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 چطَر ایٌکِ ثزای کبفی راٌّوبیی اٍ ثِ کِ است ایي کٌیذ ػصجی ٍاقؼب ٍاقؼب را گیزیذ هی ػکس اٍ اس داریذ کِ ضخصی ایٌکِ ثزای ّب راُ ثْتزیي اس یکی

 ایٌکِ هَرد در خَة ّبی دستَرالؼول اگز ٍ ّستٌذ، دستپبچِ کوی ضَد هی گزفتِ آًْب ّبی ػکس کِ سهبًی ضزٍع در هزدم اکثز. ًذّیذ ثگیزد صست

 ضوب سَصُ کِ کٌیذ کبری اگز دیگز، طزف اس .کٌٌذ هی پیذا ثذتزی احسبس کن کن ًگیزًذ، ضوب اس دٌّذ قزار کدب را خَد ّبی دست یب ثٌطیٌٌذ چطَر

 ثیطتزی خْت خَد سَصُ ثِ هَقغ چِ ایٌکِ داًستي. رسیذ خَاٌّذ ًظز ثِ هصٌَػی ٍ خطک ثسیبر ّب ػکس ثزسذ، ًظز ثِ «گزفتِ صست» حذ اس ثیص

 گیزی صست ایذُ پٌح یب چْبر داضتي کِ است دلیل ّویي ثِ. ثبضذ سخت تَاًذ هی ثٌطیٌذ، طجیؼی طَر ثِ کِ ثخَاّیذ اٍ اس تٌْب هَقغ چِ ٍ ثذّیذ

 فکز ثٌبثزایي ّستن، خذیذ صست ّبی ایذُ دًجبل ثِ ّویطِ هي .است خَثی ایذُ( ثبضذ کَدکبًتبى اس ػکبسی تٌْب اگز حتی) ػکبسی خلسِ ّز در کلی

 ثشرگسبل تب گزفتِ هذرسِ سي اس پسزاى، ثزای ّب صست ایي. کٌیذ قذرداًی خبصن ّبی صست اس ثزخی اضتزاک خبطز ثِ هي اس است هوکي ضوب کٌن هی

 سزگزم ثسیبر ٍ کزدم ضزکت آى در پیص رٍس چٌذ هي کِ اًذ ضذُ گزفتِ دثیزستبى یک ػکس خلسِ در اٍل ًوًَِ ػکس چٌذ. دٌّذ هی خَاة خَة

 راُ یک. کٌٌذ هی پیذا ػدیجی ٍاقؼب احسبس ضَد، گزفتِ آًْب ػکس تب ثبیستٌذ ًبکدبآثبد ٍسط در تٌْب ایٌکِ اس کلی طَر ثِ هزدم . ثَد خبلت ٍ کٌٌذُ

 .ثٌطیٌذ حصبر یب دیَار یک هقبثل در پطت ثِ ثخَاّیذ خَد سَصُ اس کِ است ایي هذل ثِ دادى صست ضزٍع ثزای خَة ٍاقؼب

 .ثگیزیذ فَری ػکس چٌذ ٍ ضَیذ دٍال چطوبًص ثب سطح ّن سپس ًچسجٌذ، ّن ثِ اٍ هقبثل در هستقیوب پبّبیص تب کٌذ خن را ساًَّبیص ثخَاّیذ اٍ اس

 ػکس ایي ثزای. ثگیزیذ ًیش کلَسآح ػکس یک گزفتیذ، قذ توبم ػکس یک ایٌکِ اس ثؼذ ثٌبثزایي است، خَثی ایذُ صست یک اس ّب ػکس اًَاع گزفتي

 خلَ ثِ رٍ کوی فقط ٍ دّذ، قزار آًْب رٍی ثز را ثبسٍّبیص ثتَاًذ تب ثکطذ ثذًص ثِ ًشدیک کبفی اًذاسُ ثِ را ساًَّبیص تب خَاستن ام سَصُ اس هي ثؼذی

