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باشد  خیام  خیابان  مسیرشان  وقتی  سیرجانی ها 
آن ها  میری؟  سینما  خیابون  می گویند:  تاکسی  به 
چون  کرده اند   جای گذاری  خیام   جای  به  را  سینما 
بزرگترهای شان ده  ها خاطره  از فیلم هایی که در این 

سینما دیده اند برای شان تعریف کرد ه اند.

سیرجان سینمای روباز و تخمه
برای مثال مهری موید محسنی که خاطرات ریز و درشت 
می کند  تعریف شان  و   است  حفظ  مو  به  مو  را  سیرجان 
در  سینما  »اولین  می گوید:  سیرجان  سینمای  درباره ی 
در  جبیری  آقای  به  متعلق  استیجاری  خانه  یک  حیاط 
خیابان بازار ایجاد شد، سینمایی که  کل میرزا مهدی پور از 
شیراز ابزارش را آورد و بعدها چون با استقبال رو به رو نشد 
قصد کرد که آن ها را بفروشد اما به آقای میرحسینی که 
ریاست اداره ی  تربیت بدنی را در آن سال یعنی ۱۳۳۰ بر 
عهده داشت، واگذار کرد. اولین فیلمی که آقای میرحسینی 
داشت.  نام  جهنم  در  نشینی  شب  بود  آورده  تماشا  برای 
تابستون بود و حیاط رو صندلی زده بودند و تقریبا تعداد 
زیادی برای تماشا آنجا حضور داشتند. بعدها در سال ۱۳4۰  
محمود ذکری اولین ساختمان سینما را -که اسمش جاوید 
و  داشت  سانس  چند  که  سینمایی  کرد.  راه اندازی  بود- 
فیلم های خارجی و ایرانی را که  اغلب آموزنده بودند برای 
داشتند  زاری  پنج  که  آنهایی  هست  یادم  می آورد.  تماشا 
یه   که  بودند  کسانی  اون ها  از  بعد  می نشستن.  جلو  جلو 
تومنی داشتند و بیست پنج زاری ها به اصطالح لژ بودند. 
گاهی  می رفتیم.  می اومد  که  فیلمی  هر  داشتیم  عادت  ما 
فامیل همدیگه رو خبر می کردن و نصف سینما یه فامیل 
جمع می شد. آن موقع ها تخمه شکستن توی سینما بی داد 

میکرد به طوری که وقتی بلند می شدی زمین پیدا نبود!
فشارهای سنتی و تعطیلی سینمای روباز سیرجان در دهه 40

به  عکس  و  سینما  حوزه ی  فعال  همشهرِی  سیوند،  رضا 
می گوید  قاجار  شاه  مظفرالدین  از  و  می زند  گریزی  تاریخ 
که اولین بار به سینما و فیلم عالقه مند میشود و بعد از آن 
است که سینمای ایران راه پر فراز و نشیبی را طی می کند:

بیندازیم،  نگاهی  ایران  تاریخ سینما در  به  بخواهیم  »اگر 
از  یکی  در  مظفرالدین شاه  قاجار.  دوران  به  برگردیم  باید 

