
 
 استاد محمود بی پروا

  

  

 سروده های سیفور
  

  

سیفور دراصل شاعر محلی ولسوالی جوند والیت بادغیس بوده است که بنا به تحریر آقای موحد 

ولی منبع عشق  هجری شمسی میزیسته   2121تا  2121بین سالهای  "تذکرة الشعرای غور"در

که درقریه پای زیارت منارجام امروزی میزیسته است. این دختر سواد داشته  زمرد وی دختری بوده بنام

تب فارسی را بخوبی میخوانده است وپدرش بنام مالبستان خدمت کار زیارت خواجه سید حسن وک

مشهور به زیارت پای منار جام بوده است. این زیارت حاال به فاصله یکنیم کیلو متری غرب منار جام 

 کمینج از پهلوی شمالی زیارت –وبه ساحل شمالی دریای هریرود واقع است. سرک جدید دره بیدان 

میگذرد . مسافرین حین عبور از اینجا توقف مختصری نموده وبااتحاف دعا به روح این زیارت ، عازم 

منزلگاه خود میشوند. سیفور بعدا به خلیفه سیفور شهرت می یابد و دارای سه نوع سروده های 

جام شعری است: غزل، مخمس و دوبیتی. درزیر یک تعداد ازاشعار ویرا گردآوری کرده و به سایت 

 فرستادم وسعی براین دارم تا حد امکان تمام اشعار موجود ویرا جمع آوری نمایم.

من به غزلیات وسروده های سیفور از آوان طفلی آشنا بوده ام وبرایم بسیار لذت بخش میباشند که 

 دلیلش را بدرستی نمیدانم ولی همینقدر احساس میکنم که بسیار باجذبه میباشند.

  

 بخش غزلیات سیفور.1
  

 عـجـایــب غـفـلـتـی بـیـتـابــم آمــــــد       بـه مکـتـب خـانه بودم خــوابـم آمــد

 چـو نـی کـز استـخوان فـریـادم آمــد        بـه خـواب آمـد مـرا یک سـرو قـدی

 کــه نـاگــه در بـــرم اسـتــادم آمــــد        شـدم بـیــدار مـن از خـواب شیریــن

 الـف گـفـتـم قــدش بــــر یــــادم آمــد        مــــرا اول الـــف انــــدر زبــــان داد

 خـیـال خـشـم بــــر اســــتــــادم آمـــد       زچـشـمـم اشـک خـون دردامن افتاد

 دل پــــــردرد در فــــــــریـــــادم آمــد       ـانــچــه زد بــرویـم از ســر قهـرطپــ

 غمــــش انـــــدر دل نــاشـــادم آمـــد       بـگـفـت ای کـورچشم آخرسبق گوی

 بـــــدام انــــداخـــت تـاصـیــادم آمـــد        چـنیـن است ای بــرادر معدن عشق

 محزون قاصد مـرگ سـیفــور مـنـم 

 بـقـصـد جــان بـــی بـنــیــــادم آمــد  



 

 
 سوی بیدان شد مرا عزم سفر          ازقضا روزی بــه تقدیر قـــــدر

 با زیــــارت جانب سید حسن          دل به ســودای گل وفصل چمن

 رو نهادم تازسر سازم قـــــدم          چون بسوی روضۀ پیر کـــــرم

 زنگ حسرت را زسینه حل کنم           برطــواف مرقدش صیقل کنـــم

 برسر ره داشت یک کاشـــانهء        ــــــود آنجا یک مجاور خانهءبــ

 راحتـی  بـــــنشینم تا که بیا بـــم       مــــن به دل گفتم که آنجا ساعتی

 ساکن دروازهء خاصان شـــــوم       بعد ازان سوی مزارستان شـــوم

 گــــریبهر قتل جان من غارت        ناگهان از خانه یک مه پیکـــری

 چشم من بر طاق ابرویش فتـــاد       شدبیرون با سوی صحرا رو نهاد

 تیرعشقش بردلم تا پر نشســــت       ناوکی از جوف مژگانش بجســت

 تلخ شد برمن زیــــارات قبـــــور      چونکه دیدم گشتم ازخود بیحضور

 و زلفش خرمنمسوخت از برق د        آتشــــــــی افتاد چون نی بــــرتنم

 نام این کافر دلی بدخوی چیســت     ازکسی پرسیدم این مه روی کیست

 نـــام نیکویش زمـــرد بـر نــــهاد        گفت اورا مــادر گیتــــی بــــــزاد

 نــوش خواهد کرد چاه غبغــــبش      تاکه ؟ خــواهد برد بهره ازلــــبش

 بــــر من بیچاره زد تیری جفــــا      درمیـــان جمله شـــــــاه و گـــــــدا

 از دم صیاد کی ؟ جان می بــــرد      عاقبت صیدی که او تیری خـــورد

 چون شود آخــــــــر ندانم کار من     زیـن حـکایت گــرم شد بازار مـــن

 ازین گفت و شنید سیفور بگذرای

 با خود امــید   کــن  ذکـــر اال هللا

 
  

 گرسنه بهر آب ونان نشـسـتن         صد سال درزندان نشســتندال

 میان برف وهم باران نشـسـتن        تن رهنه بصحرای بیابــــــــان

 میـان شتــۀ طــوفان نشــسـتن       دودســــت بسته وباری بگردن

 میان آتــــش سـوزان نشـسـتن        لب تـــشنه بـصد خـــونــابۀ دل

 حزین اینها بود خوش ـورسیف به

 دمی با صحــبت نــادان نشـســتن

        

 
  

 مزن سنگ جفا بر شـــیشهء دل        نگارا شـــد غمی تو پـــــــیشهء دل

 دل ءچــــــرا آتش زنی با ریـــشه         زیک نیمی نظر گاهی نــــــــگاهی

 فــــــــزونتر میشود اندیــشه ء دل          که از جور رقیبان بد اندیــــــــــش

 ازان شکرســــتان ده تــوشه ء دل         هوا دارد دلم سوی مجانــــــــــــین



 کـــــه از غـم آب داده ریشـه ء دل         روز اولچــو دهـــــــــقان قضا از 

 ندارد روشـنائی گـــــــــوشه ء دل        شده تاریک همچون تار زلفـــــــت

 محزون سـیفور ترا قسمت نشد

 ازان یک دانهء از خوشهء دل

  

 
  

