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 ( شورش1مرحله 

 چظت سخن ًذاػتَ ثبػیذ.ًبخي ثلٌذ ّ کثیف ًذاػتَ ثبػیذ. دطتبى خْد را ثب صبثْى ثؼْییذ. 

ثَ ُوَ ی طپض ّایتکض ثشًیذ ّ ثب ریکب ّ تبیذ ثؼْییذ.  ًًْی را ّ خب ، لیفلیْاًِب، پبرچ، لبػك، کف گیز

، اس دطتکغ اطتفبدٍ کٌیذ تب پْطت دطت ػوب خْردٍ هی سًیذّلتی ّایتکض لظوت ُب دطت ثکؼیذ. 

 (:( ًؼْد، کَ ُیْالی اطپبگتی زْصلَ درهبى کزدى ػوب را ًذارد!

آة سدٍ ّ ثگذاریذ تب ثَ زبل خْد  ّطبیل راطپض هطوئي ػْیذ ُیچ آلْدگی یب چزثی ای ثز خب ًوی هبًذ. 

پض اس خؼک ػذى، لکَ ُبی طفیذی اس  پزُیش کٌیذ.یب دطتوبل ثب پبرچَ خؼک ػًْذ. اس خؼک کزدى 

ّایتکض ثز رّی خب ًًْی ّ ّطبیل پذیذار هی ػًْذ کَ ثب آة کؼیذى ّ دطت کؼیذى )ثذّى دطتکغ( 

 ػًْذ. خؼکدر زبلتی رُب کٌیذ تب پبک خْاٌُذ ػذ. طپض دّ ثبرٍ ّطبیل را 

 

 ( مخمر زدن2مرحله 

ثبیذ طبػت پض اس آى،  04چْى  طبػت ثؼذع خبًَ ثبػیذ! 04ایي هززلَ را رّس ّ طبػتی اًدبم دُیذ کَ 

 را اًدبم دُیذ ّ سهبى ثٌذی کبر ُب تمزیجبً هِن اطت. 3هززلَ 

دْ یب پْدر ُبی هخوز هْخْد در ػطبری ُب یب لٌبدی ُب اطتفبدٍ کٌیذ. اس لزؽ ُبی هخوز آثثزای هخوز، اس 

هخوز ًبى هْخْد در ًبًْایی ُب ًیش هی تْاًیذ اطتفبدٍ کٌیذ کَ الجتَ کیفیت پبییي تزی دارًذ. تٌْع هخوز ُب 

 ، ًتیدَ ًِبیی تب زذی هتغیز اطت.ایيّ ثٌبثزسیبد اطت، 

هخوز ُب در  ّ ثب تَ اطتکبى ثَ آراهی خزد کٌیذ. ی ریختَثؼمبة خؼک ّ تویشلزؽ ُبی هخوز را ثز رّی 

ُظتٌذ کَ فؼبل ًؼذٍ اًذ. پض اس فؼبل کزدى، آًِب ثذّى ًیبس ثَ اکظیژى، ّالغ ثبکتزی ُبی الکل طبسی 

  تکثیز کزدٍ ّ لٌذ را تجذیل ثَ الکل هی کٌٌذ.

ایٌک ثبیذ هخوز سًی کٌیذ.  ّطبیل را ػظتَ ّ آة کؼیذٍ ایذ، 1طجك هززلَ ثب فزض ایي کَ دلبیمی پیغ 

، ّ ثب کف گیز ُن ثشًیذ تب گبس آًِب خبرج ػْد. خبلی کٌیذ کؼجَاثتذا ثطزی ُبی هبء ػؼیز را یکی یکی در 

گبس اّلیَ ی هبء ػؼیز ُبطت ّ هْرد ًیبس هب ًوی ثبػذ. پض آًِب را تب هی تْاًین خبرج هی کٌین. در  ایي

 (3ًگَ داریذ ثزای هززلَ ثطزی ُب را ) آثدْ دّثبرٍ گبس دار هی ػْد. 5هززلَ 

پض اس خبلی کزدى ّ ُن سدى هبء ػؼیز ُب، اکٌْى ػکز را ثَ آراهی هی ریشین. ػکز ثبػث کف کزدى ّ 

ین ثَ اسای ُز ثطزی، طَ ّ ً کٌیذ. (batchهالت ) فْراى کزدى آثدْ هی ػْد، پض ثبیذ ثَ آراهی آًزا ّارد

 ّ ًَ کوتز! ًَ ثیؼتز لبػك پز غذاخْری ػکز السم اطت.

