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 ،دنمراتخاس یزا- و Øسر vwغ شزومآ ق*gط زاAmal ≠ور بaسآ زا ەا¨آ M¶طاع– ¢امتجا شزومآ یاه
 )LM )Colors of Kindnessاgìهم یاه گنر  .دنک | ت*(قت ار M¶طاع و یدرف نورد ،∞Lاسانش یاه تراهم
Fرد شزومآ ک µIاFرثا ا- هک تسا یرارطضا ط Amalگنر مان تحت{wM ∏شزومآ نام )Rainbow of 

Education( اش نآ روحم لفط شور.دراد تق-اطم تسا ەدش ەزیاج ەدنرب هکäتسº
r

 ¢امتجا یاه 
.دوش | ەافر ثعا- و ەداد شäازفا ار M¶طاع

،یندبیاھتیلاعف

ینھذ

21نرقیاھتراھمباذجوهدننکمرگرس
ما

شیامنھحفصنودب

ھمانربجیاتنساسارب

یسرد

طوبرم(یاھتشرنایمروحمدرگاش
فلتخمیاھھتشرھب

)یملع

هارزاشزومآیاربعماجشزومآ

یروضحایرود

ھلیسوھبنازومآشنادومیاهدرکهدامآهدافتسایاربفلتخمیاھلکشھباریشزومآیاھھتسبام
:دنوشیموربورهدشمیظنتیشزومآبراجتابریزتایصوصخ

éزومآ یاه هتسHI هک éشèیارب هلاس14 ات2 لافطا فلتخم یاه ەورگ یارب ،دنا ەدش ≠ارط یرا∏ یاه باتک ل 
M¶طاع– ¢امتجا شزومآ یالا- HIزومآ هتسé نیا.تسا سvÖسد رد ،¿خشم ع(ضوم رب زکرمت ا- و عماج هعسوت

.تسا ەدش هتخاسAmal Alliance یراèمه ا- هک دراد زکرمت

http://www.resources.educationaboveall.org/


مینکهدافتسایراکباتکنیزاھنوگچ

یفطاع–یعامتجاشزومآ

7زومآ یاهتیلاعف ەرمزور تف$#"پ
$

د9نک ی>;گ9پ ار 

و ەدننک مرگJ یاه ەژورپ ا20H ات11 یاهزور رد ار ملعتم

.د]زاسY لوغشمSEL هH طوOPم بلاج

:دنناوتیمنازومآشناد،یراکباتکنیاقیرطزا
دنسانشY ار دوخ cخش فادها و فطاوع•

 و فطاوع م9ظنت رد اهنآ هH هک دنروآ تسدH ار دروخرب زرط و اهتراهم•

.دنک m کمj ناش یاهراتفر

 رارقرب طاrترا اهنآ اH رثوم روط هH و ەدرک کرد ار نارگnد یاه ەاoدnد•

wطاع یاه uvحاران و دننک
x

دنهد شهاj ار اهنآ 

SELتیریدمیاربیفطاعویعامتجایساسایاھتراھمکیتامتسیسھعسوتکی
  .تساتفرشیپوتالکشم،یگدنزرترثوم

یدعب و یلبق یبایزرا

تفرشیپ هدننک یریگیپ

هرمزور یاھ راک

 ینابرھم یاھ گنر ھمانرب
)Colors of Kindness(

رب ینتبم یشزومآ عبانم
هژورپ

راو ھتفھ ساکعنا

راو ھتفھ رورم

�اOPهم یاه گنر همانرب زا دعH و لrق ار اه تس| نیا
x

 )Colors of 

Kindness( امتجا ەافر ات د9نک ارجاç طاع وw
x

 ار زومآ شéاد 

.دنک سکعنم

 فطاوع �ìاسانش و یرازگساëس ن]Oمت یارب هنازور ار اهتیلاعف نیا

.د9هد ماجنا

ات د9نک ب9قعت ار10 ات1 یاهزور یاه لمعلاروتسد

wطاع- çامتجا یاه تراهم
x

 õاöآشôازفا ثعاH هک 

.د9نک داجnا ،دوش"م زومآ شéاد سفن هH دامتعا و

7زومآ یاه هشقن
$

.دنک9م م9سرت ار هتفه 

>;چ هH عجار قیمع رکفت هH ق]ûش|
xیاه nەدشهتفرگ دا m دنک.



ینابرھمیاھگنر
)Colors of 

Kindness(

2ھتفھ

3ھتفھ

__________________مان:
.دینکمیسرتاجنیاارناتدوخ

نمدشررفس

1ھتفھ

4ھتفھ



ھتسخاینیگمغ

لاحشوخ

بوخ

ھناوید

نیگمشخ

فطاوع

دیرادھکیساسحادرومرد

 .دیشابقداص
یمهدادصیخشتیساسحارھ

!دوش

Amal Alliance Emotions Thermometer © 2021, released under CC-BY-NC-ND Int. v4.0 License

نمجنسھفطاع

.م"نک ن:9مت ار دوخ فطاوع زاربا و +*اسانش د"یا"ب

 هچDاتک رد ار ر:ز دراوم زور ره ،دوخ ەرمزور یاه ت"لاعف یالاD ندرکراB زا ل@ق

Rنب دوخ تشادداSTد"س.

ھکیرطاخبمنکیم ______ساسحانم،رضاحلاحرد
_________.
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هرمزوریاھراک

داش●
مگردرس●
راشفتحت●
ھتسخ●

هدشکیرحت●
یناجیھ●
شیوشتھب●
ینابصع●

فطاوعرگیدلاثما



 ره رد ات م*نک ) ششوک ام.م"نک دراو دوخ ەرمزور 34دنز رد ار /.-دنا ت(ثم د$ا"ب

 ات دنک) کمK ام ه;- تسا مهم یرازگساDس ل*لد @?<مه ه;.م*با*ب ار اه 78وخ 45ا12

?Rچ هچ یارب م*PیNب
.م*شا; رازگرکش د4ا; ی@

 ا4 )اسر ک4 و د*[سه ]Z رازگساDس هک د*نک رکف ات دR?Xگ; تقو هق*قد دنچ

.دXراذگ; ەزوک ک4 رد نآ ه; عجار تشاددا4

.میمانب یرازگساپس هزوک ار نآ دیایب

:لاثم ناونع ه<

.دنکیممرگارمھکمتسھرازگرکشباتفآزانم

هرمزورنیرمت
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یلبقیبایزرا
افطل

%
.د?نک ن>;مت ار تالاوس نیا ،1 زور عو-, زا ل)ق 

:د?با?ب سا?قم نیا هP قباطم ار Mومجم ەرمن و ەدرک باختنا ار دوخ باوج

.مشا? 9<ا=صع ا: 789گمغ ،لاحشوخ هک+نامز مناد $ نم

Aفلاخمفرط+بقفاومقفاوم الماAن نمفلاخم الماL مناد

+3+21-1-20

.مزاس] تحار ار دوخ مناوت $ مشا? تحاران UVقو

.منک اد+پ د:دج ناتسود UVحار ه? مناوت $ و مراد تسود ار نارگ:د ا? یزا? نم

.متسh درف ه? gحنم هک مناد $ نم

 مانمتسh رازگساmس اهنآ زا هک ار j89چ هس مناوت $ نم
.مj8گ?

.مراد ماjVحا دنqسh توافتم نم زا هک یدارفا ه? نم

 مناوتیمنم دنک تvنا=صع ا: U9یگمغ ،tاحشوخ ساسحا یرگ:د صخش هک+نامز
.ممهف?

hنwگ م+مصت ماj8منک $ رکف نارگ:د دروم رد ی.

.مسرب اهنآ ه? د:ا? هک مراد یاh نالy و فادhا نم

  .تسا ەداعلا قوف هک مرادروا? و منک $ رکف ەدنیآ ه? نم
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 یم فلتخم "ھگنر یاھربا" قیرط زا ار ام ،ام رفس
 زا ار دوخ رفس و دوخ ھک دنک کمک ام ھب ات دنارذگ
.مینک نایب ناھج قیرط

.مینکصیخشتاردوخساسحاھکدنککمکامھباتتسنیاھبعجارلکردربانیا

خرسربا

؟45 ارچ ا" ارچ؟د/راد تسود ار خ) گنر ا"آ•
؟دنراد خ) گنر هک د9نک اد9پ قاتا رد ار یاه5;:چ د9ناوت 6 ا"آ•

؟دنراد خ) گنر اه5;:چ مادک رگ"د•
؟دنک 6 داج"ا امش رد Fح هچ خ) گنر•

تاقوا یضعب اما ،دنتسھ ام هرمزور یگدنز زا یشخب فطاوع

.دشاب لکشم ام یارب دناوتیم ساسحا نایب

JشLMد9نکن شPQمت اR/دوش 6 رت ناسآ ،ن.

