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شــیرینترین تصویرهــای امســال مــن تصویرناب
شهداست.تصویر لبخند جوان سربریدهای که تا پایان
ســال ســر من را پیش خودم ســربه زیر میکند از شدت
شرمندگی و پیش دشمن سربلند...
تصویــر اعتماد بزرگان بــه من و تصویــر خاکهای
باران خورده شــلمچه و فکه .تصویر لبخند زیبای پدر و
مادرم و تصویر دعواهای کودکانه با برادرم...و درپایان
تصویرگنبد طالی سلطان خراسان.
تصویــر تلــخ زندگیــم شکســتن احتــرام احساســم
توســط افرادی اســت که تــوان گردن گرفتــن خطاهای
خــود را ندارنــد .تصویرتلــخ زندگیــم کشــتی ســوخته
درآب و هواپیمای ســقوط کرده دراوج آســمان اســت.
اما امید دارم به آغاز ســال جدید و امیــد دارم به زیباتر
شدن جهانم و امید دارم به سالی که پر از نیکویی است
و میخواهم تصاویــر زیبای آرمانهایم را رنگآمیزی
کنم و تالش برای آنها تالش برای انسان شدن و انسان
مانــدن و شــهیدانه زیســتن و مهربانــی و مهربانــی و
مهربانی ...سالم را با روز مادر و عطرخانم فاطمه زهر
ا(س) به پایان میبرم کــه این پایان بهترین آغاز برای
سال جدید است.
توصیف خاصی برای امسال ندارم
نســرین  :0935...633 -ســال  96از اتفاقــات بــد
ناراحت شدم اما نمیشود از اتفاقات بد گله و شکایت
کــرد ،همــه جای دنیــا خــوب و بد بــا هــم رخ میدهد.
توصیف خاصی برای امســال ندارم همه ســالها باال و
پایین خودشان را دارند.
ایران جامعه متعهدی نیست ،آرزوی من تغییره
داورزنی -تهــران  -کانال تلگــرام ایران:ایــن روزها
کــه می گذرد ،نگــران آینده این ســرزمینم و به تبع اون
تمام اطرافیان و اونهایی که دوستشون دارم.متأسفانه
مردم به حال خودشــون رها شدند .مردمی که به حال
خودش رها بشــن ،سرانجامی جز این اتفاقات هر روزه
دور و برمــون ندارند .خیلی چیزها در ذهــن دارم اما با
اون چیزی که در واقعیت میبینم هیچ تطابقی نداره.
برای مثال توی کالسهای درســی که دارم ،دانشجوها
دیگــه انگیزهای ندارند ،همه دنبال راحتی و آسایشــند
و همه شــون هم یک چیز توی ذهنشــون هســت ،چون
دیگــران بیخیالنــد و مســئوالن بــه فکــر خودشــون
هســتند ،پس چرا ما باید متعهد باشــیم .آخر ترم هم
مجبــورم به همه کالس چند نمره بدم تا نصف کالس
قبول شــن! حاال این فقط ،یک نمونه بود مشت نمونه
خروار!
ایــن فکــر غالــب جامعــه اســت ،تعهــد یــا همون
وجدان به طورکل فراموش شده است.
تــوی صفحههــای مجــازی ،همــه از انســانیت و
هــزاران صفــت خوب مــی نویســند و کپــی مــی کنند و
الیک مــی کنند و طرفــداری می کننــد و ...اما درعمل،
هیچ کــس رفتار نمــی کنه .مــا ایرانی ها ،ایده آلیســت
هســتیم نــه عملگــرا .حــاال تــوی بســتر ایــن جامعــه
متوهــم و مــرده ،مــن چــه آرمــان و احســاس و امیدی
باید توی ســال و ماه و هفته و روزها و ....داشــته باشــم؟
آرزوم تغییره.
اتفاقات تلخ شخصی باعث بازتر شدن دیدم شد
امیر صالحی  :0919...716-ســالی که گذشــت ادامه
حرکــت رو به جلو برای پیشــرفت بود ،هرچند اتفاقات
عمومی دلخراش زیادی وجود داشــت امــا از نظر من
اتفاقات تلخ شــخصی باعث بازتر شــدن دیدم نسبت
به اتفاقات شد.
سال  96یاد گرفتم که تنها به خدا تکیه کنم
آزاده اســماعیلی -اصفهــان :0938...360 -ســال
 96با تمام لحظههای خوب و بدش گذشــت و ما فقط
درکشــمکش این لحظات تنها یک چیــز برایمان باقی
مــی مانــد چیزی بــه نام یــک خاطره.خاطــرات خوب
باعث شــادی و خاطرات بد تنها گام هایی برای تالش
بیشــتر و اســتقامت بیشــتر هســتند من در این سال یاد
گرفتــم کــه تنها به خدا تکیه کنم و فقــط از او طلب کنم
هر آنچه آرزو دارم.
برای سال جدید برنامه زیاد دارم
آزاده اســماعیل پور:تهــران -تماس تلفنی :ســالی
کــه داره میــاد برنامه زیــاد دارم امیدوارم کــه بتوانم به
همشون بپردازم.

