
  
  
  

  يداهللا رويايي
  
  
  
  
  
  

   درياييشعرهاي 
  1344 تا 1340ي شعرهاي   گزيده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      انتشارات مرواريد            
  1344          چاپ اول 
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  تاليف اين كتاب را
  به

  دكتر افسر ساليا
  كنم پيشكش مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : مقدمه 
  
  
  
  

  ام  من به دريا نينديشيده      
  . دريا انديشيده استفكرهاي مرا،       

  
  
  
  
  
  
  

 
٢ 

com.blogfa.l-do://http 
 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



  

                    1  
  
  
  
  
  

  
  
  

  . هاست  دريا تمام وزش
  .دريا تمام صداهاست 

  
  
  
  

  گر با تمام صداها، 
  ها،  و با تمام وزش

  ! برد  دريا تمام مرا مي
  
  
  
  
  

  هاي عظيم،  اي ناله
  ي هذيان،  اي آشيانه

  دريا، 
  ! تمام   
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                    2  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هاش، دريا با موج
   است  بر ثقل خويش غلطانده

  .ي گلها را  سنگيني شكفته
  
  
  
  
  

  هاش، دريا  با موج
  . ي گلهاست سنگيني شكفته

  
  
  
  
  

   !آه اي نسيم دريايي 
    ي دريابار، از موج ناشكفته

  يكبار، 
  !در دورها مرا متولد كن 
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                      3  
  به سيروس طاهباز                         

  
  

   گلي بود سكوت دسته
  ي من  ميان حنجره

  
  

  ي ساحل ،  ترانه
  .ي من بود و پلك باز تو بود  نسيم بوسه

  
  

  ي باد،  ها پرنده بر آب
  . ي صدها صدا پريشان بود ميان النه
  ها،  بر آب

  . طاقت بود  پرنده، بي
  

  خيس ،  صداي تندر
  و نور، نورتر آذرخش، 

  اي ساخت در آب، آينه
  . داشتهاي دريا  كه قاب روشني از شعله

  
  

  نسيم بوسه و 
       پلك تو و   
  ي باد،       پرنده    

  
  شدند آتش و دود         
  ي من،  ميان حنجره        
  . گلي بود سكوت دسته        
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  بيست و چهار منزل روشن، 
  اندام نور را، 

  . اند در خون زرد لحظه، گذر داده
  
  
  

  !  است  روز آمده
  
  
  

  انگار هوش آدميان 
  .  است  جسم سرد آب نشستهدر
  
  
  

  ! آنك كرانه 
   -اي آگاه   آينه-      

   – درخت تصوير –انسان 
  . ها  ها همه گلها و ميوه و حرف

  
  
  
  

  ... گذرد اسبي سپيد مي
  

  

 
٦ 

com.blogfa.l-do://http 
 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران
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  : درياي دور اطراف 

  درياي باج و گمرك، 
  . درياي ازدحام بنادر 

  
  

  هاي دور ،  در آب
  تگي و خواب بيداري است و خس

   رويند ، و شهرها به همهمه مي
  با خيل آهوان فلزي ، 

  خبر آب هاي بي بر تپه
  
  

  هاي نزديك ،  در آب
  بوي گياه و مرتع رنگين ، 

  . ي گوسفند را  برد رمه از هوش مي
  
  
  

   –اطراف  هاي دور اي جلوه
  ! خبر آب  هاي بي بر تپه

  ي زميني ،  اي خسته
  اين گوسفند را 

  ! درياب 
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  ي من، برگشود  در پيش چشم تشنه
  دريا، كتاب سبز خيال 

  بيگانه ماند بر سر امواج 
  ي زوال ،  افسانه

  آشفته از سكون گران، زير پاي من، 
  ها و رودها لرزيده صخره، در غم شط

  آزرده از فريب زمين، گم شدم زخويش؛ 
   :در من شكفت شوق وصال كبودها 

  
  

  ! ي اطاعت دستان و زانوان  ه اي مژد-      
  ! ها    اي انتظارهاي دراز غريزه      
  .   با زيور رضايت آرايشم دهيد       
  ! ها   در تن من التهاب   اي بركشيده      
  .   با كام دختران كف آرامشم دهيد       
  ! ها  هاي پرگل و مست جزيره   اي جام      
  گذرد،    آن دورها چه مي      
  ها ؟ كف  در ذهن روشن       

  
  

   نگرند اما ، ها، به عشوه مي كف
  ها، تب رنگين آب را  در تيره عمق

  ي هر موج ،  رقصان به روي شانه
  . در بركشيده كودك مست حباب را 
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  خورشيد، ريخت بر سر دريا
  . ي زنبور  نيش هزار دسته