 مهم _سج تمالس ەزادنا هQ ام 45اور تمالس زا تYقارم

Pم9نک عوd) د9یا9ب ،نیاربانب  .تسا

1زور ینابرھمیاھگنر
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 تشپ گنس تلاح تسا هدش هداد ناشن ھکیروط
.دیریگب دوخب ار
 ار دوخ و456پ تمس ه/ د-ناوت ( هک &%اج ات
.د-نک شک

زوریششکتکرح

؟دروآ7دنخ3لامشەرهچردنا'مع$ن"!
ردارناQمنآ،د-نک(ساسحاراشفتحتCDEFگمغاردوخ@?قو
ساسحااتدنک(کمXامشه/نیا.د-نکروصتدوخنهذ
.د-نکت-نماوسفنه/دامتعا

.د-نک cمع ار رaز فطاوع•
.تسا هفطاع عhن مادک نیا هک دننزب سدح ات د-هاوخ/ دوخ ناتسود زا•

کانشیدنا مارآ یضار

نیگمغ

لاحشوخ یذوم

هدشلامیاپ

ینابصع

یناجیھ

شلاچ دینکداجیاشخبشمارآیاضفکی

1زور ینابرھمیاھگنر

فطاوعیزاب
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 = هنوگچ هک د(هد ناش3 ات د1زاس. اذغ ه(هت زرط ک!

 دوخ ناتسود ا< ار نآ.د(شا< ناABهم ناتدوخ ا< د(ناوت

J
K

Lد1زاس ک1

کردومیھدیمھمادادوخرفسھبام،زورما
خرسربا!میتسھدرفھبرصحنمردقچھکمینکیم

قیمعسفنت
MNچ ک!•

O
MشRب هک ار ی

S
؟تسا مادک د1راد تسود دوخ رد 

MNگنا تفگش('.متسھ ________ نم'
O

)ەMNغ و ناABهم ،جازم خZش ،

.د1راذگ< نات مbش یور ار دوخ ناتسد.د(شک< زارد تش` ه<•

d هتسهآ ه<•
e

kNیاi و الا< ه<.د(نک اهر و دMN1گ< سفن 
O

 .د(نک هجوت دوخ مbش ندش 

nفص(".متسھ _______ نم" دییوگب ،نتفرگ سفنت ماگنھ•
S

)د(نک(م باختنا امش هک ار 

سفنتزعپوس
.دیتسھنارگیدیارببوختسودکیامش
؟دیتسھبوختسودکیدوخیاربایآ

:همزال داوم
 قشاق3 ،قشع سال(گ2 ه< ،سفن تزع ذ!ذل پوس نیا ه(هت یارب

Mحا یروخاذغ
S

Ç تقادص �Ä و یرادافو �Ä ،ما
O

.د1راد ترو

:ه.هت زرط
Mحا یروخاذغ قشاق3 ا< ار قشع سال(گ2•

S
 .د(نک طولخم ما

Mحا و قشع ا< د!ا< هشRمه
S

... م(نک راتفر دوخ ا< ما

لاثم

2زور ینابرھمیاھگنر
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2زور ینابرھمیاھگنر

خرسربا

متسھراوازسنم
 ا( د&س$#نب.د6نک م6سرت ار اهنآ ملق ا2.د6نک زا2 ذغا/ یور ار دوخ ناتشگنا

:د&نک مسر

نآھبھکناتدوخدرومردیزیچ
.دینکیمراختفا

.امشفدھایوزرآ،باوخکی

درفھبرصحنمارامشھکیتفصکی
.)تشگنارھیور(دزاسیم

 تلاح تسا ەدش ەداد ناشE هکBروط

.دLMBگ2 دوخ2 ار ەراتس

.د6نک شک ار دوخ د6ناوت Q هک OPاج ات

زوریششکتکرح

ک]د6ناوتیمهکیدارفاردقرهیاربهتفهنیا

دناوتQنیا.د6نکمسرا]د6سabنبت`ثمما6پ

gدوشfکیدونشخبdس

شلاچ دینکلاسراتبثمتشاددایکی
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3زور ینابرھمیاھگنر

ھباھنآابمیناوتیمھکتخومآمیھاوخیاھشورهرابردام،ربانیارد
.مینکتیریدماراھنآومیھدباوجدوخدرفھبرصحنمفطاوع

؟دنک 3 داج1ا امش رد ,ح هچ )'نران گنر•

؟دنراد )'نران گنر هک د;نک اد;پ قاتا رد ار یاه<=>چ د;ناوت 3 ا1آ•

یجنرانربا

Angry)(ینابصعیاھالویھدمجنمصقر Monsters Freeze Dance

 ،ST;سوم شخN=> Oح رد.دناوخJ ا1 دزاونب گنهآ ک1 هک د;هاوخJ بلطواد ک1 زا●
bد;نزب رغ و د;نک )]وک1اO.د;[سه <]اZصع الویه ک1 هک د;نک دومناو

 دh=>گJ قیمع سفن کb1)د;نکن تکرح( دghش دمجنم ،دش فقوتم ST;سوم dTقو●
.د;نک اهر قیمع سفن ک1 و

 ید;ماانمامت هک د;نک روصت ،د;نک 3 دازآ دوخ یاه شش زا ار اوه هکhروطنامه●
.د;نک 3 دازآ ار دوخ یاه

زوریششکتکرح
 ار قیاق تلاح تسا هدش هداد ناشن ھکیروط
.دیریگب دوخب
.د;شکJ زارد تشu هJ د;ناوت 3 هک t]اج ات

12

!درادنیلکشمندشینابصع
 ورzور <]اZصع یالویه ک1 اy Jاw ەاw ام مامت

 د;شکJ سفن هک د;شاJ هتشاد دا1 هJ- مghش 3

.د;نک لمع هنارکفتم و



3زور ینابرھمیاھگنر

مکشوبلقسفنت
.د34ش ەداتس,ا دنل' و بوخ●

 ار رگ6د تسد ،دوخ بلق یور ار تسد ک6●

.د4راذگ' دوخ مAش یور

 هSناث دنچ ،دSشک' قیمع سفن JKیب قF4ط زا●

 نهد قF4ط زا لماY روط' سWس ،د4راد' هگن

.دSنک جراخ

 شمارآ ساسحا ات دSنک رارکت ردقنآ ار راY نیا●

.دSنک

ھناھاگآندزمدق

شلاچ دینکنیرمتزوررھارینھذزکرمت

 o رnا.دSنک رارقرب طاlترا دوخ طSحم ا' تسامش فارطا رد هچنآ ه' هجوت ا'

zدySیxب دSنک ششوک ،دSهد صSخشu ار گنر rsنران pqاSشا دSناوت

13

یجنرانربا

.د1ورب ەار هتس'آ ل#ش!

�ÄKفر ەار ما|نه دوخ ند' تکرح ەوحن ه'•

.دSنک هجوت

دا' ند4زو ،وب ،اهادص•

 ه' امش یاÇ ناتشگنا و اÇ زا تمسق ره JÄقو•

.دنراد Ñاسحا هچ ،دننک o سامت �ÉKمز



3زور ینابرھمیاھگنر

ھناھاگآلامعا

کمJ ،تواخس ،DEاBCهم:.لاثم.م>نک 9 رکف نارگ3د و دوخ ه. ام = هناها)آ لامعا

 MN 9ثأت نارگ3د یالا. ام لامعا هنوگچ هک مMNSگ Qن رظن رد ام = هناها)آ MNغ لامعا

cاوخدوخ ،لمحت مدع ،D̀دا D̀ ،تقادص مدع.لاثم.دراذگ

!دینکباختناارھناھاگآلمع
تافاثک efEخادنا نوMNب gاh Jهناخ یرا

jک ا. ندرک تiحص kەزاورد ندرک هتس

14

یجنرانربا

؟دنsسه "هناها)آ" ەدش باختنا لامعا ارچ:د'نک رکف



4زور ینابرھمیاھگنر

ابدروخربهوحنیسرربھبدییایب
!میھدھمادادوخفطاوع

زادنارونخارچابیزاب
 ار >/فارت غارچ گنر هس ات د/هاوخ+ بلطواد ک$ زا
 ار رGز دراوم تلاح ره رد و دنک ادص ?<داصت روط ه+
:د/هد ماجنا

.دینزب مدق قاتا فارطا رد = زبس غارچ●

.مک تعرس اب اما ،دینک تکرح = درز غارچ●

 دیھد یم ماجنا ھک ار یراک رھ = خرس غارچ●
.دینک فقوتمً اروف

 تاروتسده+ و دSTGب تذل نآ زا هک د/شا+ هتشاد دا/ب
Xد/ئامن هجوت

ریشسفنت ●Yار دوخ یاه مشچ.د/نک وناز راهچ.د/ن]ش Yد/نک هتس.

