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�زی 
رای د��ران؟  

  �Ernest Adamsو���ده:

�
 ��ر�م:���ر �را

�ر �� �ردم �رای د��ران �وان �ذاب ���د. ��د �ل 
�ش �ن ا�ده ای�ا�ن �ود �� در  ا�ده �ندر �ورد ��زی ھ�ی د��را�� دا��م �� 
�  را ا�#� �� �رد�د �� در طول ��زی وظ�#� دا�ت���ر�ن روش ھ�ی ا����*� �ود را �(�� �� �)� �� ��زی ��� �'ش �& د��ر د��ر

� �رد.�� ا���م ��رھ��� از ا�ن ,��ل و د��ر��ن ��د. �رام �ر+ز�ده� ���ھر �س ���د دو��ن و د����ن �� ھر دو آن ھ� را ���
� �وا���د ��ری ���د �� از ��� در د��ر��ن /���ت ���د.�& ��زی ��ز �ر���� از �& ���را�� و روا�ط ا� ����� و دو*����

  �د�ر��� ����د ات.�� �وان �& ��زی را ���� �ز ����د.

�ر �ود در �ورد ا�ن ا�ده 0/�ت ��م.و,�� ا�ده را �� او �+#�م �� �وا�ش ��)وت �دم.او ���0م +ر��م �� �� ھ�رم �� ��ھوش و رو�ن 
  �� �ن +#ت:�واھش ����م ا�ن ��زی را ھ�2 و,ت ��ز!

4� �ردم �� �4���� �� ھ�رم �� آن ھ� ا��ره �� �رد �و�� ��م.� از آنو,�� در �ورد ا�ن ا�ده �روع �� 0/�ت �رد�م،�ن �ھ�  �
� �� ��واھد �� *�وان �& "�(��" ر���ر ��د �و7وع �را�ش ��� ��را/ت ���ده ات.�ن درک از "�و7وع" ا�ده �ود.ھر ���

ات ��� *7و �ورای دا�ش ����د و>� ��ز �4د از آن �وظ�ف �� ا/���: ��رھ��� ا���م دھ�د.ا�� "�(�� �ر+ز�ده" �� �� 0ورت 
ت.�(�� ,رار ات ��0� ���د �� وا,4� زاوار ا�ن 
ت و �'�م ات.,رار ��ت ��0� ا����ری ا����ب �ده ات ا�ن طور ��

  ���د �� ��� �را�ش ��ر �� ���د!

� ���د �� آن �ر�ده �و�د. ���ل د�<ر �وع ا�را�ژی ای ات� �4�� *�وان �& طراح ��زی،�ن ���د ��وا�م از راه ھ�ی �� ��� 
� ز��دی درت ��م و در ��زی 
��ده �زی ��م ����را�ن ��� در0ور�� در ر ذھ�ن ���د ��وا�م دز��دی �و�ق ��وم.,Aم �#�ھ�م ا��

در ��زی ھ�ی ا�ن ����� ا�Aق ���ر ��ر�ن و �و*ظ� آ��ز ��زی �و�ق �� �و�د �� از ا����ب ھ�ی �ن در ��زی ا�#�ده ���د.

���ده �ر طرا/� ��م و �و,�4ت 
���ده �ری �راھم �� �ن ���وا��� �ر�ده �� �و�د ا+ر ���0م ھ�ی ز��� �<�ر�د.ات. ��م ��زی را ��

��م و در ا�ن �و,�4ت  ��� �'ط ط� آز�ون و �ط� ��زی را ��د �� +�ر�د و �رای ا�زا�ش �/�و��ت �ود �� ا�راد ���ر �ود �� ���ل 
�د و ھ���� ��� در ط� ��زی ��ط�ت �� �� ��4�ی د�<ر �رای �و�'�ت در ��زی ���ور�د �� ��0� دو و�)� ����وا�� �� �و�د.

  ���د.

  ا�ن د,'�� ��زی ��ود �� �ن در ذھن دا��م.

