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 ��ش دا��ر ��د� و دا��ر �� �وم 
را �� �ود�د 
 �و���ده: ر���ل ���ل آھ��

�� ����ص دو�ت و �رد ا�ت. ���� از ز��رال دو��م از د�ت �رورده ھ�ی ��� ����
�ده ���ل �#ود. ا�� طور��� د�ده �� �ود، #�زی "�!  ��ده ی ا�� �ت ��د��ن آ�&در ھ� 
ی ا�ر��� در ا,+�����ن *طب ���ی ����� ��رال دو��م را ��ز �ر در "م ����� ا�ت. 

آ���� ا�د  � ���ون اول ر�1س ��/ور در ��ل ��.ر در�ت ��� دا�د  � آ�� د�����ش 
��34 #� دروازه ھ�ی ,�ر��ب ر��ده ا�د و �� ا,راد  � در د,��ر ��/ز در  �#ل، ا�2م آ#�د، 

�/ران و �� وا���5ن ����� ا�د. ��رال دو��م از �د�� #� ا�ن �و ��و�� �ده ا�ت  � 
:و �  � #را�ش داده �ده ا�ت، ��م دارد و�9 *درت �دارد. ا�ن �و.وع ا�7#�ر و ��6ت 

ا �زد طر,دارا�ش  م �� ��زد. ��رال  �ر  ��� �� دا�د  � ھر"�ه #� "د9&>"  �#ل او ر
�#دل �ود، ����#��� ھوا�واھ��ش را از د�ت �� دھد. #� ا�ن ا��س آ�:� را  � دا�ل 
�و�ت ���ھده ��  �د #� ��وه ی ��=وص �ودش �ورد ا��&�د *رار �� دھد و از �

  .م "را �� �وا�د���4، دا �ر7#د? و دا �ر<�� را *و

#� #�ور �ن ��رال دو��م در ا���� ا��#�ه ��  �د. ا���ش دا �ر 7#د? و دا �ر <��، #� 
در ا�ن =ورت �د ا*ل  .ھ�� ی 7وا*ب �#�ه  ن  � *وم "را�� دارد، *وم "را �� #ود�د

#رای �Bظ ���,@ �> *وم #�=وص �2ش ��  رد�د. ا�� #ردا�ت �ن ا�ن ا�ت  � ر�1س 
��4 "ر ھ���د. آ�/� #ر ا��س �وا�ت  ��/ور و��� ��ر�1س ا�را��1 *وم "را ��، 4#

وا���5ن #� *درت ر��ده ا�د. #��ًء ھدف �� وظ��B ی ���ت آ�/� �Bظ �27ق ا�ر��� ا�ت. 
و در *دم دوم �2ش ھردو #رای �Bظ ا����زا�� ا�ت  � :و � ھ�ی دو��9 #� آ�/� داده 

 .ا�ت

� �27ق ا�ر��� در ا,+�����ن �� �ود، د�د"�ه ھ� و ���4ل در را#ط� #� آ�:�  � �ر#وط #
ھ�ی ز��دی �طرح �ده ا�ت. #� #�ور �ن، ھر"�ه از ر*�#ت ھ�ی وا���5ن #� رو���، :�ن 

�و�ت ھ�ی � ��و ھ�د #5ذر�م، دو ���� را �� �وان در ا�ن �� ��دآور �د: ���ت ا��
ر �ط#�ق #ر���� ھ�ی �ود دا��� ا�ر��� ���ز #� �> �/د�د ��ر�� دارد �� د�ت #�ز �ر د

#��د. ا�ن درس را ����ت �داران ا�ر��� از ��� ھ�ی "رم و �رد *رن "ذ��� آ�و���د. 
از �وی آ9��ن �/د�د �� �د، در ���� ی دوم از �وی  20ا�ر��� در ���� ی اول *رن 
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���رور����. ��� - ا���د ���ھ�ر �وروی و ��� ظ�ھرا ً از �وی "روه ھ�ی ا�2
ا�2�� وارد ���زدھ��ن ��ل �ود �� �ود. ا�ن ��� #�  -�� در �&�#ل �رور�زم ا�ر�

�و�ت ھ�ی ا�ر��� ا��زه �� دھد �� :�ر ���و�� و  ��رول �ود را در ���م �/�ن �
�/ن  �د و از �وی د�5ر ����� =د ھ� ����4رد دا9ر را #رای �Bظ ا���ت و ��#ودی 

 � #���ر #� ��ب �ر ت ھ�ی ا�ر����� �و�9 ھ���B5  .د����ن ا�ن  �ور �رج  �د
  .�راز�ر �� �ود

از ا�ن رو "#�زی #زرگ"  � ز���� در ا,+�����ن �ر��ن دا�ت ��� ��ی �ود را #� 
���رت #زرگ" داده ا�ت. ھدف ����ت "���رت #زرگ" ا���د #�ران،  ��رول #�ران "

#���ر از �> �ر��4ون دا9ر و �داوم #�ران ا�ت. ا�ر��� و ھم �������ش ��/� در ا,+�����ن 
 ��50ل ادا�� دارد و ���د  15�=رف  رده ا�د. ا�� درا,+�����ن ھ�وز ھم ��� #�د از 

�ل ا=�4 ,���� ی ا,+�����ن #ر ��  100و �� ����ل د�5ر ��ز ادا�� دا��� #��د. ا��#9 
�� ��ز� ��/� .د"ردد #� �ردم ا,+�����ن  � �را�ط را #رای �وء ا���Bده ی د�5ران 

#� ا��س آ�:�  � "��B �د، دا �ر 7#د? و دا �ر <�� :ون �&�م و *درت �ود را از �وی 
 ����ا�ر��� "ر,�� ا�د، ھ�� ی �2ش �ود را #� �رج �� دھ�د �� وظ��ف �ود را  � ھ
"ا���د #�ران،  ��رول #�ران و �داوم #�ران ا�ت"، #در��� ا���م #دھ�د. از ا�ن رو 

�رات �� �و�د�و "�ھ� #���د"را، "�ھ� از ���5را�� =�#ت ��  ��د و "�ھ�  "�ھ� د
از �در����. "�ھ� ��4 "را �� �و�د و "�ھ� ھم *وم "را. *وم "را�� دا �ر 7#د? و 

دا �ر <�� #� ��ل ا����ز دھ� #� "روه ھ�ی ��=وص ����> و ���ون ا�ت �� 
�ن ا*وام ا,+�����ن #���ر ����#��� آ�/� را #د�ت #��ور�د. در ا�ن ���ن ھر :� ,�=�4 #

 ."ردد #� ھ��ن ا�دازه دا �ر 7#د? و دا �ر <�� از آن �ود �� #ر�د

آ������ #���ر #� ����> #ودن و ���ون #ودن ,�ر ��  ��د �� #� ا���ن #ودن، #دون �> 
 � اظ/�رات ا��ر ��رال دو��م را �وھ�ن #� �&د��ت �ود �4&� ��  ��د. ا��د ا�ن دو���ن 

�#�ر �ود از #�ر��د  � آ�� دا �ر 7#د? و دا �ر <�� وا*��ً  دام درد ����> ھ�  �د ا*ل�
 و ���ون ھ� را دوا  رده ا�د؟

 

 

  

 


