
 

 

 نگردد شاخک بی بن برومند             زتو سعی و عمل باید زمن پند                                            

پیامبر گرامی اسالم)ص( در میان جمع گشاده رو بود و در تنهایی سیمایی محزون و متفکر داشت هرگز به روی کسی خیره 

نمی داد کسی جز در مقام داد خواهی در حضور او از دیگری بد بگوید ویا  نگاه نمی کرد سخن همنشین خود را نمی برید اجازه

 .به کسی دشنام دهد

پرچم مبارزه با ظلم وستم شاه وکشور های استعمارگر به  ،تألیف کتاب امام خمینی عالوه بر تدریس در حوزۀ علمیّۀ نجف و

 .ویژه آمریکا را برافراشته نگاه داشت

یگر را به روی ایرانی باز کرد که دو نتیجه برای ایرانیان حاصل شد یکی این که توانستند هوش اسالم دروازۀ سرزمین های د

ولیاقت واستعداد خویش را به دیگران عمالً ثابت کنند به طوری که آنها را به پیشوایی ومقتدایی بپذیرند دیگر این که توانستند 

 .ود اختصاص دهندتوسعۀ یک تمدّن عظیم جهانی به خ سهم عظیمی در تکمیل و

نیما ناگهان به خود می آید هنوز گیج و غرق زیبایی شعر است با دستپاچگی می گوید گمان کنم شاعر آن ویکتور هوگو باشد و 

 .با غرور ادامه می دهد قبال آن را خودم ترجمه کرده ام

تان پاهای برهنه ام احساس کردم آب غرقۀ شکوه و اعجاز زیبایی خلقت بودم که ناگهان نوازش لطیف و خنکی را درالی انگش

آب این روح مذاب امید و زندگی تازه نفس و جوان زالل و نیرومند با گام های استوار وامید وار شتابان می  جوشش چشمه ها !

 .رفت

ا مدّت به حیرت فرورفت زیر از گورستان عبور کرد سنگ مزار ها را خواند و می گویند اسکندر در اثنای سفر به شهری رسید و

 .حیات صاحبان قبور که بر روی سنگ ها حک شده بود هیچ کدام از ده سال تجاوز نمی کرد

را قرین رحمت خود کند و به همۀ آنهایی که حضور دارند قدرت عنایت فرماید که بی حضور او به سوی  «نمی توانم  »خداوند

 «آمین»آیندۀ بهتر حرکت کنند .       

 

 


