بسم هللا الرحمن الرحیم
نام این بسته "لقمه خواندنی" است  ،یک بسته فرهنگی برای انتقال یک مفهوم در کوتاه ترین
زمان با ادبیاتی بسیار متفاوت و روانشناسی شده...

راهنمای چاپ:
بهترین قطع پیشنهادی برای اثر زیر  A5است که به صورت پشت و رو چاپ شده و از وسط تا میگردد
حذف نام نویسنده شرعا حرام است
شما میتوانید در قسمت زیر جمله(لطفا این لقمه را به دیگران هم تعارف کنید!)آرم و نشان مجموعه
فرهنگی خود قرار دهید و تغییر در جای دیگری از طرح مورد رضایت ما نیست

ارتباط با ما:
info@ghalamdad.ir
( 44768283100مدیر وبسایت)
( 44761784044مدیر محتوایی )

ما را نشر دهید و دوستانتان را از ظرفیت های قلمداد باخبر کنید...

ﺑﻪ ﻧﺎم او...

اﻳﻦ ﻟﻘﻤﻪ را ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﺗﻌﺎرف ﻛﻨﻴﺪ!

ﻗﺒﺮ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ!
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه :ﺳﻠﻤﺎن

ﺻﻔﺤﻪ ﻳﻚ

داﺷﺘﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺎس ﻏﻮاﺻﻴﻤﻮﻧﻮ ﻋﻮض ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻫﻲ ﻣﻴﮕﻔﺖ  :زود ﺑﺎﺷﻴﻦ!
ﻳﻜﻲ دوﻳﺪ ﭘﺸﺖ ﻧﺨﻞ...
ﻣﻦ ﺗﻮي ﺟﻤﻊ داد زدم ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺮﻣﻴﻢ !
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﺪاره ...ﻟﺒﺎﺳﺎﺗﻮﻧﻮ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻋﻮض ﻛﻨﻴﺪ...
ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪم اون ﻛﻪ رﻓﺖ ﭘﺸﺖ ﻧﺨﻞ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﻧﺒﻮد  ...ﺧﺎﻟﻜﻮﺑﻲ رو ﻛﻤﺮش ...
ﺗﻮ ﺟﺒﻬﻪ ﻳﻪ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن آدم دﻳﺪه ﺑﻮدم اﻣﺎ اﻳﻦ ﻳﻜﻲ...
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺑﻪ رو ﻣﻦ از اﻳﻦ ﭘﺴﺮ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ...
اﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ :ﻗﺼﺪ ﻣﺎ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻧﻤﻴـﺮﻳﻢ اﻣـﺎ
ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻳﻢ!

...

در ﺟﺒﻬﻪ ﺳﻨﮕﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﺗﻜﻨﻔﺮه ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ روﺑـﺎﻫﻲ ،ﺷـﺒﻴﻪ ﻗﺒـﺮ
ﺑﻮد ...ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺰﻳﺘﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ!
وﭼﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ و ﺗﻮﺑـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ...ﻳﻜـﻲ از ﻧﻜﺘـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺟﺒﻬـﻪ را
داﻧﺸﮕﺎه آدم ﺳﺎزي ﻛﺮده ﺑﻮد )ﻣﺮگ آﮔﺎﻫﻲ( ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛـﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺪاﻧﺪ رﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﺎر ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻴﻜﻨـﺪ ...ﻳﻌﻨـﻲ...
ﺧﺎﺻﻴﺖ ”ﻣﺮگ آﮔﺎﻫﻲ“ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺪاوم اﺳﺖ ...ﺗﻮﺑﻪ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻲ

ﺻﻔﺤﻪ دو

ﭼﻮن ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ“ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻲ ”را ﺑﻪ آﺧﺮت
ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﻮدي ...ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻧﮕـﺎه
ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر ﻫﺴﺘﻢ  ...اﮔﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳـﺮاﻏﻢ ﺑﻴﺎﻳـﺪ ﭼـﻪ
ﭼﻴﺰ را ﻣﻴﺒﺮد؟!  ...راﺳﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺷﻴﻄﺎن ﻓﺮزﻧﺪي دارد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را
از ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎز ﻣﻴﺪارد و ﻳﺎ ﺳﺮﮔﺮم آرزوﻫﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﻨﺪ...
ﺗﻮﺑﻪ ﻳﻌﻨﻲ:
1ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ از ) آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻢ(
2ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ و ﺳﺴﺘﻲ ﻫﺎ
3ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻢ
4ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﻢ ﺧﺪا ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ...ﺑﺮاي ﺧﺪا!
ﮔﺎﻫﻲ وﻗﺖ ﻫﺎ اﻧﮕﺎر ﻧﻪ اﻧﮕﺎرﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ...ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻫـﺎن اﻧﺴـﺎن را
ﻣﻴﭙﻮﺷﺎﻧﺪ...و اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻌﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﺑﻪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻳﻪ اﻣﺘﺤـﺎن
 ...اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( از ﺻﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻘـﺪر ﺻـﺒﺮش زﻳـﺎد
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﮕﺎر ﻧﻪ اﻧﮕﺎر ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻛﺮدﻳﺪ...راﺳﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﻳـﺎت ﺗﻮﺑـﻪ
واﺟﺐ اﺳﺖ ...ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮي ﻗﺒﺮ ﺧﺎﻟﻲ ﺧﻮاﺑﻴﺪي ...اﻣﺘﺤﺎن ﻛـﻦ ﭼـﻮن
ﻗﺒﺮ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ! ﻫﻤﻴﻦ اﻻن ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻴﻢ  ...از آﻧﭽﻪ ﻫﺴـﺘﻴﻢ! ...ﭼﻨﺪ
ﻟﺤﻈﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨﻴﻢ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻴﻢ!؟

