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غساٞب ی زز،ثت ٓٔ،ث ٝآرأی ث ٝوّٕبر ٔفْٟٛسز سجسیُ ٔیط٘ٛس أ ٚیشٛا٘س ثبثب ٔ ٚبٔبی
٘طبٖ ٔیسٞس ؤ ٝؼٙی اسٓ اضیب را ٔیفٕٟس.اٌز اس چیشی ٘بذطٛٙز ثبضس

ثب ٔؼٙی دسر ٔ ٚبزرش را ثٍٛیس  ٚثشسریح

"٘ٔ "ٝیٍٛیس .چٕٗ سزش ثب سٕبیُ ث ٝرا ٜرفشٗ ٌزْ ضسٜ

اسز ٕٔىٗ اسز زر حزف سزٖ لسری وٙس ضٛزٚ.لشی چیشی ٔیرٛاٞس،ث ٝوٕه زسز  ٚحزوبر غٛرر  ٚثىبرٌیزی یه وّٕ ٝضٕب را
ٔشٛخ ٝسمبضبیص ٔی وٙس.
خغحغ ٝرا لبیٓ وٗ
 3ضی را ؤ ٝثُ خغحغ ٝاس ذٛز غسا سِٛیس ٔیىٙٙس را ث ٝوٛزن ٘طبٖ زٞیس.اخبس ٜزٞیس ثزای ٔسر وٛسبٞی ثب آٟ٘ب ثبسی وٙس سذس
ٞز س ٝرا سیز یه ٔیش یب خؼج ٝیب دبرچٔ ٝرفی وٙیس  ٚغسای یىی اس آٟ٘ب را زر ثیبٚریس اس ا ٚثرٛاٞیس حسس ثش٘س وسأیه اس اضیب غسا
سِٛیس وززٜا٘س.
زر ذّٛر
سٔب٘ی را ثبوٛزن زر خبیی و ٝغسای رازی ٛیب سّٛیشیٕ٘ ٖٛیبیس  ٚوسی ٔشاحٓ ٘یسز ثزای حزف سزٖ ثب ا ٚاذشػبظ زٞیس ٚزر ثبرٜ
وبری و ٝا٘دبْ ٔیسٞیس یب ا ٚا٘دبْ ٔیسٞس ث ٝا ٚسٛضیح زٞیس .سٛخ ٝاٚرا ث ٝحزوز ِجٟب  ٚزٞبٖ ذٛز خّت وٙیسٚ .لشی ا ٚحزف ٔیش٘ساٚ
را سطٛیك وٙیس و ٝحزوبر ضٕب را سىزار وٙس.
زسز سزٖ ثب ریشٓ
ثزای وٛزن آٍٟٙٞبی ضبز وٛزوب٘ٔ ٝحّی یب ّٔی ثرٛا٘یس  ٚا ٚرا سطٛیك ث ٝوف سزٖ  ٚحزوز ٔٛس ٖٚا٘سأٟب وٙیس .ایٙىبر را ثب
اسشفبز ٜاس ٌٛش زازٖ ثٛٔ ٝسیه ٔ ٓٞیشٛا٘یس ا٘دبْ زٞیس .
ٌٛش زازٖ ث ٝسّفٗ
ٚلشی دسر یب یىی اس ٘شزیىب٘ی و ٝوٛزن آٟ٘ب را ٔیضٙبسس سّفٗ ٔیس٘س اس آٟ٘ب ثرٛاٞیس ثزای ٔسر وٛسبٞی ثب وٛزن غحجز وٙٙس.اٚ
احشٕبال ٛٙٞس ٕ٘یرٛاٞس یب ٕ٘یسٛا٘س ثب سّفٗ غحجز وٙس ِٚی اس ایٙى ٝغسای آضٙبیی اس آٖ سٛی ذط ٔیبیس ِذر ٔیجزز.
خّٕ ٝسبسی

ٚلشی وبرٞبی ذب٘ ٝرا ا٘دبْ ٔیسٞیس یب غذا ٔیذٛریس ،زرثبر ٜآٖ ث ٝوٛزن سٛضیح زٞیس .سطٛیمص وٙیس و ٝخٕالر ز ٚوّٕٝای
ٔثُ"آة ثس ،ٜث ٝثٔ ٝیرٛاْ" را ازا وٙس .ایٗ ٔزحّ ٝاس سرٗ ٌفشٗ ا ٚرا ثزای ثیبٖ خٕالر ثشرٌشز وٕه ٔیىٙس.
