
استاد صحافی مقدم در گشایش نمایشگاه آثار خوشنویسی استادان و مدرسان: 

باید مراقب بود هنر برای ما آفت نشود
خبر

عباسعلی ســپاهی یونســی  هفتــه 
خوشنویســی از 24 تا 30 مهــر ماه بهانه ای 
اســت برای اینکه این هنر بیشــتر در کانون 
توجه قــرار بگیرد و برنامه هایی با این موضوع 
تدارک دیده شــود. یکــی از ایــن برنامه ها 
برگزاری نمایشــگاه های خوشنویسی است و 
عصر شنبه، نگارخانه رضوان وابسته به مؤسسه 
آفرینش های هنری آستان قدس میزبان یکی 

از این نمایشگاه ها بود.
در عصری پاییزی به دیدن نمایشــگاه رفتم 
»نمایشگاه آثار خوشنویسی اساتید و مدرسین 
خراســان رضوی« که فرصتی است برای لذت 
بردن از سماع قلم بر کاغذ و می شود ایستاد و 

تماشا کرد و لذت برد.
در گشایش این نمایشگاه که حاصل همکاری 
انجمن خوشنویسان مشهد و نگارخانه رضوان 
است، محمدعلی باقرزاده طوسی رئیس انجمن 
خوشنویســان ایران- شعبه مشــهد با بیان 
اینکه درنمایشگاه آثارخوشنویسی استادان و 
مدرسان خراسان رضوی،50 اثر خوشنویسی 
از 30 هنرمند خوشنویس استان در خط های 
نســتعلیق، شکسته نســتعلیق، کوفی و... به 
نمایش گذاشــته شده است، تصریح کرد: این 
آثار حاصل فعالیت 16 شعبه انجمن درسطح 

استان می باشد.
وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه 
ایجاد مودت، همدلی و همگرایی بیشتر میان 
اعضــای انجمن بوده اســت و بدین منظور از 
استادان و هنرجویان دعوت شد تا در قالب این 

حرکت، آثار خود را به نمایش بگذارند.
باقرزاده طوسی افزود: هدف دیگر از این حرکت 
این بود که دوســتانی که در شهرستان های 
گوناگون مشغول به آموختن هنر خوشنویسی 
می باشــند، با دیدن کار استادان، آموخته های 

خود را محک بزنند.
وی خاطر نشــان کرد: انتخاب آثار به شرکت 
کنندگان سپرده شد تا آثاری که انتخاب خود 

آنان است، به نمایش گذاشته شود.
وی در پایــان به این نکته هم اشــاره کرد که 
قرار بود در گشایش این نمایشگاه در خدمت 

استادان کشوری نیز باشیم، اما به دلیل برخی 
از مشکالت این امر میسر نشد.

  پیوند ادبیات و خوشنویسی
پس از رئیس انجمن، نوبت به استاد عباسعلی 
صحافی مقدم رسید تا دقایقی برای حاضران 
در این مراسم ســخن بگوید. او که با موضوع 
ادبیات و هنر خوشنویســی سخن می گفت، 
درباره رابطه خوشنویسی و ادبیات گفت: بین 
هنرخوشنویســی و ادبیات و بخصوص شعر 
شــاعرانی همچون مولوی، حافظ، سعدی و... 
ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که با کمی تعمق 

می توان به این رابطه زیبا و تأثیرگذار پی برد.
این پیشکســوت خوشنویســی با بیان اینکه 
اســاس و باطن هنر خوشنویســی ُحسن و 
عشــق و عرفان است، تصریح کرد: این عشق 
و عرفــان را می توان در آثار بزرگان ادب یافت 
و این ارتباط واال با ادبیات ناب و عرفان سبب 

شده است، خوشنویسی ما دارای قدر و منزلت 
باالیی باشد.وی در بخش دیگری از گفته های 
خود افزود: برخی از منتقدان ما خوشنویسی را 
در زمره ادبیات می دانند و این به خاطر ارزش 
این هنر است که با ادبیات پیوندی نا گسستنی 

داشته و دارد.

