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مقدمه کتاب برگ زندگی 1 :
       خداوند کارساِز بنده نواز را شاکریم که توفیق پیدا و پنهانش ما را یاری داد تا 

برداریم. آگاهی جامعه  باالتربردن سطح  بتوانیم قدمی هرچند کوچک در جهت 
       کتابی که چشماِن ُپـر مهِر شما اکنون آن را نوازش می کند، حاصل بیش از دو سال 

تحقیق و مطالعه و همکاری صدها نفر از عالقه مندان به تغییر بینش انسان ها است.
دی ماه 1391 که پروژۀ »برگ زندگی« را به طور رسمی شروع کردیم، از دو جهت 
هنجارشکنی کردیم. اول این که پیش از آنکه این کتاب چاپ شود، قبل از چاپ، تک 
از چاپ( و  قبل  )انتشار صفحات کتاب  نمودیم.  تکثیر  و  را چاپ  آن  تک برگ های 
در هنجارشکنی دوم، به جای این که صفحاِت کتاب ازشمارۀ 1 شروع شود، آن را از 
شمارۀ 999 شروع نمودیم و برآن هستیم تا صفحاِت این کتاِب پیوسته را به شمارۀ 
100 برسانیم... . در تالشیم تا در این برگ ها و این کتاب ها، ارزش های اخالقی و 
انسانی را در قالب داستان های کوتاه  به جامعۀ انسانی و اسالمی ارائه کنیم و این 

پویاتر و زنده تر نماییم. را  ها  ارزش 
        در تولید محتوای هر برگ و شماره، 18 نفر با تخصص های مختلف همچون 
جامعه شناس، روانشناس، پزشک، دانش آموختۀ دکترای ادبیات، معلّم، محقق، مهندس، 
وب گرد و... با ما همکاری می کنند. ضمنًا قبل از چاپ هر برگ، محتوا و مسایل مطرح 
شده از چندین فیلتر عبور می کند  و پس از تأیید هفت نفر،  هر برگ وارد مرحلۀ چاپ 
می شود. پس از چاپ و بسته بندی برگ ها در بسته های 50 و 100 تایی، برگ ها 
وارد سیستم توزیع می شود و صدها مشترک و عالقه مند کار توزیع این بسته ها و  
برگ ها را برعهده دارند که بر خودمان واجب می دانیم در اینجا و همواره از تک تک 

ایشان صمیمانه، نهایت تشکر و سپاس را داشته باشیم. 
تأثیر آموزه های اخالقی در  نامۀ کارشناسی ارشد من، بررسی  پایان         موضوع 
داستان ها و علل گرایش بیشتر مردم به داستان و داستاِن کوتاه بود که نقش مهمی 

در تدوین این کتاب داشت.
را  ایران، مراسم زیبای »ُگـل گردون«  این کتاب و در  بار در  اولین  برای         
ایم تا به این وسیله بتوانیم بنیان خانواده را محکم تر و مستحکم تر  نموده  معرفی 

نماییم و این مراسم را در تماِم جهان فراگیر نماییم.



       در پایان ضروری  می دانیم که از دوستان و بزرگانی همچون آقای مسعود لعلی، 
آقای امین هنرتبار، خانم فهمیه ارژنگی، خانم حمیده حنایی فریمانی و مردم خونگرم و 
مهربان شهرهای فریمان، مشهد، تربت جام ، تهران و... که ما را در تدوین این کتاب 

همراهی کرده اند، به طور خاص صمیمانه سپاس گزار باشیم.
      شعاری که ما در پیش گرفته ایم نیز این است:

 برگ زندگی، کوتاه و خواندنی، تأثیرگزار و ماندنی

      از شما خوانندۀ عزیز نیز صمیمانه سپاسگزاریم که قصد دارید نظرات پیشنهادی و 
انتقادیتان را با ما در میان بگذارید.