وشبثرٛاٖ وٛچه
ٞز رٚس ثزایص ثب اذشػبظ ٚلز ٔؼیٙی وشبة ثرٛا٘یس .ا ٚرا زر ثغُ ثٍیزیس  ٚثزایص ٘بْ ػىسٟبیی و ٝزر وشبة ٔیجیٙس را ثجزیس.
ثزذی اٚلبر اس اٚثذزسیس "دیطی وٛ؟ خٛخ ٛوساْ اسز؟"ٕٔىٗ اسز اثشسای وبر ذیّی ٘شٛا٘س آٟ٘ب را زر وشبة ٘طبٖ ثسٞس ِٚی اس ایٗ
ٔٛضٛع ٍ٘زاٖ ٘طٛیس  ٚآ٘زا سىزار وٙیس.
یبری رسبٖ ثشري
وٛزن ضٕب ٔیشٛا٘س وٕه وٙٙس ٜذٛثی ثبضس .ث ٝا ٚزسشٛرار سبزٜای ٔثُٔ" :یش٘ٛی دٛضىز را ثزاْ ثیبری؟ ثسٞیس.ضّٛارر ر ٚثٗٔ ٝ
ثسٕٔ ".ٜىٗ اسز ٘یبس ث ٝاضبر ٜثٔ ٝحُ آٖ ضی ثبضس .ثؼس اس ایٙى ٝایٗ وبر را وزز اس ا ٚسطىز وٙیس  ٚیبزآٚری وٙیس و ٝچ ٝوٕه
ثشرٌی وزز ٜاسز.
حزوبر زرضز ٘ٛدب )( 16-12
 ٓٞایٙه وٛزن دز وبر ضٕب ٔیسٛا٘س ث ٝسزػز زر اطزاف ذب٘ ٝخبثدب ضٛز .ضبیس ثشٛا٘س ذٛزش ثبیسشس  ٚثب ٌزفشٗ ٔجّٕبٖ ذب٘ ٝراٜ
ثزٚز یب ذٛزش ث ٝذٛثی را ٜثزٚز .ا ٚسؼی ٔیوٙس اس دّٞٝب ثبال ثزٚز  ٚچطٕبٖ ٔزالت ضٕبذیّی ٔ ٟٓاسز .وٛزن ضٕب ػبضك ُٞ
زازٖ  ٚوطیسٖ اضیبء اسز  ٚرٚس ث ٝرٚس ٘یزٙٔٚسسز ٔیضٛز.
ثیب ثزیٓ لسْ ثش٘یٓ
وٛزن ضٕب ػبضك لسْ سزٖ  ٚزیسٖ چیشٞبی سبس ٜاسز .زرثبر ٜچیشی ؤ ٝیثیٙیس ثب ا ٚغحجز وٙیس .زر یه ٔىبٖ ثبس ،ث ٝا ٚاخبسٜ
ثسٞیس اسجبةثبسی چزخزار ذٛز را ثىطسٚ .لشی و ٝا ٚذٛزش ث ٝسٟٙبیی ضیء ثشرٌی را حزوز ٔیزٞس ،اس احسبس لسرر ِذر
ٔیثزز .زلز وٙیس و ٝاسجبةثبسی چزخزار را ثػٛرر ایٕٗ ٍ٘ ٝزاضش ٝثبضس.

زر لبیك دبر ٚثشٖ
ثٍذاریس وٛزوشبٖ رٚی است چٛثی ٌٟٛارٜای یب رٚی یه غٙسِی سبة ثرٛرز .ا ٚرا رٚی سا٘ٞٛبیشبٖ ثٍذاریس  ٚثس٘شبٖ را خّ ٛػمت
وٙیس .رٚی وفاسبق زر ٔمبثُ ا ٚثٙطیٙیس ،زسز ا ٚرا ثٍیزیس  ٚث ٝآرأی ا ٚرا خّ ٛػمت ثىطیسٚ.لشی ا ٚرا خّ ٚ ٛػمت ٔیوٙیس ضؼزی
ثرٛا٘یس ٔثُ"،دبر ٚثشٖ دبر ٚثشٖ ثب لبیمز" .

