سال پر از سوگ برای هنر

ماه نخستی که در آن سوگ بود
سال نکو هست عیان از بهار
کوه هم از این همه دلمردگی
دامنهاشمیشکندازفشار

دست قضا لیک دگرباره از
قلب رشیدی ضربان را گرفت
در بر چشمان پر از اشک و خون
جانشش انگشتیمانراگرفت

روح عروسک به دل خاک رفت
نوبت بدرود به دنیا رسید
آن پسر شاد پس از این فراغ
رنگسیاهیبهکالهشکشید

تا که به گلهاش جوابی دهد
غنچه درید از تن خود ،پیرهن
بسترسبزیکه چهل تکهشد
در غم اوالد زمین چمن

دشت به خود چادر آتش کشید
ظلمت شب ،روز شد از انفجار
زائر درگاه رضا ،سوخت در
شعلهبرخوردقطاروقطار

دست اجل البته گوهر چی است
سینه ولی از غم او چاک چاک
حضرت حق زود کشیدی ولی
چهره جو گندمیاش را به خاک

گرچه که ایزد ُبود عادل ،ولی
سهم هنر بود از این سفره بیش
مردهنرپرورتنهایشب
رفتپیجستنشهالیخویش

صوتسلیماستچنیندلنشین
لحن اذان است فقط بر لبش
حیف ،خودش رفت ولی مانده است
بانگ ابوالفضلیازینباش

سال پر از سوگ برای هنر
سال پر از غصه درد فراق
کاش به لطف و کرماش سال بعد
خوشبنشیندهمهاشاتفاق.

در پی آن داغ گران ،بیدرنگ
آمدش از پنجره دیگر غمی
تیرهبشدپیکرهسینما
رفتچونعباسکیارستمی

روز ،سراسر همه خدمت به خلق
تا که سر آمد به شبی زندگی
خسته،بیعمامهونعلینرفت
شیخ خوش آوازه سازندگی

گرگ شبیه اتوبوسی شد و
قصد به خونخواری از بره کرد
تاکهببلعدتنسربازها
نیمه شبی ،جاده دهان دره کرد

شهر پر از ولوله و دود شد
تا فوران کرد یک آتش فشان
ساختمانی به خود آوار شد
سوختهشدپیکرآتشنشان

حادثه پالسکو و رشادت آتشنشانها -عکس :نعیم احمدی /ایران

ایمانصابر

کولبران سردشت و گیر افتادن در بهمن -عکسsocial network :

تلخ و شیرین 95

مخاطبان< ایران> از سال سپری شده میگویند

خو

انن

دگا

ن
www.iran-newspaper.com

سالنامه 1395

316

حســنفرامرزی–حمیراعالیی/ســالهافقطچینشبیروحروزهاوماههاوهفتههاکنار
همنیســتند،گرچهتقویمهایکاغذیواعدادپیدرپیوشــبیهبههمروزهااصراردارند
چنینبگوینداماســالهااتفاقاتیاســتکهآدمهایعادی،چهرهها،سیاســتمدارانو
هنرمندانوورزشــکارهادرهمــهحوزههایزندگیرقممیزننــدگاهالبتهیکطوفانیا
یکسیلهممیتواندچنینکند،آنچهازیکســالدرذهنمامیماندعمالًباقیمانده
وتهنشــینشدههمهآنسایهروشنهاییاســتکهبهصورتواضحیامبهمبهبایگانی
خاطراتتلخوشــیرینســپردهشــدهاســت.امــایکــیازفراخوانهــاینــوروزیگروه
خوانندگانروزنامهمروررخدادهایســال 95بود.ازمخاطبانروزنامهخواستهبودیم
فرازونشیبهایسالیراکهسپریشددرذهنمرورکنندوآنچهدرحافظهشانتهنشین
شدهوفرایادمیآیدبرایمابفرستند،ازتلخوشیرینیهایاینسال.همچنانکهانتظار
میرفتدیدگاههایمختلفومتنوعیبهدســتمارسیدکهیکیازایننظراتالبتهاز
نظراتدیگرمتفاوتتربوددســتکــمدرفرمارائهنظر.ایمــانصابر،مخاطبخوش
قریحهایران،ســال95رادرایمیلیکهبهگروهخوانندگانروزنامهفرستادهبهرشتهنظم
کشــیدهورخدادهایاینســالرادرقالبشــعربهتصویردرآوردهاســت،باایمانآغاز
میکنیموایرانیهایدیگردرادامهازسال95برایمانخواهندگفت.
سال95راخوببدرقهکنیم

