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مهر:  محمدرضا علیزاده  در نشست خبری با موضوع »چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران« اظهار کرد: 
این جشنواره به مدت چهار و به میزبانی کرمان برگزار می شود. علیزاده گفت: چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی 
نواحی ایران همزمان با هفته وحدت از ۲۹ مهر تا ۲ آبان برگزار می شود که یکی از مهم ترین رویدادهای هنری کشور 
در هفته وحدت به شمار می رود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان محل برگزاری جشنواره را باغ 
موزه وزیری اعالم کرد و گفت: این باغ موزه قدمتی ۱۷۰ ساله دارد که مرمت شده است. وی بیان کرد: در این سال 
تعداد مهمانان ما به ۳۰۰ نفر رسید. متأسفانه با شیوع کرونا از سال ۹۹ امکان برگزاری جشنواره به صورت حضوری 

وجود ندارد و مجبور شدیم جشنواره را به صورت کاماًل مجازی برگزار کنیم. 

کرمان دبیرخانه 
دائمی جشنواره 
ملی موسیقی 
نواحی شود

اولیننمایشگاهبزرگکتابگلگهربرگزارمیشود
فردای کرمان: اولین دوره ی نمایشگاه بزرگ کتاب گل گهر با حضور بیش از یکصد ناشر برتر کشور از روز سه شنبه ۲۷ مهرماه آغاز به کار 
می کند. در این نمایشگاه که تا سوم آبان ماه ادامه دارد، برای مخاطبان تخفیف های ویژه ای هم در نظر گرفته است. به نقل از روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت گل گهر، اولین نمایشگاه کتاب گل گهر، توسط شرکت گل گهر و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
سیرجان، از روز سه شنبه ۲۷ مهرماه در مجموعه ی ورزشی امام علی علیه السالم سیرجان آغاز به کار می کند و تا دوشنبه سوم آبان ماه 
ادامه خواهد داشت. کتاب دوستان، اهالی فرهنگ دوست و همشهریان سیرجانی می توانند هر روزه از ساعت ۹ الی ۲۰ از این نمایشگاه بازدید 

کنند. گفتنی است به منظور تسهیل در خرید کتاب، برای مخاطبان تخفیف های ویژه ای هم در نظر گرفته است.

ساده و صمیمی است؛ آن قدر که فکر نمی کنید 
دارای گواهی نامه درجه یک هنری )دکترای هنر( 
و یکی از اساتید برجسته خط شکسته نستعلیق 
دوم  متولد  مهر  لولویی  ذبیح ا...  استاد  است. 
دارای  و  دانشگاه  مدرس  رشت،   ۱۳۶۱ بهمن ماه 
ایران  خوشنویسان  انجمن  از  استادی  مدرک 
بی شماری  نمایشگاه های  برگزاری  سابقه  و  است 
از  زیبایی  آثار  دارد.  خود  هنری  کارنامه  در  را 
موفق  آثار  همین  با  و  گذاشته  یادگار  به  خود 
جشنواره هایی  در  مختلف  رتبه های  کسب  به 
ملی  جشنواره   فجر،  بین المللی  جشنواره  چون 
و...  ایران  بین المللی  دوساالنه  جشنواره  رضوی، 
شده است. با روی باز ما را می پذیرد تا گپ و گفتی 
دوستانه داشته باشیم به بهانه برگزاری نمایشگاه 
این  هنرمندانه  آثار  که  در سیرجان،  صبا"  "باد 
هنرمند خوشنویس را در معرض دید عالقه مندان 
هنر خوشنویسی قرار داده است. گفتگوی سخن 
تازه با این هنرمند خوشنویس، بااخالق و متعهد 

را از نظر می گذرانید:

 چه شد که به سراغ هنر خوشنویسی رفتید؟
عالقه خیلی زیادی به هنر نقاشی داشتم. پدرم دوست 
نقاشی داشت و با دیدن او و آثارش و در دوران کودکی 
او خواستم  از  نقاشی شدم. در سن ۱۶ سالگی  عاشق 
مرا به شاگردی قبول کند. او هم به من پیشنهاد کرد 
تا سطح ممتاز  و  بپیوندم  انجمن خوش نویسان  به  که 
بروم.  نقاشی  سراغ  به  بعد  و  بروم  پیش  خوشنویسی 
به  بی عالقگی  با  من  اما  نمی دانم  را  کارش  این  دلیل 
بود  نقاشی  تمام ذهنم  سمت خوشنویسی رفتم چون 
و می خواستم مدرک ممتاز خوشنویسی را بگیرم و به 
درخشیدم  در خوشنویسی خوش  بروم.  نقاشی  سمت 
عاشق  اما همچنان  واقع شدم.  اساتید  تشویق  مورد  و 
شدم  قبول  که  را  خوشنویسی  ممتاز  بودم.  نقاشی 
عالقه من به خوشنویسی خیلی زیاد شد و عاشق آن 

