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حامل مهرباني

وصيت پدر به پسر

تلنگر

ب��راي خنديدن وقت
بگذاريد ،زيرا موسيقي
قلب شماست.
ب��راي گري��ه کردن
وق��ت بگذاري��د ،زيرا
نشانه يک قلب بزرگ
است.
براي خواندن وقت بگذاريد،
زيرا منبع کسب دانش است.
براي رؤيا پردازي وقت بگذاريد ،زيرا سرچشمه شادي است.
براي فکر کردن وقت بگذاريد ،زيرا کليد موفقيت است.
براي کودکانه بازي کردن وقت بگذاريد ،زيرا ياد آور ش��ادابي دوران
کودکي است.
براي گوش کردن وقت بگذاريد ،زيرا نيروي هوش است
.ب��راي زندگي کردن وقت بگذاريد ،زيرا زمان به س��رعت ميگذرد و
هرگز باز نميگردد.
مأموريت ما در زندگي بدون مش��کل زيستن نيست ،با انگيزه زيستن
است...

به خاطر بسپار:
هرگاه ما چيزي را نفهميم ،آن را تصادفي يا اتفاقي ميناميم ،در حالي كه هيچ
چيز تصادفي در دنيا وجود ندارد
به خاطر بسپار:
ما ،تار و پود بدبختي را خود ميبافيم و نام آن را ميگذاريم ׳׳سرنوشت׳׳.
به خاطر بسپار:
هرجا كه ژرفترين درد است ،عظيمترين آموزش را هم به همراه دارد.
به خاطر بسپار:
كس��ي كه راه غلطي را ميرود ،بيشتر ش��انس آن را دارد كه به راه درست
آيد .تا كسي كه راه درست را غلط ميرود.
ازمايكلجردنستارهسياهپوستبسكتبالآمريكاعلتموفقيتشراپرسيدند.
جواب داد :من حاضر نيستم در هيچ كاري به مقام دوم قناعت كن م.
به خاطر بسپار:
هولناكترين ناباوري ،ناباوري نسبت به خودتان است.
ب��ا خود بخوان :در زندگيام شكس��ت وجود ندارد ،ت��ا زماني كه از چيزي
درس گرفته باشم.
از اوقاتي كه ׳׳بله׳׳ ميگوييد ولي در واقع منظورتان ׳׳نه׳׳ است آگاه باشيد.
به خاطر بسپار:
شكست ،يا ميشكند يا شكسته ميشود؛ به شما بستگي دارد.
ي��ادت باش��د :ديگران را آزاد بگ��ذار ،آزاد در پذيرفتن ت��و ،آزاد در روي
برگردانيدن از تو!
به خاطر بسپار :كساني كه نميتوانند
گذشته را به ياد آورند ،محكومند
كه آن را تكرار كنند...
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 عشق ،پایان و سرانجام هستی است

علي اکبر فرقاني

درنگ

لئوبوسکالیا

شخصيبهپسرشوصيتکرد:
پس از مرگم جوراب کهنهاي
به پايم بپوشانيد،ميخواهم در
قبر در پايم باشد.
وقتي که پ��درش فوت کرد و
جسدش را براي غسل آماده ميكردند ،پسر وصيت پدر خود را به عالم
ميت
اظه��ار ک��رد ،ولي عالم ممانعت کرد و گفت :طبق اس��اس دين ماّ ،
بجز کفن با چيز ديگري پوشانيده نميشود! ولي پسر بسيار اصرار كرد تا
وصيت پدرش را به جاي آورند ،سر انجام تمام علماي شهر يکجا شدند
و روي اين موضوع مشورت کردند که سر انجام به مناقشه انجاميد .در
اين مجلس بحث ادامه داشت که ناگهان شخصي وارد شد و نامه پدر را
به دس��ت پسر داد ،پسر نامه را باز کرد ،معلوم شد که وصيتنامه پدرش
است و با صداي بلند خواند:
پس��رم! ميبيني با وج��ود اين همه ثروت و دارايي و باغ و ماش��ين واين
هم��ه امکانات وکارخانه حتي اجازه نيس��ت يک جوراب کهنه را با خود
ببرم يک روز مرگ به س��راغ تو نيز خواهد آمد ،هوش��يار باش ،به توهم
اجازه يک کفن بيشتر نخواهند داد .پس کوشش کن از دارايي که برايت
گذاش��تهام اس��تفاده کني و آنرا در راه نيک و خير به مصرف برس��اني و
دس��ت افتادهها را بگيري ،زيرا يگانه چيزي که با خود به قبر خواهي برد
همان اعمالت خواهد بود.

روزي جواني هنگام عبور از بيابان ،به چشمه آب زاللي رسيد.
آب به قدري گوارا بود که مرد س��طل چرمياش را پر از آب کرد تا بتواند
مق��داري از آن را براي اس��تادش که پير قبيله ب��ود ببرد .مرد جوان پس از
مسافرت چهار روزه اش ،آب را به پيرمرد تقديم کرد.
پيرمرد ،مقدار زيادي از آب را الجرعه سر کشيد و لبخند گرمي نثار جوان
ک��رد و از او بابت آن آب زالل بس��يار قدرداني کرد .ج��وان با دلي لبريز از
شادي به روستاي خود بازگشت.
اندک��ي بعد ،اس��تاد به يک��ي ديگر از ش��اگردانش اجازه داد ت��ا از آن آب
بچشد.شاگرد آب را از دهانش بيرون پاشيد و گفت ،بسيار بد مزه است.
ظاه��رًا آب به علت ماندن در س��طل چرم��ي ،طعم بد چ��رم گرفته بود.
د:آب گنديده بود .چطور وانمود کرديد
ش��اگرد با اعتراض از استاد پرس��ي 
که گوارا است؟اس��تاد در جواب گفت:تو آب را چش��يدي و من خود هديه
را چش��يدم.اين آب فقط حامل مهرباني سرش��ار از عش��ق بود و هيچ چيز
نميتواند گواراتر از اين باشد.

