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عبدالرسول وصال: روحاني در دنياي بي رقيبش همچنان يك 
رقيب قدرتمند دارد و آن خود اوست.

مائده امينی: وی در زندگی قبلی خود يك سفره ماهی بود.
محدثه عيوض خانی: چه حالی می ده کشيدن يك گل ارکيده. 

در يك بعدازظهر ارديبهشت. )بی ربط به پايان سال(
زهرا جعفرزاده: »روزگار هميشه بر يك قرار نمی ماند. روز و شب 
است، ديگر چيزی از زمســتان باقی نمانده، تمام می شود. بهار 

می آيد.« )جای خالی سلوچ، محمود دولت آبادی(
مهدی حسنی: بهترين سال مان تمام شد و بهترين سال مان در 
راه است. مدتی اســت فکر می کنم به جای آرزوی سالی بهتر در 

آينده، بهترين سال را زندگی کنيم؛ دريابيم.
افشين اميرشــاهی: تعطيالت عيد که تمام شد و برگشتيم 
سرکارمان، اميدوارم روزنامه با اين خبرها منتشر نشود که فالن 
تعداد از هموطنان مان در تصادفات نوروزی جان  باختند، محيط 
زيست در سيزده به درتخريب شد و چه باليی سر ماهی های قرمز 

سفره های هفت سين آمد و... بهارتان دلنشين و روزگارتان شاد.
به ناز مقدسی: چشمانت روز است و تنت نوروز. و من تمام سال را 

شتاب زده به سويت دويده ام. بهار من دستان توست.
ليال مهداد: به رسم هر ساله قرارمان سر همان ساعت و سر همان 

خيابان.
فرشيد غضنفرپور: شهروند 96؛ چه شود؟

امير صادقی پناه: بياييد به اميد تماشــای شهروند پويا در 96 
خوشحال باشيم.

سميرا زمانی: بعضی وقت ها مثل خوابه. مثل خواب بود. رفت. 
همين.

تهمينه انصاری: چشمانت چنان جذبه دارد که ترس دارم تمام 
سيب های هستی را به سويت بکشاند.

آیدا پيغامی: اين 95 نحس لعنتی فقط زودتر تموم شه.
وحيده کریمی: اون هايی که می گن 95 نحس بود، 94 را تجربه 

نکرده بودند. 95 را دوست می دارم بسيار زياد.
پریسا اسالم زاده: اميدوارم سالی در راه باشد که همه دل ها آرام 

و خوشحال باشند و هيچ دردی دلی را آزرده نکند.
مهدی افروزمنش: بارزترين خصلت مان کتمان بدبختی های 

شخصی مان است.
اکبر منتجبی: وقتی رسيدم اول کار نبود. ماه ها می شد که تيم 
جديد کار خودش را شروع کرده بود. افشين انگار مهره مار داشت. 

تيم تحريريه شاد و سرحال بود و اين خيلی خوب بود.
شادی خوشكار: کاش يه برف حسابی بياد!

یاسمن طاهریان: خواهش می کنم، اول شما بفرماييد.
آرمين منتظری: زندگی آنقدر طوالنی نيست که وقت تان را با 

آدم های احمق تلف کنيد.
ستاره کاظمی: وااّل تناقــض ديگه، هم عمر ماست که با عوض 
شــدن زود به زود ســال می گذره و هم اين روزها )نزديك سال 

جديد( آدم يه اميد به زندگی کاذب پيدا می کنه.
مریم رضاخواه: خيلی ها تاختــن؛ خيلی ها باختن؛ خيلی ها 

سوختن؛ خيلی ها از نفس افتادن؛ اما زندگی ادامه دارد.

سيما فراهانی: امروز سال هاســت می رود و ما هميشه چشم 
داريم به فردا.

اميرحسين خواجوی: يادمان باشد که زيبايی هايی کوچك را 
دوست بداريم، حتی اگر در ميان زشتی های بزرگ باشد.

مهتاب جودکی: من دلم به حال اسفند می سوزد.
سهيال روزبان: از آنچه که گذشت، از آنچه که از دست رفت، از 
آنچه که حاصل نشد، حسرت نخور، زندگی اگر آسان بود با گريه 

آغاز نمی شد.
فاطمه صفری: هر سال می گم می رم خونه استراحت ولی مثل 

کوزت کار می کنم. اما در کل خوش می گذره.
نرگس جودکی: »نگاه کن! بهار آمده از سيم خاردار گذشته.« 

)شفيعی کدکنی(
سعيد غالمحسينی: کار درســت رو کواال می کنه. فهميده 

هيچی تهش نيست، می گيره  می خوابه.
مریم شكرانی: هنــوز دقيق نفهميدم اشتياقم برای پشت سر 
گذاشتن فصل ها و رســيدن به بهار از کجا می آيد؟! شايد فردای 

جهان روز قشنگ تری باشد!
هادی حيدری: عيد که می شــه، همه از تهران می رن، غافل از 

اينکه تهران، فقط توی نوروز جای زندگيه!
فرشته کيانی: »ز کوی يار می آيد نسيم باد نوروزی/از اين باد ار 

مدد خواهی چراغ دل برافروزی« )حافظ(
فاضله شوکت پور: سالی بدون غم و سرشــار از اميد، همراه با 

موفقيت برايتان آرزو دارم.
معصومه فدایی مقدم: سال نو می آيد از ره، دست هايم بر دعا/

اينچنين می خواهم از ذات پر از مهر خدا/غصه و غم، کينه و نفرت 
برون سازد ز دل/جايشان مهر و محبت را کند بر ما عطا

نسرین مجتهدزاده: اميد است سال جديد، همان سالی باشد 
که آرزويش را داشــتم و دارم. سالی که فقر، کودکان کار و اعتياد 

نباشد.
پيمان مرادخانی: بســان رود که در نشــيب دره سر به سنگ 
می زند/  رونده باش / اميد هيچ معجزه ای ز ُمرده نيست/ زنده باش 
فروغ فكری: شــما نمی دونی ولی ما هر ســال اسفند پيچك 

می کاريم به نيت تون.
محمد باقرزاده: تموم بشن اين سال ها... وااّل...