 به زهر است آلوده آن پیــــکرش         جهان زال طــشت زراندرســـرش

 قنـــــاعت نباشد بیک شوهــــرش         بــــــهر هفته او شــــوی دیگر کند

 دیگر ســو بود لیک چــــشم ترش        کند عشوه و نــــــــــــازبا سوی تو

 مــادرش عفیفه ندانی یقـــــــــین        زنی را که دیدی خرابات نــــــشین

 کند کسب مادر همان دخــــترش          بزاید چوآن زن اگر دخــــــــــتری

 که دادش طالق و گذشت از برش         سعادت کــــــــسی برد از روزگار

 که گرزشت وناکس بود هم سرش            نیابد کسی روز نیــــــــکو بخــــود

 قناعت بود با تنی الغـــــــــــرش        برد گوی دولت زمیدان بـــــــرون

 اگر هوش داری بسر سـیفور تو

 حــذر کن ازین خانه ء دو درش

  

 
  

 شود درروز محشر آشـکارا            زانســان خیر تـا شــــــــر آشکارا

 بــود هر دو برابر آشــــکارا          ســـــتمگر تا ستمکش اندران روز

 مـیسر آشــکارا شــود آنــدم          اگر مــزد غــریبـــی مــانده باشــد

 بریزد خاک برسر آشــــکارا          هرآن دستی به مظلومی ستم کــرد

 همه گردد سراسر آشــــکارا         زنیک و بد به مقدار سری مــــوی

 ســـــیه چشمان کافر آشکارا         دهـــد خون دلی دل بــــرده گان را

 کمتر آشکاراتو خواهی کرد             الهی ایـــن گناهان مــــــنی زار

 محـزون سـیفور بزن دســت تهی

 به دامان پیـمبر آشـــــــــــــکارا

  

 
  

 زفضلت قطـــرۀ برما چکانـــی          خــداونــدا به الطـــاف نهـــانی

 گر خواهی بخوانــی گربرانیو         بجز ذاتــــت ندارم پرده پوشــی

 غلط کردم در ایام جــــــــــوانی       به بد رفتم پشیمانم چه حـــاصل

 امید عفو ازآن که مهــــــــربانی         زعصیان پـــر حذر باشــم خدایا

 نگهدار ازبالی آســــــــــــمانی        زکارم پــرحــذر شــد اهل توحید



 که بــرما نیست از طاعت نشانی        تو میدانی چه حالست از گناهان

 چه حاجت من چنین گویم چنانـی         بسی شرمــنده ام از کردۀ خویش

 مرا تکلیف دارد هر زمـــــانـــی        شب و روزم نشسته قاصد مـوت

 ندارم توشه یی دیگر تو دانـــــی        ازین راه خطـــر زین منزل دور

 کنی یارب بفضلت مهــــــربانـی       به راهــــم دشمنانــی درکمین اند

 حزین را ســیفور خداوندا تــو

 به منزل گاه عرفانــی رســـانی

 
  

 چو گل اندر گلستان رنگ و رنــگست         گل روی تو چندان رنگ ورنگست

 بـهر جانب پــریشان رنگ ورنگـــست          قـــــطار سنبلستان تـــو ای مـــــه

 ــو اللـه در بیابان رنگ ورنگـــستچ          بری رویت که دارد خال مشکین

 دوچشـمت ای مسلمان رنگ ورنگست          زنقــــــره حلقه کرده مردمک را

 زبارش های نیسان رنگ ورنگــــست          به صحرا هـــــــر گیاۀ تازه گردد

 قدت چون نخل ریحان رنگ ورنگست          زســـرتاپا چه گویم ای پـــریـــرو

 کمربسته غالمان رنگ ورنـــــــــگست          خت حسنت شاه خوبـــانبه پیش ت

 به روم وچین و کرمان رنگ ورنگست          برای خاطرت هر یک زاسبـــاب

 به آن جیب گــــــریبان رنگ ورنگست         اناروسیب خوشــبو کــــرده پنهان

 ـــــــژگان رنگ ورنگستززخم تیر م         به لوح سینه ام صد داغ کـــــاری

 ســــــیفور زتیغ ابـــــروانــت خون

   به روز عید قربان رنگ ورنگست

 
  

 زجور گردِش گـردان میندیـش         تــــــوّکل کن دال چندان مــــــیندیش

 زقهر آتشی سوزان میـــــندیش         خلل را چــــون خلیل از سینه بردار

 به راۀ دوستان از جان میندیش          مـده دل باتـــــو از غمهای دشــــمن

 که دارد درد بی درمان میندیش            شدی پابنـد زلـــــــِف خوبـــــرویان

 بیا از خنجِر بــــــرا ن میندیش          چو دادی دل به طوفاِن غمــــــش تو

 توســـیفور گرازهندو نمک خوردی

 نگه کن پاســــــش از ایمان میندیش

  

 
  

 قّــد تو نهال چمن آرای قیامـــــت        از روی تـــو آرایِش صحرای قیامت

 پروای قیامـــــت  ذّرۀ   اورا نبودّ          درآرزوی روی تو هرکس که فنا شد

 دست من و دامان توفردای قیامت         امروز که من از غم هجران تو مردم

 کردیم به رخسار تو سودای قیامت        با تو دل ودین دادم و عشق تو خریدم



 بـــینداز نگاهی سـیفور به یک لحظه

 تادفــــــع شود جملهء غمهای قیامــت

  

 
  

 بتو باشد پناهم غـــــــــــــوث االعظم         اگر غرق گناهــــــم غــــوث االعظم

 بکش از قهر چاهم غـــــــوث االعظم        جمله پیران   فخـــــــر   خوانند   ترا

 به رخ چون برگ کاهم غـوث االعظم         نــــــظر از روضهء بغداد بــــکشای

 م غــــــوث االعظمبه بردی غم زماه          به بستـــــی بســــــِت عبـدالقادری را

 به عقبــی داد خــــواهم غوث االعظم        نگیری  درین عـــالم اگـــر دستــــــم

 ولی چشِمی به راهم غــــــوث االعظم         به نــــزدت یک امانت را سپــــــردم

 توباشی عذرو خواهم غوث االعــــظم        به فـــــــــــردای قیامت روز محشـــر

 سـیفور به دامان تو چنگ انداخت

 همین است التجاهم غوث االعظم

  

 
  

