حً ِظئٍٗ ػيزخٛاراْ( ِ 0-4ب٘گي (
حبال کٛدک ػّب ثٗ ؿذا٘ب  ٚآٚا٘ب پبطخ ِید٘ذ .ا ٚػزٚع ثٗ جظتجٛی ِٕجغ ؿذا کزدٖ اطت .اّ٘ ٚچٕيٓ ثٗ ِحيوغ ٔگبٖ ِیکٕذ  ٚتّبیً
سیبدی ثٗ یک ػخؾ یب اطجبةثبسی ٔؼبْ ِید٘ذ .دٚطت دارد چيش٘ب را ثزرطی کٕذ ِثً دطت خٛدع  ٚچٙزٖ ِٛرد ػاللٗاع را  ...چٙزٖ ػّب!
ثبسی پيگزدی
30-25
ثگذاریذ کٛدکتبْ یک جغجغٗ ،یک لبػك ثزاق یب ؿٛرت ػّب را ثب چؼّبٔغ دٔجبي کٕذ .ؿٛرت خٛدتبْ یب یک ػیء را ثٗ فبؿٍٗ
طبٔتیِتزی ؿٛرت کٛدک ثگيزیذ  ٚثٗ آراِی اس چپ ثٗ راطت حزکت د٘يذّ٘ .بْ هٛر کٗ ثبسی ِیکٕيذ ثٗ ٔزِی ؿحجت کٕيذ .کٛدک اس ایٓ کٗ
ثخؼی اس ایٓ ثبسی اطت ٌذت ِیثزد.
ٌّض ِاليُ
ثب یک پز ،گٍ ٌٗٛپؼّی یب ثب گٛػٗ یک ٌجبص ،ثٗ ٔزِی کٛدکتبْ را ٔٛاسع کٕيذ .کٛدک ػّب اس ایٓ احظبص ٌذت ِیثزد ّ٘ ٚشِبْ یبد ِیگيزد ثٗ
ثخغ٘بی ِختٍف ثذٔغ تٛجٗ کٕذ .ثٗ آراِی ثب کٛدک ؿحجت کٕيذ .درثبرٖ احظبطی کٗ ا ٚدارد تٛكيح د٘يذ.
ثٛیيذْ گٍ ٌٗٛپٕجٗ ای
ثزای ایٓ کٗ کّک کٕيذ حض ثٛیبیی کٛدکتبْ رػذ کٕذ ،گٌٍ٘ٗٛبی پٕجٗای را ثٗ رایحٗ٘بی ِختٍف آغؼتٗ کٕيذ .ثٗ آراِی ایٓ٘ب را ٔشدیک کٛدک ثٗ
حزکت در آٚریذ تب ا ٚثتٛأذ ایٓ رایحٗ را تجزثٗ کٕذ ،َٛ٘" .خيٍی ثٛی خٛثی دارد".
ػکٍک درآٚردْ
در حبٌی کٗ کٛدک ثٗ پؼتغ خٛاثيذٖ ،ثٗ هزفغ خُ ػٛیذ  ٚحبٌت٘بی چٙزٖای ػبد یب ِتؼجت ایجبد کٕيذ .ا ٚرا تؼٛیك کٕيذ تب دطتغ را ثٗ
طٛی ثيٕیٌ ،ت٘ب یب د٘بْ ػّب ثيبٚرد .أذکی ثبّ٘ذیگز ثخٕذیذ.
جٛراة ٘بی رٔگی
جٛراة رٔگی رٚػٕی را ثٗ پبی کٛدک خٛد ثپٛػبٔيذ .ایٓ کبر ا ٚرا تؼٛیك ِیکٕذ تب ثٗ پب٘بیغ ٔگبٖ کٕذ ،ثؼذ آْ جٛراة را اس پب خبرج کٕيذ  ٚیک پب
را ثگيزیذ .ایٓ ثبسی ثٗ کٛدک کّک خٛا٘ذ کزد ثخغ٘بی ثذْ خٛد را کؼف کٕذ.
