
                                                                                                                                                                                                                           صدای زندانیان                                                        ۷۸۶ صلح نیکی وعدالت است                                       

 ،هنری وآموزشی سامماهنامه فرهنگی

 روصفی زیبای غو                                                    

 نگارویاری من گلزاری غور است                          دلی من عاشقی کهساری غوراست

 گل وسنبل لب جویبار    غوراست                        هش     آب پاک کو ی صاف و هوا

 نمای گلشن وگلبار ی     غوراست                       دیار ش      و بستان  و گلستان باغ 

 نمای قمری  و غذار ی   غوراست                           ست  کوه بام دنیا سیاه  سفیدکوه و

 به هرکوه وکمر نگا ر ی غوراست                     پیران         به  وابخش تا    جهان نما

 راستبه هرجا سنبل وگال ب    غو                          مرغاب    رود وفراه رود هریرود

 دل انگیزشرشری آبشاری غوراست                           لعل دولتیا ر ساغر   کوه  فیروز

 زن ومرد عاشق دید اری  غور است                          آبا د منا ر جا م مندیش      ندیم 

 غورستهمه گردش گران غمخواری                          هان عالم  گردان سیا      جهان 

 کشک بهار ما ند ه گا ر  ی غوراست                       تابه بادگاه       کوه حصارغلمین 

 به زیبایی خود دل دا ر ی   غوراست                          سنگ وبایان  آهنگران قلعه سر

 غوراست سیاه موی وجاللی یا ر ی                           چهارسده  تولک شهرک  دولینه 

 به زیبایی خود مرغ زاری    غوراستین اوشان                   بی بی گان خواجه گان سلم

 گلستان جها ن د یا ر  ی       غوراست                         به عالم  تیوره مشهور  پساوند



 غوراست مناک وتیتا ن وشیر د ا ر ی   یرنی                       یخن ونیلی وز زی نوروز

 بود باغ بهشت سرشا ر  ی   غوراست                           چارراه کمنج گلدان و کاکری 

 چمن زار خاک هللا  یا  ر ی  غوراست      قطس وزرتلی کاسی وصوفک                    

 ی غوراستشیخ المند کیندوال   بها  ر                        شویج     به   الندر اخته خانه تا

 چه جا نا ن  جلگه مزا ر  ی غوراست                         بیدان   به   زمیدان بره خانه تا

 

 سرودی عشق پای حصاری غوراست یاخاک                      برنجی تربوالق شهیدان س

 غوراستآقامیر سید علی شا عری                                زگرمآب چهارسده تاخاک مال

 کوه سورا خ سنگ مزا ر ی غوراستجهان                       چهل ابداالن معروف است ب

 نوای عاشقان نی زار         غوراستن                        گنجا خواجه غار خواجه محمد

 بس شهکا ر ها  یاد گا ر ی غوراست   ی                      نقش    قلعه گهرشهری خرو و

 زسیفرودخیصار دیواری     غوراستر                        گلزا گلبن واران بٰاغ وراغ هز

 امیری غوروسور نامدا ر ی غوراست                      قهرمانی      تاریخ جهان ثبت ه ب

 جهان پربار از دربا ر  ی    غوراست                     سالطین      تا  امیران  ملوکان و

 جهان حیران ازآ ثا ر    ی   غوراست                        شاعرانش    تا عاشقان عارفان 

 عقب مانده به جنگ درباری غوراست     فراموش                     چراامروز غورگردید 

 خشونت وستم سا ال ر ی    غوراست                         کرد    تفرقه دشمن به پا نفاق و

 دورازتعلیم ودرس  اطفا لی غوراست                          واطفال محروم    نان معتادجوا



 چنین بادشمنی  کشتا ر  ی  غوراست                            آبادی وبازسازی درغور  نشد

 جنگ ساالری غوراست ازجرم معاف  موش                       فروغ صلح آزادی ست خا

 معاف از جرم جنایت کاری  غوراست وت                         رش معیاری  فسادو واسطه

 خیانت وجفا سر کا ر  ی     غور است                        چاپلوسی    قدرت   جنگ مافیا

 فساد و واسطه در با ری      غوراست                         سال  هشتاد    وعدلیه از  قضا

 خیانت وفساد در کاری        غوراستفرهنگ                         علم و معارف فقرزدایی

 به صدها مکتب خا لی به     غوراستند                           ما  نود فیصد مردم بی سواد

 همه قاچاقبران  سر د ا ر ی  غوراست                      تریا ک        جهالت اعتیادفساد و

