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ارسال متن تلگرامی و پيامك
فقط با ذكر نام09356920349 :

نازنينمخوبم!
وقتيكسيرادوستداريم،آنقدراداي
بيتفاوت��يدرنياوريمك��هآدممقابلمان
حس كند حرف دارد ،ولي كلمه ندارد!

محبت ،پدر ومادر ....حال جلوي دارايي هايتان يك
عالم��ت بزنيد ،اگر همه اينه��ا را با يك وضع مالي
متوس��ط داريد ،ثروتمند هستيد ،و اگر هيچ يك را
نداريد ،ولي در بهترين نقطه شهر زندگي ميكنيد،
متاسفم ،شما فقيرترين انسان كره زمين هستيد!

ستاره

خود را به خدا بس��پار ،وقتي كه دلت تنگ اس��ت،
وقتي كه صداقتها آلوده به صد رنگ اس��ت ،خود را
به خدا بسپار ،چون اوست كه بيرنگ است

ابوالفضل

آق��اي مج��ري :بگو ببين��م ،چه كمك��ي به كاهش
آلودگي هوا ك��ردي؟ فاميل دور :م��ا نه كارخونه
داريم ،نه توليدي و نه ماش��ين ،همين كه بدبختيم،
خودش بيشترين كمكه!

مازيار

فرمهر

دوس��ت دارم و دانم كه تويي دشمن جانم /ز چه با
دشمن جانم ،شدهام دوست ندانم!

ب��ي تو هر لحظه م��را بيم فرو ريختن اس��ت /مثل
شهري كه به روي گسل زلزلههاست!

نفس نميكشم ديگه ،قدم نميزنم ببين ،دلم سكوت
ميكند ،بدون تو فقط همين

شهرام قلي پور

خداوند ما را در مسير زندگي يكديگر قرار ميدهد،
ت��ا به ش��كلهاي گوناگون بر هم اث��ر بگذاريم و در
وج��ود ديگران ب��ه دنبال خدا بگرديم و دوس��تان
فرش��تههايي هس��تند كه ما را ب��ر روي پاهايمان
بلند ميكنند ،زماني كه بالهايمان به س��ختي به ياد
ميآورندچگونه پرواز كنند

غريب آشنا

وقت��ي انس��ان ب��راي اولين ب��ار نارگيل س��فت را
برداش��ت ،هرگز فكر نميكرد ميان قالب قهوهاي
رنگ و س��خت آن ،ش��يرهاي خوش طعم و بخشي
پرخاصيت درون آن باشد .براي باز كردن انديشه
هم بايد همين كار را كرد .بايد خودرا شكست ،بايد
روزنهه��اي نو را گش��ود و از قالب بيمنطق محيط
گريخت .هيچگاه مانند يك نارگيل بس��ته نمان…
با ذهني نو جهان را بساز و معمار زندگي خود باش،
همه چيز به تو بستگي دارد و خدا همه جا با توست

نگين.ن

مصطفي كاظمي

م��ا در دو جهان ،غير خدا ي��ار نداريم /جز ياد خدا،
هي��چ دگ��ر كار نداريم /درويش فقيري��م و در اين
گوش��ه دنيا /با نيك و بد خل��ق جهان ،كار نداريم/
گر ي��ار وفادار ،نداريم عجب نيس��ت /ما يار ،بجز
حض��رت جبار نداريم /ب��ا جامه صد پاره و با خرقه
پش��مين /بر خاك نش��ينيم و از آن عار نداريم /ما
ش��اخ درختيم و پر از ميوه ي توحيد /هر رهگذري
س��نگ زند ،باك نداريم /ما صاف دالنيم و ز كس
كينه نداريم /گر شهر پر از فتنه و ما با همه ياريم

سعيد لكزي

يك لحظه با تو بودن دنياي خاطرات است /شطرنج
سينه من دور از تو كيش و مات است

مصطفي نيكخواه

امپراطور

براي شكس��ت دادن دش��من نه به طال و س��رمايه
ف��راوان احتياج داريم ،نه به س��پاهي بزرگ و قوي،
ما شمش��يري ميخواهيم كه جه��ل را از بين ببرد،
همين!

زهرا عظيمي

وقتي در زندگي اوج ميگيري دوستانت ميفهمند
تو چه كس��ي بودي ،اما هنگامي كه در زندگي زمين
ميخ��وري ،آن وق��ت تو ميفهمي دوس��تانت چه
كساني بودند

موسي

براي اثب��ات ثروتمنديتان هم��ه چيزهايي را كه
نميتوانيد با پول بخريد در يك ليس��ت بنويس��يد:
سالمتي ،درك ،ادب ،شادي ،آرامش ،عشق ،لبخند،
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«باران» بزند
تن شهری كه نباشی...
بر ِ
پاييز تر از
شب دلگير مگر هست؟
اين ِ

خاکستری

تأیید

کاس��ه خود را بیش از ان��دازه پُر کنید ،لبریز
میشود...چاقوی خود را بیش از حد تیز کنید،
ُکند میش��ود ...دنبال تایید دیگران باش��ید،
برده ی آنها خواهید ش��د....کار خود را انجام
دهید ،و سپس رها کنید...
این تنها راه آرامش یافتن است.
شکالت تلخ

دلها

هميشه يادمان باشد
که نگفته ها را ميتوان گفت،
ولی گفته ها را نميتوان پس گرفت
چه سنگ را به کوزه بزنی
چه کوزه را به سنگ
شکست با کوزه است
دلها خیلی زود از حرفها می شکنند

نوشین رئوف

یادمان باشد

این متن فوق العاده است
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﺸود ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺮ ﻭ ﻻﻝ میشود ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺫﻫﻨﯽ میشود شادی کرد
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ میشود از زندگی گفت:
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﻭﯾﻠﭽﺮ میشوید قدم
زدﻭﻟﯽﺑﺎ ی��ک ﺁﺩﻡ بی احساس،ﻧﻪ میش��وید
ﺣﺮﻑ ﺯﺩ،ﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ ،ﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﺯﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺷﺎﺩ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ !
ی��ک ضرب المثل چینی می گوید؛ برنج سرد
را می توان خورد ،چای سرد را می توان نوشید
اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد...
مهم نیست کف پاتو شستی یا نه؟!
حتی مهم نیست کف پات نرمه یا زبر
ام��ا این مهم��ه که وقت��ی از زندگی کسی رد
می شی ؛
رد پای قشنگی از خودت به جا بگذار
همیشه میشه تموم کرد
فقط بعضی اوقات دیگه نمیشه دوباره شروع
کرد ...مواظب همدیگه باشیم !
از یه جایی بــه بعد...
دیگه بزرگ نمیشیم؛ پیر میشیم
از ی��ه جایی به بعد...دیگه خسته نمیش��یم؛
می ب ُ ّریم از ی��ه جایی به بعد...دیـگه تکراری
نیستیم؛ زیادی هستیم!!...
پس قدر خودمون  ،دوستانمونو ،زندگيمونو و
کأل حضور خوشرنگ مون رو تو صفحه دفتر
خلقت بدونيم...

مریم زیبا