 .ًزسذ ًظز ثِ رسوی سیبد کِ ثگیزم اٍ سز اس کالسیک ػکس یک تب( ضذم خن کوی حبل ایي ثب) ایستبدم اٍ راست سوت در هي. ضَد خن

 

 طزف یک ثِ ضذى خن کوی. است دادُ تکیِ آى سوت ثِ کوی ٍ ایستبدُ دیَار یک ًشدیکی در سَصُ ثبر ایي اهب دارد، ٍخَد دیگزی کلَسآح ایٌدب در

 هي اگز حتی) دّذ قزار پب یک رٍی ثز را خَد ٍسى ثیطتز تب خَاّن هی ام سَصُ اس ّویطِ هي. ثزسذ ًظز ثِ پَیبتز ٍ تز طجیؼی ػکس تب کٌذ هی کوک

 .ایستین هی ایٌگًَِ طجیؼی طَر ثِ هب اکثز چَى( ًجبضن قذ توبم ػکس یک گزفتي حبل در
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 تک ای سهیٌِ پس ضذُ اظبفِ هشیت ثب رسٌذ، هی ًظز ثِ طجیؼی کِ سبسد هی هوکي را هختلف ّبی صست اس تؼذادی چوي، رٍی ثز تبى سَصُ ًطبًذى

 رٍی را خَد سز ثکطذ، دراس پْلَ ثِ تب ثخَاّیذ خَد سَصُ اس. کٌذ رقبثت سَصُ ثب کِ آًقذر ًِ اهب دارد، ثَدى خبلت ثزای کبفی ثبفت کِ( چوي) رًگ

 را اٍ صَرت اس هب دیذ خلَی دستص طزیق ایي ثِ – دّذ قزار آى رٍی ثز را صَرتص، ًِ سزش، ٍ کٌذ هطت را دستص ثخَاّیذ اٍ اس) دّذ قزار دستص

 (.گیزد ًوی

 

 ًگبُ ضوب ثِ ثبال ثِ رٍ ثخَاّیذ کسی اس ایٌکِ. ثگیزیذ اٍ اس چطوبًص سطح ثبالی اس ػکس یک کِ ضَیذ هطوئي ًطیٌذ، هی چوي رٍی اٍ کِ حبلتی در

 در ایستبدى – ضَد هی ثستِ کوی اٍ ّبی چطن سًذ، هی لجخٌذ ای سَصُ کِ ٍقتی هؼوَال. داد خَاّذ ضوب ثِ چطوبًص اس ػبلی ثسیبر ًوبی یک کٌذ،

 کٌذ هی کوک هطکل ایي ثز غلجِ ثِ اٍ سز ثبالی

 

 خَثی ثِ سیز، ًوًَِ هبًٌذ چطوگیزتز، ًَری ضزایط در خصَظ ثِ کبر ایي. کٌذ ًگبُ ضوب اس دٍر فبصلِ یک ثِ تب ثخَاّیذ خَد سَصُ اس اٍقبت گبّی

 .دّذ هی خَاة

 

 .ثکطیذ تصَیز ثِ خَرضیذ، غزٍة در ثبحبل سیلَئت ػکس یک گزفتي ثب را خَد ػالقِ هَرد ٍرسش یب سزگزهی
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 قبدر ٍ ثَدُ پذیزتز اًؼطبف هؼوَال کَچکتز ّبی ثچِ) دارد ٍخَد خَد ثذى سوت ثِ ضذُ کطیذُ پبّبی ثب ًطستِ سَصُ یک اس دیگزی ًوًَِ ایٌدب در

 .کٌذ هی تبکیذ ّب چطن رٍی ثز ثبال اس ػکبسی ّن ثبس(. کٌٌذ ًشدیک خَد ثذى ثِ ثیطتز را خَد ساًَّبی ّستٌذ

 

