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 لدا یشب 

 
 

 یالدیم  2022دسامبر   22/  21مصادف با  1401در سال  لدای شب
 

 1401جدي   1 - پنجشنبه
 

 ی قمر1-10-1401
 

Thursday - 22 December 2022 
 

 چله:  شب
 

فرهنگ عامه مردم ما دو چله بزرگ و چله کوچک وجود دارد. چله بزرگ، چهل روز اول زمستان است کهآغاز   در
 باشد یبسست دوم دسامبر م ی آن مطابق به اول َجد

 

 گردد  یباشد که بعد از چله کالن آغاز م یروز زمستان م ستیب  زیکوچک ن چله
 

شود چون مهاجرت پرندهها به    ی م  ادی  زیشود  که به نام هژده گانه ن  یچاه کوچک از هفدهم  دلو  شروع م  آغاز
ساچمه دار     یتفنگ هاکارتوس  ایو  یها با تفنگ ها باد  یگردد که اکثرا” شکارچ  یطرف خاته ها شان دوباره آغاز م

  یم  رونیفروش پرنده گان  ب  ایخودو  یدن غذا برا نمو  دایگردد  جهت پ  یم  اد ی  ییمملو همرا با باروت که تفنگ چره  
 شود 

 

 .ابدی یم انیکوچک در پنجم ماه حوت پا چله
 

نمودن سرماخنگ    ادیبه خاطر    هیمنظور از  »چله زمستان« همان چله بزرگ است  که مردم عام به کنا  معمولً 
 ند ینما یاصطالح »چله زمستان«  را استفاده م نیهم د، یبندان شد خی یسرد

 

  ناصطالح یکنند از هم   ی از خانه کار م  رونیکسان که در زمستان ب  رهیها دوکان دار ها و غ  شهیاکثرا “ تجارت پ  و
 ی نم  قیدق  خیکنند چون با گفتنچله تار  یداد گرفت استفاده م  یو معامالت شخص  یجنتر  ثیچله کالن چله کوچک به ح

 دهند  یوعده را م  گریهمد هکدام وقت سال را ب دیتوان فهم یم نیباشد اما به طور تخم
 

شب سالست    نیتر  یشب چون طولن  نیشود در ا  یم   ادیدسامبر     22   یدر شب اول چله کالن اول جد   لدای  شب
 گردد .  یبه هشت بلند م کیآفتاب بعد از ساعت هفت نزد

 

 ند ینما یم یرا سپر یشب طولن نیها سالم ا یسرگرم یمردم شرق با قصه ها طولن 
 

ها مهم آن موضوعصحت    ل یاز دل  یک یدارد اما    یها فراوان فرهنگ   لیاست که ادامه دارد دل  میرواج از زمان ها قد  نیا
 است ،
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تپش   یخوابطولن  نینوع بلند شدن از خواب نداشته باشد به خاطر هم   چیو ه  دیاز حد خواب نما   شیانسان ب   کی  اگر
خاطر اکثر  نیرادارد به هم یشود احتمال سکته قلب یآهسته م  اریضربان قلب فرد در طول چند ساعت استراحت بس

 سردباشد ادیز گربه خصوص که فضا اطاق ا ردیگ یصبح صورت م لیاو یسکته ها قلب
 

از خواب برخاستهو به   دیبود که انسان با  نیبه خاطر ا  لدا یشب    نیها پر از آب در ا  وهیمخوردن تربوز انار    لیدل
 گردد  ،  داریب یخاطر ضرورت دست شو

 

متوجه    انهیباشد و  لدایشب    نکهی خطر ناک است بدون ا  اریاطاق سرد بس  کیدر زمستان سرد در فضا    یطولن  خواب
خواهند کمپل خود را داشته باشد بهتراست فضا اطاق را    یب نمبود چون از طرف ش  دیبزرگ سالن با  اطفال و

 مناسب نگاه دارند
 

 نایپا
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