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 ساز شکسته
 

1 

 در واپسین نور ماه 

 .ساز خود را شکست  در واپسین درب شهر برده ای

 در اندیشه گیر دار با خدایی 

 .پشت به واهمه کرد 

 افروخته  

 آتشی در تیر و کمان نهاد 

 و به ستیز 

 گرده زمان رفت  بر 

 و فریادی هولناک 

 .در هوا راند 

 شاخه ها از درخت فرو

 اختیار و در دم کسوف با 

 .همه را پوشاند 

http://meykhane.altervista.org/
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 برده

 نخست 

 برهنه زخم های کمر 

 به آسمان نمایاند 

 بعد به تقاص  و 

 یک یک 

 ترکش ها  

 مشتعل 

 گان  به درگاه خدایان و الهه

 .رها نمود 

 بعد از اندکی تعلیق 

 در آسمان

 زمین ه بر گرده باد ب

 باز گشت و در آفتاب 

 غنود تا بر زخم پیکرش 

 !روید  گلی و )گل ها(

 

 

 ساز شکسته
 

           2 

 .باد بود 

 .اندیشه روان

 دریا می خندید و می بلعید 

 .وال های زمستانی را

 در پشت سرمان 

 جنگل خفته و آرام 

 .خانه ای، سیاهکلی، بیش نبود  النه 

 ابیات تسبیح وار 

 در گنج خلوت صحنه 

 بر می آمدند دل  از ژرفای 

 ... موزن

 ... آرام

 .چشم صحنه را کردند روشنا می 

 باری 

 دلخوش بر این عادت 

 هزار شب ها را در روز می زیستیم 



3 

 

 .را در شب  هزار روز ها

 و همچون شاعری برهنه از کالم

 ستارگان خیالی رسد می کردیم و کهکشان ها در جابجایی و سقوط 

 .نگاره

 و کماکان در انتظار 

 آسمان، بسان معماری چابک  تا شاید 

 روی سر این وال ها ی بی امان پر تقوا، بر 

 ستاره ها نو کند 

 تا اندیشه 

 .نو روزی در سقف بر افکند 

 .شاید            

 

 2022مارس 

 

 

*** *** *** 

 

 

 

CINEMA 
 

“Campo lungo lungo” 

 

Seduta sulla panchina 

Con braccio esteso sul dorso e 

le gambe accavallate, 

cappelli lunghi, liberi, 

Contemplava la 

baldanza di due cani nel parco deserto. 

 

Dalla terrazza in un campo lungo lungo, con un 

velo di verde in mezzo, guardavo. 

 

I cani si accoppiarono. 

Lei voltò i suoi occhi africani verso il Mediterraneo. 

Istante dopo istante 

altre signore giunsero con altri cani. E, 

Il sole mattutino marcò più le ombre dei rami 

come in una incisione a secco. 

 

Sopra, 
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nel cielo, 

i gabbiani affamati, 

In perpetuo disordine modulando frasi sonori in sequenza 

rumoreggiavano. 

 

Sul pavimento 

gocciolio dei panni estesi 

bagnava i miei piedi nudi. 

Tolto i miei occhi 

dai piedi immersi nell’acqua, 

nel mio campo lungo lungo 

non vidi Più nessuno. 

 

Sopra la mia terrazza 

sulla cima di una canna fumaria, 

un bianchissimo gabbiano, guardava, 

in un altro campo lungo lungo 

la mia terrazza e i miei piedi “in benedizione” e, il parco deserto. 

 

24 luglio 

 

 

*** *** ***  

 

 

 

 تنها 
 

.... 

 تنها 

 بوی گل یاس 

 .مرهم درد ما شده بود 

 ماه در آسمان این راز 

 می دانست 

 و هر از گاهی 

 بی اعتنا 

 .ما را فراموش می کرد 

 وما  

 معلق میان این و آن 

 .زمان می گذراندیم
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 باری 

 شامگاهمان را همواره از 

 .بوی یاس پر کن

 

 2022سپتامبر     4

 

 

*** *** ***  

 

 

 

 می ماند که
 

   

… 

 می ماند که 

 زمان 

 روشنی  سایه 

 .مانی وار بر ما برافروخته

 در بزم 

 فرشتگان چادر بر دوش،

 با بال های دو رنگ ناموزون 

 پای می کوبند و 

 ای تهی  پیاله 

 .از دستی بدستی دگر می چرخد  

 ای نا مفهوم، بی صدا،  بودن، عاجز، زمزمهشاعران در » تنگسیر«  

 در سطوح مختلف 

 ، وبراه انداخته اند 

 مادری

 .ای پر از گل در خیابان می راند و می خواند  کالسکه 

 روز 

 بدین سیاق پایان می شود و  

 سفید آرزو با  شبانه بر پرده  دزد بوسه ها 

 جیغ بنفش« خود، » 

 بی شیرازه، 

 .می راند و می خواند  

 تا  
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 کتاب تصویری بودن  

 .کند  سیاه مشق  برگی دگر

 آری

 ...می ماند که ابر زمان سایه روشنی

 

 !شاید »تنگسیر« روز دگری ست  فردا 

 !باشد 

 

 2022سپتامبر   12