���0� �دی �رای ��ت ��زی �ردم �دت ز��دی ات �� در �ورد ��زی ھ�ی د��را�� /رف ��ز��د� �� ات �� �<�،ا>��� ��د 
� ���د ��ی ��>� ھ����ن ��زی ھ��� در ��زار را 
ر ���د از ��(�: ھ�ی د��را�� �<ر��� ات.� �4 �Girl�زی ھ��� ھم ھ��د �� 

Games, Her Interactive, Purple Moon  زی ھ�ی�� �و*��� �ا>�� ��Barbie  در ��زار �زو �)ر�ن ��زی ھ�ی د��را��
� ����د.�  

رد �و�� د��ران و ���م ھ� �ود.�� *�وان �& ���0ص در 4�0ت در ا��دا �� �ن �دت ز��دی �ود �� �� د���ل �/0و:�� �ودم �� �و
�ل ���
 �� �دا���د.و>� ا�ن ��ر �د�� ��ود.����را�ن در ا0ل �ن ر�د �/0و:ت ��زار �و�� �ردم و �4د از آن �� �/0و:ت �ذا�



�م.�4د از آن �ن ����� +ر��م �� ��ت ��زی ���د �را�زی را �رای �/0و:ت �د�د د��را�� در �ظر �� +ر��م و>� �ن ��� �وا�
  �رای د��ران ا�ده �دی ات.

ا+ر ���واھ�د ا�ن ��ر �و7و*�ت ز��دی در �ورد ��زی ھ�ی د��را�� و�ود دارد و>� �)م ا�ن ات �� آ�)� را از ھم �دا �<� دار�د.
  اول از �ود �& وال �
ر�د:د��ران از �� ��زی �و���ن �� آ�د؟ را ا���م دھ�د

�رای ھ�2 �س ��>ب ��ت �� د��ران *A,� ��د �و،
وت،>��س و روا�ط �وب ا����*� ھ��د.D���0 آرا���،�را,�ت از �و و 
�ن ات از ا�ن ��ر Eروت ز��دی �� دت ����د.�� �� >��س ھ�ی ���(ف،�رس از ا�ن �وع ��زی ھ� را ��ش �ر ����د و>�  �رام �4ر

�ر در �دام �G�زه ھ� �رج �����د!�& ��زی �� �&  ا���م دھ�د �� ��و�� �و�د د��ران 
ول �ود را ��شزم ��ت �� �/'�'��� ز��دی :
 �و�� �واھد دا�ت. �روشدر �ورد *�Aق د��ران ا/���: �/0ول �رم ا�زاری 

،�� د�<ر،آ�� وا,4� �� �� ا���م ھ�� ا�ن ��رھ� ا/���ج دار�م؟�� ��ز+� Purpleاز ,�ت �د�د ��زی  Ms. Magazineاز طر
Moon  ��Rockett's New School  ری از �ر�ت ھ� �ر ا�ن ��ور�د����م دارد ا�راد +ر��� ات و +#�� ات:�� ا�ن و�ود �� �

� /ق د��ران ���د در ���و>وژی �� 
ران �را�ر ���د و>� ا�ن ��زی از �(��� ای �ر�ن �و7و*�ت ا�#�ده �رده ات.�(�� �'ل از �
:ھ��ن طور �� ,�ت +#�� ات �Ms. Magazine� در ادا�� 0/�ت ھ�ی  Brenda Laurelز ��زی ���ده ھ�ی ا�ن ��زی ��4� ا

����ز�د.)� �د ,�ت ھ�ی �4دی ھم ھ��ن طور ��)م ��زی �رای د��ران و ورزش   

ھم ��  �Rockett<را�� ر��س �ز�ده ��ودم.و,�� �� �ودم �� ��0� ا�ن ��زی را ا��/�ن �ردم،�� ھ�2 و�� �� آن ���م ھم *'�ده 
او ,0د دارد ا/�س �و�� را در ��زی 
��ده �زی ��د و �4داد ��ر�ران ��زی را ا�زا�ش دھد.ا�ن 0/�ت ھ� ��طر ا�ن ات �� 

4� ���ن دھ�ده ا�ن ات �� ا�ن ��زی �رای �ز�د+��ش �� �� ا�دازه �)م ات �� �د�ر ��زی �� ا�ن �� �& د�ش آ�ب د�ده ات 
� ���د!��ر ��م ا�ن ��(� �رای �Jو>�ت 
ذ�ری ا�ن ��م ����ر �� ��م ����د ��زی را �)�ود ���د.� �Rockett's Newن 