.تعاجش و تردق لوبمس- د/نک روصت ار اGcز Sbش ک$●
؟دlGنشY ار نآ شرغ یادص د/ناوتیم

 یور مtحم ار دوخ ناتسد و دlGش مخ وpqrپ فرط ه+●
.د/نک زا+ عیسو روط ه+ ار تسد ناتشگنا ،دGراذگ+ ?ubمز

 ه/ناث دنچ یارب ار دوخ سفن ،د/شک+ سفن ?}یب قyGط زا●
 .د/نک جراخ نهد قyGط زا توق ا+ و دGراد+ هگن

.د/نک رارکت را+3 ار راÉ نیا●
15
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4زور ینابرھمیاھگنر

دیزاسباردوخناتساد

شلاچ دیرامشباردوختاساسحا

 تIناGصعاBC Dیگمغ ،>احشوخ ساسحا هک ار 23اعفد دادعت هتفه نا&%ج رد
K نکMد، Nنک هجوت.د&رامشMهنوگچ هک د Rناش] لمعلا سکع تاساسحا نیا ه 
.دMنک مMسرت دMنک K ساسحا هک ار C̀طاوع دMناوت C K̂[نچمه.دDداد

زوریششکتکرح
 ار حاسمت تلاح تسا هدش هداد ناشن ھکیروط
.دیریگب دوخب
 هگن یوق و تRاث ار دوخ ندR دMناوت K هکMیاج ات
Rپچ حاسمت دننام و د&رادMج( ندk&ناحتما ار )ند 
mدMنک

16

یجنرانربا

.1Rدوخ تسود3 ات2 ا Nشq2 هقلح لt NشuنMد.

 یوق یاه 3|کرک اR ار 2Cاتساد ام ،ت}kن هR ،نیاربانب- تسا یزاسدنمناوت ام عkضوم2.
.تخاس مMهاوخ عاجش و

.3R3[فگ هC 2دوخ ناتساد زا رطس3 ات ÄÅنک عوMد.

 یاه ح%ط اD اه 3|کرک ،3|شIب تاMئزج ندومن هفاضا اR ار نآ یدعR رفن ،سÉس4.
mدهد K همادا ەدMچMپ

mدناسرب ناDاå هR ار ناتساد دهاوخR امش زا Dä هکMنامز ات دMهد همادا5.

؟دوب مادک ناتساد رد امش هقالع دروم تمسق•
؟دMنuب K اه 3|کرک ن&زا Dä رد ار دوخ اDآ•
؟دDاەدDدرگ بلاغ عناوم و تالqشم یالاR ناتساد رد دوجوم یاه 3|کرک دننام اDآ•



5زور ینابرھمیاھگنر

درزربا

یمیسررباربوخیریگمیمصتوفادھانییعتیگنوگچام،ربانیارد
!مینک

؟دنک 2 داج0ا امش رد +ح هچ درز گنر•
؟دنراد درز گنرهک د:نک رکف CDاه=>;چ هB ا0 د:نک اد:پ قاتا رد ار یاه=>;چ د:ناوت 2 ا0آ•

.د:نک زکرمتم وQRSپ هB ار دوخ ەاOن و دLMش ەداتسHا•

 دومناو و د:نک الاB ار دوخ تسد ک0 ،د:شکB سفن•
.د:ناخرچ 2 تعa هB ار نامس_ر هک د:نک

 ار نامس_ر هک د:نک دومناو و د:نک جراخ ار نات سفن•
نآ اB ارنات یاه باوخ و فده ات د:نک 2 باترپ
Bگ;<Mسفن هتسهآ[.د Bد:شک[

زوریششکتکرح

 زا ار دوخ لداعت رiا.دیریگب دوخب ار هرایط تلاح
rد0درگرب noق تلاح هB دوز ،د0داد تسد

سح کی ھنوگچ ندرک زاورپ ھک دیھد حیضوت
!دراد

17

لبقارنآدیابامش.دینکروصتاردوخیصخشفدھکی
بوخفدھکیامشھناتخبشوخ.دیروآتسدبندشرودزا

!دیراددوخابنامسیررادقمکیو

زیگناتریحنزسفنت



5زور ینابرھمیاھگنر

درزربا

شلاچ یزاسھمسجمشلاچ

 هک د'نک باختنا ار ل1شم یاه تلاح د'نک ششوک

 نیا.دشکC شلاچ هC ار امش لداعت سح و تردق

 اهنآ زا و د'هد ناشL دوخ ناتسود هC ار تلاح

Cچ هچ هک دننزب سدح د'هاوخSTUی V دناوت CدشاW

تاملکزارتشیب  تسود3 زا Ŝش[ب ا\3 ،ت'لاعف نیا یارب•

 .د'نک باختنا ار دوخ

 ب[ترتیارب ار یروگتک ک\ هک د'هاوخC یرگ\د صخش زا•

 و وم یزارد ،دلوت زور ،دق( .دهد داهنش[پ امش هC ،ف\در

)ەSTغ

•Cحص نودkد'نک بترم ار دوخ مظن ،ندرک ت. 

.د'نک رارکت هkترم دنچ ار راn نیا•

 نآ هC هنوگچ=د/نک رکف دوخ یدع3 فد% ه3 و د/نک م/ظنت تقو هتف% نیا

؟د'نک q د\اC ار لحارم مادک نآ هC ند'سر یارب؟د'سر د'هاوخ

هدنھدناشنھکدینکرکفتلاحکیھب
.تسامشباوخ

18

؟دیدرکهدھاشماریزیچھچتیلاعفنیارد



5زور ینابرھمیاھگنر

درزربا باوخھشقن
+ده ا! باوخ ک!

,
 ؟تسا 45 د3راد امش هک 

.دEسGHنب ا! دEنک مسر ر3ز یزکرم تا>وچ رد ار نآ

Nکچوک تا>وچ جنپ
O

 .دEنک مسر نآ فارطا رد 

الUق هک ار هچنآ
ً

.دEنک مسر^دEسGHنب د!ا ەداد ماجنا باوخ نیا هX ندEسر یارب 

)ەNiغو ،ندنام دنمتحص ،هعلاطم(

Nگرزب تا>وچ
O

Nکچوک یاه تا>وچ اX ار 
O

oiئزت ار نآ.دEنک لصو 
 دوخ دزن و ەدرک ,

sدNiگX ماهلا نآ زا نات فادها هX ندEسر تهج ات د3رادX هگن

19

 سحکی میناوت یم ،مینک یم زکرمت میتسھ شبحاص رضاح لاح رد ھک یزیچ یالاب یتقو
.دھدب هزیگنا ام فادھا ھب ندیسر رد ام ھب دناوت یم ھک مینک ساسحا ار یرازگساپس

نمفدھ



5زور ینابرھمیاھگنر

درزربا

ارت?قفومن*CDشAبد?نک<رکفهک:9یترته6ارج3برددوجوم)ر*ز(هق%طجنپ
.د?نکیراذگل%یلاUیCRSمآگنردرادامشفادهاهJ:6ا?Hسدرد

دھعت

هزیگنا

یراذگنالپ

تحاضو

تیامح

تیقفومجرب

20

ھکدیھدحیضوتودیزاسکیرشناتناتسودابارشیوختیقفومجرب
.دیاهدادرارقصاخبیترتنآھباراھھقبطارچ

Cمهم
D*ن

ن*3تت?مهام\



6زور ینابرھمیاھگنر

درزربا

ندبوضعصقر

مرگیاوھنولابردسفنت
 ه3 و د;:9ب الا3 6ارآ ه3 ار دوخ ناتسد ،سفنت ما#نه•

 .دAناسرب نامسآ

 سفن هک دAنک ششوک نامسآ ندرک سمل یارب•
 داتسMا دوخ یاL ناتشگنا یور و ەدرک دAق ار دوخ
.د;Oش

 دننام ار دوخ ناتسد و ەدرک اهر ار دوخ سفن سPس•
Rهناقوپ ک U 3م جراخ شداXمز ات دوشZ[\ ت]نا 
.دAهد

 و دوش 9̀6گرزب امش مرگ یاوه نولا3 ،سفنت ره ا3•
فارطا ه3 دAناوت b̀ 6ح.د;ور 6 الا3 اهربا زا امش
.د;Oش دنل3 نامسآ ه3 ات دAخرچ3 دوخ

میمصتیالابھکتسانآتقوالاح
تروصراکھنالوئسمیاھیریگ

!دریگب

؟دینیبیماریچنامسآردندشدنلبماگنھ

•Rد;راذگ3 داش گنهآ ک )Rناوخ3 اAدk( صقر ه3 وAند 

noنک عوAرد اما ،د Rطقف تقو ک Rناتند3 وضع ک 

.دAهد تکرح ار

 ،"تسار یاL" دننام ند3 زا b̀مسق دAهاوخw 3ک زا•

 طقف سPس و د]9گ3 مان ار "اهوزا3" اR "پچ تسد"

.دAهد تکرح ار ند3 وضع نامه

21



6زور

زوریششکتکرح
 ما8نه5د23(گ, دوخ ه, ار ا*(ک رام تلاح
Hتسهآ ه, ندرک اهر و AB@فرگ سفن

I
 

Jنک شک ار دوخ تشMد.

