سخن هعذٍ

ٚلتي هذجت اػ ػسُ ِيكٛص اغٍت افغاص ثٗ يبص ػسُ ِؼضٖ ِيافتٕض صع دبٌي وٗ كيٛع ػسُ اثٕي ػلغ يب صٚاػص٘ٗ (لـّت
اثتضايي عٚصٖ ثبعيه) اػ ػسُ ِؼضٖ سيٍي ثيلتغ اؿت .دتي ثؼضي٘ب ػسُ اثٕي ػلغ عا ّ٘بْ ػسُ ِؼضٖ تٍمي ِيوٕٕض اِب
ايٓعٛع ٔيـت .ػسُ اثٕي ػلغ صع آلبيبْ كيٛع ةيلتغي اػ سبُٔ٘ب صاعص ِ ٚؼّٛال اػ ٌذبػ ؿٕي  10تب  20ؿبي ػٚصتغ
اػ ػسُ ِؼضٖ ايجبص ِيكٛصّ٘ .چٕيٓ صع افغاص ثب گغ ٖٚسٔٛي  Oثيلتغ صيضٖ ِيكٛص.

ػالِت آْ ُ٘ ِؼّٛال صعصي اؿت وٗ صع ػِبْ گغؿٕگي صع ٔبديٗ ِؼضٖ ايجبص ِيكٛص؛ ثغاي ِثبي ِّىٓ اؿت فغص ٕ٘گبَ
ٔيّٗ كت ثٗ صٌيً ؿٛػف  ٚصعص ِؼضٖ اػ سٛاة ثيضاع كٛص  ٚثب سٛعصْ يه فٕجبْ كيغ يب يه تىٗ ٔبْ صعصف ؿبوت كٛص.
گب٘ي ُ٘ ِتبؿفبٔٗ ثيّبع ثب اٌٚيٓ تظب٘غات ػسُ اػ جًّٖ اؿتفغاؽ سٔٛي ِ ٚضفٛع ؿيبٖ عٔگ ثٗ اٚعژأؾ ِغاجؼٗ ِيوٕض
 ٚثؼض وٗ ِٛعص ثغعؿي  ٚآٔضٚؿىٛپي لغاع ِيگيغصِ ،تٛجٗ ِيكٛيُ ػسُ اثٕي ػلغ صاعص .گب٘ي ُ٘ ِّىٓ اؿت ػسُ

ِضت ػيبصي صع اثٕي ػلغ ثبلي ثّبٔض  ٚايجبص تٕگي وٕض .صع ايٓ هٛعت فغص يک تب ؿٗ ؿبػت ثؼض اػ غظا سٛعصْ صچبع
ٔفز  ٚاؿتفغاؽ ِيكٛص ػيغا غظا صع ِؼضٖاف ثبلي ِيِبٔض.
ػال ٖٚثغايٕٙب ػسُ اثٕي ػلغ ثٗ سوٛم صع ِغصاْ ثبالي  40تب  45ؿبي ِّىٓ اؿت ثٗ هٛعت ؿٛعار كضْ تظب٘غ
وٕض وٗ صع ايٓ ٚضؼيت ثيّبع صچبع صعص سيٍي كضيض ِيكٛص .ػسُ ِؼضٖ ثغػىؾ ػسُ اثٕي ػلغ صع سبُٔ٘ب كبيغتغ اؿت
اِب ثؼض اػ يبئـگي ِيؼاْ كيٛع صع سبُٔ ٘ب  ٚآلبيبْ يىـبْ ِيكٛصّ٘ .چٕيٓ ايٓ ػسُ ِؼّٛال ثؼض اػ غظا سٛعصْ ػالئّي
ِثً صعص ،ؿٛػف  ٚتغف وغصْ ايجبص ِيوٕض .ػسُ ِؼضٖ ُ٘ گب٘ي ثب ػٛاعضي چ ْٛسٔٛغيؼي يب ؿٛعار كضْ سٛص عا
ٔلبْ ِيص٘ض.
هسكيُا بَ هعذٍ آسيب هيسًٌذ!
