نوشتههاي ناب

پيري به س��ن نيس��ت ،به كيفيت زندگي است،
به اينكه كتاب نخوان��ي ،هديه ندهي ،ورزش نكني،
محبت را نفهمي ،ميهماني نروي و....عاشق نشوي

سنگ آسمانی

مصطفي باقرپسندي

Neveshte_Nab@yahoo

ارسال متن تلگرامی و پيامك
فقط با ذكر نام09356920349 :

نازنينم،خوبم!
گفته بودند :بترس��ي به س��رت ميآيد! لطفا از
من تو كمي ترس به دل راه بده!
زهرا برمكي

از تمام دنيا يك عصر س��رد ،يك چاي داغ و يك
عصر بخير تو برايم كافيست

سولماز نويدي ـ اصفهان

برخ��ي آدمها ب��ه اين دليل از مس��ير زندگي ما
ميگذرند و ميروند ،تا به ما درسهايي بياموزند ،كه
اگر ميماندند ،هرگز ياد نميگرفتيم

علي زندي ـ كرمانشاه

آن هن��گام كه در تالش��ي تا همه چي��ز را در كنترل
خويش درآوري ،نخواهي توانست،از هيچ چيز لذت
ببري ،آسوده باش ،نفس بكش ،رها كن و فقط زندگي
كن

احمد عزيزي

دلتنگم ،لبخند دروغكي چرا؟ خوب نيستم ،مثل
قرصي كه نيمه ش��ب ،ب��دون آب گير ميكند ،گير
كردهام در گلوي زندگي! كاش ميتوانس��تم راحت
ح��رف بزنم ،چيزي بگويم ،از دلتنگي ،ميان آدمهاي
اين اتاق مجازي ،فقط ميگويم دلتنگم و اين سكوت
را دوس��ت دارم ،الل بودن را ترجيح ميدهم ،وقتي
كس��ي نيس��ت عمق درد پنهان شده در حرفهايم را
حس كند

رزا مختاري ـ تهران

همگي رهگذر هستيم ،به كسي كينه نگيريد ،دل
بيكينه قش��نگ اس��ت ،به همه مهر بورزيد ،به خدا
مهر قش��نگ است ،بشناسيد خدا را ،هر كجا نام خدا
هست ،همان خانه قشنگ است

صديقان عبدي

جوين��ده يابن��ده بود /گفت پيمب��ر كه چو كوبي
دري /عاقبت زان در برون آيد سري /چون نشيني
بر سر كوي كسي /عاقبت بيني تو هم روي كسي

شهروز

مثل پروانه بمير دردناك و تنها /اما متولد ش��و
عاشقانه
الهه بيگدلي
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مي توان تا بامدادان زار زد /ميتوان خود را شبي
ب��ر دار زد /لي��ك بايد با دلي پر از اميد /حرف از اين
زندگي ،سرشار زد

اسفنديار نيك زاد

ه��ر ك��ه بهنيكيعمل آغاز ك��رد /نيكي او روي
بدوباز كرد

قطره اشك

هر پرهيزكاري گذشتهاي دارد و هر گناهكاري،
آينده اي ،پس قضاوت نكن!
مي دانم اگر قضاوت نادرس��تي در مورد كس��ي
كنيم ،دنيا تمام تالشش را ميكند تا مرا در شرايط او
قرار دهد ،تا به من ثابت كند در تاريكي همه ما شبيه
به يكديگريم .در سرزنش و قضاوت كردن ديگران
محتاط باش��يم ،وقتي نه از ديروز او خبر داريم ،نه از
فرداي خودمان

محمدسلمان سيفي ـ گرگان

به خود بپرداز كه گر ز درون برنخيزي ،به بيرون
نخواهي رسيد

نگين ـ ن

هميش��ه يادمان باش��د ،كس��اني ك��ه از افكار و
تخيالت عالي محروم هستند ،با الفاظ قشنگ و بيان
فريبنده نقايص خود را ميپوشانند

فرامرزي ـ بندرعباس

توبه كردم كه قلم دست نگيرم اما /هاتفي گفت
كه اين بيت شنيدن دارد /و خدا خواست كه يعقوب
نبيند اما /شهر بييار مگر ارزش ديدن دارد؟

هاتف ساروي

غصه هايتان را با قاف بنويسيد تا هرگز باورشان
نكنيد ،انگار قصه بودهاند و بس!

