بزرگان و موفقيت

• از دس��ت دادن امی��دی پوچ و
محال ،خود موفقیت و پیش��رفتی
بزرگ است.
شکسپیر
• به گمان من انسان برای موفقیت
در زندگانی باید بتواند در چهار زمینه
استاد شود :مناس��بات ،تدارکات،
نگرش و رهبری.
جان ماکسول
• می��زان بزرگی و موفقیت هر فرد
بستگی به این دارد که تا چه حد می
تواند هم��ه نیروهای خود را در یک
کانال بریزد.
اریسون سووت ماردن
• موفقیت کلید ش��ادی نیس��ت،
شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه
انجام می دهی دوست بداری ،موفق
خواهی بود.
هرمن کین

اند،
كنند .ببين چگونه خود را در دل خالقشان جا كرده
زيبا زندگي مي
قدرتمندن���د ...پس تو چگونه اينقدر ضعيف���ي؟ ناراحتيهاي تو او را
خوشحال نميكند اما خوشحاليهايت چرا .نيك بينديش؛ نعمتهايي
داري ك���ه تا به حال به آن فكر نكردهاي ،اگر قدر نداني «نعمت از كفت
بيرون كند» .او تو را دوس���ت داشته كه در كالبد تو جان دميده .با او بد
اخالقي نكن ،تو براي بد اخالقي با او به اين جهان قدم نگذاشتهاي .كمي
برايش عاشقي كن...
هرآن چيزي كه از آن تو باشد به تو خواهد رسيد؛ قدر كه بداني نه براي
ها انديشه...
ها سوگواري خواهي كرد و نه براي نيامده
از دست رفته

دخترك

رويا فيوضي ـ شهريار

دخترك كوچكي در من زنده اس���ت كه هر صب���ح موهاي بلندش را
ش���انه ميزند و پيراهن س���بز رنگ زيبايش را برتن ميكند و با چهره
اش در حياط كوچك قلبم بازي ميكند!
معصومانه
ساعتها به آسمان آبي خيره ميشود و با نوازش باد بر موها و لباس سبز
ش���ود .او در روزهاي غم گرفته پاييز زير
رنگش از شادي سرمست مي
نشيند و ترانههاي زيبايش را زمزمه ميكند و زماني كه از سرما
باران مي
لرزد بار ديگر بر دستان كوچكش ميدمد و گرم ميشود.
بر خود مي
دخترك كوچك درون من با لبخندهاي زيبايش آس���مان را هر بار به
رنگينكماني س���حرآميز مهمان ميكند .او تنهاست اما عهدي با خود
خواهد لوح
بسته اس���ت كه از معصوميت قشنگش مراقبت كند .او مي
س���پيد قلبش را با همان نور و روشني كودكانه خود حفظ كند و تمام
كس���ان عالم
دلتنگيهايش را بگذارد براي خدايي كه مونس تمام بي
است.

اي كاش

حسن يزدانپناهي ـ فسا

از روزي كه مفهوم روشني و تاريكي را فهميد تصميم گرفت كه روزها
در انديشۀ نور بودن و خورشيد شدن باشد و شبها به ستارهها فكر كند
و ستاره شدن .با فانوس مأنوس شد و از اقيانوس شدن مأيوس نگشت.
دلي دارد به وسعت دريا و پُر از مرواريدهاي مهرباني و روحي به زيبايي
و ش���ادابي بهار .نجيب است و بيريا كه نمونهاش كم است و كيميا .اي
كاش كاش���فان شهر او را كشف و پيدا كنند و شميم دلنشين احسانش
را در شهر منتشر سازند.

سقف خانهاي سنگي
رويا زاهدنيا
دلت براي دلم تنگ ميشد گاهگاهي كاش ،گاهگاهي كاش كمي
پرس���يدي ،مرا تنها زن چهارچوب خانه سنگي
هايم مي
از گريه
نميخواستي ،كمي از آن قديمهاي نه خيلي دور حرفي ميزدي،
گلي ميكاشتيم ميان همان باغچه هميشه خاك گرفته قديمي.
هايي
داديم ،گاهي براي پرنده
به خاك برگ گلهاي بنفشه دل مي
كه به هواي رهايي ،به هواي رس���يدن به آفتاب ارديبهش���ت
سوزاندي.
خيالشان را به حجم شيشه ميزدند دل مي
گاهي؛ كاش هنوز سياه مشق نام
دلت براي دلم تنگ ميشد گاه
ات ميشد .برايم قصه
كوچك من سرمشق هر روز خطوط تنهايي
گفتي .برايم قصه
تات را مي
دخترك م���اه كولي ايل باران خورده
شدي .افسانه عاشقانه آخرين مرد گاوچران.
مي
ترس���م از دنياي اين روزها ،كاش كمي برايم شكل دنياي آن
مي
ش���دي .دلت گاهي براي دلم تنگ ميشد
روزهاي دور رفته مي
كاش ،گاهگاهي ،كاش ميان اين همه باران گرم تابس���تاني؛ مرا
كردي.
مهمان چتر رنگي چشمهايت مي
حرفي ب���زن ،من به ان���دازه خاك برگهاي درخ���ت گل مينا
خواهد  ...خواب بلند گندمزار ،دلت
دلم يك هوا باران مي
خستهام،
كاش كمي هواي دل مرا ميكرد كاش.

زندگي

عادله غالمزاده-آستانه اشرفیه
زندگی بهتر نیاز به تالش داره و تالش نیاز به انگیزه  .سعی کن
خودت رو دوس���ت داشته باشي و به خودت اهمیت بدي و برای
آرزوهات تالش کني .آرزوهایی که با بر آورده شدن آنها میتونی
زندگی بهتری برای خودت بس���ازی .هر روز تولده دوباره ست.
نفس می کش���ی  ،پس هستی .خدا یه فرصت دیگه بهت داده تا
اتفاقات اطرافت رو یه جور دیگه ن���گاه کنی .اتفاق می تونه باز
ش���دن یک گل یا حتی غذا دادن گنجشک به جوجه اش باشه
وقتي که تو شاهدش هستي  .امروز مال توئه .شادباش و دلت رو
پر از امید كن...

• همه خوشبختی ها و موفقیت هایی
که به من روی آورده ،از درهایی وارد
شده که آنها را به دقت بسته بودم.
لرد بایرون
• راه موفقی��ت ،همیش��ه در حال
ساخت اس��ت؛ موفقیت پیش رفتن
است ،نه به نقطه پایان رسیدن.
آنتونی رابینز
• موفقی��ت بر روی س��تون های
شکست شکل می گیرد.
سری چتری
• نم��ی توانم فرم��ول موفقیت را
برای ش��ما بیان کنم؛ اما اگر فرمول
شکست را می خواهید آن است که
بکوشید همه را راضی نگه دارید.
اسوپ
• موفقیت ،کم و بیش در دسترس
همه هس��ت ،اما دامن��ه توفیق در
زندگانی شخص ،بدون توان رهبری
محدود است.
جان ماکسول
• شکست بیش از موفقیت آموزنده
است؛ کسی که هیچگاه اشتباه نمی
کند ،هرگز به جایی نمی رسد.
راکفلر
• شکس��ت یک عامل نیروبخش
است ،نه یک بازدارنده؛ هر شکست
بذری از موفقیت در دل دارد.
ناپلئون هیل
• کارایی اساس بقا است ،اما الزمه
موفقیت ثمربخش بودن است.
جان ماکسول
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