اِغٚػٖ ثٗ صٌيً ػيبصٖعٚي صع ِوغف ِـىٓ٘ب اػجٍّٗ صيىٍٛفٕبن ،ثغٚفٓ ،ايٕضٚؿيت ،آؿپغيٓ  . . .ٚكيٛع ػسُ ِؼضٖ عٚ
ثٗ افؼايق گظاكتٗ اؿت .اػ عغف صيگغ ٘غ چٗ ؿٓ ثبالتغ ثبكض ػٛاعى ٔبكي اػ ِـىٓ٘ب صع ثضْ ثيلتغ ِيكٛص.
ِٛضٛع ثٗ ايٓ لغاع اؿت وٗ صع جضاع ِؼضٖ يه ؿض ِشبعي يب اليٗاي ژالتيٕي اػ ثيوغثٕبت ٚجٛص صاعص  .ثٗ ّ٘يٓ صٌيً
«  »Phآْ لٍيبيي اؿت ِ ٚيتٛأض اػ ٔفٛط اؿيض جٍٛگيغي وٕض .صاع٘ٚبي ِـىٓ ؿٕتؼ پغٚؿتبگالٔضيٓ عا ِٙبع ِي وٕٕض.
پغٚؿتبگالٔضيٓ اػ اليٗ ژالتيٕي ِؼضٖ ِذبفظت ِي وٕض  ٚسٔٛغؿبٔي  ٚتغِيُ ؿٍٛي٘ب عا افؼايق ِيص٘ض.
ثٕبثغايٓ ػِبٔي وٗ اػ ايٓ صاع٘ٚب اؿتفبصٖ ِيوٕيض ،ثب ِٙبعكضْ ؿٕتؼ پغٚؿتبگالٔضيٓ ،اليٗ صفبػي ِؼضٖ ضؼيف كضٖ ٚ
جغيبْ سٔٛغؿبٔي ثٗ آْ وب٘ق پيضا ِيوٕض .صع ٔتيجٗ اؿيض ثٗ صاسً ِشبط ِؼضٖ ٔفٛط وغصٖ  ٚػسُ ايجبص ِيوٕض .ػسُ ٔبكي
اػ ِوغف ِـىٓ اغٍت ثض ْٚػالِت  ٚثض ْٚصعص اؿت  ٚتظب٘غات اٌٚيٗ آْ ِّىٓ اؿت ثٗ هٛعت سٔٛغيؼي صيضٖ
كٛص .ثبع٘ب صيضٖايُ وٗ افغاص ثٗ صٔجبي ِوغف دتي يه ػضص ِـىٓ صچبع سٔٛغيؼي كضٖأض  ٚثٗ اٚعژأؾ ِغاجؼٗ
وغصٖأض ،ثض ْٚايٕىٗ دتي صعصي صاكتٗ ثبكٕض.
داروُاي هوٌوعَ بزاي سخن هعذٍ
گب٘ي اٚلبت ؿٛاي ِيكٛص وٗ آيب ِوغف صاع٘ٚبي ِـىٓ ٚؿظ غظا يب اؿتفبصٖ اػ ِـىٓ٘بيي وٗ صع عٚصٖ ثبػ ِيكٛص،
ِيتٛأض اػ ايجبص ػسُ جٍٛگيغي وٕض؟ پبؿز ِٕفي اؿت .اگغچٗ ِـىٓ٘ب ثٗ هٛعت ِٛضؼي صع ِؼضٖ ػبعضٗ ايجبص
ِيوٕٕض اِب ثؼض اػ جظة ٔيؼ ثبػث ثبال عفتٓ گبؿتغيٓ ؿغَ سِ ْٛيكٔٛض  ٚاػ ايٓ عغيك صع لـّت٘بي ِشتٍف ثضْ
ػبعضٗ ايجبص ِيوٕٕض.
دتي ٔٛع تؼعيمي ايٓ صاع٘ٚب ٔيؼ ّ٘يٓ ػٛاعى عا صاعص ِ ٚيتٛأض ثبػث ػسُ ِؼضٖ كٛص يب ثغاي ِثبي كيبف صيىٍٛفٕبن
ُ٘ ِيتٛأض ثبػث ػسُ ٔبديٗ عوت َٛكٛص .ثٕبثغايٓ وـبٔي وٗ ػسُ ِؼضٖ يب اثٕي ػلغ صاعٔض ثبيض دتّب ايٓ ِٛضٛع عا ثب
پؼكه سٛص صع ِيبْ ثگظاعٔض تب ايٓ صاع٘ٚب ثغايكبْ تجٛيؼ ٔلٛص.
