
 

 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا بي طرفيم!م 
سلماننويسنده: 

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

...به نام او



 بي مقدمه!

سرت رو بنداز پايين زندگيتو بكن، به هيچ چيز وهيچ كـس  گفتم: 
  فكر نكن ،مابي طرفيم ،كاربه كاركسي نداريم...

ت: زيارت عاشورا را خوانده اي ... دو دسته جمله دارد ، يا سالم گف
است يا لعن ؛ جامعه هم دو دسته دارد مورد سالم اهل بيـت(ع) و  

وسط  ،جهنمو  مورد لعنشان ، عاقبت هم دو دسته مي شود بهشت
  ... هم ندارد

  حتي بي طرف ها!!؟: گفتم 
ـ بايِ و تعشـايِ  و(در زيـارت عاشـورا جوابـت هسـت...     گفت :  عت و 

 ...هرا هم لعن كردبي طرف ها (!)... امام صادق آن )هتلي قَلَت ععتابِ
نباشد در  (ع)البته زياد هم بي طرف نبودند هر كه در لشكر حسين

  !محفل شراب باشد يا محراب نماز ... يزيدي است
  موقعيت فرق كرده زمان عوض شده...: گفتم 
  ك)ي ذللَع هلَ عٍتابِ رِآخ و :(باز  زيارت عاشورا جوابت را داده : گفت

نيست  كه ... قرار لعن شده باشد مثل اين هاتا آخر الزمان هركسي 
  فاميليش يزيد باشد!!!

در هر زمان حسيني به قتلگاه ميـرود   )وراعاش ومٍي لُكُ(و باز گفت: 
 ... كاروان حركت كرده ، هر انساني به كربالي خودش ميرود... بايد

  تكليفش را با خودش روشن كند ، حسيني است يا يزيدي ...
  گفتم يعني چه؟

 (ع)نيش خندي زد و گفت : جامعه ات را نگاه كن اگر صف حسين
بـرو خـودت را    ردي!! كـافرم رديبه مرگ جاهليت م را پيدا نكردي

تربيت فرزنـد   ، ، حساسيت به مال حرام نمازت ، امر به معروف رد
... دارد ديرم ميشود بچـه هـا   بسنج ، حجاب زنان خانواده  حسيني

   منتظرند...
   و ديگر نديدمش! اين را گفت و سوار اتوبوس شد براي جبهه...

  ...اول هاي جنگ بود
بـرم   كم مونـده ... سال از آن بحث دو نفره مي گذرد ششبيست و 

    اسمم را از حميد به يزيد تغيير بدم!!! ، ثبت احوال
امام كيست؟ من شاهد به قتلگـاه رفـتن   امروز وظيفه چيست!؟ 

 چند فرهنگ حسيني بوده و سكوت كـرده ام؟ پاهـايم هنـوز مـي    
  يچ كاري نكرده ام...... مي ترسم به مرگ جاهليت بميرم ، هلرزد
شايد محرم هـا بـرايم   ؟! مي پذيردرا  رتوبه حهنوز حسين(ع) اما 

  ... من كورم؟!اما  نامه مي نويسد
  اما اين بار... مي روم ي خودم كربالبه من دوباره 
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