 زدست چرخ گردون صد شکایت         عزیزان بشنوید از مـــن حکایت

 بــرارم از جفای دهر افــــــــغان           فلک داده مـــرا خـــاطر پریشان

 ازین غصه مرا خون جگر کــرد           اجل احوال مــــرگم را خبر کرد

 نهال باغ من از بار انــــــــداخت        مــــــرا درفکر این آزار انداخت

 ترو خشک جهان بسیار دیــــــدم           بـــوقت نوجوانی ســـــــر کشیدم

 هزار ارمان به دل رفتم دریــــغا            تــــــن زار خجل رفتــــــم دریغا

 زکشت خویشتن بهره نبــــــــرده         منـــــم دهقان پیری سال خــورده

 بجز حسرت دیگر چیزی نبـــردم         نظر بر کشت و کار خویش کردم

 غبار مـــــــرگ در چشمم در آید        همان روزی ســــــرم دربستر آید

 ســـــرقبرم رود قـــــــرآن بخواند         نه فــــــــــرزندی که برجایم بماند

 کند در موت مـــن او نــــالهء زار           ست فرزند نیــــــــــکوکاربجایم نی

 بگیرد نبض و احـــــــوالم به بیند          نه فــــــــرزندی که درپیشم نشیند

 کند دربستر بالین من خـــــــــواب        نه فـــــرزندی که بدهد یکدمی آب

 ســـــــر تابوت من از جا بـــرآرد          نه فــــــــرزندی که دستم را بدارد

 جگر از داغ بی فرزندیم ســوخت           فلک از غم بمن یک پیرهن دوخت

 اگردرشهرخود مرد اوغریب است         زفرزندان که هرکس بی نصیبست

 به مرگ خویشتن خود نوحه گیرند         غریبان در رهء غـــــــربت بمیرند

 بکن رحمی بجز تو کــــــس ندارم         ر چه خاکســـــــــارمخــــداوندا اگ

 کسی بیکس توئی بر داد مــن رس        اگــــر چه من ندارم در جهان کس

 به وقت مـــــــرگ دستم را بگیری         گنـــــاهی کرده ام بــــرمن مگیری



 ازین غــم بی سرانجام ســـیفور مشو

 خالصی نیست کس را هیچ ازین دام

  

 . بخش مخمسات سیفور2
  

 ظهور فیض یزدان از ادب شد        به اول امر فرمان از ادب شد

 لقد کـّرم سخن دان از ادب شد         از ادب شد  بخاک آدمی جان

 نجات نوح ز طــوفان از ادب شد

  

 
  

 بسی روشن دالنش آرزو کــرد        ادب نوریست هرجا سرفـرو کرد

 جستجو کرد عبادت را تو گوئی         به اخالص ادب هر بنده خو کـرد

 شدکشوف روح عرفان از ادب 

 
  

 ادب را از تکـبر نهی فرمــــود        شد ازترک ادب نیمرود مردود

 بـه ابراهیم شد آتش ازان عـود      ندارد بـی ادب سرمایۀ ســـــود

 ب شدخلیل خاص رحمن از اد

 
  

 ادب بـاابـــر نــیسان شد بــرابــــر           ادب کــرد نــافۀ چین را معــطر

 صدف چون ازادب برداشت گوهر           ادب اکسیر مــــس را میکند زر

 ه عشق خوبان از ادب شدشکو

  

 
  

 ادب هرجا که باشد سرفراز است     ادب برفرق سر چون شاهباز است

 ادب محمود را همچون ایاز است      ادب ســـرمایۀ هــر عّز وناز است

 شد امین خاص شاهان از ادب

  

 
  

 ادب تا بی ادب فرقـــست چــندان          بیا بشنو تو ای مرد سخن دان

 ادب گرنیست آدم نیست انســــان        ادب گلدسته است در صحن میـدان

 سان از ادب شدزحیوان فرق ان

  



 
  

 ســـتون ملتـــــــــش محکم نباشد        ادب گــــربــابنــــــی آدم نـــباشد

 دبه مـردان خــدا هـــمدم نــــباش          زمانی خواطرش خـــرم نــباشد

 فتوح دین و ایمان از ادب شــد

  

 
  

 ببین با چاریــار نازنــینـــــنش        محـــمد را ادب شد هم قرینش

 نبوت مهر شد اندر نگیــنـــش        صحابه از ادب شد همنشیـنش

 از ادب شد به نطقــش خـتم قرآن

  

 
  

 مــشو بـــا جیفۀ نـابود خـرســـند        اال سیــفورمحزون لب فرو بـند

 ادب را باتواضع ســـاز پــیونـــد       ترا تــرک ادب بســیار تا چـــــند

 بـــزرگی یی بـــزرگان از ادب شد

  

 
  

 به درد سوز شبهای محمد       الهی با کرم های محمد

 بقدر عـــزت و جاه محمد        به آن قد دالرای محمد 

 بحق حسن زیبای محمد

  

 
  

 طفیل تو موءخر تا مقدم       حبیب هللا ای سلطان عــالم

 بچشـــم جملهء اوالد آدم        مکرم تر بود از هر مکرم

 شرف دارد قدمهای محمد

  

 
  

 ادیمی طایفی بر پا نهادی       قدم چون جانب باال نهادی

 به تخت مسند مینا نهادی         بفرق گنبد خضرا نهادی

 وای محمد ءبهفتم چرخ ما

  

 
  



 نگردد کس چنین دولت قرینش        به آن عزت که دادی اینچنینش

 هزاران آفرین بر آفـــــــرینـش      ا همنشینششده با دوست یکج

 قـبـولش شـد تـــوالی مـحـمـد

  

 
  

 که هریک بوده یـاران پیــمـبر        بحق حرمت هر چارســـــرور

 فـــرخنده اختر ءبه دو شهزاده         نت زوج حیـدربه آن خاتون ج

 خـلـف بـودنـد در جـای محمد

  

 
  

 که دادت پرورش با شیرذ سینه      بـارک بـــاد با خـــــلق آمـیـنـهمـ

 چشـم کمینه ءغبــــارش سرمه       معطر شد ازان خاک مــدیـنــه

 کـه دارد آرزوهــای مـحـمــد

  

 
  

 به لوح عرش نامت را کشیدند         همان روزی که نورت آفـریدند

 به قــــدت خلعتی از نو بریـدند         که چندان تحفه هایت آوریـــدند

  بــرابـــر شـد بـه بـاالی مـحمد

 
  

