
 ُاتران نو دن 

   



مجيلة   زمني ثثر بيضضهي هوي هتي،  انسس كاغذ كاثثي رهي هتي ثثتنكك واسطسس، هي  ثثتنكك 
 .بناوي رهي هتي 

 .اتوار   نو دن هتو انسس ثثوري فيميلي ملي ُجلي  نسس بيضضها هتا             
يعه ككهر    نسس  بظظار  ين هوا  باهر  بظظار    ين خو شنما هوا ححلي رهي هيت  انسس باري  نا ذر  

 .كاغذو  هوا سي ُاٌر ي رهيا هتا  ورا  كمره نسس خوشنما بناوي  نسس،ين لظظر  ثث
ا ّماجونا كثثٌرا سي ثثتنكك ين ُدم بناوي رهيا  مجيلة نا اّما اهنا اّبا ساهتسس ضضيبل ثثر بيضضها هتا،

 .رهيا هتا هتاانسس اّبا ثثتلي الكـٌري نسس فر  مي واسطسس كاضضي
الكـٌري، دهاككا،كثثٌرا هي  ، glueهرححيز  هج ثثتنكك بناوا واسطسس جويئسس ؛  كاغذ، 

             .   سككلو  الوي نسس اهنا هبائي طاهر  ْاثثي رهيو هتو
                              

       
 

 .هتااكهي فيملي ثثتنكك بناوا  ما مصروف  



 .هتئي  bellاتنا ما در وا زه  ثثر   
 ايكدم خوش هتئي  نسس  مجيلة هي "  ْا تو   ماري دوست نفيسه ْاوي؛ "   !ارسس واه   

 .كظظيو  
كيم ححهو  ، خري ية ؛ ، سوطط حال ؛؟ميطط سوححو  ْاجسس اتوار   ؛   "كهسس ؛  نفيسه

هتئي رهي ححهوطط   ثثن موسم ايكدم خوشنما ؛  تو  ححلو    boreانسس ميطط ايكدم  
 .هرسس  جاططط مجيلة نا كك

 .كهسس ؛ مجيلة " ححلو   ْاط   اندر    .هو  كيدوْاتو  متيطط ككهنو  احح " 
 .انسس نفيسة نسس هاهتـ  ثثكٌري  نسس اندر   الوي

 .ْا متيطط سككال سوطط بناوي  رهيا ححهو   ؟نفيسه هي  تعجب سي ثثوححهوطط
 مجيلة هي   تايل ماري نسس كظظيو  ،" بو جهو  تو جانسس "

 .نفيسه هي خوش هتئي  نسس كظظيو  "   ثثتنكك" 
 .ححلو  متيطط هبي بناط متارا واسطسس "مجيلة  نا اّما هي كظظيو  ،! هاطط

 .مجيلة نا اّبا هي كظظيو . "ْاوا نو ؛ " ُاترا ن نو  ِدن " متيطط جانو ححهو    نسس  هتوٌرا دن ما 
مجيلة هي  ايكدم . "ْاوسس ؛  ه مزمناوا ما "ُاتران نو ِد ن"  تو { ْا بظظار  نا موسم  ما

 .خوش هتئي نسس كظظيو 
 ؛ سوطط؟ نفيسه هي منهـ  بناوي نسس ثثوححهوطط؟" ُا تران نو  ِدن" ْا! ارسس هبئي 



 .كظظوائي ؛   "kite festival"نتهي خرب؟  انككلش ما " ُاتر ان نو ِدن"
امي كظظو    نسس،  نفيسه هي  ماهتا ثثر هاهتـ    kite festivalهوسس مسجهـ    ثثٌري،  ! هاطط

      .ماري نسس كظظيو 
متاري فيميلي اهنسس مناوسس ؛  نفيسه  هي    ثثوححهو ؟هاطط ، بلكل  ايكدم مزه  ْاوسس ؛ 

 .، ثثتنكك ُاٌرا  وانا ، ْامسان ما ككويا ُاٌري رهيا ؛ انسس هي هبي بظظار  نا موسم ما 
مناوا  ما " ُاترا ن نو ِدن "  متيطط جانو  ححهو    جامعة   ما هبي:    مجيلة نا اّما   كظظسس ؛

سككال ثثتنكك    طرف  سيط ع     ْاوسس؛   هي  دن جامعة ما ر  ز  ا  هو     ئسس ؛  انسس موىل 
  .ُاٌراوسس ؛ 

بنيت هو    bossyْابظظن تو بس مهيشه .ْاثثو، مجيلة هي   ُحـكم  ْاثثو   glueطاهر ححلو   
 .ئسس ؛ 

 :مجيلة نا اّبا كظظسس ؛ انككلش ما امي كظظوائي ؛ 
One by one they fail, but together they sail              

 .مجيلة هي طاهر  ين ثثيضضهـ  ثثر   هاهتـ  ماري نسس كظظيو  !  ئيـمسجها ك



 .ي  نسس كظظيو  ئي نسس طاهر  هي   ححٌرـسوطط مطلب هتيو متنسس تو مسجهـ  ثثرٌ ي كك

وغري ه ، كوئي هبي ححيز  ُاٌري    ، كاغذ، كثثٌرو ، الكـٌري، دهاككو glueْاسككلي ححيزو    
يعين ْاسككلي ححيز و   نسس   ،نتهي سكيت  ثثن ْا سككلو   مالوي نسس ثثتنكك بناطسو    تو  ُاٌر   سسس

