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 :مقدمه

 ِ دریا چرا؟نظری نیست بر حالم، ای امواج

 رها ساخت مرا ناگه طوفانِ دریا چرا؟

 ای اشک،نشیند قطرهمی

 ای بر چشم،نهد پیلهمی

 !ایشود پروانهمی

 شود دردکشد آه، میمی

 چرا؟ ام به ناحقزند زخم بر تنهمی

 شوم تنهارود موج، میمی

 چه شدم که شکست مرا؟

 ، بر من بیچاره چرا؟ای در تالطم دریانیست چاره

*** 

 ام خسته ز رویای دریا چرا؟من شده

 باز رویای دریا، دنیای دریا ز خیالِ من چرا؟

 ام تنهای تنها، ز ساحل دریا چرا؟من مانده

 .امشکسته ای نمایان شده است، تندر گوشه

 همه حقارت، ز طوفان دریا چرا؟مرا این

 بارم غمِ دریا چرا؟شوم بغض، میمی

 ام زخم، من باز هم در فکر دریا چرا؟زند دریا بر تنه

 شود لبریز ز اشک دیدگانم، چرا؟کشد درد، میمی

 ام در دنیای طوفانیِ دریا چرا؟من در خیال رویای دریا، تن شکسته

 کاش غوغای دریا

 فان دریاطو

 امواج دریا 

 .نجاتم دهند

 ام تنهای تنها چرا؟من مانده
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*** 

 روزگاری یک انسان، یک نگاه،

 های چوبی مرا،ساخت از تکه

 .ی دریانگاه، شدم روانهی آنمن با بدرقه

 تنها در میان تالطم دریا،

 .هستیِ من نواخته شد

 من ماندم و آغوشی خالی ز دریا؛

 ز دریا؛شدنم زمانی خاموش و گم

 غروبی دلگیر و قلب هراسانم ز دریا؛

 .از آرزوی لبریز من ز دریا ی خالی ماندهمن ماندم و زمانی خاموش، سینه

 !کاش آن انسان برگردد، آن نگاه برگردد

 ها را از من جدا کند؛تکه

 تالطم،، بیشود امواج

 .ام را، بشکندساز هستی

 ها را نسیمی به گوش انسان برساند؛آوازه

 نخواهم آغوش دریا،

 نخواهم غروبی دلگیر،

 های وجودم را،نخواهم تکه

 !کاش آن انسان برگردد

*** 

 !کاش آن انسان برگردد

  .ای، از دریا، گریزانممن هراسانم! چو گمشده

 !خواستکاش زندگی دیوانگی نمی

 کاش وجود من چو قایقی تنها

 !خواسترویای دریا نمی

 دیوانه کرد،دنیای دریا مرا زیادی 
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 چنان که از رویای خودآن

 تنها زخمی از جنس دیوانگی بر تنم نشست. درد کشیدم؛

 !اماما خم به ابرو نیاوردم چون دیوانه

 ام، اما به اجبار خندانم،خود پر از گالیه

 که دیوانه گشت،چو آن

 .خنددهایش میخود نیز نخندد، زخم

 !کاش آن انسان برگردد، مرا باز گرداند

 ...نام و نشانای هویدا شده از رویای خاموشم؛ در جایی بیام در جزیرهمشدهگ

 !کاش آن نگاه برگردد

*** 

 ام،مقصد خستهبی

 ام،با رویایی فشرده ز غم جا مانده

 دار ای نماند از هالهدیدگانم پر شده

 ...و تالطمی از احساس تلخ امواج

 ند؛هایم شوای امواج دریا مهمان پلککاش لحظه

یک فنجان تنهایی ز غروب دریا را قابل بدانند، امواج آغشته به طعم تلخ دیوانگی، روانه شوند از 

 هایم،پلک

 ام را ی شکستهنوای محزون سینه

 ی آسمان به پرواز در بیاورند،به کرانه

 .امهها فاصله با تنِ جا ماندجا در میان فرسنگپرواز کند و بنشیند بر افق، آری همان صدایم

