
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى:

انسان سازى، ستاره اى است كه در آسمان تعهد زن مى درخشد
��ر

فارس  نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى 
گفت: در تجربه هايى كه در برخى خانواده هاى 
انقالبى داريم، غالباً فســادهايى كه به وجود 
مى آيد و جريان سرنوشــت انســان انقالبى و 
ايثارگــر را به آفت انحــراف مبتال مى كند، از 

سوى فرزندان آنان است.
آيت اهللا علم الهدى در گردهمايى مشترك ائمه 
جمعه استان هاى خراسان رضوى و سمنان كه 
با موضوع «جايگاه همسر امام جمعه در قرارگاه 
فرهنگى» در اردوگاه مازندران مشــهد برگزار 
شــد، ضمن ابراز خرسندى از حضور در جمع 
ائمه جمعه اين دو استان، اظهار كرد: معموالً 
در مقام تبيين رســالت و وظيفه همسران، به 
نقش آفرينى يك بانوى خانــواده در تربيت و 

پرورش اوالد اشاره مى شود.
وى ادامه داد: يعنى در كنار مقام و ابعاد رسالتى 
يك زن در كانون خانواده، مسئله تربيت فرزند 
و رسالت انسان ســازى، ستاره اى است كه در 
آسمان تعهد و مسئوليت يك خانم مى درخشد 
درحالى كه محور اصلى عظمت، شــخصيت و 
نقش آفرينى يك زن در كانون خانواده، تربيت 

و پرورش فرزند نيست.
امام جمعه مشهد مقدس با بيان اينكه رسالت 
انسان ســازى يك زن در كانــون خانواده، در 
اولويــت دوم قرار دارد، اضافه كرد: اولويت اول 
براى صاحب يك كانــون زندگى خانوادگى، 

مسئله مديريت است.
وى خاطرنشــان كرد: نقــش زن در مديريت 
زندگى اســت و در اصل و اســاس، مديريت 
همســر در كنار تربيت فرزند است؛ در واقع، 
هنرنمايــى يك خانم در مديريــت زندگى و 
همسر، پايه و اساسى براى تربيت، انسان سازى 

و پرورش فرزند مى شود.
آيت اهللا علم الهدى با اشاره به آيه اى از قرآن كه 
مى فرمايد «ُقوا أَنُْفَسُكْم َو أَْهليُكْم ناراً»، عنوان 
كرد: در اين جمله از آيه شريفه، دو نكته وجود 
دارد كه بايد به آن توجه كرد؛ نكته اول اينكه 
پروردگار، ضميمه نفس انســان و مؤمنين را 
«اهل» قرار داده، اين كلمه در فرهنگ قرآن و 

احاديث پيامبر، به معناى همسر است.
وى با بيان اينكه والدين و فرزندان در رتبه هاى 
بعدى اولويت اين آيه قــرار دارند، در توضيح 
اين موضوع، گفت: وابسته اوليه از نظر تمناى 
سعادت و نيكبختى از درگاه خدا همسر است؛ 
نكته دوم اين آيه، اين است كه در طول تاريخ 
از زمان پيامبر تا امروز، فساد در كانون زندگى 
و خانواده و حتى در سرنوشت انسان ها از ناحيه 

فرزندان به وجود آمده است.

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با اشاره به 
برخى ريزش هاى انقالب اسالمى درگذر زمان، 
خاطرنشــان كرد: در تجربه هايى كه در تبار و 
خانواده هاى انقالبى داريم، ديده مى شــود كه 
غالباً فســادهايى كه به وجود مى آيد و جريان 
سرنوشت انســان انقالبى و ايثارگر را با آفت 
انحراف مبتال مى كنــد، از ناحيه فرزندانى به 

وجود مى آيد كــه از عرصه 
عبور  نوجوانى  و  طفوليــت 
كــرده و به مرحلــه كمال 
و  قدرت سياسى  اجتماعى، 

اقتصادى رسيده اند.
وى بــا اشــاره بــه اهميت 
عرصــه  در  زن  مديريــت 
خانواده، گفت: ريشه تربيت 
فرزند در مديريت يك خانم 
در تمام ابعاد، شئون كلى و 
جزئى خانواده است اما نه از 
جنس مديريتى كه امروز در 
وجود  به  جوان  خانواده هاى 
آمده و به ســقوط خانواده و 

ازهم گسيختگى رشته زندگى مى انجامد.
آيت اهللا علم الهدى با بيان اينكه اعمال حاكميت 
و زن ساالرى در محيط خانواده موجب فروپاشى 
اساس خانواده مى شود، عنوان كرد: اصالت يك 
مرد در زندگى به عنوان درخت تنومندى است 

كه همه اركان خانواده به او تكيه مى كند، اين 
اصالت در كانون خانواده بايد حفظ شود.