ػجٛراس سُ٘ٛ
یه ّٔحف ٝیب رٚسرشی ثززاریس  ٚرٚی ٔیش یب دطز زٚسب غٙسِی د ٟٗوٙیس طٛری و ٝیه س ُ٘ٛزرسز ضٛز .وٛزن را سطٛیك وٙیس
سب سیٝٙذیش اس ٚسط آٖ ثٍذرز« .اس ٚسط ثیب» «رفشی ا٘ٚدب» «س ٛایٗ وبر ر ٚوززی!» ذٛاٞز  ٚثزازرٞب  ٓٞایٗ ثبسی را خبِت ا٘دبْ
ٔیزٙٞس.
سٛح را ثغّشبٖ
وٛزن ضٕب اس ثبسی ثب سٛح ِذر ٔیثزز ضٕب ٔیسٛا٘یس ٔمبثُ ا ٚثٙطیٙیس  ٚسٛح را ث ٝطزف ا ٚثغّشب٘یس ا ٚرا سطٛیك وٙیس سب سٛح را
زٚثبر ٜث ٝسٕز ضٕب ثغّشب٘سٚ .لشی و ٝایٗ وبر را وزز ثزای ا ٚزسز ثش٘یس .اٌز سٛح ثشري ٘ ٚزْ ثبضس (ٔثُ سٛدٟبی دبرچ ٝای یبثبزی
ثشري)ٕٔ ،ىٗ اسز ثشٛا٘س آٖ را ثٍیزز.
لسْ سزٖ اٍ٘طشی
ٚلشی وٛزن اٍ٘طششبٖ را ٌزفش ٝاسز ٕٞزا ٜثب ا ٚلسْ ثش٘یس .وٛزن سػٕیٓ ثٍیززو ٝثزٚیس یب ثبیسشیس .زرثبر ٜآ٘چ ٝؤ ٝیثیٙیس ٚ
خبیی ؤ ٝیرٚیس غحجز وٙیس «ثیب ثزیٓ طزف اٌّٟ ٖٚب» «ثیب ثزیٓ دبییٗ ا ٖٚسذ »ٝ؛یب «س ٛذیّی ذٛة رأ ٜیرٚی!».
ٞیدبٖ رلع
آ ًٙٞرلع ضبز ثٍذاریس  ٚث ٝوٛزن ٘طبٖ زٞیس و ٝچطٛر ثزلػس! حزوز وٙیس ،ثچزذیس  ٚزسز ثش٘یس  ٚدبٞبیشبٖ را ثىٛثیس .سؼساز
سیبزی آٔ ًٙٞرشّف را أشحبٖ وٙیس .سؼسازی ضبَ ٌززٖ  ٚرٚثبٖ را سىبٖ زٞیسٕٟٔ ،ب٘ی رلع زاضش ٝثبضیس.
حزوبر ریش ٘ٛدب ( ٔ12 -16ب) ٝٞ
حبال وٛزن ثب ٟٔبرر ثیطشزی اس اٍ٘طشب٘ص اسشفبزٔ ٜیوٙس .ا ٚثب اٍ٘طز اضبر٘ ٜطبٖ ٔیزٞس ٔ ٚیسٛا٘س سىٞٝبی وٛچه ٘بٖ غجحب٘ٝ
را ثب وٕه اٍ٘طز ضسز  ٚاٍ٘طز زیٍز ثززارز .أ ٚیسٛا٘س ٔساز رٍ٘ی یب ٔبصیىی را ٍ٘ ٝزارز  ٚثب آٖ ذط ثىطس ٔ ٚیسٛا٘س اضیبء
وٛچىی ٔثُ ٔید را ثززارز  ٚزر ٖٚخؼجٔ ٝید ثٍذارز.

ضىٛفبیی ٙٞزی
ثٍذاریس وٛزن ضٕب ثب اسشفبز ٜاس یه ٔساز رٍ٘ی  ٚوبغذ ثشري ثزای ضٕب ٘مبضی ثىطس .فضبی سیبزی زراسبق ثزای وٛزن فزآٞ
وٙیسٕٔ .ىٗ اسز وٛزن فمط چٙس سب ذط ثىطسِٚ ،ی ذیّی ا ٚرا سطٛیك وٙیس« :ث ٝایٗ سػٛیزی و ٝوطیسی ٍ٘ب ٜوٗ!» ٔطٕئٗ
ضٛیس ٚلشی وبرسبٖ سٕبْ ضس ٔساز رٍ٘یٞب را خٕغ وٙیس .وٛزن ضٕب ٛٙٞس ٕ٘یزا٘س و ٝضٕب فمط ٔیذٛاٞیس ثب آٟ٘ب رٚی وبغذ ثىطیس.