 ام را،آسمان به آغوش بکشد صدای خسته

 آن انسان بشنود، باز گردد

 اش،های خمیدهدستی بکشد بر بال

 نوا مشتاق ز رهایی، تکرار کنان نخواهد تالطم دریا را،

 کند غم را گریان نشود اما چکه

 ...ها فرو ریزند بر دستانش، شاید بازگرددقطره



 

 

 
6 

 انجمن رمانیک نادیا بیرامی کاربر | دریاتالطم 

 
 تالطم،کاش شود امواج بی

 آغوش دریا را،نخواهم 

 نخواهم رویای دریا را،

 ... .کاش آن انسان بازگردد

*** 

های واهی، زمان از یاد ها، حتی در خیالاند که برای نگریستن خود در آنقدر رویاییگاهی رویاها آن

 .رودمی

 های تنهایی،رویاها در شباهنگام

درپی برای حقیقت وجود های پیزنند؛ هربار تقالای از روح جوانه میشوند؛ در گوشهپدیدار می

 رویاها، جوانه را 

 خیال، به آرزوی محالبا پرتوهای مهرِ

 .کنندمتولد می

 من تکه چوبی بیش نبودم،

 رویای دریا را در خلوتم ساختم،

 به رنگ آبی، احساساتم نگاشته شدند؛

 زمانی که به حقیقت رسانیده شدم، آبی ماندم تا

 سوار بر امواج احساس، قلب دریا را 

 ...لمس کردم، خروشان شد هم وجودم هم امواج

 :گویمبعد آن، هربار تکرار کنان می

 قلب دریا درد گرفته باشد؟نکند  -

 ام ز رویایم که عصری زمستانی در وجودم ایجاد کرده است؛از سردی روحِ جا مانده

 !نکند

*** 

 دانستم از رویاهای ساخته شده،

 توان به مالمت رفت؛نمی
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 .توان از یاد بردنمی

 گاه نرسید؛دانستم حقیقت ناشی از واقعیت نبود که به باورم هیچ

 توان آن را جزء خیال دانست؛نمی

 .ها را نادیده گرفتتوان واقعیتنمی

سیدن به آن و نادیده گرفته شدنش با چو واقعیت وجود ناچیز، مرا ز عظمت دریا و محال بودن رهم

 .خیاالتم

 ...اش شامل رویایم نشدشنیده شده است که دریا بخشنده است؛ اما بخشندگی

 من رویایم را بخشیدم،

 .اش را چنان شنیده بودمنه دریای پر تالطمی که آوازه

 .بخشدگاهی زندگانی، گاهی جان، گاهی امید، گاهی هم عشق می

 :گویممیهربار تکرار کنان 

 نکند دریا محتاج شده باشد؟ -

 !اش ز رویاهاچو رفتن جان از بدن، رفته باشد بخششنکند بخشنده نباشد و هم

*** 

 دانم مهجور ماندنم ز دریا را بر چه تدبیر کنم؟نمی

کرد ام چون خیالش را، دنیای دریا بر رویایش مقدور ندانست یا که بر امواجش سنگینی میبر ناتوانی

 !دانستابل نمیو ق

 ، یکی شدند با حزن درونم،ها از من جان گرفتندبر آن شباهنگامی که تکه

 .خوردند و درد کشیدند و تا عمق وجودم مرا با لعنشان سوزاندندغم

ش شدن، پیمودن مسیر که مهرِ گردون نمایان ساخته نقور شدن آتش خیالم برای روانهیا هربار شعله

 نمودن آن آن را بر تن ساحل، نه 

 های خیالم؟یا نهفتن و ندیده گرفتن، نکند

 !دانمیک را نمیحال هیچ

 از رویای دریا بر من،

 .دلی زنده و نفسی مرده جا ماند

 :گویمکنان میهربار تکرار
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که رویایم را به آتش کشیدند و با خاکسترش دیدگانم را  امهای سوخته شدهنکند گریبان لعن تکه -

