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نمایشهایزیادیاجراهایجدیدخودرادرآخرین
ماهتابستانشــروعکردند؛دراینمیانبیشترباررا
تماشــاخانههایخصوصیرویدوشخــوددارندو
توانستهانددراینوانفسایگرانیومشکالت،گاهی
ودرمورادیبهترینبازخوردهاواجراهاراهمداشته
باشند.بامروریبراجراهایجدیددرتماشاخانههای
دولتیوخصوصیمیتوانگفتپاییزفصلبازگشت
چهرههایتئاتــررویصحنهاســت؛چهرههاییکه
تماشایاجرایشانبهترینلحظههارابرایعالقهمندان

بهتئاترمیسازد.

آغازپدردرتئاترشهر
بیشــتراجراهایجدید،نمایشهایخودراازهفته
اولشهریورآغازمیکنندوایناجراهامعموالتاپاییز
ادامهدارد.گروهنمایش»پدر«اجرایشانراازامشب،
یکشنبهباتقدیمبهمرحومداوودرشیدیآغازمیکند؛
نمایشیکهبرایدانشجویانهمتخفیفدرنظرگرفته
است.تخفیف30درصدیبرایدانشجویانیکهدرهر
رشتههنریدرسمیخوانند.»پدر«نوشتهفلوریان
زلربهکارگردانیآرونددشــتآرایوبانقشآفرینی
رضــاکیانیان،لیلیرشــیدی،ســعیدچنگیزیان،
مارینولهولک،سوگلخلیق،بهزادکریمیونجوا

صاحبالزمانیاجرایشراشروعمیکند.

پورصمیمیرویصحنه
سعیدپورصمیمیهمبانمایشکمدی»خوشدالن«
بهصحنهبرمیگردد.سعیدپورصمیمی،نویسنده،

بازیگروکارگردانمطرحتئاترایرانکه6دههحضوری
تأثیرگذاردرعرصهتئاترداشته،درجدیدترینفعالیت
تئاتریخودنگارشنمایشنامهایرانی»خوشدالن«را
انجامدادهاست.قراراستنمایش»خوشدالن«که
فضاییکمدیدارد،باکارگردانیپریزادسیفروی
صحنهبرود.»خوشدالن«جدیدترینتجربههمکاری
پورصمیمیوســیفبعدازاجراینمایش»آوازقو«
استکهسال۹8درسالنناظرزادهکرمانیتماشاخانه

ایرانشهررویصحنهرفت.

بازهمآقایاشمیت
سهرابســلیمیقصدداردنمایش»آقایاشمیت
کیه؟«اثرسباستینتِیریوترجمهشهالحائریرادر
سالناستادسمندریانتماشاخانهایرانشهربهصحنه
آورد.ایرجراد،شــهرهرعایتی،میثمرازفرومحمد
کرمی،بازیگرانایننمایشهستند.»آقایاشمیت
کیه؟«پیشازاینسال13۹8درسالناستادجوانمرد
خانهتئاتربهصحنهآمدکهبهدلیلشــیوعویروس

کرونا،ادامهاجراهاناتمامماند.

»مرثیهایبرقتلژولیوسسزار«درایرانشهر
»مرثیهایبرقتــلژولیوسســزاروچندمرغ
ازســیمرغ«بهنویســندگیرضاگشتاســب،
کارگردانیمجتبیرســتمیفروتهیهکنندگی
سامانخلیلیاندرسالناستادناظرزادهکرمانی
تماشــاخانهایرانشــهربهصحنهمــیرود.این
تماشــاخانهازیکشنبهششمشــهریورهرروز
ساعت18درسالناستادناظرزادهکرمانیمیزبان
نمایش»مرثیهایبرقتلژولیوسســزاروچند
مرغازسیمرغ«،اثربرگزیدهچهلمینجشنواره

بینالمللیتئاترفجرخواهدبود.

آغازدوردومنمایشتب
یکیازنمایشهاییکهدرتئاترشــهرتوانســت
مخاطــبقابلقبولیراجذبکنــد،»تب«رؤیا
کاکاخانیبود.نادرفالحتنهابازیگرایننمایشبود
وحاالدردوردوماجرایایننمایشبازیگر»تب«
تغییرکردهاســت.دوردوماجرای»تب«بابازی
جوادخواجویوتهیهکنندگیســاعدسهیلیاز
امشب،6شهریوراجرایشراشروعمیکند.»آلنده
نازنین«هماجرایشتاهشتمشهریوردرتئاترشهر
ادامهدارد.امیرحسینشفیعیهمدرکارگاهنمایش
»جانور«راتاهفتهپایانیشهریوراجرامیکند.از
دیگرنمایشهایتئاترشهر»تااون«هادیحوری
استکهاجرایشتاپایانشهریورماهدرسالنسایه
ادامهدارد.»بازیبزرگ«زهرهبهروزینیاازدیگر

نمایشهایتئاترشهراست.