وى افزود: اگر خانمى قدرت مديريت همســر 
خود را به عنــوان يك كانون عاطفه، عشــق 
و دلبســتگى نداشــت، در تربيت و پرورش 
فرزند موفق نيســت همان طور كه متأسفانه 
شــاهد فقدان اين قدرت و توان براى زوج ها 
و همسرانى هستيم كه تازه 

تشكيل مى شود.
نماينده ولى فقيه در خراسان 
رضوى با اشــاره به نقش زن 
در موفقيــت همســر خود 
در عرصه هــاى اجتماعــى، 
خاطرنشــان كرد: يك خانم 
بايد مــرد را از نظر خوراك، 
برنامه روزانه و ديگر مواردى 
كه با آســايش خانــواده در 
ارتباط اســت، با اتكا به اهرم 
عشق و محبت مديريت كند 
تا رسالت، وظيفه و شخصيت 
او  همسر  سياسى  اجتماعى 

در عرصه جامعه رشد كند.
وى، خانــم را داراى نقشــى نامحســوس در 
موفقيت هاى همســر خود دانســت و گفت: 
موفقيت يك مرد در ايفاى رســالت و وظيفه 
خود در حوزه زندگى اجتماعى به شــكل غير 

محسوس وابســته به همسر او است؛ اگر يك 
مــرد در زندگانى خود آرامش و آســايش را 
حس نكند، در تمام وظايف خطير فعاليت هاى 

اجتماعى و سياسى اش شكست مى خورد.
آيت اهللا علم الهدى بــه جايگاه امام جمعه يك 
شهر در ايجاد و توسعه روحيه انقالبى و ترويج 
اســالم اشاره و عنوان كرد: طلبه اى كه معتقد 
نيســت خود و خانواده اش بايد پايگاه اســالم 

باشد، به درد اسالم نمى خورد.
وى افزود: اگر كار ائمه جمعه با يك مسئوليت، 
رسالت و تعهد اســت، رسالت شما خانم ها با 
رســالت آقايان تفاوتى ندارد، بايد بايستيم و 
اســالم را اداره كنيم، هم با عمل، هم با بيان، 
هم كالم و هم با زندگى مان بايد اسالم را اداره 
كنيم؛ بخشى از اداره انقالب و اسالم در شهرى 
كه همســر شما امام جمعه آن است، به وسيله 
شما تأمين مى شــود، آن هم به خاطر رسالت 
الهى، وابستگى و اخالص در درگاه وجود موال 

امام زمان(عج) است.
امام جمعه مشــهد مقدس اضافه كرد: خانواده 
امام جمعه در هر شــهر، پايگاه توسعه دين و 
انقالب اســت، اگر آقايى امام جمعه يك شهر 
باشــد و نصف هفته را درگير زندگى در شهر 
ديگرى باشد، ديگر امام جمعه آن شهر نيست 

بلكه روضه خوان آن شهر است.

اخـــبار2

رئيس ستاد جشن هاى دهه كرامت عنوان كرد 
  شادى آفرينى و مردمى بودن محور 

جشن هاى دهه كرامت
قدس: با حضور اســتاندار خراســان رضوى و رئيس ستاد 
جشن هاى دهه كرامت كشور، نشست مشترك اعضاى شوراى 
ملى و استانى هماهنگى و برنامه ريزى جشن هاى دهه كرامت 

برگزار شد.
استاندار خراسان رضوى در اين جلسه گفت: در طول تاريخ، 
مراســم تعزيه و ذكر مصائب ائمه اطهار(ع)، همواره پرشور و 

شعور برگزار شده است.
على رضا رشيديان افزود: در اين ميان برنامه هايى براى شادى 
آن هم نشــاطى كه معرفت افزا بوده و مبتنى بر ارزش هاى 

انسانى و دينى باشد؛ كمتر ديده شده است.
وى با تأكيد بر اين كه بايد الگويى مناســب براى شادى ارائه 
كنيم، گفت: دهه كرامت و جشن هاى آن مى تواند نقطه شروع 

