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کاسه ای در آشپزخانه می افتد و شیر و سایر نوشیدنی ها را روی دیوار 

پخش می کند.

سگ از حیاط خلوت در حالی وارد خانه می شود که کامال و به شکلی 

وصف ناپذیر، خیس شده است.

یکی از فرزندان تان، برادر یا خواهر کوچکترش را تهدید می کند.

برای سومین بار در این ماه از دفتر مدیر مدرسه با شما تماس می گیرند.

چه می کنید؟

از شما می خواهیم هرچه در مورد نظم و  این که پاسخ دهید،  از  قبل 

چه  کلمات  این  اصال  کنید  فراموش  کنید.  فراموش  می دانید  انضباط 

انجام  هنگام  به  والدین  واکنش  مورد  در  چیزی  هر  و  دارند  معنایی 

قبل از این که این کتاب را بخوانید

یک سؤال

قبل از این که این کتاب را بخوانید
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کارهای نامتعارف از سوی کودکان شنیده اید را نیز از یاد ببرید.

به جای اینها از خودتان یک سؤال بپرسید: آیا شما آماده ی پیش گرفتن 

شیوه ای تازه و داشتن نگاهی نو به نظم هستید؟ نگرشی که هم به شما 

انجام  به  کودک  وادارکردن  برای  کوتاه مدت تان  اهداف  به  رسیدن  در 

کار درست در لحظه کمک کند و هم شما را یاری کند تا به اهداف 

بلندمدت تان که کمک به فرزندان تان برای تبدیل شدن به انسان های 

خودانضباطی  دارای  و حتی  مسئولیت پذیر  مهربان،  موفق،  خوشحال، 

شوند؟

اگر آمادگی اش را دارید، این کتاب مخصوص شماست.
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شما تنها نیستید.

اگر می خواهید فرزندتان را قانع کنید که کمتر بحث کند یا با احترام 

بیشتری سخن بگوید اما نمی توانید، اگر وقتی می خواهید جلو کودکتان 

را بگیرید که روی تختخواب نپرد یا  قانعش کنید که قبل از این که 

ببینید پشت در چه کسی هست، لباس هایش را بپوشد اما نمی توانید، 

اگر از تکرار یک جمله مثاًل )عجله کن مدرسه ات دیر می شود( کالفه 

شده اید، یا اگر بر سر زمان خواب، یا انجام تکالیف یا زمان مشاهده ی 

تلویزیون با هم درگیر می شوید، اگر شما هر کدام از این کالفگی ها را 

تجربه کرده اید، شما تنها نیستید. 

در حقیقت، شما حتی غیرعادی هم نیستید. شما می دانید چه کسی 

مقدمه
ایجاد نظم با کمترین میزان تنش:
تشویق کودک به همکاری و پرورش مغز او
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هستید؟ یک انسان و یک پدر یا مادر.

کنیم  منظم کردن  به  قانع  را  فرزندان مان  باید  این که چطور  تشخیص 

سخت است. واقعاً سخت است. معموالً کار به  این صورت پیش می رود: 

آنها کاری را انجام می دهند که نباید انجام دهند و ما عصبانی می شویم. 

آنها ناراحت می شوند )بعضی وقت ها ما گریه می کنیم و بعضی وقت ها 

آنها اشک می ریزند(. 

فریادزدن، احساسات آسیب دیده، گناه، دردی که  اینها، یعنی  همه ی 

موجب  و  کالفه کننده  ارتباط،  رفتن  بین  از  و  می شود  قلب حس  در 

عصبانیت است.

آیا تا به حال شده که بعد از برخوردی ناراحت کننده با فرزندتان از خود 

از پس خودم  بهتر  کنم،  این عمل  از  بهتر  نمی توانستم  »آیا  بپرسید: 

به  را  موقعیت  نمی توانستم  آیا  باشم؟  مؤثرتری  مادر  یا  پدر  و  بربیایم 

گونه ای ساماندهی کنم که به جای ایجاد هرج و مرج بیشتر، وضعیت 

آرام شود؟« شما می خواهید انجام رفتار بد متوقف شود، اما می خواهید 

به گونه ای پاسخ دهید که ارزش رابطه ی شما با فرزندتان حفظ شده 

و این رابطه آسان تر شود. شما می خواهید رابطه ی خود را بسازید، نه 

 این که آن را به خطر بیندازید.

