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 انفجار آلزایمری در سی سالگی

 ٗشخبٙ خٞؿ٘شإ: ٗؤٓق 

 ٛبؿش:  ٛـش خبٓیض

ٛؼخ٠ 1000/  1397 صٗؼتبٙ زبح : اّٝ ،  

76/ تؼذاد كلط٠ :   ٝصیشیهغغ :   

 سیبّ 170.000هی٘ت : 

978-622-6411-15- 8 ؿبثي :  

 عشاش خٔذ : كبٓص ٗوذٕ

ٗط٘ذ ٛبكش ٗشادپٞسكلط٠ آسائی :   

 
05156728797-09159309963تٔلٚ ت٘بع :    10ح  ٠ٗ4 ٝالت ،ٗذسع  یآدسع : خشاػبٙ سضٞ  

09158319535تٔلٚ ت٘بع :   3ٝاضذ  15پالى  17 یشٝصیپخؾ : ٗـ٢ذ،پ دكتش  



 وقتی نباشم کسی کتابی ربای مه نمی نىیسد

 یا حتی یک جملو کىاتهی ربای مه رد اقب عکسی یادداشت نمیشىد

 چیه نىیسنده ایی نیست هک کسی از او بگىید

 مه نباشم خطی از مه رد چیه کتابی چاپ نمیشىد

رد  نىیسنده اه ربای خىدضان کتابی ندا

 اما ربای دیگران حرف اه دارند ............

 حرف اهی نىیسنده اه را بخىانید

 و از دلتان هب گىشتان و قلبتان ربسانید

 بشنىید کسانی را هک ربای شما باراه و باراه مته اهیطان را چرک نىیس کرده اند



 

 تقدیم هب ماردانی از جنس بلىر 

 هب ماردم مصی همیشو فروته هک مسیح وار مصائب مرا هب دوش کشیده.

 هب مارده همسره مهربانم ، زعزیه همیشو زعزی هک رد واپسیه روزاهی بهار ربای سبس ماندنص با گنجطک اه رپواز کرد.

نم تعریفی از واژه صبر  گاه ربای فرزندا هب تمام ماردان سبس سرزمیه سبسم هک ضاید روزی مه هم رد ایه جای

 باشم .

تقدیم هب همسره بی نظیرم هب کسی هک بهتریه ماجرای عمرم را رقم زده و رد ایه راه همیشو مشىق مه بىده.
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 ثشای ػی ػبِٓی إ ٗیٜٞیؼٖ 

 ثشای صٗبٛی ٠ً تل٘یٖ ُشكتٖ ثبهی اؽ سا ث٠ تٌشاس ػب٢ٓبی ثب تٞ ثٞدٙ ػپشی ًٜٖ 

 دس ١ٞای اتبهٖ  ، ت٘بٕ ٓطظ٠ ١بی ثبساٛی ٝ ؿٔیظ ثٞدٛت 

 خبعشٟ ثبصی ثشای ػی ػبِٓی إ ٗیٜٞیؼٖ ثشای دؿذؿ٠ ی سٝص١بی 

٠ پیشا١ٜت سا ث٠ ١ٞای ١ذس دادٙ ػغش ٖ ز٢بس خب٠ٛ ث٢ٖ سیختثشای صٗبٛی ٠ً دیِش ٛ٘ی خٞا١

 ػیِبست ت٘یض ًٜٖ 

یب ُشد ٝ خبى ُٞؿ٠ ی پٜدشٟ ایی ٠ً خیٔی سٝص١ب ًٜبسؽ ث٠ ؿجبس آدٕ ١بی سكت٠ اؿٌی 

 ٛـبٛذیٖ 

 ٗٚ ضبؿی٠ ١بی ثب تٞ ثٞدٙ سا دٝػت داسٕ  

 ثشای صٗبٛی ٗیٜٞیؼٖ ٠ً زبیٖ ًٜبست ػشد ٝ دٖٓ ُشٕ ٗیـٞد 

ٞا١ٖ ػی ػبِٓی إ ػدیت ثٞی خظ ثٞدٙ داسد ٗیخ ػی ػبِٓی ػدت ١ٞای ٗطض ثب تٞ

 پبییضی پیشا١ٜت سا ثذ١ذ  خغی ١بی

 ػتب٠ٛ ػی ػبِٓی ثشای ثٞدٛتٗٚ دس آ

 ثشای خٜٞٙ ٗطض ٗشٝس تٞ دس ػبػت ر١ٜٖ ٗیٜٞیؼٖ  

صٗبٛی ٠ً ُٞؿ٠ ایی ًض ًشدٟ ِٛبٟ ٗیٌٜٖ ٠ً ػوشث٠ ١بی كلش ٗشًضی دس ػشاسیضی ثب ؿیت 

 ًٖ دس ضبّ ػوجِشد اػت . 

