
 

 

 

 

 

 

  

بودم. شبی در خدمت پدر نشسته بودم و همه شب ، دیده بر هم نبسته و مُصحف یاد دارم که در ایّام طفولیت ، متعبّد و شب خیز 

 عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گِرد ما خفته.

 

غرقة شکوه و اعجاز زیبایی خلقت بودم که ناگهان نوازش لطیف و خنکی را در الی انگشتان پاهای برهنه ام احساس کردم. آب، این 

زندگی، تازه نفس ، جوان ، زالل و نیرومند با گام های استوار و امیدوار شتابان می رفت تا خود را به دهان خشک روح مذاب امید و 

زمین و صدها کشتزار سوخته و نگاه های پژمردة هزاران درخت تشنه برساند و در رگ های خشکیدة جوی های مزرعه و کوچه باغ 

 های مرده، جاری گردد.

 

ن جهانی مجبور شده اند، اعتراف کنند که جوانان ما با پشتوانة ایمان و همّت و غیرت ، توانسته اند استعداد متخصّصان و دانشمندا

جوشان و پنهان خود را آشکارکنند. آینده با حرف ، ساخته نمی شود. با کار هوشمندانه و مؤمنانه ساخته می شود. شما  امروز در سال 

ی متعال هم به شما کمک خواهد کرد. از این فرصت خوب زندگی و از دامان گرم و مهربان های طالیی عمر خود قرار دارید و خدا

 نظام اسالمی و انقالب اسالمی بهترین استفاده را بکنید.

 

دورة نوجوانی، دوران شور و شوق و شکوفایی است. دوره ای که بزرگ تر ها معموال با حسرت و آه از آن یاد می کنند. دوره ای شبیه 

 ؤیا و زیبا است .زیبایی و قشنگی آن را با کم حوصلگی و دلخوری های بیهوده ، زشت و تاریک نکنیم.به ر

 

قلب ، مهمانِ خانه نیست که آدم ها بیایند، دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند. قلب النة گنجشک » پدرم می گوید: 

 «ن را با خودش ببرد...نیست که بهار ساخته شود و در پاییز ، باد آ
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