دزسبة سٛح

فزس٘سسبٖ را سطٛیك وٙیسسب دزسبة سٛح ٘زْ  ٚوٛچىی را سٕزیٗ وٙس .ا ٚرا ایسشبز ٜزر خبیی ثٍذاریس ٚسٛح را دزسبة وٙیس .زٚثبرٜ
أشحبٖ وٙیس ـ ثجیٙیس سب ودب ٔیرٚز .زر اثشسا إٔ ٚىٗ اسز احشیبج زاضش ٝثبضس و ٝضٕب چٍٍ٘ٛی دزسبة سٛح را ث ٝا٘ ٚطبٖ زٞیس.
«ٚایٍ٘ ،ب ٜوٗ سب ودب رفز!»
سبذز ثب وبرسٗ
خؼجٞٝبی ضیز را ثزای اسشفبز ٜث ٝػٛٙاٖ آخز ثطٛئیس  ٚخٕغآٚری وٙیس .ث ٝوٛزن ٘طبٖ زٞیس و ٝچطٛر آٟ٘ب را رٚی  ٓٞثٍذارز ،ثؼس
آٟ٘ب را ذزاة وٙیس .آٟ٘ب را رٚی  ٓٞثچیٙیس سب زیٛاری ثسبسیس  ٚزٚثبر ٜآٖ را ذزاة وٙیس.
٘ٛار چست
ثب ٘ٛارچستٌِّٝٛ،ای چسجٙبن زرسز وٙیس .ث٘ ٝحٛی و ٝثیز ٖٚآٖ چسجٙبن ثبضس .آٖ را ث ٝوٛزن ثسٞیس سب ثب آٖ ثبسی وٙس .ایٗ
وبر ثزای وٛزن ثسیبر سزٌزْ وٙٙس ٜاسز  ٚسٕزیٗ ذٛثی ثزای اٍ٘طشب٘ص ٞسز.
چال٘سٖ
یه اسفٙحِ ،یف ،یب سٛح اسفٙدی ث ٝوٛزن ثسٞیس سب زر حٕبْ ثب آٖ ثبسی وٙس .ث ٝوٛزن ٘طبٖ زٞیس و ٝچطٛر آة را ثٍیزز  ٚثٝ
ثیز ٖٚثچال٘س .ثبیس اخبس ٜزٞیس وٛزوشبٖ ثب اسجبةثبسی دالسشیىی آةدبش ثبسی وٙسٚ .الؼب ث ٝا ٚذٛش ٔیٌذرز.
دز وززٖ  ٚذبِی وززٖ
یه ظزف یب خؼج ٝدالسشیىی  ٚسؼسازی ٚسیّٔ ٝثُ ٌیزِ ٜجبس ،یه لبضك ،یه ٔبضیٗ اسجبةثبسی  ٚیه لزلز ٜث ٝوٛزن ثسٞیس.
ٔطٕئٗ ثبضیس و ٝایٗ ٚسیّٞٝب ث ٝا٘ساس ٜوبفی ثشري ٞسشٙس و ٝذطز ذفٍی ٘ساضش ٝثبضٙس .ث ٝوٛزن ٘طبٖ زٞیس و ٝچطٛر  ٕٝٞرا
زاذُ خؼج ٝثٍذارز ،ثؼس آٟ٘ب را زٚثبر ٜثیز ٖٚثزیشز .فززا خؼج ٚ ٝاضیبء آٖ را سغییز زٞیس.
سٔبٖ وشبثرب٘ٝ
حسٚزا ٞز زٞ ٚفش ٝثز٘بٔ ٝرفشٗ ث ٝوشبثرب٘ ٝرا سزسیت زٞیس.وشت خسیس را ثب وٕه وٛزن ذٛز ا٘شربة وٙیس  ٚثززاریسٞ .ز رٚس آٟ٘ب را
خّٛی رٚیشبٖ ثٍیزیس  ٚثب  ٓٞزاسشبٖ را ثرٛا٘یس ،زر ٔٛرز ػىسٟب ثب  ٓٞغحجز وٙیس ٚثٚ ٝی اخبس ٜزٞیس وشبة را ٚرق ثش٘س  ٚثٝ
ػىسٞب اضبر ٜوٙس .چ ٝاٚلبر سیجبیی را ثب ٔ ٓٞیٌذرا٘یس!
