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اسما پورزنگی آبادی

چه  تماشای  برای  و  ِکی  بار،  آخرین  شما 
فیلمی به سینما رفتید؟ هواداران فیلم و سینما 
که آن ها را بیش تر به اسم فیلم باز می شناسیم، 
که  دارید  خبر  آیا  اما  جداست؛  حساب شان 
سینما رفتن جزو عادات فرهنگی اغلب مردم 
کرمان نیست؟ بنابراین، دور از ذهن نیست که 
خیلی از شما پاسخ بدهید: »اصال یادم نمیاد 

آخرین بار کی بود که به سینما رفتم!.«
تماشای  از  کرمانی ها  کم  استقبال  این 
از  زنجیره ای  تا  شده  موجب  سینما  در  فیلم 
اینکه سالن جدید  بدهد؛ مثال  بد رخ  اتفاقات 
ساخته نشود، فعالیت سالن های موجود آن قدر 
و  تجهیزات  مدام  بتوانند  که  نباشد  اقتصادی 
امکانات خود را به روز رسانی کنند، فیلم سازان 
بومی کرمان نتوانند با مخاطبان کرمانی پیوند 

بخورند و ده ها اتفاق دیگر.
کم  استقبال  بگویند  برخی  است  ممکن 
کرمانی ها از سینما اتفاقی طبیعی است چرا که 
اینترنت و  با داشتن  دوره زمانه عوض شده و 
گوشی هوشمند و کامیپوتر و لپ تاپ به راحتی 
می توان در خانه نشست و فیلم هایی را تماشا 
نشود.  اکران  سالن ها  در  هرگز  شاید  که  کرد 
حسین ذوالعلی مدیر سینما شهرتماشا کرمان 
نیست.  درست  چندان  دلیل  این  می گوید  اما 
او به استقبال از سینماها در کشورهایی مثل 
کره جنوبی اشاره می کند و یادآور می شود که 
اینترنتی دسترسی  شهروندان این کشورها به 
دارند که سرعت آن ده ها برابر باالتر از سرعت 
اینترنت ماست. پس چرا تماشاچیان سینما در 

این کشورها بیش تر شده است؟ 
به مناسبت روز ملی سینما، با او گفت وگویی 

انجام شد که در ادامه می خوانید.

مثل  هم  سینماها  کرونا،  شیوع  با 

فرهنگی  فعالیت های  از  دیگر  بسیاری 
محدودیت ها  که  اکنون  شدند.  تعطیل 
سینماهای  وضعیت  آیا  شده،  برداشته 
است؟  برگشته  عادی  شرایط  به  کرمان 

اوضاع چگونه است؟ 
به  نسبت  کلی  طور  به  سینماها  وضعیت 
اما  دوران کرونا بهبود نسبی پیدا کرده است. 
کرمان  در  سینما  وضعیت  هم  کرونا  از  قبل 
بدتر  را  اما شرایط  کرونا  نبود  مطلوب  چندان 
بهتر شده  وضعیت  کرونا  به  نسبت  االن  کرد. 

ولی به شرایط قبل از کرونا برنگشته است. 

در  سینما  وضعیت  می گویید  اینکه 
کرمان مطلوب نیست؛ منظورتان چیست؟

استقبال مردم کرمان از سینما خیلی زیاد 
بزرگ  شهرهای  با  مقایسه  در  را  این  نیست. 

دیگر و به نسبت جمعیتی که داریم می گویم.

دلیل این استقبال کم را چه می دانید؟
از شرایط  اعم  دارد؛  دالیل متعددی وجود 
زیرساختی و فرهنگی و نوع رفتارهای اجتماعی 

می تواند در این وضعیت دخیل باشد.

از لحاظ زیرساخت ها وضعیت کرمان را 
چطور ارزیابی می کنید؟

هزینه های سینماداری خیلی سنگین است 
چندین  سینما  صندلی  یک  کردن  اضافه  و 
سالن  می خواستیم  ما  دارد. خود  نیاز  میلیون 
شماره دو سینما را از لحاظ کیفی ارتقا بدهیم 
هزینۀ  کنیم؛  تقویت  را  یک  سالن  صدای  و 
بسیار سنگینی متحمل شدیم و مجبور شدیم 
یک  تعمیر  حتی  و  تهیه  بگیریم.  بانکی  وام 
میلیون  صد  چند  شاید  هم،  کوچک  دستگاه 
ارتقای  و  تامین  بنابراین،  باشد.  داشته  هزینه 
پرهزینه ای کار  سینما  تجهیزات  و   امکانات 

 است.