لبػك ٘بی ٔمزٖ ای
کٛدکتبْ را ثٗ پؼتغ ثخٛاثبٔيذ ٚ ،یک لبػك ثزاق را ثبالی طز ا ٚآٚیشاْ کٕيذ تب ا ٚثتٛأذ دطت دراس کٕذ  ٚآْ را تکبْ د٘ذ .لبػك ثزاق ّ٘چٕيٓ
ِیتٛأذ یک اطجبة ثبسی آٚیشاْ خٛة ثزای تخت کٛدک ثبػذ تب کٛدک را طزگزَ کٕذ اٌجتٗ تب سِبٔی کٗ ثٗ هٛر ایّٓ  ٚدٚر اس دطتزص ثظتٗ ػذٖ
ثبػذ.
تّزیٓ دطتيبثی(حذٚد ِ4 -3ب٘گی)
کٛدک خٛد را رٚی سأٛی خٛد یب ػخؾ ثخـٛؽ دیگزی لزار د٘يذ .یک اطجبةثبسی ایّٓ  ٚجبٌت را اس یک ٔخ آٚیشاْ کٕيذ تب کٛدک ثٗ آْ ثزطذ .ثٗ
آراِی اطجبةثبسی را ثٗ هزف أگؼت٘بی کٛدک حزکت د٘يذ  ٚثگذاریذ کٛدک ِٛفك ػٛد.
حزوبت درػت ػيزخٛاراْ ِ( 4-0ب٘گي )
وٛدن اس ّ٘بْ اثتذا دارد لٛي ِي ػٛد  .ا ٚثٍٕذ وزدْ وٕتزي وزدْ طزع را تّزيٓ ِي وٕذ  .ثبس٘ ٚب  ٚپب٘بيغ را حزوت ِي د٘ذ  .ثٗ سٚدي اٚ
ِي تٛأذ اس پؼت ثٗ پ ٍٛٙثغٍتذ  .دٚطت دارد هٛري گزفتٗ ػٛد وٗ پب٘بيغ ثٗ آراِي يه طوح را ٌّض وٕذ  .ا ٚدٚطت دارد در حبٌت ٔؼظتٗ
هٛري ٔگٗ داػتٗ ػٛد وٗ ثتٛأذ ِب٘يچٗ ٘بي پؼت  ٚػىّغ را ِحىُ وٕذ تب ثجيٕذ چٗ اتفبلي ِي افتذ.
تغييزات ٚكؼيت
ٚلتی کٛدک ثيذار اطت ،کٛدک را در ٚكؼيت٘بی ِختٍف لزار د٘يذ ،رٚی ػکُ یب پٍٛٙیغ .ایٓ کبر اجبسٖ ِید٘ذ تب کٛدک ثبس٘ٚب  ٚپب٘بیغ را ثٗ
هزق ِختٍف  ٚدر جٙت٘بی گٔٛبگ ْٛحزکت د٘ذٚ .لتی کٛدک ر ٚثٗ ػکّغ اطت ّ٘يؼٗ ثٗ أ ٚگبٖ کٕيذ

تّزيٓ ٌگذ سدْ
کٛدک را رٚی یک طوح طفت ثٗ پؼت ثخٛاثبٔيذّ٘ .بْهٛر کٗ ثٗ آراِی ثب کٛدکتبْ ؿحجت ِیکٕيذ ،ا ٚرا تؼٛیك کٕيذ تب پب٘بیغ را حزکت د٘ذ.