حُ ٔسئّٛ٘ ٝدب ٔ ( 16-12ب) ٝٞ
وٛزن ضٕب ٔطغ َٛخسشد ٛاسز ا ٚاس ٍ٘ ٝزاضشٗ ،چیسٖ ٚ ،ثبسی وززٖ ثب اسجبةثبسیٞب ِذر ٔیثزز .ا ٚثرصٞبی ثسٖ ذٛز را یبز
ٔیٌیزز ٔ ٚیسٛا٘س زر غٛرر سئٛاَ وززٖ حسالُ ث ٝیىی اس آٟ٘ب اضبر ٜوٙس .ا ٚاس وشبثٟب  ٚزسز سزٖ ث ٝث ٝػىسٟبی ٔٛرز ػاللٝاش
ِذر ٔیثزز.اخبس ٜزٞیس زر ٚرق سزٖ وشبة وٕه وٙس .اس ایٙى ٝثفٕٟس اضیب چٍ ٝ٘ٛوبر ٔیوٙٙس ِذر ٔی ثزز.

لّّه
ثب یه لٛطی ثشري وٙسز ٚیب ظزف دالسشیىی ،لّّه زرسز وٙیس .ضىبف زراسی حسٚز یه سب٘شیٔشز رٚی خؼج ٝایدبز وٙیس .اسزر
ضیطٞٝبی ٘ٛضبث ٝث ٝػٛٙاٖ «د »َٛاسشفبز ٜوٙیس یب سىٞٝبی ٌزز اس خؼج ٝثجزیس .چٍٍ٘ٛی ٌذاضشٗ سىٞٝب را زر ٖٚلّّه ث ٝوٛزن
٘طبٖ زٞیس.
٘مبضی ثب آة
یه لّٕٛی سٕیش  ٚسطُ وٛچىی اس آة غبف ث ٝوٛزن ثسٞیس .زر یه رٚس آفشبثی ،ثیز ٖٚثزٚیس  ٚاخبس ٜزٞیس وٛزن رٚی زیٛارٞب،
دیبزٜر ٚیب حػبر اطزاف ذب٘ ٝثب آة ٘مبضی وٙس .وٛزن ضٕب اس ایٗ ٘مبضی ِذر ذٛاٞس ثزز .سذس ٔٙشظز ثبضیس سب ذطه ضٛز ٚ
زٚثبر٘ ٜمبضی ثىطیس .ایٗ وبر را زر ٖٚذب٘ ٝثب یه لّٕ ٚ ٛیه سى ٝوبغذ أشحبٖ وٙیس «ٍ٘ب ٜوٗ ٘مبضی زارٔ ٜحٔ ٛیض.»!ٝ
حُ ٔسئّٝ
ث ٝوٛزن اخبس ٜزٞیس سب ثزرسی وٙس اضیبء چطٛر وبر ٔیوٙٙس  ٚچ ٝوبری ا٘دبْ ٔیزٙٞس .ث ٝوٛزن ٘طبٖ زٞیس و ٝچطٛر وّیس الٔخ
را رٚضٗ  ٚذبٔٛش ٔیوٙس٘ .طبٖ زٞیس و ٝچطٛر چزاؽ ل ٜٛوبر ٔیوٙس .ثب ا ٚزر ٔٛرز ایٙى ٝچ ٝوبر ٔیوٙیس  ٚچزا ایٗ وبر را ٔیوٙیس
غحجز وٙیس ٗٔ« :وشٓ را ٔیدٛضٓ چ ٖٛسززْ اسز».

خسشدٌٛز وٛچِٛٛ
زر سٔبٖ آرأی ،اس وٛزن ثرٛاٞیس و ٝدش ٛرا دیسا وٙس یب وشبة را اس اسبق زیٍزی ثیبٚرز .اس ا ٚچیشٞبیی ثرٛاٞیس و ٝزر ایٗ ٔٛلغ
ٕ٘یسٛا٘س ثجیٙسٕٔ .ىٗ اسز ث ٝا٘سوی وٕه ٘یبس زاضش ٝثبضسٚ .لشی وٛزن ٔٛفك ضس ،حشٕبً ثٍٛئیس «ٔشطىزْ».