هيكزوبي كَ خطز سزطاى را باال هيبزد!
ػفٔٛت «ٍ٘يىٛثبوتغ پيٍٛعي» يىي صيگغ اػ ػٛاًِ ِٛثغ صع ايجبص ػسُ ِؼضٖ  ٚاثٕي ػلغ اؿت؛ ِؼّٛال  10صعهض اػ
افغاص آٌٛصٖ ثٗ ايٓ ػفٔٛت صچبع ػسُ اثٕي ػلغ  ٚتب دض وّتغي ػسُ ِؼضٖ ِيكٔٛض .دضٚص يک صعهض اػ آٔٙب ٔيؼ ثٗ
ؿغعبْ ِؼضٖ ِجتال ِيكٔٛض .افغاص ِجتال ثٗ ػسُ ِؼضٖ اگغ صاعاي ػفٔٛت ٍ٘يىٛثبوتغ پيٍٛعي ثبكٕض ثبيض دتّب ثغاي 10
عٚػ تذت صعِبْ ّ٘ؼِبْ ثب ؿٗ ٔٛع آٔتيثيٛتيه لغاع ثگيغٔض تب ِيىغٚة وبِال صع ثضْ كبْ اػ ثيٓ ثغٚص.
آٌٛصگي ثٗ ايٓ ِيىغٚة صع ولٛع ِب اغٍت اػ ثچگي كغٚع ِيكٛص؛ يؼٕي ِٛلؼي وٗ صع سبن غٍت ِيسٛعيُ  ٚثبػي
ِيوٕيُِ .غبٌؼبت ٔلبْ صاصٖأض ثيلتغ اػ  80صعهض افغاص ثبالي  50ؿبي ثٗ ايٓ ِيىغٚة آٌٛصٖ ٘ـتٕض اِب الػَ ٔيـت وٗ
ّ٘ٗ ايٓ ِيىغٚة عا صع ثضْكبْ اػ ثيٓ ثجغٔض ثٍىٗ فمظ صع هٛعت ٚجٛص ػسُ يب ؿبثمٗ ؿغعبْ ِؼضٖ صع سبٔٛاصٖ ،صعِبْ
ثب آٔتي ثيٛتيه الػَ ِيكٛص .سٛكجشتبٔٗ اِغٚػٖ ثٗ صٌيً عػبيت ثٙضاكت ،آٌٛصگي ثب ِيىغٚة ٍ٘يىٛثبوتغ پيٍٛعي  ٚكيٛع
ػسُ٘بي ِؼضٖ  ٚاثٕي ػلغ صع ولٛع عٚػ ثٗ عٚػ وّتغ ِيكٛص.

آسهايش خوى فايذٍاي ًذارد؟!
ثـيبعي اػ افغاص ِجتال ثٗ ٍ٘يىٛثبوتغ ثؼض اػ صعِبْ ٚلتي آػِبيق سِ ْٛيصٕ٘ضِ ،تٛجٗ ِيكٔٛض ِيؼاْ آٔتي ثبصي
ٍ٘يىٛثبوتغكبْ پبييٓ ٔيبِضٖ  ٚدتي ثبالتغ عفتٗ اؿت .
ثٕبثغايٓ ٚدلتػصٖ ثٗ پؼكه ِغاجؼٗ ِيوٕٕض  ٚفىغ ِيوٕٕض صعِبْ ٔلضٖأض .صع دبٌي وٗ ثبيض ثضإٔض ثغعؿي ؿغَ سْٛ
صع تلشين ِيىغٚة ٍ٘يىٛثبوتغ اعػكي ٔضاعص  ٚتلشين آٌٛصگي ثب ايٓ ِيىغٚة اػ عغيك آػِبيق ِضفٛع يب تـت
تٕفـي يب آٔضٚؿىٛپي  ٚثيٛپـي اػ ِؼضٖ أجبَ ِي كٛص .اػ عغف صيگغ ٚلتي ثيّبع ػسُ اثٕي ػلغ يب ِؼضٖ صاعص  ٚتذت
صعِبْ ثغاي ٍ٘يىٛثبوتغ لغاع ِيگيغص دضالً كق ِبٖ عٛي ِيولض تب تيتغاژ آٔتيثبصي ايٓ ِيىغٚة صع ؿغَ سٔٛق
پبييٓ ثيبيض.