باسپاس و احترام
حمید عالمه   

           
                راه های ارتباط با ما:

        سامانۀ پیام کوتاه : 30007650002818 و شمارۀ : 09153122056
           سایت:                                       و رایانامۀ : 

     

 www.rw24.ir info@rw24.ir



             

                                                                                                                                        ربگ زندگی 1
                                                       »از شماره 999 تا 949«
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برگ زندگی شمارۀ 999
جمالت کوتاه انگیزشي                                                        

با استعدادی معمولی و پشتکار متوسط به هرچه که می خواهید مي رسید.
اگر در کارها جدیت به خرج ندهید، بي استعدادترین افراِد مصمم و بااراده از شما پیشي 

مي گیرند.
کارتان را آغاز کنید؛ توانایي انجامش به دنبال آن خواهد آمد.

خداوند به هر پرنده دانه اي مي دهد ولي آن را داخل النه اش قرار نمي دهد.
اثر کمرنگ ترین نوشته ها بیشتر از قوي ترین حافظه هاست.

مردان شجاع فرصت مي آفرینند اما افراد ترسو و ضعیف در انتظار فرصت   مي نشینند.

تغییرات غیراصولي هرج و مرج ایجاد مي کند و تغییر نکردن پوسیدگي به همراه می آورد.
گوش شنوا زیر بناي مهارت هاي ارتباطي است.

دشوارترین قدم، همان قدم اول است.
هرگز چیزي تغییر نمی یابد؛ این ما هستیم که عوض مي شویم.

براي شنا در جهت مخالف رودخانه است که به سخت کوشي نیاز داریم وگرنه هر ماهي 
مرده اي هم مي تواند در جهت جریان آب شنا کند.

شکست خوردن را آن قدر تجربه کنید تا شکست دادن را بیاموزید.
رمز سالمتي در این است که کمي هیجان را جایگزین  آسایش کنیم.

کتاب معلمي است که بدون عصا و تازیانه ما را تربیت مي کند.
فردي که به خود اطمینان دارد، محتاج تعریف دیگران نیست.

آنچه هستید شما را بهتر معرفي مي کند تا آنچه مي گویید.
هایی  فعالیت  به  توان  مي  را  بزرگي  فعالیت  هر  زیرا  نهراسید  بزرگ  هاي  فعالیت  از 

کرد. تقسیم  کوچکتر 
همواره به خاطر داشته باشید که آخرین کلید باقي مانده، شاید بازگشایندۀ قفل در باشد.

سخنان متفكرين  در مورد سعي و خطا
خطا، پایه ی مّوفقّیت  و وسیله اي است که با آن مي توان به مّوفقّیت  رسید  .1

از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم نشمارید.

1.لوآ تزو
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بسیاري از افراد به خوبی مّوفقیّت  را مي بینند. براي من مّوفقّیت  با تکرار خطا و درون 
بیني آن به  دست مي آید. در حقیقت مّوفقّیت  حاصل یک درصد کار است  که خود 

از 99 درصد خطا حاصل شده است .
در غرب دلبستگي افراد به مّوفقّیت  عاملی برای سست شدن ارادۀ آن ها در خطرکردن 
از آن مّوفقّیت   برتر  این خطرکردن مي آموزد،  از  محسوب مي شود. آن چه هر فرد 
است. و این ترسیدن یا نترسیدن افراد  از شکست است که تعیین مي کند که فرد آن 

درس را بیاموزد یا نه.
خطا فرصتي است که باهوش تر باشیم.2 

اگر خطایی شما را نکشد باعث می شود که شما قدرتمندتر شوید.
که  موفق شدم  زماني  من  اشتباه کردم  بار  نكردم. من يك  اشتباه  بار  من هفتصد 
هفتصد راهي را که مّوفقّیت  آمیز نبود اصالح کردم. هرگاه راهي که مؤثر نبود را حذف 

کردم مسیری یافتم که موفقیت آمیز بود .3
هرگاه خبرهاي بد را به عنوان یک نیاز به تغییر پذیرفتید و نه یک خبر منفي، شما از 