نداداودی-ایمیل :گذشت به همون سرعتی که قبلیها میگذشتن.
همــون تعداد شــب و روز .همون تعداد طلوع و غــروب .وقتی بهش
فکــر میکنــم و میخوام چرتکه بنــدازم بین اتفاقات خــوب و بدش
میبینــم اونــم مثل بقیه ســالها یه ســایه روشــن بــود از کل زندگی.
لحظــات خوشــش بــه تصــورم زود گذشــت و لحظــات ســختش در
حســاب و کتاب من کش اومده بود .هر جور گذشــت حاال دیگه زمان
بدرقه اســت .یه عادت خوب داریم که پشت سر مسافر آب میریزم.
از زیــر قــرآن ردش میکنیــم و هرچــی آرزوی خوب براش فهرســت
میکنیــم تــا بــا دل راحت بــره .با ســال 95هــم همیــن کار رو بکنیم.
هرچند اگه دریاهای دنیا رو هم پشــت ســرش بریزیــم برنمیگرده.
خــوب بدرقش کنیــم .بدیهــاش رو بذاریــم به حســاب خودمون و
آماده مسافر جدید باشیم .سفرت بخیر سالی که سایه روشنی بودی
از سالهای رفته و اگه خدا بخواد سالهای پیش رو.

سالدلشورههایبزرگبود

جمیلهجمالی:ســال دلشــورههای بــزرگ بود .تن یک ملــت لرزید،

رحلت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام

امیدوارم سال بعد سال مرهم و مرحمت باشد.

سالیکهقدمپیشنرفت

پروینشــهبازی– :0912...225فقط همین را میتوانم بگویم :سالی
که قدم پیش نرفت.

حضورفروشندهدراسکارغرورآفرینبود

 :0990...158حضور فروشــنده در اســکار و از آن مهمتر تحریم اسکار
به دلیل توهینهای رئیس جمهوری امریکا به ایرانیان توسط بانوی
بیبدیلسینمایایرانخانمترانهعلیدوستیغرورآفرینبود.

سالیکهصدایآدمهابیشترشنیدهشد

سمیرا انصاری  -شیرازی  -ایمیل :زمخت و سخت ،سال تقال ،سالی
که امید بیشــتر رنــگ باخت ،اما صدای آدمها چه دردهایشــان و چه
شــادیها بیشتر از هر سال دیگری شــنیده شد ،دیده شد و به اشتراک
گذاشــته شــد .ســال فقدانهای بزرگ ،وعدههــای بزرگ .ســالی که
مثل دریچه هســت یا شاید سالی شــبیه پل برای ورود به یک مرحله
جدید که آبســتن اتفاقات مهمی اســت که حداقــل جوانههایش در
همین ســال ســر از خاک درآورده .نمیدانم قراره بشــر بیشتر از اینی

که هســت ویرانی به بار بیاورد یا باالخره دوباره یاد بگیرد از نو بسازد؟
ولی هر چی هست همین ســاله که تصمیم خیلیا رو برای ویرانی و از
نو ســاختن نهایی میکند ،برای دوباره امید داشــتن یا نداشتن برای
خاموشی یا از نو افروختن.

فکرمیکنمهمهماناینسالراباختیم

صدیقهغفاری:0913...770-سال جنگ ،سال سیاست ،سال آزمون
صداقت،فکرمیکنمهمهمان 95راباختیم.

بازخداراشکربشرعیدرااختراعکرد

فرشــتهنصرآبادی-ایمیل:هر سال بشر آرزوهای خوب برای عید آن
ســال دارد .منظورم فقط عید خودمان نیست .همه فرهنگها سال
نو را با آرزوهای خوب شــروع میکنند اما هنوز توپ اول ســال به صدا
درنیامــده ،گلولههــا و تهدیدهــا هم جــان میگیرند .باز خدا را شــکر
که بشــر چیزی بــه نام عید را اختــراع کرده که میشــود حداقل در آن
آرزوهای خوب کرد.

رحلتآیتاهللهاشمیتلخبود

مجیدمبشری-ایمیل:مســلماًرحلت آیــتاهلل هاشمی رفسنجانی

