
 رگید ِغارچ

 

  روضح جنگ 901 يهمانرب زا هتفرگرب

	 

  :ناسنا نهذ رد هتفر باوخ هب هاشداپ

 

 رسپ	انرُب کی تشاد یهاشداپ

 رنه زا نَّیَزُم رهاظ و نطاب

 

 3085 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

	 

 .دنوادخ ای یگدنز دامن هاشداپ و تسا ناسنا رسپ نیا .تشاد ییانرب و ناوج رسپ یهاشداپ

 تسا ناسنا نیا .هدش هتسارآ رنه اب شنطاب و رهاظ و تسا دنمناوت وا .تسا مدع سنج زا ،دنوادخ ِسنج زا ناسنا

 .اههفرح يهمه و ملع ،یقیسوم دننام ،دنیرفآیم ار راثآ نیرتابیز شقالخ نهذ و اهتسد اب هک

 

 درُمب هگان رسپ نآک وا دید باوخ

 درُد تشگ هَش نآ رب مَلاع	ِیفاص

 

 3086 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

	 

 ینامز نیا .دریمیم شدوخ ِلصا هب تبسن وا .تسا ندرم لثم باوخ نیا و دوریم باوخ هب ناسنا ِنورد هاشداپ

 و ردپ دیآیم ایند هب ناسنا یتقو .دنکیم وجتسج شنهذ رد ار دوجو ِسح و دوخ ِتقیقح ناسنا هک دتفایم قافتا

 سرد دیاب وت ،تسا وت هسردم نیا ،اهدعب و دنتسه وت ِردام و ردپ نیا ،تسا وت ِمسا نیا :دنیوگیم وا هب شردام

 شنهذ هک دنکیم مسجت يزیچ نآ ار دوخ و دوریم باوخ هب ناسنا هنوگنیا....يوش شزرا اب و قفوم ات یناوخب

 .دهدیم ناشن

 

 و ردک ِبارش کی هب لیدبت وا يارب ملاع ِفاص ِبارش .دنکیم نایب ار نتفر باوخهب نیا بقاوع مود عرصم رد

 و فاص یبارش لصا رد یگدنز هبرجت نیا ،ملاع نیا هک دهدیم ناشن ملاع ِیفاص دیوگیم هکنیا .دش بوغرمان

 دولآلگ ِبآ کی لثم نهذ ِباوخ هب ناسنا ِنتفر اب يداش نیا اما .تسا يداش ِسنج زا یگدنز تاذ .تسا اراوگ

 و یمسج دعب رد دشر و ندش گرزب اب یلو تسا شوج و بنج و يداش زا رپ ادتبا دلوت زا سپ ناسنا .دوشیم



 دریگیم دای وا .دوشیم مک نتفرگ قشع و نداد قشع رد شتیفافش و يداش زا و هدش رتنارگن و رتيدج ینهذ

 ِتاذ و هاشداپ ،ردپ .دنکیم فیصوت شنهذ رد ار دوخ وا .دشاب اهنآ رییغت نارگن و اهتیعضو رکف رد ًامئاد دیاب هک

 .دروآیمن دای هب رگید باوخ نیا رد ار دوخ ِ یلصا

 

 وا ِکشَم شتآ ِبات زا دش کشخ

 وا ِکشا ،شتآ ِّفَت زا دْنامن هک

 

 3087 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 یشتآ لثم نهذ ِباوخ رد ندرم .دیوگیم شتآ زا رابنیا .دشکیم ولبات هب ار باوخ رد ندرم نآ راثآ مه زاب انالوم

 .تسا نوریب هب تفاطل ِندش يراج دامن کشا .دنامن وا يارب یکشا رگید و درک کشخ ار هاشداپ ِمشچ هک دوب

 هدیسرون ِناکدوک دننام .دننکیم يراج ناهج هب ار نآ و دنتسه قشع و تفاطل سنج زا لصا رد یگدنز و ناسنا

 .دننارتسگیم ار يداش و قشع دوخ ِفارطا رد هک

 

 هاش ،درَد و دوُد ز دش رُپ نانچنآ

 هآ هار يَو رد دیباییمن هک

 

