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شیراز میزبان بزرگداشت کانونهای
مساجد فارس

دبیــر هیــأت هماهنگی و
نظارت بــر کانونهای فرهنگی
هنری مســاجد ،گفت :بیست
و ســومین ســالگرد تاسیس
کانون  هــای فرهنگی هنری
مساجد نوزدهم اسفندماه جاری
ساعت  ٣٠/٨صبح در شبستان
امــام خمینــی(ره) حرم مطهر
حضرت احمدبن موسی(ع) برگزار می   شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابــط عمومی   اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی   اســتان فارس ،بهزاد مریدی با اشاره
به اینکه سومین حرم میزبان بزرگداشت کانونهای مساجد فارس
اســت ،گفت :اهمیت و نقش کانون  های فرهنگی هنری مساجد
و اهداف کلی کانون در راســتای تحقق ارزشها و اصول سیاست
فرهنگی جمهوری اســامی   ایران می   باشــد و گسترش زمینه
مشارکت و مباشــرت مردم در امور فرهنگی ،هنری ،اجتماعی،
علمی   از اهم ماموریت  های این کانونهاست.
وی بــا تاکید بر اینکــه تبلیغ ،گســترش و تعمیق فرهنگ
روحبخش اسالم و تاکید بر آرمانها و ارزشهای معنوی و فرهنگ
اسالمی   در راســتای اهداف کانون  های فرهنگی هنری مساجد
قرار دارد ،ادامه داد :همگانی و عمومی   نمودن تمامی   عرصه  های
فرهنگی و هنری و تحقق آزادی مناســبتهای فرهنگی مردمی،
زمینه ســازی بــرای حضور فعــال جوانان و نیروهــای متعهد
در عرصــه فعالیتهــای فرهنگی و هنری و شناســایی و تربیت
اســتعدادهای درخشان و استفاده از اوقات فراغت جوانان و حفظ
و ترویج فرهنگ بسیجی و ارائه و عرضه فعالیت  های فرهنگی،
هنری بر اســاس موازین و ضوابط اســامی   و ایجاد جاذبه  های
فرهنگی هنری و کانون  های پرتحرک و فعال مذهبی ،اجتماعی
و مردمــی   در مقابله بــا تهاجم فرهنگی مبتذل اســتکبار و کفر
جهانی اهداف کانون  های  یادشده است.
این مقام فرهنگی استان با این توضیح که هم اینک مجموع
مساجد استان به ٤٧٣٨باب می   رســد ،افزود :در مجموع ١٢١٧
کانون فرهنگی و هنری در مساجد فارس فعالیت دارند که از این
تعداد  ٦٩٧باب مسجد شهری است و تعداد کانون  های فرهنگی
و هنری مساجد روستایی به  ٥٠٣باب می   رسد.
پنج خانه دیجیتال در مساجد فعالیت دارند
باقری سرپرست کانونهای فرهنگی هنری مساجد نیز در این
باره به  ٣٦٣باب کتابخانه  های کانون  های مســاجد فارس اشاره
کرد و گفــت٤٣ :کانون ویژه مصلی ٧٦ ،خانــه نور ٣٧ ،کانون
تخصصی در کنار هشــت کانون مســاجد دانشگاه  ها در فارس
وجود دارد.
نمایندگی خبرگزاری شبســتان در فــارس تصریح کرد :پنج
خانه دیجیتال مستقر در مساجد فعالیت  های مختلفی را در زمینه
آموزش و تولید محصوالت دیجیتالی سامان می   دهند.
سرپرســت کانونهــای فرهنگی هنری مســاجد و نمایندگی
خبرگزاری شبستان در فارس در ادامه به تشریح ویژه برنامه  های
بیست و ســومین مراسم بزرگداشت سالگرد تاسیس کانون  های
فرهنگی هنری مساجد پرداخت و خاطرنشان کرد ١٨ :اسفندماه
جــاری در برنامه ای برای بزرگداشــت این رویــداد فرهنگی
برگزار می   شــود که در آن افزون بر ســخنرانی نماینده ســتاد
عالی کانونهای فرهنگی هنری مســاجد کشور ،حجت االسالم
و المسلمین دکتر رفیعی پیرامون بزرگداشت  ١٨اسفند سخنرانی
خواهد داشت.
رضا باقری در پایان گفت :بیســت و سومین سالگرد تاسیس
کانون  های فرهنگی هنری مســاجد نوزدهم اســفندماه جاری
ســاعت  ٣٠/٨صبح در شبســتان امام خمینی(ره) حرم مطهر
حضرت احمدبن موسی(ع) برگزار می   شود.
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سیما جفاکش :این هفته خوشاشیراز
میزبان رضا کیانیــان مرد همه فن حریف
ســینمای ایران بود که عالوه بر بازیگری
عکاس ،مجســمه ســاز و نویســنده ای
زبردســت و خبره ای هم هســت ،بازی
درخشــانش در فیلم کفش  هایــم کو در
جشــنواره  ی فیلــم فجــر امســال آنقدر
بی نظیر بود که موقــع اکران این فیلم در
تاالر حافظ شــیراز همه در سکوت عمیق
حیرت تحسین برانگیزی فرو رفته بودند.
و
ِ
برنامه خوشاشــیراز جمعه هر هفته به
تهیه کنندگی  هادی قندی از ســاعت  9تا
 11:30دقیقه از شــبکه اســتانی فارس و
شبکه سراسری شما پخش می   شود.
در ادامه قسمت  هایی از حرف  های رضا