ع همذاری آة را رّی گبس هی گذارین تب خْپیغ اس ُن سدى، اس آًدبیی کَ ایي کبر کوی سهبى هی ثزد، 

 طپض ثَ آراهی هالت را ُن هی سًین تب ػکز ثطْر کبهل زل ػْد.ثیبیذ. 

ػظتَ ػذٍ هی ریشین ّ صجز هی کٌین تب خٌک  را در لیْاىِ ثدْع آپض اس خْع آهذى آة، زذّد ًین لیْاى 

 ػْد.

خْع هسیظ خْثی ثزای  تْخَ کٌیذ کَ آة ّلتی خْع هی آیذ، هیکزّة ُبیغ کؼتَ هی ػًْذ، ّلی آة

آة پض اس ایٌکَ درخَ طبًتیگزاد(.  32دهبی آة لیْاى پبییي ثیبیذ )زذّد ًیظت. ثبیذ صجز کٌین تب هخوز ُب 

یک لبػك غذاخْری هخوز را در لیْاى هی ریشین ّ ثب لبػك ػظتَ ػذٍ ُن هی سًین. ، لیْاى ّلزم ػذ



ػکل هی دٌُذ کَ ثب ُن سدى اس ُن خذا هی ػًْذ.  یهخوز ُب هؼوْال ثَ ُن هی چظجٌذ ّ تْدٍ ُبی

یي ػًْذ ّ زذّد تْخَ کٌیذ کَ هخوز در آة زل ًوی ػْد! پض ّلت خْد را تلف ًکٌیذ ّ ثگذاریذ تَ ًؼ

دلیمَ صجز کٌیذ تب ثبکتزی ُبی هب اس خْاة ثیذار ػًْذ. طپض لیْاى هخوز را در خبًًْی خبلی کٌیذ.  02

 اگز همذاری اس هخوز ُب تَ لیْاى ثبلی هبًذًذ، ثب هبء ػؼیز آًِب را خبلی کٌیذ.

رّس اّل  ػْد. آثدْارد اکٌْى ثبس ُن ثب کف گیز هالت را ُن ثشًیذ تب ُن گبس خبرج ػْد ّ ُن اکظیژى ّ

ذ ّ در اکظیژى ُظتٌذ تب تکثیز پیذا کٌٌذ. پض خب ًًْی را در هسل هزتفغ ّ تبریکی ثگذاریهٌذ هخوز ُب ًیبس

 . الجتَ کبهال ثبس ًگذاریذ، سیزا گزد ّ غجبر ّارد آثدْ هی ػْد. زذّد دّ طبًتی هتز در خبآًزا کوی ثبس ثگذاریذ

 ثبس ثبػذ کبفی اطت خِت ػجْر ُْا. ًًْی

 (; طبػت صجز کٌیذ! 04اکٌْى 

 

 بطری کردن (3حله رم

کف خوغ ػذٍ ثبػذ. یک کف غیز ػبدی ّ پف  ثبیذ رّی آىطبػت، آثدْ را چک کٌیذ.  04پض اس گذػت 

. اگز چٌیي کفی را ًوی ثیٌیذ، یکی دّ طبػت دیگز صجز ی اطتّ لٍِْ ا کزدٍ کَ دارای لکَ ُبی طیبٍ

 ثبالخزٍ ایي اتفبق هی افتذ، ّ پض اس آى، ًْثت ریختي هالت در ثطزی اطت. کٌیذ.