٘ز پب را ثب یک دطتتبْ ثگيزیذ  ٚثٗ آراِی آْ٘ب را ثٗ جٍ ٚ ٛػمت حزکت د٘يذ
ثبال ثزدْ طز
کٛدک را رٚی ػکّغ لزار د٘يذ .یک اطجبة ثبسی رٚػٓ را در ِمبثً ا ٚآٚیشاْ کٕيذ ،یب ػکٍک درآٚریذ  ٚؿذا٘بیی تٌٛيذ کٕيذ کٗ کٛدکتبْ
تؼٛیك ػٛد طزع را ثٍٕذ کٕذ
سِبْ حّبَ
یک رٚع خبؽ ثزای اطتحّبَ کٛدکتبْ ،رفتٓ ثٗ ٚاْ ّ٘زاٖ ثب اٚطت .ثٗ آراِی پب٘ب ،ثبس٘ٚب ،ػکُ  ٚپؼت ا ٚرا ِبطبژ د٘يذ ٚ .اس ایٓ کبر ٌذت
ثجزیذّ٘ .بْهٛر کٗ ا ٚرا ثب اهّيٕبْ گزفتٗایذ  ٚؿحجت ِیکٕيذ  ٚػؼز ٚاْ حّبَ کٛچ ٌٛٛرا ثزایغ ِیخٛأيذ ،اجبسٖ د٘يذ کٛدکتبْ ٌگذ ثشٔذ ٚ
چٍپ چٍٛپ کٕذ.
وٕغ تؼبدٌي( حذٚد ِ 3-4ب٘ٗ)

کٛدک را رٚی سأ٘ٛبیتبْ لزار د٘يذ  ٚثٗ آراِی ا ٚرا در حبٌت ایظتبدٖ ٔگٗ داریذ .اجبسٖ د٘يذ تب أذاسٖای کٗ ٚسْ ثذٔغ ایجبة ِیکٕذ پب٘بیغ را
لٛی کٕذ  ٚثٗ تؼبدي ثزطذ.
غٍت خٛردْ
ثب گزفتٓ یک اطجبة ثبسی رٚػٓ در ثزاثز کٛدک  ٚحزکت دادْ آْ ثٗ ایٓ ط ٚ ٛآْ ط ،ٛکٛدک را تؼٛیك کٕيذ اس ػکُ ثٗ هزف پؼتغ ثغٍتذ.
ِّکٓ اطت تب ٚلتی خٛدع ثتٛأذ ثٗ تٕٙبیی غٍت ثشٔذ ثٗ کّی کّک ػّب ٔيبس داػتٗ ثبػذ.
وّي ثبال وؼيذْ( حذٚد ِ 3-4ب٘ٗ)
در حبٌی کٗ کٛدک رٚی پب٘بیتبْ دراس کؼيذٖ اطت ثٗ آراِی ا ٚرا ثب گزفتٓ ثبس٘ٚبیغ ،ثبال ثکؼيذ .طپض ثٗ آراِی در ثبسی ثبال  ٚپبیيٓ ،ا ٚرا
پبیيٓ ثجزیذّ٘ .يٓهٛر کٗ ا ٚثبال  ٚپبیيٓ حزکت ِیکٕذ ،ثب ا ٚؿحجت کٕيذ .ایٓ کبر کّک ِیکٕذ تب ِب٘يچٗ٘بی ػکُ ا ٚطفت ػٔٛذ  ٚکٛدک دٔيب ٚ
چٙزٖ خٕذاْ ػّب را اس ِٕظز دیگزی ثٕگزد.
حزوبت ريش ػيزخٛاراْ(ِ 0-4ب٘گي )
کٛدک ػّب دارد تٛأبیی ٔگبٖ کزدْ دليك را ثٗ دطت ِیآٚرد .ا ٚحبال ِیتٛأذ چٕذیٓ ثبٔيٗ رٚی یک ػیء ٔشدیک ِتّزکش ػٛد .ثٗ سٚدی اٚ
ِیتٛأذ ثب چؼّبٔغ ػّب را در حبٌی کٗ در اهزاف حزکت ِی کٕيذ ،دٔجبي کٕذ  .ا ٚثب ِؼتغ ثٗ أگؼت ػّب چٕگ ِیسٔذ  ٚآْ را ِحکُ ِی
گيزد .ا٘ ٚيجبٔغ را ثب تکبْ دادْ ثبس٘ٚب ،ثزٚس ِید٘ذ .سِبْ ػگفتأگيش تٛجٗ ثٗ آْ چٗ در جٙبْ ِیگذرد ،آغبس ػذٖ اطت.
