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، تولبار گوگل، earthمغز متفكر بخش جستجوي گوگل و خدماتي نظير سرويس خبري گوگل، كتاب، تصاوير، نقشه، گوگل 
، آزمايشگاههاي گوگل و هر چيزي كه در گوگل به جستجو مربوط ميشود، در حقيقت توسط healthگوگل دسكتاپ، گوگل 

در پروفايلش در صفحه مديران گوگل نوشته شده است كه وي در . ين خانم يعني ماريسا ماير مديريت و برنامه ريزي شده استا
 به عنوان اولين زن مهندس در اين شركت مشغول به كار شده و از همان زمان هم امور مربوط به وب سرور و 1999سال 

  .كرده است رابطهاي كاربري گوگل را مديريت مي
  
  

 ويژگي، ابزار، خدمات، سرويسها، 100 زبان شده و بيش از 100هايش منجر به ارائه و گسترش خدمات گوگل به بيش از  تالش
محصوالت و پروژه ها را در گوگل ارائه و مديريت كرده است؛ در زمينه رابطهاي كاربري و هوش مصنوعي كلي پتنت و امتياز 

 دانشجو در دانشگاه استانفورد در امور مربوط به برنامه نويسي 3000 استاد بيش از در حال حاضر هم. تجاري ثبت شده دارد
 شخصيت آينده ساز در حوزه فناوري اطالعات 10از سوي مجله نيوزويك به عنوان يكي از . كامپيوتر و مهندسي نرم افزار است

د كرده؛ مجله بيزينس ويك او را كارخانه ايده  زن جوان و مهم در آينده قلمدا50معرفي شده، و مجله فورچون هم او را جز 
  .پردازي گوگل لقب داده است

  :شخصيت شناسي از روي امضاء 
  

  
  

  هاي منطقي هستند  كنند انسان كساني كه به طرف عقربهاي ساعت امضاء مي
  كنند و بيشتر غير منطقي هستند  هاي ساعت امضاء ميكنند دير منطق را قبول مي كساني كه بر عكس عقربه

  كساني كه از خطوط عمودي استفاده ميكنند لجاجت و پافشاري در امور دارند 
  هاي منظّم هستند  كساني كه از خطوط افقي استفاده ميكنند انسان

  اند  كنند در كودكي سختي كشيده  امضاء ميكساني كه با فشار
  كنند شكّاك هستند  كساني كه پيچيده امضاء مي

  نويسند خودشان را در فاميل برتر مي دانند  كساني كه در امضاي خود اسم و فاميل مي
  نويسند داراي منزلت هستند  كساني كه در امضاي خود فاميل مي

  اند  زنند شخصيت خود را نشناخته شان خط مينويسند و روي اسم كساني كه اسمشان را مي
  كنند ، كساني هستند كه ميخواهند به قله برسند  كساني كه به حالت دايره و بيضي امضاء مي

  !!!!كساني كه االن دارن با خود امضا ميكنند خيلي خنگ هستند كه يادشون نيست امضا شون چه شكليه
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  به اين ميگن اصالح رفتاري
تازگي ها مد شده بود دخترها وقتي مي رفتن تو دستشويي ، بعد از آرايش كردن آيينه رو مي . ا يه دانشگاه بود در تورنتو كاناد

. مستخدم بيچاره از بس جاي رژ لب پاك كرده بود خسته شده بود. بوسيدن تا جاي رژ لبشون روي آينه دستشويي بمونه 
رييس دانشگاه تمام دخترها رو جمع مي كنه جلوي در دستشويي و مي فرداش . موضوع رو با رييس دانشگاه در ميون مي ذاره 

  : گه 
  

حاال براي اينكه شما ببينين پاك كردن جاي رژ . كسانيكه كه اين كار رو مي كنن خيلي براي مستخدم ايجاد زحمت مي كنن 
  . لب چقدر سخته ، يه بار جلوتون پاك مي كنه 

  
  . رو كرد تو توالت ، بعد كه دستمال خيس شد ، شروع كرد به پاك كردن آينه مستخدم با آرامش كامل رفت دستمال رو ف

  
  از اون به بعد ديگه هيچكس آيينه ها رو نبوسيد

  
هر . لذت زن را قند و عسل كه ازدواجش موجب محنت است و به طالق اندرش مزيد رحمت".......منت خداي را عز و جل كه

پس درهر لنگه كفش دو ضربت موجود و برهر . يات است و چون مكرر موجب مماتخورد مضر ح لنگه كفشي كه بر سر ما مي
  .ضربت آخي واجب 

  مرد همان به كه به وقت نزاع عذر به درگاه نساء آورد 
  ورنه زنش ازاثر لنگه كفش حال دلش خوب به جا آورد

رآورده وحقوق يكماهه او را به بهانه ضربت لنگه كفش الحسابش هم از راه رسيده، و جيب شوهر بدبخت را به قيچي خياطي د
  . جوئي بخورد

  شوهر و نوكر و كلفت همگي دركارند تا تو پول بدست آوري وماشين بخري 
  شوهرت با كت وشلوار پراز وصله بود شرط انصاف نباشد كه تو مانتو بخري

  
  مجسمه

  فرقي نمي كند
  شهريار باشي
  يا شريعتي

  ستارخان هم كه باشي
   مي شوياين روزها ناپديد

*  
  فقط تو محكم ايستاده اي
  با تبري بزرگ بر دوشت

  !اي آزادي 
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  احسا سها و انديشه ها, كلمه ها 

  
  كلمه ها بر احساسها و انديشه ها تاثير مي گذارند

  احساسها بر افكار و كلمه ها مؤثرند
  انديشه ها بر كلمه ها و احساسها تاثير مي گذارند

  
  

   در اختيار من گذاشتيد متشكرماز اينكه وقت خود را: بگوييم 
  ببخشيد كه مزاحمتان شدم: نگوييم 

  
  در فرصت مناسب كنار شما خواهم بود: بگوييم 
  گرفتارم: نگوييم 

  
  راست مي گي؟ راستي؟: بگوييم 
  دروغ نگو: نگوييم 

  
  خدا سالمتي بده: بگوييم 
  خدا بد نده: نگوييم 

  
  هديه براي شما: بگوييم 
  قابل ندارد: نگوييم 

  
  با تجربه شده: بگوييم 
  شكست خورده: نگوييم 

  
  قشنگ نيست: بگوييم

  زشت است: نگوييم 
  

  خوب هستم: بگوييم
  بد نيست: نگوييم

  
  مناسب من نيست: بگوييم 
  به درد من نمي خورد: نگوييم 
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  با اين كار چه لذتي مي بري؟: بگوييم 
  چرا اذيت مي كني؟: نگوييم 

  
  شيدشاد و پر انرژي با: بگوييم 
  خسته نباشيد: نگوييم 

  
  من: بگوييم
  اينجانب: نگوييم

  
  دوست ندارم: بگوييم
  متنفرم: نگوييم

  
  آسان نيست: بگوييم
  دشوار است: نگوييم

  
  بفرماييد: بگوييم 
  در خدمت هستم: نگوييم 

  
  خيلي راحت نبود: بگوييم 
  جانم به لبم رسيد: نگوييم 

  
  مسئله را خودم حل مي كنم: بگوييم 
  مسئله ربطي به تو ندارد: م نگويي

  
  

  تالش كنيد
  .تالش كنيد همان گونه باشيد كه مي گوييد

  .تالش كنيد همان گونه رفتار كنيد كه از ديگران انتظار داريد
  .تالش كنيد همان گونه رفتار كنيد كه گرفتار عذاب وجدان نشويد

  .تالش كنيد تا راست گويي و صداقت عادت شما شود
  .دنبال يادگيري باشيدتالش كنيد هميشه 

  .تالش كنيد با پيدا كردن دوستان جديد دوستان قديمي را هم حفظ كنيد
  .تالش كنيد براي خوب كار كردن خوب هم استراحت كنيد
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  .تالش كنيد هميشه براي اطرافيانتان جذاب باشيد
  .تالش كنيد اگر از كسي رنجيده ايد، با خود او صحبت كنيد، نه پشت سر او

  . وقتي به موفقيتي مي رسيد، آنهايي كه در اين راه به شما كمك كرده اند را فراموش نكنيدتالش كنيد
  .تالش كنيد تا عهدي شكسته نشود و اگر هم مي شكند ،شما نباشيد

  .تالش كنيد تا باور كنيد ديگران وظيفه اي در قبال شما ندارند و عامل سعادت يا شقاوت هر كس خود اوست
  .لطف ديگران باشيد و با رفتار و گفتارتان آنها را از محبت پشيمان نكنيدتالش كنيد قدردان 

  .تالش كنيد به هر چيز آنقدر بها بدهيد كه استحقاقش را دارد
  تالش كنيد دنيا را با زيبايي هايش ببينيد

  
  

به بعدي وقتي بود كه  ضر… بين المللي كه خوردم وقتي بود كه فهميدم خارج يك كشور نيست-به گمانم اولين ضربه فرهنگي
  .ها خارجيم فهميدم ما هم براي بعضي

رفت تو  شب كه برگشتم همون ماشينه داشت مي. رفتم يه ماشينه رو ديدم كه از پاركينگ ميومد بيرون امروز صبح كه مي
. م به عقبكي راه رفتنشروع كرد. يه نگاه به دور و برم انداختم، كسي اطرافم نبود. ن پاركينگ، مثل اينكه فيلم رو برعكس كرده

چي ميگن (كرد  دونيد چه حالي داد، فقط دوربين به صورت مايل به باال حركت نمي اصال نمي. ها رو بلند كرد بعد باد زد و برگ
  ).بهش؟

  
  ها انواع زن

  .خورد زنها مثل اطو هستند هم مصرفشان باال است هم زود داغ مي كنند البته بدون بخارش هم بدرد نمي
  .آورد ثل پياز هستند ظاهر سفيد و ظريفي دارند اما باطنشان اشك آدم رو در ميزن ها م

  .زنها مثل سكوت هستند با كوچكترين حرفي ميشكنند
  .زنها مثل چراغ راهنمايي هستند هر چقدر هم با آنها حرف بزني باز هم مرتب رنگ عوض مي كنند

  .ند و كهنه هايش هم سرو صدا زياد مي كنندزنها مثل تخت خوابگاه هستند نوها و تازه هايشان كمياب
  .زن ها مثل الكل هستند دير بجنبي همهشان مي پرند

  .زنها مثل عينك دودي هستند با هردودنيا را تيره و تار مي بيني
  .زنها مثل ظرف سفالي هستند بدون رنگ و لعاب جلوه اي ندارند

  .مر لوازم جانبي آنرازنها مثل كامپيوتر هستند يك بار خودش را ميگيري و يك ع
  .زنها مثل كيك خامه اي هستند با نگاه اول آب از لب و لوچه آدم آويزان مي شود اما كمي بعد دل آدم را ميزند

  .زنها مثل زير شلواري هستند مردا با هيچكدامشان جرأت نمي كنند به بازار بروند
  .زنها مثل الستيك سواري هستند كمتر از چهارتا بيفايده است

  ها مثل بچه ها هستند تا وقتي كه ساكتند خوبندزن
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  مردها مثل چي هستند؟
  

  هستند» مخلوط كن«مردها مثل 
  در هر خانه يكي از آنها هست ولي نميدانيد به چه درد ميخورد 

  
  هستند» آگهي بازرگاني«مردها مثل 

  حتي يك كلمه از چيزهائي را كه ميگويند نميتوان باور كرد 
  

  هستند» وتركامپي«مردها مثل 
  اي قوي ندارند  شان سخت است و هرگز حافظه كاربري

  
  هستند» سيمان«مردها مثل 

  وقتي جائي پهنشان ميكني بايد با كلنگ آنها را از جا بكني 
  

  هستند» طالع بيني مجالت«مردها مثل 
  گويند  هميشه به شما ميگويند كه چه بكنيد و معموالً اشتباه مي

  
  هستند» جاي پارك«مردها مثل 

  اند يا كوچك هستند يا جلوي درب منزل مردم   اشغال شده و آنهائي كه باقي مانده"هايشان قبال خوب
  

  هستند) ذرت بو داده(» پاپ كورن«مردها مثل 
  گيرند  بامزه هستند ولي جاي غذا را نمي

  
  هستند» باران بهاري«مردها مثل 

   قطع ميشود آيند، چقدر ادامه دارد و كي هيچوقت نميدانيد كي مي
  

  هستند» پيكان دست دوم«مردها مثل 
  ارزان هستند و غير قابل اطمينان 

  
  هستند» موز«مردها مثل 

  تر ميشوند  هرچه پيرتر ميشوند وارفته
  

  هستند» نوزاد«مردها مثل 
  شويد در اولين نگاه شيرين و با مزه هستند اما خيلي زود از تميز كردن و مراقبت از آنها خسته مي
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  : تاريخي مهريه و نتايج آن سير

  
  . كيلو گوشت اژدها40 كيلو گوشت دايناسور، 20: عصر شكار

  دايناسورها منقرض شدند: نتيجه
  . دست تيغه و داس جنگي24 دست تبر سنگي، 24: عصر كشاورزي

  افزايش قتل به دليل دم دست بودن داس براي خانوم ها: نتيجه
  .غي و سرگرز آهني تا خنجر مفر50 ورقه مسي، 70: عصر فلز
  افزايش شكستگي سر مردان به دليل تماس با گرز آهني: نتيجه

   هزارتومان و بخار كردن آب حوض خانه عروس خانوم30: عصر بخار
  كمبود آب و جيره بندي شدن آب: نتيجه

   سكه طال، يك اتومبيل و هرچي كه با ص شروع ميشد14 ميليون پول، 1: عصر صنعت
  ست آقايان توليد ژيان آغاز شدبنا به درخوا: نتيجه

  !!!هم وزن عروس خانم سكه طال: عصر كامپيوتر
  هرچي عروس خانوم مانكن تر باشد بهتر است: نتيجه

  اين كارها يعني چي؟؟... بابا بگو نميخوايم زن بهت بديم ديگه: نتيجه گيري كلي
   عروس ها>==عامل اصلي انقراض دايناسور ها
   عروس ها>==عامل اصلي كشته شدن مردها
   عروس ها>==عامل اصلي ناقص شدن مردها

   عروس ها>==عامل اصلي كمبود آب در تابستان ها
   عروس ها>==عامل اصلي افزايش ماشين هاي فرسوده در سطح شهر

   عروس ها>==عامل اصلي افزايش چاقي و افزايش بيماري ها

  
  :به بيست و يك منهاي يازده دليل كامپيوتر من پسره 

  
  اش بيخودي و شديدا زياده سرو صد

  ! دودقيقه به دودقيقه هنگ ميكنه
  ! يه وقت ديگه نعره مي كشه. يه وقت خودمونو بكشيم صداي فيلم و موسيقي ازش در نمي آد 

  شلوغ و بي نظمه
  ....حال آدم از سرعت ماتحت الك پشتيش بهم مي خوره
  !دقيقا بي موقع و سر وقت حساس قفل مي كنه شديد

  !هويروس پسند
  !حافظه ش كمه و مخش كوچيكه

والبته با وجود بالهايي كه سرش مي آريم هنوز جيكشم در نيومده و جوانمردانه داره جور ناجوانمردي ما رو ميكشه و عينهو 
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  !) يه نكته ي مثبت(كار مي كنه ! چيز
م حسابي حالشو جا بيارم و دندوناشو اوه والبته در رابطه با پاسخ قبلي و مورد بعد بايد عرض كنم هر وقت دلم بخواد مي تون

  اينجوري كنم

  
  مي دوني باهوش ترين انسان تاريخ كيه: جالبه

شمسي به دنيا آمد او در يك سالگي 1277( ميالدي 1898باهوش ترين انسان تاريخ ويليام جيمز سايديس امريكايي در سال 
 46 سالگي استاد دانشگاه هاروارد بود او سر انجام در 11 و در زبان رايج دنيا تكلم ميكرد5 سالگي به 5نوشتن را ياد گرفت و در 

 بوده است با اين توصيف كه ضريب هوشي 250 ميالدي درگذشت جالب توجه اينكه ضريب هوشي او 1944سالگي در سال 
ب هوشي گاليله را  قرار دارد براي مثال ضري200 تا 155 است و اين رقم در انسانهاي نابغه بين 115 تا 85انسان معمولي بين 

  . است160 تخمين ميزنند و ضريب هوشي بيل گيتس بنيان گذار شركت نرم افزاري مايكروسافت 180
  !!آخرين جمالت شنيدني اعدامي ها 

  
  ]b][/b[ها دوستت دارم آخرين جمله اعدامي

محققان .م خارج شده است بار از دهان اين محكومين به اعدا630در اين تحقيقات مشخص شد لغت دوست داشتن نزديك به 
دهد  برند كه اين نشان مي  به كار مي"متاسفم"متوجه شدند محكومين به اعدام به طور متوسط اين لغت را سه برابر لغت 

  .كنند كار بودن خود اعتراف نمي گناه هستند و به گناه ها هنوز هم معتقدند بي بسياري از آن
ترين كلمه اي است كه مجرمان محكوم به اعدام در آخرين   داشتن متداولدهد عشق و دوست تحقيقات دانشمندان نشان مي
  .آورند لحظات زندگي خود به زبان مي

 446مجله نيوزويك براي پي بردن به كلمات مورد عالقه محكومين به اعدام در آخرين لحظات زندگيشان ، آخرين جمالت 
  .ادمحكوم به اعدام را در تگزاس مورد تحليل و بررسي قرار د

محققان . بار از دهان اين محكومين به اعدام خارج شده است630در اين تحقيقات مشخص شد لغت دوست داشتن نزديك به 
دهد  برند كه اين نشان مي  به كار مي"متاسفم"متوجه شدند محكومين به اعدام به طور متوسط اين لغت را سه برابر لغت 

  .كنند كار بودن خود اعتراف نمي هستند و به گناهگناه  ها هنوز هم معتقدند بي بسياري از آن
 بار در 243كنند تشكر كردن است كه نزديك به  دومين لغتي كه محكومين به اعدام در آخرين لحظات زندگي خود استفاده مي

  . محكوم به اعدام شنيده شده است446آخرين لحظات زندگي 
ها شنيده شد كه با بيان اين لغت آمادگي خود را براي رفتن به  ن اعدامي بار از زبا65 نيز نزديك به "آماده ام"چنين لغت  هم

  .كردند استقبال مرگ اعالم مي
  

 بار به اعدام شنيده شده است كه اين موضوع 466 فقط يك بار از دهان اين "ترسم مي"نكته جالب توجه اين است كه لغت 
  .توان در نوع خود مورد توجه قرار گيرد مي

ي هم در ميان افرادي كه به اعدام محكوم مي شوند بسيار پررنگ است و لغت خدا بسيار در ميان آخرين اعتقادات مذهب
 هم كلماتي هستند كه معموال  چنين لغاتي مانند بهشت ، جهنم ، مسيح و مانند آن هم.شود ها شنيده مي هاي آن صحبت

  .آورند محكومين به اعدام در آخرين لحظات زندگي خود به زبان مي
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 در آخرين لحظات زندگي "پشيماني" نفر به لغت 12 و فقط "پايان" نفر به لغت 20چنين از ميان اين محكومين به اعدام  هم
  خود اشاره كردند

  
  روايتهايي در مورد اقسام زنها : جالب

  
او شود، و به خاطر مالش زنى را به خاطر زيبايى اش تزويج نكنيد، زيرا شايد زيبايى او باعث هالكت : (( فرمود) ص (پيامبر 

  )) .تزويج نكنيد كه شايد باعث سركشى او گردد، بلكه زن را به خاطر دينش به همسرى بگيريد
زنى كه زياد مى نالد؛ زنى كه زياد منت مى گذارد؛ زنى كه به مرد ديگرى : با شش زن ازدواج نكن : يكى از عربها مى گويد

يره مى شود آن را مى خواهد؛ زنى كه زياد آرايش مى كند؛ و زنى كه به ديگران تمايل پيدا مى كند؛ زنى كه به هر چيزى خ
  .دهن كجى مى كند و پرحرف است 

اما مختلعه زنى است كه هر ساعت بى . با چهار دسته از زنان ازدواج نكن ، مختلعه ، مباريه ، عاهره و ناشزه : فرمود) ع (الياس 
ه به ديگران فخر فروشى و به وسايل دنيايى افتخار مى كند؛ عاهره زن فاسقى است دليل طالق مى خواهد؛ مباريه زنى است ك

؛ و ناشزه زنى است كه در رفتار و گفتار )) و ال متخذات اخدان : (( كه دوست و رفيق براى خود دارد؛ خداى تعالى فرموده است 
  . شده است نسبت به همسرش برترى مى جويد كه از مصدر نشز به معنى زمين بلند گرفته

بخل ، كبر و ترس ، زيرا زن اگر : بدترين خصلتهاى مرد، بهترين خصلتهاى زنان است و آنها عبارتند از: (( مى فرمود) ع (على 
بخيل باشد مال خود و همسرش را نگاه مى دارد و اگر متكبر باشد، حاضر نمى شود با كسى سخن نرم و شائبه دار بزند و اگر 

  .ز بيمناك بوده و از خانه اش بيرون نمى رود و از رفتن ترسو باشد از همه چي
  .))به جايى كه در معرض تهمت باشد به خاطر ترس از شوهرش پرهيز مى كند

  
بهترين : (( بوديم ، فرمود) ص (خدمت پيامبر : از جابر بن عبداللّه شنيدم كه مى گفت : از ابوحمزه نقل كرده اند كه مى گويد

 اوالدآور، مهربان و پاكدامن ، در ميان فاميل محترم و در برابر همسرش افتاده و فروتن ، نزد شوهر بى زنان شما، زنى است كه
حجاب و در برابر ديگران پوشيده باشد؛ زنى كه از همسرش حرف شنوايى دارد و مطيع فرمان اوست ؛ در هنگام خلوت با او در 

آيا شما را از بدترين زنانتان آگاه نسازم ، زنى كه در بين خانواده . مى كنداختيار اوست و بمانند اظهار اشتياق مرد، او اظهار ن
اش ذليل و در برابر شوهرش بزرگمنش ، نازا و كينه توز است ؛ زنى كه از كار زشت پرهيز ندارد؛ به هنگام نبودن شوهر بى 

 برد و هنگامى كه همسرش با او خلوت حجاب و در حضور او در حجاب است ؛ به حرف شوهر گوش نمى دهد و فرمان او را نمى
كند از خواسته او سر باز زند چنان كه مركب ناهموار از سوار شدن سرباز زند و هيچ عذرى را از شوهر پذيرا نباشد و هيچ 

  .))گناهى را بر او نبخشد

  
گهاي درخت رو جمع روزي روزگاري درختي بودو درخت عاشق پسر كوچيكي بودو پسرك هر روز به سراغ درخت مي رفت و بر

مي كردو با اونا واسه خودش تاج مي ساخت واداي سلطان جنگل رو در مي آورد از تنه درخت باال مي رفت و روي شاخه هاش 
  تاب بازي مي كرد و از سيب هاي درخت مي خورد گاهي اوقات هم با هم قايم موشكبازي 

  .بيدمي كردندو وقتي كه پسرك خسته مي شد زير سايه درخت مي خوا
  ...و اينطور بود كه پسرك عاشق درخت بود
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  .خيلي زياد
  ...و درخت خو شحال بود اما زمان گذشت

بيا و از تنه .بيا پسر جان:و پسر بزرگ تر شدو درخت بيشتر اوقات تنها بود و بعد يك روزپسر به سراغ درخت اومد درخت گفت
  من باال برو و روي شاخه هام تاب بازي كن و از 

  .ن بخور و زير سايه من استراحت كن و خوشحال باشسيب هاي م
من ميخوام كه بتونم چيزاي تازه بخرم و تفريح . من ديگه براي از درخت باال رفتن و بازي كردن زيادي بزرگم: پسر گفت

نو اما بيا و سيب هاي م.من فقط سيب دارم و برگ:تو مي توني به من پول بدي؟؟درخت گفت.من به پول احتياج دارم.كنم
  .اونوقت تو خوشحال ميشي.اينطوري ميتوني پول داشته باشي.بچين و اونها رو توي شهر بفروش

  ...پس پسر ازدرخت باال رفت و سيب هاشو چيد و با خودش بردو درخت خوشحال بود
  
  .اماپسر براي مدتي طوالني به سراغ درخت نرفت...

  ...و درخت غمگين بودو بعد يكروز
  .بيا و از تنه من باالبرو و روي شاخه هام تاب بازي كن و خوشحال باش.بيا پسر :شادي لرزيد و گفتپسر برگشت و درخت از 

به عالوه من .من به يه خونه احتياج دارم تا گرم نگه ام داره. من گرفتار تر از اون هستم كه از تنه درختان باال برم:پسر جواب داد
  .ونه احتياج دارممي خوام كه زن و فرزند داشته باشم پس به يك خ

اما تو مي توني كه شاخه هاي منو ببري و باهاشون براي خودت .جنگل خونه منه.من خونه اي ندارم كه به تو بدم:درخت گفت
  .اونوقت تو خوشحال خواهي بود. خونه بسازي

  .و به اين ترتيب پسر تمام شاخه هاي در خت رو بريدو با خودش برد تا خونه بسازه
  

  ...بودو درخت خوشحال 
  .اما پسر براي مدتي خيلي طوالني به سراغ درخت نيامد

بيا و بازي .بيا پسر:پس به آرومي زمزمه كرد. وقتي كه برگشت درخت اونقدر خوشحال شد كه به سختي مي توانست حرفي بزنه
  .كن

تو مي .دورتر از اينجا.اي دورمن يه قايق مي خوام كه منو ببره به جاه.من پير تر از اوني هستم كه بخوام بازي كنم:پسر گفت
اونوقت تو ميتوني به دور دست سفر .تنه من رو ببر و باهاش براي خودت قايق بساز:توني به من يه قايق بدي؟؟درخت گفت

  .و خوشحال باشي...كني
  .و به اين ترتيب پسر تنه درخت رو بريدو باهاش يه قايق ساخت و رفت به يه جاي دور

  
  ...ا حقيقتش زيادم خوشحال نبودام... ودرخت خوشحال بود

  .بعد از مدتي خيلي خيلي طوالني پسر دوباره برگشت...
  من هيچ چيزي برام باقي نمونده كه به تو. منو ببخش پسر جان:درخت گفت

  .بدم
  .سيب هايم چيده شده اند

  .من براي سيب خوردن دندوني ندارم:پسر گفت
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  .وني روشون تاب بازي كنيتو نمي ت.شاخه هاي من بريده شده اند:درخت گفت
  من براي تاب بازي كردن زيادي پيرم-
  ...تنه من بريده شده و تو نمي توني ازش باال بري-
  .من خسته تر از اوني هستم كه از تنه درخت باال برم-

من فقط يه كنده .اي كاش مي تونستم به تو چيزي بدم اما چيزي برام باقي نمانده.منو ببخش:درخت با غصه گفت
  ...منوببخش.رمپي
من خيلي خسته هستم درخت .فقط يه جاي خلوت مي خوام كه بشينم واستراحت كنم. من ديگه به چيز زيادي احتياج ندارم-

  در حالي كه تنه خودش رو راست
  .بيا و بشين واستراحت كن.بيا پسر.يه كنده درخت پيربراي نشستن و استراحت كردن بد نيست...خوب:مي كردگفت
  ...نده درخت نشستو پسر روي ك

  آن پسر آيا بي رحم و خود خواه بود ؟؟؟ 
  . . . نه 

  ما همه شبيه او هستيم 
  ... و با والدين خود چنين رفتاري داريم 

  درخت همان والدين ماست 
  ...تا كوچكيم 

  دوست داريم با آنها بازي كنيم
...  

  ...تنهايشان مي گذاريم بعد 
  و زماني بسويشان برمي گرديم

  زمند هستيمكه نيا
  يا گرفتار 

  ... براي والدين خود وقت نمي گذاريم 
  :به اين نكته مهم توجه نمي كنيم كه 

  پدر و مادر ها هميشه به ما همه چيز مي دهند
  تا شاد مان كنند

  ...و مشكالتمان را حل 
  ...و تنها چيزي كه در عوض مي خواهند اينكه ... 

  *** تنهايشان نگذاريم *** 
  ود عشق بورزيدبه والدين خ

  فراموششان نكنيد
  برايشان زمان اختصاص دهيد

  همراهي شان كنيد
  شادي آنها
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  شما را شاد ديدن است
  گرامي بداريدشان
  و تركشان نكنيد

  هر كس مي تواند هر زمان و به هر تعداد 
  فرزند داشته باشد
  ولي پدر و مادر را

  فقط يكبار

  
  

  : پرسش اين بود. بدين منظور آزموني برگزار كرد كه يك پرسش داشت. يك شركت بزرگ قصد استخدام يك نفر را داشت
سه نفر داخل ايستگاه منتظر . گذريد از جلوي يك ايستگاه اتوبوس مي. شما در يك شب طوفاني در حال رانندگي هستيد

آقا كه در /انميك خ. يك پزشك كه قبالً جان شما را نجات داده است. يك پيرزن كه در حال مرگ است. اتوبوس هستند
كدام را انتخاب خواهيد كرد؟ دليل . توانيد تنها يكي از اين سه نفر را سوار كنيد شما مي. روياهايتان خيال ازدواج با او را داريد

  .خود را شرح دهيد
  .پيش از اينكه ادامه حكايت را بخوانيد شما نيز كمي فكر كنيد

  .شد زيرا هر پاسخي دليل خودش را داردتواند نوعي تست شخصيت با قاعدتاً اين آزمون نمي
  .هر چند او خيلي پير است و به هر حال خواهد مرد. پيرزن در حال مرگ است، شما بايد ابتدا او را نجات دهيد

اما شايد هم . توانيد جبران كنيد زيرا قبالً جان شما را نجات داده است و اين فرصتي است كه مي. شما بايد پزشك را سوار كنيد
  .انيد بعداً جبران كنيدبتو

تان را سوار كنيد زيرا اگر اين فرصت را از دست دهيد ممكن است هرگز قادر نباشيد مثل او را پيدا  شما بايد شخص مورد عالقه
  .كنيد

  :او نوشته بود. از دويست نفري كه در اين آزمون شركت كردند، شخصي كه استخدام شد دليلي براي پاسخ خود نداد
  .مانيم دهم تا پيرزن را به بيمارستان برساند و خودم به همراه همسر روياهايم منتظر اتوبوس مي  را به پزشك ميسوئيچ ماشين

  
چرا؟ زيرا ما هرگز . كند پذيرند كه پاسخ فوق بهترين پاسخ است، اما هيچكس در ابتدا به اين پاسخ فكر نمي همه مي

هاي  ها، محدوديت ها و مزيت اگر قادر باشيم خودخواهي. از دست بدهيم) ماشين(هاي خود را  ها و مزيت خواهيم داشته نمي
  . توانيم چيزهاي بهتري به دست بياوريم خود را از خود دور كرده يا ببخشيم گاهي اوقات مي

فكر در انواع رويكردهاي تفكر، يكي از انواع تفكر خالق، ت: تر نيز شرح دهيم توانيم در يك چارچوب علمي تحليل فوق را مي
در تفكر سنتي، فرد عمدتاً از منطق، در چارچوب مفروضات و . گيرد جانبي است كه در مقابل تفكر عمودي يا سنتي قرار مي

تفكر . گردد از زواياي ديگر محيط و اوضاع اطراف خود را تحليل كند كند و قادر نمي هاي محيطي خود، استفاده مي محدوديت
د كه در تفكر و حل مسائل، سنت شكني كرده، مفروضات و محدوديت ها را كنار گذاشته، و كند به افراد ياد ده جانبي سعي مي

در تحليل فوق اشاره شد اگر قادر باشيم . از زواياي ديگري و با ابزاري به غير از منطق عددي و حسابي به مسائل نگاه كنند
دهندگان به اين پرسش، قلباً رضايت  يد خيلي از پاسخشا. توانيم چيزهاي بهتري به دست بياوريم هاي خود را ببخشيم مي مزيت

شود نتوانند آن  بنابراين چه چيزي باعث مي. داشته باشند كه ماشين خود را ببخشند تا همسر روياهاي خود را به دست آورند
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ات معمول را كنار يعني محدوديت ها و مفروض. كنند دليل آن اين است كه به صورت جانبي تفكر نمي. پاسخ خاص را ارائه كنند
توانند  بينند كه بايد يك نفر را سوار كنند و از اين زاويه كه مي كنندگان خود را در اين چارچوب مي اكثريت شركت. گذارند نمي

  .اند خود راننده نبوده و بيرون ماشين باشند، درباره پاسخ فكر نكرده

  فقر 
  ...... ميخواهم بگويم 

  ....... فقر همه جا سر ميكشد 
  ...... فقر ، گرسنگي نيست ، عرياني هم نيست 

  ....... طال و غذا نيست .....  است ، ولي ، آن چيز پول نيست " نداشتن "فقر ، چيزي را 
  ...... فقر ، همان گرد و خاكي است كه بر كتابهاي فروش نرفتهء يك كتابفروشي مي نشيند 

  ...... نامه هاي برگشتي را خرد ميكند  كه روز فقر ، تيغه هاي برنده ماشين بازيافت است ،
  ..... فقر ، كتيبهء سه هزار ساله اي است كه روي آن يادگاري نوشته اند 

  ..... فقر ، پوست موزي است كه از پنجره يك اتومبيل به خيابان انداخته ميشود 
  ........ فقر ، همه جا سر ميكشد 

  ..  سر كردن نيست " بي غذا "فقر ، شب را 
   سر كردن است" بي انديشه" روز را فقر ،

  
وضعيت اونجا رو كه ديد، توي دلش، جوري كه بقيه متوجه نشن اون از . يه روز احمدي نژاد راه افتاد هلك و هلك رفت آمريكا

  ...عجب كشوري، چه رفاهي، چه نظمي، چه سيستم اداري منظمي، چه تشكيالتي! عجب پيشرفتي: آمريكا خوشش اومده، گفت
  

  !شما چكار كردين كه اينقدر پيشرفت كردين؟ البته مرگ بر آمريكا! بابا دمتون گرم: فت پيش اوباما و ازش پرسيدبعد ر
  

خوايم وزير انتخاب كنيم، از همشون تست هوش  ما وقتي مي. كارهاي ما مثل كارهاي شما هرتي پرتي نيست! ببين: اوباما گفت
  !كنم حالشو ببري االن برات تست مي! نه هر ننه قمري را. كنيم نها رو انتخاب ميترين و به درد بخورترين او گيريم، باهوش مي
  

  .عزيزم يه نوك پا بيا دفتر من، كارت دارم! هيالري جان: اوباما زنگ زد به هيالري كلينتون گفت
  

 هول كنه و آب دستشه بذاره نه اينكه. از اونجا كه اوباما مثل احمدي نژاد نبود، هيالري با آرامش و سر فرصت رفت پيش اوباما
  !زمين

  
ي پدر و مادرته، اما برادر  اون كيه كه زاده«.  ثانيه زمان داري كه جواب بدي30پرسم،  يه سوال ازت مي: اوباما به هيالري گفت

  »و خواهرت نيست؟
  

  !خوب معلومه، خودمم ديگه: احمدي نژاد خودش هم هنگ كرد و توي جواب موند كه يهو هيالري گفت
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آب دستته بذار زمين بيا اينجا كارت : وزير خارجه و گفت» متكي« حمدي نژاد كف كرد و سريع برگشت ايران و زنگ زد به ا

  !دارم
  

اين چه وضع . آخه اين چه وضع مملكته. خاك بر سرت: وقتي متكي اومد كلي داد و هوار راه انداخت و حنجره پاره كرد كه
فرستمت  وگرنه مي. پرسم، سه روز فرصت داري جواب بدي يه سوال ازت مي. خجالت بكش! اي مثال تو وزير امور خارجه! جهانه

  ....جايي كه عرب ني انداخت
  

  »ي پدر و مادرت هست، اما برادر و خواهرت نيست؟ اون كيه كه زاده«: بعد پرسيد
  
يهو يادش افتاد بره پيش . خالصه رفت و هر چي فكر كرد چيزي به ذهنش نرسيد. عزا گرفت كه عجب سوال خفني» متكي«
وقتي . اش كردن و از اون بپرسه هاي مزدور بدبخت استكباري كشورش كه چند سال قبل بازنشسته از نخبه» حجاريان«
  »ي پدر و مادرت هست، اما خواهر و برادرت نيست؟ اون كيه كه زاده«: اي بدبخت غربزده، بگو ببينم: رو ديد گفت» حجاريان«
  

  !خوب معلومه، خودمم ديگه: حجاريان سريع گفت
  
  ..كجايي محمود من كه جواب رو پيدا كردم: كلي حال كرد و از ذوقش سريع رفت پيش احمدي نژاد و گفت» متكي«
  

  »ي پدر و مادرت هست، اما خواهر و برادرت نيست؟ اون چه كسيه كه زاده«: خوب بگو ببينم: احمدي نژاد گفت
  

  .ديگه» حجاريان«خوب معلومه، اون : وزير خارجه گفت
  

  اون هيالري كلينتونه، هيالري كلينتون! نه احمق، نه گيج: احمدي نژاد عصباني شد و داد زد

  
  

   هزار بار دقيق تر از انسان است ؟13آيا ميدانستيد كه حس چشايي نوعي پروانه بزرگ 
  

  مقابل تف مي اندازد ؟آيا ميدانستيد كه الما شتر بدون كوهاني است كه به هنگام عصبانيت بر صورت طرف 
  

   بار در دقيقه مي تپد ؟100آيا ميدانستيد كه قلب گنجشك 
  

  آيا ميدانستيد كه فيل تنها حيواني است كه مي تواند ايستادن روي سر و گردن را ياد بگيرد ؟
  

   متر حفر كند ؟91,4 سانتي مي تواند در يك شب تونلي به طول 14آيا ميدانستيد كه يك موش كور 
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  يدانستيد كه مرغ ها براي تخمگزاري احتياجي به خروس ندارند و خروس فقط براي بارور كردن تخم است ؟آيا م

  
   هزار برابر وزن خود غذا مي خورند ؟86 روز 56آيا ميدانستيد كه كرم هاي ابريشم در 

  
   بار در ثانيه به تنه درخت ضربه بزنند ؟20آيا ميدانستيد كه داركوب ها قادرند 

  
   برابر زمان گردش آن بدور خورشيد ميباشد ؟2دانستيد كه زمان گردش سياره عطارد بدور خود آيا مي

  
   سم مارها از پروتئين تشكيل يافته است ؟٪90آيا ميدانستيد كه 

  
  آيا ميدانستيد كه قلب ميگو ها در سر آنها قرار دارد ؟

  
  ولد جفت گيري كند ؟ ساعت پس از ت12آيا ميدانستيد كه گونه اي از خرگوش قادر است 

  
   سانتيمتر نشست ميكند ؟ 25آيا ميدانستيد كه سطح شهر مكزيك ساالنه 

   است ؟10 كيلومتر با سفينه آپولو 40,000آيا ميدانستيد كه بيشترين سرعت كه انسان دست يافته 
  

   كشور هم مرز است ؟13آيا ميدانستيد كه چين بيشتر از هر كشوري همسايه دارد چون چين با 
  

   روز زير آب زنده بمانند ؟2آيا ميدانستيد كه موريانه ها قادرند تا 
  

   روز نو ميشود، يعني اينكه از سلولهاي جديدي برخوردار ميشود ؟500 تا 300آيا ميدانستيد كه كبد انسان در 
  

   متر ميرسد ؟3آيا ميدانستيد كه درازترين دم به سوسمار آبهاي شور تعلق دارد كه درازاي آن به 
  

   سال ميرسد ؟5000آيا ميدانستيد كه قدمت خالكوبي به بيش از 
  

   رديف دندان ميباشند ؟6آيا ميدانستيد كه اغلب مارها داراي 
  

  آيا ميدانستيد كه شمپانزه ها قادرند مقابل آينه چهره خود را تشخيص دهند اما ميمونها نميتوانند ؟
  

  قه مي تپد ؟ بار در دقي9آيا ميدانستيد كه قلب والها تنها 
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   متر ميرسد ؟55آيا ميدانستيد كه درازترين جانور يك نوع كرم خاكي است كه درازاي آن به بيش از 
  

  آيا ميدانستيد كه اولين كليساي ساخت بشر يعني كليساي پطرس مقدس در انطاكيه تركيه ميباشد ؟
  

  انهاست ؟ برابر رشد جمعيت انس3آيا ميدانستيد كه رشد تعداد ماشينها در جهان 
  

  آيا ميدانستيد كه وزير دفاع اسراييل و رئيس حزب كارگر آن ايراني االصل ميباشند ؟
  

  آيا ميدانستيد كه ايران زمان شاه داراي ورزيده ترين خلبانان دنيا بود و تيم اكرو جتش حرف اول را در دنيا ميزد ؟
  ست ؟آيا ميدانستيد كه بيشترين آمار طالق در جهان متعلق به ايران ا

  
  آيا ميدانستيد كه اسم قاره ها با همان حرفي كه آغاز ميشود پايان ميابد ؟

  
  آيا ميدانستيد كه شما نميتوانيد با حبس نفستان خود كشي كنيد ؟

  
  ها به دليل فيزيك بدني قادر به ديدن آسمان نيستند ؟ آيا ميدانستيد كه خوك

  
  آيا ميدانستيد كه فندك قبل از كبريت اختراع شد ؟

  
  آيا ميدانستيد كه بيشتر سر دردهاي معمولي از كم نوشيدن آب است ؟

  
  آيا ميدانستيد كه زكرياي رازي به غير از الكل كاشف گوگرد هم هست ؟

  
   ضربه است ؟173 ثانيه 60آيا ميدانستيد كه ركورد ضربه زدن به توپ پيگ پنگ در مدت زمان 

  
  مر داشتن تناسب اندام به همراه وزني مناسب است ؟آيا ميدانستيد كه مهمترين عامل افزايش طول ع

  
   سال سن دارند و ايران جوانترين جمعيت دنيا را دارد ؟30 در صد جمعيت ايران زير 70آيا ميدانستيد كه 

  
  آيا ميدانستيد كه خوردن كاهو مانع ريزش و سفيد شدن موها ميگردد ؟

  
  زميني درون سبد آن بايد يك عدد سيب قرار دهيد ؟آيا ميدانستيد كه براي جلوگيري از جوانه زدن سيب 

  
   گرم در هر ميليون تن آب است ؟4آيا ميدانستيد كه آب دريا داراي طالست و اين مقدار در حدود 
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   انسان را دارد ؟2200آيا ميدانستيد كه يك نوع وزغ وجود دارد كه در بدن خود سم كافي براي كشتن 

  
  ع كفش دوزك در جهان وجود دارد ؟ هزار نو350آيا ميدانستيد كه 

  
  آيا ميدانستيد كه وال براي شكار از صداي بسيار بلندي كه دارد استفاده ميكند و طعمه را فلج يا ميكشد ؟

  
   كيلومتر دارد و اين نوع قطارها تنها در ژاپن وجود دارند ؟581آيا ميدانستيد كه سريعترين قطار دنيا سرعت 

  
   ميليون سلول بينايي دارد ؟135سان حدود آيا ميدانستيد كه چشم ان

  
   روز به طول ميانجاميد ؟70آيا ميدانستيد كه مراسم موميايي كردن در مصر باستان 

  
  آيا ميدانستيد كه صدايي بلندتر از زمانيكه سفينه ايي به فضا پرتاب ميشود در جهان وجود ندارد ؟ 

  ده و از نمك براي نگهداري غذا استفاده ميشده است ؟آيا ميدانستيد كه در قديم ارزش نمك بيش از طال بو
  

  آيا ميدانستيد كه شكستگي استخوان ناشي از پوكي استخوان در زنان دو برابر مردان است ؟
  

  آيا ميدانستيد كه توماس اديسون از تاريكي وحشت داشت ؟
  

  آيا ميدانستيد كه چشم شتر مرغ از مغزش بزرگتر است ؟
  

   حرف دارد ؟12فباي مردم هاوايي آيا ميدانستيد كه ال
  

  آيا ميدانستيد كه مورچه ها نميخوابد ؟
  

  آيا ميدانستيد كه اسكندر و ژوليوس سزار صرع داشتند ؟
  

  آيا ميدانستيد كه آدامس توسط يك فرمانده جنگي اختراع شد ؟
  

   است ؟007آيا ميدانستيد كه كد كشور روسيه 
  

   ساتني متر تغيير ميكند ؟16 سرما و گرما بر اثر انقباض و انبساط آيا ميدانستيد كه ارتفاع برج ايفل در
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  آيا ميدانستيد كه عقرب ميتواند سه سال بدون غذا زندگي كند ؟
  

  تواند زبانش را بيرون در بياورد ؟ آيا ميدانستيد كه يك كوروكوديل نمي
  

   سال بخوابد ؟3تواند  آيا ميدانستيد كه حلزون مي
  ؟! ترسند تا از مرگ ه طور ميانگين مردم از عنكبوت بيشتر ميآيا ميدانستيد كه ب

  
  خورند ؟  متر مربع پيتزا مي73,000آيا ميدانستيد كه ملت آمريكا بطور ميانگين روزانه 

  
  شوند ؟  سالگي ظاهر مي6 تا 2ها بدون كشكك زانو متولد ميشوند كه در سن  آيا ميدانستيد كه بچه

  
  چشند ؟  با پاهايشان ميها آيا ميدانستيد كه پروانه

  
   صدا ؟10ها كمتر از   صدا با حنجره خود توليد كنند در حاليكه سگ100توانند  ها مي  آيا ميدانستيد كه گربه

  
]b[ تست هوش از يك لر/]b[  

  
  فرق بالل و خيار چيست؟ 

  بازي كرده ولي خيار در اون فيلم بازي نكرده » محمد رسول اهللا«بالل در فيلم 
  

  الل و خيار چيست؟ شباهت ب
  بازي نكردند » تايتانيك«هيچكدامشان در 

  
  گذارند؟  چرا روي آدرس اينترنت به جاي يك دبيليو، سه تا دبيليو مي

  كنه  كاري عيب نمي چون كار از محكم
  

  براي قطع جريان برق چه بايد كرد؟ 
  بايد قبض آن را پرداخت نكرد 

  
   نام دارد؟ دندان مصنوعي شود چه آخرين دنداني كه در دهان ديده مي

  
  ايستند و خيس نشوند؟  شود چهارنفر زير يك چتر به چطور مي

  وقتي هوا آفتابي باشد اين كار را انجام دهند 
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  گيرد؟  لك موقع خواب يك پايش را باال مي چرا لك
  افتد  چون اگر هر دو را بگيرد، مي

  
  شود پنج تا؟  چرا دو دوتا مي

  چون علم پيشرفت كرده 
  

  اختراعي كه براي جبران اشتباهات بشر درست شده چيست؟ 
  طالق 

  
  كنن؟  چه طوري زير دريايي تركها رو غرق مي

  زنه  يه غواص ميره در مي
  

  خط وسط قرص براي چيه؟ 
  گوشتي بره  براي اينكه اگه با آب نرفت پايين با پيچ

  
  كند چيست؟  اگه يه نقطه آبي روي ديوار ديديد كه حركت مي

  اي است كه شلوار لي پوشيده  مورچه
  

  شود سر كار گذاشت؟  يك ترك را چگونه براي هميشه مي
  لطفاً بچرخانيد : نويسم در دو روي يك كاغذ مي

  
  دهند؟  چرا تركها با دو دستشان دست مي

  چون فرق دست راست و چپشونو بلد نيستند

  
  

  نه 
  فردا نه 

  چند ساعت بعد هم نه ...

  ... نهچند ثانيه ديگر هم ...

  همين االن ...
  براي مادرت يك كاري بكن 

  اگر زنده است دستش را 
  . …قبرش را ... اگر به آسمان رفته است 

  . …يادش را ... اگر پيشت نيست 



 

 21

  . …چهره اش را ...اگر قهري
  ... اگر آشتي هستي پايش را

  ...ببوس

  ...دروغهاي مادرم 
  
  . اولين دروغي بود كه به من گفت و اين ".فرزندم برنج بخور، من گرسنه نيستم"

كرد و بعد براي صيد ماهي به نهر كوچكي كه در كنار  مادرم كارهاي منزل را تمام مي. زمان گذشت و قدري بزرگتر شدم
يك دفعه توانست به فضل خداوند . مادرم دوست داشت من ماهي بخورم تا رشد و نمو خوبي داشته باشم. رفت منزلمان بود مي

شروع به خوردن ماهي . به سرعت به خانه بازگشت و غذا را آماده كرد و دو ماهي را جلوي من گذاشت. صيد كنددو ماهي 
  . كردم و اولي را تدريجاً خوردم

خورد؛ دلم شاد بود كه او هم مشغول خوردن  كرد و مي مادرم ذرات گوشتي را كه به استخوان و تيغ ماهي چسبيده بود جدا مي
  : اما آن را فوراً به من برگرداند و گفت. را جلوي او گذاشتم تا ميل كندماهي دوم . است

  .  و اين دروغ دومي بود كه مادرم به من گفت"داني كه من ماهي دوست ندارم؟ بخور فرزندم؛ اين ماهي را هم بخور؛ مگر نمي"
  
  

مادرم به بازار رفت و . سايل درس و مدرسه بخريمرفتم و آه در بساط نداشتيم كه و قدري بزرگتر شدم و ناچار بايد به مدرسه مي
ها بفروشد و در ازاء آن مبلغي دستمزد  فروشي به توافق رسيد كه قدري لباس بگيرد و به در منازل مراجعه كرده به خانم با لباس
  . بگيرد

منزل خارج شدم و در از . مادرم دير كرده بود و من در منزل منتظرش بودم. باريد هاي زمستان، باران مي شبي از شب
مادر "ندا در دادم كه، . كند هاي مجاور به جستجو پرداختم و ديدم اجناس را روي دست دارد و به در منازل مراجعه مي خيابان

  :  لبخندي زد و گفت".بقيه كارها را بگذار براي فردا صبح. بيا به منزل برگرديم؛ ديروقت است و هوا سرد
  . دفعه سومي بود كه مادرم به من دروغ گفت و اين ".پسرم، خسته نيستم"
  
  

من وارد مدرسه شدم و او بيرون، زير . اصرار كردم كه مادرم با من بيايد. رسيد به روز آخر سال رسيديم و مدرسه به اتمام مي
  . موقعي كه زنگ خورد و امتحان به پايان رسيد، از مدرسه خارج شدم. آفتاب سوزان، منتظرم ايستاد

در دستش ليواني شربت ديدم كه خريده بود من موقع خروج . وش گرفت و بشارت توفيق از سوي خداوند تعالي دادمرا در آغ
 "نوش جان، گواراي وجود"مادرم مرا در بغل گرفته بود و . از بس تشنه بودم الجرعه سر كشيدم تا سيراب شدم. بنوشم

  :  گفت".مادر بنوش" ليوان شربت را به سويش گرفتم و گفتم، نگاهم به صورتش افتاد ديدم سخت عرق كرده؛ فوراً. گفت مي
  .  و اين چهارمين دروغي بود كه مادرم به من گفت".پسرم، تو بنوش، من تشنه نيستم"

بايستي  مي. زني كه تمامي مسئوليت منزل بر شانهء او قرار گرفت بعد از درگذشت پدرم، تأمين معاش به عهده مادرم بود؛ بيوه
عموي من مرد خوبي بود و منزلش نزديك منزل . زندگي سخت دشوار شد و ما اكثراً گرسنه بوديم. زها را برآورده كندتمامي نيا

شود، به مادرم نصيحت كرد كه  وقتي مشاهده كرد كه وضعيت ما روز به روز بدتر مي. فرستاد غذاي بخور و نميري برايمان مي. ما
  : اما مادرم زير بار ازدواج نرفت و گفت. يدگي نمايد، چه كه مادرم هنوز جوان بودبا مردي ازدواج كند كه بتواند به ما رس
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  .  و اين پنجمين دروغ او بود"...من نيازي به محبت كسي ندارم"
  
  

بر اين باور بودم كه حاال وقت آن است كه مادرم استراحت كند و مسئوليت . التّحصيل شدم درس من تمام شد و از مدرسه فارغ
پس . توانست به در منازل مراجعه كند سالمتش هم به خطر افتاده بود و ديگر نمي.  و تأمين معاش را به من واگذار نمايدمنزل

وقتي به او گفتم كه اين كار را ترك كند كه . فروخت انداخت و مي خريد و فرشي در خيابان مي هاي مختلف مي صبح زود سبزي
  : قبول نكرد و گفت. كنمديگر وظيفهء من بداند كه تأمين معاش 

  .  و اين ششمين دروغي بود كه به من گفت".پسرم مالت را از بهر خويش نگه دار؛ من به اندازهء كافي درآمد دارم"
وضعيتم بهتر شد و به معاونت . يك شركت آلماني مرا به خدمت گرفت. ارتقاء رتبه يافتم. درسم را تمام كردم و وكيل شدم

ديدم و زندگي بديعي كه  در رؤياهايم آغازي جديد را مي. دم خوشبختي به من روي كرده استاحساس كر. رئيس رسيدم
اما او كه . با مادرم تماس گرفتم و دعوتش كردم كه بيايد و با من زندگي كند. رفتم به سفرها مي. سراسر خوشبختي بود

  : خواست مرا در تنگنا قرار دهد گفت نمي
   ". زندگي راحت عادت ندارمگذراني و فرزندم، من به خوش"

  .و اين هفتمين دروغي بود كه مادرم به من گفت

. به بيماري سرطان ملعون دچار شد و الزم بود كسي از او مراقبت كند و در كنارش باشد. مادرم پير شد و به سالخوردگي رسيد
ديدم . ه چيز را رها كردم و به ديدارش شتافتمهم. توانستم نزد او بروم كه بين من و مادر عزيزم شهري فاصله بود اما چطور مي

درون دل و جگرم آتشي بود كه همهء اعضاء درون را . وقتي رقّت حالم را ديد، تبسمي بر لب آورد. بر بستر بيماري افتاده است
مادرم در مقام اما . اشك از چشمم روان شد. شناختم  اين آن مادري نبود كه من مي. سخت الغر و ضعيف شده بود. سوزاند مي

  : دلداري من بر آمد و گفت
  .  و اين هشتمين دروغي بود كه مادرم به من گفت".كنم من اصالً دردي احساس نمي. گريه نكن، پسرم"

  . جسمش از درد و رنج اين جهان رهايي يافت. وقتي اين سخن را بر زبان راند، ديدگانش را بر هم نهاد و ديگر هرگز برنگشود
اين نعمت را قدر بدانيد قبل از آن كه . اش از نعمت وجود مادر برخوردارند گويم كه در زندگي  جميع كساني مياين سخن را با

  . از فقدانش محزون گرديد
هميشه به ياد داشته باشيد كه چقدر به خاطر شما رنج و درد . گويم كه از نعمت وجود مادر محرومند اين سخن را با كساني مي

  . ز خداوند متعال براي او طلب رحمت و بخشش نماييدتحمل كرده است و ا
  .خدايا او را غريق بحر رحمت خود فرما همانطور كه مرا از كودكي تحت پرورش خود قرار داد. مادر دوستت دارم

  

  پسر و الك پشت 
  

رد يكي از خانه هاي يك روز پسري دوازده ساله كه الك پشت مرده اي را كه ماشين از رويش رفته بود را با نخ مي كشيد وا
  :  اطراف آمستردام شد و گفت"فساد"
  پول هم دارم و تا به مقصودم نرسم از اينجا نمي روم .  من مي خواهم با يكي از خانم ها سكس داشته باشم-

  :  به او مي گفتند و كاري با اخالقيات و اينجور حرفها نداشت اندكي فكر كرد و گفت"مامان"گرداننده آنجا كه همه 
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   باشه يكي از دخترها رو انتخاب كن -
  هيچكدامشان بيماري مسري كه ندارند؟ : پسر پرسيد

  نه ندارند :  گفت"مامان"
  : پسر كه خيلي زبل بود گفت

  من هم ليزا را ميخواهم .  تحقيق كردم و شنيدم همه آنهايي كه با ليزا ميخوابند بعدش بايد يك آمپول بزنند-
در حالي كه الك پشت مرده را مي كشيد وارد اتاق ليزا شد .  راضي بشه"مامان"ش باعث شد كه اصرار پسرك و پول توي دست

  :  پرسيد"مامان" داد و مي خواست بيرون برود كه "مامان"ده دقيقه بعد آمد بيرون و پول را به . 
   چرا تو درست كسي را كه بيماري مسري آميزشي دارد را انتخاب كردي؟ -

  : واب دادپسرك با بي ميلي ج
 امروز عصر پدر و مادرم ميروند رستوران و يك خانمي كه كارش نگهداري بچه هاست و بهش كلفت ميگيم مياد خونه ما تا -

در نتيجه اين . اين خانم امشب هم مثل هميشه حتما با من خواهد خوابيد و كارهاي بد با من خواهد كرد.. من تنها نباشم
  خواهد كرد بيماري آميزشي به او هم سرايت 

بعدا كه پدر و مادرم از رستوران برگشتند پدرم با ماشينش كلفت را به خونه اش ميرسونه و طبق معمول تو راه خوش خواهند 
و بيماري به پدرم سرايت خواهد كردوقتي برگشت آخر شب پدرم و مادرم با هم اختالط خواهند كرد و در نتيجه مادرم !! بود 

يش كه پستچي مياد طبق معمول مادرم و پستچيه قاطي همديگر خواهند شد هدفم مبتال كردن اين فردا. هم مبتال خواهد شد
  !!!پستچي پست فطرت هست كه با ماشينش روي الك پشتم رفت و اونو كشت

  

  مــعــمــا
  

  .جواب رو نخونين ببينين ميتونين جواب بدين! نابغه ها
  

  .نكته ي انحرافي هم نداره
  
  

  :سوال
  .قند داريم تا جعبه 10

  . حبه قند تشكيل شده1000هر جعبه از 
  . گرمه10وزن هر حبه قند 

  . گرم داره9اين وضعيت تو همه جعبه ها همين طوريه ولي فقط يكي از جعبه ها حبه هايي با وزن 
  .هيعني فقط ميشه يه بار با اون وزن كرد و بعد از اون ديگه از كار مي افت. يه ترازو داريم كه يه بار مصرفه

  .مي خوايم با استفاده از اين ترازو و تنها با يك بار وزن بفهميم كدوم جعبه وزن كمتري داره
  

  حاال چيكار كنيم؟
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  مطمئني ميخواي جواب رو ببيني؟ باور كن جواب داره ؟
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  يعني تسليم شدي. 
  