فزّ  ثگذاریذ ّ پبرچ را در خب ًًْی ی کَ ػظتَ ثْدیذ را ثبالی ثطزی اّللیفثَ ایي لظوت دلت کٌیذ.  ةخْ

بر ثبػث هی ػْد تب هخوز ُب اس تَ کؼجَ ثیزّى ثیبیٌذ ّ ثَ هذت ثزیشیذ. ایي ک ًًْی کزدٍ ّ یک ثبر در خْد خب

ثبیذ پیغ اس تَ ًؼیي ػذى هخوز ُب، یک پبرچ  ثبًیَ در آثدْ هؼلك ثؼًْذ، در ایي زیي ػوب 12الی  5

 آثدْ ثزداریذ.

ب ثَ تَ ثَ آراهی ًیوی اس پبرچ را در ثطزی ثزیشیذ ّ ًیوَ ی دّم پبرچ را کوی تکبى دُیذ تب هخوز ُطپض 

بس ن ًیثطزی را کبهال پز ًکٌیذ. ازتوبالً ثَ ثطزی ُفتن ُ ثب ُویي رّع ثطزی ُب را پز کٌیذ. پبرچ ًچظجٌذ.

اس  کوتز، ّ ُوچٌیي ػوب ثطزی ُب را اضبفَ ػذٍ اًذ ثَ ثطزی ُباّلیَ پیذا خْاُیذ کزد، سیزا همذاری هْاد 

 پز هی کٌیذ. کبرخبًَ

 10اس ایي لسظَ، ُز  ّ هؼتذل ثگذاریذ. در خبیی تبریکدر ثطزی ُب را کبهال هسکن ثظتَ ّ ثطزی ُب را 

 طبػت یک ثبر ثبیذ هززلَ ی ثؼذی را اًدبم ثذُیذ.

 

 ( گاز گرفته4مرحله 

 :((در ایي هززلَ، چْى تْی کف آثدْ ُظتیذ، هی تْاًیذ ثطزی ُب را گبس ثگیزیذ! 

ب، گبس ثب فؼبر سیبدی در ثطزی ُب ایدبد هی ػْد کَ ثبیذ طبػت اس پلوت کزدى ثطزی ُ 10پض اس گذػت 

 خبرج ػْد.

 خْة دلت کٌیذ!

ًسٍْ ی خبرج کزدى گبس ثطزی ُب خیلی هِن اطت. اّال اس یک پبرچَ اطتفبدٍ کٌیذ تب پْطت دطت ػوب 

 :| ُیْال! ،سخن ًؼْد. ایي صذ ثبر. ثؼذاً ُی ًگیي ًگفتی



چزخبًیذ. هؼوْال ثظزػت همذاری گبس خبرج هی ػْد ّ هتْلف هی ػْد. ثخبطز در ثطزی را ثَ آراهی ث

 ا ثیؼتز ثچزخبًیذ. پض ایي کبر را ثکٌیذ!در ثطزی ر ُویي ػوب ّطْطَ هی ػْیذ

ثب اًذکی چزخبًذى درة، هی ثیٌیذ کَ ططر کف هْخْد در ثطزی ثَ ثبال هی آیذ. اخبسٍ ثذُیذ ططر کف 

ثظتَ ّ  کبهال ثبال ثیبیذ تب ثَ ًشدیکی در ثطزی ثزطذ ّ آهبدٍ ی ثیزّى ریختي ثؼْد. ّ ثظزػت در ثطزی را

هسکن کٌیذ. ثیٌی خْد را ًشدیک ثطزی ثگیزیذ ّ ٌُگبم خزّج گبس، ثْ ثکؼیذ تب اس طالهت آثدْ اطویٌبى 

 زبصل کٌیذ.

الجتَ اگز ثبر اّلتبى اطت، ًوی داًیذ چَ ثْیی ثبیذ داػتَ ثبػذ. پض تْخَ کٌیذ کَ ثْ ُبی ایي هززلَ 

دْیی کَ خزاة ػذٍ اطت )ُیْال آى رّس را آث کوی تیش ّ ًبخْػآیٌذ ُظتٌذ. پض سّد لضبّت ًکٌیذ.

 ( ثْی تزػی ّ طزکَ هی دُذ.د!ًیبّر  

هسیظ ثیزّى اس آثدْ دارای ثبکتزی ُب هخزة ّ فبطذ کٌٌذ ای اطت کَ اگز پبیؼبى ثَ آثدْ ثبس ػْد، آًزا 

لزار یب آلْدگی آثدْ سهبًی خزاة هی ػْد کَ در هؼزض ُْا پض  خزاة کزدٍ ّ هسصْل هب تزع هی ػْد.