ثٛطٗ أگؼتی
ٕ٘گبَ تغذیٗ کٛدک ،ا ٚرا تؼٛیك کٕيذ تب ٌت٘بیتبْ را ٌّض کٕذ (اگز ایٓ کبر را خٛد ثٗ خٛد أجبَ ّٔید٘ذ)ٛٔ .ک أگؼتبٔغ را ثجٛطيذ .کٛدک اس
رهٛثت ٌ ٚوبفت ٌت٘بیتبْ آگبٖ ِیػٛد ٚ ،ثٗ سٚدی یبد ِیگيزد أگؼتبٔغ را ثٗ طّت ٌت٘بی ػّب ثگيزد.
ایٓ را ثگيز (حذٚد ِ 4 -3ب٘گی)
ٚلتی کٛدکتبْ رٚی فزع خٛاثيذٖ یب رٚی ؿٕذٌی ِخـٛؽ ٔٛساد ٔؼظتٗ اطت ،یک اطجبةثبسی یب چيش دیگز را دٚر اس دطتزص أ ٚگٗ داریذ تب آْ
را ثگيزدٚ .لتی کٛدک ثزای رطيذْ ثٗ آْ تالع ِیکٕذِ ،وّئٓ ػٛیذ کٗ آْ را ِیگيزدّ٘ .چٕيٓ ِّکٓ اطت آْ را ثچؼذ.
چٕگ سدْ ثٗ أگؼت
اجبسٖ د٘يذ کٛدکتبْ ثٗ أگؼت ػّب چٕگ ثشٔذ  ٚآْ را ِحکُ ثگيزد .ثٗ آراِی ِمذاری أگؼتتبْ را ثکؼيذ تب فمن کٛدک ٚجٛد ػّب را حض کٕذ.
"ػشیشَ ت ٛخيٍی لٛی ٘ظتی!"
ِبٌغ أگؼت٘بی دطت  ٚپب
أگؼت٘بی دطت  ٚپبی کٛدکتبْ را ّ٘شِبْ ثّبٌيذِ .خـٛؿبً ِمذار کّی رٚغٓ ثچٗ ٔتيجٗ ایٓ کبر را ثٙتز ِیکٕذ .کٛدک ػّب اس ایٓ احظبص
ٌذت ِیثزد .ایٓ کبر درک ا ٚرا اس ثذٔغ افشایغ ِید٘ذ

تبة خٛردْ رٚثبْ
یک ٔٛار یب یک رٚطزی رٔگی ،رٚػٓ  ٚثٍٕذ را ثٗ هٛر ػً اس گزدٔتبْ آٚیشاْ کٕيذٚ .لتی خُ ِیػٛیذ تب کٛدک را ػٛف کٕيذ یب ا ٚرا ثزداریذ ،اجبسٖ
د٘يذ دطتغ را جٍ ٛثيبٚرد  ٚآْ را ٌّض کٕذ .ثٕؼيٕيذ  ٚدر ثبرٖ آْ چٗ کٗ ا ٚأجبَ ِید٘ذ ؿحجت کٕيذ.
ِظبثمٗ هٕبة وؼي
ثٗ کٛدک اجبسٖ د٘يذ تب ثٗ یک ک ٕٗٙظزف ػٛیی یب گٛػٗ ٌيف حّبَ چٕگ ثشٔذ .ثٗ آراِی گٛػٗ دیگزع را ثٗ هزف خٛدتبْ ثکؼيذ .ثٗ ا ٚثگٛیيذ
کٗ چمذر لٛی اطت .ػً کٕيذ ٚ ،ثگذاریذ تب ا ٚثزٔذٖ ػٛد!