با این وجود می بینیم در شهرهای دیگر 
سینماهای خوبی هست. به نظر می آید دولت 
در کرمان چندان به حوزۀ سینما بها نمی دهد 

و برای آن هزینه نمی کند. قبول دارید؟
وضعیت  که  دیگری  در شهرهای  نمی دانم 
شده،  ایجاد  که  زیرساخت هایی  دارند،  بهتری 
دولتی است یا خصوصی؟ تا بتوانم پاسخ دقیقی 
به این پرسش بدهم. در کرمان اما شنیده ام در 
یکی، دو پاساژ بزرگ، سالن سینما طراحی شده 
یا بازسازی برخی سینماها دارد اتفاق می افتد. 
باید ببینیم تا دو، سه سال دیگر وضعیت چگونه 

خواهد شد.

فکر می کنید با اضافه شدن سالن های 
جدید که به آن اشاره کردید، وضعیت در 
کرمان بهبود پیدا می کند یا آن سینماها 
مشکالت  با  فعلی  سالن های  مثل  هم 

اقتصادی دست به گریبان خواهند بود؟
توسعۀ  و  اجتماعی  فرهنگی،  مسائل  باید 
همزمان  به صورت  فیزیکی  زیرساخت های 
در  مهم  بسیار  مسائل  از  یکی  برود.  پیش 
حوزۀ سینما، تبلیغات است. اگر برخی نهادها 
کنند  کمک  سینماها  به  برنامه ها  تبلیغ  برای 
بیلبوردهایی در سطح شهر فیلم ها  و مثال در 
معرفی شود؛ همین اقدام ساده می تواند تاثیر 
داشته  سینما  تماشاگران  افزایش  بر  زیادی 
نیست.  موثر  به تنهایی  سینماها  توسعۀ  باشد. 
کرمان،  استان  شهرستان های  برخی  در 
و  ساخته  ارشاد  که  فرهنگی  مجتمع های 
سالن های چندمنظورۀ خوبی در آن ایجاد شده 
که بخشی از آن برای سینما قابل استفاده است 
اما استقبال خوبی از آن صورت نگرفته است. 
بنابراین، موضوع فقط زیرساخت نیست و برای 
رونق سینما باید در جنبه های مختلف کار شود؛ 
کیفیت فیلم ها در کل کشور باال برود که مردم 
حوزه های  در  عالقه مندشوند،  آن  تماشای  به 
اجتماعی و فرهنگی و تبلیغی هم کار شود و 

زیرساخت ها نیز همزمان توسعه یابد.

سینماهای  اصلی  چالش  کلی  به طور 
کرمان را چه می دانید؟ 

شده  اصالح  حدی  تا  فنی  زیرساخت های 
ولی چالش اصلی در حوزه های فرهنگی است. 
مناسبت  به  که  ایام  همین  کنید  فرض  مثال 
چون  شده؛  نیم بها  بلیت ها  سینما  ملی  روز 
اطالع رسانی سراسری صورت گرفته، استقبال 
می کنم  فکر  می شود.  سینما  از  خوبی  خیلی 
در حوزه های فرهنگی و اجتماعی باید بیش تر 
گوناگونی  امکانات  اینکه  با  کار شود. همزمان 

اما  شده  فراهم  اینترنت  و  تلویزیون  جمله  از 
کنار  در  و  سینما  در  فیلم  تماشای  همچنان 
یکدیگر، جذاب است. من فردی را می شناسم 
که می گفت: 20 سال سینما نیامدم ولی االن 
سینما  به  رفتن  است.  شده  سینما  مشتری 
می برند.  لذت  آن  از  مردم  که  است  سنتی 
برخی اما می گویند چون اینترنت و ماهواره در 
دسترس است، مردم رغبت کمتری برای سینما 
این  همۀ  که  غربی  کشورهای  در  اما  دارند. 
امکانات را در وضعیت بهتری از ما دارند، آمار 
مدتی  است.  یافته  افزایش  سینما  تماشاچیان 
تعداد  می داد  نشان  که  دیدم  مستندی  پیش 
خیلی  جنوبی  کره  در  سینما  به  عالقه مندان 
بیش تر شده؛ در حالی که سرعت اینترنت در 

این کشورها ده ها برابر بیش تر از ماست. 