شما می خواهید مشکالت کمتری ایجاد شود، نه بیشتر.
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شما می توانید.

در حقیقت این، پیام اصلی این کتاب است. شما می توانید به گونه ای 

نظم را برقرار کنید، که هم سرشار از احترام و رشد باشد و هم بتواند 

به عبارت  ثابت نگه دارد.  را  آنها  بیان کرده و  به وضوح  را  مرزهایتان 

دیگر شما می توانید بهتر عمل کنید. شما می توانید به گونه ای نظم را 

ایجاد کنید که رابطه و احترام در بهترین و باالترین سطح خود قرار 

بگیرند و مشکالت و برخوردها به حداقل برسند. در این فرآیند، شما 

می توانید نوعی از رشد را ایجاد کرده و بپرورید، که بتواند در فرزندتان 

مهارت های ارتباطی مناسب را ایجاد کند، توانایی فرزندتان برای اتخاذ 

تصمیمات مناسب را بهبود بخشد، بهتر در مورد دیگران فکر کند و به 

بلندمدت در طول  گونه ای عمل کند که برای موفقیت و خوشحالی  

زندگی، آماده شود.

ما با هزاران هزار والدین در سراسر جهان صحبت کرده ایم و مبانی کار 

با ذهن کودکان و چگونگی اثرگذاری آن بر رابطه   با فرزندانشان را به 

دارند  تمایل  به شدت  والدین  که  کرده ایم  مشاهده  و  آموخته ایم  آنها 

از گونه ها و راه هایی، رفتار فرزندانشان را مورد بررسی قرار دهند که 

همراه با احترام و اثرگذاری بیشتر باشد. والدین از فریادزدن زیاد، دیدن 

آنها  آنها خسته شده اند.  اشتباه  رفتار  ادامه ی  و  فرزندانشان  عصبانیت 

مقدمه: ایجاد نظم با کمترین میزان تنش
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می دانند چه نباید بکنند، اما نمی دانند چه باید بکنند. آنها می خواهند 

نظم و انضباط و قوانین را با مهربانی و عشق بیشتری در فرزندانشان 

کار  انجام  به  را  فرزندانشان  می خواهند  عماًل  وقتی  اما  کنند،  نهادینه 

شایسته قانع کنند، کالفه شده و احساس ناتوانی می کنند. آنها شیوه ای 

به آن  احساس خوبی  آنها هم  و  را می خواهند که جواب دهد  کار  از 

داشته باشند. 

در این کتاب، ما شما را با نگرشی آشنا می کنیم که آن را نگرش بدون 

مشکل و یکپارچه نسبت به نظم می نامیم و اصول و راهکارهایی را ارائه 

می کنیم و مشکالت و احساسات ناخوشایندی را که معموالً با نهادینه 

کردن نظم همراه است، از بین می بریم. در نتیجه، زندگی شما به عنوان 

مؤثرتر  برای شما  مادری  و  پدر  وظیفه ی  انجام  و  مادر ساده تر  و  پدر 

ایجاد  ارتباطاتی را در ذهن فرزندتان  این مهم تر، شما  از  خواهد شد. 

می کنید که  این ارتباطات باعث ایجاد مهارت های احساسی اجتماعی 

می شود، که هم حاال و هم در کل مدت زندگی شان به آنها کمک خواهد 

کرد و همه ی اینها در کنار تقویت رابطه ی شما با آنها صورت می گیرد. 

امیدوارم شما به  این نکته برسید که زمان هایی که نیاز به نظم و انضباط 

هست، در حقیقت یکی از مهم ترین لحظات انجام وظایف پدر و مادری 

است، زمانی است که می توانیم با نهایت قدرت، فرزندمان را شکل دهیم. 
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این چالش ها به وجود می آیند و شما نباید به آنها به عنوان موقعیت های 

ترسناک مربوط به ترس بنگرید، که پر از عصبانیت، کالفگی و مشکل 

هستند، بلکه باید آنها را فرصتی برای ارتباط با فرزندتان و مسیردهی 

او به سمت رفتاری بدانید که به آنها و کل خانواده ی شما بهتر کمک 

می کنند. 