ػخـی اجتّبػی ػيزخٛاراْ( ِ 0-4ب٘گي )
کٛدک ثٗ چؼّبٔتبْ ٔگبٖ خٛا٘ذ کزد تب ثٗ ػّب ثگٛیذ "ِٓ ِبي ت٘ ٛظتُ ".ا ٚػبػك در آغٛع گزفتٗ ػذْ  ٚتّبص فيشیکی اطت  ٚخيٍی ثٗ آْ
احتيبج داردٚ .لتی ا ٚثٗ ػّب احتيبج دارد طزٚؿذا ِیکٕذ یب گزیٗ ِیکٕذ .پبطخ ػّب  ٚؿذای ٔزِتبْ ا ٚرا آراَ خٛا٘ذ کزدٚ .لتی ا ٚجٛاة ثگيزد،
٘ 7فتگی ،ا ٚثب یک ٌجخٕذ سیجب
آراَتز خٛا٘ذ ػذ .ایٓ آراِغ ِؼّٛالً ثؼذ اس غذا خٛردْ ،اطتزاحت یب تؼٛیق ک ٕٗٙثچٗ حبؿً ِیػٛد .حذٚد
پبطخ خٛا٘ذ داد.
ثٕبی ػؼك  ٚاػتّبد
درطت ٚلتی کٛدک گزیٗ ِیکٕذ ثٗ ا ٚپبطخ د٘يذ .ایٓ رٚع اٚطت تب ثٗ ػّب چيش ِّٙی را ثگٛیذ .ثبر٘ب ا ٚرا در آغٛع ثگيزیذٌ ،جخٕذ ثشٔيذ ،آٚاس
ثخٛأيذ  ٚثب کٛدک ؿحجت کٕيذ .ایٓ رٚع ػّبطت ثزای ایٓ کٗ ثٗ ا ٚثگٛیيذ" ،دٚطتت دارَ  ٚاس تِ ٛزالجت ِیکُٕ".
ارتجبم اس هزیك ٔٛاسع
ثؼذ اس حّبَ ،ػبیذ کٛدک آِبدٖ ِبطبژ ثبػذ .اس رٚغٓ ثچٗ اطتفبدٖ کٕيذ  ٚثٗ آراِی ثبس٘ٚب ،دطت٘ب ،پب٘ب ،پؼت ،ػکُ  ٚسیز ا ٚرا ِبطبژ د٘يذ.
فمن تب سِبٔی کٗ کٛدک آراَ  ٚراكی اطت اداِٗ د٘يذ .ؿحجت کٕيذ  ٚتزأٗ ثخٛأيذ .ػّب ِیتٛأيذ آْ تزأٗ را خٛدتتبْ ثظبسیذ ---ثزای کٛدک
ِٔ ُٙيظت.
ثبسی چٙزٖ ػبد
حبٌت چٙزٖ "اِ "ٖٚتؼجت ثٗ خٛد ثگيزیذ؛ ٚلتی ثٗ ٔظز ِیرطذ کٗ کٛدک دارد ثٗ ؿٛرت ػّب تٛجٗ ِیکٕذ سثبٔتبْ را جٍ ٛثيبٚریذ یب ٌت٘بیتبْ را
جّغ کٕيذ .در آْ ٚكؼيت ثّبٔيذ  ٚثجيٕيذ آیب کٛدکتبْ ليبفٗ ػّب را تمٍيذ ِیکٕذ .اگز کٛدک اس ػّب تمٍيذ کزدٌ ،جخٕذ ثشٔيذ.
ٔگبٖ کزدْ ثٗ آیٕٗ

کٛدکتبْ را در ِمبثً آیٕٗ ثگيزیذِّ .کٓ اطت اس ٌجخٕذ سدْ  ٚحزف سدْ ثب خٛدع ٌذت ثجزدّ٘ .بْهٛر کٗ کٛدک ثٗ آیٕٗ ٔگبٖ ِیکٕذ ،اس ٔٛاسع ٔزَ
ػّب  ٚاس کٛدک دیگزی کٗ ِیثيٕذ آگبٖ ِیػٛد
ثبسی لبیُ ثبػک
ثب کٛدک خٛد لبیُ ثبػک ثبسی کٕيذ .دطتبٔتبْ را رٚی چؼّبْ خٛد  ٚثؼذ رٚی چؼّبْ کٛدکتبْ ثگذاریذ .دطتتبْ را ثزداریذ  ٚثگٛیيذ" ،داٌی".
