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توییتهای شهروندی
با اهالی شهروند در آخرین شماره سال 95

عبدالرسولوصال:روحاني در دنياي بي رقيبش همچنان يك
رقيب قدرتمند دارد و آن خود اوست.
مائدهامینی:ویدرزندگیقبلیخودیکسفرهماهیبود.
محدثهعیوضخانی:چه حالی میده کشیدن یک گل ارکیده.
دریکبعدازظهراردیبهشت(.بیربطبهپایانسال)
زهراجعفرزاده«:روزگارهمیشهبریکقرارنمیماند.روزوشب
است ،دیگر چیزی از زمســتان باقی نمانده ،تمام میشود .بهار
میآید(».جایخالیسلوچ،محموددولتآبادی)
مهدیحسنی:بهترین سالمان تمام شد و بهترین سالمان در
راه است .مدتی اســت فکر میکنم به جای آرزوی سالی بهتر در
آینده،بهترینسالرازندگیکنیم؛دریابیم.
افشین امیرشــاهی :تعطیالت عید که تمام شد و برگشتیم
سرکارمان ،امیدوارم روزنامه با این خبرها منتشر نشود که فالن
تعداد از هموطنانمان در تصادفات نوروزی جان باختند ،محیط
زیست در سیزدهبهدرتخریب شد و چه بالیی سر ماهیهای قرمز
سفرههایهفتسینآمدو...بهارتاندلنشینوروزگارتانشاد.
بهنازمقدسی :چشمانتروزاستوتنتنوروز.ومنتمامسالرا
شتابزدهبهسویتدویدهام.بهارمندستانتوست.
لیالمهداد :به رسم هر ساله قرارمان سر همان ساعت و سر همان
خیابان.
فرشیدغضنفرپور:شهروند96؛چهشود؟
امیر صادقیپناه :بیایید به امید تماشــای شهروند پویا در 96
خوشحالباشیم.
سمیرا زمانی :بعضی وقتها مثل خوابه .مثل خواب بود .رفت.
همین.
تهمینه انصاری :چشمانت چنان جذبه دارد که ترس دارم تمام
سیبهایهستیرابهسویتبکشاند.
آیداپیغامی:این 95نحسلعنتیفقطزودترتمومشه.
وحیده کریمی :اونهایی که میگن 95نحس بود 94،را تجربه
نکردهبودند 95.رادوست میدارمبسیارزیاد.
پریسا اسالمزاده :امیدوارم سالی در راه باشد که همه دلها آرام
و خوشحال باشند و هیچ دردی دلی را آزرده نکند.
مهدی افروزمنش :بارزترین خصلتمان کتمان بدبختیهای
شخصیماناست.
اکبر منتجبی :وقتی رسیدم اول کار نبود .ماهها میشد که تیم
جدید کار خودش را شروع کرده بود .افشین انگار مهره مار داشت.
تیمتحریریهشادوسرحالبودواینخیلیخوببود.
شادیخوشکار:کاشیهبرفحسابیبیاد!
یاسمنطاهریان:خواهشمیکنم،اولشمابفرمایید.
آرمین منتظری :زندگی آنقدر طوالنی نیست که وقتتان را با
آدمهایاحمقتلفکنید.
ستاره کاظمیّ :
وال تناقــض دیگه ،هم عمر ماست که با عوض
شــدن زود به زود ســال میگذره و هم این روزها (نزدیک سال
جدید)آدمیهامیدبهزندگیکاذبپیدامیکنه.
مریم رضاخواه :خیلیها تاختــن؛ خیلیها باختن؛ خیلیها
سوختن؛خیلیهاازنفسافتادن؛امازندگیادامهدارد.

این همه گفتیم و...

