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افی» هنرمند پیش کسوت خوشنویسی

گفت وگو با استاد «حسین ک
تولید محصوالت ادبی
در «مکتب داستان خراسان»

«مکتب داستان خراســان» با هدف تولید محصوالت
ادبیوهنریبامضموندینیوانقالبیوتاکیدبراقلیم
بهعنوانیکیازمهمترینعناصرهویتبخشداستان
بههمتحوزههنریانقالباسالمیخراسانرضوی
تشــکیل شــد .به گزارش روابط عمومی حوزه هنری
خراســان رضوی ،در این زمینــه «خوانش و بررســی
رمانهای کالسیک جهان» با حضور «منصور انوری»
پنج شــنبهها ســاعت « ،16کارگاه رماننویســی» با
حضوروتدریس«سعیدتشکری»شنبههاساعت،15
«کارگاهداستاننویسی»شنبههاساعت«،10کارگاه
ادبیات داســتانی مقاومت» و «نقد کتاب داســتان» با
حضور«محمدخسرویراد»بهصورتماهیانهتوسط
مکتب داســتان خراســان در حــوزه هنری خراســان
رضوی(بینهاشمیه 20و)22برگزارمیشود.

«مشق مهر» در چارسوق

بــه مناســبت هفتــه
خوشنویسی ،نمایشگاه
خوشنویسی«مشقمهر»
در نگارخانــه چارســوق
مشــهد گشــایش یافت.
در ایــن نمایشــگاه ،آثــار
اســتادان ،مدرســین
و اعضــای انجمــن
خوشنویسان مشــهد به نمایش گذاشته شده است و
عالقهمندانمیتوانندتا 25مهر،درساعات 9تا 13و
 16تا 19ازاینآثاربازدیدکنند.نگارخانهچارسوقدر
ضلعغربیبوستانکوهسنگیواقعونمایشگاه«مشق
مهر»درایننگارخانهبرپاشدهاست.

نمایشگاه آثار استاد عباس اخوین

نمایشــگاه آثــار اســتاد
«عباس اخویــن» با هدف
نکوداشت یک عمر خلق
آثارماندگارواعتالیهنر
خوشنویســی ،در مــوزه
بــزرگ خراســان افتتاح
شــد .در ایــن نمایشــگاه
همچنین آثار اســتادانی
همچــون علــی اکبــر اســماعیلی قوچانی ،احســان
احمدی ،مهــدی قانی ،احمــد قائم مقامــی ،محمد
مشقی،مهدیبلوریانکاشی،قاسمتوکلیراد،سید
محمد سادات شــرفی ،احســان شــورورزی و فرهاد
شیرخانیبهنمایشگذاشتهشدهاست.عالقهمندان
می توانند در ساعات  9تا  17هر روز تا روز یک شنبه،
 28مهر ازایننمایشگاهدیدنکنند.

استانداردرجلسهشبکهعلمیدانشگاههای
استان:

دانشگاهها برای کاهش آسیبهای
اجتماعی راهکارهای علمی و عملی
ارائه کنند

اســتاندار خراســان رضوی گفت :دانشــگاهها برای
کاهش آســیبهای اجتماعی راهکارهــای علمی و
عملی ارائه کنند .به گزارش اداره کل روابط عمومی
اســتانداری خراســان رضوی ،علیرضا رزمحسینی
در جلسه شبکه جامع علمی دانشــگاه های استان با
اشارهبهاهمیتمقابلهباآسیبهایاجتماعیاظهار
کرد :آمادگی داریم نشســت ویژه ای بــرای پرداختن
به موضوع آســیب های اجتماعی با حضور اســتادان
دانشــگاهی و متخصصان ایــن حوزه برگــزار کنیم تا
بتوانیم بــه راه حــل هایی بــرای کاهش آســیب های
اجتماعیدستیابیم.
•لزومتبدیل«آرامگاه»فردوسیبه«گلستان»