طزتبْ را ثب پت ٛثپٛػبٔيذ  ٚثب گفتٓ "داٌی" ثيز ْٚثيبٚریذ .کٛدک ػّب اس ایٓ ثبسی  ٚتٕٛع آْ ٌذت ِیثزد.
دطت ٘بی ػبد
سِبٔی کٗ ِؼت کٛدکتبْ ػزٚع ثٗ ػً ػذْ کزد ،یک اطجبةثبسی کٛچک را در آْ ثگذاریذ .در ػيٓ حبي کٛدک اس ٚي کزدْ آْ خؼٕٛد ٔخٛا٘ذ
ػذ .ثگذاریذ ٕ٘گبَ ػيز خٛردْ ثٗ أگؼت ػّب چٕگ ثشٔذ .ثؼذ اس آْ ،دطتبٔغ را ثٗ طّت یک ثوزی ػيؼٗ ػيز ٘ذایت کٕيذ تب آْ را ثگيزد.
ٌجخٕذ ثشٔيذ  ٚثٗ ا ٚثگٛیيذ چمذر لٛی اطت!
ارتجبهبت ػيزخٛارْ( ِ 0-4ب٘گي )
چگِٙ ٗٔٛبرتٙبي ارتجبهي وٛدوبْ را لٛي طبسيُ؟
فزد تبسٖ ٚارد  ٚػگفت أگيش ػّب ثب کً ثذٔغ ارتجبم ثزلزار ِی کٕذٚ .لتی ثٗ چيشی احتيبج دارد ثب حزکبت ثذْ ،ؿذا٘ب  ٚگزیٗ خبؿغ ارتجبم
ثزلزار ِی کٕذ .إٓ٘گ ِٛرد ػاللٗ کٛدکتبْ ؿذای آراَ ػّبطت .اگزچٗ ا ٚاس طز  ٚؿذای اػلبی خبٔٛادٖ ٌذت ِی ثزد ،اِب السَ اطت اٚلبتی در
آراِغ ؿذای آْ ٘ب را ثؼٕٛد.
تزأٗ  ٚػؼز
کٛدک خٛد را ثب طزٚد ،ػؼز  ٚإٓ٘گ تزأٗ ٘بی ِحجٛة خٛد  ٚػؼز٘بی کٛدکبٔٗ آػٕب کٕيذٚ .اژٖ ٘بی یک إٓ٘گ آػٕب را ػٛف کٕيذ .حبال اطُ
کٛدک را اكبفٗ کٕيذ  ٚثؼذ ثخٛأيذ"(:چؼّک ثشْ ،چؼّک ثشْ ،ػٍي کٛچ ِٓ .ٌٛٛچمذر ػٍي کٛچٌٛٛیُ را دٚطت دارَ").
آٚاس خٛأذْ  ٚؿحجت کزدْ حيٓ ِزالجت
ٕ٘گبِی کٗ کٛدکتبْ را ػظت  ٚػِ ٛی د٘يذ ،ا ٚرا تغذیٗ ِی کٕيذ ،ثب ا ٚثبسی ِی کٕيذ ،یب پٛػک ا ٚرا ػٛف ِی کٕيذ ،آٚاس  ٚتزأٗ ثخٛأيذ.
تزأٗ ٘ب را ثب ُ٘ تزکيت کٕيذ .ثگذاریذ ٚلتی کٗ ؿحجت ِی کٕيذ یب آٚاس ِیخٛأيذ ،کٛدکتبْ ثٗ ؿٛرت ػّب ٔگبٖ کٕذ .طبیز اػلبی خبٔٛادٖ را ٔيش
ثٗ أجبَ آْ تؼٛیك کٕيذ .کٛدک پی ِیثزد کٗ تب چٗ أذاسٖ ِ ُٙاطت.
