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 بارم سواالت

 

 چشم دل باز کن که جان بینی                           آن چه نادیدنی است ان بینی

ایران سرزمینی بزرگ و عزیز و شکوهمند است. سرزمینی که دین وزبان و فرهنگ و جسم و جان من و تو در 

وانی دیده ول تاریخ ، ستم ها و گزندهای فراپیکره ی ماست. اگرچه در طفته و اکنون پاره ای از اآن پرورش ی

 امّا هرگز ایمان ، عزّت و اراده ی استوار خود را از دست نداده است.

فرزندم ، خویشتن را خوار مدار! زیرا در این روزگار چشم و چراغ ایرانیی. بویوان و بییوی و ب یوی و اییران و      

 آن که تو را فرزند ایران برگزید. را سیاس بگزار و به پاس خود را بشناس و پروردگار پاک 

جهان بیرون ؛ پن ره ای باز به هر سمت و سو که ممکن اسیت منریره ای سرسیوز و    به اینترنت ، پن ره ای رو 

روح انگیز از جلوه جمال پروردگار را نشان دهد یا فضایی طوفان خیز و پرگل و الی را پیش چشم آورد و بوی 

 ن فضای  ذهن را فرابگیرد. ناخوش آ

شما فقط امروز را دارید اگر مسرور هستید از برکات آن استفاده کنید و اگر غمگین هستید با صور و تحمیل و  

وش بکشید . اهمّیِت زندگی به شمار شب ها و روزها نیست دتوکل به خدا و امید به فردایی روشن ، بارغم را به 

 بلکه مربوط به اعمال و افعال ماست. 

ادبیات به یاری ابزارها و عوامل گوناگون پدید می آید. نوستین ابزار پیدایش ادبیات ، زبان است. زبان عامیل  

انس ام و وحدت همه ی اقوام یک سرزمین است. زبان هیر جامعیه در هیر دوره ای ، نماینیده فکیر و فرهنیگ       

 همان روزگار است. 
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