
 

 

 
 
  

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

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

 به کسی دشنام دهد.

خاطرات آن روز ها ناراحتش می کرد ولی به طوری که یاد آوری  ذرانددکتر محمود حسابی دوران کودکی را با سختی وفقر گ

مهم این است که در مقابل سختی ها تسلیم نشد اگر انسان در برابر دشواری ها بایستد،بر آن ها چیره می »همواره می گفت:

 .  و هیچ گاه ناسپاسی نکردشود ،البته باید صبر و طاقت را از دست نداد 

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

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

 .سهم عظیمی در تکمیل و توسعۀ یک تمدّن عظیم جهانی به خود اختصاص دهند

در اولین ساعات حضورش در قم به حرم حضرت معصومه)س(پناه برد سر بر ضریح آن حضرت گذاشت و آرام اشک ریخت از 

وبه قلب نگران مادر نیز آرامش و نشاط خداوند خواست به او در راهی که انتخاب کرده است اخالص و همت بلند عطا کند 

 .بخشد و بیماری و کسالت او را شفا دهد 

ه و اعجاز زیبایی خلقت بودم که ناگهان نوازش لطیف و خنکی را درالی انگشتان پاهای برهنه ام احساس کردم آب غرقۀ شکو

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

 رفت.

تلف می کنند . گویی قرن های طوالنی در این جهان زندگی خواهند کرد. اگر پولشان  ه بسیارند آنانی که وقت خود را بیهودهچ

گم شود دل آزرده می شوند و در جست و جوی آن دنیا را زیر و رو می کنند اما هرگز از تلف شدن وقت خویش نگران و 

 شوند .  ناراحت نمی

 

 