ثبسی خٛر وززٖ
ثچٞٝب زر ایٗ سٗ سبس ٜث ٝایٗ ٔٛضٛع زلز ٔیوٙٙس و ٝچٚ ٝلز ز ٚضیء ث ٓٞ ٝضجیٝا٘س ،ث ٝذػٛظ وفص ،خٛراة ،یب چیشٞبی
زیٍزی ؤ ٝیضٙبسس .ایٗ ثبسی را ا٘دبْ زٞیس :یه ِ ٍٝٙوفص یب خٛراة وٛزن را ثززاریس .اس وٛزن سئٛاَ وٙیس ٍِٝٙ ،زیٍز وٝ
زرسز ٔثُ ایٗ ٞسز ودبسز؟ ث ٝوٛزن وٕه وٙیس سب خٛر وٙس« .ثّ ،ٝایٗ زٚسب ٔثُ ٕٙٞس».
ٔثُ ٔٗ س ٓٞٛا٘دبْ ثسٜ

یه ثبسی ثب وٛزوشبٖ ا٘دبْ زٞیس .چیشی ا٘دبْ زٞیس  ٚسؼی وٙیس وٛزن  ٓٞاس ضٕب سمّیس وٙس زسز ثش٘یس ،اٌز ا ٚسؼی ٔیوٙس
ثٍٛئیسٍ٘« :ب ٜوٗ :سٔ ٓٞ ٛیسٛا٘ی زسز ثش٘ی!» ثیٙی ذٛز را ِٕس وٙیس ،سثب٘شبٖ را ثیز ٖٚثیبٚریس  ٚثٍٛئیس «س ٓٞ ٛسؼی وٗ!» ٚلشی
ا ٚوبری سبس ٜا٘دبْ ٔیزٞس ،اس ا ٚسمّیس وٙیس .ضبز ثبضیس .ضٕب ٔیسٛا٘یس ایٗ وبر را ثب آی ٓٞ ٝٙأشحبٖ وٙیس
ضرػی اخشٕبػی ٘ٛدب ( ٔ 12-16ب) ٝٞ
وٛزن اخشٕبػی ضٕب زٚسز زارز سٛح را غُ زٞس  ٚزاِیٔٛض ٝیب ثبسیٞبی سؼبّٔی را ثب ضٕب ا٘دبْ زٞس .ا ٚاحشیبج زارز ثسا٘س و ٝضٕب
٘شزیه ٞسشیس .زر ٚالغ زٚسز زارز زر ٔزوش سٛخ ٝلزار ثٍیزز! ٘سجز ث ٝضٕب ػبطف ٝػٕیمی ٘طبٖ ٔیزٞس أب ٚلشی وبرٞب ٔطبثك
ٔیُ ا ٚدیص ٕ٘یر٘ٚس ٕٔىٗ اسز وح ذّمی وٙس .ا٘ ٚسجز ثٟٔ ٝبرسٟبیص احسبس غزٚر ٔیوٙسٔ ٚ ،یذٛاٞس یبز ثٍیزز و ٝچطٛر ثٝ
سٟٙبیی وبرٞبیص را ا٘دبْ زٞس.

ِجبس دٛضیسٖ
ٕٔىٗ اسز وٛزن ضٕب زٚسز زاضش ٝثبضس و ٝوالٜٞب  ٚوفصٞبی ٔرشّف را ثذٛضس  ٚذٛزش را زر آیٍ٘ ٝٙب ٜوٙس .یه خؼج ٝسؼٛیض
ِجبس ٔثُ ضبٌَززٖ ٔ ٚبسهٞبی ذٙسٜزار زرسز وٙیسٌٍٟ .ب ٜچیشٞبی خسیس ث ٝآٟ٘ب اضبف ٝوٙیسٔ .یسٛا٘یس چیشٞبی خبِجی اس
فزٚضٍبِ ٜجبس یب ِجبسٟبی ثس ٖٚاسشفبز ٜثشرٌشزٞب دیسا وٙیس.