 .ُا ٌر سسس  ، مسجها مارا ثثيارا هبائي  {ايك بيجا ين ضرورة ؛ هت بعد 
زندككي ما ككهين ححيزو  هي   منسس ْا كظظاوت ايكدم ثثسند ْا وي ، مجيلة نا اّما كظظسس ؛،  

 .ايك بيجا ين ضرورة  هوئي؛  كوئي هبي اكيلو  هن    رهي سكسس؛   { مثل
مجيلة ين ْانكهـ   ُا ميد سي ححمكي ُاتران نا ِدن ، "  !مارو ثثتنكك  سككال كرتا بلند ُاٌر  سسس 

 .  ُاضضهي
  .هبي تيار ؛ (  ي ٌرــكال)ين فرمي ْا لو   متارا ثثتنكك. مجيلة نا اّبا كظظسس ؛!  منسس يقني ؛

هج  ناهنو ؛   . مجيلة  نا بيجا هبائي  ايب متيم كظظسس ؛ "منسس هبي مدد  كروي ؛  "

        .طاهر  كرتا
اّما هي  مار  وطط    اكهو   خراب  كري "  ،"هن هن  ، منسس متاري مدد  نتهي جو  ئيت"

 . مجيلة هي    ححالئي نسس  كظظيو   "  !ديسسس
 .ابا كظظسس ؛ "   ـئي هنيطط  هتائي  مجيلة هي هبي مدد كرسسس اهنسس هبي كئي كام سونثثو،ك"



 
 .،  اّما  كظظسس ؛ "متيطط متارا بظظن  ين وات  ُسنجو، وات ماجنو   "

 .مجيلة هي     بسس  الكـٌري  نا ضضكٌرا    نسس  دهاككا  سي جوٌرا  
انسس مجيلة نا اّبا اهنا ساهتسس . يلة نا اّبا كظظسس ؛ ْام برابر   نتهي جور   و  ،مج! ْام نظظيطط 

.    انسس فر  مي بناوي .زمني ثثر  بيضضهي  ككيا  ، انسس الكـٌري  نا ضضكرا ححورس  شكل  ما جوٌرا  
 .انسس اهنسس دهاككا ين ححر خي ساهتسس جوٌر  و 

                                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                               

 

 
 



 .هوسس اهنا  ما ُدم  لككاواين باقي هيت  . هتو{ مجيلة نو ثثتنكك هوسس بس تيار  

 
 best  kite in theن  نا دن  مارو  ثثتنكك ااتر" مجيلة هنسي  نسس كظظسس ؛  

world بنسسس. 
انسس هوا  .نا ثثاسسس  ضضيبل ثثر بيضضهي  هتي مجيلة  ثثوتانا  ر ُ وم  ين باري  ُاتران نو دن ْايو   ، 

 .هج نا سبب  درخت  نا ثثهت ط   ُاٌري   رهيا هتا . ككهين  تيز    ححايل رهي هتي  
  مجيلة.  مجيلة هي   سو ححو   هك ْاج نو دن  ُاتران نو،  ثثتنكك  ُاٌرا  وا  واسطسس اححهو ؛

 .سوس كري رهي هتيثثوتانو ثثتنكك ديكهي ايكدم فخر  انسس خوشي حم
. اكهي فيملي، دوستو  ، ثثٌر وسيو  ححهت ثثر  مجع  هتئي ككيا سككال ثثتنكك  ُاٌرا وا  نسس ْايا هتا

                           موسم ايكدم  اححهو   انسس خوشنما هتو           
 . 



 
 

ثثتنكك   هوا ما   ْامسان ما عجب منظر  هتو    ححار  و طرف سككال  ثثوتاين  رنكك برنككي
 .ُاٌراوي  رهيا هتا انسس ايك بيجا سي ْاككل بٌرهواين  ين كوشش كري رهيا هتا 

         
                                                                                                                                                                                                                                                                   

سي  ه مجيلة  هاهتـ   ما  دهاككا ين ححرخي لئي آهسهت   آهسهت    دهاككا نسس ححهوٌري نسس مز
  .رهي هتي انسس اهنو  ثثتنكك ْامسان ما بلند سي بلند ُاٌر  تو جئي رهيو هتو ثثتنكك  ُاٌراوي

                                                                       
 



 
 
 

ميطط تو ككوياطط  مارا تو  قدم زميطط ما ؛ ثثن ميطط ْامسان ما ححهوطط: كظظسس؛  مجيلة
 ! ْامسان ما ُاٌري ر هي  ححهوطط

 
هي   ط ع وىْلْاقا م  ما ميالد ين وعظ هج ما  ( 011)سو    وه   يواْ  هت وقت مجيلة نسس ياد

هج وقت مؤمنني مؤمنات مارا ديدار واسطسس كهرا هوئي ؛، انسس : فرمايو هتو هك
هتئي جائي ؛ هك اهنسس احساس  خوش خوشجيوارسس منسس ديكهي لسس ؛ تو اتنا 

 !ميطط زمني ثثر ححهوطط هك ْامسان ثثر ححهوططهتائي ؛ هك 
 

 .اوراويت ككـئي  ثثتنككنسس ياد كريت ككـئي انسس   ط ع موىْلخوش هتايت هوي، مجيلة 
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