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صدور 6 مجوز خدمات غیرســینمایی و آموزشــگاه آزاد ســینمایی       بجنورد/ خبرنگارقدس: مدیر امور سینمایی، سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان شمالی گفت: مجوز چهار شرکت خدمات غیرسینمایی )فیلمسازی( و دو آموزشگاه آزاد سینمایی از ابتدای سال جاری در استان صادر شد.

ابوالحسن حیدری افزود: شرکت های خدمات غیرسینمایی می توانند در تولید فیلم های کوتاه، تدوین، عکاسی و... به استثنای فیلم های بلند به مدت یک سال فعالیت کنند.
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»قدس«گزارشمیدهد

نیم نگاهی به مشکالت پویانمایی خراسان رضوی

خبر

قســمت اول/ مهدیه قمری  براســاس 
تاریخچــه پویانمایی)انیمیشــن(، این هنر 
حدود 55 ســال در کشور قدمت دارد و در 
طول این ســال ها افزون بر ورود تجهیزات و 
پیشرفت آن، پویانمایی های گوناگونی برای 
تلویزیون، سینما و حتی تیزرهای تبلیغاتی 
ساخته شده اســت. در این میان سازندگان 
انیمیشــن و از جمله در شهری چون مشهد 
در طول این ســال ها، بارهــا درباره مهجور 
مانــدن این حــوزه هشــدار داده و موانع و 
مشــکالت را مطرح کرده اند که یکی از آنها، 
کمبود بودجه اســت. عده ای هم مشــکل 
پویانمایــی ایران را کمبود متون مناســب 
برای فیلمنامه ها می دانند و عده ای دیگر هم 
از عدم تخصص در ایــن تولیدات به عنوان 
مشکل اصلی پویانمایی در ایران یاد کرده اند.

البته با وجود اینکه این مشکالت در خراسان 
رضــوی نیز گریبانگیر هنرمنــدان فعال در 
عرصه پویانمایی شده است، آن ها همچنان 
در تولید آثار شاخص چه در تلویزیون و چه 
در ســینما مشغول کار هســتند و براساس 
آمارهای موجود اگر ســاالنه پنج پویانمایی 
در کشور ســاخته می شود، بی تردید 3 یا 4 
اثر آن از خراسان رضوی است و این مسأله 
شــاید نشان دهنده این باشد که این استان 
یکــی از قطب هــای  مهم تولیــدات فاخر 

پویانمایی در کشور است.
نیم نگاهی به مشکالت هنرمندان پویانمایی 
خراســان رضوی ســبب شــد تا در قالب 

گزارشــی، پای صحبت ها و دغدغه های دو 
هنرمند این حوزه بنشــینیم کــه در ادامه 

می خوانید.

 راهکارهای مهم رفع مشکالت
حامــد کاتبی، یکــی از کارگردانــان فعال 
پویانمایی در مشــهد با اشاره به اینکه برای 
پویانمایــی باید حمایت همــراه با آموزش 
نیروی انســانی در نظر گرفته شــود، اظهار 
کرد: این هنر به علت اینکه به صورت تیمی 
انجام می شود، دارای هزینه باالیی بوده، اما 

متأسفانه حمایت ها در شأن آن نیست.
ایــن فعــال حــوزه 
فعالیت  پویانمایــی، 
خراســان  هنرمندان 
حوزه  این  در  رضوی 
را بســیار خودجوش 
و فعــال دانســت و 
تصریح کرد: این هنر 
در حقیقــت صنعتی 

اســت که بــا حمایت 
مســؤوالن و آموزش نیروی انسانی می تواند 
در عرصه افزایش اشتغال زایی حرف بسیاری 
در جامعه داشته باشــد، بنابراین الزم است 

که از این هنر حمایت بیشتری بشود.
کارگــردان پویانمایــی »در مســیر باران«، 
پویانمایی را هنــری پرکاربرد بیان و عنوان 
کرد: با وجود اینکه بســیاری از نویسندگان 
به نگارش فیلمنامه های بومی برای تولیدات 

پویانمایی توجه دارند، امــا میزان این نوع 
فیلمنامه ها که با کیفیت مناســبی باشــد، 
همچنان یکی از دغدغه های فعاالن این هنر 

در خراسان رضوی  است.
به گفتــه او، خراســان رضــوی در حوزه 
پویانمایی پیشــرفت خوبی داشته است، اما 
اگر حمایت و آموزش نیروی انســانی ارتقا 
یابد، بی تردید این استان در تولید پویانمایی 

توانمندتر می شود.

