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 اول دفتر سر دفتر

 مجموعه اشعار دیوان 

 زیبایی، درخشش طلعت

 فرمان بردار پرستار

 درنگ همراه تفکر تامل

 ابراهیم خلیل

 شکوهی، بزرگی جالل

 باطن کنه

 زیبایی جمال

 ردپا پی

 بدون خواستن می بخشد کریم

 ، هم نظرمتحد متفق

 آن سو ماورا

 مرتبه ای از وجود انسان جان

 قالب های که برای ساخت استفاده می شود خشت

 آواز، صدا طنین

 خروشان توفنده

 حصیر بوریا

 صاحب خداوند

 خالص ناب

 رخ، تجلی جلوه 

 رعد برق

 شکل صورت

 دوری هجر

 خوب نغز

 کسی که به آرزویش رسیده کامکار
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 چگونه چون

 نقاشی تمثال

 نقاشی تماثیل

 نقاش صورتگر

 حیرت بهت

 گلبرگ غنچه غنچهبرگ 

 جمع شدن اجتماع

 همدل یکدل

 در طول در درازنا

 مقدس سپند

 روشنایی فروغ

 با ادب فرهیخته

 گستاخ خیره روی

 اما لیک

 علم آموختگی فرزانگی

 شکوه فر

 شکوه خامه 

 وحشی گری ددی

 آلودگی آالیش

 نژاد تبار

 اصیل نژاده

 محل برخاست خاستگاه

 می کنیم افتخار می نازیم

 کافی بسنده

 به آن شکل بدان سان

 خستگی ناپذیر نستوه
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 ریشه بن

 مردان دلیر، پهلوان مردان گرد

 خردمندان بخردان

 شجاع یل

 ناپاکی پلشتی

 به هر شکل هر آینه

 استوار، پایدار ستوار

 مضایغه، کوتاهی کردن دریغ

 آسیب گزند

 رفتن پوییدن

 بوته زار بیشه

 ه کنتوجّ هان و هان

 پاک کردن زدودن

 پیروزمند ظفرمند

 جادو افسانه

 تمحبّ مهر

 جهان گردون

 آگاه باش زنهار

 طرح اوایه درون مایه

 شنوندگان مستمعان

 ، راهنماارشاد کننده مرشد

 خالصه باری

 پیروان مریدان

 روش هنجار

 چیزی که از راه می آورند رهاورد

 هاجلوه مظاهر

http://www.1-3helli1.blog.ir/


Amir Mohammad Eftekhar Ardebili                                                                                    www.1-3helli1.blog.ir 
Edit & Debug: Alireza Habibzadeh 

 

 

 ای که حرمت داردمنطقه حریم

 کامل بودن کمال

 بافنده جوالهه

 نوعی جامه )پیراهن( که فقیران می پوشند دلق

 گریبان جیب

 افرازنده، بلند کننده، برپا کننده فرازنده

 آسمان چرخ

 افسرده نژند

 تعزّ عزیزی

 ، نیک بختیسعادت دولت

 ستایش ثنا

 بخشش عطایت

 فروتنی افتادگی 

 برای جسم آزادی

 برای روح آزادگی

 چیزی بی ارزش خس

 بستر بالین

 سوراخ کردن سفتن

 نیستم نیم

 پستی خواری

 احمق خرف

 صبحانه چاشت
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