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زندگی سالم

بریده کتاب 

به جای هدف از مسیر لذت ببر
زندگی فقط در رسیدن به هدف خالصه نشده است. ما به اشتباه 
این گونه می اندیشیم: درسم تمام شود راحت می شوم، غذایم را 
بپزم راحت می شوم، اتاقم را تمیز کنم راحت می شوم، باالخره 
راحت شود  تمام   ... ای  پروژه  چه  ش��دم، اوه  راحت   ...  رسیدم 

می  شوم، تمام شود که چه شود؟
مادامی که زنده هستیم و زندگی می کنیم هیچ فعالیتی تمام 
که  بهتر  چه  است. پس  دیگر  فعالیتی  آغاز  بلکه  نیست  شدنی 
در حین انجام دادن هر کاری لذت بردن را فراموش نکنیم نه 
مانند یک روبات فقط به انجام دادن بپردازیم به تمام شدن و 
نیز می  را می شوییم  فارغ شدن. حتی هنگامی که دست ها 
توانیم با لذت این کار را انجام دهیم، یک بار امتحان کنید: آب 
چه زیبا و آرام پوست دستتان را نوازش می کند. به آب نگاه کنید 
و لذت ببرید و آن جاست که احساس خوب زندگی کم کم به 
سراغتان می آید. لذت باعث قدرتمند شدن می شود به طرز باور 
نکردنی باعث باال رفتن اعتماد به نفس می شود. تا می توانی 
همه کارها  را با لذت همراه کن حتی نفس کشیدن که کمترین 

فعالیت توست.
برگرفته از کتاب »اثر مرکب«، اثر دارن هاردی  

چهارشنبه 11 اسفند 1395 .2 جمادی الثانی 1438 . شماره 19487

در محضر بزرگان

توصیه هایی برای درک لذت بندگی!
در  اصفهانی  حسنعلی  شیخ  ا...  آی��ت  حضرت  ع��ارف  عالم 

توصیه  هایی اخالقی گفته اند:
»عمده نظر در دو مطلب است: یکی غذای حالل، دوم توجه در 
نماز و اصالح آن. اگر این دو درست باشد، باقی درست است. 
یک نکته دیگر هم، اصالح قلب است و ذکر »یا حی و یا قیوم« 
سحرگاه برای همین است. بین الطلوعین را به چهار قسمت 
تقسیم کنید: یکی اذکار و تسبیح، دیگر ادعیه، سوم قرائت قرآن 
و باالخره فکری در اعمال روز گذشته. اگر موفق به طاعتی بوده 
اید، شکری کنید و اگر خدای نکرده ابتال به معصیتی یافته اید، 
برگرفته از کتاب »نامه های عرفانی نشان از بی نشان ها« استغفار کنید.« 

انگلیش آموزی

نویسنده: میترا تاتاری، تصویرساز:سعید مرادی

اندکی صبر

دریایی از نبودنت
همه جمع بودیم، به یاد نبودنت

هر کدام در گوشه ای
مونا عطایی دریایی به راه انداختیم 

     این پدر شهید نابینا و دستفروش » سبزه میدان « تهران می گفت: پولی که 
بنیاد شهید می دهد، پول شهید است و باید در راه شهید هزینه شود. با حاج 

خانم عهد بستیم این پول خرج فعالیت های فرهنگی و مذهبی شود. 
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آبشار لوه، زیبا و رویایی

آبشار لوه در 20 کیلومتری گالیکش و در کنار روستایی به همین نام و در جنگلی انبوه 
با درختان پهن برگ واقع شده است. آبشار لوه با 75 متر ارتفاع از آبشارهای دیدنی 

و کم نظیر استان گلستان است.

چطوری بریم؟  در 5 کیلومتری جاده اصلی گلستان - مشهد، سمت راست جاده تابلوی 
آبشار لوه پیداست. 