.  

  
.  

  
.  

  
.  

  
.  

  
.  

  
.  

  
  بينپس ب

  
  

  10تا جعبه شماره .....  و 4 و جعبه 3 و جعبه 2 و جعبه 1جعبه : ابتدا جعبه ها را شماره گذاري مي كنيم 
  

 حبه قند و از 2سپس از هر جعبه به تعداد شماره جعبه ، حبه قند برمي داريم ، مثال از جعبه اول يك حبه قند و از جعبه دوم 
  ....... حبه قند و 3جعبه سوم 

  
   گرم550 حبه قند مي شود، قاعدتا به وزن 55جمعا 

  
  .سپس اين مجموعه را با ترازو وزن مي كنيم

  
  فكر كنم ديگه بقيش واضح باشه
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  . گرمي مي باشد9 گرم كمتر باشد برابر با شماره جعبه اي است كه حاوي حبه قند هاي 550هر مقدار گرمي كه از 

  
  

  . مطمئنم اگه يه كم روش فكر مي كردي تو هم به راه حل مسئله پي مي بردي!!!هي عجله كردي..!!!! ديدي گفتم جواب داره 

  

  !آيا ميدانستيد ؟
  

 هزار سلول بدنتان ميميرد و سلول هاي جديد 50آيا ميدانستيد كه تـنها در طول زماني كه اين جمله را مي خوانيد در حدود 
  جايگزين آن مي شود 

  
 شما آنقدر سخت كار مي كند كـه مــي تـــوانــد انرژي حمل يك جسم يك آيا ميدانستيد كه در طـول يـك ساعت قلب

  تني به اندازه يك كيلومتر از سطح زمين را تامين كند ؟
  

   به دنيا آمدند ؟1981آيا ميدانستيد كه اولين دوقلوهاي آزمايشگاهي اولين بار در سال 
  

   مايل خواهد رسيد ؟45ان را به دنبال هم بچينيم، طول آن به آيا ميدانستيد كه اگر سلول هاي موجود بر روي پوست بدن انس
  

   ميليون بار مي تپد ؟40آيا ميدانستيد كه در طول يك سال، قلب يك انسان عادي 
  

 ميليون 13 مرتبه پلك مي زنند و بطور ميانگين هر انسان ساالنه بيش از 25آيا ميدانستيد كه بيشتر انسانها در يك دقيقه 
   زند ؟مرتبه پلك مي

  
آيا ميدانستيد كه معده شما بايد هر دو هفته يكبار ماده مخاطي جديد ترشح كند در غير اينصورت خودش را هضم خواهد كرد 

  ؟
  

  آيا ميدانستيد كه شش سمت چپ كوچكتر از شش سمت راست است تا فضايي براي قلب ايجاد شود ؟
  

   در طب باستان به شمار مي رود ؟آيا ميدانستيد كه جراحي چشم يكي از پيشرفت هاي چشمگير
  

   مايل بر ساعت دارد ؟100آيا ميدانستيد كه عطسه در هنگام خارج شدن از دهان، سرعتي بالغ بر 
  

به وزن آن اضافه خواهد شد كه اين مقدار وزن اضافي را مايكرو % 10آيا ميدانستيد كه اگر بدن شما خشك و يخ زده شود 
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  قرار دارند، تشكيل مي دهند ؟ارگانيسم هايي كه بر روي بدن 
  

   ميليون فعاليت جنسي رخ ميدهد؟100آيا ميدانستيد كه براساس آمارهاي اخيرسازمان جهاني سالمتي، روزانه در حدود 
  

آيا ميدانستيد كه زمانيكه گوشت و شير را با هم مي خوريد، بدن به هيچ وجه كلسيم شير را جذب نمي كند و بهتر است ميان 
   ساعت فاصله باشد ؟2و شير حداقل مصرف گوشت 

  
  آيا ميدانستيد كه هر انسان در حدود نيم ساعت يك تك سلولي بوده است ؟

  
  آيا ميدانستيد كه ما يك داروخانه كامل در بدن خود داريم و مي توانيم هر دارويي را در بدن خود توليد كنيم ؟

  
  دست خود اوست ؟آيا ميدانستيد كه طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب 

  
   عملكرد متفاوت دارد ؟500آيا ميدانستيد كه محـقـقان اخيـراً بـه ايـن نتيجه رسيده اند كه كليه انسان 

  
  و انسان دقيقاً مشابه است ؟) بال ها(آيا ميدانستيد كه ساختمان عملكرد دست وال، سگ، پرندگان 

  
   ؟آيا ميدانستيد كه سريع ترين عضله بدن انسان زبان اوست

  
   ميليون سلول احساس دارد كه مسئوليت گرفتن تصاوير و تشخيص رنگها را بر عهده دارد ؟135آيا ميدانستيد كه شبكه چشم 

  
   مگاپيكسل عمل مي كند ؟135 ميليون سلول بينايي دارد كه معادل يك دوربين 135آيا ميدانستيد كه چشم انسان حدود 

  
  اند ده ميليون رنگ را مختلف را ببيند و آنها را از يكديگر تميز دهد ؟آيا ميدانستيد كه چشم سالم انسان ميتو

  
  آيا ميدانستيد كه گوش و بيني شما در تمام طول عمر به رشد خود ادامه مي دهند ؟

  
  شوند ؟ وقت متوقف نمي اند، اما رشد گوش و بيني ما هيچ هاي ما از بدو تولد همين اندازه بوده آيا ميدانستيد كه چشم

  
  ا ميدانستيد كه دندان تنها بخش از بدن انسان است كه ترميم نمي شود ؟آي
  

  آيا ميدانستيد كه شواهد نشان داده است كه انسان از هفتاد هزار سال پيش لباس بر تن مي كرده است ؟
  

  نوشته شده است ؟) 63 = 18 – 81(آيا ميدانستيد كه عمر مفيد انسانها در كف دستشان اينگونه 
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   است ؟105 تا 85نستيد كه ضريب هوشي انسان هاي معمولي بين آيا ميدا

  
   گرم رشد كند ؟100آيا ميدانستيد كه هر تار موي انسان ميتواند تا وزن 

  
   كيلومتر در ساعت بدود ؟35آيا ميدانستيد كه يك انسان نهايتا ميتواند با سرعت 

  
  از انسانهاي قديمي طول ميكشد ؟آيا ميدانستيد كه كالبد شكافي انسانهاي جديد بسيار بيشتر 

  
   نيش از زنبور عسل در آن واحد خواهد مرد ؟20آيا ميدانستيد كه انسان با خوردن 

  
   ثانيه است ؟85 دقيقه نفس خود را حبس كند و ركوردش در جهان 1آيا ميدانستيد كه هر انسان ميتواند 

  
  است ؟ كيلوگرم 15 تا 13آيا ميدانستيد كه وزن اسكلت انسان بالغ 

  
  و اجداد اوليه انسان هر دو در يك زمان در اروپا بودند ؟) ناندرتال ها(آيا ميدانستيد كه انسان اوليه 

  
   ثانيه بعد از قطع گردن هنوز به هوش است ؟8آيا ميدانستيد كه يك انسان 

  
  د ؟ هفته يكبار با سلولهاي جديد تعويض ميشو2آيا ميدانستيد كه اليه بيروني پوست انسان هر 

  
   هزار سال پيش از ميالد براي اولين بار به كشاورزي پرداخت ؟9آيا ميدانستيد كه انسان 

  
  آيا ميدانستيد كه دويست ميليون موجود زنده روي زمين وجود دارد كه انسان يكي از آنها است

  

  ايا ميدانستيد كه سگ تنها حيواني است كه نسبت به انسان تمايل جنسي داشته

   گونه موارد به صاحب خود نيز رحم نميكند و حتي در اين

  ايا ميدانستيد كه سگ تنها حيواني است كه نسبت به انسان تمايل جنسي داشته

  و حتي در اين گونه موارد به صاحب خود نيز رحم نميكند 
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  شناخت شخصيت از روي حركات بيني
  
هنگامي كه دست فردي در زمان محاوره با بيني اش تماس پيدا كند، نشانگر آن است كه فرد موضوعي را كتمان : لمس بيني●

 از آن نا آگاه است ظاهر وي ممكن است آرام به نظر برسد اما باطن فرد فردي كه اين حركت را انجام مي دهد معموال. مي كند
روان شناسان معتقدند دست زدن به بيني يك حركت غير ارادي براي پوشاندن دهان و كتمان دروغ مي . پريشان و آشفته است

  .دست ها به بيني انتقال مي يابند تا حقيقت را پنهان كنند. باشد
  
  .م، غضب و عصبانيتخش: فراخ كردن بيني●
  
من برتر ": فرد ميگويد. وقتي بيني با كج كردن سر به عقب به سمت باال مي رود پيام روشن است:  حركت بيني به سمت باال●

  "هستم، من بهتر از شما هستم
  
  .چيزي فاسد شده است: گرفتن بيني●
  
  .د مي باشدپيچ خوردگي بيني به يك سو نشانگر نفرت و بيزاري و طر:  پيچيدن بيني●
  
وقتي عضالت اطراف بيني منقبض مي شوند چين و چروك ما بين چشم ها پديد مي آيد، افشا كننده :  چين و چروك بيني●

  . از يك طرد ماليم تا تنفر شديد–تنفر و انزجار است 

  

  ! لطفا فقط طبق دستورالعمل،عمل كنيد و گرنه بعدا پشيمون ميشن 
  

  !  به طرز شگفت آوري دقيق خواهد بود به شرطي كه تقلب نكنيدهيچ كلكي در كار نيست،اين فال
  

  ! در غير اين صورت نتيجه درست از آب در نخواد آمد و بعد آرزو مي كنيد كه اي كاش تقلب نمي كرديد 
  

   دقيقه وقت شما را خواهد گرفت،تا شما را طوري شگفت زده كند كه گويي سر شما به طاق 3اين فال 
  

   ! كوبيده شده است
  

  ! كه شرط اين قذيه را در آخر خواهم گفت ! ودر پايان حتما آرزوي شما بر آورده ميشود 
  

  ! اين متن را قسمت به قسمت انجام دهيد و از خواندن اين متن پشت سر هم خودداري نماييد 
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  ن در هنگام نوشتن اسامي اطمينان حاصل كنيد كه اين اشخاص را مي شناسيد و از بكار برد: تذكر 
  

  ! نامهاي الكي جدا خودداري كنيد تا در آخر كار پشيمون نشيد 
  

  همچنين به ياد داشته باشيد در هنگام نوشتن اسامي و عمل كردن به دستور العمل از : نكته مهم 
  

  يعني هرچي به زهنتون رسيد ((احساس و غريزه خود استفاده كنيد و از تفكر زيادي پرهيز كنيد
  

  )) بنويسيد
  

  هر مرحله را بدون نگاه كردن به مرحله بعدي انجام :تذكر. حاال يك كاغذ و قلم برداريد: لعمل دستورا
  

  ! دهيد 
  

  . بنويسيد)) رديفي(( رو زيرهم،ستوني11 تا 1قبل از هر كاري اعداد 
  
  .  هر عددي را كه دوست داريد بنويسيد2 و 1جلوي شماره  - 2
  
  . الف خود را بنويسيد  اسم شخصي از جنس مخ7 و 3جلوي شماره  - 3
  
   6 و 5 و 4نام اشخاصي را كه مي شناسيد ، چه دوست ،اعضاي خانواده يا فاميل، در جلوي عددهاي  - 4
  

  بنويسيد 
  
  )) جلوي هر عدد يك ترانه((را بنويسيد )) آهنگ(( نام چهار ترانه11 و 10 و 9 و 8در جلوي عددهاي  - 5
  

  . و در آخر مي تونيد يك آرزو كنيد
 .  
 .  
 .  
 .  
 .  
 .  

  ! حاال نتيجه فĤل 
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   نوشتيد،مشخص كننده تعداد افرادي است كه بايد اين فال را به آنها 2عددي را كه در رديف 

  
  ! معرفي كنيد تا به آرزوي خودتون برسيد 

  
  !  قيد شده شخصي است كه شما عاشقش هستيد 3شخصي كه نامش در رديف 

  
   است كه شما دوستش داريد ولي با هم نمي سازيد  قيد شده،كسي7شخصي كه نامش در رديف 

  
  ! يا به تعبير ديگر عاقبت خوشي نخواهد داشت 

  
  !  شخصي است كه شما بيش از همه به او اهميت مي دهيد 4شخص شماره 

  
  .  شخصي است كه شمارا بسيار خوب مي شناسد5شخص شماره 

  
  . شماست))وش بختي ستاره خ((  اسمش قيد شده،ستاره بخت6شخصي كه در شماره 

  
  !  تطبيق دارد 3 با شخص شماره 8آهنگ قيد شده در رديف 

  
  !  است 7 ، آهنگي براي شخص شماره 9آهنگ شماره 

  
  !  آهنگي است كه بيش از همه افكار شمارا بازگو مي كند 10آهنگ شماره 

  
  !اسي داريد  آهنگي است كه مي گويد ، شما درباره ي زندگي چه احس11و بالخره آهنگ شماره 

  

  !تست هوش پيچيده
  

  گذاريد؟ جاي عالمت سوال چه عددي مي
5 = 1  

25 = 2  
125 = 3  
625 = 4  

  ؟ = 5
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  …براي مشاهده جواب پائين برويد
  …ولي قبل از آن كه جواب را ببينيد، دوباره فكر كنيد

.  

.  

.  

.  

.  

.  

  ! را قرار داد1جاي عالمت سوال بايد عدد .
  1=5:  به ياد بياوريداگر قبول نداريد خط اول را

  :گيري اخالقي نتيجه
  !مسائل ساده زندگي را بيخود پيچيده نكنيد

  

  !!!! ... انگيز درمورد بدن انسان  واقعيت شگفت
  .هاي آن باخبر نباشيم بدن انسان به تنهايي دريايي از شگفتي هاست و ممكن است ما از خيلي از شگفتي

  .باور نباشد د كه شايد برايمان قابلانگيزي دار هاي حيرت بدن ما خيلي ويژگي
  .ايم مند هستند، ليستي عالي تهيه كرده براي آنها كه به واقعيات عجيب درمورد طبيعت انسان عالقه

  
تان را  دهد كه بد نيست روكش بالشت و ملحفه اين واقعيت نشان مي. كند  ميليارد پوسته توليد مي10بدن ما در يك روز . 1
  . كيلوگرم پوست2شود چيزي درحدود   چون اين مقدار پوسته در سال ميطور منظم بشوييد به
  
قدرت بدن براي توليد اينهمه سلول جديد واقعاً جاي . هر ساعت از روز بدن ما بايد يك ميليارد سلول را جايگزين كند. 2

  .شگفتي دارد
  
اين يعني يك . كند  كه حتي زينك را هم حل مياين اسيد آنقدر قوي است. دانيم كه اسيد معده بسيار قوي است همه ما مي. 3

هايي براي محافظت از ما  بينيم اين است كه سلول اما دليل اينكه ما با اسيد معده خودمان آسيب نمي. قدرت اسيدي بسيار باال
  .اند در برابر خودمان اليه پوششي ايجاد كرده

  
به همين خاطر است كه افتادن يك ناخن . ت يا پا رشد كندطور كامل روي انگشتان دس كشد كه ناخن به شش ماه طول مي. 4

پس حسابي مراقب . ديدگي بسيار دردناك است و به مدتي طوالني ظاهري زننده براي انگشتمان ايجاد مي كند آسيب
  .هايتان باشيد ناخن

  
ند فشار و نيروي بسيار زيادي را هاي ما بسيار پرتراكم هستند و قادر استخوان. استخوان انسان به اندازه گرانيت سخت است. 5
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  .دهيم تحمل كنند كه ويژگي بسيار خوبي است چون همه ما انسانها حركات و اعمال فشارآوري انجام مي
  
كند و شب دوباره به    فقرات ما را منقبض مي درطول روز، نيروي جاذبه ستون. كنيم هر شب كه مي خوابيم كمي رشد مي. 6

  .مگردي همان نقطه شروع برمي
  
  .تري دارد صداي ما در روز قبل از اينكه كششي به ديافراگم و تارهاي صوتيمان بدهيم، فركانس پايين. 7
  
به همين دليل است كه بايد مقدار زيادي آب بنوشيم تا بدن روي موادمغذي و مايعات تازه . هر كليه بيشتر از هزار فيلتر دارد. 8

  .در سيستم عمليات انجام دهد
  
با ورزش و . تواند در يك دقيقه آن را به كل بدن برساند شود؛ آنقدر سريع كه يك سلول مي خيلي سريع پمپاژ ميخون ما . 9

  .توانيد پمپاژ خونتان را در حد عالي نگه داريد انجام حركات كششي هميشه مي
  

ما در هر . كنيم ر هم نميترين واقعيت درمورد بدن انسان درمورد مصرف اكسيژن ما است چون هيچوقت به آن فك جالب. 10
دفعه . گذارد وزن است، تاثير مي اين هزاران تنفس روي هوا كه تقريباً بي. كنيم  كيلوگرم هوا تنفس مي44روز چيزي درحدود 

  . زيست يا پاكي هوا انجام دهيد اين را خوب به ياد داشته باشيد بعدي كه مي خواستيد كار مثبتي براي محيط

  

  !!!! ... ؟ آدم بايد چطوري باشه
  

  !افسردگي داره، روانيه، سيماش قاطيه: اگه سربزير و متفكر و توي خودش باشه، ميگن
  !جلفه، دلقكه، هجوه: اگه بگو و بخند و شاد و شنگول باشه، ميگن

  
  !شكموئه، پرخوره، مال مفت تور كرده: اگه چاق و اضافه وزن داشته باشه، ميگن

  !كنسه، نخوره، حمال وارثه: ، ميگناگه الغر و جمع و جور و ميزون باشه
  

  !جنجاليه، با همه دعوا داره، خروس جنگيه: اگه از حقش دفاع كنه و زير بار زور نره، ميگن
  !بي عرضه س، حيف نون و دست و پا چلفتيه: اگه از حقش بگذره و گذشت كنه، ميگن

  
  !اينو، واسه ما شده آقاي مطالعه: اگه اهل تحقيقات و كتاب باشه، ميگن

  !زن ذليله، زن نگرفته، شوهر كرده: اگه با عيالت مشكلي نداشته باشه، ميگن
  

  !انگار كلفت آورده: اگه مرد ساالر و حرف، حرف خودش باشه، ميگن
  !پول پارو ميكنه، اهل زد و بنده: اگه دست به جيبش خوب باشه و به مردم كمك كنه، ميگن
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  ! پولهاشو انبار ميكنه، جون به عزرائيل نميده:اگه اهل بريز و بپاش و ولخرجي نباشه، ميگن
  !معاشرتيه، فوق العادس، دوست داشتنيه: اگه زبون باز و متملق و چاخان باشه، ميگن

  
  !هيچي نميشه، به درد الي جرز ميخوره: اگه راست و درست و بي كلك باشه، ميگن

  !!بيكاره ، معلوم نيست كي كار ميكنه؟: ن هست،ميگن و باالخره اگه هر روز ايميل ميزنه نميگن مارو دوست داره به يادمو

  

  !!!! ... مديريت در ايران و انگلستان 
  

  موفقيت مدير بر اساس پيشرفت مجموعه تحت مديريتش سنجيده مي شود: اانگلستان
  موفقيت مدير سنجيده نمي شود، خود مدير بودن نشانه موفقيت است: ايران

  
  .تعفا مي دهندمديران بعضي وقتها اس: انگلستان

  .عشق به خدمت مانع از استعفا مي شود: ايران
  

  .افراد از مشاغل پايين شروع مي كنند و به تدريج ممكن است مدير شوند: انگلستان
  .افراد مدير مادرزادي هستند و اولين شغلشان در بيست سالگي مديريت است: ايران

  
  .براي يك پست مديريت، دنبال مدير مي گردند: انگلستان

  .براي يك فرد، دنبال پست مديريت مي گردند و در صورت لزوم اين پست ساخته مي شود: ايران
  

  .يك كارمند ساده ممكن است سه سال بعد مدير شود: انگلستان
  .يك كارمند ساده، سه سال بعد همان كارمند ساده است، در حالي كه مديرش سه بار عوض شده: ايران

  
  .دانش و تجربه كسي حداكثر استفاده را بكنند، او را مشاور مديريت ميكننداگر بخواهند از : انگلستان

  .اگر بخواهند از كسي هيچ استفاده اي نكنند، او را مشاور مديريت مي كنند: ايران
  

  .اگر كسي از كار بركنار شود، عذرخواهي مي كند و حتي ممكن است محاكمه شود: انگلستان
  .ود، طي مراسم باشكوهي از او تقدير ميشود و پست مديريت جديد مي گيرداگر كسي از كار بركنار ش: ايران

  
  .مديران بصورت مستقل استخدام و بركنار مي شوند، ولي بصورت گروهي و هماهنگ كار مي كنند: انگلستان

  .مديران بصورت مستقل و غيرهماهنگ كار مي كنند، ولي بصورت گروهي استخدام و بركنار مي شوند: ايران
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  .براي استخدام مدير، در روزنامه آگهي مي دهند و با برخي مصاحبه مي كنند: گلستانان
  .براي استخدام مدير، به فرد مورد نظر تلفن مي كنند: ايران

  
  .زمان پايان كار يك مدير و شروع كار مدير بعدي از قبل مشخص است: انگلستان

  .را مي گيرندمديران در همان روز حكم مديريت يا بركناريشان : ايران
  

  .همه مي دانند درآمد قانوني يك مدير زياد است: انگلستان
  .مديران انسانهاي ساده زيستي هستند كه درآمدشان به كسي ربطي ندارد: ايران

  
  .شما مديرتان را با اسم كوچك صدا مي زنيد: انگلستان

  .ي دهدشما مديرتان را صدا نمي زنيد، چون اصالً به شما وقت مالقات نم: ايران
  

  .براي مديريت، سابقه كار مفيد و لياقت الزم است: انگلستان
  براي مديريت، مورد اعتماد بودن كفايت مي كند: ايران

  

  !!!! ...  سال زنده باشي 120دليل استفاده از واژه 
  

   سال زنده باشي يعني چه و از كجا آمده؟120آيا ميدانيد كه گاهي به هم مي رسيم و مي گوييم 
  ... سال يا 100 يا 150چه نمي گوييم براي 

  
 سال 4در ايران و در زمان ماقبل هجوم اعراب به ايران سال كبيسه را به اين صورت محاسبه مي كردند كه به جاي اينكه هر 

و  سال يك ماه را جشن مي گرفتند و كل ايران اين جشن برپا بود 120هر ) كه البته اضافه هم مي كردند(يكروز اضافه كنند 
براي اين كه بعضي ها ممكن بود يكبار اين جشن را ببينند و عمرشان جواب نمي داد تا اين جشن ها را دوباره ببينند به همين 
دليل ديدن اين جشن را به عنوان بزرگترين آرزو براي يكديگر خواستار بودند هر كسي براي طرف مقابل آرزو مي كرد تا آنقدر 

كه وقتي به هم مي رسيدند .  را ببيني و اين به صورت يك تعارف و سنتي بي نهايت زيبا درآمدزنده باشي كه اين جشن باشكوه
  ! سال زنده باشي120بگويند 

  

  !!!! ... داستان تكراري زن و مرد 
  

  مرد از راه مي رسه
  ناراحت و عبوس

  چي شده؟:زن
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  )و در دل از خدا مي خواد كه زنش بي خيال شه و بره پي كارش( هيچي :مرد
  !بگو.يه چيزيت هست: زن حرف مرد رو باور نمي كنه

  لبخند مي زنه.... مرد براي اينكه اثبات كنه راست مي گه 
  راستشو بگو يه چيزيت هست:مرد دروغ ميگه"مي فهمه"زن اما 

  تلفن زنگ مي زنه
  دوست زن پشت خطه

  .ازش مي خواد حاضر شه تا با هم برن استخر
  از صبح قرارشو گذاشتن

  ش خدا خدا مي كنه كه زن زودتر برهمرد در دل
  !شوهرم ناراحته و نمي تونم تنهاش بذارم.جدا متاسفم كه بدقولي مي كنم.متاسفم عزيزم: زن خطاب به دوستش

  مرد داغون مي شه
  "مي خواست تنها باشه"
  

  مرد از راه مي رسه
  زن ناراحت و عبوسه

  چي شده؟:مرد
  )ش براي فهميدن مساله اصرار كنه و نازشو بكشهو در دل از خدا مي خواد كه شوهر( هيچي :زن

  مرد حرف زن رو باور مي كنه و مي ره پي كارش
  زن براي اينكه اثبات كنه دروغ مي گه دو قطره اشك مي ريزه

  .زن دروغ ميگه"نمي فهمه"مرد اما باز هم 
  تلفن زنگ مي زنه

  دوست مرد پشت خطه
  .ازش مي خواد حاضر شه تا با هم برن استخر

  صبح قرارشو گذاشتناز 
  )زن در دلش خدا خدا مي كنه كه مرد نره (

  !االن راه مي افتم: مرد خطاب به دوستش
  زن داغون مي شه

  "نمي خواست تنها باشه"
  

  ....و اين داستان سال هاي سال ادامه داشت و زن ومرد در كمال خوشبختي و تفاهم در كنار هم روزگار گذراندند

  

  :درس اول 
  



 

 37

  ل فروش، منشي دفتر، و مدير شركت براي ناهار به سمت سلف سرويس قدم مي زدنديه روز مسوو
  يهو يه چراغ جادو روي زمين پيدا مي كنن و روي اون رو مالش ميدن و جن چراغ ظاهر ميشه

  من براي هر كدوم از شما يك آرزو برآورده مي كنم: جن ميگه
  !اول من، اول من: منشي مي پره جلو و ميگه

  !م كه توي باهاماس باشم، سوار يه قايق بادباني شيك باشم و هيچ نگراني و غمي از دنيا نداشته باشممن مي خوا
  ...منشي ناپديد ميشه ! پوووف

  حاال من، حاال من: بعد مسوول فروش مي پره جلو و ميگه
 داشته باشم و تمام عمرم حال !من مي خوام توي هاوايي كنار ساحل لم بدم، يه ماساژور شخصي و يه منبع بي انتهاي نوشيدني

  ...كنم 
  مسوول فروش هم ناپديد ميشه! پوووف

  حاال نوبت توئه: بعد جن به مدير ميگه
  !!!من مي خوام كه اون دو تا هر دوشون بعد از ناهار توي شركت باشن : مدير ميگه

  
  !هميشه اجازه بده كه رئيست اول صحبت كنه : نتيجه اخالقي 

  

  :درس دوم 
  

  ه كشيش به يه راهبه پيشنهاد مي كنه كه با ماشين برسوندش به مقصدشيه روز ي
  راهبه سوار ميشه و راه ميفتن

  چند دقيقه بعد راهبه پاهاش رو روي هم ميندازه و كشيش زير چشمي يه نگاهي به پاي راهبه ميندازه
  !… رو به خاطر بيار 129پدر روحاني، روايت مقدس : راهبه ميگه

  به جاده خيره ميشهكشيش قرمز ميشه و 
  !…چند دقيقه بعد بازم شيطون وارد عمل ميشه و كشيش موقع عوض كردن دنده، بازوش رو با پاي راهبه تماس ميده 

  !!! رو به خاطر بيار129روايت مقدس ! پدر روحاني: راهبه باز ميگه
  كشيش زير لب يه فحش ميده و بيخيال ميشه و راهبه رو به مقصدش مي رسونه

 رو پيدا مي كنه و مي بينه كه 129ينكه كشيش به كليسا بر مي گرده سريع ميدوه و از توي كتاب روايت مقدس بعد از ا
  !!! كار خود را ادامه بده و بدان كه به جالل و شادماني كه مي خواهي ميرسي…به پيش برو و عمل خود را پيگيري كن: نوشته

  
  !ودت كامال آگاه نباشي، فرصتهاي بزرگي رو از دست ميدي اگه توي شغلت از اطالعات شغلي خ: نتيجه اخالقي 

  

  :درس سوم 
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  بالفاصله بعد از اينكه زن پيتر از زير دوش حمام بيرون اومد پيتر وارد حمام شد
  همون موقع زنگ در خونه به صدا در اومد

  زن پيتر يه حوله دور خودش پيچيد و رفت تا در رو باز كنه
   ايستاده بود پشت در-رابرت-همسايه شون 

  ! دالر بهت ميدم اگه اون حوله رو بندازي زمين1000همين االن : تا رابرت زن پيتر رو ديد گفت
  !… دالر به زن پيتر ميده و ميره 1000بعد از چند لحظه، زن پيتر حوله رو ميندازه و رابرت چند ثانيه تماشا مي كنه و 

  زن دوباره حوله رو دور خودش پيچيد و برگشت
  رابرت همسايه مون بود: كي بود زنگ زد؟ زن جواب داد: پرسيدپيتر 

  ! دالري كه به من بدهكار بود گفت؟1000 چيزي در مورد …خوبه: پيتر گفت
  

اگه شما اطالعات حساس مشترك با كسي داريد كه به اعتبار و آبرو مربوط ميشه، هميشه بايد در وضعيتي : نتيجه اخالقي 
  !ت قابل اجتناب جلوگيري كنيد باشيد كه بتونيد از اتفاقا

  

  :درس چهارم 
  

  !من خيلي خوشحال بودم 
والدينم خيلي كمكم كردند، دوستانم خيلي تشويقم كردند و نامزدم هم دختر . من و نامزدم قرار ازدواجمون رو گذاشته بوديم

  فوق العاده اي بود
  !…فقط يه چيز من رو يه كم نگران مي كرد و اون هم خواهر نامزدم بود

اون دختر باحال، زيبا و جذابي بود كه گاهي اوقات بي پروا با من شوخي هاي ناجوري مي كرد و باعث مي شد كه من احساس 
  راحتي نداشته باشم

  !يه روز خواهر نامزدم با من تماس گرفت و از من خواست كه برم خونه شون براي انتخاب مدعوين عروسي 
  : اون تنها بود و بالفاصله رك و راست به من گفت سوار ماشينم شدم و وقتي رفتم اونجا

  .!…………… دالر به من بدي بعدش حاضرم با تو 500اگه همين االن 
  من شوكه شده بودم و نمي تونستم حرف بزنم

  من ميرم توي اتاق خواب و اگه تو مايل به اين كار هستي بيا پيشم: اون گفت
خيره شده بودم و بعد از رفتنش چند دقيقه ايستادم و بعد به طرف در وقتي كه داشت از پله ها باال مي رفت من بهش 

  !…ساختمون برگشتم و از خونه خارج شدم
  !!!يهو با چهره نامزدم و چشمهاي اشك آلود پدر نامزدم مواجه شدم

  !…تو از امتحان ما موفق بيرون اومدي: پدر نامزدم من رو در آغوش گرفت و گفت
به خانوادهء ما .  دامادي داريم و هيچكس رو بهتر از تو نمي تونستيم براي دخترمون پيدا كنيمما خيلي خوشحاليم كه چنين

  !!!خوش اومدي 
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  !هميشه سعي كنيد كيف پولتون رو توي داشبورد ماشينتون بذاريد شايد براتون شانس بياره : نتيجه اخالقي 

  

  :درس پنجم 
  

  !پيداش نميشهيه شب خانم خونه به خونه بر نميگرده و تا صبح 
  بمونه) مونث(صبح بر ميگرده خونه و به شوهرش ميگه كه ديشب مجبور شده خونه يكي از دوستهاي صميميش 

  ! تا از صميمي ترين دوستهاي زنش زنگ ميزنه ولي هيچكدومشون حرف خانم خونه رو تاييد نميكنن20شوهر بر ميداره به 
قتي مياد به زنش ميگه كه ديشب مجبور شده خونه يكي از دوستهاي صبح و. يه شب آقاي خونه تا صبح برنميگرده خونه

  بمونه) مذكر(صميميش 
 تاشون تاييد ميكنن كه آقا تمام شب رو 15:  تا از صميمي ترين دوستهاي شوهرش زنگ ميزنه 20خانم خونه بر ميداره به 

  !!!است  تاي ديگه حتي ميگن كه آقا هنوزم خونه اونا پيش اون5! خونه ي اونا مونده
  

  !يادتون باشه كه مردها دوستهاي بهتري براي همديگه هستند : نتيجه اخالقي 

  

 سال بود همديگه رو نديده بودند توي يه مهموني همديگه رو مي بينن و شروع مي كنن در 30چهار تا دوست كه :درس ششم 
  مورد زندگي هاشون براي همديگه تعريف كردن

  :سه تاي ديگه صحبت رو مي كشونن به تعريف از فرزندانشون . ميشه ميره دستشوييبعد از مدتي يكي از اونا بلند 
  .اون توي يه كار عالي وارد شد و خيلي سريع پيشرفت كرد. پسر من باعث افتخار و خوشحالي منه: اولي

ده معاون رئيس و پسرم درس اقتصاد خوند و توي يه شركت بزرگ استخدام شد و پله هاي ترقي رو سريع باال رفت و حاال ش
  !اونقدر پولدار شده كه حتي براي تولد بهترين دوستش يه مرسدس بنز بهش هديه داد 

توي يه شركت هواپيمايي مشغول به كار شد و بعد دوره خلباني گذروند . پسر من هم مايه افتخار و سرفرازي منه. جالبه: دومي
پسرم اونقدر پولدار شد كه براي تولد صميميترين ... ب كردهو سهامدار شركت شد و االن اكثر سهام اون شركت رو تصاح

  !!!دوستش يه هواپيماي خصوصي بهش هديه داد 
  پسر من هم باعث افتخار من شده. خيلي خوبه: سومي

االن يه شركت ساختماني بزرگ براي خودش . اون توي بهترين دانشگاههاي جهان درس خوند و يه مهندس فوق العاده شد
  ! متري بهش هديه داد3000پسرم اونقدر وضعش خوبه كه براي تولد بهترين دوستش يه ويالي . و ميليونر شدهتاسيس كرده 

  !هر سه تا دوست داشتند به همديگه تبريك مي گفتند كه دوست چهارم برگشت سر ميز و پرسيد اين تبريكات به خاطر چيه؟
 سربلندي ما شدن صحبت كرديم راستي تو در مورد فرزندت چي ما در مورد پسرهامون كه باعث غرور و: سه تاي ديگه گفتند
  !داري تعريف كني؟

  !دختر من رقاص كاباره شده و شبها با دوستاش توي يه كلوپ مخصوص كار ميكنه: چهارمي گفت
  !!!اوه مايه خجالته چه افتضاحي : سه تاي ديگه گفتند
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  .در ضمن زندگي بدي هم نداره...  و من دوستش دارماون دختر منه. من ازش ناراضي نيستم! نه: دوست چهارم گفت
اتفاقا همين دو هفته پيش به مناسبت تولدش از سه تا از صميمي ترين دوست پسراش يه مرسدس بنز و يه هواپيماي 

  !!! متري هديه گرفت 3000خصوصي و يه ويالي 
  

  ! نكن هيچوقت به چيزي كه كامال در موردش مطمئن نيستي افتخار: نتيجه اخالقي 

  

  :درس هفتم 
  

  .توي اتاق رختكن كلوپ گلف، وقتي همه آقايون جمع بودند يهو يه موبايل روي يه نيمكت شروع ميكنه به زنگ زدن
  مردي كه نزديك موبايل نشسته بود دكمه اسپيكر موبايل رو فشار ميده و شروع مي كنه به صحبت

  ...بقيه آقايون هم مشغول گوش كردن به اين مكالمه ميشن 
  الو؟: مرد

  تو هنوز توي كلوپ هستي؟. الو سالم عزيزم: صداي زن اونطرف خط
  !آره : مرد
  من توي فروشگاه بزرگ هستم: زن

  اشكالي نداره اگه بخرمش؟!  دالره1000اينجا يه كت چرمي خوشگل ديدم كه فقط 
  !اگه اونقدر دوستش داري اشكالي نداره. نه: مرد 
يكيشون خيلي قشنگ بود قيمتش ...  رو ديدم2006 مرسدس بنز زدم و مدلهاي جديد من يه سري هم به نمايشگاه: زن

  ! دالر بود 260000
  !ولي با اين قيمت سعي كن ماشين رو با تمام امكانات جانبي بخري . باشه: مرد
 950000ميگن . ي فروشاوه يه چيز ديگه، اون خونه اي رو كه قبال ميخواستيم بخريم دوباره توي بنگاه گذاشتن برا. عاليه: زن

  دالره
  !!! دالر بيشتر ندي 900000ولي سعي كن .  برو تا فروخته نشده پولشو بده…خب: مرد
  خداحافظ. بعدا مي بينمت عزيزم. خيلي خوبه: زن
  خداحافظ: مرد

  !ل كيه ؟كسي نميدونه كه اين موبايل ما: بعدش مرد يه نگاهي به آقايوني كه با حسرت نگاهش ميكردن ميندازه و ميگه
  

  !هيچوقت موبايلتونو جايي جا نذارين : نتيجه اخالقي 

  

  :درس هشتم 
  

  . ساله به مناسبت سي و پنجمين سالگرد ازدواجشون رفته بودند بيرون كه يه جشن كوچيك دو نفره بگيرن60يه زوج 
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چون شما هميشه يه : فتوقتي توي پارك زير يه درخت نشسته بودند يهو يه فرشته كوچيك خوشگل جلوشون ظاهر شد و گ
  !زوج فوق العاده بودين و تمام مدت به همديگه وفادار بودين من براي هر كدوم از شما يه دونه آرزو برآورده ميكنم

  :زن از خوشحالي پريد باال و گفت
  من ميخوام همراه شوهرم به يه سفر دور دنيا بريم! چه عالي

تا بليط درجه اول براي بهترين تور مسافرتي دور دنيا توي دستهاي زن ظاهر دو ! داد و پوف...... فرشته چوب جادوييش رو ت
  !شد 

  .حاال نوبت شوهر بود كه آرزو كنه
  :مرد چند لحظه فكر كرد و گفت

  اين خيلي رمانتيكه ولي چنين بخت و شانسي فقط يه بار توي زندگي آدم پيش مياد
   سال از من كوچيكتر باشه30سري داشته باشم كه بنابراين خيلي متاسفم عزيزم آرزوي من اينه كه يه هم

  .ولي آرزو آرزوئه و بايد برآورده بشه. زن و فرشته جا خوردند و خيلي دلخور شدند
  !!! سالش شد 90مرد ! داد و پوف...... فرشته چوب جادوييش رو ت

  
  !مردها ممكنه زرنگ و بدجنس باشند، ولي فرشته ها زن هستند : نتيجه اخالقي 

  

  :نهم درس 
  

  :دكتر ازش در مورد وضعيت فعليش مي پرسه و پيرمرد با غرور جواب ميده.  ساله ميره براي چكاپ80يه مرد 
   ساله ازدواج كردم و حاال باردار شده و كم كم داره موقع زايمانش ميرسه25تازگيا با يه دختر . هيچوقت به اين خوبي نبودم

  !نظرت چيه دكتر؟
اون . من يه نفر رو مي شناسم كه شكارچي ماهريه. خب بذار يه داستان برات تعريف كنم:  و ميگهدكتر چند لحظه فكر ميكنه

يه روز كه مي خواسته بره شكار از بس عجله داشته اشتباهي چترش رو . هيچوقت تابستونا رو براي شكار كردن از دست نميده
لو يهو از پشت درختها يه پلنگ وحشي ظاهر ميشه و مياد همينطور كه ميرفته ج! به جاي تفنگش بر ميداره و ميره توي جنگل

  !!!پلنگ كشته ميشه و ميفته روي زمين! بنگ.. …شكارچي چتر رو مي گيره به طرف پلنگ و نشونه مي گيره و . به طرفش
  !حتما يه نفر ديگه پلنگ رو با تير زده! اين امكان نداره: پيرمرد با حيرت ميگه

  !!!دقيقا منظور منم همين بود : هدكتر يه لبخند ميزنه و ميگ
  

  !هيچوقت در مورد چيزي كه مطمئن نيستي نتيجه كار خودته ادعا نداشته نباش : نتيجه اخالقي 

  :درس دهم 
  

  .روزي مردي ثروتمند در اتومبيل جديد و گران قيمت خود با سرعت فراوان از خيابان كم رفت و آمدي مي گذشت
پاره آجر به اتومبيل او .  شده در كنار خيابان يك پسر بچه پاره آجري به سمت او پرتاب كردناگهان از بين دو اتومبيل پارك
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  !برخورد كرد
به طرف پسرك رفت و او را . مرد پايش را روي ترمز گذاشت و سريع پياده شد و ديد كه اتومبيلش صدمه زيادي ديده است

  .سرزنش كرد
وجه مرد را به سمت پياده رو، جايي كه برادر فلجش از روي صندلي چرخدار به پسرك گريان با تالش فراوان باالخره توانست ت

  .زمين افتاده بود جلب كند
برادر بزرگم از روي صندلي چرخدارش به زمين . اينجا خيابان خلوتي است و به ندرت كسي از آن عبور مي كند": پسرك گفت

  ."افتاده و من زور كافي براي بلند كردنش ندارم
  ."نكه شما را متوقف كنم ناچار شدم از اين پاره آجر استفاده كنمبراي اي"

برادر پسرك را بلند كرد و روي صندلي نشاند و سوار اتومبيل گرانقيمتش شد و . مرد بسيار متاثر شد و از پسر عذر خواهي كرد
  ...به راهش ادامه داد 

  
اما بعضي اوقات زماني كه وقت نداريم به نداي قلبمان . مي زندخدا در روح ما زمزمه مي كند و با قلب ما حرف : نتيجه اخالقي 

در زندگي چنان با سرعت حركت نكنيد ... گوش كنيم، او مجبور مي شود بگونه اي عمل كند كه شايد به مزاقمان خوش نيايد 
  ....كه ديگران مجبور 

  

ما بعضي اوقات زماني كه وقت نداريم به نداي قلبمان ا. خدا در روح ما زمزمه مي كند و با قلب ما حرف مي زند: نتيجه اخالقي 
  .گوش كنيم، او مجبور مي شود بگونه اي عمل كند كه شايد به مزاقمان خوش نيايد 

  

  

  .روزگاري يك كشاورز در روستايي زندگي مي كرد كه بايد پول زيادي را كه از يك پيرمرد قرض گرفته بود، پس مي داد
  

وقتي پيرمرد طمعكار متوجه شد كشاورز نمي تواند پول . ه خيلي ها آرزوي ازدواج با او را داشتندكشاورز دختر زيبايي داشت ك
او را پس بدهد، پيشهاد يك معامله كرد و گفت اگر با دختر كشاورز ازدواج كند بدهي او را مي بخشد، و دخترش از شنيدن اين 

  : ...يت خود را نشان بدهد گفتحرف به وحشت افتاد و پيرمرد كاله بردار براي اينكه حسن ن
اصال يك كاري مي كنيم، من يك سنگريزه سفيد و يك سنگريزه سياه در كيسه اي خالي مي اندازم، دختر تو بايد با چشمان 

اگر سنگريزه سياه را بيرون آورد بايد همسر من بشود و بدهي بخشيده مي شود و اگر . بسته يكي از اين دو را بيرون بياورد
 سفيد را بيرون آورد الزم نيست كه با من ازدواج كند و بدهي نيز بخشيده مي شود، اما اگر او حاضر به انجام اين كار سنگريزه

  .نشود بايد پدر به زندان برود
  

در همين حين پيرمرد خم شد و دو سنگريزه . اين گفت و گو در جلوي خانه كشاورز انجام شد و زمين آنجا پر از سنگريزه بود
ولي چيزي . دختر كه چشمان تيزبيني داشت متوجه شد او دو سنگريزه سياه از زمين برداشت و داخل كيسه انداخت. برداشت
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  !نگفت
  

  .سپس پيرمرد از دخترك خواست كه يكي از آنها را از كيسه بيرون بياورد
  

 ناشي بازي، بدون اينكه سنگريزه دخترك دست خود را به داخل كيسه برد و يكي از آن دو سنگريزه را برداشت و به سرعت و با
پيدا كردن آن سنگريزه در بين انبوه سنگريزه هاي ديگر غير . ديده بشود، وانمود كرد كه از دستش لغزيده و به زمين افتاده

  .ممكن بود
  

است اگر سنگريزه اي را كه داخل كيسه . اما مهم نيست! آه چقدر من دست و پا چلفتي هستم: در همين لحظه دخترك گفت
  ....دربياوريم معلوم مي شود سنگريزه اي كه از دست من افتاد چه رنگي بوده است

  
آن پيرمرد هم نتوانست به حيله . و چون سنگريزه اي كه در كيسه بود سياه بود، پس بايد طبق قرار، آن سنگريزه سفيد باشد

  .نيز تظاهر كرد كه از اين نتيجه حيرت كرده استگري خود اعتراف كند و شرطي را كه گذاشته بود به اجبار پذيرفت و دختر 
  

  

  !! پدر نمونه11
  

  قورباغه
ها در برابر شكارچيان كوچك مانند حشرات به عهده  وظيفه حمايت از تخم. گيرد ها را در آغوش مي قورباغه پدر هر شب تخم

  .دارد ها را مرطوب نگه مي اوست و مدام آن
  

  اسب دريايي نوزاد روي دم پدر
 روزه بارداري بر عهده پدر است، در واقع 25 تا 10ها هستند كه وظيفه حمل نوزادان در دوره  اي از ماهي يايي گونهاسب در

  .شود اسب دريايي مذكر باردار مي
  

  فالمينگو
ر فالمينگوي پد. كنند اما فالمينگوهاي پدر به تك همسري اعتقاد دارند اگر چه اين حيوانات به صورت دسته جمعي زندگي مي

  .كنند و مادر در تهيه النه و ساخت آن و همچنين مراقبت از تخم و محافظت از فرزندشان با يكديگر همكاري مي
  

  ساس دريايي
ساس مادر با استفاده از يك چسب طبيعي . ها را بر عهده دارد گيري، وظيفه حمل كردن تخم ساس دريايي پدر بعد از جفت

ها را در  ها، گاهي تخم ها مراقبت كرده و براي جلوگيري از خراب شدن آن  پدر از تخم.چسباند ها را به پشت ساس پدر مي تخم
  .دهد معرض هواي آزاد قرار مي



 

 44

  
  مارموسِت

دهند و اين موجودات بهاي  هاي مادر را تشكيل مي  درصد از وزن ميمون25جايي كه معموال نوزادان درون شكم مادر،  از آن
 شيفت به عهده پدر 2داري از كودكان در  نگه. پردازند، وظيفه پدران بسيار سنگين خواهد بود سنگيني براي تولد يك نوزاد مي

  .و مادرهايشان خواهد بود
  

  پرنده رئا
هاي  گيري، پرنده بعد از جفت. كنند، وظيفه مراقبت از فرزندان را به عهده دارند رئاهاي پدر كه در آمريكاي جنوبي زندگي مي

  .خوابند  مي  تخم50 هفته روي 6پدر مدت 
  

  روباه سرخ
او با پنهان كردن غذا در نزديكي . كند و وظيفه تهيه غذا براي اعضاي خانواده به عهده اوست روباه پدر با فرزندان خود بازي مي

  .دهد كه چگونه به دنبال غذا بروند النه، به فرزندان خود ياد مي
  

  جغد شاخدار 
ها خوابيده است، جغد پدر به  تمام مدتي را كه جغد مادر روي تخم. تكشي اس جغد شاخدار يك شريك و پدر زحمت

ها سر از تخم بيرون آوردند، وظيفه تهيه غذا  هنگامي كه جوجه. كند جوي غذا رفته و براي شريك خود موش شكار مي و جست
  .باز هم به عهده پدر خانواده است

  
  سوسك
هاي پدر با خوردن فضوالت  سوسري. كنند ان خود النه و غذا تهيه ميكنند، براي فرزند هايي كه از چوب تغذيه مي سوسري

  .كنند پرندگان، نيتروژن الزم براي نوزادانشان را تهيه مي
  

  پنگوئن امپراتور
كه پنگوئن مادر تخم  بعد از اين. كنند هاي خود محافظت مي غذايي از تخم هاي پدر با تحمل سرماي زير صفر درجه و بي پنگوئن

  .كند  ماه از آن مراقبت مي4در با پوست خود تخم را پوشانيده و مدت گذاشت، پ
  

  شير آفريقايي
اين شير هميشه در سايه دراز كشيده و وظيفه يافتن و . رسد شير آفريقايي در زمينه ايفاي نقش پدري كمي عجيب به نظر مي

  .پردازد ها مي د تهديد قرار گيرد، به دفاع از آنشير پدر تنها هنگامي كه خانواده وي مور. شكار غذا بر عهده شير مادر است

  
  
  

  آزمون خود شناسي 
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ثانيه اعتقاد ات تبتي ها به شناخت درون بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و 

  . بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد
  

  است براي اين آزمون زمان بگذاريد ) از كاهنان برجسته آنهاست ( اين؛يكي از آزمونهاي دالي الما
  

  از آن لذت خواهيد برد 
  

  دالي الما توصيه ميكند كه آن را بخوانيد چرا كه برايتان مفيد است 
  
   سوال 4قط ف

  
  پاسخها روشنگر خواهند بود 

  
  صادق باشيد و پاسخها را پيشتر از جواب دادن نبينيد 

  
  ذهن همانند چتر ميماند وقتي خوب كار مي كند كه كامال باز شود 

  
  !!!تقلب نكنيد 

  
  آزمون خود شناسي 

  
  قبل از آغاز آزمون 

  
  يك آرزو كنيد 

  
  بترتيب به سواالت جواب دهيد 

  
  وال پرسيده خواهد شد و اگر قبل از پاسخ ؛جوابها را ببينيد آزمون بخوبي شما را هدايت نخواهد كرد  س4فقط 

  
  به آرامي پيش برويد و حوصله بخرج دهيد 

  
  يك قلم و كاغذ آماده كنيد 
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ره واقعيت درونتان اين يك پرسشنامه صادقانه است كه به شما چيزهايي دربا.در انتها به پاسخهاي داده شده نياز خواهيد داشت
  . خواهد گفت

  
  به هر سوال فقط يك پاسخ بدهيد 

  
  اولين چيزي كه به ذهنتان خطور مي كند بهترين است 

  
  . به ياد داشته باشيد هيچ كس غير از خودتان نبايد پاسخها و نتايج را ببيند

  
  سوال اول 

  
  حيوانات زير را بترتيب دلخواه مرتب كنيد 

  
  اسب ، خوك گاو، پلنگ، گوسفند ، 

  
  سوال دوم 

  
  درمورد هركدام كلمه ايي بنويسيد كه آنرا تشريح كند 

  
  سگ ، گربه، موش ، قهوه ، دريا 

  
  سوال سوم 

  
پاسخ خود را دوبار .و ميتوانيد او را به رنگي اختصاص دهيد.درباره كسي فكر كنيد كه برايتان مهم است و شما را مي شناسد

  . تكرار نكنيد 
  

  ط به يك نفر اختصاص دهيد هر رنگ را فق
  

  زرد ، پرتقالي ،قرمز ، سفيد ، سبز 
  

  سوال چهارم 
  

  )20 تا 0از (يك عدد بنويسيد 
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  روزهفته مورد عالقه خود را بنويسيد 
  

  در انتها 
  

  مطمئن هستيد اين پاسخها صحيح هستند باز هم مرور كنيد تا مطمئن شويد 
  
  
  
 ...  
  
 .  
  
 .  
  
 .  
  
 .  
  
 .  
  
  
  

  اندن جوابها آرزوي خود را تكرار كنيد قبل از خو
  

  پاسخ ها 
  
1   
  
  پيشرواست : گاو
  

  غرور و افتخار است : پلنگ 
  

  عشق است : گوسفند 
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  خانواده است : اسب 
  

  پول است : خوك 
  
2   
  

  توصيف شما از سگ شخصيت شماست 
  

  توصيف گربه همان توصيف شريك شماست 
  

  موش توصيف دشمن شماست 
  

  به ميل جنسي است قهوه نگاه شما 
  

  دريا زندگي شخصي شما را نشان مي دهد 
  
3   
  
  كسي كه هرگز فراموش نمي كنيد : زرد
  

  كسي كه شما او را دوست واقعي مي دانيد : نارنجي
  

  كسي كه شما او را واقعا دوست داريد : قرمز
  

  روح دوم شما : سفيد 
  

  اشت كسي كه در لحظات حساس زندگي او را بخاطر خواهيد د:سبز 
  
4   
  
  زندگي شما بتدريج و آراي رشد خواهد كرد  : 4- 0
  
  زندگي شما برابر عالقه شما رشد خواهد كرد  : 9- 5
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   واقعه غير منتظره خواهيد داشت 5 هفته ديگر 3شما تا :10-14
  

  به باال زندگي شما با سرعت بسياري رشد خواهد كرد و آرزوي شما محقق خواهد شد 15
  

و آرزوي شما در پايان روزي كه دوست داشتيد برآورده . ي كه آرزو كرده ايد اين پيام را براي افراد بفرستيدبايد به تعداد عدد
  مي شود 

  
  اين آن چيزي است كه دالي الما مي گفت هزاران سال در لحظه اي 

  
  براي رسيدن به مفهوم جمله باال بخوان و بينديش 

  
 نفر بدهد تا درستي 5سي به اين موضوع اعتقاد ندارد كافي است اين پيام را به آنها معتقدند دالي الما راست گوست و اگر ك

  آنرا درك كندچرا كه بزودي برايش يك اتفاق جالب و شگفت انگيز رخ خواهد داد 
  

  . تبتي ها عقيده دارند اين پيام را نبايد بدور انداخت
  

 ساعت بيرون خواهد آمد و يك موقعيت 96نده اين پيام پس از آنها عقيده دارند فرشته عجايب موسوم به مانترا از دستان دار
  شگفت انگيز خواهيد داشت

  

  ما هستيم, بد شانس ترين نسل تاريخ ايران
...  