م��ننام كس��ينخوان��دهاماالتو/باهيچ كس��ي
نمان��دهام اال تو /عيد آمد و من خانه تكاني كردم /از
دل همه را تكاندهام اال تو

خدول

مرگ اگر مرد است ،گو نزد من آ /تا در آغوشش
بگيرم تنگ تنگ /من ز او عمري ستانم جاودان /او ز
من دلقي ستاند رنگ رنگ

ناهيد احمدي ـ همدان

دلم از عش��ق بيزنجير ميترس��ه /از اين دنياي
بيتقصير ميترس��ه /همش دوس داره عاش��ق شه
ولي /از عشق بيتقدير ميترسه /دلم اصال نميتونه
تو خوابم عاش��قت باش��ه /آخه يه عمره از يه خواب
بيتعبير ميترسه /تو ميدوني و ميدونم /نميدونم
چرا اما ،دلم دلگير ميترسه
مصطفي كاظمي

م��رد آهس��ته در گوش فرزن��د تازه ب��ه بلوغ
رسيدهاش گفت :پسرم فقط در دنيا يك گناه هست
و آن دزدي است ،در زندگي هرگز دزدي نكن!
پس��ر متعجب و مبهوت ب��ه پدر نگاه كرد ،بدين
معن��اكهاوهرگزدس��تكجنداش��ته.پ��دربهنگاه
متعج��ب فرزند ،لبخندي زد و ادامه داد :در زندگي
دروغ نگ��و ،چرا كه اگر گفتي ،صداقت را دزديدهاي،
خيان��ت نك��ن ،كهاگركردي،عش��قرا دزديدهاي،
خش��ونت نكن ،كه اگر كردي ،محبت را دزديدهاي،
ناحق نگو ،كه اگر گفتي ،حق را دزديده اي ،بيحيايي
نكن ،كه اگر كردي ،شرافت را دزديده اي ،پس فقط
در زندگي دزدي نكن...

فاطمه آييني

گاهي خيلي راحتتر اس��ت كه با وجود اندوهي
ك��ه در درونتان موج ميزن��د ،لبخند بزنيد ،تا اينكه
بخواهي��د به همه عالم عل��ت غمگينيتان را توضيح
دهيد

محمدرضا

شكالت تلخ

آنچه در مدرس��ه يك عمر بياموختمي /به يكي
عش��وه ساقي همه بفروختمي/اي بيخبر از سوخته و
سوختني /عشق آمدني بود ،نه آموختني!

اردالن ـ سراب

يك دانه ز تسبيح نماز سحرت را ،يكبار به نام من
محتاج بينداز ،ش��ايد كه همان دانه تسبيح دعايت،
يكباره بيفتد به درياي اجابت

گلبرگ

وقتي پرندهاي زنده است ،مورچهها را ميخورد،
اما وقتي ميميرد ،مورچهها او را ميخورند !...زمانه و
شرايط در هر موقعيتي متفاوت است ،در زندگي هيچ
كس را تحقير نكنيم ،شايد امروز قدرتمند باشيم ولي
يادمان باشد زمان قدرتمندتر از ماست!

صبح آمده و غزل غزل تقديمت ،موسيقي رودي
ازعس��ل،تقديم��ت،ارزندهترينهديهدنياعش��ق
است ،آرامش عشق يك بغل تقديمت
وقتي ميتوني با سكوت حرف بزني ،به پايههاي
لغزن��دهواژههاتكيهنكن،خيليوقتها س��كوت برابر
طالست
خداوندي كه كرم ابريشم را به پروانه ،دانه شني
را به مرواريد و تكه زغالي را الماس ميكند ،بر روي
ت��و نيز كار ميكند ،پس اگر زمان برايت به س��ختي
گذشت و تحت فشار بودي غم مخور

الهه ـ گرگان

تيرگري ـ بهشهر

حكيمه

پرويز غفارالديني ـ رشت

