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 هوالحكيم

  استراتژي براي كودكان
  توطـئه

  توطئهعنوان درس: 
  انيميشن استر آموزشي:ابزار كمك

  77شماره جلسه: 

  30/01/1393تاريخ: 

  مدارعرصه كرد:روي

  

خواست به كشور يونان حمله كند تا انتقـام مـرگ پـدرش    سال قبل، شاه ايران، خشايارشا مي 2500در 
  داريوش را بگيرد.

بايد براي شـاه يـك    چون او ديگر ملكه نبود، .يعني ملكه، مخالف بود. شاه او را كنار گذاشتهمسر او 
تا شاه يكـي  و به شهر آوردند و وارد قصر شاه كردند، شد. دختران را جمع كردند ي جديد انتخاب ميملكه
  ها را انتخاب كند. شهر شوش (در شمال خوزستان) پايتخت اين شاه بود.از آن

او دختر يتيمي بود كه عمويش او را بزرگ  .هدسه نام داشت به قصر آورده شد، اين دخترها كهيكي از 
  دين هدسه با دين شاه فرق داشت. بود.» مردخاي«كرد. نام عمويش 

بگي. حتي نبايد به اونا كاخ شاه، دين و مذهبت رو  تويتو نبايد «اش هدسه گفت: مردخاي به برادرزاده
ده كه دين تو چيه. بايد اسم جديـدي بـرات انتخـاب    تو نشون مي اسمبگي، چون  بهشون ات رونام واقعي
  بره.يه كه وقتي تو رو با اون صدا كنن، كسي به دين تو پي نمير. آره، استر. استر ناميكنيم. است

 او برگزيـده شـد و بـه    ،گونـاگون  انتخاب ملكه از ميان دختـران طوالني استر به كاخ رفت و در مراسم 
  عنوان ملكه در كاخ ساكن شد. 

اند. مردخاي براي اسـتر  ي قتل شاه را كشيدهچند روز بعد عمويش مردخاي متوجه شد كه دو نفر نقشه
ي قتل شـاه خنثـي   پيام فرستاد كه شاه در خطر است. مأموران هوشيار شدند و آن دو نفر را گرفتند و توطئه

بـار نيـز در   بسيار از مردخاي و مذهب او نفـرت داشـت. يـك    شد. وزير شاه مردي بود به نام هامان. هامان
مردخاي به او تعظيم نكرد و هامان عصباني شد. هامان به شاه گفت كه مردخاي و اقوام او خطرناك خيابان 

دانست هامان براي كشتن مردخاي و دوستانش توطئه چيده است، بـا  هستند و بايد كشته شوند. شاه كه نمي
ي كشتن شـاه مطلـع   از نقشهياد آورد كه مردخاي كاركنان كاخ را  طور اتفاقي بهطرح او موافقت كرد. اما به

كرده بود. بنابراين تصميم گرفت از مردخاي تشكر كند. براي او يك مراسم قـدرداني تشـكيل داد. اسـتر از    
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ه. در خطـر جان او ايد اين كسي كه براي او مراسم قدرداني ترتيب داده«فرصت استفاده كرد و به شاه گفت: 
  .» ي اقوام ما در خطرنداو عموي منه. همه

  »؟هتهديد كن روچه كسي جرأت كرده شما «ه پرسيد: شا
  »يد.اونو امضاء كردكشيده و شما هم  وهامان توطئه كرده و نقشه مرگ ما ر«استر پاسخ داد: 

جـاي  شاه عصباني شد و دستور داد هامان را بگيرند و اعدام كنند. او مردخاي را به نزد خود آورد و بـه 
از شاه اجـازه گرفتنـد و در يـك     ،ر شده بود. ملكه استر و مردخاي وزيرهامان قرار داد. اكنون مردخاي وزي

نفر بودند كه بـدون محاكمـه    75000ها در سراسر ايران ي مخالفان خودشان را كشتند. مخالفان آنروز همه
  كشته شدند.

مخالفان خود  كه توانستند در آن روزخاطر اينها هر سال اين روز سيزدهم ماه اول را بهاقوام و فاميل آن
  گيرند.را بكشند، جشن مي

  
  ديرين گونه

  ي انيميشن استر در سري انيميشن سبزيجات است:داستان استر، ديرگونه
  خيارشا  خشايارشا
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  مرتيكاي  مردخاي
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