اگز گزوٍ خوًيتاى  Aاست. . .
ؿغعبْ ِؼضٖ صع افغاص ثب گغ ٖٚسٔٛي  Aكبيغتغ اؿت .اٌجتٗ ٕ٘ٛػ ژْ سبهي ثغاي آْ پيضا ٔلضٖ اؿت اِب ايٓ ؿغعبْ صع
ثؼضي سبٔٛاصٖ٘ب ثيلتغ صيضٖ ِيكٛصّ٘ .چٕيٓ اػ آٔجبيي وٗ يک صعهض اػ افغاص ِجتال ثٗ ِيىغٚة ٍ٘يىٛثبوتغ پيٍٛعي
صچبع ؿغعبْ ِؼضٖ ِيكٔٛض ،اگغ صع ثـتگبْ صعجٗ اٚي ؿغعبْ ِؼضٖ ٚجٛص صاعص ،دتّب ثبيض ايٓ ِيهعٚة عا اػ ثضْتبْ
عيلٗوٓ وٕيض اِب ايٓعٛع ٔيـت وٗ ٘غ وـي ايٓ ِيىغٚة عا صاكتٗ ثبكض ،ؿغعبْ ثگيغص  ٚاهال ٔجبيض ايٓ ٚدلت عا صع
ِغصَ ايجبص وغص.
بيش اس سَ وعذٍ غذا ًخوريذ!
يىي اػ تفىغات غٍظ ِيبْ ػبِٗ ايٓ اؿت وٗ فغص ِجتال ثٗ ػسُ ِؼضٖ  ٚاثٕي ػلغ ثٙتغ اؿت ثٗ جبي ؿٗ ثبع غظا سٛعصْ
صع پٕج ٔٛثت غظا ثشٛعص اِب ايٓ وبع ٔٗ تٕٙب صع ثٙجٛص ػسُ تبثيغي ّٔي گظاعص ثٍىٗ ثبػث افؼايق اؿيضيتٗ ِؼضٖ ِيكٛص
ػيغا ثب ٘غ ثبع غظا سٛعصْ ِؼضٖ اؿيض تغكخ ِيوٕض .ثٕبثغايٓ ِوغف ؿٗ ٚػضٖ غظا صع عٚػ ثغاي ايٓ افغاص ِٕبؿتتغ

اؿت.

سخن هعذٍ چَ سهاًي سزطاًي هيشود؟!
سيٍي ِٛالغ ثيّبعاْ ؿٛاي ِيوٕٕض وٗ آيب ػسُ ِؼضٖ  ٚاثٕي ػلغ ِّىٓ اؿت ؿغعبٔي كٛص؟ صع ِٛعص ػسُ ٘بي اثٕي ػلغ
٘غگؼ چٕيٓ ِـئٍٗاي ِغغح ٔيـت ِ ٚؼّٛال ٔيبػ ثٗ ثيٛپـي  ٚآٔضٚؿىٛپي ِجضص ٚجٛص ٔضاعص ػيغا ػسُ ثب صعِبْ صاعٚيي
ثٙجٛص پيضا ِيوٕض اِب ػسُ٘بي ِؼضٖ ،ثٗ سوٛم اگغ ثغاثغ ِوغف ِـىٓ٘ب ايجبص ٔلضٖ ثبكٕض ،دتّب ثبيض اػ اعغافكبْ
پٕج ثيٛپـي ثغصاكتٗ كٛص.
٘غ چمضع ُ٘ ػسُ ِؼضٖ ثؼعگتغ ثبكض سغغ ثضسيّي ثيلتغ ِيكٛص اِب ػسُ٘بي ِؼضٖاي وٗ ثغاثغ ِوغف صاع٘ٚبي
ِـىٓ ايجبص ِيكٔٛض ،سغغ ثضسيّي ٔضاعٔض .ثٗعٛع وٍي وـبٔي وٗ ثٗ صٌيً ػسُ ِؼضٖ تذت صعِبْ لغاع ِيگيغٔض ثبيض ثؼض
اػ دضٚص  2/5تب ِ 3بٖ صٚثبعٖ آٔضٚؿىٛپي كٔٛض تب ِغّئٓ كٛيُ ػسُ كبْ وبِال اػ ثيٓ عفتٗ اؿت.
