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 متن امالء

 ای نام تو بهترین سرآغاز                                                              بی نام تو نامه کی کنم باز

 یاد دارم که در ایّام طفولیت، متعبّد و شب خیز بودم. شبی در خدمت پدر، رحمة اهلل علیه، نشسته بودم.          

با نگاه های کنجکاوانه و تشنه، به درس بزرگ طبیعت می نگریستم. غرقة شکوه و اعجاز زیبایی خلقت بودم. این نخستین باری 

 در میان این همه آفرینش خداوند، خود را که هنوز نوجوان بودم، بزرگ حس می کردم. بود که در برابر این همه عظمت و بزرگی و

جوان و نوجوان، چشمة جوشان نیرو و استعداد است. جوان، یعنی آینده. جوان و نوجوانان ما اهل فکر کردن، دریافتن و             

 تحلیل کردن هستند. این هم امتیاز دیگری است.

نایی دوره ای شبیه به رویا و زیبا است. زیبایی و قشنگی آن را با کم حوصلگی و دلخوری های بیهوده، زشت و نوجوا            

 تاریک نکنیم. می توانیم از لحظه های زندگی لذت ببریم و جویبار  با صفا و زالل و گوارای زندگی را گل آلود نسازیم.

قرائت کردم. امید است با نشاط و خرّمی درس هایتان را خوب بخوانید. سعی کنید فرزندان عزیزم، نامة محبت آمیز شما را            

 برای اسالم و جمهوری اسالمی و کشورتان مفید باشید.

او شیفتة طبیعت بود او از اینکه کسانی با خشونت سعی می کردند طبیعت زیبا و آرام را بر هم بزنند، رنج می برد. همان            

 ی کردن لذّت می برد، از حلّ مسائل ریاضی، خواندن جغرافیا و علوم به وجد   می آمد.قدر که از باز

 درست یادم هست، شبی که قرار بود روز بعدش بروم اصفهان، از دل شوره و خوشحالی خواب به چشمم نیامد.            

 الهی توفیق ده، تا در دین استوار شویم، نگاه دار تا پریشان نشویم.
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