می گویید ترغیب مردم به سینما رفتن 
نیاز به کار فرهنگی و تبلیغی دارد. متولی 

این اقدامات کدام نهاد است؟ 
دانست.  متولی  را  واحدی  نهاد  نمی توان 
استان  امورات فرهنگی  در حوزه ای که دربارۀ 
برنامه ریزی  این باره  باید در  تصمیم می گیرند، 
شود و دستگاه هایی که می توانند کمک کنند، 
که می شود هم  و کمک هایی  بیایند  کار  پای 
باید برنامه ریزی و ساماندهی شود. در ابتدا اما 
باید دغدغه ای ایجاد شود و مسئوالن استان به 
این نتیجه برسند که سینما برایشان مهم هست 
یا خیر؟ اگر به این نتیجه برسند که مهم است 
و رفتن به سینما تاثیرات فرهنگی ویژه ای دارد، 

کمک خواهند کرد. 

اصلی  دلیل  دربارۀ  مجموع،  در  پس 
اینکه کرمانی ها خیلی به سینما نمی روند 
باید کار  و  اظهارنظر قطعی کرد  نمی توان 
شود.  انجام  خصوص  این  در  پژوهشی 

درست می گویم؟
بله. باید دقیق تر روی این موضوع کار شود و 
دربارۀ رفتارهای اجتماعی و فرهنگی مردم بررسی 
نظرات  یا  و  کلی گویی  گیرد.  تحقیق صورت  و 

شخصی خیلی نمی تواند قابل استناد باشد.

با همۀ شرایطی که وجود دارد، ممکن 
این  به  منتج  موجود  وضع  ادامۀ  است 
بشود که مثال تا دو، سه سال دیگر همین 

سالن های فعلی سینما نیز تعطیل شوند؟
قابل پیش بینی نیست. فکر می کنم مردم به 
تماشای فیلم در سینما عالقه دارند. خیلی به 
آینده بدبین نیستم، ولی اگر شرایط بهبود نیابد 
امکان تعطیلی سینماهای فعلی هم وجود دارد. 

روایت تعزیه خوان کرمانی
از سفر اربعین:

جاذبۀ اربعین انسان ها را از 
سراسر عالم فرامی خواند

 

گروه جامعه: تعزیه خوان ها برای خودشان عالمی 
فرا  از کودکی  را  تعزیه خوانی  دارند. کسانی که هنر 
مختلف  سنین  در  می پردازند  آن  به  و  می گیرند 
به  و  می کنند  بازی  را  تعزیه  مختلف  نقش های 
در طول عمرش  تعزیه خوان  اصطالح خودشان یک 
اما  می رسد.  »حبیب خوانی«  به  »عبداهلل خوانی«  از 
در این بین اشقیاخوانان که نقش دشمنان آل اهلل را 
در تعزیه بازی می کنند، حال و هوای دیگری دارند. 
کنترل احساسات حین بازی، اینکه در نظر کودکان 
اولین تصویر از دشمنان امام حسین )ع( باشی و… از 

سختی های اشقیاخوانی تعزیه است. 
با سابقۀ  تعزیه خوان های  از  یکی  انکوتی،  ثاراهلل 
بازی  را  شمر  نقش  سال هاست  که  کرمان  استان 
می کند، وقتی از شمرخوانی در تعزیه حرف می زند، 
دستی به محاسنش که در آستانۀ دهۀ چهارم عمرش 
می گوید: »شمرخوانی  و  می کشد  سفید شده  تماماً 