 شفیع آورده است نام نبی را        الهی بخش این پیر شقــــی را

 که یابد از تو فـیض آگهی را         بکن پر ازکرم جام تهـــی را

 بحق ورد شب هـــای محمد

 
  

 که ختم المرسلین خواندت خدایت           ترحم یا نبی جــــانم فدایــت 

 سیه رویــــــــــــم به امید شفاعت         دو عالم از طفیل یک لقایت 

 چو کوری بر سر راهی محمد

  

 
  

 بخود کردم بدست خویش غارت        دیـــــن را عـمارت ءنکردم خانه

 ز امتانـــت  که تا خودرا شمارد          همین گم کرده ره سازد جسارت

 چو خاک افتاده در پای محمد

  



 
  

 شده ســـــرمایه ام از دست بیرون             چه سازم چون کنم ای دوست اکنون

 که دارد آرزو ســــــیفور محزون        ـــادم همچنان انـــــــدر طالطونفتــ

 به مــــــــیرد درتمنای محمد

  

 
  

 یغنچهءخوش رنگ وبواز صحن گلزار کی ی          ای شـــــهی واالگهرآخرتوسردار کی یی

 در دریـای کــــــرم جــویای اســــرار کی یی            زعفران وعطروعنبر مشک تاتارکی یی

 عاشقان بسیار میباشند طلب گار کی یی

  

 
  

 منتظر با زینت حسن قــد بــــــاالی تو       عاشقان دارنددایم روزوشب سودای تو

 سرمۀ چشمم بود خاک دری رجالی تو        ونــق هر شاخ طوبی از قد زیبای تور

 سر به بیدویت نهادم چون تو دلدار کی یی

  

 
  

 جانشین مــــــــــسند دروازهء تخت ارم        چون بسوی ملک اوادنــاتوبنهادی قدم

 ماهـــروی والضحی طوطی گلزارامـم       در دریای کرامــت گوهــر کان کــرم

 مشتری ام من ترا پــس تـو خریدار کی یی

  

 
  

 عرش وفرش وکرسی ولوح قلم حورو ملک         ازثــری تا بــر ثـــــریا تحــت فــوق نه فلک

 ماشا یک بیکصف بصف خـیل مالیک با ت          ماه وخورشیدوسماوشرق وغرب وهم سمک

 جمله جویای توانــد آخر تو مختار کی یی

  

 
  

 نام پاکت را به عــرش المکان ای محترم           روز اول کاتب قـــــدرت کشـیده برقلـم

 نهادی قـــــــــدماندران مسند بصداعزاز ب          نایب دیوان محشروالی ئی بیـت الحرم 

 ای کـرم پیشه حکیـــمی رنج آزار کی یی

  

 
  



 طوطی طبع توشد گویاچو بلبل درچـــمن         خان عزت راکشیدن بعدازان گفتی سخـــــن

 وگل پیرهنگل قدوگل قامت وگل شوکت               حورخصلت نور طلعت چابک و نازک بدن

 با دو گــیسوی شفاعت خوان سرشار کی یی

  

 
  

 غیـر بار معصیت نبود مرا چیز دیگر        صورت حالم به بین یا حضرت خیرالبشر

 دوی درکلب کلبانت منم ســیفور در بی       ورد اوقـــات زبـــــانم نام تو شــام وسحر

 تاتــو از بهر شفیــعی جــــرم بسیار کی یی

  

 
  

 ریاحین ازثمرماندچمن ازبرگ وبارافتد        گل رویت نگاراگربه صحن جویبارافتد

 چـوبلبل ازنواماندبــرنگ گل غبــارافتد         هزاران زاهد صدساله ازوجدوخمارافتد

 طالطون جنون در جمله وحش کوهسارافتد

  

 
  

 به میزان دوابرو صدصفات دلبـــری گیرد          نیلوفــری گیرد ءبچشم خویشتن گر سرمه

 تحمل ازدیورنگ ازبدن حسن ازپری گیرد           دوعناب رطب پرکرده رااولثری)؟ گیرد

 کبوتر از تک و بلبل ز صحرا از قطار افتد

 
  

 بصنعت هشت مو پیچیده بادورکمر بندد           به میدان محبت لشـــکر حسنش کمربندد

 به جنگ مهدی آخر زمان عزم سفربندد             چوترکان باکمین صیدیک نیمی نظربندد

 صدای توپ شیپور ارس از قندهار افتد

 
  

 درازدردانه بردارد به قالب صدف ریزد        لب شیرین خودراباتبســـــــــــم شکرآمیزد

 بســــاط خاک عاشق رابه غربال فنابیزد          به پیش چشم پرکینش هزاران فتنه برخیزد

 هزاران همچو من منصور اندر پای دار افتد

 
  

 بـروی چین کشد درشیشه اورنگ مطال را         به صنعت گردهد پرواز آن مه قد وبــاالرا

 کند حیـران حسن خویشتن صد چشم بینارا          به خنده گر کشاید او صنم دردانه لب هارا

 خلل در چین طشت از بام و غوغا در بخار افتد

 
  



 خزان زرفشان پروینش ازکارعجب کج کج             به پشت چشم پرکینش دوابــروازغضب کج کج

 زسـر تاپا مقوا ساخت با چندین ادب کج کج               چو ماران بر ســــر گنجینۀ سیم و ذهب کج کج

 چنین صورت اگر نقاش بیند خود ز کار افتد

 
  

 به امیدی که بینی یک زمانی خال و پرچینش          تو ای سـیفور فتادی مبتالی زلف پرکینش

 نبود یارب خداوندا مرا قسمت به بالــــــینش        به کام دل ببوســی ازهمان لبهای شیرینش

 مگر فردا بروز حشر صید من مهار افتد

 
  

 شعاع شمع رخشان را به رخسار قمر کـــردی           خداوندا ازان روزی ز قدرت یک نظر کردی

 مه و خورشید تابان را برویش جلوه گر کردی         ســــــــمارا بیستون در پا معلق معتبر کردی

 صباراشب قضارا شام و ظلمت را سحر کردی

 
  

 یکی کور و یکی الل و یکی چشم و زبان دادی        به حکمت تخم آدم را پریشان در جهان دادی

 یــــــــکی را دولـت و دنیا و گنج بیکران دادی         یکی را بینوا کــــردی به او رنج زیان دادی

 یکی خواهد دوای درد و دردش را بتر کردی

 
  

 یکی را شـــــادمانی میدهی خوشحال میسازی          یکی را زیر بــار غم بســـــی پامال مـــــیسازی

