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و  ِتحوالت  دستخوش  فارسی  ادبیات  گذشته  یکصد سال  طی 
آسیب های بسیاری بوده، به نحوی که نمی توان مسائل سیاسی، 
اقتصادی و تحوالت اجتماعی را از شرایط فرهنگی و ادبی منفک 

دانست. 
برهمین اساس، نباید انواع صدمات و رویکردهای آسیب  رسانی را 
که از همه سو بر روح و روان اهل  قلم موثر بوده را نادیده گرفته و 
از نویسندگان و شاعران خواست، چشم وگوش خود را برمسائل 
ببندند؛ چنانچه واقفیم، همانگونه که انقالب سال 1357 از یک کنش 
وسیع ِ شاعرانه و روشنفکر نشعت داشت، تاثیر هشت سال جنگ 
نیز همواره درخلواره ی ادبیات، واضح و مبرهن بوده است؛ این 
درحالی است که از سویی با مواجهه  ی فراگیر شبکه های اجتماعی 
و ماهواره علی الخصوص اینترنت مواجه بوده ایم و این همزمانی 
و رویارویی ناگهانی با عصر اطالعات، خود منجر به تعارضات و 
تهییج معناداری در سطح جامعه، به خصوص در وضعیت ادبیات 
فارسی شده  است. نمونه ای کوچک از این گونه تهییج، بروز موجی 
چشمگیر از انواع مطبوعات و جنس های تازه ای از روزنامه نگاری 

و مشکالت  آن، در مقطعی از زمان بود.
با استناد به این گفته ها، می توان شدت و ضعف ممیزی فرهنگی، از 
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سانسور و خود سانسوری گرفته تا ترویج سفارش پذیری و ساخت 
و پاخت فرهنگی را یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار در ادبیات 
دانست، که خود حاوی دامنه ای وسیع از تعارضات، سرخوردگی ها 
و تنیدگی هایی ست که با تساهل و تسامح، درثمره ی ادبی نمود 

می یابد .
متغیر مهم دیگری که برتشتت این وضع موثر بوده، مخدوش شدن 
الگوهایی از نوع مفهوم واقعی نویسنده،  روشنفکر و منتقد است، در 
مقابل بروز الگوها و مدل هایی در حد، و قد و قواره ی یک رفتار 
ایدئولوژیک، سیاسی و غیر ادبی، که همواره از منشی منزه طلبانه 
به دور بوده، و به جای خلق و پرورش آثار پاینده ی ادبی، به هدایت 
فکری در یک سیکل بسته، پرت و خارج ادبی، که بیشتر نوعی 
فرصت طلبی مبتذل است منجر شده و نمونه ای از آن را می توان 
معیار و مالک های مجهول و جعلی در برخی از به اصطالح جوایز 
ادبی دانست و باید گفت که این ابتذال و عوام زدگی، در ستون 

فقرات آن ها از چشم ها پنهان نیست.
با ذکر این توضیحات، برگزارکنندگان جایزه ی نیما، هیئت اجرایی 
این جایزه از دوره ی نخست، هدف خود را معطوِف پرداختن به 
فضایی کردند که بتواند روشنگر این معضالت و مسائل در ادبیات، 
خاصه درشعر معاصر فارسی باشد؛ دردوره ی نخست با درنظر 
گرفتن ِ رویکردی که هدف آن پُر رنگ شدن تالش شاعران در 
فضایی آزادتر بود، به  بررسی آثار منتشر شده درسایت های ادبی 
این  نتیجه ی  و مجالت فرهنگی مستقل و خصوصی پرداخت. 
بررسی، البته در سطح جامعه ی فرهنگی، به نظر برگزارکنندگان 
، ارزشمندتر شدن و جدی تر شدن چاپ اثر ادبی بدون تعدیل 
درفضای مجازی و مجالت اینترنتی بود. همچنین درسال  بعد، این 
رویکرد تمایلی نو را در میان معدود بانیان جوایز خصوصی، برای 

