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طنز کتابخوانی

یک جرعه
کتاب

کتاب ،همچون خورشید ،فضای زندگی را
روشن می کند و به همگان نور ،شور و
گرما می بخشد .کتاب ،مثل باران بر
سرزمین دل ها می بارد و اندیشه ها و
کردارها را رونق ،زیبایی و طراوت می
دهد .کتاب ،نقشی به مانند پرندگان به
آدمی دارد که او را برای اوج و بال
کشیدن و پرواز آماده می سازد .در پرتو
کتاب است که شکوفایی ،سرسبزی و
بالندگی فرهنگ دینی ما به اوج می رسد.
کتاب ،واالترین جایگاه را در گستره های
فردی و اجتماعی داراست که بر اندیشه
ها و دل ها می درخشد و پیوسته بر
.زندگانی نورافشانی خواهد کرد

کتاب ،مقبولترین و نزدیکترین چیز به طبع آدمیان اس که نه فراموش میشود و نه تغییر مییابد .نگاه به کتاب ،لذت تو را
فزونی میدهد و میل تو را در فراگیری دانش ،شدیدتر میسازد .زبان تو را گویاتر ،سخنان و بیان تو را فصیحتر ،جان تو را مسرورتر
و سینه تو را فراختر میکند و برای تو در دیدگاه عامه مردم ،مقام و بزرگی و نزد بزرگان و مس،ودن ،دوستی و ا ترام به ارمغان
میآورد .از مطالعه کتابی در مدتی کوتاه و در عرض یک ماه ،مطالبی میتوان آموخ که درطول یک عمر ،از زبان و دهان مردم
نمیتوان شنید.
کتاب ،هم نشینی اس که تو را خسته و م ول نمیسازد ،دوستی اس که تو را فریب نمیدهد ،رفیقی اس که به تو آزار
نمی رساند ،ب ندنظر و جوانمردی اس که تو را گرفتار یکنواختی و روزمرگی نمیسازد و همسایهای اس که در کار تو تأخیر
روا نمیدارد.
کجاس مونسی مانند کتاب که نخوابد ،مگر به همراه تو و سخن نگوید ،مگر هنگامی که تو خواسته باشیی در کجای ج ان
امین تر از کتاب و رازدارتر از آن می یابی که رازهای تو را نگاه دارد و نگ بان منافع تو باشدی کجاس اندرزدهندهای که تو را به
نشاط آورد و بازدارنده ای که تو را شیفته خود سازدیگویا همیشه و همه جا رسم بر این بوده که هرکت کتابی امان گرف ،
ت ندهد یا بال و ر شکسته به آشیان بازش آرد .ال صا بان کتاب که محبوب خود را با این سر و وضع بازمی یابند ،نگفته
یداس .

