
 تصرف
 
 لوپ یلو ،يراد يژرنا و نامز ،یناوجون یتقوً الثم .لوپ و ،يژرنا ،نامز :دنوشیمن اج دبس کی رد رگیدکی اب زگره زیچ 3 هک دنیوگیم
 .يرادن يژرنا یلو ،يراد نامز و لوپ ،يریپ و یلاسنایمِ ماگنه رخآ رد و يرادن نامز یلو ،يراد يژرنا و لوپ ،یناوج یتقو .يرادن

 
 هتکید ار يزیچ نینچ هک تسا يدارمیب ِناهج طقف و تسا طلغ هیاپ زا رواب نیا هک دنداد دای نم هب روضح جنگ ياهشزومآ و انالوم
 .دنکیم
 
 رد .مدوب هدروآ ماقم تاقباسم يرایسب رد ،یناوجون ات و مدوب هتفرگ دای ار اهانش ِیمامت یکدوک رد هکیروط .مدرکیم انش یگلاس 3 زا
 تصرف »ًادعب« هکنیا رطاخ هب .متشاذگ رانک ار ولوپرتاو ِتانیرمت ،هسردم یشزومآِ نواعم يهیصوت هب و ییاهن ياهناحتماِ رطاخ هب ناتسریبد
 .تسه
 
 ِنیرق »مدوخ« و مدوب اهنت هسردم زا دعب ار تاقوا رتشیب ،دندوب دنمراک ود ره مردام و ردپ هک ییاجنآ زا و مدوب لوگنش و داش رایسب یگچب زا
 مدیدیم .دوب ندش هتفاب ِلاح رد هک مدرکیم هدهاشم ار یتفاب مکمک .دوب هداتفین نهذ ِماد رد لماک زونه هک يدوخ نامه .مدوب مدوخ
 جنگ يهمانرب اب رگا .متفگیمن يزیچ یسک هب ،متسه هناوید ای لخ دننکن سح هکنیا يارب و مدیسرتیم .مدوبن مدوخ ،لصا رد هک ار يزیچ
 متشاذگیمن تقونآ .شمنیبیم رظان روضح اب نم هک تسا نم ینهذ نم نیا و مسرتب دیابن هک مدیمهفیم ،مدوب انشآ عقوم نآ روضح
  .مدشیم اهر رگید دیاش ،روضح ِرون نتخادنا اب و موش شبذج
 
 ینم .ینادب ییایند نیا ياهدارم رد ار یلوگنش و داش دیاب هک دندرک نیقلت نم هب هعماج و نهذ رد مداتفا رگید یگلاس هدزاود ،هد رد هصالخ
 هک منک ربص دیاب ،هن هک دنتفگ دعب یلو .مشاب داش هک موش لوبق ییامنهار يهسردم نیرتهب لّوا دیاب هک مدرک رواب اما ،متشاد ار يداش هک
 دنک مبیصن قشع و بوخ رتخد تسود هک متساوخیم ادخ زا غولب ِنارود رد .مشاب داش هک منک مانتبث یلاع یناتسریبد رد و مورب ناتسریبد
 .دسریم يریگب سناسیل هک نیاِ دعب يداش هک دنتفگ مدش لوبق هک هاگشناد .دسریم روش و يداش روکنک دعب هک مدیسر هجیتن نیا هب هک
 :هک اسب هچ یلو .هن رگید هعفد نیا .مدروخ لوگ لاس 10 متفگ مدوخ هب هک دوب اجنیا

 
 داد الب ار وت یتهجره زا
 تتاهجیب هب دشکزاب ات

 368 هرامش لزغ ،سمش ناوید يولوم-
 
 و راگیس و ییایند نیا ياهیشایع زا نتفرگ يداش هب ،هتفرگ نم زا ار يداش هک تسا ییایند نیا ياهدارم هک مریگب دای هکنیا ياج هب
ً امتح ،جراخ مورب رگا و دوش ضوع مناکم دیاب هک متفگ .دماین يداش .دشن اّما .مدروآ يور روجف و قسف ِماسقا و عاونا و بورشم و گارد
  .یناوج ناوفنع رد یچوپ و یگدرسفا و يدیماان سپس و ییایند نیا ياهدارم رد قرغ رتدب .دماین اّما .دیآیم يداش
 
 شَرس دیان الب راوید هب ات
 شَرک شوگ نآ لد دنپ دونشن

 2063 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 منک تمحر ،مرگنن نآ نم کیل
 منت تمحر رب ،تسُّرپ متمحر
 
 اطع مهدب ،تَدَب ِدهع مرگنن
 ارم یناوخیم وچ مد نیا ،مرک زا

 3159 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم -
 
 .موش ضوع و مرامشب تمینغ ار تصرف هک متفرگ میمصت ،نآ کی رد .درک زاب ار منامشچ ادخ ِتیانع
  
 مردپ اب .درک ملوبق و دیبلط ارم روضح جنگ هک دش هچ منادیمن ًاعقاو .دوب هتشذگ مندمآ زا لاسکی ،جراخ مندید يارب دندمآ هک مردام و ردپ
  :مینک شوگ همانرب هب هک میتسشن

 
 مدرک كرت زور هس ود ار دوخ ِدارم تیپ ز
 ؟دماین مرّسیم هک سپ ناز دنام دارم هچ
 770 هرامش لزغ ،سمش ناوید يولوم-
 