سیما فراهانی :امروز سالهاســت میرود و ما همیشه چشم
داریمبهفردا.
امیرحسین خواجوی :یادمان باشد که زیباییهایی کوچک را
دوستبداریم،حتیاگردرمیانزشتیهایبزرگباشد.
مهتابجودکی:مندلمبهحالاسفندمیسوزد.
سهیال روزبان :از آنچه که گذشت ،از آنچه که از دست رفت ،از
آنچه که حاصل نشد ،حسرت نخور ،زندگی اگر آسان بود با گریه
آغازنمیشد.
فاطمه صفری :هر سال میگم میرم خونه استراحت ولی مثل
کوزتکار میکنم.امادرکلخوش میگذره.
نرگس جودکی« :نگاه کن! بهار آمده از سیمخاردار گذشته».
(شفیعیکدکنی)
سعید غالمحسینی :کار درســت رو کواال میکنه .فهمیده
هیچیتهشنیست،میگیرهمیخوابه.
مریم شکرانی :هنــوز دقیق نفهمیدم اشتیاقم برای پشت سر
گذاشتن فصلها و رســیدن به بهار از کجا میآید؟! شاید فردای
جهانروزقشنگتریباشد!
هادی حیدری :عید که میشــه ،همه از تهران میرن ،غافل از
اینکهتهران،فقطتوینوروزجایزندگیه!
فرشته کیانی« :ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی/از این باد ار
مددخواهیچراغدلبرافروزی»(حافظ)
فاضله شوکتپور :سالی بدون غم و سرشــار از امید ،همراه با
موفقیتبرایتانآرزودارم.
معصومه فدایی مقدم :سال نو میآید از ره ،دستهایم بر دعا/
اینچنین میخواهم از ذات پر از مهر خدا/غصه و غم ،کینه و نفرت
برونسازدزدل/جایشانمهرومحبتراکندبرماعطا
نسرین مجتهدزاده :امید است سال جدید ،همان سالی باشد
که آرزویش را داشــتم و دارم .سالی که فقر ،کودکان کار و اعتیاد
نباشد.
پیمان مرادخانی :بســان رود که در نشــیب دره سر به سنگ
میزند /روندهباش /امیدهیچ معجزهای ز ُمردهنیست/زندهباش
فروغ فکری :شــما نمیدونی ولی ما هر ســال اسفند پیچک
میکاریمبهنیتتون.
محمدباقرزاده:تمومبشناینسالهاّ ...
وال...
علیرضا کیانپور :توییتهای شــما را خواندم .بد نبود؛ بیشتر
توییتکنید!«کارشناسارشدتوییتر»
حسام خراسانی :روزگار نــو شد ،به رســم همین روزگار باید
نون َوار شــد؛ کفش نو ،جام نو ،خاطرههای نو .راستش اصل حرف
هم همین است ،چه کنیم با کهنه خاطرههای دوستداشتنی؛ با
خاطرهسازهایدوستداستنی،باآدمهاییکهکهنهنمیشوند؛با
آنها که از روزگار و از یاد نرفتند .با مادربزرگها ،با پدربزرگها ،با
عکسهاییادگاریرویطاقچه.
شیرین آذرپور :مســیر زندگی رو عوضکنیــم که آخر سال
حرفی برای گفتن داشته باشیم نه مثل من االن که دو ساعته دارم
فکرمیکنمیهچیزیبنویسم!
امیر رساممهر :تا ده روز پیش به ترکیه فکر میکردم .پنج روز

پیش باقی مانده عیدی رو چک کردم دیدم یزد خودمون خیلی
بهتره .حاال چه کاریــه؟ تو ایام عید بهترین جــا همین تهران
خودمونهستّ .
والبهخدا!
امین احمدی تالش :عجب سالی بود امســال (همون  95رو
میگم).پرازمرگومیروسکتهقلبی.عیبنداره!بایدحواسمون
بهخوردوخوراکمونباشه؛مخصوصاًمالمغزمون.
مجتبیپارسا:خوببود.
حسین قهار :راه گم کردهام ...نمیدانم بروم یا بیایم! این وسط
زندگیهمبااینکهخوشنمیگذرهامازودمیگذره!
امیر هاتفینیا« :زندگی/جویی جوینده است/رزمنده با خزهها
و جلبکها ».او ،نه «خزه» بود ،نه «جلبک» .اما نوروز دو ســال
پیشمونو لــه کرد .ول کردیم حاال دیگه ،ول شــد یعنی .االنم
دنبال اینیم جایی اجابت مزاج کنیم که بزرگ باشه ،تنگ نباشه
اذیت شیم.
رضانامجو:سال 95گیر سهپیچ داده بود که تمام نشود .خیلیها
را با خود برد ،بعد دست از سر آدمها برداشت.
امین فرجپور :میگویند کاش میشد هر سال را دو بار زیست؛
که در این صورت اشتباهات آدم کمتر میشد .من اما میترسم از
روزیکهزندگیدوبارهبهمعنایاشتباهاتمتنوعترباشد!
کیارســتمی ماندگار ،رضا
مریم نراقی :داود رشــیدیِ باوقار،
ِ
نشانان فداکار،
رستمی شــاهکار ،گورخوابهایِ گرفتار ،آتش
ِ
ِ
کولبرانناچار...وعلیمعل ِمبینظیر.روزگار،لطفنسال ۹۶بیشتر
ِ
دقتکن.
محمود محرابی :اولین کسی که من رو متوجه اومدن بهار کرد،
زردآلویباغچهمونبود.تنهادرختیکهپرازشکوفهشدهبود.
رامونا دوراخان :پر از تازگی و سرســبزی .پر از خاطرات زیبا و
تداشتنی...
دوس 
بهاره طلوع :یک هیجان بینهایت ،استرسی شیرین و دلهرهای
خوشآیند،سفربااسب،سفریباشکوه...
حسین جمشیدی :بوی عید و بهار میآید .به امید سالی پر از
خوشیبرایمردم،بهویژههمکارانم.
نیره خادمی :هر کجا سازی شنیدی ،شعر و آوازی شنیدی یاد
منکن.
الناز محمدی :شــاملو اگر زنــده بود قطع به یقین ،شــاهکار
بهاریاش را میگذاشت برای امسال ،برای این کبیسه نحس که
«برزمستانیکهازآنگذشت،نامینیست،نامینیست»هوم؛بهار
دیگریآمدهاست؟
یاسر نوروزی :زندگی مثل یک پانتومیــم؛ حرف دلت را بزنی
باختی...
محموداشرفی:برایآدمپیادههیچخیابانییکطرفهنیست.
مینومیرزایی:زندگیجزنفسینیستغنیمتشمرش/نیست
امیدکههموارهنفسبرگردد!
سعید اصغرزاده :ســال نحس رفت و آن مواعید که همگان را
دادند باز هم ،محصور ذهنشان باقی ماند و با این همه خرسندم
چراکهبهارهستوتوهستیوعشقهستوامید.
علیاناریِ :د اِنــد!