 بیگانه پرستی مسؤوالن استان
در این باره یکــی دیگر از کارگردانان فعال 
اشــاره  با  پویانمایی 
بــه اینکه ایــن هنر 
اقتصــاد  ایــران  در 
نــدارد،  مشــخصی 
بیشــتر  کرد:  بیــان 
توانمند  هنرمنــدان 
بتوانند  اینکــه  برای 
مربوط  هزینه هــای 
به پویانمایــی خود را 
دریافــت کنند، گریزی به تولیدات این هنر 
در عرصه تبلیغات می زنند که این مســأله 
ســبب می شــود تا نتوانند از توانمندی و 
اســتعداد خود برای خلــق پویانمایی های 

غیرتبلیغاتی بهره ببرند.
فرهــاد عظیمــا از اینکــه بیگانه پرســتی 
مســؤوالن خراسان رضوی این هنر را دچار 
مشــکل کرده است، بســیار گله مند بود و 

تأکید کرد: مســؤوالن اعتماد خوبی نسبت 
به هنرمندان این استان ندارند و عمدتاً آثار 
خود را به تهران سفارش می دهند، بنابراین 
تعامل میــان هنرمندان و مســؤوالن برای  
ارتقای تولیدات انیمیشن از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
او که سابقه خوبی در کارگردانی پویانمایی 
دارد ادامه داد: در کشــورهای پیشرفته یک 
پویانمایی با تیم 500 نفره ساخته می شود و 
هر کدام وظیفه ای خاص را انجام می دهند، 
اما در استان ما کارگردان ممکن است افزون 
بر وظیفه خود در ســاخت انیماتور، نگارش 
فیلمنامه و... فعالیت های گوناگون دیگری را 
نیز انجام دهد که این مســأله ممکن است 

سبب کاهش کیفیت اثر شود.
کارگردان پویانمایــی »نبرد خلیج فارس« با 
ابراز خرسندی از حمایت های مناسب حوزه 
هنری خراســان رضوی از هنرمندان فعال 
پویانمایی خاطرنشــان کرد: یــک هنرمند 
ویژگی های مهمی از جمله پشــتکار، ایجاد 
ســبک جدید و ارایه مضامین تأثیرگذار در 
جامعــه را از طریق خلق یــک اثر دارد که 
خوشــبختانه هنرمندان خراسان رضوی نیز 
از این ویژگی ها برخوردارند و باید مسؤوالن 

به آن ها بیشتر اعتماد کنند.
اگر شما فعال حوزه تولید پویانمایی هستید 
و درباره این گزارش نظری دارید، خوشحال 
می شویم، ما را در پیگیری این گزارش یاری 

دهید.

49 اثر خراســان رضوي نشــان ملي 
مرغوبيت صنایع دستي دریافت كردند

 قدس  معاون صنایع دســتي اداره کل میراث فرهنگي، 
صنایع دستي و گردشگري خراسان رضوي ضمن تشریح 
برگزاري سومین دوره داوري مهر اصالت در مشهد گفت: 
در این دوره 49 اثر از اســتان خراسان رضوي نشان ملي 

مرغوبیت صنایع دستي دریافت کردند.
محمد حســین مطیع گفت: در این دوره، 350 اثر از پنج 
استان سیستان و بلوچســتان، خراسان رضوي، خراسان 
شمالي، خراسان جنوبي و کرمان در موزه بزرگ خراسان 
مــورد داوري قرار گرفت  و در پایــان داوری از میان 89 
اثر از اســتان خراسان رضوي، در نهایت 49 اثر نشان ملي 
مرغوبیت صنایع دســتي را دریافت کردند  که بیشترین 

تعداد آثار برگزیده در بین پنج استان بود.
گفتني اســت، تا کنون هفت اثر از استان خراسان رضوي 
موفق به دریافت مهر اصالت جهاني یونسکو و 43 اثر موفق 
به دریافت نشان ملي مرغوبیت صنایع دستي شده اند که با 
احتســاب 49 اثر جدید، 92 اثر از استان خراسان رضوي 

نشان ملي مرغوبیت صنایع دستي دریافت کردند.

