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  ات آباد خانه! ران کوچکيا! صبور سبز من
  ∗يريدون مشيفر

يکوهسرگران  يست پا ييايد فام درزمر  
   در کنارش در بخور عود و گل پنهانيز شهريرآميعب
  ن دارد ي نغز نازنين مويچشمان مشک هيس

  ن داردي چيباي خوشتر از ديانيپرند و پرن
  ر و شکّي مگل و گوهر،

  …ن داردي در زمي آسمانيبهشت
  ! گم کردهيدار تو دست و پاياز شوق دپرواز آمدم  به

  ران ناباوريهمه ح
   را برآوردهيي آرزويتيکه گ

   سبز را تا آسمان بردهيها  صخرهي کوهساريپا به
  !دميتو را از آسمان د

  فراتر آمدم
  :نکيا

  فضا از عطر شرق آشنا سرشار
  !شگفتا

  وارين دين بازار، اين کوچه، اين گذر، ايا
   !راريا پي ما، پار ة خانيي بود گونجايهم
  نجا هستيهم

  !، مرا بگذارياگر رفت  همراه،يا

                                                   
  .)يدي خورش١٣٠٥- ١٣٧٩(ي رانيشاعر معاصر ا  ∗

 



  ٧٢٨  قند پارسي

  

   لبخندةسالم همزبانان بود و نور بوس
  وندي، پينگاه مهربانان، دست گرم دوست

  نم؟يب يا خواب ميخدا
  يرين ديا به يداري و ديآن دور  بهيکه با راه

  نجايهنوز ا
  شود آغاز ي ميرود بر ساز و قول ي ميچو دست

  نازند يرقصند و م يراز ميشعر حافظ ش به
  يريچشمان کشم هيس

  !يري باد شبگيگذر بر خاک حافظ کن هال ا
  افکند راهم را يسمنزار تو م يقضا سو

  شکفت آنجا نگاهم را يگل از گل م
  دميم آبشارت را چراغ افروز جان دينس

  همه آغوش،
  ثاريهمه ا

  دمير آنجا باغبان دا و ابر و باد و باران را ديهمه در
  !صبور سبز من

  ران کوچکيا
  ات آباد و جان مردمانت شاد خانه

  تر باد ها فزون ييدلت را روشنا
  غارت برد  را که غرب از ما بهيچراغ

  دار نييآ به
  ميکه ما در دود غفلت راه گم کرد

  دار نيري ديها نيي پاس آيتو بار
  گردم يت باز ميسو ، بهي بود باقياگر عمر

  دميخزان د يادگاران کهن را در تو باغ بيد و ايکه 
  