کیانیان را با هم می   خوانیم:
لقبی کــه رضا کیانیان بــرای خودش
انتخاب می   کند(( شعبده باز ))هست چون:
رضــا کیانیان :من خیلی دوســت دارم
تماشــاگرم را به حیرت وا دارم ،تماشاگر
برای همین هســت که پــول میده بلیط
میخره و میاد ســینما که بیاد حیرت بخره
و از فیلمی   که می   بینه لــذت ببره .گاهی
با رفتن در قالب  یک نقش  یا تماشــاگر را
بردن در لحظاتی از عواطفش می   تواند این
حیرت را به وجود آورد.حیرت فقط منظورم
کارهای تکنیکی نیست چون ابزار دیجیتال
و افراد مستعد زیادی هستند که می   توانند
ایــن کار را انجام دهنــد ،منظورم حیرت
بازیگری و حیــرت کارگردانی  یا حیرت در
موســیقی و طراحــی صحنه  ی  یک فیلم
هست که زیاد به تکنیک مربوط نمی   شود.
رضا کیانیــان و خاطرات دوران
کودکیش :
من وقتی خیلی کوچک بودم با پدرم که
خداوند رحمتش کند می   رفتم سینما  یعنی
پدرم مرا به ســینما می   برد ،ما ،در مشهد
زندگــی می   کردیم،من در تهــران متولد
شدم و در مشــهد بزرگ شدم و حاال هم
حدود  یک سال  ،یک ســال و نیمی   هست
که به مشهد بازگشــتیم و در آنجا زندگی
می   کنیم .پدر من هر روز چهارشــنبه که
فیلم  هــا را عوض می   کردند می   رفت و در
هفت ســینمایی که آن زمان مشهد داشت
در تمام ســینماها  یک سکانس از هر کدام
از فیلم  ها می   دید با تمام مدیران سینماها
هم آشــنا بود برای همیــن از هر کدام از
فیلم  های جدیدی که اکران شــده بود  یک
ســکانس می   دید،از فردای آن روز تصمیم
می   گرفت که کــدام فیلم را اول ببیند بعد
به ترتیب تمام فیلم  ها را می   دید تا هفته  ی
بعد که دوباره فیلم  ها عوض می   شد ،بعدتر
که چندتا سینما دوباره اضافه شد  یا مجبور
می   شــد که در  یک روز دو تا فیلم ببیند  یا
در بعضــی از هفته  ها مجبور می   شــد که
چندتا از فیلم  هــا را نبیند من هم کوچولو
بودم جلوی دوچرخه پدرم می   نشســتم و
مرا با خودش می   برد ســینما من همیشه
دســته  ی دوچرخــه را می   گرفتم و جلوی
دوچرخه می   نشستم و پاهایم روی میله  ی
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معــاون فرهنگی ادراه کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی   اســتان فارس جزئیات طــرح «عیدانه
کتاب» در شــیراز را تشــریح کرد و گفت۹۰۰ :
میلیون تومان بودجه “عیدانه کتاب” در کل کشور
به این حرکت فرهنگی اختصصاص  یافت است.
شــفیعی با اعالم آمادگی دوازده کتابفروشی
فارس برای “عیدانه کتاب” ،گفت :آیین  یاد شــده
از اتفاقــات فرهنگی در حوزه نشــر با همکاری
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی   است که بخشی
از  یارانه مصرفکننده را به ســمت کتابفروشیها
ســوق می   دهــد و برای آن در ســطح کشــور،
 ۹۰۰میلیون تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
معــاون فرهنگــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی   استان فارس گفت :طرح «عیدانه کتاب»
از اتفاقات خوب در حوزه نشــر با همکاری وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی   است که بخشی از  یارانه
مصرفکننده به ســمت کتابفروشیها سوق داده
شــده و این اتفاق بیسابقه بوده که  ۹۰۰میلیون
تومان بودجه ،برای این امر اختصاص داده شود.
شــفیعی افزود :ســابق بر این کتابفروشیها
حمایتــی را در چرخه  یارانه  ها در وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی   نداشــتند و اتفاق دیگر  ،یارانه
مصرفکننده از مدخل کتابفروشــیها بود که در
هفته کتاب بخش اول آن با عنوان « کتابفروشی
به وســعت ایران» اجرا شــد .در ایــن طرح که
حدود  یک هفته اجرایی شــد  ١٠٣کتابفروشــی
عضو شــدند و بالــغ بر  ١٥هزار نفر در سراســر
کشور در  ٢٦اســتان موفق شــدند از این  یارانه
اســتفاده کنند و مبلغ  ٦٠٠میلیون کتاب خرید و
فروش شد .این امر تأثیر خوبی بر فضای کتاب و
کتابخوانی داشت.
وی اظهار داشــت :با توجه بــه بازخوردی که
طرح «کتابفروشی به وسعت ایران» داشته است،
قصد داریم این طرح را به بهانه مختلف در مقاطع
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رسول خد    ا (ص)