  …چون تو نوزاديمون شير خشك ناياب شده بود 
  

  …بچگيمونم كه دوران جنگ بود 
  

  …نظام خيلي جديد , ام جديدنظ, نظام قديم. …دوران تحصيل هم هر چي طرح بود رو ما امتحان كردن 
  

  …رسيديم دانشگاه سهميه ها بيداد كردن 
  

  …فارغ التحصيل شديم به خاطر زياد بودن جمعيت كار پيدا نشد 
  

  …عاشق شديم گشت ارشاد رو سرمون خراب شد 
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  …ماشين خريديم بنزين سهميه بندي شد 
  

  …ازدواج كرديم تورم كمرمونو شكست و روزگارمون سياه شد 
  
ديگه حالي واسمون نمونده كه به راه راست هدايت شيم، اگه خيلي اصرار داري، خودت راه راست را به سوي ما كج ! الهابار

  كن

  

  از دفتر خاطرات يك تازه عروس 
  

  شنبه
  .افرت ماه عسل و تو خونه جديد مستقر شديم االن رسيديم خونه بعد از مس

 خوام يه جور كيك درست كنم كه تو دستوراتش  امروز مي.  كنم  خيلي سرگرم كننده هست اينكه واسه ريچارد آشپزي مي
ض  تا كاسه قر??ي كافي نداشتم واسه همين مجبور شدم   تا تخم مرغ رو جدا جدا بزنين ولي من كاسه به اندازه ??ذكر كرده 

  . ها رو توش بزنم  بگيرم تا بتونم تخم مرغ
  
   شنبه سه

لباس ، سس . ” بدون پوشش سرو شود ” : در روش تهيه ي اون نوشته بود .  ي شام ساالد ميوه بخوريم  ما تصميم گرفتيم واسه
  . بود خونه مون خب من هم اين دستور رو انجام دادم ولي ريچارد يكي از دوستاشو واسه شام آورده ) dressing= زدن  

زده به من نگاه مي   كردم اون جور عجيب و شگفت  شون ساالد رو سرو مي دونم چرا هر دوتاشون وقتي كه داشتم واسه  نمي 
  .كردن  

  
  چهارشنبه

گفت قبل از دم كردن برنج  ي اين كار كه مي  من امروز تصميم گرفتم برنج درست كنم و يه دستور غذايي هم پيدا كردم واسه 
  .و شو كنين  كامال شست 
  . كن رو راه انداختم و يه حموم حسابي كردم قبل از اينكه برنج رو دم كنم   گرم پس من آب

  .ولي من آخرش نفهميدم اينكار چه تاثيري تو دم كردن بهتر برنج داشت 
  

  شنبه پنج 
  .ر جديد رو امتحان كردم خب منهم يه دستو. ش ساالد درست كنم  باز هم امروز ريچارد ازم خواست كه واسه 

تو دستورش گفته بود مواد الزم رو آماده كنين و بعد اونو روي يه رديف كاهو پخش كنين و بذارين يه ساعت بمونه قبل از اين 
  .كه اونو بخورين 

 و فقط خب منم كلي گشتم تا يه باغچه پيدا كردم و ساالدمو روي يه رديف از كاهو هايي كه اون جا بود پخش و پال كردم
  .مجبور شدم يه ساعت باالي سرش بايستم كه يه دفعه يه سگي نياد اونو بخوره 
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  ريچارد اومد اون جا و ازم پرسيد من واقعا حالم خوبه ؟؟
  .حتما خيلي تو كارش استرس داشته ، بايد سعي كنم يه مقداري دلداريش بدم !!!  دونم چرا ؟ عجيبه  نمي

  
  جمعه

: در غذا  = beat it(  ي مواد الزم رو تو يه كاسه بريز و بزن به چاك  نوشته بود همه. ت پيدا كردم امروز يه دستور غذايي راح
  )بزن به چاك : مخلوط كردن ، در زبان عاميانه 

  .ي مامانم  خب منم ريختم تو كاسه و رفتم خونه 
  . ريخته بودمشون تو كاسه مونده بودند ولي فكر كنم دستوره اشتباه بود چون وقتي برگشتم خونه مواد الزم همون جوري كه

  
  شنبه

شنبه اونو آماده كنم ولي من مطمئن  ي مراسم روز يك  ريچارد امروز رفت مغازه و يه مرغ خريد و از من خواست كه واسه 
  .شنبه لباس تنش كرد و آماده اش كرد  شه يه مرغ رو واسه يك  نبودم كه چه جوري آخه مي 

.  هاي خوشگلش  مون توجهي نكرده بودم ولي باالخره يه لباس قديمي عروسك پيدا كردم و با كفش رعه قبال به اين نكته تو مز
  .كنم مرغه خيلي خوشگل شده بود  واي من فكر مي 

حتما به خاطر شغلشه يا .  به شمردن ولي بازم خيلي پريشون بود ??ي  وقتي ريچارد مرغه رو ديد اول شروع كرد تا شماره 
  . ش برقصه  ار داشته مرغه واسهشايدم انتظ

  زد آخه چرا من ؟ چرا من ؟ وقتي ازش پرسيدم عزيزم آيا اتفاقي افتاده ؟ شروع كرد به گريه و زاري و هي داد مي 
  … مطمئنم … حتما به خاطر استرس كارشه …هووووم 

  ... مي گيد چرا؟ به ادامه مطلب توجه كنيد!!! لطفا دانشجو بخوريد
  
  

اوگاندا در پي افزايش حمالت كروكوديل ها به كشاورزان و بومي ها در يك اظهار نظر عجيب براي كاهش تعداد وزير كشاورزي 
حاال از اونجا كه ماهم دانشجو مخصوصا . كروكوديل ها به مردم اين كشور پيشنهاد داد كه كروكوديل شكار كرده و بخورند

  !!!خواست ميكنيم دانشجو بخوريددانشجوي بيكار و عالف زياد داريم عاجزانه از شما در

  

  آيا ميدونستيد با پنير ميشه وام گرفت؟ 
  
  

تصميم گرفت با قبول وثيقه پنير به مردم وام بانكي ... كشور ايتاليا در يك اقدام بي سابقه براي افزايش بهره وري و توليد كار و 
  :يد ماهم همچين طرحي داشته باشيم حاال فرض كن. بله باورش براي من هم خيلي سخته ولي حقيقت داره. بدهد

. خفت گير ها به جاي اخذ موبايل و كيف پول از شما درخواست پنير مي كنند. صبح ها به جاي صف شير مردم ميرن صف پنير
تو هر خونه اي يكي دوتا گاو . »يا اون قالب پنيري كه تو دستته رد ميكني بياد يا با همين تيزي رووت يادگاري مي نويسم«
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  . ا ميشه و مردم با گاواشون ميرن سيزده بدرپيد
اكران فيلم هاي به خاطر يك مشت پنير ،اين ماماااا عاشقانه نيست،بوي پهن،خيلي گاو خيلي گوساله،گاو از طويله پريد،هميشه 

گاو ها ! ه من شير د1000سم يك گاو در ميان است، ديشب گاوتو ديدم آيدا، بعد از ظهر گاوي ، درباره گاو، نان عشق گاو 
  توفيق گاوي با بازي محمدرضا گاودار!  گوساله روي شيرواني، دختري با كفش هاي چرمي13فرشته اند، گاو عوضي، 

  

بهترين گزينه براي شما . جلو در و همسايه پز بديد، خودتون رو براي رفقاي قديمي بگيريد. اگه دوست داريد معروف بشيد
  سنگ مفت گنجشك مفت . بازيگر شدنه

  
چون خيلي خوبه و خيلي حال ميده مخصوصا اينكه كلي طرفدار . ما شما هم دوست داريد بازيگر محبوب و معروفي بشيدحت

  ...پيدا مي كنيد
  

انتخاب اسم اگرچه به نظر مسئله كوچيكي مياد اما در آينده . اول از همه وقت بذاريد و يك اسم هنري براي خودتون پيدا كنيد
  .سعي كنيد اسم انتخابي خيلي زير پوستي باشه. متوجه ميشيد كه چقدر مهمه) يدوقتي هنرپيشه شد(نزديك 

  
به جز اون . اكثر هنرپيشه هاي بزرگ با حيونهاي خونگيشون زندگي ميكنن. حاال وقته يه حيون خونگي خوشگل انتخاب كنيد
  ...چندتايي كه با يك هنرمند ديگه زندگي ميكنن 

  
پس بهتره شما هم شروع . سايل شخصيشون رو به عنوان يادگاري به اين و اون هديه بدندهنرپيشه هاي بزرگ عادت دارند و

  ...كنيد
  

  :بوتيك مي زنن ، لوازم ورزشي توليد مي كنند يا حتي كرم و پماد . بيشتر افراد معروف بعد از مدتي وارد بيزنس ميشن
  

  :هنرپيشه هاي بزرگ اسطوره مد و فشن ميشن . شيك پوش باشيد
  

  :هنرپيشه ها از اول معروف نبودند، وقتشه معروف بشيد، چند راه ساده همه 
  

  يه ماشين خوشگل با يه دوست خوشگل جور كنيد
  

  اكثر هنرپيشه هاي معروف رو تو پارتي گرفتن پس چرا شما رو نگيرند؟
  

  .از وسايل شخصي لوكس و درجه يك استفاده كنيد
  

  . رفتتون كلي رو محبوبيتتون ميارهعكس هاي لو. چند تا عكستون رو بديد لو بره
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  داشتن ماشين آخرين مدل و اسب سواري دو ويژگي مهم آدم هاي معروفه اگه بتونيد دوتاشو باهم داشته باشيد چه بهتر

  
  ...نمي خواهيد فراموش بشيد؟ يك تصادف مهلك داشته باشيد طوري كه تا چند روز همه فكر كنن شما مرديد

  
  راي متفاوت بودن استفاده كنيد از كوچكترين فرصت ها ب

  
  ...با نقش هاي كوچيك شروع كنيد

  
  :دو سه تا خودكشي ناكام داشته باشيد 

  
  :بدنسازي يادتون نره 

  
  :تا اينجا يه هنرپيشه بومي و معروف شده ايد، براي كسب شهرت جهاني بهتره يواشكي بريد اونور آب 

  

  

  خيابان حتي اگر به كمك احتياج نداشته باشديعني كمك به يك خانم زيبا در عبور از : ادب 
  

  قمار زندگي است و در قمار معموال برد با كسي است كه بيشتر تقلب كند: ازدواج 
  

  مايه گرانبهايي كه همه چيز را محفوظ نگاه مي دارد مگر اسرار را: الكل 
  

  تنها موجودي كه زنها را بهترين رانندگان دنيا ميدان: اوراقچي 
  

   شوهري كه بتواند با زنش بهمان دقت و ماليمتي كه در مورد اتومبيل تازه اش دارد رفتار كند:ايده آل 
  

  شوهر كر و زن الل: زوج ايده آل 
  

  تصادفي كه فقط يك سيلي به آدم ضرر مي زند: بوسه 
  

  دوراني كه پسر ها دنبال معشوقه مي گردند دختر ها دنبال شوهر: بيست سالگي 
  

  چرانها با آن ارتزاق مي كنندعضويكه چشم : چشم 
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  كسي كه وقتي خانه اش آتش مي گيرد براي اينكه پول تلفن ندهد تا اداره آتش نشاني بدود: خسيس 

  
  مردي كه تصور كند وقتي زني پاي تلفن خداحافظي كند گوشي را خواهد گذاشت: خوش بين 

  
  عضوي كه در سينما نزد صاحبش بند نمي شود: دست 

  
  دوراني كه معموال براي مردها بعد از ازدواج شروع مي شود: دوران تجرد 

  
  كسي كه هميشه به شما مقروض است: رفيق 

  
   انسان آرزو مي كند اي كاش آنرا نمي دانست"سعي در دانستن چيزيكه بعدا: سوءظن 

  
  جايي كه پشت سر شما حرف مي زنند: سينما 

  
  زه تري پيدا كرددردسري كه براي فراموش كردن آن بايد عشق تا: عشق 

  
  مرد خوشبختي كه وقتي زنش اورا مي بوسد صورتش ماتيكي نمي شود: سرخ پوست 

  
  تنها قفلي كه بدون كليد باز مي شود: سنجاق قفلي 

  
  كسي كه هنوز عيوبي دارد كه خود نمي داند: مرد مجرد 

  
  دختر خانمي كه زنگ آخر جيم شود و به سينما نرود: معجزه 

  
   كه نصفه شب به جيب شوهر هايشان شبيخون مي زنندخانم هايي: موش 

  
  شوهري كه دستكش ظرفشويي را بجاي اندازه دست خودش اندازه دست زنش بخرد: هالو 

  
  
  
  
  
  دختر ها خيلي دوست دارند جاي پسر ها باشند اما پسر ها اصالً دوست ندارند جاي دختر ها باشند- 1
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ه باشه از خونه فرار ميكنه اما يه پسر اگر يك مشكل غير قابل حل داشته باشه  اگر يه دختر يك مشكل غير قابل حل داشت- 2

  !اعضاي خانواده اش رو از خونه فراري ميده
  
 يه دختر اگر دو تا مشكل غير قابل حل داشته باشه خودكشي ميكنه اما يه پسر اگر دو تا مشكل غير قابل حل داشته باشه - 3

  اعضاي خانواده اش رو ميكشه
  
 تا مشكل كنار مياد و زندگيش رو ميكنه اما تا 3 تا مشكل غير قابل حل داشته يه هفته افسرده ميشه بعد با 3 پسر اگر  يه- 4

 تا مشكل داشته باشه ديده نشده چون همشون در مرحله دو تا مشكل خودكشي ميكنند و به سه تا 3كنون دختري كه 
  !!!نميرسه مشكالتشون

  
  !وتاهتره دخترا از پسرا موهاشون ك- 5
  
 دخترا مي خوان سر پسرا كاله بزارن اما در نهايت سر خودشون كاله ميره ولي پسرا مي خوان سر هر موجود زنده اي كه - 6

  ميبينن كاله بزارن و در نهايت موفق ميشن
  
  .هست......... نقطه قوت پسرا چشماشونه اما نقطه قوت دخترا چشم و گوش ابرو و دماغ و دهن و - 7
  
ا با اينكه بيشتر از پسرا قوانين راهنمايي و رانندگي رو رعايت ميكنن اما خيلي بيشتر از پسرا تصادف ميكنن و در هر  دختر- 8

  .تصادف رد پاي يك دختر به چشم مي خوره
  
دخترا فكر مي كنن بهترين راه براي داشتن يك رابطه خوب و مداوم صداقت و راستگويي هستش ولي پسرا مطمئن هستند - 9

  !ين راه دروغگويي و گرفتن سوتي از طرف مقابلهبهتر
  

  ! دختر ها از درس و مدرسه بيزارند ولي پسر ها از درس و مدرسه فراري هستند-10
  

  . پسر ها به هم حسودي نمي كنن اما دخترا به هم حسودي مي كنن-11
  

د ولي اگر خواهرتون دوست پسر داشته  اگر برادرتون دوست دختر داشته باشه شما سعي مي كنيد با اون دختر آشنا بشي-12
  .كه هم پسره و هم خواهرتون رو سر به نيست كنيد! باشه شما قسم مي خوريد

  
   دختر ها زير بار حرف زور ميرن اما پسر ها خودشون حرف زور ميزنن-13
  

   دخترا زندگي مشترك رو در عشق و صفا و صميميت مي بينن ولي پسر ها در غذا-14
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  !تر در يك جمع سوتي بده تا آخر ديگه هيچ حرفي نميزنه اما پسر ها در يك چمع فقط سوتي ميدن اگر يك دخ-15
  

 ساعت با دوست دخترش 24 ساعت با دوست پسرش صحبت نكنه افسرده ميشه اما يك پسر اگر 24 يك دختر اگر -16
  .صحبت نكنه با اون يكي دوست دخترش صحبت ميكنه

  
م چيه واسه همين ازش متنفرن ولي دختر ها نميدونن جنبش فمنيسم چيه واسه همين  پسر ها ميدونن جنبش فمنيس-17

  !طرفدارشن
  

 يك دختر اگر با دوست پسرش به هم بزنه ديگه با هيچ پسري دوست نميشه اما يه پسر اگر با دوست دخترش به هم بزنه -18
  ! تا دختر ديگه دوست ميشه4-3با 
  

اما يه پسر اگر يه دختر ازش ساعت بپرسه ميگه .7ساعت :ازش بپرسه ساعت چنده ميگه يك دختر اگر توي خيابون پسري -19
  ! منتظر تماستم9سر ساعت ..... اينم شماره تلفن من , ثانيه24 دقيقه و 2 و 7ساعت :

  
نه دختره پسره فكر مي كنه كه خيلي خوش تيپه ولي اگر يه پسر به يه دختر نگاه ك,  اگر يه دختر به يه پسر نگاه كنه -20

  !فكر ميكنه كه پسره چقدر بي چشم و رو هستش
  

  !!!! دختر ترشيده ميشه اما پسر بلعكس رسيده تر ميشه نه-21
  

 دقيقه فكر ميكنن تا مفهوم مطلب رو بفهمند و چون بعد از دو دقيقه نمي فهمند مي 2 بعد از خوندن اين مطلب پسرا اول -22
 ساعت حرص مي خورن و فكر ميكنن به 2ما دخترا بعد از خوندن اين مطلب زنن زير خنده و ميگن خيلي باحال بود ا

شخصيت دختراي ايروني توهين شده و در نهايت چون مفهوم اين مطلب رو نفهميدن به نويسنده اش ميل ميزنن و فحش 
  ه نشه هااااااانجام نديد سو استفاد...بد وااااااا ) البته فحش دادن يكي ديگر از كارهاي دختران است!!! (ميدن

  

  

  ..)!!!خانمها بخونيد و افتخار كنيد!(قلب زنان جهان را ميچرخاند
  .از هنگامي كه خداوند مشغول خلق كردن زن بود

  .…شش روز مي گذشت 
  :فرشته اي ظاهر شد و عرض كرد

  چرا اين همه وقت صرف اين يكي مي فرماييد ؟
  دستور كار او را ديده اي ؟:خداوند پاسخ داد
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  .قابل شستشو باشد، اما پالستيكي نباشد”  كامالاو بايد
  .بايد بتواند با خوردن قهوه تلخ بدون شكر و غذاي شب مانده كار كند

  بايد دامني داشته باشد كه همزمان دو بچه را در خودش جا دهد و وقتي از
  .جايش بلند شد ناپديد شود

  ه گرفته تاقلبي داشته باشد كه بتواند همه دردها را، از زانوي خراشيد
  .قلب شكسته، درمان كند

  .باشد فردا تمامش بفرماييد . اين همه كار براي يك روز خيلي زياد است
  ..…چيزي نمانده تا كار خلق اين مخلوقي!! نمي شود :خداوند فرمود

  .را كه اين همه به من نزديك است،تمام كنم
  انواده را بااز اين پس مي تواند هنگام بيماري، خودش را درمان كند، يك خ

  .يك قرص نان سير كند و يك بچه پنج سال را وادار كند دوش بگيرد
  .فرشته نزديك شد و به زن دست زد

  .اما اي خداوند، او را خيلي نرم آفريدي 
  تصورش را هم نمي تواني بكني. بله نرم است، اما او را سخت هم آفريده ام

  .كه تا چه حد مي تواند تحمل كند و زحمت بكشد 
  فكر هم مي تواند بكند ؟:رشته پرسيدف

  .نه تنها فكر مي كند، بلكه قوه استدالل و مذاكره هم دارد:خداوند پاسخ داد
  .آن گاه فرشته متوجه چيزي شد و به گونه زن دست زد

  به شما گفتم كه در اين يكي. اي واي، مثل اينكه اين نمونه نشتي دارد
  .زيادي مواد مصرف كرده ايد

  .آن كه نشتي نيست، اشك است:ت كردخداوند مخالف
  اشك ديگر چيست ؟:فرشته پرسيد
  اشك وسيله اي است براي ابراز شادي، اندوه، درد، نا اميدي،:خداوند گفت

  .تنهايي، سوگ و غرورش
  .فرشته متاثر شد

  شما نابغه ايد اي خداوند، شما فكر همه چيز را كرده ايد
  .حيرت انگيزند” واقعا“چون زن ها 

  .درتي دارند كه مردان را متحير مي كنندزن ها ق
  .همواره بچه ها را به دندان مي كشند

  .سختي ها را بهتر تحمل مي كنند
  بار زندگي را به دوش مي كشند،

  .ولي شادي، عشق و لذت به فضاي خانه مي پراكنند
  .وقتي مي خواهند جيغ بزنند، با لبخند مي زنند

  .وانندوقتي مي خواهند گريه كنند، آواز مي خ
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  ..وقتي خوشحالند گريه مي كنند
  .و وقتي عصباني اند مي خندند

  .براي آنچه باور دارند مي جنگند
  .در مقابل بي عدالتي مي ايستند

  .وقتي مطمئن اند راه حل ديگري وجود دارد، نه نمي پذيرند
  .بدون كفش نو سر مي كنند، كه بچه هايشان كفش نو داشته باشند

  . مضطرب، با او به دكتر مي روندبراي همراهي يك دوست
  .بدون قيد و شرط دوست مي دارند

  وقتي بچه هايشان به موفقيتي دست پيدا مي كنند گريه مي كنند و وقتي
  .دوستانشان پاداش مي گيرند، مي خندند
  .در مرگ يك دوست، دل شان مي شكند

  در از دست دادن يكي از اعضاي خانواده اندوهگين مي شوند،
  . وقتي مي بينند همه از پا افتاده اند، قوي، پابرجا مي مانندبا اينحال

  آنها مي رانند، مي پرند، راه مي روند، مي دوند كه نشانتان بدهند
  .چه قدر برايشان مهم هستيد

  قلب زن است كه جهان را به چرخش در مي آورد
  زن ها در هر اندازه و رنگ و شكلي موجودند مي دانند كه بغل كردن و

  ن مي تواند هر دل شكسته اي را التيام بخشدبوسيد
  كار زن ها بيش از بچه به دنيا آوردن است،

  آنها شفقت و فكر نو مي بخشند. آنها شادي و اميد به ارمغان مي آورند
  زن ها چيزهاي زيادي براي گفتن و براي بخشيدن دارند

  اين مخلوق عظيم فقط يك عيب دارد:خداوند گفت
   ؟چه عيبي:فرشته پرسيد
  قدر خودش را نمي داند:خداوند گفت

  

  

  بدون شرح
  دنيا همه هيچ و اهل دنيا همه هيچ!.دنبالم نيا آواره ميشي

  !اي هيچ تر از هيچ تو بر هيچ مپيچ
  

  !دودوتا هفتا كي به كيه
  

  )ژيان(حاال كه خر تو خره ماهم پيرايدم
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  !رخش بي قرار

  
  !رفيق بي كلك مادر

  
  را باد بردرنج گل بلبل كشيد و برگ گل 

  !رنج دختر مادر كشيد و لذتش داماد برد
  

  !رود ميرود اما ريگذارش ميماند
  

  !زندگي بدون عشق مثل ساندوچ بدون نوشابه هست
  

  !زندگي بدون عشق مانند شلوار بدون كش هست
  

  ژيان عشقت مرا بيچاره بنمود
  !ز شهر و خانه ام آواره بنمود

  
  سر پاييني نوكرتم

  سر بااليي شرمندتم
  

  شب و روز رانندگي در جاده ها كار من است
  !از خطر باكي ندارم جون خدا يار من است

  
  !عشق ميكروبي است كه از راه چشم وارد ميشود و قلب را عاشق ميكند

  
  !قربان وجودي كه وجودم ز وجودش بوجود آمده است

  
  كوه از باال نشيني رتبه اي پيدا نكرد

  !ودجاده از افتادگي از كوه باال مير
  

  !گاز دادن نشد مردي عشق آن است كه بر گردي
  
  گدايان بهر روزي طفل خود را كور ميخواهند(

  !طبيبان جملگي خلق را رنجور ميخواهند



 

 60

  
  تمام مرده شويان راضيند بر مردن مردم

  !)بنازم مطربان را كه خلق را مسرور ميخواهند
  

  !گلگيرم ولي گل نميگيرم
  

  !نوكرتم ننه
  

  !وتوري دو بارپريدي موتوري آخر مي افتي موتورييه بار پريدي م
  
.  

  
.  

اگر از عشقت !آدم ديوانه را بنگي بس است خانه پرشيشه را سنگي بس است!آب رادياتور ماشين بخور محتاج نامردان نباش
  نكنم گريه و زاري

  !به جهنم كه مرا دوست نداري
  

  اگر خواهي بميري بي بهانه
  !بخور ماست وخيار وهندوانه

  
  !2Aلتماسا

  
  اي بلبل اگر نالي من با تو هم آوازم

  !تو عشق گل داري،من عشق گل اندامي
  

  !اي روزگاربا ما شدي ناسازگار
  !بپر باال كه گير نمياد

  
  باغبان در را مبند من مرد گلچين نيستم

  !من خودم گل دارم و محتاج يك گل نيستم
  

  ! ممنوعcيا 30بحث
  

  !هبخور و بخواب كارمه اهللا نگهدارم
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  !به مادرت رحم كن كوچولو

  
  بهتر ازمن چه كسي

  به تو چه فزولي؟:جواب 
  

  !تا جام اجل نكردم نوش هرگز نكنم تو را فراموش
  تا سگ نشوي كوچه و بازار نگردي

  !تا كوچه و بازار نگردي نشوي گرگ بيابان
  

  !تاكسي نارنجي از من نرنجي
  

  !يمتجربه نام مستعاري است كه بر خطاهاي خود ميگذار
  

  جرم به دنيا آمدن
  

  پشيمان=شهرت 
  !بي نشان=نشاني

  
  !جون من داداش يه خورده يواش

  
  جهان باشد دبستان و همه مردم دبستاني
  !!چرا بايد شود طفلي ز روز امتحان غافل؟

  
  داداش مرگ من يواش

  !امان از دست گلگير ساز و نقاش
  

  در طواف شمع ميگفت اين سخن پروانه اي
  !ير جانا مگر ديوانه ايسر پيچ سبقت نگ

  
  دلبرا دل به تو دادم كه به من دل بدهي
  !دل ندادم كه به من ساندوچ و دلمه دهي
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  دلبري دارم چو مار عينكي
  !خوشگل وزيبا ولي كم پولكي

  

  

  !طنز جالب كله پاچه 
  
  
  

  …دي گوسفند بخرد و به خانه بياور ي پخته روزي مردي پسر كوچكش را به بازار فرستاد تا كله
  

اي رفت و گوشت و مغز و چشم و  كودك كله را خريد اما بوي خوش آن براي كودك گرسنه قابل تحمل نبود، پس به گوشه
هاي سر  وقتي پدر نان را گشود و با استخوان. هاي آن را در نان پيچيد و با خود به خانه آورد زبان آن را خورد و بعد استخوان

  :گوسفند رو به رو شد به پسر گفت
  

  هاي او كجاست؟ ـ چشم
  !اين گوسفند كور بوده است: كودك گفت

  ـ زبان او كجاست؟
  

  !ـ اين گوسفند الل بوده است
  گويي قبول، اما مغز او كجاست؟ ـ هرچه مي

  .ـ اين گوسفند مغزش را در آموزش به گوسفندهاي ديگر از دست داده است
پز برو، و بگو كه من اين كله را  برخيز،برخيز و به دكان كله: به پسر گفتپيچيد  ها را دوباره در نان مي پدر در حالي كه استخوان

  !!هايش به من فروخته است او اين كله را از من پس نخواهد گرفت، زيرا آن را با تمام عيب: كودك گفت. خواهم نمي

  

  !!!!حكايت جالب 
  
  

كه احتمال وقوع حوادثي هر لحظه بيشتر و بيشتر در حالي . يك شب كه من و همسرم توي رختواب مشغول ناز و نوازش بوديم
   ".خوام كه بغلم كني اش رو ندارم فقط مي من حوصله": شد يك دفعه خانم برگشت و به من گفت مي

  چي؟ يعني چه؟اس ام اس و جك 
  : كوبونه بهم داد و اون جوابي رو كه هر مردي رو به در و ديوار مي
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  ! ي فيزيكي ما هستي زن توجه نداري و فقط به فكر رابطهتو اصالً به احساسات من به عنوان يك 
  : اومد اضافه كرد هاي من كه از حدقه داشت در مي و بعد در پاسخ به چشم

افته؟ اس ام  توني من رو بخاطر خودم دوست داشته باشي نه براي چيزي كه توي رختواب بين من و تو اتفاق مي تو چرا نمي
  اس و جك 

  
اس ام اس و . براي همين من هم با افسردگي خوابيدم. ده اي رخ نمي ود كه اون شب ديگه هيچ حادثهخوب واضح و مبرهن ب

  جك 
  

با هم رفتيم بيرون و توي يك رستوران . فرداي اون شب ترجيح دادم كه مرخصي بگيرم و يك كمي وقتم رو باهاش بگذرونم
  اس ام اس و جك . ريد شديمبعدش رفتيم توي يك بوتيك بزرگ و مشغول خ. شيك ناهار خورديم

  
. تونست تصميم بگيره من بهش گفتم كه بهتره همه رو برداره چندين دست لباس گرون قيمت رو امتحان كرد و چون نمي

در نهايت هم . ها براي هر دست لباس يك جفت هم كفش انتخاب كرديم بعدش براي اينكه ست تكميل بشه توي قسمت كفش
  . اي الماس وشوارهتوي قسمت جواهرات يك جفت گ

حتي فكر كنم سعي كرد من و امتحان كه چون ازم خواست . شد حضورتون عرض كنم كه از خوشحالي داشت ذوق مرگ مي
تونست باور كنه وقتي در  نمي. بود بند تنيس بخرم، با وجود اينكه حتي يك بار هم راكت تنيس رو دستش نگرفته براش يك مچ

   اس ام اس و جك ".عزيزمبرشدار ": جواب درخواستش گفتم
  

   ".بيا بريم حساب كنيم. ها خوبه عزيزم فكر كنم همين": ها دست آخر برگشت و بهم گفت در اوج لذت از تمام اين خريد
   ".نه عزيزم من حالش و ندارم": در همين لحظه بود كه گفتم

   "چي؟":با چشماي بيرون زده و فك افتاده گفت
تو به وضعيت اقتصاديه من به عنوان يك مرد هيچ توجهي نداري و . مي اين چيزا رو بغل كنيخوام كه تو فقط ك عزيزم من مي

   ".فقط همين كه من برات چيزي بخرم برات مهمه
توني من و بخاطر خودم  چرا نمي": خوندم كه همين االناست كه بياد و منو بكشه اضافه كردم و موقعي كه توي چشماش مي

   "خرم؟  چيزايي كه برات ميباشي نه بخاطر دوست داشته
  ".هرچي عوض داره گله نداره"افته فقط دلم خنك شده كه فهميده  خواب هيچ اتفاقي نمي خوب امشب هم توي اتاق

  

  

  گزارش گم شدن 
  

  . آقا زنم از ديشب تا كنون گم شده و از او هيچ خبزي ندارم : مردي شتابان و پريشان پيش افسر كشيك كالنتري رفت و گفت 
  :سر كشيك براي تكميل اطالعات يك سري سواالت از مرد پرسيد اف
   طول قـــــد ؟ -
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   نظرم نيســـــــت -
   رنگ چشــــــــــم ؟ -
   ببخشيـــــــــد درست يادم نيســـــــــــــــــــت -

  
  . و از او هيچ خبزي ندارم آقا زنم از ديشب تا كنون گم شده : مردي شتابان و پريشان پيش افسر كشيك كالنتري رفت و گفت 

  :افسر كشيك براي تكميل اطالعات يك سري سواالت از مرد پرسيد 
   طول قـــــد ؟ -
   نظرم نيســـــــت -
   رنگ چشــــــــــم ؟ -
   ببخشيـــــــــد درست يادم نيســـــــــــــــــــت -
   رنگ مــــــــــــــــــــو ؟ -
  ــــــــــم  نمي دانــــــــــــــــــ-
   اينرا د يگر ميدانيد كه چه لبا ســـــــي پوشيــــــــــــــــــده بود ؟ -
 متاسفم قربان ، آخر كي ميتوانم به نوع لباس زنم توجه كنم كه دست كم دويست مد ل است ، فقط ميدانم كه سگ مرا هم -

  . همراه خودش برده بود 
سس ما بكند ، البته اگر شما از مشخصات سگتان چيزي بياد ميداشتيد ؟ لطفا  اين هم خوب است ، و ميتواند كمك به تج-

  . مشخصات سگ را بفرمائيد 
 كيلو ، خال سياهي باالي چشم راست ، پاي راست يكپارچه سفيد ، از گوش چپ كر ، گردن بند 18 سانتيمتر ، وزن 50 طول -

  . خاكستري به گردن دارد و نامش هم ژولي است 
  !!!!!!!!!!!ا نام همسرتان را گفتيد ؟ يا بياد نداشتيد ؟  راستي شم-

  

  

   1دختري با سبيل هاي فشن
  

  :قسمت اول
  
  من دختري رو ميشناسم كه .درست خوندي!آره
  

  .سبيل دار شد و تازه دل يك دختر ديگه رو هم برد
  

  دختري مي خواست:قضيه از اونجا شروع شد كه
  

  .ارپسر بودن رو تجربه كنه حتي واسه يك ب
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  .بذاريد از االن بگم كه شايد باور كردني نباشه اما رو قول شرف من حساب كنيد كه راسته راسته

  
  }آخر صداقت{ >>!!!! خوب اصال بذار خيالتو راحت كنم اون دختر خود من بودم

  
  }خود باوري{>>!اي بابا.خجالت نداره كه 

  
  .قات آدم تو كارشون حيرون مي موندپسرايي كه گاهي او.يه روز به سرم زد برم تو دنياي پسرا

  
  
  

يا به فارسي التين خودمون )) خال خان باجي((خيلي دلم مي خواد زيرو زبر اين داستان رو تعريف كنم اما ميدونم به قول 
  !داستان ميشه مثنوي هفتاد من)) خاله خانم باجي((
  

  !ديگه رفته بودم تو نخ پسر سوسول هاي مامانم اينا.خدا رحم كنه
  
تازه يه .دتر اينكه يه همكار زبر دست هم داشتم كه اون خودش به تنهايي دست شيطون رو هم از پشت چهار قفله مي كردب

  .كليد هم ميذاشت رو تاقچه صاف جلو چشاش
  

  }روانشناسي{>>.به هر حال ديدن قيافه ي شيطون با اون همه ورجه وورجه زدن واسه يه كليد قالبي بهش انرژي مثبت ميداد
  
  .ينارو گفتم كه از وخامت اوضاع با خبر شيدا

  
  .به هر حال پروژه كليد خورد

  
  } تقويت بنيه ي علمي در زبان{>>.كنيم) شبيه( Matchفقط كلي وقت صرف اين شد كه

  
  

  :در اصل عمليات اجرايي اينها بود
  
  )هاي بيدي بالدينگيالبت از نوع شوشول ( تبديل يك بدن ضريف دخترانه به هيكل ور نتراشيده ي مردانه .1
  
   دقيق بسته شدن گيس ها روي كله ي پسراي مو قشنگ Locationشناسايي .2
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  صدا) تبديل كننده(Convertorيافتن .3
  
  و در نهايت يك مصدوم.4
  

  .كارگرداني و نويسندگي به عهده ي من و اجرا و هماهنگي رو شونه ي همكارم
  

  .مصدوم كلي وقت صرف كرديم تا خدايي ناكرده حقي ناحق نشهقصد مردم آزاري نبود چرا كه روي پيدا كردن 
  

رفتيم سراغ يكي كه شيفته ي اين جور پسرا بود و همكارمم يه جورايي ميخواست هم بدجنسي هاشو تالفي كنه هم يه درس 
  .بش بده كه بفهمه اين كارا آخر عاقبت نداره

  
  .همه ميدونن نيت ما خير بود! گفتن نداره كه 

  
  .يم به ساختن يك فشن كه كلي حال بهم زن بودشروع كرد

  
خدا رفتگان همه (از لحاظ هيكل كه مشكلي نبود چون خدا پدر لباس كاموايي بابا رو بيامرزه و كفش تق تقي هاي مامان رو

  )شما رو هم بيامرزه
  

يي سر قيافه ي من آورد اين اما بذار جون دادش برات تعريف كنم چه بال.ديگه مي موند قيافه كه اون هم با گريم درست شد
  !همكار جلب ما

  
  با انواع كرم پودر هاي برنزه صورت ما رو كرد عين مبارك 

  
  !بيل بيد30بعد نوبت ابرو و ريش 

  
  .كلي رو خط ريش كار كرد كه بم بياد

  
فرهنگ شناسي {>>!تانبزي با شلواري از خطه ي مردم غيور كردس!!! تازه نه اين بزاي معمولي ها نه. ابروها رو كرد پاچه بز

  }ايران
  

  هرچي بش گفتم اي دوست مگه نديدي االن ابروي اين جور پسرا از دختر ها هم صاف تر و تر تميز تره؟
  

فكر مي كرد هنوز همه ي پسر ها مثل قديم نديم ها .بنده خدا انگار اصال تو اين جامعه نبود.اما حرف تو گوشش نميرفت
  } تو َهم كالسيك{>>.ل و ابرو ميدوننمردونگي رو تو تعداد تارهاي سبي
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  .رو با تمام سلول هاي صورتم حس كردم* خوندن... ياسين تو گوش * دقيقا اينجا معناي واقعيه

  
انگار اگه يه ذره ديگه !هه.زماني كه خودمو تو آينه ديدم دلم واسه خودم پركشيد.ولي خودمونيم ها خيلي خوب گريمم كرد

  !!!!!اضافه ميشد مثال يكيش خوده من* مصدوم*ي ميگذشت به تعداد كانديد ها
  

  سخت ترين قسمتش تبديل كردن صداي من بود به يك صداي نه چندان دل نشين 
  

  البته به شدت سعي ما در اين بود كه نگذاريم اصال قضيه به اين جاها بكشه
  

  ن حرف هم بزنهاما به هر حال ما فكر اون جاهاشو هم ميكرديم كه نكنه يه روز گير بده كه با م
  

چون به عقلمون شك مي كنيد هرچند گمون نمي كنم .الكي هم اصرار نكنيد!نميگم .چه كارهايي كه نكرديم واسه اين يه تيكه
  .تا به اينجاي داستان هم شك نكرده باشيد

  
  .از اين بخش هم با سربلندي بيرون اومديم

  
  ه برداري برسهحاال نوبت اين شده بود كه پروژه به مرحله ي اجرا و بهر

  
  .دل تو دلمون نبود كه ببينيم تا چه حد صحنه سازي هامون واقعي جلوه ميده

  

  

  2دختري با سبيل هاي فشن
  

  :قسمت دوم
  

قرارمون اين بود كه همكار بره اون روز توي مدرسه و جنجال راه بندازه كه چي؟ كه عمو جونش از فرنگ اومده و .هيچي ديگه
  .كلي چاخان ديگه

  
 خوش تيپ و خوش استيل كه دختراي اونور آب موقع برگشتنش همچين غصه دار شدند كه پي طياره با گريه يه عموي

  .ميدويدند و داد ميزدند پسر خوشگل ايروني تا ابد تو دلمون مي موني
  

نديده , ه كلي خول و چل ديگ, خالصه اينكه پدر سوخته چنان تعريف و به به چه چهي راه انداخته بود كه مصدوم كه هيچي 
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  !مصدوم آمادست.عاشق اين عموي كذايي شده بودند
  

  .زنگ تفريح كه به صدا در اومد ديگه نوبت من بود كه برم جلوي پنجره و مثال هوا يي به سرم بخوره 
  

  .رفتم طرف پنجره و كف دستامو گذاشتم روي چهارچوبش و يه لم وايسادم
  

  !به نفسيه پسر مكش مرگ ما ي پر ادعا و كنسرو اعتماد 
  

همش من و همكار فكر ميكرديم كه لو ميريم و همه ميفهمند .آخه جرئت نميكردم.همه جارو نگاه ميكردم اال حياط مدرسه رو
  !وااااااااااااااااااااااااااااااااااي .كه دخترم

  
  
  

  ميشد؟اون موقع چي !!! يكي از ورپريده ها داد ميكشيد اينكه دختره, فكرشو بكنيد اگه با اولين نظر 
  

خالصه اينكه با كلي سالم صلوات .بيچاره ميشد, من كه يه جورايي ضد ضربه بودم يعني دستشون بم نمي رسيد اما همكار 
  !چشمامو چرخوندم طرف ميدون جنگ

  
وايسا برم .فكرشو نميكردم اولين باري كه روي صحنه ي اجرا ميرم اينهمه تماشاچي سينه چاك داشته باشم.اوووف چه خبر بود

  !اينهمه تماشاچي سينه چاك ! كجا بوديم؟ آهان.اسپند دود كنم واسه خودم زود ميام
  

, و چارتا دسته ي ده تايي ديگه,و همه ي اينها مرهون تبليغات توآم با چاخانايي بود كه به صورت گسترده و به كمك يك كالغ
  .شو پيدا كنيديه جورايي عمرا اگه لنگ.  ساعته3در كل يك مدرسه اجرا شده بود اون هم 

  
تقريبا ميتونستم از طرز برخوردشون ميزان محبوبيتم رو بفهمم و اينكه تا به چه حد .با تمام وجود سعي كردم آبرو داري كنم 

  . ما حرفه ايي بوديم, نه ما رو دست كم نگير, گفته باشم اونا خنگ نبودندها.تونسته بودم از عهدش خوب بر بيام
  
  

  خودتو بذار جاي من. بهم خوش گذشته بود كه دلم ميخواست تا ابد نقشم ادامه داشته باشهتوي اون چند دقيقه چنان
  

 تاي ديگه در حال راه رفتن دور حياط مدرسه مبهوتت شده باشند و با 200 نفره به طور ساكن و 20،25تصور كن يه جمعيت 
يك گوشه منجمد شده بود و , ما يك جمع ماتجوري شده بود كه زنگ تفريح تموم شده بود ا.انگشت تو رو بهم نشون بدند

  .انگار دلشون نميخواست حتي پلك بزنند
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همون گلزار رو هم !) من غلط كرم.نه نه اين يكي نه !( حيف كه وقت زياد نبود اگر نه جاي گلزار كه سهله جاي علي دايي
  . ميگرفتم

  
  ...ش زير سر اين دختراي بد سليقه ياون موقع بود كه فهميدم چرا يك گروه از پسرا انقدر جو گيرند هم

  
هان اينو داشت يادم ميرفت يه بار .بازي يك ربع ساعته ي من به يك بازي يك سال و نيمه كشيد.جرياناتش كه خيلي مفصله

كه با اون شكل و شمايل وايساده بودم و مشغول مخ زني بودم گوشم چنان تيري كشيد از جيغ ماورا قرمز خواهرم كه چشام يه 
چشمتون روز بد .طفلي به خيال خودش اومده بود توي اتاق خواهرش كه ييهو يه غول مذكر رو ديده بود.ظه سياهي رفتلح

نبينه تا اومدم سبيالي فشن و ابرو خوشگالرو پاك كنم و بش بفهمونم من همون آبجيه زيباي خفته ي خودشم يه چندتايي 
به هر حال توصيه ي .تر بچه ي دبستاني چنين زور بازويي داشته باشههيچوقت فكرشو نميكردنم يه دخ.مشت حواله ي ما كرد

كه مودبانه وارد اتاق شدن هميشهگي نيست و در اتاق يا همون صحنه ,منو جدي بگيريد به عنوان يك خبره ي سر كار گذاري
  .ي ارتكاب جرم رو قفل كنيد در همچين مواقعي

  
بد جوري دلم ميخواد حتي واسه يك بار .شتم كه به نوه نتيجه هام نشون بدمنگهش دا.هنوز نامه ي عاشقانه ي دختره رو دارم

سند و مدرك مستند )كه تازه خودشم نقش اولشه(هم كه شده يه مامان بزرگ براي داستا ناي تخيلي كه واسه نوه هاش ميگه
  .داشته باشه

  
 نفري كه توي سالن نمايش ما بودند اين 400وم از خدا كنه هيچكد.سال ازش ميگذره2ماجراي ما لو نرفت البته تا به امروز كه 

  ).چه پر توقع(رو نخونند
  

  :نتايج اخالقي داستان
  
  من ديوانه نيسم.1
  
  سعي كنيد به آرزوهاتون نزديك شيد.2
  
  روي كمك من حساب كنيد اگه خواستيد مثل من مشهور بشيد.3
  
  باز هم من ديوانه نيسم. 4
  
  !!!خسته شدم اي بابا.د فكر كنيدبقيه شوخودتون بشيني.چه ميدونم.5
  

  )خيالت راحت شد شاسقين؟يقمو ول كن ديگه حاال(اعتراف ميكنم كه اين اولين وآخرين نقشي نبود كه اجرا كردم !باشه باشه 
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  ...پايان

  

  نصيحت كردن مالنصرالدين
  

آمده و دخترك راسوار بر خري كرده با شب عروسي عده اي از خويشاوندان داماداز ده .مال دختر خود را به يك دهاتي داده بود
يكي از همراهان .هنوز مقدار زيادي ازخانه ي مال دور نشده بودندكه ناگهان مال دوان دوان خود را به آن ها رساند.خود بردند

خترم بايد نصيحتي براي د:چه كار داري و براي چي با اين عجله به اين جا آمدي؟مال نفس نفس زنان گفت:عروس از مال پرسيد
دخترم يادت باشد كه هروقت خواستي چيزي بدوزي پس از :مي كرذم ولي يادم رفت و سرش را نزديك به گوش اوكرد و گفت

  .راداخل سوزن كردي آخرش را گره بزني و گرنه از سوراخ بيرون خواهد رفت) نخ(اين كه تار

  حكايت طنز 
  

وشه اي افتاده بود و چشمك زنان او را به خوردنش وسوسه گ. روزي مردي از كوچه اي مي گذشت كه ناگاه خربزه اي ديد
  .ميكرد

  
  .بي اختيار ميل به خوردنش كرد.مرد به هرسو نظر كرد تا از صاحب خربزه نشاني يابد اما خبري از آن نبود

  
در گوشه اي با خود گفت من قاچي از آن را ميخورم و مابقي را .به سرش فكري خطور كرد.خربزه را در دست گرفت و چرخاند 

مي اندازم تا كه هر كس از اين كوي گذر كرد با ديدن اين خربزه ي نيم خورده نزد خود گمان برد خاني از اينجا گذركرده و 
آري تو را چند تكه خوردن : مرد دستش را روي خربزه كوفت و با خود گفت.ميلش تنها اين تكه بوده از خربزه اي بدان شيريني

ست دادن حالوت تو با شادي خاني من در تصور مردمان ابله بسي يكسان است چه بسا كه خاني را بس است چرا كه غم از د
  .بيشتر خوشايند مي آيد مرا تا سيري

  
و بدان تصور يك قاچ كوچك از آن را خورد و خربزه ي دست خورده را به گوشه اي انداخت و در دل به ابلهاني كه مي انگارند 

  .و شكم سير است كه يك تكه از آن دلش را زده و آنرا رها كرده مي خنديداين شاهكار خاني با شوكت 
  
  
  

  نه خاني آمد و نه خاني رفته
  
  

گوشه اي افتاده بود و چشمك زنان او را به خوردنش وسوسه . روزي مردي از كوچه اي مي گذشت كه ناگاه خربزه اي ديد
  .ميكرد
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  .بي اختيار ميل به خوردنش كرد.ابد اما خبري از آن نبودمرد به هرسو نظر كرد تا از صاحب خربزه نشاني ي

  
با خود گفت من قاچي از آن را ميخورم و مابقي را در گوشه اي .به سرش فكري خطور كرد.خربزه را در دست گرفت و چرخاند 

از اينجا گذركرده و مي اندازم تا كه هر كس از اين كوي گذر كرد با ديدن اين خربزه ي نيم خورده نزد خود گمان برد خاني 
آري تو را چند تكه خوردن : مرد دستش را روي خربزه كوفت و با خود گفت.ميلش تنها اين تكه بوده از خربزه اي بدان شيريني

بس است چرا كه غم از دست دادن حالوت تو با شادي خاني من در تصور مردمان ابله بسي يكسان است چه بسا كه خاني را 
  .د مرا تا سيريبيشتر خوشايند مي آي

  
و بدان تصور يك قاچ كوچك از آن را خورد و خربزه ي دست خورده را به گوشه اي انداخت و در دل به ابلهاني كه مي انگارند 

  .اين شاهكار خاني با شوكت و شكم سير است كه يك تكه از آن دلش را زده و آنرا رها كرده مي خنديد
  

مگر ممكن است چنين خاني بدون نوكر و : با خود گفت.اطرش را پريشان ساختچند قدمي دور نشده بود كه فكري ديگر خ
شادتر بود كه هم .برگشت و با ولع شروع كرد به خوردن تمامي خربزه.بي گمان ته مانده را آنها خواهند خورد.خدم باشد

  .داستانش به حقيقت نزديكتر شده و هم خربزه اي بدان شيريني به هدر نرفته
  

بي گمان خادمين بي چاره مجبور بوده اند كه پشت سرورشان بدوند و : و پوست آنرا به هر سو پرتاب كرد و گفتهمه را خورد 
پس من پوست ها را پراكنده ميسازم تا نيز نشاني باشد بر اين كه خدمه ي ايشان .خربزه را به نيش كشيده و درراه خورده باشند

  .از يك دو نفربيشتر بوده اند
  

حقا كه قاطر نداشتن ايشان مايه ي .و رفت كه اين خان عظيم الشان و خدامش با پاي خود كه راه گز نميكنندباز در فكر فر
يك .مردك بي چاره دوباره بازگشت و با اندوه پوست هاي خربزه را به دندان كشيد و به ناچار هر طور كه بود خورد. شك است

  : بر شكم زدو با چهره ايي حق به جانب زيرلب گفتدست خود.آن به خود آمد و از خربزه هيچ نشاني نيافت
  

  !نه خاني آمد و نه خاني رفته

  

  

  ...يك اشتباه
  

تصميم ميگيرد به . روزي مردي به سفر ميرود و به محض ورود به اتاق هتل ، متوجه ميشود كه هتل به كامپيوتر مجهز است 
در .  اشتباه ميشود و بدون اينكه متوجه شود نامه را ميفرستد نامه را مينويسد اما در تايپ ادرس دچار. همسرش ايميل بزند 

اين ضمن در گوشه اي ديگر از اين كره خاكي ، زني كه تازه از مراسم خاك سپاري همسرش به خانه باز گشته بود با اين فكر 
اما پس از خواندن . را چك كند كه شايد تسليتي از دوستان يا اشنايان داشته باشه به سراغ كامپيوتر ميرود تا ايميل هاي خود 
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پسر او با هول و هراس به سمت اتاق مادرش ميرود و مادرش را بر نقش زمين . اولين نامه غش ميكند و بر زمين مي افتد 
  ميبيند و در همان حال چشمش به صفحه مانيتور مي افتد

  
  همسر عزيزم: گيرنده 
  من رسيدم : موضوع 

  
راستش انها اينجا كامپيوتر دارند و هر كس به اينجا مي اد ميتونه براي . سابي غافلگير شدي ميدونم كه از گرفتن اين نامه ح

. فردا ميبينمت . همه چيز براي ورود تو رو به راهه . من همين االن رسيدم و همه چيز را چك كردم . عزيزانش نامه بفرسته 
  نجا گرمهواي چه قدر اي. اميدوارم سفر تو هم مثل سفر من بي خطر باشه 

  

  !! در هر كشوري چه ساندويچي مي خورن؟
  

در هر كشوري ساندويچ خوردن از اهم امور محسوب ميشود فرض بر اين است كه شما در يك شهر بزرگ جهان در يك خيابان 
پر رفت و امد از گرسنگي مشرف به موت هستيد چشمتان به يك ساندويچ فروشي مي افتد در اين شرايط چه ساندويچي 

  وريد؟؟؟؟؟؟ ميخ
  ساندويچ ميگو با سبزي:لندن

  هات داگ با بادام زميني و كره اضافي و پاپ كورن و گوشت خوك:لوس انجلس
  هات داگ با نان بربري:تهرانجلس

  ساندويچ سيب زميني با مارگارين:مسكو
  ساندويچ رفيق مك دونالد:پكن
  ساندويچ نان با شالق اضافه:كابل
  اشيني پيچيده شده در اگهي كنسرت ژامبون با نان بربري م:انكارا
   تا نون اضافه4ساندويج هبرگر با نه تا نون اضافه و يا ساندويچ پيتزا با :تهران
  ساندويچ با علف:كلمبيا

  

  

   حكايت طنز -پيغام گير 
  

  ....پيغام گير
  

  : پيغام بگذاريد..و پيام هاي زير ..لطفا پس از شنيدن صداي بوق 
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  : پيغام گير حافظ 

  
  ! ام بيرون من از كاشانه ي خود غم مخوررفته

  ! تا مگر بينم رخ جانانه ي خود غم مخور
  بشنوي پاسخ ز حافظ گر كه بگذاري پيام

  !زآن زمان كو باز گردم خانه ي خود غم مخور 
  

  : پيغام گير سعدي
  

  از آواي دل انگيز تو مستم
  نباشم خانه و شرمنده هستم

  به پيغام تو خواهم گفت پاسخ 
  ....ا گر فرصتي دادي به دستمفلك ر

  
  
  

  ...پيغام گير
  

  :پيغام بگذاريد ..و پيام هاي زير ..لطفا پس از شنيدن صداي بوق 
  

  : پيغام گير حافظ 
  

  !رفته ام بيرون من از كاشانه ي خود غم مخور
  ! تا مگر بينم رخ جانانه ي خود غم مخور

  بشنوي پاسخ ز حافظ گر كه بگذاري پيام
  !ز گردم خانه ي خود غم مخور زآن زمان كو با

  
  : پيغام گير سعدي

  
  از آواي دل انگيز تو مستم

  نباشم خانه و شرمنده هستم
  به پيغام تو خواهم گفت پاسخ 

  فلك را گر فرصتي دادي به دستم
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  :پيغام گير فردوسي 

  
  نمي باشم امروز اندر سراي

  كه رسم ادب را بيارم به جاي
  به پيغامت اي دوست گويم جواب 

  چو فردا بر آيد بلند آفتاب
  

  : پيغام گير خيام
  

  اين چرخ فلك عمر مرا داد به باد
  ممنون توام كه كرده اي از من ياد
  رفتم سر كوچه منزل كوزه فروش 
  !آيم چو به خانه پاسخت خواهم داد

  
  :پيغام گير منوچهري 

  
  از شرم به رنگ باده باشد رويم
  در خانه نباشم كه سالمي گويم

  گر پيغام پاسخ دهمت بگذاري ا
  !زان پيش كه همچو برف گردد رويم

  
  :پيغام گير موالنا 

  
  !رقصان شوم.. بهر سماع از خانه ام رفتم برون

  ! خندان شوم شادان شوم.. شوري برانگيزم به پا
  هم نمره و هم نام خود..برگو به من پيغام خود
  !جان تو را قربان شوم..فردا تو را پاسخ دهم

  
  : ابا طاهرپيغام گير ب

  
  !تليفون كرده اي جانم فدايت
  !الهي مو به قوربون صدايت
  چو از صحرا بيايم نازنينم 
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  !فرستم پاسخي از دل برايت
  
  
  

  : وپيغام گير نيما 
  

  چون صداهايي كه مي آيد 
  شباهنگام از جنگل

  از شغالي دور 
  گر شنيدي بوق 

  بر زبان آر آن سخن هايي كه خواهي بشنوم 
  ري از تزوير در فضايي عا

  ندايت چون انعكاس صبح آزا كوه 
  پاسخي گيرد ز من از دره هاي يوش 

  
  : پيغام گير شاملو 

  
  بر آبگينه اي از جيوه ء سكوت

  سنگواره اي از دستان آدمي
  تا آتشي و چرخي كه آفريد
  تا كليد واژه اي از دور شنوا 

  در آن با من سخن بگو 
  كه با همان جوابي گويمت

  وانستن سرودي است آنگاه كه ت
  

  : پيغام گير سايه 
  

  اي صدا و سخن توست سرآغاز جهان 
  دل سپردن به پيامت چاره ساز انسان 
  گر مرا فرصت گفتي و شنودي باشد 

  به حقيقت با تو همراز شوم بي نياز كتمان 
  
  

  : پيغام گير فروغ 
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  ..نيستم.. نيستم

  مي آيم..مي آيم .. اما مي آيم
  ده ام از بيشه هاي آن سوي ديوار با بوته ها كه چي

  مي آيم..مي آيم .. مي آيم
  و آستانه پر از عشق مي شود

  و من در آستانه به آنها كه پيغام گذاشته اند 
  سالمي دوباره خواهم داد

  

  

  !احكام چت كردن 
  
الليت مجازي بين اگر مردي و زني به قصد چت خصوصي وارد مسنجر شوند ، واجب است كه قبل از شروع چت ، صيغهء ح* 

اين صيغه به صورت لوگو در دسترس همه افراد قرار مي گيرد تا با كليك به روي آن به صورت خودكار . آن دو جاري شود 
  .جاري گردد

  . كليك كردن هر دو نفر مستحب است* 
  
  
، چه سهون و چه عمدن ، صيغه بديهي ايست كه اين صيغه ، تنها تا باز بودن پنجرهء چت اعتبار دارد و با بسته شدن پنجره * 

  .خود به خود فسخ مي گردد
  
  
  .زنان بيوه مجاز به باز كردن همزمان دو پنجرهء چت يا بيشتر از آن نيستند.اين نوع صيغه فقط مختص زنان بيوه مي باشد* 
  
  
غهء مجازي حالليت را دختران و زنان متاهل فقط مي توانند از صيغهء مجازي محرميت استفاده كنند و حق استفاده از صي* 

  ) . چت در حد سالم و احوالپرسي و با درصد اروتيك كمتر( ندارند 
  .صيغهء مجازي محرميت ، همچون صيغهء مجازي حالليت ، به صورت لوگو در محل مناسب قرار خواهد گرفت* 
  .تمام احكام جاري شدن و فسخ اين دو نوع صيغه يكسان مي باشد* 
  
  
  .كردن بيش از چهار و مردان مجرد پنج پنجرهء توامان چت را ندارندمردان متاهل حق باز * 
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  . فرستادن هر نوع ايكون بعد از جاري شدن صيغه حالل مي باشد* 
چنانچه ايكوني قبل از جاري شدن صيغه ارسال گردد ، اين ايكون حرام زاده بوده و احكام ايكون هاي حرمزاده در مورد آن * 

  .مصداق دارد
هر علت غير ارادي ، مثل وقوع زلزله ، تسك كردن ناگهاني سيستم ، قطع شدن كانكشن يكي از دو طرف و قس الي اگر به * 

  . الهذا ، ايكوني قبل از جاري شدن صيغه ارسال گردد ، احكام ايكون هاي حرامزادهء مشبهه بر آن صادق است
 روز عدهء 4ز مرد اقدام به بستن آن بكند ، واجب است تا چنانچه زني قبل ا. بستن پنجرهء چت به اختيار مردان مي باشد * 

  . قبل از پايان عده ، حق چت با هيچ ذكور ديگري را ندارد. پنچرهء بسته شده را به جا بياورد 
چنانچه زن متاهلي با يا بدون جاري شدن صيغهء مجازي حالليت اقدام به چت با مردي بكند ، اين چت به منزلهء زناي * 

  . جازي بوده و حد سنگسار مجازي بر او الزم مي گرددمحصنهء م
اگر مردي اقدام به چت با زني متاهل بنمايد ، با علم به متاهل بودن زن ، حتي در صورت جاري شدن صيغهءمجازي حالليت * 

  .حد تعزيري شالق اينترنتي بر او الزم مي گردد
كردن بدون جاري نمودن صيغه ، در بار اول و دوم و سوم به زنان و مردان مشمول صيغهء مجازي حالليت ، در صورت چت * 

في النت بوده و اجراي حكم اعدام ) ه ( حد تعزيري شالق اينترني محكوم شده و در صورت تكرار در بار چهارم مصداق مفسد 
  .اينترنتي بر آنان الزم است

  

  

  مناجات خواجه عبداهللا رايانه اي
  

  مناجات خواجه عبداهللا رايانه اي
  
  

   نما format دلم hardاي خدا 
  از فريب ناكسان راحت نما

  
  جمله ويروسند مردمان دون 

  استغيراهللا مما يفترون
  

  فايل عشقت را كپي كن در دلم 
deltreeكن شاخه هاي باطلم   

  
jumper روح خالئق set نما   
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  گام هاشان در رهت ثابت نما
  

   شود scanگر ز انفاست دلي 
  ....من شوداز شرور ديد و دذ اي

  
  
  

  مناجات خواجه عبداهللا رايانه اي 
  
  

   نما format دلم hardاي خدا 
  از فريب ناكسان راحت نما

  
  جمله ويروسند مردمان دون 

  استغيراهللا مما يفترون
  

  فايل عشقت را كپي كن در دلم 
deltreeكن شاخه هاي باطلم   

  
jumper روح خالئق set نما   

  گام هاشان در رهت ثابت نما
  

   شود scanگر ز انفاست دلي 
  از شرور ديد و دذ ايمن شود

  
  بهر روي زرد سيمين تن فرست 

   فرستfanهاي پر آستر  بهر دم
  

   مكن run عذابت fileاي خدا 
  با ضعيفان هيچ جز احسان مكن

  
  از همان صبحي كه اول گل دميد 

   خدايش آفريدcodبي نياز از 
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   نداشت codكارگاه آفرينش 
ram و  نبودmouseآن هم padنداشت   

  
  عشق گل حق در دل بلبل نهاد 

   نهادlableبر شقايق داغ چون 
  

systemعشقش بري از هر error   
  گوهر مهرش در سينه همچو در

  
  عشق نرم افزار راه انداز ماست 

   و وصال كبرياستpasswordعشق 
  

  خالي از عشق و محبت دل مباد 
   مبادintelبي صفا چون عاصي 

  
  آن باشد سرودن ول كنم بهتر 

   كنمdos shellزين تن خاكي دمي 

  

  

  

  ! يك داستان غم انگيز
  

 ترم فارغ شود، اميدواريم داستان هيچ كدام از شما به مانند اين داستان 5داستان ما داستان يك دانشجو است كه توانست در 
  نباشد؛

  
 - اعتماد به نفس كاذب- خودبزرگ بيني- الس گذاشتن ك-  كيف سامسونت-»تبريك «- قبول شدم- شادي-خوشحالي: ترم اول

