خوږنونی متلین
ًازًیي جاُذ
 ۷۱ضرطاى ۷۹۳۱
ضالم ّ عرض ادب خذهت اضاتیذ گراهی ،ادتاءً ،خة ،پژُّع گراى ّ در یک کالم تَ توام
خْاًٌذگاى ضایت ّزیي تارًوای ضیوای غؽٌاى تمذین هیکٌن .جای دارد کَ ضایت ضیوای غؽٌاى را
یک هکتة آهْزغی از راٍ دّر یا( آًالیي) تلمی کرد .اهرّز تاز ُن ـرصت اجازٍ داد تا یک تار
دیگر درّازۀ ایي هکتة را تگػاین .خْغثختاًَ تَ یک درش تطیار پر هحتْای دیګر از ًظام الذیي
ًظری تحت عٌْاى هتل ُا غؽٌاًی ترخْردم کَ ًوًَْ از هتل ُا ّ کٌایات غؽٌاًی را جوع آّری ّ
رّغٌی هختصری اًذاختَ اًذ کَ تٌذٍ تا عالٍّ کردى چیسی تَ آى خْد را خیلی ضیعؿ هی پٌذارم.
آًچَ را ـْلا َ اغارٍ ًوْدم هي ایي ضایت را از دیذگاٍ خْد یک هکتة آهْزغی یاـتن ّ خْد را یکی
از غاگرداى عاللَ هٌذ ایي هکتة هیذاًنّ .ظیفَ ُر غاگرد اضت کَ تایذ هرتثا ً تَ درّش خْیع پا
تٌذ تْدٍ ّ از ُر لحظَ آى جْیای ًفع گردد  .یک لطوت یا ًوًَْ ای از هتل ُا ّکٌایات غؽٌاًی
ایکَ تْضط تٌذٍ جوع آّری غذٍ تمرار آتی تَ رغتَ تحریر درآّردٍ ام ّ حرّؾ ُای غؽٌاًی را
ًتْاًطتَ ام تَ غکل اضتٌذرد آى تٌْیطن .در صْرت ؼلط تْدى غاى هعسّرم ّ در تصیح آى طالة
ُذایت ّ کوک هیثاغن.
نمونه ای از متل های شغنانی
تْرد دریا ڎّؼت کٍْ کلیښڅک څَ ګِرڎد
ضیر تَ ًَ ضِْی .
تیل تَ َر َُّښ غْلَ
ّضتاڎى چة ًیطت .
اګَ ترترام ښڅ ُر هْ ًای ضْد ،اګَ
لرارّم هْ َزرلَ ښچاـت .
تْ ؼْږرد تَػ تَػ
لْ تِخرد (ژیررد)څَ لْڤی.
تْڅیوٌذؼِڅک ًیطت .
َ
هْرڅکٌذ دعا څَ ڤیذ خْ هیڎ ؼِفڅ کیښت.
تْ څراّی پَ ؼْرظ پڎد
هِرک تْ غتا پیلچکرد
تْرد از ؼْزتی دیڤیطت
ښیٍْ تْرد ښڤڅ
یخ ًیڤیػتاّت خیرًذ رتیذاّ

هږ تایذ پیص ّرږیچ خْئی پیښاد خْ یت.
ّرج ـْکڎ ښیي .
ُیچ څیوْ تَ تی جیښڅ ًَ ریطت .
غرڎک پَ دیْال.
از خیر هڎاردی .
چْښ څیوٌذ ؼْتار ًیطت .
ژاّ ؼیجیذى ّم ڎّم دیػیذًذ.
پیازّم ًَ خْږجت از ّی تْی هیص ښاج
ًَ ڎ ُرّم .
ازګٌذٍ ؼِڤٌذ تَ ګٌذٍ ګِپ ًښتیسد.
َغپ تًْتیت ڤا هْ ڎاد.
پیښت پَ ؼِڤت دُن چک
ښًْچی پَ َڅك ښیذت هیږیچ پَ ؼِڤ
خاښچ.
کت ڎّؼت ًښتْیذ

رّپڅ تْ پی پیڅ ڎاڎج
رّپڅرد تی دّلتی څَ یاڎد پی خْ دیڤی
ُّؽذ
خرٍَ یاضیي ُر ()......
پَ خْ پِخ ڎیذ ّیڎد
پْد ؼل ڎرت خْ پِخ ّیڎداّ
رّپڅ لِکجْدت ښای تی ًیڎاڤذ
پْؾ پی رز
ضٌګکْڤرد څَ پْـیي
ښتر خْر هیسد ّم پیلچک څرڤطت
ګٌذٍ هال خْ ًفِوت
هْرد صذای تلثل خْظ ًیطت کِی ًالَ
کپْک
الغ داغ ضْد
چْرڎ ًیڎ ت راضت لْ
هْرڎٍ پی( )......غتا ښڅ
خْ ( )......ښیچ خاښ لتی ڎُذ ّیڎد

رّڤکِن تر ّڎّم ڎاد
تْ پیڅ پَ خذُر دیک
ّرج دی هالٌذ څَ ڎیذ
تًْذیي لْخْ تْ هْی تر ضْز ڎاڎج
تؿ تری لعٌت ضْد
خْ لْـچک تر ڤج ًَ پتیي
ښیچیښتت پتِْد( -ښیچٌذت پتِْد)
ّّرج لتی پریٌتت صاحة لتی ًْد
هرڎٍ تڅك ڎیذ
لاق ضیت تَ پی دیْال ًَ ًڎڤطت
ؼْرڎارًذ ؼیښ
خْ کیښ تِر ًَ کیښت
پادښا تالتی پاڎ ًَ ّیڎد
څږیي دی لْد څږًْد
ضیخ ًْل چْرڎ ًَ کیښت
از تْ تْښَ پَ تیطت
تْ تِښ تږیي