عليرضا کيانپور: توييت های شــما را خواندم. بد نبود؛ بيشتر 
توييت کنيد! »کارشناس ارشد توييتر«

حسام خراسانی: روزگار نــو شد، به رســم همين روزگار بايد 
نونَوار شــد؛ کفش نو، جام نو، خاطره های نو. راستش اصل حرف 
هم همين است، چه کنيم با کهنه خاطره های دوست داشتنی؛ با 
خاطره سازهای دوست داستنی، با آدم هايی که کهنه نمی شوند؛ با 
آن ها که از روزگار و از ياد نرفتند. با مادربزرگ ها، با پدربزرگ ها، با 

عکس های يادگاری روی طاقچه.
شيرین آذرپور: مســير زندگی رو عوض  کنيــم که آخر سال 
حرفی برای گفتن داشته باشيم نه مثل من االن که دو ساعته دارم 

فکر می کنم يه چيزی بنويسم!
امير رسام مهر: تا ده روز پيش به ترکيه فکر می کردم. پنج روز 

پيش باقی مانده عيدی رو چك کردم ديدم يزد خودمون خيلی 
بهتره. حاال چه کاريــه؟ تو ايام عيد بهترين جــا همين تهران 

خودمون هست. وااّلبه خدا!
امين احمدی تالش: عجب سالی بود امســال )همون 95 رو 
می گم(. پر از مرگ و مير و سکته قلبی. عيب نداره! بايد حواس مون 

به خورد و خوراک مون باشه؛ مخصوصاً مال مغزمون.
مجتبی پارسا: خوب بود.

حسين قهار: راه گم کرده ام... نمی دانم بروم يا بيايم! اين وسط 
زندگی هم با اينکه خوش نمی گذره اما زود می گذره!

امير هاتفی نيا: »زندگی/جويی جوينده است/رزمنده با خزه ها 
و جلبك ها.« او، نه »خزه« بود، نه »جلبك«. اما نوروز دو ســال 
پيش مونو لــه کرد. ول کرديم حاال ديگه، ول شــد يعنی. االنم 
دنبال اينيم جايی اجابت مزاج کنيم که بزرگ باشه، تنگ نباشه 

اذيت شيم.
رضا نامجو: سال 95 گير سه پيچ داده بود که تمام نشود. خيلی ها 

را با خود برد، بعد دست از سر آدم ها برداشت.
امين فرج پور: می گويند کاش می شد هر سال را دو بار زيست؛ 
که در اين صورت اشتباهات آدم کمتر می شد. من اما می ترسم از 

روزی که زندگی دوباره به معنای اشتباهات متنوع تر باشد!
مریم نراقی: داود رشــيدِی باوقار، کيارســتمِی ماندگار، رضا 
رستمِی شــاهکار، گورخواب هاِی گرفتار، آتش نشاناِن فداکار، 
کولبراِن ناچار... و علی معلِم بی نظير. روزگار، لطفن سال 96 بيشتر 

دقت کن.
محمود محرابی: اولين کسی که من رو متوجه اومدن بهار کرد، 

زردآلوی باغچه مون بود. تنها درختی که پر از شکوفه شده بود.
رامونا دوراخان: پر از تازگی و سرســبزی. پر از خاطرات زيبا و 

دوست داشتنی...
بهاره طلوع: يك هيجان بی نهايت، استرسی شيرين و دلهره ای 

خوش آيند، سفر با اسب، سفری باشکوه...
حسين جمشيدی: بوی عيد و بهار می آيد. به اميد سالی پر از 

خوشی برای مردم، به ويژه همکارانم.
نيره خادمی: هر کجا سازی شنيدی، شعر و آوازی شنيدی ياد 

من کن.
الناز محمدی: شــاملو اگر زنــده بود قطع به يقين، شــاهکار 
بهاری اش را می گذاشت برای امسال، برای اين کبيسه نحس که 
»بر زمستانی که از آن گذشت، نامی نيست، نامی نيست« هوم؛ بهار 

ديگری آمده است؟
یاسر نوروزی: زندگی مثل يك پانتوميــم؛ حرف دلت را بزنی 

باختی...
محمود اشرفی: برای آدم پياده هيچ خيابانی يك طرفه نيست.

مينو ميرزایی: زندگی جز نفسی نيست غنيمت شمرش/نيست 
اميد که همواره نفس برگردد!

سعيد اصغرزاده: ســال نحس رفت و آن مواعيد که همگان را 
دادند باز هم، محصور ذهن شان باقی ماند و با اين همه خرسندم 

چرا که بهار هست و تو هستی و عشق هست و اميد.
علی اناری: ِد  اِنــد!

با اهالی شهروند در آخرین شماره سال 95

این همه گفتیم و...
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