اســتاندار خراســان رضوی همچنین عصر شــنبه از
موسسه فرهنگی هنری خردســرای فردوسی و موزه
و «مرکز مفاخر و پیشکســوتان» دانشــگاه فردوســی
مشــهد بازدید کرد« .علیرضا رزمحسینی» در بازدید
از موسســه فرهنگــی هنــری خردســرای فردوســی
اظهار کرد :الزمه پیشرفت هر کشوری سرمایه مادی
و معنوی آن بــوده و بزرگ ترین ســرمایه معنوی ایران
هم در منطقــه خاورمیانه و عالم شــیعه ،بارگاه مطهر
امام رضا (ع) اســت .وی با اشــاره به بازدید از آرامگاه
حکیم ابوالقاســم فردوســی خاطرنشــان کرد :مقام
معظم رهبری ســالها قبــل در قالب دســتخطی ،بر
لزوم سامان دهی آرامگاه فردوســی تاکید کردند اما
این مهم هیچ کجا ترویج نشده است و مطمئن هستم
بسیاریازافرادآنراندیدهاند.استاندارباتاکیدبرلزوم
تبدیل«آرامگاه»فردوسیبه«گلستان»اظهارکرد:این
سرمایهاجتماعیومعنویمیتواندهمگانرابهخود
جذب کند ،از طرفی خراســان رضوی و ظرفیت های
عظیماشرابایدبیشازگذشتهمعرفیکنیم.

۴دههعشق ومشق

ســارا صالحــی  -فارغالتحصیــل هنرســتان فنی
تقیآبــاد مشــهد اســت و پــس از پایــان دوره
تحصیالت متوســطه ،بالفاصله به عنــوان دبیر
هنرستان در رشته فلزکاری به استخدام آموزش
و پــرورش در میآیــد .همزمــان بــا تدریــس در
هنرسرای بهبهانی تهران هم تحصیالتش
را تکمیل میکند .او برخالف بســیاری از
هنرمندانکهازبسترخانوادهوایامکودکی
وارد عالم هنر میشوندّ ،
یکه و تنها و در آغاز
میان ســالی دستش با قلم آشــنا میشود.
اما طــوری پلههای ترقــی را دو تا یکی طی
میکند که تا سال  64همه سطوح آزمون
های خوشنویســی تا مقطع کتابت ممتاز
را میگذراند و در اوایل دهه  70هم موفق
به کسب درجه ممتازی میشود« .کافی»
تعریــف میکنــد کــه مشــوقی در شــروع
نداشــته و در ادامــه راه از محضــر اســتاد
مرحــوم مصطفی مهدیزاده بهــره فراوانی
برده است.

خوشنویســی به این جای ســخن که میرسد ،با
شوق ،قابی که نمونه دستخط استاد میرخانی و
اولین سیاهمشقهایش را در کنار هم دارد ،روی
دیوار نگارخانه رضوان نشــان میدهــد .در برق
نگاه اســتاد به ردیف تابلوها ،چهار دهه عشــق و

•محصول فرهنگ ،خریداری ندارد

•اولین سیاهمشقها

استاد «حسین کافی» هنرمند خوشنویس
در حالی کــه لبخندی بر چهــرهاش نقش
میبندد ،خاطرات روزهای دلانگیز آغاز
قلم به دســت گرفتن را دوبــاره در ذهنش
مــرور میکنــد و بــا اشــاره بــه کمکهای
همســرش در ایجــاد آرامــش بــرای تمریــن
خوشنویســی میگوید :گهگاه برای دل خودم
خطوطی مینوشــتم تا اینکه یکی از بســتگان
خــوشذوق در تهــران نمونــهای از ایــن دســت
نوشــتهها را دید و به من گفت؛ «تو استعداد خط
داری .من نمونهای از خط استاد مرحوم حسین
میرخانــی برایــت میفرســتم از روی آن تمرین
کن» .آن قدر بــا ذوق تمرین کردم کــه تا مرحله
ممتازی پیش رفتم .این هنرمند پیش کســوت