  رابطه عرفان و خوشنویسی
صحافی مقــدم در بخش دیگری از گفته های 
خود به ارتباط عرفان و خوشنویسی نیز اشاره 
کرد و افزود: رابطه این هنر با عرفان هم قابل 
تأمل است و از این رو اگر شما از خوشنویسان 
درباره گرایش به هنرخوشنویســی بپرسید، 
خواهند گفت، یک کشــش درونی آنان را به 
سمت این هنر کشیده است که ریشه در همان 

ادبیات و عرفان ما دارد .
این مدرس خوشنویســی گفته هــای خود را 
که درجای جای آن از شعر شاعرانی همچون 

مولوی، سعدی و حافظ بهره برد، این گونه به 
پایان برد که خوشنویسی کار دل است که البته 
قابل توصیف نیســت و باید مراقب باشیم این 
هنر قدسی و معنوی آلوده به ِگل نشود که اگر 
این گونه شــد، آن وقت این هنر برای ما آفت 
خواهد شد. پس از صحبت های صحافی مقدم 
نوبت به تجلیل از شماری از هنرجویان رسید 
که در دو رشته خط تحریری با خودکار و خط 
با قلم نی انجام شــد و در ادامه نیز از اســتاد 

صحافی مقدم تجلیل شد.
حاال کــه در حال و هــوای این نمایشــگاه 
خوشنویســی قرار گرفتید، اگر دستی در کار 
خوشنویســی دارید و یا اگــر به این هنر روح 
نــواز عالقه دارید تا 29 مهــر فرصت دارید از 
این نمایشگاه بازدید کنید. ساعت بازدید از این 
نمایشــگاه همه روزه از ساعت 9 تا 12و 17 تا 
20 به نشانی نگارخانه رضوان، کوهسنگی 17 

پالک 16 می باشد.

دومین نمایشگاه »بررسی منظر شهری« 
در نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: دومین نمایشگاه »بررسی منظر 
شــهری« نیشابور با عنوان »چهره ابر شهر« درنگارخانه کمال 

الملک اداره فرهنگ و ارشاداسالمی نیشابور گشایش یافت.
مســؤول مجتمع هاي فرهنگــي و هنــري اداره فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی نیشابور اظهار داشــت: این نمایشگاه حاصل 
تالش جمعی از اســتادان و دانشجویان رشته هنر است که 
شامل عکاسی و جمع آوری تصاویری از بافت معماری سنتی 
نیشابور و بافت جدید شهرسازی است.حمیدرضا آتشي افزود: 
این نمایشــگاه نگاهی دوباره و انتقادی به سیما و منظرشهر 
نیشابور به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای تاریخی ایران دارد 
که درآن آثار کریم اسکندری، مونا هنرمند، سارا محبی راد، 
ساناز حســینی، شکوفه شجاعیان، سیدعلی حسینی و مهد 
یارزارعی درمعرض دیدعموم قرارگرفته است.وی خاطرنشان 
کرد: نیشــابور عمری دارد به درازای تاریخ بشــریت و همه 
اذهان را در طول تاریخ ســفر می دهد، اما متأســفانه رنگ و 
بوی گذشــته و ســابقه دیرینه خود را در میان انبوه هرج و 
مرج بافت شهرســازی جدید از دست داده و امروز به گونه ای 
ناهنجار و ناهمگون درآمده است.آتشــي یادآورشد: هدف از 
برپایی این نمایشگاه، جلب نظر و توجه عامه مردم و مسؤوالن 
برای حفظ سرمایه های با ارزش نیاکان و جلوگیری از نابودی 
بافت و میراث سنتی ابرشهر است. وی عنوان کرد: نمونه های 
عالی از توجه معماران و گذشتگان به نماهای شهری، در کنار 
نماسازی های غریب و ناهماهنگ امروزی به ما کاستی هایی را 
نشان می دهد که درطول روز بارها از کنارشان بی تفاوت عبور 
کرده ایم.وی بیان کرد: نمایشگاه بررسی منظرشهری نیشابور 
از 24 تا 29 مهر از ساعت 9 تا 12 ظهر و16 تا 19 برای بازدید 
عمــوم عالقه مندان در نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی نیشابور دایر است.