ایجاد تالش های مشابه به وجود آورد.
دوره ی دوم جایزه ی نیما به بررسی کتاب های منتشر شده به صورت 
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الکترونیک، درکنار کتاب های کاغذی که به صورت خصوصی و یا 
عادی انتشار یافته بودند معطوف شد. وخوشبختانه این موضوع با 
انتخاب عناوینی مشابه، درجوایز ادبی دیگر، موجب ایجاد کنشی 
تاثیرگذار در جامعه ی فرهنگی شد. هرچند این تالش ها، هزینه هایی 
هم برای گروهی از نویسندگان و شاعران به همراه داشت. دراین 
میان عملکرد نامناسب دستگاه های متولی فرهنگ، مبنی بر پرورش 
ادبیات،  جریان  بطن  در  نویسندگی،  با  بی ربط  عده ای  تبلیغ  و 
همچنین حذف فیزیکی)به انواع مختلف( برخی از نویسندگان 
و شاعران برجسته، و بی رغبتی بعدی ناشی از این گونه فقدان ها، 
اثری به غایت منفی درسطح کیفی متون گذاشت، از سویی سه 
موج بزرگ از مهاجرت درمیان نویسندگان و شاعران منزه طلب 
هم رخ داد که این رویدادها، خود منجر به بروز عده ای به عنوان 
نویسنده و شاعر، با حاصل متونی درسطح کیفی ِ قلیل و بی مایه 
شد، و به حق، نادیده گرفتن خالء این مهاجرت ها یا کم گرفتن تاثیر 

آن درتحلیل مسائل امروز ادبیات فارسی، روشن بینانه نمی نماید .
نموده های  از  انتقاد  هدف  با  نیما  شعر  جایزه ی  سوم  دوره ی 
سیستماتیِک معنی دار در سطح مجامع فرهنگی و عمومی؛ نگاه خود 
را به انتخاب شاعران فعال دهه ی هشتاد، که کتابی حاوی اشعارشان 
به صورت الکترونیک، خصوصی یا با روش های معمول انتشار داده 

بودند معطوف شد.
برگزار کنندگان جایزه ی نیما، نگاهی را نیز به موضوع جریان های 
مطرح شعری داشتند که از دهه های گذشته تا امروز تداوم یافته 
و  روزنامه نگار  شاعر،  پنجاه  از  دعوت  با  راستا،  دراین  بودند؛ 
فعال فرهنگی برای شرکت در نظرسنجی ای که به واسطه ی آن بتوان 
میدان مشخصی جهت بررسی آثارمعلوم کرد، کارآغاز شد و از 
ایشان خواسته شد تا بنا به سلیقه ی شخصی و اولویت مدنظر خود، 
نام یک تا پنجاه نفر را به عنوان شاعران برگزیده ی خود اعالم کنند.
این  در  سی نفر  نهایتاَ  اجرایی،  هیئت  مداوم  پی گیری های  طی 
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نظرسنجی مشارکت کردند و هیئت اجرایی، با بررسی اسامی ارائه 
شده توسط ایشان، کار خود را ادامه داد و پس از چندین جلسه 
تحلیل و بررسی، نام هایی در نتیجه ی آراء شرکت کنندگان بدست 
آمده بودند، توسط هیئت اجرایی جمع بندی شد. ابتدا تصمیم بر 
این بود که طبق میزان آراء کسب شده برای هر نفر، نام سی شاعر 
به عنوان برگزیدگان مرحله ی نخست اعالم شود، اما با توجه به 
مخالفت دو تن از اعضای هیئت اجرایی با این رویه، طی  جلسه ی 
دیگری، تصمیم برآن نهاده شد که تنها به اعالم نام پانزده نفر اکتفا 
شود. اما در مرحله دوم که مقرر بود از میان پانزده نفر اعالم شده، 
سه نفر به عنوان برگزیده نهایی شعر دهه ی هشتاد از نظر این جایزه 
معرفی شوند، با درنظر گرفتن تنوع کیفی اشعار و اسامی شاعران ِ 
مطرح ِ فعال در دهه ی هشتاد، به خصوص جوانانی که در سال های 
پایانی این دهه، آثار در خور توجه ای را انتشار داده بودند، و با توجه 
به اهداف جایزه ی نیما، هیئت اجرایی به این تشخیص رسید که 
همه ی شاعران دهه ی گذشته، که به هر نوع، از برخی رفتارهای 
ریاکارانه و به نرخ روز نان خور، به دور و بری بوده اند، و به برخی 
جوایز ازهنر تهی و از سّکه پُر تن نداده اند، برگزیده گان جایزه ی 