 ذ ازتوبل خزاة ػذى ثیؼتزی دارًذ.آثدْ ُبیی کَ در دثَ ُبی پالطتیکی درطت هی کٌٌثگیزد. 

افمی کٌیذ ثِتز اطت ثطزی ُب را  ّگز ًَ ثطزی ُب هٌفدز هی ػًْذ!طبػت ایي کبر را تکزار کٌیذ.  10ز ُ

ًؼبًَ ی پبیبى یبفتي ایي هززلَ  رّس طْل هی کؼذ. 5-4ایي هززلَ زذّد  تب هخوز ُب ثِتز فؼبلیت کٌٌذ.

ثطزی هی آییذ، گبس سیبدی ثزای خبرج کزدى ًذارد ّ ٌُگبم گبس  طبػت طزاؽ 10ایي اطت کَ ّلتی پض اس 

 آثدْی ثطزی ثبال ًوی آیذ.کف گیزی 

ثطزی سیبد تکبى ًذُیذ تب لزد ُب تَ ٌُگبم گبس گیزی ی ُب را ػوْدی ثگذاریذ ّ دّ رّس آخز، ثطزتْخَ کٌیذ کَ 

 ،، ّ ثَ خبطز ُویيطْل هی کؼذ تب تَ ًؼیي ػًْذ دّ رّس، ثبلی ثوبًٌذ. اگز آًِب در ثطزی پخغ ػذًذ

 ثَ تؼْیك هی افتذ.دّ رّس هززلَ ی ثؼذ 

 

 لرد گیری و گاز دادن( 5مرحله 

( ُبی تَ ثطزی ُب در ایي هززلَ خبرج هی ػًْذ. الجتَ هی تْاًیذ آًِب را ًگَ داریذ = پض هبًذٍ رد)د   زدلِ 

ّلی هْلغ ًْػیذى هشازن ػوب هی ػًْذ ّ ثبیذ هزالت ثبػیذ کَ آًِب ّارد آثدْ ًؼًْذ، سیزا آثدْ را کذر ّ 

ی خْد ُیْال آًِب را ًگَ هی دارد، سیزا ثْدى آًِب ثبػث هی ّل ًجْد آًِب ثِتز اطت.ثذ هشٍ هی کٌٌذ. پض 

 ػْد آثدْی لْی تزی ثذطت ثیبیذ.

هبًٌذ لیف ثبیذ  ثِوزاٍآى ) اّل را هی آّریذ زلاًسٍْ ی خبرج کزدى لزد ُب ثذیي صْرت اطت کَ کؼجَ هز

ثَ آراهی کح کزدٍ ّ در آى خبلی هی کٌیذ. ّلتی ازظبص کزدیذ ّ ثطزی ُب را ( ػظتَ ثبػذ 1هززلَ 

 آثدْیی کَ خبرج هی ػْد دارد کذر هی ػْد، دیگز اداهَ ًذُیذ ّ ثگذاریذ لزد ُب در ثطزی ثبلی ثوبًٌذ.

زی را ثزای خبلی کزدى کح هی کٌیذ، زتی الومذّر اس خلْ ػمت کزدى پزُیش کٌیذ، سیزا ثبػث ّلتی ثط

 هی ػْد.لزد ُب پخغ ػذى 

ُوَ ی تَ هبًذٍ ُب را در یکی اس ثطزی ُب خبلی کٌیذ ّ ایي ثطزی تخوی را ًگَ داریذ ثزای  در ًِبیت،

 ((.. یب اگَ کظی گفت ثِن آثدْ ثذٍ... هی تْاًیذ اس ثطزی ُفتن اطتفبدٍ کٌیذ! :(ىبهِو

ّلی اگز اس آًِب ثٌْػیذ، زبضز آثدْ ُب دارای الکل ُظتٌذ،  اکٌْى ثبیذ دّثبرٍ ػکز ثشًیذ. در ّالغ، در زبل

خْاُیذ فِویذ کَ گبس ًذارًذ ّ ُوچٌیي هشٍ هشخزفی هی دٌُذ. ػکز ثب ثمبیبی هخوز هْخْد در ثطزی ُب 



در  کز اّلیَ تْطظ هخوز ُب خْردٍ ػذٍ ّ ثَ الکل تجذیل ػذٍ اطت.ػ ّاکٌغ دادٍ ّ گبس تْلیذ هی کٌذ.