رئیس بسیج هنرمندان خراسان جنوبی: 
تالش هنرمندان بسیجی در نهادینه 

کردن منویات رهبری است
بیرجند- خبرنگار قدس: رئیس بسیج هنرمندان خراسان 
جنوبی گفت: تالش هنرمندان بســیجی در نهادینه کردن 
منویات رهبری است و از دیگر گام های این قشر این است تا 

در مسیر اقتصاد مقاومتی گام بردارند.
پیام یوســفی در دیدار رئیس و کارکنان بســیج هنرمندان 
خراسان جنوبی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار 
داشــت: شاعران در طول تاریخ اسالم و مذهب شیعه همواره 
مورد تشــویق بوده اند و دیگر رشته های هنری نیز به تناسب 

زمان نشر و ترویج اسالم را بر دوش می کشند.
وی افزود: هنرمندان نیازمند حمایت عالمان دینی هســتند 
و هنر ظرفیت زیادی دارد که نشــر و گسترش روزافزون آن 
باید مدنظر باشد که متأسفانه در این سال ها در بخش سمعی 

بصری هنر خیلی مورد توجه قرار نگرفته است.
رئیس بســیج هنرمندان خراســان جنوبی گفت: هنر تئاتر 
در دوران دفاع مقدس بار زیادی بر دوش کشــیده اســت و 
هنرعکاسی، هنرهای تجســمی و هنر موسیقی نیز با ایجاد 

حماسه انقالبی در وجود رزمندگان موثر بوده است.
یوسفی افزود: سبک های هنری هر کدام اثرگذاری خود را دارد 
و هنرمندان متعهدانه و عاشقانه دغدغه کاری دارند و در این 
راستا باید از حمایت عالمان دینی برخوردار باشند.وی افزود: 
نیاز اســت تا تمامی مسؤوالن از جمله دولتی و غیردولتی با 
مدنظر قرار دادن مباحث هنری در کمک به هنرمندان بیشتر 
همکاری کنند که یکی از زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی 
توجه به صنایع دستی است.وی بیان کرد: در خراسان جنوبی 
300 نوع هنر دستی داریم که خیلی از آن هنرها را توانستیم 
با چنگ و دندان نگه داریم و دراین راستا باید در زمینه ایجاد 

و توسعه بازار فروش برای این صنعت تالش شود.

تجلیل از روشندالن عضو کتابخانه های 
نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: به مناسبت گرامیداشت روزعصای 
سفید، از روشندالن عضو کتابخانه عمومی دکتر علی شریعتی 
شهرستان نیشابور تجلیل شد.مسؤول کتابخانه عمومی دکتر 
علی شریعتی شهرستان نیشــابور اظهار داشت: نابینایان از 
جمله مهم ترین مخاطبان کتابخانه های عمومی هســتند؛ 
زیرا کتاب متعلق به همه است و نابینایان با تالش و کوشش 
خستگی ناپذیر ثابت کرده اند، نابینایي نمی تواند مانع حضور 
آنان در صحنه اجتماع شــود و به مناسبت 24 مهر ماه روز 
جهانی عصای ســفید با همکاری ناهید خوارزمیان کتابدار 
روشندل بخش نابینایان کتابخانه شریعتی، روشندالن عضو 
کتابخانه شریعتی دور هم جمع شدند تا ضمن قدردانی از این 

روشندالن عزیز، این روز نیز گرامی داشته شود.
مجید قدمیاری افزود: بخش نابینایان کتابخانه شــریعتی از 
سال1381 فعالیت رســمی خود را آغاز کرده است و ناهید 
خوارزمیان که خودش نیز نابینا است، مسؤولیت این بخش از 

کتابخانه را برعهده دارد.