معرفی برگزیدگان چهارمين 
جشنواره تئاتر منطقه ای كاسپين 

مهر  با برگزاری مراسم اختتامیه، برگزیدگان چهارمین 
جشنواره تئاتر معلوالن منطقه ای کاسپین معرفی شدند.

 در آیین اختتامیه  این جشــنواره که با حضور استان های 
گلســتان، گیالن، مازندران و سمنان  به میزبانی خراسان 
شــمالی  برگزار شــد،  رتبه دوم در بخش طراحی صحنه 
و بازیگــری به نمایــش »زندگی در دهانه آتشفشــان« از 

خراسان شمالی با بازی یاسمن گلرخ تعلق گرفت.
همچنین در بخش بازیگری جسمی و حرکتی بانوان رتبه 
دوم بــه هانیه صداقت بازیگر نمایش »روپاس« ، در بخش 
بازیگری جسمی حرکتی آقایان رتبه دوم به داوود بیگلری 
بازیگر نمایش »زندگی در دهانه آتشفشان« و رتبه سوم به 
علیرضا آقایی بازیگر نمایش »روپاس« از خراســان شمالی 

اختصاص یافت.
در بخــش بازیگری اختــالل بینایی بانــوان رتبه دوم به 
سیده اعظم ســیدی بازیگر »زندگی در دهانه آتشفشان« 

از خراسان شمالی رسید.

نسخه هایی از جنس آبرنگ و رنگ روغن 
در نگارخانه رضوان 

 قدس  دکتــر فرامرز رســولی،متخصص بیهوشــی و 
مراقبت هــای ویژه، 60قاب از آثــار آبرنگ و رنگ  روغن 

خود را در نگارخانه رضوان به نمایش گذاشت. 
در آیین گشــایش این نمایشــگاه  فرامرز رسولی گفت: 
نقاشی دغدغه من از دوران نوجوانی بوده است، اما آموزش        
حرفه ای آن را به صورت جدی از ســال 68 و نزد اســتاد 

جاجویی آغاز کردم.
وی نقاشــی را راهی برای رســیدن به آرامش می خواند و 
می افزایــد: در دنیای پرتکاپوی امــروزه، پرداختن به هنر 
می تواند آرامشی را که از آن دور افتاده ایم، به ما بازگرداند. 
من نیز هر زمان که مشــغله کاری به من فشار می آورد به 

نقاشی روی می آورم.
شایان ذکر است، نمایشگاه نقاشی های دکتر فرامرز رسولی 
تا چهارشــنبه دوم دی ماه در نگارخانه رضوان دایر بوده 
و عالقه مندان می توانند بــرای بازدید آثار خود همه روزه 
صبح و بعد از ظهر از ســاعت 9 تا 12 و 17 تا 20 به این 
نگارخانه واقع در کوهسنگی 17 پالک 16 مراجعه کنند.

مدیرنگارخانهرضوان:
هدف اصلی ما ارتقای سطح 

هنرهای مذهبی است

 ایســنا   مدیر نگارخانه رضوان گفت: هدف اصلی این 
نگارخانه ارتقای سطح هنرهای مذهبی است.

محمــد ظریف عنوان کرد: مســؤوالن نگارخانه رضوان با 
هدف ارتقای سطح هنرهای مذهبی همواره سعی می کنند 

بهترین آثار را از بهترین هنرمندان به نمایش بگذارند.
وی ادامه داد: برگزاری نمایشــگاه های خــوب، تبلیغات 
مؤثر و پوشــش خبری بهنگام از طریق رسانه ها مهم ترین 

رویکردهایی است که به دنبال آن هستیم.
ظریــف درباره برنامه هایی که پیش رو دارند، تصریح کرد: 
ربیع االول را با نمایشــگاه خوشنویسی استاد فانی شروع 

کرده ایم که تا 26 آذر ماه ادامه داشت.
وی افــزود: از پنجم تا دهم دی مــاه نیز مصادف با هفته 
وحدت نمایشگاه »نوریا گارسیا ماسید« یکی از خوشنویسان 
تراز اول جهان در حــوزه خط ثلث را برگزار می کنیم که 
در روز میالد پیامبر)ص( یک ورکشاپ خوشنویسی توسط 