 همه خود میکنی ای دوست پس تمثال میسازی           به عــالم شیون و غوغا بیک فی الحال میسازی

 بهانه یک سری مورا بدنیا خیروشر کردی

 
  

 یکی همچون کمان خم شد یکی خوشرنگ سیماشد          زیک سرو قوی هیکل ببین چند شاخه پیدا شد

 یکی درصحن مسجد رفت یکی انگـشت صحرا شد            یکی برپل عمارت شد یکی بی بهره ازجا شد

 یکی صندوق زرین و یکی بیدوی در کردی

 
  

 باشـــد ءافسانه گذشت روزگارانـــــش بسا           باشـد ءهمین دنیای دون یـــــاران تماشا خانه

 باشـد ءاجل مانند مرغی دان نفس چون دانه            باشـد ءهوس را آتشــــــی پندار و دل پروانه

 به اول شاخ و بر دادی به آخر بی ثمر کردی

 
  

 که فرزند عزیزت را زروی سینه میگیرد         منه دل درجهان آخر که باتو کینه میگیرد

 میــــــــگیرد  دشمن دیرینهگریبان ترا این            زشاهان تاج زرین از گدا پشمینه میـگیرد

 همی گوید چرا این کارهای پرخطر کردی



 
  

 بچشم خویش می بینی نه شرم و نه حیا داری            بگیرعبرت ازآن سـیفور اگر ترس خدا داری

 رین دست تهی آخر سفرسوی بقا داریبــــــ            همیش همـراه شیطانی پی نفــــس و هواداری

 غلط کردی و بد کردی که خود را دربدر کردی

  

 
  

 ای زگرد کف پـــــــای تو ضیاءالبصرات           ای بروی تومبارک شب لیل القدرات

 القمرات وی خجل از تتق عکس تو شمس           از شمیم سر کوی تو به گلها ثمــرات

 ای بنام تو هزاران صلوات و برکات

  

 
  

 مشتــری تا بحرم نقد وصالت نخرید           تاکه نقاش ازل نقش لقایت نکشید

 آدم و نوح و سلیمان به والیت نرسید            هفت سما تا زجمالت ندرید ءپرده

 مرحبا سیدنا کعبه و کـوه عرفات

 
  

 یستصاحب کرم ءجود واحسان تو سرمایه          ای که دربارگهت مسند بیت الحــرمیست

 زان سبب آیـــــت قرآن به لسان عربیست             اصل پاکت ز عرب آمده نه آن عجمیست

 کرده لبیک سالم تو خدا زان سببات

 
  

 عدل پیش آیدو آنروز منور گردد         ز فردا که خدا قاضی محشر گـرددرو

 تا کـــرا پرتو نور تو میسر گردد         نزد توخوف و رجا هردو برابر گردد

 ده نجاتم احدا از رهی خوف و خطرات

 
  

 حلقۀ موی تــــو واللیل اذایغشی است         هد نام تو یاسیـن ووهـــم طآها استشا

 ذکر هر چار به تصدیق شهی موال است               وصف الفاظ تو قرآن همه سرتاپااست

 الف مرة صلوات لک خیرالدرجات

 
  

 جز گنهی نیست مرا  نامه ام چیز دیگر             ـــــیدا روسیه ام هیچ رهی نیست مراسـ

 جز شفاعات تو دیگر طمعی نیست مرا              عذرخواه همگی جز تو شهی نیست مرا

 ن تو آمد خط عفوالکفراتءزانکه در شـا

 



  

 هرچه موجود شد از کـون ومکان بخشیدند              یا محمد به فدایت دو جهان بخشیدند

 هرکه صلوات تو خوانداست امان بخشیدند                بهر پابوسی تو تخت جنان بخشیدند

 مانده خجلت زده سـیفور ز خود یا صلوات

  

 
 تاج حلل کرده مرصع بــــسر           ای شهی بیضا ید ی جوزا کمر

 غاشیه بردوش تو بهتر ثمــر             حـلۀ نــاز تــو زبــیضا به بـــر

 خذ بیدا شمس و لقا والقمر

 
  

 عــلم الیقین ءعین تو عالمه            حاجب دربان تو حبل المتین

 مذنبین شافع فردا به هـمه              قم فانــــذر ز کالمت قــرین

 یا لک جهال کلید خطر

 
  

 الیق هرمســــــندی باالی تخت           وه که توئی صیقل دلهای سخت

 هــادی وجودی درانـــجام بخت              زینت هـر میوهء شاخ درخت

 رصل علی فاضلینا والنه

 
  

 سنه رفته بپایان رسید سی ونه           غـفران رسید ءچشــــــــــم کشا وعده

 حلقه زنان گــرد مسلمان رسید          شرق و زغرب شورش کفران رسید

 الحذر از شر ِسکان الحذر

 
  

 چو مـوم  خارا بدریدند ءسینه           خیل خوارج به نمودند حجوم

 مانده به اسالم بجز نفس روم            سیم وسرک بسته بعلم نجــوم

 بند به مقتولی ایشان کمر

 
  

 شافع آن روز پســین االمان            ای شهی لوالک نشین االمـــــــان

 کفر رسیداست قرین االمان           هم توئی ســـــــرمایهء دین االمان

 فتح ز صبابهء شق القمر

 
  

 دل صیقل مـرات تست ءشعله          چشم امید همه در ذات تست

 پردۀ ســـــیفور عنایات تست               حافظ اشکال از حالت تست



 بلکه رهانیش ز خوف سقر

  

 
 مــژدۀ الهام حبیب امـــــــــــم             صبح سحرگاۀ مبارک علم

 برورق گل بنویس ای صــــنم               بــوی محمد به دِم صبحدم

 صل علی سیدنا محترم

 
  

 نه فلک از شوِق رخش در کشاد             چون که شبی سوی سما پر کشاد

 پـــــرده زرخــسار پیـمبر کــشاد               حضرت جبــــریل امین بر کشاد

 بردوش حبیب اُ مم غاشیه

 
  

 رافــــع مابــــین محمد بــود         شـــــافع کـــونین محمد بود

 قـــوة اُذنیــــن مـحمـد بـــود             نـــور دوعینـــین محمد بود

 همه زیری قدم هفت سمایش

 
  

 یافت شرافت زتو بــدر منیر           ای شهی لوالک لعمرک ســریر

 بهر خدا دست منی خسته گیر         .شافع جـرم هـمه بـــرنا و پیـــر

 م کمزانکه زیک ذرۀ خاکی

 
  