 !تند؟ نکندمهدِ اندوه ساخ

*** 

 !چنان نخواهد مانداما هم

 یادم آرد آن زمانی که،

 .هایم رخنه کردرویایش آمد و جان در تکه

 :ل*ب باز کردم به رویش

 کیستی؟ با من بگو چیستی؟ -

 رویایی، خیالی، جانی یا جهانی؟

 با من بگو، کیستی؟

 !گشودماما ای کاش، زبان نمی

 !کردمب از سخن باز نمیل

دانستم؛ او را چون درد، اشک و یافتم و او را چون خیال، رویا، جان یا حتی جهانی مینمیپاسخی 

 .ساختم خیالم راشدم بلکه از رویایش فارغ میدانستم؛ اما ز وجودش مشغول نمیطوفان می

 ...چنان نخواهد ماندآری هم

 گذرد، به گمانم،گذرد؛ اما چنان که میمی

 د در خیالمچنان خواهد مانتا ابد هم

 !های نرسیدنم به دریا رالحظه کند لحظهسودای دریا و زمانی طوالنی که حک می

*** 

 چه کنم با غم و سرنوشت خویش؟

 زند بر افکارم نیش؛ام میکرد جز سوختن در عطش بیش؟ دل به تنگ آمده توانچه می

 !یستنام و نشان! این زندگی کردن نکه تو کشاندی مرا در این تنگنای بی

 توجه به استدعای درونم،ها بیطعنه

 !هایم راسوزانند زخمآیند و میاز هر طرف می

 !شوند؛ چون تیماری نیستعمیق نیستند اما خوب هم نمی
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تری را به جان بخری تا دگر ماندن، زخم عمیقآه! در این میان دانستم، گاهی باید بیخیال زنده

 .هایت فراموش و در اصل خوب شوندزخم

 :گویمو من هربار تکرار کنان می

 نکند زخم زنم، درد کشم؛ اما خوب نشود؟ -

 نکند عمق بگیرد، چنگ زند بر ته جانم؟

 *** 

 شوند تا در پس سرنوشت بپوسند؛خاطرات ساخته می

 .ها، فراموش شوندکنند که در پس نرسیدن به آنها رویاهایی را ترسیم میدست

 دانم کیست؟ چیست؟مقصر را نمی

 !پوسیدندبستند، در افکار نمیشاید خاطرات! که اگر نقش نمی

سازد خودش را، که قبولش دارند و همه چیز را رها هایی نهان میو شاید سرنوشت که پشت آن

 .اندکردند و به دست او سپرده

 !ها؟شاید هم آن

 کشند؟شوند و دستانی که خطوط را کج مییا شاید رویاهایی که به اشتباه ترسیم می

 :گویمو من هربار تکرار کنان می

 نکند رویایم را به اشتباه ترسیم کرده باشم؟ -

 ام؟دفاع ماندهنکند سرنوشتم نهان ساخته خودش را، در پس نرسیدن رویایم و منی که بی

 *** 

 به قصد رسیدن به رویای دریا،

 !به دنیایش رو زده بودم

 !ها خواهد کرد؛ آوخ! ندانستمچه اما در این میان ندانستم که طوفانش با من

 !خواند مراصبرانه، میانگیز، بیام و فردای غمدلگیرتر از دیروز مانده

 ...ور بر تن ساحل و طلوعی الجوردی بر تن منغروبی شعله

 ...روندآیند و میسر و صدا میبی

 .شاید آنان هم به باور پژمرده شدنم رسیدند
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 :ویمگاما من هربار تکرار کنان می