   و آنگاه در فضا ،
  پر زد هزار زورق موسيقي

  .  نور افشاند زلف، پيكر دريا به روي
  ها،  در جشن آب

  ها رقصيد ،  شعر سفيد كف
  . اعتنا به ساحل  بي    
  : وز ساحل         

  
  

   ! اي روشنان كف -      
  ي نازاي بخت،  تان چو واژه   اي جذبه       
  كش نام، در گشوده بهشت فريب را        
  كند ؛  آلود مي   كش جلوه، جان زشوق تب      
  ي خشكها كشاندم از جاده تشنه مي   لب      
  كند؛  ي مقصود مي ام زچشمه   آواره      
  !   اي دلرباي پيكركان سپيدتن       
    من، با شما نشسته به رويا،       
  ! پس، بر من دريغ باد    سوداي خاك زين      
    سرشار باد خاطرم از نازهاي آب      
  )ي ناباز  چون ذهن من ز عقده  (       

  
  

   –ها، زمين  تن خسته ز التهاب روان
  ست هاتر از من ماندهتن

  : دود نفس كام  در من نمي
   اعتنا ، ها و روزها، همه بي شط
  ها روانند از پيش چشم من  رحم بي
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  ! سپيد تنان كف ! ها  اي جذبه      
  قرارتان ،  برف روان اندام بي      
   ي اطاعت دستانم ، با مژده      
  .پيوند آب و آتش دارد       
  يك لحظه با كليد درد من ،       
   –ها، بگشاييد  موج با خط      
  . هاي شاد را  ي شب ها ترانه بر آب      
  لختي براي من بسراييد       
  !اي دختران كف       
  . زاد را  معبود ديرياب هوس      

  
  

  هاي دور من اما به اشتياق ،  پيغام
   چون بر فراز روشن دريا گريختند ،

   دوشيزگان كف ، تن عريان خويش را ،
  ... ي گرداب ريختند  در بازوان تشنه

  
  ام ،  ساحل خموش مانده و بر روي سايه

   مردي گشاده دست تمنا ،
  هاي دور ،  بر پهنه

  با او كتاب آبي دريا ، 
  : ي رنگين  نقش هزار جذبه

  ... ي اطاعت دستان و زانوان  اي مژده-      
  !   اي دختران كف       

  
  

   باد از كران دور ،
  . ها غبار برافشاند  از آب

  ها تن درياي رام را  جنجال مرغ
  . در تاروپود مبهم صدها صدا كشاند 
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                    7  
              

  
  
  
  
  

  
  ي آبها ديدم براي جامعه

  نظم بزرگ آزادي است 
  آزادي است و عرياني 

  
  
  

  يك لحظه از زمين عادت ، 
  يك لحظه از زمين عرف ، 

  ي عدالت و قانون  از جامه
  . عريان شدم     
   آزاد ، هاي در آب

  . عريان شدم 
  
  
  
  

  هاي عريان ،  در آب
  . نظم بزرگ آزادي است 
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                    8  
  
  
  

  روياي آب و دريا 
   روياي تنبلي ،

  بيكاري     
  
  
  
  

  ! اي ميل زيستن  
  در زير آسمان ، 
  در جاي ديگري 

   - كه باز آبي است -    
  ما را به سرزمين ديگر 

  . خواهي سپرد 
  و اين خليج آشفته 
  اش شبها  با صد چراغ ريخته

  . شود  ديگر حضور ماش فراموش مي
  
  
  
  
  

  او در ميان شعله و شنگرف 
  . ما دل سپرده باز به روياي تنبلي 
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  دريا، رفيق كوچك من، دريا 
  دريانورد هامان را 

  ! از ما مگير 
  تا صبح ارمغان تو آرم 

  . بار دگر بسوي تو خواهم گشود بال 
  اي آب شور ، 

  ! دريا     
  ! اي پير ديرسال       
  ات از ياد برد ،  توانم هرگز نمي

  تا صبح روشن آورمت باز ارمغان 
  . ي من را به من رسان  بار دگر پرنده

  
  

  بري، كجا ؟  درياي كوچك، آه كجا مي
  رحمي، هنوز دختر كوچك 

  . سالي نديده است و جوان است
  . ست او آشنا چو كس به غم روزگار ني

  . رنگ سياه با تن او سازگار نيست 
  
  

  . برم از ياد  هرگز تو را نمي
  تا صبح روشن آورمت باز ارمغان ، 

  . ي من را به من رسان  بار دگر پرنده
  ! دريا، به من رسان 
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  ها ،  بر آب

  : صداي گام سپيده دم است 
      
  زني كه شادمانه      
            

  ! ر دارد ها گذ بر پله
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                  11  
  به فرخ تميمي                    

  
  
  
  