خبر
استاندار خراسان رضوی در گفت و گو با قدس :

 زیرساخت ها برای »مشهد 2017« 
شکل ایده آل ندارند

عباسعلی سپاهی یونسی: استاندار خراسان رضوی درباره 
وضعیت زیر ساخت های مشهد برای برگزاری رویداد »مشهد 
2017« گفت: مســلماً زیرساخت های ما آن شکل ایده آل را 
ندارد و برای رسیدن به وضعیت ایده آل به تالش بیشتر نیاز 

داریم که این نیاز در بخش سالن ها بیشتر احساس می شود.
علیرضا رشــیدیان در گفت وگو با خبرنگار قدس در حاشیه 
نشست سیدرضا صالحی امیری، رئیس مرکز اسناد و کتابخانه 
ملی کشور و مشاور رئیس جمهور با اهالی رسانه، هنرمندان 
و اصحاب هنر خراسان رضوی درباره وضعیت بودجه مشهد 
2017 گفت: هیچ وقت تأمین بودجه »مشهد2017« و انجام 
کارهای الزم برای این رویداد مهم را موکول به این نکردیم که 

در بودجه کشور ردیفی به این موضوع اختصاص داده شود. 
وی در پاســخ به این انتقاد که چرا شهری مانند اصفهان که 
پیش از مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم انتخاب 
شده بود، ردیف بودجه مستقل در دولت داشت، گفت: مشهد 
ســال آینده در این خصوص ردیف بودجه مستقلی خواهد 
داشت و امسال هم شخص رئیس جمهور این اجازه را دادند 
که از محل بودجه های متمرکز وزارتخانه ها برای اســتان 10 
درصد به موضوع »مشهد 2017« اختصاص داده شود و البته 

ما پیش از تعیین ردیف بودجه، کار خود را شروع کردیم.
 وی با بیان اینکه ســال گذشته پیش بینی کرده بودیم که 
بــه این منظور 3 تا 6 درصد از بودجه را به این امر اختصاص 
دهیم، تصریح کرد: اگر چه پیش بینی ما این رقم بود، اما 10 

درصد بودجه را به این امر اختصاص دادیم.
وی افزود: در حوزه اجرایی و در بخش شهر هوشمند و نیازهای 
 مرتبط با اتفاق »مشــهد2017« قراردادهایی که بســته ایم،
بیش از 100 میلیارد تومان می باشد و در حوزه های گوناگون 

پیمانکاران انتخاب شده و قراردادها بسته شده است.

»کالم قدسی در هنر بشری«
ایکنا: کتاب »کالم قدســی در هنر بشــری« که تصویرهای 
زیبــا و بی مانندی از جلوه های هنری قرآن در آن به چشــم 
می خورد، توســط بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی منتشر شد.کتاب »کالم قدسی درهنر بشری« توسط 

بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی منتشر شد.
براســاس این گزارش، این کتاب آگاهی هــای هنری ناب و 
دست اّول بسیاری را درزمینۀ قرآن کریم دربردارد که به قلم 
برجسته ترین کارشناسان و پژوهشگران حوزه های گوناگون 

هنری قرآن به رشتۀ تحریر درآمده  است.

 تصویرهای زیبا و بی مانندی از جلوه های هنری قرآن
همچنین تصویرهای زیبا و بی ماننــدی از جلوه های هنری 
قرآن در نســخه های خطی، بافته ها، صنایع چوبی، سکه ها، 
ساختمان ها، بناهای تاریخی که برخی از آن ها برای نخستین 
بار منتشرمی شوند و زینت بخش این کتاب است نیز گوشه هایی 
از تاریخ هنر پربار اسالم و مسلمانان را بخوبی در آن می توان 
دید.برهمین اساس، زبان قرآن در قالب هنر که در این اثر به 
نمایش درآمده اســت، نشان می دهد، مسلمانان از خشونت، 
ستم و تعصب به دورند و برای زیبایی، هنر و خالقیت ارزش 
قایلند، این تأثیر شگرف کالم قدسی قرآن است که پدیده های 

هنری مربوط را به جلوه آورده و ماندگار می کند.
همچنین، مجموعــه مقاله های این کتاب درهمایش جهانی 
ســال 2003م. لندن ارائه شده   است و اکنون ترجمۀ فارسی 
آن ها تقدیم می شود، کتاب حاضر می تواند برای دانشجویان، 
استادان، پژوهشــگران، هنرمندان و... سودمند باشد. یادآور 
می شود، کتاب »کالم قدسی در هنر بشری« با موضوع قرآن و 
هنرهای به کار رفته در آن، نوشته جواد قاسمی و توسط بنیاد 

پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی منتشر شد.

