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فرهنگ و گویش محلی مردم اشکذر
            شامره   ٣٤                         

جایزه بگیرید!

زیرآب کسی زدن



صفحه 
خودمونی

تسلیت و تقدیر

عکس هایی از این دست برایامن بفرستید .چاپ می شود



..................................................................................................................................................................................................

شهر فـــــرهنگ و ادب آثار تاریخـــــــی کهن       می درخشد اشکـــذر همچون عقیق اندر یمن
مسجد جــــــامع که دارد قدمتی دور و دراز       روز و شب دائم به روی اهل ایامن هست باز

آسیاب آبــــــــی و انبار آبش بنگــــــــــــری       بر هنـــــــرهای هرنمندان آن پی می بـــــــری
رسو سبــــــــز بی بدیلش قامتی دارد رســا       پس نگردی غافـــــل از آن دیدنش دارد بــها

کار دست باهرنها می نوازد روح و جـــــــان        مات گردی گـــــــــر ببینی موزه ی حمــــام آن
تَّل ریگش دیدنی باشد به هر دشت و دمن      خیره گــــــردی از نسیم و موج شن ها هموطن
در جهان هرگز ندیدم چـــــون قنات اشکذر       گشته از آب روانش پر ز نعمت بــــوم و بــــر
صنعت پویای فرشش خــــــودمنایی می کند       از رقیبان پیشی و عزم جـــــــــــدایی می کند
چهره های ماندگارش افتخـــــــار دیگریست        این نشان از نور ایامن دارد و خود باوریست

کسب صــــــدها افتخار نخبگان اشکــــــــذر      کرده روشن چشم دل ها در جهان گردیده رس
با تالش کشت کـــــــــــــاران باغ ها آید برب       هم انـــــــار و پسته و انگـــور و توتش پرمثر

از قطاب و پشمک و شیرینی و گزهای خـش        بی نظیر و دلپذیر است پخت انـــــــواع تَرَش
مردم مهمــــــــــان نوازش میزبانی می کنند       با متام اهــــــــــل عالـــــــم مهـربانی می کنند
عارفا عید آمد و مهامن نوروزی بســـــــــــی        دیده باشد جایشان از هرکجـــــــا و هر کسی

غفار عارف پور
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پاپوش لطیفه الفبا  حروف  برای 
قربانی  مرا  که  اند  دوخته 
جای  هیچ  کنید  باور  کنند، 

من سین ندارد                 
                              امضاء

                                ماهی قرمز
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گفتگو  با حاجی علی اکرب دهقانی
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شاید وقتی دیگر...
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