 -  درس- كتاب- جزوه- روزنامه-  آينده سازان كشور-  نخبگان مملكت- فرهيختگان جامعه- آدم حسابي-بحث سياسي، فرهنگي
اه دانشگ! مامان": تلفن به مامان- اميد به آينده- سرچ تحقيق در سايت گوگل- صندلي رديف اول-  حضور، غياب-نت برداري
  "!خيلي خوبه

  
 - فردا قشنگه-  انتخاب اصلح- اون بهتره- اين خوبه-  احمدي- صالحي- اكبري- دختر،پسر-  خوبي؟-سالم: ترم دوم

 شب -! اوه آخر ترمه- چت- بازم سالم- صندلي رديف وسط-  گرفتن جزوه- آينه-  ادكلن- عطر- آب شونه- آيينه- حضور،غياب



 

 80

  "!دانشگاه بد نيست! انمام": تلفن به مامان- 12 معدل -امتحان
  

 -  دلتنگي- غصه- !)به همين راحتي( رفت- ضدحال-  ايندفعه اومد-قرار- نيومد-  قرار- كافي شاپ- ندا-تريپ پروانه اي: ترم سوم
 تلفن به - مشروط- ده-  تقلب-  جزوه ندارم- شب امتحان- واسه من هم حاضر بزن- كالس دودره- سيگار-  دوست بد-افسردگي

  "! ميگذره":مامان
  

 - غيبت- غيبت-  بي خيالي- حوصله ندارم-  بنگ- دود-  سيگار- ! رديفه- الميرا- آرزو-  افسانه- نگين- مخ زدن: ترم چهارم
  "!پسرم خوبي؟": مامان زنگ مي زنه-  مشروط-  اتاق استاد-  ده- تقلب-  صحبت با استاد- غيبت

  
 - خواب-  شدن به يك رفيق ناباب براي بقيه تبديل- زغال خوب-  بي حوصلگي-  سيگار- خونه- بيداري-خواب: ترم پنجم

 از مرده -!! نه انگار بيدار بشو نيست، مرده–... خواب ... خواب ... خواب ...  خواب - ذغال خوب- بي حوصلگي- خونه- بيداري
  "!بياين،بچه تون رو ببرين":شور خونه تلفن به مامان

  
  !!البته از زندگي... د و اينگونه بود كه اين دانشجو در پنج ترم توانست فارغ شو

  

  جوادترين هاي سال 
  

در اين زمينه هيات داوران به علت انبوه اسامي كار دشواري را پيش رو داشت اما پس از رايزني هاي فراوان از :جوادترين اسم
  ميان شير علي،قلي ،انريكو و ثابت جايزه به اسم قباد اهدا شد

  
  ن دوردرجا،چت،تك چرخ،قليون و منچ جايزه را مشتركا به چت و قليون اهدا كردداوران در اين بخش از ميا:جوادترين سرگرمي

  
نامزد هاي اين بخش گيتار،بوق بيابوني،كمونچه ،گيتاربيس و سه تار بود كه داوران محترم جايزه را اليق گيتار :جوادترين ساز

  دانست
  

م ديپلم افتخار به حسن شماعي زاده،جايزه جو اد بلورين در اين قسمت هيات داوران با تقدي: جوادترين خواننده غير مجاز سال
  را با اكثريت ارا به داوود بهبودي تقديم كرد

  
  البوم ديوونه منصور ....تنها قسمتي كه داوران بدون هيچگونه اختالف نظر به نتيجه رسيدند: جوادترين البوم سال

  
ه بود تيم داوري با تقديم ديپلم افتخار به اهنگ نون در حالي كه همه نفس ها در سينه حبس شد: جوادترين اهنگ سال

  ودلقك جايزه اصلي را به علي رضا عصار و اهنگ خيال نكن نباشي بدون ت
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قادري .در اين قسمت به خاطر يك عمر فعاليت جوادي و گسترش مسلك جواد جايزه ويژه به عباس قادري اهدا شد:جايزه ويژه
  ه بود به روي صحنه امد و در ميان شور و حال عرفاني مردم جايزه را دريافت كرددر حالي كه اشك در چشمانش حلقه زد

  
روزنامه خبر ورزشي،ستون پنجره نقره اي و امير مهدي ژوله در بخش ...جوايز با دقت تمام اهدا گرديد: جواد هاي مطبوعات

  هاي جواد ترين نشريه و ستون و نويسنده به حق خود رسيدند
  

در حالي كه به علت شايسته بودن همه ميرفت كه كار به دعوا بكشد جايزه به جواد خياباني اهدا : ر سيماجواد ترين گزارشگ
اين جايزه را كه حاصل يك عمر تالش ميدانم به استادم اسكندر كوتي تق ديم : جواد پس از دريافت جايزه گفت.گرديد

  در ضمن من شريك تجاري مهندس نيستم.مينمايم
  

هيات داوران ضمن سپاس از سايت پندار، به علت گرافيك واستانداردهاي كامل جوادي جايزه را به : الجوادترين سايت س
  سايت چلچراغ پيشكش كرد

  
داوران در اقدامي عجيب جايزه را مانند سال گذشته به اقاي مهندس براي كتاب اهنگ براي موبايل : جوادترين كتاب سال

ع اهنگ ها از موتزارت و باخ گرفته تا ويرون بشي اي دل و بدنام وپلنگه موجود است تا كتابي كامل كه در ان انوا.تقديم نمود
  نصب و از نواي رويايي ان لذت بريد) ????(روي گوشيتان

  
و عينك قرمز در تلويزيون ظاهر شد و شعر !! صحنه اي كه شهرام خان ناظري با ان سيبيل خاص: جوادترين صحنه سال

  نيابد گزند!!!!!!! كز اب و اتش..پي افكندم از نظم كاخي بلند(همه ما اشتباه خواندفردوسي را در ميان بهت 
  

داوران جواد بلورين را به عمو رحيم به عنوان شيريني فروشي ،حس ن روباه به عنوان جواد : جوايز بخش هاي جانبي
ك وكفش سفيد،يخ در بهشت ،مانتو خفاشي در بخش پوشاك، ادكلن بيك،الستي)جونه تو ساالره(قهرمان،تكيه كالم

  براي نوشيدني گوارا اهدا شد) مشتركا(وخاكشير
  

به همين دليل داوران نفر .خيلي ها دوست داشتند جاي اين برنده رويايي بودند..مهمترين جايزه: جوادترين فوتباليست سال
 كه تل قشنگش را با ان چسب نيكبخت واحدي در حالي.برگزيده اين بخش را براي افزايش هيجان در انتها اعالم نمودند

  در حالي كه اكثريت يوزپلنگ هاي سالن را بغض و گر فرا گرفته بود.دماغش ست كرده بود جايزه را دريافت كرد
  

بيانيه هيات داوران با صداي بهرام شفيع قرائت شد و در ان ارزو كردند كه سالي مملو از جواد و بدور از هرگونه تيتيش 
  ت برگزاري موفق مراسم به شدت از سوي حضار تشويق شدشفيع نيز به عل.باشيم

  
مسعود خان . و سرانجام رييس دائمي هيات داوران در ميان فرياد هاي مردم براي نصيحت پشت ميكروفون تشريف فرما شدند

  كيميايي حرف هاي مهمي ايراد كردند كه به علت تكراري بودن بي خيال
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  يگران پنجاه راه براي بازي كردن با اعصاب د
  

اين روش براي افرادي كه غير از ساديسم ، رگه ﴿! روزهاي تعطيل مثل بقيه روزها ساعتتون رو كوك كنين تا همه از خواب بپرن
  هايي از مازوخيسم هم دارن پيشنهاد ميشه

  سر چهارراه وقتي چراغ سبز شد دستتون رو روي بوق بذارين تا جلويي ها زود تر راه بيفتند
  رين دست به آب با صداي بلند به اطالع همه برسونينوقتي ميخواين ب

  وقتي از كسي آدرسي رو مي پرسين بالفاصله بعد از جواب دادنش جلوي چشمش از يه نفر ديگه بپرسين
  كرايه تاكسي رو بعد از پياده شدن و گشتن تمام جيبهاتون به صورت اسكناس هزاري پرداخت كنيد

  ا بزنينهمسرتون رو با اسم همسر قبليتون صد
  جدول نيمه تموم دوستتون رو حل كنين

  روي اتوبان و جاده روي الين منتهي اليه سمت چپ با سرعت پنجاه كيلومتر در ساعت حركت كنين
  وقتي عده زيادي مشغول تماشاي تلويزيون هستند مرتب كانال رو عوض كنين

  گهاز بستني فروشي بخواين كه اسم پنجاه و چهار نوع بستني رو براتون ب
  در يك جمع سوپ يا چايي رو با هورت كشيدن نوش جان كنين

  به كسي كه دندون مصنوعي داره بالل تعارف كنين
  وقتي از آسانسور پياده ميشين دكمه هاي تمام طبقات رو بزنين و محل رو ترك كنين

  وقتي با بچه ها بازي فكري مي كنين سعي كنين از اونها ببرين
  ات تهوع وگالب به روتون استفراغي كه چند روز پيش داشتين رو با آب و تاب تعريف كنينموقع ناهارتوي يك جمع جزئي

  ايده هاي ديگران رو به اسم خودتون به كار ببرين
بوتيك چي رو وادار كنيد شونصد رنگ و نوع مختلف پيراهنهاشو باز كنه و نشونتون بده و بعد بگين هيچ كدوم جالب نيست و 

  سريع خارج بشين
  اي كيك تولد ديگران رو فوت كنينشمع ه

  اگر سر دوستتون طاسه مرتب از آرايشگرتون تعريف كنين
  وقتي كسي لباس تازه مي خره بهش بگين خيلي گرون خريده و سرش كاله رفته

  صابون رو هميشه كف وان حموم جا بذارين
  روي ماشينتون بوقهاي شيپوري نصب كنين

   مي بينين بگين چقدر پير شدهوقتي دوستتون رو بعد ازيه مدت طوالني
  وقتي كسي در جمعي جوك تعريف مي كنه بالفاصله بگين خيلي قديمي بود

  چاقي و شكم بزرگ دوستتون رو مرتب بهش يادآوري كنين
  بادكنك بچه ها رو بتركونين

  مرتب اشتباه لغوي و گرامري ديگران هنگام صحبت رو گوشزد كنين و بهش بخندين
  سرش رو كوتاه ميكنه بهش بگين موي بلند بيشتر بهش مي يادوقتي دوستتون موهاي 

  بچه جيغ جيغوي خودتون رو به سينما ببرين
اين راه هم جنبه ﴿! كليد آپارتمان طبقه سيزدهم تون رو توي ماشين جا بذارين و وقتي به در آپارتمان رسيدين يادتون بياد
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  هايي از مازوخيسم در بر داره
  تون رو هميشه براي خودش فوروارد كنينايميل هاي فورواردي دوست

  توي كنسرتهاي موسيقي بزرگ و هنري ، بي موقع دست بزنين 
  توي دستكش دوستتون بهتره﴿! هر جايي كه مي تونين ، آدامس جويده شده تون رو جا بذارين
  حبه قند نيمه جويده و خيستون رو دوباره توي قنددون بذارين

   حرف بزنيننصف شبها با صداي بلند توي خواب
  دوستتون كه پاش توي گچه رو به فوتبال بازي كردن دعوت كنين

  عكسهاي عروسي دوستتون رو با دستهاي چرب تماشا كنين
   درجه در جهات مختلف بچرخونين270 دقيقه ديگه اجراي برنامه داره حداقل 5پيچهاي كوك گيتار دوستتون رو كه 

  فن پيتزا فروشي روبروييش كه اونطرف خيابونه رو بپرسينبا يه پيتزا فروشي تماس بگيرين و شماره تل
  شيشه هاي سس گوجه فرنگي و هات سس فلفل رو عوض كنين
  موقع عكس رسمي انداختن براي هر كس جلوتونه شاخ بذارين

  توي ظرفهاي آجيل براي مهموناتون فقط پسته ها و فندقهاي دهان بسته بذارين
  ن دوستتون زنگ بزنين و داستان خاله سوسكه رو تعريف كنينشونصد بار به دستگاه پيغام گير تلف

  توي روزهاي باروني با ماشينتون با سرعت از وسط آبهاي جمع شده رد بشين
  توي جاي كارت دستگاههاي عابر بانك چوب كبريت فرو كنين

  جاي برچسبهاي قرمز و آبي شيرهاي آب توالت هتل ها رو عوض كنين
  لم يا استادتون رو لق كنينيكي از پايه هاي صندلي مع

  توي مهموني ها مرتب از بچه چهار ساله تون بخواين كه هر چي شعر بلده بخونه
  چراغ توالتي كه مشتري داره و كليد چراغش بيرونه رو خاموش كنين

بعد بهش  صفحه اي دوستتون كه ازش گرفتين زيراكس كنين رو قاطي پاتي بذارين ، يه بر هم بزنين ، 300ورقهاي جزوه ء 
  پس بدين

  

  

  اگه دو تا مرد طالب يه زن باشن 
  

  اگه دو تا مرد طالب يه زن باشن توي مملكتهاي مختلف چي به سر اين سه نفر مياد؟
  

جوان اولي از عشق جوان دومي نسبت به دختر محبوبش متاثر ميشه و خودكشي مي كنه جوان دومي هم از مرگ : توي ژاپن
   ميشه كه خودكشي مي كنه بعدش براي دختر ژاپني هم چاره اي جز خودكشي نيستهمنوع خودش اونقدر اندوهگين

  
  مرد اولي توي دوئل ، مرد دومي رو از پاي در مياره و با زن محبوبش به آمريكاي جنوبي فرار مي كنن: توي اسپانيا
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 اسب سواري موكول مي كنن اسب دو تا عاشق با كمال خونسردي حل قضيه رو به يه شرط بندي توي مسابقه ء: توي انگلستان

  هر كدوم برنده شد ، معشوق مال اون ميشه
  

خيلي كم كار به جاهاي باريك مي كشه دو تا مرد با همديگه توافق مي كنن كه خانم مدتي مال اولي و مدتي مال : توي فرانسه
  دومي باشه

  
ي كنن اين مشاجره اونقدر طول مي كشه تا يكي از دو تا مرد بر سر ازدواج با معشوق مشترك سالها مشاجره م: توي استراليا

  طرفين پير بشه و بميره ، يا از يه مرضي بميره اونوقت اونكه زنده مونده با خيال راحت به مقصودش مي رسه
  

جوان اولي دختر محبوب رو بر مي داره و فرار مي كنه دومي هم دختر رو از چنگ اولي مي دزده و پا به فرار مي : توي قفقاز
  تكرار ميشه« ذاره باز اولي همين كار رو مي كنه و اين ماجرا دائما

  
معشوقه ء دو مرد براي اينكه به جدال و دعواي اونها خاتمه بده خودشو از باالي ساختمون مرتفعي ميندازه پايين و : توي نروژ

  غائله ختم ميشه
  

ني رو كه مي خوان عقد مي كنن و عالده بر اون ، بيست قضيه خيلي ساده ست و جاي اختالف نيست دو تا مرد ، ز: توي آفريقا
  تا زن ديگه هم مي گيرن

  
كار به زد و خورد خونيني مي كشه و يكي از طرفين كشته ميشه ولي بعدش اونكه رقيبش رو كشته از دختر مورد : توي مكزيك

  نظر دلسرد ميشه و دخترك بي شوهر مي مونه
  

  ره و هر كس رو انتخاب كرد با اون ازدواج مي كنهحل قضيه بستگي به زن دا: توي آمريكا
  

فقط پول موضوع رو حل مي كنه پدر و مادر دختر مي شينن با همديگه مشورت مي كنن و خواستگاري كه پولدار : توي ايران
و از تر و گردن كلفت تره رو انتخاب مي كنن عاشق شكست خورده اگه توي عشقش جدي باشه يا بايد خودشو بكشه يا رقيب ر

  ميدون به در كنه يا افسردگي مي گيره

  

  

  فـــــــــــــــرهنگ لغات 
  

  تنها چيزي كه توي دهان خانم ها بند مي شود: آدامس 
  انسان دوست افراطي: آدم خوار
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  يه وجب بلند تر بزن: كسي كه اگر جالد بخواهد گردنش را بزند بگويد : آدم مغرور
  يكي نبوسدكسي كه دختر همسايه را در تار: احمق
  يعني كمك به يك خانم زيبا در عبور از خيابان حتي اگر به كمك احتياج نداشته باشد: ادب 

  قمار زندگي است و در قمار معموال برد با كسي است كه بيشتر تقلب كند: ازدواج 
  مايه گرانبهايي كه همه چيز را محفوظ نگاه مي دارد مگر اسرار را: الكل 

   كه زنها را بهترين رانندگان دنيا ميداندتنها موجودي: اوراقچي 
  شوهري كه بتواند با زنش بهمان دقت و ماليمتي كه در مورد اتومبيل تازه اش دارد رفتار كند: ايده آل 

  فلك زده اي كه زنش زشت و كلفتش بيريخت باشد: بزبيار 
  تصادفي كه فقط يك سيلي به آدم ضرر مي زند: بوسه 

  پسر ها دنبال معشوقه مي گردند دختر ها دنبال شوهردوراني كه : بيست سالگي 
  عضويكه چشم چرانها با آن ارتزاق مي كنند: چشم 

  كسي كه وقتي خانه اش آتش مي گيرد براي اينكه پول تلفن ندهد تا اداره آتش نشاني بدود: خسيس 
  شتمردي كه تصور كند وقتي زني پاي تلفن خداحافظي كند گوشي را خواهد گذا: خوش بين 

  عضوي كه در سينما نزد صاحبش بند نمي شود: دست 
  دوراني كه معموال براي مردها بعد از ازدواج شروع مي شود: دوران تجرد 

  كسي كه هميشه به شما مقروض است: رفيق 
  بهم چسبيدن با اتيكت دو جنس مخالف: رقص 

  شوهر كر و زن الل: زوج ايده آل 
   انسان آرزو مي كند اي كاش آنرا نمي دانست"سعي در دانستن چيزيكه بعدا: سوءظن 

  جايي كه پشت سر شما حرف مي زنند: سينما 
  دردسري كه براي فراموش كردن آن بايد عشق تازه تري پيدا كرد: عشق 

  مرد خوشبختي كه وقتي زنش اورا مي بوسد صورتش ماتيكي نمي شود: سرخ پوست 
  ودتنها قفلي كه بدون كليد باز مي ش: سنجاق قفلي 

  بوسه اي كه هنوز رنگ آرتيستي نگرفته: ماچ 
  كسي كه هنوز عيوبي دارد كه خود نمي داند: مرد مجرد 

  دختر خانمي كه زنگ آخر جيم شود و به سينما نرود: معجزه 
  خانم هايي كه نصفه شب به جيب شوهر هايشان شبيخون مي زنند: موش 
  ت خودش اندازه دست زنش بخردشوهري كه دستكش ظرفشويي را بجاي اندازه دس: هالو 

  

  اصفهانيها را مي شه با پنج خصلت شناخت 
  

   بارزترين خصلت- پوشيدن شلوار راه راه بعضا آبي و سفيد در منزل 
  بكار بردن حرف سين در آخر كلمات
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ت اصطالح بر آدرس دادن با كلمات بارزي همچون برو جلو ، صد متر برو جلوتر، هميجا ، همين بغل همراه هست و شما هيچوق
  گرد عقب را نمي شنويد به دليل آن كه حالش را ندارند سر را به عقب برگردانند و آدرس دهند

  وقتي بستني ميخورند در آن را مي ليسند
  وقتي نوشابه ميخورند پس از خوردن هر قلپ به شيشه نوشابه نگاه ميكنند

  
  خصوصيات افراد بد اصفهاني

  
 و ديديد هر چه شما ميگوييد با يك بله كشيده ، خير كشيده يا آره يا هان جواب ميدهد و هر وقت به يه اصفهاني برخورديد

  مدام به اطراف نگاه ميكند و اصال به صورت شما نگاه نمي كند يا يك نگاه سريع در بد اصفهاني بودن او شك نكنيد 
  معموال اين افراد نمي خندند و يا به سختي مي خندند

  

  

  تحملم يه حدي داره 
  

  بي خيالش!......... واحد رو توي يه ترم افتادين 20اگه يه بار همه 
  خوب شده ديگه!.........مشروط كردن 11,99اگه شما رو با نمره 

  
  بگه!.........اگه استاد مي خواد به جاي آقا بهتون بگه خانوم 

  
  پيش مياد ديگه!.........گيگابايت شما هاپولي هاپو شده60اگه يه دفعه هارد 

  
  ببازه!.........اگه پرسپوليس قراره از پيكان ببازه 

  
  ايشااهللا خوشبخت بشه!.........اگه سر مراسم خواستگاري،همونجا،عروس خانوم گفت نه

  
  مسئله اي نيست!.........اگه آمريكا يه موشك اتمي تنظيم كرده درست روي خونه شما 

  
   رفتين سر كار"دقيقا!......... رفتين سر كار 7،ساعت 6اگه صبح اول مهر بجاي ساعت 

  
  تعجبي نداره!.........اگه كفشي رو كه امروز واكس زدين رو همه لگد مي كنن 

  
  مباركه،عروسي رو كه نمي شه نرفت!.........اگه درست شب امتحان بعد از مدتها به عروسي دعوت شدين 
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  اينجوري هم يه صفايي داره!.........اگه گار شما به جايي رسيده كه خودتون به خودتون ايميل مي زنين 
  

   حكمتي توي اون بوده"حتما!.........واحد بيشتر نرسيده 13اگه توي انتخاب واحد به شما 
  

  مهم نيست!.........تومن ووصل شده بودين 500ساعت چت كردن يادتون اومد كه با اينترنت ساعت 3اگه بعد از 
  

  لبخند بزنين!.........دن اگه شمعهاي كيك تولد شما رو بقيه فوت كر
  

  خودتون رو نبازين!.........اگه ماشينتون جلوي يه مدرسه دخترونه پنچر شد و شما پنچر گيري بلد نبودين 
  

  عيبي نداره بابا!.........اگه در حال فرستادن قلب و بوسه با مسنجر متوجه شدين يكي پشت سرتون وايساده 
  

 كنار شما رديف اول نشسته انگشتش رو تا مچ توي دماغش فرو كرد،شش دور "ااگه بغل دستي شما سر كالس كه اتفاق
نه !.........بپيچوند، بعد با يه حالت دوراني بيرون آورد،خوب بهش نگاه كرد و بعد خيلي آروم زير ميز كالس دستش رو پاك كرد 

  آدميزاد هم يه تحملي داره. اين يكي رو شرمنده !

  

  

  تور بزرگ ملكوت 
  

  بهشت، دو شب جهنم، دو شب برزخسه شب 
   بازديد از مهم ترين مراكز فرهنگي، هنري، تفريحي ملكوت-
   بازديد از پل زيباي صراط-
   بازديد از معروف ترين مار دنيا؛ غاشيه-
   تجربه ي سفري زيبا بر روي شير عسل هاي رودخانه هاي بهشت-
   بازديد از بارگاه الهي و خانه ي جبرائيل-
   اژدهاي دو سر  بازديد از-

  
  

  هزينه هاي تور شامل
  
   هزينه ي جابه جايي و اقامت همراه با صبحانه-
   هزينه ي ويزاي بهشت-
   هزينه ي جا به جايي با قاليچه ي پرنده-
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  حوري و(  هزينه ي خدمات جانبي-
  

  !تماس بگيرندعالقه مندان مي توانند براي شركت در تور و كسب اطالعات بيشتر هر چه سريع تر با عزرائيل 
  
  

  كنسرت بزرگ هايده و ويگن
  )براي حال دادن به زلزله زدگان بم كه تازه اومدن اين جا( 
  

  با حضور افتخاري ايرج بسطامي
  !آمفي تئاتر اصلي بهشت، آسمان هفتم: مكان
  جمعه ي ديگه: زمان

  
 مي توانند تا آخر وقت اداري چهارشنبه عالقه مندان براي تهيه ي بليط و در صورتي كه احساس مي كنند به بهشت مي روند،

  فوت شوند

  

  

  علت ديوانگي 
  

او را پيش . آمد مردي را ميان ديوانگان ديد كه به نظر خيلي باهوش مي. كرد پزشك قانوني به تيمارستان دولتي سركشي مي
  اند؟ شما را به چه علت به تيمارستان آورده: خواند و با كمال مهرباني پرسيد كه

  
يك روز پدرم از اين دختر خوشش آمد و او را . اي داشت ساله ام كه دختر هجده بنده زني گرفته! آقاي دكتر: واب گفتمرد در ج

اين پسر، برادر . چندي بعد دختر زن بنده كه زن پدرم بود پسري زاييد. گرفت و از آن روز، زن من مادرزن پدر شوهرش شد
  من شد زيرا پسر پدرم بود

  
چندي بعد زن بنده هم . شد و من پدر بزرگ برادر ناتني خود شده بودم نوه زنم و از اينقرار نوه بنده هم مياما در همان حال 

در صورتي كه پسرم برادر مادربزرگ خود و ضمنا نوه او . زاييد و از آن روز زن پدرم خواهر ناتني پسرم و ضمنا مادر بزرگ او شد
  بود
  

ضمنا من پدر و مادر و . ام شود، بنده ظاهرا خواهرزاده پسرم شده  زنم، خواهر پسرم مياز طرفي چون مادر فعلي من، يعني دختر
  پدربزرگ خود هستم، پسر پدرم نيز هم برادر و هم نوه من است 

  
  كشيد  قطعا كارتان به تيمارستان مي شديد،  اگر شما هم به چنين مصيبتي گرفتار مي !آقاي دكتر
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  يك نامه با حال 
  

 كسي نوشته كه صبح تا شب جلوي تلويزيون بوده وتنها سرگرميش هم اين بوده كه بشينه و تبليغات قشنگ اين نامه رو
  خودتون بخونين عاقبت چنين آدمي چي مي شه.تلويزيون رو از اول تا آخر نگاه كنه 

  
  سالم

  
 اميدوارم صميمانه بوسه مرا پذيرا  ساله5سالمي كه گرماي آن از مهياگاز و كيفيت سينجرگاز و نوع آوري نيك كاال با ضمانت 

امشب با تمام غمهايم كنار مهيا گاز نشسته ام و با .  دقيقه اي جالسنج به لبانت بچسباني5باشي و آنرا با چسب دوقلوي 
خودكار بل اين نامه را مي نويسم زيرا اين نام نيك است كه مي ماند، هنگامي كه از من جدا شدي و آن نگاه سرد را از من 

راندي اين فقط ضد يخ كاسپين بود كه پيكر يخ زده ام را آب كرد و اين بيمه آسيا و ايران بود كه آسايشم را فراهم كرد، گذ
دلم مي . همانطوركه نياز امروز پشتوانه فردا است بايد اعتراف كنم كه نگاهت اثر عجيبي بر كاست دنا و طه بر جا گذاشته

بيا تا راه سخت و طاقت فرساي .  البالي كوه هاي سر به فلك كشيده بهانه نمكي بخوريمخواهد بر قله بينالود سفر كنيم و در
. زندگي را با پژو پرشياي جديد كه افتخار ملي است آغاز كنيم و با روغن ترمزهاي سپهر و فومن شيمي آسوده خاطر سفر كنيم

مان از پيش ساخته شده ي بانك مسكن بهتر آغاز كنيم و بيا تا پيچهاي زندگي را با ابزار مهدي باز كنيم و عشقمان را با ساخت
و آن را با كاغذ ديواري نائين زينت دهيم و مانند خانه سبز همه اش را سبز كنيم و اتاقهايش را . سقفش را ايزوگام شرق كنيم

  با فرش محتشم كاشان و ستاره كوير يزد رنگين كمان كنيم
  

 كه حاوي 2تاب ب ب ك مرهم بگذاريم، بيا روزهايمان را با خمير دندان داروگر بيا تا دلهاي سوخته مان را با كرم ضد آف
فلورايد است آغاز كنيم و عشقمان را با صداي بلند از دل دوو پخش جديد پارس پخش كنيم و اشكمان را با دستمال كاذغي 

  بيا تا دست در دست هم دهيم به مهر ميهن خويش را كنيم آباد.نرمه پاك كنيم

  

  هاي مختلف در زندگي دوره 
  

  شش سال اول زندگي
  

  گريه نكن 
  شيطوني نكن 

  دست تو دماغت نكن 
  پي نكن  تو شلوارت پي
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  مامانت رو اذيت نكن 
  روي ديوار نقاشي نكن 

  انگشتت رو تو پريز برق نكن 
  دمپايي بابا رو پات نكن 

  به خورشيد نگاه نكن 
  شبها تو جات جيش نكن 
  ن تو كمد مامان فضولي نك

  تربيته بازي نكن  با اون پسر بي
  ها رو تو دهنت نكن  بازي اسباب

  زير دامن شمسي خانوم رو نگاه نكن 
  دماغت رو تو لوله جاروبرقي نكن 

  
  دوره ي دبستان

  
  موقع رفتن به مدرسه دير نكن 

  پات رو تو جاميزي نكن 
  ورقهاي دفترت رو پاره نكن 

  مدادت رو تو دهنت نكن 
  سه بغلي نگاه نكن به دخترهاي مدر

  كن رو خيس نكن  تخته پاك
  حياط مدرسه رو كثيف نكن 

  نكن )) دكتربازي((با دخترها شمسي خانوم 
  دست تو كيف بغل دستيت نكن 

  خطي نكن  سياه رو خط تخته
  گچ رو پرت نكن 

  تو راهرو سرو صدا نكن 
  پچ نكن  تو كالس پچ

  آتاري بازي نكن
  

  دوره ي راهنمايي
  

  نكن ترقّه بازي 
  سه گا بازي نكن

  جاهاي بدبد فيلمها رو نگاه نكن 
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  موقع برگشتن از مدرسه دير نكن 
  تو كوچه فوتبال بازي نكن 

  دست تو جيبت نكن 
  كل نكن  با مامانت كل

  تو كالس صحبت نكن 
  بعد از ظهر سروصدا نكن 

  با دختر شمسي خانوم منچ بازي نكن 
  اتاقت رو شلوغ نكن 
  ات رو ولو نكن روي ميز بابات كتابه

  عكس لختي تماشا نكن 
  ادب رفت و آمد نكن  هاي بي با بچه

  جرّ و بحث نكن 
  

  دوره ي دبيرستان
  

  با كامپيوتر بازي نكن 
  تو حموم معطّل نكن 

  تقلّب نكن 
  با دوستات موتورسواري نكن 

  عصرها دير نكن 
  با دختر شمسي خانوم صحبت نكن 

  با بابات دعوا نكن 
  تون رو مسخره نكن تو كالس معلّم

  تو خيابون دنبال دخترها نكن 
  آزاري نكن  مردم

  نصف شب سرو صدا نكن 
  فيلم سوپر نگاه نكن 

  وقتت رو با مجله تلف نكن 
  چروني نكن  چشم

  
  دوره ي دانشگاه

  
  اي رو كه دوست داري انتخاب نكن  رشته

  بيست و چهار ساعت چت نكن 
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  سر كالس درس غيبت نكن 
  انوم دل و قلوه رد و بدل نكن خ با دختر شمسي

  ها رو متر نكن  خيابون
  تو سياست دخالت نكن 

  با دخترهاي مردم هر كاري دلت خواست نكن 
  شب براي شام دير نكن 

  كل نكن  با مأمور پليس كل
  چراغ قرمز رو عشقي رد نكن 

  موبايلت رو ريجكت نكن 
  حذف پزشكي نكن 

  آستين كوتاه تنت نكن 
  ن همه رو دودره نك

  
  دوره ي سربازي

  
  موهات رو بلند نكن 

  روت رو زياد نكن 
  از اوامر سرپيچي نكن 

  فرار نكن 
  با اسلحه شوخي نكن 

  غيبت نكن 
  به آينده فكر نكن 

  درگيري ايجاد نكن 
  احترامي نكن  به فرمانده بي

  غير از خدمت به هيچ چيز ديگري فكر نكن 
  با رئيس عقيدتي جرّ و بحث نكن 

   اعتراض نكن
  نگاري نكن  با دختر شمسي خانوم نامه

  از تلف شدن وقتت ناله نكن 
  از آشپزخونه دزدي نكن 

  
  دوره ي شوهر بودن

  
  با زنت شوخي نكن 
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  زنت رو با دختر شمسي خانوم مقايسه نكن 
  به زنت خيانت نكن 

  با دوستانت الواتي نكن 
  سينگل خودت را توي اركوت معرفي نكن 

  ن به زنهاي ديگه نگاه نك
  موبايلت رو قايم نكن 

  از عكسهاي قبل از ازدواجت نگهداري نكن 
  پولت رو خرج دوستات نكن 

  رفتار دوران مجرّدي رو تكرار نكن 
  غير از زندگي مشترك به هيچ چيز فكر نكن 

  ريسك نكن 
  بدون اجازهء زنت هيچ كاري نكن 

  
  دوره ي پدر بودن

  
  بچه رو تنبيه نكن 

   توجهي نكن به بچه بي
  هاي ديگه مقايسه نكن  ت رو با بچه بچه

  به بچه توهين نكن 
  بچه رو از بازي منع نكن 

  ت رو به كتك زدن بچهء دختر شمسي خانوم تشويق نكن  بچه
  كل نكن  با بچه كل

  بچه رو محدود نكن 
  بچه رو از جنس مخالف دور نكن 

  توجهي نكن  به مادر بچه بي
  بور نكن بچه رو به هيچ چيز مج

  آزادي بچه رو محدود نكن 
  زاده بودن بچه شك نكن  به حالل

  پوشي نكن  از خواستهاي بچه چشم
  

  دوره ي پيري
  

  هات مزاحمت ايجاد نكن  براي بچه
  هات رو لوس نكن  نوه
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  هاي ديگه معاشرت نكن  با پيرزن
  به خاطراتت فكر نكن 

  پولت رو خرج نكن 
  هوس جووني نكن 

   به هيچ چيز فكر نكن غير از آخرتت
  وفايي نكن  با زنت بي

  از رفتن به خانهءسالمندان احساس نارضايتي نكن 
  لباس شاد تنت نكن 

  به بيوه شدن دختر شمسي خانوم توجه نكن 
  تو وصيتنامه، هيچكس رو فراموش نكن 

  از گذشته ناله نكن 
  به هر كي رسيدي، نصيحت نكن 

  به آينده فكر نكن 
  

  مرگدوره ي پس از 
  

  خواد بكن حاال هر كاري دلت مي! حاال ديگه دورهء نكن تموم شد
  بكن ...
  بكن ...
  بكن ...
  بكن ...
  بكن ...
  بكن ...
  بكن ...
  بكن ...
  بكن ...
  بكن ...
  بكن ...
  بكن ...
  بكن ...
  ولي فقط با روح دختر شمسي خانوم كاري نكن...
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   ها مقايسه قسمت هاي مختلف مربوط به مدرسه با فيلم
  

  پايگاه جهنمي: مدرسه ما 
  فرار از آلكاتراس: خروج از مدرسه 

  شبهي در تاريكي: ديدن مدير از دور 
  افسانه آه: نمره بيست 

   ميليون دالري6مرد : مدير مدرسه 
  بازي با مرگ: شوخي با مدير 

  حادثه در كندوان: روز دادن كارنامه 
  شايد وقتي ديگر: امتحان 

  بوي خوش زندگي: س نمي آيد روزي كه معلم به كال
  يك بار براي هميشه: اخراج از كالس 

  قطعه اي از بهشت: نمازخانه دبيرستادن 
  آرايشگاه زيبا: زنگ آخر 

  قلب ها براي كه مي تپد: امحان پايان ترم 
  چشم هايم براي تو: پيام متقلب براي ديگران 

  جيب بر ها به بهشت نمي روند: راهي براي متقلبان 
  جاسوس سه جانبه: درسه آنتن م

  دايره سرخ: جاي سيلي معلم 
  پاك باخته: دبير تربيتي 

  برج مينو: صفر هاي پشت سر هم 
  شليك نهايي: اعتراض براي نمره 

  پارك ژوراسيك: حياط مدرسه 
  المپيك در بازداشتگاه: زنگ ورزش 
  جنگ نفتكشها: شوراءدبيران 

  پليس آهني: ناظم 
  باالتر از خطر: كنكور 

  سايه عقاب ها: دن معلم از دور دي
  بگذار زندگي كنم: نگاه معلم 

  سرزمين آرزوها: دانشگاه 
  آن سوي آتش: خارج از مدرسه 

  فرياد زير آب: بحث با مدير 
  پرنده كوچك خوشبختي: شاگرد اول كالس 

  لبه تيغ: پاي تخته 
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  مزد ترس: ديكتاتوري معلم 
  گلوله هاي بي صدا: منفي هاي پشت سر هم 

  قرباني: لين دانش آموزي كه معلم از او درس مي پرسد او
  مجوز مرگ: وراجي سر كالس 

  بهشت پنهان: آخر كالس 
  افعي: مبصر كالس 

  عطر گل ياس: بوي جوراب بچه ها 
  تبعيدي ها: دبيرام مدرسه ما 
  مي خواهم زنده بمانم: اخراج از مدرسه 

  سايه شوگان: سايه دبير تربيتي 
  ه ارواحخان: دفتر دبيران 

  شانس زندگي: نمره ده 
  جزيره آدم خور ها: اتاق ورزش 
  اطاق گاز: دستشويي 

  سال هاي بي قراري: سال آخر دبيرستان 
  آسمان خراش جهنمي: ساختمان مدرسه 

  بينوايان: اخراجي ها 
  هدف سخت: رفتن به دانشگاه 

  كلبه وحشت: دفتر مدير 
  سربداران: صاحبان نمره زير ده 

  محموله: ش آموزان كيف هاي دان
  دو نفر و نصفي: ظرفيت نيمكت ها 
  انفجار در اطاق عمل: سوسك در كالس 

  وعده پنهان: كالس خصوصي 
  نان و شعر: زنگ ادبيات 

  محكمه عدالت: دفتر ناظم 
  زرد قناري: حالت دانش آموز هنگام پاسخ دادن 

  سوته دالن: دانش آموزان رشته رياضي 
  عاشقانه: ش آموزان رفتار مشاور مدرسه با دان

  انواع بله 
  

  كلمه بله هنگام خطبه عقد بسته به نوع عروس خانم انواع مختلف دارد
  

  بله: عروس عادي 
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  له... بع: عروس كمي لوس 
  اوكي: عروس با كالس 

  يس: عروس خارج رفته 
  آره: عروس سنتي 

  اوهوم: عروس خجالتي 
  فقط كله اش را تكان مي دهد: عروس متكبر 

  ها: حشت زده عروس و
  خوب: عروس بي حوصله 
  باشه ، باشه: عروس دست پاچه 

  

  

  چگونه به وسيله اوركات بچه با حال شويم 
  

بعد كه شما براي . اولين قدم براي بچه باحال شدن شما اين هست كه رفيقتون كه عضو اونجاست دعوت نامه براتون بفرسته
براي همين . ارجي هست ولي شما كه اندازه بز هم زبون خارجي بلد نيستينثبت نام رفتين يه هو ميبينين چند فرم به زبون خ

جلّ . واقعا چقدر عجيبه اين اوركات. ميرين سراغ لغت نامه هاي خارجي ولي متوجه ميشين كه بازم اندازه بز هم نميفهمين
مت رو بايد خيلي خفن پر كنيد كه بد هر قس. باالخره تو فك و فاميل يه نفر رو پيدا ميكنين كه زبون خارجي بلده. الخالق

  مثال شما هم مثل هر ننه قمر ديگه اي از خصوصيات شخصي شما باهوش هست. يعني شما خيلي بچه باحالين
تو باهوشي؟ آخه قشنگ تو مياي يه كلمه حرف بزني نفس تنگي ميگيري و آب دهنت تا . برو تو آيينه به اون قيافت نگاه كن

  زانوت داره كش مياد
خدايي .. ال تو قسمت موسيقي مورد عالقت بايد اسم هاي خواننده هاي اجق وجق كه هيچكي نمي شناسه رو بنويسييا مث

  اگه آهنگاي بچه باحاالي االن رو ميخواي هم بايد ... نكرده ايراني ننويسي ها
muse ,radiohead , anathema , tool , opeth  

 "هر كي هم ازت پرسيد اينا چيه نوشتي بهش بگو . شم گوش نكردي ولي بنويسآره منم ميدونم يه دونه از آهنگا. رو بنويسي
  بعد هر سوالي پرسيد هي همين جمله رو تكرار كن ديگه بيخيال ميشه. "اين گروها واقعا در زمينه موسيقي غوغا كردند

  
در . ا فيلم ايتاليايي هم بزن تنگشبعد دو سه ت. براي فيلم هاي مورد عالقت كه فيلم پدر خوانده يك و دو و سه كه رو شاخشه

من مثال يه فردي رو . ضمن من يه نكته مهمي رو گوش زد كنم كه لزومي نداره تو فرم شما هر جاي خالي كه ميبينين پر كنيد
  ديگه جو نگيره. ديدم كه اينقدر اُس و مشنگ تشريف داشت كه شماره تلفن خونه و موبايل باباش رو با آدرس خونه نوشته بود

  
بعد از . شما بايد برين آلبوم عكساتون رو زير و رو كنيد تا يه عكس قشنگ و خوشگل و اينا پيدا كنيد. بعد مي رسيم به عكس

. تو همه عكس ها به طرز عجيبي شما عين يه تيكه مدفوع افتادين. كلي جستجو مي بينيد كه عمراً همچين عكسي وجود نداره
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براي همين بايد بيخيال . ابدا.. خدايي نكرده شما زشت و انتر نيستي. سا بد ميفتينچون شما اصوال آدمي هستيد كه تو عك
نحوه ابتكار زدن اين هست كه كله رو با تيغ كچل كنيد و از پشت از كله عكس . عكس هاي در دسترس باشين و ابتكار بزنين

دماغ و كوچيك كنيد و از .. عكستونو فِدِر بزنينيا نميدونم فوتوشاپ رو بردارين .اين يعني شما خيلي خفن و باحالين. بگيرين
  اگه ديگه خيلي جواط و پرت باشين ميتونين براي با مزه بازي عكس آدماي معروف رو بزارين.اين كارا

من االن يادش ميفتيم از زور خنده . رو بزارين و واي چقدر هم خندس... مثال به جاي عكستون عكس امينم ، ديويد بكام و 
يه جور ديگه عكس هم كه بيشتر به درد خانوم هاي عزيز ميخوره اينه كه مثال عكساي بدون لباس و . ست تايپ كنمنميتونم در

فقط محض احتياط موقع عكس يه پاكت .. كسايي كه اين كارو ميكنن يعني اينكه واقعا روشن فكرن. اينا از خودشون بگيرن
مثال من همين چند وقت . ر چي شما لخت تر باشين روشن فكر تريندقت كنيد كه ه. سرشون بكشن كه تو ذوق بيننده نخوره

. اين خانوم اينقدر روشن فكر بود كه فكر كنم صاحب مكتب هم بود. پيشا يه خانوم محترم و خيلي روشن فكر ايراني رو ديدم
د از اعضاي مختلف بدن به غير از روش هاي باال ميتوني. من خودم شخصا ارادت عجيبي نسبت به خانوم هاي روشن فكر دارم

يا اينكه اگه . مثال پاهاتونو آب و جا رو كنيد و الك بزنين و از كف پاتون عكس بگيرين و خوشحال باشين. هم عكس بگيرين
بعضي آدم هاي دلقك هم هستن كه به . دوربين عكاسي يا چيزي از اين قبيل دارين توي عكس به طرز فجيعي تابلو كنيدش

به عالوه اينا هم ميتونيد عكسي كه تو كشور خارج . اينا هم ميزارن.. جك و جونور و سگ و جاي عكس خودشون عكس 
 فقط هر كاري مي كنيد ديگه از جلوي عكستون "من در كشور خارج"گرفتين تو اوركات بزارين و زيرش هم پر رنگ بنويسين 

  ميله زندان رد نكنين بعد بنويسين
wanted  

  اه.. گهباباخيلي ضايع و جواطه دي.. 
  

قدم بعدي اينه كه بايد راه بيفتي توي اوركات عين گاو . تو االن تقريبا يه نيمه بچه باحال هستي. ديگه بقيه كار خيلي آسونه
فقط هدف تو اينه كه عدد . اصال نگاه نكن طرف رو مي شناسي يا نه. روي كلمه گاو دوباره تاكيد ميكنم.  كنيaddهمه رو 

احتماال در اين مسير شما با مانع هايي هم مواجه ميشين كه مثال بعضي ها محل سگ هم به . همين.. برهكنار دوستان بايد باال 
  ولي شما اصال دلسرد نشين و به خدا توكل كنيد زيرا دل آرام گيرد به ياد خدا. شما نميزارن يا حتي ايگنور مي كنن

  
شما خيلي حاليتونه و اينا بايد تو گروه هاي مناسبي عضو براي اينكه مردم فكر نكنن شما آدم چلمنگي هستين و فكر كنن 

چرا؟ چون . بشين تو اين گروها يه ذره چرخ بزنين بعد عكس هر آدم پيري رو ديدين كه خيلي متفكر هست جوين بشين
 واجب هر اسمي هم ديدين كه آخرش يسم داره كه احتياط. احتماال سياست مدار بوده يا آزادي خواه و كلي هم كالس داره

 هر سوالي ".  اين افراد واقعا در زمينه سياست غوغا كردند"هر كي هم ازتون پرسيد كه اين كيه ؟ شما بگين . بايد جوين بشين
 اين "اين امر اجتناب پذيره براي همين من مشمئز شدم"پرسيدند هي اينو تكرار كنيد بعد اگه ديدين داره تابلو ميشه بگين

  بعد در ضمن مرتب براي شما ميل ميزنند كه. ي يارو كم مياره و پي ميبره كه تو واقعا كارت درستهاينو بگ.. ديگه خيلي خفنه
  »اگر متولد سي ام اسفند هستين عضو گروه متولدين سي اسفند شويد« 
  »اگر پشم هاي پاي شما قرمز هست عضو گروه پشم قرمزان شويد« 
  »شويداگر پدر شما اخالق بدي دارد عضو گروه پدر سگان « 
  »اگر شما به حسن عالقه داريد عضو گروه طرفداران حسن شويد« 
  »اگر رو بازوي چپ مادر شما جاي گاز پسر همسايه هست عضو گروه مادر به خطاهان شويد« 
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  اين گونه ميل ها واقعا ميل هاي جالبي هست و آدم از ديدنشون خستگي روزانه از تنش بيرون ميره
  

اينجوري . چون وقتي فان همه هستي يارو تو رو درواسي قرار ميگيره و اونم فان تو ميشه.  همه باشييادت باشه كه بايد تو فان
ميدونم كه ميري تو . منم درد تو رو ميدونم. واسه قلب و يخ و اون كله زردا هم نگران نباش. حداقل فان هات زياد ميشه

. دارم پس چه طوري مي تونم از اون قلب هاي سكسي بگيرمدستشويي و نگاه ميكني و ميگي آخه من كه اون اصال كاري رو ن
 بعدشم يك "پپسي ميخواي يا فانتا ؟.. سامانتا"يا مثال با مزه ترين تيكه من تو عمرم اين بوده كه به يه دختره تو خيابون گفتم 

ي اين كار بايد شما با رفيق هاي بله برا. براي شما برنامه ويژه اي در نظر گرفته ايم. اما نگران نباشين. ساعت و نيم خنديدم
بعد مال همتون زياد ميشه بعد هر كي شما رو ميبينه . جوادتون جمع بشين و همه به هم هي يخ و قلب و از اين چيزا بدين

  چقدر اينا بچه باحالن)... ع(ميگه يا حضرت عباس
  

  كه همون . شون بدينبه غير از موارد باال شما بايد برين پيش دوستاتون و هي نظراي خوب خوب برا
Testimonials  

حتما در اين مواقع يك عدد دسمال يزدي داشته باشيد كه باعث تسريع در باحال شدن شما مي شود و تا آنجايي كه .هست
  من به علت ذيق وقت قبال چند نمونه آماده كردم كه توجه شما را به آن جذب ميكنم. ميتوانيد آن عضو مبارك را مالش دهيد

اون دست كسي نبود به جز . اب تنگ و تاريك زندگي غرق بودم كه دستي نوراني به طرفم اومد و منو نجات داددر مرد« 
  دوستدار هميشگي تو ثريا. حسن بهترين دوست منه.. حسن

  ارادتمند تو حسن . ثريا بهترين دوست منه... داشتم از خيابون رد مي شدم كه نزديك بود ماشين بهم بزنه« 
  

  من اينا رو كه ميخوندم از زور خنده كبود شدم. رات هم جنبه خنده و شوخي دارن كه واقعا خيلي خنده دارهبعضي از نظ
  ؟ يو هاهاهاها!!!نكنه كه مشگلي!.. اگه تو اينقدر خوشگلي!! ببين« 
  

  هه هه هه هه!! بپا يه وقت نري تو باقاليا!!! .... به به تو چقدر باحاليا
  
  برهواقعاً آدم لذت مي .. بله

  

  همه چيز در مورد پليس 
  

  حركت كن : بيشترين صحبتي كه پليس مي كند 
  

  فقط جايي كه پليس ديده مي شود : ـ بيشترين نظم و انضباط ترافيك 
  

  بد شانسي : ـ احساس بعد از جريمه شدن 
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  ـ دوست داشتيد پليس بوديد؟ نه خيلي سخته 
  

  ر درست كار مي كردم ـ اگه پليس بوديد چه مي كرديد ؟ با دقت و پشتكا
  

  ايستادن در چهار راه هاي كثيف تهران : ـ سخت ترين كار پليس 
  

  مد روز ـ چراغ زرد ـ موبايل: ـ بيشترين جريمه 
  

  پليس تهران : ـ پركارترين پليس 
  

  پليس آلمان : ـ مجهزترين پليس 
  

  پليس آمريكا : ـ شيك ترين پليس 
  

  اري حرمت اين لباس را نمي شناسند بله تعداد انگشت شم: ـ پليس بد داريم
  

  زياد : ـ پليس خوب داريم 
  

  واسه اين شهر كه بي فرهنگي در ترافيك رشد كرده خيلي كمه : ـ امكانات پليس خوب 
  

  همه قوانين را رعايت مي كنم : ـ وقتي پليس تو جاده پشت سر شماست 
  

  ي كنم بعضي از قوانين را رعايت م: ـ وقتي پليس پشت سر شما نيست 
  

  افتضاح: ـ وقتي پليس نباشه 

  

  

  من بهت شك دارم 
  

  به روش اراذلي يا جواتي
  

   ؟؟ ها! صد بار نگفتم وقتي من نيسم نرو بيرون : مرد 
  توروخدا نزن! گه خوردم ! غلط كردم : زن 
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  با كي الس ميزني عوضي ؟! چرا تيليفون همش اشغاله ؟: مرد 
  از تنهايي دق ميكنمبه خدا اگه اين تلفن نباشه :  زن -

  خونتم نميوفته گردن ما! خودت بميري بيتره ! به چپم كه دق ميكني : مرد 
  منو بكش راحتم كن! خداااااااااااااا : زن 
  ها نميشه ؟!! نميشه يه شب نشاشي تو اعصاب ما ؟؟! از صب تا شب جون ميكنم كه يه لقمه نون بيارم تو اين خونه : مرد 
  ميرم خونه بابام... ديگه بسه ... يتونم به خدا ديگه نم: زن 
  هرررررررررررررري... اي شاشيدم تو صفحه اول شناسنامه بابات : مرد 

  
  

   ته غيرت-به روش رشتي 
  

  شما ديشب تا حاال كجا بودين ؟! عذر ميخواما ! خانوم جان ببخشيدا : مرد 
  مشكليه ؟! خونه عفاف : زن 
  االخره شما هم استخدام دولت شديب! نه خانوم جان خيليم خوبه : مرد 
  ؟!ببينم كسي به من زنگ نزد : زن 
  كلي فوش داد بهت! گفتم نيستي ! عباس آقا جند بار زنگ زد : مرد 
  بابا جون يكم هم بكش يه كاري دستو پا كن واسه خودت: زن 
  اصال اگه شما بخواي شبا تو كوچه ميخوابم! خانوم جان هر چي شما بگي : مرد 
   كيلو كون رو تكون بده يه چايي ور دار بيار??پاشو اون ! س نكن خودتو حاال لو: زن 
  ميخواي دو تا بيارم اصن ؟! چشب خانوم جان : مرد 
   قرار دارم اون شورت گول گوليمو شستي؟?راستي ببين امشب ساعت : زن 
  با كي قرار دارين ؟! فضوليه ! حانوم جان جسارته ها : مرد 
  به تو ربطي داره ؟! با عباس اقا : زن 
  منو عباس آقا نداريم كه! آها خانوم جان خيالم راحت شد : مرد 
  ولي خودمونيما دماغت خيلي ضايست: زن 
  دماغ مسئله ناموسي نيست كه بشه به! توهين ميكني ؟! دماغ من ؟! چي ؟! چي ؟: مرد 

  خانوم جان من ميرم خونه ننم اصن ! همين راحتي ازش گذشت 
  عباس از تو كمد بيا بيرون! مت به سال: زن 
  
  

   نمنه-به روش تركي 
  

  شعور دارم ؟! فكر كردي من خرم ؟! فكر كردي من نميدانم ؟: مرد 
  كاري نكردم! ببين من هيچ گونه بيگناهم :  زن -
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  ميدم ؟! آخه من بدون بي دليل كه بهت گير نميدم : مرد 
  تو وفادارمفقط اينو بگم كه من به ! اونشو من نميدونم : زن 
  خجالت بكش زن! خود درخت كرم ميريزه ها ! اهللا اكبر : مرد 
  اگه باورت نميشه خوب طالقم بده: زن 
  بيبن كشيدن تو به دادگاه واسه من مثل كشيدن مو از ماسته: مرد 
  من به اين چيزاش هيچ كاري بيلميرم: زن 
  اي پوخ گويوم سوزون آقزووا: مرد 
  سيكتير بابا: زن 
  

   ايش- سوسولي به روش
  

  آرايشگاه نبودي مگه ؟! چرا انقد دير كردي ؟ دلم هزار را رفت : مرد 
  مگه به من شك داري ؟! اوا اين چه سواليه ؟ خب معلومه آرايشگاه بودم : زن 
  من به تو بيشتر از خودم اعتماد دارم!! چه حرفا ميزني : مرد 
  ده اومدم كه آرايشم خراب نشهآخه ميدوني چي شد ؟ از آرايشگاه تا خونه پيا: زن 
  فكر كنم فشارم افتاده پايين! انقد نگران شدم ! اوا خوب كردي : مرد 
  تو راه كه ميومدم يه چند تا از اين عوضياي جلف لجن بهم تيكه انداختن منم جوابشونو ندادم! آخ بميرم الهي : زن 
  ن جلف بازي در بيارنفقط بلد! از اين آدما خيلي زياد شده ! خوب كاري كردي : مرد 
  حاال تو خودتو خيلي ناراحت نكن بچت ميوفته: زن 
  اوا خيلي بدي تو: مرد 

  

  

  نامه مامان غضنفر به غضنفر 
  

اين نامه را من ميگويم و جعفر خان . اميدوارم تو هم آنجا حالت خوب باشد. ما اينجا حالمام خوب است! گضنفر جان سالم
 آروم آروم بنويس كه  كه اين گضنفر ما تا كالس سوم بيشتر نرفته و نميتواند تند تند بخواند،بهش گفتم . كفاش برايد مينويسد

  پسرم نامه را راحت بخواند و عقب نماند 
  

 كيلومتري 10پدرت توي صفحه حوادت خوانده بود كه بيشتر اتفاقا توي . وقتي تو رفتي ما هم از آن خانه اسباب كشي كرديم
اينجوري ديگر الزم نيست كه پدرت هر روز بيخودي پول .  كيلومتر اينورتر اسباب كشي كرديم10ما هم . خانه ما اتفاق ميافته

پدرت شماره پالك خانه قبلي را . خواستي نامه بفرستي به همان آدرس قبلي بفرست. آدرس جديد هم نداريم. روزنامه بدهد
  ن اينجا به همون آدرس قبلي بيانآورده و اينجا نصب كرده كه دوستان و فاميل اگه خواستن بيا
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ولي اين .  روز 3دوميش   روز طول كشيد ،4اوليش . همين هفته پيش دو بار بارون اومد. آب و هواي اينجا خيلي خوب نيست
  هفته دوميش بيشتر از اوليش طول كشيد

  
آن دكمه فلزي ها پاكت را . مآن كت شلوار نارنجيه كه خواسته بودي را مجبور شدم جدا جدا برايت پست كن گضنفر جان،

  ولي نگران نباش دكمه ها را جدا كردم وجداگانه توي كارتن مقوايي برايت فرستادم. سنگين ميكرد
  

هر روز صبح . از كارش راضيه الحمداهللا.  نفر آدم زير دستش هستن900  ،800ميگه هر روز . پدرت هم كه كارش را عوض كرده
  هاي اونجا رو كوتاه ميكنه و شب مياد خونه چمن ميره سر كار تو بهشت زهرا،

  
  جعفر خان كفاش رفته بود دستشويي حاال برگشت. ببخشيد معطل شدي

  
اين دختره هم كه فقط يه مايو بيشتر . گفتن كه فقط اجازه دارن مايو يه تيكه بپوشن. ديروز خواهرت فاطي را بردم كالس شنا

  خودت تصميم بگير كه كدوم تيكه رو نپوشي. كه عقلم به جايي قد نميدهبهش گفتم ننه من . اون هم دوتيكه است نداره،
  

فهميدم بهت خبر ميدم كه بدوني باالخره . هنوز نميدونم بچه اش دختره يا پسره . اون يكي خواهرت هم امروز صبح فارغ شد
  به سالمتي عمو شدي يا دايي

  
حسن آقا هم طفلكي وقتي داشت زير .  را به آب دريا بندازنمرحوم پدرش وصيت كرده بود كه بدنش! راستي حسن آقا هم مرد

  شرمنده !دريا براي مرحوم پدرش قبرميكند نفس كم آورد و مرد
  

  خبر جديدي نيست.. همين ديگه 
  مادرت.. قربانت 

  
ن نامه را برايت ولي وقتي يادم افتاد كه ديگه خيلي دير شده بود و اي گضنفر جان خواستم برات يه خرده پول پست كنم،  :راستي

