
 

 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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!دهد يبوم اينجاايمانمان  

 نويسنده: سلمان

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

...به نام او



 بي مقدمه!

  !...اول متن زير را بخوان 
. گذشـتيم  بـوديم  امروزازهرچه-بودگذشتيم ازهرچه ديروز

 ديروزدنبـال . ميـز  اينجادرپنـاه  و خـاكريزبوديم  آنجاپشت
 بـوي  جبهه. نشود گم ناممان امروزمواظبيم و بوديم گمنامي
 اتاقمـان  درب بر آنجا. بوميدهد اينجاايمانمان و ميداد ايمان

 مينويسـيم  االن توست؛ ازان دهينفرما سينياح مينوشتيم
ــدون ــاهنگي ب ــويد هم ــي. واردنش ــيرمان اله ــاش نص  ب

 كن آزادمان. تاازمسيربرنگرديم كن بصيرمان تابصيرگرديم،
  ...اسيرنگرديم تا

كه مال چند  قسمتي از وصيت نامه سردارشهيد نور علي شوشتري
بـاز وقـت آن    ...اسـت  اخير همين چند سالنسل پيش نيست مال 

با طرح هاي زيباي گرافيكي براي است كه عكسش را قاب بگيريم! 
تزئين(!) يادواره هاي شهدا و مراسم استفاده كنيم ، بعد هـم يـك   

زنـك بـازي درسـت كنـيم بـه نـام       خالـه  و فيلم عشـق وعاشـقي   
ي هندي!ببخشـيد دفـاع   هم متخصص فيلم هاما و !نامه اشزندگي
  براي چي رفت؟  ، آنوقت جوان امروز ميگه شهيدهستيم مقدس

  به ياد حاج خانوم!و)!(ناموسو )!(والبته وطن!!حاج خانومي...برا
داي مولـف  يادواره شـه يك تا به حال  ؟!.انديشه آنها چه مي شود..

 شهادت قلم بـه  چند شهيد مي شناسيم كه قبل از گرفته شده؟!...
 ! كسـي كـه ايـن   ست بوده واز آنها چند كتاب به ما معرفي شده؟د

  كار را نمي كند خودمان به فكر پيروي از اين ها باشيم...
تعجب نكن! خودت هفت هشت تا كتاب داري سيد مرتضي آويني 

  ... ياد سخن سيد مرتضي بخير:!!را نخوانده اممش اهيچ كد
، كه در جستجوي شهدا  گير عجب از ما واماندگان زمين"

به قبرستان مي آييم اين خـود دليلـي اسـت بـر آنكـه از      
حقيقت عالم هيچ نمي دانيم، مرده آن است كـه نصـيبي   

ـ   رده از حيات طيبه شهدا ندارد و اگر چنين است از مـا م
بر باطن و حقيقت عالمنـد و هـم    تر كيست؟ شهدا شاهد

اننــد كــه بــه ديگــران حيــات مــي بخشــند ، ايــن عجيــب آن
كه واماندگان در جستجوي شهدا به قبرستان هـا  نيست 

  " مي آييم؟
  سيد مرتضي تعجب نكن!! ...

  بازخواني انديشه هايتانولي من خودم ميخواهم شروع كنم به 
  ...!قول مي دهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو  صفحه صفحه يك  
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