آدم را پیر می کند«!
هیئت  در  سالگی  پنج  از  را  تعزیه خوانی  انکوتی 
تعزیه خوانی حضرت ابوالفضل)ع( روستای ده زیار آغاز 
می گوید  او  می کند.  اشقیا خوانی  حاال  و  است  کرده 
پدر  کنار  در  و  فراگرفته  عمویش  از  را  تعزیه  هنر 
شبیه خوانی کرده است و امروز پسرش هم مقابلش 
حاال  که  تعزیه خوان  این  می کند.  تعزیه  بچه خوانی 
در سفر اربعین به سر می برد می گوید: »بارها توفیق 
حضور در پیاده روی اربعین را پیدا کردم، مغناطیسی 
فرامی خواند،  عالم  سراسر  از  را  انسان ها  که  است 
مسلمان و غیرمسلمان ندارد. به عینه دیدم که انگار 
از زمین انسان می جوشد و خودشان را به حسین)ع( 
می رسانند، قیامت است«. به گزارش مهر، وی ادامه 
ما  بخواهیم  از خدا  است که  این  دعا  »بهترین  داد: 
چراکه  بدهد؛  قرار  امام حسین)ع(  مغناطیس  در  را 
این مغناطیس است که اگر در آن واقع شویم ما را 
به سمت خودش باال می برد، و به راستی حسین)ع( 
سخنان  از  بخشی  در  انکوتی  است«.  سفینه النجات 
خود بیان کرد: »در واقعۀ کربال هم خیلی ها توفیق 
نکردند، در حالی که  پیدا  را  این مغناطیس  به  ورود 
امام  کنار  در  می بایست  آن ها  کسی  هر  از  بیشتر 
اما  می شد!  هم  ادعایشان  حتی  و  بودند  حسین)ع( 
قافلۀ  این  از  مکه،  از  امام  حرکت  لحظۀ  در  درست 
عشق بازماندند. خیلی ها هم که کسی باور نمی کرد، 
وارد مغناطیس امام حسین)ع( شدند و در رکاب امام 
شهید شدند، و برای همیشه در تاریخ ماندگار شدند«.

عمق  از  که  باشی  تعزیه خوان  »باید  افزود:  وی 
وجودت ماجراها را درک کنی، حر بن یزید ریاحی 
عمرش  آخر  لحظات  در  که  بود  افراد  این  از  یکی 
پیدا  را  امام حسین)ع(  توفیق حضور در مغناطیس 
اما  شنیده اید،  خیلی  را  حر  پشیمانی  ماجرای  کرد. 

تماشای تعزیۀ حر چیز دیگری است«.
این تعزیه خوان کرمانی ادامه داد: »تعزیه وقتی را 
نشان  را  است  درگیر  وجدانش  و  با خودش  که حر 
حرفه ای  اگر  حر  شبیه خوان  تعزیه  این  در  می دهد. 
اجرا کند، لمس می کنید که چگونه بین حق و باطل 
قرار گرفته است. چگونه وسوسۀ شیطان و هاتفی که 
او را به حق دعوت می کند، ذهنش را درگیر کرده 
دوست  را  تعزیه خوانی  این که  بیان  با  وی  است«. 
خودم  اینکه  برای  نه  می ورزم،  عشق  آن  به  و  دارم 
اجراکننده هستم، توضیح داد: »به آن عشق می ورزم، 
چراکه تعزیه اثرگذار است. واقعیت را در عمل نشان 
می دهد. به قول امروزی ها عملگرا است. خیلی فرق 
است حرفش را بزنید تا واقعیت را در اجرای تعزیه 
ببینید. شبیه خوان تعزیه باید بسوزد تا واقعه را نشان 
کارش  باشد، خیلی  تعزیه  اگر مخالف خوان  و  بدهد 

سخت تر است.

خبر مدیر سینما شهرتماشا در گفت وگو با استقامت مطرح کرد

امکان تعطیلی سینماهای فعلی وجود دارد 

توسعه  امور  معاون  جامعه:  گروه 
پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمان 
با بیان این که وضعیت خودکشی در کرمان 
نسبت به استان های دیگربحرانی نیست، در 
کرمان  در  خودکشی  که  گفت  حال  عین 
فزاینده ای  رشد  قبل  سال های  به  نسبت 

داشته و این نگران کننده است.
اجرای  به  اشاره  با  ملک شاهی  خسرو 
در  خودکشی  از  پیشگیری  جامع  طرح 
افزود:   ،1399 سال  از  استان ها  تمامی 
شناخت  و  اجتماعی  آسیب های  »رصد 
امکان  این  کشور،  در  آن  سببی  عوامل 
با  تا  می دهد  اجتماعی  برنامه ریزان  به  را 
تغییرات  سیر  و  موجود  وضعیت  به  توجه 
موثرتری  اجتماعی  برنامه های  عوامل،  این 
کنترل  و  بروز  و  ظهور  از  جلوگیری  برای 
طراحی  اجتماعی  آسیب های  کاهش   و 

