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 عشقری نامه
 

 از استاد یوسف آئینهشعر 

 ؟صوارت چه شدـه نـخال ــۀرفــغ    ؟بازارت چه شد آن شور !عشقری

 ؟چه شد داِز گذارتـان رورـآن س     رـو شور و شع دیار عشق و شوق آن

 ؟شدادارت چه ـــاِر وفــحیدری، ی    شوربازار و حاجی قاسمت نجـک

 ؟ه بازان طرارت چه شدـه پتـس    چکه چور و پالچ و پوچاق خوار

 ؟شد چهساِز سرکارت  خواجه ساعت   د و نی چجوـنی غالم شوده مان

 ؟ی پارت چه شدــبازئ همه زر آن   کاکه اسحاق، شورش بازار روز

 ؟تارت چه شدـز گفــغـن همنشین   ترا "شایق" ماند و نی "جمال" نی

 ؟و عطارت چه شد هفت شهر عشق   رفت یاد چته از و چوک و چارسوق

 ؟چه شد دیوارت ایـپ نهاده سر   ردـده گــصد آفتاب زن صبحدم

 ؟چه ش تارتـکبک رف دــرو قـس   کاکل زری کِ ـپیشانی گ اهــم

 ؟شد چه عیارت یار و "عزیز" آن   لنگر دیگر مجوی مـدر زمین ه

 ؟چه شد وتارترنگ و چ  بالکه های    بازار تو و شور کاکه های چوک

 ؟تارت چه شدـخ دسـش آنا ـیـالـح   ان افگنیــوبرویـخ ایـتا به پ

 ؟ت چه شدراــو ب ه ـارانـب ۀصـق   تار نیـرا گف داحـــو م سادو

 ؟چه شد در چارتخانه های چار    ؟کجاست پیچتدر کوچه های پیچ 
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 ؟و سمسارت چه شد کوبمسگر و زر   ته پلـذر تا تخــزائی گــاز اچک

 ؟ن پیزارت چه شدـیـحیدری سائ   دـردان نشان پا نمانـمـزان جوان

 ؟چنگ و شهنائی و سه تارت چه شد   خموش خراباتت استاد "مِ ـقاس"

 ؟چه شد گردوِن دوارتزیر این    عشق و طربآن صداهای پر از

 ؟سماوارت چه شد ا وـزهــکله پ   ؟کجاست چوب باز و پهلوانانت

 ؟و چلتارت چه شدمهره و کجکول    ا یادت بخیرـبی ننگ ه ـۀپـت

 ؟دالزارت چه شدساده مهرویاِن    آتشخوار کو؟ درهایـنـآن قل

 ؟دارت چه شدـری شاخ سپیـمـق   طوطی هزار طرف چته کو؟

 ؟چه شد صافی و زنگارت و "صوفی"  درویشان خراب خانقا برجای و

 م خامـم نیـجوشی نمودی "عشقری"

 سخی جان شهر و بازارت چه شدیا 
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