اگر شما مدرس، درمانگر و مربی هستید که در کنار کارتان مسئولیت 

شد  خواهید  متوجه  دارید،  عهده  بر  نیز  را  فرزندی  سالمتی  و  رشد 

که  این روش ها به همان اندازه برای بیماران، دانشجویان، مشتریان و 

گروه های شما نیز مفید خواهد بود. اکتشافات اخیر پیرامون مغز، دید 

عمیقی نسبت به فرزندان مان و این که آنها به چه چیزی نیاز دارند و 

چگونگی نهادینه کردن نظم در آنها به شیوه های مناسبی که رشد آنها 

را تسهیل می کند،  در اختیار ما قرار داده است. ما این کتاب را برای هر 

کسی که مراقب کودکی است و به دنبال راهکارهایی عاشقانه، سرشار 

فرزندانش  بهتر  رشد  به  کمک  برای  مؤثر  بسیار  و  علمی  اطالعات  از 

است، نوشته ایم. ما در این کتاب از کلمه ی والدین استفاده می کنیم. 

در  دیگری  مهم  یا شخص  معلم  مادربزرگ،  یا  پدربزرگ  شما  اگر  اما 

زندگی یک کودک هستید، این کتاب برای شما هم هست. زندگی ما 

با همراهی و همکاری، معنای بهتر و بیشتری می یابد و این همراهی ما 

مقدمه: ایجاد نظم با کمترین میزان تنش
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با هم، می تواند با تعداد زیادی از بزرگساالن شروع شود، که به پرورش 

کودکان در ابتدای زندگی شان کمک می کنند. ما امیدواریم که کودکان 

مراقبان بسیاری در زندگی شان داشته باشند، که به رفتار خود با این 

کودکان آگاه هستند و در زمان مورد نیاز نیز به گونه ای آنها را هدایت 

می کنند که مهارت هایی را در آنها به وجود می آورد و باعث شکل گیری 

روابط می شود.

باز تعریف کردن کلمه ی »نظم«

بیایید با هدف اصلی و نهایی نظم و قوانین آشنا شویم. وقتی فرزند شما 

رفتار اشتباهی می کند، شما می خواهید به چه چیزی برسید؟ آیا نهایت 

هدف شما پیامدهای کاری که او کرده است؟ به عبارت دیگر آیا هدف 

شما تنبیه است؟

که  کنیم  تصور  است  ممکن  هستیم  عصبانی  ما  وقتی  نه.  که  البته 

بی صبری،  تحریک پذیری،  کنیم.  تنبیه  را  فرزندان مان  می خواهیم 

کالفگی و حتی عدم اطمینان می تواند این احساس را به ما بدهد. این 

اما وقتی آرام شدیم و اوضاع به  کاماًل قابل فهم و حتی معمول است. 

حالت عادی بازگشت، می فهمیم که تنبیه کردن نهایت هدف ما نیست. 

پس شما چه می خواهید؟ هدف نظم و انضباط و قوانین چیست؟
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خوب، بیایید با یک تعریف رسمی شروع کنیم. کلمه ی »دیسیپلین1« 

یا همان نظم، از ریشه ی التین »دیسیپلینا« می آید، که تا قرن 11 و به 

معنای یاددادن، آموختن و ارائه ی دستورالعمل از آن استفاده می شد. 

آموزش دادن  معنای  به  انگلیسی،  زبان  به  ورودش  زمان  از  نظم،  پس 

استفاده شده است.

به  را  پیامدها  از  برخی  برقرارکردن  یا  تنبیه  تنها  مردم  بیشتر  امروزه 

عنوان نظم تعبیر می کنند. دقیقاً شبیه همان مادری که  یک پسر 18 

ماهه داشت و خطاب به دکتر دان سیگال گفت: »من خیلی چیزها را 

به سام یاد می دهم، اما کی باید نظم دادن به او را شروع کنم،« خوب، 

مشخص است که در اینجا مادر خواسته رفتار فرزندش را اصالح کند و 

او تصور کرده که نظم همان تنبیه است. 

به هنگام خواندن کل کتاب، می خواهیم توضیح دان، در این مورد را 

به  را  کودکان مان  ما می خواهیم  وقتی  این که  باشید.  داشته  به خاطر 

داشتن نظم یا رعایت قوانین قانع کنیم، هدف کلی و نهایی ما تنبیه 

یا اجرای برخی از پیامدها نیست، بلکه هدف ما آموزش است. ریشه ی 

کلمه ی نظم، کلمه ی disciple  به معنای »دانش آموز«، »شاگرد« و 

»آموزنده« است. این دانش آموز، شاگرد یا آموزنده، یعنی همان کسی 

Discipline -1

مقدمه: ایجاد نظم با کمترین میزان تنش
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که می خواهد چیزی را بیاموزد، زندانی یا دریافت کننده ی تنبیه نیست، 

بلکه کسی است که می خواهد از طریق دستورالعمل ها چیزی را بیاموزد. 