  پست كرده بودم

  

  

  ضد حال يعني چي؟ 
  

  ضدحال يعني وقتي يه قرار لطيف تو اينترنت داري وصل نشي
  

  ضدحال يعني وقتي منتظر فيلم مورد عالقت هستي برق بره
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  ضدحال يعني بعد از كلي مصيبت كه بابات برات موبايل ثبت نام كرده همه سيمكارتا بياد جز مال تو
  

  ي روز تولدت دوست پسرت جلوي دوستات فقط يه شاخه گل بهت بده و تو هم جلو همه سوسك بشيضدحال يعن
  

  ضدحال يعني دوست دخترتو بيرون با يه پسر ديگه ببينن
  

  ضدحال يعني يه جلسه سر كالس نري فقط همون يه جلسه استاد حضور غياب كنه
  

  ضدحال يعني با شكم گرسنه بري تو صف ژتون تموم كرده باشن
  

  ضدحال يعني يه هفته قبل از اينكه جشن تولد بگيري خاله مامانت فوت كنه
  

  مثل قبض تلفن وموبايل امير حجواني...!!  تومن987979543456547979794654687ضدحال يعني قبض تلفن بياد 
  

  ضدحال يعني بعد از كلي مخ زدن تو اينترنت همينكه بياي به نتيجه برسي اشتراكت تموم بشه
  

   افتادن9,75. يعني باضدحال
  

  ضد حال يعني يه مانتو خوشگل بخري همون روز اول گير كنه به صندلي پاره بشه
  

   بري سر كالس استاد نياد7ضدحال يعني صبح ساعت 
  

  25ضدحال يعني شرطي بيدل بزني امتيازت بشه 
  

  10ضدحال يعني بعد اينكه كلي افه زبان اوومدي نمره زبانت بشه 
  

  شاخه مودمو اشتباهن بزنه تو پريز برق2اش كوچيكت ضدحال يعني داد
  

  ضد حال يعني بري عروسي خانمها و اقايون جدا باشن
  

  مامان يا بابا بياد تو.........ضدحال يعني تو اتاقت فيلم نگاه ميكني همينكه ميرسه جاي
  

  ضدحال يعني هيستوري رو پاك نكني همه ايميالتو داداشه فضولت بخونه
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  كنكور شدن11فر ضدحال يعني ن
  

  ضدحال يعني كارگردان شدن حنا مخملباف
  

  ضدحال يعني كانديد شدن رفسنجاني براي انتخابات مجلس
  

  ضدحال يعني خواننده شدن ميناوند
  

  ضدحال يعني حسني امام جمعه اروميه
  

   دي-ضدحال يعني پژو آر
  

  ضدحال يعني فيلم ژاپني
  

  ضدحال يعني عشق يه طرفه
  

   مثل گل اس اس به پس پس92ردن دقيقه ضدحال يعني گل خو
  

  ضدحال يعني صبح روزي كه با دوستات ميخواي بري كوه بارون بياد
  

  ضدحال يعني از سرويس دانشگاه جا موندن
  

  ضدحال يعني با ماشين بابا جريمه شدن
  

  ضدحال يعني سالم كني جوابتو ندن
  

  ضدحال يعني عينكت سر جلسه امتحان بيفته زمين بشكنه
  

  ال يعني سر جلسه امتحان خودكارت تموم بشهضد ح
  

  ضدحال يعني با دوست دخترت بري كافي شاپ دخترخالتو ببيني
  

  ضدحال يعني تاكسي سوار شي وسط راه بنزين تموم كنه
  



 

 106

  
  ضدحال يعني دفترچه تلفنتو گم كني

  
  ضد حال يعني اونيكه خيلي دوستش داري رو نتوني ببيني

  

  

  ود من كه مي دونم منظورش چي ب
  

يكبار كه از جلوي هم . هركجا مي رفتم اونو مي ديدم. همون لحظه كه وارد دانشكده شدم متوجه نگاه سنگينش شدم:شنبه
  ببخشيد: دراومديم نزديك بود به هم بخوريم صداشو نازك كردو گفت

  
روع به خوندن بورد  هم كه داشتم بورد رو ميخوندم اومد پشت سرم ش5/9تازه ساعت . من كه ميدونم منظورش چي بود

  اون ميخواد زن من بشه. آره دقيقا مي دونم منظورش چيه.كرد
  

  از خدا پنهون نيست از شما چه پنهون تصميم گرفتم باهاش ازدواج كنم. بچه ها ميگفتن اسمش مريمه
  

موقع رفتن تو سرويس يه خانومي پشت سرم نشسته بود و با رفيقش مي گفتن ومي .  به دانشكده رفتم9 امروز ساعت:يكشنبه
اسمش رو ميدونستم . من كه ميدونم منظورش چي بود. تازه به من گفت ببخشيد آقا ميشه شيشه پنجرتونو ببندين. خنديدن

  اسمش نرگسه
  

از خدا پنهون . راستيتش منم از اون بدم نمياد. نو نرم كنه كه بگيرمشمثل روز معلوم بود كه با اين خنده هاش ميخواد دل م
  نيست از شما چه پنهون تصميم گرفتم با نرگس هم ازدواج كنم

  
بعد از كالس مينا يكي از همكالسيهام جزوه منو ازم . امروز به محض اينكه وارد دانشكده شدم سر كالس رفتم:دوشنبه
از خدا . راستيتش منم ازش بدم نمي آد. حتما مينا هم عالقه داره با من ازدواج كنه.ودمن كه ميدونم منظورش چي ب.خواست

  پنهون نيست از شما چه پنهون تصميم گرفتم با مينا هم ازدواج كنم
  

فقط يكي ازم پرسيد آقا ببخشيد امور . نه از مريم خبري بود نه از نرگس نه از مينا. امروز اصال روز خوبي نبود:سه شنبه
ولي تصميم نگرفتم باهاش ازدواج كنم چون كيفش آبي بود احتماال . شجويي كجاست؟ من كه ميدونستم منظورش چي بوددان

  استقالليه
  

ولي من ميدونم رفيقم به ارتباط باالي من با . بدبخت منظوري نداشته! اي بابا : وقتي جريان رو به دوستم گفتم به من گفت
  چشم دوستم هم كه شده هجور شده با اين يكي هم ازدواج ميكنمدخترا حسوديش ميشه حاال به كوري 
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. امروز وقتي داشتم وارد سلف مي شدم يك مرتبه متوجه شدم كه از دانشگاه آزاد ساوره به دانشگاه ما اردو اومدند:چهارشنبه

اما تو كار . رش چيهدانشكده پرستاري كجاست؟ من كه مي دونستم منظو! يكي از دختراي اردو از من پرسيد ببخشسد آقا
راستيتش . حيف اسمش رو نفهميدم. درستي خودم موندم كه چطوراين دختر ساوجي هم منو شناخته و به من عالقه پيدا كرده

طفلكي گناه داره از عشق . از خدا پنهون نيست از شما چه پنهون تصميم گرفتم هرطور شده پيداش كنم و باهاش ازدواج كنم
  من پير ميشه

  
من كه ميدونستم منظورش از اين نوشابه . يكي از دوستاي هم دانشكده ايم به نام احمد منو به تريا دعوت كرد:پنج شنبه

  راستيتش از خدا پنهون نيست از شما چه پنهون عمرا قبول كنم. ميخوا د كه من بي خيال مينا بشم. خريدن چيه
  

اجب شكوه و عظمتي بود داشتم . زرگ خودم رو مي ديدمامروز صبح در خواب شيريني بودم كه داشتم خواب عروسي ب:جمعه
وقتي تو صف . مادرم يكهو از خواب بيدارم كرد و گفت كه برم چند تا نون بگيرم... انگشتم رو توي كاسه عسل فرو ميكردم كه

  نانوايي بودم دختر خانومي ازمن پرسيد ببخشيد آقا صف پنج تايي ها كدومه؟
  

   اما عمرا اگه باهاش ازدواج كنممن كه ميدونم منظورش چي بود
  

  راستش از خدا پنهون نيست از شما چه پنهون من از دختري كه به نانوايي بياد زياد خوشم نمي آد
  

امروز . نمي خواد بري دانشگاه: امروز صبح زود از خواب بيدار شدم صبحانه را خوردم واومدم كه راه بيفتم كه مادرم گفت:شنبه
راستيتش از خدا پنهون نيست از شما چه پنهون مردم ميگن من مشكل رواني . برو از بيمارستان بگيرنوار مغزت آماده است 

  دارم
  

. به من گفت آقا لطفا چند دقيقه صبر كنيد. وقتي به بيمارستان رسيدم از خانوم مسئول آزمايشگاه جواب نوار مغزم رو خواستم
  من كه ميدونستم منظورش چي بود

  

  آيا ميدانيد؟ 
  
دانيد چرا ناپلئون هميشه از كمر بند قرمز استفاده ميكرده و اين كه حكمت كمربند ناپلئون چيست ، اين سوال براي خيليها مي

  از كمربند قرمز استفاده ميكرده تا از افتادن شلوارش جلوگيري كند: پيش آمده و جواب آن فقط يك جمله است 
  

  كنه كاري عيب نمي گذارند؟ چون كار از محكم  دبيليو ميچرا روي آدرس اينترنت به جاي يك دبيليو، سه تا
  

  شود چه نام دارد؟ دندان مصنوعي آخرين دنداني كه در دهان ديده مي
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  ايستند و خيس نشوند؟ وقتي هوا آفتابي باشد اين كار را انجام دهند شود چهارنفر زير يك چتر به چطور مي

  
  كشد؟ بيضي اگر سر پرگار گيج برود چه مي

  
  افتد گيرد؟ چون اگر هر دو را بگيرد، مي لك موقع خواب يك پايش را باال مي  لكچرا
  

  رود؟ چون ظاهرا چاره ديگري ندارد چرا دود از دودكش باال مي
  

  شباهت نون سوخته با آدم غرق شده و زني كه حامله شده چيه؟ هر سه تاشونو دير كشيدن بيرون
  

  ينترين مرد جهان كيست؟ امام جمعه قزو شجاع
  

  فرق باطري با مرد چيست؟ باطري اقال يك قطب مثبت داره ولي مرد هيچ چيز مثبتي نداره
  

  اختراعي كه براي جبران اشتباهات بشر درست شده چيست؟ طالق
  

  زنه كنن؟ يه غواص ميره در مي چه طوري زير دريايي بعضيها رو غرق مي
  

  نر داده استه ناف يعني چه؟ ناف نمره صفري است كه طبيعت به شكم بي
  

  گوشتي بره خط وسط قرص براي چيه؟ براي اينكه اگه با آب نرفت پايين با پيچ
  

  اي است كه شلوارلي پوشيده كند چيست؟ مورچه اگه يه نقطه آبي روي ديوار ديديد كه حركت مي
  

  انيدلطفاً بچرخ«: نويسم شود سر كار گذاشت؟ در دو روي يك كاغذ مي بعضيها را چگونه براي هميشه مي
  

   ممنوع بود18روند؟ براي اينكه براي زير  تايي به سينما مي18چرا بعضيها هميشه 
  

  دهند؟ چون فرق دست راست و چپشونو بلد نيستند چرا بعضيها با دو دستشان دست مي
  

  داره» گره«شه؟ براي اينكه ته دمش  رد نمي» سوراخ سوزن«چرا فيل از 
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  جذابيت هاي منحصر به فرد تهران 
  
اما تهران جذابيت هاي منحصر . ر هفته گذشته اعالم شد كه تهران يكي از ده شهر نامطلوب جهان براي سكونت شناخته شدد

  بفردي هم دارد كه در هيچ جاي دنيا نظير ندارد
  
  

ه ديدن تهران تنها شهري است كه در آن مي توانيد وسط خيابانهاي آن نماز بخوانيد، وسط پارك شام بخوريد، در رستوران ب
مانكن هاي لباس هاي مدل جديد برويد، در تاكسي نظرات سياسي تان را بگوييد، در كوه برقصيد، اما براي مالقات با نامزدتان 

  بايد به يك خانه خلوت برويد
  
  

تهران تنها شهري است كه در آن دو نفر روي دوچرخه مي نشينند، چهار نفر روي موتورسيكلت مي نشينند، شش نفر توي 
   نفر سوار اتوبوس مي شوند60 نفر توي ميني بوس مي نشينند و 25شين مي نشينند، ما
  
  

تهران تنها شهري است در دنيا كه پياده ها حتما از وسط خيابان رد مي شوند، اتومبيل ها حتما روي خط عابر پياده توقف مي 
  كنند و موتورسيكلت ها حتما از پياده رو عبور مي كنند

  
  

   دنياست كه در آن هميشه همه چراغ ها قرمز است، اما هر كس دوست داشت از آن عبور مي كندتهران تنها شهر
  
  

  در تهران از همه جاي ماشين ها صدا در مي آيد، جز از ضبط صوت آنها
  
  

  در تهران هيچ جاي زنها معلوم نيست، با اين وجود مردها به همه آن جاهايي كه ديده نمي شود هم نگاه مي كنند
  
  

   در خيابان ها و پارك ها با صداي بلند با هم حرف مي زنند، جز سخنرانان كه حق حرف زدن ندارندهمه
  
  

تهران تنها شهري است در دنيا كه همه صحنه هاي فيلمهاي بزن بزن را در خيابان هاي شهر مي توانيد ببينيد، اما تماشاي اين 
  فيلمها در سينما ممنوع است
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 شوند طرفدار براندازي هستند، وقتي به مهماني مي روند اصالح طلب مي شوند و وقتي راه پيمايي مردم وقتي سوار تاكسي مي
  مي كنند محافظه كارند و وقتي سوار موتورسيكلت مي شوند راست افراطي مي شوند

  
  

   مي رودرانندگي در تهران مثل سياست ايران است، هركسي هر كاري دلش بخواهد مي كند، اما همه چيز به كندي پيش
  
  

 كيلومتر حركت مي كنند و در 20 كيلومتر حركت مي كنند، در خيابانها با سرعت 70ماشين ها در كوچه هاي تنگ با سرعت 
  بزرگراهها پارك مي كنند تا راه باز شود

  
  

 70سال  ميالدي زندگي مي كنند و در جنوب شهر در 2008و تهران تنها شهري است در دنيا كه در شمال شهرمردم در سال 
  هجري قمري 

  

  

  چند درس اخالقي 
  
  

يهو يه چراغ جادو ... يه روز مسوول فروش ، منشي دفتر ، و مدير شركت براي ناهار به سمت سلف قدم مي زدند: درس اول 
من براي هر كدوم از شما يك آرزو : جن ميگه... روي زمين پيدا مي كنن و روي اون رو مالش ميدن و جن چراغ ظاهر ميشه

من مي خوام كه توي باهاماس باشم ، سوار يه قايق بادباني !... اول من ، اول من«منشي مي پره جلو و ميگه ... ورده مي كنمبرآ
: بعد مسوول فروش مي پره جلو و ميگه... پوووف منشي ناپديد ميشه... »شيك باشم و هيچ نگراني و غمي از دنيا نداشته باشم

ام توي هاوايي كنار ساحل لم بدم ، يه ماساژور شخصي و يه منبع بي انتهاي آبجو داشته من مي خو!... حاال من ، حاال من«
: مدير ميگه... حاال نوبت توئه: بعد جن به مدير ميگه... مسوول فروش هم ناپديد ميشه! پوووف... »باشم و تمام عمرم حال كنم

  من مي خوام كه اون دو تا هر دوشون بعد از ناهار توي شركت باشن«
  

  نتيجهء اخالقي اينكه هميشه اجازه بده كه رئيست اول صحبت كنه
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منم مي : يه خرگوش از كالغ پرسيد... يه كالغ روي يه درخت نشسته بود و تمام روز بيكار بود و هيچ كاري نمي كرد: درس دوم
خرگوش روي زمين كنار درخت !... يالبته كه مي تون: تونم مثل تو تمام روز بيكار بشينم و هيچ كاري نكنم؟ كالغ جواب داد

  يهو روباه پريد خرگوش رو گرفت و خورد... نشست و مشغول استراحت شد
  

  براي اينكه بيكار بشيني و هيچ كاري نكني ، بايد اون باال باالها نشسته باشي: نتيجهء اخالقي
  
  
  
  

راهبه سوار ميشه و راه ... ش به مقصدشيه روز يه كشيش به يه راهبه پيشنهاد مي كنه كه با ماشين برسوند: درس سوم
: راهبه ميگه... چند دقيقهء بعد راهبه پاهاش رو روي هم ميندازه و كشيش زير چشمي يه نگاهي به پاي راهبه ميندازه... ميفتن

يطون چند دقيقه بعد بازم ش... كشيش قرمز ميشه و به جاده خيره ميشه...  رو به خاطر بيار129پدر روحاني ، روايت مقدس 
روايت ! پدر روحاني: راهبه باز ميگه... وارد عمل ميشه و كشيش موقع عوض كردن دنده ، بازوش رو با پاي راهبه تماس ميده

بعد از اينكه ... كشيش زير لب يه فحش ميده و بيخيال ميشه و راهبه رو به مقصدش مي رسونه!...  رو به خاطر بيار129مقدس 
به پيش «:  رو پيدا مي كنه و مي بينه كه نوشته129ع ميدوه و از توي كتاب روايت مقدس كشيش به كليسا بر مي گرده سري

  كار خود را ادامه بده و بدان كه به جالل و شادماني كه مي خواهي مي رسي... برو و عمل خود را پيگيري كن
  

  اي بزرگي رو از دست ميدينتيجهء اخالقي اينكه اگه توي شغلت از اطالعات شغلي خودت كامال آگاه نباشي، فرصته
  
  
  
  

همون موقع زنگ در خونه به ... بالفاصله بعد از اينكه زن پيتر از زير دوش حمام بيرون اومد پيتر وارد حمام شد: درس چهارم
ا ت...  پشت در ايستاده بود- رابرت- همسايه شون ... زن پيتر يه حوله دور خودش پيچيد و رفت تا در رو باز كنه... صدا در اومد

بعد از چند لحظه تفكر ، زن !...  دالر بهت ميدم اگه اون حوله رو بندازي زمين1000همين االن : رابرت زن پيتر رو ديد گفت
زن دوباره حوله رو دور خودش ...  دالر به زن پيتر ميده و ميره1000پيتر حوله رو ميندازه و رابرت چند ثانيه تماشا مي كنه و 

چيزي در ... خوبه: پيتر گفت... رابرت همسايه مون بود: كي بود زنگ زد؟ زن جواب داد:  پيتر پرسيد...پيچيد و به حمام برگشت
   دالري كه به من بدهكار بود گفت؟1000مورد 

  
اگه شما اطالعات حساس مشترك با كسي داريد كه به اعتبار و آبرو مربوط ميشه ، هميشه بايد در وضعيتي : نتيجهء اخالقي
  د از اتفاقات قابل اجتناب جلوگيري كنيدباشيد كه بتوني
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دوستانم ... والدينم خيلي كمكم كردند... من و نامزدم قرار ازدواجمون رو گذاشته بوديم... من خيلي خوشحال بودم: درس پنجم
خواهر نامزدم فقط يه چيز من رو يه كم نگران مي كرد و اون هم ... خيلي تشويقم كردند و نامزدم هم دختر فوق العاده اي بود

اون دختر باحال ، زيبا و جذابي بود كه گاهي اوقات بي پروا با من شوخي هاي ناجوري مي كرد و باعث مي شد كه من ... بود
يه روز خواهر نامزدم با من تماس گرفت و از من خواست كه برم خونه شون براي انتخاب ... احساس راحتي نداشته باشم

 500اگه همين االن :  شدم و وقتي رفتم اونجا اون تنها بود و بالفاصله رك و راست به من گفتسوار ماشينم... مدعوين عروسي
من ميرم توي اتاق : اون گفت... من شوكه شده بودم و نمي تونستم حرف بزنم................! دالر به من بدي بعدش حاضرم با تو 

كه داشت از پله ها باال مي رفت من بهش خيره شده بودم و بعد از وقتي ... خواب و اگه تو مايل به اين كار هستي بيا پيشم
يهو با چهرهء نامزدم و چشمهاي اشك ... رفتنش چند دقيقه ايستادم و بعد به طرف در ساختمون برگشتم و از خونه خارج شدم

ما خيلي ... رون اومديتو از امتحان ما موفق بي: آلود پدر نامزدم مواجه شدم پدر نامزدم من رو در آغوش گرفت و گفت
به خانوادهء ما خوش ... ما هيچكس بهتر از تو نمي تونستيم براي دخترمون پيدا كنيم... خوشحاليم كه چنين دامادي داريم

  !اومدي
  

  هميشه كيف پولتون رو توي داشبورد ماشينتون بذاريد: نتيجهء اخالقي

  

  

  
  ماجراهاي غضنفر

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
به نام خدا و با عرض سالم :خبرنگار از غضنفر مي پرسه نظر شما درباره اينكه اين كوچه اسفالت نيست چيه؟؟غضنفر ميگه

خدمت دست اندركاران صدا وسيما و با عرض سالم ويژه خدمت مقام معظم رهبري و خانواده معظم شهدا وجانبازان و 
  من بچه اين محل نيستم, ايثارگران

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ميشه؟؟مثال اگه من در و ببندم هواي بيرون گرم : ميگه..به غضنفر ميگن در و ببند هواي بيرون سرده
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 چه ":  و پرسيدروحاني او را به كنار پنجره برد. جوان ثروتمندي نزد يك روحاني رفت و از او اندرزي براي زندگي نيك خواست
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 بعد روحاني آينه ".  آدم هايي كه مي آيند و مي روند و گداي كوري كه در خيابان صدقه مي گيرد":  ؟ جوان گفت "مي بيني 
روحاني !! ".خودم را مي بينم":  جوان گفت ".در آينه نگاه كن و بعد بگو چه مي بيني"-: بزرگي به او نشان داد و باز پرسيد

اما در آينه ، اليه نازكي از . آينه و پنجره هر دو از يك ماده اوليه ساخته شده اند، شيشه! گران را نمي بيني ديگر دي": گفت 
  نقره در پشت شيشه قرار دارد

  

  

  آيا ميدانستيد ؟؟؟؟؟؟؟ 
  

 دلم در ديشب من در بند كور دالن عشق ستيز بودم به گناه عاشق بودن چون عشقم را در پستوي خانه نهان نكردم چون راز
چشمانم پيدا بود مرا به گناه نشستن نزد زيباريي دستبند زدن گفتند كه چرا عاشقي؟ گفتند كه شعله اي در دلت داري گفتند 
كه آتش گناه است و تو آتشي در دل داري دهانت را مي بويند مبا دا گفته باشي دوستت دارم دلت را مي پويند مبادا شعله اي 

  غريبيست غريبهدر آن نهان باشد روزگار 
  
  

  اينا رو هم بخونيد بد نيست
  

  :آيا ميدانستي 
  آيا ميدانستي كه رودي در كامبوج شش ماه سال ازشمال به جنوب و شش ماه ديگر سال از جنوب به شمال جريان دارد

  آيا ميدانستي كه طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست
  دن انسان زبان استآيا ميدانستي كه سريع ترين عضله ب

   ميليون سلول احساس دارد كه مسووليت گرفتن تصاوير و تشخيص رنگها را بر عهده دارد135آيا ميدانستي كه شبكه چشم 
  آيا ميدانستي كه بدن انسان پنجاه هزار كيلومتر رشته عصبي دارد

  آيا ميدانستي كه در برج ايفل دو ميليون و نيم پيچ به كار رفته است
  نستي طول رگهاي بدن انسان پانصد و شصت هزار كيلومتر استآيا ميدا

  آيا ميدانستي كه هشت پا با وجود داشتن بدني بزرگ ميتواند از سوراخي به قطر پنج سانتيمترعبور كند
  آيا ميدانستي كه تنها موجودي كه ميتواند به پشت بخوابد انسان است

  

  

  من زن ميخوام با اين مشخصات 
  

  واج يكي از مهمترين اصول اجتماعي ، همچنين تشكيل خانواده يكي از مهمترين وآنجا كه امر ازد
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  .بنيادين ترين ساختارهاي اجتماعي ميباشد 
  در ميان جمعي براي آن جمع موجبات )عذب؟ يا عزب ؟( و همانطور كه ميدانيد حضور يك پسر مجرد 

   و صداقتم رامعصيت را فراهم ميدارد ، لذا اينجانب كاظم كه هميشه حسن نيت
  در خدمت به اهالي محترم گروپ ثابت كرده ام از همين تريبون رسمي اعالم ميكنم كه

  
  *.*.*من اصال قصد ازدواج ندارم*.*.*

  
  چي بگم ؟ رشد قارچي آمار طالق و رشد منفي ازدواج در جامعه.... منتها ديگه خيلي اصرار ميكنيد 

  بنده از) يعني به ازاي هر پسر پنج دختر ( به پسران ما ، همچنين عدم تناسب تعداد دختران نسبت 
  !جان گذشتگي ميكنم ، تن به ازدواج ميدهم 

  
  در همين راستا ، از تمامي عالقه مندان به وصلت و واجدين شرايط دعوت به عمل مي آيد

   ايميل ارسالارديبهشت سال جاري به همين: مشخصات خود را تا پايان وقت اداري امروزچهارشنبه مورخ نوزدهم 
  . سال ديگه كه من پول دار شدم عقد بگيريم30نمايند تا 

  
  براي حفظ جمع محوري عزيزاني كه سنشون باالتر(  سال22 تا 19فقط : محدوديت سني: مهم

  )فرنگيا ميگن فميل فرند:هستش ميتونن به عنوان خواهر در معيت و پا در ركاب ما باشن
  

  حداقل مشخصات
  

  مشخصات ظاهري) الف
  
  170- 165 قد -

  
  زن ميخوايم!  بيشتر نباشه هاااا امير حجواني كوپول كه نميخوام60- 50 وزن -

  
   اندام برزيلي-

  
   چهره متناسب و دوست داشتني-

  
  

  مشخصات ظاهري) الف
  
  170- 165 قد -
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  زن ميخوايم!  بيشتر نباشه هاااا امير حجواني كوپول كه نميخوام60- 50 وزن -

  
   اندام برزيلي-

  
   چهره متناسب و دوست داشتني-

  
  فك كنم ميشه نازك و خردسال حاال مد شده مام از... آقا خودمم نميدونم چي ميشه (  تيپ تينيجر-

  )همونا ميخوايم 
  
   لباس مارك پوش حتما-

  
  )خوشم نمياد مردونه بزنه (  تمايل به عطر هاي زنانه -

  
  )خوشت مياد مردا رژ لب بزنن ؟.... مرده ، دامن برا زن آخه شلوار برا (  حتما دامن پوش باشه اونم بلند -

  
  سبزه هم با برنزه! نه التماس نكن!  رنگ پوست يا برنزه يا سفيد، وسط نداره بگي من سبزه ام -

  ...از پشت كوه اومده باشيم از پشت سلسله جبال آلپ اومديم .... فرق داره منو اينجا سياه نكن 
  برو خودتو سياه كن... آريشو بلدم من از تو بهتر مارك لوازم 

  
  چشاش.. ميگن اسمش ثرياست ... شنيدي ميگن ... آبي باشه بهتره (  رنگ چشم ترجيحا رنگين -

  )همرنگ درياست 
  
   )-  اون توشه- اين روشه-آقا لنزم همون عينكه ديگه منتها! (  ابدا ، تاكيد ميكنم ابدا عينكي نباشه -

  
  !ه اون ور يه مقاله خوندم افت ميكنه ، گوشتي ميشه  ب35 دماغ عملي نباشه از -

  
  ...اين خيلي مربوط ميشه چون اين دسته گل به همسايه نكشيده كه (  مادرش نبايد چاق باشه -

  پس اگه مادرش پا به سن گذاشته چاق شده ، يعني... علم جنتيك ثابت كرده به مادرش ميكشه 
  -!يه مردم پس فردا اين چاق ميشه من منحرف ميشم منم ... اينم پا به سن بگذاره چاق ميشه 

  )شوهر داري به خدا سخته ... جامعه ما هم كه پر شده از گرگ هاي انسان نما 
  
  )پس فردا پسرمونم ميكشه به اين ديگه (  استخون درشت حتما -

  



 

 116

  .... شده زن بايد موش بلند باشه ، يعني چي جديدا مد(  مو حتما بلند ، اكيدا عرض ميكنم بلند -
  مردا زن شدن موهاشونو ميندازن گل شونشون عقب پيش پيشي ميبندن ، زنا كوتاه ميكنن آدم

  )فكر ميكني سرباز فراري ... ميترسه خونه راهشون بده 
  
  منم خوش رقصم رقصم... جينگيل جوات نباشه ، شب به شب قراره با ما برقصه (  رقص عالي -

  )افول ميكنه 
  
  
  .... صبح تا شب عزادار نباشه همش سياه -بپوشه  حتمن رنگ روشن -

  
   ابروهاش پر باشه كه بعد از يه مدت بتونه اينو مدلشو عوض كن حوصلمون سر نره-

  
  )من پول ندارم هر روز بدم آرايشگاه (  رويش موهاش كم باشه -

  
  با آدم ميخوادبا... خشانت نداشته باشه ... ناز داشته باشه ...  صداش نرم باشه ، چيطوري بگم -

  زبانم بلد نبود حتما لحجه؟ لهجه؟ اش رو داشته باشه! تلفني حرف بزنه سكته نكنه 
  
  قشنگ باشه كه پس فردا تابستون صندل پوشيد) انگشتاي پاش (  پيشونيش بلند باشه پاهاش -

  نيافته) ته اسمش يادم رف... اين تو ارباب حلقه ها بود ( آدم ياد پاهاي اون يارو تو چي بود اسمش ؟ 
  
  مشخصات مالي) ب
  
  )حاال داشتم خواهر داشته باشه برادر نداشته باشه پس فردا ميراث خور بشه(  تك دختر باشه -

  
   يا سيگاري باشه يا سابقه سكته قلبي مغزي يا هم سرطان داشته- باشه 65 ترجيحا پدرش باال -

  باشه
  
   حتما متكمن باشه باباش-

  
  ديگه هيچي هيچي يه زانتيايي مزدايي چيزي... ه باشه يا پرادو يا رونيز سوناتا هم بود ايب نداره  باباش يا ماكسيما داشت-

  داشته باشه پس فردا ماشين عروس آبرو ريزي نشه 
  
  گوشي حتما نوكيا) خوب آنتن بده ( 0912 موبايل -

  



 

 117

   سوم زن و مرد بايدتو هزاره... بابا اين حرفاي سنتي رو كنار بزاريد (  خودش حتما شاغل باشه -
  )دوشادوش هم كار كنن

  
   مهريه يك سكه بهار آزادي به نيت خودش-

  
  : جهيزيه درست حسابي بياره شامل -

  
   مبل نشيمن-

  
   مبل پذيرايي-

  
   مبل نهار خوري-

  
   ديپورت- نره از مفت آباد دو تا تير تخته بياره بزاره وسط -جنسش جوهر باشه (  مبل آشپزخونه -

  ) خودش همشو خونه باباش من شوخي ندارم ها ميكنم با
  
  همه تيفال....  سرويس آشپزخونه اش قابله و -

  
   سرويس چاقو و قاشق چنگال زورينگر-

  
   يخچال حتمن سايد باي سايد ازينا كه يخ تيلينگ تيلينك تف ميكنن بيرون رنگشم استيل باشه-

  سفيد خز شد رف پي كارش
  
   سورخكن-

  
   تستر-

  
   ميكر ساندويچ-

  
  برنداري چرخ گوشت و آبميوه... (  و وسائل برقي آشپزخونه هم يا مولينكس يا سامسونگ يا دوو -

  )گيري پارس خزر بياري 
  
  ... همينطور جارو برقي و -
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   لوازم صوتي و تصويري كامل-
  
   سينما خانوادگي با اين تلوزيوناي فلت سامسونگ يا سوني كه مثل هيچكدام ديگر نيست-

  
  باسشويي كنوود ل-

  
  )اطالعات تكميلي بعدا به اطالع ميرسونيم (  اجاق گاز اگرم خارجي نمياره يا پاديسان يا سينجر -

  
  االن ديگه اين تشريفات و تجمالت كه مايه!  عروسي هم نيميگيريم ، من به خاطر عشق ميگم -

  خونه زندگيمون مثل دوتاميريم يه سفر با هم مشهد بر ميگرديم ميريم سر .... بقاي زندگي نيست 
  اينا آخه خوب نيست مشهد تبركه ، نيت مقدسه... گنجيشك عاشق كيش و دوبي و تركيه و آنتاليا 

  من به خاطر اين ميگم
  
  مشخصات تحصيلي):ج
  
   حتما يا كنكوري باشه يا دانشجو-

  
   كه شهريه دانشجوهاي محترم دانشگاه آزاد در صورتي كه تعهد كتبي ازخانوادشون داشته باشن-

  دانشگاهشون تا قرون آخر پاي اوناس ميتونن ثبت نام كنن
  
   دانشجوهاي عزيز دانشگاه سراسري هم بايد تعهد داشته باشن كه مخارج جانبي پرداخت ميشه-
  )آقا زن ميگيرم صلواتي بورس تحصيلي نميديم كه ( 
  
  ميخوام چيكار بره ...  ترجيحا دانشجوي كامپيوتر يا رشته هاي مشابه فني كه پولساز باشه-

  !بخونه از پس فردا بياد ور دلم بشينه ) دامپيوتر(دامپروري
  

  چهار نفر به قيد قرعه به عنوان همسر ثابت و ديگر شركت كنندگان فله اي صيغه

  

  

  شيوه هاي جالب رايج زيبايي درهفت كشور جهان
  

اين، . داشتند اند، موهاي زايدشان را برمي داده و دست قرار مياز ديرباز زنان ايراني به كمك يك نخ كتان نازك كه بين گردن و د
اي  شود و وسيله توان انجام داد؛ با اين تفاوت كه نخ سبب كش آمدن پوست نمي همان كاري است كه با موم گرم و سرد هم مي
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تر نيز به  ن است و سريعدرد بند كمتر از درد موچي. مناسب براي برداشتن موهاي نواحي حساس، به ويژه صورت و ابرو است
امروزه استفاده از اين روش در ميان زنان بسياري از كشورهاي جهان، از جمله اسپانيا و كانادا، مرسوم است اما . رسد اتمام مي

هاي مرسوم اپيالسيون در خاورميانه و جنوب شرقي آسياست كه منشا آن ايران  واقعيت اين است كه بند انداختن يكي از شيوه
  .استبوده 

  
  هند

  
زنان . برداري پوست و مقابله با آكنه امري رايج بوده و هست سازي و اليه در نواحي جنوبي آسيا استفاده از آرد نخود براي پاك

اند؛ تا جايي كه  ماليده آوردند و بعد، روي صورت مي اين كشورها آرد نخود را با آب يا چاي مخلوط كرده و به شكل خمير در مي
اين روش . شود بعد از انجام اين كار، پوست كامال نرم و تميز مي. اند شسته اك شود و در نهايت نيز پوست را ميپوست كامال پ

در اين كشور، مردم از همين خمير و در كنار آن از آب ليموترش نيز براي سفيدكردن آرنج و زانوهاي . امروزه در هند رواج دارد
  .كنند خود استفاده مي

  
  ژاپن

  
ها  ژاپني. هاي زيبايي كه زنان ژاپني به آن عالقه بسياري دارند، حمام كردن با گياهان و عرقيات معطر است يوهاز جمله ش

ها  به همين دليل، اكثر ژاپني. كند معتقدند حمام كردن نوعي مديتيشن است كه نه تنها جسم، بلكه روح و روان را هم پاك مي
دهند و بعد، با آب ولرم،  بلند ماساژ مي ابتدا بدن خود را به كمك يك برس دستهآنها . گيرند هر شب قبل از خوابيدن دوش مي

ريزند و براي آنكه بدنشان خوشبو  هاي معطر مي سپس وان را با آب داغ پركرده و در آن گل و برگ. دهند وشو مي خود را شست
  .خوابند و پوستشان پاك شود، مدتي در آن مي

  
  روسيه

  
اي به استفاده از وسايل  اين در حالي است كه زنان سنتي اين كشور عالقه.  شاداب و جواني دارندبيشتر زنان روسيه پوست

كفير، نوعي نوشيدني پركالري . اند كه دليل زيبايي توارثي پوستشان، نوشيدن روزانه كفير است اند و معتقد بوده آرايشي نداشته
هاي فراوان نيز نشان  بررسي. هاست  و ريزمغذيBها، به ويژه ويتامين  مينهاي پروبيوتيك كلسيم، پروتئين، ويتا و غني از باكتري

  .گذارد شود و همين موضوع بر طراوت و زيبايي پوست اثر مي داده است كه مصرف كفير سبب هضم بهتر موادغذايي مي
  

  آلمان
  

ها توجه بسياري  دهند، آلماني شان اهميتي نميها كه به زيبايي پاهاي برخالف كانادايي. ها توجه زيادي به بهداشت پا دارند آلماني
هاي   دقيقه پاهايشان را در حمامي از آب ولرم و نمك و روغن20كنند هر شب،  به اين موضوع دارند و به طور سنتي، سعي مي

  .كنند كننده استفاده  گياهي شستشو دهند و بعد، پاهايشان را با سنگ پا ماساژ داده و از مرطوب
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  نيجريه
  

گيرند به  كند و ساحل نام دارد، روغني مي  كشور آفريقايي، از سنگال تا سودان، رشد مي20ها از نوعي درخت كه در  اي يهنيجر
طبق گفته . كنند كننده پوست استفاده مي عنوان يك ماده غذايي و هم به عنوان يك كِرِم مرطوب نام كارتيد كه از آن هم به

هاي پوستي از جمله اگزما و آكنه را برطرف كرده و براي سرماخوردگي نيز  اند انواع ناراحتيتو اطباي سنتي آفريقا، اين شيره مي
  .مفيد باشد

  
بعد، روغني را كه روي سطح آب . جوشانند كنند و بعد از خشك شدن، آن را مي مردم نيجريه، ميوه درخت ساحل را جمع مي

. ز مواد طبيعي ضدحشره است و خواص ضدالتهابي و ضدميكروبي داردكنند؛ با اين اعتقاد كه اين روغن غني ا آيد، جمع مي مي
مالند و در صورت داشتن گلودرد نيز آن را  آنها در مواقع سرماخوردگي و كيپ شدن بيني، اين روغن را به اطراف بيني خود مي

  .مالند خورند و براي زيباتر شدن و مرطوب نگه داشتن پوستشان نيز آن را روي بدن مي مي
  
  زيلبر
  

هاست از گياه آواكا به عنوان يك ماده غذايي با مصارف زيبايي استفاده كرده و از آن ماسك صورت، شامپو و  ها مدت برزيلي
هاي  شده و مملو از چربي  سال قبل از ميالد مسيح در آمريكاي التين كشت مي500اين گياه از . كنند كننده تهيه مي مرطوب

مصرف چربي آواكا سبب . ، روي، آهن و پتاسيم استA ،C ،B6 ،Eهاي  فاوت شامل ويتامين نوع ريزمغذي مت20غيراشباع و 
كنند و  ها ميوه اين گياه را با شير و شكر مخلوط مي برزيلي. ها و محرك بازسازي سلولي است كاهش كلسترول خون و التهاب

  .شود  ميمالند و معتقدند نوشيدن اين مايع سبب روشن شدن پوستشان روي پوستشان مي

  

  

  روش هاي مختلف الغري در كشورهاي مختلف جهان
  
  

احتماال با يك قصه پر غصه دست به گريبان هستند، . همه آنهايي كه اضافه وزن دارند و به سالمت خودشان اهميت مي دهند
  .اگر اين قصه، غصه شما هم هست بد نيست با اين مطلب همراه شويد! رژيمي براي كاهش وزن

  
اهالي آفريقاي جنوبي، عالقه فراواني به نوشيدن چاي، چاي سبز و دم كرده . ا، چاي و دم كرده گياهان را مي نوشندآفريقايي ه

آنها اين نوشيدني ها را معموال بدون شيرين كننده هاي مصنوعي مي نوشند و با اين كار كمترين كالري را . انواع گياهان دارند
  .راه با قند و شكر دريافت مي كنندنسبت به نوشيدن قهوه شيرين يا چاي هم

  
! آفريقايي ها، به خوبي مي دانند كه در مواجهه با استرس، بايد يك دم كرده گياهي بخورند نه مقدار زيادي خوراكي پر كالري
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بدن آنها همچنين هميشه به پيام گرسنگي مغزشان توجه نمي كنند و اعتقاد دارند اكثر اوقات پيام گرسنگي در اثر كمبود آب 
  .بنابراين به جاي غذا خوردن يك ليوان چاي يا چاي دم كرده گياهي مي نوشند. از سوي مغز صادر مي شود

  
فرانسوي ها به دور هم بودن اعضاي خانواده براي صرف شام . فرانسوي ها، پشت ميز شام مي نشينند و با هم گپ مي زنند

 خانواده هاي آمريكايي كه %28شام مي خورند و اين آمار، در مقابل  خانواده هاي فرانسوي در كنار هم %92. اهميت مي دهند
  .هنگام صرف غذا دور هم جمع مي شوند بسيار چشمگير است

  
دور هم غذا خوردن يكي از مهمترين اتفاقات روزانه در فرانسه است كه سبب مي شود افراد، هنگام صرف غذا حوادثي را كه طي 

منحرف شدن ذهن از غذا خوردن باعث ايجاد وقفه در غذا شده و آهسته تر غذا خوردن . ندروز براي آنها رخ داده تعريف كن
  .سبب زودتر سير شدن مي شود

  
معموال در همه جاي دنيا سه وعده اصلي غذا، شامل صبحانه، ناهار . مكزيكي ها، يك عصرانه مفصل و يك شام سبك مي خورند

آنها اعتقاد دارند كه خوردن .  بعد ازظهر مي خورند4صرانه مفصل حدود ساعت اما مكزيكي ها به جاي شام، يك ع. و شام است
  .عصرانه كامل، باعث ايجاد اجتناب آنها از صرف وعده شام مي شود

  
يا شام آنها سبك شده و در نتيجه گرسنگي هنگام صبح به سراغشان مي آيد و آنها را مجبور به خوردن يك صبحانه كامل مي 

كالري روزانه كسب شده از طريق صبحانه، ناهار و عصرانه تا شب هنگام و وقت خواب مي سوزد و : ي گويندمكزيكي ها م. كند
  .آنها ديگر با مشكالت چاقي روبه رو نمي شوند

  
به عالوه كمي از ) معموال سيب( ميوزلي، تركيبي از جوي دو سر، يك نوع ميوه .سوئيسي ها،روزانه يك ظرف ميوزلي مي خورند

سوئيسي ها يك ظرف از اين معجون را هر روز به عنوان صبحانه صرف مي كنند تا به سالم تر . غزها و كشمش مي باشدانواع م
  .ماندن و كنترل وزنشان كمك كنند

  
فيبر موجود در ميوزلي باعث مي شود كه اين غذا به آهستگي در بدن هضم شده و در نتيجه فرد براي مدت طوالني تري سير 

 گرم شكر به آن 14د داريد كه شما هم اين صبحانه مغذي و خوشمزه را در منزل تهيه كنيد، هرگز بيشتر از اگر قص. بماند
  .اضافه نكيند

  
آنها يك ليوان آب ميوه .  از آلماني ها بدون خوردن صبحانه از خانه خارج نمي شوند%75. آلماني ها، صبحانه را جدي مي گيرند

  .ن سبوس دار ميل مي كنندطبيعي و تازه به همراه مقداري نا
  

ساندويچ هاي چند اليه به همراه پنير، سس اضافه جايي در فهرست خوراكي . انگليسي ها، ساندويچ هاي كوچك مي خورند
  .انگليسي ها ندارد

  
  .نروژي ها، در تعطيالت ورزش مي كنند اين يك سنت ريشه دار و قديمي بين آنهاست
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  سنت هاي عجيب و غريب آفريقايي ها
  
  

  !آدم دزدي و ازدواج
اگر پسري قصد ازدواج با دختري را . در سودان رسم بسيار عجيبي براي ازدواج دارند) Latwoka(» التووكا«قبيله اي به نام 

بعد از دزديدن دختر بزرگان فاميل پسر نزد پدر دختر رفته و از او درخواست كمك به دخترش را ! دزدد داشته باشد او را مي
و اگر موافق نبود پسر دزد به زور ! زند گر پدر دختر با ازدواج موافق بود، به عنوان نشانه موافقتش آن پسر را كتك ميا. كنند مي

  !كند با دخترش ازدواج مي
  .به دنيا نيامده اند بايد خدا را شكر كنند» التووكا«كنم همه دخترها به خاطر اينكه در  من فكر مي

  
  
  

  )Sharo(» شارو«رسم 
بعضي از مردم مالي، . تواند انجام دهد  است كه كسي مي ترين رسومي يكي از احمقانه ترين و غيرانساني» شارو«من رسم به نظر 

يك فرد قلدر پسر را . زنند نيجريه و كامرون پسري كه به سن ازدواج رسيده و قصد زن گرفتن دارد را در انظار مردم كتك مي
ها را تحمل كند  اگر او بتواند با موفقيت كتك. عالئم درد و رنج خود را پنهان كندزند و اين پسر جوان مجبور است  كتك مي

تعداد بسيار زيادي از پسرها درحين ثابت ! تواند همسري اختيار كند پس تبديل به مرد شده است و اگر شكست بخورد نمي
  .كردن مردانگي شان جان خود را از دست داده اند

  
  )Chewa(» چووا«سنت 

است » چووا«طبق اين سنت وقتي كسي كه اهل . از آفريقا شهرت دارد» چووا«در ميان مردم » چووا«ت ديگري به نام آيين زش
سپس از محل برش آب را با . برند برند، چاقويي برداشته و گلويش را مي ميرد، بستگانش جسد او را به محل ترسناكي مي مي

كنند كه آب  آنها زماني كار را متوقف مي) از مقعد(هاي بدن بيرون بيايد  يكنند تا همه كثيف فشار به داخل شكمش سرازير مي
  !تميز از بدن بيرون بيايد

  
  Khwetaمراسم 

. شود، در زماني كه آنها قصد ازدواج كردن دارند و بايد مردانگي خود را ثابت كنند  كه مربوط به پسران مي يكي ديگر از رسومي
در فصل زمستان در جايي منزل داده و آنها را ختنه كرده در همين حين آنها بايد كارهاي  پسران بالغ را Khwetaدر مراسم 

  .شود  كه اغلب اين كارهاي سخت منجر به مرگ پسران مي…هاي مداوم سخت و كشنده اي را انجام دهند مثل رقصيدن
  

  Lobola» لوبوال«سنت 
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هايشان آنها را  عروس يا داماد با اين سنت موافق نباشند خانوادهاگر . شود سنت ديگري است كه به ازدواج مربوط مي» لوبوال«
كنند كه  گيرد و در مورد قيمتي صحبت مي طبق اين رسم بين خانواده عروس و داماد مذاكره اي صورت مي. كنند تنبيه مي

  .داماد بايد براي ازدواج با دختر مورد عالقه اش بپردازد
مثال اگر دو خانواده . دهند به آن عمل كنند كنند و تعهد مي  خانواده سندي را امضا ميشود و دو اغلب اين مذاكره پيچيده مي

نزديك يكديگر زندگي كنند نبايد تلفني اقدام به اين كار كنند يا مالقات كوتاهي داشته باشند بلكه بايد حضوري مالقات كرده 
ها يكديگر را بشناسند اما در مورد  ك خانواده ممكن است سالآنها اعتقاد دارند اگرچه ي. و مذاكره حتما در نوشته اي ذكر شود

  .شناسند به عبارت ديگر آنها همديگر را در زمينه تعهد و وفاداري و تقدس ازدواج نمي. دانند نظر يكديگر را نمي» لوبوال«رسم 

  "اپل"سخنراني پندآموز و جالب استيو جابز بنيانگذار 
  

  استنفوردالتحصيالن دانشگاه  در مراسم فارغ
  
  

من . خوانيد هستم هاي دنيا درس مي التحصيلي شما كه در يكي از بهترين دانشگاه من امروز خيلي خوشحالم كه در مراسم فارغ
خيلي طوالني نيست و شامل سه . خواهم داستان زندگي ام را برايتان بگويم امروز مي. ام التحصيل نشده هيچ وقت از دانشگاه فارغ

  .تا داستان است
  .ولين داستان مربوط به ارتباط اتفاقات به ظاهر بي ربط زندگي هستا

  
من بعد از شش ماه از شروع دانشگاه در كالج ريد ترك تحصيل كردم ولي تا حدود يك سال و نيم بعد از ترك تحصيل تو 

  .خواهم براي شما بگويم كه من چرا ترك تحصيل كردم رفتم و خب حاال مي آمدم و مي دانشگاه مي
  
مادر بيولوژيكي من يك دانشجوي مجرد بود كه تصميم گرفته بود مرا در ليست . ي من قبل از تولدم شروع شد ندگي و مبارزهز

او شديداً اعتقاد داشت كه مرا يك خانواده با تحصيالت . پرورشگاه قرار بدهد كه يك خانواده مرا به سرپرستي قبول كند
يك وكيل و زنش قبول كرده بودند كه مرا بعد . ه چيز را براي اين كار آماده كرده بوددانشگاهي بايد به فرزندي قبول كند و هم

از تولدم از مادرم تحويل بگيرند و همه چيز آماده بود تا اينكه بعد از تولد من اين خانواده گفتند كه پسر نمي خواهند و دوست 
ن نصف شب يك تلفن دريافت كردند كه آيا حاضرند مرا به اين جوري شد كه پدر و مادر فعلي م. دارند كه دختر داشته باشند

التحصيل  مادر بيولوژيكي من بعداً فهميد كه مادر من هيچ وقت از دانشگاه فارغ. فرزندي قبول كنند يا نه و آنان گفتند كه حتماً
 به فرزند خواندگي مرا مادر اصلي من حاضر نشد كه مدارك مربوط. نشده و پدر من هيچ وقت دبيرستان را تمام نكرده است

  .ها قول دادند كه مرا وقتي كه بزرگ شدم حتماً به دانشگاه بفرستند امضا كند تا اينكه آن
  

اين جوري شد كه هفده سال بعدش من وارد كالج شدم و به خاطر اينكه در آن موقع اطالعاتم كم بود دانشگاهي را انتخاب 
ي دانشگاه خرج  استنفورد بود و پس انداز عمر پدر و مادرم را به سرعت براي شهريهي آن تقريباً معادل دانشگاه  كردم كه شهريه

خواهم با زندگي چه كار كنم  اي كه مي هيچ ايده. ي چنداني برايم ندارد بعد از شش ماه متوجه شدم كه دانشگاه فايده. كردم مي
پس انداز عمر پدر و مادرم را خرج كنم ترك خواهد به من كمك كند نداشتم و به جاي اين كه  و دانشگاه چه جوري مي

بينم  كنم مي اولش يك كمي وحشت داشتم ولي اآلن كه نگاه مي. شود تحصيل كردم ولي ايمان داشتم كه همه چيز درست مي
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  .هاي زندگي من بوده است كه يكي از بهترين تصميم
  

اي نداشتم شروع به كارهايي كردم كه  ها عالقه  به آنهايي را بروم كه اي كه من ترك تحصيل كردم به جاي اين كه كالس لحظه
. خوابيدم من اتاقي نداشتم و كف اتاق يكي از دوستانم مي. زندگي در آن دوره خيلي براي من آسان نبود. واقعاً دوستشان داشتم

كردم  ل پياده روي ميها هفت ماي بعضي وقت. ها غذا بخرم دادم كه با آن هاي خالي پپسي را به خاطر پنج سنت پس مي قوطي
ام تو راهي  من به خاطر حس كنجكاوي و ابهام دروني. هايشان را دوست داشتم غذا. كه يك غذاي مجاني توي كليسا بخورم

  .ي گرانبها شد افتادم كه تبديل به يك تجربه
  

اه با خط بسيار زيبا خطاطي هاي دانشگ تمام پوستر. داد هاي خطاطي را تو كشور مي كالج ريد آن موقع يكي از بهترين تعليم
ها خيلي جالب، زيبا،  سبك آن. هاي خطاطي را برداشتم ي عادي من ترك تحصيل كرده بودم، كالس شد و چون از برنامه مي

ي  اي آينده هاي خطاطي نقشي در زندگي حرفه اميدي نداشتم كه كالس. بردم هنري و تاريخي بود و من خيلي از آن لذت مي
كرديم تمام  ها موقعي كه ما داشتيم اولين كامپيوتر مكينتاش را طراحي مي لي ده سال بعد از آن كالسمن داشته باشد و

مك اولين . ها را در طراحي گرافيكي مكينتاش استفاده كردم هاي خطاطي من دوباره تو ذهن من برگشت و من آن مهارت
  .هاي كامپيوتري هنري و قشنگ بود كامپيوتر با فونت

  
همچنين چون كه . هاي هنري اآلن را نداشت هاي خطاطي را آن موقع برنداشته بودم مك هيچ وقت فونت كالساگر من آن 

كند  بينيد آدم وقتي آينده را نگاه مي خب مي. ويندوز طراحي مك را كپي كرد، احتماالً هيچ كامپيوتري اين فونت را نداشت
اين يادتان نرود شما بايد . شود ها مي كند متوجه ارتباط اين اتفاق اه ميشايد تأثير اتفاقات مشخص نباشد ولي وقتي گذشته را نگ

اين چيزي است كه هيچ وقت . به يك چيز ايمان داشته باشيد، به شجاعتتان، به سرنوشتتان، به زندگي تان يا هر چيز ديگري
  .مرا نا اميد نكرده است و خيلي تغييرات در زندگي من ايجاد كرده است

  

  

  . من در مورد دوست داشتن و شكست استداستان دوم
  

ي  من و همكارم هواز شركت اپل را در گاراژ خانه. من خرسند شدم كه چيزهايي را كه دوستشان داشتم خيلي زود پيدا كردم
پدر و مادرم وقتي كه من فقط بيست سال داشتم شروع كرديم ما خيلي سخت كار كرديم و در مدت ده سال اپل تبديل شد به 

ما جالب ترين مخلوق خودمان را به بازار عرضه كرده بوديم؛ . ركت دو بيليون دالري كه حدود چهارهزار نفر كارمند داشتيك ش
چه . ي اپل مرا از شركت اخراج كرد يك سال بعد از درآمدن مكينتاش وقتي كه من فقط سي ساله بودم هيأت مديره. مكينتاش

شركت رشد كرده بود و ما يك نفري را . كند اخراج شود، خيلي ساده تأسيس ميتواند از شركتي كه خودش  جوري يك نفر مي
رفت تا  همه چيز خيلي خوب پيش مي. ي شركت داشته باشد استخدام كرده بوديم كرديم توانايي خوبي براي اداره كه فكر مي

دم و هيأت مديره از او حمايت كرد و من ي شركت من با او اختالف پيدا كر اين كه بعد از يكي دو سال در مورد استراتژي آينده
  .رسماً اخراج شدم

  



 

 125

من رسماً . حدود چند ماهي نمي دانستم كه چه كار بايد بكنم. ام كردم كه كل دستاورد زندگي ام را از دست داده احساس مي
ساسي كه من اح. شكست خورده بودم و ديگر جايم در سيليكان ولي نبود ولي يك احساسي در وجودم شروع به رشد كرد

شايد من آن موقع متوجه نشدم . احساس شروع كردن از نو. خيلي دوستش داشتم و اتفاقات اپل خيلي تغييرش نداده بودند
سنگيني موفقيت با سبكي يك شروع تازه جايگزين شده بود و من كامالً . اخراج از اپل يكي از بهترين اتفاقات زندگي من بود

در طول پنج سال بعد يك شركت به اسم نكست تأسيس كردم و يك .  من پر از خالقيت بودآن دوره از زندگي. آزاد بودم
  .شركت ديگر به اسم پيكسار و با يك زن خارق العاده آشنا شدم كه بعداً با او ازدواج كردم

  
توديوي توليد انيميشن در پيكسار اولين ابزار انيميشن كامپيوتر دنيا را به اسم توي استوري به وجود آورد كه اآلن موفقترين اس

ي اتفاقات، شركت اپل نكست را خريد و اين باعث شد من دوباره به اپل برگردم و تكنولوژي  دريك سير خارق العاده. دنياست
اگر من از اپل اخراج نمي . من با زنم لورن زندگي بسيار خوبي را شروع كرديم. ابداع شده در نكست انقالبي در اپل ايجاد كرد

دهند ولي مريض واقعاً به  اين اتفاق مثل داروي تلخي بود كه به يك مريض مي. يد هيچ كدام از اين اتفاقات نمي افتادشدم شا
من مطمئن هستم . كوبد ولي شما ايمانتان را از دست ندهيد ها زندگي مثل سنگ توي سر شما مي بعضي وقت. آن احتياج دارد

دادم كه واقعاً دوستش  شه در حركت باشم اين بود كه من كاري را انجام ميتنها چيزي كه باعث شد من در زندگي ام همي
  .داشتم

  

  

  . داستان سوم من در مورد مرگ است-
  

من هفده سالم بود يك جايي خواندم كه اگر هر روز جوري زندگي كنيد كه انگار آن روز آخرين روز زندگي تان باشد شايد يك 
ين جمله روي من تأثير گذاشت و از آن موقع به مدت سي و سه سال هر روز وقتي كه ا. روز اين نظر به حقيقت تبديل بشود

پرسم اگر امروز آخرين روز زندگي من باشد آيا باز هم كارهايي را كه امروز بايد انجام  كنم از خودم مي من توي آينه نگاه مي
به .  تو زندگي ام به يك سري تغييرات احتياج دارمفهمم هر موقع جواب اين سؤال نه باشد من مي. دهم يا نه بدهم، انجام مي

خاطر داشتن اين كه باآلخره يك روزي من خواهم مرد براي من به يك ابزار مهم تبديل شده بود كه كمك كرد خيلي از 
رگ هاي زندگي ام را بگيرم چون كه تمام توقعات بزرگ از زندگي، تمام غرور، تمام شرمندگي از شكست، در مقابل م تصميم

  .رنگي ندارند
  

ي صبح بود كه مرا معاينه كردند و  ساعت هفت و سي دقيقه. حدود يك سال قبل دكترها تشخيص دادند كه من سرطان دارم
من حتي نمي دانستم كه لوزالمعده چي هست و كجاي آدم قرار دارد ولي . ي من تشخيص دادند يك تومور توي لوزالمعده