سفرهایش به فرانسه از دستگاه سینماتوگراف خوشش آمد 
اگر  داد.  را  آن  خریداری  دستور  خان  ابراهیم  میرزا  به  و 
نگاهی به آرشیوهای مصور دوران قاجار بیندازیم تصاویری 
و  است  کالسکه  بر  سوار  که  می شود  رویت  قاجار  شاه  از 
ابزار  ورورد  از  پس  شده.  خیره  فیلم برداری  دوربین  به 
سینماتوگراف رفته رفته هنرمندان ایرانی به فکر فیلم سازی 
افتادند. نخستین فیلم ناطق فارسی فیلم دختر لر بود که 
و  سینما  سپس  ساخت.   ۱۳۱2 سال  در  ایرانی  اردشیر 
سینماداری در ایران به صورت محدود شکل گرفت. گفته 
نام گراند گالری در سال  به  ایران  اولین سینمای  می شود 
۱۳۰5 تاسیس شد که به عنوان یکی از مولفه های فرهنگی 
شهری آن دوران شناخته می شد. رونق سینمای ایران در 
اوایل حکومت پهلوی دوم شکل گرفت. از دالیل این رونق 
به وجود آمدن چند شرکت سینمایی و عده  ای سرمایه گذار 
و عمومی تر شدن سینما در بین مردم بود. اما در کودتای 
28 مرداد و محدود شدن آزادی ها، سینمایی که محتوای 
فاخری داشت مورد غضب واقع شد و به جایش فیلم های 
بی محتوا جایگزین شدند که به فیلم فارسی مشهور بودند. 
در دوره فیلم فارسی ها سینماها رونق دوچندانی به خود 
رقص،  جمله  از  مضامینی  خود  در  فیلم ها  این  گرفتند. 
معاشقه و خشونت داشتند که با فرهنگ طبقه ی مذهبی و 

روحانیون همخوان نبود.«
سیوند همین پس زدن سینما توسط جامعه ی مذهبی را 
در سیرجان روایت می کند: »اولین نمایش عمومی فیلم در 
سیرجان توسط مرحوم کل میرزا مهدی پور در خانه آقای 
جبیری در خیابان بازاری انجام شد. اما با فشارهایی سنتی 
این نمایش فیلم که نوعی سینمای روباز بوده است، تعطیل 
می شود و بعد از آن مرحوم محمود ذکری در سال ۱۳4۳ 
سالن های  سری  از  برده  نام  سینمای  می کند.  پایه گذاری 
به شمار  انقالب  از  قبل  هنر  و  فرهنگ  اداره  پایلوت  طرح 
در  دارند.  زیادی  گنجایش  سینماها  نوع  این  که  می رفته 
حدود ششصد صندلی که این نوع سینماها تقریباً منسوخ 
خاطرات  سیرجان  سینمای  سالن  جهت  هر  به  شده اند. 
مشترک اکثر مردم سیرجان به شمار می آید. این خاطرات 
کرد.  مختلف جست وجو  دهه های  در  می توان  را  مشترک 
و  قارون  گنج  پرفروش  فیلم های  پنجاه  و  چهل  دهه های 
فیلم هایی  و  جنگی  فیلم های   6۰ دهه  در  قلب ها  سلطان 
خاطرات  ردیف  در  هفتاد  دهه  در  روشنفکری  محتوای  با 

شیرین مردم سیرجان و تنها سینماشان است.«

خالقیت پسربچه ی سیرجانِی عشق سینما
اما توضیحات کامل تری از سینما و سینماداری و تماشاگری 
سینما در سیرجان را دکتر محمد شهبا در اختیارم می گذارد. 
او متولد ۱۳4۳ در سیرجان است و دکتراي سینما و مدرس 
تاریخچه  درباره ی  شهبا  تهران.  هنر  دانشگاه  در  رشته  این 
تنها سینمای سیرجان و خاطراتش خودش از فیلم و سینما 
درس  بازار  انتهاي  بِدر  دبستان  »در  می گوید:  سخن تازه  به 
مي خواندم. آن موقع این بازار اسمش بازار مسگرها بود چون 
چند مغازه ی مسگري در آن وجود داشت که االن دیگر وجود 
ندارند. ما در مسیر مدرسه حلوا تق تقو هم در بازار می خریدیم. 
از دوران مدرسه یعني سال هاي ۱۳57 تا ۱۳6۱ یک دوربین 
فیلم برداري و یک آپارات سوپر هشت خریدم. یادم هست هر 
هفته چهارشنبه ها به کرمان مي رفتم و فیلم کرایه مي کردم 
بار  این فیلم ها را هم خودم چندین  و به سیرجان مي آمدم. 
تماشا مي کردم و هم براي خانواده و دوستان نمایش مي دادم!