فلفل هعذٍ را سخن ًويكٌذ!
ثغسالف ػميضٖ ػِّ ،َٛوغف غظا٘بي تٕض  ٚپغ اصٚيٗ ثبػث ايجبص ػسُ ِؼضٖ  ٚاثٕي ػلغ ّٔيكٛص؛ ثغاي ِثبي صع ولٛع
ٕ٘ض وٗ ِوغف اصٚيٗ ثبالؿت ،آِبع ػسُ ػيبص ٔيـت .صع ٚالغ ثبيض ثيٓ «ؿٛء ٘بضّٗ» « ٚػسُ» افتغاق ثض٘يُ .فٍفً،
اصٚيٗجبت  ٚتغكيجبت كبيض يه ِمضاع ثبػث ؿٛػف ِؼضٖ كٔٛض اِب ايٓ ِٛضٛع صٌيً ّٔيكٛص وٗ ثٗ ػسُ ِؼضٖ صچبع
كٛيض.

دتي ايٓ تفىغ ٔيؼ غٍظ اؿت وٗ ثب ِوغف فٍفً  ٚاصٚيٗ ػسُ٘بي گٛاعكي ثبػتغ ِيكٔٛض اِب صع ِمبثً ،اؿتغؽ  ٚتٕق
عٚدي صع افغاص ِجتال ثٗ ػسُ٘بي گٛاعكي ِيتٛأض ثبػث ؿغ ثبػ كضْ ػسُ  ٚسٔٛغيؼي كٛص .ثٕبثغايٓ چٕيٓ افغاصي
ثبيض ثغاي جٍٛگيغي اػ ػٛص ِجضص ػسُ صع ِذيغي آعاَ  ٚصٚع اػ تٕق ػٔضگي وٕٕض.
بزًج دودي ،سوسيس و كالباس؛ سَ عاهل خطز
يىي اػ ػٛاًِ ِٛثغ صع ايجبص ؿغعبْ ِؼضٖ ،تغظيٗ اؿت .سٛعاوي٘بي ؤّ ٚ ٕٗٙه ؿٛصكضٖ ّ٘گي ِيتٛإٔض سغغ اثتال
ثٗ ايٓ ؿغعبْ عا ثبال ثجغٔضٔ .يتغات ٔيؼ اگغ صع ِٛاص غظايي ِثً ؿٛؿيؾ  ٚوبٌجبؽ ثيق اػ دض اؿتبٔضاعص ثٗ وبع عٚص
سغغ ؿغعبْ ِؼضٖ عا افؼايق ِيص٘ض .صعٚالغ ٔيتغات تٛؿظ ثبوتغي٘بي ص٘بْ  ٚصؿتگبٖ گٛاعف تجضيً ثٗ ٔيتغيت
ِيكٛص.
ٔيتغيت ُ٘ يه ِبصٖ ؿغعبْػا ثٗ ٔبَ ٔيتغٚػاِيٓ تٌٛيض ِيوٕضٔ .گٙضاعي اػ ِٛاص غظايي ،ثٗ سوٛم گٛكت٘بي ّٔهؿٛص
كضٖ صع ِذيظ٘بي ِغعٛة اػجٍّٗ ؿغصاة٘ب ٔيؼ ِيتٛأض ثبػث تٌٛيض ٔيتغٚػاِيٓ كٛص .ثٕبثغايٓ چٕيٓ تفىغي غٍظ اؿت
وٗ ٘غچٗ ثؼضي ِٛاص غظايي ِثً تغكي لضيّيتغ ثبكٕض ،ثٙتغ  ٚؿبٌُتغ ٘ـتٕض .يبصتبْ ثبكض وٗ ٘غلضع ِٛاص غظايي ثغاي
ِضت عٛالٔيتغي ٔگٙضاعي كٔٛض ،سغغ ؿغعبْػايي آٔٙب ُ٘ ثيلتغ ِيكٛص .فغآيٕض صٚصي وغصْ ِٛاص غظايي ِثً ِب٘ي ٚ
ثغٔج ٔيؼ اگغ ثيلتغ اػ دض ِجبػ أجبَ كٛص ،سغغ ؿغعبْ ِؼضٖ عا افؼايق ِيص٘ض.