این هنرمند در محل نگارخانه اجرا می شود.
 ظریف با بیان این مطلب که کارگاه سوگ نگاره و نمایشگاه 
اســتاد فانی بازخورد وسیعی داشت، ادامه داد: پیش بینی 
می شــود نمایشگاه آب و رنگ دکتر رســولی و نمایشگاه 
خانم گارسیاماســید که برای نخستین بار در سطح کشور 

برگزار می شود، نیز با استقبال خوبی روبه رو شود.

به بهانه نمایشگاه گروه 4 
و دختران مؤسسه خيریه همدم

نمایشگاهی برای
 400 دختر

عباسعلی سپاهی یونســی  این روزها نگارخانه 
مؤسســه خیریه توانبخشــی همدم )فتــح المبین( 
میزبان نمایشــگاه نقاشــی گروه چهار و تعدادی از 

دختران هنرمند مؤسسه است.
سری به نگارخانه زدم تا از نزدیک کارهای به نمایش 
در آمده در نمایشگاه را ببینم، نمایشگاهی که به نفع 

400 دختر این مؤسسه برگزار شده است.
الهه  نام های  به  نقاش  گروه چهار شامل چهار خانم 
غزال  و  حسینی  نجمه  طالبیان،  نغمه  دانشمندیان، 
نیز   92 سال  در  این  از  پیش  که  است   عنایتی 
نمایشگاهی از آثار خود را  در مؤسسه همدم برگزار 

کردند.

 تصمیمی برای دختران
شامل  پیداست،  نامش  از  که  طور  همان  نمایشگاه   
و  اول کارهای چهار هنرمند  دو بخش است؛ بخش 
بعد  مؤسسه.   هنرمند  دختران  کارهای  دوم  بخش 
می نشینم  هنرمندان  پای صحبت های  آثار  دیدن  از 
و  دارد  نقاشی  دانشمندیان که فوق دیپلم  الهه  از  و 
سوررئالیسم  و  اکسپرسیونیسم  هایش  نقاشی  سبک 
است،  می خواهم هم از تاریخچه گروه بگوید و هم 
اولین  با  آن  تفاوت  و  نمایشگاه  دومین  برگزاری  از 
نمایشگاه و می گوید: گروه ما فعالیت خود را از سال 
1388 در مشهد آغاز کرد.   ما با سه هدف نمایشگاه 
را افتتاح کردیم، اول اینکه به دختران مؤسسه  که 
هستند،  نقاشی  کشیدن  توانایی  و  استعداد  دارای 
بر  گرفتیم  تصمیم  دوم  و  بدهیم  آموزش  را  نقاشی 
آثار  در  نقاش  دختران  که  هایی  شخصیت  اساس 
خودشان خلق می کنند، عروسک هایی ساخته شود 
هنری  گروه  برعهده  کار  از  بخش  این  زحمت  که 
درصد   30 گرفتیم  تصمیم  سوم،   و  بود  مهرآیین  
از  درصد   100 و  چهار  گروه  تابلوهای  فروش  از 
اند  کرده  خلق  همدم  دختران  که  تابلوهایی  فروش 
به  نیز  ها  عروسک  فروش  از  درصد  و همچنین 70 

نفع دختران باشد.

  تمرین با دختران در هفته
دارد  رایانه  دیپلم  فوق  مدرک  که  طالبیان  نغمه  از 
است،  رمانتیسم  سبک  در  بیشتر  هایش  نقاشی  و 
تصمیم  می شنوم:  و  می پرسم  دختران  با  کار  درباره 
را که  مربیان مؤسسه آن هایی  به کمک  این شد  بر 
نیز هستند،  نقاشی دارند و عالقه مند  استعدادی در 
انجام شد و  این کار  انتخاب کنیم که  برای آموزش 

سرانجام توانستیم در یک ماه به آموزش هفت دختر 
انتخاب شده بپردازیم.

