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  متن امال
  

در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وي فراخ گسترانیده و از زیر سنگ هاي سخت ،آب هاي لطیف روان کـرده تـا بـر    
 رود. روي زمین می

  
نمایانند و مهم تر آنکه این همـه را بـی صـدا و بـی      ان قدر که خوبی هارا به پبش چشم می آورند ، عیب ها را هم به ما میدوستان واقعی هم

یی را پدید آوریم و گامی به سوي فراتر رفـتن  خود شکوفادرست آن است که فرصت  ؛ شکستن آیینه نیست ، رسم دوستیگویند. هیاهو باز می
 .برداریم

  
 »انسان بر دین و آیین هم نشین خـود اسـت  «فرمایند: شین بر منش و کردار انسان چنان مهم است که رسول اکرم (ص) میتاثیرگذاري هم ن

 .گردد متهم شانیا قتیطر ،به نکند اثر او در شانیا عتیطب زین ،اگر ندینش بدان با که هر":است آورده گلستان در يسعد
  

 آن در خـود  بـا  اورا وتـا  نکند سمع استراق ، دارند دهیپوش او از اگر و دیننما خوض آدمی باید در محاوراتی که به حضور او میان دوکس رود ، 
 .نکند مداخلت ، ندهند مشارکت

 
 زیـ برانگ تفکـر  و رمتفکـ  یمـ یحک حـافظ . آمـوزد  یمـ  سـتن یز شـاد  و ستنیز خوب ما به حافظ.ماستۀ نام یزندگ و یزندگۀ نام حافظ وانید

 یانسان ژرف عواطف و ها احساس و یعرفان قیعم يها شهیاند با است يا فرزانه.است
  

گی جغرافیایی و گوناگونی گویش ها و رنگارنگی لهجه ها،به گلستانی می ماند که در دل و دامان خود دایران با همه فراخناي فرهنگی و گستر
  و ناله می پروراند و شیره جان خویش در کامشان می دارد. ،عزیزکانی را بی توجه به رنگ و چهره نوا

  


