبختی برویم و این زمان است که این این زمان است که به ما یادآوری می

 .ی خداحافظی کنیمطور باید با زندگدهد که چهاحساس را به ما می

*** 
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 کردیم کسی اطرافمان نیستآن زمان که فکر می

 خواستار ترس شدیم

 ترسی که به زندگی خود راه دادیم

 کشیم رهنمایی کندتا ما را در عذابی که می

 گفتیم که شاید ترسمان جبران شودآن لحظه با خود می

 حال باز ترسیدیمبا این

 تا کسی ما را قضاوت کند

 صحبت و حرف و اندرزهای مردممهم بود 

 و باعث شد که دوباره بترسیم

 آنقدر ترسیدیم که حتی زندگی کردن را نفهمیدیم

 روم که ای مرد دگر چیزی نیستبا خود همیشه کلنجار می

 که تورا بترساند؛ ولی همان موقع باز ترسیدم

 اند که زندگی دو روز استز قدیم به ما یاد داده

 ر روز بر ضرر تویک روز برای تو و دگ

 من که این دو روزم سپری شد و در این دو روز نیز ترسیدم

 آنقدر ترسیدم که قلبم به عذاب آمد

 کردمچند شب پیش با قلبم صحبت می

 «مگر چه شده؟! نترس»گفت قلبم می

 و با این حال پس از شنیدن صدای قلبم

 بازهم ترسیدم

 تو هم میترسی

 من تنها نیستم

 های دلت بود؛ی که زدم، حرفهایدانم حرفمی

 .حال ترسان حرف زدماّما بااین
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 .شنوی، من بازهم از این حرف زدن ترسیدماالن نیز که داری صدای مرا می

 کاری کن برای خود

 !نترس باش

  .اهمیت باشدحرف مردم برایت بی

 !بزار قضاوتت کنند؛ ولی تو نترس

 !کرداگر از ارتفاع بترسی، هیچوقت پرواز نخواهی 

 !اگر از مرگت بترسی، زندگی نخواهی کرد و مدام پی فرداهای تکراری خواهی بود

 !پس نترس

*** 

 کردیمآن زمان که فکر می

 چگونه ترس را در زندگی خود راه دادیم

 بودیممان میباید به فکر سادگی

 .شدیمآنقدر ساده بودیم که با یک اشاره دوست می

 !ه بودیم که باعث آن بود که زندگی کردن را نفهمیمقدر ساددر دو روز زندگی هم آن

 !حتی به سادگی از نوشیدن طعم لعل سرخ یارمان جاماندیم

 !آنقدر ساده بودیم که با یک اشاره عاشق شدیم و آنقدر ساده خواهیم بود که با یک اشاره خواهیم مرد

*** 

 .ساختتر میزندگی سخت بود؛ ولی شاید یک اتفاق ساده، زندگی را ساده

کنم؛ ولی از این به که هر روز با یک خاطره از آن روزها و روزهای بعد از آن در ذهنم زندگی میبا این

 .شومرو میبعد هر روز با خاطراتی تازه و تکرار نشدی در ذهنم روبه
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 .هم ندارندی جدید، هیچ شباهتی بههمه خاطرهخاطرات من با این

 !های جدیدتر بسازیم و زندگی شادتری داشته باشیماطرهامیدوارم که روز به روز باهم خ

*** 

 .شودگذرند و به آینده فکرها بیشتر میروزها پشت هم می

  .اندهم گره خوردهها، مرگ و زندگی، به یک اندازه بهدر این فکر

 .چند دقیقه تا مرگ وقت باقیست

 .اما این مرگ، زندگی است

 .مرگ به معنای از دست دادنمرگ به معنای زنده بودن است ، نه 

 .این زندگی است و زندگی به معنای زنده بودن

 

 

 

 ...پایان
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.داردهرگونه کپی برداری پیگرد قانونی . این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است  

.رمان مراجعه کنید برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک  
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