نیما در دهه ی هشتاد هستند.
برگزارکنندگان جایزه ی شعر نیما معتقدند،آگاهی و پرهیز از ابتذال 
شاعران  که  دست آوردی ست  بزرگترین  فرهنگی،  فرومایگی  و 
باید به واسطه ی آن،  و نویسندگان مستقل در دهه ی گذشته را 
احترام کرد و همه ی کسانی که شامل چنین شایستگی ای باشند، 
ِ اولیه ی  قطعا برگزیده اند و صدالبته نام های ایشان بیش  از اسامی 
اعالم شده توسط برگزار کنندگان است، تشخیص آن نیز برعهده ی 

وجدان آگاه جامعه ی فرهنگی می باشد.
برگزار کنندگان جایزه ی نیما، به جهت پیش آمد نکردن هیچ گونه 
متولیان  از  هیچ کدام  می کنند  اعالم  صراحت  به  برداشتی،  سوء 
نویسندگان  و  از شاعران  وابسته و هیچ کدام  فرهنگی  بنگاه های 
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برگزیده ی جشنواره  ها و جوایز فرمایشی، که جز مادی نگری را 
در منش خویش نداشته اند، برگزیده گان مد نظر این جایزه نیستند.

اما در کنار این انتخاب، نکته ای مهم هست که نگفتن دوباره ی آن، 
نوعی اهمال در حق نسل های گذشته و آینده است و آن این که؛ 
در دهه ی هشتاد، فقدان حضور بعضی شاعران و نویسندگان، دو 
تاثیر متفاوت برجای گذاشت، اول: مجال یافتن اشخاصی به عنوان 
نویسنده و شاعر، که آثار بی مایه و بی  کیفیت را ترویج کردند و دوم 
: تاثیر این فقدان  ها، که به مرور زمان، باعث شد در شرایط کنونی، 
بتوان مروری بر چگونگی تاثیر این خالء ها بر جامعه ی فرهنگی و 

شناخت نویسندگان حقیقی داشت.
از  یکی  دهنده،  آگاهی  و  شریف  نویسنده ای  مختاری  محمد   
چهره های شاخص ادبیات فارسی است که فقدان او شامل تعریف 
ارائه شده ی فوق است. او به لحاظ معنوی و مالی، هیچ گاه تن به 
هیچ تدبیر حقارت آمیزی نداد و همواره شرافت نویسندگی و کلمه 
را بر زرق و برق ها ترجیح داد، تا آن جا که به تصور حذف دامنه ی 
تاثیر آگاهی او بر جامعه ی فرهنگی، با حذف فیزیکی وی ، آن عمل 

واهی انجام شد.
مرگ فجیع محمد  مختاری، زمینه ای بود تا نسل امروز، رسالت خود 
را درحفظ شرافت قلم بداند. محمد مختاری به نمایندگی از همه ی 
رفتگان راه قلم،  به عنوان نمونه و نمادی از انسانیت و شرافت قابل 
تقدیر و هنرساز در ادبیات معاصر، با توجه به معیارهای جایزه ی 
شعر نیما، برگزیده ای برای شعر دهه ی هشتاد و همه ی دهه های 

قبل و بعد ادبیات و فرهنگ این کشور است.
امید آن که نویسندگان جوان، منش واالی وی را الگویی برای رفتار 
نویسندگی و هنری خود قرارداده، و شرافت وی را، درسی برای 

قضاوت وضع حال و آینده ی خود کنند.
برگزار کنندگان جایزه نیما،همچنین از بانوی روشن اندیش شعر 
معاصر فارسی، سیمین بهبهانی به دلیل عمری تالش ادبی و هنری، 
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خلق شعری شریف و آگاهی ساز و حضوری بالغ و انسانی که 
برآمده از رنج، اندوه، شادکامی و سرافرازی مردم ایران بوده، تقدیر 

و تشکر به عمل می آورد.

هیئت اجرایی جایزه ی شعر نیما 
 مهر ماه 1391
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آفتاب کبود1
                           از تولـــد تـا مــرگ

1. نام این دفتر به انتخاب گزینه کنندگان بوده
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             اول اردیبهشت1 

دو خط سرخ دو ناگاه
که از دو نقطه ي شفاف عصر مي آغازد    مي تپد   مي آراید
و در توازي سال از بهار مي گذرد تا نوري را از خود کند

که دیرگاهي تابیده است در چشم به راهي .
نگاه اول اردیبهشت

            در چشم انداز
                           باز مي گردد

و مردومک ها آرام مي گیرند
                          تا سایه اي به سایه و

                                                        نوري به نور
                                                                        بپیچد

و کودکي لبخندش را بیاویزد باز از حواشي بازیگوشي .