زر وبرٞبی ذب٘ ٝوٕه وٗ
وٛزن ضٕب ٔیسٛا٘س زر وبرٞبی وٛچىی ٔثُ دبن وززٖ سفز ٜثب اسفٙح ،ث ٓٞ ٝسزٖ غذا یب خبر ٚوززٖ ا٘سوی ٌزز ٚذبن ثب یه
خبرٚی وٛچه ،ث ٝضٕب وٕه وٙس .ا ٚاس ا٘دبْ زازٖ وبر ٔطرع ضس ٜثزای ضٕب ِذر ٔیثزز .حشٕبً ث ٝذبطز وٕه ا ٚرا سطٛیك وٙیس.
ٔسٛان سزٖ ز٘ساٟ٘ب
ٔسٛان وٛزن را ث ٝا ٚثسٞیس .اخبس ٜزٞیس ث ٝچٍٍ٘ٛی ٔسٛان سزٖ ضٕب یب ذٛاٞز ثزازرش ٍ٘ب ٜوٙس .ا٘سوی ذٕیز ز٘ساٖ (ثسٖٚ
فّٛرایس) رٚی ٔسٛان ثٍذاریس سب وٛزن آٖ را ٔشٔش ٜوٙس .ا٘شظبر ٘ساضش ٝثبضیس سیبز ٔسٛان ثش٘س ،احشٕبَ زارز ٍٙٞبْ یبزٌیزی ایٗ
وبر خسیس ٔسٛان را ثدٛز ٚ ،ضٕب ٕٔىٗ اسز ایٗ وبر را ثزایص سٕبْ وٙیس .زردبیبٖ ٔسٛان ٚی را زر ٔحّی ایٕٗ  ٚسٕیش ثزای
اسشفبز ٜزر٘ٛثز ثؼس لزارزٞیس.
رفشٗ ث ٝثبسار ثزای ذزیس وززٖ
وٛزن را ٕٞزا ٜذٛزسبٖ ثزای «وٕه» ث ٝسٛدز ٔبروز ثجزیس .زرثبر ٕٝٞ ٜرٍٟ٘ب  ٚثٞٛب ثب آٖ غحجز وٙیس .اخبس ٜزٞیس وٛزن چیشی
ٔثُ یه لٛطی یب آثٕی ٜٛرا ٍ٘ ٝزارزٍٙٞ .بْ حسبة وززٖ ثٍذاریس وٛزن ث ٝغٙسٚق دززاذز وٙس .چ ٝزسشیبر ذٛثی!
لبیٓ ثبضه
زر ذب٘ ٝثب لبیٓ ضسٖ دطز زر ،ثبسی لبیٓ ثبضه ا٘دبْ زٞیس ،وٛزن را غسا وٙیس ثؼس اس ٌٛضٝای ث ٝاٍ٘ ٚب ٜوٙیس سب ضٕب را دیسا وٙس.
یه ذٛاٞز یب ثزازر ٔیسٛا٘س ایٗ ثبسی را خبِت ا٘دبْ زٞس .ایٗ وٕه ٔیوٙس سب ثچ ٝثفٕٟس ٚلشی ضٕب زیسٕ٘ ٜیضٛیس ،ثبس ٓٞ
ثزٔیٌززیس.
حٕبْ وززٖ وٛزن
ٍٙٞبْ اسشحٕبْ وٛزن ،اخبس ٜزٞیس ا ٚیه ػزٚسه دالسشیىی را ثطٛیس .ث ٝوٛزن ٘طبٖ زٞیس و ٝچطٛر ثب ػزٚسه ثٔ ٝالیٕز
رفشبروٙس .ثؼساً ،اخبس ٜزٞیس وٛزن آٖ را ذطه وٙس  ٚزر آغٛش ثٍیزز .ایٗ وبر زٚسز زاضشٗ را ث ٝا ٚیبز ٔیزٞس.
سٔبٖ ٘ظبفز
اس وٛزن ثرٛاٞیس و ٝوٕه وٙس اسجبةثبسیٞب را خٕغ وٙیس .ضٕب ث ٝیه خؼج ٝیب لفس ٝاحشیبج زاریس سب اسجبةثبسیٞب را زر آٖ لزار
زٞیس .اسجبةثبسیٞب  ٚچٍٍ٘ٛی ٌذاضشٗ آٟ٘ب را زر ٔىبٖ ٔٛرز ٘ظز ث ٝوٛزن ٘طبٖ زٞیس« .چ ٝزسشیبر ذٛثی».

