
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

ک مفهوم در کوتاه ترین است ، یک بسته فرهنگی برای انتقال ی "لقمه خواندنی"نام این بسته  

 زمان با ادبیاتی بسیار متفاوت و روانشناسی شده...

 راهنمای چاپ:

 تا  میگردد است که به صورت پشت و رو چاپ شده و از وسط  A5بهترین قطع پیشنهادی برای اثر زیر 

 حذف نام نویسنده شرعا حرام است

نید!(آرم و نشان مجموعه لطفا این لقمه را به دیگران هم تعارف کشما میتوانید در قسمت زیر جمله)

 فرهنگی خود قرار دهید و تغییر در جای دیگری از طرح مورد رضایت ما نیست

 ارتباط با ما:

info@ghalamdad.ir 

 (مدیر   وبسایت) 44768283100

 ( محتواییمدیر   ) 44761784044

 

 

 

 

 اخبر کنید...بما را نشر دهید و دوستانتان را از ظرفیت های قلمداد 
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گردو فروش
 نويسنده: سلمان

اين لقمه را پس از مطالعه
عارف كنيد!تبه ديگران هم   

...به نام او



 بي مقدمه!

پيرمردي پيش مغازه داري رفت و گفت يك گوني گـردو  
  چند؟

  مغازه دار گفت : فالن قيمت
فت: بيست عددد گردو چند؟ مغـازه دار  اين بار پير مرد گ

و هر بار پير مرد قيمت تعداد كمتري هم قيمت را گفت، 
گردو را پرسيد تا نهايتـا گفـت: قيمـت يـك عـدد گـردو       

  چند؟!
مغازه دار با لبخندي گفت : يك گردو كـه قابـل شـما را    

  ندارد،بگير و برو!
پيرمرد مدتي خود وخانواده اش نامحسوس مي آمدنـد و  

ن روش گردو مي گرفتند، تا يك روز كه مغازه دار به همي
مشغول چك كردن گوني ها بود متوجـه شـد كـه گـوني     

   ...گردو ها خالي شده ولي چيزي هم نفروخته 
  

عارفي كه شاهد قضيه بود بـه مغـازه دار گفـت: داسـتان     
گردو مثال عمر توست! كه هر لحظه اش را به چيـزي يـا   

مي  وآنوقت كه آمدند جانت را بگيرند كسي مي فروشي...

  بيني هيچ نكردي...

  اطالعيه:
  خانه دار وبچه دار گردوهات رو بردار بيار!

عمرت رفت...! اگر هفته اي دو آيه از قرآن را حفظ كنـي  
  هر سال صد و چهار آيه را حفظ خواهي كرد...

  چند گردو از تو خواهد گرفت؟! حفظ دو آيه از قرآن
  ال كوچك بود...حفظ قرآن يك مث

    چند گردو فكر كن!!!
بهتـر از هفتـاد    تفكر در مورد چه چيزيك لحظه 

   ؟! ... سال عبادت است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو  صفحه صفحه يك  
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