کنند«.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 

تشریح  با  وی  کرمان،  استان  بهزیستی 
استانی  و  کشوری  طرح های  و  برنامه ها 
کاهش  برنامه های  در خصوص  معاونت  این 
کرد: »رصد  بیان  از خودکشی  پیشگیری  و 
مستمر وضعیت خودکشی، کنترل و کاهش 
رویکردهای  بکارگیری  طریق  از  خودکشی 
بومی  برنامه های  اجرای  با  پیشگیری  نوین 
برنامه ریزی  محلی،  ظرفیت های  بر  مبتنی 
طریق  از  پرخطر  افراد  شناسایی  اجتماعی، 
برگزاری  و  نشست ها  برگزاری  غربالگری، 
منظور  به  علمی-تخصصی  کارگاه های 
اجرایی  حساس سازی جامعه و دستگاه های 
جامع  برنامۀ  اهداف  جمله  از  ذی صالح 

پیشگیری از خودکشی است«.
کل  اداره  پیشگیری  توسعه  امور  معاون 
»این  شد:  یادآور  کرمان  استان  بهزیستی 
که  می شود  برگزار  سطح  دو  در  برنامه 
فرایندهای اجرایی در سطح نخست بر محور 
در  دارد،  قرار  عمومی  آموزش  و  آگاه سازی 

خشونت  با  مقابله  شیوه های  سطح،  این 
روش های  اجتماعی،  تاب آوری  خانگی، 
صحیح مواجهه با افراد پرخطر و در معرض 
خودکشی، مدیریت خشم و ابراز احساسات 

و ... آموزش داده می شود«.
وی ادامه داد: »در سطح دوم این برنامه 
و  شناسایی  هدف  با  خودکشی  اطلس  هم، 
تحلیل وضعیت خودکشی و در صورت وجود 
عامدانه  آسیب  موارد  شناسایی  اطالعات، 
به خود تهیه می شود و نتایج حاصل از آن 
دارای  محله های  انتخاب  اساس  عنوان  به 

ریسک خودکشی استفاده می شود«.
درخصوص  ادامه  در  ملک شاهی 
سطح  »در  کرد:  اضافه  پیش رو،  برنامه های 
خودکشی  جمله  از  آسیب ها  الگوی  استان 
اساس  همین  بر  و  کرد  خواهیم  بررسی  را 
تعیین  هدف  با  تخصصی  برنامه ریزی های 
نوع خدمتی که باید در محالت ارائه شود از 
جمله برنامه های بهزیستی در آینده است«.

ماه  شهریور   19 اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  پیشگیری  روز جهانی  عنوان  به  هرسال، 
خودکشی نام گذاری شده است، خاطرنشان 
خودکشی،  از  پیشگیری  هفتۀ  »در  کرد: 
برنامه های سطح یک، به صورت پررنگ تر در 

دستور کار قرار دارد«.
وبینارها  »برگزاری  افزود:  ملک شاهی 
کارشناسان،  ویژه  تخصصی  نشست های  و 
محتوای  تهیۀ  مردم،  عموم  و  تسهیلگران 
پوستر  کلیپ،  بروشور،  و عمومی،  تخصصی 
برگزاری  اجتماعی،  شبکه های  در  انتشار  و 
از  پیشگیری  محتوای  با  خیابانی  تئاتر 
خودکشی، برگزاری نشست با اصحاب رسانه 
پیرامون نحوۀ انعکاس اخبار خودکشی و ... 
از جمله برنامه هایی است که با بهره گیری از 
توان تخصصی و مشارکت مراکز و موسسات 
از  پیشگیری  زمینۀ  در  فعال  غیردولتی 
این  کار  دستور  در  اجتماعی  آسیب های 

معاونت قرار دارد«. 

معاون بهزیستی استان مطرح کرد

نگرانی از رشد فزایندۀ خودکشی در کرمان 

 دالیل سینما نرفنت کرمانی ها باید بررسی شود              مسئوالن معلوم کنند سینما برایشان مهم هست؟