آن شکست نخورده اید بلکه از آن چیزهاي تازه آموخته اید .4
در مورد مّوفقیّت :

اگر مردی دانش الزم را برای موفقیت داشته باشد اما از تقوای کافی برخوردار نباشد، 
هرچه که بدست آورد دوباره از دست خواهد داد. مّوفقّیت  به اندازۀ شکست خطرناک 
است. براي قضاوت در مورد میزان مّوفقّیت  خود ببین چه چیزی به دست آورده اي و در 

قبال آن، چه چیزی از دست داده اي.
همة چیزي که در اين زندگي الزم داريد بي خبري و اعتماد به نفس است و مّوفقیّت 

حتمي است.
مّوفقّیت  توانایي رفتن از شکستي به شکست دیگر، بدون از دست دادن شور و حرارت است.

مّوفقّیت  به معناي دستیابی به آن چیزي است که مي خواهید.
شادي به معناي پذیرفتن آن چیزي است که دارید. 5 

2.هنری فورد
3.توماس ادیسون

4.بيل گيتس
http://www.yadbegir.com .5
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با گرفتاری های زندگی چگونه برخورد کنیم؟ 
زندگی  متعادل  زندگی،  اجبار های  و  مسوولیت ها  فعالیت ها،  از پس  برآمدن  راه  تنها 

است.  کردن 
در زندگی روزمره شما با مسایل زیادی سروکار دارید: مدرسه، فعالیت های خارج از 
مدرسه، دوستان، خانواده و هزاران مورد دیگر. اما چطور باید از پس این همه فعالیت، 
مسوولیت و اجبار برآمد؟ تنها راه، تعادل است. یعنی شما باید به هر دو جنبه ی روحی 
و جسمی خود به یک اندازه توجه کنید: خوب بخورید، نرمش کنید، اضطراب را از خود 
دور کنید، با اطرافیان خود ارتباط برقرار کنید، اعتماد به نفس داشته باشید و اهداف 

خود را مشخص کنید. 
اوقات  از  بسیاری  وجود  این  با  ولی  کنیم،  زندگی  متعادل  کنیم  می  سعی  ما  اکثر    
احساس خستگی می کنیم. برای برطرف کردن این حس، اولین قدم این است که برای 
خود مشخص کنید که مهمترین عوامل در زندگیتان چه چیزهایی هستند. به این ترتیب 

شما خواهید توانست بهتر تصمیم بگیرید و از وقتتان بهتر استفاده کنید . 6

vista.ir 6.برگرفته از سايت
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برگ زندگی شماۀ 998
عنوان داستان:  

»پروانه«                                         
مردي یک پیلۀ پروانه پیدا کرد. و آن را با خود به خانه برد. یک روز سوراخ کوچکي 
در آن پیله ظاهر گشت؛ مرد که این صحنه را دید به تماشاي منظره نشست، ساعتها 
طول کشید تا آن پروانه توانست با کوشش و تقالي فراوان قسمتي از بدن خود را از 

آن سوراخ کوچک بیرون بکشد.
پس از مدتي به نظر رسید که آن پروانه هیچ حرکتي ندارد و دیگر نمي تواند خود را از 

پیله بیرون بکشد. بنابراین مرد تصمیم گرفت به پروانه کمک کند!
او یک قیچي برداشت و با دقت بسیار کمي آن سوراخ را بزرگتر کرد. بعد از این کار،  

پروانه به راحتي بیرون آمد.
اما برخی چیزها عجیب به نظر مي رسید. بدن پروانه ورم کرده بود و بالهایش چروکیده 
بود؛ مرد همچنان منتظر ماند، او انتظار داشت بالهاي پروانه بزرگ و پهن شود تا بتواند 

این بدن چاق را در پرواز تحمل کند. اما چنین اتفاقي نیفتاد.
در حقیقت پروانه تمام عمر خود را با بال هایی چروکیده و تنی متورم به خزیدن به 