  

  و آب كه از ديار هرگز       
  راهي دراز آمده بود،         
    در فكر بود ؛          

  
  خواست تا براي نسيم و مرغ مي          
    از نقره زندگي بشود            
  . و از گياه، باد           

  
  
  

  گياه مرغ و نسيم، زندگي نقره و       
  بگرفت و باز،       
  با آب تا ديار هرگز       
  .ره يافت           

  
  
  

  باد است يا كه زندگي باد است ؟      
  در زير آب، ماهي هشيار       
  .از ماهي جوان دگر پرسيد       
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  ! اي شادمانه   
  ! اي وسط دريا       
        
  ! اي سبز، اي نمايش عاج و يشم     

  
    
  هاي شاد تو، اي آب ،  با خنده  
  از روستاي نزديك   
  عطر قصيل و رنگ ريحان   
  تا شهرهاي دور   
  بگريخت   
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                         13  
   به هوشنگ سپانلو                       

  
  
  
  

  ! مرد مدام     
     دريا ،       
  ي عظيم تفكر  اي چهره    
  ها خم گشته بر جهان عالمت    
  ها مجهول        
  ! ها  معادله          

  
  ديريست تا شريعت عريان آب را     
  كني  در جستجوي بيهوده تكرار مي    
   در اعداد ،   شكسته ، پيشاني    
           اعداد اول ،       
           اعداد الل ،       
  ! كني  بيمار مي    

  
      
  ! با من بگو ، شكوه رياضي     
  ي بازيگوش  آيا كجاي ستاره    
    ي ماه، رهنهبا شاخك ب    
      ارقام را       
   است ؟   بهم ريخته بر ميزهاي آب ،    
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                         14  
    به اردشير لطفعليان                        

  
  
  
  
  

  . دريا، زبان ديگر دارد     
  
  

   – هجوم هجاها –ها  با موج    
   –ها   تكلم كف–ها  با سنگ    
  .دريا زبان ديگر دارد    

  
   ها، شور حباب    
  . ي آب  در ازدحام و همهمه    
  هاي مقدس،  غليان واژه    
   هاي مبهم گرداب ، در لهجه    

  
  
  
  
  

  هاي آب  اي خطبه    
  ! بر ميزهاي مفرغي دريا     
  گين اين كبود، ايكاش با فصاحت سن    
  ! اندام من تلفظ شيرين آب بود     
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  همراه رودها ، سوي دريا     
  ا جاري است رودي ز لذت م    

  
  

  ! اي اشتياق رفتن ، اي لذت     
   !اي كن و با خود ببر  من را پرنده    
  هاي دور دريا  بر جاده    
   –در لرزش نسيم ، كه در آن     
  . ست  هر لحظه را توقف كوتاهي    

  
  اي كن  من را پرنده    
   تا با لباسي از پر ،    
  هايي از پر ،  بر جاده    
  .    پرواز گيرم         
    اندوه را ،و    
   – كه جز پري آهسته، نيست -      
  در بالهايم و     
        در پروازم       
  . بنشانم     

  
  همراه رودها ، سوي دريا     
   است  رودي ز لذت ما جاري    
      
  همراه رودها ، سوي دريا     
  پرم  هايي از پر را مي من جاده    
  من ،     
  . با لباسي از پر       
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   را كو همتي تا جان ما مرگ    
  . بشكند زندان تن را پر غرور     
  دست ما و موج سنگين هالك     
  خون ما و آب درياهاي دور    
    

  
  

  . خون ما و آب درياهاي دور          
  
  

  تاب رود،  گر زماني ماهي بي    
  هاي داغ ؛  بگذرد بر بستر شن    
  گندم از شوراب رويد، گل ز سنگ ؛     
  ييز، باغ ؛ خو بگيرد با غم پا    

  
  
  
  

  آن زمان، دل خسته بنشينيم لنگ     
   بي كه فريادي كنيم ،  در خم ره،    
  خيمه برگيريم و زان پس زندگي     
  خالي از سوداي آزادي كنيم     

  
          
          
  . خالي از سوداي آزادي كنيم          
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  هاي دريا،  بر پله
  . هاست  رفتار موج

    
  

  كاش،  ها را، اي ر موجرفتا      
  . آهنگ بودم      
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                    18  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . دريا هميشه افشان است       
  
  

  هاي عريان،  بر صخره      
  . دريا هميشه افشان است      

  
  
  

  ي جامد،  بر ساحل، اين قصيده      
  . كاش سنگ بودم اي      
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                    19  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خواند  را ميساحل، حضور ما       
  . ها را   سرود شاد علف دريا،      

  
  
  
  
  
  