هر  در  می دهد:  ادامه  گونه  این  را  گفته هایش  وی 
آن ها  از  و  کردیم   کار  بچه ها  با  جلسه  سه  هفته 
خواستیم تا یک موجود زشت و یک موجود زیبا را  
نقاشی کنند و نکته جالب اینکه آن ها معلولیت خود 
را به عنوان موضوع زشت انتخاب کردند،  ولی همان 
زشتی ها را هم به زیبایی تصویر کردند و موضوع دوم 

برای کار هم شب یلدا بود.

 می خواهم عروسک ها به کار کمک کنند
و  ریاضی کاربردی است  نجمه حسینی،  کارشناس 
سبک کارهایش انتزاع هندسی است. نوبت به او که 
نقاشی  از  می رسد، درباره عروسک های ساخته شده 
ای  ایده  این  می شنوم:   پاسخ  و  می پرسم  دخترها 
بود که در همفکری ها به آن رسیدیم و هدف از این 
هنری  کار  یک  که  ببینند  دختران  که  بود  این  کار 

بتوانند  و  باشد  داشته  می تواند  آثاری  و  نتایج  چه 
شخصیتی را که بر اساس شخصیت نقاشی خودشان 
خلق شده است، لمس کنند و با این کار بیننده ای 
بهتر و متفاوتی  ارتباط  با آن  را می بیند،  نقاشی  که 

را برقرار کند.

 امیدوارم کتاب نقاشی ها چاپ شود 
طراحی  مدرک  دارای  که  عنایتی  غزال  سرانجام  و 

فرش است و سبک کاری او در نقاشی، سقاخانه است، 
نمایشگاه می گوید: در  در توضیحات تکمیلی درباره 
این نمایشگاه 64 تابلو از گروه نقاشان چهار و هفت 
تابلوی رنگ پالستیک و 9 نقاشی مداد رنگی به عالوه 

عروسک کارها به نمایش گذاشته شده است.
که:  می دهد  ادامه  گونه  این  را  خود  گفته های  او 
دوست داریم کار با دخترها را ادامه دهیم و در آینده 
آثار  این  از  نقاشی ها، کتابی  بیشتر شدن  با  بتوانیم 
عزیزان  این  آثار  ماندگاری  موجب  تا  کنیم  منتشر 
با  بدرستی  که  آن هایی  نگاه  در  چه  اگر  که  بشود 
آن ها آشنا نیستند، ناتوانی هایی دارند، اما توانایی های 

خوبی دارند. 
تماشای  و  ذوق هستید  اهل  اگر  اینکه  کوتاه سخن 
تابلوهای نقاشی برایتان لذتبخش است، امروز فرصت 
شمالی  خیام  آدرس  به  نمایشگاه  این  از  تا  دارید 
عبدالمطلب 58 مؤسسه خیریه همدم )فتح المبین( 

دیدن کنید.

گار یادداشت خبرن
واقعيت تلخ هنرمندان تربت جام...!

تربت جام/علــی نــوروزی   تربت جــام از معــدود 
شهرســتان های کشوراســت که در عرصه های هنری و از 
جملــه حوزه بازی های آیینی و موســیقی اصیل و مقامی 

حرفی برای گفتن دارد. 
وجــود چهار هزار و 500 هنرمند در این خطه و حضور در 
جشنواره های بین المللی و داخلی نمونه بارز این مدعاست 
و هنرمندان این خطه توانســته اند، نام ایران و خراسان را 
بلند آوازه کنند و همیشه به عنوان سفیران فرهنگی کشور 
در عرصه هــای جهانی نقش آفرینی نماینــد. هنرمندانی 
همچون فاروق کیانی، )اسطوره بازی های آیینی(، زنده یاد 
غالمعلی پورعطایی )چهره  ماندگار کشــور در ســال 83(، 
زنده یاد حســین ســمندری، زنده یاد نورمحمد دورپور و 
اســتاد غالمحســین غفاری... را می توان نمونه بارز مفاخر 

ملی  کشور در حوزه هنر برشمرد.
هنرمنــدان تربت جام سال هاســت که بــا واقعیت تلخی 
روبه رو هستند، واقعیتی که برخی هنرمندان صاحب نام را 
خانه نشــین کرده یا آن ها را دلسرد کرده است. واقعیت آن 
است که در برنامه ریزی متولیان حوزه فرهنگ و مسؤوالن 
ذی ربط به آینده و معیشــت این سفیران فرهنگی توجه 
زیادی نمی شــود و برنامــه ای برای تحت پوشــش قرار 
گرفتن این هنرمندان که ســرمایه های کشــور هســتند، 
صورت نمی گیرد. کم توجهی ها سبب شده است بسیاری از 
هنرمندان تربت جام انگیزه ای برای رقابت در جشنواره های 