 ثِ خَة کَچک ّبی ثچِ ثزای خیت داخل دست دٍ ّز) دٌّذ قزار خیت یک در را خَد دست یک ضست اًگطت تٌْب خَاّین هی پسزّب اس هؼوَال هب

 آیذ هی ًظز ثِ چَى رسذ ًوی ًظز ثِ خَة سیبد خیت در دست کل دادى قزار(. است تز خذاة دست یک فقط ثشرگتز ّبی سَصُ ثزای اهب رسذ، هی ًظز

 .است ضذُ قطغ ػکس در دست کِ

 

 یکی تٌْب دارد، قزار ًطستِ ٍظؼیت یک در کِ ٍقتی ثخَاّیذ خَد سَصُ اس. است خَثی ایذُ ًیش ػکس یک در هختلف سطَح در ساًَّب/پبّب داضتي ًگِ

 .ثکطذ ثبال را ساًَّبیص اس

 

 خت،) ضَیذ هی رٍثزٍ هطکل دٍ ثب کلی طَر ثِ ضوب ثگیزد، صست ضوب ثزای ٍ ثبیستذ سیجب سهیٌِ پس یک خلَی در تب ثخَاّیذ سَصُ یک اس ضوب اگز

 گزفتي قزار -۲ ٍ هصٌَػی ٍ خطک صست یک -۱(: ّستٌذ ثشرگ هطکالت هَرد دٍ ایي اهب داضت، خَاّذ ٍخَد هطکل دٍ اس ثیطتز خیلی احتوبال

 ّز کِ هستقین ایستبدُ صست یک ٍ ضَد هی ای حزفِ غیز ظبّز ثب ػکسی ایدبد ثبػث هصٌَػی ٍ خطک صست یک .ضوب رٍثزٍی ضبًِ دٍ ّز هستقین

 اگز .ّستین آى دًجبل ثِ هب اکثز کِ ًیست ظبّزی ایي ثزسذ، ًظز ثِ ػزیط ٍ پْي ضوب سَصُ ضَد هی ثبػث دّذ هی ًطبى هسبٍی طَر ثِ را ضبًِ دٍ

 دراس حتی یب چیشی، ثِ دادُ تکیِ ًطستِ، حبلت در اغلت هي کِ است دلیل ّویي ثِ. است دضَار ایستبدُ ّبی ػکس هذیزیت ًجبضیذ، هذل یک ضوب
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 حبلت اس ثزاًگیشتز تحسیي ٍ تز طجیؼی هَقؼیت یک ثِ را خَد ٍسى ضوب سَصُ کِ ضًَذ هی ثبػث ّب فؼبلیت ایي توبم. گیزم هی ػکس دختزاى اس کطیذُ

  :است ضذُ ارائِ هثبل چٌذ ایٌدب در. دّذ تغییز دٍرثیي هقبثل در هستقین ایستبدُ

 چطن کِ ضَد هی ثبػث ایي. کٌذ ًگبُ ضوب ثِ ثبال ثِ رٍ اٍ کِ ضَد هی ثبػث ایذ، ایستبدُ ضوب درحبلیکِ ثٌطیٌذ، خَاّیذ هی خَد سَصُ اس ضوب ٍقتی

 ثٌبثزایي دارد، ًگِ پبییي ًسجتب را اش چبًِ اٍ کِ ضَیذ هطوئي فقط(. ًذارد؟ دٍست را ایي کسی چِ ٍ) ثزسٌذ ًظز ثِ تز ثبریک صَرتص ٍ ثشرگتز اٍ ّبی

 .کٌذ کح ثبال ثِ رٍ را صَرتص کل ایٌکِ خبی ثِ کٌذ هی ًگبُ ضوب ثِ ثبال ثِ رٍ ّبیص چطن ثب اٍ

 

 ثٌبثزایي ّستٌذ، پذیز اًؼطبف ثسیبر هؼوَال دختزاى. ثگیزیذ ػکس ّبیص چطن ثب سطح ّن ًطستِ سَصُ یک اس تب ضَیذ دٍال تَاًیذ هی ّوچٌیي ضوب