من از همان دوران دبستان به سینما و فیلم عالقه داشتم. 
به هر حال، این عالقة من به فیلم و سینما موجب شده بود 
که از دوران راهنمایي به بعد تقریباً هر روز سینما مي رفتم. 
همین سینمایي که االن هم هست و باالي پارک هادي قرار 
سال های  در  سینما  این  بود.  ذکري  آقاي  به  متعلق  و  دارد 
انقالب تاسیس شده بود )دقیقا نمی دانم چه سالی(.  از  قبل 
با یک بلیت نشان مي دادند. یکی  یادم هست اغلب دو فیلم 
از فیلم هایی که در این سینما با استقبال خیلی زیاد مواجه 
شد و تقریبا همه خانواده ها به تماشای آن رفتند فیلم »خانه 
 خدا« بود که همان طور که از نامش برمی آید مستندی درباره 
فقط در  نه  فیلم  این  بود. می شود گفت  مراسم حج  و  کعبه 
سیرجان بلکه در بیشتر شهرهای ایران، زمینه ساز روبرو شدن 
جدی توده مردم با پدیده ای به نام سینما بود. شاید به دلیل 
همین استقبال بود که دو ردیف انتهایی سالن )به اصطالح لژ( 
به خانواده ها اختصاص یافت و  بانوان نیز همراه با خانواده به 

تماشای فیلم می آمدند، هرچند بسیار کم شمار. 
شد  آتش سوزی  طعمه  نیز  سینما  این  انقالب  روزهای  در 
بنیاد  اختیار  در  می کنم  فکر  بعدها  بود.  تعطیل  مدت ها  و 
سینما  این  شد.  افتتاح  و  بازسازی  و  گرفت  قرار  مستضفان 
تاکنون دوره های متعدد تعطیلی و بازگشایی را به خود دیده 
و ظاهران آخرین بار در سال ۱۳96 با یاری شرکت گل گهر 
بازسازی و افتتاح شده است. به نظرم با توجه به تاریخچه پر 
فراز و نشیب این سینما، بد نیست یکی از مورخان سیرجانی 

همت کند و تاریخچه این سینما را تهیه کند و بنویسد. 

اولین فیلمي را که خودم در این سینما دیدم هنوز به خاطر 
دارم »بوسه بر لبهاي خونین« ساخته ساموئل خاچیکیان که 
منوچهر وثوق در آن بازي مي کرد. این فیلم تولید سال ۱۳52  

بود و من آن موقع 9 سالم بود.
از خاطرات جالبم از این سینما، زمانی بود که فیلم های رزمی 
یا کاراته ای نشان می دادند. پس از اتمام سانس، نوجوان ها در 
پارک روبروی سینما، با هم به مبارزة کاراته ای می پرداختند 
و همان سروصداها را از خودشان درمی آورند. فکر می کنم اگر 
بروس لی این صحنه ها را می دید یا از خنده غش می کرد یا 

قید هنرهای رزمی را می زد! 
ما آن موقع تلویزیون نداشتیم، هم به دالیل اعتقادی و هم 
به این دلیل که برق نداشتیم! فکر می کنم سال های 54 یا 55 

بود که محلة ما »برق دار« شد! 
به دلیل همین عالقه بود که تکه فیلم ها را جمع مي کردم 
ایراني و خارجي  فیلم هاي سینمایي  از تکه  پر  و یک کارتن 
چند  و  ذره بین  و  کیلویي  پنج  روغن  قوطي  یک  با  داشتم. 
با دست کار  وسیله دیگر، یک آپارات درست کرده بودم که 

مي کرد و فیلم  روي دیوار مي انداخت. 
گفتم که در دوران دبیرستان، مي رفتم کرمان و از فروشگاه 
کانن که پشت قدمگاه بود دو سه حلقه فیلم اجاره مي کردم و 
هفته بعد مي بردم پس مي دادم و دو سه فیلم جدید مي گرفتم. 
شاگرد اول دبیرستان ابن سینا بودم و براي غیبت هاي روزهاي 
معاون  صفاري  آقاي  براي  بهانه  و  عذر  هزار  باید  چهارشنبه 
دبیرستان مي آوردم. اما چون شاگرد اول بودم قضیه معموالً 