 ازشرف ال بری هللا شــدی           درحــــــرم اقدس واال شــدی

 بهر شفاعت که توهللا شدی            هم سخنی حضرت موال شدی

 عرش بپا بوس تو شد پشت خم

 
  

 گفتی سخن بل که زصد تاهزار            درپسی آن پرده نشستی به یار

 ســر نهانی همه شــد آشـــکار            گوهــــــر اسرار تـرا شد نثار

 وی تو باغ اِرمتازه شد از ب

 
  

 روی من ازشرم ضاللت سیاه         من که یکی اُ متی ام پرگناه

 بخشی به سیفور حزین یا هللا          جانب الطاف تو بردم پنــاه

 نیست زطاعات ورا یک درم

                                                                                                              

 



 انـــداخته ئی  بسر  گرفته  ناز  چــادر          انـــدا خته ئی  گذر  بمیانه  تا  صنما

 ر انداخته ئیمن چه کردم که مراازنظ         بهر قتلم بجهان شوروشر انداخته ئی

 لطف بجای دیگر انداخته ئی  نظر

 
  

 رخ بال غمزه بال نغمه بال عشوه بال           دل بال طبع بال رنگ بال خنده بال

 خط بال خال بال زلف بال چشــم بال           بکف دست گرفتی قدحِ نـوُش بال

 چه بالهاست که بایک دیگر انداخته ئی

 
  

 منی ســــودا زده بیمار شدم بیخبرم        برسر کوی تو افتاده نگارا گـــذرم

 رخ نمودی و دلم بردی رفتی زبـرم        بحر حکمت طلبیدم که نسازی ترم

 آتشم اندر جگر انداخته ئی خرمنی

 
  

 رنگی زرد است ولی عادت بیماری نیست        فکر عشاق بجـز خون جگر کاری نـــیست

 کارخــــوبان همه جا رسم وفاداری نیست         شــــــرح ویرا چکنم حاجت اظهاری نیست

 از جهان رسم وفارا تو بر انداخته ئی

 
  

 آتشم از ســــــر من تا بقـدم سوخته ئی            سوزن غم به قبای جگرم دوخته ئی

 ه ئیبهر دل بردن ما چهره برافروخت         سبق عشق نگارا ز که آموخته ئی ؟

 کاکل مشک فشان تا کمر انداخته ئی

 
  

 آرزومند لب لعل تو یک یک باشد       تا نفس بر تن من زنده به یک رگ باشد

 ایکه بس سبزۀ خط تو مبارک باشـد       قتل من ناوک و چشـــم تو یــــکایک باشد

 تازه بدور قــــمر انداخته ئی ءفـتنه

 
  

 قندمیچکد از لب و دندان اثری چشمهء         حلقهء زلف تو کج گشته بگردون چو کمند

 سیدا از هوسی قامــــت آن ســــرو بلند        خسته سـیفور حزین برسرزلف تو بــه بند

 به فلک شعله ز آِه سحر انداخته ئی

  

 
 ا بـــــــگوسـروریـنی انبیــا یعنی محمد ر           ای صبا از من سالم آن شاه سرمد را بگو

 شبروی رفرف نشین فخر رسالت را بگو          پیشوای جــزو ُکل محمود احـمد را بـــگو

 محرم راز الهی نور رحمت را بگو



 
  

 ایـداراز قدوم مقدمت شــد عرش اعظم پ           اول و آخـــر بعالم نور توبود آشکار

 دادبوبکر و عمر عثمان علی هرچاریار          ازبرای رونق کار تو شد پروردگار

 صاحب هرچاریاردیـن و ّملت را بگو

 
  

 ــی ودودنخل بوستــان اَِرم آن خواصهء ّحـ        آن امیر هفت افالک آن دُر دریای جود

 زان سبب کردند مالیک خاک آدم را سجود         ازطفیل نور تو شد چار دریا دروجود

 جرم بخشی شافعِ روز قیامت را بگو

 
  

 راه افسر ُکل خالیق جـــبرئیلش پیک       مظهر اوالد آدم بــهتریِن انبیــــــــا

 ای طبیب مهربان محتاجم از بهر دعا       درمیان اهل اّمت قطعهء قیمت بها

 نایب دیواِن ُحکمی رنج و علّت را بگو

 
  

 یرنام تو طآها و یاسین بوی تو مشُک عب        درنفس همچون مسیحا درنصب ماه منیر

 شافع روز جزاای عاصیان را دستگیر         همچو شیر  گلشن باغ رسالت برشریعت

 هم زبهر اُمتان کاِن شفاعت را بگو

 
  

 نداشتهیچ غواّصی زدریا چون تو دّری بر         درعرب مانند عبدهللا کسی تخمی نکاشت

 هست صلواِة تو ورد زاهدان هرشام و چاشت         جرم اّمت را شب معراج حق باتو گذاشت

 نزد رّب العالمین مختاِر اّمت را بگو

 
  

 یک فقیِر عاجزی بگذشت کردارش زحد

 ـلطکــــاروان رفتـــند او افتــاده در راِه غـ

 ازخجالت ســر فگنده پیش ازین افعاِل بد

 خسته سـیفور حزین در زیر باِر معصیت

 شرمسارم پایهء ابـــِر کرامت رابگو

  

 
  

 به شبنم تار زلفت هرسحر پیچـیـده پیچیده      ب نازک نــــگارا باشکر پـیچـیده پیچیدهلـ

 به سر قصابهء از آب زر پـیچـیـده پیچیده      دو شه ماِر سیه گردی قـمر پیچیده پیچیده

 به فندق گونهء عناِّب تر پـیـچـیـده پـیچیده



  

 
  

 بـردی بـدیـن خواری مراکشتی بیک منـظـر دلـم       را ای بـیـوفـا آخـر به این خواری مــرا کشتیچـ

 بشهرو کوچه و صحرا شده جاری مــرا کـشـتی      عجب تیری زدی بردل بـصـد زاری مـرا کـشـتـی

 غم عـشـقـت بـجـانـم بـیـخـبـر پـیـچـیـده پـیـچـیـده

  

 
  

 محبّت با حـریـف بی مـرّوت ســاخـتی رفـتی      جـانـم ای صنـم تو ناوکی انـداختی رفـــتـیبـ

