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آب های  ،گسترانیده و از زیر سنگ های سخت کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ در زمین نگاه              

 لطیف روان کرده ،تا بر روی زمین می رود و به تدریج بیرون می آید .

انگری و یار و عامل ویر ،بد ردار دوست قرار می گیرد ورفیقتحت تأثیر رفتار وک ،ثابت شده است که انسان ،به تجربه

 باعث شکل گیری و پرورش شخصیّت متعالی انسان است . ،همدم نیکو خصال

نه اینکه به ما  ؛نگاه کردن به زندگی را می آموزد ترین آموزش غیر مستقیم حافظ این است که به ما شیوۀ درست مهم

 پند تحویل دهد .  چند رهنمود و

نی می به گلستا ،گونی گویش ها و رنگارنگی لهجه هاگوناافیایی ووگستردگی جغر ما با همۀ فراخنای فرهنگی ایران

 .را بی توجّه به رنگ وچهره، نوا وناله می پروراندو شیرۀجان خویش در کامشان می دارد یزکانیعزدر دل و دامان خود، ماندکه

شدند ورابعه به دست  هران متفرّقپدر ومادرش بمردند و در بصره قحطی عظیم پیدا شد و خوا ،چون رابعه بزرگ شد

 .آن خواجه او را به رنج و مشقّت،کار می فرمود .ظالمی افتاد. او را به چند درم بفروخت

به چه چیز ترک می کرد گناهان را و به چه چیز تواضع می کرد برای خدا و  ،اگر آدمی را هرگز دردی نمی رسید و

 ی کرد به مردم و صدقات می نمود به مساکین ؟تضرّع می کرد نزد او ؟ وبه چه چیز مهربانی م

آدم های بزرگ مرا نصیحت کردند که از کشیدن تصویر مار بوآ دست بردارم و به جغرافیا و تاریخ و حساب و 

این بود که در شش سالگی فنّ ظریف نقّاشی را رها کردم و ناچار شدم شغل دیگری انتخاب کنم و فنّ  دستورزبان بپردازم.

   یاد گرفتم. خلبانی را

 

  موفق و پیروز باشید.
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