به  به طور جدی  زمان  آن  از  و  شدم 
وابسته شدم و در خط  خوشنویسی 
ایرج  چون  اساتیدی  نزد  نستعلیق 
خلیل  نزد  شکسته نستعلیق  و  فالح 
و  فلسفی  امیراحمد  و  حبیب زاده 
و  آموختم  بسیار  حیدری  محمد 
شدم.  زیبا  هنر  این  عاشق  بیشتر 
پس از آن دوره فوق ممتاز را هم پشت 
سر گذاشتم. حدود ۱۰ سال قبل پای 
مثل  تهران  خطی  موزه های  به  من 
موزه رضا عباسی، موزه ملک و... باز 
شد و با خطوط قدیمی های این حوزه 
آشنا شدم. خطوطی همچون مرتضی 
درویش،  شفیعی ها،  شاملو،  قلی خان 
شیرازی،  وصال  کوچک،  میرزا 
محمدرضا تبریزی، اسماعیل انجوی، 
سید  اصفهانی،  غالمرضا  میرزا 
گلستانه و... با دیدن این آثار پنجره  
من  روی  به  خوشنویسی  در  تازه ای 
باز شد و سال ها در این حوزه فعالیت 
در  باید  هنرمند  آنجایی که  از  کردم. 
کند  حرکت  خودش  زمان  و  عصر 

دوست داشتم تلفیقی از سبک قدیم و جدید به وجود 
بیاورم یا به نوعی آثار قدما را در آینه  امروز تصویر کنم.
 اولین نمایشگاه خود را کجا و در چه تاریخی 

برگزار کردید؟
دقیقاً یادم نمی آید، اما حدوداً سال ۸۰ بود که اولین 
نمایشگاهم را در رشت برگزار کردم. نمایشگاه مربوط 
به آثار نستعلیق و آثار شکسته بود که با استقبال خوبی 

هم روبرو شد.
آیا خوشنویسی را می توان عالوه بر هنر؛ علم 

هم دانست؟
به گفته لئوناردو داوینچی؛ هنر ملکه همه دانش هایی 

است که آگاهی را به مردم جهان منتقل می کنند.
 تعریف شما از هنر خوشنویسی چیست؟

برای من به ویژه شکسته  نستعلیق؛ رازآلود سفری است 

به دنیایی ناشناخته و پر از رمز و راز. هنر، گامی است از 
طبیعت به سوی الیتناهی که قدم گذاشتن در آن فقط 
از عهده آنانی بر می آید که خود را به خطر بیندازند. به 

نظرم هنر، عصاره زندگی است.
را  شکسته  خوشنویسی؛  انواع  بین  در  چرا   

انتخاب کردید؟
خط شکسته برای من خطی بسیار رازآلود و بی کالم 
بود. خطی که می توانم با آن پرواز کنم. شکسته خطی 
است که در عین  حال که تحت تاثیر قوانین قرار گرفته 
اما رهایی خاصی دارد. رهایی نه از لحاظ کلمات؛ خیلی 
عمیق تر از آن. به من پر پرواز می دهد. افکاری که در 
خط  این  با  می توانم  راحتی  به   را  می گذرد  من  ذهن 
بر صفحه کاغذ بیاورم. می توانم بگویم شکسته نستعلیق 
رقصان،  ملیح،  خطی  است.  بی کران  دنیایی  من  برای 

عمیق.
ناگفته های خود  بیان  از این هنر برای   چگونه 

استفاده می کنید؟
با  را  آن  اثر هنری خلق می شود هنرمند،  وقتی یک 
این  و  پود خودش می تند  و  تار  تمام  با  و  تمام وجود 
از یک تفکر و نوعی دانش حاصل می شود.  اثر هنری 
قرار هم نیست این شخص برای تک تک افراد، هنرش 
را تعریف کند. هر کسی به اندازه  درک خودش از آن 
هنر لذت می برد. بنابراین ناگفته های هنرمند در اثرش 
این  از  دانش خود  به اندازه   و هر کسی  هویدا می شود 

دریای عمیق بهره مند می شود.
در خوشنویسی چگونه می توان صاحب سبک 

شد و به سراغ تقلید نرفت؟
یک  به  رسیدن  اول  گام  واقع  در  و  اساس  و  پایه 

به نظر  هنر؛  هر  در  مشخص  سبک 
مشق  و  است  کردن  شاگردی  من 
فرد  زمانی که  تا  استاد  از  گرفتن 
خأل  یک  زمانی که  تا  شود.  اشباع 
پس از  و  کند  احساس  را  وجودی 
آن انجام مطالعات نظری و عملی و 
بررسی، تحقیق و پژوهش می تواند 
سبک  یک  ایجاد  در  هنرمند  به 
این ها  همه  کند.  کمک  مشخص 
بلکه  خوشنویسی  برای  نه تنها 
برای نقاشی و بررسی آثار بزرگانی 
و...  پیکاسو  ون گوگ،  گوته،  چون 
بزرگ  موسیقی دانان  همچنین  و 
ضروری است. همه این ها به دانش 
بزرگ ترین  و  می کند  اضافه  شما 
بزرگان  آثار  بررسی  با  که  بخشی 
هنری  شعور  می کند،  پیدا  ارتقا 
من  به نظر  هنر  تمامی  که  است 
که  است  شعور  است.  شعور  همان 
این هنر را هنر جلوه می دهد و هنر 
چراکه  مردم؛  برای  نه  هنر!  برای 
معتقدم وقتی هنرمند هنر را برای 