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
موضوعات حوزه هنر باید شفاف سازی شود

تسنیم: مدیر فرهنگی دانشــگاه علوم پزشکی بیرجند، در 
دیدار نماینده ولی فقیه خراســان جنوبی با کارکنان سازمان 
بسیج هنرمندان خراسان جنوبی گفت: هنرمندان اگر بخواهند 
اثرشــان تأثیرگذاری الزم را داشته باشــد، الزمه آن پیروی 

ازعلماست.
حجت االسالم والمسلمین مهدی عبدالرزاق نژاد با بیان اینکه 
موضوعاتــی که در حوزه هنر وجود دارد، باید شفاف ســازی 
شــود، افزود: دراین راستا علما بسیارمی توانند کمک کنند تا 
هنر تأثیرگذاری خود را داشــته باشد.وی گفت: اگر هنر در 
قالب های هنری ارایه نشــود و جذابیت های هنری را نداشته 

باشد، نمی تواند فرهنگی را درجامعه نهادینه کند.
یوسفی، شاعر نیز در ادامه این دیدار اظهار داشت: بزرگ ترین 
درد جامعه این است که اختالف عقیده وجود دارد و باید تالش 
کنیم تا ریشه اختالف ها را بخشکانیم.وی افزود: هنگامی که 
وحدت کلمه در میان جامعه باشد، گره از مشکالت برداشته 
می شود.پایه گذار فرش مینیاتوری در بیرجند نیز دراین جلسه 
اظهار داشت: علما باید پل ارتباطی میان هنرمندان و مسؤوالن 
باشند؛ زیرا دشمن امروزه از راه های مختلف به دنبال آسیب و 
ضربه زدن به جامعه است و ما باید در این راستا مقابله کنیم.

محمد حســنی افزود: انتظار داریم علما به دیدار هنرمندان 
بیایند و از نزدیک با آثار آنان آشنا شوند.

قدس  عضو کودک کتابخوان کتابخانه شهید فهمیده 
بخش جنگل رشتخوار سال گذشته بیش از 200 کتاب 
مطالعه کرده است و کتاب خواندن را سبب قوی شدن 

خود می داند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی 
خراسان رضوی، دانیال ســالمی یکی ازاعضای کودک 
کتابخانه شــهید فهمیده جنگل است و در حال حاضر 
دانش آموز پایه ســوم ابتدایی دبســتان شهید احمدی 

جنگل است .
وی از ابتدای ســال تحصیلی 94 به عضویت کتابخانه 
درآمده و در این مدت توانســته کتاب هــای زیادی را 

مطالعه کند.
دانیال ازعالقه و اشــتیاق خود به کتاب و کتابخوانی و 
مطالعه می گوید و ادامه می دهد: کتاب خواندن را دوست 
دارم؛ چــون هم خواندن مرا قوی می کند وهم اطالعاتم 
را باال می برد، کتاب هایی که مطالعه کردم، بیشتر درباره 
امامان و پیامبران است، قصه زندگی آنان برایم شیرین و 

عبرت انگیز است .
سالمی، تابستان را فرصت فراغت مناسبی برای مطالعه 

می داند و یادآور می شود: ازاین فرصت استفاده کردم تا 
بتوانم اطالعاتم را دراین زمینه ها باال ببرم، کتاب هایی که 
به صورت مجموعه به کتابخانه می رسد، خیلی دوست 
دارم و سعی می کنم به صورت کامل آن ها را مطالعه کنم.