براى اين امر باشد.
رشيديان به انتخاب مشهد مقدس به عنوان پايتخت فرهنگى 
جهان اســالم اشاره و خاطر نشــان كرد: برگزارى مناسب و 
گســترده اين جشن ها متناسب با شــأن و جايگاه حضرت 
رضا(ع) و محوريت اين كالنشــهر آن هم در شــرايطى كه 
كشورهاى اسالمى بويژه منطقه گرفتار جنگ هاى داخلى و 
تروريسم هستند؛ مى تواند زمينه ترويج و توسعه الفت و محبت 

و رأفت اسالمى باشد.
رئيس ستاد جشن هاى دهه كرامت كشور نيز در اين جلسه 
گفت: شادى آفرينى و مردمى بودن در جشن ها و برنامه هاى 
دهه كرامت اولويت و ضرورتى مهم است زيرا جامعه امروز ما 

نياز به شادى و نشاط دارد.
حجت االسالم حميد رضا ارباب ســليمانى افزود: اسالم در 
اســاس دين شادى است و بايد در اين مناسبت مهم بين دو 
ميالد حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع) اين نشاط 

نمودى عينى در سطح جامعه داشته باشد.

  اعطاى نشان درجه يك هنرى
 به هنرمند خراسانى 

قدس: نشــان درجه يك هنرى در رشــته سوخت نگارين، 
توسط وزارت ارشاد به هنرمند گنابادى اعطا شد.

استاد امين سلطانخواه هنرمندى است كه توانسته دست به 
ابداع دو رشــته هنرى بزند. اين هنرها سوخت نگارين و نور 
نگارين نام دارد. وى تاكنون در نمايشگاه هاى فراوانى شركت 
و جوايز زيادى را ازجشنواره هاى معتبر از آن خود كرده است. 
بعضى از آثار خلق شده اين هنرمند به روش سوخت نگارين 
را كاخ موزه سعدآباد تهران وابسته به سازمان ميراث فرهنگى، 

صنايع دستى و گردشگرى كشور خريدارى كرده است.

فرمانده مرزبانى خراسان رضوى
در ديدار با خانواده شهدا:

  امنيت امروز جامعه مديون خون 
شهداست 

قدس: فرمانده مرزباني اســتان به ديدار خانواده شــهيدان 
مرزباني «صاق خدادادي» در روستاي پسكمر سرخس، شهيد 
حسين طاهريان در شهرستان كاشــمر و شهيد مكارى در 

شهرستان خليل آباد رفت.
سردار جان نثار كه به همراه رئيس عقيدتي سياسي مرزباني 
اســتان، معاون نيروي انســاني مرزباني و مسئول ايثارگران 
مرزباني استان در منزل اين شــهدا حضور يافته بود، گفت: 
شــهدا افتخاري براي كشور هســتند و امنيت امروز جامعه 

مديون ايثارگرى ها و رشادت هاى همين شهداست.

قدس: فروش متادون در آرايشگاه هاى زنانه و باشگاه هاى مشهد
نيش و نوش: بجاش تو داروخونه هاى مشهد هم لوازم آرايشى 

و داروهاى بدنسازى ميفروشن!
قدس: صفر؛ سهم آبفاى طبس از اعتبارات ملى

نيش و نوش: مسئوالن آبفاى طبس كه قدرتشون در جذب 
اعتبارات صفره ولى بازم مســئول باقى موندن، مثل شركت 
كنندگان در كنكور دانشگاه آزاد ميمونن كه برگه سفيد ميدن 

ولى بازم قبول ميشن!
قدس: 343هزار بيكار در خراسان رضوى

نيش و نوش: كه به همت مسئوالن استان، هيچكدوم از اين 
343 هزار نفر، از اتباع بيگانه نيستن و همه خودى ان!

قدس: اجراى طرح خدمات گردشــگرى از مبدأ تا مبدأ از 
تمامى نقاط كشور به مشهد

نيش و نوش: فقط گردشگران مراقب باشن چون تو مشهد 
بهره مندى از هيچ طرحى بدون هزينه نيست!

قدس: تشويق به خوداظهارى از راهكارهاى كاهش اعتياد 
است

نيش و نوش: چون سبب ميشــه خانواده فرد معتاد بعد از 
خوداظهــارى اش اونقدر بزننش تا بميــره و اينجورى تعداد 

معتادان كاهش پيدا كنه!

