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با شاعران

خراسان به روایت
16آذر 1356

دعوای زن و شوهری با دسته هاون

40ســال پیــش در چنیــن روزی ،روزنامــه «خراســان»
نوشت:زن و شوهری به علت اختالف سلیقه در تماشای
تلویزیون نیمه شب به جان یکدیگر افتادند.
احمد آقا که با همسرش  ۲۱ســال اختالف سن داشت،
هنگام ازدواج پیش بینــی میکرد که زندگــی آرام و بی
دردسری نخواهد داشت و همین هم شد .مشاجره بین
این زن و شوهر ۱۴سال ادامه داشت و آنها در این مدت
صاحب چهار فرزند شــدند.مطابق رسم اکثر خانوادهها
احمد آقا بر اثر اصرار بچهها و تاکید در و همسایه مجبور به
خرید تلویزیون شد و ۳ماه قبل این وسیله سرگرمکننده
را خرید و به خانــه آورد اما در حقیقــت از انجام این عمل
ناراضی و پشــیمان گردید ،چون بچهها نــه تنها از درس
و انجام تکلیف باز ماندند ،بلکه برنامههای تلویزیون را از
اول تا به آخر تماشا میکردند.این وضعیت جان احمدآقا
را به لــب آورده بود و به قــول معروف از خــواب و خوراک
انداخته بــود ،او هر وقــت تلویزیون را خامــوش میکرد
بچهها خیلــی زود دوباره آن را روشــن میکردنــد و این
نوعی لجبازی بین آنها و پدرشــان به وجــود آورده بود.
در این میان مریم خانــم مادر بچهها از آنهــا جانبداری
میکرد و میخواست تا بچهها در تماشای تلویزیون آزاد

باشــند .بارها بر ســر این موضوع بین این زوج مشــاجره
درگرفــت  .امــا دعوای چند شــب قبــل آنها بر ســر این
موضوع شــدید بود ،بهطوری که احمدآقا دســتههاونی
را برداشــت و ســاعت  11:30شــب هنگامی که بچهها
به اتفاق مادرشان سرگرم تماشــای فیلمی بودند ،آن را
محکم به شیشــه تلویزیــون کوبید.مریم خانم کــه از این
عمل به شــدت ناراحت شــده بــود ،ناگهان بلند شــد و با
همان دســته هاون که کــف اتاق افتــاده بــود ،محکم به
صورت احمد کوبید و منجر به شکسته شدن چند دندان
او شــد .همین اتفاق کافی بود تا زد و خورد باال بگیرد .با
همه وخامت اوضاع ،این دعوا با پادرمیانی بچه ها پایان
یافت اما صبــح روز بعد احمدآقــا با شــکوائیهای مفصل
پشت در دادگاه خانواده ایستاده بود و از ریاست دادگاه
طالق و جدایی از همســرش را خواســتار شــد .او پس از
بازگشت به خانه ،دعوای مجددی را آغاز کرد و آن چنان
محکم با مشت به صورت مریم خانم کوبید که پره بینی او
به سختی آســیب دید .این زن هم اکنون در بیمارستان
سوانح بستری است و صورتش در گچ و باند پیچیده شده
و منتظر بهبود است تا در آینده برای رسیدگی به ادعای
جدایی شوهرش راهی دادگاه شود.
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سیاوش»کهمراحلآنحدوددوسالزمانبردهاست.
این کارگردان جوان توضیــح میدهد :ایــده اولیه از
سوی«ناصررویینتن»نویسندهاینکارارائهشد.اوکه
هزینه زیادی بابت تهیه لوازم تحریر و پوشاک مدرسه
فرزندش بــا تصاویر «بــن تن» خرج می کــرد ،تصمیم
گرفت در خصوص ســابقه این قهرمان خیالی
تحقیق کند .او پی برد که ایده پویانمایی
«بن تن» و  10هیوالی آمریکایی آن از
داستانی ایرانی نشات گرفته است.
بر اســاس این داســتان ،بازوبندی
پهلوانی در ایــران بود که هر کس به
آن دســت می یافت ،می توانست به
 10پهلوانتبدیلشود.اواینماجرارا
با من در میان گذاشت و تصمیم گرفتیم
اثری تولید کنیم تا از زاویهای دیگر قهرمانان
اساطیریایرانیراروایتکند.ویدرخصوصبعضی
جزئیات این اثر نیز چنین میگویــد :بازوبندی که ما
برای شخصیت اصلی فیلم یعنی «سیاوش» طراحی
کردیم،ازرویبازوبندیمنسوببههمینماجراالهام
گرفته شده اســت که در موزه ای در فرانسه نگهداری
میشود.ویادامهمیدهد:اینشخصیتوقصهاودر
ایناثرتمامنخواهدشدوتصمیمداریمماجراهایاورا
درقالبداستانهایجدید،ادامهدهیم.ربانییادآور
میشود :سرمایه گذاری و تهیه کنندگی فیلم را ناصر
رویینتنتقبلکردومخاطراتمالیورودبهاینبازار
دشوار را به جان خرید .پویانمایی صنعتی در ایران به
بلوغ رســیده و در حال بالندگی اســت ولی همچنان
به حمایت های بیشــتری برای رشد نیاز دارد .بعضی
از سازمانها و نهادها در اســتان نیز به این حوزه ورود
کردهاند اما دریافت کمک از آنها به معنای سفارشی
شدنکاراست.