آمادگی دوازده کتابفروشی فارس
برای “عیدانه کتاب”

زمانی مختلف در طول ســال اجرا کنیم تا رونق
نســبی را در طول سال برای کتابفروشیها ایجاد
شــود و همچنین با توجه به فضای پرنشاط عید
نوروز فرصتی برای مردم و کتابفروشــیها ایجاد
گردد تا از این فضا برای ادامه این طرح اســتفاده
شــود ،از این رو طرح « عیدانه کتاب» با شــعار
«امســال کتاب عیدی دهیم» نوشــته شد و در
اســتان فارس نیز  ١٢کتابفروشی به میدان آمده
اند.
او ادامه داد :کمپین «عیدانه کتاب» بســیاری
از نویســندگان ،هنرمندان ،اهالــی قلم و ...مردم
را تشــویق می   کند که به جای پول و سررسید،
کتــاب عیدی دهند .این اتفاق در اســتمرار طرح
تخصیص  یارانــه به کتاب فروشــی  ها بود .مردم
با مراجعــه به کتابفروشــی  های عضو این طرح

رضا کیانیان در خوشا شیراز
جلوی دوچرخه خواب می   رفت هیچ غَری
نمی   زدم چون اگر غَر میزدم ممکن بود مرا
به ســینما نبرد طاقت می   آوردم و جاهایی
که از دوچرخه پیاده می   شدم متوجه میشدم
که  یک پام کار نمی   کند و  یکی از پاهام کار
می   کنه و می   توانســتم لنگان لنگان بروم
ســینما،بعضی وقت  هــا در زمســتان هم
که جلــوی دوچرخه  ی پدرم می   نشســتم
و مرا به ســینما می   برد چــون پدرم   یک
پالتوی بلند همیشــه می   پوشید  یک شاپو
هم داشت،شــغل پدر من کله پز بود،وقتی
که بــاران می   آمد،بــاران می   ریخت روی
کاله شــاپوی پدرم و از جلوی شاپو باران
می   ریخت پشــت گردن من که در جلوی
دوچرخه نشســته بــودم ولی بــاز هم به
کِیف اینکه به ســینما می   رفتیم تمام این
سختی  ها برایم ارزش داشت من فیلم  هایی
را به  یــاد دارم که مربوط بــه دوران آخر
سینمای صامت هســت آن موقع دوبله و
این چیزها آمده بود امــا گاهی فیلم  های

بزن بهادرهای زمان خودش بود و شغلش
هم کله پزی بوده و عاشق سینما،عموهای
من هم همین طور عاشــق ســینما بودند،
مادرم  یک زن محجبه ای بود که همیشــه
تا آخر عمرش چادرش روی سرش بود اما
مادر من هم رگه  هایی هنری داشت،مادرم
برای ما نقاشــی می   کرد برای ما مجسمه
می   ســاخت ،در واقع ما از این پدر و مادر
به وجود آمدیم برادر بزرگ من داوود او جزو
پیشکسوتان تئاتر مشهد هست من همیشه
اولیــن معلمم در این حرفه برادرم بوده که
بزرگ شــدم  یک خواهر من خیاط هست
و مزون دارد،تــک دوزی می   کند و معلم
خیاطی هم هست ،مشاورخیاطی مجله  ی
ایده آل هم هست،یکی دیگر از خواهرهای
من هم ،نقاش و مجسمه ساز هست که او
االن ایران نیســت  یک برادر دیگری دارم
که در کار چاپ هست،یک برادر دیگرم که
او هم در مشهد هســت و در انجمن  های
خیریــه فعالیت دارد اما عکاس هســت و

صامت را هم نشــان می   دادنــد آن موقع
تــازه فیلم  های کارتونی آمــده بود که به
آن می   گفتند مضحــک قلمی   که  یعنی با
قلم می   کشــند و کارهای مضحکی دارند
.من هنوز هم ســینمای قهرمان محور را
دوست دارم.
نظر رضا کیانیان در مورد سینما:
هــر کســی در زندگیــش رویاهایی
دارد که همیــن رویا باعث می   شــود در
کارت پیشــرفت کنی اما اگــر در زندگی
و کارت رویا نداشــته باشــی هیچ اتفاقی
نمی   افتد،ســینما هم می   تواند در فیلم  ها
رویا پردازی و داشتن رویا را به بینندگانش
نشــان دهد و در کنارش شادی و قهرمان
پــروری کند نــکات و اصولی کــه بعد از
انقالب در ســینمای ما کمرنگ شده اند.
من در ســینما هم رویا را دوست دارم هم
شادی و هم قهرمان پروری را.
مــا ،در خانــواده  ی کیانیــان
رگه  هایی از هنر داریم
رضاکیانیان :پدرم در زورخانه کار می   کرد
و از دوســتان طِ یِب حاج رضایی بوده و از

عکاس خوبی هم هست  یعنی تمام ما  یک
رگه  ی هنری در زندگی داریم و داشــتیم
اینکه مــن چه جوری بازیگر شــدم هیچ
کس  یادش نیســت خودم هم  یادم نیست
من همیشــه زمانی که از سه سالگی  یادم
هســت که برای اطرافیان خیلی نزدیکم
پدر و مــادر و خواهر و برادرانم همیشــه
وقتی فیلمی   می   دیــدم ادای این و آن را
درمی   آوردم بعد هم فیلم را برای نزدیکانم
بازسازی می   کردم.
رضا کیانیان و آل پاچینو و رابرت
دنیرو
رضا کیانیان :من دلــم می   خواهد که
با هیچ کس مقایســه نشــوم چون وقتی
می   خواهنــد در مورد آن شــخص حرف
بزنند می   گویند خیلی خوب هســت مثل
آل پاچینو حاال در مــورد آل پاچینو حرف
بزنیــم و در مورد خود آن شــخص حرف
نمی   زنند.کســانی که به من می   گویند آل
پاچینو و رابرت دنیرو بیایند مشخصات مرا
در نظر بگیرند نه مشــخصات آل پاچینو و
رابرت دنیرو را.من از آل پاچینو تنوع نقشم

می   تواننــد از  ٢٠درصد تخفیف بجــز کتابهای
کمک درسی برخوردار شــوند و تنها شرط بهره
برداری از این طرح ،ارائه کارت ملی است.
معــاون فرهنگی ادراه کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی   اســتان فــارس ،بــا اشــاره بــه اینکه
کتابفروشــی  هایی در سراسر کشور تاکنون عضو
این طرح شدهاند ،افزود :استان  های فارس تهران،
اصفهان ،خراســان رضوی و آذربایجان شــرقی
بیشترین کتابفروشــی  های شرکت کننده در این
طرح هستند که این طرح با بودجه   ای  یک میلیارد
تومانی در کل کشور اجرا می   شود و برای مرحله
آغازین آن  ٩٠٠میلیون تومان در نظر گرفته شده
و بنابراین هر ایرانی میتواند تا ســقف  یک میلیون
ریال کتاب خرید کند.
وی افزود :در طرح « کتابفروشــی به وسعت

خیلی بیشــتر هست،تقریبا هر بازیگری در
جهان  یک مشــخصه  ی خاص خودش را
دارد،یک ســری بازیگر هستند که شما هر
کاری کنید نمی   توانید مشــخصه ای برای
آنها تصور کنید  یک سری بازیگرها هستند
که تک نقش هســتند و در تمام عمرشان
فقط  یک نقش را بازی می   کنند،یک سری
از بازیگرها هســتند که چند نقش هستند
مثل آل پاچینو و رابرت دنیرو که نقش  های
زیادی بازی می   کنند که این نقش  ها  یک
محــدوده دارد که این محــدوده به همان
مشخصه  ی آنها بســتگی دارد،یک سری
از بازیگرانی هســتند کــه آنها همه نقش
هســتند و من همیشه دوســت داشتم که
جزو بازیگران دســته  ی ســوم باشم که
وقتی می   گویند رضا کیانیان بگویند بازیگر
هست و برویم ببینیم این دفعه چه چیزی
بازی کرده  یعنــی نمی   توانند حدس بزنند
که من چه نقشــی را با چه مشــخصه ای
بازی کردم که این هــم خودش  یک نوع
شــعبده هســت مثل فیلم کفش  هایم کو
در جشــنواره  ی فیلم فجر امسال که آنجا
نقش  یــک آلزایمری را بــازی می   کردم،
رابرت دنیرو و آل پاچینو چند نقش هستند
اما من بازیگر همه نقش هستم .
چیزی که در زندگــی مرا خیلی
خوشحال می   کند خوشحالی مردم
هست.
رضــا کیانیان:من از غــم و تاریکی و
ناراحتی مردم خیلی ناراحت می   شــوم،در
خیابــان کــه راه مــی   روم وقتی  یک نفر
مرا می   بیند و لبخند می   زند خدا را شــکر
می   کنم که وسیله ای شدم که حال مردم
خوب شود و  یک لبخند بزنند و امیدوارم که
حال همه خوب شود.
دوســت دارم با تمــام بازیگران
زبردست و قوی دنیا همبازی می   شدم
رضا کیانیان :من تقریبا با تمام بازیگران
جهان دوســت داشــتم که همبازی باشم
چون بــا هر بازیگری که بــازی می   کنی
وارد  یک چالش جدیدی می   شــوی و لذت
بخش هســت من وقتی بازی می   کنم از
بازی لــذت می   برم کــه آن کار را انجام
می   دهم،مثال من  یک نفر را از دست دادم
آن هم مهــدی فتحی بود کــه از دوران
دانشجویی با ایشــان آشنا بودم و قرار بود
بارها در تئاتر و سینما با هم همبازی شویم
و نشــد البته در آن دنیا در بهشت با ایشان
همچین کاری خواهم کرد،مثال من سعید
پورصمیمی   را خیلی دوســت دارم ولی در
نقش  هــای خیلی کوتاهی بــا او همبازی
بودم در سریال دوران سرکشی ،بچه  های
خیابان،یه حپه قند ،مهدی  هاشــمی   را هم
خیلی دوســت دارم که بــا او هم در  یک
نقش خیلی کوتاهی در سریال دکتر قریب
همبازی شــدم ،امــا با او بــازی نکردم،
مــن فکر می   کنم تمــام بازیگرانی که ما،
در ایــران داریم همگــی بازیگران خوبی
هستند به شــرط اینکه سر جای خودشان
قرار بگیرند.

ایران» تعدادی از کتابفروشی  ها مشارکت نداشتند
اما در طرح « عیدانه کتاب» تقریبا تمام استان  ها
حضور فعال دارند .سامانه آنالینی از طرف وزارت
ارشاد طراحی شــده که در این سامانه چند اتفاق
خوب بــرای عالقمندان به حــوزه کتاب خواهد
افتــاد .تمــام فعالیت  های عیدانه کتــاب در این
سامانه ثبت و قابل مشاهده خواهد بود .همچنین،
نقشه آنالینی در این سامانه طراحی شد که در آن
تعداد کتابفروشی  های فعال در هر استان ،آدرس
و مشخصات آنها ثبت شــده است .در این نقشه
میزان مشارکت و ســهم کتابفروشیها نیز ثبت
میشــود که از طریــق آن می   توانیم از وضعیت
فروش کتابها مطلع شویم.
در ادامه ،شــفیعی بــه اهداف اجــرای طرح
« عیدانه کتاب» اشاره کرد و گفت :بهرهگیری از
فرصت نوروز و سنت ایرانی عیدی دادن ،گسترش
طرح به تمام اســتانها ،تأکید بر کتابفروشیهای
شــاخص و مهــم در اســتان و شــهر ،ارتقای
ابزارهــای و روشهای نظارتــی و کنترلی برای
بهبود خدمات و ترغیب و تشــویق کتابفروشیها
برای عضویــت در طرح از جملــه اهداف طرح
« عیدانه کتاب» هستند.
معــاون فرهنگی ادراه کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی   اســتان فارس در پایان با تاکید بر اینکه
این اهالــی در طرح عیدانه کتــاب با  ١٢کتاب
فروشی فعال از فارس وارد میدان می   شوند ،بیان
داشت:انتشــارات و کتابفروشی شــهید عبدالرضا
مصلی نــژاد از جهرم ،کتابفروشــی جبهه کتاب
فسا ،نشر دانشــگاهی عبدالرسول داودی کازرون
و  ٩مکان دیگر نیز از شــیراز با عنوانهای؛ کتاب
فروشی  های ایرانیان ،دهقان ،کتاب منگان ،کتاب
اسفند ،کتاب  هانیوان (منگان ،)١کتابسرای قائم،
کتابفروشی فرهنگ و هنر و همچنین کتابفروشی
بزرگ دهخدا ،در این طرح حضور دارند.

یادش به خیر آن روزها

علی محمدی معروف به ســید علی متولد خمین است و
 60زمستان را پشت سر گذاشــته است .وی سالها در کنار
کار کشاورزی با تعزیهگردانی مأنوس بوده و با عشق به ائمه
اطهار از کودکی به نوجوانی و ســالمندی قدم گذاشــته و در
کنار پدرش که با نغمهها و الحان و نواهای عاشورایی و نسخ
تعزیه آشنایی داشــته بالیده و قد کشیده و میراث سالهای
کارگــری و کشــاورزی و عشــق به اهلبیت ،دســتهای
پینه بســته و دل شکستهای اســت که به او رسیده و اکنون
که سر بر آســتان پیری و از کارافتادگی دارد گویی کسی او
را به جا نمیآورد ،آن هم در شــرایطی که مشکالت زندگی
و تنگناهــای مالی گریبانش را گرفته و او را به زوایای عزلت
کشانیده است.
اکنون پس از  50سال تعزیهگردانی و نزدیک به  700اجرا
و طلب اشک از دلسوختگان ائمهی اطهار روزهای تنهایی و
بیکسیاش را با مرور نســخههای منحصر به فردی که در
محرم پشــت سر
اختیار دارد و خاطرات به  یاد ماندنی از ایام ّ
میگذارد.
چند ســالی اســت که ساکن شیراز اســت و با وجود این
که در زمینه هنرهــای آیینی پس از نیم قرن نقشآفرینی و
تعزیهگردانی از صاحبنظران این رشــتهی نمایش محسوب
میشود اما کسی او را نمیبیند.
به راســتی پاسداشت کسانی که ســالها در این عرصه
نقشآفرینی کرده و طعنهها و کمنگریهای رژیم ستمشاهی
را به جان خریده و پایداری کردهاند بر عهدهی چه کســانی
است؟!
خــودش میگوید :ســالها در امامزاده داوود ،انشــان،
گلپایــگان ،طیبآباد ،خانآبــاد خمین و مبارکــه همراه با
میرزا حســنآقا و آقاتقی تعزیهخوان نقش طفالن مســلم،
زینــب و ســکینه و علیاکبر را عهدهدار بــودم .در آن زمان
مردم بــا باورمنــدی و صمیمیت خاصی بــا تعزیهگردانها
همنوایــی میکردنــد امــا امروزه تنهــا از این مراســم به
عنوان  یــک نمایــش آیینی که بیشــتر بــه درد جلب نظر
گردشــگران خارجی میخورد نــگاه میکنند  .یادش به خیر
روزهایی کــه با کربالیی جعفر اســکندری ،میــرزا محمد
ســامت و میرزا محمد محمدی چنــد روز مانده به محرم
مشــغول تمرین میشــدیم و مردم از هــر صنف و گروهی
برای تأمین وســایل و ابزار نمایش ما را  یــاری میکردند...
  یادش به خیر آن روزها