ثشای سٝص١بیی ٗیٜٞیؼٖ ٠ً تبصٟ اص ُشد ساٟ سػیذٟ ایی ٝ ٛبة تشیٚ اتلبم سٝص١بی اثشی إ 

 ثٞدٟ ایی 

 ثٞدٙ ١ٖ صٛذُی ًٜیٖ  ثشای صٗبٛی ٠ً خیٔی ١ب دیِش ٛیؼتٚ ٝ ٗب هشاس اػت ٗطض

پشیـبٙ ػی ػبِٓی  ثٞدٛت ٗیخٞا١ٖ ث٠ ثبد ثذ١ٖ ٗٞی ٗیخٞا١ٖ ػی ػبِٓی إ ػٜدبم ؿٞد ث٠

 إ سا.....



              اٛلدبس آٓضای٘شی دس ػی ػبِٓی                                                                                                                    4
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 ١َٜ ضشة ١بیت ؿذٟ إ ٗثْ تٜجٌی ٗی٘بٖٛ اص ٝهتی ٠ً ١ٖ آ

دس ٗٚ پشػ٠ ٗذإ ضشة ١بی هـِٜی سٝی تٜٖ ٗیخٞسد اِٛبس كوظ ضبّ ٝ ١ٞای سهلیذٙ 

 ٗیضٛذ 

 ٛ٘یذاٖٛ اٗب ًـق اٝٓیٚ ٛبة ثٞدٙ ١ب دسٗٚ ؿؼ٠ٔ ٗیٌـذ  

 ٗثْ اٛلدبس ث٘جی دس ػی ػبِٓی،

زٜذٗیٚ ػبّ ثٞدٖٛ ٠ً ٗشا ث٠ ػب٢ٓبی ١َٜ ؿشیجی ٗی٘بٛذ دس ػـن ١ٖ صیجبػت ٗثْ آ 

 دٝس ٗیجشد

 ایٜوذس ؿیشیٚ ٗثْ ثٞی دٗپختي خبِٛی ٝ یي ثـْ ػغش ٗبٛذٙ  

 شیِٛب١ؾ ضض ٗیجرٝم ٗیٌٜی اص ػغش ٝ ثٞی ثٞدٛؾ اص 

 اص ٝهتی ؿیشیٚ ُشكتبس ؿذٕ عؼٖ ُیالع ١بی خب٠ٛ ٗبدسی ١ٖ ث٢تش ؿذٟ  

 ٗیِیشد ٠ ًُب١ی یي هٖٔ اص ٛذاؿت٠ ١بیت دػت اتلبم ثٞدٙ سا 

 ػ٘بٙ ٗی اكتذ سٝی دٓت زٜبٙ اص عبم آ 

 ٠ً ٗیخٞا١ی ثِٞیی ثبالخشٟ هشػ٠ ث٠ ٛبٕ ٗب ١ٖ اكتبد

 عؼٖ ٛبة ؿٔختِی ١بی ثذٝس اص سٝص ٗشُی  ٓؼٜتی دٓسؼت اػت ،  

 دّ ث٠ دّ اتلبم ١بی ٛیلتبدٟ سا ُشكتٚ

 پبؿٞی٠ ًشدٙ اتلبم ١بی اكتبدٟ

 ػدت ضبّ ٝ ١ٞایی داسد 

 ؿٔختِی ١بی ػبؿوب٠ٛ إ صیجبػت ٗذإ ضشة ٗیضٛذ ٝ ٗیشهلٖ ... 

 صٛذُی ٗیٌٜٖ  ضویوت سا ٗیؼبصٕ ٝ

 ٗٚ دػت ث٢تشیٚ اتلبم ١بسا ثشای ُشكتٚ ٗیِیشٕ 
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 زیضی ٛیؼت یبدٕ دسػت ثشیذ یب ًشد هغغ  ثؼذ ث٠ خبیی ی٠ اص سا سٛح ثبیذ خٞاٛذٕ خبیی ی٠ 