 نو2(ب ار دوخ ناQز هک دMنک ششوک
شف شف یادص رام کT دننام و ەدروآ
.دMنک داجTا

دیھدیمحیجرتامشایآ

؟شزرو رد اT دMشا, بوخ MZAسوم هلآ کAB T@خاون رد

 لMلد دروم رد5دMسf(ب دوخ ناتسود زا و ەدومن بcترت نات دوخ لاوس2-3
.دMنک ثح, و رج ،ناش مMماصت

؟سوناMقا اT دMشا, اضف ققحم
؟لMف اT دMشا, هچروم

؟ندش دTد ل,اق 2(غ اT دMشا, ندرک زاورپ ه, رداق

wدنز ا3رد کTدزن
I

؟ەوک کTدزن اT دMنک 
؟نات یاz رد اT دشا, yBاضا تشگنا کT نات تسد رد

؟د} هشcمه اT دشا, مرگ هشcمه اوه
؟~Mمص تسود کT اT دMشا, هتشاد بوخ تسود نیدنچ

درزربا

22

ینابرھمیاھگنر



6زور

یاھلپ5یریگمیمصتھنیز

ییاسانش،دوشلحدیابھکاریاھشقانمایلکشم
.دینک

.دینکیروآعمجارھطوبرمتامولعم

.دیریگبرظنرداریلامتحایاھلحهار

.دینکییاسانشاریلامتحابقاوع

!دینکمادقاودیریگبمیمصتکی

.دEورب بقع ه< مدق جنپ.د7نک باختنا /.-مز یور رد ار لحم ک!•

 وRSTپ ه<مدق ک! ،د7نک7م روبع هنEز یا هلM ره زا نات نهذ رد هکنیا دننام•

.دEرادرب

 ه< د7ناوتیم هک اجنآ ات د7مهف د7هاوخ امش ،د!د7سر هطقن نYEخآ ه< UVقو•

eد!ا ەدرک رکف دوخ م7مصت

 م7مصت د!ا< امش و تسا /Uیمز رفس ک! ه< /V-فر لاح رد امش فنص هک د7نک روصت

     :دنک کمpی.mگ م7مصت رد امش ه< ات د7نک ب7قعت ار اه هلM نیا.دEورب اجک هک دm.Eگ<

شلاچ

درزربا

1

2

3

4
5

23

ینابرھمیاھگنر



7زور

؟دهد5مامشه0ارساسحامادک'&%سگنر•
؟دنراد'&%سگنرامشفارطاط5حمرداه':%چمادک•
؟'FارچاBارچ؟دEرادتسودار'&%سگنراBآ•

زوریششکتکرح
 ار تخرد تلاح تسا ەدش ەداد ناشJ هکEروط
.دE:%گ0 دوخ0

.د5شک0 سفن دنچ لداعت ماTنه

 زا نود0 دوخ تخرد یاه هخاش نداد ناZت ا0
.د5شک0 شلاچ ه0 ار دوخ ،لداعت نداد تسد

لداعتفرطودرھردھکدیشابھتشاددایھب
!دینکرارقرب

روطچھکدرکمیھاوخیسرربام،ربانیارد
!مینکرارقربطابترارثوملکشبمیناوتیم

:اریزتسامھمبوخطابترایرارقرب

 ار دوخ راZفا و تاساسحا ،اه ەروکفم ات دنک a کم_ امش ه0●
د5نک نا5ب تحاضو ا0
دEزوما5ب ات دنک5م کم_●
د5هد هعسوت  ار دوخ iامتجا یاه تراهم ات دنک5م کم_●
دهد a شlازفا ار سفن تزع و سفن ه0 دامتعا●

ینابرھمیاھگنر

24



7زور

زبسربا
طابترایرارقربھقلح

تسینندرکتبحصطقفطابترایرارقرب
لباقمفرطھبقیقدندرکشوگھکلب
.تسا

مالس Hola

ینابرھمیاھگنر

 ف)در ود.دننک یرا<مه امش ا0 ت3لاعف نیا رد ات د3هاوخ0 دوخ تسود3 ا)2 زا

Dور و د3هد ل3کشHگ0 رارق مه یورMNOگ0 رظن رد ار هلصاف( دMNOد(:

.د3نک زاغآ ار وگتفگ دوخ ل0اقم صخش ا0 و ەدرک \رپ لاوحا رگ)دک) ا10.

 ،د3هد نا<تتسد تسا نکمم mnح ،د3نک رارقرب lشچ طاfترا ،د3نزب دنخfل2.

  .د3ئامن یاوه qrک لغ0 ا) د3نک م3ظعت

 ،مالس" ا) "؟د3}سه روطچ ،مالس" تراfع ندومن هفاضا ا0 د3نک ششوک3.

 ،~د3شا0 بوخ هک متسه راود3ما"م3نک3م تاقالم مه ا0 اه تقو رید زا دع0

.د3شا0 بدوم

~ناتسود ضÄOعت4.

.تسا مهم را*س; :ال8 67غ طا/ترا و 3شچ طا/ترا هک د*شا! هتشاد دا$ ه!
MNچ زا ÇÉع0

Éمدرم هک یاه Ñ هک دنهد ماجنا وگتفگ ک) رد دنناوت áناش Ñ دهد 

؟دنا اه مادک ،دن}سه هقالع âä اهنآ
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7زور

زبسربا
دینکمیسرتارمھافتءوس

 رگ!دک! 0 تش. و د(نک اد(پ تسود ک!•

).د(نک ت!اعر ار A@?<=ف هلصاف(.د(ن5ش4

 نودH ار LM ک! ات د(هاوخH دوخ تسود زا•

.دنک حــــ@WXM ،د@UگH امش هH ار شمان هکنیا

•Hهتشاد دا! ه Hس_ن مه یور\ور هک د(شاa)د 

.د(hیfب ار LM نآ د(ناوت dن نیاربانب

ینابرھمیاھگنر

.د@<=گHت\Uن.د(نکم(سرتارLMنآەدشەدادتاح(ضوتساسارب•

؟دیدرکهدھاشمارزیچھچتیلاعفنیارد
26



.د,نک باختنا د,هاوخ,م هک ار 'وضوم ره•

.د,سA@نب ا5 د,نک م,سرت نش9تنزرپ ک5•

Pد,نکەدافتسا KL,سوم ا5 یHIه راثآ ،ل5اسو زا•

Pد,ئامن هئارا دوخ ناتسود هR ار نآ•

7زور

دینکبیترت )ھئارا(نشیتنزرپکی

سفنتجوم .د]@ش داتسYا رگ5دک5 یور هR ور ،تسار•

 د]_HگR دوخ یو̂[9پ یروط ار دوخ ناتسد•

.د5ا هتفرگ تسد رد ار پوت ا]@گ هک

 ،ندرک اهر ماgنه و د,شکR قیمع سفن ک5•

 دوخ تسود یارب پوت ک5 دننام ار سفن

.د,نک "لاسرا"

 قیمعسفن lLIفرگ اH_I Rن امش تسود سkس•

 ،و̂[9پ هR لاقتنا ضرغ نآ ندرک اهر و

.دهد r ماجنا ار راl_I pمه

ینابرھمیاھگنر

.دینکرارکتراب4ای3ارراکنیا

شلاچ

 یچ ھب عجار ھک دینک رکفً اعقاو ات دیریگب تقو
 دوخ نالاسمھ ھب ارنآ ھنوگچ و دینک تبحص دیھاوخیم
.دینکیم ھئارا

27



8زور

زبسربا زبسربا

ھنییآیزاب
.د45ش داتس0ا ور-ور دوخ تسود ک$ ا!•

 و ند! تا?رح ات د>نک ششوک د$ا! امش•
.د>ئامن سکعنم ار اهنآ هفا>ق

 ل$دTت ار دوخ یاهاج ،هق>قد دنچ زا دع!•
 امش تا?رح دناوتب VWXن امش تسود ات د>نک
Zدنک سکعنم ار

یمھمادانارگیدھبرتشیبھجوتورثومطابترایرارقربهوحنیسرربھبام
!میھد

زوریششکتکرح
گس تلاح تسا ەدش ەداد ناش\ هک5روط

 داج$ا ثعا! را? نیا.دVW5گ! دوخ! ار ەدش مخ

Zدوشkم امش ند! هع5رذ لوط

 و د>شا! هتشاد راومه تشl هک د>نک ششوک

mد>نک هقلح ار دوخ یاها.