هادى زهرايى  «روزنامه قدس» طى 
ماه هــاى اخير گزارش هــاى متعددى 
در خصوص وضعيــت كتابخانه تربيت 
قوچان، با موضوعات «تشــكيل پرونده 
قضايى بــراى مديران متخلف كتابخانه 
تربيت قوچان»، «اختصاص اعتبار براى 
تكميــل و بازســازى كتابخانه تربيت 
قوچان»، «ضد و نقيض مســئوالن براى 
راه اندازى كتابخانــه تربيت قوچان» و 
«كتابخانه تربيت همچنان چشم انتظار 

يار مهربان» به چاپ رساند.
پس از انتشار اين مطالب و پيگيرى هاى 
قدس سرانجام بازسازى كتابخانه تربيت 

قوچان آغاز شد.
مدير كل كتابخانه هاى عمومى اســتان 
خراســان رضوى در گفت و گو با قدس 
تربيت  كتابخانــه  بازســازى  خبرآغاز 

قوچان را داد.

با پيگيرى هاى  حســين اكبرى گفت: 
رســانه اى روزنامه قــدس و اختصاص 
اعتبــار 195 ميليــون ريــال از محل 
اعتبارات ســال 95، عمليات بازسازى 

اين كتابخانه آغاز شده است.

وى تصريح كــرد: در اعتبارات ســال 
بــراى  ريــال  ميليــون   400 ،1395
بازســازى كتابخانه تربيت قوچان ديده 
شده بود كه متأسفانه تنها 195 ميليون 
ريــال آن تخصيص داده شــد و با اين 

اعتبار عمليات بازسازى كتابخانه تربيت 
آغاز شد.

وى افزود: در گام اول موضوعات امنيتى 
باران  آب  لوله هاى  اتصال  ســاختمان، 
به فاضالب و بازســازى پشــت بام در 

دستوركار قرار گرفته است.
اكبــرى در خصوص اختصــاص اعتبار 
در بودجــه امســال و تكميــل ايــن 
كتابخانــه گفت: با همكارى ســازمان 
برنامــه و بودجه، يــك ميليارد و 750 
ميليون ريال براى بازســازى كتابخانه 
تربيت ديده شده اســت كه اميدواريم 
با تخصيص كامل اين اعتبار شــاهد راه 
اندازى كتابخانه تربيت قوچان تا پايان 

سال باشيم.
يادآور مى شــود: روزنامه قدس تا پايان 
حل مشكل كتابخانه تربيت موضوع را 

پيگيرى خواهد كرد.

با پيگيرى هاى قدس محقق شد

بهسازى كتابخانه تربيت قوچان آغاز شد

پنجشنبه 22 تير 1396
 18 شوال 1438 13 جوالى 2017  
سال سى ام  
شماره 8446  ويژه نامه 2837 

تئاتر

اجراى نخستين تئاتر كافه اى در كافه كتاب مشهد
مهديه قمرى: نمايش «من مرتضى تنها هستم؛ 
يك روايت شيرين از فوجى ياماى تلخ» نخستين 
اثر اجراى تئاتر كافه اى در كافه كتاب پســتوى 

مجموعه تئاتر مستقل مشهد اجرا مى شود.
كارگــردان اين تئاتر در گفت و گو باخبرنگار ما 
گفت: با وجود اجراى پرده خوانى و شــاهنامه 
خوانــى در دهه 50 كه توســط هنرمندان در 
مشــهد انجام مى شد، اين نمايش نيز به عنوان 

نخستين اثر اجراى تئاتر كافه اى اجرا مى شود.
مهران ســليمانى پاك روز گذشته در نشست 
خبرى اين نمايش كه در كافه كتاب سالم برگزار 
شد، اظهار داشت: با توجه به اينكه در اجراى يك 
نمايش، تماشاگران و هنرمندان فرآيند اين نوع 
هنر را با هم رقــم مى زنند، بى ترديد، مى توان 

گفت، اجراى تئاتر كافه اى در كتابكده هاى كشور مى تواند به تلفيق بيشتر اين دو مؤلفه 
مهم كمك كند.

وى، اجراى تئاتر در كافه كتاب ها را همراه با مخاطب بيشتر و مردمى تر برشمرد و بيان 
كرد: در اين نوع شيوه اجرا، كارگردان بايد فضاى مناسبى را براى جذب تماشاگر به نمايش 

و همراهى وى تا پايان اجرا در نظر بگيرد.
وى خاطرنشان كرد: بى ترديد، بازيگر نيز براى اينكه بتواند مخاطب را با نمايش درگير 
كند، در برخى مواقع از تماشاگر كمك مى گيرد كه به نظرم اين مدل اجرا مى تواند براى 
تماشاگر جذاب باشد.اين نمايش در كافه كتاب پستوى مجموعه پرديس تئاتر مستقل 

واقع در خيابان وكيل آباد، نبش وكيل آباد 48 اجرا مى  شود.