  ي دريا ،  شادمانهدر جشن       
  . كاش آب بودم  اي      
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                    20  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ابديت را  ها ، ها و ماسه شن      
  ها،  در دوردست      
  . كنند  بيدار مي      

  
  
  

  ي شعر  بر بستر برهنه      
  . كاش آفتاب بودم       
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                    21  
  
  
  
  
  
  

  تر  دريا ، گسترده      
  دريا ، سرشارتر       
  دريا ، اعالم خبرهاي دور       

  
  
  

  ! تر ، اي بازتر  اي گسترده        
  در شب تنگم ، كه غريويش نيست         
  ! اي از هر كنار  آه اگر شعله        

  
  
  

  ! تر  افشان      
          دريا،       
   !     اي انتشار         
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                         22  
  به احمد شاملو                    

  
  

  باد و خيزاب       
  بال و پرواز       

  
  در كالف صداهاي در هم،       
   است بالين  مرد دريا ، گرفته      

  
  برده باروي گرداب ، باال       
  ريخته برج خيزاب ، پايين       
  )پنجه در پنجه با گيسوي موج (       
  ين بر سر آورده احشاء سنگ      

  
  باد و خيزاب       
  بال و پرواز       

  
   ي دور دريا ، پهنه      
  ها جنگل طاقه و طارمي      
  هاي معلق،  بر سر آب      
  ها ها و ستون طرح دروازه      

  
  باد و خيزاب       
  بال و پرواز       

  
  كاش تكرار ويرانگي بود       
  جان من،       

   –چون تو مجموع در هم  -
  ! آب آواره، اي آمد و شد 
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                23  
  
  
  
  
  
  

   –آه اي خليج آشفته 
  هاي دشوار  با آب
  !هاي زحمت  با آب

  هاي زحمت غلطيدن   با آب-    
   –هاي دشوار ديگر  بر روي آب    

  هاي بسته  با آب
  هاي مشكوك   آب با

  هاي منع  با آب
        آب قرق   
        آب مقاطعه  
  نجوا       

  
  

  آب تنفس تاريخ 
  ي فالت زنداني  در سينه

  
  

   آه اي خليج خسته ،
  ! خليج تجاوز     
  ! هاي جهان  درگاه آب
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  سوي فكرهاي ما را،  آن

  :با جرات گريز بياميز 
  در ماوراءهاي نهان ، 

  هاي آزاد،  با آب
  آب مراقبت نشده

  آب بطور كلي     
  
  
  سوي فكرهاي ما را  آن

  !هاي روي هم رفته  اي آب
  . با جرات گريز بياميز 
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              24  
  
  
  

  ي دريا  لحظه
  مرد دريا 
  ميل دريا 

   – آوار جنون –ي دريا  لحظه
  مرد دريا را ويران خواهد 

   – استمرار بيان جسم و جنس –ميل دريا 
  .مرد دريا را عريان خواهد 

  
  
  

  : ست  ميل دريا ، ميل عرياني
  طعم اندام زنان 

  .اعتراف بدن مردان 
  
  

  ي دريا  لحظه
  دريا مرد 

  ميل دريا 
  
  

  !اي بيان جسم و جنس 
  !كاش  كاشكي با بدني ، اي
   - مرد يا زن -

  !طاقت داشتم  حركتي بي
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              25  
  
  
  

  درياي پير، زحمت و نيرو است 
  ها،  گرداب

  ي سرگردان       عضله  
  

  ! اي پيري ، اي صالبت 
  ! دريا       

  
   !ي اندوه  قواره اي شكل بي

   گورستان ، ي روز در كرانه آن
   رفتم ؛ با كاروان بدرقه مي

  گرداب ، بازوي پدرم را 
   - كه پير بود و زحمت و نيرو بود -

  . برد  مي
  

   از چشم  تجريد روشن تن من،      
  هاي ناچارم ريخت  بر دست      

  
  روز در مشايعتي مشئوم  يك

  بينم  با كاروان بدرقه مي
  ي كوير  كه آفتاب، در ولع تشنه

   هاي تو، ي گرداب لهجاي تو و عض
  . دريغ نشاند  زار بي شن

  
  كنم،  هاي آه، كه بر مي با خيمه      
  . ي ِ كف دستانم  از خالي      
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               26  
   به فرهنگ فرهي                

  
  
  

  تر  در آسمان خسته درختان خسته
  ي تاريك خويش را  خاموش مانده جلوه

  :كنند  انديشه مي
  شايد نسيم نوري ؟    
  !  شايد -      

  
  
  !اي اشتياق گفتن « 

  رود  با اين زمين گيج پيامي نمي
  سوزد از كالم ؟ جا دهان كيست كه مي اين

  
  
  