نتوانست پرواز کند. اطراف گذراند و هرگز 
آنچه این مرد با شتاب و مهرباني خود انجام داد سبب این اتفاق بود. سوراخ کوچکي 
که در پیله وجود داشت حکمت خداوند متعال بود. پروانه باید این تقال را انجام مي داد 

تا مایع موجود در بدن او وارد بالهایش شود و بالهایش شکل مناسب پرواز را بگیرند.
بعضي مواقع تالش و تحمِل مقداري سختي، همان چیزي است که ما در زندگي به آن 
نیاز داریم. اگر خداوند این قدرت را به ما مي داد که بدون هیچ مانعي به اهداف خود 

برسیم آنگاه قدرتي را که اکنون از آن بهره مند هستیم  نداشتیم.
اگر کسي دست شما را بگیرد دیگر پرواز نخواهید کرد.دستت را به زانوان خودت بزن 

و به لطف خداوند بلند شو.
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با مشكالت به شیوه ای مثبت برخورد کنیم.
داستانی عبرت آموز                                                                          

   این حکایت دربارۀ مرد کشاورزی است که یک قاطر پیر داشت. قاطر در گودال آبی 
افتاد؛ مرد کشاورز سر و صدای قاطر را شنید و متوجه قضیه شد. کشاورز باالی سر او 
رسید و پس از اینکه خوب همه چیز را ارزیابی کرد فکر کرد نه قاطر و نه گودال آب 
آنقدر ارزش ندارند که بخواهد برای آنها هزینه زیادی بپردازد. بنابراین همسایۀ خود را 
خبر کرد و به کمک هم تصمیم گرفتند قاطر بیچاره را در همان گودال آب دفن کنند.
وقتی که آنها برای پرکردن گودال آمده بودند قاطر بیچاره از هوش رفته بود. اما 
همین که آنها مشغول بیل زدن شدند و شروع به ریختن خاک به داخل گودال کردند 
مقداری از آن خاک پشت حیوان می ریخت و ناخودآگاه تکان می خورد. این صحنه 
از قاطر برای جمع آوری فضوالت  انداخت هر وقت که  چیزی را به فکر کشاورز 
استفاده می کرد و مقداری از آن پشت او می ریخت قاطر خود را تکان می داد و یک 
قدم به جلو بر می داشت. ناگهان چشمانش برق زد و فریاد زد: »اون خودشو تکون 

می ده و یک قدم میاد باال!«
سپس یک بیل پر از خاک برداشت و آن را به پشت قاطر ریخت؛ قاطر به عادت 
همیشه خود را تکان داد و یک قدم به سمت باال آمد؛ یک بیل دیگر از طرف کشاورز 
و یک قدم به باالتر از سوی  قاطر ...  . این کار همینطور تکرار شد و تکرار شد. این 
عمل همچون شکنجه به نظر می آمد و خستگی و ناتوانی حیوان بیچاره در حرکاتش 
قابل مشاهده بود. اما قاطر پیر به حرکات خود ادامه می داد خود را تکان می داد و 
قدم بر می داشت.  خاکی که برای دفن کردنش آورده بودند حاال تبدیل شده بود به 

تکیه گاهی تا قدمی باالتر بردارد.
خیلی طول نکشید که قاطر پیر، خسته و ناتوان شد ولی این خستگی وقتی احساس 
شد که او از دیواره گودال باال آمده بود. آن چه که به نظر می رسید برای دفن کردن 

او به کار می رود به کمک او آمد و جانش را نجات داد.
زندگی این است؛ اگر با مشکالت خود روبرو شویم و به آنها به صورتی مثبت پاسخ 
دهیم، و در برابر سختی ها و تلخی ها تسلیم نشویم یا خود را سرزنش نکنیم و به 
توانایی هایی برای برداشتن  دنبال مقصر نگردیم آن گاه متوجه می شویم که چه 