كوتاه از فرهنگ و هنر

انتخاب اعضاى شوراى مركزى كانون تئاتر دانشگاه فردوسى
مشهدتئاتر: اعضاى شوراى مركزى كانون تئاتر دانشگاه فردوسى مشهد مشخص شدند.

بابك عالئى، فواد زيدانلويى، ســارا يكه باش، مهرداد صادقيه، سيد رضا حسينى، محمد 
رجب زاده و نگار ملكى به عنوان اعضاى اين شورا انتخاب شدند.

راهيابى دو اثر مشهدى به جشنواره ملى رضوى 
دو فيلم كوتاه با هنرنمايى هنرمندان تئاتر مشهد به بخش داستانى دوازدهمين جشنواره 
ملى فيلم كوتاه مســتند و داستانى رضوى راه يافتند. فيلم هاى «جايى براى آرامش» به 
كارگردانى جميل عامل صادقى و «دادزن» به كارگردانى اميرمسعود سهيلى با هنرنمايى 
هنرمندان تئاتر مشهد به بخش داستانى دوازدهمين جشنواره ملى فيلم كوتاه مستند و 

داستانى رضوى راه يافتند.
دوازدهمين جشنواره ملى فيلم كوتاه رضوى هفتم تا نهم مرداد96 در يزد برگزار مى شود.

 فراخوان ششمين جشنواره سراسرى تئاتر «تكخند» 
فراخوان ششمين جشنواره سراسرى تئاتر «تكخند» منتشر شد. هنرمندان سراسر كشور 

مى توانند آثار تك نفره خود را با رويكرد طنز توليد و به جشنواره ارسال كنند.
بخش هاى اين جشــنواره عبارتند از: نمايش تك نفره طنز، نمايشنامه نويسى و مهلت 
دريافت طرح و نمايشنامه: پنج مرداد، اعالم نتايج بازخوانى متون: 15 مرداد، مهلت ارسال 
فيلم اثر: هشت شهريور، اعالم نتايج بازبينى: 11 شهريور، اجراهاى جشنواره: 20 تا 22 

شهريور و اختتاميه: 23 شهريور 1396 خواهد بود.
گفتنى است شركت كنندگان پس از ثبت نام و بارگذارى متن نمايشنامه خود در قالب 
فايــلword كد رهگيرى دريافت مى كنند. عالقه منــدان براى دريافت فرم ثبت نام به 

نشانى اينترنتى www.artiraniha.ir مراجعه كنند.

س
قد

ى/ 
ضاي

ى ر
 عل

مد
مح

س : 
عك

هنرنمايى يك 
خانم در مديريت 
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 صعود پديده كوهنوردى ايران
 به قله «برودپيك»

نيشــابور- خبرنگار قدس: علــى رضا نــوروزى پديده 
كوهنوردى ايران و هيماليانورد نيشــابورى براى نخســتين 
بار توانســت قله 8051 مترى برودپيك را بدون استفاده از 

اكسيژن به زير گام هاى خود در آورد.
رئيس هيئت كوهنوردى و صعودهاى ورزشى نيشابور اظهار 
كرد: على رضا نوروزى قصد دارد قلل،8080 مترى گاشربروم 
1 و 8034 مترى گاشربروم 2 در منطقه گيلگيت كه در ايالت 

بلتستان كشور پاكستان واقع شده است را صعود كند.
ابوالفضل بوســتان گفت: اين كوهنورد در سال هاى 94و 95 
توانست قلل بيش از 7000 مترى خانتانگرى، لنين، كمونيزم، 
كورژنفسكايا در كشور تاجيكستان و قزاقستان را نيز به تسخير 

خود درآورد.
وى خاطرنشــان كرد: رشــته كوه پاميــر در حقيقت ادامه 
رشــته كوه هيماليا بوده كه از كشورهاى نپال، تبت و چين 
گذشته و به كشورهاى قرقيزستان، تاجيكستان و قزاقستان 
مى رسد و بخش ديگر رشته  كوه هيماليا در كشورهاى هند، 
پاكســتان و افغانســتان قرار گرفته كه قسمت عمده آن به 

قره قروم مشهور است.