زن از کنار زمان
                      وزیده است

                                     که مرد
                      تولدش را در آفتاب جشن بگیرد .

1. یک اردیبهشت روز تولد محمد مختاری
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نگاه کودک از صفحه ي سپید ساعت مي رهد
و روي مردمک رو به رو مي آرامد .
دو خط سرخ از انگشت هاي نازک

به دست دنیا مي پیچد
و گل مي اندازد رخسار زمان .

گذار در گل صد برگ
زني کنار مردي مي رود

بهار از سر دیوار عصر مي نگرد
و شاخه هاي بید سر مي نهند

و سر بر  مي دارند
همچنان که کودکي دو گل سرخ را

                                                    به اهتزاز در مي آورد
                                                   در انتهاي خیابان عصر .
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             خانه روشني

زیباترین نگاهت را
نظاره جهان کن

که آفتاب نیز
                   مي گیرد .

تازه ترین نفسهایت را
                             برار .

مرگ آنچنان به سایه ات 
                                    آمیخته ست

که روشنائي صد آفتاب نیز
                                        از رگانت

بازش نمي شناسد .
رخشان ترین ترانه ي موج

درسینه ي گشاده ي اقیانوس

با خوابهاي خامش آرامش
                                       مي پیوندد

زیباترین ترانه ي رؤیائي رهائیت را
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                                                    ترنم کن
که تا کناره ي اقیانوس

راهي نمانده است .
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             زنده ي میرا                         
                     براي سیاووش

فنجان کوچکي که عمري
                                  نوشیده مي شود .

و آسمان گلداري
                        در سفره ي مه آلود .

تابیده ام که گاهي ستاره اي دنباله ار 
                                            بر کاکلم بگردد

گاهي ستاره اي دریایي در کامم کشد .

یخ مي زنم میان دو آئینه
و آب مي شوم در بوسه ي دو سنگ .

مي یابم و نمي یابم
با نیمه ي نگاه دیده مي شود زمین

از درز پلک هایي
                     در معرض جویدن خرچنگ هاي انکار.

انکار مي شوم
            و راه مي گشایم باز

در مویه هاي شیشه اي مات و سرد .
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برگي به خاک مي افتم
                          تا ساقه اي برآیم

پي مي برم به حکمت خونم که مي تراود از رؤیا دم به دم

و من نگاه کردن بر دنیا را از گلي آموختم
که با نظر در آب باز مي شد

بالغ شدیم تا در یکدیگر نگریستیم .
دنیا نگاه کرد    من شکفتم

و من نگاه کردم    دنیا شکفت .

فنجان کوچکم را
                       پیش دهانش مي گیرم

سر مي نهم به سینه اش 
                              مي نوشم    مي نوشم

دستي به پلک هایم مي کشد
مي آرامم در قرني از چشمانش
وز چشم دیگرش بر مي خیزم .
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             ماه و نیمكت

اگر هم اکنون این زن از راه بماند
و رو به آفتاب که دارد غروب مي کند     دراز به دراز بیفتد

چه پیش خواهد آمد ؟
جز این که چند روزي بماند در سردخانه اي
و کاغذي و خودکاري بیابند تنها در کیفش

که هیچ چیز از دنیا را شاید مشخص نمي کند :
- چه خلوت است خیابان جمعه

دمي که دور مي شوي از خویش و باز مي گردي در خویش
و هیچ کس نخواهد دانست
که در دلت چه گذشته ست

درست هنگامي که مي شد گام برداري
                                                       هزار فرسنگ دورتر

و در پیاده روِ دیگر
چنان که اکنون دیگري همین گونه انجا گام بر مي دارد

و مي نشیند همین جور که مي نشیني در این گوشه ي زمان
و کاغذت را در مي آوري که بنویسي .

پس این خطوط نوشته شده ست تا شاید
                                   بهانه اي باشد بر نامي یا سرگذشتي
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صداي خودکارم از گوشه هاي کاغذ بر مي آید هنوز
همچنان که خورشید فرو مي رود:

- نشسته ام بر نیمکتي
و سرخوشانه مي آیند و مي روند بچه هایي

که جامه هاي رنگین شان
              هواي سنگین را سبک کرده است .