 چنین اطفال وزن سنگساری  غوراستدام                            سربریدن تا به اعخشونت 

 به این جنگ وفساد   ا مر ارغوراست  روزکوه                      فی بپسابندچهارسده مرغا

 دراین زندان ندیم افرادی      غوراست                     شهرت این قوم     وچه شد آزادی 

 آتش افروزی به عالم                              زجمعی بیگناه یاد گا ر ی    غوراستبسوزتا

 دوامی جنگ زجنگ ساالری غوراست  ت                          درجهنم فساد غارت و    ق

 طوفان ازاشکی محبوسانی    غوراست م                           بندیا ن نوشت همکاری   به 

 ندیم روشن گری ادواری      غوراست ید                          واقعیت گرا ریخ به تا  اگر

 خاک مال مربوط فیروزکوهتاریخی ساحات 

آخند مالمحمدجامی همای سوار،یکی ازساحات معروف وزیارت گاه عام وخاص زیارت اسم زیارت خاک مال:

که ازتاریخ آن میباشد

سال قبل ۸۵۰-۷۰۰درحدود

ازامروزمیرسدومعروف 

ومشهوربه خاک مالیاد می 

شودمیگویند شخصی عالم 

وپرهیزگاربوده است که 

درایام جوانی به تحصیل علوم 

دینی پرداخته وبعدازختم 

تحصیل علوم به ساحه کوه که 

امروزبنام چهل تن 

یادمیشودبود و باش 

ن آاختیارنموده است واقامتگاه 

آن بین دوسنگ که باالی 

ازچوب وپوست درختان 

کوهی پوشیده بودزندگی میکرده است وباطاعت وعبادت خداوند ج مشغول بوده است فامیل واوالدهای آن 



نیزهمراهی آن درکوه چهل تن زندگی میکردندزنده گی فقیرانه داشته است مالمحمدجامی که طبق هدایت مشایخ 

پیروی داشته است مدت یکسال ازمشایخ (پیرمریدی )ول دین مقدس اسالم وطریقتآنزمان به تعلیم وتبلیغ اص

بوده است ونظربه هدایت مشایخ وپیرطریقت مالمحمدجامی رابه عربستان برای رهنمای رتردوواولیاطریقت 

سال درعربستان ودرشهرهای مکه مکرمه ،مدینه مشوره واحجازبرای ۷حاجیان به حجازفرستادندوتامدت 

روف خدمت بوده است بعدازمدت مفت سال درروزجمعه مرغ بنام همای به آب ونان به حجاج مصساندن ر

نزدوی آمده وخط نوشته که درگردن همای بوده است وازطرف مشایخ بازگشت ازحج به آن داده شده بوده است 

سال  هفت میگویندکه توسط همای مالمحمدجامی همای سواربخانه خوددرکوه چهل تن بازگشته ودرهمین مدت

رابزوگوسفندان کوهی شیروغذامیدادندمالمحمدجامی ازمشایخ نامدارغوراست که ازآن سه پسر  فامیل واوالدانش

است طوریکه ازمردمان آن زمان نقل وقول گردیده است بوده باقیمانده ،یاسین وابراهیم بنامهای عبدهللا

نوره ادامی کرده است ودرکوه چهل تن که یکی صبح رابه مدینه ممحمدجامی توسط پروازهمای اکثرآنمازمال

میباشدباچهل تن ازمشایخ آن زمان به عبادت وطریقت پیروی واطاعت کوه ازکوه های مربوط به بندبایان وسیاه 

می نمودندطوریکه ازمردم محل نقل گردیده است درصحن زیارت مجسمه فیل ازسنگ موجوداست می گویندکه 

وده است که بعدازمرگ آن به سنگ تبدیل گردیده است مالمحمدجامی باخواجه فیل بزرگ درنزدمالمحمدجامی ب

وفات درآنجا جهان نمای معرفت زیادی داشته است دراخیرعمردرخواجه جهان نمای مریضی عایدحالش گردیده 

ط یافته است وجنازه آن توسط شترسفیدبه خاک مال انتقال گردیده ودفن شده است که امروزتمام قریه های مربو

فامیل درچندروستابودوباش دارندواززیارت های ۵۰۰آن ساحه بنام خاک خاک مالیادمیشودوبیشتراز

مالمحمدجامی ازشخصیت های پرهیزگارعالم باتقوی واهل کرامت بوده است که آخندمشهورفیروزکوه میباشد.