ورزش ��اسان

  تشييع پيكر مطهر شهيد مدافع حرم 
ارتش در مشهد

مطهر شهيد  پيكر  قدس: 
مدافع حرم ســتوان سوم 
«سيد مهدى جودى ثانى» 
صبح جمعه بعد از مراسم 
از  ندبــه  دعاى  پرفيــض 
مقابل مهديه مشهد برگزار 
مى شود. اين شهيد جمعى 
تيپ 377 شــهيد حبرانى 
ارتش جمهورى اســالمى 
ايران بود كه در دفاع از حرم 

اهل بيت (ع) در سوريه به شهادت رسيده است.

  برپايى مجلس بزرگداشت شهيد رفيعى 
«علمدار خيبر» در جامعه الحسين(ع)

قدس: خانواده و همرزمان ســردار شهيد «ابوالفضل رفيعى» 
(علمدار خيبر) به مناسبت شناسايى پيكر اين شهيد از برپايى 

مجلس بزرگداشتى در مشهد خبر دادند.
اين مجلس روز جمعه 96/4/23 در جامعه الحسين(ع) هيئت 
رزمندگان واقع در بلوار مصلى مشهد از ساعت 9 الى 11 صبح 

براى برادران و خواهران برگزار مى شود.

  ارسال 60 اثر به جشنواره 
«وقف، چشمه هميشه جارى»

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون فرهنگى اوقاف خراســان 
شــمالى گفت: 26 نفر از عالقه منــدان، 60 اثر در بخش هاى 
خاطره، شعر، داســتانك، داستان كوتاه، نثر ادبى به جشنواره 

«وقف، چشمه هميشه جارى» ارسال كردند.
حجت االسالم صفرى اظهار كرد: اين جشنواره در محورهاى 
وقف و قرآن، وقف و توســعه آمــوزش عالى، وقف با رويكرد 
هنر دينى، وقف و اقتصاد مقاومتى، وقف و ســالمت و وقف 
و حوزه هــاى علميه، آبان ماه امســال همزمان با هفته وقف 

برگزار مى شود.

برگزيده مسابقات تك نوازى در گفت و گو با قدس: 
  از بدو تولد با هنر پدرم بزرگ شدم

ابوالحسن صاحبى: در سي و پنجمين جشنواره مسابقات 
فرهنگي و هنري استان، هنرمند جوان صالح آبادى «عزيز تنها»، 

نفر اول مسابقات تك نوازي در رشته دو تار شد.
اين جوان هنرمند در گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد: در دهم 
خرداد 79 در شــهر مرزى صالح آباد تربت جام به دنيا آمدم و 
در حال حاضر در پايه سوم دوره دوم متوسطه رشته كامپيوتر 
درس مى خوانم. وى مى افزايد: از بدو تولد با نواى دلنشين دو تار 
بزرگ شدم و با توفيقى اجبارى اما شيرين با اين ساز خو گرفتم.
ياسمين تنها خاطرنشان مى كند: وجود دوتار تا حدى دخيل در 
آرامش دنياى كودكى من بود كه با نواى آرام و دلنشــين اين 
ســاز به خواب مى رفتم و پدرم هميشه به من مى گويد گاهى 
اگر صداى الاليى همراه با دوتار را نمى شــنيدى تسليم خواب 

نمى شدى! 
وى تصريح مى كند: مقام هاى زيبا وعرفانى شرق خراسان براى 
من دلنشين تر و آشناتر از هرســازى بوده و اين فكر در ذهن 
من ملكه شد تا روزى از روزهاى تابستان به طور كامالً اتفاقى 
دوتار ســاز پدرم را برداشتم و تالش كردم، نواهايى را كه پدرم 

مى نواخت به ياد آورم و بنوازم.
وى اظهار مى دارد: در اين مدت با مقام هايى در وصف خداوند 
متعال، پيامبر اعظــم (ص) و مقام هايى با اصالت و ديرين كه 
ميراثى كهن و يادگار بزرگان موســيقى ما هستند، آشنا شدم 
كه نواختن و شنيدن آن ها بسيار لذتبخش است و روح و روان 

انسان را آرام كرده و نوازش مى دهد.
وى كه رمز موفقيتش را تمرين و ممارســت مى داند، تصريح 
مى كند: وظيفه انســانى ايجاب مى كند كه به پاس كمك ها و 
تالش هاى ارزنده پدرم «عزيز تنها» كه اســتاد مسلم موسيقى 

مقامى و دوتار در كشور است و مادرم سر تعظيم فرود آورم.

آ�ما�ی �

��ر

بارش هاى رگبارى و آب گرفتگى در نيشابور