فرهنگی ندارند و استعدادهایشــان به هدر می رود. همین 
می شود هر چند بار خبرهای قابل تأملی درباره هنرمندان 
تربت جام و وضعیت زندگی آنان در رسانه ها مطرح می شود 
که ناراحت کننده و سبب تاســف است و این سرمایه های 
ملی به خاطر نداشتن هزینه های درمانی و یا تأمین زندگی 

همواره با مشکالت عدیده ای روبرو هستند.
این هــا نمونه ای از وضعیت بعضی از هنرمندان خطه جام 
اســت که در سایه بی توجهی مسؤوالن فرهنگ که وظیفه 
حمایت از این هنرمندان مستعد را برعهده دارند، این گونه 
روزگار می گذرانند. همــه این ها معلول رفتار متولیان هنر 
است، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گرفته تا اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی که متأسفانه نتوانسته آن طور که 
شایسته است، هنرمندان سنتی کشورمان را که در میادین 
بین المللی افتخار کسب کرده اند، تأمین کنند که آن ها در 
وضعیتی قرار نگیرند که اکنون حتی برای چرخیدن چرخ 
زندگی شــان هم مشــکالت زیادی دارند. البته بی توجهی 
مدیران فرهنگی به وضعیت معیشــتی هنرمندان و مفاخر 
تربت جام ماجرای تازه ای نیست و همواره از اینکه متولیان 
حوزه فرهنگی توجهی به شرایط زندگی شان ندارند، انتقاد 

کرده اند.
متأسفانه در تربت جام هنگام برگزاری همایش ها، مسؤوالن 
به فکر هنرمندان می افتند و با اتمام مراســم، هنرمند هم 
فراموش می شود و پس از آن مشکالت هنرمندان که برای 
افتخارآفرینی سختی های زیادی را کشیده، آغاز می شود و 
با مشکل اشتغال، پیدا کردن شغل مناسبی روبه رو می شود 
و همین ســبب می شود که برای گذران زندگی قید هنر را 
بزند.  برای اینکه غم نان نداشته باشد، رو به سطحی ترین 
شــغل ها هم بیاورد. این در حالی است که کمترین انتظار 
از مســؤوالن این اســت که بــرای هنرمندانــی که تمام 
زندگی شــان حفظ اصالت های بومی و محلی است، گامی 
بردارند و با دست و پا کردن یک شغل آبرومند، آینده این 
هنرمندان را تأمین کنند، کاری که بســیاری از استان ها و 
یا کشورهای همسایه برای هنرمندان خود انجام می دهند. 
در کشــور ما متأســفانه خبری از تأمین آینده هنرمندان 
نیست و همین می شــود که هنرمندان دلسرد می شوند و 
خانه نشین و کسی هم احوالشان را نمی پرسد. این واقعیت 

تلخ هنرمندان تربت جام است.

خبر
موفقيت كارگردان تایبادی 

درجشنواره فيلم رشد

 تایباد/ خبرنگار قدس  بهروز شیدا کراتی از هنرمندان 
جوان و مستعد شهرســتان تایباد که سابقه چندین سال 
فعالیــت و حضــور درعرصه نمایــش وســینما در تایباد 
وصداوسیمای اســتان خراسان رضوی وشمالی را دارد، در 
چهل و پنجمین جشــنواره فیلم رشــد توانست، در بخش 
فیلم های دانشجو و معلمان فیلمســاز لوح تقدیر و جایزه 
نقدی جشنواره را برای فیلم »دریبل زیدانی« دریافت کند. 
در همیــن زمینه حمزه آزاد، رئیس اداره فرهنگ وارشــاد 
اســالمی گفت: شهرســتان های تایباد و باخرز هم اکنون 
درعرصه های گوناگون فیلم و ســینما، موســیقی محلی 
و مقامی، شــعر و داستان نویســی، خوشنویسی وهنرهای 
نمایشــی و تجسمی فعال می باشد و هنرمندان سرشناس 
بین المللی از جمله استاد نظرمحمد سلیمانی،غالمحسین 
ســمندری، ابراهیم شریف زاده، اســتادعبدالکریم گزیکی 
نژاد، اســتاد غالمعلی ابراهیمی، اســتاد غالمعلی تیموری 
و اســتاد موالجمشــیدی و لطف اهلل عطایی وچهره های 
فعــال وسرشــناس معاصری چــون مصطفــی محدثی 
خراســانی، زهرا محدثی خراســانی، جمشــید مجددی، 