به خیر مي گذشت. 
بعدا در سفري به تهران یک دستگاه آپارات هشت میلیمتري 
میلیمتري.  هشت  فیلم برداري  دوربین  یک  و  خریدم  جدید 
آن موقع باید براي ظهور این فیلم ها در بسته هاي مخصوصي 
که داشت به آلمان مي فرستادیم تا مجاني ظاهر کنند و پس 
و  نبوده  مجاني  کار  این  که  فهمیدم  بعدها  البته  بفرستند. 
فیلم حساب  قیمت  روي  قبلن  ارسال  و  ظهور  پول  واقع  در 
مي شده. به هر حال در آن دوره چند فیلم کوتاه هشت م م 
ساختم یک دستگاه تدوین هشت م م ـ موویوال ـ هم خریده 

بودم که با آن فیلم ها را تدوین مي کردم.

     سمیرا سرچمی

گفتارنو:  دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران از پیوستن سه شهر تهران، اصفهان و بندر خمیر به شبکه شهرهای جهانی یونسکو خبر داد.
تاکنون شهرهای تبریز در زمینه فرش، اصفهان برای صنایع دستی خالق، مشهد برای گوهر سنگ ها، اللجین همدان برای سفال، مریوان 
کردستان در زمینه گیوه بافی، سیرجان؛  برای گلیم شیریکی پیچ، آباده استان فارس برای منبت، میبد یزد برای زیلوبافی، روستای کلپورگان در 
سیستان و بلوچستان برای سفالگری هفت هزار ساله اش و روستای خراشاد خراسان جنوبی برای حوله بافی از ایران در فهرست شورای جهانی 

صنایع دستی به ثبت رسیده اند.

سه شهر ایران به شبکه شهرهای جهانی یونسکو پیوستند خبــر تعداد سالن های 
سینمای استان
 1۰۰ درصد 
افزایش یافت

سیرجان نیوز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: از سال 92 تاکنون تعداد 
سالن های سینما در این استان از هفت به ۱4 سالن افزایش یافته است که رشد ۱۰۰ درصدی را در 
بخش سالن نمایش شاهد هستیم.  رضا علیزاده در دومین روز از نخستین جشنواره فیلم کرمان افزود:  
با احیا و افتتاح سالن های نمایش فیلم، تعداد صندلی های سینما با افزایش 6۰ درصدی از 2 هزار و 
7۰۰ صندلی به چهار هزار و 5۰۰ صندلی رسیده است. وی تصریح کرد: در بحث برگزاری رویدادهای 
سینمایی نیز در هفت سال گذشته ۱8 رویداد شامل جشنواره های فجر، سینما حقیقت و کودک در 

استان کرمان اجرا شده است.

مروری بر تاریخچه سینمای سیرجان

چنـد نسـل تمـاشا

  عکس: آرشیو سخن تازه

مهندس مصاليي شهردار منطقه 2 در گفتگو با سخن تازه خبر داد؛

آغاز طرح جمع آوری دستفروشان در منطقه 2
*واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداري سیرجان: 

آلودگی بصری امروزه در شهرها، یکی از مشکالتی است که مردم 
و  بصری  زوائد  تر،  فنی  بیان  به  یا  نازیبایی ها  رنج می برند.  آن  از 
شهرها   در  مردم  امروز  مشکالت  از  یکی  تصویری،  آلودگی های 
را در سطح  ای  تازه  اقدامات  اخیرا، شهرداری منطقه ٢،  و  است. 
شهر برای کاهش نازیبایی های بصری انجام داده است. در این راستا 
شهردار منطقه ٢ از اجرای طرح حذف زوائد فیزیکی و نازیبایی های 

بصری نماهای شهری در این منطقه خبر داد
و  آراستگی  بهسازی،  لزوم  بر  تأکید  با  مصالیي  سجاد  سید  مهندس 
به  رسیدگی  منظور  به  گفت:  شهری،  محیط های  و  معابر  سازی  ایمن 
درخواست های شهروندان و تسهیل تردد عابران پیاده و وسائط نقلیه، طرح 

