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  تاريخ و امضاء:                                          نمره تجديد نظر باحروف:
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  الهي دانايي ده كه از راه نيفتيم،بينايي ده كه در چاه نيفتيم.   

 فه اي گردياد دارم كه در اّيام طفوليّت،متعبّد و شب خيز بودم.شبي مصحف عزيز بر كنار گرفته بودم و طاي 

ر بخفتي،به سر برنمي دارد كه دوگانه اي بگزارد.گفت:جان پدر تو نيز اگ يكي ما خفته.پدر را گفتم: از اينان

  ازآن كه در پوستين خلق افتي.

 دم كه شاخه دستها را به آسمان برافراشته دعا مي كردند و كودكانرا دي درختان سرسبزروستا، در  

ي،باغ ومن با غرور وخشنود پرنشاط گل بوته ها و نوجوانان اميدوار ذرّت ها در گوش نسيم،آمين مي گفتند

ر و اميد اين روح مذاب اميد و زندگي ، زالل و نيرومند با گام هاي استوا آب ، و صحرا را تماشا مي كردم.

  تا در رگ هاي خشكيده مزرعه جاري گردد. وار شتابان مي رفت

 انيكتاب پر راز و رمز آفرينش و شگفتي هاي طبيعت ، سرشار از درس ها و اندرزهاست . اگر نيروي جو  

 .ل ، تفكر و بصيرت همراه كنيم ، به شكوفايي خواهيم رسيدو شادابي و چاالكي اين دوره را با تامّ

ا را براي آدم هاي بد باقي گذاشتم،به شرطي كه دست ازبدي كردن بردارند،بچه ها رگوشه خالي قلبم  

  اذيت نكنند،درياها را كثيف نكنند و...

 با صرف وقت مي توان طال.قت از طال گران بهاتر استمي گويند وقت طالست ولي بدون ترديد و  

  .ها مثل گذشتن ابرها مي گذرند.فرصت را با طال نمي توان خريد به دست آورد ولي دقايق تلف شده

   

  

  

  

  

  