دكتر به من توصيه كرد به خانه بروم . قابل درمان است و من بيشتر از سه ماه زنده نمي مانمدكترها گفتند اين نوع سرطان غير
منظورش اين بود كه براي مردن آماده باشم و مثالً چيزهايي كه در مورد ده سال بعد قرار بود به . و اوضاع را رو به راه كنم

  ...به اين معني بود كه براي خداحافظي حاضر باشم اين . ها يادآوري بكنم هايم بگويم در مدت سه ماه به آن بچه
  

ها يك آندوسكوپ را  آن. من با آن تشخيص تمام روز دست و پنجه نرم كردم و سر شب روي من آزمايش اپتيك انجام دادند
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ر ميكروسكوپ همسرم گفت كه وقتي دكتر نمونه را زي. شد ام مي گذشت و وارد لوزالمعده ام مي توي حلقم فرو كردند كه از معده
هاي سرطان لوزالمعده است و  گذاشت بي اختيار شروع به گريه كردن كرد چون كه او گفت كه آن يكي از كمياب ترين نمونه

  !قابل درمان است 
  

  .مرگ يك واقعيت مفيد و هوشمند زندگي است
  .خواهند بميرند و به بهشت وارد شوند هايي كه مي هيچ كس دوست ندارد كه بميرد حتي آن

  . ي ماست ولي با اين وجود مرگ واقعيت مشترك در زندگي همه
  .شايد مرگ بهترين اختراع زندگي باشد چون مأمور ايجاد تغيير و تحول است

  .كند ها باز مي دارد و راه را براي تازه ها را از ميان بر مي مرگ كهنه
  .و زندگي بقيه هدر ندهيديادتان باشد كه زمان شما محدود است، پس زمانتان را با زندگي كردن ت

  .هيچ وقت توي دام غم و غصه نيافتيد و هيچ وقت نگذاريد كه هياهوي بقيه صداي دروني شما را خاموش كند
  .و از همه مهمتر اين كه شجاعت اين را داشته باشيد كه از احساس قلبي تان و ايمانتان پيروي كنيد

  
شد كه يكي از پرطرفدارترين  ي به نام كاتالوگ كامل زمين منتشر ميي خيلي خواندن موقعي كه من سن شما بودم يك مجله

ي شصت بود كه موقعي كه هيچ خبري از كامپيوترهاي ارزان قيمت نبود تمام اين  اين مجله مال دهه. هاي نسل ما بود مجله
ولي سي و پنج سال قبل از شايد يك چيزي شبيه گوگل اآلن . شد مجله با دستگاه تايپ و قيچي و دوربين پولورايد درست مي

  .اينكه گوگل وجود داشته باشد
  

آن موقع من سن اآلن شما بودم و روي جلد . ها آخرين شماره از كاتالوگ كامل زمين را منتشر كردند ي هفتاد آن در وسط دهه
 است براي پياده از آن نوعي كه شما ممكن. ي روستايي كوهستاني بود ي شان يك عكس از صبح زود يك منطقه آخرين شماره

  :زير آن عكس نوشته بود . روي كوهستاني خيلي دوست داشته باشيد
  
  

Stay Hungry, Stay Foolish  
  

  .كردند ها بود وقتي كه آخرين شماره را منتشر مي اين پيغام خداحافظي آن
  

 هست كه من براي شما التحصيلي شما آرزويي و اين آرزويي هست كه من هميشه در مورد خودم داشتم و اآلن وقت فارغ
  .كنم مي

  

  

  جمالت به يادماندني از آلفرد هيچكاك
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  !ترسويي هستم واقعا آدم: آلفرد هيچكاك
  
  
  

جمالتي منتخب از او در خاطر . در حوزه سينما، برازنده آلفرد هيچكاك است» استاد مسلم«ها گذشته و هنوزهم لفظ  سال
  .از او آموختتوان  كارگرداني كه هنوز بسيار مي. مانده است

  
  
دهد و هم اين كه نياز به   تلويزيون حق زيادي به گردن روانشناسي دارد؛ هم از اين نظر كه اطالعات خوبي درباره آن مي-  1

  .دهد روانشناسان را افزايش مي
  
  
ايشان مشغول ه شوند كه در حقيقت، چشم از زبان كساني خارج مي. ها، صداهايي هستند مثل ديگر سروصداهاي فيلم ديالوگ- 2

  .روايت داستان است
  
  
  
  
  . كنايه واالترين وجه ادبيات است-  3
  
  
  . اگر از يك بازيگر خوششان نيايد فقط كافي است كه پاك كن را بردارند. دارد» ديزني« بهترين انتخاب بازيگر را كمپاني -  4
  
  
  
 ) 2هاي كوچك  بچه) 1: برد ونم را باال مي من آدم ترسويي هستم اين فهرست چندتا از چيزهايي است كه آدرنالين خ-  5

  .كه ساخته ام خوب نباشد اين كه فيلم بعدي ام به اندازه آخرين فيلمي) 4 ارتفاع )3ها  پليس
  
  
  
خواهم همه چيز دور و بر م ساكت و به  مي.  من تمام سعي ام را به كار گرفتم تا از هر نوع سختي و پيچيدگي دور باشم-  6

  .شفافيت بلور باشد
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  .است كه حتي اگر صدايش را هم قطع كنيد، تماشاگران كامال در جريان داستان قرارگيرند  فيلم خوب فيلمي -  7
  
  
  . زمان فيلم بايد متناسب با حوصله تماشاگر باشد-  8
  
  
  .بود يعني جز اين هم نبايد مي. براي من يك كمدي بزرگ است» فيلم رواني «-  9
  
  

  .برم شاگرها را مثل پيانو بنوازم واقعا لذت مياز اين كه بتوانم تما - 10
  
  

  .هاي قتل هاي عاشقانه را مثل صحنه هاي عاشقانه فيلم برداري كنيد و صحنه هاي قتل را مثل صحنه صحنه- 11
  
  

  . تنها بازيگري است كه واقعا عاشقش هستم» كري گرانت «- 12
  
  
  

به نظر من همه چيز بايد از . دهند  سر صحنه فيلم برداري انجام ميها آزمايشات شان را كنم چرا خيلي  واقعا درك نمي- 13
ها، دست آخر موسيقي زيبايي  ها كلنجار و باال و پايين كردن نت مثل آهنگسازي كه بعد از ساعت. قبل روي كاغذ آورده شود

است كه معموال همه ناديده  اين عنصر مهمي. چيزي كه بايد به دانشجوها آموزش بدهيم اين نوع قدرت تخيل است. سازد مي
  .گيرند اش مي

  
  

يك حجم كروي سفيد، بدون هيچ . زنند حتي بدتر از وحشت، حالم را به هم مي. اندازند ها مرا به وحشت مي  تخم مرغ- 14
را تا به حال چيزي مشمئز كننده تر از شره زرده تخم مرغ بعد از شكستن ديده ايد؟ خون به خاطر رنگ قرمزش آدم ... منفذي

  .من كه تا به حال حاضر به مزه كردنش نشده ام! اه... اما زرده تخم مرغ. آورد سر حال مي
  
  

مثال از اين كه شنل قرمزي . ترسيديم ما همه در كودكي از چيزهايي مي.  درك مقوله ترس آنقدرها هم سخت نيست- 15
ترسيم از همان جنسي است كه  ه امروز ازش ميچيزي ك. االن هم چيزي عوض نشده. كوچولو با گرگ بد گنده روبه رو شود

  . فقط نوع گرگ را عوض كرده اند. ترساند ديروز ما را مي
  



 

 129

  
  

  .كند  انتقام شيرين است و چاق تان هم نمي- 16
  
  

راستش از اين لحاظ احساس سعادت .  بزرگ ترين شانسي كه در زندگي ام آوردم اين است كه واقعا آدم ترسويي هستم- 17
تواند يك   اين براي من يك موهبت است كه مقداري ترس در خودم حس كنم، چون به نظرم يك قهرمان شجاع نمي.كنم مي

  . فيلم پرتعليق بسازد
  
  
  

  .برگرديد سركارتان. گيرم بنابراين من ديگر وقتتان را نمي. دهد  روزي كسي به من گفت كه هر دقيقه يك قتل رخ مي- 18
  
  

  .هايم اين است كه درباره شان فيلم بسازم  ترس تنها راه خالصي من از- 19
  
  

  .ببريدش:  يك راه حل عالي براي گلودردتان سراغ دارم- 20
  
  

امروزه تماشاگران . كردند ديدند لگدي نثارش مي هاي تابيده داشتند و هر وقت سگي مي ها سبيل سابق بر اين هم بدمن- 21
هاي  بدمن.  صورت آدم بده، نور تاكيدي بيندازيم و از بقيه جدايش كنيمها ديگر دوست ندارند روي آن. باهوش تر شده اند

  . ها انتخاب شوند ها و شكست امروزي بايد از ميان مردم عادي و با همان ضعف
  
  
  

دهم اين است نشان دهم  كاري كه من انجام مي. ها هميشه خيلي تروتميز و شيك نشان داده شده اند ها در فيلم  آدم كش- 22
  .تواند چه قدر سخت و كثيف باشد يك انسان، ميكشتن 

  
  

  .ترسم ها مي فقط از آن. ها نيستم  من ضد پليس- 23
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  مردان اصوال آدم هاي شادتري هستند
Men Are Just Happier People  

  مردان اصوال آدم هاي شادتري هستند
  
  

What do you expect from such simple creatures?  
  ادگي چه انتظاري داري؟از موجودي به اين س

  
  

Your last name stays put.  
  نام خانوادگي تو باقي مي ماند

  
The garage is all yours.  
  تمام فضاي گاراژ به تو تعلق داره

  
  

Wedding plans take care of themselves.  
  برنامه ريزي براي عروسي خود بخود انجام ميشه

  
  

Chocolate is just another snack.  
  شكوالت هم يك خوردني ديگه ست

  
  

You can be President.  
  مي توني رئيس جمهور بشي

  
  

You can never be pregnant.  
  هرگز حامله نميشي

  
  

You can wear a white T-shirt to a water park.  
  براي رفتن به پارك آبي مي توني تي شرت سفيد بپوشي
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You can wear NO shirt to a water park.  
  براي رفتن به پارك آبي مي توني اصال هيچي نپوشي

  
  

Car mechanics tell you the truth.  
  مكانيك اتومبيل به شما راست ميگه

  
  

The world is your urinal.  
  تمام دنيا آبريزگاه توست

  
  

You never have to drive to another gas station restroom because this one is just too 
icky.  

  مجبور نيستي مصافت زيادي تا پمپ بنزين بعدي رانندگي كني به اين دليل كه دستشوئي اين يكي خيلي كثيفه
  
  

You don't have to stop and think of which way to turn a nut on a bolt.  
  مجبور نيستي براي اينكه بدوني مهره رو از كدوم طرف روي پيچ بچرخوني مدتي فكر كني

  
  

Same work, more pay.  
  كار يكسان، درآمد بيشتر

  
  

Wrinkles add character.  
  چين و چروك به تو شخصيت ميده

  
  

Wedding dress $5000. Tux rental-$100.100  
   دالره100 دالره، هزينه يك شب كرايه تاكسيدو فقط 5000لباس عروس 
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People never stare at your chest when you're talking to them.  

  وقتي با ديگران حرف مي زني به سينه ت نگاه نمي كنن
  
  

New shoes don't cut, blister, or mangle your feet.  
  كفش نو پاي تو رو زخم نمي كنه،

  
  
  

One mood all the time.  
  مي توني هميشه يك حالت داشته باشي

  
  
  

Phone conversations are over in 30 seconds flat.  
  مه تلفني تو فقط سي ثانيه طول مي كشهمكال

  
  

You know stuff about tanks.  
  خيلي چيز درباره مخزن آب توآلت مي دوني

  
  

A five-day vacation requires only one suitcase.  
   روز مرخصي فقط به يك چمدان احتياج داري5براي 

  
  

You can open all your own jars.  
  ري ها رو باز كنيخودت مي توني در تمام بط

  
  

You get extra credit for the slightest act of thoughtfulness.  
  با كوچكترين كار متفكرانه اعتبار زيادي كسب مي كني
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If someone forgets to invite you, He or she can still be your friend.  

  م دوست تو باقي مي مونهاگر كسي فراموش كرد تو رو دعوت كنه، چه زن و چه مرد، باز
  
  

Your underwear is $8.95 for a three-pack.  
   دالر خرج داره8,95سه تا شورت براي تو فقط 

  
Three pairs of shoes are more than enough.  

  سه جفت كفش از سرت هم زياده
  

You almost never have strap problems in public.  
  ا بند لباس زير نداريهرگز در اماكن عمومي مشكلي ب

  
You are unable to see wrinkles in your clothes.  

  تو قادر به ديدن چروك لباست نيستي
  

Everything on your face stays its original color.  
  هرچيزي روي صورت تو هميشه به رنگ طبيعي باقي مي مونه

  
The same hairstyle lasts for years, maybe decades.  

  يك مدل مو براي سالها، و يا ده ها سال كافيه
  

You only have to shave your face and neck.  
  تو فقط بايد موهاي صورت و گردنت رو بتراشي

  
You can play with toys all your life.  

  در تمام عمر مي توني با اسباب بازي بازي كني
  

One wallet and one pair of shoes -- one color for all seasons.  
  و يك رنگ براي تمام فصلها كافيه....يك كيف پول و يك جفت كفش

  
You can wear shorts no matter how your legs look.  

  پاهات هر شكلي كه باشن بازم مي توني شلوار كوتاه بپوشي
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You can 'do' your nails with a pocket knife.  
  ات رو تميز و مرتب كنيمي توني با چاقوي جيبي ناخن ه

  
You have freedom of choice concerning growing a mustache.  

  براي سبيل گذاشتن اختيار تام داري
 .You can do Christmas shopping for 25 relatives On December 24 in 25 minutes.  

  ه بخري دقيقه هدي25 دسامبر در عرض 24 نفر از بستگان روز 25مي توني براي 
  
  

No wonder men are happier.  
  پس عجيب نيست كه مردها شادتر هستن

  

  

NICKNAMESالقاب   
  
 ·If Sheila, Candy and Sarah go out for lunch, they will call each other Sheila, Candy 

and Sarah.  
  صدا مي كنناگر شيال، كندي و سارا براي نهار بيرون برن همديگه رو شيال، كندي و سارا 

  
  
 ·If Mike, Dave and John go out, they will affectionately refer to each other as Fat 

Boy, Bubba and Wildman.   
  اگر مايك، ديو و جان بيرون برن، با محبت تمام همديگه رو خيكي، ابله و ديوونه خطاب مي كنن

  
 ·When the bill arrives, Mike, Dave and John will each throw in $20, even though it's 

only for $32.50. None of them will have anything smaller and none will actually admit 
they want change back...  

 دالري روي ميز مي 20 دالر شده اما ديو و جان هر كدوم يك 32,50وقتي صورتجساب مي رسه، با اينكه صورتحساب فقط 
  ندازن و هيچكدوم هم منتظر گرفتن بقيه پول نميشنا
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 ·When the girls get their bill, out come the pocket calculators.  
  وقتي خانمها صورتحساب رو دريافت مي كنن ماشين حسابها از كيف ها بيرون ميان

  
 ·A man will pay $2 for a $1 item he needs.  

  .الي يك دالري مي پردازه كه بهش احتياج داره دالر براي خريد يك كا2مرد 
  
 ·A woman will pay $1 for a $2 item that she doesnt need but it's on sale.  

   دالري كه بهش احتياجي نداره خرج مي كنه چون حراجه2خانم يك دالر براي خريد يك كاالي 
  
 ·A man has six items in his bathroom :toothbrush and toothpaste, shaving cream, 

razor, a bar of soap, and a towel.  
  مسواك، خمير دندون، ژل براي تراشيدن ريش، تيغ، صابون و يك حوله.  چيز نياز دارن6مردها در حمام فقط به 

  
  
 ·The average number of items in the typical woman's bathroom is 337. A man would 

not be able to identify more than 20 of these items.  
 تا از اين اجسام رو 20مردها نمي تونن بيش از .  چيزه337تعداد متوسط وسايلي كه يك خانم معمولي در حمام نياز داره 

  شناسائي كنن
  
 ·A woman has the last word in any argument.  

  در هر جر و بحثي حرف آخر رو زن مي زنه
  
 ·Anything a man says after that is the beginning of a new argument.  

  هر چيزي كه مرد بعد از كلمه آخر زن به زبان بياره يك جر و بحث تازه شروع ميشه
  
  
 ·A woman worries about the future until she gets a husband.  

  يك خانم تا وقتي شوهر نكرده نگران آينده ست
  
 ·A man never worries about the future until he gets a wife.  

  مرد هيچ نگراني براي آينده نداره تا وقتي كه زن مي گيره
  
  
 ·A woman marries a man expecting he will change, but he doesn't.  
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  زن با اين انتظار كه مرد تغيير خواهد كرد باهاش ازدواج مي كنه، ولي نمي كنه
  
 ·A man marries a woman expecting that she won't change, but she does.  

  مرد با اين انتظار كه زنش تغيير نمي كنه باهاش ازدواج مي كنه، ولي مي كنه
  
 ·A woman will dress up to go shopping, water the plants ,empty the trash, answer 

the phone, read a book, and get the mail.  
خانم براي رفتن به خريد، آب دادن به گياهان، خالي كردن سطل زباله، پاسخگوئي به تلفن، خواندن يك كتاب و برداشتن يك 

  نامه هاي رسيده لباس مناسب مي پوشه
  
 ·A man will dress up for weddings and funerals.  

  مرد فقط براي شركت در عروسي يا مراسم ترحيم لباس مناسب مي پوشه
  
 ·Ah, children. A woman knows all about her children .She knows about dentist 

appointments and romances, best friends, favorite foods ,secret fears and hopes and 
dreams.  
پزشكي ببرن، از مسائل عاطفي مي دونن كه كي بايد بچه رو به دندان. خانمها همه چيز رو در مورد فرزندان مي دونن. آه، بچه ها

بچه ها آگاه هستن،بهترين دوست اونها رو مي شناسن، غذاي مورد عالقه فرزندان رو مي دونن، و از تمام اسرار، ترسها، اميدها 
  رؤياهاي اونها خبر دارن

  
 ·A man is vaguely aware of some short people living in the house.  

  ضور چند تا موجود كوچك در خانه ميشهمرد بصورت مبهمي متوجه ح
  
  

A married man should forget his mistakes. There's no use in two people remembering 
the same thing!  

  هيچ فايده اي نداره كه دو نفر يك مسئله رو به ياد بيارن. مرد بايد اشتباهاتش رو فراموش كنه

  

  

]font#DF0101[ هاي تاريخ بشرعجيب ترين آزمايش/]!font  
  

اما خوب، حداقل . بارها شده آزمايش يا كار خاصي را براي پي بردن به نتيجه آن انجام دهم كه براي ديگران غير عادي باشد
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  .اما اين سواالت عجيب براي همه، كم و بيش وجود دارد. اش اين بوده كه جواب ذهني خودم را گرفته ام
با ليستي جالب از اين آزمايشات توانسته كتابي پر فروش را ”  ترين آزمايش هاي تاريخ بشرعجيب“نويسنده كتاب ” الكس بوز“

  با هم نكات جالبي از آن را مي خوانيم. منتشر كند
  
  معتاد كردن فيل - 1

 هزار 3 يعني حدود – LSDگرم   ميلي297 تصميم گرفت –وحشي در اكالهماسيتي   مدير باغ–، وارن تامس 1962در سال 
خواست ببيند آيا تزريق  مي دانشمند كنجكاو ما .  را به فيلي به نام توسكو تزريق كند–ر يك بار مصرف متعارف افراد معتاد براب

  .شود يا نه هاي نر مي زا باعث پرخاشگري فيل اين داروي توهم
. د و باالخره بعد از يك ساعت مردقراري، افتا اي كشيد و بعد از چند دقيقه بي آميز بود؛ فيل بيچاره ابتدا نعره نتيجه فاجعه
  .اند ها بيش از حد انتظار آنها به دارو حساس بوده اندركار آزمايش در توجيه كارشان گفتند كه فيل اساتيد دست

  
   ترس در آسمان- 2

د كه هواپيما  سرباز براي تمرينات نظامي سوار بر هواپيمايي بودند كه ناگهان خلبان به آنها اطالع دا10، 1960باز هم در دهه 
هايي را تكميل كنند؛ بر مبناي اين اسناد،  بعد از سربازها خواسته شد كه فرم. خراب شده و در حال سقوط به اقيانوس هستند

  .هاي ناشي از مرگ يا جراحت آنها ندارد كردند كه ارتش آمريكا مسئوليتي در قبال جبران خسارت افراد تاييد مي
اند و هواپيما مشكلي نداشت؛ گروهي از محققان  تند كه سوژه يك آزمايش قرار گرفتهبرگشته خبر نداش سربازهاي بخت

ها، تاثير ترس از مرگ آني بر تمركز و تعقل آنها را بررسي   فرم خواستند با مقايسه ميزان اشتباهات افراد هنگام پر كردن مي
  .كنند

  
  قلقلك - 3

ها   كالرنس يوبا عقيده داشت خنده ناشي از قلقلك، غريزي نيست و آدمشناسي آمريكايي به نام ، يك استاد روان1930در دهه 
بقيه اعضاي خانواده . او اين نظريه را روي پسر خردسالش امتحان كرد. گيرند اين واكنش را به صورت تقليدي از بقيه ياد مي

  .حق نداشتند در حضور پسر كوچك، به خاطر قلقلك بخندند
خنديد اما   مي دادند، ماهگي برسد، اگر قلقلكش مي7قبل از اينكه پسر به . آميز نبود  موفقيتگيرانه يوبا چندان آزمايش سخت

  .اش را روي دخترش هم امتحان نكند اين باعث نشد يوبا يك بار ديگر نظريه
  
  ساخت يك فرقه خطرناك - 4

به اين . رت در چهره افراد تحقيق كندخواست درباره نحوه انعكاس نف سوتا مي  كارني لنديس از دانشگاه مينه ،1924در سال 
 به  هايي روي صورت چند داوطلب رسم كرد و بعد از آنها خواست آمونياك استنشاق كنند، پنبه سوخته خط منظور، او با چوب

 سپس. موسيقي جاز گوش بدهند، به تصاوير غيراخالقي نگاه كنند و در نهايت، دستشان را در يك سطل پر از قورباغه فرو كنند
  .ها خواست كه سر يك موش سفيد را قطع كنند از هر يك از داوطلب

شده را انجام بدهند؛   بيشتر داوطلبان قبول كردند كار خواسته كردند، ها هم داد و فرياد مي ها مردد بودند و بعضي  بعضي با اينكه
  .»شدند اده ميبودند كه براي قرباني به پيشگاه بت بزرگ آم آنها شبيه اعضاي يك فرقه سري شده«
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  ها زنده كردن مرده - 5
ها پيدا كرده است؛ او  حلي براي زنده كردن مرده  عقيده داشت كه راه30 در دهه – استاد دانشگاه بركلي –رابرت كورنيش 

خون كرد تا جريان  داد و در ضمن به آنها آدرنالين و داروهاي ضدانعقاد تزريق مي گذاشت، تكان مي اجساد را روي االكلنگ مي
  .را دوباره راه بيندازد

هاي برگشته به اين دنيا كور بودند و از  هايي كه خفه شده بودند، نسبتا جواب داد؛ البته سگ روش كورنيش در مورد سگ
ها امتحان كند و براي همين رضايت يك محكوم به  او بعد سعي كرد روش خود را روي انسان. بردند ضايعات مغزي رنج مي

اما دولت محلي كاليفرنيا به خاطر ترس از فرار متهم در . پس از به دار كشيده شدن، او را به دنيا برگرداندمرگ را گرفت كه 
  .صورت موفقيت آزمايش، جلوي آن را گرفت

  
  آموزش در خواب - 6

ا از سر خواست به طور ناخودآگاه عادت ناخن جويدن ر  مي– كه معلم كالجي در ويرجينيا بود –، الرنس لشان 1942در سال 
گذاشت   كه پسرها به خواب خوش فرو رفته بودند، نواري را باالي سر آنها مي ها در حالي براي همين شب. اش بيندازد شاگردان

يك بار هم كه دستگاه پخش صدايش خراب شد، خود معلم . »هاي من مزه خيلي بدي دارند ناخن«: كرد  كه مدام تكرار مي
  .له را تكرار كرددلسوز وسط خوابگاه ايستاد و جم

بعد ها از اين روش براي .  درصد شاگردان عادت ناخن جويدن را كنار گذاشتند40نتيجه نبود؛ تا پايان ترم  هاي لشان بي تالش
  .آموزش زبان استفاده شد

  
  هاي عاشق بوقلمون - 7

كردند و به نتايج عجيبي  ق هاي نر در زمان جفتگيري تحقي ، مارتين شين و ادگار هيل روي رفتار بوقلمون1960در دهه 
آنها عروسك يك بوقلمون ماده را در قفس پرنده نر گذاشتند و بعد به تدريج . پسند نيستند رسيدند؛ اين پرندگان خيلي مشكل

در كمال تعجب، حتي وقتي . دهد از اجزاي عروسك كم كردند تا ببينند كي بوقلمون نر احساسش را به ماده قالبي از دست مي
  .كرد ر مدل مصنوعي باقي مانده بود، بوقلمون نر هنوز مثل يك پرنده ماده واقعي به آن ابراز احساسات ميكه فقط س

  
  هاي دوسر  سگ- 8

ها و يك پاي يك توله  او سر، شانه.  شاهكار خودش را رو كرد؛ سگ دوسر1954 در سال– جراح روس –والديمير دميخوف 
اش به جايي وصل  خورد، بدون اينكه مري جالب بود كه سر دوم شير مي. ند زدسگ را به گردن يك سگ گله آلماني بالغ پيو

 15 روز جانشان را از دست دادند اما دميخوف مايوس نشد و در عرض 6هر دو حيوان به علت پس زدن عضو ، بعد از . باشد
  . ماه هم برساند بار ديگر تكرار كرد و توانست عمر موجودات عجيبش را تا يك19سال بعد، آزمايش خود را 

  
  دكتر خفن - 9

 عقيده داشت تب زرد يك بيماري –كرد   كه در اوايل قرن نوزدهم در فيالدلفيا طبابت مي–پزشكي به نام استابينز فيرث 
هاي  او استفراغ بيماران مبتال به تب زرد را روي زخم. اش را روي خودش امتحان كند پس تصميم گرفت نظريه. مسري نيست

اش؛ تب زرد واقعا  خاطر درست بودن نظريه فيرث بيمار نشد اما نه به. خت و بعد معجون پر از ميكروب را باال كشيدباز آنها ري
ها بعد دانشمندان متوجه شدند كه اين بيماري فقط در صورت ورود مستقيم ميكروب آن به جريان  منتها سال. مسري است
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  .شود منتقل مي) مثال بر اثر نيش پشه(خون 
  

  شمان تمام بازچ -10
، چند داوطلب پيدا كرد 1960او در سال . كرد رفتن در شرايط بحراني تحقيق مي يان اسوالد از دانشگاه ادينبورو درباره به خواب

هاي مختلف قرار داد؛ يعني از  هاي آنها را با نوار چسب، باز نگه داشت و بعد آنها را در شرايطي خفن، در معرض محرك و چشم
. كرد داد و دم گوش آنها هم صداهاي بلند در مي  به كف پاهايشان شوك الكتريكي مي زد، ري به صورتشان فلش ميمت  سانتي50

  . دقيقه به خواب فرو بروند12با همه اين اوضاع، هر سه داوطلب توانستند در عرض 
 باشد كه اين دانشمندان مدارك فكر مي كنم با خواندن خود كتاب، اولين سوالي كه به ذهنتان بيايد اين موضوع: پي نوشت

  !.خود را از كدام دانشگاه گرفته اند؟ و كدام استادي مدارك آن ها را تاييد كرده

  

  

  عجيب ترين وصيتنامه هاي دنيا
  
  

عده اي هستند كه بعد از مرگ خود براي انتقام يا براي مشهور شدن يا به علت نداشتن هيچ وارثي وصيت هايي ميكنن كه 
  :در زير تعدادي از اين وصيت هاي عجيب را ميخوانيم.گان ميشودمورد تعجب هم

  
 درگذشت،او يك وكيل بود اما هيچ وارثي نداشت به همين 1926چارلز وانس ميلر،در سال :بچه بيشتر بياري ارث را ميبري- 1

رقابت چهار زن با به دنيا اوردن در اين .علت وصيت كرد تا اموالش را بفروشند و به زني كه بيشترين بچه را به دنيا آورده بدهند
  . بچه زندگي خوبي داشته باشند36او با مرگ خود باعث شد . فرزند به مقدار مساوي از دارايي هاي ميلر برخوردار شدند9
  
او وصيت كرد بعد از مرگش هر .جك بني يك از كمدين هاي بزرگ آمريكا،بسيار عاشق همسرش بود:  روزي يك شاخه گل- 2

  .سال انجام شد تا سرانجام او نيز درگذشت9اين كار به مدت .گل رز به درب خانه همسرش ببرندروز يك شاخه 
  
الكساندر مك كويين يكي از طراحان خوب لباس،هيچ وارثي نداشت و تنها دوستش سگش بود او تمام :همه چيز مال سگم- 3

  . از حيوانات كمك كرددارايي خود را به اين سگ بخشيد و مقدار زيادي نيز به كميته هاي حمايت
  
 مقدار زيادي پول براي سگ 1991به مانند باال كارلوتا ليبنستين پس از مرگش در سال : اززندگي درجوب تا كاخ نشيني- 4

خود به ارث گذاشت او همچنين خانه بزرگ و وياليي خود را به تعدادي سگ بخشيد تا ديگر در جوي آب نخوابند و خانه 
  .بزرگي داشته باشند

  
 وقتي هري هلمسلي درگذشت يك خانه به ارزش ميليون ها دالر از خود به 1997در سال :ملكه خساست- 5

او .همسر سابق او اين اموال را مصادره كرد و با داشتن ثروت بسيار به علت پرداخت نكردن ماليات به زندان رفت.يادگارگذاشت
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  .خود به يادگارگذاشت و حتي به دو تا از نوه هاي خود هيچي نداد از دنيا رفت و تنها مقدار كمي براي نوه هاي 2007در سال 
  
 درگذشت و وصيت كرد 1832جرمي بنتهام كه در دوران خود يك دانشمند و فيلسوف بزرگ بود در سال :به خاك نسپاريد- 6

  .اردبدن او امروزه در دانشگاه لندن وجود د.تا بدن اورا با يونجه پر كنند و بر روي يك صندلي بگذارند
  
ساموئل برت به خاطر مخالفت هاي همسرش نميتوانست سيگار بكشد او پس ار مرگ وصيت كرد تا اموالش :انتقام با سيگار- 7

  . سيگار بكشد5به همسرش برسد به اين شرط كه او روزي 
  
 اختراع اين قوطي ها او با.شايد شما اسم فرد باير را نشنيده باشيد اما حتما قوطي هاي چيپس را ديده ايد:يه قوطي قبر- 8

  .بدنش را در اين قوطي جاي دهند. او وصيت كرد تا پس از مرگش.توانست كمك عظيمي به اين عرصه بكند
  
او خالق پيشتازان فضا بود و وصيت كرد تا بدنش به فضا برود . درگذشت1991ژان رودنبري در سال :خاك سپاري در فضا- 9
  .مان برده شد و باقي بدنش در سفرهاي بعدي به فضا برده شدمقداري از بدن او با شاتل كلمبيا به آس.

  
 در كنتاكي درگذشت و يك خانه به ارزش زيادي براي بازيگر فيلم آرزوي مرگ به 1997ژان كنور در سال :آرزوي مرگ-10

  .ن پول را به خيريه بخشيدارث گذاشت اما خواهر او بسيار مخالفت كرد و تنها نيمي از دارايي او به اين بازيگر رسيد و او نيز اي

  

  

  !  خرافه عجيب از اقوام مختلف20
  

خرافه هايي كه بعضي هاشون جلوي پيشرفت و حركت رو به جلو . در بين ما ايراني ها متاسفانه خرافه پرستي رواج زيادي داره 
 در اين … بدر و 13 ها و يا خرافه هايي مثل نحس بودن سه شنبه. مردم يه جامعه چه ايراني و چه غير ايراني رو مي گيره 

  .... تا از بزرگترين و رايج ترين خرافه هاي مردم جهان آشنا كنم20ايميل تصميم دارم شما رو با 
  
اعتقاد به نحسي اين . اندازد  همان شماره اي كه مردم را ياد جمعه سيزدهم مي. بله اين فقط يك شماره است  : 13 شماره – 1

بعضي از هتلها هم بدون . از فرودگاهها در روز سيزدهم كار را تعطيل كرده و هيچ پروازي ندارند عدد تا بدانجاست كه بعضي 
حواري ناخلفي كه . گردد  من هميشه گفته ام ريشه اين خرافه به يهودا حواري عيسي مسيح برمي. طبقه سيزدهم هستند 

افه و اعتقاد عقالني اين است كه از دوستان و پس به نظرم من خر. سيزدهمين فردي بود كه در شام آخر سر ميز نشست 
  .مريدان بد بترسيم 

  
  .دارد گذاشتن يك عدد ميوه بلوط پشت پنجره بال را دور نگه مي – 2
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 قبل از استفاده كردن از چوب بيس بال جديدتان كه تازه خريده ايد رويش آب دهان بندازيد تا برايتان خوش شانسي – 3
  !بياورد

هاي سراسر كشور از ترس آنفلونزاي خوكي ورزشكاران را از دست دادن بعد از مسابقه منع   دبيرستان،2009در بهار * 
  .هم داللت داشت» هاي بيسبال تف نكردن روي چوب«دانيم كه اين ممنوعيت بر  و ما به خوبي مي. كردند مي
  
  .… چيزهاي زيادي بگويمها هم براي كامل بودن و نوشتن اين مقاله من حتما بايد در مورد پروانه – 4

  .ها بر آب وهواي خوب داللت دارد حضور پيش از موقع و نابهنگام پروانه
  .اگر رنگ اولين پروانه زرد باشد، هوا آفتابي است

  .اگر رنگ اولين پروانه سفيد باشد، تابستاني باراني خواهيم داشت
  .اگر رنگ اولين پروانه سفيد باشد، يك نفر خواهد مرد

  .لين پروانه قرمز باشد، شما صحيح و سالم خواهي بوداگر رنگ او
  .اگر يك پروانه سفيد بيايد، يعني تابستان به زودي خواهد آمد

  .اگر يك پروانه سفيد از سمت جنوب غربي به سويتان پرواز كرد، يعني بايد منتظر بارش باران باشيد
  .ان شده باشند، يعني احتمال ريزش باران وجود داردها در قسمت زيرين شاخه درختان يا در و پنجره آويز اگر پروانه

  !بارد هاي كوچك نشسته باشند، باران نمي اگر در قسمت بااليي شاخه
  .اگر اولين پروانه رنگ تيره اي داشته باشد، يعني توفان همراه با رعد و برق در راه است

  .آيد اگر اولين پروانه زرد رنگ بود، بچه اي به دنيا مي
  !انه سفيد وارد اتاقتان شده و دور و برتان پرواز كند، شما به زودي خواهيد مرداگر يك پرو

  .ميرد اگر يك پروانه روي مادر تازه زايمان كرده بنشيند، نوزادش مي
  .ميرد اگر پروانه اي پرواز كرده و وارد اتاقتان شود، يكي از آشناهايتان مي

  .كند يك نفر ازدواج مياگر پروانه اي پرواز كرده و وارد اتاقتان شود، 
  .اگر پروانه اي را بگيريد، مرگ بدي خواهيد داشت
  !و اگر پروانه اي را هنگام شب ببينيد، خواهيد مرد

  !ها حقيقت دارد؟ حاال خودتان فكر كنيد، واقعا اين جمله
  
  .آورد گويند گربه اي كه روي يك تخته در كشتي نشسته باشد خوش شانسي مي مي – 5
  
  .ميرد نفر با هم عكس بيندازند، نفر وسط زودتر از بقيه مياگر سه  – 6

  .ترساند  من را مي توانم براي اين حرف توجيه منطقي پيدا كنم، اما كمي من نمي* 
  
  .شويد، اگر دستتان را در جيبتان بكنيد، از پدر و مادرتان محافظت خواهيد كرد وقتي كه از جلوي قبرستان رد مي – 7
  
پس جارو را دور . آورد اين جارو برايتان بدشانسي مي. ال حركت هستيد، جلوي رويتان را جارو نكنيدوقتي كه در ح – 8

  .انداخته و جاروي جديدي بخريد
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  .اگر شمعي خاموش شود بدين معني است كه ارواح شيطاني در همين نزديكي هستند – 9
  

  .روشن كردن سه سيگار با يك كبريت نشانه بدشانسي است – 10
  

  .توانند بهتان آسيب برسانند وقتي كه درون يك دايره ايستاده ايد، ارواح شيطاني نمي – 11
  

آورد، اما اگر مستقيم به روي  اگر شما سكه اي را كه از سمت پهلوها به زمين افتاده باشد برداريد، برايتان بدشانسي مي – 12
  .آوريد  شانسي ميزمين بيفتد و روي سكه به سمت باال باشد و آن را برداريد، خوش

  
پس سريع دست به . آورد گويند بودن يك جيرجيرك در خانه خوش شانسي مي مي!  دوست داريد اين مورد بهتان بگويم؟– 13

  !كار شويد
  

  .رسد اگر كف دست راستتان بخارد نشانه اين است كه به زودي پولي به دستتان مي – 14
  .دهيد زودي پولتان را از دست مياگر كف دست چپتان بخارد نشانه اين است كه به 

  .و اگر كف هردو دستتان بخارد شما بايد به خرج و مخارتان رسيدگي كنيد
  

البته ! رسد اگر از طرف نامزد يا دوستتان چاقويي به عنوان هديه به شما رسيد، بايد بدانيد عشقتان به زودي به پايان مي – 15
  .…و هديه بدهدكنم كسي پيدا شود كه به نامزدش چاق فكر نمي

  و
  .دهد قرار دادن يك چاقو زير رخت خواب هنگام تولد نوزاد درد زايمان را كاهش مي

  
  !شور بودن سوپ نشانه اين است كه غذا با عشق پخته شده – 16
  

  .دآي اگر سه مرغ دريايي در يك خط مستقيم و باالي سرتان در حال پرواز باشند، عالمت اين است كه مرگ به زودي مي – 17
  

  !تواند فرار كند چراكه با اين كار روحتان نمي! كنيد دستتان را جلوي دهانتان بگيريد  وقتي كه عطسه مي– 18
  

  .باشد  در قسمت پاييني دست راستتان نشان دهنده تعداد فرزندان شما ميXتعداد حرف  – 19
  

تما او را بغل كنيد، چون اگر زمين بخورد زندگي خوبي بريد بايد ح وقتي تازه عروستان را از آستانه در خانه تان داخل مي – 20
  .نخواهيد داشت
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  شود هاي عجيب به هيچ گردشگري توصيه نمي سفر به اين مكان
  

  !ورود توريست ممنوع
بازديد از نقاط ناشناخته و مرموز در گوشه و كنار دنيا، يكي از كارهاي مورد عالقه گردشگران ماجراجويي است كه براي تجربه 

هاي جديدي را تجربه  گذارند؛ افراد با دل و جرأتي كه دوست دارند در طول سفر، حادثه ها مي رس و وحشت قدم به اين مكانت
آوري كه در آنجا رخ داده به روي گردشگران  هاي دلهره ها، به خاطر اتفاق با وجود اين، درهاي ورودي بعضي از اين مكان. كنند

  . ها بازديد كند يا به تنهايي قدم به داخل آنها بگذارد شود كه از نزديك از اين منطقه يه نميبسته است و به هيچ گردشگري توص
  

   ژاپن-جنگل تاريك
  

ها يا  »يورئي«رود؛ جايي كه به اعتقاد مردم اين كشور  ترين مناطق ژاپن به شمار مي يكي از وحشتناك» آئوكيگاهارا«جنگل 
هرچند . گويند اي آرام از مرگ مي زنند و با زمزمه ختان اين جنگل مخوف پرسه ميهاي سرگردان در ميان شاخ و برگ در روح

شود اما سابقه  وزش باد و پيچيدن آن در ميان شاخ و برگ درختان اين جنگل باعث به وجود آمدن چنين صداي مخوفي مي
  .ه باشندها از تنها ماندن در جنگل آئوكيگاهارا هراس داشت آور باعث شده خيلي اين مكان رعب

  
شود و در كوهستان فوجي قرار گرفته و همه جاي آن از  هم شناخته مي» جنگل تاريك«ها با نام  آئوكيگاهارا كه بين محلي

! ها معتقدند اين جنگل، بهترين مكان براي مردن است نكته عجيب اينجاست كه خيلي. هاي انبوه انباشته شده است درخت
رسد كه شاخ و برگ  طور به نظر مي ته در اين جنگل هم به اين شايعات دامن زده و اينهاي انجام گرف تعداد زياد خودكشي

  .كند مانند به مرگ دعوت مي درختان، افرادي را كه در اين جنگل تنها مي
ده هاي آتشفشاني پوشي اي نيست و به خاطر اينكه مسير منتهي به جنگل آئوكيگاهارا از سنگ البته رفتن به اين جنگل كار ساده

كنند كه به جز حضور ارواح،  افراد محلي و بوميان منطقه ادعا مي. هاي زيادي همراه است شده، رسيدن به اين جنگل با دشواري
دهد؛ هرچند تاكنون آمار دقيقي از افرادي كه در آئوكيگاهارا دست به  در اين جنگل، اتفاقات غيرطبيعي زيادي هم رخ مي

هاي جنگل مرگ پايين كشيده   جسد از ميان شاخ و برگ78، 2002ه اما فقط در سال اند در جايي ثبت نشد خودكشي زده
ها بيفتد اما ماجرا به همين جا ختم نشد چرا كه  شدند و همين موضوع باعث شد اسم آئوكيگاهارا، بيشتر از قبل بر سر زبان

  . خودكشي ديگر در اين جنگل به ثبت رسيد16چهار سال بعد، 
  

رو  ت كه اگر كسي قدم به اين جنگل تاريك بگذارد، از همان ابتدا در گوشه و كنار آن با تابلوهايي روبهنكته جالب اينجاس
كشي بگيريد با خودقبل از اينكه تصميم به «يا » .لطفا در تصميم خود تجديدنظر كنيد«هايي مثل  شود كه روي آنها جمله مي

ها در آئوكيگاهارا  اند و خودكشي ز اين راهكارها نتيجه مطلوبي نداشتهاما هيچ كدام ا! نوشته شده است» .پليس مشورت كنيد
  .همچنان ادامه دارد

   ايتاليا، انگليس-هاي سمي باغ
  

اي كه از قرن پانزدهم در آن پرورش  ترين فضاهاي سبز كشور ايتالياست كه به خاطر گياهان دارويي و سمي پادوآ يكي از معروف
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هاي آن پيش آمد، اين مكان هم به فهرست  هاي ناگواري براي بازديدكننده  از آنجا كه بارها اتفاق.شودميشود معروف ميداده 
  .نقاط ممنوعه دنيا براي سفر كردن اضافه شد

  
هايي كه با اين گياهان سمي آشنايي نداشتند بر اثر تماس اشتباهي يا عمدي،  قضيه از اين قرار بود كه بسياري از بازديدكننده

هاي  به همين خاطر، با وجود زيبايي. افتاد شدند و حتي در بعضي موارد جانشان هم به خطر مي هاي شديد مي ويتدچار مسم
به جز پادوآ، باغ ديگري به اسم آلنويك هم در انگليس وجود دارد كه . زياد اين باغ، در آن به روي گردشگران بسته شده است

هداف مشخص را به دست آورده؛ به همين دليل افراد عادي اجازه ورود به اين به تازگي مجوز كشت گياهان سمي و دارويي با ا
  .باغ را ندارند

   آمريكا-گورستان سنت لوئيس
  

هاي  گورستان سنت لوئيس يكي از مكان. شوند ترين نقاط دنيا شناخته ميآور ها، هميشه به عنوان مرموزترين و رعب گورستان
سنت لوئيس، اسم يكي از سه گورستان . هاي ممنوعه براي سفر ثبت شده نترسناكي است كه اسمش در فهرست مكا

  .ها در نيواورلئان لوئيزياناست كاتوليك
  

كنند، مسووالن گورستان تصميم گرفتند قبرهاي آن را در باالي  هاي زيرزميني زيادي از اين منطقه عبور مي از آنجا كه آب
هاي اين گورستان در قرن  بيشتر قسمت. اند هاي زيرزميني بنا شده ردابزمين بسازند؛ براي همين هر سه گورستان روي س

هاي زيادي از زمان دفن اجساد در آنها  هجدهم و نوزدهم ساخته شده و در نتيجه از رنگ و روي قبرها پيداست كه سال
  .گذرد مي

ند؛ چون فضاي آن طوري است كه بدون كنند اجازه ندارند اين گورستان را به تنهايي ببين افرادي كه به اين منطقه سفر مي
ها به فكر  قدر كه بعضي اند؛ آن رو شده اند، با وحشت و دلهره زيادي روبه استثنا بيشتر افرادي كه به تنهايي به آن قدم گذاشته

هاي   گروهبه خاطر همين افرادي كه دوست دارند از نزديك اين گورستان اسرارآميز را ببينند بايد با. اند خودكشي هم افتاده
  .گردشگري به اين منطقه سفر كنند

   اسكاتلند- محوطه مري كينگ
  

ها پيش، محوطه زيرزميني مري كينگ در شهر قديمي ادينبورگ اسكاتلند به عنوان يكي از اسرارآميزترين و  از سال
 1645از سال .  ندارداي كه هيچ گردشگري به تنهايي جرأت حضور در آن را شود؛ منطقه ها شناخته مي ترين مكان ترسناك

  .زندگي در اين محوطه زيرزميني، براي هميشه از بين رفت
مسووالن شهر هم تصميم گرفتند اين جايگاه . كردند به بيماري طاعون دچار شدند آنهايي كه در اين منطقه زندگي مي

با اين حال پزشكان زيادي براي . يرندجا بم اند همان زيرزميني را بر سر ساكنان آن خراب كنند تا افرادي كه دچار طاعون شده
  .ها داوطلب شدند زده مداواي طاعون

  
» خيابان بخشش«شايد به همين دليل است كه اسم . پوشيدند تا گرفتار اين بيماري مهلك نشوند هاي مخصوصي مي آنها لباس

اي خراب كردن اين محوطه با موافقت با اينكه تصميم مسووالن شهر بر. اند را به جايي كه مري كينگ در آنجا واقع شده داده
  .زده اين منطقه به خاطر بيماري جانشان را از دست دادند رو نشد، اما بيشتر ساكنان طاعون روبه
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با گذشت . كردندها درمورد ديده شدن روح سرگردان افرادي كه در مري كينگ مرده بودند، صحبت مي از همان زمان، خيلي
آنهايي كه . اي به نام آني بارها و بارها ديده شده است آور روح دختربچه كه در اين مكان رعبشود  ها هنوز هم گفته مي سال

  .اي گريان ديده شده است گويند كه او هميشه به خاطر گم كردن عروسكش با چهره اند مي اند آني را ديده مدعي
آورند  به عنوان هديه، براي آني عروسك ميآيند  براي همين گردشگران پردل و جرأتي كه به صورت گروهي به مري كينگ مي

  .خورد و يك اتاق پر از عروسك در اين محوطه به چشم مي
  

   فرانسه-قصر ماشيكول
اما رايس به خاطر شواليه .  محل زندگي جيل دو رايس شواليه بريتون بود1440 تا 1404هاي  قصر ماشيكول در فاصله سال

ترين قاتالن  او يكي از معروف. هاي زيادي كه انجام داده بود به شهرت رسيده بود تبودنش مشهور نشده بود بلكه به خاطر جناي
 جنازه اولين كودك پيدا شد و پس از آن 1433 و 1432هاي  در فاصله سال. سريالي كودكان خردسال در قرن پانزدهم بود

  .ها يكي پس از ديگري به وقوع پيوستند قتل
ها قربانيانش را  جيل دو رايس در تمام اين سال. شد رحم آنها پيدا نمي  هيچ ردي از قاتل بيها زياد شد اما كم تعداد قرباني كم

اما باالخره اين شواليه مشهور فرانسوي شناسايي . كشاند كرد به كام مرگ مي در قصر ماشيكول يعني جايي كه در آن زندگي مي
نت به دار آويخته شد و از آن موقع به بعد، اقامتگاه او به يكي از  در شهر نا1440 اكتبر 26البته او مدتي بعد در . و دستگير شد

  .ترين نقاط دنيا تبديل شد مخوف
  

. كرد بيشتر آنها را در ديوارهاي قصرش مخفي ميوسالش جنازه  سن هاي كم شود اين شواليه قاتل بعد از كشتن قرباني گفته مي
وجو قرار گرفتند، بعضي از جسدها به دليل فرسودگي ساختمان از  ستها مورد ج نكته عجيب اينجاست كه بعدها كه اين مكان

  .در و ديوار بيرون زدند
مند بايد با يك  پذير نيست و افراد عالقه به خاطر همين سفر به اين منطقه از فرانسه و بازديد از قصر ماشيكول به تنهايي امكان

  .گروه گردشگري همراه شوند
  

   كانادا- معدن آسبستوس
اين ماده مقاومت بسيار بااليي در برابر گرما دارد و به . سبستوس يكي از معادن ششگانه طبيعي پنبه نسوز در كاناداستمعدن آ

گيرد و اين تنها خاصيت خوب آن است اما از طرفي چنانچه فردي مدام در مجاورت پنبه نسوز قرار بگيرد و از  سادگي آتش نمي
هاي ديگري  شود بلكه ممكن است به بيماري مال ابتال به بيماري سرطان در او زياد ميهواي اطراف آن تنفس كند، نه تنها احت

اين . برداري از آن را در سراسر اروپا ممنوع كردهاستخراج اين ماده به حدي خطرناك است كه اتحاديه اروپا بهره. هم دچار شود
تر اينكه در   همچنان در حال فعاليت هستند و از همه مهم است كه كارگران معادن پشم شيشه منطقه تتفورد در كانادا در حالي

  .كنند هاي پنبه نسوز زندگي مي هاي بسياري در كنار نخاله هاي مسكوني اطراف معدن، خانواده بخش
  

كشاند؛ افرادي كه از خطرناك بودن پنبه  با اين حال طبعيت زيبا و بكر اطراف معدن، گردشگران زيادي را به اين منطقه مي
به همين خاطر سفر به اين منطقه هم ممنوع اعالم شده . كشند خبرند و از سر كنجكاوي به داخل معدن هم سرك مي وز بينس

  .مگر در موارد خاص و با رعايت نكات ايمني و همراه داشتن ماسك اكسيژن براي تنفس هواي عاري از پشم شيشه
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   آمريكا، جمهوري چك، انگليس-هاي خودكشي پل
براي اينكه با دليل اين . شود هايي است كه بازديد از آن به هيچ گردشگري توصيه نمي نفرانسيسكو هم يكي از مكانل طاليي سا

پل طاليي سانفرانسيسكو بين مردم اين منطقه با نام پل خودكشي شناخته . كار آشنا شويد بهتر است نام ديگر پل را بدانيد
شان  روند و با پريدن به درون رودخانه زير پل به زندگي ي خودكشي به آنجا ميچرا كه افراد زيادي در طول سال برا. شود مي

  .دهند خاتمه مي
هاي عجيب شنيده شده  داستان. اند  نفر روي پل سانفرانسيسكو دست به خودكشي زده1200طبق آخرين آمارها تا به حال 

 به مدت چند ماه از تمام اتفاقاتي كه روي 2005ال درباره اين پل، باعث شد كه اريك استيل مستندساز معروف انگليسي در س
  .افتاد فيلمبرداري كند پل مي

اين مستند جنجالي همان سال، با نام .  نفر ضبط شده بود23نتيجه اين كار باوركردني نبود چرا كه در مستند، فيلم خودكشي 
  .پل منتشر شد و توجه بسياري از گردشگران را به اين منطقه جلب كرد

  
 پل طاليي سانفرانسيسكو تنها پل ممنوعه دنيا نيست؛ پل يابود جورج واشنگتن در سياتل هم به عنوان دومين پل مرگبار البته

 نفر خودشان را از باالي اين پل 230طبق آمارها تا به حال بيش از . كشاند هاي زيادي را به اين منطقه مي آمريكا، بازديدكننده
هاي زياد افراد نااميد،  ي چك و شهر پراگ هم پلي به نام نوسل وجود دارد كه به خاطر خودكشيدر جمهور. اند به پايين انداخته

  .معروف شده است
  
  

قدر زياد شده بود كه باالخره   آن90هاي روي اين پل در دهه  آمار خودكشي. اند  نفر دست به خودكشي زده300در اين پل هم 
لين در لندن هم يكي   هارنسي پل. ي اين پل نصب شد تا مانع از پريدن افراد شودهايي به ارتفاع سه متر رو  ميله1997در سال 

هاي مرگبار جهان است كه هر سال افراد زيادي براي اينكه خودشان را به آغوش مرگ بسپارند روي اين پل قدم  از ديگر پل
  .شود به همين دليل بازديد از اين پل هم به هيچ گردشگري توصيه نمي. گذارند مي

  

  كارهاي عجيب كه تبديل به شغل شدند
  

از نظر خيلي از ما شغل مناسب شغلي است كه پرستيژ الزم را . داشتن شغل و حرفه براي بسياري از ما تعريف مشخصي دارد
ر اما شغل هايي هم هستند كه بسياري از ما آن را د. داشته باشد يا به اصطالح باكالس باشد و بتوان با آن پول خوبي درآورد

در گزارش . قامت يك شغل نمي بينيم، ولي بسياري از مردم در اين كره خاكي به آنها مشغول هستند و روزگار مي گذرانند
  .پيش رو با كارهاي آشنا مي شويم كه ظاهر غيرمعمولي دارند، اما براي خودشان شغل محسوب مي شوند

  
   پاك كردن صحنه جرم1٫

 خوشايند نيست، اما به هر صورت پاك كردن خون و آثار جرمي كه منجر به اتفاقي از جمله مشاغلي است كه براي خيلي ها
ناگوار شده هم كاري است كه بايد انجام شود و با يك حساب سرانگشتي مي توان فهميد كه درآمدش از تميزكردن خيلي 

  .چيزهاي ديگر از جمله خانه يا ماشين بيشتر مي شود
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   تخريب ساختمان2٫

ساختمان هاي قديمي كه قرار است به برجي بلند و زيبا .  مي تواند كاري جالب و در عين حال پرخطرباشدتخريب ساختمان
زياد . تبديل شوند، پيش از ساخته شدن بايد تخريب شوند و كار تخريب هم نياز به نيروهايي دارد كه اين كار را انجام دهند

برج يا بنايي سهم دارند، اما كمتر كسي است كه از تخريب كنندگان بافت تعريف و تمجيد شنيده ايم از كساني كه در بنا نهادن 
  !هاي فرسوده اي ياد كند

  
   هرس درختان3٫

. لذت بردن از ديدن درختان و فضاهاي سبزي كه اطرافمان هستند از چيزهاييست كه نمي توان به آساني از كنارشان گذشت
. را هر چند وقت يكبار هرس نكرد، چه منظره زشتي پيش رويتان مي بينيداما آيا تا به حال فكر كرده ايد كه اگر درختان 

هرس درختان و گياهان شايد در نگاه اول چندان به چشم مان نيايد، اما اگر نباشند كساني كه درختان را هرچند وقت يكبار 
  .تميز و زيبا كنند، ديگر ديدن سرسبزي و استقامت بي نظيرشان لذت نخواهد داشت

  
  چرخه تاكسي سه 4٫

درست . ترافيك از جمله آزاردهنده ترين معضالت زندگي شهري است كه كمتر كسي مي تواند ادعا كند از آن در امان است
  .است كه اين سه چرخه ها چندان ظاهر زيبايي ندارند، اما مي توانند راه حل مناسبي براي رهايي از عذاب ترافيك باشند

  
   ترميم شيشه جلوي اتومبيل5٫
اما تا به حال شنيده ايد كه كسي فقط متخصص درست . مير خودرو و مكانيكي در همه دنيا شغلي رايج و پذيرفته شده استتع

اين شغل كه هم نوع پاره وقت آن وجود دارد و هم تمام وقتش، پول نسبتا خوبي هم با . كردن شيشه جلوي اتوموبيل ها باشد
  .خود به همراه دارد

  
  نات كنترل تخصصي حيوا6٫

اين . احتماال زياد با گربه هاي اهلي، موش هاي مزاحم و ديگر حيواناتي كه كم و بيش در شهر پيدا مي شوند برخورد كرده ايد
پس نيازمند متخصصاني براي . حيوانات گاه آرامش شما را برهم مي زنند و نيازمند كساني هستند كه بتوانند آنها را مهار كنند

  .كنترل حيوان است
  
  جاد فضاي سبز در گورستان ها اي7٫

حاضر شدن بر سر مزار افرادي كه . گورستان ها اساسا اماكني هستند كه افراد با رفتن به آنجا احساس غم و اندوه مي كنند
 اما اگر كساني باشند كه محيط اطراف آرامگاه. برايتان عزيز هستند و روزي در كنار شما بودند، همواره با غم و اندوه همراه است

  .عزيزان شما سرسبز كنند، حتما آرامش شما بيشتر خواهد شد
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  .روز خوبي داشته باشي: اي كه حتي اگر در ماشينش را محكم ببندي بلند مي گويد مثل آن راننده تاكسي
  

گردانند، لبخند مي زنند و هنوز  هايي كه توي اتوبوس وقتي تصادفي چشم در چشمشان مي شوي، دستپاچه رو بر نمي آدم
  ...نگاهت مي كنند

  
  .هايي كه حواسشان به بچه هاي خسته ي توي مترو هست، بهشان جا مي دهند، گاهي بغلشان مي كنند آدم
  

دوست هايي كه بدون مناسبت كادو مي خرند، مثال مي گويند اين شال پشت ويترين انگار مال تو بود يا گاهي دفتريادداشتي، 
  .نشان كتابي، پيكسلي

