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است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir

 شناسنامه کتاب:

دلنوشته دسته بندی:  

داهالن یخی نام اثر:   

نارسیس یوسفی نام نویسنده:  

تراژدی ژانر:  

.NginJr. :طراح 

pegah.a :ویراستار 

Angel's wing♡   :کپیست
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 !داهالن یخی، اشمئزاز در بطن وجودم رسوب زده استاز بهر این 

 اند،های آدمیان گذاشتهداهالنی که قرحه و ریم بسیاری در دل

 .هم ناسورانی که تسکینش هم بسی زجرآور استآن

 

 .باشدروح میهای سرد و بیمعنای مترسکنکته: داهالن یخی به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:مقدمه
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 !واپسین روزگار باشدتر از بگذار جهان آفاقم سیه فام

 دلهای یختا زمانی که آن مترس

 اند،مان بستهآگینطناب فروزان سکوت را بر فریاد و بانگ تالم

 فرسایی که نامش زندگی است را سپید تفنن کنم؟توان بازی سخت و هرفتآیا می

**** 

 .یمای غم، گم گشتههای پینه بستهی زخمست که در مجرهی فرجام ناپذیریوهله

مان را درهم ی اقلیمذرهسپاهان، خاک ذره آمیز آنان با سیهی وافری است که اتحاد جنونهنگامه

 .تندمی

 بود؟مان چه راستی مگر اثم و گناهبه

 ما شد؟ یگسسته بود که سیالب کربت نسیب ضمیر از همچه 

 .اندروحهای سرد و بیشان این مترسکآن هم محنتی که مسبب

**** 

 یارستن فارغی اذهانم را چگونه

 از جهت این داهالن ظالم و قیرگون، مالک باشم؟

 ام شوم؟قریحهشود مرفه چگونه می

 ی زوال آدمیانهم زمانی که آوازهآن

 .در این عالم خفته است
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 .گذاردی دل داهالن، التیام میالغیر این ماوای حزن است که بر روی جریحه

 تفرعن و حسد،ناسوری که از جنس 

 .بسته است های آتشین، پینهی آن یخبر ناسره

**** 

 گون،این فرجامی که آن اخگران یخ

 زنند،شان بر روی دل و جان آدمیان ماتم میدرپیبا رد پای تاوناک پی

 ست که هربار،عصری

 .سپارمی خاطراتم جان میدر ایما کنار دفترچه

**** 

اند؛ ولیک کیست که به جزعان پر تعب آدمیان را همگان اصغا فرمودهگاه درون دریغای گاه و بی

 سوداام

 آورند،های ابهامشان آن داهلکه مورث و موجب

 گوش بسپارد؟

**** 

 آن حاسد پیشگان،

 ایهای حربهصرافتم را همچون گلوله

 .انددرهم آویخته

ی تاملم، قدرت از هم دریدن پارهجوار در عرش اذهانم نشوند؛ زیرا که هر شایسته است که هم

 .شان را داردماهیت
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 .مصون از بهر آن داهالن یخیفلکی مطرود و بی

 بدلی فاسد،

 خیالی مصروع،

 و تار،دلی تیره 

 .گرفته استبشر را در بر

 آدمیانی که به تنهایی و مرارت،

 .گذارنداین دهر را پشت سر می

**** 

 آن ناسان خاکی،

 بودند؛ترین شادان بشاش

 های ساحر،لیک با سحر آن مترس

 .اندترین مغمومان گشتهغمین

**** 

 شانآن داهالن یخی با کنش

 .اندقلبم را گسسته

 ی خیالم به تالیف درآورمی رسالهتوانم د*ر*د باطن خاطر ذاتم را بر روی مراسلهتنها می

 دفتر، تا شاید حداقل این دیرینه

 .دلش به حالم فروریخته شود
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 گر تکه الماسی هم بود،

 با التفات به آفاق وجودِ زجرِ دلِ من،

 .گشتاش، مخروبه میگونی وجود الماسذرهکشید که ذرهطولی نمی

 ای من است؟داشتی از وجود شیشهپس چه چشم

**** 

 .ان آترگون کرب هستندراستی گوئیا، خواهان ساختار حوالی وجودمان از دیوار به

 .را در این خشت و گالن بمیرانند خواهند مامی

 های حزن،سنگ خواهند با آن تکهمی

 .گورهایی را برای آدمان به حفر کردن درآوردند

**** 

 های داهالن یخی از گرد هم فروریخته خواهد شد و یادشان راکمک این رنجه و المدانم که کممی

 .به تغافل خواهیم سپرد

 دانم،اما نمی

 زمانه،دانم در آن نمی

 های مسرت قلبم را که حالچگونه سلول

 .های اسف و اندوه درآمدند، از نو بسازمبه سلول

**** 

 تلخی مسیر روزگارم،

 .مانندبه رنگ ک*بودی گیسوان نفس می

 هایی که حالجعد



           

                                   www.taakroman.ir 

 دلنوشته داهالن یخ 

 کاربر انجمن تک رماننارسیس یوسفی 

  
   

 
6 

 

 

 روح،های سرد و بیاز بهر این داهل

 .اندفام گشتهنقره

**** 

 نگارم،میزده برایت از ماللت این عهد یخ

 .آورمی خویش به تحریر درمیاز مر بودن حس ناباوری آن را در رساله

 از حسد و جنگ و ظالم

 .اند، خواهم نوشتمان شدهیی قافلهفام و غمین شدن کرانهکه همگی باعث سیه

 اما تا کجا باید نگارش کرد؟
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 .تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارداین فایل در سایت تک رمان 

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

TaakRoman.IR 

Forums.TaakRoman.IR 

 

http://taakroman.ir/
http://forums.taakroman.ir/