هوا که از منش آبي تو آبستن مي شد
به هرم تیره گراییده است

و بار دشوارش را بر شانه ام نهاده است 
که خستگي را از ابرهاي تابستاني آموخته ست .

فرود مي آید آرام آرام
شِب نشسته به روي چراغ ها
و دست مي گذارد بر شانه ام

صداي ماه نجوا مي کند در گوشم
هر آنچه را که زماني شنیده است از چشم هایت .

هنوز همهمه اي هست در سرازیري
وز ین بلندي

صداي زندگاني خوش تر مي آید ...
عبور خودکارم اینجا مبهم شده ست

بریده ست یا شاید رها شده ست خط
و ماه سر مي گذارد بر نیمکت .

زني و مردي مي ایند
درنگ مي کنند یک دم

و سر به پچپچه ي مهتاب دور مي شوند . 
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             جشن پنهان

اگر نبود همین یک دو واژه دنیا مي گندید
بیبن چگونه دهان از شکل مي افتد

                                        وقتي مي خواهد حقیقتي را کتمان کند!
کسي کنار من است

که یک دم از زیر چشم بند دیدمش پاي آن دیوار بلند
و چون که اطمینان یافت که آخرین دمش را مي شنوم

                                                 نامش را به زمزمه گفت و
دماي لبخندي نقش بست بر چهره اش که تا آن دم جز وحشتي کبود

                                                                                          نبود
من از اصالت اشیاء تصویري ندارم

گذر به خواب هاي رنگي را نیز وقتي آغاز کردم
که از لبانت رنگي ساطع شد
و چشم دید در آئینه ي صدا

که شکل هاي جهان با من مهربان شده اند .

هواي مرگ که مي پیچد
تولد شعر را باید پنهاني جشن گرفت

که حلقه هاي گل را تاب نمي آورد تنها بر گردن سکوت
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             تا شام آخر

نزدیک شو  اگر چه نگاهت ممنوع است .
زنجیره ي اشاره چنان از هم پاشیده است

که حلقه هاي نگاه
                         در هم قرار نمي گیرند .

دنیا نشانه هاي ما را
در حول و حوش غفلت خود دیده است و چشم پوشیده است .

نزدیک شو اگر چه حضورت ممنوع است .

وقت صداي ترس
خاموش شد گلوي هوا

و ارتعاشي دوید در زبان
که حنجره به صفت هیش بدگمان شد .
تا اینکه یک شب از خم طاقي صدایت

لغزید و ریخت در ته ظلمت
و گنبد سکوت در معّرق درد برآمد .

یک یک درآمدیم در هندسه ي انتظار
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و هر کدام روي نیمکتي یا که زیر طاقي
                                         و گوشه ي میداني خلوت کردیم :

سیماي تابخورده که خاک را چون شیارهایش 
                                                                 آراسته ست .

و خیره مانده ست در نفرتي قدیمي
که عشق را همواره آواره خواسته ست

تنها تو بودي انگار که حتي روي نیمکتي نمي بایست بنشیني
و در طراوت خاموشي و فراموشي بنگري .

نزدیک شو اگر چه قرارت ممنوع است .

هیچ انتظاري نیست که رنگ دگر بپاشد
                                                   بر صفحه ي صبور

وقتي که ماهواره هاي طاق و نیمکت در خأل بگردد
و چهره ها تنها سیاه و سفید منعکس شود

و نیمي از تصویرهاي منفي باقي مانده باشد .

نوري معلق است در اشاره هاي ظلماني
ورنه چگونه امشب نیز در این ساعت بلند

باید به روي این نیمکت بنشینیم   همچنان کنار این میدان
چشم انتظار شکي فسفرین

و برگ ترس خورده ي شمشاد تنها در چشمم برق زند ؟

نزدیک شو اگر چه تصویرت ممنوع است .

ساعت دوباره گردش بیتابش را آغاز کرده است 
و نیمي از رخسار زمان

از الي چادر سیاهش پیداست .
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از ضربه اي که هر ساعت نواخته مي شود تََرک بر مي دارد خواب آب
و چهره اي پریشان موج در موج

مي گردد و هواي خود را مي جوید
در بازتاب گنگ سکه اي که در آب انداخته ست .