حذف زوائد فیزیکی و نازیبایی های بصری  در حال اجرا است.
او با اشاره به اینکه حذف زوائد نما و کف، جمع آوری تابلو ها و بنر های 
غیرمجاز و همچنین جمع آوری سایبان اصناف و ... از جمله اقداماتی است 
که انجام می شود، گفت: تنها با حذف زوائد بصری می توان تا حد زیادی از 

اغتشاشات شهر کاست و چهره شهر را بهتر کرد.
به گفته شهردار منطقه 2 داشتن شهری زیبا در گرو جمع آوری و حذف 
زوائد نما و پاکسازی نمای ساختمانها بوجود می آید و با توجه به وجود 
توسط  نما، شهرداري  زوائد  و  فیزیکی  موانع  از جمله  بصری  آلودگیهای 
عوامل نیروهاي سد معبر اقدام به حذف و جمع آوری زوائد نما و موانع 
فیزیکی نموده از قبیل خیابان ۱7شهریور، ابتدای جاده شیراز، بلوار شاهد)از 
دهیادگار تا پلیس راه(، خیابان شهید عزت آبادی شمالی و جنوبی، خیابان 
شهید میرزایی شمالی و جنوبی، چهارراه رضوی تا چهارراه ۱7شهریور و 
میدان ۱7 شهریور نام برد تا در جهت بهسازی نمای شهری گام برداشته 

باشد.
شهردار منطقه2  از آغاز طرح جمع آوری دستفروشان با همکاری عوامل 

نیروی انتظامی خبر داد 
سید سجاد مصالیی ضمن اعالم خبر فوق افزود: پیرو اعتراضات گسترده 
شهروندان و کسبه بازار، در راستای ساماندهی معابر منطقه  مقرر گردیده 
طرح جمع اوری دستفروشان بصورت پایلوت در منطقه دو سیرجان اجرائی 
شود.مصالیی در ادامه گفت: طرح جمع آوری دستفروشان منطقه دو از 
هفته گذشته در معابر اجرائی شده و عوامل سدمعبر منطقه 2 با همکاری 
عوامل نیروی انتظامی مانع پهن کردن بساط دستفروشان در معابر منطقه 

2 شدند. شهردار منطقه 2 با تاکید بر اینکه جمع آوری دستفروشان وظیفه 
قانونی شهرداری است، گفت: قانون به ما برای جمع آوری دستفروشان 
تکلیف کرده و ما با جمع آوری دست فروشان تنها به وظیفه قانونی خود 
عملی می کنیم و هجمه ای که علیه نیروهای سد معبر شهرداری وجود 

دارد، عادالنه نیست زیرا آنان به وظایف خود عمل می کنند. 
وی افزود: متاسفانه  تعداد متعددی از دستفروشان بازار هستند که دارای 
چندین باب مغازه میباشند که از آنها به عنوان انبار کاالهای خود استفاده 
میکنند و کسب و کار خود را در پیاده رو های پرتردد منطقه انجام میدهند 
و در این راستا عوامل تشخیص مزاحمت منطقه 2 اقدام به شناسایی و 
پلمپ چندین باب مغازه که به عنوان انباری مورد استفاده دستفروشان 

قرار گرفته بود را شناسایی و پلمپ کردند.
شهردار منطقه 2 با بیان اینکه شهرداری تمام تالش خود را برای جمع 
آوری به موقع زباله می کند، گفت: ازشهروندان هم درخواست می شود به 

موقع و در زمان های مشخص شده زباله های خود را از خانه خارج کنند
مصالیی ضمن قدرداني از ماموران سد معبر عملکرد این واحد را جهت نظم 
دهی در سطح شهر حیاتی ذکر کرد و  گفت: سد معبر یکی از مشکالت 
انسداد  از  الینحل شهرداریها محسوب می گردد و رسیدگی و جلوگیری 
معابر و رفع سد معبر که هر روزه توسط ماموران تالشگر سدمعبر شهرداری 