ممکن است تنبیه بتواند انجام رفتاری را در کوتاه مدت متوقف کند، اما 

آموزش، مهارت هایی را در اختیار قرار می دهد که در تمام طول زندگی 

همراه شخص خواهد بود.

ما خیلی به استفاده از کلمه ی نظم در عنوان این کتاب فکر کردیم. ما 

نمی دانستیم این محدودکردن و در عین حال همراه بودن با احساسات 

فرزندان مان و این نگرش که پایه اش آموزش و کار با فرزندان مان است 

تا به آنها در ایجاد مهارت هایی برای داشتن انتخاب های خوب کمک 

کنیم را چه بنامیم. ما به  این نتیجه رسیدیم که می خواهیم در کنار 

چهارچوب  می خواهیم  ما  کنیم.  بازآفرینی  را  آن  نظم،  اصلی  معنای 

این بحث را کاًل تغییر دهیم و برقراری نظم و انضباط و قوانین را از 

تنبیه کردن متمایز سازیم.

به ویژه می خواهیم آنهایی که مراقب کودکان هستند، به نظم به عنوان 

نگاه  دهیم  انجام  فرزندان مان  برای  می توانیم  که  کاری  عاشقانه ترین 

مهارت هایی  باید  ما  فرزندان  می شود.  هم  آنها  رشد  باعث  که  کنند، 

عصبانیت  احساِس  مدیریت  هوس ها،  مقابل  در  خویشتن داری  مانند 

شدید و در نظر گرفتن اثر رفتارشان بر دیگران را بیاموزند. یادگیری 
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این ضروریات زندگی و روابط، همان چیزی است که آنها به آن نیاز 

دارند و اگر شما بتوانید این شرایط را برای آنها فراهم کنید، هدیه ای 

بسیار مهم نه تنها به فرزندتان، بلکه به کل خانواده و حتی کل جهان 

این که می گوییم  نیست.  اغراقی در کار  و  این طور است  واقعاً  داده اید. 

بدون مشکل نظم و انضباط و قانون را در فرزند خود نهادینه کنید )که 

آن را در صفحات پیش  رو توضیح خواهیم داد(، به فرزندان تان کمک 

می کند همان انسان هایی شوند که خودشان می خواهند، توانایی هایشان 

را برای کنترل خود بهبود بخشند، به دیگران احترام بگذارند، در روابط 

عمیق شرکت کنند و زندگی هایی اخالقی داشته باشند. فقط به اثراتی 

فکر کنید که  این کار می تواند روی نسل های بعدی داشته باشد، این که 

فرزندان تان با این هدایایی که شما به آنها داده اید و توانایی های خود 

بزرگ شوند و فرزندانشان را به همین ترتیب بزرگ کنند و فرزندانشان 

هم بتوانند همین ها را به نسل های بعد انتقال دهند. 

نظم  کلمه ی  معنای  به  دوباره  که  می شود  شروع  اینجا  از  چیز  همه 

بیندیشیم و بازتعریفش هم این باشد که نظم، هدفش تنبیه و کنترل 

این  تمامی  انجام دادن  و  مهارت  ایجاد  آموزش،  هدفش  بلکه  نیست، 

کارها با عشق، احترام و برقراری ارتباطات احساسی است. 

مقدمه: ایجاد نظم با کمترین میزان تنش
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اهداف دوگانه ی این کتاب

می کند.  دنبال  را  اصلی  هدف  دو  قوانین،  و  نظم  مؤثر  کردن  نهادینه 

اولین هدف قطعاً این است که فرزندان مان را به همکاری و انجام کار 

اوج کار، یعنی زمانی که فرزندمان اسباب بازی  قانع کنیم. در  درست 

خود را در رستوران پرت می کند، یا بی ادبی کرده یا از انجام تکالیف 

درسی اش امتناع می کند، ما فقط می خواهیم همان طوری عمل کند که 

از او انتظار می رود. می خواهیم پرت کردن اسباب بازی هایش را متوقف 

کند. می خواهیم با احترام ارتباط برقرار کند. می خواهیم تکالیفش را 

انجام دهد. 