سال  96خوب شروع شد اما خوب تمام نشد
محمــد صــادق عابدینــی -تهــران -کانــال تلگرام
ایــران :اوایــل ســال  96به خــودم گفتــم امســال حتماً
ســال خوبیه ،گفتم از اول پر انرژی میــرم جلو ،به جای
اســتفاده از اتومبیــل پیــاده روی میکــردم ،شــبها
موســیقی گوش میدادم ،روزها زبــان میخواندم و تو
فکرم نقشــه یک ســفر خارج از کشــور را میکشیدم .اگر
میشــد به کنســرت و تئاتر میرفتم .چند تا سفر خارج
از شــهر هم داشــتم .زندگیم مثل فیلمهای سینمایی
پــر از شــادی پیــش میرفــت تــا اینکــه ورق برگشــت.
خیلی هم بد ورق برگشــت .ســال  96خوب شــروع شد
اما خوب تمام نشــد .پدرم را از دســت دادم ،موقعیت
شــغلیام به خطــر افتاد .تو زندگیم پشــت ســر هم نه
شــنیدم .دعــا کردم بــرآورده نشــد ،آرزو کــردم آن هم
بــرآورده نشــد .ســال  96اینجــوری شــد .حــاال آرزویی
نــدارم ،دعــا میکنم ولی نــه برای خودم ،اگــر دعا کنم
میگــم همه شــاد باشــند ،خــدا خواســت بــرآورده کند
نخواســت هــم خــب مثــل باقــی دعاهــا،آن روزی کــه

اگــر بــه خریــد ماشــین فکر کنم ســال خوبــی بود
اگر به قسطهایش سال بد
جعفری-کردســتان  -تمــاس تلفنی :اینکه امســال
سال خوبی بود یا نه به این برمی گردد که از چه زاویهای
به این ســؤال نگاه کنیــم .برای من که امســال موفق به
خرید ماشــین شــدم بایــد گفت ســال خوبی اســت اما
اگر به اقســاطی که باید برایش پرداخــت کنم فکر کنم
میتــوان گفــت نه ســال خوبی نبــود چرا که تا دو ســال
دیگــر هم باید قســطش را پرداخت کنــم و حاال حاالها
گرفتارم.
از لحاظ اقتصادی و وضعیت معیشــتی سال خوبی
نداشتم به عالوه اتفاقات بد دیگر اما با این حال از قدیم
گفتهاند که انسان به امید زنده است .امیدوارم سال آتی
ســالی پر برکــت و رزق و روزی بــرای خانوادهام باشــد تا
بتوانیم شرایط زندگیمان را سر و سامان بدهیم.
سال  96پرمخاطره بود اما ناامید نیستیم
محمود صبــوری  -ایمیل :ســال  1396خورشــیدی
ســال پــر مخاطــرهای بــود .زلزلــه کرمانشــاه ،کرمــان،

سال  96با تمام لحظههای خوب و بدش گذشت و ما فقط درکشمکش این لحظات تنها یک چیز
برایمان باقی می ماند چیزی به نام یک خاطره.خاطرات خوب باعث شادی و خاطرات بد تنها
گام هایی برای تالش بیشتر و استقامت بیشتر هستند من در این سال یاد گرفتم که تنها به خدا تکیه
کنم و فقط از او طلب کنم هر آنچه آرزو دارم

پشــت در بیمارســتان برای ســامتی پدرم دعا کردم و
برآورده نشد ،با خودم گفتم حتماً خیریتی تو کار بوده،
االن هم اگر خدا نخواســت ما شــاد باشــیم در ســال 96
حتمــاً خیریتــی تــو کار بوده شــاید اصالً شــادی برای م
ا مضر باشه!
کار امروز را به فردا نخواهم ســپرد و سعی میکنم
باز بذر مهربانی بیفشانم
بدون نــام  -کانــال تلگــرام ایــران :ســال  96را مثل
همیشه با خانواده در کنار حرم آقا امام رضا(ع) شروع
کردیــم ،ســعی کــردم خــوب باشــم ،بــا همــه مهربان
باشــم ،کینه بــه دل نگیرم ،مادر خوب ،همســر خوب و
کارمندخوبی برای ســازمانم باشــم ،تا حدودی موفق
بودم ولی دوســت داشــتم چند تا کالس برم که میســر
نشــد .ســال تحویل را بــاز در کنار ضریح امــام رضا(ع)
خواهیــم بود.آرزوهــای خوبــی خواهــم داشــت ،ولــی
حتمــاً اولویتهــای زندگــی را مــد نظــر میگیــرم ،کار
امروز را به فردا نخواهم ســپرد و ســعی میکنم باز بذر
مهربانی بیفشانم.

تهران و کمبود آب و نیامدن باران .تجاوز رژیم غاصب
صهیونیستی به سوریه و سرنگون شدن جنگنده اف14
اســرائیل بر فراز ســوریه ،آتشســوزیهای پــی در پی و
تصادف نفتکش ســانچی و ســقوط دلخراش هواپیما
در نزدیکــی یاســوج و مهمتــر از همــه معضــل ازدواج
و طــاق ،تجــاوز به دختــران خردســال و فراگیر شــدن
اعتیاد در جامعه.
اتفاقــات خوبــی که رخ داد موشــکهایی بــود که به
دســت توانــای متخصصان جــوان و برومند ســرزمین
ســاخته شد و پهپادهایی که آماده شده تا امنیت مرزها
و جادهها را به ارمغان آورد .همچنین کشف هزاران تن
مواد مخدر.
آینــده خوبــی را در ایــن ســال یعنــی ســال 97
خورشــیدی بــا دلســوزی و حمایــت مســئوالن محترم
امیــدوار هســتم .فکــر کنــم کــه شــرایط اقتصــادی مــا
فرهنگیــان در ســال آینده بــه امید خــدای متعال بهتر
از ســال  96خواهــد شــد .ان شــاءاهلل ،توفیــق روز افزون
برایتان آرزومندم.