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

مشق تا رسیدن به برگزاری نمایشگاه «مهر قلم»
که دستاوردی از عمر هنری اوست میتوان دید،
نمایشگاهیکهباجمعآوریبیاطالعآثاراستاد
توســط فرزندانش برای نکوداشت این هنرمند
پیش کسوت برپا شد.
•تبسم با دیدن شاگردان

این هنرمند ،قلمها به دست نوآموزان داده و چه
کجیها و خطوط ناراســتی را راســت و درســت

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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کــرده اســت .وی ســالها مــدرس خطاطی به
جوانترهــا و عالقهمنــدان خوشنویســی بــوده
و هنرمنــدان زیــادی را تحویــل جامعــه هنــری
داده اســت کــه گاه وی را در گــذر و گالریهــا
میبینند و با معرفــی خود به اســتاد کافی ،مایه
مســرت و افتخــارش میشــوند .باز تبســمی بر
لبش مینشــیند و پیــش از تعریف خاطــرهای از
شــاگردانش شــیرینی آن را مزهمــزه میکنــد و
میگوید :روزیخواستم به یکی از این نوآموزان
نحوه خطاطی کلمه «ف» را یاد بدهم ،گفتم اول
کلمه «و» را بنویس و بعد کلمه «ب» را در کنار آن
بنویس .بعد از او پرسیدم حاال چه کلمهای شد.
هنرجو در کمال تعجب گفت« :وب»!
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مهم ترین دغدغهمندی هنرمندان خوشنویس
از دید این اســتاد پیش کســوت هنــر خطاطی،
فقدان محلی برای عرضــه محصوالت فرهنگی
و هنری در شــهر مشهد است .متأســفانه به رغم
کیفیتباالوارزشکارخوشنویسانبرجستهاین
شهر ،نمایشگاه یا بازار ثابتی برای نمایش و حتی
فروش محصــول هنری خود در اختیــار ندارند.
وی یکی از دالیــل کمتوجهی متولیان فرهنگی
شــهر به اوضاع هنــر و هنرمنــد را در پراکندگی
جرگه خوشنویســان میدانــد و اضافه میکند:
به نظرم اگر خوشنویســان ما با هم متحد باشند
و از اوضاع همدیگر بیشــتر با خبر شوند ،توجه و
رسیدگی مسئوالن هم بیشتر شامل حال آن ها
خواهد شــد .پراکندگی و جزیرهای عمل کردن
هنرمندان موجب شده تا صدای واحدی از آنها
شنیده نشــود و دغدغههایشان به گوش کسی
نرســد .به گفته این اســتاد ممتاز خوشنویسی،
نمایشــگاهها و گالریهای هنری خلوت است و
طرفداری ندارد .خلوتی نمایشگاهها خود بیانگر
نشناختن قدر و منزلت هنر است   .

•نمی خواهم فقط زیبا
بنویسم

وی ســال  70نامــهای به خط
خــوش بــرای آســتان قــدس
مینویســد و هنــرش جــواز
خادمــی او در حــرم مطهــر
ثامنالحجج (ع) میشــود.
وی در اوقــات کشــیک از
اقیانوس هنر بارگاه رضوی
بهرههــا میگیرد و اشــعار
بــزرگان ادب فارســی،
احادیث پیامبر اکرم(ص)
و جمــات قصــار ائمــه
اطهار(ع) را کتابت می
کنــد و به خادمــان این
آســتان ملکوتی هدیه
میدهــد .ایــن خادم
بــارگاه ملکوتــی امام
هشــتم(ع) تصریح میکند کــه تابلوهایم
همه مضامین ارشادی دارد و می افزاید:
نمیخواهم کاری بنویســم که فقط
جنبه زیبایی داشته باشد ،مخاطبان
نگاهی بیندازنــد و بروند ،دوســت دارم
مضامیــن عبرتآمیــز را زیبا بنویســم .در
پایان فرصت را مغتنم می شمارد
و از استادان بنام مشهد که
با حضور خود در نمایشگاه
مهر قلم موجــب دلگرمی
او شدند تقدیر و تشکر می
کند و یــاد اســتاد خود
زنــده یــاد مصطفی
مهدیــزاده را
گرامــی مــی
دارد.