؟ناسآایدوبلکشمناتتسودتاکرحندومنبیقعت
؟دیتشادراکمادکماجناھبترورضیزابنیاھناقفومماجنایارب

ینابرھمیاھگنر
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8زور

زبسربا کرتشمسفنت

 و دAراذگ< نات م;ش یور ار دوخ ناتسد.د*نک هتس& ار دوخ نامشچ و د*ن)ش& تسار
.د*نک بلج دوخ سفن ه< ار دوخ هجوت

 هجوتو د*نک ەاMن دوخ تسود فرط ه< ،نونHا
.د*نک بلج وا سفن ه< ار دوخ

 سفن وا دننام هلصاف کQ زا هک د*نک ششوک
.د*هد ماجنا هق*قد دنچ یارب ار را] نیاXدVWAگ<

 fg ەریاد ل;ش& دوخ تسود4 ات3 ا<1.
.د*ن)ش&

 امش تسار تمس رد هک jخش ەرا< رد2.
kع< تسا هتسشjm ثم تافص زاpار ت 
.د*qAگ<

 یارب ار را] sWmمه یدع< رفن ،سrس3.
.دهد ماجنا دوخ تسار تمس صخش

!مینکفیرعتاردوخرگیدکیدییایب

تبثمتافصهریاد

ینابرھمیاھگنر

؟دیدرکساسحاھنوگچدنتفگبوخیاھزیچامشهرابردمدرمیتقو

؟دیدرکساسحاروطچدیتفگبوخیاھزیچیرگیدصخشدرومردامشیتقو
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8زور

زبسربا

:دیھدیمتیمھاواھبھکیسکزاینادردقیارب
د+نکمسرگربک!•

یرهاظظاحلزاارهچنآهکد+س;:نبهمل7ک!،45راختمسقرد•

.دنکف+صوت،دIرادتسوداهنآرد

زاهچنآەدنهدناشTهکد+س;:نبیQRSچ،Oخادتمسقرد•

.دشا^،دIرادتسوداهنآرد[\یصخشظاحل

دینکمسرگربکی

ردندوبرتھب
 ار )صقر دننام( یروگتک ک! ات د+هاوخ^ `ک زا•

 [Qهب را7 نیا رد دنراد روا^ هک+ناسک.دQRگ^ مان
.دنوش داتسlا د!ا^ دنkسه

 pRSب زا هک دننک باختنا د!ا^ نارگ!د ،سmس•
 یارب(.تسانQ]Iهب q دنا ەدش داتسlا هک+ناسک
 هق^اسم ک! د+ناوت Q] sهب صخش ندرک اد+پ
)wد+نک رازگرب کچوک

یاھیروگتک
یلامتحا

ەدنودن"%$ع"!
ه:ندرکەا3نهق:اسمک6ردەا3نن"2ت0/الوط
اCمشچ
ناوخزاوآن"%$هب

LنادKضا"رن"%$ع"!

ینابرھمیاھگنر

 نیا ماجنا یارب ات د+هاوخ^ نات تسود5 ات4 زا•
.دنن~ش{ امش ا^ ت+لاعف

شلاچ
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9زور

؟دهد5م امش ه0 ار ساسحا مادک '&آ گنر•

؟دنراد '&آ گنر هک د5نک رکف یاه?<=چ ه0 د5ناوت 9 ا8آ•

زوریششکتکرح
 سفن ا0 تسا ەدش ەداد ناشH هکGروط

 ?<Uمز تمس ه0 ار دوخ مQش هک5ماPنه ند5شک

.دG<=گ0 دوخ ه0 ار واX تلاح ،د5نک5م اهر

 ماPنه تسا ەدش ەداد ناشH هکGروط ،آدع0

 دوخ ه0 ار کش[ تلاح سفن ندرک اهر

.دG<=گ0

 تحاg=سا و د5نک رارکت هfترم10-5 ار راa نیا

.د5نک

pداصت لامعا ماجنا ا0 ار ندوب ناijهم
?

.د5نک نiGمت ?&اijهم 

 ندنادنخ ا8،تسود ندرک فiGعت ،ه8اسمه ه0 نداد مالس :زا دنتراfع اهلاثم ?qع0

.vgحاران ماPنه تسود ک8

ینابرھمیاھگنر

واگتلاح

کشپتلاح
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9زور

؟داددیھاوخماجناراکیچامش

 .د0نک باختنا تسود ک!•

ا<=گهکدننک:دومناویروطاهنآ•

ەد!دهمدص،دناهتفرگرارقراشفتحت

.دناەدشتحارانیKLMچزاا!دنا

هنا0Rبک!هکد0نک0مدومناوامش•

.د0نککمWاتد<رادششوکودU0سه

 یاهو<رانس و د0نک ل!دYت ار اه شقن•

[د<زاس\ د!دج

تاساسحایراذگمان
؟تشاددیھاوخساسحاھنوگچاھتیعضونیارد
 همدص`هتفرگ رارق راشف تحت هک _ک ند!د•

تسا ەد!د

د!د!دهمدص`د0تفرگ رارق راشف تحت امش رaا•

 همدص `د0هد رارق راشف تحت ار _ک امش رaا•

د0نزب

ینابرھمیاھگنر

.1d0ب ک! هنوگچ هک د0نک ثحRدناوت : هنا dهمدص _ک هک د<=گ 

.تسا ەد!د

 ساسحا ا!آ؟تسا mn ،د!ا ەداد ماجنا _ک یارب هک ijوخ راW ک!2.

؟دU0شاد یKqهب ساسحا مه امش ا!آ؟درک داج!ا اهنآ رد یKqهب
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 و سرت،ت;نا:صع دننام یوق تاساسحا ه2 رجنم دناوت + ندناسر همدص

.دوش ید@ما ان

سکع تقو چیه اما ،درادن IJشم تاساسحا نیا ساسحا هک@لاح رد

ندناسر همدص دننام WXYمآ تنوشخ یاهراT ماجنا ا2 دناد ناشR لمعلا

.تس;ن تسرد راT ،]ک ه2 یدصق

.د@نک نا@ب ار دوخ ساسحا تاملT ا2 تسا Ŵهب

نکممای(دیاهدشھجاومناتیگدنزرددارفاابھکلکشمیاھتیعضوزایضعبھب
 .دینکرکف )دیوشھجاومتسا

:دینک لح زیمآ حلص لکشب ار اھ تیعضو نیا دیناوتیم ھک دیسیونب ار یا ھقیرط3

9زور ینابرھمیاھگنر
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9زور

قیمعسفنتابدوخنتفرگشوغآرد
 سفن،د8نک 5 زا3 ًالما/ ار دوخ ناتسد $#قو•

 .د8شک3 قیمع

 سفن دLMNگ 5 شوغآ رد ار دوخ هک8ماFنه•
Pد8نک اهر ار نات

.د8هد ماجنا را3 نیدنچ ار را/ نیا•

بوخزیچھس

.دننک یرا^مه امش ا3 ت8لاعف نNرد ات د8هاوخ3 دوخ تسود4 ات3 زا•

 )تسا هریاد نیرد ھک یسک رھ مان(دروم رد بوخ زیچ ھس"نتفگ اب ار یزاب و دیوش داتسیا یی هریاد لکشب•
".دینک عورش

 .دنgNگ 5 اهنآ دروم رد بوخ LMdچ هس c `c` نارگ`د•

.دونشk دوخ ەراiرد بوخ LMdچ هس سکره هک د3ا` 5 همادا hdامز ات ت8لاعف نیا•

صخشھبعجاربوخزیچھسدیناوتیمایآ
؟دیرببماناررگید

ینابرھمیاھگنر
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اھتوافتواھتھابش
56ش3ب ا$ و تسود4 ا- گرزب ەریاد ک$ رد•

.د>;ش ەداتس7ا

 دوخ دروم رد ار تDعقاو ک$ صخش ره•
HI<ک J دزاس. 

 5QRن یرگ$د صخش یارب تDعقاو نیا رLا•
 ەریاد لخاد ه- مدق ک$ د$ا- ،دنک قدص

.دنیاDب ش3پ

لگسفنت .دDنک روصت ار دوخ هقالع دروم ل[•

 دوخ یاه وناز یالا- ار دوخ یاه تسد ،دDنeشd وناز راهچ•
.دنشا- مه یور ه- ور نات یاه تسد فک هک>روط د>راذگ-

 یروط ار دوخ یاه تسد فک ،دDشک- سفن pRیب ق>mط زا•
dنک هتسDل[ یاه گرب ا>;گ هک د dدنا ەدش هتس. 