School  .ر+رم ���ده ���د
(�ر �ذاب �ر و  �  ���وا�د �� ��ش �و>�

�ر ����م �� در �4رض در �طر ,رار +ر��ن �رای ا��� �Idر�ت   ا���دارد دو+��� ھ��م.�د �& �� در �ظر +ر��ن ا�ن �را�ط،�ن 
Software ���)� ود از ��زی ھ�ی� �و�� �وا�د �� �� �رای 
ران �(و+�ری ��د ا�� ا�ن �� *دا>�� ات �� �ر�ت  �و د�<ر  Mattelای ��

���� �د و �ر�ت ھ� ا�ن ��ر �رای ��زی ھ�ی د��را�� ا���م ��� دھ�د.��زی ھ�ی 
را�� ا��زه دار�د �� در �ورد ���'�ت 
ر ر*ت ا�و���ل را�
� �� ���� �ی ھ�ی د��را�� ���د آ�� ���د ��زو�د،ا�� ��ز د��را�� ا��زه �دار�د �� در �ورد >��س ھ� و آرا�ن ���د؟��زی ھ��� از ا�ن ,��ل �� را/�

ا+ر ,رار ات �� �/0و:ت �47ف دا��� ����م،���ر �ب ا��زه دھ�د �� �ر0ت ھ�ی �� �� ھ�2 *�وان.��>ص،ا�0ل و �& ���رت �� /د ���د؟
  �را�ر �� درد ��ور ��ز دا��� ����م.

� ای �رای �ردم �رای )ھ��� در �ورد >��س ھ� و آرا�ن  و�ود �دارد،�ن ���وان /دس �ز�م �� ��زی Ms. Magazineا+ر ھ�2 �
��*ث �� دت   McKenzie and Companyاو>�ن �و7وع ھ���ری او �� ھ��د در �ل �4دا�ن در ��د �G�زه �/دود �� �ود.

�وا��� �� ��د ���� �'�م  The Vampire Diariesو  4�Nancy Drewد �� ��وز   ھ� �د،ا�� ا�ن �ر�ت از ز��ن آوردن آن د��ورد

����ر ��زی ھ�ی ��ر�� �ر روی �و7وع >��س ���ر�ز در �� ����د ��  )http://www.barbie.com(��ود.�� �& ��ر ر��ن �� ��ت 

�& .Barbie: Ocean Discovery�زی ����د ��زی ھ��د،ھ����ن او �روع �� ا���م ��ر ھ��� در ��زی �رده ات از ��(� ���را�� �ردن �
ت��ز ��وا �Mattelر�ت �رای ���Mل ���(ف او ات.����ر >��س ھ�ی ��ر�� ��ز �� ارزش ��دآوری را دارد ا�ن ات �� �  �>��س ��ر�

� �� آ�� ���م ھ� ھم ���وا��د �� �7� �رو�د ,0د �روش ا�ن �7��ورد را �#رو�د ز�را �دون ھ�2 ����ن 1965>��س را دا�ت آن ھم در �ل ر��!
�ل آ��ده ��� ھ����ن ��زی ��زد! 18ات ��   

� د�<ر از ���Aت ��زی ای �� ���وا�م ��زم را �<و�م.�� ات �� ���ر �� �� �و�� �� ���Aت ذ�ر �ده ا:ن �ر0ت ����و,�� �� ��زی 
� ا�ن ��زی ,ط4� �ذا�� ��ز ھ�ر �ن اب �واھد �ود.�وع ا><ور��م ھ�ی آن و /�� ��ر ھ�ی طرا/�ن ��زی!�ردم �� �ود �� +#�م �� �ر���� �و�

  �و,�4ت د�<ری را �� د�د:

 ���
�ر�ول �&،
رواز �� ھوا ����ن،���ن �)ر،�F-15�زی ھ�ی 
ران �ر�وط �� ���'�ت ا�و���ل را�(� N��و ���ت دادن د���  ��O �� اژدھ�،
آ�� وا,4� ا�ن �)�ر�ن ��ری ات �� �� و ��ر�ت ات.ا�� آ�� �& ��زی د��را�� ���د در �ورد �(�� �ودن د�رات در �& �رام �در� ای ���د؟

