
 

 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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!قبر ها منتظرند  

سلمان: نويسنده  

...به نام او

 اين لقمه را پس از مطالعه
!عارف كنيدتبه ديگران هم   



 صفحه يك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو  صفحه  

 كرديم مي عوض غواصيمونو لباس همه داشتيم
 !باشين زود:  ميگفت هي فرمانده

 ...نخل پشت دويد يكي
 ! محرميم هم به همه بابا زدم داد جمع توي من

 ...كنيد عوض جا همين لباساتونو... نداره خجالت
 ها نخل پشت رفت كه اون فهميدم ها بعد

 ... كمرش رو خالكوبي...  نبود ها حرف اين خاطر به
 ...يكي اين اما بودم ديده آدم كلكسيون يه جبهه تو

  ... گرفتم ياد پسر اين از من رو توبه مفهوم
امـا   نميـريم قصد ما اينست كه تا توبه نكنيم : امام علي ميگويد

  ... !مي ميريمتوبه نمي كنيم تا اينكه 

 قبـر  روبـاهي ،شـبيه   به تكنفره معروف بود هايي سنگر جبهه در
 !ميكردند استفاده مزيتش همينهم از  ها بچه ...بود
را  جبهـه  كـه  هـايي  نكتـه  از يكـي ... هـايي  توبـه  و ها شب وچه

 كـه  همينيعني  بود )آگاهي مرگ( بود كرده سازي آدم دانشگاه
 ...يعنـي  ...كار هاي ماندني خلق ميكنـد است  رفتني بداند انسان

 هستي آنچه هر از توبه ...است مداوم توبه “آگاهي مرگ” خاصيت

 آخرت به را” هستي هرآنچه “است ممكن لحظه هر كه نگراني چون
به خودم نگـاه  ... بودي هرآنچه ماهيت و سبك به زندگي براي ببرند

اگر فرشته مرگ به سـراغم بيايـد چـه    ... ميكنم كه چه طور هستم 
راستي ميگويند شيطان فرزندي دارد كه انسان را ! ... چيز را ميبرد؟

  ...ميكند آرزوهايش سرگرمو يا  باز ميدارداز توبه 
  :توبه يعني

  )آنچه هستم( پشيماني از 1
  جبران خسارت ها و سستي ها2
  ن آنچه بايد باشمپيدا كرد3
  !براي خدا... خواهم باشم خدا ميخواهد حركت به سمت آنچه مي4

 را انسـان  گناهـان  خدا...ميكنيم گناه انگاركه نه انگارگاهي وقت ها 
 امتحـان  مايه همين شايد و توبه براي است مانعي اين  و...ميپوشاند

 زيـاد  صـبرش  آنقـدر  خداوند: ميگويد خدا صبر از) ع( سجاد امام ...
راستي بر اساس روايـات توبـه   ...كرديد گناهي انگار نه انگار كه است

امتحان كـن چـون   ... تا حاال توي قبر خالي خوابيدي... واجب است
چند !... از آنچه هسـتيم ...  همين االن توبه كنيم! قبر ها منتظرند

  ؟!ميم زنده هستيلحظه ديگر مطمئن
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