صورت میگیرد قابل تقدیر است.
وی یادآور شد: سد معبر دارای اشکال گوناگونی منجمله سد معابر توسط 
دستفروشان، نصب دکه های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و 
سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکانهای 
غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کاال، اشغال پیاده روها و میادین توسط 
افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می کنند می باشد که 

رسیدگی به همه این مصادیق صرفا در حیطه شهرداری ها نمی باشد.
شهردار منطقه2 استفاده نامتعارف افراد از معابر عمومی را مانع از اعمال 
حق شهروندان ذکر کرد و اظهار داشت: رفع سد معبر یک وظیفه قانونی 
برای ماموران سدمعبر می باشد ولی متاسفانه بدلیل قانون گریزی برخی 
افراد همواره با مشکالت زیادی روبرو بوده و ما هر روز شاهد درگیری میان 
مأموران شهرداری و افراد متخلف می باشیم که نشان دهنده سختی کار 

در این واحد می باشد.
مهندس مصالیی ماموران سد معبر را در خط مقدم کارهاي خدمات شهري 
دانست و افزود: برخورد قاطع با عوامل ایجاد مزاحمت و سد معبر کنندگان 

درمعابر عمومی باید به صورت مداوم و البته به دور از سالیق شخصی و 
طبق ضوابط موجود صورت گیرد تا ثمربخش باشد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با جدیت و همیتی که از همکاران محترم 
و ماموران تالشگر بازرسی شهری و رفع سد معبر سراغ داریم این معضل 
شهری در شهر سیرجان کاهش یافته و شاهد بهبود وضعیت معابر عمومی 

شهر و پاکسازی عوامل سدمعبر باشیم.
سید سجاد مصالیی در پایان خاطرنشان کرد: برخورد با عامالن سد معبر 
کار آسانی نیست و در برخورد با سد معبر احساس نباید بر قانون حاکم 
شود.وی نیز در ادامه ضمن تقدیر از مجموعه بازرسی شهری شهرداری 
منطقه 2 بیان داشت: آموزش مسائل و حقوق شهروندي و قوانین و مقررات 
به صاحبان فروشگاه ها و اصناف، بهترین راه پیشگیري از معضل سدمعبر 
جوان  قشر  اکثرا  که  سدمعبر  عامالن  با  مداراي  لزوم  بر  است.همچنین 
هستند در حین اجراي قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: خویشتن داري 
و حفظ حرمت و کرامت انساني افراد از الزامات مامورین محترم رفع سد 
معبر است و نیروهاي اکیپ هاي رفع سد معبر باید داراي صبر، شکیبایي و 

قاطعیت بوده و ضمن گذراندن آموزش هاي الزم از برخوردهاي غیرقانوني 
خارج از وظایف محوله پرهیز نمایند.

سیرجان،  شهر  در  صنفي  عوارض  پرداخت  اهمیت  به  اشاره  با  مصالیی 
اظهار داشت: دریافت عوارض کسب و پیشه از سوي شهرداري جهت ایجاد 
محیطي بهتر براي کسب و کار پررونق در شهر سیرجان صورت مي گیرد.

ایشان با اشاره به اهمیت پرداخت به موقع عوارض در افزایش سطح کمي 
و کیفي خدمات به کسبه  نیز گفت: هزینه هاي خدماتي کسبه، از طریق 
پاکسازي  هزینه هاي  شامل  که  شود  مي  تأمین  خدمات  بهاي  دریافت 
خیابان ها و معابر، جمع آوري، بهسازي کف پوش ها، آسفالت، سنگ فرش 

معابر و ... است؛ این در حالي به حساب مي آید.
در  را  واقع شهرداري  در  عوارض،  پرداخت  با  کرد: شهروندان  اضافه  وي 
ایجاد رفاه اجتماعي یاري مي کنند؛ زیرا درآمد شهرداري به طور مستقیم 
از سوي شهروندان تأمین مي شود و این درآمد باید هزینه شهر شود تا به 

عمران و آباداني هر چه بیشتر سیرجان سرعت بیشتري بخشد.