ًارًگي خطز سزطاى هعذٍ را كاُش هيدُذ!
يىي صيگغ اػ ػٛاًِ ِ ُٙصع ثغٚػ ؿغعبْ ِؼضٖ وّجٛص ؿٍٕيٚ ،َٛيتبِيٓ  ٚ Eآٔتياوـيضاْ٘بؿت .ؿجؼيجبت ِ ٚيٖ٘ٛبی
تبػٖ ،ثٗ سوٛم ِغوجبت صاعاي آٔتياوـيضاْ٘بيي ٘ـتٕض وٗ اػ ؿغعبْ ِؼضٖ جٍٛگيغي ِيوٕٕض .صع ٚالغ يىي اػ
ِـبئٍي وٗ اِغٚػٖ عٚي آْ ثذث ِيكٛص ،تبثيغ ٚيتبِيٓ  Cثب صٚػ ثبال عٚي ؿغعبْ ِؼضٖ اؽت .ثٕبثغايٓ ٘غلضع ِغوجبت
ثيلتغي ِيً وٕيض ،ثٗ ؿالِتتبْ وّه ثيلتغي وغصٖايض.
چاقي ،سيگار و هواد هخذر؛ هثلث هزگ!
چبلي سغغ چٕض ؿغعبْ اػ جٍّٗ ؿغعبْ لـّت اثتضايي ِؼضٖ ،وجض ،عدُ ،وٌٛ ٚ ٌْٛٛػاٌّؼضٖ عا ثبال ِيثغص .ؿيگبع
وليضْ ٔيؼ سغغ ٛٔ 300ع ؿغعبْ اػ جٍّٗ ؿغعبْ ِؼضٖ عا افؼايق ِيص٘ضِ .وغف ٔبؽ (ٔٛػي ِبصٖ ِشضع) ٔيؼ وٗ
صع ثؼضي ٔمبط عٚؿتبيي ايغاْ كبيغ اؿت ،ثبػث تذغيه  ٚاٌتٙبة ِؼضٖ ِي كٛص.
تغيبن ُ٘ سغغ ؿغعبْ٘بي لـّت فٛلبٔي صؿتگبٖ گٛاعف ٌٛ ٚػاٌّؼضٖ عا ثبال ِيثغص .اؿتفبصٖ اػ فضٛالت ديٛأبت
ثغاي تبِيٓ ؿٛست  ٚگغِب ٖ َ ِيتٛأض سغغ ؿغعبْ ِؼضٖ عا افؼايق ص٘ض .ايٓ وبع ثيلتغ صع عٚؿتب٘ب عايج اؿت ٚ
ثبػث تٌٛيض ٘يضعٚوغثٓ٘بي آعِٚبتيه  ٚؿغعبْػا ِيكٛص؛ صعؿت ِبٕٔض صٚص ِبكيٓ ٛ٘ ٚاي آٌٛصٖ.
اگز سابقَ جزاحي هعذٍ داريذ...
جغادي٘بي ِؼضٖ اػ صيگغ ػٛاًِ ِٛثغ صع ايجبص ؿغعبْ ِؼضٖ ٘ؾتٕض؛ ثغاي ِثبي وـبٔي وٗ ثٗ صٌيً ػسُ اثٕيػلغ يب
ِؼضٖ تذت جغادي «گبؿتغٚژژٔٛؿتِٛي» لغاع گغفتٗأض  ٚثشلي اػ ِؼضٖكبْ ثٗ عٚصٖكبْ ٚهً كضٖ اؿت ،ثيلتغ صع
سغغ ؿغعبْ ِؼضٖ ٘ـتٕض .پٌٛيپ٘بي ِؼضٖ ٔيؼ ثٗ سوٛم اگغ ثؼعگتغ اػ  1/5تب  2ؿبٔتيِتغ ثبكٕض ،سغغ ؿغعبْ
ِؼضٖ عا افؼايق ِيصٕ٘ض .تذٍيً عفتٓ يب آتغٚفي ِشبط ِؼضٖ ُ٘ ػبًِ سغغ صيگغي ثغاي ؿغعبْ ِذـٛة ِيكٛص.