 ها تمامی ندارند؛خوشیدل -

 حتی در عالم تنهایی،

 حتی در اوج سادگی،

 ... !زندگی باید کرد

*** 

 .چشم من روان کرد از هرگوشه، سیل اشک

 ...بار تن مجروح مرادل، خون جگر کرد به یکرویای من، سنگین

 امواج به منِ مجنون رسیده، رنگ شفق کرانه را نشان کرد؛

 خت و بخشید زندگی؛همه را دریا آمو

 باره ببرد و مجنون کرد،اما هوش مرا به یک

 یاپی؛های پیدر گردش افکار دگران انداخت، چرخ فلک، آرزو

 ...ی پر استدعای مرا مجروح و با خون جگرش معجون کرداما سینه

 دیدم آن رستگاری را در وجه خویش؛

 !ن؛ چه بود و چه کرد در گردش، پرگار منی پر مائده را در سر ماما نیافتم آن که زد این دایره

*** 

 ...ی عقل، هوش مراها که ببرد از آینهندانستم دریا چه کرد؛ شعبده

 ...یا مشکل صدگونه من که گوهری کرد آن حل معمای سخت مرا

 طلب از دریا کردند مکان گمشدگان را

  :نشانی دادش و بگفت

عیش، آمدند و محنت و اندوه را آگهی آوردند با های خرم و خندان و خسته ز دیدم آن گمشده -

 امواج... خواستم و بخشیدم آنان را؛

 .ها که رسید و از دلم عبور کرد... باد صبا را گواه، همراهشان به جمع بازگرداندمناله

 :گویمو من هربار، تکرار کنان می

 !زند پس حیفبخشد عیش و مرا میدریا می -
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 هایش؛شعلهعین آتش شد و برآمد 

 بر جویبار چشمم، سایه افکند؛

 ام، ردپایی خاکستری جا گذاشتبر تن زخم خورده

 ... .امفروغِ سوختهی بیشدهی به آتش کشیدهو من یک پس مانده

*** 

 !های سوزناکم راآه! کاش راهی بود! توانی بود و سازی بود تا زنم آه

 ...بشنود دریا، دل بسوزاند

 ...ماتی که خوانم از عمق وجود با نوایی غمناککاش شعری بود و کل

 ...بشنود دریا، دل بسوزاند

 داشتکاش سحری بود فروغی

 .بخشید تن ساحل راو گرما می

 شبی بود و مهتابی داشت؛

 .انداخت افق رای شام میپرده

 :گویمام، تکرارکنان میحال چنان دیده

 ...زدارآید جهان و نمیدمی با اشک و آه به سر نمی -

 !آرد خالق رستگاری به دریبا کینه و لعن به رهی، نمی

 ... شوم خاکسترسوزم و میچو در فراغ دریا میپس هم

 *** 

 .تالطم نیستمی غرق در امواج بیحال، چیزی جز تن آوار شده

 امام و هم فهمیدهام، هم دیدهدریا اهل گذشت است، من هم شنیده

ام، نه ای که نه شنیدهاند به گونهباوری را که باور داشتم را از من گرفتهها چنان ها و شکستلیکن رنج

 !امام و نه فهمیدهدیده

 ها،ای پوچ، میان فهمیدن و نفهمیدندر خالء

 .کنمام؛ مسیرم را پیدا نمیمن گمشده

 !هاای میان رسیدن و نرسیدنگمشده



 

 

 
12 

 انجمن رمانیک نادیا بیرامی کاربر | دریاتالطم 

 
 !دل، آشفته و شکستهرنجور، خستهرا اما ام رویایمام به مقصد، لمس کردهرسیده

 ام از آن انسانآزرده

 های چوبی،از این تکه

 ی ارغوانی،از کرانه

 ! ...از امواج

 نرسیدم و دانستم،

 دریا، دریا است؛

 !کران و پر تالطمبزرگ و بی

 ...ی تالطم نهفته استزیبایی دریا در امواج سرگشته

 نرسیدم و دانستم،

 ...رویا، رویا است

 !یافتنی و گاه غیرممکنستگاه د

 .یافتنی، برای آن غیر ممکن، پر از مشقت استرمق رویای دستهای بیزیبایی رویا، در تالش

 رویا، گر با تالش به دست آید،

 !ارزدیاپی میهای پیبا آن شکست

 دریا گر با امواج پر تالطم به دیده آید،

 !ارزدی جوار ساحل، میهای شکستهبا آن قایق

 ها،ها و نرسیدنین ژرفای خواستندر ا

هایی که به عینه، دیدگانم کندنی دلام سرگشتهها، من ماندهها و زخمها، رنجها و شکستتالش