  
  . سر چهار راه نرگس نوبرانه مي خرند و با گل مي روند خانههايي كه از آدم
  

هاي  هاي آخر شب، كه يادشان نمي رود گاهي قبل از خواب، به دوستانشان يادآوري كنند كه چه عزيزند، آدم هاي پيامك آدم
  .هاي پر مهر بي بهانه، حتي اگر با آن ها بدخلقي و بي حوصلگي كرده باشي پيامك

  
هايي مي  ر چند وقت يك بار ايميل پرمحبتي مي زنند كه مثال تو را مي خوانم و بعد از هر يادداشت غمگين خطهايي كه ه آدم

  .نويسند كه يعني هستند كساني كه غم هيچ كس را تاب نمي آوردند
  

  ...هايي كه حواسشان به گربه ها هست، به پرنده ها هست آدم
  

  .زود صندلي كنارشان را با لبخند تعارف مي كنند كه غريبگي نكنيهايي كه اگر توي كالس تازه وارد باشي،  آدم
  

  . هايي كه خنده را از دنيا دريغ نمي كنند، توي پياده رو بستني چوبي ليس مي زنند و روي جدول لي لي مي كنند آدم
  

  ...ها هستند كه دنيا را جاي بهتري مي كنند براي زندگي كردن همين
  

هايت  هاش به دست ي قبل از رها كردن دست، با نوك انگشت ست دادن خداحافظي، آن لحظهمثل دوستي كه هميشه موقع د
  ..!!! چيزي شبيه يك بوسه…يك فشار كوچك مي دهد

  

  

  پاسخ جالب چرچيل به يك سوال سياسي
  

عني در طول  ي1945 تا 1940هاي   بريتانيايي است كه بين سالٔمدار و نويسنده سر وينستون لئونارد اسپنسر چرچيل سياست
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  . نخست وزير بريتانيا بود1955 تا 1951هاي  جنگ جهاني دوم و بار ديگر بين سال
  

  :از وينستون چرچيل پرسيدند
  

آقاي نخست وزير، شما چرا براي ايجاد يك دولت استعماري و دست نشانده به آنسوي اقيانوس هند مي رويد و دولت هند 
نمي توانيد در بيخ گوش خودتان يعني در ايرلند كه سالهاست با شما در جنگ و ستيز شرقي را بوجود مي آوريد، اما اين كاررا 

  است انجام دهيد ؟
  
  

  :وينستون چرچيل بعد از اندكي تامل پاسخ مي دهد
  .براي انجام اين كار به دو ابزار مهم احتياج هست كه اين دوابزار مهم را درايرلند دراختيار نداريم 

  
   ابزار چيست؟اين دو:  شود سوال مي

  
  :چرچيل در پاسخ مي گويد

  
  .اكثريت نادان و اقليت خائن

  

  واقعا شهر هرت كجاست؟
  
  . شهر هرت جايي است كه رنگهاي رنگين كمان مكروهند و رنگ سياه مستحب-

  
  
  
  . شهر هرت جايي است كه اول ازدواج مي كنند بعد همديگر رو مي شناسن-

  
  
  
  .. پاي مادراني است كه حقي از زندگي و فرزند و همسر ندارند شهر هرت جايي است كه بهشتش زير-

  
  
  
  . شهر هرت جايي است كه درختها علل اصلي ترافيك اند و بريده مي شوند تا ماشينها راحت تر برانند-
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  . شهر هرت جايي است كه كودكان زاده مي شوند تا عقده هاي پدرها و مادرهاشان را درمان كنند-

  
  
  
  . دقيقه قدم زدن را با همسران ندارند5ايي است كه شوهر ها انگشتر الماس براي زنانشان مي خرند اما حوصله  شهر هرت ج-

  
  
  
  . شهر هرت جايي است كه با ميلياردها پول بعد از ماهها فقط مي توان براي مردم مصيبت ديده، چند چادر برپا كرد-

  
  
  
  .ا دارد شهر هرت جايي است كه خنده نشان از جلف بودن ر-

  
  
  
  . شهر هرت جايي است كه مردم سوار تاكسي مي شن زود برسن سر كار تا كار كنن وپول تاكسيشونو در بيارن-

  
  
  
  . شهر هرت جاييه كه نصف مردمش زير خط فقرن اما سريال هاي تلويزيوني رو توي كاخها مي سازن-

  
  
  
  . شهر هرت جايي است كه گريه محترم و خنده محكومه-

  
  
  
را آباد ........  هرت جايي است كه وطن هرگز مفهومي نداره و باعث ننگه پس ميرويم تركيه و دوبي و اروپا و آمريكا و  شهر-

  ..ميكنيم
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  . شهر هرت جايي است كه هرگز آنچه را بلدي نبايد به ديگري بياموزي-

  
  
  
  .ته باشي شهر هرت جايي است كه وقتي مي ري مدرسه كيفتو مي گردن مبادا آينه داش-

  
  
  
  .است...  شهر هرت جايي است كه دوست داشتن و دوست داشته شدن احمقانه، ابلهانه و -

  
  
  
  .... شهر هرت جايي است كه توي فرودگاه برادر و پدرتو مي توني ببوسي اما همسرتو نه -

  
  
  
  .نمي دونم هر چي بابام بگه:  شهر هرت جايي است كه وقتي از دختر مي پرسن مي خواي با اين آقا زندگي كني مي گه-

  
  
  
 نفر رو دعوت مي كني و شام ميدي تا برن و از بدي و زشتي و 500 شهر هرت جايي است كه وقتي مي خواي ازدواج كني -

  ..نفهمي و بي كالسي تو كلي حرف بزنن
  
  
  
  ...قر نجات بده شهر هرت جايي است كه مردمش پولشان را توي چاه ميريزن و دعا ميكنن كه خدا آنها را از ف-

  
  
  
  . شهر هرت جايي است كه به بعضي از بيسوادها ميگن پروفسور-
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  . شهر هرت جايي است كه در آن دالل و دزد به مهندس و دكتر فخر ميفروشند-

  
  
  
  . شهر هرت جايي است كه مردگان مقدسند و از زنده ها محترمترند-

  
  ...........شهر هرت جايي است كه 

  
  
  

  هر چقدر به نظرم آشناستخدايا اين ش

  

  مناظره زنـدگي و مـرگ
  من فرصتي مغتنم براي بودنم: زندگي

  تو اژدهايي مترصد بلعيدن
  

  من آغازي به آرامش ابديم: مرگ
  تو آغازي به آالم دنيوي

  
  من خالق يك لحظه شيرين عاشقانه ام: زندگي

  تو جابري كه دريغ از اين لحظه نداري
  

   گريبانگير بشريتيتو تحميل ناخواسته ي: مرگ
  من منتخب آنها براي رهايي از تو

  
  تو فاجعه انفصال عاشق و معشوقي: زندگي

  من فرصت دوباره باهم بودنشان
  

  تو بار سنگين اجباري براي زجر كشيدن: مرگ
  من جرثومه اي براي گريز از اين وادي

  
  تو اشك مادر داغديده اي: زندگي
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  من اشك شوق ديدار فرزند مفقود االثر
  

  تو تولد كودك نامشروع دو بي خانماني: مرگ
  من گريزي براي رهايي از اين مخمصه

  
  من لبخند زيباي يك نو مادرم: زندگي

  تو خلوت تنهايي يك زوج عاشق
  

  من پايان ناله هاي يك پيرمرد زمينگيرم: مرگ
  تو اصراري زجرآلود به بودن او

  
  من مصور يك بوسه ي شيرين عاشقانه ام: زندگي

  طره اشك يك عاشق در هجران معشوقتو ق
  

  تو چشم نظاره گر شكنجه هاي يك شكنجه گري: مرگ
  من تير خالصي از اين عذاب

  
  من عفو يك پدر داغديده ام: زندگي

  تو سنگسار يك زن به جرم عاشق بودن
  

  من خط بطالن به وجود پس از مرگ معشوقم: مرگ
  تو جزاي جرم زندگي بدون او

  
  شگر يك پريزاده اممن نگاه نواز: زندگي

  تو خلوت سرد تنهايي
  

  من فرصت گرم انتقامم: مرگ
  تو انتظار بيهوده يك مادر ناباور

  
  من نقطه اوج عروج يك انسانم: زندگي

  !تو نزول او به پست ترين جاي ممكن 
  

  : ............................... !!!مرگ
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   غافل بشيم اما زندگي نيز، فرصتي است كهگرچه از مرگ گريزي نيست و نبايد حتي لحظه اي از اون
  .خداوند بما داده و بجاست كه ازش كمال لذت رو ببريم و زندگي را آنطور كه شايسته است زندگي كنيم

  

  

  نصايح لقمان حكيم به فرزندش
  

اشت، ولي از دلي گرچه او چهره اي سياه و نازيبا د. لقمان حكيم، غالم سياهي بود كه در سرزمين سودان چشم به جهان گشود
او كه در آغاز جواني برده اي مملوك بود، به دليل نبوغ عجيب و حكمت . روشن، فكري باز و ايماني استوار برخوردار بود

او مردي امين بود، چشم از حرام فرو مي بست، از اداي . وسيعش آزاد شد و هر روز مقامش اوج گرفت تا شهره ي آفاق شد
ز مي كرد و هيچگاه دامن خود را به گناه نيالود و همواره در امور زندگي شرط عفت و اخالص را حرف ناسزا و بي مورد پرهي

بيشتر وقت خود را در همنشيني با فقها و دانشمندان و پادشاهان مي گذراند و مسئوليت خطير آنها را گوشزد . رعايت مي كرد
 احوال ايشان عبرت مي گرفت و در اين ميان فرزند برومند لقمان مي كرد و آنها را از كبر و غرور برحذر مي داشت و خود نيز از

هرچند نصايح لقمان بيشتر جنبه عمومي داشت . كه نظر پدر را به خود معطوف داشته بود، بيشتر مورد خطاب او قرار مي گرفت
 دهد كه در اين رابطه گوشه و سعي لقمان بر اين بود كه در مناسبت هاي مختلف فرزندش و همچنين ساير مردم را پند و اندرز

  :اي از اين پندها را در اين ايميل مرور مي كنيم 
  
  .فرزندم هيچ كس و هيچ چيز را با خداوند شريك مكن. 1
  
  .با پدر و مادرت بهترين رفتار را داشته باش. 2
  
  .بدان كه هيچ چيز از خداوند پنهان نمي ماند. 3
  
  .نماز را آنگونه كه شايسته است بپادار. 4
  
  .اندرز و نصيحت ديگران را فراموش مكن. 5
  
  .از بدان انتظار مردانگي و نيكي نداشته باش. 6
  
  .از مردم روي مگردان و با آنها بي اعتنا مباش. 7
  
  .با غرور و تكبر با ديگران رفتار مكن. 8
  
  .در مقابل پيش آمدها شكيبا باش. 9
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  .بر سر ديگران فرياد مكش و آرام سخن بگو. 10
  

  .از طريق اسماء و صفات خداوند او را بخوبي بشناس. 11
  

  .به آنچه ديگران را اندرز مي دهي خود پيشتر عمل كن. 12
  

  .سخن به اندازه بگو. 13
  

  .حق ديگران را به خوبي ادا كن. 14
  

  .راز و اسرارت را نزد خود نگاه دار. 15
  

  .به هنگام سختي دوست را آزمايش كن. 16
  

  . دوست را امتحان كنبا سود و زيان. 17
  

  .با بدان و جاهالن همنشيني مكن. 18
  

  .با انديشمندان و عالمان همراه باش. 19
  

  .در كسب و كار نيك جدي باش. 20
  

  .بر كوته فكران و ضعيف عنصران اعتماد مكن. 21
  

  .با عاقالن ايماندار مدام مشورت كن. 22
  

  .سخن سنجيدة همراه با دليل را بيان كن. 23
  

  .روزهاي جواني را غنيمت بدان .24
  

  .هم مرد دنيا و هم مرد آخرت باش. 25
  

  .ياران و آشنايان را احترام كن. 26
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  .با دوست و دشمن، خوش اخالق باش. 27
  

  .وجود پدر و مادر را غنيمت بشمار. 28
  

  .معلم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار. 29
  

  .كمتر از درآمدي كه داري خرج كن. 30
  

  .در همة امور ميانه رو باش. 31
  

  .گذشت و جوانمردي را پيشه كن. 32
  

  .هر چه كه مي تواني با مهمان مهربان باش. 33
  

  .در مجالس و معابر چشم و زبان را از گناه باز دار. 34
  

  .بهداشت و نظافت را هيچگاه فراموش مكن. 35
  

  .هيچگاه دوستان و هم كيشان خود را ترك مكن. 36
  

  .فرزندانت را دانش و دينداري بياموز. 37
  

  .را فراگير... سواركاري و تيراندازي و . 38
  

  .در هر كاري از دست و پاي راست آغاز كن. 39
  

  .با هر كس به اندازة درك او سخن بگو. 40
  

  .به هنگام سخن متين و آرام باش. 41
  

  .به كم گفتن و كم خوردن و كم خوابيدن خود را عادت بده. 42
  

  .آنچه را كه براي خود نمي پسندي براي ديگران مپسند. 43
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  .هر كاري را با آگاهي و استادي انجام بده. 44
  

  .نا آموخته استادي مكن. 45
  

  .با ضعيفان و كودكان سرّ خود را در ميان نگذار. 46
  

  . چشم به راه كمك و ياري ديگران مباش.47
  

  .اشاز بدان انتظار مردانگي و نيكي نداشته ب. 48
  

  .هيچ كاري را پيش از انديشه و تدبر انجام مده. 49
  

  . كار ناكره را كرده خود مدان.50
  

  .كار امروز را به فردا مينداز. 51
  

  . با بزرگتر از خود مزاح مكن.52
  

  .با بزرگان سخن طوالني مگو. 53
  

  .كاري مكن كه جاهالن با تو جرأت گستاخي پيدا كنند. 54
  

  .ال خود محروم مگردانمحتاجان را از م. 55
  

  .دعوا و دشمني گذشته را دوباره زنده مكن. 56
  

  .كار خوب ديگران را كار خود نشان مده. 57
  

  .مال و ثروت خود را به دوست و دشمن نشان مده. 58
  

  .با خويشاوندان قطع خويشاوندي مكن. 59
  

  .هيچگاه پاكان و پرهيزكاران را غيبت مكن. 60
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  . مباشخودخواه و متكبر. 61
  

  .در حضور ايستادگان منشين. 62
  

  .در حضور ديگران دندان پاك مكن. 63
  

  .با صداي بلند آب دهان و بيني را پاك مكن. 64
  

  .به هنگام خميازه دست بر دهان خويش بگذار. 65
  
  .حالت خستگي را در حضور ديگران ظاهر مكن. 66
  

  .در مجالس انگشت در بيني مينداز. 67
  

  .را با مزاح آميخته مكنكالم جدي . 68
  

  . هيچكس را پيش ديگران خجل و رسوا مكن.69
  

  .با چشم و ابرو با ديگران سخن مگو. 70
  

  .سخن گفته شده را تكرار مكن. 71
  

  .از شوخي و مزاح خود كمتر كن. 72
  

  .از خود و خويشاوندان نزد ديگران تعريف مكن. 73
  

  .از پوشيدن لباس و آرايش زنان پرهيز كن. 74
  

  .از خواسته هاي نابجاي زن و فرزندان پيروي مكن. 75
  

  .حرمت هر كس را در حد خود نگاه دار. 76
  

  .در بد كاري با اقوام و دوستان همكاري مكن. 77
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  .از مردگان به نيكي ياد كن. 78
  

  .از خصومت و جنگ افروزي جدا پرهيز كن. 79
  

  .با چشم احترام به كار ديگران نگاه كن. 80
  

  .نان خود را بر سفره ي ديگران مخور. 81
  

  .در هيچ كاري شتاب مكن. 82
  

  .براي جمع آوري بيش از حد مال و ثروت حرص مخور. 83
  

  .به هنگاه خشم شكيبا باش و سخن سنجيده بگو. 84
  

  .از پيش ديگران غذا و ميوه بر مدار. 85
  

  .در راه رفتن از بزرگان پيشي مگير. 86
  

  . را قطع مكنسخن و كالم ديگران. 87
  

  .به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خود را نگاه مكن. 88
  

  .در حضور مهمان بر كسي خشم مگير. 89
  

  .مهمان را به هيچ كاري دستور مده. 90
  

  .با ديوانه و مست سخن مگو. 91
  

  .براي كسب سود و دوري از زيان آبروي خود را مريز. 92
  

  . و جاسوسي مكندر كار ديگران كنجكاوي. 93
  

  .در اصالح ميان مردم هيچ گاه كوتاهي مكن. 94
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  .ادب و تواضع را هيچگاه فراموش مكن. 95
  

  .با خداوند صادق و با مردم با انصاف باش. 96
  

  . بر آرزو ها و خواسته هاي خود غالب باش.97
  

  .خدمتكاري بزرگان و همكاري با مستمندان را فراموش مكن. 98
  

  . با ادب و با كودكان مهربان باشبا بزرگان. 99
  

  .با دشمنان مدارا كن و در مقابل جاهالن خاموش باش. 100
  

  .در مال و مقام ديگران طمع مكن. 101
  

  .از رفت و آمد و مال و مرام و مسلك خويش كمتر بگو. 102
  

  .بجز خداوند هيچ كس و هيچ چيز را فرمانروا و فريادرس خويش مشمار. 103
  

  .روزي با حساب و كتاب است، پس مترس و طمع مكنعمر و . 104
  

  . عمر را براي عمل و عبادت و پاكي و پرهيزكاري غنيمت بدان.105
  

  .اگر بهشت را مي طلبي از فساد و ستم و گردن كشي پرهيز كن. 106
  

  .سرچشمه ي زشتي ها را دنيا پرستي و مستي و ناداني بدان. 107
  

  .خدا را بندگي و فرمانبري مكنبجز در حق و راستي بندگان . 108
  

  .خود را با ستم سالطين شريك مگردان. 109
  

  .دنياي ديگر را به دست فراموشي مسپار. 110
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  و اما اينهم

  
  جديدترين وصيتنامه لقمان حكيم به فرزندش

  
  
  )به زبـان طنــز ( 
  

پس در احترام، اندازه .  كني از گزندشان بي امانيگروهي، اگر احترامشان كني تو را نادان مي دانند و اگر بي محليشان! پسرم
  .نگهدار

  
ضمنا چرچيل هيچگونه نسبتي با . پس خون خودت را كثيف نكن. سخت ترين كار عالم محكوم كردن يك احمق است! پسرم

  .بچه هايش يكوقت ادعاي ارث نكنند. طايفه ما ندارد
  

  .رد، دوستي مكنبا كسي كه شكمش را بيشتر از كتاب هايش دوست دا! پسرم
  

اگر عين آب ! بعد بگو تا دروغ بگويند! آب را به دستشان بده تا بنوشند! دوستانت را با يك ليوان آب خوردن امتحان كن! پسرم
  ...خوردن دروغ گفتند از آنان بپرهيز 

  
  .ملت مي خواهند از كنارت رد شوند. در پياده رو كه راه مي روي، از كنار برو! پسرم

  
  . كساني از سر ناداني به تو خنديدند، تو براي شفايشان گريه كناگر! پسرم

  
  .چون پس فردا گندش درمي آيد و حاال خر بيار و معركه باركن. خود را وابسته به هيچ دسته اي مدان! پسرم

  
زمين بكوب و نه نه او را چنان به . اگر به ناچار به جرياني متمايل شدي، جايي براي نفس كشيدن خود و رقيبت بگذار! پسرم

  .ديرزماني نيست كه جايتان عوض شود. خود را چنان باالببر
  

  .در تاكسي با تلفن همراه بلندبلند صحبت نكن! پسرم
  

  .اما مواضع سياسي ات را با كسي مسنج و كسي را به خاطر مواضعش مرنجان. اهل هنر را احترام كن! هان اي پسر
  

  .بگذار تو را نادان بدانند. رفت مباش و همه جا سر هر صحبتي را بازمكنهيچ گاه دنبال به كرسي نشاندن ح! پسرم
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به . اگر براي دختر يا پسري پيش تو براي تحقيق آمدند و تو چيزي مي دانستي رك و راست بگو هر آنچه كه مي داني! پسرم

  .فكر بدبختي دختر و پسر مردم باش
  

  .مخاطب دائمي يك رسانه بودن آدم را به حماقت مي كشاند. ش با خودتجمع بندي ا. اخبار را از منابع مختلف بگير! پسرم
  

  .پيش از استخدام در اداره هاي دولتي، آي سي دي ال را و حداقل پاور پوينت را فرا بگير! پسرم
  

ني بهتر آب بيني ات را با پيراهن تميز ك. اگر در اداره اي استخدام شدي هرچه دستمال از جيب هايت داري دور بريز! پسرم
  .است تا كسي دستمال در دستت ببيند

  
  .اگر توانستي دستشان را ببوس اگر نه، خود داني! اساتيد را محترم بشمار! پسرم

  
  .استاد بايد خودش بيايد، زوركي كه نيست. در ضمن، به هر كسي بي خودي لقب استاد عنايت مكن! پسرم

  
  .حكمتي در آن استحتما ! از فيلم هاي تكراري رنجيده خاطر مشو! پسرم

  
  .بلوتوث تلفن همراهت را خاموش نگهدار، مگر در مواقع ضروري! پسرم

  
  .اگر كسي گفت اسفنديار را مي شناسي خودت را به نفهمي بزن! هان اي پسر

  
در همان شهر اداره . كسي نمي داند آيا فردا در همان اداره باشي يا نه. هر روز از همكارانت در اداره عميقا خداحافظي كن! پسرم

  . ولش كن پسرم…شهر در . باشد يا نه
  

  .علم را از دانشگاه بياموز، ادب را از مادرت. دانشگاه كسي را آدم نمي كند! پسرم
  

  .ياهللا بلند شو دست مادرت را ببوس بعد بيا بقيه وصيت را بخوان. مي دانم االن داري حسرت ديدار مرا مي خوري! پسرم
  

  .وزت را همين االن بفرست چون آينده نگري خوب چيزيهپيامك هاي عيدنور! پسرم
  

اما اگر ماندي از فرنگ بد نگو، اگر . خواستي فرنگ بروي برو. خواستي در مملكت خودمان درس بخواني بخوان! هان اي پسر
  .رفتي از مملكتت

  
  .گوجه را از نارمك بخر، شنيده ام ارزان است! پسرم
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  مگه آزاد رودهن چشه؟. برايت حرف در ميارن. روارد، ماساچوست و بوستون مدرك نگيرهيچ گاه از دانشگاه هاي ها! پسرم

  
  .نامزد انتخابات شدي، اول يا داماد لُرها شو يا تُرك ها كه تو را در انتخابات تنها نگذارند! پسرم

  
  .ن ها رو پر كن خودت نقطه چي… كي خسته است؟ … از ساعت چند داري وصيت مي خوني؟ …خسته شدي؟ ! هان اي پسر

  
  .شماره حساب هدفمندي يارانه ها، رمزگذاري شده در صندوقچه مرحوم آقابزرگ توي اتاق پشتي است! پسرم

  
  .اول اتاقت رو از اين ريخت در بيار. شهرشون خونه خودشون. نمي خواد عزيزم!  نه نه نه…! شهر ما خانه ما! پسرم

  
  .ت مكن چون عنقريب است كه تو هم جهاني شويبه اقوام و ملل جهان هرگز حساد! هان اي پسر

  
  .هيچ كس تنها نيست! فرزندم

  
  .اما تو باور مكن. راه تو را مي خواند! پسرم

  

  

   سكه مهريه، شبي چقدر تمام ميشود؟؟؟2000آيا ميدانيد 
  

  . هزار تومان640:بهاي هر سكه
  

  .هزار تومان)2000*640=(1280000:بهاي كل
  

  . سال28: سن داماد
  
  . سال70-60:سط عمر در ايرانمتو
  

  70-28=42:طول زندگي زناشويي در خوشبينانه ترين حالت
  

  .شب) 365*42=(15330:تعداد كل روز و شبهاي با هم بودن
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  :با توجه به پريود بودن حداقل يك هفته در ماه تعداد شب هاي داراي شانس باهم بودن
  

   شب11497 = 3/4 * 15330
  
  
  

  :رين حالت هم يك شب در ميان حساب كنيماگر در خوشبينانه ت
  

  ... شب آن هم احتماالً، اگه مسافرت نباشه اگه مهمون نداشته باشين اگه خسته نباشه و5748
  
  
  

   تومان222،686 شب، ميشه شبي 5748 تومان تقسيم بر 1280000000
  
  
  

  . . . .حاال تصميم با شماست آيا نوع دائمي آن بصرفه است 

  

  

  !!!!ريم تا آدم شويم چگونه كتك بخو
  

  
ين ابزار آموزشي و لوازم كمك آموزشي بوده و در طول زندگي بشر هيچگاه صحنه را به نفع كتك از ديرباز همواره جزو مهمتر

هيچ رقيب ديگري از جمله تشويق، منطق، گفت وگوي تمدن ها ترك نكرده بلكه سفت، محكم و استوار اعمال سليقه كرده و 
وع ال بد وظيفه ما آدم ها است كه كمي تا قسمتي با توجه به اين موض. به طرز دردناكي سعي بر آدم نمودن آدميزاد داشته است

انعطاف به خرج داده و همزيستي مسالمت آميز با كتك پيدا كرده و سعي كنيم راه بهتر كتك خوردن براي زودتر آدم شدن را 
م چگونه كتك بخوريم كه آد«اينجاست كه پاسخگويي به . كشف كنيم تا از شدت و كميت دردي كه بايد بكشيم، كم كنيم

  .از جمله مسائل حياتي زندگي بشريت مي شود» شويم
  
فكر نكنيم اگر به همه ثابت كنيم كتك خورمان ملس است، خيلي قهرمان . چشم سفيد، خيره سر و پوست كلفت نباشيم) 1
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كنيم و پيش از شروع تناول كتك به كليه امور مربوطه با صداقت اعتراف . اتفاقا دقيقا در نقطه برعكس بايستيم. مي شويم
بعد از كتك خوردن هم سعي كنيم كه . مراتب عذرخواهي را هم به جا بياوريم تا ال اقل كتك زننده بدون عقده ما را كتك بزند

  .به خودمان بقبوال نيم كه تا به حال اشتباه كرده ايم و از اين به بعد بايد آدم شويم
  
با . ن كتك ال زمه آدم شدن ماست و راه گريزي از آن وجود ندارددر زمان صرف كتك به اين مساله توجه داشته باشيم كه اي) 2

معطوف كردن ذهن به اين موضوع در كنار تلخي، كمي تا قسمتي شيريني هم مي چشيم ضمن اينكه آدم شدن را از همان 
  !زمان كتك خوردن آغاز مي كنيم نه از پايان آن

  
مراقب باشيد ! واقعا من چقدر به اين كتك احتياج داشتم: شكر بگوييدبعد از پايان كتك، رو به كتك زننده كنيد و ضمن ت ) 3

اين جمله را جوري ادا نكنيد كه طرف فكر كند دستش انداخته ايد واال مي گويد تو هنوز آدم نشدي و دوباره شروع به كتك 
  .زدن مي كند

  

  

  ... .بخونيد ... . ين پست جالب بود گذاشتم 
  

 الك پشت مرد ه اي را كه ماشين از رويش رفته بود را با نخ مي كشيد وارد يكي از خانه هاي يك روز پسري دوازده ساله كه
  : اطراف آمستردام شد و گفت"فساد"
  پول هم دارم و تا به مقصودم نرسم از اينجا نمي روم. داشته باشم) 18(+ من مي خواهم با يكي از خانم ها -

  
  :فتند و كاري با اخالقيات و اينجور حرفها نداشت اندكي فكر كرد و گفت به او مي گ"مامان"گرداننده آنجا كه همه 

  
   باشه يكي از دخترها رو انتخاب كن- ... 
  

  هيچكدامشان بيماري مسري كه ندارند؟: پسر پرسيد
  
  نه ندارند:  گفت"مامان"
  

  :پسر كه خيلي زبل بود گفت
  
  من هم ليزا را ميخواهم. دش بايد يك آمپول بزنند تحقيق كردم و شنيدم همه آنهايي كه با ليزا ميخوابند بع-

  
در حالي كه الك پشت مرده را مي كشيد وارد اتاق ليزا شد .  راضي بشه"مامان"اصرار پسرك و پول توي دستش باعث شد كه 

  : پرسيد"مامان" داد و مي خواست بيرون برود كه "مامان"ده دقيقه بعد آمد بيرون و پول را به . 
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  ست كسي را كه بيماري مسري آميزشي دارد را انتخاب كردي؟ چرا تو در-

  
  :پسرك با بي ميلي جواب داد

  
 امروز عصر پدر و مادرم ميروند رستوران و يك خانمي كه كارش نگهداري بچه هاست و بهش كلفت ميگيم مياد خونه ما تا -

در نتيجه اين . و كارهاي بد با من خواهد كرداين خانم امشب هم مثل هميشه حتما با من خواهد خوابيد .. من تنها نباشم
  بيماري آميزشي به او هم سرايت خواهد كرد

  
و بيماري به . بعدا كه پدر و مادرم از رستوران برگشتند پدرم با ماشينش كلفت را به خونه اش ميرسونه و طبق معمول تو راه

  پدرم سرايت خواهد كرد
  

فردايش كه پستچي . تالط خواهند كرد و در نتيجه مادرم هم مبتال خواهد شدوقتي برگشت آخر شب پدرم و مادرم با هم اخ
  مياد طبق معمول مادرم و پستچيه قاطي همديگر خواهند شد

  
  هدفم مبتال كردن اين پستچي پست فطرت هست كه با ماشينش روي الك پشتم رفت و اونو كشت

مرد باشيــــــــد همون اول بگيد ,  من تا آخرش باهاتمآهاي آقا پسرايي كه دوروغكي به دوست دختراتون ميگين عزيزم
  ))))... آخرش موقع بستن كمربندته

  =)))))حداقل شايد دختره همون اول كمربندشو بست واست عزيزم 
  "- :صفه ميشه ديگه اونوقت آماره شكست عشقي هم ن

  تـمـوم شـد رفـــت

  

  

  .سه تا مرد مست بودن سوار تاكسي شده بودن
سريع ماشين رو ! وقتي اون سه تا سوار شدن و در رو بستن راننده كه ميبينه اينا مست هستن ميخواد ازشون يه پولي بكنه

  !!مسافرين عزيز رسيديم به مقصد: روشن ميكنه بعد زود خاموش ميكنه ميگه
  ...يه پول ميده پياده ميشهمرد اول

  ...مرد دوميه نه تنها پول ميده بلكه تشكر هم ميكنه
  !!!مرد سوميه اما با عصبانيت تمام يه دونه محكم ميزنه توكله راننده

  !!!!!راننده آخه ميگه چرا زدي؟... 
  !!!! به كشتن ميدادي مرديكه اينو زدم كه درس عبرتي بشه واست از اين به بعد تند نري، داشتي هممونو: مرد سوميه ميگه
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بارها ديدم كه داره .  سال به اين معما پي بردم كه آقاجونم مسواكش رو كجا قايم مي كنه كه من نمي بينم1ديشب بعد از 
خب زياد پيچيده نيست از مسواك من . مسواك مي زنه اما به محض اينكه بعدش مي رم مسواك بزنم مسواكش غيب مي شه

  دي :استفاده مي كرده

  

  !هي دهه شصتي سرتو بگير باال 
  ميدونم تو جووني پير شدي

  .ميدونم آهنگ يو يو بازي كردنت آژير قرمز بود
  .ميدونم واسه دوچرخه و آتاري معدل بيست آوردي و هرگز نخريدن برات

  .مي دونم بچگيات بمبارون بود
  ...مي دونم عشقت داريوش بود، مي دونم نظامت جديد بود... 

  ..... كالسات پر آدم بود مي دونم مي دونم
  ببين منو ، سرتو بگير باال، گريه نكن رفيق، در عوض يه مرد و يه زن واقعي بار اومدي

  تـمـوم شـد رفـــت

  

  !!!!!دختراي امروزي
  

  .پسره ميگه من عاشقتم ميخوام باهات ازدواج كنم
  

  خونه داري؟: دختر
  

  ...نه: پسر
  

  و داري؟بي ام : دختر حرفشو قطع ميكنه
  

  نه: پسر
  

  چقدر حقوق ميگيري؟... ... ... ... 
  

  ...حقوق ندارم آخه: پسر
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  برو گمشو چي فكر كردي به من پيشنهاد دادي؟ و ميره: دختر
  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  

  
بگيرم چجوري حقوق . من چندتا ويال دارم خونه واسه چي؟ يه پورشه با بنز دارم بي ام و دوست ندارم: پسر با خودش ميگه

  !!!!!!!!!!وقتي خودم مدير شركتم

  

  در زندگي تان كاري نكنيد كه عمه تان تاوانش را پس بدهد
  عمه ي دكتر شريعتي

  

  !شباهت هاي خدمت سربازي و زندگي زناشوئي
  

ا خدمت شباهت هاي انكار ناپذير ميان خدمت سربازي و زندگي زناشويي آنقدر زياد است كه از ديرباز ، در اكثر كشور هاي دني
منظورم قبل از متاهل شدن ! ببخشيد ( سربازي اجباري را قرار دادند تا تمام افراد ذكور جامعه ، قبل از افتادن به دام ازدواج 

  . سال آينده ، زياد احساس رنج و عذاب نكنند100 سال طعم زندگي مشترك را بچشند تا در 2براي ) بود 
  :ي زناشويي براي آقايان و اما شباهتهاي ميان خدمت سربازي و زندگ

چه در خدمت سربازي و چه در زندگي زناشويي ، چه بخواهي و چه نخواهي كچل خواهي شد و يا بعبارت بهتر ، كچلت  - 1
استرس : البته اين كچلي در خدمت سربازي توسط ماشين اصالح و در زندگي مشترك توسط عواملي چون ! خواهند كرد 

نا ! صورت مي گيرد ... رت الخ الخ توسط همسر ، چپ شدن ماهيتابه روغن داغ روي سر و شديد ، سوء تغذيه ، كندن بصو
متفاوت است ولي به هر حال به قول ... گفته نماند كه اين كچلي در آقايان به نسبت نوع مو ، جنس ريشه مو ، عوامل ارثي و 

  !دير و زود داره ولي باالخره هممون كل پا مي شيم : معروف 
  
به محض ورود به پادگان و يا منزل مسكوني ! ت بعدي در زمينه داشتن فرمانده و بعبارتي ، فرمانبردار شدن است شباه - 2
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، هر مردي يك فرمانبردار بي چون و چرا محسوب مي شود كه اگر طالب جان و سالمتي جسمي و ) خانه بخت ( مشترك 
د را بر روي تخم چشمانش بگذارد و هر گونه تخطي از دستورات روحيش مي باشد ، بايد تمام فرامين فرمانده و يا همسر خو
و افتادن توي سماور پر از آب جوش ، هدف ) در خدمت سربازي ( فرمانده و همسر ، پاسخي جز گلوله ، حبس ، اضافه خدمت 

... تشنگي كشيدن و قرار گرفتن با ساتور ، رفتن دست توي چرخ گوشت ، پرت شدن از پنجره طبقه هفتم به بيرون ، گشنگي و 
  !نخواهد داشت ) در زندگي زناشويي ( 
  
شباهت سوم در اين نكته اقتصادي خالصه مي شود كه چه سرباز و چه مرد متاهل ، ميزان پولي كه در آخر برج به دست او  - 3

ز كردن و يا خرج خواهد رسيد ، فقط به ميزانيست كه كفاف بر طرف كردن نيازهاي اساسي او را بدهد و چيزي جهت پس اندا
كردن در زمينه هايي غير از نيازهاي اساسي نخواهد ماند و در اين ميان ، سرباز و مرد متاهل ، هر چقدر هم كه جان بكنند و 
عرق بريزند ، فرقي به حال فرمانده يا همسرش نخواهد كرد و باطبع تاثيري در جهت افزايش مستمري آنان نخواهد داشت ، 

  !ر دو جا يكي بايد كار كنه تا اون يكي حال كنهبعبارت بهتر ، در ه
  
بدين معنا كه هر پسري پس ! از ديگر شباهتهاي موجود ميان اين دو قشر آسيب پذير جامعه ، شباهت در آرزو كردن است  - 4

 و جوارحش از ورود به پادگان و خانه بخت است كه قدر زندگي در خانه پدري را مي فهمد و از اعماق وجودش و با تمام اعضا
آرزو مي كند كه اي كاش هنوز هم در كنار پدر و مادرش بسر مي برد و ايضا خودش را نيز لعنت خواهد كرد كه چرا قدر آن 

چرا كه در پادگان و خانه مشترك ديگر كسي غذاي مفت به او نمي دهد ، لباسهايش را نمي ! روزهاي شيرين را ندانسته است 
و فقط خود اوست كه مسئول انجام تمام كارهاي شخصي اش و نيز كارهاي ... زش را نمي كشد و شويد و اتو نمي زند ، كسي نا

  !چند نفر ديگر مي باشد 
  
از ديگر شباهتها مي توان به اين نكته اشاره كرد كه اكثر سربازي رفته ها و اكثر مردان متاهل متفق القول هستند كه در  - 5

راي آنها مي گذرد و ثانيه ها حكم ساعت را پيدا مي كنند كه به احتمال زياد دليل آن ، اين ايام ، هر روز به اندازه يكسال ب
  .مواردي مشابه موارد فوق مي باشد 

  
و در نهايت اينكه چند ماه پس از آنكه كارت پايان خدمت يا قباله ازدواج را دريافت كرديد ، صداي خواندن اين شعر معروف  - 6

  ! )گول خوردي آي گول خوردي  ( :در گوشتان خواهد پيچيد كه 
زيرا آن موقع است كه تازه دوزاريتان جا مي افتد كه با اين كارت و قباله نه كاري به آدم مي دهند و نه وام ازدواج و نه خيلي از 

اي كه براي چيزهاي ديگر كه شما را به بهانه آنها در اين راه وارد كرده بودند ، پس متوجه خواهيد شد كه تنها مورد استفاده 
  !!شما خواهند داشت اين است كه مي توانيد از آنها براي امانت دادن به كلوپ جهت كرايه فيلم استفاده نماييد

  

  براي كساني كه از هيچ چيز لذت نمي برند(روشهاي لذت بردن از زندگي 
  
آنقدر به اين كار .  اين قبيل مصرف كنيد مقدار بسيار زياد مشروب ميل كنيد و در كنار آن مقدار زيادي سيگار ، قليان و از- 1

سعي .بعد از چند ساعت بيدار خواهيد شد در حالي كه دچار سردرد شديد و حالت تهوع شده ايد. ادامه دهيد تا بيهوش شويد
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وع كنيد به كمك چيزي مانند نوشيدن قهوه تلخ استفراغ كنيد شايد مجبور شويد اين كار را تكرار كنيد تا سر درد و حالت ته
. شما قطع گردد بعد از مدتي احساس آرامش بسيار مطبوعي به شما دست خواهد داد كه با خواب عميق و شيرين همراه است

  .مي توانيد در اين حالت از زندگي خود لذت ببريد
  
سمت پاركي  يك شب سرد زمستاني از خانه خارج شويد آنقدر صبر كنيد تا خواب به سراغتان بيايد، به خانه برنگرديد،به - 2

وقتي احساس كرديد ادامه اين كار .از دستان خود بالشتي بسازيد و از سرما بلرزيد. برويد و سعي كنيد بر روي نيمكتي بخوابيد
  .شما را به كشتن خواهد داد به منزل برگرديد و در تختخواب خود بياراميد و از زندگي لذت ببريد

  
به يكي از معابر پر ترافيك شهر برويد و خود را چند . ده و از خانه خارج شويد در ساعات پر ترافيك سوار اتوموبيل خود ش- 3

گرديد در اين حالت تصميم بگيريد ... پا درد, ساعت در ترافيك مشغول كنيد بطوريكه دچار خستگي مفرط ، سردرد ،كمر درد
وقتي به خانه .يد كه سريعتر به منزل برسيدكه به خانه بازگرديد،در راه باز هم دچار ترافيك مي شويد و هر لحظه آرزو مي كن
تماشاي تلوزيون يا گوش دادن به يك , برگشتيد مي توانيد در حالتي ريلكس نشسته و با هر چيزي مانند نوشيدن چاي

  .موسيقي ماليم، از زندگي خود لذت ببريد
  
بعد سعي كنيد در حدود يك .ار برسد مقدار زيادي مايعات بنوشيد بطوري كه بعد از چند ساعت مثانه شما به حد انفج- 4

وقتي طاقت شما تمام شد به دستشويي برويد و مفصل ادرار نماييد، در چنين حالتي .ساعت خود را در چنين وضعي قرار دهيد
  مي توانيد براي چند لحظه از زندگي خود لذت فراواني ببريد

  

  

  جغرافياى خانم ها
  

  يقا يا استراليا هستند سالگى ، مانند آفر21 تا 18خانم ها در سن 
  نيمه كشف شده، وحشى، با زيبايى هاى افسون كننده ى طبيعى

  
  : سالگى، مثل امريكا يا ژاپن هستند30 تا 21در سن 

  .كامال كشف شده، بسيار توسعه يافته، آماده براى معامله، مخصوصا معامله با پول نقد يا اتومبيل 
  

  :نيا هستند سالگى، مانند هند يا اسپا35 تا 30در سن 
  .بسيار داغ، آسوده خاطر و آرام، و آگاه به زيبايى هاى خود

  
  : سالگى، مانند فرانسه يا آرژانتين هستند40 تا 35بين سن 

  .بدين معنا كه اگر چه ممكن است در جريان جنگ نيمه ويران شده باشند، اما هنوز جاهاى بسيارى براى تماشا دارند 
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  :وگسالوى يا عراق هستند سالگى، مثل ي50 تا 40در سن 
  .و به باز سازى كامل نياز دارند . هنوز گرفتار اشتباهات پيشين اند. جنگ را باخته اند

  
  : سالگى، مانند روسيه يا كانادا هستند60 تا 50بين 

  .بسيار پهناور، آرام و مرز ها بدون مرزبان، اما سرماى زياد، خاليق را از آنان مي رماند
  

  :الگى، مانند انگلستان يا مغولستان اند س70 تا 60در سن 
  .با يك گذشته ى درخشان و بدون آينده 

  
  : سالگى، شبيه آلبانى يا افغانستان اند70بعد از 

  .همگان ميدانند كه در كجايند، اما هيچكس به سراغ شان نمى رود
  

  جغرافياى آقايان
  
  : سال مثل ايران 50 تا 18از 

  . در كار خود مانده راهنما و حالل مشكالت دنيا ولي
  

  : سالگى، شبيه عربستان هستند50بعد از 

  همگان فقط به خاطر مال و ثروت به آنها احترام مي گذارند

  

  

  .گرفتاري كمك و راهنمايي ميخواد روز ي شخصي گرفتار پيش مالي مسجد ميره و ازش براي راهايي از 
  :مال بهش ميگه داراي و وضع زندگيت رو برام شرح بده 

.  فرزندم و مادر همسرم داريم زندگي ميكنيم و به سختي تو اين خونه جا ميشيم 3خانه كوچيكي دارم كه همسرم : مرد ميگه 
  .وس از دار دنيا هم يه گاو دارم يه االغ ،يه گوسفند و يه جفت مرغ و خر

  .مال رو ميكنه بهش ميگه اين فرمول رو تو يك هفته بايد اجرا كني و روز بعدش بياي و گزارش بدي كه چي شده 
  .ميگه امشب ميري خونه و مرغ و خروس رو شب ميبري توي اتاق تا صبح پيشتون ميمونه و صبح مياي پيش من 

  .به مرغ خروس  نفر هم جا نداره چه برسه 6مرد ميگه آخه اون خونه براي ما 
  .مرد با ناراحتي ميره و صبح روز بعد بر ميگرده .مال ميگه تو برو و كاري رو كه گفتم انجام بده 

  مال ميگه چطور بود ؟؟
  .مرد ميگه تا صبح هيچ كدوممون نتونستيم بخوابيم 

  .مال ميگه درست ميشه ناراحت نباش ، امشب گوسفند رو با خودت به اتاق ببر 
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 متعجب مونده بوده ميره و پيش خودش فكر ميكنه كه مال براي اين كار هاش حتماً دليل خوبي داره و ميخواد مرد بيچاره كه
  .كمك بزرگي كنه 

  . مرد به دستور مال تا شب چهارم هر شب يكي از حيونا رو مي اره داخل خونه 
ه خوب ديگه از امشب از مرغ خروس شروع كن تا اينكه صبح روز پنجم با حالتي زار و ناراحت ميايد پيش مال ، مال بهش ميگ

  .ببرشون بيرون تا به گاو برسي و صبح روزي كه گاو رو بيرون بردي بيا پيش من 
مرد ميره و اين كارو انجام ميده و صبح روز پنجم خوشحال و شاد مياد پش مال و كلي از مال تشكر ميكنه كه از چه بالي بزرگي 

  .چقدر خوشحال دارن زندگي ميكنن نجاتش داده و در كنار خونوادش 

  

  

  :خدا را شكر
  .اين يعني او زنده و سالم در كنار من خوابيده است, خدا را شكر كه تمام شب صداي خرخر شوهرم را مي شنوم

  .اين يعني او در خانه است و در خيابان ها پرسه نمي زند, خدا را شكر كه دختر نوجوانم هميشه از شستن ظرفها شاكيست
  .اين يعني شغل و درآمدي دارم و بيكار نيستم, ا شكر كه ماليات مي پردازمخدا ر

  .اين يعني غذاي كافي براي خوردن دارم, خدا را شكر كه لباسهايم كمي برايم تنگ شده است
  .اين يعني توان سخت كار كردن را دارم, خدا را شكر كه در پايان روز از خستگي از پا مي افتم

  .اين يعني من خانه اي دارم,  زمين را بشويم و پنجره ها را تميز كنمخدا را شكر كه بايد
  .اين يعني هم توان راه رفتن دارم و هم اتوموبيلي براي سوار شدن, خدا را شكر كه در جايي دور جاي پارك پيدا كردم
  .اين يعني من توانايي شنيدن دارم, خدا را شكر كه سرو صداي همسايه ها را مي شنوم

  .اين يعني من لباس براي پوشيدن دارم, شكر كه اين همه شستني و اتو كردني دارمخدا را 
  .اين يعني من هنوز زنده ام, خدا را شكر كه هر روز بايد با زنگ ساعت بيدار شم

  .اين يعني بياد آورم كه اغلب اوقات سالم هستم, خدا را شكر كه گاهي اوقات بيمار ميشوم
  .اين يعني عزيزاني دارم كه مي توانم برايشان هديه بخرم, سال نو جيبم را خالي مي كندخدا را شكر كه خريد هداياي 

  .خدا را شكر, شكر,شكر

  چقدر خنده داره
  !دقيقه بازي تيم فوتبال مثل باد ميگذره90ولي , كه يك ساعت خلوت با خدا دير و طاقت فرساست

  چقدر خنده داره
  !اما وقتي كه با همون مقدار پول به خريد مي ريم كم به چشم مياد, سيار هنگفتيهكه صد هزار تومان كمك در راه خدا مبلغ ب

  چقدر خنده داره
  !اما يك ساعت فيلم ديدن به سرعت ميگذره, كه يك ساعت عبادت در مسجد طوالني به نظر مياد

  چقدر خنده داره
اما وقتي كه مي خوايم با دوستمون , اد تا بگيمكه وقتي ميخوايم عبادت و دعا كنيم هر چي فكر ميكنيم چيزي به فكرمون نمي

  !حرف بزنيم هيچ مشكلي نداريم
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  چقدر خنده داره
اما , كه وقتي مسابقه ورزشي تيم محبوبمون به وقت اضافي ميكشه لذت ميبريم و از هيجان تو پوست خودمون نمي گنجيم

  !ه خاطر ميشيموقتي مراسم دعا و نيايش طوالني تر از حدش ميشه شكايت ميكنيم و آزرد
  چقدر خنده داره

  !اما خوندن صد سطر از پرفروشترين كتاب رمان دنيا آسونه, كه خوندن يك صفحه و يا بخشي از قرآن سخته
  چقدر خنده داره

اما به آخرين صف نماز جماعت يك مسجد , كه سعي ميكنيم رديف جلو صندلي هاي يك كنسرت يا مسابقه رو رزرو كنيم
  !تمايل داريم

   خنده دارهچقدر
اما بقيه برنامه ها رو سعي , كه براي عبادت و كار هاي مذهبي هيچ وقت زمان كافي در برنامه روزمره خود پيدا نمي كنيم

  !ميكنيم تا آخرين لحظه هم كه شده انجام بديم
  چقدر خنده داره

  ! كنيماما سخنان قرآن رو به سختي باور مي, شايعات روزنامه ها رو به راحتي باور مي كنيم
  چقدر خنده داره

  !كه همه مردم مي خوان بدون اينكه به چيزي اعتقاد پيدا كنند و يا كاري در راه خدا انجام بدهند به بهشت برن
  چقدر خنده داره

كه وقتي جوكي رو از طريق پيام كوتاه و يا ايميل به ديگران ارسال مي كنيم به سرعت آتشي كه به جنگل انداخته بشه همه جا 
  !اما وقتي سخن و پيام الهي رو مي شنويم دو برابر در مورد گفتن يا نگفتن اون فكر مي كنيم, را ميگيرهرو ف

  خنده داره؟
  اين طور نيست؟

  داريد مي خنديد؟
  داريد فكر مي كنيد؟

  .اين حرفارو به گوش بقيه هم برسونيد و از خدا سپاسگذار باشيد كه او خداي دوست داشتني است
ار نيست كه وقتي مي خواهيد اين حرفارو به بقيه بزنيد خيلي ها رو از ليست پاك مي كنيد؟به خاطر اينكه آيا اين خنده د

  .اين اشتباه بزرگيه اگه فكر كنيد ديگران اعتقادشون از ما ضعيف تره. مطمئنيد اونا به هيچ چيز اعتقاد ندارند

  

من و روسري هستند اما تو خيابون زنها بايد چادر يا مانتو دقت كردين هنرپيشه هاي زن در ايران تو تلويزيون راحت با دا
  ما كه نفهميديم جفتشون را نا محرم كه ميبينه ؟؟؟. بپوشند 

  

  !گيرند تا همديگر را گم نكنندسمورهاي دريايي هنگام خوابيدن دستهاي هم را مي : آيا ميدانيد
  

  . نفر مرد 1 نفر زن هستند 4 سال، 100 نفر باالي 5بطور متوسط از هر : آيا ميدانيد
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  .و گنديده تاريخ مصرف گذشته مي باشد) پنير فاسد( پنير پفك اغلب پنير تلخ: آيا ميدانيد

  
  .بهترين غذا آبگوشت با گوشت گوسفند است : آيا ميدانيد

  
  . ماهيچه در هر گوش است 32هر گربه داراي : د آيا ميداني

  
  .ناميده مي شد ” ساندويچ“هاوايي در اصل جزاير : آيا ميدانيد 

  
  .روغن كنجد و زيتون هم بهترين روغن گياهيست . روغن حيواني است, بهترين روغن: آيا ميدانيد

  
  .بهترين نان ، نانهاي سبوس دار است مثل نان سنگك : آيا ميدانيد

  
  . از عمر خود را صرف خواب ميكنند ٪66گربه ها معموال : ا ميدانيد آي
  

  . فرورفتگي است 336توپ گلف به طور متوسط داراي : آيا ميدانيد 
  

  .يخ ميزند ” آب سرد“سريعتر از ” آب گرم“: آيا ميدانيد 
  

  .آمازون نيمي از اكسيژن جهان را توليد ميكند : آيا ميدانيد 
  

  . تن است 6٫588٫000٫000٫000٫000٫000زمين وزن : آيا ميدانيد 
  

  . بار در دقيقه است 1000ضربان قلب مرغ مگس خوار بيش از : آيا ميدانيد 
  

  .فقط سنگ نمك و پودر آن ، نمك سالم و قابل استفاده هستند : آيا ميدانيد 
  

  .افرادي كه در شيفت شب كار مي كنند، بيشتر وزن اضافه ميكنند : آيا ميدانيد 
  
  . سايه خاكستري تمايز قائل شود 500چشم انسان مي تواند تا : يا ميدانيدآ

  
  .است ” ديابت“يكي از داليل نابينايي در بزرگساالن در اياالت متحده : آيا ميدانيد

  
  . زبان اينچي خود پاك كند 21زرافه مي تواند گوش خود را با : آيا ميدانيد 



 

 175

  
  . بيت از اطالعات در هر ساعت را پردازش كند36،000چشم انسان مي تواند از : آيا ميدانيد

  
  . گرم وزن دارد 28تخم چشم يك انسان در حدود : آيا ميدانيد

  
  . طراحي شده بود 1913پرچم المپيك در سال : آيا ميدانيد 

  
  . برابر بيشتر نسبت به زنان است 10احتمال كور رنگي در مردان : آيا ميدانيد

  
  . ميليون بخش هاي كاري است 2شامل بيش از چشم انسان : آيا ميدانيد

  
  .چشم انسان ها پيچيده ترين اندام بعد از مغز است : آيا ميدانيد

  
  . مايل را ببينيد 14تحت شرايط مناسب، چشم انسان مي تواند نور يك شمع در فاصله : آيا ميدانيد

  
  ان را نابود مي سازند ؟موشهاي صحرايي ساالنه يك سوم منابع و ذخاير غذايي جه: آيا ميدانيد

  
  .بسياري از گاوها هنگام پخش موسيقي ، شير بيشتري ميدهند : آيا ميدانيد 

  

  

  . به شبكه اينترنت پيوست 1372ايران در سال : آيا ميدانيد
  

  . ميليون ترابايت، اطالعات وجود دارد 5در اينترنت : آيا ميدانيد
  

  .نترنت وجود دارد  ميليون سايت در كل اي260حدود : آيا ميدانيد
  

  . ميليون وبالگ در كل اينترنت وجود دارد 152حدود : آيا ميدانيد
  

  . ميليارد نفر تعداد كل كاربران اينترنت است1,97: آيا ميدانيد
  

  . ميليون كاربر دارد175توييتر : آيا ميدانيد
  

  . ميليون كاربر فعال دارد600فيسبوك بيش از : آيا ميدانيد
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  ر دقيقه، از شش ميليون صفحه فيسبوك بازديد ميشوده: آيا ميدانيد

  
  . ميليارد ويدئو تماشا ميكنند12٫2هر ماه، كاربران اينترنت : آيا ميدانيد

  
  . ميليون توييت انحام ميشود50هر روز : آيا ميدانيد

  
  . درصد از جمعيت دنيا به اينترنت دسترسي دارند26٫6: آيا ميدانيد

  
   ميليارد ايميل فرستاده ميشود247انگين هر روز ، مي: آيا ميدانيد

  
  ! دارد 167 كشور رتبه 168سرعت اينترنت ايران در بين : آيا ميدانيد

  
  . نفر است 700000تعداد كاربران اينترنت پرسرعت ايران : آيا ميدانيد

  
  .است ) هرز نامه( درصد ايميل هاي ارسالي ، اسپم 81:آيا ميدانيد

  
  . ساعت آنالين هستند31 آمريكا، هر هفته نوجوانها در: آيا ميدانيد

  
  ! ساعته دانلود بكند 1 ثانيه يك فيلم 10يك كاربر در كره جنوبي ميتواند در مدت : آيا ميدانيد

  
   درصد از كاربران اينترنت از مرورگر اينترنت اكسپرورر استفاده ميكنند47: آيا ميدانيد

  
  مرورگر فاير فاكس استفاده ميكنند درصد از كاربران اينترنت از 31: آيا ميدانيد

  
  . درصد آمريكايها به طور همزمان در هنگام ديدن تلويزيون از اينترنت هم استفاده ميكنند 59: آيا ميدانيد

  
  . هزار نفر كاربر اينترنت، مشغول مشاهده محتواي نامناسب ويدئويي هستند28هر ثانيه بيش از : آيا ميدانيد

  

  ************ سكسي ثبت شده در گينس پنجاه ركورد************
  
  . لذت مي برند***  برابر مردان در س8زنان .1
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  .  برابر مردان است5تمايل جنسي نسبت به جنس مخالف در زنان . 2
  
  .  سالگي به اوج تمايل جنسي مي رسند18 و دختران در 20پسران در . 3
  

  .  درصد همجنس بازان را زنان تشكيل مي دهند80,4
  
  . بيشترين همجنس بازان مرد در چين و بيشترين همجنس بازان زن در آمريكا هستند. 5
  
  .) اين موضوع فقط در صورت وجود غير همجنس صادق است.(هيچ حيواني به جز خفاش همجنس باز نيست. 6
  
  . تا حاال كسي نتوانسته مجامعت دو كالغ را ببيند. 7
  
  . ته و خود ارضائي مي كندنوعي ميمون نسبت به انسان حس جنسي داش. 8
  
  .  سالگي تقريبا از بين مي رود55 سالگي و در آقايان در 40خانمان در ) نسبت به همسر(اشتياق جنسي . 9
  

  .  درصد آن را زنان تشكيل مي دهند 40درصد خود ارضا كنندگان را مردان و 60. 10
  

  .  سانتي متر مي رسد35ست كه طول آن به يك متر و مربوط به يك مرد سوداني ا)زنده(طوالني ترين آلت تناسلي . 11
  

  .  كليوگرم مي رسد80بزرگترين سينه ي طبيعي جهان مربوط به يك زن آمريكائي بوده كه وزن آن به . 12
  

  .  سانتي متر است40 تا 25بزرگترين آلت تناسلي كه مي توان وارد مهبل يك زن شود . 13
  

  .اين امر در خانم ها بر عكس است.  كاهش ميل جنسي آنان مي شوداستفاده از طال در آقايان باعث. 14
  

  . پس از ازدواج دچار زود ارضائي مي شوند. مرداني در نوجواني و جواني خود ارضائي مي كنند . 15
  

  .  سالگي بيشتر دوست دارند با زناني كه كه اندامي چاق دارند ارتباط جنسي برقرار كنند20 تا 15پسران در سنين . 16
  

  . باعث بيماري رواني و گوارشي شده و در طوالني مدت باعث سرطان روده مي شود) از پشت(مقعدي*** س. 17
  

