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الهی دانایی ده که از راه نیفتیم ،بینایی ده تا ،در چاه نیفتیم .
نسیم ،مانند مادري مهربان و آدابدان  ،سرهاي نهالهاي جوان و بوته هاي نوزاد خویش را به نشانۀ احترام و وداع
با من خم کرده بود.
اگر نیروي جوانی و شادابی این دوره را با تفکّر و بصیرت همراه کنیم ،به شکوفایی خواهیم رسید.
دکتر حسابی به زبان و فرهنگ و ادب فارسی عشق میورزید و آثار بیشتر بزرگان شعر و ادب را با دقّت مطالعه
میکرد
و با علم بدون عمل مخالف بود.
یکی از مظاهر خدمات فرهنگی ایرانیان به اسالم ،خدماتی است که از راه زبان فارسی به اسالم کرده اند .ادبا و
سخنوران ایرانی ،حقایق اسالمی و معانی لطیف قرآنی را در میان حکایاتی شیرین آورده اند.
رسول اکرم(ص) با خدمتکارانش نیز رأفت و عطوفت داشت .در میان جمع گشاده رو بود و در تنهایی سیمایی
متفکّر داشت.
اکنون جمهوري اسالمی که میراث گران بهاي امام خمینی(ره) است ،به دست همۀ مردم ایران سپرده شده تا از
آن مانند جان خویش نگهبانی کنند.
امروز را به فردا افکندن و به امید آینده نشستن ،کار درستی نیست .زندگی همین لحظه هاست و از دست دادن
فرصت ها جز غصه و اندوه چیزي همراه ندارد.
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