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 متن امالء

 به نام خداوند جان و خرد                                                          کزین برتر اندیشه برنگذرد

نوجوانی، توّلد دوبارة انسان است. در این مرحلة پر تب و تاب، نوجوان، افزون بر رابطه با خود، نیازمند  رابطه          

 ای دیگر نیز هست.

آنچه در شناخت افراد به ما یاری می رساند، مشورت با پدر و مادر، معلّمان دلسوز و مربیّان با تجربه است.        

یگران، یکی از مهم ترین نیازهای انسان است. چه بسیارند کسانی که الف دوستی می زنند امّا دوستی و پیوند با د

 در حقیقت گرگ هایی در جامة گوسفندان هستند.

پیرمردی که سال های عمرش به هفتاد و هفت رسیده بود، در بستر بیماری، واپسین لحظات زندگی را                         

یمار با کلماتی مقطّع از دوست دانشمندش تمنّا کرد یکی از مسائل علمی را بازگوید. این شیوة می گذرانید. مرد ب

 علم جویی و یادگیری، همان سفارش پیامبر بزرگوار است؛ ز گهواره تا گور دانش بجوی.

ر باغچه                    شب ها، آن گاه که شهر توس در آرامش فرورفته است و همه بی صدا خوابیده اند، ساعاتی کنا         

می ایستم و به آسمان، ستاره های نقره فام و ماه که چون ظرفی سیمگون می درخشد می نگرم و غرق اندیشه و 

 خیال می شوم.

امروز همین حسّ مشترک، هم جوشی و هم کوشی، هم زیستی ما را معنا می بخشد. به  همین سبب است که          

 نان شیر می غرند و ندای واحدی بر می آورند.ملّت ایران یک صدا چو

بدان که هر چه در وجود است، همه صُنع خدای تعالی است. چشم باز کن تا عجایب بینی که مدهوش و متحیّر          

 شوی.
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