کٛدک ػبد
در ِٛالغ ػبدی  ٚآراِغ کٛدک خٛد را ثٗ ٌجخٕذ سدْ تؼٛیك کٕيذ .ػکٍک٘بی ػبد( ٗٔ ٚتزطٕبک) کٗ کٛدکتبْ دٚطت دارد ،ثزای ا ٚدر آٚریذ.
ٚلتی کٛدک ٌجخٕذ ِی سٔذ ،دٚثبرٖ ّ٘بْ ػکٍک را ایجبد کٕيذ .ثٗ کٛدک ثگٛیيذ کٗ چمذر ا ٚػبد اطت!
کتبة ٘بی ػکض دار
کٛدک را رٚی پب٘بیتبْ ثٕؼبٔيذ ،یک کتبة ثب ػکض ٘بی طبدٖٚ ،اكح  ٚرٔگی را هٛری ثگيزیذ کٗ ُ٘ ػّب  ُ٘ ٚکٛدکتبْ ثتٛأيذ آْ را ثجيٕيذ .ثٗ
آراِی ّ٘ ٚبْ هٛر کٗ ثٗ ػکض اػبرٖ ِی کٕيذ ،درثبرٖ آْ چٗ کٗ ِیثيٕيذ ؿحجت کٕيذ .کٛدک یبد ِیگيزد کٗ سِبْ ِوبٌؼٗ یک فزؿت
ثظيبرخبؽ اطت.
سِبْ ِخـٛؽ ؿحجت کزدْ
ٚلتی کٛدکتبْ ثيذار اطت ،ا ٚرا هٛری در آغٛع ثگيزیذ کٗ ثتٛأذ ؿٛرت ػّب را ثجيٕذ .کّی ؿحجت کٕيذّ٘ .بْ هٛر کٗ ا ٚثٗ ػّب ٔگبٖ ِیکٕذ،
ػّب ُ٘ ثٗ چٙزٖ أ ٚگبٖ کٕيذ .ا ٚرا تؼٛیك کٕيذ تب ؿذا٘ب  ٚثغ ثغ ٚ ٛجيغ ٘بی ِختٍف تٌٛيذ کٕذ .یک گفت  ٚگٛی دٔ ٚفزٖ داػتٗ ثبػيذ.
ٚاژٖ٘بیی ثزای سِبْ گزیٗ کٛدک
ّ٘بْهٛر کٗ ٕ٘گبَ گزیٗ ،کٛدکتبْ را آراَ ِیکٕيذ ،درثبرٖ ػٍت گزیٗاع ؿحجت کٕيذ .طؼی کٕيذ ثفّٙيذ کٗ ِؼکً کجبطت  ٚدر ػيٓ حبي کٗ
داریذ ٔيبس٘بیغ را ثزهزف ِیکٕيذ در ِٛرد آْ ثب ا ٚؿحجت کٕيذ.
تٛجٗ ثٗ ؿذا٘ب
ٕ٘گبِی کٗ در اهزاف خبٔٗ ؿذا٘بیی ِیػٕٛیذ ،ثب ؿحجت در ِٛرد آْ٘ب کّک کٕيذ تب کٛدک ِتٛجٗ آْ٘ب ػٛد ("ِٓ دارَ ؿذای سٔگ تٍفٓ را
ِیػٕ ِٓ" ،"َٛؿذای ثزادرت را ِیػٕ.)"َٛ
سِبْ تٍفٓ
ٚلتی کٗ ثب تٍفٓ حزف ِیسٔيذ ،کٛدکتبْ را ٔشدیک ثگيزیذ  ٚثٗ أ ٚگبٖ کٕيذ ،کٛدک اس تّبػب کزدْ  ٚگٛع دادْ ثٗ ػّب ٌذت خٛا٘ذ ثزد .ا ٚفکز
ِیکٕذ کٗ ػّب فمن ثب ا ٚحزف ِیسٔيذ!