  .دهد تاجن ارم هک دمآ مه زاب ،دوب هداد تاجن یمناخ اب دیدش یگدینامه زا ارم هک یتیب نامه
 
 يارب .دوش اّیهم هک مدرکیم ربص دیاب نیمه يارب .دوب هدرکن هیهت مداتسا ًالعف هک متشاد جایتحا نیبرود کی هب مسناسیل قوف يهژورپ يارب
 ود زا و دمآ لامک ِرادنپ هکنیا ات .مدرکیم ار ایندِ شیع و مدرکیم ظفح لزغ و مدرکیم شوگ همانرب هب زورره و متشاد رایسب نامز ،نیمه
  .دش يراج نوخ هدید
 



 !منکیم يونعم يهبرجت مراد هکنیا ِلایخ هب ،مدرکیم ازمهوت داوم جرخ هرابود ،تسرد يهدافتسا ياج هب ار متفرگ یم هاگشناد زا هک یلوپ
 هدش شزومآ نیا هب نم ِلصو ببس و مدرکیم تخادرپ ،مدوخ يهمانرب هب ،لّوا زور نامه زا ،ناربج نوناق يارب هک یلوپ كدنا نامه رگا
 .يزاسهلاسم و درد ِمنهجِ رعق رد ای مدوب كاخ ریز رد ای ،دوبن ،دوب

 
ِ ندید يارب ار رتمولیک نارازه ،تبحم و قشع نارازه اب مردام و ردپ هکنیا اب هک مدوب هدش حیقو ردقنآ .مدش رتدب و رتدب و تشذگ یهامدنچ
 ینییاپ هیاسمه يارب وب نیا هک متفگیم غورد و مدزیم لز ناشمشچ وت و مدرکیم دود اناوجیرام و ُلگ مامح رد ،دندوب هدمآ ناشدنزرف
 !!!تسا

 
 :داد متاجن انالوم مه زاب هرابکی هب هک ییاج ات .دادیم درد ؛دوب كاخ ،الط ياج هب ،مدزیم تسد هک يدارم ره هب .دماین يداش
 
 منادنخ ِرانا ؟مشوپب هدنخ هنوگچ
 یقاّمُس دومن دناتن دنق و تابن

 3101 هرامش لزغ ،سمش ناوید يولوم-
 
 .مناشوپب مناوتیمن ار ماهدنخ نم :دیوگیم انالوم هک دیدومرف .تسا مک مه زاب ،منک تبحص تیب نیا يهرابرد ردقچ ره نم يزابهش ياقآ
 يارب زورهنابش و هتشاد نامز وت يهزادنا هب مه وا .یناسنا مه وت ،هدوب ناسنا مه وا ؟هتچ امین يوت ،ماهدش هتفکش رانا لثم ،يداش تدش زا
 و تراقح سح اهراورخ ریز زا ناهگان ،تاذ لصا هب ندش هدنز يارب ندوب ناسنا ِتصرف ِراختفا و تزع نیا .تسا هدوب تعاس 24 مه وا
 .دوب هک مدوبن ینآ رگید نم و دمآ الاب ینیبمکدوخ
 
 مالقا نیا زا اتود طقف يدارمیب ناهج نیا و مدرکیم فرص ایند نیا زا نتفرگدارم رد ار لوپ و ،نامز ،يژرنا هک متسه نم نیا هک مدیمهف
 عقومنآ ،منکب ینکارپقشع و دوخ ِیقاس ِتمدخ فرص ار منامز هک عقومنآ .اهنآ يهسرهِ نتشاد ینعی لد ِدارم هک یلاح رد ؛دنکیم لوبق ار
 و تکرب هکلب ،دوشیم ربارب دنچ مايژرنا اهنت هن ،منک تیاعر یگدنز ياههصرع ِیمامت رد يونعم هچ و يدام رظن زا هچ ار ناربج نوناق هک
 يهظحل نیمه ینعی ،تصرف نیا زا هک متسه نم نیا طقف .دنکیم تکرب و تمعن ِقرغ ارم و دزیریم مایگدنز هب مه دنوادخ ِیناوارف
 .متسه يداشِ قیال نم هک میوگب مدوخ هب و مریگب میمصت و منک هدافتسا ،يدبا

 
 :هک منک جرخ یتسرد ِهار رد ار منامز هک مرامشب تمینغ ار تصرف نیا

 
 دیآ شیپ هب تلود نیا هک دیابیم نرق نارازه
       ؟مزیرگب راب نیا رگا ،شرابرگد مبای اجک
 1429 هرامش لزغ ،سمش ناوید يولوم -
 
 نیا ِدارم .هن ای منک هدافتسا تسرد ،هدش هداد نم هب یگدنز ِفرط زا هک يریگمیمصت ِتصرف نیا زا مریگیم میمصت هک منم نیا سپ
 .مریمب اهيدارمیب هب ،گرم زا شیپ و منک هبرجت ار ببسیب يداش ای ،مریمب يداش ِراظتنا رد و مشاب هتشاد یناهج
 
 يداش و یکرابم هب ،دمآرد رد ز نم ِتب
 يدارمیب ِناهج هب ،مدیسر لد ِدارم هب

 2842 هرامش لزغ ،سمش ناوید يولوم-
 
 ،مارتحا و قشع اب

 اداناک زا امین -