  ���وا��م �رای آ�)� ا���م دھ�م؟



��ی د��ران در �ودر ��O و ��N ����د،آ�� وا,)� /�� ا+ر رو��زی ھ�ی ���
�و�ری در �ورد د���ی ����زی و رو��ی �زرگ �ر�ن رو�� ھ� ات.
ا�ر �� ���واھ�م �رای د��ران ��زی ��ز�م،�'��� ھ�2 د>�(� و�ود �دارد �� �وا�� رو�� و آر��ن �& د��ر ر �ردن �& ��ج آ>و����و�� ات؟


ر ات از ز���� �� ����د �& ,)ر��ن ز�د+� �رده ا�د.���ھ�ی آ��ن را �/دود ���م. Qر��� ��� �0A� ��� �� �و�'�ت ھ����ن �'ط �� �& دو

رواز Harriet Tubman،�� دا��ن ��& �� �رد+�ن �رای آزادی �وط  �Jane Goodallرا �� 
�<ر دا��ن ھ��� ����د ���
��زه ھ� و �ود.،

 �)�� ��O رو���ن �� �(��  Amelia Earhartدر �)�ن �� و�/ ��Boudicca در �� ��ورد >��س و آرا�ش �ردن ھ��د !���ل ��زی ھ��
  ا�ن ��زی ھ� �47ف و ���و�ق ھ��د.�(��� ھ�ی �ودن ��ت،���ل ا�ن ات �� 

<ران و,ت،
ول و /�� ا�� ���ل د�<ری �� �ن �#)وم ��زی ھ�ی د��را�� را دوت �دارم ا�ن ات �� ���س �و�'�ت ��وط ات و ھ���� �
�ر ����م �� ظ�ھر آن ��ر ھ��د.�Jو>�ت ھ�ی ا����*� و *�وان �و4� دھ�ده ��زی ھ�ی را���� ای �� ���ل �زرگ �ری �وا�� ھ��م.ا�� �ن � ��

�ر �ردن �� ا�ن �و7وع �� �� �رای د��ران ��ز�م ھ�2 ��ری ��� �وان ا���م داد.ا�ن ��ر ھ� را ���د �� 
ول ا���م داد.�ا�� ا�#�ده از 
ول �'د 
D�  ��ز ��ود. ���ن ات ��*ث از ��ن ر��ن ���

��ت �ر�ت ھ� ��4و: �ر�وط �� Aد.�)م �ر�ن ا����� �� ���د �� ��ر ھ��� ��ر�ردی و *�(�،�ر�ت �ود را �ز��ن دھ� �4����ر �ر�ت ھ� 
�روش،�/'�ق و �و4�،�و،�� از ��(� ��زار���)J��Jل د�<ر ات.ا�� �ر�ت ھ�ی ا��ب ��زی �زی ا�ن طور ����د.�� �آ�)� >�د،�وز�D و ��(

��ت 
ر ھ� ��Jل را از ا��دایAز ا���Mت و �� ����د آن را ا���م  آ�ر �� ��م �� ا�ن �& ا����ه ا�و د��رھ� ��ن �ود �'�م �� ���د و �ن 
� ز�م:دھ�م.� �  �رای �E�ل،�& �E�ل ��>


� ث ��ف �دن �روش �� �ود! !"���#
  (رار دادن  #)ق ��ران و د��ران در �& �%�ول 

�ن ات ��(� ��زی �ردا�� ای در ,#� �G�زه ھ� ���د و>� �� آن ,در �� �ر روی  �Duke Nukemرا ا�'در ا/�'��� �� �ظر �� رد؟��زی ��
��  Dukeا+ر د��ری ��واھد �� ا�#�ده از ���0ت د �� ��زی ���د؟م ھ� آن را �� �ر�,#� ��و��م �رم ا�زار ھ�ی 
را��.و>� �را �74� از ���

� ھت �� ��واھد �(وی آ�)� را �<�رد و �� آ�)� �<و�د ا�ن ��ر ����د؟ا�ن ھ��ن 
و>� ات �� از ��زی در �د�س �� آ��<�د و ��<�ن ���رزه ��د،�
  ا�ن ����� �)م ات.