 فرس درعرصهء میدان عاشق تاختی رفتی       به چوگان غضب نقد بساطم بـاخـتـی رفـتـی

 پـیـچـیـده پـیـچـیـده چو گلخن بر دلم ناِر شرر

  

 
  

 نه یک روزو نه یک ساعت نباشد چشم من بی نـم       مـان روزی تـرا دیـدم نـشـد یـک لحظـه دل بـیغـمهـ

 تـیــرت نــه در نســـــل بــنـی آدم ءچــو مــن آزرده        تـرا ای بـیـوفـا رحـمـی مـرّوت نـیـست در عــــــالم

 دهپـیـچـیـده پیچی کـه گـویـا تـاب عـشـقـت بـر جـگـر

  

 
  

 دوچشم آهوی چین دارد بهرسو دیده می آید      عجب شوخ جفاجوئی چو گل خندیده مـی آید

 لبش تبخاِل غم دارد دلـــــش رنجیده مـی آید      چو وحشی دامن صحرا قدم سنجیده می آیـد

 پـیـچـیـده پیچیده طـنـاب نـاز بـا شـاخ شـجـر

  

 
  

 تنش پروین لبش شیرین میان بسته دلش پرکین       چـنـیـن شـوخ جـفـاجـوئی ندیده کس بدین تمکین

 ئــیـنبدین نازو بدین ا دا بدین رســم و بـــدیـن آ       گلش رنگین قباچین چین بـلـنـد بـاال کـمـرپُرچین

 پـیـچـیـده پـیـچیده به دوِر عارضش ماری دو سر

  

  

 چوشانه دل پریشان کن سر هـرتار مویش را        بـیـا ایــدل بکـن روزانه یکدم گـفتــــگویش را

 شمال صبحدم بردست بـهـراطـراف بـویـش را         گل وقت سحـرداد است نگهـت های رویش را

 پیچـیـده پیـچـیده   سرانگشِت هالل آســا به بر

  

 
  



 به رنگِ گل مشو مایل که امشب تاصـبـا نــبـّود       نصیحت بشنو ازسـیـفـورخـوبـان را وفـا نـبــّود

 ترا یک مونــــــس دیگر بجز حمد و ثـنـا نـبـّود        ازیـن چـنـگال دّرنـده یـکـی کـس را رهـا نـبـّود

 پیچیده پیچیده   درین ره جمله با خوف و خطر

  

 
  

 نم بیمار میــــگرددزکـلـفـــت هـای دنـیـا ئی تـ        عـجـایـب طـالـعـی دارم کـه اژدروار میگـردد

 بار میگردد  درخـِت بـخـت بـنـشـانـم زغـم پُر         زهِر مار میگردد  بمن گر شـــربت اندازند و

 حـکـیـمـم نـوش دارو گــردهـد آزار مـیگـردد

  

 
  

 وی میماندبخوبان هم نشین گردم زرنگ و ر      روم درجـانـب گـلـزار و گـل از بوی مـیـمـانـد

 آب از جوی میماند  شــود حـاجـت مـرا درآبُ       بـه بـلـبـل صـحـبت انگـیـزم زگفتگوی میـماند

 بهرکس خـار گـل گـردد بـمـن گل خار میگردد

  

 
  

 در مصاف آیدبه سلطان گرکنم خدمت بمن ان        اگر در فال دســـت آرم الـف مانـنـد کـاف آیـد

 به باالی سـرم سیــمرغ اگر از کوه قـاف آید        بمن قاضی دهد وعده ولـی وعـده خــالف آید

 زاقـبـال کـمـم آن مــرغ آدم خـوار مـیـگـردد

  

 
  

 شکایـت مـیکـنـد هرلحظه یاراِن عزیز از من       به بین این طالعِ سستم شده پا درگریز از من

 نـمـیـمـاند بـجـز نـامی بــدنیا هیچ چیز از مــن       صـاحب تمیز ازمن بگیرد شفـقـت خـود حـاکـمِ 

 مـرا بـیـنـد کـریمی از سخـا بـیـزار مـیـگـــردد

  

 
  

 بهرکس صلُح میسازد بمن درجـنـگ میـباشد       که بخِت واژگون یاران همیشه لنگ میباشد

 ــرسنـگ میباشدکمربسته بخونم دامــنـش پـ       جهان اندر سـرمن ای عزیزان تنگ میباشد

 طـلـوع صـبـحـدم بـامـن چو شاِم تار میگردد

  

 
  

 پـنـداری مـصـلحـت یکـدم بـجز جوروستم آخـر         چــرا با مــدّعا باشی تــو ای اقـبـاِل کم آخـــــر

 دی بـادفـتـِرخـونـاّب اســمـم در قــلـم آخــــــرز          درونم غرق خون کردی نداری هـیـچ غـم آخر



 بتن محنت به دل کاهش به سر پرکار میگردد

  

 
  

 مکن شکوه زدست من بـه فـعـل خـود گرفتاری        فلک گفتا مــرا ســـــــیفور تو بـیـرحم و پنداری

 عـــمـل بینی ازان کشتی که میکاری مـکافـاتِ         نه باکس راست میگوئی نه باحق دوستی داری

 کمان را گرکنی پـنـهـان کـه تیر اظهار میگردد

  

 
  

 استغثنی در طریق راستان راهـم دهـی       یومئـِذ وقت آخر قبض ارواحـم دهـــــی

 مژدهء التقنطوا من رحمت اللهـم دهی        درطریقت قاضی الحاجات آگاهـم دهـی

 در ممات  التخافوا  من تحبّو در حیاتُ 

  

 
  

 بر درت رو کـــرده ام حـیـراُن گـریانم خجل       مـن گــــــدایـم پادشاها غرِق عصیانم خجل

 بـــس خـجـل ومـنـفـعل  رمبــیقرا  ازگناهان       کور باطن چشم اعما دست برسـر پا به ِگل

 حسبی هللا الـصـمـد فـریادرس میرس به داد

  

 
  

 تـاِر عـمـرم دیـِو ظـالم جانِب عصیان کشید         وعدهء عمرم زحد بگـذشت در پایان رسید

 ب الّذی دارم زالـطـافـت امــیدغـافـــر الـّذنـ        پلید  کارم  بد  گرچه محرومم اگر هـرچـنـد

 رومگردان قــادرا مارا زسـلـک مـومـنـات

  

 
  

 گــران  طاعـت ســـبک رحمی که تاآید ءپلّه       حـمـد بـیـحد رحـمـت الـلعـالمین یا مستـــعان

