
! خطاب دوستی   

جمشید شنبو زاده نادر ،شعر از شاعر نامور  

:  پیکار  کبرگردان از سری لی  

 

صّضتی     رباب  با  ضراین   هی   غن ًغوَ   

صّضتی  ضر سْغن صاین عسیساى از غراب  

   صغوٌی    ًْرزص    بایض   آصهی   با    آصهی

 سْاًضٍ ام ایي صرش عبرت از کتاب صّضتی

کٌٌض       اًگیسی    فتٌَ    عالن  اهي   صغوٌاى  

با تٌاب صّضتی  بطتي  غاى  بایض  کَ  صضت  

راٍ عور    ًوْصى  طی  بایض  نج  و آرامانوت    

بْص فکر صْاب صّضتی  ّ رّغي  ّاضخ  

   رًا بکا ریپْل صا  سْارّ  هفت  یک گرٍّ

فصل ّ باب صّضتی  زصٍ از صفتر سْص  سط  

فرصت بَ آى بض طیٌتاى   کی صُض سلك عالن   

 ُهٌِضم   ضازی   کار    غعلَ   تاب  صّضتی 

 جٌگ جْیاى  گر ًوی سْاٌُض  جبراى سطا

  اضتشْاى  غاى  گرص  ضازص  آضیاب  صّضتی  

غع جِت بطتي ضرّر جٌگ ّ جٌگجْ ازراٍ   

 اُل  عالن را  چٌیي  باغض  سطاب  صّضتی 

 هاصراى  ُطتٌض  اًضر  جولَ  رّی  زهیي 

اهیاى  جاّیضاى  ّ  بی  دطاب  صّضتی د  

 آصم آى باغض کَ از گل ساًَ  صلخ ّ صفا 

 بر رر   هرصم  بَ  افػاًض  گالب  صّضتی 

 ابر جٌگ  از آضواى  زًضگی  بر ُن زًن 

م( 3791) دوشنبو تا  ضیا  بشػض  بَ  عالن   آفتاب  زًضگی     

 

 ترانو دوستی ! 

 

کار  صّضتی   بَ را صاصٍ ام  صل   عور باصی  

 گر غْص  الزم  کٌن   جاى  را ًثار  صّضتی 

بْص  لیکي  ضوٌض  کلک  هي   نبی  کٌار عال  

صّضتی  رهی چرص تٌِا  بَ  صغت ّ هرغسا  

 صلخ ّ آراهی ّ آباصی ّ سْغبشتی ّ کار 

 آصهی   پیضا   کٌض   صر   رّزگار   صّضتی 



 غاصی ّ آزاصی ّ سْغبشتی هرصم بًْض 

لضیوی   صیار    صّضتی  ضاکٌاى   بص    

صّضتی افسّى غْص بی گواى از صض کتاب ّ   

 گر ًْیطن  غرح  ًفع  بی غواری  صّضتی 

 ابر بُغض  ّ کیٌَ  را  بایض  تواهاً هذْ کرص

 صاف  سْغتر آضواى  بی غبار  صّضتی 

 جوعیت  افطار اضپ  ضرکع  تاریز  را 

 بایضا  بضُض   بضضت    استیار   صّضتی 

 آصهی  بایض  ًوایض  بِر ًفع  سلك صرف  

براری صّضتی  اّج  لٍْ اظ صر رًّك  

 بِتریي غِر ّ بٌاُای عظین ّ هذتػن 

یاص گار صّضتی   اًطاى  بَ بْصٍ   تا ابض  

صویواًَ بَ غْق بی دطاب  نادرساهَ   

(   3791دوشنبو ،   )  آفریٌض   غعر  ُای   آب صار   صّضتی        

 

 

 

 