 3088 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 زا هک هدش درد و دود زا رپ نهذ ِباوخ رد وا .ینهذ ِنم يهناسفا رد ناسنا ِماجنارس زا تسا ییولبات تیب نیا

 .دنکیم شاعترا نوریب هب شنورد

 

 کی نآ ینعی هاش يهبرجت لصا رد ناسنا ِ یکیزیف مرف ردیگدنز يهبرجت هک دنکیم دیکات انالوم تایبا نیا رد

 یگدنز کی و دنتسین ادج مه زا اهناسنا ،درادن دوجو ًالصا نهذ رد یمسجت ِنم و ام نیا .تسا دنوادخ ای یگدنز

 هار وا هب یهآ رگید و هدرک داجیا یگتفرگ و درد نهذ رد یگدنز ِيوجتسج .دنکیم هبرجت اهناسنا رد ار شدوخ

 ار نآ و دروآیمن دای هب رگید ار شدوخ ِتیاهنیب ِلصا و قشع هب تبسن قایتشا و يدنموزرآ ناسنا ینعی .درادن

 .دنکیمن سح

 

 دش راکیب شبلاق ،ندرُم تساوخ

 دش رادیب هش ،دوب هدنام رمُع

 



 3089 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 شندب رد زونه اریز ،تشادن ناکما ندرم یلو دریمب تساوخ هک دناسر ییاج هب ار ناسنا دایز ِدرد و یچوپ نیا

 وا ییاشگاضف و ناسنا ِيرادیب ِببس اهدرد .ندش رادیب زج دنامن ياهراچ سپ .دوب هدشن مامت شرمع و دوب هدنز

 .دندش

 

 شیپ شیرادیب ز دمآ ییداش

 شیوخ ِرمع ردنا دوب هدیدن هک

 

 3090 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 لثم هک دوب ییداش نیا و .دروآ شیپ ار تسا یگدنز ِ یلصا سنج نامه هک يداش هبرجت نهذ ِباوخ زا يرادیب

 ار نآ

 اهتیعضو و اهزیچ ِنتشاد ،یگدنز ِ ینهذ ِمسجت هک دش هاگآ ناسنا .يریظنیب يداش .دوب هدرکن هبرجت لاحبات 

 .تسوا دوخ تقیقح يداش هکلب درادن يداش

 

 ندش یناف مه تساوخ يداش ز هک

 ندب و ناج نیا دمآ	قَّوَطُم سب

 

 3091 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 رگید ،دوبینهذ ِنم ِگرم قاتشم رگید .دوش یناف تساوخیم يرادیب و ببسیب ِيداش نیا يهبرجت اب ناسنا

 .دنکیگدنز شنهذ رد تساوخیمن

 
 غارچ نیا دریمبیم مغ ِمَد زا

 غال	تْنیا دریمب يداش ِمد زو

 

 3092 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 



 مغ مه و يداش قیرط زا مه هک دنکیم هیبشت یغارچ کی هب ار نهذ رد ناسنا ِیمسجت ِدوخ ،نهذ ِباوخ انالوم

 ِنم غارچ اما .دنربیم نیب زا ار ینهذ ِنم یگدنز ِببسیب ِيداش و هنارایشه ياهدرد .تسا لفآ و دوریم نیب زا

 و مغ زا مه ِغارچ نیا هکنیا و .دریمیم یناف ياهیشوخ و اهدرد ِقیرط زا مه دوشیمن رادیب هک یناسنا رد ینهذ

 .دنامیم یخوش لثم ،تسا رادهدنخ دریمیم يداش زا مه

 

 تسا هدنز وا ،گرم ود نیا ِنایم رد

 تسا هدنخ ِياج ،لکش قَّوَطُم نیا

 

 3093 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .تسا رگید ِغارچ هدنز کی نآ .دنامیم هدنز و دوشیمنیناف هک تسهياهدنز کی اهگرم نیا ِنایم رد یلو 

 .دنکیمن شوماخ ار غارچ نآ يدنت ِداب چیه

 

 

 :رگید ِغارچ

 