یا همان همکاری،  اولین هدف  به  در مورد کودک خردسال، رسیدن 

ممکن است شامل گرفتن دست شما به هنگام عبور از خیابان یا کمک 

به او در گذاشتن شیشه ی روغن بادام در قفسه باشد، که آن را مثل 

چوب بیسبال می چرخاند. در مورد کودکی که سنش کمی باالتر است، 

ممکن است رسیدن به  این هدف، صحبت با او بر سر حل مسئله ای مانند 

انجام تکالیفش در زمان مناسب تر یا صحبت با او در مورد احساسی که 

خواهرش به شنیدن کلمه ی چاق خواهد داشت، باشد. 

شما در طول خواندن این کتاب، این را بارها از ما خواهید شنید که 

هر کودکی متفاوت است و هیچ روش یا راهکار تربیتی همیشه جواب 
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نخواهد داد. اما مهم ترین هدف در تمامی این موقعیت ها، ایجاد همکاری 

و کمک به کودک برای داشتن رفتاری قابل پذیرش است، )مثاًل استفاده 

از کلمات محبت آمیز، قراردادن لباس های کثیف در زنبیل( و پیشگیری 

شخصی  که  آدامسی  به  دست نزدن  یا  ضربه زدن  )مانند  رفتارهایی  از 

دیگر زیر میز کتابخانه چسبانده است(. این هدف کوتاه مدت است. 

برای بسیاری از مردم، تنها هدف همین است: یعنی دریافت همکاری 

دهند،  انجام  نباید  که  را  کاری  فرزندانشان  می خواهند  آنها  لحظه ای. 

متوقف کرده یا کاری را که باید انجام دهند، آغاز کنند. به همین دلیل 

من  چون  بردار!  دست  کار  این  از  االن  »همین  مانند:  جمالتی  غالباً 

می گویم!« را از والدین می شنویم.

ما  که  البته  نه؟  مگر  می خواهیم،  همکاری  از  بیشتر  چیزی  ما  اما 

نمی خواهیم چنگال صبحانه تبدیل به سالح شود. البته که می خواهیم 

کارهای سرشار از مهر و احترام را ترویج و درگیری ها و گرفتاری ها را 

کاهش دهیم. 

به  رسیدن  که  حالی  در  و  است  مهم  که  هست  هم  دومی  هدف  اما 

است.  بلندمدت تر  دوم،  هدف  این  است،  کوتاه مدت  هدف  همکاری 

تمرکز این هدف، ارائه ی دستورالعمل به فرزندان مان به گونه ای است که 

مهارت هایی ایجاد شده و توسعه  یابد و ظرفیتی ایجاد شود که موقعیت ها، 

مقدمه: ایجاد نظم با کمترین میزان تنش
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کالفگی ها و طوفان های احساسی که ممکن است باعث از دست رفتن 

کنترلشان شود، با انعطاف پذیری مدیریت شوند. اینها مهارت های درونی 

هستند که می توان آنها را فراتر از رفتار لحظه ای تعمیم داد و از آنها نه 

تنها حاال، بلکه بعداً و در موقعیت های متنوع استفاده کرد. این هدف 

آنها در توسعه ی خودکنترلی و  به  دوم و درونی نظم، پیرامون کمک 

مرزهای اخالقی است، تا حتی وقتی شخصیت های قدرتمند و اثرگزار 

کنارشان نیستند، آنها متفکر و درستکار باشند. این هدف، کمک به آنها 

در تبدیل شدن به انسان هایی مهربان و مسئول است که می توانند از 

داشتن روابط موفق و زندگی سرشار از معنی لذت ببرند. 

ما این را نگرشی یک پارچه به نهادینه کردن نظم و انضباط و قوانین 

توضیح خواهیم داد،  بعداً  یا همان نظم می نامیم. چون همان طور که 

وقتی ما به عنوان والدین از تمام مغزمان استفاده کنیم، می توانیم هم 

به آموزه های لحظه ای بیرونی و هم به درس های بلندمدت درونی توجه 

کنیم. وقتی فرزندان مان این نوع از آموزش آگاهانه را دریافت کنند، آنها 

هم از کل مغزشان استفاده خواهند کرد.