اومی گوید: می توانم از کتاب هایی چون، شتری از دل کوه 
)قصه صالح)ع((، پیری که جوان شد، دوست خدا، نوزادی 
که حرف زد، روی ایوان بهشت، شتر خدا، وال و حضرت 
یونس، هدهد و ملکه بلقیس، مورچه و حضرت سلیمان، 
امام زین العابدین برای دبســتانی ها، شب بارانی و هفت 

قصه دیگر و... را نام ببرم. 
وی ادامه می افزاید: روســتای ما کتابخانه خوبی دارد و 
سعی می کنم در برنامه ها و جلسه هایی که برگزار می کند، 

شرکت کنم و اطالعات بیشتری به دست بیاورم.
ســالمی با اشــاره به معرفی کتاب هایی که در نشست 
کتابخوان کودک کتابخانه داشته است، ادامه داد: برنامه 
خیلی خوبی است و یاد گرفته ام، چگونه کتاب هایی را 
کــه خوانده ام به بقیه بچه ها معرفی کنم تا آن ها نیز از 

خواندن این کتاب ها لذت ببرند.
دانیال درباره زمان آشنایی با کتابخانه می گوید: سال 94 
که تازه وارد دوم ابتدایی شده بودم، عضو کتابخانه روستا 
شدم و تقریباً هر روز یا دو روز یک بار به کتابخانه مراجعه 

می کنم.
شــایان ذکر اســت، بخش جنگل از توابع شهرســتان 
رشــتخوار و در 110 کیلومتری این شهرســتان دارای 
نزدیک به 5 هزار نفر جمعیت می باشد و کتابخانه عمومی 
شهید حسین فهمیده این بخش نزدیک به 500 عضو 
دارد و دو کتابدار با درجه 8 مشــغول به فعالیت و ارایه 

خدمات کتابخانه ای هستند.

با کودک کتابخوان رشتخواری 

خواندن کتاب مرا قوی می کند

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
فرهنگ و هنر

»رنجی که می بریم« در گالری آرتین   قدس: نمایشگاه طراحی و نقاشی »رنجی که می بریم« در نگارخانه آرتین مشهد برگزار می شود.آثار نجمه امینی در این نمایشگاه در 
معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. این نمایشگاه 29 مهرماه ساعت 16 با حضور جمعی از هنرمندان و هنردوستان گشایش خواهد یافت. این نمایشگاه تا چهارم آبان ماه به کار 

خود ادامه خواهد داد و در طول دوران برگزاری هر روز از ساعت 16 تا 20 پذیرای بازدیدکنندگان است.
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خبر

مهدیه قمری  آیین بزرگداشــت مرحوم 
استاد ســید رضا کمال علوی یکشنبه شب 
در سالن اصلی تئاترشــهر مشهد با حضور 
شمار زیادی از هنرمندان و مسؤوالن برگزار 
شــد. در این آیین هنرمندان پیشکسوت و 
جوان درباره ویژگی های مرحوم اســتاد رضا 
کمال علوی سخنرانی کردند. آنچه در ادامه 

می خوانید، گزارشی ازاین مراسم است.

 آرزوی تکریم این هنرمند
یکی از هنرمندان پیشکسوت تئاتر خراسان 
اظهار داشت: دوست داشتم این هنرمند در 
این لحظه این جا بــود و من او را در آغوش 
می گرفتم و خطاب به او می گفتم، تو افتخار 

هنر خراسان و کشور هستی.
دکترلطفی با اشــاره به اینکه طوالنی ترین 
مدت رفاقت را من با مرحوم اســتاد کمال 
علــوی دارم بیان کرد: اســتاد کمال علوی 
عاشق بود و او بی تردید همواره در دل مردم و 

خورشید آسمان هنر این شهر باقی می ماند.