� �� و�(� �& ���م �� *��ق ��زی ھ�ی ا��ن ات راه ا�دازی �ده ات �� �����م دارد.آ�)�  http://www.grrlgamer.com(وب 
ھ�2 ھ��د و ��م ,��(��ن ��زی ات ����د "���ود���د+�ن �ردان روا��" �� �� �و�� �� ا�ن ام،آ�)�  4��Quake(ق �� ,��(� از ��زی 

  �دار�د. Quakeد،�ردا�� �� ��4'د�د آ�)� �4('� �� د���ی ��زی ��ز را �� ا�دازه ا�ن �� �ردان را ��#�ر ���د دوت �دار�

 A��� ر����زار���� �رای �& �رم ا�زار آن ھم �'ط �رای �& +روه ��ص �� ��� را ���ور �� ��د �� د�<ران را �/روم ���د �& 
� �و��م �� ا�ن �رم ا�زار ��0وص "#�د 
و��ن" M(ط ات.�� �ات �� ��0وص �� ھ�2 +�ه �ر روی �& ,#

  "�)ود��ن"ات.
س �را �� �و��م ا�ن �رم ا�زار ��0وص "د��ران" ات؟

�<ر �رم ا�زار،�رم ا�زار ات.ا�دام �دن ��� �ر,� �ر روی �وع ا�را �دن آن ��� +ذارد �� ��واھ�م �ر,� ��ن د��ر و 
ر �<ذار�م.
  ا�ن �� ��واھ�د ��ری ����د �� ھ�2 �س از 
س آن �ر ����د.

� �ود و �� از وی د�<ر،�� ا���د �& رده �� ��م ،از آن �� �� ا�Eر�ت  �رم ا�زار ھ� �رای �& ���ت ��ص �ر ا�ن *Aوه�� ����
�رض ���د �� �& د��ر و �& 
ر �� �& �G�زه "�رای د��ران" ��� د��ران را �زو ا,(�ت ھ� �� ���د و آ�)� را �/دود �� ���د.

���د �و�� دا�ت �� �ود��ن در ھ��� �� در ��4� 0ور�� ,رار دار�د ��0وص �& �/ل ھ��د. ��� ��زی�رای �ر�د ��زی �رو�د.
�ر �� ���د �� ���ت آ�)� ��/0ر �� �رد ات.�ورد �#�وت ����س ھ��د و ھ���� / �)�� ��رای �E�ل و,�� �& د��ر وارد ��

�ر �� ��د �� ��ش �ر ��زی ھ� ��0وص 
ران �G�زه �� �ود در �� ���د �� �74� از ��زی ھ� �رای د��ران ات و ��� �ود 
� �وا�د در �رو�<�ه ,دم �ز�د و در ات.� �#���،وا>د�ن �رزز�دان ��ز از �و7وع �� طور ���ل آ+�ه ھ��د.�& 
ر ��� �� را/����

�& �/�ط �/دود ��زی  ��ن �4دا ز��دی ��زی،�/0ول �ورد *A,� �ود را ا����ب ��د و>� در *وض �& د��ر ��� ���ور ات در
  �ود را ا����ب ��د.


�رت د�1ر،
ر /�ب "���وص د��ران" د(�+� ���*ف  !
  آن /! ھ�ت 3! %����ن اد � �� ��3د! 

ا�ن ,�7� ��*ث �� �ود �� �و7وع زن �ودن �& �/ث ��ص �� �ود،و ���ن �� ا�ن �& �وا���دی ��ت،�(�� �& �/دود�ت ات.
ا+ر �� �4دادی از ��زی ھ� �رای د��ران ات و>� در ا0ل آن �4داد �& ���� � �� ��م �� آ��د.دھد �� ز��ن �& ھ���ر در ���4



� �� ���ور�د �� /دا,ل ات �� ���ن +ر ا�ن ات،د��ران در ط�'از �& ���و*� �زرگ ��� دوم �)رو�دان ���زی /7ور دار�د،�
  ا�����ت �� �� آ�)� ا*ط� �� +ردد ��ر ����د.

 D,د آن را ���ن ��م در �)��ت،�و��� �دت �#رت دارم و از ا�ن �� �ر �ردن در �ورد آن ���+#�ن آ�ر�ن /رف ات �� �ن از 
  ��را/ت ھ�م.

