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که بی رخ تو رسیدچه بی نشاط بهاري   

  
  دـیرخ تو رس یکه ب ينشاط بهار یچه ب
  فتــکه شک يا داغ دل ماست الله نشان

  دـــیبنفشه دم نیزلف تو ا يسوگوار به
  دـــزار خواهد ش که خاك رهت الله ایب
  دیبس که خون دل از چشم انتظار چک ز

  نــــسار شاهدان چمزلف نگون ادی به
  دــیب ۀــــیگر ار،ـــبیجو ۀنیدر آ نیبب

  
نرم نرمک  زمان،یدر کشور عز ،یخاک ةکر يبارد؛ اما آن سو یهوا همچنان سرد است و از آسمان برف و بوران م ارید نیا در

  . است... دنیو چش دنیشن ۀدر آستان بیدلفر يِخوشِ باد صبا يرسد و بویبهار از راه م
 یطیو آب و سبزه است؛ اما اکنون در شرا یو روشن مینس دنیشدنِ سرما و زمستان و در رس يعنان با سپرسال نو، هم دنیرس در

سو  یما رخت بر بستند و به سمت ب انیاز م يمتعدد يِ، هنرمندان نام آشنا95که در سال  میرویم یشمس دیبه استقبال سال جد
سن و حو پوران فزخزاد  يدیپس از آن داوود رش د؛یدر نقاب خاك کش يرو نینازن یِارستمیکسال، عباس  يپرواز کردند. ابتدا

توان بر ی. ممیبه سوگ نشست زیعز یداللهی نیمعلم و افش یبازگشت علیدر پروازِ ب زیما را تنها گذاشتند، در اسفندماه ن یجوهرچ
  کرد.. ادی م،یداد تاز دس يکه در سال جار یهنرمندان گریفهرست افزود و از د نیا

فرهنگ و هنر، سخت و  ی، اما از دست دادن اهال»شد میآخر االمر گل کوزه گران خواه« یچند مرگ حق است و همگ هر
 ۀکنند و پشت حوصل یناگهان و بدون مقدمه صحنه را ترك م ،یجوان نیکه در سن یهنرمندان و دل آزار تر است؛ خصوصاً بیغر

  کشند.ینورها دراز م
 »یخالقا ستنیز« ،»يزبانمند« شان،یکه به نزد ا اند؛دهینام» ابزارساز وانیح« ،»یاخالق وانیح«، »ناطق وانیح«انسان را  لسوفان،یف
که با  يهنر د؛ینام زین» هنرمند وانیح« توان، انسان رای. موانیاو از ح ةکنندزیانسان است و متما تیبخش انسانقوام »يابزارساز«و 
رسد و ی... در مینقاش نما،یآواز، تئاتر، س ،یقیدر رمان، داستان، مقاله، شعر، موس ياست و با خلق آثار نیعج نشیآفر و شیزا

  زند.یم یهست ۀفیخود را بر صح يِنقش ماندگار و ابد
ر شود و بیزرد م کیکای میآرزوها يهاوبرگ ردیگیابر دلم م کی ةشنوم، به اندازیرا م یخبر مرگ هنرمند وانسان خلّاق یوقت

بشر بر  نوع يِمندو توان تیخالق يهااز چراغ یکی نمیبیم نیالعيه به راشده، چرا ک یخال میپا ریکنم زیافتد. احساس میم نیزم
را  ییایتوان چشمان را بست و دنیپرداخته است. م يگریگذرگاه رفته و منزل را به د نیو از ا هخاموش گشت یخاک ةکر يرو

 ،یفسکیتاداس لر،یم وت،یال ر،یدانشور، شکسپ ،يدولت آباد ،يحافظ، فروغ، شاملو، ساعد ،يسعد ،يمولو ام،یتصور کرد که در آن خ
 ایند؛ چقدر آن دن... نباشلبرگیاسکات، اسپ کا،یدس ،یتارکوفسک ،یمیرکریم ،ییمهرجو ،يفرهاد ،یارستمیکوندرا، مارکز، کوستلر، ک

 زیانگاللروح و مینشاط و فسرده و بیآورد، بیکه آنجا سربر م يچقدر بهار ر؛یدر آن تحمل ناپذ »یبارهست«شود و یم رهیتلخ و ت
  خواهد بود...
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نوشد/ گاه در یودکا م ی/ مرگ گاهندیچیم حانیر یمرگ گاه«گفت:  یاست که م يکنم حق با سپهریاز اوقات فکر م یبرخ
که از  ریزنده تقدسخن  يبه رو میمرگ است/ در نبند ژنیلذت پر اکس يهاهی:/ رمیدانینگرد/ و همه مینشسته است به ما م هیسا

  .»میشنویصدا م يپشت چپرها
کرد که یمعلم نوشت، فکر نم یعل یِبه مناسبت درگذشت ناگهان نیدلنش یمتن ش،یروز پچند زیعز یِداللهی نیکه افش یهنگام

 یادگس نیخود را پس دهد و به هم طیکرد که قرار است چند روز بعد، بلینگرد؛ تصور نمینشسته است و به او م هیمرگ در سا
وس که نشد سرود. افسیم يشتریب زِیماند و اشعاردل انگیزنده م شتری! کاش بفیکند. ح كتر شهیهم يرا برا یتئاتر زندگ ۀصحن

 .»میچقدر تنها ماند بیس کیخوردن  يتلفظ درها/ برا یشانیپر انیفکر نکرد/ که ما م چیه«و سفر کرد و 