  حرفي اگر نگفته هنوز هست 
  !ي شنيدن   اي مژده-

  گوش كدام خسته تهي مانده از پيام
  »قلب كدام خام ؟ 

  
  

  
  دست  از دوردست ، باد تهي

  بيدار كرده با وزشي دردمند، 
  : ها را  هذيان شاخه

  شايد غريو دوري ؟
   شايد -    
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                    27  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خواهد شب آفتاب نمي      
  ي صبح  خواهد از ستاره و آفتاب نمي      
  . نشان همهمه برگيرد       

  
  
  

  . ماند ستاره منتظر آفتاب مي      
  ماند و آفتاب مي      
  كه هر ستاره پر از انتظار       
  و شب،       
  ي هر انتظار  تارهپر از س        
  و انتظار پر از خواب آفتاب شود       

  
  
  
  

  خواهد  ستاره همهمه  از آفتاب مي      
  ... خواهد  و آفتاب نمي      
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                    28  
  
  
  
  
  
  
  

  كرد   بزرگ، صدا مي با نخوتي
  نهايتي كه او بود   از بي-      
   –نهايتي كه او بود  تا بي      

  
  

  كنام ،  درياي بي
   قهقهه،هاي  با آب

  ها با اصطكاك    
  ) هاي سيال  پيكار سنگ( 

  گريخت  مي    
    و باد،

  اش را  هاي عظيم خنده  
  از منبر بلند خيزاب ،   
  تا كهكشان   
  ترين كهكشان شب   شلوغ-    
  برد  مي          

  و كهكشان 
  ها عزيمت شن  
  . شد مي    
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  هاي آب  در هيات شبانه پري

  ي دريده ، گريبان چاك  با جامه
  : هاي مشحون  در موج

  ها، از دست    
  صداها،       

  كردند عشاق را عبادت مي
  رفت ؛  و عشق بود كه مي

  و ساليا كه موجي عاشق بود
  ها با دست    
  صداها      
  رفت  مي        

  
  رفت، موجي شريف بود كه مي
  چيزي عزيز و عالي بود

  
  
  
  
  

  با گيسوان سرشار هزار برگ
  غلطيد  هاي غلطان مي بر آب
   او شكسته ،اندام

  شكسته،     
  شكن ،       
  شكن ،        

  
  

  ها را ،  جشن ستاره
  در آسمان
   -اي تابان داشت   كه هلهله-  
  كرد  گمراه مي
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  ها را  جشن ستاره
  اندام او 

   -اي تابان داشت   كه هلهله-  
  . گمراه كرده بود 

  
  
  

  كنام   اي روح بي-          
  ! هاي دريا را بگشا  دروازه          

  
  
  
  
  ه، اي شكسته ، آ« 

  ! هاي تنم بسته  اي بر كرانه
  
  

  هاي دريا را  دروازه
  هاي آزادي  بر جلگه

  !بگشا     
  

  آنجا ، 
  كه آب را مالل تفتيش نيست 

  كه رخنه نيست ، 
  . توقف نيست     

  كه ابر، خلوتي پنهاني 
  .        دارد 

  ست كه آفتاب، تنها    
  اي انساني كه مرغ، سايه    
  ». دارد         
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  ها آنجا حريق فاصله«     
  . سوهاست          
  ها را ستوه زيست ، وقتي كه خيل فرسخ(     
  كند  تاب مي هاي فاصله بي بر آب    
  شان را ، تنهايي و تحمل    
  تو طاقتي    
  ».) تو، بركت عبوري     

  
  ! آه، اي سكوت رباني -              

  
  اينك             
  از انجماد خاك ،               
  : ان هاي پنه از رشد              

  
  

  ها اينجا درخت«       
  در التهاب ،      
  اند در سيالن        
  هاي فراري اينجا درخت      
  هاي زنداني  درخت          
  هاي رنگين ، با فلس      
  با بازوان استغفار ،      
  ي وسعت ، در استغاثه      
  ي آغوش ،  در استغاثه      
  در التماس دوستي       
   -در حسرت معاشرت آزاد،       
   ، در التهاب      
  . اند در سيالن        
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  ها، صف سپيداران اسير  شب«       
  هاي زمزمه  با سايه      
  هاي خود ، از بام          
  فرستند پيغام مي      

  
        
        
  و تا سحر، سرود اشاره       

    با هر ستاره             
            دارند        

      
  
  
  
  
  

  و هر سپيده ،       
  ها  ي سبز كاج   جامه        
   از ستايش زنجير است كاشفته          
   –ها   سرشار سروش–ها  با خواب ريشه          
  خاك سياه را           
       غافل             
  . دارد       از حركت شبانه مي            

  
  

