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 متن امالی فارسی

 
 

 ضکَفایی تْتر ّستٌذ. آًْا هثل آییٌِ، دٌّذ ٍ ّوراّاى خَتی ترای تختی را تِ ها ًطاى هیدٍستاى ٍاقعی، راُ ًیک

 ًوایاًٌذ.تِ ها هی ّا را ّنآٍرًذ، عیةپیص چطن هی ّا راّواى قذر کِ خَتی

 

 خَد راًِ غیر ًِ خَد را سَد کٌذ ٍ ؛سایِ ًذارد سَد تاضٌذ ،چَى هغیالى کِ تي دارد ٍهادام تی ٌّر،ى کِ هردم تیتذا. 

 

  ِّای ّای سخت، آبچگًَِ تساط تَ ساختِ است ٍ خَاًة ٍی فراخ، گستراًیذُ ٍ از زیر سٌگدر زهیي، ًگاُ کي ک

 آیذ.تِ تذریح تیرٍى هی رٍد ٍلطیف رٍاى کردُ، تا تر رٍی زهیي هی

 

 ّا          اگر ازایي قَُّ ّا ٍفَایذ آًْا کِ حق تعالی در ٍخَد اًساى قرار دادُ است.در قََُل کيهّ! اکٌَى تأای هفضَل

 !زًذگاًی ٍکارّای اٍ ٍدر اهَر  ضذّا داخل هیچگًَِ تَد حال اٍ ٍ چِ خلل ،داضتًوی حافظِ را

 

 ّ آرزٍ دارم  رٍی تیاٍرًذ. ّا ًیس تِ تًَیکَیی ًیکاى ٍ ّا عطق تَرزی ٍذم کِ تِ خَتیر چیس ترایت آرزٍهٌپیص از

 کن، یکی در خوعطاى هَرد اعتوادت تاضذ.کِ دست دارترخی دٍست ترخی ًادٍست ٍدٍستاًی داضتِ تاضی، 

 

 سالگی فيّ ظریف تصَیر هار تَآ دست تردارم. ایي تَد کِ در ضص  ّای تسرگ هرا ًصیحت کردًذ کِ از کطیذىآدم

 خلثاًی را یاد گرفتن.ًقاضی را رّا کردم ٍ ًاچار ضذم ضغل دیگری اًتخاب کٌن ٍ فيّ 

 

 راُ تاز یافت. دگر تار از آى ٍچادرش ترداضت، خَاست تا تثرد، راُ ًذیذ. چادر ترخای ًْاد. تعذ ضثی دزدی درآهذ ،

کِ: ای هرد! خَد را رًدِ هذار کِ اٍ آهذَهعِ آٍاز درص ضۀ. از گَراُ تاز ًذیذ، ّوچٌیي تا ّفت ًَتتچادر ترداضت ٍ 

 چٌذ سال است تا تِ ها دل سپردُ است.

 

 

 

 

 

 

 

 
 .ٌذیدرس را هطاّذُ ًوا يیا ٌذرج در سرترگ، سَاله تیتَاًٌذ تا هراخعِ تِ سایّوکاراى هحترم ه ٍ سیآهَزاى عسداًص
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