•تجربه ای جدید برای یک گروه باانگیزه

یک جان چه بود ،صد جان منی
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گفت و گو با کارگردان پویانمایی «راز سیاوش» که این روزها بر پرده سینماست

سینماهای کشــور از روزهای آغازین آذرماه امسال
شــاهد اکران یک اثر پویانمایی جدید بــا عنوان «راز
ســیاوش» بودنــد .روایتــی از قهرمانان اســاطیری
ایرانی که یــک تیم جــوان و خــاق در مشــهد آن را
تولید کرده و به مرحله اکران رسانده است«.محمد
ربانی» ،کارگردان این اثر که به همراه جمعی
از دوستانش در دفتر کوچکشان ،بدون
حمایتهــای کالن ،ایــن پویانمایی
را تولیــد کردهانــد ،میگویــد کــه
دوست داشته کودکان و نوجوانان
ایرانــی ،این بار جای دســت پخت
خارجیها ،یک اثر ملی و میهنی را
به تماشا بنشینند.
اکران «راز سیاوش» بهانهای شد برای
گفت و گو با این هنرمند جوان:

موالنا
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این انیماتور مشهدی در رشته فیزیک تحصیل کرده
اما بعد از دانش آموختگی به دلیل عالقه و آشــنایی
که بــا صنعــت پویانمایــی داشــته ،وارد ایــن عرصه
میشــود .خودش تعریــف میکنــد :آن روزها هنوز
حوزه پویانمایی در مشــهد جوان بــود .من و 10نفر
از دوســتانم گروهی را ایجاد کردیم که اگرچه هنوز
مهارتهــای کافی را نداشــت اما بــرای فراگیری و
تجربهگرایی ُپرانگیزه بود.
محصول تالش این جمع جوان و ُپرشور ،ساخت آثار
متعددی بوده اســت؛ ربانــی در این بــاره می گوید:
قبل از جدی شدن کارمان در حوزه تولید فیلم بلند،
بیشترپویانماییهاییکهمیساختیمجنبهتبلیغاتی
و آموزشی داشتند« .خانه ما» با سوژه ای اجتماعی،
ســینمایی «راز یک خــواب» به کارگردانــی مرضیه
خطیب« ،شیردل» با موضوع مذهبی به کارگردانی
یزدان پرست و پویانمایی «بالد قدیم» به سفارش یک
شرکت عربی و ...بعضی از آثار ما بودند.

• انیماتورهای جوان ،سرباز فرهنگی
محسوب می شوند

ربانــی نیم نگاهــی بــه اقتصــاد و بازارهــای جهانی
پویانمایی دارد و دراین باره بیان می کند :بســیاری
از کشــورها به پویانمایی به عنوان صنعتی پولساز و

