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 مقدمه

کتاب زندگی است، ما از طبیعت علم و دانش آمروزیم و در  می طبیعت 
خوانرد  مری رسیم. زیبایی های طبیعت ما را به خود می کنار او به آرامش

گیررری  از طلرروع و غررروب آفترراب گرفترره تررا آسررمان پررر سررتاره و تررا شررکل 
گرل هرا و درختران  گوناگون و بازی نور آفتاب با آن. باران و بررف،  ابرهای 
کره مرا را در  ، شکوفه ها و پروانه ها و پرندگان همه زیبایی هایی هسرتند 

بخشررند. مسررلما  مرری دهنررد و نشررا  مرری کننررد، آرامررش مرری خررود غرررق
ت مرررانوس بودنرررد. طلررروع و غرررروب  آدمیررران در گذشرررته بیشرررتر برررا طبیعررر

گیاهرران را  گررل هررا و  آفترراب ، آسررمان پررر سررتاره، پرنرردگان و پروانرره هررا،  
دیدنرد. امرا امرروز زنردگی مردرن ترا حردی ایرن هرا را از دسرت  می همیشه

گرفترره اسررت، بلکرره بایررد بگرروییم طبیعررت دارد از بررین رود. مررن  مرری بشررر 
گذرانردم. کودکی خود را در روستایی در دامن طبیعرت بکرر  در مازنردران 

آنجا متولد شدم تا سال پنجم ابتدایی آنجا برودم و سر س جهرت ادامره 
رفرتم و اینرک نیرش  مری تحصیل به شهر آمدم ولری براز تابسرتان هرا بره آنجرا

کرره آن چنررد سررال تررا  مرری انرردکی بررا آنجررا مرررتبو ام. هنرروز احسرراس کررنم 
گرویی بهشرتی بروده اسرت روی زمرین، امر ا اینرک کالس پنجم ابتردایی، 

گاه ما به آنجا گویی طبیعت خراب شده است. می که   روم 
که زنردگی نامره، خراطره و هشردار براش اسرت،  این دفتر عالوه بر این 
گرامی بدارنرد و  که طبیعت را  همچنین دعوت خوانندگان است به این 
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که در این سرزمین  ظآن را حف گواهی است بر بهشتی  کنند. همچنین، 
ی در آن سختی های خود را هرم داشرت ولری آیرا بوده است هرچند زندگ

گونررره را حفررر کنررریم ترررا بررراز بتررروانیم بررره  ظتوانسرررتیم آن طبیعرررت بهشرررت 
طبیعت برویم؟ آری شرهرها بایرد در دامرن و در دل خرود و بلکره در همره 

گیاهان و طبیعت را به زندگی مردم بکشاند.  جا 
کرره خداونررد مرری ایررن دفتررر طبیعررت را سرررود آفرررینش بررا  داند.سرررودی 

گرروش مررا آن را حررس و لمررس و درک  آدمیرران سررر داده اسررت. تررا چشررم و 
که چه بسا این نوشته ها تا سراعت هرا مررا در  کنم  کند. نمی توانم پنهان 

شدم، نمی توانستم آنجرا  می دامن طبیعت کشانده است. دچار خلسه
که من روحم با عمق هسرتی  کنم، مگر به ضرورت. البته در هر جا  را رها 

یافت مرن چیرشی نوشرتم، لحیراتی خراص در  می فرینش پیوندیو روح آ
دامن طبیعت یا روی مقبره بزرگان یا حتی در دامن پرارک هرا. براری ایرن 

رسد تا دفتر هرای  می مجموعه چند دفتر است، دفتر اول اینک به چاپ
بعدی انشاءاهلل به کمک الهی بعدا به چاپ رسد. در پایان س اس ویرهه 

کرنم و  می ی نوع پرست مدیر محترم نشر آماره تقدیمخود را به جناب آقا
 خدا را به این توفیق س اسگشارم.
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