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بهتري��ن جفت در دني��ا خنده و گريه اس��ت ،آنها
هيچگاه يكديگر را همزمان مالقات نميكنند ،ولي
اگ��ر آن دو يكديگر را مالق��ات كردند ،يعني آن
لحظه بهترين لحظه زندگي شماست

خليج فارس

اين درس��ته كه هر باخت مقدمهاي براي پيروزيه،
ام��ا بعده��ا ميفهميم كه آدم هي��چ وقت از بردن
چيزي ياد نميگيره

علي نامداري

نازنينم ،خوبم!
چه آتشي به دلم زد نگاه معصومت /از آن
دوچش��مقشنگتكهعش��قلبريزاست/
براي من كه دلم چون غروب پاييز است /
صداي گرم تو از دور هم دل انگيز است!
سنگ آسماني

هيچ وقت يكي را با همه وجودت دوس��ت نداش��ته
باش ،يك تكه از خ��ودت را نگهدار براي روزهايي
كه هيچكس را جز خودت نداري

خاكستري

هر گاه از دست كس��ي خشمگين و ناراحت شديد،
اين قوانين فردي شماس��ت كه ناراحتتان كرده ،نه
رفتار طرف مقابل

مريم هميشه تنها

س��ر به ش��انه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زيبا
بخواند كه نه از دوزخ بترسي و نه از بهشت به رقص
درآيي ،قصه عشق ׳׳انسان׳׳ بودن ماست

نوشين رئوف

آب در هاون كوبيدن است اينكه من شعر بنويسم
و تو فال قهوه بگيري ،وقتي آخر همه ش��عرهاي من
تو ميآيي و ته همه فنجانهاي تو من ميروم!

مريم چشم آبي

ستارهاي ش��دهام غرق آسمان دلت /كه راه عشق
كش��اندم به كهكش��ان دلت  /پريدهام همه انتظار
عالم را /به سمت روشن آرام آشيان دلت

شبنم روشن

دیگر برایم مهم نیست! بی حس شده ام...
ِ
انصافی هیچ آدمی دلم نمی گیرد!
از قضاوت و بی
ِ
پذیرش خودم رسیدهام،
من به مرحله
نه از تمجید و ابراز عالقه کس��ی ذوق می کنم ،نه با
انتقاد و ِ
رفتن کسی ،به هم می ریزم!
ِ
معنای واقعیِ ،
عین خیالم نیست!
به
ای��ن روزها ،همه چی ِز ِ
دنیای من به خودم بس��تگی
دارد!
من ِ
برای خودم ارزش قائلم!
ِ
ِ
آدمهای آزاردهنده را از
دستان خودم،
آنقدر که با
ِ
حوالی آرامشم دور می کنم!
ِ
حال من خوب است...
نه عاشقم ،نه غمگینم ،نه دلتنگ...از شما چه پنهان
این روزها ِ
جای هیچ کسی خالی نیست!
ِ
من در بی تفاوت ترین حالت ممکن قرار دارم!

هنگامي كه خدا انسان را اندازه ميگيرد متر را دور
قلبش ميگذارد و نه دور سرش

غوغا

محمد برومند

جس��ارت اجرايي كردن ايدههايت را داش��ته باش
وگرنه هميش��ه جهان پر بوده از ترس��وهاي خوش
فكر

محمدرضا خاني

صبور باش چيزهاي خوب زمان ميبرد ،امپراتوريها
يك روزه ساخته نميشوند

شكالت تلخ

سه چيز هرگز نميرسد :بستن دهان مردم ،جبران
همه شكستها و رسيدن به آرزوها ،اما سه چيز حتمًا
به تو ميرسد :مرگ ،نتيجه عملت و رزق و روزي

چشم انتظار

راز تغيير كردن اين است كه تمام انرژي را نه روي
جنگي��دن با قديمي ها ،بلكه روي س��اختن جديدها
متمركز كنيم
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از عشق ندانم که کیم یا به که مانم
شوریده تنم عاشق و سرمست و جوانم
از بهر طلب کردن آن یار جفا جوی
دل سوخته پوینده شب و روز دوانم
مجید میرنجفی

نابهاييمتفاوت
پگاه محمديان ـ كرج :وقتي تنها شدي
ب��دون كه خدا همه رو بيرون كرده تا خودت
باشي و خودش
يلقي :حسادت مانند حصاري در اطراف
آدمهاي موفق است
امي�د روش�نفكر ـ ك�رج :خ��ار خنديد
و ب��ه گل گفت س�لام و جوابي نش��نيد ،خار
رنجيد ولي هيچ نگفت س��اعتي چند گذشت،
گل چ��ه زيبا ش��ده ب��ود ،دس��ت بيرحمي
نزديك آمد و...
اف�ت افتاده ـ اصفهان :تو حق انتخاب
داري مامان چون من به ش��ورا ميروم ،پس
نگران مباش
باران :مش��كل اينجاس��ت كه هميش��ه
آدمهاي تنوع طلب دس��ت ميگذارن روي
آدمهاي وفادار!
عبدي :اندر عالم خويش بودم ضربهاي
اف��كارم را بهم ريخت /بديدم كبوتري بر لب
بنشس��ته /چ��و نيك نظر ك��ردم بديدم پر و
بالش بشكس��ته /قطره اشكي كنج چشمش
بنشسته /بگفت بجاي دانه سنگ زدند بر بال
و پرم /بجاي نوازش زخم نشاندند بر قلبم
حس�ين پنب�ه كار ـ جويبار :گر چون
بهاران عندليبان ش��كرريزي ن��دارم /بوي
خ��وش و عط��ر دل انگي��زي ن��دارم /داس
طبيع��ت برگ برگم را درو كرد /پاييزم و در
بقچهام چيزي ندارم
مهس�اپقه :هي��چ وقت درباره آدمهايي
كه از تو دورند و نميشناس��ي ،قضاوت مكن،
قضاوت رودرروي همراه با آرامش را هم اگر
الزم بود انتخاب كن
امير عضدي-كازرون :هميش��ه بگفتم
كه توكل به بار آوري /چه بيهوده پنداش��تم
تف به اين داوري /گل و ياسمن باد ارزانيات
اي بهار /مرا باتو وگلستانت چه كار /همه عمر
گفتم دل افروز هستي بهار /غلط كردم از گل
درو كردنت شرم دار /ندارد دلم راي دشت و
دمناي بهار /ز دستت بيفكن تو اين داساي
نابكار /دلم پر كشيد سوي مادر گرايد همي/
مرا بيرخش زندگاني سرآيد همي
غالمرضا مويد ـ سرتپه :اندر آينه پاييز
ديدگانم كم نور گشته همچو آفتاب پاييزي/
رنگ رخم زرد گش��ته همچو رنگ پاييزي/
زمين دلم گشته ز برگ دلواپسيهاي پاييزي/
خرد ش��وند زير پاي انتظار ش��ايد /بيايد آن
دلبر شيرين كرم كند اين تن...