  . مهبل زنان مي توان به عنوان خمير دندان استفاده كرد) ترشحات(از آب.18
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  . استفاده از قرص ضد حاملگي در طوالني مدت باعث سرطان رحم مي شود. 19
  

  .  برابر افزايش مي دهد5 ميليمتر است كه لذت جنسي با كاندوم را تا 0,2ود دارد كه ضخامت آن نوعي كاندوم وج. 20
  

  . اغلب پسران براي خود ارضائي برنامه ريزي مي كنند . 21
  

خانم ( ساعت بوده كه توسط يك زوج انگليسي در كتاب ركورد هاي گنيس به ثبت رسيده 76جهان *** طوالني ترين س. 22
M.Pفتاد و ششمين ساعت از هوش رفت و به بيمارستان انتقال مي يابد در ه (  

  
  .  متر دراز كرده است3يك مرد هندي موي آلت خود را به طول . 23
  

اين مرد به سختي راه مي .( سانتي متر مي رسد80بزرگترين بيضه جهان متعلق به يك مرد سوئيسي است كه قطر آن به . 24
  ) رود
  

  .  ليتر آب را در رحم خود جاي داده است40يك زن آمريكايي . 25
  

اين دختر مورد ( ساله ي آفريقايي است كه موقع تولد بچه اش هر دو تلف شدند 5كم سن و سال ترين مادر دنيا دختري . 26
  ) تجاوز يكي از مهاجران آن منطقه قرار گرفته بود

  
  .  ساله صاحب فرزند شده 24ست كه ازيك دختر ساله اسكاتلندي ا10كم سن و سال ترين پدر دنيا پسر بچه ي .25
  

كه در ايران اين گزينه بعد از سرنگ آلوده در رده ي دوم (اولين راه انتقال بيماري ايدز در كشور هاي غربي سكس است .26
  ). قرار دارد

  
 پزشك با پاره 10ظر اين عمل در يك بيمارستان و تحت ن.( يك مادر آمريكايي كه صاحب يك فرزند شده است باكره است. 27

شوهر اين زن پس از به دنيا آمدن فرزندش به . كردن شكم مادر و تحريك تخمدان ها و انجام عمل لقاح به صورت رسيده 
  ) صورت سزارين اقدام به برداشتن بكارت اين زن كرده است

  
  . ي مي كردند در صد مرداني كه فرزند اولشان پسر است در نوجواني به طور مداوم خود ارضائ60. 28
  

  .  هزار نفر تماشاگر داشته100 در ورزشگاهي در انگليس انجام شده كه 1955جهان در سال *** پرتماشاگر ترين س. 29
  

اين عمل فقط جهت به ثبت رسيدن در كتاب ركورد .(جهان در چاه يك فاضالب در آمريكا انجام شده*** كثيف ترين س.30
  ) هاي گينس به انجام رسيده
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 ميليون دالري نام دارد اين عمل توسط يك تاجرو يك هنر پيشه عربي كه نام آن 10*** جهان ، س*** انترين سگر.31

 ميليون دالر از اين مرد دريافت 6 ساله براي برداشتن بكارت خود 20اين خانم . هيچ وقت فاش نخواهد شد انجام گرفته است 
در پنت هاوس يك برج در دبي صورت گرفته و در *** اين س.ده است كرده و خود را به مدت يك روز به دست اين مرد سپر

*** الزم به ذكر است كه كاندوم استفاده شده در اين س. آن از گرانترين و ناياب ترين مشروبات الكلي و غذا ها استفاده شده
و .حال ماساژ دادن آن ها بودند ماساژور زن به طور همزمان در 6اين دو نفر *** در هنگام س. از الياف طال ساخته شده بود

 ساعت طول كشيده و 4اين عمل حدود .همچنين يكي از گرانترين كنسرت هاي جهان در پشت پرده اي در حال نواختن بودند
  . تاريخ هم لقب گرفته است*** همين طور لذت بخش ترين س

  . ند كه اغلب آن را مخفي نگه مي دارند سالگي به خواهر زاده ي شوهرشان تمايل جنسي پيدا مي كن35زنان بعد از . 32
  

 بار به خاطر 5مطمئن باشيد كه او حداقل .  ساله داريد18 تا 15اگه دختر خاله ي :پسران خوشتيپ وخوشگل بخوانند . 33
  . شما خود ارضائي كرده

 بار به خاطر شما خود 10  ساله داريد مطمئن باشيد كه او حداقل20 تا 15اگر پسر دايي :دختران خوش اندام وخوشگل بخوانند
  . ارضائي كرده

  ) در دوره نوجواني و جواني حس جنسي دختر خاله به پسر خاله و پسر دايي نسبت به دختر عمه شديد تر است(
  

  . فاحشگي در برخي از كشور هاي غربي شغل محسوب مي شود. 34
  

  .  كاالي پر فروش محسوب مي شود10آلت مصنوعي در آمريكا يكي ار . 35
  

در . دنيا در قرن چهاردهم در اسپانياي امروز و در زندان هاي آنها به عنوان شكنجه صورت مي گرفت*** دردناك ترين س.36
اين نوع شكنجه ، شنكنجه گر از يه چيزي مانند كاندوم هاي امروزي كه روي آن از تيغ هاي بسيار برنده پوشيده بود استفاده 

  . مي كرد
  

  : شبكه اي ماهواره اي. 37
PRIVATE SPICE   

XXL   
HUSTLER   

FREE X   
  . ي دنيا قرار دارند*** در رديف بهترين و فعال ترين شبكه س

  
  . دنيا توسط يك زوج در ترن هوايي در شهربازي لندن صورت گرفته*** مهيج ترين س. 38
  . ي مي بيند* ساعت خواب سك1000هر انسان در طول عمر خود بيش از . 39
  

  . قابل دسترسي وجود دارد****  نفر يك سايت 3به ازاي هر در آمريكا . 40
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 دقيقه به طول انجاميد، 15كه *** اين س. دنيا توسط يك زوج در تركيه انجام گرفته شده است*** مخوف ترين س. 41

آنها باال  سوسك كه از سر وكول 100 مار و 5 موش و 10داخل يك قبر كه روي آن يك تن خاك انباشته شده بود و با حضور 
  .) هم اكنون در تركيه مسابقه اي بر گرفته از اين موضوع در حال پخش است. (و پايين مي رفتند انجام شده است

  
  . استفاده از آلت مصنوعي در خانم ها باعث سرد شدن لذت جنسي آن ها مي شود. 42
  

 يخچال در قطب شمال صورت گرفته جهان توسط يك زوج آمريكائي در آب هاي منفي صفر درجه يك***سرد ترين س. 43
  . است

  
  .  ليتر آب مني ارضا كرده است1بك مرد برزيلي پس از شش ماه ارضا نشدن . 44
  

جهان مربو ط به يك زن هندي است كه قابليت اين را دارد كه يك توپ فوتبال رو ) همون باسن خودمون(گشاد تري مهبل. 45
  . در خود جاي بدهد

  
  .  برابر كشور هاي ديگر است4در كشورهاي اسالمي آمار خود ارضائي . 46
  

  . به همسرشان خيانت مي كنند***  برابر زنان در ارتباط با س5مردان . 47
  

  . همه ي زنان مي توانند همجنس باز بشوند ولي اين امر در آقايان غريزي است . 48
  

 كسي زياد متعجب نمي شود و مردان حق هر زن مي در اغلب كشور هاي غربي اگر زني بدون بكارت وارد خانه شوهر شود. 49
  . دانند كه قبل از ازدواج لذت جنسي ببرند

  
و در دريا مربوط به نوعي )  سانتي متر60 تا 40(حيوانات خشكي مربوط به خر) متناسب با جسه(بزرگترين آلت جنسي. 50

  . است)  متر2,5بيشتر از ( نهنگ 
 .  
 .  
 .  
 .  
 .  
  ) كلي بوده و شامل همه نمي شود برخي از موارد باال(
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اما …ما همديگرو به حد مرگ دوست داشتيم،سالهاي اول زندگيمون خيلي خوب بود…من كلي با دردسر با علي ازدواج كردم
  …چند سال كه گذشت كمبود بچه رو به وضوح حس مي كرديم

با …اوالش نمي خواستيم بدونيم…ولي نمي دونستيم كه مشكل از كدوم يكي ازماست…مي دونستيم بچه دار نمي شيم
  …در واقع خودمونو گول مي زديم…بچه ميخوايم چي كار؟…عشقمون واسه يه زندگي رويايي كافيه…خودمون مي گفتيم

  …هر دومون عاشق بچه بوديم…هم من هم اون
  تا اين كه يه روز

 نكردم تا شك كنه كه دوسش فكر…تو چي كار مي كني؟… مهناز اگه مشكل از من باشه …علي نشست رو به روم وگفت
علي كه انگار خيالش راحت شده بود …من حاضرم به خاطرتو رو همه چي خط سياه بكشم…خيلي سريع بهش گفتم…ندارم

  …يه نفس راحت كشيد و از سر ميز بلند شد و راه افتاد
  من؟:تو چي؟گفت:گفتم
  تو چي كار مي كني؟…اگه مشكل از من باشه…آره:گفتم

من وجود تو رو با هيچي عوض نمي :فرصت جواب ندادوگفت…تو به عشق من شك داري؟:گفت…شامزل زد به چ…برگشت
  …كنم

  …با لبخندي كه رو صورتم نمايان شد خيالش راحت شد كه من مطمئن شدم اون هنوزم منو دوس داره
  …پس فردا مي ريم آزمايشگاه:گفتم
  …فردا مي ريم…موافقم:گفت

  سر…اگه واقعا عيب از من بود چي؟… سير و سركه مي جوشيدنمي دونم چرا اما دلم مث…و رفتيم
  …خودمو با كار گرم كردم تا ديگه فرصت فكر كردن به اين حرفارو به خودم ندم

  …بهمون گفتن جواب تايك هفته ديگه حاضره…هر دو آزمايش داديم…هم من هم اون…طبق قرارمون صبح رفتيم آزمايشگاه
بااين حال به همديگه …اضطرابو مي شد خيلي اسون تو چهرههردومون ديد…يديه هفته واسمون قد صد سال طول كش

  …اطمينان مي داديم كه جوابازمايش واسه هيچ كدوممون مهم نيس
دستام مث بيد مي …علي مث هميشهرفت سر كار و من خودم بايد جواب ازمايشو مي گرفتم…باالخره اون روز رسيد

  …داخل ازمايشگاه شدم…لرزيد
  ازم پرسيد جوابو گرفتي؟…اما كنجكاو…د خسته بودعلي كه اوم

روزا مي …يا ازخوشحالي…اما نمي دونم كه تغيير چهره اش از ناراحتي بود…فهميد كه مشكل از منه…كه منم زدم زير گريه
ه تا اينكه يه روز كه ديگه صبرم از اين رفتاراش طاق شد…گذشتن و علي روز به روز نسبت به من سردتر و سردتر مي شد

  ؟…توچته؟چرا اين جوري مي كني…علي:بهش گفتم…بود
من نمي تونم يه عمر بي بچه تو يه خونه سر …مگه گناهم چيه؟…من بچه دوس دارم مهناز:اونم عقده شو خالي كرد گفت

  …كنم
گفتي حاضري بخاطرم قيد بچه …گفتم اما تو خودت گفتي همه جوره منودوس داري…چشام پراشك…دهنم خشك شده بود

  پس چي شد؟…زنيرو ب
  …نمي كشم…االنمي بينم نمي تونم…اما اشتباه كردم…آره گفتم:گفت

  …واتاقو انتخاب كردم…پي يه جايخلوت مي گشتم تا يه دل سير گريه كنم…نخواستم بحثو ادامه بدم
نمي تونم …يا زن بگيرم…تااينكه علي احضاريه اورد برام و گفت مي خوام طالقت بدم…من و علي ديگه با هم حرفي نزديم
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  …منم واسه خودم…بنابراين از فردا تو واسه خودت…خرج دو نفرو با هم بدم
  …حاال به همه چي پا زده…نمي تونستم باور كنم كسي كه يه عمر به حرفاي قشنگش دل خوش كرده بودم…دلم شكست

درش اوردم يه نامه … بودبرگه جواب ازمايش هنوز توي جيب مانتوام…ديگه طاقت نياوردم لباسامو پوشيدموساكمم بستم
  …احضاريه رو برداشتم و از خونه زدم بيرون…نوشتم و گذاشتم روش و هر دو رو كنار گلدون گذاشتم

  :توي نامه نوشت بودم
  …سالم…علي جان

مي دوني كه مي …چون اگه اين كارو نكني خودم ازت جدا مي شم…اميدوارم پاي حرفت واساده باشي و منو طالق بدي
وقتي جواب ازمايشارو گرفتم و ديدم كه عيب از … اين حقو به من مي ده كه از مردي كه بچه دار نميشه جدا شمدادگاه…تونم
اما نمي دونم چرا خواستم يه بار ديگه …باور كن اون قدربرام بي اهميت بود كه حاضربودم برگه رو همون جاپاره كنم…توئه

  …عشقت به من ثابت شه
  ازمهن…امضا…توي دادگاه منتظرتم

  خدايا
  به خاطر تمام چيزهايي كه دادي،

  ندادي،
  دادي پس گرفتي،
  ندادي بعدا دادي،

  ندادي بعدا ميخواي بدي،
  دادي بعدا ميخواي پس بگيري،
  داده بودي و پس گرفته بودي،

  اگه بدي پس ميگيري،
  پس گرفتي بعدا ميخواي بدي،

  اگه ميخواستي بدي و فكر كردم كه دادي ولي ندادي،
  .شكر

  

  ياخدا
  به خاطر تمام چيزهايي كه دادي،

  ندادي،
  دادي پس گرفتي،
  ندادي بعدا دادي،

  ندادي بعدا ميخواي بدي،
  دادي بعدا ميخواي پس بگيري،
  داده بودي و پس گرفته بودي،
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  اگه بدي پس ميگيري،
  پس گرفتي بعدا ميخواي بدي،

  اگه ميخواستي بدي و فكر كردم كه دادي ولي ندادي،
  .شكر

  

  :اي زندگي بهتر روش بر20
رضايت    آن   كارگيري   به   با   تا   است   كرده   پيشنهاد   مردم   به   بهتر   زندگي   براي   بيست روش     Women magazine   نشريه
   : از   عبارتند   روش ها   اين    . شود   ايجاد   برايشان   زندگي   از   بيشتري   مندي

  . تحسين قرار دهيد نفر را مورد3روزانه ) 1
  .طلوع خورشيد را تماشا كنيد) 2
  .در سالم كردن پيشقدم باشيد) 3
  . توقعات خود را كاهش دهيد)4
  .با همه طوري رفتار كنيد كه دوست داريد با شما رفتار كنند) 5
  .هيچ گاه از كسي نااميد نشويد زيرا معجزه غيرممكن نيست) 6
  .به ديگران حسادت نكنيد) 7
  .سب دانش و شهامت دعا كنيد نه براي به دست آوردن مادياتبراي ك) 8
  .سرسخت باشيد ولي مهربان) 9

  .اسم اشخاص را فراموش نكنيد) 10
  . دلرحم تر از آنچه نشان مي دهيد باشيد)11
  .فراموش نكنيد كه بزرگ ترين نياز عاطفي انسان قدرشناسي از اوست) 12
  .به قول خود عمل كنيد) 13
  . ناراحتي، سعي كنيد خشم خود را كنترل كنيدحتي هنگام) 14
  .فراموش نكنيد كه موفقيت يك شبه به دست نمي آيد) 15
  .فراموش نكنيد برنده ها كاري مي كنند كه بازنده ها نمي كنند) 16
  .سعي كنيد اولين چيزي كه سر كار خود مي گوييد باعث شادي ديگران شود) 17
  .شادي ديگران را خراب نكنيد) 18
  .فرصت عالقه نشان دادن به نزديكانتان را از دست ندهيد) 19
  . بعضي مطالب را پيش خود نگه داريد تا احساسات كساني كه دوستشان داريد جريحه دار نشود)20

  

  قانون گاو
بهترين كنه، چون  از شاخش هم استفاده نمي! اندازه پايين و كار خودشو انجام ميده، كاري نداره كسي چي ميگه گاو سرشو مي

  .ها رفتن توي ميدان گاو بازي و نابود شدند شاخ زن



 

 184

براي مثال شما قصد داري به عيادت كسي در بيمارستان بري، بهترين راه اينه كه راه خودت را بگيري و مستقيم وارد بخش 
 "تونم برم تو؟ مي"ه  يا اين ك"االن ساعت مالقات هست؟"بشي و به كسي هم توجه نكني، حاال مثال اگر از نگهبان بپرسي كه 

اين قانون در . گيره اگر هيچ مشكلي هم وجود نداشته باشه، نگهبانه براي اينكه قدرت خودشو بهت نشون بده جلوت را مي
در ) ها يا بهتر بگم سنگ اندازي(جاهايي كه قوانين مسخره و دست و پا گير داره هم كاربرد داره، يعني خيلي موانع قانوني 

 آنها كارت را آغاز كردي، اكثر آنها خود به خود كنار  توجه به همه كنند، وقتي شما بي رها بيشتر جلوه ميمرحله آغازين كا
در جوامعي كه فضولي در كار ديگران امري ) قضيه(در كل اين قانون . روند يا افراد مجبور ميشن خودشونو با شما وقف بدن مي

  .شود بسيار كاربرد دارد اي محسوب مي پسنديده
  

  قانون سگ
خوردش و بعدش به شما حمله  سگي شما رو دنبال كرده و شما فقط يه قرص نان داريد، اگر كل نان را جلوش بندازيد، زود مي

  .كنه، پس بهترين كار اينه كه نان را تكه تكه بهش بدين تا زماني كه به جاي امني برسيد مي
 اگر به كارفرما بگوييد يك ماه، شاكي ميشه و فحش ميده، شايدم كشه، اما دانيد كه طرح يك پروژه يك ماه طول مي مثال مي

مثال هفته اول سايت پالن، به همراه پالن . دهيد رفت و كار را داد به يكي ديگه، پس كار را در چند مرحله بهش تحويل مي
 كه تو جريان پيشرفت كار كنه اينطوري طرف شاكي نميشه كه هيچ، كلي هم ذوق مي! اوليه، هفته دوم پالن نهايي و اال آخر

  !قرار داشته

  

  قوانين خر
  :قانون اول

هرگاه خري در يك كنج مثلث و منبع غذا در كنج ديگري باشد، خر مورد نظر هميشه مسيري را طي ميكند كه از يك ضلع 
  .گذرد مثلث مي

ترين  اما در اصل اينه كه هميشه كوتاهفهمه كه اون راه نزديكتره،  گفتند كه اين يعني خر هم مي در دبيرستان مي: نتيجه گيري
  !ترين راه را انتخاب مي كنه راه، بهترين راه نيست و فقط خر كوتاه

  
  :قانون دوم

كند و به سمت  آنقدر بين انتخاب نزديكترين منبع ترديد مي. هرگاه خري در فاصله مساوي بين دو منبع غذايي قرار گرفته باشد
  !يردهيچكدام نمي رود تا از گرسنگي بم

گذارد، پس تا فرصت نگذشته  ها تصميم گيري بين دو يا چند گزينه در نتيجه عمل تاثير چنداني نمي خيلي وقت: نتيجه گيري
  .گيري كنيم سريعتر تصميم

  
  :قانون سوم

 وسط به يكديگر برسند، و مسير به قدري تنگ باشد كه اين دو بايد كمي از) شاخ به شاخ(هرگاه در مسيري دو خر از روبرو 
  .خورند جاده كنار رفته، به ديگري راه بدهند تا بتوانند رد شوند، هيچكدام از خرها از جاي خود تكان نمي
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 بيانديشيم، "برد ـ برد"ها براي رسيدن به نتيجه مطلوب بايستي به طرف مقابل امتياز بدهيد، به بازي  خيلي وقت: نتيجه گيري
  !بت شما، خر نباشيمسياستمدار باشيم، دور از جون و بال نس

  

   ساله كه يك حمله ي قلبي داشت و در بيمارستان بستري بود45يك خانم 
  

  :در اتاق جراحي كه كم مونده بود مرگ را تجربه كند خدا رو ديد و پرسيد
  

  آيا وقت من تمام است؟
  

  . روز ديگه عمر مي كنيد 8 ماه و 2 سال و 43نه شما :خدا گفت
  

   گرفت در بيمارستان بماند و عملهاي زير را انجام دهددر وقت مرخصي خانم تصميم
  

  . جمع و جور كردن شكم -)ليپو ساكشن(تخليهء چربيها- كشيدن پوست صورت
  

  !!!!فقط به فكر رنگ كردن موهاش و سفيد كردن دندوناش بود 
  

  از اونجايي كه او زمان بيشتري براي زندگي داشت از اين رو او تصميم گرفت
  .ببرد) زندگي(رين استفاده را از اين موقعيت كه بتواند بيشت

  
  بعد از آخرين عملش او از بيمارستان مرخص شد

  
  .در وقت گذشتن از خيابان در راه منزل بوسيلهء يك آمبوالنس كشته شد 

  
   سال ديگه43من فكر كردم شما فرموديد من : وقتي با خدا روبرو شد او پرسيد

  النس بيرون نكشيديد؟فرصت دارم چرا شما مرا از زير آمبو
  

  !اِاِاِا شمايييييييد نشناختمتون: خدا جواب داد 
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  :دانستيد كه آيا مي
  :سازند هايي كه براي يادبود سربازها مي در مجسمه

  . پاي اسب باال باشد آن سرباز در ميدان جنگ كشته شده2اگر 
  . پاي اسب باال باشد سرباز بر اثر جراحات ناشي از جنگ مرده1اگر 
  . پاي اسب روي زمين باشد آن سرباز به مرگ طبيعي مرده4ر اگ
  

  :دانستيد كه آيا مي
كه از بوميان در مورد اين  هنگامي. پريده مهاجرين انگليسي در استراليا با حيوان عجيبي روبرو شدند كه بسيار باال و دور مي

 تبديل شده Kangaroo در زبان انگليسي به  كهKan Ghu Ru: اند اند آنها در جواب گفته حيوان با حركات بدن پرسيده
  ."فهميم ما منظور شما را نمي"در حقيقت منظور بوميان اين بوده كه . است

  
  :دانستيد كه آيا مي

  هاي بازي نشانگر شاهي در واقعيت است؟ هاي ورق هر كدام از شاه
  ژوليوس سزار:  خشت♦
  
  شاه ديويد:  پيك♠
  
  
  اسكندر كبير:  خاج♣
  
  انيشارلم:  دل♥
  

  :دانستيد كه آيا مي
كردند كه روي آن  گشتند پالكاردي حمل مي هاي باستاني هنگامي كه سپاهيان بدون تلفات از جنگ بر مي در زمان جنگ

  نوشته بود
  )0تعداد تلفات (

  . از اين اصطالح استOKريشه 

  

  

  :دانستيد كه آيا مي
   هوا پرتاب كنند؟ متر به10هاي قلب انسان قادرند خون را به ارتفاع  ماهيچه
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  :دانستيد كه آيا مي
111،111،111 × 111،111،111 = 12،345،678،987،654،321  

  
  :دانستيد كه آيا مي
  ترين ماهيچه بدن، ماهيچه زبان است؟ قوي

  
  :دانستيد كه آيا مي

  ترسند؟ طبق آمار افراد از عنكبوت بيش از مرگ مي
  

  :دانستيد كه آيا مي
  د؟هاي قطبي چپ دست هستن خرس

  
  :دانستيد كه آيا مي

  توانند زبانشان را بيرون بياورند؟ سوسمارها نمي
  

  مراكز چشايي پروانه روي پاهايش قرار دارد؟: دانستيد كه آيا مي
  

  :دانستيد كه آيا مي
ند چيزي توان ميرند كه نمي  روز پس از، از دست دادن سرشان قادر به زنده ماندن هستند و تنها به اين دليل مي9ها تا  سوسك
  بخورند؟

  
  :دانستيد كه آيا مي

  كنند؟ انسان و دلفين تنها موجوداتي هستند كه براي لذت بردن رابطه جنسي برقرار مي
  

  :دانستيد كه آيا مي
  داند؟ را نمي صداي اردك اكو ندارد وهيچكس هم دليل آن

  
  :دانستيد كه آيا مي

  امكان ندارد بتوانيد با چشم باز عطسه كنيد؟
  

  :انستيد كهد آيا مي
  هاي دريايي مغز ندارند؟ ستاره

  
  :دانستيد كه آيا مي
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  ترسيده است؟ اديسون از تاريكي مي
  

  :دانستيد كه آيا مي
   است؟"خوابگاه" به معني "Koimetirio"در حقيقت كلمه يوناني ) قبرستان ("Cemetry"ريشه كلمه 

  
  :دانستيد كه آيا مي

  زنيد؟امكان ندارد بتوانيد آرنج خود را ليس ب
  

  :دانستيد كه آيا مي
  ها دندان دارند؟ پشه

  
  :دانستيد كه آيا مي

  كنند آرنجشان را ليس بزنند؟ خوانند سعي مي افرادي كه اين مطلب را مي% 80

  

  كه من بچه بودم،مادرم عالقه داشت گهگاهي غذاي ساده صبحانه را براي شب** زماني *>>
   كه مادرم پس از گذراندن يك روز سخت ويك شب را خوب يادم مانده.  هم آماده كند>>
  آن شب پس از زمان.  طوالني در سر كار، شام ساده اي مانند صبحانه تهيه كرده بود>>
   زيادي، مادرم بشقاب شام را با تخم مرغ، سوسيس و بيسكويت هاي بسيار سوخته، جلوي>>
  يادم مي آيد منتظر شدم ببينم.  پدرم گذاشت>>
  !سوختگي بيسكويتها شده است آيا او هم متوجه >>
<<  
   در آن وقت، همه ي كاري كه پدرم انجام داد اين بود كه دستش را به طرف بيسكويت>>
  خاطرم.  دراز كرد، لبخندي به مادرم زد و از من پرسيد كه روزم در مدرسه چطور بود>>
  اشا نيست كه آن شب چه جوابي به پدرم دادم، اما كامالً يادم هست كه او را تم>>
   ميكردم كه داشت كره و ژله روي آن بيسكويتهاي سوخته مي ماليد و لقمه لقمه آنها>>
  . را مي خورد>>
   يادم هست آن شب وقتي از سر ميز غذا بلند شدم،شنيدم مادرم بابت سوختگي بيسكويت>>
   ها از پدرم عذرخواهي مي كرد>>
  ه عزيزم، من عاشق بيسكويتهاياو:  و هرگز جواب پدرم را فراموش نخواهم كرد كه گفت>>
  . خيلي برشته هستم>>
   همان شب، كمي بعد كه رفتم بابام را براي شب بخير ببوسم، از او پرسيدم كه آيا>>
   واقعاً دوست داشت كه بيسكويتهاش سوخته باشد؟>>
  مامان تو امروز روز سختي را در سركار گذرانده و خيلي: او مرا در آغوش كشيد وگفت>>
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  !بعالوه، بيسكويت كمي سوخته هرگز كسي را نمي كشد. ه است خست>>
  .*و انسان هايي است كه پر از كم و كاستي هستند ...  زندگي مملو از چيزهاي ناقص>>
  خود من در بعضي موارد، بهترين نيستم، مثالً مانند خيلي از مردم، روزهاي تولد *>>
  سالها فهميده ام كه يكياما در طول اين .  و سالگردها را فراموش ميكنم>>
  : ازمهمترين راه حل ها براي ايجاد روابط سالم، مداوم و پايدار>>
<<  
   درك و پذيرش عيب هاي همديگر و شاد بودن از داشتن تفاوت با ديگران است و امروز>>
   دعاي من براي تو اين است كه ياد بگيري كه قسمت هاي خوب، بد، و ناخوشايند زندگي>>
  پذيري و با انسان ها رابطه اي داشته باشي كه در آن، بيسكويت سوخته خود را ب>>
  . موجب قهر و دلخوري نخواهد شد>>
  در واقع، تفاهم، اساس هر.  اين موضوع را مي توان به هر رابطه اي تعميم داد>>
  ! روابطي است،هر رابطه اي با همسر يا والدين، فرزند يا برادر،خواهر يا دوستي>>
  تيابي به شادي خود را در جيب كسي ديگر نگذاريد آن را پيش خودتان كليد دس>>
  . نگهداريد>>
   بنابراين، لطفاً يك بيسكويت به من بدهيد، و آري، حتي از نوع سوخته كه حتماً>>
  .!.!.!.!* خيلي خوب خواهد بود>>
<<  
  *كاش همه مي دانستند زندگي شادي نيست *>>
  *شاد كردن است *>>
  *هه نيستزندگي قهق *>>
  *لبخند است *>>

  

  

  اضافه ميكردن ) يا توضيح دهيد(بزرگترين حالگيري تو امتحانا اين بود كه پشت سوالي كه جوابش يكي دو كلمه بود ، يه چرا 
  حاللتون نميكنم

.  

.  

.  
شته تمام مدت خيلي لحظه ي تلخيه وقتي داري تو اتاقت ميرقصي و آواز ميخووني يه دفه ميفهمي يكي از اعضاي خانواده دا

  نگات ميكرده 
  
.  
.  
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.  
  

قديما اگه از يه جاي ديگه خريد ميكرديم خجالت ميكشيديم از دمِ درِ بقالي محل رد شيم ولي االن ميريم از تو اينترنت 
  اكسپلوره گوگل كروم دانلود ميكنيم 

   واال…يعني انقدر پررو شديم ! انگار نه انگار 
.  
.  
.  

  
   آخه چه نسليه اين نسل جديد؟

  برو آب بيار سر ميز بزار : پريروز سر ميز شام به داداشم گفتم
  من خودم ازتشنگي دارم ماست ميخورم! بروبابا: گفت

.  

.  

.  
  

  طرف اومده با عصبانيت مي گه اين يارو زبون آدميزاد حاليش نميشه
  …بيا تو باهاش حرف بزن 

  نفهميدم داره به من فحش ميده يا به يارو 
.  
.  
.  

  
  نه: ميدوني جريان چيه؟؟؟ گفتم :م اس دادهدوستم اس ا

  !!واقعأ نميدوني؟ خاك بر سرت:گفت 
  جريان چيه؟ بگو. خب نميدونم: گفتم 
  !!مقدار الكتريسيته اي كه از مدار عبور ميكنه رو ميگن جريان: ميگه

  .. …خداياااااااااااا منو ببر راحت شم
.  
.  
.  

   رو نشيكافيه بنا بزاري يكي رو نبيني و باهاش رو به
  تو يه كوچه خلوت تو كلكته هندوستان داري بستني مي خوري

  از رو به روت درمياد
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.  

.  

.  
  اگه تو يخچال آب خنك نباشه بخواي از شير آب بريزي

  نيم ساعتم وايسي آب خنك نميشه
  !فقط كافيه آبگرمكن خراب بشه و آب گرم بخواي

  از شير آب يخي مياد در حد آالسكا
.  
.  
.  

   هاي عطر مشهدي اينه كهيكي از آپشن
  !براي از بين بردن بويش بايد اون قسمت از بدن را قطع كني 

.  

.  

.  
  كنه  ماهه داره بنائي مي3 متري 50مون تو يه آپارتمان  همسايه

  سازي اون تو؟؟ يكي نيست بگه تخت جمشيد مي
   طبقه بسازي50يا كوبيدي ميخواي يه 

.  

.  

.  
  ه ميگفت كي به ارزوهات ميرسيتو يه سايت خارجي يه برنامه بود ك

  اون سالي كه تيم ملي كشورت: وفتي دكمه رو فشار دادم نوشت 
  !ميره به جام جهاني سال براورده شدن ارزوهاي توئه 

  همونجا بود كه دونستم حاال حاالها قرار نيست فرجي بشه پس 
.  
.  
.  

  ؟!دقت كردين 
  !مدال نقره مي گيره اوني كه مدال برنز مي گيره خوشحال تر از اونيه كه 

.  

.  

.  
  .رفتم داروخونه يه قرص ضد حساسيت گرفتم
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  :تو عوارض جانبيش نوشته
  سردرد، سرگيجه، نفخ، حالت تهوع، اختالل در خواب

  دو بيني، اختالل در تشخيص، نارسايي كبد، نارسايي كليه
  !نارسايي قلب، سكته قلبي، سكته مغزي، مرگ ناگهاني 

  گرفتم، عوارضش كمتر بودفكر كنم اگه سيانور مي 
.  
.  
.  

  شانس ، زنگ در بقيه رو ميزنه با كله ميره تو
  

  !!!به ما كه ميرسه زنگ ميزنه فرار ميكنه
  
.  
.  
.  

  ...داشتم احساس خفگي ميكردم
  

  فك كردم بغض دارم
  

  ....لباستو چرا برعكس پوشيدي ؟: تا اينكه مامانم گفت
  
.  
.  
.  

  
  

   عمر كنيم سال120چگونه , يارو كتاب نوشته 
  

  !! سالگي مرده 67بعد خودش تو 
.  
.  
.  

  
  نمي دونم چه حكمتيه، اينا كه ميرن بدنسازي
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  !!!اصرار دارن كه اصال سردشون نمي شه

.  

.  

.  
  

  اينقدر روشنفكرم
  ...كه بعضي وقتا شبا نورش نميذاره خانواده راحت بخوابن 

.  

.  

.  
  

  بوك ديدم پرسيدن قدتون چقدره ؟ يه جا تو فيس
  

  ... نداريم تو ايران170با رو ديدم لذت بردم ، خدايا شكرت ، دختر زير جوا
  

  ...ماشااله .............190و پسرا هم همه باالي 
.  
.  
.  

  !!؟ميگم نه....بابام اومده تو اتاق ميگه اينترنت قطعه
  

  |:؟ منو ميگي ....ميگه پس چرا داري درس ميخوني
.  
.  
.  

  
  واظب وسايلشون هستن ،انقد حال ميكنم با اينايي كه م

  
  !!بعد ميان قايمشون كنن كه خراب نشن ، گمشون ميكنن

  
  ...خودم: نمونه اش 

.  
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   : MITسخنراني ونه گات در مراسم فارغ التحصيلي دانشگاه 
  

 آثار مفيد و دراز مدت. اگر مي خواستم براي آينده ي شما فقط يك نصيحت بكنم، ماليدن كرم ضد آفتاب را توصيه مي كردم
كرم ضد آفتاب توسط دانشمندان ثابت شده است، در حالي كه ساير نصايح من هيچ پايه و اساس قابل اعتمادي جز تجربه هاي 

  .پر پيچ و خم شخص بنده ندارند
  

! قدر نيرو و زيبايي جواني خودتان را بدانيد، ولي اگر هم ندانستيد، مهم نيست: اينك اين نصايح را خدمتتان عرض مي كنم
اما باور كنيد تا بيست سال ديگر، به . قدر نيرو و زيبايي جواني تان را خواهيد دانست كه طراوت آن رو به افول گذاردروزي 

آن . عكسهاي جواني خودتان نگاه خواهيد كرد و به ياد خواهيد آوريد چه امكاناتي در اختيارتان بوده و چقدر فوق العاده بوده ايد
  . همه چيز در بهترين شرايطش بوده تا شما احساس خوب داشته باشيد. ديدطور كه تصور مي كرديد چاق نبو

  
اگر هم دلتان ميخواهد نگران باشيد، فقط اين را بدانيد كه نگراني همان اندازه مؤثر است كه جويدن . نگران آينده نباشيد

واهند بود كه هرگز به مخيله ي مشكالت اساسي زندگي شما بي ترديد چيزهايي خ. آدامس بادكنكي در حل يك مساله ي جبر
نگرانتان هم خطور نكرده اند، از همان نوعي كه يك روز سه شنبه ي عاطل و باطل ناگهان احساس بد پيدا مي كنيد و نسبت به 

  .با دل ديگران بي رحم نباشيد!همه چيز بدبين ميشويد
  

  .عمرتان را با حسادت تلف نكنيد
  

  .گاهي شما جلو هستيد و گاهي عقب
  .بقه طوالني است و سر انجام، خودتان هستيد كه با خودتان مسابقه مي دهيدمسا
  

  .ناسزا ها را فراموش كنيد
  .اگر موفق به انجام اين كار شديد راهش را به من هم نشان بدهيد

  
  .نامه هاي عاشقانه ي قديمي را حفظ كنيد

  
  .را دور بياندازيد... صورت حسابهاي بانكي و قبضها و 

  
  .انيد مي خواهيد با زندگيتان چه بكنيد، احساس گناه نكنيداگر نمي د

  . سالگي نمي دانستند مي خواهند با زندگيشان چه كنند22جالبترين افرادي را كه در زندگي ام شناخته ام در 
  .برخي از جالبترين چهل ساله هايي هم كه مي شناسم هنوز نميدانند

  
  .تا مي توانيد كلسيم بخوريد

  .وقتي قدرت زانوهاي خود را از دست داديد كمبودشان را به شدت حس خواهيد كرد. مهربان باشيدبا زانوهايتان
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  .ممكن است ازدواج كنيد، ممكن است نكنيد

  .ممكن است صاحب فرزند شويد، ممكن است نشويد
  .قصكي هم بكنيدممكن است در چهل سالگي طالق بگيريد، احتمال هم دارد كه در هشتاد و پنجمين سالگرد ازدواجتان ر

  .هرچه مي كنيد، نه زياد به خودتان بگيريد، نه زياد خودتان را سرزنش كنيد
  . درصد بوده، همانطور كه مال همه بوده50انتخابهاي شما بر پايه ي 

  
  .دستورالعملهايي كه به دستتان مي رسد را تا ته بخوانيد، حتي اگر از آنها پيروي نمي كنيد

  
  .ي پرهيز كنيداز خواندن مجالت زيباي

  .تنها خاصيت آنها اين است كه بشما بقبوالنند كه زشتيد
  

  .با خواهران و برادران خود مهربان باشيد
آنها بهترين رابط شما با گذشته هستند و به گمان قوي تنها كساني هستند كه بيش از هر كس ديگر در آينده به شما خواهند 

  .رسيد
  

  .آيند و مي روند، ولي آن تك و توك دوستان جان جاني كه با شما مي مانند را حفظ كنيدبه ياد داشته باشيد كه دوستان مي 
  

براي پل زدن ميان اختالفهاي جغرافيايي و روشهاي زندگي سخت بكوشيد، زيرا هرچه بيشتر از عمر شما بگذرد، بيشتر پي مي 
  .بريد كه به افرادي كه در جواني مي شناختيد محتاجيد

  
  .سفر كنيد

  : حقايق الينفك را بپذيريدبرخي
  .قيمتها صعود مي كنند، سياستمداران كلك ميزنند، شما هم پير مي شويد

و آنگاه كه شديد، در تخيلتان به ياد مي آوريد كه وقتي جوان بوديد قيمتها مناسب بودند، سياستمداران شريف بودند، و بچه ها 
  .به بزرگترهايشان احترام مي گذاشتند

  
  .حترام بگذاريدبه بزرگترها ا

  
  .توقع نداشته باشيد كه كس ديگري نان آور شما باشد

  .ممكن است حساب پس اندازي داشته باشيد
  .شايد هم همسر متمولي نصيبتان شده باشد

  .ولي هيچگاه نمي توانيد پيش بيني كنيد كه كدام خالي مي شود يا به شما جاخالي مي دهد
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  .ي چهل سالتان بشود، شبيه موهاي هشتاد ساله ها مي شودخيلي با موهايتان ور نرويد وگرنه وقت
  

  .نخ دندان به كار ببريد 
  

  .در شناخت پدر و مادرتان بكوشيد ،هيچ كس نمي داند كه آنان را كي براي هميشه از دست خواهيد داد
  .ور باشيددقت كنيد كه نصايح چه كسي را مي پذيريد، اما با كساني كه آنها را صادر مي كنند بردبار و صب

  
  .نصيحت ، گونه ي ديگر غم غربت است

ارائه ي آن روشي براي بازيافت گذشته از ميان تل زباله ها، گردگيري آن و ماله كشيدن بر روي زشتي ها و كاستي هايشان و 
  .مصرف دوباره ي آن به قيمتي باالتر از آنچه ارزش دارد، است

  .فم درمورد كرم ضد آفتاب بپذيريداما اگر به اين مسايل بي توجه هستيد الاقل حر

  

  

  ارتباط گـروه خـوني با شخصيـت و رژيـم غـذايي
  

بطور كلي گروه خوني يكي از نشانه هاي مهم ژنتيكي در افراد محسوب مي شود كه به نوعي تعيين كننده عملكرد سيستم 
 خون افراد و شانس احتمال ابتال به بيماري تحقيقات نشان مي دهد ارتباط نزديكي ميان گروه. بيوشيميايي بدن بشمار مي رود

از طرف ديگر به . اس و آلرژي وجود دارد.هايي مانند مشكالت قلبي، عروقي، ديابت، سرطان، بيماري هاي خودايمني مانند ام
ي متفاوت عقيده محققان، نوع گروه خوني با رژيم غذايي نيز مرتبط بوده و مصرف برخي گروه هاي غذايي در افراد با گروه خون

چرا كه افراد با گروه هاي خوني مختلف، نمي توانند برخي گروه هاي غذايي را هضم و جذب كرده و اختالل . سازگارتر هستند
  .مي شود... در سيستم گوارشي آنها باعث ايجاد عوارضي مانند تپش قلب، ابتال به سندرم تحرك پذير روده و 

  
  "O"گروه خوني 

  
شود كه داراي رژيم غذايي حاوي پروتئين زيادي باشند و اگر اين گروه فقط سبزي   توصيه مي"O"ي براي افراد با گروه خون

آورند كه در نتيجه با مشكالتي در ميزان  كنند و در نتيجه به خوردن تنقالت روي مي خوار باشند، دائم احساس گرسنگي مي
  .قند خون و متابوليسم مواجه خواهند شد

  
از . ها بايد خودداري كنند آزادانه گوشت لخم و ماهي مصرف كنند، اما از خوردن زياد لبنيات يا كربوهيدارتتوانند  اين افراد مي

نظر ورزش كردن هم اين گروه بايد در روز يك ساعت، فعاليت بدني داشته باشند و ترجيحا در هنگام صبح به جاي عصر ورزش 
  .شود ري توصيه ميسوا روي و دوچرخه براي اين اشخاص شنا، پياده. كنند
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  "B"گروه خوني 
  

اين گروه خوني در زماني تكامل . روي نيست  مظهر ميانه"B" نيز، هيچ گروه خوني ديگري به اندازه "B"در مورد گروه خوني 
روه اگر گ. اند شده تر مصرف مي اي متعادل كردند و بنابراين گوشت، سبزيجات و غالت به شيوه ها بيشتر سفر مي يافته كه انسان

  .تر داريد و بسيار واقع بين و عمل گرا هستيد تر و سالم  است، بايد بدانيد كه بطور كلي طبعي قوي"B"خوني شما 
  

توانند  يعني از هر چيزي مي.  است"O" و "A" دارند، رژيم غذايي تركيبي از رژيم گروه خوني "B"براي افرادي كه گروه خوني
 "B"گروه خوني . توانند وزن از دست بدهند تر مي تر هستند، چون راحت ش شانسكمي بخورند و اين گروه به طور كلي خو

توانند به راحتي گوشت، ماهي، قهوه، سبزيجات و غالت عاري از گندم استفاده كنند و از خوردن غذاهاي فرآوري شده بايد  مي
  . از جسم و هم از مغزشان استفاده كننداين افراد بهتر است تمرينات ورزشي ماليمي را انجام دهند كه هم. خودداري كنند

  
  "A"گروه خوني 

  
 تكامل يافته است، يعني زماني كه "O" بايد گفت كه اين گروه خوني كمي ديرتر از گروه خوني "A"اما در مورد گروه خوني 

.  بيشتر احتياج دارند، پروتئين كمتر، اما غالت"A"بنابراين افراد با گروه خوني . كرده است بشر به جاي شكار، كشاورزي مي
توانند حالل مشكالت خوبي هم   اغلب خالقيت بااليي دارند و در عين حال كه بسيار حساس هستند، مي"A"گروه خوني 

  .اين اشخاص بايد گوشت كمتر، اما سبزيجات بيشتر بخورند. باشند
  
 اگر آلرژي  د هستند، اما در خوردن لبنيات به ويژهها، غالت، پاستا، ميوه و سبزيجات كامال آزا ها در مصرف مغز خشكبار، دانه آن

 به فعاليت و تحرك كمتري نياز "O" نسبت به "A"افراد با گروه خوني . دارند و نيز از مصرف زياد گوشت، بايد پرهيز كنند
  .ر مناسب استچي يا پياده روي در فضاي آزاد، بسيا  دقيقه نرمش آرام در روز مثل يوگا، تاي30ها فقط  دارند و براي آن

  
  "AB"گروه خوني 

  
توانند تركيبي از رژيم   مي"AB" است و افراد با گروه خوني "B" و گروه "A" كه تركيبي از گروه "AB"و باالخره گروه خوني 

 اين افراد داراي خالقيت هستند و مغز خوبي براي تجارت و كنار آمدن و سازگاري با مردم. غذايي هر دو گروه را داشته باشند
  .اين گروه بايد از خوردن زياد گوشت پرهيز كنند و هميشه در رژيم غذايي خود سبزيجات را بگنجانند. دارند

  
ها و غالت است، اما گوشت زيادي براي اين گروه   ماهي، سبزيجات، كربوهيدارت"AB"ها براي گروه خوني  بهترين خوردني

هاي آرام مثل يوگا و  شود كه تركيبي از فعاليت بدني به اين گروه توصيه مياز نظر فعاليت . مفيد نيست و بايد از آن پرهيز كنند
  .تر مثل پرش سبك را داشته باشند نيز جلساتي از تمرينات اندكي پرتحرك

  
  رابطه گروه خوني و شخصيت
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خصي شوند؟ آيا گروهاي خوني مي توانند باعث ايجاد يك خصوصيت يا عادت ش. بخشي از شخصيت شما در رگهايتان جاريست
براي نزديك شدن به پاسخ اين مقاله را بخوانيد اما فراموش نكنيد كه اتكا به يك مقوله يا دليل براي ... شايد هم نه... شايد بله

  .قضاوت در مورد اشخاص تنها نوعي ساده لوحي است
  

   تيپ گرمOگروه خوني 
  

  . هستند-Oداراي گروه خوني %6و + Oمردم جهان داراي گروه خوني % 38حدود 
  

  :خصوصيات
بي پروا، با اراده، مغرور، بخشنده، اجتماعي، با انرژي، برونگرا، رك وصريح، واقع گرا، نمايشي، عمومي، مثبت، مستقل، ريسك 

. به آساني دوست مي شوند و با جريانات همراه شده و به فرصت ها چنگ مي زنند. پذير، نا فرمان، بي اعتبار، لجوج و خودمحور
در بعضي موارد . در فعاليت هاي سازمان يافته خوب عمل مي كنند. ع يك پروژه يا شكار يك ايده و نظر صريح هستندبراي شرو

ممكن است به سرعت مخالفت عميق خود را با يك نظر . چندان دقيق نيستند و احساسات زياد و قوي از خود نشان مي دهند
  .رگشاياني سنتي، محرك و كمي الف زن هستندكا. بيان كنند اما معموال اين مخالفت پايدار نيست

نوعي ظرافت ذاتي . احساسات خود را خيلي نشان مي دهند اما در برخورد با ديگر گروهاي خوني اين بيان اظهارات متغير است
. دشخصيت هاي اجتماعي و پر زرق و برق هستند ميتوانند در حوادث و بحران ها سازگاري خوبي داشته باشن. و فطري دارند

جاه طلب . خجالتي نيستند و رك وصريح احساسات درونيشان را فاش مي كنند. لغات و كلمات به آساني به سراغ آنها مي آيند
  .عالقمند به حفظ روابط هستند و خودشان در اين زمينه تالش مي كنند. اند اما گاهي با جزييات سرگرم مي شوند

  
افراد . به آنها قدرت تحمل مصائب، اعتماد به نفس، شهامت و خوشبيني مي بخشدافراد اين گروه داراي ژني در بدن هستند كه 

 قديمي ترين گروه خوني افراد Oعلت اين امر آن است كه گروه . اين گروه خود را باور دارند و به خود اهميت فراوان مي دهند
رابر مشكالت عادت داشته اند و اين عادت به جهان است و اجداد اين گروه به ورزش، شكار، حمله به حيوانات، و مقاومت در ب

به هر حال افراد اين گروه خوني، افرادي مصمم، كوشا، جدي، قاطع و پابرجا هستند و . افراد بعدي اين گروه منتقل شده است
  . قرار دارندOاگر تحقيق كنيد خواهيد ديد كه بسياري از سياستمداران فعلي جهان در گروه خوني 

  
  پ سرد تيAگروه خوني 

  
  . هستند-Aداراي گروه خوني %6و + Aاز مردم جهان داراي گروه خوني % 34حدود 

  
  :خصوصيات

حتي در مواقع آشوب . مطيع وآرام، دقيق، دلسوزوغمخوار، فداكار، مودب، درستكار، وفادار، احساساتي، درونگرا و كمي دستپاچه
اغلب درون گرا هستند در برخورد با ديگران خجالتي و . ندنسبت به نظرات عمومي حساس ا. و غضب آرام و خون سرد هستند

. براي روابط ارزش قائل بوده و نسبت به ديگران وفادارند. كمرو هستند يا حتي مريض به نظر مي رسند كمي بدبين هستند
يا پناهگاه امن به يك مكان شخصي . دوست داران طبيعت و گريزان از جمعيت و شلوغي هستند. نسبت به تغييرات ترديد دارند
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براي حضور در كارهاي تيمي آماده هستند مخصوصا وقتي دستوري . عموما دو دل و غير قاطع اند. و مخفي براي خود نيازمندند
  .عالقه مند به ايجاد رابطه نيستند و تالش چنداني هم براي اينكار نمي كنند. به آنها داده شود

  
. از خوردن سبزي لذت مي برند و داراي دستگاه هاضمه بسيار ظريف مي باشند آن است كه Aاز خواص مهم افراد گروه خوني 

در برابر حوادث روحي مثل استرس ها و . سيستم دفاعي آنان با جايي كه در آن زندگي مي كنند خوب همساني پيدا مي كند
  .ه به شمار مي روندناراحتي هاي فكري با آرام كردن درون خود خوب مقاومت مي نمايند و افرادي فعال و سازند

  
افراد اين گروه در معرض ابتالي به استرس ها قرار دارند و بهترين راه درمان استرس در افراد اين گروه استفاده از ورزش يوگا 

افراد اين گروه به خوبي مي توانند در جوامع پر . به طور كلي ورزش هاي سبك براي افراد اين گروه بسيار مفيد است. است
احترام ديگران را . زرگ زندگي كنند و به طور كلي آنها افرادي هستند كه تابع قانون، منظم و شايسته هستندجمعيت و ب

نخستين افراد اين گروه از بدو پيدايش انسان در كره . رعايت مي كنند و از خود خاطره خوبي در ساير افراد باقي مي گذارند
اين افراد مي توانند در مواقع .  بودند با حوادث محيط خود مبارزه كنندزمين افرادي باهوش، حساس و باشوق بودند و قادر

  .حساس به خوبي تصميم بگيرند و خوب و صحيح عمل كنند
  

اما وقتي هيجان و ناراحتي آنها از حد . همچنين آنها قادرند كه در مواقع سخت، اضطراب و هيجان خود را به خوبي كنترل كنند
 مي شوند افراد اين گروه نمي توانند براي كارهايي كه به مديريت دقيق نياز دارد نامزدهاي مناسبي فراتر رود اين افراد منفجر

  . داراي اين صالحيت مي باشندOباشند در حالي كه افراد گروه 
  

   تيپ فعالBگروه خوني 
  

   هستند- Bهم داراي گروه خوني % 25و + Bاز مردم جهان داراي گروه خوني % 9حدود 
  

  :خصوصيات
بشاش وخوشرو، خوش بين، فعال، حساس، مهربان، فراموش كار، آشفته، درهم وسازمان نيافته، پرسروصدا، خودپسند وخودبين، 

اغلب كارها را با . پرانرژي و جدي در راه رسيدن به هدف، معموال جزو بهترين افراد تيم مي شوند و افراد تكرويي هستند
شخصيتهايي ماجراجو و دلير، عالقه مند به داشتن يك راه مشخص و . هستندروشهاي خودشان انجام مي دهند و خودكفا 

عالقه به حفظ روابط هستند و خودشان در اين زمينه تالش . مخصوص، موجوداتي اجتماعي وعالقه مند به مهمان داري هستند
  .مي كنند

  
و خود را با شرايط زمان و مكان هماهنگ كنند؛ اين  در برابر برخورد با حوادث مي توانند بالفاصله تغيير وضع داده Bافراد گروه 

سخن به آن معنا نيست كه در فكر خود پابرجا نيستند بلكه منظور آن است كه مي توانند با هر تغييري هماهنگ شده و خود را 
. ومت و پايداري كنند قادرند در مقابل بسياري از بيماري هاي شايع مقاBافراد گروه . از برخورد با مشكالت در امان نگه دارند

  .حتي اگر بيماري هاي قلبي و سرطاني هم بگيرند باز هم عمر بيشتري مي توانند داشته باشند
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كارهاي روزمره را با . اين افراد در مقابل بيماري ها مقاومت بيشتري نشان مي دهند و كمتر از ساير گروه ها بيمار مي شوند
شرايط زندگي براي اين افراد . ري از ورزش و خوردن غذاي فراوان برايشان مفيد استبهره و. نهايت دقت و نظم انجام مي دهند

  .كمتر دچار برخوردهاي ناراحت كننده مي شوند؛ به خوبي مي توانند نظرات ديگران را درك كنند. راحت تر است
  

.  دارندBال در جهان گروه خوني بسياري از مديران و اشخاص سطح با.  هستندB درصد از ميليونرها از گروه خوني 40 تا 30
انرژي هاي مختلفي كه در بدن آنها وجود دارد موافق و . افراد اين گروه داراي تعادل چشمگير و هماهنگي اعمال بدن هستند

 داشتن زندگي منظم و Bاز خواص گروه خوني . موازي هم مي باشند و به همين جهت اين افراد كمتر دچار بيماري مي شوند
  .آرام است

  
   فارغ از مراقبت و بي نياز از توجهABگروه 

  
   دارند- ABاز آنها گروه خوني % 1و تنها + ABمردم جهان گروه خوني % 4حدود 

  
  :خصوصيات 

اجتماعي هستند، سخت گير نيستند، غمخوار ودلسوز، ديپلماتيك، اهل گشت وگذار، خالق، غير قابل پيش بيني، هنرمند، 
مخلوطي از تضادها، خجالتي در مقابل بعضي ها، بي باك وگستاخ با بعضي ديگر، برونگرا و ! دانعطاف پذير، ترشرو و درخو

قدرت خالقه زيادي دارند، . درونگرا، گاهي غيرقابل پيش بيني هستند و گاهي هم ظاهرا بسيار آرام و خونسرد به نظر مي رسند
به نظر مي رسد كه هر .  شهري، به آساني خسته مي شوندتوانا در پيدا كردن مشكالت و دور زدن آنها، عالقه مند به محيط

در . اسرار آميز بنظر مي رسند. هرگز كاري را براي قدرداني انجام نمي دهند. كاري كه انجام مي دهند از روي اجبار است
راي اين كار نمي عالقه مند به ايجاد رابطه نيستند و تالش چنداني هم ب. فعاليتهاي اجتماعي مي توانند هماهنگ ظاهر شوند

  .كنند
  

قابليت تغيير شرايط بدني با تغيير يافتن عوامل خارجي را .  با هم استB وAوجه مشخصه اين گروه همراه شدن خواصگروه 
سيستم دفاعي آنها مقاومت كمي دارد و مي توانند با استفاده از ورزش به . داشته، دستگاه هاضمه حساس و ضعيفي دارند

آنها در همان مراحل اوليه استرس به آن . خالقيت در اين افراد وجود دارد.  هاي محيطي پاسخ دهنداسترس ها و ناراحتي
  .در افراد اين گروه عشق به معناي واقعي وجود دارد. جواب مي دهند و آن را از سر مي گذرانند

  
م در آنها زياد است و بسياري از آنها ميل به نصيحت كردن و راهنمايي مرد. اين افراد، مهربان خوش خلق، خليق و آرام هستند

سيستم دفاعي آنها ضعيف بوده و در برابر ميكروب ها و . هر كاري از دست شان برمي آيد براي كمك به ديگران انجام مي دهند
 به خاطر حسن نيت فراوان و خوش قلبي، هميشه خير و ABافراد گروه . ويروس ها از خود مقاومت زيادي بروز نمي دهند

بسياري از درمانگرها و كساني كه روي انرژي درماني كار . ي مردم را مي خواهند و همه را به صلح و آرامش دعوت مي كنندخوب
  . مي باشندABمي كنند داراي گروه خوني 
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  :به اين ميگن محبت خواهري
  

هاي ويژه نياز   بنابراين به مراقبت هفته زودتر از موعد، به دنيا آمده بودند و12هاي بريل و كايري،  دوقلوهاي دختر به نام
 900گرفت و شرايطش پايدار بود، ولي بريل، فقط  كايري خوب وزن مي. هاي انكوباتور جدا گذاشتند داشتند، آنها را در دستگاه

پرستارش هر كاري از . رفت، زنده بماند گرم وزن داشت، در تنفس مشكل داشت و دچار مشكل قلبي هم بود و انتظار نمي
تا اينكه برخالف قوانين بيمارستان، او آن دو را در يك انكوباتور . آمد براي بريل انجام داد، اما شرايطش فرقي نكرد ش برميدست

  .قرار داد
او دو نوزاد را قدري تنها گذاشت و رفت كه بخوابد، در بازگشت او اين صحنه زيبا را ديد و ساير پرستاران و پزشكان را صدا زد 

خواست او در آغوش بگيرد و  كايري، دستش كوچكش را دور خواهرش گذاشته بود، انگار كه مي.ن صحنه را ببينندتا آنها هم اي
خواهد تصادفي باشد يا نه، از زماني كه اين دو در كنار هم قرار گرفتند، وضعيت تنفس بريل بهتر شد و  مي. از او محافظت كند

  .اش پايدار شد شرايط قلبي
  
 

 . . .  ديگه مرده! نگير  بار نبضشو1 دقيقه 5هر  ردهرابطه اي رو كه م
  

 
  


