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افشین یداللهی تا
بهشت زهرا بدرقه شد
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چهرهها و خبرها
نرسیدن به «کلوزآپ»
دس�تان��درک��اران «آپ���ارات» که قصد
داشتندبرنامههفتگیسینماییرابا
عنوان«کلوزآپ» با حضور زندهیاد
علیمعلمتولیدکنند،اعالمکردند
به سبب درگذشت ناگهانی این
منتقد و تهیهکننده سینما ،تولید این
برنامه منتفی است .قرار بود تولید این برنامه اینترنتی
با حضور علی معلم در قالب برنامه سینمایی هفتگی
«کلوزآپ» ادامه یابد اما متأسفانه ،روزگار این فرصت را از
سینمای ایران و سینمادوستان ایرانی دریغ کرد.
نوشتن پیام روز ملی تئاتر
علی نصیریان پیام روز ملی تئاتر را
مینویسد.روز ملی تئاتر ،برای
نخستینبار  7ف��روردی��ن  96با
پیام علی نصیریان گرامی داشته
میشود.ویژه برنامههای روز ملی
تئاتر با افتتاح موزه عروسکهای گروه
تئاتر "آران" و اجرای گروههای نمایش خیابانی در محوطه
مجموعه تئاتر شهر  ،تماشاخانه سنگلج  ،تاالر هنر و تعدادی
از تماشاخانههای خصوصی برگزار می شود.
میهمان شبکه نمایش خانگی
لیال بلوکات با فیلم سینمایی«آس و
پاس» به کارگردانی آرش معیریان
میهمان شبکه نمایش خانگی
ش��د.ف��ان��ت��زی-م��وزی��ک��ال «آس و
پاس» در اکران ،فروش ۵میلیاردی
را پشت سر گذاشت اما به دلیل پخش
تیزرهای آن در شبکه های ماهواره ای برای نمایش خانگی
آن مشکالتی پیش آمد .محمدرضا هدایتی ،سحر قریشی،
حسام نواب صفوی ،محمدرضا شریفی نیا ،بهاره رهنما و
مهران غفوریان در این فیلم حضور دارند.
رسیدن به توافق نسبی
ک��ارگ��ردان فیلم «ج��اده سه ه��زار» با
افسانه چهره آزاد برای ایفای نقش
در ای��ن پ���روژه در ح��ال م��ذاک��ره
است .این فیلم به کارگردانی رضا
حسینآبادیاواخرفروردین جلوی
دوربین می رود.حضور مجید مشیری
به عنوان بازیگر ،قطعی است وهمچنین با افسانه چهره آزاد
توافق نسبی شده است .مذاکره با بازیگران دختر و پسر
جوان فیلم ادامه دارد و تعدادی از بازیگران تئاتر کشور در
این فیلم حضور خواهند یافت.
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خواجوی کرمانی

این بوی بهاراست که از صحن چمن خاست
یا نکهت مشک است کز آهوی ختن خاست
انفاس بهشت است که آید به مشامم
یا بوی اویس است که از سوی قرن خاست
این سرو کدام است که در باغ روان شد
وین مرغ چه نام است که از طرف چمن خاست
بشنو سخنی راست که امروز در آفاق
هر فتنه که هست از قد آن سیم بدن خاست
سودای دل سوخته الله سیراب
در فصل بهار از دم مشکین سمن خاست
تا چین سر زلف بتان شد وطن دل
عزم سفرش از گذر حب وطن خاست
آن فتنه که چون آهوی وحشی رمد از من
گویی ز پی صید دل خسته من خاست
هر چند که در شهر ،دل تنگ فراخ است
دل تنگی ام از دوری آن تنگ دهن خاست
عهدی است که آشفتگی خاطر خواجو
از زلف سراسیمه آن عهدشکن خاست
موالنا

اندر دل من مها دلافروز تویی
یاران هستند و لیک دلسوز تویی
شادند جهانیان به نوروز و به عید
عید من و نوروز من امروز تویی
سنایی غزنوی

با تابش زلف و رخت ای ماه دلفروز
از شام تو قدر آید وز صبح تو نوروز
از جنبش موی تو برآید دو گل از مشک
وز تابش روی تو برآید دو شب از روز

خواجه حافظ شیرازی

ساقیا آمدن عید مبارک بادت
وآن مواعید که کردی مرواد از یادت
در شگفتم که در این مدت ایام فراق
برگرفتی ز حریفان ،دل و دل میدادت
برسان بندگی دختر رز گو به درآی
که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
چشم بد دور کز آن تفرقهات بازآورد
طالع نامور و دولت مادرزادت
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح
ور نه توفان حوادث ببرد بنیادت
ملک الشعرای بهار

رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود
درود باد بر این موکب خجسته ،درود
به هرکه درنگری ،شادی پزد در دل
اندهی کند بدرود
به هرچه برگذریُ ،
فروغی بسطامی

عید آمد و مرغان ره گلزار گرفتند
وز شاخه گل داد دل زار گرفتند
نوروز همایون شد و روز می گلگون
پیمانهکشان ساغر سرشار گرفتند

رضا اسماعیلی

ياران! نزول معجز ه گل مبارک است
در اين بهار ،شورش بلبل مبارک است
در باغ گل ،زيارت سوسن تبرک است
در صحن گل ،تالوت سنبل ،مبارک است
بر غنچهای که در به بهاران گشوده است
آزادی از حصار تغافل ،مبارک است
در اين بهار ،سمت شکفتن سفر کنيد
گلگشت باغ ،در سفر گل مبارک است

منوچهری دامغانی

نوروز ،روزگار نشاط است و ایمنی
پوشیده ابر ،دشت به دیبای ارمنی
از بامداد تا به شبانگاه می خوری
وز شامگاه تا به سحرگاه گل چنی
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قبله دل ها

سعدی شیرازی

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز
عبید زاکانی

چو صبح رایت خورشید آشکار کند
ز مهر قبله افالک زرنگار کند
رسید موسم نوروز و گاه آن آمد
که دل هوای گلستان و اللهزار کند
نظامی گنجوی

بهاری داری از وی بر خور امروز
که هر فصلی نخواهد بود نوروز
گلی کو را نبوید آدمیزاد
چو هنگام خزان آید برد باد
سلمان هراتی

دل باغ تا سبزه را آرزو کرد
بهار آب و آیینه را رو به رو کرد
زمین را در اطراف باران رهانید
تن خسته ی خاک را زیر و رو کرد
تشر زد به تاالب های زمین گیر
دل قطره ها را پر از جستجو کرد
خیابان پر از خلوت و خامشی بود
خم کوچه ها را پر از های و هو کرد
نگاهم پی خواهشی سبز می رفت
بهار آمد و با دلم گفتگو کرد
مرا با صدای تر آب ها خواند
مرا با دل خسته ام رو به رو کرد
چنان با من از مرگ آالله ها گفت
که روحم تب مرگ را آرزو کرد
سعید بیابانکی

شیشه های خانه بی غبار شد
آسمان نفس کشید
دشت بی قرار شد
بهار شد!

محمد جواد غفورزاده شفق
جان جهان و قبله دل هاست ،فاطمه
روح نماز و رمز توالست ،فاطمه
قدرش فراتر از شب قدر است و در حجاب
مسند نشین عصمت و تقواست فاطمه
چون سر آفرینش از اول وجود اوست
هستی تمام صورت و معناست فاطمه
دارد شمیم نرگس و یاس و محمدی
یعنی که مظهر همه گل هاست فاطمه
در هر زمان اراده کند از بساط فرش
مهمان عرش ربی االعالست فاطمه
همسایه از نماز شبش فیض می برد
وقتی که در حضور مصالست فاطمه
در قاب چشم فاطمه ،تمثال مرتضی است
هر جا علی نظر کند آنجاست فاطمه
از فیض سایه پروری آفتاب وحی
روشن به نور علم االسماست فاطمه
غیب و شهود جلوه گر است از صحیفه اش
آیینه ی حوادث فرداست فاطمه
مریم اگرچه دامن عصمت پناه داشت
مام دو مریم و دو مسیحاست فاطمه
در پرتو مکارم اخالق احمدی
دنیایی از تقدس و تقواست فاطمه
اول ستاره ای که شود وارد بهشت
ام االئمه زهره ی زهراست فاطمه
در مدح او رساتر از این واژه ای نبود
احمد که گفت ام ابیهاست فاطمه
گفتی پیامبر به سریر سخن نشست
وقتی برای خطبه به پا خاست فاطمه
لبیکی از مهاجر و انصار بر نخاست
آری دریغ و درد که تنهاست فاطمه
در خاندان عصمت ،در اهل بیت وحی
اول شهید راه توالست فاطمه
صدیقة الشهیده بخوانش که راستی
قربانی حمایت موالست فاطمه
دیروز اگر به پاس والیت قیام کرد
امروز نیز منتظر ماست فاطمه.... .
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