  
  ! باز گرد  اي دوست،  
  تا پاس پايداري انسان   
  هاي مطمئن  به دست  
  ».ملحق شويم     
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  شب را بيان نيمرخ اشيا 
  پر كرده بود و 

   باد ،    
  صدها ستون سياهي را 

  برد  زده مي هاي شب در جاده
  زد ،  و باد بال مي

  و باد بال بود ، 
  و باد راز بود ، 

  راز بزرگ خلقت را 
  زد       بال مي    
  . باد       

  
  

  خواب  هاي بي گرداب
  . پيكر  در التهاب چنبر ماران غول

  
  
  

  هاي ريخته  محراب
   ها ، آوار بقعه    

  فشان هاي ا عمامه
  شوالها       

  در حركت مقابر ويران 
  .رفت  مي      

  
  و سالياي مشحون ، 

  . هاي قهقهه موجي شكسته بود  در آب
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  ي موقت اشكال آب  بر چهره
  او شكل ثابتي داشت ، 

       انگار ،    
  همه نقوش موقت  در آن

   او ، نقشي از هميشه ،
  هرگز     
  بود       

  
  
  
  

  انگار ،
   ابديت اي بر آب ، پاره

  رفت  مي    
  
  
  

  دائم گريز بود و جاويد بود 
  در انتهاي ظلمت ،

  اندام او، تصادف خورشيد بود 
  
  

   اي باد ، -    
  ! دانش دريا       

  
  از سرگذشت امواج     
  . ست   روايتي خشكي    
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  من با زمين ، « 

  شريعت خود را   
  بستم 

   ديريست  زيرا گمان روح تو را،    
  ام در خاك ديده    
  و خاك، از خطاب نگاه تو ،     
  فريادي     
  دريايي       
  . دارد         

  
  

  ! برگرد، اي حكايت آب «     
  اي اعتماد روشن ،    
   ِ جان  اي جان        
  ! تصوير ناگهاني      
  ! اي ناگهان         

  
  ياد آور اي يگانه زمين را     
  تر از ساكنانش  پناه كه بي    
  بر ساحل گرفتار كاينات     
  گريد ته، ميتنها نشس    

  
  ياد آور يگانه، زمان را     
   - تاريخ آب را -      
  كه بر جراحت پاروي بردگان ،     
  ي شاهان ،  و زخم تازيانه    
  ».گريد  مي تنها نشسته ،    

  
  !  اي روح آب -          
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  هاي باز كتاب بزرگ  از صفحه  
  آمد  اي درخشان مي چون واژه  
  پنداشتم ،   
  و ي ا هاي سينه كه صخره  
  داد  به شب، وقار كوهستان مي  

  
  

  او از خطوط شسته و روشن ،   
  آمد  با انس ماهيان مي  
  پنداشتم ،  
  كه آب در قلمرو پاهاي او   
   -گذشت  او مي» زينت« وقتي كه از -  
   هاي زنانه ، مدهوش نفخه  
  مدهوش بوي باكرگي بود   

  
  

  .شد  چيزي سپيد بود كه نزديك مي  
  ! آه           
  راب ؟ شايد س  
  ...   شايد ؟     
     هان ؟      

  
  يك لحظه در نگاهم   
  اصوات ، جان گرفتند   
  ها  ترين ازدحام وز آسمان ، عظيم  
  بر خاك ريخت   
    
   از ريگزارها،«         
  »خشكي چرا به ديدار آمد؟        

 
٤١ 

com.blogfa.l-do://http 
 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



    
  . هيهات كان سراب روان، ساليا نبود   
  آمد او روح آب بود كه مي  
  ار وز خواهش كنامي، انگ  
  با انتظار خشكي ميعادي داشت   

  
  

  روح برهنه در طلب خاك بود و   
       كف ،        
  . برگ سفيد مضطربي بود   
  . كف ذهن آب بود   
    

  
  ... كف     
  ... اضطراب بود       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
٤٢ 

com.blogfa.l-do://http 
 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



  

                    29  
  به مهرداد صمدي                     
                  

  
  
  
  
  
  
  

  دستي ميان آينه و من ،     
  .يد لغز    
  . شعر، از ميان آينه، دستي شد    

  
  

  اينك ميان خلوت و تاريكي ،    
  نويسيم  تفسير دستها را بر جاده مي    
  شود  و جاده از سخاوت پر مي    

  
  

    
  

  سوي من ، آن    
  ست و تاريكي، كه خلوت آيينه      
   جاده، از عبور شود برهنگي پر مي    
      

  
  . شود  تفسير دست ، عابر آيينه مي    
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                    30  
  به فرخ تميمي                

  
  
  