 یروط ار دوخ ناتسد ،دDنک اهر ار دوخ سفن نهد ق>mط زا•
.دنا ەدش زا- ل[ یاه گرب ا>;گ هک دDنک زا-

10زور ینابرھمیاھگنر

نیرخآاتدیتسھهدامآایآ!میدیسرییاھنرباھبام
؟مینکعورشاردوخرفس

؟دنک J مه هvDش ا$ توافتم رگ$دک$ زا ار ام 5QRچ هچ1.

 نآ رد 6{وافت چیه و دن}سه ناسک$ نآ رد همه هک دDنک روصت ار یاDند2.
؟دوب دهاوخ هنوگچ اDند نآ.درادن دوجو
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ھقیقد10ردایندربورود

زوریششکتکرح

6م,راد 12یکرت نا,+ج ک) ام زورما

 ،ەراتس ،تشA گنس- ار اه تلاح همه
 ،تخرد ،اM2ک رام ،ەراLط ،حاسمت ،قیاق

 زا دعS T)– واQ و کشA ،ەدش مخ گس
.د,MXگT دوخ هT رگ)د

Tاهباتک ق,+ط زا ا) نا\لطواد ،نات ناتسود ەارمه ندومن ت\حص اaفLرد ،اهمل 

 ،سا\ل ،ناhز ،قMXب.دLنک یروآ عمج تامولعم دLناوتیم هک اهروشک ردق ره دروم
.دLنک lmاسانش ار روشک ره ەMXغ و اذغ

؟دنا ا' مادک امش روشک ا/ اهنآ یا' ت'ا(ش و ا' توافت
6دLنک pررب دLناوت o هک تسا یاهروشک زا هنومن دنچ ر,ز رد

10زور

اکیرماهدحتمتالایا

ناتسودنھ

رطق

ناملآ

ینابرھمیاھگنر
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یدعبیبایزرا

.مشا? 9<ا=صع ا: 789گمغ ،لاحشوخ هک+نامز مناد $ نم

Aفلاخمفرط+بقفاومقفاوم الماAن نمفلاخم الماL مناد

+3+21-1-20

.مزاس] تحار ار دوخ مناوت $ مشا? تحاران UVقو

.منک اد+پ د:دج ناتسود UVحار ه? مناوت $ و مراد تسود ار نارگ:د ا? یزا? نم

.متسh درف ه? gحنم هک مناد $ نم

 مانمتسh رازگساmس اهنآ زا هک ار j89چ هس مناوت $ نم
.مj8گ?

.مراد ماjVحا دنqسh توافتم نم زا هک یدارفا ه? نم

 مناوتیمنم دنک تvنا=صع ا: U9یگمغ ،tاحشوخ ساسحا یرگ:د صخش هک+نامز
.ممهف?

hنwگ م+مصت ماj8منک $ رکف نارگ:د دروم رد ی.

.مسرب اهنآ ه? د:ا? هک مراد یاh نالy و فادhا نم

  .تسا ەداعلا قوف هک مرادروا? و منک $ رکف ەدنیآ ه? نم

افطل
%

اددجم ار تالاوس نیا یرا7 باتک ندش ل/م-ت ضحم ه' 
%

.د/نک ناسرپ 

:د/با/ب سا/قم نیا ه' قباطم ار Mومجم ەرمن و ەدرک باختنا ار دوخ باوج



ساکعنا
؟مدربتذلینابرھمیاھگنرھمانربزاایآ

؟دنااھمادک،متخومآمدوخدرومردھکدیدجیاھزیچزایضعب

 همادا هنازور لHشF دوخ BCطاع ترارح هجرد ی89گ ەزادنا ه3 نانچمه امش هک م(راود%ما ام•
.د%نک نا%ب تسرد یا ەویش ه3 ار هفطاع نآ و د%PیNب ار دوخ تاساسحا ،د%هد

 زاربا د%^سه لئاق شزرا وا یارب هک ]خش اY ی89Cچ زا ار دوخ WCادردق هک م%هاوخ U امش زا ام•
.د%نک لقتنم ار ساسحا نیا و د%نک

 زا هشlمه و د(رادرب فادها نآ ه3 ند%سر یارب یا هنالوئسم یاه ماh ،دوخ فادها f9Cیعت ا3•
.د%نک ما8oحا اهنآ ه3 و ەدرک WCادردق نارگYد

 باختنا ارWCاstهم هشlمه و د%شا3 زوسلد و لدمه ،مزال عقاوم رد هک د%شا3 هتشاد داY ه3•
.د%نک

!میزاسبیرتھبناکمکیارایندنیامیناوتیممھاب
38



3ھتفھرورم

ذغا!•
لس*پ)ملق•

زایندرومداوم

2

3

4

11 5
هژورپ

!دینکروصتهرابود

اھهراونشج

اھلغش

ییایوربتکم

امشیایند
!دیزاسباردوخیایند

 یم لیلجت امش یایند رد اھ هراونشج مادک
؟دنوش

 لغش و دینک یسررب ار فلتخم فیاظو
.دیبایب ار دوخ

 دوخ یاھ باوخ بتکم نیرتھب
!دینک نیازید ار

 فارطا طیحم زا ار دوخ یصخش ھخسن
!دینک داجیا دوخ

دینکروصتارنآ

1
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1زور هژورپربینتبمشزومآ

!ھکدینکروصت

 ایند نآ ،دینک داجیا ار دوخ یایند دیناوتب رگا
؟دوب دھاوخ ھنوگچ

.د-شکG ار دوخ رD(صت ک@– ە=>غ و هناخ ،ل7نج ،لحاس- .-حم ع(ن ره رد1.

 ک@ و د-هد ناشX د-سانش W دوخ Wاسر رد هک فلتخم یاه لPش اG ار N=>چ25.
:لاثم.د-نک ب]ترت اهنآ زا تس]ل

40

یشلکش
تخرد ،باتفآهریاد

ھناخلیطتسم

اھ نیکلکعبرم

مابثلثم

 .دسرب رظن هGدناوت W هنوگچ N=>چ همه هک د-نک رکف ەراgود و د-نک روصت الاح3.
qد-هد =>یغت دوخ Wاسر رد ار ءا-شا گنر و لPش

qد-نک رکف اهنآ شقن هG ەراgود.د-نک هفاضا دوخ Wاسر رد ار ءا-شا ا@ تاناویح4.
دیدج شقنشقنسنج
دھد یم هویمدھد یم ریشواگ

دھد یم مشپدراذگ یم مختغرم

 رفس هداج ردسب یلم
دنکیم

 رفس بآ رد
!دنکیم

.دینکھئارادوخناتسودھباردوخیماسر



2زور هژورپربینتبمشزومآ

 ف+اظو ەراBرد ات د?نک?م ه<حاصم دن9سه امش فارطا رد هک .درم ا+ ناتسود ا1#.

.د?ناد# QRشOب ،دنوش ەراJK L دنهاوخ . هکنیا ا+ ،ناش

؟دینک یم راک ھچ زور رھ

؟دننادب امش ھفیظو ھب عجار ار یچ دیاب مدرم

؟دیوش هراک یچ دیھاوخیم

 +* هنومن تالاوس

 دروم رد ت<حص ا+ ندرک .اسر ،هلمج دنچ YRZشون ا#د?نک باختنا ار لغش23.

  .د?هد حcd ار اهنآ ت?مها و اهنآ ،ناش

اردوجوملغشکیدیناوتیمامش؟دیوشهراکیچدیھاوخیم
!دیزاسبلغشکیدوخزاایدینکباختنا

دینکروصت

.دوب دهاوخ هنوگچ امش jkاiور لغش رد زور ک+ هک د?نک م?سرت

41

.دیھدحیضوتارلغشنیاباختنالیلدودینکھئارااردوخیماسر

!ھکدینکروصت



3زور هژورپربینتبمشزومآ

 ؟د3نک3م ل3لجت ار اهنآ مادک ا6آ؟د3سانش 0 ار اه ەراونشج مادک1.

NشMب دوخ روشک یاه ەراونشج ەراIرد ات د3نک هGحاصم نات ناتسود ا@2.
O

.د3ناد@ 

؟ارچ؟تسا مادک امش ھقالع دروم هراونشج
؟تسیچ هراونشج نیا تشپ ناتساد
؟دینکیم لیلجت ار نآ ھنوگچ

+* هنومن تالاوس

دینکروصت!دیزاسباردوخهراونشج

؟تسMچ ەراونشج مسا•

؟تسMچ ەراونشج نیا ناتسادUما3پ•

؟درک د3هاوخ ل3لجت ار نآ هنوگچ•

!ھکدینکروصت

 ؟ارچ؟تسا مادک امش هقالع دروم ەراونشج3.

