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 دلنوشته: بندیدسته 

  :کاارعنوان 

  :اجتماعیتراژدیژانر ، 

 :خط سیاه نویسنده 

  :منتخبسطح اثر 

  :ناظرMRyWM 

  :ویراستارDiMond 

 :طراح MAHLA 

  :کپیستSH.EL 

 

 .های قطبیها، انزوایی به قدر سرمای یخموفقیتی های آزاد و پرشی به اندازهمعلق در میان آب 

 . ...اموار زندگیمن یک نهنگم؛ نهنگی قاتل برای افکار ماهی

 !ارکایی که در میان اصوات گوناگون، محکوم به فرید بودن است
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 .بود شده قاتل هاینهنگ یجامعه فرمای حکم آبی، آرزوهای تمام یاندازه به ترسی و بود لرزانده را اقیانوس تمام هراسان پژواکی

 . ...یاری برای صدایی هم نبودن رهایی، برای تکاپویی

 .اندم باقی آبی اقیانوس در او از نجواگونه صدایی تنها بعد به آن از بود؛ شده هایشباله بین ما صیاد تورهای درگیر که، ارکایی

*** 

 . ...زدمی باله خود تنهایی در قاتل، هاینهنگ جامع از شده طرد ارکایی

 .نداشت برگشت برای طنینی او و غلتیدندمی آب امواج در هافرکانس

 .درخشدمی شب آسمان در ستارهبی که ماهی، تنهایی به بود؛ تنها او

*** 

 . ...کردمی شنا الجوردی هایآب در رقصان و نرم

 .ندارد ها آن به طمعی هیچ که، کردمی وانمود و لغزیدمی هاماهی میان ایگونه به

 .باشد معلق کنارش ماهی کهآنبی بود، تنها او آن یک در

 .بود حریص خود هایخواستن در که ارکایی

*** 

 .کردمی شنا قاتل نهنگی با هاآب میان تنها،

 . ...زیرک و قدرتمند باشد، نهنگ یک خواستمی

 .شد خون در غرق که اقیانوسی ناگهان و کرد اعتماد او به نهنگ چشمان به خیره

 :رسید اقیانوس ژرفای به وارماهی ارکا، پژواک

 !است مرگ خود غیر به اعتماد اول، قانون

*** 
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 ارکای دو شادی هایبانگ و دریا امواج به بود؛ شده رنگ یک اقیانوس هایماسه با سکوت از پر و خود به متکی ناامید، و هدفبی

 .بود دوخته چشم هم، به متکی و عاشق

 . ...کرد برخورد زمین روی انسان تنهاترین عمیق، آه با و شد خارج آب از و خزید بیرون وارحباب اشنه*سی از آهی

 .بود هاکهکشان سمفونی ترینتلخ آغاز، این و

*** 

 . ...بود زده رقم را بزرگ اقیانوسی اش،چشمان یکناره از آب قطرات لغزش

 !گرید؟می چه برای نشد؛ درک که بود ارکایی هایاشک حاصل اقیانوس،

 .نواختندمی ارکا مخالف سازی ها،آب اما رقصید؛می و چرخیدمی هاآب کرانگیبی در او

 ...آرزو هایحباب از تهی و نوابی نوایی

*** 

 .برد پناه اقیانوس بخشسلوت هایآب به گلی، هایآدمک از خسته

 . ...اشمادی هایخواسته از کشیدمی پر و زدمی باله اشدستان با ارکا یک همانند

 .بود پرورانده آن در را رویاهایش که، شد کشانیده اقیانوسی قهقرای به آن یک در و بود؛ توخالی هایخواستن از پر جودشو

*** 

 .بود شده اقیانوس انداز طنین قاتل هاینهنگ از ایفرقه سوی از غمگین، آوازی

 .بودند برده یاد از را ماه تأللوی شهر، مصنوعی نورهای درخشش عمق در و بودند؛ داده دست از را ماهیتشان که رکاهاییا

*** 

 ندک شنا قاتل هاینهنگ از ایفرقه با الجوردی هایآب در رقصان و بالههم و گامهم که، مجالیست ارکا یک هایثانیه ترینرویایی

 .کنند ریز سر آسمان، به بلند پرشی با را خود آبی نفس صدایی،هم از خاصی شعف با دمیک و

 .نیست بیش توخالی حبابی این، که فسوسا

*** 
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 .بود شده غرق بودند، برده یاد از را انسانیتشان که هاییآدمک میان پژمرده، انسانی

 !خشدب سلوت زمینی آلودگی این از را روحش که، مرگیست موعود منتظر ساحل هایماسه میان که ارکایی تنهایی به تنها، نسانیا

*** 

 .بودند گرفته فرا را اطرافش هابابح

 .بودند گرفته بازی به را او یک به یک هاخاطره ها،آن به نگاه با

 . ...شدند پژواکبی بارهیک به خاطرات، طنین و شد؛ محو زمین روی انسان تنهاترین حس با ارکا، آشفتگی

 .گرفت فرا را درخشان اقیانوس خاص، سهشی از نابی حس نهات

*** 

 .رفت فرو آسمان قلب در و آورد بیرون سر اقیانوس قلب از وارحباب بغضی

 کرد؛ آبی آسمان و اقیانوس تقدیم نهانش؛ غم یاندازه به رقصی ارکا، و ریخت آسمان اشک

 .برید دنیا از را هاچشم تمام که، بودند شده ارکایی ص*رق محو هاآدمک و

*** 

 .برید دل دریاها سقف از و آمد بیرون تنهایی خالص حباب از

 .بود خود تبخیر درحال طالیی، ساحل در مرده دل ارکای تنها او خرید؛ جان به را خورشید گرمای و آزادی یسایه

*** 

 .رفتمی باران هایقطره دنبال به آبی اقیانوس در کنان، خیز و جست

 . ...هیچ دیگر و شنیدندمی هااقیانوس و دیدندمی هاآسمان تنها که زیبا ایمنظره

 .کرد هااقیانوس و آسمان به هدیه را صدایش طنین ارکا و گرفتند شدت برهاا

*** 

 .شد مروارید و ریخت صدفی در چشمانش اشک
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 . ...رساند زده زنگ هایگوش به را دریاها طنین و شد خرد چوبی هایآدمک دست به که مرواریدی

 .بود ناشنوا هایآدمک توجهیبی از ناکیغم سمفونی مروارید، طنین و ارکا هآ

*** 

 . ...رفتمی جلو به قلبش دارلینگ دنبال به مجنون ارکایی همانند تنها، و موت به رو انسانی

 ... .هاآسمان به روحش و پیوست خاطرها به یادش ربود؛ را قامتش آب که جایی ات

*** 

 . ...ابرها اشک از شده متولد نوزادی دریاها، در شده غرق انسانی

 .نوازدمی هم با را تولد و مرگ بانگ که ارکایی

 .پیداست نیز موسیقی هایقطعه ترینتاریک در درخشش که یکالیژ

*** 

 .بریدند را صدایش ربودند، را هایشباله

 . ...کردند اشخیس چشمان یوصله کوچک، ایدریاچه یاندازه به رویایی

 .کردند تداعی برایش را قفس تلخ طمع روز هر و درآوردند چوبی هایانسان تربیت به را نبود قاتل که هنگین

*** 

 .گرفت تالطم به را قلبش فرکانس نجوایی اقیانوس، اعماق در

 . ...الژورد هایآب وال فریدترین از نجوایی

 .گفتمی دیگر اقیانوسی و روشن یآینده از که والی

 .لغزیدند الژوردی دریایی و آسمان سوی به مشترک آوایی از طنینهم و بالههم وال، و رکاا
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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