  !دريا 
   – متالطم  هنگامي اي بي  
  !هاي فاجعه  در آب      
  :هاي بيم  در آب      

  
  آب هزار گيسو 

  آب هزار پلك ؛   
  هاي دور   در تنگه آب هزار حادثه

   –هاي دربسته  آب اطاق
  . هاي محجر  در خلوت پرنده
  دهليزهاي درهم ،

   را ،كه جنحه و جنايت
  ها    در عمق  
  .كنند    پنهان مي  

  
  
  

  –قانون  آب رها و بي
  .در سرزمين تكرار 

  
  

  سرشار، 
  از حق و اختيار 
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                31  
  به دكتر رضا براهني                 

  
  
  
  

  هاي نجات  من از جزيره
  هاي اميد  من از دماغه

  هاي متروك  از آب
  در خلوت بنادر ويران 

  . خواهم گذشت     
  
  

  :هم گذشت خوا
  هاي كشكول ، از آب
  ...هاي كاال از آب

  
  
  

  هاي درويش ، همراه قصه
  همراه پندهاي بازرگان 

  . خواهم گذشت     
  
  
  

  ي هند  با كاروان امتعه
  با بارهاي صمغ 

  طال     
        عاج     
  نيشكر       
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  با بارهاي مرجان 
  مرواريد     

  با بارهاي ادويه و 
  عطر     

  هاي جاوه ، از آب
  هاي مسقط و عمان ، از آب

  . خواهم گذشت      
  
  
  

  :هاي مشتاق  از آب
  مشتاق ماجرا

  هاي رهزنان ، مشتاق قتل در كشتي
  .خواهم گذشت      

  
  
  
  

  ها ، از جمع آب
   جمعيت فراري ،-

   ،-تصويري از فرار   
  هاي رقص از گام

   - پيوسته در ترنم تكرار -
  
  
  

  هاي مرتفع آب ،  از قله
  ،هاي رهگذر باد  و برج

  ي مصور فرياد  از چهره
   - يال بلند طوفان -    
  . خواهم گذشت      
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  !تباهي  درياي بي
  ! اي بستر بلند عروسان آب 

   –و عاشقان هجرت     
  ! اي فروتن و وحشي  بر جاده

   سفيد و شاد ،هاي  چون بادبان
  از تو ،

  !اي معبر مهاجرت شاهان 
  . خواهم گذشت    

  
  
  

  هاي عنبر ،  از آب
  هاي پر ، گهواره

  چون ماهيان تنبل 
   -ها   پيوسته در معاشرت آب-

  !       اي آب ماهيانه     
  از تو ، 

  ستون و ، درياي بي  
  !دروازه       

  ! معماري پريشان     
  .      خواهم گذشت          
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                     32  
  پيام. ن.به ا                            

  
  
  
  
  
  
  

  درياي عاشقان غريق ،   
  ي مغروق ، سربازها  
  . درياي بردگان مفقود   
      دريا    
       ي    
     غرق    

  
  

  درياي قهرمانان ،   
  كه با نجات معجزه آساشان   
  هاي عجيب  پايان براي قصه  
  سازند ،  مي      

  
    

  
  

   درياي فاتحان بيگانه ،  
   –درياي ناخدايان پيروز   
  . ي ساحل  بر مردم گرسنه  
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   –اي روح آلبو كرك   
  !انتها  گسترده در كبودي بي  
  ! ها همه از تو  اي روح آب  
  بار از خليج مجروح فارس ، يك  
  ي عمان ،  وزتنگناي حوصله  
  و هرمز فسانه ،  
  تا زنگبار و ساحل دارالسالم ،  
  ي عظمت را  هاي تشنه كف  
  كه عاشقان قدرتمند ،   
  اند،  كه دختران تسليم  
  . تا پرتقال، سوي تو خواهم راند  
  تا پرتقال موعود ،  
  تا پرتقال ملوانان بزرگ  
  تا پرتقال تاريخ   
  تا پرتقال سلطه  
  تا پرتقال ِ    
  . درد       

  
  
  

  :درياي دوستي   
  هاي بدرقه، در آب  
  هاي استقبال ،  در آب  
  درياي دشنام  
   درياي رهزنان -  
   –ي معمايي  هاي درياي جاده  

  
  

    
   درياي مرگ ،  
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  شقت هاي م  مرگ ِ در آب-  
  هاي جنايي  مرگ ِ در آب  

  
  

  درياي دور و نزديك   
  درياي آب و ساحل   

  
  

  كاري ، درياي كار و بي  
  عاري ،     بي    
  ها  درياي اعتراف بدن  
  در راه رفتن پسران بلوغ   
  هاي تنگ كنايي با جامه  

  
  
  
  