•دغدغه ای که به فرصت تبدیل شد

حرف را میکشــانیم بــه روند تولیــد پویانمایــی «راز

 #مشهد

آینده دار مینگرند؛ ژاپن هم اکنون  50درصد انیمه
جهان را با سبک و سیاق خاص خود تولید می کند .از
طرفی ،شرکت های بزرگ به بهانه تولید اثری برای
کودکان ،همــه اعضای خانواده را به ســالن ســینما
میکشانند .اگر پویانمایی در مسیری درست حرکت
کند ،توان تامین هزینههای تولید خود را دارد و یک
ظرفیتپایداراقتصادیبهشمارمیآید.او در ادامه به
جریاناتفرهنگیپشتپردهاینعرصهنیزاشارهمی
کندومیگوید:محتواییکهدرقالبآثاراینبخشبه
کودکان ارائه و القا میشود ،تاثیر ماندگار فرهنگی
دارد .انیماتورهــای جوان مــا در این عرصه ســرباز
فرهنگی محســوب می شــوند و تالش دارند در این
جبهه نابرابر ،روایتی وطنی از مفاهیم فرهنگی ارائه
کنند .از این منظر باید حمایتهای بیشتری از این
افراد صورت گیرد .متاسفانه اکنون شاهد موجی از
مهاجرت فعاالن این عرصه به خارج از کشور هستیم
و دلیــل آن محدودیــت ظرفیتها در داخل کشــور
است.او تاکید میکند:کســی که به این عرصه ورود
میکند ،بسته به سفارش کار توان ادامه و بقا در این
بازار را دارد و فراز و فرود در این عرصه باعث می شود
اغلبنتوانیمبرنامهبلندمدتاقتصادیتعریفکنیم.

•نقدی بر دانش آموختگان کممهارت
پویانمایی

ایــن کارگــردان جوان بــه نکتــه جالب دیگــری هم

# Mashhad

شهر و استان در شبکههای اجتماعی
خالو محمد قنبر هرمزی پیش
کسوت گروه موسیقی «لیوا» که برای
برگزاری هفته هنر هرمز همراه این
گروه به تهران آمده بود ،سه شنبه
شب (  14آذرماه ) بر اثر سکته قلبی
حین اجرای موسیقی درگذشت.
«ستاره اسکندری» بازیگر خراسانی
در واکنش به این ضایعه در صفحه
اینستاگرامش نوشت« :خالو قنبر
جان ...جانت لطیفتر از آن بود که
هوای تهران را تحمل کند.امن باشی
در آغوش خداوندگارت»...

اشــاره میکند و آن بسترســازی فکــری و فرهنگی
در خصــوص این گونــه آثــار در کشــورهای مختلف
دنیاست « :مهم ترین نقاط تمایز پویانمایی در کشور
ما و غول های این صنعت همچون شرکت های دی
سی و مارول در آن است که ســال ها از طریق کتاب
های مصورو کمیک ســازی ،قصه های خود را برای
کودکان روایت و این بستر را از ظرفیتهای آغازین
آن دنبال میکنند».وی می افزاید :ما تنها به دنبال
یک کار زودبازده و بازگشــت ســرمایه هستیم ،ولی
آن ها ســال ها برای یک ایده وقت و هزینه صرف می
کنند و برای ادامه بازارشان در دیگر کشورها و دیگر
صنایع به صورت موازی برنامه دارند.به باور ربانی،
مشکل دیگر صنعت پویانمایی در ایران متوجه دانش
آموختگان دانشگاهی این رشته است« :در دانشگاه
به این افراد مهارت های عملی و فنی کار آموزش داده
نمیشــود و بعد از دانش آموختگی باید خود دنبال
مهارت آموزی باشــند .خالصه وجود نیروهای ماهر
یک دغدغه مهم دیگر در این حوزه اســت ».با این که
«راز سیاوش» نخستین تجربه کارگردانی پویانمایی
این هنرمند جوان اســت ،اما به بازگشــت سرمایه و
در ادامه ســاخت آثار قوی تر در آینده امیدوار است.
ربانی ساخت یک اثر پویانمایی دیگر را نیز در دستور
کار دارد که برگرفته از داستان های شاهنامه خواهد
بود و به صورت سه بعدی تولید می شود .به گفته وی،
این اثر فعال در مرحله تحقیق و بررسی قرار دارد.

امیر نوری بازیگر
طنز برای عمل
دیسک کمر
این روزها در
بیمارستان
بستری است .علی
مسعودی کمدین
مشهدی به همین
بهانه در صفحه
شخصیاش برای
این هنرمند آرزوی
سالمتی کرد.

احمد پورمخبر بازیگر این قاب را با دو هنرمند
خراسانی ،رضا عطاران و علی مسعودی در حاشیه
اکران فیلم شکالتی ،شریک شد.
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