پا مي کشند  سایه هاي مضطرب
در هیبت مدور نارون ها

و باد لحظه به لحظه نشانه ها را مي گرداند   دور تا دور میدان
اینجا خزه به حلقه ي شفافي چسبیده است

                                 که روزي از انگشتي افتاده است 
آنجا هنوز نوري قرمز ثابت مانده است
و روي صورت شب لک انداخته است

نزدیک شو اگر چه رؤیایت ممنوع است .

مي بیني ! این حقیقت ماست
نزدیک و دور  وتهمه در واهمه

و مثل این ماه ناگزیر که گردیده است
گرد جهان و باز همچنان درست همانجا که بوده مانده است

و هر شب انگار در غیابت باید خیره ماند همچون ماه
در حلقه ي عزایي که کم کم عادي شده ست .

این یأس مخملینه ي ماست
یا توده ي غبارگون وهمي برانگیخته ؟

که بي تحاشي مدارهاي درهم را چون ستاره اي دنباله دار مي پیماید ؟
آرامشي ست که بر باد رفته است ؟

یا سایه ي پذیرشي ست که خون را پوشانده است ؟
بي آنکه استعاره هاي وجدان از طعمش بر کنار مانده باشد .
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نزدیک شو اگر چه مدارت ممنوع است .

مي شنوم طنین طنت مي آید از ته ظلمت
و نارهاي تنم را متأثر مي کند .

شاید صدا دوباره به مفهومش بازگردد
شاید همین حوالي جایي

                                  در حلقه ي نگاهت قرار بگیرم .

چیزي به صبح نمانده ست
و آخرین فرصت با نامت در گلویم مي تابد .

ماه شکسته صفحه ي مهتاب را ناموزون مي گرداند
و تاب مي خورد   حلقه ي طناب  بر چوبه ي بلند

که صبگاه شاید باز رخسار روز را در آن قاب بگیرند . 
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             گامي دیگر

گامي دگر به هیأت دریایم  در مي آیم
و ماه

زیبائي پریشانش را
در جزر و مد یال هایم رها مي کند.

گامي دگر حکایتم آغاز مي شود
و بال این غراب

که آخرین قبایم مي بود
بر شانه ي مشوش خرمابُنان  مي ماند .

عشق این میانه بر سر دریا
آن گونه مي خرامد و مي خواندم

که مرغکان وحشي ساحل
چندان به رشک مي نگرند

که از هم اکنون گویي
                        عریاني ام

آن گودي کبود را
                        هموار کرده است .
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اما غرابم از همه اندوهگین تر است
که یال هایم را

موج از درون صخره ربوده ست
و بال هایش

بر شانه ي نخیل   که مي خواند
هي واي او که بندي روحش را

این گونه بر عذاب رها کرده است .
از وادي کبیر

خنیاگران عماري مرجانم را   آورده اند
گامي دگر

سر مي نهم به دامن لیالیم
و مرغکان وحشي مي خوانند

آرامش غنودن دریا را
                     بر شانه ي نخیل .
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             وصیت

موجي مرا به یغما خواهد برد ،
                                 مي دانم ،

وز خوابهاي کودکیم دانش زاللي
                                                 اندوخته م ،

که دشتهاي عمرم را سرشار مي کند
و چشمه چشمه به دریائي مي پیوندد

که در غروبگاهي
از جاي مي برد ،

وز پاي در میاوردم .

فرجام من
در انتهاي خاک چه زیباست .

آنک
دریاي روشني که به عمري

گسترده است :
دیدارگاه سادگي آب و

                                     آسمان .
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زیرا که من 
هرگز نشانه اي از خویش

بر این زمین خشک نمي یابم ،
خاکستر مرا

در آبهاي گرم خلیج بشوئید ،
و خاطرم را

در بستر ملول کشف رود ساده
                                           بسپارید .

در تپه اي کناره ي رود
گلهاي نرگسي رویان است
که دشتهاي کودکیم را بارها

شاداب و پر طراوت
                           کرده ست .

و بارها جزیره ي رؤیائیم 
                            بوده ست .

مي بینم از هم اکنون
که بوته هاي نرگس

بر آبهاي گسترده
                          تکرار مي شوند .

اي آب
رگهاي من همیشه عطشناکند

وز خوابهاي کودکیم
دستي اشاره مي کند ،

و چشم مي گشایم و مي بینم :
موجي مرا به اوج جهان مي برد .
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