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 .هي اص تاسیکی هی تشسن 
  

تا آى کِ ایي تصَسات تیطتش اٍقات . دس کَدکاى دٍ تا ضص سال، تصَسات تا سشعت تسیاس صیادی سضذ هی کٌٌذ     

دستاسُ اتفاقات خَب سخ هی دٌّذ، هوکي است ّویي تصَسات، کَدکاى سا اص تسیاسی سخذادّا عصثی کٌٌذ یا سثة 

آًْا  .ٍ رٌّی کَدکاى دس ایي سٌیي، تسیاس پیچیذُ ٍ اثشپزیش است تشٍص تشس دس آًْا ضًَذ صیشا سًٍذ فکشی

اگِ ّیَالیی دس اتاق دختشی تَد کِ دیطة هاهاى داستاًص سا تعشیف هی کشد، پس »: دسخلَت تا خَد هی اًذیطٌذ

یل خَتی یا اگش یکی اص خَاّشاى یا تشادساًص اص تاسیکی تتشسذ احتواال دل «!هوکي است دس اتاق هي ّن ّیَال تاضِ

 !است کِ اٍ ّن تصوین تگیشد تتشسذ

 ٍاکٌص ضوا تِ تشس کَدک
ایي کاسّا تِ اٍ ًطاى . ّشگض کَدکتاى سا تشای تشسص هسخشُ ًکٌیذ، تحقیشش ًکٌیذ یا تشایص دلیل هٌطقی ًیاٍسیذ

س کٌذ هی دّذ ضوا خطشی کِ اص ًظش اٍ تسیاس ٍاقعی است سا دسک ًوی کٌیذ ٍ حتی هوکي است تیطتش احساس تش

تِ عالٍُ، هسخشُ کشدى تاعث هی ضَد کِ عضت ًفسص . چَى احساس هی کٌذ ضوا ًوی تَاًیذ اص اٍ هحافظت کٌیذ

اگش ّشاساى اص خَاب پشیذُ، تِ اٍ اطویٌاى دّیذ کِ خَاب سخذادی ٍاقعی ًیست ٍ اٍ دس اهٌیت . سا اص دست تذّذ

چشاغ اتاق سا تا صهاًی کِ تشس  .ی کٌاسش تخَاتیذاگش الصم تاضذ چشاغ سا سٍضي کٌیذ، تغلص کٌیذ ٍ هذت. است

اگش تصوین گشفتیذ اتاق سا تشک کٌیذ، دس اتاق سا کوی تاص تگزاسیذ تا ًَس تیشٍى تِ . کَدک اص تیي تشٍد سٍضي تگزاسیذ

 .داخل اتاق تیفتذ ٍ کَدک صذای ضوا یا کاسّایتاى سا تطٌَد

 آًچِ کِ تایذ اًجام دّیذ
اطویٌاى . ّشگض ًگَییذ تچِ ّای تضسگ ًوی تشسٌذ. اجاصُ تذّیذ دس هَسد آى حشف تضًذ .تِ تشسص اّویت تذّیذ

تا تصَسات اٍ پیص تشٍیذ؛ یعٌی اگش اصشاس داسد کِ یک  .«اگِ تخَای کٌاست هی هًَن»: تِ اٍ تگَییذ. دٌّذُ تاضیذ

اص عشٍسک ّای هَسد عالقِ  حتی هی تَاًیذ یکی. غَل دس کوذ لثاسْایص است، کوذ سا تاص کٌیذ ٍ آى سا تگشدیذ

 .اش سا تِ عٌَاى هحافظ خَد اًتخاب کٌیذ یا تِ کَدکتاى جوالت خاصی یاد تذّیذ کِ تا آى غَل سا ًاپذیذ کٌذ

صهاًی کِ ًیوِ ّای ضة صذای کَدکتاى سا هی ضٌَیذ، ًضدش تشٍیذ ٍ اٍ سا دس . استثاطی هطلَب تِ ٍجَد آٍسیذ

ّن اهتحاى کٌیذ کِ تا چطواى تستِ چیضّای خَب هثل تستٌی یا قلعِ ضٌی  تاصی ّایی سا تا. تاسیکی آسام کٌیذ

اص ایي کِ اتاق کَدک فقط هکاًی تشای استشاحت ٍ خَاب اٍ تاضذ پشّیض کٌیذ؛ اتاق اٍ تایذ . کٌاس ساحل سا تصَس کٌذ

ص غلثِ هی کٌذ صهاًی کِ کَدکتاى تش تشس. ضجاعتص سا تحسیي کٌیذ .هکاًی ضاد ٍ فاسغ اص احساسات هٌفی تاضذ

اگش اٍ توام ضة سا دس حالی کِ چشاغ . اّویتی ًذاسد کِ ایي گام چقذس کَچک تَدُ است. سا تسیاس تضسگ کٌیذ

خاهَش است دس تختص گزساًذُ تاضذ، یک جطي کَچک تگیشیذ یا یک ّذیِ کَچک سا دس عَض تشایص آهادُ 

 .کٌیذ

 چگًَِ اص تشس جلَگیشی کٌین
یادتاى تاضذ کِ قطعاً . تواضای فیلن ٍ سشیال ّای تشسٌاک سا تشای کَدکتاى هوٌَع کٌیذ خَاًذى کتاب ٍ قصِ، یا

 .سا ًثایذ تِ ّیچ ٍجِ تش صتاى آٍسیذ« اگش دسست سفتاس ًکٌی آقا غَلِ هیاد تَ سٍ هی تشُ»تْذیذّایی هثل 
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