.د3نک م3سرت ار نآ ل3لجت ەوحن

�)c )Diwaliاوید:لاثم

 وتسا نات ناتسود ەارمه نشج زور ک6 نیا هک د3نک روصت

pد3هد3م ماجنا ار یاه ت3لاعف نآ ل3لجت یارب هک د3نک دومناو

42

!دینکھئارادوخناتسودھباردوخهراونشج

 د3نک م3سرت ار نآ

 دوخ ناتسود ا@ ا6

pد3نک یزا@ شقن

ا,



4زور هژورپربینتبمشزومآ
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 ؟د8رادن تسود ار اه 123چ مادک و د8راد تسود ار اه123چ مادک بتا)م دروم رد1.

 مادک ودنراد تسود ار اه123چ مادک بتا)م دروم رد هک دBس1Aب دوخ ناتسود زا2.

 داجPا ر8ز رد ار اهنآ هقالع دروم رترب 5IJ زا یرE8صت؟دنرادن تسود ار اه 123چ

:دBنک

!ھکدینکروصت

؟تسTچ ،دراد بتا)م رد ار ترهش ن1V8مX و ن1V8شTب هک ی123چ

دینکروصت!دینکنیازیداردوخییایوربتکم

 کرت ه_ لPام زگره نادرfاش ات دشا_ شزومآ یارب شخ_ تذل نا)م کP دPا_ امش بتکم

 ؟د6:/گ 4 دا8 و د56ب 4 تذل 0/ش-ب نا(م مادک ردlدنشاkن بتکم

 رد دناوت p اPآ.د8زاسr نآ لثم ار دوخ بتکم دBناوت p هنوگچ هک دBنک رکف نیا ه_

lدنوش رت عیسو امش تاروصت دBهد ەزاجا؟دراد امنtس اPآ؟دشا_ زا_ یاضف

!دینکبیترترتسوپکیدوخییایوربتکمھبنادرگاشبذجیارب

اE0F Gشاد تسود دادعتیروگتک
ھناخباتک

:لاثم



5زور هژورپربینتبمشزومآ
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!ھکدینکروصت

:9ناردوخ45ختبتکمواهەراونشج،لغاشم
رد;

:د4نکرکفرFزدراومهCDد4نکهفاضانآ

؟درک دنھاوخ یچ نالاسگرزب•

)؟بآ رFز ؟نامسآ رد(؟دوب دنهاوخ اجک اه هناخ•

WروپسUارت متسRس•
X

)؟د4شاD هتشاد راد نولاD رتوم ک] د4ناوت \ ا]آ(؟دوب دهاوخ هنوگچ 

؟دروخ دنھاوخ اذغ عون مادک مدرم•

؟دراد دوجو امش یایند رد تاناویح عون مادک•

 امش یایند رد نآ توافت– تسا یچ دیایم نات دب نآ زا رتشیب یعقاو یایند رد ھک یزیچ کی•

؟دوب دھاوخ ھنوگچ

!دیزاسباردوخیلایخیایندھکتسانآتقو

 مامت ومنک ەدافتسا کe4سالc زا مرادن تسود نم

Cدشدهاوخ هتخاس 4jبط یاه ;:9چ اD نم یا4ند

ایدیزاسبدوخیلایخیایندردیگدنزهرابردناتسادکی
!دینکمیسرتارنآ

:9ن دوخ ناتسود هD ار نآ
.د4نک هئارا ;

oدنز رد ار دوخ تال4خت زا ;mرب د4ناوت \ هنوگچ
p

 و دFروا4بjقاو 

؟د4نک داج]ا تا:9یغت jقاو یا4ند رد

:لاثم
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4ھتفھرورم

هتیف•

زایندرومداوم

2

3

4

11 5
هژورپ

ندرکیسررب |ندینش

ینوردییابیز

وریپ |ربھر

)Frozen(نزورفھمانشیامن

ناتسادنتفگتقو
DukDukناتسادکی؟تسیک
!دیمھفباتدیناوخب

 ابیز ار امش نایفارطا و امش ھک یاھ زیچ ھب
.دینک هاگن ،دزاسیم

 ھب ار دوخ هدننک مرگرس یاھ تیلاعف قیرط زا

.دینک یسررب وریپ و ربھر کی ناونع

 شلاچ یاھ تیعضو شیامن یارب
 ھمان شیامن کی ،ام یگدنز زیگنارب

.دینک ارجا

 لاعف رظان و هدنونش کی امش ایآ

؟دیتسھ

یگدنزیاھتراھم

1
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 ،دنراد زا5ن ی23ش0ب دارفا هک یاه یزا* یارب

 ات د5هاوخ* بلطواد دارفا ا< دوخ ناتسود زا

Hدننک یراFمه امش ا*
•Iذغا

لسPپNملق•



1زور هژورپربینتبمشزومآ

یگدنزیاھتراھم

 یاھتراھم مادک ھب رتھب یگدنز کی نتشاد یارب
؟دیراد زاین یگدنز

؟دینکیمرکفنینچارچ؟تسیچتعیبطردزیچنیرتداش
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هرھچھقباسم
.دCنک @?اش= ء'; ک, ا, هتیف زا ەدافتسا ا0 ار نا,ا* و عو'& طخ1.

.دننکCم هق0اسم @?ا,ا* طخ ات و هتفرگ رارق مه ل0اقم ناتسود2.

 و دنزاس]م راد ەدنخ یاه هفاCق @XYفر ەار ماVنه رد تSTن ه0 ناتسود3.

 هطقن ه0 ود ره ،ددنخ0 اهنآ زا b, رaا.دننک ` _?ا̂ ار نآ نارگ,د

.دندرگCم رب عو'&

نآ زا ,+ش(ب ا& تفج2

؟دوشیمامشیداشثعابیزیچھچ

 ثعا0 ی@lmچ هچ هکنیا دروم رد دوخ تسود ا0 هقCقد3 ات2 تدم ه10.

.دزاس]م کw'& امش تسود ،سuس.دCنک تtحص ،دوش]م امش یداش

.دCنک شوگ تقد ا0 دوخ بلق و مشچ ،شوگ ا20.

 ساسحا هنوگچ دوخ تسود ه0 ندرک شوگ ماVنه هک دCنک مCسرت3.

.دC{شاد

؟دوب روطچ ندرک تبحص؟دوب روطچ ندرک شوگ•
؟دتفا یم قافتا یچ ،دوشیم امش یداش ثعاب ھک یاھزیچ نتخاس کیرش اب•
؟دنک یم کمک یعقاو یگدنز رد ام ھب ندرک شوگ ھنوگچ•
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صقربوت،میوگیمنم

.د-نک هصق دوخ تسود ه4 ار نآ و د-نک اد-پ ناتساد ک1#.

.دصقر G دونش G امش زا هکABCDچ ره ا4 امش تسود2.

.د-نک صقر دRDنش G هک QCاتساد ه4 امش.د-نک ل#دOت ار اه شقن سIس3.

؟دوب هنوگچ رگ#دک# ندرک یATهر•

؟تخس ا# دوب ناسآ ناتساد ا4 ند-صقر•

 دوخ ەرا\رد یABCچ وABپ ک# ا# ATهر ک# ناونع ه4 زورما ا#آ•

؟د-تخومآ

رد ار ناوABپ و ناATهر دوخ یاه هطوحم`عماوج رد امش•

؟د-نdب G اجک

 صقر وگ هصق تاقوا fCع4 ،دنک G یATهر ار ناتساد ەدننک صقر تاقوا fCع4

.دنک G یATهر ار ەدننک

حبصھنییآ

؟دصقریمارچامشرظنھب.دنکیمصقرھکدیرببمانتعیبطرداریزیچ

ساکعنادییایب
!میھد

.دABDگ4 رارق دوخ تسود ل4اقم1.

 ەاnنماnنه هک داد دهاوخ ماجنا ار Qlاkرح امش تسود2.

 هک دDزاس دومناو.دهد-م ماجنا ار اهنآ هنdیآ ه4 ندرک

.د-نک Qsاk ار اهنآ تاkرح و د-rسه اهنآ هنdیآ

.د-نک ل#دOت ار اه شقن3.

.دشا4 هملاxم و فطاوع یاراد امش ناتساد هک دRDش uvCمطم
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 780خاس ک*34 و نات تسود 0-ورد .-ا+*ز ندرک مسر•
؟تشاد ساسحا کA هنوگچ نات یاه 9اسر
 اA نات تسود دروم رد ار QR0چ هچ تPلاعف نیا ق*Iط زا•

؟دAدش هجوتم ناتدوخ

ساکعنادییایب
!میھد

.دPنک باختنا ار دوخ تسود کA تPلاعف نیا یارب1.

