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ارسال متن تلگرامی و پيامك
فقط با ذكر نام09356920349 :

نازنينمخوبم!
م��ن صب��ورم اما ،ب��ه خدا دس��ت خودم
نيس��ت ،اگر ميرنجم ،يا اگر ش��ادي زيباي
تو را ،به غم غربت چش��مان خودم ميبندم،
م��ن صبورم ام��ا ،چقدر با همه عاش��قيام
محزون��م و به ياد همه خاطرههاي گل س��رخ،
مثل يك ش��بنم افتاده ز غم ،مغمومم ،من
صب��ورم اما ،بيدليل از قفس كهنه ش��ب
ميترس��م ،بيدليل از هم��ه تيرگي رنگ
غروب و چراغي كه تو را از ش��ب متروك دلم
دور كند ،من صبورم اما ،آه اين بغض گران
صبر چه ميداند چيست!
نوشين رئوف

يك شب برايش تا سحر ׳׳گلپونه ها׳׳ را خواندم ،تنها
به لبخندي مرا ديوانه ميدانس��ت /فرداي آن شب
رف��ت ...فهميدم كهمعناي ׳׳منماندهامتنهايتنها׳׳
را نميدانست

زهرا برمكي

لبخند تو با اخم تو زيباست ،كه چون سيب /شيريني
و با ترشي دلخواه عجيني /تمثيل غم عشق تو با قلب
ظريفم /يك باغ انار است و يكي كاسهي چيني!

گفتم :چرا ساكتي؟ يه چيزي بگو!
گفت :با بعضي از آدما ميشه ساعتها حرف زد ،بدون
اينكه الزم باشه لباتو وا كني ...با نگاه كردن بهشون،
با زل زدن توي چشماش��ون ،همه حرفها تو ميزني
و اونم ميش��نوه ...تو هم همي��ن جوري حرفاي منو
ميشنوي
گفتم :ولي تو خيلي كم با من صحبت ميكني!
گفت :من با اونايي كه حرفي باهاشون ندارم ،صحبت
ميكنم ...و با اونايي كه خيلي حرف دارم براش��ون،
فقط نگاهشون ميكنم...

مالح سعيد

از هيتلر پرس��يدند :چرا از ميان جنگ و عشق جنگ
را برگزيدي؟ پاس��خ داد :در جنگ يا زنده ميماني
يا ميميري ،اما در عش��ق روزي هزار بار ميميري
و زنده ميشوي

عبداالمير اسدا ...زاده

گفتم؛ نويس��ندهام .با هيجان گفت :نويسنده؟ تا حاال
با هيچ نويس��ندهاي حرف نزدم! گفتم :همه ثروتم را
به پايت ميريزم .گفت :چي هست؟ گفتم :احساسم!
گفت :احس��اس تو به چه درد من ميخوره؟ ش��اعر
هم هس��تي؟ ...ش��اعر نبودم ،اما رفتار كودكانهاش
شاعرم كرد

عباس عابد

شمش��ير نيك ز آهن بد چون كند كس��ي /ناكس به
تربيت نشود اي حكيم كس

فرامرزي ـ بندرعباس

هيچ وقت حسرت زندگي آدمهايي كه از درونشون
خبر نداري رو نخور ،هر قلبي دردي داره ،فقط نحوه
اب��رازش فرق داره ،بعضيها اون رو تو چشماش��ون
پنهون ميكنن ،بعضيها پشت لبخندشون

سيدعلومت كش

شهرام قليپور ـ تبريز

لطفاتاوقتيايننوشتههاراميخوانيدبخنديد،شادي
حق شماس��ت .پس بخنديم و با شاديمان ديگران را
هم ش��اد كنيم .ش��ادي هديه خداي مهربان به قلب
ماست ،آن را بدون منت به ديگران ارزاني كنيم

غالمعلي قاضي ـ شهرضا

در مقاب��ل كس��ي ك��ه آزارتان داده به جاي اش��ك
ريخت��ن ،بگوييد ممنونم ك��ه به من فرصت دادي تا
انسان بهتري باشم ،چون آنچه خدا ميبخشد پاياني
ندارد و آنچه آدمي ميدهد ،دوام…

بدون نام

پاسخ به پيغامها
فرهاد جان از تهران! نميدونم اين پيام رو چرا
براي سنگ آسموني فرستادي ،اما بدون هميشه
تنهايي بهترين فرصت براي انديشيدن هست!
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چه کسی میفهمد در دلم رازی هست ؟
میسپارم آن را،به خیال شب و تنهایی
خود...
فریبرز حسینی

منصورم و عاشق طناب دارم /از زندگي بدون عشق
بيزارم /صد بار اگر بميرم و زنده ش��وم /همراه دلم
طناب دار ميآرم

مصطفي كاظمي

دلت را به كسي بسپار كه شكسته پس ندهد!

قطره اشك

قه��ر كه ميكنيد مراقب فاصلهها باش��يد ،بعضيها
همي��ن حوال��ي منتظر ج��اي خالي براي نشس��تن
ميگردند

الهه بيگدلي

جز مخمل اندوه تو چيزي به تنم نيست /با داغ تواي
عشق ،كنار آمدنم نيست

رضا پنبه كار

من از دنياي ظاهر فريب ماديات متنفرم  /سيمهاي
خاردار مانعند

محسن محمديان ـ نصرآبادي

نابهاييمتفاوت
الهه احمدي :به قيمت س��فيد ش��دن موهايم
تمام شد ،ولي آموختم كه نالهام سكوت باشد،
گريهام لبخند و تنها همدمم خدا ،پس تنها خدا
را برايتان آرزو ميكنم
كي�وان حيدرپور :آنكه پ��اداش الهي را باور
دارد در بخشش سخاوتمند است
غزل :معرفت يه زماني لباس رفاقت بود ،االن
منفعت جاشو گرفته
اس�فنديارنيكزاد:كوتاهي از ماس��ت ،نه از
ديوارهاي بلند
نادر حيدري ـ باغملك :من يوس��ف راه توام،
افتاده در چاه توام ،ارزان مفروشم
گمش�ده س�رزمين پارس�ي :ارزش مرد به
اندازه همت اوست!
محمدرض�ا ـ تهران :زندگي دش��من ش��ما
نيس��ت ،اما طرز فكرتان ميتواند دشمن شما
باشد
رزسیاه:حكايتجالبيست،فراموششدگان،
هي��چ وقت فرام��وش كنن��دگان را فراموش
نميكنند
مصطفي باقرپسندي ـ كرج:
مداومت بر اسم شريف يامقيت براي توسعه
در رزق نافع است!!
كي�وان صالحي خمامي ـ رش�ت :آهس��ته
م��يروم /يواش��كي مينش��ينم /و آرام
ميانديش��م /اينها همه به گردن توس��ت ،كه
مقص��رراجايديگريميبينم/هرچهباش��د
آدمي پر از بازپخش خطاهاست
ع.ن :نياز به با هم بودن ندارد ،به ياد هم بودن
قشنگترين هديه است!

