
گرزبردام یاهزوم 

 Ursula Nafula
 Catherine Groenewald
 Marzieh Mohammadian Haghighi
 Persian
 Level 4



یلو نیریش  ینیمز  بیس  نزرا و  ترذ ، یاه  هشوخزا  رپ  دوب  ابیز  یلیخ  گرزبردام  غاب 
هجوتم هنایفخم  نم  تشاد  یدایز  یاه  هون  گرزبردام  هچرگا  .دندوب  اهزوم  همه  زارتهب 
توعد شا  هناخ  هب  ارم  بلغا  وا  .متسه  گرزبردام  هقالع ی  دروم  هون ی  نم  هک  مدش 

هک دوب  یزار  کی  یلو  .تفگ  یم نم  یارب  یرصتخم  یاهزار  نینچمه  وا  .درک  یم
اجک ار  هدیسر  یاهزوم  وا  هکنیا  دوب : هتشاذگن  نایمرد  نم  اب  ار  نآ  گرزبردام 

؟ تشاذگ یم
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.مدید گرزبردام  هناخ ی  زا  نوریب  باتفآ  رون  یولج  گرزب  یریصح  دبس  کی  نم  زور  کی 
دبس نیا  ، “ هک دوب  نیا  متفرگ  هک  یبآوج  اهنت  تسیچ ، یارب  دبس  نیا  مدیسرپ  هک  یتقو 

هب هظحل  گرزبردام  هک  دوب  زوم  گرب  ددع  نیدنچ  دبس ، رانک  رد  .تسا ” نم  ییوداج 
تسیچ یارب  اه  گرب  ، “ مدیسرپ .مدوب  واکجنک  نم  .درک  یم اجباج  ار  اه  نآ  هظحل 

” .دنتسه نم  ییوداج  یاه  گرب  اه  نآ  ، “ هک دوب  نیا  متفرگ  هک  یباوج  اهنت  گرزبردام ”؟
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یلو .دوب  بلاج  یلیخ  یریصح ، گرزب  دبسو  زوم  یاه  گرب  اهزوم ، نآ  گرزبردام ، یاشامت 
رارصا نم  .دوب  هداتسرف  مردام  تمس  هب  یراک  نداد  ماجنا  یارب  ارم  گرزبردام 

”. منک اشامت  ار  وت  ینک  یم هدامآ  ار  اهنیا  هک  روط  نیمه  هدب  هزاجا  افطل ، گرزبردام  ،” مدرک
.مدرک رارف  نم  .هدب ” ماجنا  ار  هدش  هتفگ  وت  هب  هک  یراک  نکن ، یزابجل  ناج  هچب  “
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هن دوب و  دبس  زا  یربخ  هن  یلو  دوب  هتسشن  نوریب  گرزبردام  متشگرب ، هک  یتقو 
اهنت یلو  …“ تساجک و  دنتسه ، اجک  زوم  همه  نآ  تساجک ، دبس  گرزبردام  ” .اهزوم

دیما ان  یلیخ  وا  باوج  ” .دنتسه ییوداج  یاج  کیرد  اهنآ  دوب ، نیا  متفرگ  هک  یباوج 
.دوب هدننک 
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هب .مروایب  شیارب  باوخ  قاتا  زا  ار  شیاصع  ات  داتسرف  ارم  گرزبردام  دعب ، زور  ود 
قاتا رد  .دروخ  مماشم  هب  هدیسر  یاهزوم  دیدش  یوب  مدرک ، زاب  ار  رد  هکنیا  ضحم 

کی اب  بوخ  یلیخ  دبس ، .تشاد  رارق  گرزب  ردام  گرزب  ییوداج  یریصح  دبس  یلخاد 
.مدییوب ار  نیشنلد  رطع  نآو  متشادرب  ار  وتپ  نم  .دوب  هدش  هدیشوپ  یمیدق  یوتپ 
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نک و هلجع  ینک ؟ یم راک  هچ  یراد  وت  ، “ تفگ هک  یتقو  مدیرپ  اج  زا  گرزبردام  یادص  اب 
گرزبردام .متفر  نوریب  هب  گرزبردام  یاصع  اب  هلجع  اب  نم  .روایب ” میارب  ار  میاصع 

هب زونه  نم  هک  دنامهف  نم  هب  گرزبردام  لاوس  یدنخ ”؟ یم یراد  یچ  هب  وت  ، “ دیسرپ
.مراد بل  رب  دنخبل  گرزبردام  ییوداج  ناکم  فشک  رطاخ 
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متفر وا  هناخ ی  تمس  هب  هلجع  اب  نم  دمآ ، مردام  ندید  هب  گرزبردام  هک  یتقو  دعب  زور 
یکی نم  .دوب  اجنآ  هدیسر  یلیخ  زوم  هتسد  کی  .منک  لرتنک  ار  اهزوم  رگید  رابکی  ات 

هناخ تشپ  هب  مدناشوپ ، ار  دبس  هرابود  هکنیا  زا  دعب  .مدرک  شناهنپ  مسابل  ردو  متشادرب 
.مدوب هدروخ  الاح  ات  هک  دوب  یزوم  نیرت  نیریش  نیا  .مدروخ  عیرس  ار  زوم  متفر و 
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مدمآ و یکشاوی  نم  دوب ، غاب  رد  اه  یزبس  ندیچ  لاحرد  گرزبردام  هک  یتقو  دعب ، زور 
مدوخ یولج  متسناوتن  نم  .دندوب  هدیسر  اهنآ  همه ی  ابیرقت  .مدرک  هاگن  اهزوم  هب  یکدزد 
هب نیچرواپ  نیچرواپ  هک  روط  نامه  .متشادرب  زوم  ییات  راهچ  هتسد ی  کی  مریگب و  ار 

هک متسناوت  نم  .مدینش  نوریب  زا  ار  گرزبردام  هفرس ی  یادص  متفر ، یم رد  فرط 
.مدش در  وا  رانک  زا  منک و  ناهنپ  مسابل  ریز  ار  اهزوم 
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بیس هدیسر و  یاهزم  هشیمه  وا  .دش  رادیب  دوز  حبص  گرزبردام  .دوب  رازاب  زور  دعب  زور 
هلجع وا  ندید  یارب  زور  نآ  نم  .درب  یم رازاب  هب  شورف  یارب  ار  نیریش  یاه  ینیمز 

.منک ناهنپ  وا  زا  ار  مدوخ  ینالوط  تدم  یارب  متسناوتن  اما  .مدرکن 
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.متسناد یم ار  شلیلد  نم  .دندز  ادص  ارم  مگرزبردام  ردپ و  ردام و  زور  نامه  رهظ  زا  دعب 
مناوت یمن رگید  هک  متسناد  یم نم  مباوخب ، هک  مدوب  هدیشک  زارد  هک  یتقو  بش  نآ 

.منک یدزد  رگید  سکچیه  زا  هن  مردام و  ردپ و  زا  هن  گرزبردام ، زا  هن  هرابود ، تقوچیه 
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