 .دیدند

*** 

 .شودشود؛ غیر ممکن است اما میگاه غیر ممکن، ممکن می 

 .شودشود؛ در دل به یک باور حقیقی متولد مییک رویا، آرزو می

 .شودزند و بخشنده میبیند، آن حس مرحمت در وجودش ریشه میبخشد، دیگری میگاه یکی می

 هایش را؛سازد خیالگاه یکی می

 زند به نام رویا؛می
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 رود؛کند و میرهایش می

 !شودگونه نبود مراد دلش اما میشود. اینماند و او یک بازنده میجز یک حسرت کنج دل، چیزی نمی

 کند؛مکن میگاه یکی غیر ممکن را م

 ها میبیندخورد و مانعزخم می

 !شودشود؛ پر مشقت بود اما میو دم نزده و برنده می

 گاه نیست،گاه پشتوانه نیست، تکیه

را  کشد و رویااش بیرون میشود؛ او را از زیر آوار رویاهای خراب شدهیکی برای دیگری پشتوانه می

 .سازنداز اول، آجر به آجر، می

 !هاترسند و نه از گزندهروند؛ نه از بهمنِ زمستانی میباال میاستوار 

 !شودرسند؛ اوایل باوری نداشتند اما میخواهند، میچه میآخرش به آن

 یکی پشتوانه است؛

 کند در وجودش؛هراس النه می

 ...سازند او راکشند رویایش را و پوچ میهای خیالی مینکند

 رود؛میان امواجی پر تالطم؛ خود نیز می کندی رویایش را رها میوسیله

 !شود و اندکی بعد، پنهاندور می

 .پذیردماند؛ شکست را میشوری نمی

 !شودبرد اما میگمان نمی

 !هاام در پس ردپاهای خیسِ رفتنها، من مهجور ماندهها و نشدنها، شدنها و نبایددر این ژرفای باید

*** 

 ”نویسنده”

ی دل، گاه عشق و فراق و وصال، گاه غم و اشک و درد دالن! من ارم بر صفحهنگبا قلم خویش می

 !شان راکنم هم ذوق و مسروریهایشان را درک میشناسم؛ هم غمها را خوب میواژه

بندم و اندوه خود پایان هایشان، من هم پلک میگیرم تا به پایان اندوهگاه با دردهایشان خو می

شکسته باشی؛ گاه تماشای فراق انی عاشقانه، این نیست که خود عاشق و دلگیرم. رقم زدن داستمی

شود مسیر نوری به دنبال خورشید. همراه قلمت، من زند جوانه بر دلت و میو وصال عاشقان هم می

ی تالطم دریا، عاشقی را در رویا بافتم؛ در آرزو و خیال بافتم؛ بگفتم گونه و انواع آن را، بگفتم نگارنده
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نج و سختی، رنگ شادی و راه رستگاری را، هم ممکن و غیرممکن بگفتم، خالصه کنم؛ هرچه ر

 !سازد رویا رامی

روح، در پی رویا و زخمی همنشین و پارو، تنها در تالطمی از امواج، ناامید و بیداستان قایقی بی

 !ماندن او و سخنان رنجورش

مانم ها که مات مینویسم از عشق و تراژدیمیآری من نه عاشقم نه شکست خورده اما گاهی چنان 

 !ای آشنا داردآیا وسعت عشق چقدر بسیار است که همیشه در وجود هر آدمی، صفحه

 !های زیباتونی این دلنوشته، به دل نشسته باشد این نوشته، سپاس از نگاهامید دارد نگارنده

 پایان: شنبه هفده / مهرماه / هزار و چهارصد
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

این به برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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