  درياي خشم و آرام ،   
  . هم ريخته  با دوزخ و بهشت به  

  
   ،مجموع كارهاي درهم    
  تصوير ذهن آشفته ،    
  اي ذهن ،         
  ! آشفته         
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                    33  
  به هوشنگ سپانلو                           

  
  
  
  
  
  
  

  اي شعرهاي دريايي ،    
  !آه ، اي مسافران ِ از دريا تا من     

  
  

  : از دريا     
  از سرزمين عطر و علف     
  و عهدنامه و منشور     
  تا من ،    
   - قرار و قرارداد  تا سرزمين هيچ-    

  
  
  

  از دريا     
  –از ازدحام ماهي و مرواريد     
  نام ، هاي بي در بستر جزيره    
  و از قلمرو اطاعت حكام ،    
   –ثمر مشتاق   سكوت بي–تا من     

  
  

  !آه اي مسافران از دريا تا من     
  :از دريا تا من     
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  هاي هميشه ، از شيب پله    
  هاي آب  در خواب جاري خندق    
  تغيير ، فرازهاي بي از و    
  ي دفاع و تهاجم دارند ؛  كه جلوه    
   – همه توكل و تسليم –تا من     
  تا من كه در قلمرو تصوير، از شما     
  هاي باطن خود را ، ويرانه    
  كند ،  هموار مي    
  . كند  بيدار مي    
      

  
  !آه ، اي مسافران ِ از دريا تا من     
  از دريا     
   -كف   از مرتع ستاره و -    
  تا من ،     
   - تا مزرع نياز و تپش -    

  
  
  
  
  

  ها ،  از آب    
   -ها   پاييز برگ-    
  گناه گنجشكان ،  پرواز بي    
   –ي ماران   دهان گرسنه–تا من     
  هاي كوهان اشتران  از آب    
     اسبان وحشي       
          و قاطران       

  
  هاي نهاني ،  هاي هلهله از آب    
  ترسيم ناگهاني ،                   
   - ترسيم ناگهاني مهميز -    

 
٥٢ 

com.blogfa.l-do://http 
 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



   – ترسيم ناگهاني شمشير -    
  
  
  

  هاي تصوير ،  از آب    
   - تصوير فكري از سنگ -    
   . - ادراكي از سقوط -    

  
  

      
  ! اي شعرهاي دريايي     
  ! آه ، اي مسافران از دريا تا من     

  
  

  ها ،  از آب    
  كه شكل درهم امضا دارند     
  تا من ،    
  يم » رويا«ي  ي شكسته كه واژه    
  و شكل روشن نامم را دارم     

  
  

  اي شعرهاي دريايي     
  !  باد  بدرودتان گرامي    

  
  
  
  

  ! اينك من     
  بر ساحل ايستاده سبكبار     
  ! هاي ساتر انجير  با برگ    
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  بار دگر برهنه و آزاد     
  در آفتاب افسانه ،     
  خيزم از داستان خلقت بر مي    
  ها كه مستمعان صبور آب  بر ماسه    
  هاي مبهوت  بر ماسه    
   - با نقش پا غريب -        
  ها  نهم به حيرت لغزان صخره پا مي    

  
  
  

  :زنم  فرياد مي    
  هاي لغزان  اي صخره    
  !اي لغزان         
  .من را ببر        

  
  
  

  گاه سوي تو ،  آن    
  ي آزاد ،  سوي تو اي برهنه    
   را دهم عزيمت دستانم پر مي    
      

  
  
  

  اي شعرهاي دريايي    
  !  باد  بدرودتان گرامي    
  !اينك من     
   - يك قطعه شعر دشوار -    
  اينك ،     
  !       مسافر ِ از من تا من     
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  :چند اشاره 
  
  
  
  
  
  

گزاري و توالي شعرهاي كتاب حكمت خاصي مراعات نشده است و به ترتيبي كه در       در شماره  -1
وزن بود    ه دست افتاد پشت سر هم قرار گرفتند فقط سه يا چهار دريايي كه بي              شان ب   آوري  جمع

  .ي كتاب گي در ارائه شايد به جهت حفظ يكپارچه. از اين مجموعه بيرون آمد
چـاپ شـده بـود، جـايش را         » هاي تهي   بر جاده « در كتاب   » بر ساحل « ، قبلن با نام     6دريايي   -2

 .درين مجموعه بهتر ديدم

ي سوييسي و از كتاب كاپيتان قراگز بـه            با فكري از لويي گوليس، نويسنده      16و   9هاي    دريايي -3
 . جا آمد اين

 سپاس چند تصويري كـه      –پرس، شاعر فرانسوي، شكل گرفت        ژون   با وامي از سن    15دريايي   -4
 . بدهكار حشر و نشر با او شدم

  
      

  
  

 
٥٥ 

com.blogfa.l-do://http 
 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران




