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کوروش درخواست خواب دارد!

یه چیزی
از آنجایــی کــه ناگهان مســیرهای منتهی به پاســارگاد
ً
همین
تو
مسدود شد تا احتماال کسی نرود آنجا و سر و صدا کند
ها
مایه
و آرامش کوروش را بخراشد و ا و را ازخواب بیدار کند،
تنهــا راه ارتباطی او با بقیــه ،از طریق همین گروههای
تلگرامی است؛
کوروش :عشقا بیدارید؟!
اشکدوم :مگه تو نخوابیدی؟!
کوروش :نه یه مدته اینسومنیا گرفتم.
فریور خراباتی
اشــک دوم :چه مریضی باکالسی داری ،من نهایتاً
حساسیت فصلی بگیرم و اشکمدر بیاد.
کــوروش :تمــام سپاســم از آن کســی اســت کــه بــه من نیــازی نداشــت اما
فراموشم نکرد!
ویلیام شکسپیر :داداشی جسارتاً این جمله برای منه!
کــوروش :اى پســرمن نیکوکار باش نــه بد کار ،زیرا زندگانى انســان جاودان
نیست و هیچ چیز از کردار نیک الزمتر نیست.
ویراستار روزنامه :نیست درست نیست« ،است» بهتره!
کوروش :میذارید دو کلمه حرف بزنم یا بیام براتون؟!
آریا کوروشــی :آقای کوروش ،آیا به نظر شــما درست است که ما نتوانیم به
مراسم ساالنه بیاییم؟!
کــوروش :اگه این جمله رو نمیگن مال خودشــونبوده باید عرض کنم من
هر از چند گاهی دوســت دارم جادهســازی کنم ،اغلب هــم روز جهانیخودم،
دست به کلنگ میشم!
پروفسور سمیعی :بــا سالم ،پروفســور مجید سمیعی هستم ،یک گروه توپ
و باحــالزدم که براتــون عکس از آخرین کوبلنهای طــرح کوروش کبیر زدم،
اگه آریایی هســتی عضو شــو ،تازه یه سری جمالت خفن براتون میذارم که اگه
مغرور باشید به دردتون میخوره ،بوس بوس!
حســین پناهی :کوروش ســام خوبــی؟! خبرداری من جملــه جدید چیزی
گفتم یا نگفتم؟! یه مدته پروفایل اینستاگرامم رو به روزرسانی نکردم ،دمتون
گرم ،من برم مسواک بزنم و بخوابم!
روازاده :ســام به همه عشــقا ،پیرو پیغام قبلی فردی به نام حسین پناهی
باید بگم که مگه حیوونها مسواک میزنن که ما مسواک بزنیم؟!
تتلــو :داداشــی تو کجا بودی تا حــاال؟! چرا به فکر من نرســید این جمله رو
بگم؟ اه!
دکتر شریعتی :بچهها راستی جریان وزیر علوم به کجا رسید؟!
پروفســور سمیعی :با ســام من مجید ســمیعی هســتم ،اگه مغرور هستی
عضو این گروه بشو تا جواب سؤالت رو بگیری!
اشک دوم :یکی بیاد اینرو ا ز گروه حذف کنه.
پروفســور حســابی :اگه برای وزارت علوم روی من حســابکردید باید بگم
شرمندهام ،من سرم شلوغه اما اگه خیلی اصرار دارید وزیر علوم میشم.
کــوروش :آقای الهام! انقد ر پروفایل فیک درســت نکن ،شــرمت باد ،همه
تون برید میخوام بخوابم!
روایت غریبی «تئاتر کودک» از زبان مرضیه برومند

تئاتر

عشق و دیگر هیچ

شنبه شــب گذشــته مرضیه برومند به برنامه «چشم
شــب روشــن» رفت تــا از غریبــی تئاتر کــودک بگوید.
از اینکــه فعــاالن این عرصه عاشــقند ولی بــا بیپولی
چــراغ ایــن تئاتر را روشــن نگــه داشــتهاند .او از داوود
رشــیدی هــم گفت که زمینــه را برای تئاتــر تلویزیونی
بچههــا فراهــم کرد و اگر مــا حاال تئاتر کــودکان داریم
مدیــون او هســتیم .برومند گفت« :همــه میدانند که
بایــد بــرای بچهها از کودکی ســرمای ه گــذاری فرهنگی
کــرد امــا متأســفانه گاهی احســاس میکنیــم به جای اینکه شــاهد رونــد رو به
رشدی باشیم متوقف یا دچار معضل بازگشت به عقب میشویم».
کارگــردان «خونــه مادربزرگه» با تأکیــد براینکه تئاتر کــودک و نوجوان باید
در تلویزیون هم باشــد،گفت« :من بارها با خیلی از مســئوالن و مدیران شبکه
و گروههــا هــم در این باره صحبت کرده و آنها اســتقبال کردهاند .گفتهام ما که
هر ســاله در همدان جشــنواره داریم و نمایشهایی در این ایام اجرا میشــود
یــا آثاری کــه در تاالر هنــر روی صحنه میرونــد ،کارهای خیلی خوبی هســتند
کــه یــک بار اجرا میشــوند و تمام .شــما بیایید اینهــا را ضبط و در اســتودیو با
دکوپــاژ تلویزیونــی تبدیــل بــه تله تئاتر کنیــد ».فایده ایــن اقدام از نظــر او این
اســت که ممر درآمدی برای تئاتریها خواهد بود که با بیپولی و بدبختی کار
میکنند؛چون اگر ســالنهای نمایش پر هم شــود ،بچهها درآمد پایینی دارند
و ببینید چقدر عاشــقند که همچنان چراغ تئاتر کودک را روشن نگه میدارند.
اما متأســفانه هیچ وقت این اتفاق نمیافتد ،واقعاً من از مدیران ســؤال دارم
که چرا این اتفاق نمیافتد؟!
برومند با انتقاد به آموزش و پرورش دربخش دیگری از ســخنانش گفت:
«کانــون پــرورش فکــری کــودکان ونوجوانان زیــر مجموعه آمــوزش و پرورش
اســت و انصافاً در ســال های گذشته از رکود خارج شده و کارهای زیادی انجام
میدهــد امــا بدنه خــود آموزش و پــرورش ارتباط خیلــی کمی با تئاتــر دارد و
چ جا حضور آمــوزش و پــرورش را نمیبینیم .مثالً در ســینمای کودک
مــا هیــ 
هــم جمع ما ،بارها در دوره و دولتهــای مختلف با وزیران آموزش و پرورش
جلســاتی داشــتهایم و همیشــه قــول مســاعد دادهانــد امــا هیچ وقــت اتفاقی
نیفتاده است».
او همچنیــن گفــت« :خود من جــزو بنیانگــذاران بخش تئاتر کانــون بودم.
همه شهرها دارای کتابخانه هستند و کانون هزار شعبه در کشور دارد که در هر
کدام میشود ،نمایش اجرا کرد .تئاتر را میتوان طراحی کرد و حتماً به سالن
بــزرگ بــرای اجرا نیاز نــدارد .فقط کافی اســت ارگان ها کمک کننــد تا گروهها
وسیله حمل و نقل داشته باشند».

مهــر

امــام علی(علیهالســام) فرمــود :آگاه باشــید! مبادا كســی كه جاهل اســت از
آموختن علم و دانش شــرم و حیا كند ،پس به درســتی كه ارزش هر انسان به
میزان علم اوست.

به بهانه سالروز
درگذشت
قیصرامین پور

شعر او شعری
است ماندگار
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خواهد داشت

آواز رنگها و رنج ها

عکس
آفتاب پهن شــده روی صورتش .روی چشــمهایی
نوشت
کــه سوســو میزننــد و تــار و پــود آن معجــزه را
میبافنــد ،همان معجــزهای که زیر دســتهایش
ی یگانه
الهه خسرو 
دراز کشیده است و گره به گره دارد جان میگیرد.
زن ترکمــن ،خالــق همه زیباییهایی اســت که
طبیعت به او ارزانی داشــته اســت .رنگ در رنگ ،از ســرمهای آســمان تا
قرمزی خاک ،از ســبزی بــرگ تا قهوهای کوه« ،دختران دشــت ،دختران
انتظار»انــد و همــه آرزوهــا را گره میزنند به طرح فرشــی کــه باید خرج
زندگی را دربیاورد.
خرج شــرمگینی مرد بیکار که بهدنبال لقمهای نان به شــهر میرود و
دســت خالی برمیگردد ،خرج خواســتههای کوچــک و بیرنگ کودکش
وقتی هنوز نمیداند دستان پدر خالی ست.
می بافد و لبخند میزند و میگذارد آفتاب بتابد ،با مهر ،مثل خودش
که میتابد بر پهنه زندگی و تار و پودش را گرم میکند .صدای محصورش
تنها به آواز بلند میشــود ،به الالییهایی که برای کودکش میخواند و در
آن گالیهها را زمزمه میکند تا بلکه دلش سبک شود .اگر این فرش نبود،
چه میشد؟ اگر این دستان هنرمند نبودند چه سرنوشتی پیدا میکرد زن
ترکمن؟ فرشــی که شاید به اشــتباه ما زیر پا میاندازیم .شاید میبایست
قابش بکنیم و دیوارکوب تا هر بار که نگاهش میکنیم صدای دستهای
بافنده را بشــنویم .صدای حرف هایش ،صدای نگاهش و خیالش که گره
خورده به این فرش و به هزار جای نگفته ،رفته و نرفته.
زیبایــی را تعریفــی دیگر میدهــد این زن .مســئولیت را ،مادر بودن و
زن بودن را ،همه چیز را به شــکل دیگری معنا میکند و ما را با واقعیت
کــدر و راکــد خودمــان مواجه میکند .ما کــه از آن همه رنــگ ،از آن همه
آواز و از آن همــه رنج بینصیبیم .زیر آســمان خاکســتری شــهر به اندوه
نفس میکشــیم و چشــمانمان عــادت بیرنگــی گرفته اســت .او پیامبر
رنگ هاســت .میبافد تا به رؤیاهایمان جان بدهد .به خیاالتی که دیگر
فراموششان کردهایم.

کلمه

بهروز بهزادی
روزنامهنگار

به بهانه درگذشت رسول ارونقی کرمانی

تاریخ کسی را نادیده نمیگیرد

در دهــه  40و تــا حدی هم دهه  50ما با نســلی از روزنامه نــگاران روبهرو
بودیم که عالوه بر کار رسانهای ،داستان نویس هم بودند .زنده یاد رسول
ارونقــی کرمانی هم از همین نســل بود ،روزنامه نــگاری که در دوران اوج
فعالیــت هفته نامههــا و مجالت ،ســردبیری مجله اطالعــات هفتگی را
برعهده داشــت .البته فعالیت او تنها به این مجله ختم نمیشــد چراکه
برای اغلب مجلههای آن دوران مطلب مینوشت.
عالوه بر این او یکی از پاورقی نویسان مطرح آن دههها نیز بود ،اغلب
نوشــتههایش حول موضوعات مرتبط با جوانان و بویژه مســائل عاطفی
و احساسی آنان بود .بواسطه پاورقیهایش بسیار مورد توجه خوانندگان
بود و اغلب مردم نوشتههایش را با جدیت دنبال میکردند .آشنایی من
هــم بــا ارونقی کرمانی در مجله اطالعات هفتگی بود ،آن ســالها خیلی
جوان بودم و ابتدای فعالیتم در عرصه رسانه بود.
ســردبیری اطالعات هفتگی را برعهده داشــت ،مردی بسیار متواضع
بــود و نوشــتاری بســیار احساســی داشــت .آنقــدر در فضاســازی مهارت
داشــت کــه تقریبــاً محــال بــود داســتانهای او را بخوانیــد و اتفاقــات آن
پاورقیهــا همچــون تصویــر فیلمهــای ســینمایی در ذهنتان بــه حرکت
درنیایند .تجســم نوشــتههایش درســت مانند فیلمهای ســینمایی بود و
جالــب اینجاســت که از آثــار وی چند اقتباس ســینمایی هم انجام شــد.
با اینکه آشــنایی بســیاری به اصول روزنامه نگاری داشــت اما همواره در
تــاش بود تا به هیچ وجه از حد و حدود فراتر نرود .در عین تواضعی که
در او ســراغ داشتیم بســیار مقید بود و شــاید در نهایت نجابت ذاتیاش
بود که باعث شد بعد از انقالب خانهنشین شود.
البتــه شــاید ایــن خانهنشــینی تــا انــدازهای هم ذاتــی بود چــرا که اگر
میخواســت میتوانســت کار خــود را در خــارج از کشــور ادامــه بدهــد.
نظیــر ارونقــی کرمانی هنــوز چند نفر دیگر هســتند کــ ه ای کاش در زمان
زنده بودنشــان قدرشــان را بدانیم ،از نســل افرادی چون ارونقی کرمانی
هنــوز چند نفری در قید حیات هســتند از جمله این افراد می توان به «ر.
اعتمــادی» اشــاره کــرد او هم در آن ســالها ســردبیری مجلــه اطالعات
جوانــان را برعهده داشــت ،فعالی در عرصه رســانه کــه همچون ارونقی
از پاورقی نویســان مطرح کشــور بود .شاید این افراد غریبانه چشم از دنیا
ببندنــد اما مســأله این اســت حتی اگر ما آنــان را نادیــده بگیریم ،تاریخ
چنین کاری نخواهد کرد.
تاریخ ادبیات معاصر برخالف ما قدر این افراد را خواهد دانست چرا
کــه آنان بیاغراق به ادبیات فارســی خدمت بســیاری کردند .متأســفانه
زبــان فارســی در نوشــتار بــا مشــکالت بســیاری روبــهرو شــده کــه باعث
میشــود در نهایــت مــا قدر امثــال ارونقی را بدانیــم ،افرادی کــه در کنار
داستاننویســی تالش بســیاری برای ارتقای ادبیات فارســی انجام دادند
و آن را زنــده نگــه داشــتند .به پاس تمام این خدمــات باید قدر ارونقی و
امثــال او را بویژه تا زمانی که زنده هســتند بدانیم .جای افرادی همچون
ارونقی که در مجلهنویسی بیاغراق بسیار مجرب بود امروز خالی است.
متأســفانه اغلــب مجلههــای فعلیمــان بیــش از نیــاز جامعه به ســوی
سیاســت حرکت کردند و اغلب به طور واضحــی نیاز مخاطبان را نادیده
گرفتهاند از همین رو معتقدم که عرصه رسانه بویژه مجلههای هفتگی و
ماهنامهها نیاز بسیاری به افرادی با طرز فکر و نگاه ارونقی کرمانی دارد.

بــی اغــراق قیصــر از
معــــــدود شـــــاعرانی
عبدالجبار کاکایی
اســت کــه میــان همه
شاعر
اهالــی فرهنــگ و ادب
محبــوب بــوده و هنوز هم هســت ،اغلــب بدون
درنظــر گرفتــن نحله فکــری مورد قبول شــان با
قیصــر و ســرودههایش ارتبــاط خوبــی داشــتند.
شــاید مهمترین دلیل این مسأله را بتوان در این
دانســت کــه او نه تنها شــاعر ،که فردی بســیاری
متعادل هم بود .قیصر حتی در مواضع سیاسی
و اجتماعــی هم تالش میکرد تا تعادل را حفظ
کند ،شاید به همین خاطر بود که توانست خیلی
زودتــر از دیگر شــاعران گفتمان انقــاب به رفتار
و تفکراتــی متعــادل نزدیک شــود .قیصــر تأکید
بســیاری به بهره گرفتن از تدبیــر و رفتار عقالنی
داشــت کــه ایــن مســأله در ســرودههایش هــم
قابل مشــاهده بود آنچنان که با مطالعه اشــعار
او میتــوان بــه وضــوح ردپــای این گفتههــا را در
موضوعــات و محتــوای ســرودههایش هــم دید.
او در محتــوای اغلب اشــعارش فراتر از مســائل
اجتماعی به طرح مســائل بنیادین میپرداخت
و بــه نوعــی میتــوان گفــت کــه طــرح مســأله
میکــرد .مــواردی که به آنها اشــاره شــد بیش از
همــه در دفترهــای آخــرش دیــده میشــوند .از
بحــث محبوبیت قیصــر در میان اهالــی ادبیات
کــه بگذریــم ســرودههای او در بیــن مــردم هــم
عالقــه مندان بســیاری داشــت و هنوز هــم دارد.
ســادهگویی یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای قلم
وی در شــعر ســرودن بــود ،بــا تکیــه بــر عنصــر
ضرباهنــگ کلمات قادر به جــذب مخاطبان به
ســوی ســرودههایش بود .این در شــرایطی است
که مردم وقتی دســت به خوانــدن اثری میزنند
بیــش از همــه از موســیقی نهفتــه در اشــعار و از
ســویی ضرباهنگ کلمات لذت میبرند و قیصر
بخوبی از این ویژگی بهره میگرفت.
بعد از نیما تنها فریدون مشیری را میتوان
از شــاعرانی دانست که از این سبک شعر گفتن
تبعیت میکردند که قیصر هم در همین مسیر
قدم گذاشــته بــود ،البتــه شــاعران دیگری هم
بودند اما هیچ کدام به اندازه او موفق نشدند.
قیصــر در دورانی که جنــگ تحمیلی عراق
علیــه ایــران رخ داده بــود بواســطه برخــی
ملزومــات بــه ســراغ انتقــال پیامهــای مــورد
نظــرش از طریــق شــعر رفــت .از همیــن رو
بــه ســاده گویــی روی آورد تــا قــادر بــه جلــب
مخاطبــان بیشــتری شــود .طبیعــی اســت که
وقتی شــاعر به سمت اســتفاده از چنین شیوه
بیانــی برود ســرودههایش براحتــی در ذهن و
ضمیر مخاطبان بنشــیند .شــعر قیصــر چه از
جهت مضمون و چه از جهت ساختار جایگاه
رفیعــی دارد بــا وجــود ایــن شــاید بهتر باشــد
قــدری منتظر بمانیم تا ببینیــم تاریخ ادبیات
معاصر چه جایگاهی را برای او در نظر خواهد
گرفت .گرچه من از همین حاال هم حتم دارم
شــعر قیصر از جمله آثار قابــل توجه در میان
ســرودههای بــه جــای مانــده از شــعر معاصر
است.شــعر او در زمــان خــود و بــا توجــه بــه
اقتضائــات زمان پذیرفته شــده بود ،بیشــک
شعری که در دوره خود مقبول مخاطبان واقع
شــود در آینده هم قــادر به مانــدگاری خواهد
بود .از همین رو میتوان گفت که شــعر قیصر
شعری است ماندگار.

عدد

«مــــوزه ملــــی ایــــران» و
«کتابخانــه و مــوزه ملــی
ملک»  ۸۰ســاله شــدند ،دو نهادی کــه در بخش
قابــل توجهــی از وظایــف خــود مشــترکاند .در
آیین بزرگداشــت  ۸۰ســالگی «مــوزه ملی ایران»
بهعنــوان یــک موزه دولتــی و «مــوزه ملی ملک»
بهعنــوان بزرگتریــن و نخســتین مــوزه خصوصی
کشــور که زیر مجموعه آســتان قدس رضوی قرار
دارد ،بیش از  ۱۰نفر از پیشکســوتان فرهنگ ،هنر،
موسیقی و موزهداری کشور دعوت شده بودند.

کتاب

مراسم تجلیل از حسین
حســینخانی ،مدیــر
مسئول انتشارات آگاه به
همت جمعی از فعاالن
حــوزه کتــاب بــه پــاس
سالها فعالیت و تالش
او در حــوزه نشــر برگــزار
میشــود .کتابهای نشر
آگاه سالهاســت کــه در کتابخانــه اهالی ادبیات
و دوســتداران مطالعــه بــه چشــم مــی خــورد و
بخشی از حافظه جمعی ما را شکل د اده است.
حسینخانی در تمام این سالها و با وجود تمام
این سختیها توانست انتشــارات آگاه را از کوران
حــوادث بگذراند و چراغ نشــرش را روشــن نگه
دارد .گفتنــی اســت کــه این مراســم چهارشــنبه
دهم آبان ماه از ساعت  17تا  19در تاالر فردوسی
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار میشود.

علــی محمــد زارع ،سرپرســت مــوزه هنرهــای معاصر
تهــران از فقــدان فضــای کافــی گنجینه مــوزه هنرهای
معاصر تهران در نگهداری حدود  3هزار و  500اثر خبر
داد .آن طــور که زارع گفته مدیریــت این موزه بنادارد با
توســعه فضای گنجینــه ،عالوه بــر روی ریل قــرار دادن
همه آثــار مذکور ،فضــای داخلی گنجینه نیــز به لحاظ
برودت هوا و مواردی که به نگهداری آثار مربوط میشود
بهبود پیدا کند .بنابرگفتههای سرپرســت موزه هنرهای
معاصــر تهران از خرداد ماه امســال روی ســایت موزه،
تصویر و اطالعات  ۹۰۰اثر مهم گنجینه قرار گرفته است.

از جشنواره مطبوعات تا نمایشگاه مطبوعات

رسانه

بر ما چه گذشت؟

بهــار مطبوعــات بــود و همــه
چیــز بــه قــول بیهقــی از لونی
افرا امیری
دیگــر .دکههــای روزنامــه
فروشی هم روزهای خوشی را
میگذراندند .دیگر منبع درآمد فروش سیگار و فندک
و بیسکویت ساقه طالیی نبود ،روزنامهها و مجلههایی
ی زاده میشــدند و ویترین
بــود کــه یکی پشــت دیگــر 
دکهها را رنگارنگ میکردنــد :جامعه ،توس ،خرداد،
فتح ،پیام امروز ،آدینه...
روزنامــه نــگاران ،ســتون نویسهــا و آدمهایــی که
اسمشــان را در صفحات مختلف نشــریات میدیدی
ســتارههای آن روزهــای مــا بودنــد .چشــممان دنبال
ازدواج یــا طــاق فــان بازیگــر ســینما نبــود ،بــا ولــع
روزنامههــا را ورق میزدیم تا مطلبی تازه از نویســنده
یــا روزنامه نــگار محبوبمــان پیــدا کنیــم و بخوانیم.
نامهایــی که تــا آن زمان ممنــوع بودنــد روی صفحه
اول نقش میبستند :احمد شاملو ،هوشنگ گلشیری،
سیمین بهبهانی ...آنها بواسطه همین روزنامه نگاران
دوباره به عرصه آمده بودند و حرف میزدند .از همه
چیز ،از فرهنگ ،شعر ،ادبیات ،سینما ،سیاست...
نســل مــن ،آنها که دغدغهای داشــتند و ســری که
بوی قرمه ســبزی میداد ،البهالی همین روزنامهها و
آدمها اســتخوان ترکاند .بــه خاطر همین به جای بال
بال زدن برای حضور در جشنواره فیلم فجر ،خودمان
را میکشتیم که به جشــنواره مطبوعات برسیم .آنجا
کعبــه آمــال مــا بــود .فضایــی کــه تجربه کردنــش در
رویاهــا ممکن میشــد وحاال به واقعیت تبدیل شــده
بــود .غرفه بــه غرفه روزنامــه نگارانــی را میدیدم که
با کلمات و ســوژهها و مصاحبهها و گزارشهایشــان
نگاههــا به زندگــی ،جامعــه و همه چیز شــکل گرفته

کیوسک

تجلیل از
سالها فعالیت
در حوزه نشر
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هزار و  500اثر گنجینه
در شرایط نامطلوب

بــود .دانشــجویان فوج فــوج تــوی راهروهــا میرفتند
و میآمدنــد و پرسشهایشــان رگبارگونــه میبارید.
پرسشهایی که سؤال همه ما بود.
از آن روزهــای جشــنواره مطبوعــات تا ایــن روزهای
نمایشــگاه مطبوعات ســالهای زیادی گذشــته اســت.
حداقل  18ســال .هنوز نمایشــگاه برگزار میشود و هنوز
آدمها به آن سر میزنند اما مطبوعات دیگر جان سابق
را ندارند .آنقدر رســانهها گسترش پیدا کردهاند و شکل
و شــمایل جدیــد به خبــر دادهاند که دیگــر حرفی برای
گفتــن نمیمانــد .حاال نمایشــگاه مطبوعــات هم تنها
شــمایلی اســت از آنچه که باید باشــد بیآنکه قصوری
داشته باشد .حاال ما خودمان روزنامه نگارهایی هستیم
کــه مخاطب را گم کردهایم .مخاطب هم بهدنبال پیدا
کردنمان نیســت .با این حال همه چیز میتواند شکل
دیگری باشــد .میتواند بــه روزهای خوشــی برگردد که
بهــار مطبوعات نام داشــت و حاال جز نامــی از آن باقی
نمانــده اســت .وقتی هم دولت و هــم بدنه مطبوعاتی
ایــن را میخواهند ،باید اتفاق بیفتد .تا همین حاال هم
حســابی دیر شــده اســت .تا همیــن حاال هــم نومیدی
بــه هزار زبان در ســخن اســت و راهی طوالنی و ســخت
تــا رســیدن به اســتانداردهای معمــول جهانــی داریم.
شــاید یکی از راههایش همین باشــد ،وارد کردن عنصر
رقابــت بــه اتفاقی کــه بهعنــوان نمایشــگاه مطبوعات
شــکل میگیرد .هر چه هســت ،کاش هر چه زودتر این
نمایشــگاه مطبوعــات آن چیــزی شــود کــه بــود .کاش
روزهای خوش دوباره از راه برسد .با این حال زمانه به ما
یاد داده است که باید قدردان همینی که هست باشیم.
همین که چراغ نمایشگاه مطبوعات روشن است و هنوز
جایی هســت که دور هم جمع بشویم و با مخاطب بی
واسطه سخن بگوییم ،خوب است اما کافی نیست.

علیزاده و معتمدآریا
در «هنر و تجربه»

شماره جدید ماهنامه سینمایی «هنر و تجربه»
منتشــر شــد .روی جلــد ایــن شــماره عکــس
فاطمه معتمد آریا و حســین علیزاده قرار گرفته اســت؛ هنر و تجربه در
توگویی
این شماره به بهانه حضور این دو چهره در دو فیلم ،با آنها گف 
توگویی که در آن معتمد آریا و علیزاده
مشترک صورت داده است ،گف 
از موســیقی و فیلم گفتهاند .در این شــماره همچنین یادداشــتهایی از
سعید حقیقت ،احمد طالبینژاد ،جواد طوسی ،حسین فرح بخش و...
توگوهایی نیز با
میخوانیــم .همچنین هنــر و تجربه در این شــماره گف 
محمد علی طالبی ،اصغر یوســفینژاد ،مجید اســماعیلی و روبرتو بولیتر ،کارگردان برزیلی انجام داده اســت.
شماره  3نشریه «هنر و تجربه» در  228صفحه و به قیمت  10هزارتومان در دسترس مخاطبان قرار دارد.

مسجد خسروآباد؛ نگینی قاجاری در دل گروس بیجار

ایران ما
مســجد ثبــت ملــی شــده
خســروآباد در روســتایی
رضا سلیمان نوری
بــه همیــن نــام در ۴۵
کیلومتــری شــرق بیجــار
واقــع شــده اســت .این بنــا بــه دوران قاجــار تعلق
دارد و با توجه به نام مســجد ،احتمال دارد توســط
خســروخان اردالن ســاخته شــده باشــد .ایــن بنــا
شــامل مصــای تابســتان در ضلــع شــمالی ،ایوان
جنوبــی و حجرههایــی بــرای اســتراحت طــاب و
خادمین اســت.از عمــده تزئینات مســجد میتوان

بــه آجــرکاری و طرحهــای گوناگــون در بخشهای
داخلی و خارجی آن اشــاره کرد .مسجد خسرو آباد
دارای شبستانی است که با شش ستون مدور قطور
آجــری و پانزده گنبد کوچک مســقف شــده اســت.
چشــمه جوشــان و پرآبی که نزدیک مســجد وجود
دارد از گذشــتههای دور در آب نمای حیاط مسجد
جریان داشــته است .این مســجد به سبک مساجد
خاص گروس ســاخته شده و ویژگی آن داشتن یک
ایــوان جنوبــی ،قــرار گرفتن شبســتان ســتوندار در
پشت این ایوان و حیاط مقابل آن است.