 .ثٌطیٌٌذ چْبرساًَ ریلکس، ٍ سیجب ػکس یک ثِ رسیذى ثزای ثخَاّیذ آًْب اس تَاًیذ هی ضوب

 

 ثٌطیٌذ، خَد هقبثل در آساد پبّبی ثب اٍ اگز. کٌذ خوغ ثذًص سوت ثِ را پبّبیص ثخَاّیذ اٍ اس گیزیذ، هی ػکس ًطستي حبل در سَصُ اس ٍقتی ّویطِ

 ّبی آرًح ٍ ثکطذ ثبال را خَد ساًَّبی اگز اهب. ثزسٌذ ًظز ثِ ثشرگ ٍاقؼب ضَد هی ثبػث کِ ثَد، خَاٌّذ دٍرثیي ثِ ثذًص ثقیِ اس تز ًشدیک کوی اٍ پبّبی

 .کزد خَاّذ ارائِ ثْتزی ثسیبر تصَیز کٌذ، حلقِ آًْب دٍر را خَد

 

 کِ دّذ، قزار صٌذلی ثبالی در را خَد ثبسٍّبی تَاًذ هی اٍ. ثٌطیٌذ صٌذلی یک رٍی ثزػکس کِ ثگَییذ خَد سَصُ ثِ دیگز راحت صست یک ػٌَاى ثِ

 (.رسٌذ ًوی ًظز ثِ خَة ثبضذ خیجطبى در ّبیطبى دست کِ حبلتی در هؼوَال دختزّب چَى) کٌذ هی حل را کٌذ کبر چِ دستبًص ثب ایٌکِ هطکل
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 خَد هقبثل در هیلِ یک رٍی ثز را ثبسٍّبیص حبل ایي ثب. ًطستِ ًِ است، ایستبدُ سَصُ ثبر ایي کِ تفبٍت ایي ثب دارد، ٍخَد هطبثِ هثبل یک ایٌدب در

. ًزسذ ًظز ثِ هصٌَػی ٍ خطک ضَد هی ثبػث کِ است، دادُ تکیِ هیلِ ثِ کوی اٍ ایي، ثز ػالٍُ. دّذ هی اٍ ثِ راحتی ٍ آرام حبلت کِ است، دادُ قزار

 خَة خَاى ّبی خبًن ٍ دختزّب هَرد در کبر ایي – ثَدم ایستبدُ چطوبًص سطح اس تز پبییي کوی اٍ اس ػکبسی ٌّگبم هي کِ ضذ خَاّیذ هتَخِ ضوب

 .ثَد ًخَاّذ صست ثْتزیي ثبضٌذ، ًگزاى خَد غجغت هَرد در است هوکي کِ( هي هثل) ّبیی خبًن ثزای اهب دّذ، هی خَاة

 

 یک تَاًذ هی ایي – ثگیزیذ ػکس است ایستبدُ ضوب هقبثل هستقین سیٌِ ثِ دست کِ دختزی اس خَاّیذ ًوی ّزگش ضوب کزدم، اضبرُ قجال کِ ّوبًطَر

. کٌیذ استفبدُ دختزّب ثزای آى اس خَاّیذ ًوی ضوب کِ است دلیل ّویي ثِ دقیقب کِ است، هزداًِ ًسجتب صست ایي چَى ثبضذ پسزّب ثزای ػبلی صست

 ثِ اًذ، گزفتِ قزار ّن رٍی اٍ ثبسٍّبی اگز. کٌذ ًگبُ ضوب ثِ ٍ ثچزخبًذ کوی را خَد سز تب ثخَاّیذ اٍ اس ٍ ثگیزیذ، ػکس اٍ اس( ثغل) پْلَ اس ػَض، در

 .ضًَذ هٌتْی اش چبًِ ًشدیک ثِ ثبیذ ثغل سیز خبی

 