 ػکز السم اطت.خْری غذا، یک لبػك ثَ اسای ُز ثطزیایي هززلَ، 

کَ ثخْثی ػظتَ ػذٍ ثبػذ ّ دارای ُیچ گًَْ ( یب هبُیتبثَ)ایي ثبر، ػکز را در ظزفی اس خٌض اطتیل 

ُز چَ همذار آة کوتز ثبػذ کٌین.  زل هیززارت هی دُین ّ ، ّ ثب ًین لیْاى آة ریختَچزثی ای ًجبػذ 

 ػزثت ثَ خْع ثیبیذ ّ فْرآً آًزا خبهْع صجز کٌیذطپض  ثِتز اطت. چْى درصذ آثدْ ُب را پبییي هی آّرد.

 یش کٌیذ.اس ّارد کزدى ػزثت داؽ ثَ آثدْ پزُ کزدٍ ّ صجز هی کٌین تب خٌک ػْد.

آثدْ ّارد آثدْ ػْد،  ًؼذٍزل  تْخَ کٌیذ کَ اگز ػکزِ ػزثت ایدبد ػذٍ را درّى کؼجَ ثزیشیذ. طپض، 

زتوب ، ُوبًطْر کَ تْضیر دادٍ ػذآى ثب خْع ّ خزّع اس ثیي هی رّد، پض  فْراى کزدٍ ّ هیشاى سیبدی اس

 .ثزیشیذدر آثدْ درطت کزدٍ ّ ػکز، ػزثت اس 

 (ثوٌظْر خلْگیزی اس تْلیذ کفلیف را ثز ثبالی ثطزی ُب گذاػتَ ّ ثَ آراهی ُز چَ توبم تز )خْة، زبال 

 D: هِوبى ُب گٌبٍ دارًذ! ٌین. کوی ُن در ثطزی ُفتن ثزیشیذ.ثطزی ُب را پز هی ک

رّس هی گذارین در خبیی تبریک ّ هؼتذل ثوبًٌذ. ایي هذت اگز  15 طپض در ثطزی ُب را هسکن ثظتَ ّ

 ذ.ٌثِتز خب هی افتُب ثیؼتز ُن ثؼْد ثِتز اطت، ّ آثدْ 

دلت اًدبم دُیذ. ّای ثَ زبل ػوب ای کظبًی کَ ایوبى آّردٍ ایذ، اگز  تب ایٌدب ثبُوَ ی هزازل را 

آثدْیتبى خزاة ػذ. خزاة کزدى یک ثطزی آة خْ زتی ثب خْردى یک لبثلوَ هبکبرًّی ُن خجزاى ًوی 

 ػْد. تْصیَ ُبی ُیْالی اطپبگتی پزًذٍ را خذی ثگیزیذ.

 

 ( خوردن6مرحله 

 ایي هززلَ را کَ خْدتبى ثلذیذ ؛(

، ّ هی ثز هی گزدیذیب داًؼگبٍ ي سهبى ثزای ًْػیذى آثدْ ثؼذ اس ظِز اطت، ٌُگبهی کَ اس طز کبر ثِتزی

 زیبلی، فْتجبلی چیشی توبػب کٌیذ.خْاُیذ هْسیکی، ط

د. اگز آهبدگی ایي ُوَ خْػی را ًذاریذ، سیبد سیبد خْردى آثدْ ثبػث خْػی ثیغ اس زذ هی ػْ: رُؼذا

پض ُن دهبؽ  ػْد. چبقر ػکن ػوب ًیش ثَ هزّ ازتوبال، اگز در کٌبر آى فؼبلیتی ًذاػتَ ثبػیذًخْریذ! 

 ػوب ّ ُن ػکن ػوب ثب آثدْ چبق هی ػْد.

 

 ووش!

 




