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 متن امالء بارم

 

 جمالت:

الزم نیست در کارها عجول باشید؛یعنی نباید بدون تأمّل به کاری اقدام کنید؛ ولی همین که تصمیم گرفتید، تعلّل روا مدارید. عقل 

 و متانت را شعار خود کنید تا زندگی را به راحت و آسایش بگذرانید و به وظیفة خود در سلسلة کائنات عمل کنید. 

در کنار آن، باطن هر ایرانی نخستین ابزار پیدایش ادبیات، زبان است. زبان، عامل انسجام و وحدت همة اقوام یک سرزمین است. 

 ریشه در دو سرچشمة زایا دارد؛ یعنی دین و فرهنگ. 

وانی دیده، امّا هرگز ایران، سرزمینی بزرگ و عزیز و شکوهمند است. سرزمینی که اگرچه در طول تاریخ، ستم ها و گزندهای فرا

 ایمان، عزّت و ارادة استوار خود را از دست نداده است. 

در راهتان استوار بمانید و برای چیدن زیتون مهیّا باشید! در لحظه هایی که درختان زیتون بارور می شوند و وطنی زاده می شود در 

 شود. فروغ و تابان می چشم ها و افقی دیگر نمایان، و رخسارة فلسطین پر

زای بزرگ، کار خود را کرده بود: قلیان ها شکسته شد؛ تنباکو تحریم شد؛ شاه به تنگنا افتاد ردو نامة سیّد جمال الدّین اسدآبادی و می

 و توطئة انگلیس شکست خورد. 

بگذار لیاقت » د فکر کرد:اتّفاقاً محمّد تقی جواب آن سؤال را می دانست امّا می ترسید بگوید. لب گزید و منتظر ایستاد، ولی با خو

 « اجازه هست من بگویم؟» این بودکه سینی را کنار نهاد و جلو رفت و گفت:« یک بچّه آشپز را ثابت کنم.

چه جای » بهلول گفت:« آری، به قدر می گویم و بی موقع و بی حساب نمی گویم. به قدر فهم مستمعان می گویم.» شیخ عرض کرد:

 . «نمی دانی! طعام خوردن که سخن گفتن هم

 

 

 با آرزوی توفیق روزافزون


