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95 شماره  3922 اطالعات هفتگی    

ارسال متن تلگرامی و  پيامك 
فقط با ذكر نام:  09356920349

نازنينم،خوبم!
من به یادت هستم و همین دلخوشی ام 
می ش��ود،  از سال جدید که تو را دارم و با 
عشق تو می س��ازم من، لحظه هایی به 
س��بک بالی مهر، پر از لطف و امید، دور از 
تنهای��ی، یاد من باش که از عش��ق تو 

سرشار شوم! 
سنگ آسمانی

Neveshte_Nab@yahoo
سنگ آسمانی

اله��ی هی��چ راه نجاتی برایت نباش��د، وقتی غرق در 
خوشبختی هستی

اکرم اخالقی-کرج
س��وی جانان می روم دامن کش��ان/ آه جانس��وزم 
رس��د تا آس��مان/ ریش��ه دارد در تمام هس��تیم / 
می گری��زد او، من��م با او روان/ می س��رایم قصه ها را 
هر س��حر/ تا بماند داستان جاودان/ بشنو ای عاشق 
 ز م��ن ای��ن قصه را/ قصه ام رفت از کران تا بی کران/

 بی دالن جویای اس��رار منند/ س��ر م��ن اما نگنجد 
 در بی��ان/ راه ای��ن گل��زار تنه��ا از دل اس��ت/

 مقص��د و مقص��ود، در دل ش��د عیان/ گ��ر ک��ه ما 
ب��ا هم ب��ه س��وی دل رویم/ س��وزد ای��ن خرمن ز 
 پی��ر و از ج��وان/ ب��ال و پر س��وزد در ای��ن ره تا ابد/ 

چونکه ما داریم عشق بی نشان
نجف اميرعضدی-کازرون
مج��وی از عیب بر موری فزون��ی/ که در قدرت تو 

چون موری زبونی
قطره اشک
نکن��د یوس��ف عمرم رود از مص��ر خیالت، باز آواره 

تنهایي چاهم بكني؟! 
شهروز
ز نامردان عالج درد خود جستن بدان ماند، که خار 

از پا برون آرد، کسی با نیش عقرب ها 
محمدسلمان سيفی
تا ریش��ه در آب اس��ت، امید ثمری هست/ هر چند 

رسد آیت یاس از در و دیوار
ممل سعدی

از هرچه بگذری س��خن دوست خوشتر است/ از یار 
نازنین خوش تر و از من نیاز ها

غالمرضا مزدک
عش��ق رو که داشته باش��م خاکم روی سرم بریزن، 

مثل گل رشد می کنم
فرشاد
با آنکه تو را گرم کند، سرد مباش/ بر آنکه تو را شفا 
ده��د، درد مباش/ چیزی به جهان به از جوانمردی 

نیست/ رسوای زمانه باش و نامرد نباش
دليجان
همیش��ه یه دلیلی برای خندیدن پی��دا کنید  . ممکنه 
خندیدن باعث نش��ه تو زندگی بیش��تر عمر کنید، اما 

حتما باعث میشه تو عمرتون بیشتر زندگی کنید  !...  
فرشاد سليمانی _مراغه 
آدمیزاد دلش می خواهد یک وقت هایی تنها باش��د. 
تنها بودن معنی اش این نیست که هیچ کس دور و بر 
آدم نباش��د  . تنها بودن یعنی اینکه مردم همه غریبه 

باشند و تو قریب .
صبوراعلومی

دنیای زیبا
چه زیبا می ش��د این دنیا/    اگر ش��اه و گدا کم بود/   
 اگ��ر ب��ر زخم هر قلبی/    همان اندازه مرهم بود/    چه 
زیبا می شد این دنیا/    اگر دستی بگیرد دست /    اگر 
ق��دری محبت را...     / به ناف زندگانی بس��ت /    چه 
زیبا می ش��د این دنیا/    کمی هم با وفا باشیم/    نباشد 
روزگاری که ...    / نمک بر زخم هم پاش��یم/    چه زیبا 
می ش��د این دنیا/    نیاید اش��ک محرومی/    زمین و 
آسمان لرزد /    ز آه و درد مظلومی/    چه زیبا می شد 
این دنیا/    وش��ود کینه ز دل ها گم /    اگر بشکس��تن 

پیمان/    نگردد عادت مردم 
   ناهيد، دخترتنهای غروب 

بزرگترین حسرت ما آدما، 
فرصت هاى از دست رفتمونه   ! 

مجيد کلينی _اندیمشک

تو كه ترجمان صبحی به ترنّم و ترانه
لب زخم ديده بگشا صف انتظار بشكن

نسترن امامی

خواب و خیالنوشته های ناب
در عالم خیال، یک شب به خواب دیدم

رخسار تابناک، چون آفتاب دیدم
از شوق دیدن تو بر گونه اشک جاری

می آمدم به سویت در خود شتاب دیدم
دیدم تو هم اسیری با یک دل گرفتار

می آمدی به سویم، همچون سحاب دیدم
من لیلی و تو مجنون، هر دو به هم گرفتار

در نغمه های هر دو سوز رباب دیدم
من مست از نگاهت، تو محو در نگاهم
دریایی از محبت در پیچ و تاب دیدم

سرمست از حضورت، من شور زندگانی
در عمق دیدگانت، بی اضطراب دیدم

فارغ ز غصه و غم در باغ آرزو ها
باغی شکوفه باران، گل بی حساب دیدم

آرامش در آن شب در قلب هر دو عاشق
دنیایی از محبت، دور از حساب دیدم

کاش آن خیال و رویا بر من حقیقتی داشت
هنگام صبح صادق دیدم که خواب دیدم

آنجا به سجده رفتم در باور خیالم
گفتم به خود که آیا من یک سراب دیدم؟ 

دختر کوهستان: رباب حکمی 

حبابي از بهشت
دست ها را باید از معجزه پر كرد و

چید میوه های بهشت را
اینجا هست بهشت

چاك سینه ي تابستان پیداست از اینجا
زمین را ببین انگار حب كرده

تند َتر از قبل مي چرخد
به كجا چنین شتابان

اصال بگذار تندتر بچرخد،  معلوم است كه نفس هاي 
آخرش را مي زند بزند، شورش را در آورده

مي ش��وید پایی��ز،  پیراهن پلنگي اش را در چش��مه 
تابستان

مي دهد تكان خانه اش را بهار
مي شود بیدار رنگین كمان

از پشت آسمان
در ختي كهنس��ال از تجربه اي س��بز مي گوید براي 

گیاهان
شب تابي پر مي كند ظرفش را از شب

رنگ بازي مي كنند فرشتگان
کلبه اي  صورتي،  نارنجي، بنفش!

انعكاس لبخندها مي شود باغي بي انتها 
اینجا هست بهشت

حبابي از بهشت قرار است جاي زمین را بگیرد روزي 
باد مي چیند، ریحان چه رایحه اي 

آرام گام بردارم تا نپرم من از خواب
مانده ام در تعجب !

این بیداریست یا كه هست خواب
ساویور_سامان جوانفكر