 ثٞد ١٘یٚ ؿجی٠

 ؟ ٗیـٞد ز٠ ًٜٖ صٛذُی سا ١ب سٝصٗشُی ایٚ سٛح ٠ً ٛجبؿٖ ٗٚ اُش ُلتٖ كجص اٗشٝص

  ؿذٟ إ ٝظیل٠ االٙ ٠ً ًبس١بیی ٝ آد٢ٗب ضبّ ث٠ خٞسدٟ ُشٟ ٗٚ ١بی سٝصٗشُی

  ثٞدٕ؟ خٞدٕ صٛذُی ٗبخشای ثشای ثذسدثخٞسی آدٕ ٗٚ اكال  

   ٗیِیشٕ سٝ صٛذُی ٝهت ١٘یـِی ًبس١بی تٌشاس ثب داسٕ سٝص ١ش یب

  اػت ٗٚ ؿشیت ٝ ػدیت ١بی سٝصٗشُی اص ٗٚ دٓسؼت زبیی

 ؿٞد ١بیٖ ػّٔٞ ت٘بٕ ٝاسد اػت هشاس اِٛبس ٠ً ٗیٜٞؿ٘ؾ خٞسی

 ٗیضٖٛ ضشف زبیی ثب خبكی خٞس ی٠ ٗٚ

 ؿٕٞ تٌشاس ٟدٝثبس تب ؿٕٞ ٗی ٜٗتظش ؿذٙ ٛٞؿیذٟ ٠ً ١بیٖ ضشف 

 داسد ١ب كشم صٛذُی ثشای ثٞدٙ ثذسدثخٞس ثب خٞدت ثشای ثٞدٙ ثخٞس ثذسد 

   ثبؿیٖ خٞدٗٞٙ صٛذُی اتلبم ث٢تشیٚ ثبیذ ٗب ١شًذٕٝ ًٜیٖ ؿشٝع خٞدٗٞٙ اص اّٝ 

 سكت ٝ ُزاؿت ٝ ًشد هغغ ی٢ٞ اٝهبت ُب١ی ٛ٘یـ٠ یؼٜی ایٚ

 ١ؼتٚ ٗٚ ١شسٝص سٛح ًبس١ب ثؼضی ٝ آد٢ٗب ثؼضی 

 ث٠ ًیي صٛذُی ثشؽ ثضسُی صد  ٠ زبهٞاٗب ٛ٘یـ٠ ٗثْ ی

.. ثبیذ ثذسدثخٞس ثٞدٙ سا .... ؿٌٔی ٗتلبٝت ث٠ ایٚ سٝصٗشُی ١ب سٝ صٛذُی ًشد اٗبثبیذ 

 ت٘شیٚ ًشد
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  ٝصای ػخت یؼٜی ١٘یٚ سٝصاس

 ١٘یٚ سٝصایی ٠ً ٗثْ ٓجبػبی تٞ ً٘ذ ث٢ؾ ٗیِٖ سٝصای دٕ دػتی

 ایٜوذس ایٚ سٝصا سٝ ٗیـٞسٕ ٝ ٗیپٞؿٖ ؿذٟ دٕ دػتی 

ث٠ پغ صدٙ ٝسیختٚ ٝ ٠ً ؿشٝع ٗیٌٜٚ ، ٗثْ  ًبٟ ُْ ١بی خ٠ٛٞ ی٠ ٓجبع زشى ٝ ٗشدٟ  

 آٝاس ٝ ػوٞط ... 

 دسى ًشدٟ ثبؿی ؽ دس پشٝاصی ثی آٙ ٠ً ٛٞس سا ١ی ًبثٞع ٗیجیٜی دس ٝسع٠ ایی خبٗٞ

 ایٜدبػت ٠ً داد صٛذُی سا دسآٝسدٟ ایی ٝ سٝص١بیت ٗیـٞد دٕ دػتی

 ١ی دٝس خٞدت دیٞاس ٗیٌـی تب ً٘تش كذا١ب سا ثـٜٞی  

 اص دػتت ضؼبة ٝ ًتبة سٝص١ب ٝ ؿت ١ب دٗی ٗیِیشد ٠ًخبٛی اص آ، سٝص ١بی ػخت 

 ٗیشٝد 

 ثبیذ ایٚ سٝص١ب سا صٛذُی ًشد ٝ سٝی ایٚ دٕ دػتی ثٞدٙ ١ب سا ًٖ ًشد

دٕ ١بی دٕ .... ثیـتش دٝػت داسیٖ ٝ آ دٕ ١ب ٓجبع دٕ دػتی ٝ ثـوبة دٕ دػتی ٝٝٓی ٗب آ

 دػتی سا ثیـتش اص آٙ 

 دٕ دػتی ثٞدٙ سٝص١بی ػخت ١ٖ ثشای٘بٙ ػبدت ؿذٟ

 ٗثْ ثٞدٙ آدٕ ١بی دٕ دػتی ٠ً ١ؼتٜذ ٝ ً٘تش دیذٟ ٗیـٞٛذ  

 دٕ ١ب ٝ سٝص١بی دٕ دػتی اٗبٙ ثبؿیٖٗشاهت آ


