
 

 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 

mailto:info@ghalamdad.ir


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 درد بي درمان

سلمان: نويسنده  

...به نام او

 اين لقمه را پس از مطالعه
!عارف كنيدتبه ديگران هم   



 صفحه يك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو  صفحه  

  ...را همراه باشتاه سه حرف كو !بي مقدمه
  :سيد مرتضي آوينيشهيد از دهان  حرف اول

است كه اين كدورت هـا و كثافـت هـا را ميشـويد و      يگريه همان آب
واليـت   اهـل ديگر بـاره  تا تورا به فطرت الهي خويش رجوع مي دهد 

كـه در  اگر آنان بدانند كـه در  ... شوي ، بگذاز مارا اهل گريه بخوانند 
ن گريه ها چه نهفته است خواب آنان حرام خواهد شـد و براسـتي   اي

اگر خداوند گريه را به انسان نبخشيده بود هيچ چيـز نمـي توانسـت    
  ...كدورتي را كه با گناه بر آينه فطرتش مي نشيند پاك كند 

  :حاج اسماعيل دوالبي از دهان :حرف دوم
وارد سينه ات ميشود يـا  ) ع(يا امام حسين  زنيهنگامي كه سينه مي

  )...ع(تو وارد قلب امام حسين 
  !از دل خودم... از دهان كه نه  :حرف سوم

 چنــد وقتــي بــه يــك مــورد از رفتــار هــاي دوســتانم هنگــام محــرم
يـك حركـت   ... دمدقـت ميكـر  )ع(امـام حسـين   عـزاي   ديگر ويا ايام

جالب ايـن بـود كـه هنگـام مناسـبت هـايي مثـل محـرم موسـيقي          
 كه در ماشينشـان پخـش ميشـد يـك موسـيقي غـم نـاك بـود         اي
خواننــده اي بــود كــه يــا از ... نبــود ) ع(موضــوع امــام حســين ...امــا

عـده اي مـا    !...غمنـاك ميخوانـد   ،خـود  يـا پـوچيِ  (!!)غم فراغ يارش
  ...؟!را مسخره ميكنند كه چرا گريه ميكنيد

 ايـن هـا همـان   ! و سـينه ميزنيـد؟   هيـات مـي رويـد   اين همه سـاعت  چرا 
مـي ايسـتند تـا برونـد      هـا  پشـت در ورزشـگاه  هايي هستند كه ساعت هـا  

 بشـنوند  بـدون تكـرار  را ببينـد و دو هـزار تـايي هـم فحـش       بازي فوتبـال 
ــد ــا  وبگوين ــگر ه ــكوي تماش ــه  ... در س ــد ب ــق دارن ــا ح ــرارتآنه ــر  ك ذك

  ...!اعتراض كنند ))ع(حسين(
پـاي صـحبت هـاي    ... نشـنيده انـد  را  شـهيد آوينـي  اينها حتما حـرف  

نميداننـد در هيـات يـك     ...نشسـته انـد  نشيخ اسماعيل دوالبـي عـارف   
روضـه را  چـاي  ... نوشيدني هست كه معـروف اسـت بـه شـربت نشـاط آور     

بـا آهنـگ   ) ع(امـام حسـين    يعـزادار  آنهـا نمـي داننـد   !!! مي گـويم 
حركـت بـه سـمت رشـد را     نشـاط   )ع(غـم امـام حسـين   ... غمناك نميشود

 بــرايتوليــد ميكنــد و بقــول شــهيد آوينــي آينــه انســان را پــاك ميكنــد  
يـك تـاثير تهـاجم فرهنگـي     ...ا ميدهـد هيـات بـه مـا ايـن ر    ...ديدن درست

مراقــب ... اســت كــه آهنــگ غمنــاك جــايگزين روضــه و مــداحي شــده 
كــه  دواســتاگــر ميگوينــد خنــده بــر هــر درد بــي درمــان   ...باشــيم
ـ  مـا بـه يقـين ميگـوييم گريـه ي روضـه       ...!نيسـت  ر هـر درد بـي درمــان   ب

ــر از دوا... شفاســت  مــانامــام زمان فراموشــي اصــلي درد ...وشــفا برت
ــم ريشــه اش اينســت و روضــه همــين را در  ...اســت دل  هرغصــه اي داري

مشــكيِ روضــه رنــگ ! مشــكي رنــگ عشــق نيســت .انســان مــداوا ميكنــد
   ؟...!روضه نمي آيي!...و منطق...عشق است
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