 9 مPسرت ،تسا ەدش ەداد ناشd ر*ز رد هک*روط ار ندa b̀ ل^ش تسود ود ره2.
.دننک

kژ*و اb ار نآ3.
l

.دPنک رپ دوخ تسود بوخ یاهدادعتسا و قیالع ،اه 

 رد ،نیاربانب.دراد ەدش ناهنپ 0-ورد .-ا+*ز سک ره
 رکف تمسق ره مPسرت یارب sاخ شور دروم

.دPنک

:لاثم
 ار ناش ناتسد ،دنxسه بوخ راPسw نادنمQ0ه اهنآ رvا•

bاخ شور هs سرتPنک مPد.
 و دPشکbگرزب بلق کA ،دنxسه ناIyهم راPسw اهنآ رvا•

.ەQRغ

ینوردییابیز

هدھاشماردوخینوردییابیزودینکلیدبتاراھیماسر
!دینک



4زور هژورپربینتبمشزومآ

یگدنزیاھتراھم

50

 >قاو ا7آ؟د7درک ەدهاشم ار 0/.چ هچ اه هنحص نیا رد•

؟دندوب

؟تسEچ اه لح ەار دروم رد امش رظن•

Iدنز رد اه لح ەار نیا زا ا7آ•
J

؟دOنک N ەدافتسا >قاو 

؟P0 ارچ ا7 ارچ

؟دشاU لTشم امش یارب تسا نکمم تمسق مادک•

)Frozen(نزورفھمانشیامن

ساکعنادییایب
!میھد

.دOنک باختنا P0ادرگراY یارب ار رفن ک17.

 فOلTت لTش ه7d U هک دنراذگ N شaامن هU ار یا هنحص ،رگ̂زاU ود2.

.دنکOم ت7ذا ار یرگ7د Ph ەدنهد

.3Yامن فلتخم یاه تمسق رد نادرگراaفک همان ش N دنز. 

Uندز فک ره زا دع، Uا دوخ یاه اج رد نارگ̂زاaم داتسEدمجنم( دنوش 

.)دنوشEم

 یاجهمان شaامن همادا تهج و دوش هنحص دراو دناوت N یرگ7د صخش

.تسا تسردان راتفر یردلق ارچ دهد ناشt ات د/.گU ار یرگ̂زاU ره

نآزا ,+ش(ب ا& رفن4

دبتارثااتمینکارجاھمانشیامنکیمیرادمیمصتام
.میھدناشناریسکندرکهرخسماییردلق

یگدنزردھکیدیدجیاھویرانسابارنزورفھمانشیامندینکششوک
!دیھدماجنا،تسازیگناربشلاچامشیاربزینیعقاو



.دندرک?یزا;مها;هش8مه،(Roni(01ورشرداربو)Sia(ا"س
یالا;ناMناM"با;ودند"لاI?ارهنHزیاههلIرHزیاهخاروساهنآ
Siaهش^مهRoni.دند"گنج?]ZHحبقعنحصردماتخرد

.دنادنخ_?ار

نياRoni.دننکbنیزا;مها;اهنآهکدوش8متقو]"خاما
?داhHفRoniیالا;fSiaدنكیزا;eكا;درادنشوخاهزور
_bننم":دZmگ_?Roni"؟د"نکیزا;دHرادنشوخارچ"دنز
".مهاوخ
"oردگرزبیالویهکtسچماتشv"تساەد".

SiaارالویهنیامانDukdukدنک?رکفا"س.تساهتشاذگ:"Dukduk
ارRoniدنخÖلواهکدوش8مساسحا"".دشا;قلخد;وسÅجد;دoا;

".تساەد"عل;

ه;"دZHگ"مSia.تساRoniەارمههش8مهDukdukهکدسر?رظنه;

.مرادنتسوداروانمfدوربهکوگ;دوخیالویه

نآردRoni.دوش?یرالرتومکoزاãåگرزبDukduk،تاقواâ1ع;

?ت8ناÖصعا;ارشíاذغêåحوا.دوش_?01اÖصعãé1چهمهیالا;اهزور
fدوج

ãåهبارRoniساسحاهنوگچدناد"مواهکدنک?رکفمردام

îگ"ممردام.دزاسZHا;وت"دoبه;ندزمدقیاربدãéیوربنو.

"دنک"مبوخاروتەزاتیاوه

،Dukdukهکدسر?رظنه;رگoدیاهزوررد

Roniحمارñحوا.تساهتفرگمêå;هRoniەزاجا
.دوشنوãéبدوخباوختختزاهکدهدbن

Iه;هش8مهمردRoni?_گZmشمنیاهكدñارل

õöلñشم"دسãöیممردI.دنکفرطربهنوگچ

?فرطربتالñشم،روخ;اذغتسرد""؟تسا

"fدوش
زاRoniءانب.تساروانشفارطاردنارپذغاúکoدنناموتساکچوکDukdukهکدراددوجویاهزور

.دوش?هتسخدوز]"خاما.دنک?یزا;Siaا;ودوش?نوãéبدوخباوختخت

5زور ناتسادنتفگتقو

DukDuk
Sanjana(روپا2 انجنس طسوت ەدش هتشون Kapur(
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.تساەدرکهتخ6ک4کSia.تساRoniەر(لاسزورما
Roniگ<ودنز?<دنخ;لBCد:"FركشSia."SiaهناسویامەرهچMگ4مدوخهPQدنخ;ل.دRoniاهزورنيا

Vتساتوافتمرا4س.SiaیولهپRoni>]دن^ش.
"؟دزاس<هفخاروت،تاد`دجتسودا`آ"

Ronieتاردوخfدهد<نا.

hiور
،مشاMشوخهکمنک4مششوک"دهد?<حيضوت?

."تساuvخسراtاهزورrPsااما
Sia>ک<رکف"دسرپuiاتتاتسودxyتقو"M؟دنام<وتا

Roni>گBCمناد}ن":د."

Sia>گB|م4ناوتیمتساوختلدهکتقوره"".تس�نل{شم":د
Mم4نکیزا."

RoniMدقدنخ;لاÅ{دنز<دنخ;لشا.DukdukکچوکPv>دوش.

.دPQگ<كمrPvàادزاuvحRoniالاح
Dukdukتسامهزونه.Mعåiدشا;یمگرزبوا،اهزورزا.Sia

ردو،تساکچوکDukduk،اrPsا.دنرذگMاهزورنآاتدشک4مراظتنا
.دنکیزاMدرادتسودRoni،اهزورنآ

جراخت4عضونیازاود4شاMنآرکفهMد`اMطقفامش،دن|Bگ<همه.تسامشنهذردPQiچهمه"
"تس�نناسآمهردقنآ"".منك<ششوک":دBCگ?<Roni".دشد4هاوخ

:.دیھدباوجارلیذتالاوس

؟دنõسه اه ö ناتساد ôصا یاه Pvکرک1.

.2Dukdukهنوگچ Mدنز یالاö
ú

 RoniثأتPQ > ؟دراذگ

؟تشاد †اسحا هچ دندرک < ه4صوت وا هM مدرم uvقوRoni د4نک < رکف3.

.4Mامش رظن ه Dukdukارچ ا` ارچ؟تسا °قاو hi؟

 ،Mô ر•ا؟دشاM هتفرگ م{حم ار امش تسود ا` امشDukduk ک` هک د`ا ەدرک ساسحا لاح هM ات ا`آ5.

؟د`داد ماجنا راxy t؟دõ4شاد ساسحا هنوگچ

DukDuk
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 یاربت;ثم ما4پ ک` اM ەر(لاس تراt ک` ،دõ4سهSia  امش هک د4نک روصت

RoniVهب ار شا ساسحا ات د|زاسPv دنک©
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ویعامتجاش
.تساهدیدرگاطعایفطاع
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هدننکلیھست

_________________________________________________



تاباستنا

0ا/.هم یاه گنر پاچ قح:36 ات3 هحفص
1

 )Color of Kindness( طو/.م2021 لاس رد  

Amal AllianceیمLدشا.  

0ا/.هم یاه گنر
1

 )Color of Kindness( زوجم تحت Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) International 

v4.0 license.نم_`
a

.تسا ەدش 

 زاجمAmal Alliance حــــpq rsتک همان ەزاجا نودh Colors of Kindnessiرف رثا چیه

.تسvن

|زومآ هتسz نیا
a

-Creative Commons Attribution زاوج یاراد 

NonCommercial-ShareAlike 4.0 International LicenseیمLدشا.
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pتبم شزومآ عبنم:48 ،45 هحفص
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äدنز یاه تراهم" ەژورپ رب 
ã
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Dream، یارب دنه iار شزومآ کناèêنیا ناë
í

pن
í

 (Internet Free Education Bank) EAA
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