هنر می آفریند، قطعا برای مردم هم خواهد شد.
 تلفیق خوشنویسی با سایر هنرها مثل نقاشی 

می تواند به اثرگذاری بیشتر این هنر بینجامد؟
است  ایرانی  هنرهای  دیربازترین  از  خوشنویسی 
ممکن  شکل  زیباترین  به  متمادی  قرن های  طی  که 
اما  شده است.  آمیخته  ما  فرهنگی  هویت  و  زندگی  با 
بنا  نیاز و دوره ای که در آن هستیم  به  بنا  امروز  هنر 
باشد.  محصور  پیشین  سنت های  و  گذشته  در  ندارد 
پی  در  هنرها  سایر  چه  و  خوشنویس  هنرمندان  چه 
این  و طبیعتاً  معاصر  در عصر  تجربه جدیدی هستند 
خوشنویسی  در  مثاًل  دارد.  به همراه  را  اتفاقاتی  تجربه 
خط- همان  یا  رنگ  و  خط  از  تلفیقی  گفت  می توان 

نقاشی یا نقاشی -خط را در عصر حاضر شاهد هستیم. 
هنر سنتی و نقاشی مدرن سعی کرده با بهره گیری از 

رنگ ها؛ گام های خوبی را به سمت هنر بین الملل بردارد. 
نقاشی هنر بین المللی است و تلفیق آن با خوشنویسی 
در این دوره بنا به اقتضای دوره ای که در آن هستیم 
کار جدیدی است و هنرمند سعی می کند تحت تاثیر 
این فضا حرکتی تازه انجام دهد و این حرکت ارزشمند؛ 
خوشنویسی سنتی ما را به سمت جهانی شدن سوق 
آن  از  استقبال خوبی  نیز  بازار جهانی  در  که  می دهد 
با  دو هنری  تلفیق هر  گفتم  شده است. همان طور که 
هم؛ نیازمند پژوهش و مطالعه است و مستلزم این است 
که با دانایی و دانش این تلفیق اتفاق بیفتد وگرنه ثبات 
خود  از  خوبی  تاثیرگذاری  نمی تواند  و  داشت  نخواهد 

برجای بگذارد.
 چه شد به سیرجان سفر کردید؟

انجمن  رییس  پیشنهاد  به  صبا  باد  نمایشگاه  برپایی 
خورد  رقم  تاج آبادی  آقای  سیرجان  خوش نویسان 
قالب  در  اولین بار  برای  که  است  بنده  افتخار  باعث  و 
نمایشگاه شکسته نستعلیق در خدمت هنردوستان شهر 
سیرجان باشم و با این عزیزان از نزدیک ارتباط برقرار 

کنم.
چه  خوشنویسی  حوزه  در  شهر  این   

پتانسیل هایی دارد؟
آگاهانه  مدیریت  با  سیرجان  خوش نویسان  انجمن 
رییس انجمن، نشان داد که پتانسیل بسیار باالیی در 
این شهر وجود دارد. با توجه به آمار خوب خوشنویسانی 
که دورادور در جریان آن هستم و در مقاطع مختلف 
فعالیت های  سیرجان  در  ممتاز  فوق  و  ممتاز  چون 
انجام می شود؛  از سوی آن ها  پرتوانی  و  فعال  و  خوب 
می توانم بگویم که این شهر از بستر مناسبی برای انجام 
برخوردار  حرفه ای  حد  در  خوشنویسی  فعالیت های 
مختلفی  حمایت های  که  همان طور  امیدوارم  است. 
در  فرهنگی  فعالیت های  و  هنرها  سایر  و  هنر  این  از 
سیرجان انجام می شود که نمونه آن را در حمایت های 
و روند پرشوری که در  شرکت گل گهر شاهد هستیم 
قبال فرهنگ در سیرجان چه در بخش آموزش و چه 
دارد؛  وجود  مختلف  نمایشگاه های  برگزاری  بخش  در 

همچنان تداوم داشته باشد.

در گفتگو با استاد ذبیح ا... لولویی، استاد برتر خوشنویسی مطرح شد:

هنـر، عصـاره زندگـی است
       هدی رضوانی پور


