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نازنینم، خوبم  ! 
منهمانم   

کهتماممشده
وقــِفدلتـو ...  

سنگ آسمانی

Neveshte_Nab@yahoo
سنگ آسمانی

ناب هايي متفاوت
   یحي�ی زاده گنج�ی: بی تو دل��م می گیره، 
وقتی که تنها میش��م، دلم مثل کویره/ تو رو 

به قدری می خوام، که دل دست اسیره! 
بر باد رفته! خدا رو چه دیدی، ش��اید ما هم 

یک روز خوشحال شدیم! 
   س�عيد گلس�تانه-کرج: حالم از کارگری، 
این همه دربدری، دروغ و عشوه گری، داره 

برهم می خوره
   اله�ه احم�دی: آدم ها ج��دای از عطری 
ک��ه به خودش��ون می زنن، عط��ر دیگه ای 
هم دارن که تاثیرگذارتره، عطر نگاهش��ون 
عطر حرفاش��ون، عطری ک��ه فقط مختص 

شخصیت اونهاست
   بر باد رفته: چه خوش اس��ت حال مرغی 
که قفس ندیده باشد/ چه نکوتر آنکه مرغی 
ز قفس پریده باشد/ پر و بال ما بریدند و در 
قفس گشودند/ چه ر ها چه بسته مرغی که 

پرش بریده باشد
   ش�هروز: برایم در ردیف کسانی هستی 

كه به قول نیما یادت روشنم می دارد
   قطره اشک: دیده بگشا ای که در خوابی/ 

خویشتن را طلب مگریابی
   امي�ن: پرنده ه��ا را در قف��س اس��یر 
می خواهد به جرم زیبایی اش، خوش��بختی 
حقیقتی ماندگار در این بود که هیچ را برای 
خ��ود نخواه��ی و نه خ��ود را تحمیل کنی و 
ن��ه دیگری را در قفس خواس��ته های خود 

محصور کنی! 
   فرشاد: دو چیز را هرگز به دیگران نشان 
ندهی��د: اولی آن چیز که نیس��تند و دومی 

تمامی آن چیزی که هستید
   محمد سلمان سيفی: هنر و علم و سیاست، 
همه خوبن��د ولی، ای به قرب��ان همانی که 

رفاقت بلد است
   محمود رحمانی-ال�ف پدرام-آغاجاری: بر 
زمین سرزمینم س��ر به آسودگی، هیچگاه 
نگذارده ام، پرخاش��گری یک نس��ل با من 

است
   س�هيال قص�اب زاده-دزف�ول: در زندگی 
ناامید مباش، همیشه آن باال یکی هست که 

در های امید را به رویت باز کند
   امي�ن خدادادی: افراد دو گروه هس��تند، 
درون گرا که تولی��د فکر دارند و برون گرا 

که فکر مصرفی هستند 
   رضا � م: چقدر کمیابند انس��ان هایی که 

حرف دل و زبانشان یکسان است

       نطن��ز ای قنب��ر از ان��دوه و زاری/بگوش��عری پراز 
امیدواری/ب��رو یک تکه پ��ا تا این نطنزو/چه ویویی، 

چه آب و آبشاری
قنبر یوسفی

صبح یعنى    
همه ی شهر پر از بوی خداست    

عابرى گفت که ׳׳این مطلق نادیده کجاست؟   ׳׳ 
شاپرک پر زد و با رقِص خود آهسته سرود   : 
چشِم دل باز کن این بسته به افکار شماست 

زینب یونسی -گلستان 
بعضی آدم ها لذت نمی برند

   اما لذت می چشانند
   نمی خندند ولی می خندانند

   خود را سزاوار محبت نمی دانند، 
   اما...! در عشق دادن دریغ ندارند 

   بعضی آدم ها درست و حسابی اند . . 
کبری سليمی- اليگودرز

اگر متوجه مقصودم نمی شوی، 
بیا با هم سکوت کنیم

بگذار راز من،  
راز تو را لمس کند 

شاید سکوتت،  
شبیه سکوت من باشد  ...  

کيوان حيدری _رشت 
امکان نداره یک آدِم دروغگو پیدا کنی که به کس��ی 

اعتماد کنه،  
یا آدِم خیانت کاری که باور داشته باشه طرف مقابل 

بهش متعهده،  
اکثِر آدمای مهربون هم نمی تونن تصور کنن کس��ی 

بتونه بهشون آسیب بزنه   . 
می خ��وام بگم ه��ر آدمی دنیا و آدماش��و همونجور 

می بینه که خودش هست   . 
ثریا زیوری- مسجدسليمان

مهم اینه اون لحظه دلت می خواسته انجامش بدی. 
این یعنی بهترین تصمیمی رو گرفتی که حالتو خوب 
می ک��رده. ای��ن یعنی حداق��ل اون لحظه رو زندگی 

کردی
مهدی امانی-کاشان 

روی حرف هر کسی حساب نکن 
بعضی حرف امروز آدم ها، فردا اعتباری ندارد   . 

هرچه می ش��نوی، صرفا احساس��ی اس��ت که تنها 
ب��ه هم��ان لحظه تعّل��ق دارد و تح��ت تاثیر عوامل 
بس��یاری زده شده است. انسان موجودی است که با 
گرسنگی، تغییر دما، خستگی یا غرایز دیگر، افکارش 
مشوش می شود؛ بنابراین انسان در وضعیتی ناپایدار 

به سر می برد  . 
به عبارت دیگر ׳׳ناپایداری׳׳ مهم ترین ویژگی انسان 

است   .  انسان ها مدام در حال تغییرند  . 
آن که امروز با تو س��خن می گوید، همانی نیست که 

دیروز بوده یا فردا خواهد بود   . 
عباس ناظری 
 آدمی��زاد کم حافظه اس��ت، یادش م��ی رود باید با 
خودش مدارا کند گاهی، نباید با خودش س��ختگیر 

باشد 
آدم اگر آدم اس��ت باید حواس��ش به خودش باشد، 
با خودش مهربان باش��د، خودش را دوس��ت داشته 
باش��د، آدمیزاد اگر روانشناس خوبی باشد چاره ای 

ندارد جز اینکه با خودش آشتی کند 
می دانید قشنگترین جای زندگی کجاست؟  

آنجاست که به دلتان فرصت می دهید
به دلتان این جرأت را می دهید که دوباره به زندگی 

اعتماد کند،  
بدى ها را فراموش کند 

دوباره منتظر یک اتفاق ناگهانی خوب باشد 
سليم بازری -رستم کال 

به خواب از آن نرود چشم خسته ام تا صبح
که همچو مرغ شب افسانه گوِی خویشتنم

وحيدی
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نوشته های ناب