 افسر ارتش جنگ نرم
درادامه این مراســم، یکی از نویســندگان 
وکارگردانان پیشکســوت تئاتر و سینمای 
خراسان رضوی، مرحوم علوی را افسر ارتش 
جنگ نرم امروز برشمرد و اضافه کرد: وقتی 
خبر درگذشت این هنرمند را شنیدم، بسیار 
متأسف شدم، زیرا ما از ارتش بزرگ فرهنگ 

و هنر خراســان یک افسر بزرگ را از دست 
دادیم.شهاب ملت خواه با ابراز تأسف نسبت 
به مظلومیت هنر و هنرمندان سرزمین خود 
اظهار داشــت: با احترام و بزرگداشت همه 
شهیدان کشور، از دســت دادن هنرمندان 
نیز به گونه ای شــهادت در درون اســت که 
هیچ کس صدای آن را نمی شــنود.او ادامه 
داد: بی تردید هنرمندان ما با شرایط کنونی 
به عنوان فوق سردار در عرصه هنرمحسوب 
می شوند و کسی متوجه رفتن آنان نمی شود، 
درحالی که این هنرمندان ارتش جنگ نرم 
ما را تشکیل داده اند.این هنرمند پیشکسوت 
با ابراز تأسف از درگذشت استاد کمال علوی 
به عنوان از دســت دادن ســرمایه ای عظیم 
بیان کرد: باید معرفت داشته باشیم و زودتر 
از این ها احوال یکدیگــر را در قالب محبت 
ورزیدن و دید و بازدید از یکدیگر جویا شویم. 
ملت خواه افزود: اگر افســران فرهنگی ما در 
مقطعی توسط بازی های زمانه آسیب دیدند، 
تالش کنیم تا به دلیل بی توجهی مان به روح 

آنان آسیبی نرسانیم.

 مرحوم علوی، مدیری مدبر
در ادامــه این آییــن، معاون امــور هنری 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراســان رضوی، با تســلیت به مناسبت 
درگذشت استاد کمال علوی به جامعه تئاتر 
خراسان و خانواده او گفت: استاد علوی افزون 

بر اینکه هنرمندی بی بدیل در عرصه تئاتر و 
سینمای خراسان و کشور بود، مدیری مدبر 
در دوران فعالیت مدیریتی خود نیزمحسوب 
می شــد. ناصرنبی زاده با ســپاس از حضور 
هنرمندان در عرصه هــای گوناگون هنری 
همچون تئاتر، هنرهای تجســمی و ادبیات 
بیان کــرد: نقش مهم اســتاد کمال علوی 
در هنر و صحنه تئاتر و ســینما بی بدیل و 
تأثیرگــذار بوده و فعالیت های پرباری که در 
این عرصه داشته است، سبب شده تا کارنامه 

درخشانی داشته باشد.

  حاشیه ها
 علی ثابت نیا، مدیرعامل مؤسسه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی، سرهنگ کمالی 
رئیس سازمان بســیج هنرمندان خراسان 
رضوی، میری رئیس امور هنری شــهرداری 
مشهد، سید سعید سرابی مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی، فیاضی عضو 

شورای اسالمی شهر مشهد، اشکذری رئیس 
انجمن هنرهای نمایشــی خراسان رضوی و 
یوسفی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

مشهد در این مراسم حضور داشتند.
خانم یوســفی نژاد، همســرمرحوم استاد 
کمال علوی در سخنرانی کوتاه خود از همه 
مسؤوالن و هنرمندان تئاترخراسان رضوی در 
یک هفته گذشته و درگذشت این هنرمند 
تشــکر و قدردانی کرد.لوح تقدیر از مرحوم 
استاد کمال علوی توسط مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به همسر و خانواده این هنرمند 
مرحوم اهدا شد.کارگردانی و اجرای این آیین 
بر عهده مرتضی ملتجی بود و صحنه سالن 
اصلی تئاتر شــهر نیز از عکس های مرحوم 
اســتاد کمال علوی و شــمار زیادی شمع 
روشــن پر شــده بود.با نمایش هر کلیپ از 
بازی ها و گفت و گوهای این هنرمند، صدای 
گریه هنرمندان حاضر در مراســم به گوش 

می رسید.

در آیین بزرگداشت مرحوم استاد سیدرضا کمال علوی عنوان شد

عشق به هنر و اخالق از صفات استاد کمال
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