 رو به درباری تو کردم نـا امـیـد از در مران        نیست پنـهـان زیـر حـکمت آشکارا و نـهـان

 از ضعیفان عاجزی و از بـزرگـان الـطـفـات

  

 
  

 یا قـــلم کج رفت در اقـبــــال من روز الســـت       تـوبـه کـردم بـاز گـشـتـم توبه ام بیجا شکست

 نیست نومید از درت تـرسا وگـبر و بت پرست        مرغ وحشی ازقفس بگـریـخـت کی آیـد بدست

 ای کـــــریمــِ دادرس خــــــالق کــّل کــائــنـات

  



 
  

 هـرزمـان تـکـلـیـف دارد بـرسرم اهـل قـبور        ه چشمانم ز نوردسُت پایم گشته سسُت ماند

 نـصـرةَ فــی فـتـحـنـا انّــا فـتــحـنـا یـا غــفـور       زاد راحل نـیـست مارا انـدریـن دنـیــــای دور

 سـورة طـآهــا و یـاسـین آیــِت والـنـازعــات

  

 
  

 دو کـــرام الکاتبین از شـومیت اندر عـــذاب         الـحـذر ســیـفورجــرمت بیـش آمد از حساب

 گر بدم گر بدترین برمن مکن قهـر و عـتاب         مفلسم بی مـایـه ام بـی دسترس حالم خراب

 یا غیاث المستـغـیـثـیـن رحـمـةَ انت الوهاب

  

  

 . بخش دوبیتیات سیفور:3
  

خلیفه سیفور عاشق روی زمرد دختر مالبستان خادم زیارت خواجه سید حسن بود واز قریه اصلی 

 چندین بار به  یاد میشود ومربوط ولسوالی جوند والیت بادغیس است ساالنه " پتن" خویش که بنام

 دیدن معشوقه خود می آمد.یک تعداد دوبیتی های سروده وی ذیال مطالعه میشود:

 کرده مســـتـمزمرد چشم مستت 

 غرور حــــسن تو داده شکـسـتم

 توئی ترسا منم بیچاره صـنـعـان

 اگر فرمان دهی بت می پرسـتم

اما  گویند روزی به خانه مالبستان وبدیدار زمرد آمد. عصرگاهان برایش میخواستند مرغی سربرند 

دند تا ازاو چاقوئی بخواهد صاحبخانه کارد نداشت تا مرغ را سربرد. زمرد را نزد خلیفه سیفور روان کر

وبخاطر ذبح مرغ بیاورد. همینکه زمرد نزد خلیفه آمد وازاو کارد طلب کرد ، خلیفه دربدیهه این دوبیتی 

 را برایش سرود:

 همین چاقو تمنـــای تـــو باشد!

 فدای هرقـدم های تـــو بــــاشد

 سر چاقـو گرفتی با گــــــــدائی

 اشــدگــدائی رســـم بـابای تو ب

 خلیفه سیفور ده ها مرتبه به خواستگاری زمرد آمد ولی هربارجواب رد می شنود.

  

 خلیفه مال اقبال:

ه. ش( وهم دورۀ  2122 -2121مال اقبال شاعر توانا ومحلی هللا یار ودرقریه غار باال زندگی داشته بود)

ور شت. هروقتیکه خلیفه سیفخلیفه سیفور بود. بین او وخلیفه سیفور رابطۀ بسیار دوستانه و جوددا

می آمد ، شب اول را بخانۀ مال اقبال میگذراند. چندین بار از مال اقبال خواسته بود  زمرد بقصد دیدن



را برایش خواستگاری نماید. مگر خواستگاریهای مالاقبال نیز کارگر نیفتاد. آخرین باری  زمرد تا

او برای آخرین بار خواست تا همرایش بخواستگاری خواستگاری خلیفه بود وشب نزد مالاقبال تیرکرد واز 

برود ولی ازاینکه مال اقبال آگاه بود که ممکن ندارد بناء اورا صالح دید تا تنها برود وشب را بگذراند فردا 

 او نیز خودرا میرساند.

خلیفه سیفور تنها رفت وشب موضوع را درمیان نهاد ولی جواب رد قاطع شنید. خانواده مالبستان 

ته نمیخواس زمرد اضر نگردیدند تا دختر خودرا به نکاح خلیفه درآورند. گرچه اکثریت به این باوراند کهح

 اورا به شوهری به پذیرد. بااآلخره مایوس شده ودر آخرین بار این دوبیتی را سرود:

 زمرد زلف چین چینت بسوزه

 زمرد خال وپرچینت بســوزه

 به سیفور بیچاره ناز کــــردی

 الهی جان شیرینــت بــســوزه

صبح با دنیائی از جگرخونی ونا امیدی باسواراسپ خود بسوی زادگاه اصلی اش برگشت. بسیار 

جگرخون وخفه بود وبا سری افتاده و غمگین با پشت اسپ درۀ بیدان را می پیمود . مال اقبال از خانه 

می با بسیار پریشانی و ناامیدی درحالیکه به راه افتاد ودر میان دره دید که آد زمرد بسوی قریۀ پدر

سوارۀ اسپ میباشد از جانب مقابل وی می آید.فورا شناخت که خلیفه است. این دو بیتی را برایش 

 سرود:

 که امروز عاشـقی از دور دیـدم

 ورا دل خـسـتـه و رنـجـور دیـدم

 سالمش کردم وپیشش رسیـــدم

 چـو نـزدیـک آمـدم سـیـفور دیدم

بااو احوال پرسی کرد معلوم شد که جواب رد ابدی را نصیب گردیده است. بناء ازاینکه آگاه وقتیکه 

این دو بیتی را به خلیفه  زمرد بهیچوجه حاضر نیست تاباخلیفه ازدواج نماید لذااززبان زمرد بود که

 سیفور سرود:

 خلیفه سیفوری جـــایت گورســـتان

 انتــرا چـه مـانـده بـادختر بــــــــست

 اگــر ذوق وهــوس بســــــیار داری

 بـرو هـمـزاد خـود پـیـرزالی بـستان

بعد ازآن دیگر امیدش از زمرد قطع و رو به پروردگار بی نیاز آورد واز خداوند همیشه می طلبید تا اورا 

 به دنیای عرفانی رهنمون شود.

 شوم.به امید اینکه موفق به جمع آوری تمام اشعار پرسوز وجذبه سیفور 
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