��ر ����ر) ز��ن �رای ��زی ھ��د و ھز��� ا�ن ر+ر�� �'ر���  �30�  ��20ش �ر ��زی ھ�ی ���
�و�ری ���ل � ��*ت(�ر�
 ��*���ر ا�د�� دار�د.ا�� �د:ر. �2�  �1را�ر ات �� � ��ن �� �زی ھ�ی د��را�� ای �� �ن �� �� /�ل آ�)� را د�ده ام ارزش ��>

 �ا+ر �ن وا>د�ن �& �ودک ���م د,�'Q ��زی ��م،و د,�'� ھر د��ری ھم �� �وا�د ا�ن ��ر را ا���م دھد. �90وا�م �� 0ورت ��وا>
�ر ��م �� �ن �
ول د:ر 
ر 30ھز��� ��زی �را �/ر�& �� ��د ��  �دا��� ام �� �رز�دم �'ط �& �4د از ظ)ر ��د ���د.در �7ن،����

�& ��4� ��زی �� ا����ر �ن 0رف ��زی �ردن ��ده ات �(�� 0رف +وش دادن �� د��>وگ ھ� و ��(م ھ�ی ���ن ��زی ھم �ده ات.
ت �رای وا>د��� �� /وا��ن �� طرح �رای ر+رم �ردن ��� دارم،�� ا�ن 
���)�د �و�� ا 45ا*Aم �� ��د �� �ن درون �ود 

� �'ر��� ��� را �رز�د��ن ��ت.�)
� �� ��زی  �5�  4
س از ھ�� ا�ن ھ�،�& ر��ن �وب �*ت ر+رم �ود �� ��د ا�� ا+ر �
� از ����د+� ھم ���ر ات.ا+ر �'ط � +ز�ھ�ی ���
�و�ری آ��� ���د ،در �� ���د �� ا�ن ز��ن �� طرز ر,ت ا�<�زی �م ات.�/ ��

�� *��رت د�<ر،��� �رای ط��ب �(�د ات. 4+ره �'ط در /دود  �45& در�ت ��زی �� ���ن �رای ھر ���0م و�ود دا��� ���د،
��4دد ��� را �� ھ��ن +ره �ر��د،�� �وا�د ��� ادا�� 
�دا (ا+ر ���0م ھ�ی راه /ل 
�ش روی �ود دار�د. 4
���ن داده �� ��زی �'ط 

  آ�� ا�ن ��ر ,رار ات �� آ�وزش د��ران ��  ���و>وژی را را/ت �ر ��د؟��Eر ��'��ل ��ت.�� ا�ن د,�'� ھ��ن ���د)

�ری �� �ن از آن ���#رم:�� ارزش ھ��د ا�ل �ر�د و �روش 
�زی ھ�ی د��را�! �& 3#ه 
رداری 
�ش ���ت.و � ��� �/0و:�
د��ران �ود �راھم ���د �� ��*ث �رم و ���>ت �رای ھ�� �� � را �رای �رای 
در و ��در ھ�ی �ده ای �� �� �واھ�د >/ظ�ت �و�

  ات.


��� ا0(� آ�)� د�<ر در �ورد ��را�دازی ��  �� ��4داد ���ر ز��دی �& ھ�ی �وب و ��آ��� در ��رج از ا�ن �� ,رار داد؛��زی ھ��
و  Sim City�زی ھ�ی �Eل �ا+ر �� ا�ن ��زی ��ت �� د��ر �و�& ��� ��واھد واردش ��ود.�و�ودات ��<��� ��ت.

Civilization  ر��و �� ��زی ھ��� �� ��� ���د در آن ��ز ھ�ی ���(ف ��ز�د،
�زل ھ��� �� ���د /ل ��و�د،راز ھ��� �� ���د آ�
��زی ھ��� ز��دی در �ورد و د����� �� ���ز �� ا����ف دارد و /�� ��ز ھ��� د�<ر �� ھر �دام �ذا��ت ��ص �ود را دار�د.�و�د 

�ن ات را از ��ن �� �� ��& ھ�� �� ���م �� �(وه ����� �4�'ط  �� ����رزه �� ��<��<�ن،��زی اژدھ���ن و �Mره و�ود دارد.و>
  ��ر�م!

 �را �رای د��ران ��زی ��ز�م؟�را ��زی ھ�ی ز����� �رای ھ�� ��ز�م؟

 Attention: "Ernest Adams does not guarantee the accuracy of this translation."  

  �و�!:"ار��ت آدا�ز د(ت ا�ن �ر��! را ���7ن ��� �3د."