دکترمحمدناصرمودودی را درخود پرورده است.
وی افزود: اســتاد حاج محمد درپور، غالمحسین غفاری و 
کریم کریمی ازهنرمندان تربت جام نیزمتولد شهرســتان 
تایباد و باخرز می باشــند که هریک به نوعی سبب افتخار 
ایران اســالمی می باشند  و نیاز اســت دولتمردان به این 

منطقه فرهنگی  توجه بیشتری داشته باشند.
وی تصریــح کرد:هــم اکنون هنرمندان مســتعدی چون 
بهروز شــیدا کراتی دراین شهرستان زندگی می کنند که 
می توانند در آینده ســکاندار هنر در کشور عزیزمان و پیام 

آور ارزش های اسالمی و ایرانی درآن سوی مرزها باشند.

تصویر مربوط 
به انیمیشن 

»در مسیر 
باران« 

گفتوگوباکیوانصباغ
نویسندهوکارگردان

در  خانه«  »عمــارت 
سالن اصلی تئاتر شهر

روایت  خانه«  »عمارت  هادیان   سرور 
سوء تفاهم ها و اختالف های زناشویی است 

که در ژانر کمدی اجرا می شود.
»عمارت  نمایش  اجراهای  آغاز  آستانه  در 
مشهد،  شهر  تئاتر  اصلی  سالن  در  خانه« 

در  نمایش  این  کارگردان  و  نویسنده 
گفت و گو با خبرنگار ما گفت: این نمایش 
اما  است،  ایران   40 دهه  بستر  در  اگرچه 

موضوع آن به امروز برمی گردد.
این  محتوای  کرد:  تأکید  صباغ  کیوان 
اختالف های  و  سوء تفاهم  به  نمایش 
و  طالق  به  گاه  که  برمی گردد  زناشویی 

حتی متأسفانه به قتل منجر می شود.
ما  خبرنگار  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
نمایش  این  اجرایی  شیوه  درخصوص 
روایی  صورت  به  قصه  کرد:  خاطرنشان 
ابزار  همه  کرده ایم  سعی  و  می شود  اجرا 

صحنه و امکانات را به سمتی پیش ببریم 
مخاطب،  بر  تأثیرگذاری  بر  افزون  که 
شود.  حفظ  نمایش  این  طنز  جنبه های 
از  اما  رئالیستی،  صحنه  طراحی  البته 
سطح  اختالف  )آپیایی(  دکور  طراحی 

استفاده کرده ایم.
استان  نمایش   هنرهای  انجمن  رئیس 
یک  از  نمایش  این  که  می کند  تأکید 
به  اما  شد،  آغاز  تمرین هایش  پیش  سال 
دلیل آنکه بیشتر بازیگران این نمایش که 
درگیر  هستند،  شهرمان  بنام  بازیگران  از 
جشنواره  برای  نمایش ها  سایر  در  حضور 

بودند، مجبور شدیم چند ماهی تمرینات 
را تعطیل کنیم، اما به هر حال حدود 70 
جلسه تمرین این نمایش به طول انجامید.
از سوی هیچ  این نمایش  وی اعالم کرد: 
سازمان یا ارگانی حمایت مالی نشده است 
و با هزینه شخصی به روی صحنه می رود.
به  نمایش  گفت:  همچنین  صباغ  کیوان 
مخاطب  با  می تواند  کمدی  ژانر  دلیل 
رگه های  اما  کند،  برقرار  خوبی  ارتباط 
تراژیک مانند آثار قبلم در آن وجود ندارد 
مفرح  خانوادگی  نمایش  یک  واقع  در  و 

است که از یکم دی ماه اجرا می شود.

گپ