در طول نسل ها، تئوری های بسیاری در مورد چگونگی کمک به فرزندان 

برای درست رشدکردن شکل گرفته اند. یک زمان، استفاده از تنبیه های 

بدنی و تباه کردن کودکان در مدرسه متداول بود و یک زمان هم خالف 
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آن یعنی ایده ی مدارس آزاد متداول شد. اما در طول حدود بیست سال 

گذشته و در طول سال هایی که آن را دهه ی »مغز« نامیدند و سال های 

بعد از آن، دانشمندان به اطالعات بسیاری پیرامون شیوه ی کارکرد مغز 

دست یافتند و این اطالعات کشف شده در مورد نهادینه کردن نظم و 

انضباط و قوانین، آن هم به صورتی عاشقانه، سرشار از احترام، دارای 

ثبات و اثر، حرف های زیادی دارند که به ما بگویند. 

حاال ما می دانیم راه کمک به کودک برای داشتن رشد مناسب، کمک 

ارتباطات،  که  این  اوست  یکپارچه ی  ذهن  در  ارتباطاتی  به  ایجاد 

مهارت هایی را ایجاد می کند که منجر به داشتن روابط بهتر، سالمتی 

را  آن  زندگی می شود. شما می توانید  در  بیشتر  معنای  و  بهتر  ذهنی 

که  هرچه  را  اسمش  بدانید.  ذهن  ساختن  یا  پرورش دادن  تراشیدن، 

می خواهید بگذارید. نکته ی آن بسیار ضروری و تکان دهنده است. در 

نتیجه ی کلماتی که ما استفاده می کنیم و کارهایی که انجام می دهیم، 

ذهن کودکان نیز تغییر کرده و ساخته می شود چون تجربیات تازه ای 

به دست می آورند. 

نهادینه کردن مؤثر نظم و قوانین، یعنی ما نه تنها انجام رفتاری بد را 

متوقف و ایجاد رفتاری خوب را ترویج کنیم، بلکه مهارت هایی را به آنها 

بیاموزیم و روابطی را در ذهنشان بپروریم، که به آنها در تصمیم گیری 
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بهتر و حل مسئله در آینده به صورت خودکار کمک کند. چون دیگر 

آن زمان مغزشان به  این صورت شکل گرفته است و بخش های مختلف 

آن به هم متصل شده اند. ما می خواهیم به آنها کمک کنیم که بدانند 

معنای مدیریت احساسات، کنترل هوس ها و خواسته ها، در نظر گرفتن 

احساسات دیگران، فکرکردن به پیامدها، اتخاذ تصمیمات متفکرانه و 

آنها کمک  به  کار  این  با  ما  دارد.  معنایی  این دست چه  از  چیزهایی 

و  دخترها  نزدیکان،  دوستان،  به  و  داده  توسعه  را  مغزشان  می کنیم 

والدین  خودشان  هم  روزی  شوند.  تبدیل  بهتری  انسان های  و  پسرها 

بهتری باشند. 

هرچه ما به ساخته شدن مغز کودکان مان بیشتر کمک کنیم، به تالش 

کمتری برای رسیدن به هدف کوتاه مدت یا همان همکاری نیاز خواهیم 

داشت که  این خود امتیاز بزرگی است. ایجاد همکاری و ساختن مغز: 

اینها هدف های دوگانه ی بیرونی و درونی هستند که دلیل به کار گیری 

نگرشی عاشقانه و مؤثر نسبت به نهادینه کردن نظم و قوانین هستند. 

این همان انجام وظیفه ی پدری و مادری برای استفاده از مغز است.
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رسیدن به اهداف: نه گفتن به رفتار نامناسب، اما بله گفتن به 

خود کودک

می یابند؟  دست  نظم  به  مربوط  اهداف  به  چطور  معموالً  والدین  اما 

و  می کنند  اشتباهی  رفتار  کودکان  تنبیه.  و  تهدید  طریق  از  معموالً 

واکنش لحظه ای پدر و مادر، بیان کردن پیامدها و تنبیه کردن است.

تو قلعه شنی دوستت را 
خراب کردی.

دیگر اجازه نداری بازی کنی
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تو احترام نمی فهمی. 
زود برو بخواب

منتظر خواهرت نماندی؟
یک هفته نمی توانی 

بازی کنی