سزطاى هعذٍ در کذام استاىُا بيشتز است؟
اردبيليُا در خطز بيشتزي ُستٌذ!
ؿغعبْ ِؼضٖ چٙبعِيٓ ؿغعبْ كبيغ جٙبْ  ٚصِٚيٓ ػٍت ِغگ ٔبكي اػ ؿغعبْ٘بؿت .ثٗ گفتٗ صکتغ صعيبٔی ،صع ايغاْ
ٔيؼ كبيغتغيٓ ؿغعبْ صؿتگبٖ گٛاعف ثٗ دـبة ِيآيضّ٘ .چٕيٓ صِٚيٓ ؿغعبْ كبيغ صع ِغصاْ  ٚچٙبعِيٓ ؿغعبْ
كبيغ صع ػٔبْ ايغأي اؿت .آِبع ٔلبْ ِيص٘ض وٗ اػ ٘غ ٘ 100ؼاع ِغص تمغيجب  49/1صعهض  ٚاػ ٘غ ٘ 100ؼاع سبُٔ
تمغيجب  25صعهض صچبع ؿغعبْ ِؼضٖ ِيكٔٛض .ػال ٖٚثغايٓ ،ؿغعبْ ِؼضٖ صع ايغاْ ؿبٌيبٔٗ دضٚص  22صعهض اػ
ِغگ٘بي ٔبكي اػ ؿغعبْ عا ثٗ سٛص استوبم ِيص٘ض.
وٗ صع وً صٔيب ؿٗ ِٕغمٗ ثبالتغيٓ ِيؼاْ ؿغعبْ ِؼضٖ عا صاعٔض؛ چيٓ ،عٚؿيٗ  ٚايغاْ .صع ايغاْ ٔيؼ كيٛع ؿغعبْ ِؼضٖ
صع ِٕبعمي ِبٕٔض اعصثيً ثيلتغ اؿت ػيغا ِغصَ اعصثيً ُ٘ اضبفٗ ٚػْ صاعٔض ِ ُ٘ ٚمضاع ػيبصي گٛكت لغِؼ ِوغف
ِيوٕٕض .اؿتبْ گٍـتبْ ،آطعثبيجبْ كغلي  ٚتٙغاْ ٔيؼ آِبع ثباليي اػ ؿغعبْ ِؼضٖ صاعٔض.
درد هعذٍ و سوء ُاضوَ را جذي بگيزيذ!
اػ ٔظغ ػالئُ ثبٌيٕي ،ؿغعبْ ِؼضٖ اثتضا فمظ ِّىٓ اؿت ثبػث ؿٛء ٘بضّٗ ،صعص سفيف ِؼضٖ ،ثي اكتٙبيي ،وب٘ق ٚػْ،
ؿيغي ػٚصعؽ  ٚتغف وغصْ كٛص .اگغ فغصي صچبع ايٓ ػالئُ كٛص ،ثٗ سوٛم اگغ ثبالي  45ؿبي صاكتٗ ثبكض ،دتّب
ثبيض آٔضٚؿىٛپي أجبَ ص٘ض.
ِتبؿفبٔٗ صع ايغاْ اغٍت افغاص صيغ ثٗ پؼكه ِغاجؼٗ ِيوٕٕض؛ يؼٕي ٚلتي ِغاجؼٗ ِيوٕٕض وٗ كىُكبْ آة آٚعصٖ ٚ
ؿغعبْ ثٗ ٔبديٗ هفبق  ٚوجض ِٕتلغ كضٖ اؿت .ثٕبثغايٓ ٘غ ػِبْ وٗ صچبع ػالئُ گٛاعكي  ٚؿٛء ٘بضّٗ كضيض دتّب ثٗ
پؼكه ِغاجؼٗ وٕيض .تلشين ؿغعبْ ِؼضٖ ٔيؼ اػ عغيك آٔضٚؿىٛپي هٛعت َ يگيغص.