 هرخالاب یناسنا ره هک دروآیم ام ِدای هب .دزادرپیم ناسنا ِ یکیزیف ِگرم هب ییایوگ ياهولبات اب همادا رد انالوم

 اب هک یناسنا .دراد هار ام يوس هب رد نارازه زایمسج ِگرم .تسایناف ناسنا ِنهذ و یکیزیف ِنت .دریمیم يزور

 وا ِدوجو سح و ناسنا ِ یمسج ِناج .دونشیمن ار گرم ياهرد نیا غیج غیج يادص هدش مگ شیاهرکف رد صرح

 ناکما هظحل ره و هتفرگ رارق دنت ِداب نایم رد هک رادیاپان و صقان تسیغارچ نیا اما .تسا غارچ کی لثم نهذ رد

 ییاهيرامیب تسیل ،نک هاگن ناکشزپ ِباتک تسرهف هب ایب رس ِناج دیوگیم .دنک شوماخ ار شرون داب هک دراد

 ود ره رد .دنراد هار ام ِنورد هب هظحل ره اهضرم نیا يهمه .ناوخب ار دوش ناسنا ِگرم ثعاب دناوتیم هک ار

 نییعت ار ام ِلمع و رکف یگدینامه و ینهذ نم یتقو .دنتسه نامهار ِرس برقع زا رپ ياههاچ میرادیمرب هک یمدق

 .دننکیم دیدهت ار ام يرایسب ياهدرد و اهماد مدق ره رد دنکیم

 

 اب و نک هدافتسا تصرف زا دنت ِداب نیا نایم رد :دهدیم ام هب ار شیدیلک و گرزب سرد انالوم هک تساجنیا و

 داب ات هک دیآیم راک نیا هب طقف نهذ و نت یناف ِغارچ .نک نشور ار يرگید ِغارچ تیکاخ نت و نهذ یناف غارچ

 .تسیدیشروخ لصا رد هک تسا تلد عمش افواب ِغارچ نآ و .يزورفارب ار يرگید ِغارچ نآ اب هدرکن ششوماخ

 ِغارچ اریز دنرادن ینارگن رگید گرم زا ،دندش رطاخهدوسآ اهنآ .دناهدرک ار راک نیا رادیب ياهناسنا ،نافراع دیوگیم

 نیا رگا هک دهدیم رادشه ام هب ینایاپ تیب رد و .دناهتشذگ ناشیرایشه ِمشچ ِشیپ و دناهدرک نشور ار نادواج

 نیلفآ ياهماد رد هکنیا زج تشاد یهاوخن ياهراچ ینکن لمع نآ هب و هدرکن كرد ًاقیمع مدرک نایب هک ار ییهاگآ



 ترمع لوط رد هکنیا زج تشاد یهاوخن ياهراچ ،ینک ضوع يرگید یناف غارچ اب ار یناف ِغارچ کی و یتفیب ریگ

 رگید ِ یناف تیعضو کی اب ار یناف تیعضو کی ،رگید ِ یناف و یمسجت دوخ کی اب ار یناف و یمسجت ِدوخ کی

 .ینک ضوع
 

 بِط ِتسرهف یمَد ناوخرب رَس ِناج

 بِهَتْلُم نک رظن اهتّلع ِران

 

 تسا هَر هناخ نیرد	اهرُغ همه نآز

 تسا هَچ اهمدژک ِز رُپ یماگ ود ره

 

 يرَتْبَا مغارچ و تسدنُت ،داب

 يرگید ِغارچ	مناریگب	وز

 

 دوش	یفاو کی ود ره زک دوب ات

 دور اج زا غارچ کی نآ ،داب هب رگ

 

 غارچ صقان ِنت زک فراع ،وچمه

 غارف ِرهب زا تخورفا لد ِعمش

 

 ناهگان دریمب نیک يزور هک ات

 ناج ِعمش وا دهن دوخ ِمشچ ِشیپ

 
 رَرِغ زا داد سپ ،مهف نیا درکن وا

 رگِد یّیناف هب ار یناف ِعمش

 

 3112 ات 3106 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

  - ناملآ زا اراس ،مارتحا و قشع اب -