 دیَاری سوت ثِ را سزش ثگَییذ اٍ ثِ. دّذ تکیِ ضیء یک ثِ کوی پطتیجبًی خْت ثخَاّیذ خَد سَصُ اس کِ ضذُ ارائِ دیگزی صست ًوًَِ ایٌدب در

 .ثزسذ ًظز ثِ طجیؼی صستص تب کٌذ کح ًطستِ هقبثلص در کِ
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 ثبال دست یک ثب را خَد سز ٍ ثکطٌذ، دراس سهیي رٍی پْلَ ثِ کِ است ایي دثیزستبًی، دختزاى خصَظ ثِ دختزّب، ثزای دیگز سیجبی ثسیبر صست یک

 .ثبضیذ داضتِ خَة ٍاقؼب سهیٌِ پس یک ضوب کِ ٍقتی خصَظ ثِ است، کبرسبس قذ توبم ّبی ػکس ثزای صست ایي. دارًذ ًگِ

 

 سطح ّن دقیقب ثبیذ ضوب دٍرثیي – ایذ ًطستِ سهیي رٍی ثز ًیش ضوب کِ ضَیذ هطوئي. است کبرسبس ضبًِ ٍ سز ّبی ػکس ثزای خصَظ ثِ صست ایي

 .اش گًَِ ًِ دّذ، قزار سزش سیز را خَد دست تب ثخَاّیذ اٍ اس ثْتز، ظبّز آٍردى دست ثِ ثزای. ثبضذ سَصُ چطن

 

 یک. ثبضیذ سهیي رٍی ثبیذ ًیش ضوب است، سهیي رٍی ٍاقغ در ضوب سَصُ اگز. دارد ٍخَد سهیي رٍی کطیذُ دراس صست یک ثزای دیگزی گشیٌِ ایٌدب در

 .کٌذ هی تز راحت کوی را صست ایي اس ػکبسی ًیک پیک هیش

 

 را صَرت چطَر ّب دست ایٌکِ هَرد در ّن، ثبس. ثگیزیذ کلَسآح ٍ قذ، ًین قذ، توبم ّبی ػکس( هَقؼیت) پَسیطي ّز در کِ ثبضیذ داضتِ یبد ثِ

 .است خَثی اًتخبة چبًِ سیز ثٌبثزایي کٌذ، پْي را ّبیص گًَِ اٍ دستبى کِ خَاّیذ ًوی ضوب – ثبضیذ هزاقت کٌٌذ، هی پطتیجبًی
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 ثلٌذ ًزدثبى یب چبرپبیِ یک ثِ ضوب. دّذ هی خَاة خَثی ثِ کِ است کٌٌذُ هسحَر ٍ خبلت ٍاقؼب صست یک ایي ثبضذ، داضتِ ثلٌذ هَّبی ضوب سَصُ اگز

 هستقیوب ضوب دٍرثیي تب دّیذ تکیِ آى ثِ ٍ ثزٍیذ، ثبال آى اس کٌیذ، تٌظین اٍ سز ثبالی کبدر اس خبرج را خَد خبرپبیِ. داریذ ًیبس ػکس ایي گزفتي ثزای

 .گیزد قزار اٍ ّبی چطن ثبالی

 

 ضوب دٍی ّز ٍ کزد، خَاّذ ثیطتزی راحتی احسبس ضَد هی گزفتِ ػکس اٍ اس ایٌکِ اس اٍ دّیذ، اًدبم خَثی ثِ را خَد سَصُ ثِ دّی صست کبر ضوب اگز

 گیزی صست یب خٌذیذى ثِ ضزٍع ضوب سَصُ کِ ٍقتی. ثگَییذ داستبى ٍ ثپزسیذ سَال ثشًیذ، حزف دائوب گیزیذ هی ػکس کِ حبلی در. ثزد خَاّیذ لذت

 .ثبضیذ آهبدُ فَری ػکس گزفتي ثزای کٌذ، هی الجذاِّ فی ّبی

 

 

 

 