قول ه ه مشاهده میرسدبدرآن کوه بآن درکوه چهل تن زندگی فقیرانه داشته وتافعآلآثارازخانه ومحل بودوباش 

سال عمرخودرادرراه طریقت خدمت بمردم تحقیق علوم وقف نموده ۶۵-۶۰مرمان مالمحمدجامی همای سواراز

موجودنیست است وازخودآثاری علمی ومولفات رابجامانده است که دراثرتحوالت وجنگهای که بوجودآمده است 

نداردوقرارنگرفته است.ازبرادران که آدرس کتاب خانه هاباقی مانده است که بدسترس عموم قرارویانسخه در

مربوط به تاریخ وشهرت این شخصیت بزرگ فیروزکوه راداشته باشنداحترامانه خواهش مندیم که به کتابخانه 

 سام وکتابخانه ندیم آباد!ندیم آبادآورده همکاری فرهنگی نمایند.استاداحمدندیم غوری مسول ماهنامه 

 انزند پایداری درمقابل سختی های

 به همت میتوان راه بردزچنگی ظالمان امروز  ت چوتوزندانیان امروز      طوفان این جبرتاریخ اس

 به ساحل راه برددا نش برو بارکاروان امروز    دریا یی         فروغ علم وعرفان جوی اگردرقعر

 با کا  ر   دا ن امروزمتانت جهدمی باید رویم طوفان گرفتاریم            شکسته کشتی مایان دراین 

 استوارنگردی نا توان  امروز کوه باشید   چو هاست ددو دیواست اهرمن       کزین طوفان ظلمت 

 بهارایدگل خنددازین آتش فشان      امروز خرابکاران فاسدان چوطوفان بگذرد آ خر                 

 طوفان یازلزله افتدبه کاخ   فاسد ان امروزبه عقب برنمی گردد دوباره محبس وظالم                 

 زمان ازعالمی آفاق طرح زندگی از تو                    که عمرظلم کوتاه است نماندجاودان امروز

 اشکست دشمنان امروززچنان غارتگری عامل جهالت وستم حاکم          که این موج است طوفان 

 حقیت میشودپیروزواقعیت درجهان    امروز             به ایثاروفداکاری توان یافت زندگی طوفان  

 مصورصحنه گردون فتاب عشق عالمگیر               ندیم بامعرفت خوانیم نوای عاشقان     امروز



 !اطالعیه

انستان مطالب صدای زندانیان نام کتاب است که ازواقعات واحوال زندانیان درطی چندین دهه درفیروزکوه،غوروافغ-۱

آگاهی خواننده گان محترم  رابه

 وعالقه مندان مطالعه کتاب میرساند.

کتاب بنام صوماع،وصدای -۲

زندانیان،تالیف استاداحمدندیم 

غوری آماده چاپ میباشدازعالقه 

مندان عرصه چاپ کتب  وشخصیت 

های فرهنگی فیروزکوه تقاضا می 

نمایم تادرحصه چاپ وتکثیرکتب 

متذکره مساعدت فرهنگی 

اطالعیه کتاخانه ندیم آباد نمایند.

موزیم ندیم آباد:ازجوامع فرهنگی 

هنری غورباستان نهادهای فرهنگی هنری ژورنالستان رسانه هاوموسسات خارجی مقیم غورتقاضای کمک ومساعدت 

مینمایددرجریان چندسال که درزندان قرارداشتم مافیاضذفرهنگ وهنرتمام ندیم آباد موزیم وکتابخانه برای بازسازی 

راویران نابودویاخساره مندساخته اندامیدوارم که به کمک شمابتوانم موزیم وکتابخانه آثاروساخته های تاریخی فرهنگی 

 پارک ندیم اباد،کتابخانه وموزیم رادوباره سازی نموده باشیم برای نمایش به بازدیده گان قراربگیردازشما تشکر!

 صاحب امتیازبنیادفرهنگی هنری سام

 ۰۷۷۹۴۱۰۸۸۳شماره تماس:

 nadim88ahmad@gmail.comایمیل:

 www.sam2wklyblakfa.comویب الک:

    2000تیراژ:

 پارک ندیم آباد،آدرس دفترماهنامه سام:شهرفیروزکوه 

 پارک ندیم آباد ،آدرس مرکزتعلمی وحرفوی برای اطفال وخانمها:حصه دوم دره قاضی

 آبادواقع دره قاضی شهرفیروزکوهموزیم هنری ندیم آباد:پارک ندیم ،آدرس کتابخانه 