رپرتوارکودکونوجواندرشهرزاد
رپرتوارتابســتانیتئاترکودکونوجوانتاپایان
شهریورامسالادامهمییابدونمایشهایبرگزیده
بهشکلگردشیبهاجرادرمیآیند.رپرتوارشامل
4نمایشــنامهازقصههــایخاطرهانگیزاســت
کههرروزدرســالنهاییکو3تئاترشهرزاد
بهاجرادرخواهــدآمد.»پاهایخانــمهزارپا«
بهنویســندگینداحاجیابایــیوکارگردانی
مهدیخجســتگی،»پنگوئنها«بهنویسندگی
وکارگردانیزیبابرجیفالح،»نگونمیشــه«به
نویســندگیوکارگردانیپویاششپریو»نیم
وجبی«بهنویسندگیمانداناعبقریوکارگردانی
علیرضادهقانیدرقالباینرپرتواررویصحنه
میروند.اینمجموعهاجــرایکودکونوجوان

برایدومینباردرتئاترشهرزادبرگزارمیشود.
شبنمقلیخانیدرپرسپکتیو

تماشاخانهشــهرزادمیزباننمایش»پرسپکتیو«
بهکارگردانیمحســنمیرزاخانیباخوانشــی
امروزیازداستانســپیدبرفیو7کوتولهاست.
»پرســپکتیو«اجرایشراازاولشــهریورشروع
کردهوهرشبساعت21:45اجرامیشود.شبنم
قلیخانیوحسینکشفیاصلازبازیگراناصلی
ایننمایشهستند.درشهرزادهمچناننمایش
»خانهخراب«بهکارگردانیمحمدرضاپورحکیمی

رویصحنهاست.

ازموتورخونهتاآوازهخونطاس
»موتورخونه«نمایشیبرایدههشصتیهاست.
ازجنگمیگویــدوتابهحالتوانســتهرضایت
تماشاگرانشراجلبکند.ایننمایشراامیرحسین
بصیــرکارگردانیمیکندوتاپایانشــهریوردر

نوفللوشاتورویصحنهاست.
پردیسسپندازسومشهریورماهمیزباننمایش
»ســوناتجهنمی«بهکارگردانیارسالنشهباز

بیگیوفرشادزارعیاست.
خانــهنمایــشداهــماز20شــهریورنمایش
»اشــخاص«بهکارگردانیاحسانصاحبدادیرا
رویصحنهدارد.دراینتماشــاخانه»واال«بهنام
شــریفیهمرویصحنهمیرود.نیماذاکرهماز
دومشهریورنمایش»کالیگوال«نوشتهآلبرکامو
وترجمهپریصابریرارویصحنهدارد؛نمایشی
کهاجرایشتاپایانشهریورهرروزساعت17روی
صحنهاست.دردیوارچهارم»آوازهخوانطاس«
بهکارگردانیمتیننجاتیتاپایانشــهریورروی

صحنهاست.

چهرههابهصحنهبرمیگردند
بازگشتسعیدپورصمیمیورضاکیانیانبانمایشهای»خوشدالن«و»پدر«

بحراندرخانهسینما
اختالفاتبهاوجرسید

تنهاچندساعتبعدازانتشــارمصاحبهمحمدعلینجفیبا
خبرگزاریمهرکهدرآنبهاحتمالاســتعفایاوازریاست
هیأتمدیرهخانهسینمااشارهشدهبود،ایسنامتناستعفای
اورارویخروجیخودگذاشــت.بهایــنترتیبنجفیبر
تردیدهایشغلبهوعطایکارصنفیرابهلقایشسپرد.پیشاز
اینمنوچهرشاهسواریهمازمدیرعاملیخانهسینمااستعفا
دادهبود؛استعفاییکهنجفیازپذیرشآنامتناعکرد،ولی
درنهایتطولینکشیدکهخودشهمراهاورارفت.درمتن
مصاحبهنجفیبامهرمیتوانردپایمحســوساختالفات
داخلیهیأتمدیرهخانهسینمارامشاهدهکرد.یکیازمسائلی
کهباعثدلخورینجفیشدهرسانهایشدنخبراستعفای
منوچهرشاهسواریاستولحنمصاحبهازاختالفاتگسترده
میاناعضایهیأتمدیرهحکایتدارد.درمتناستعفاینجفی
بهعدمتمایــلبرخیازاعضایهیأتمدیــرهبرایبرگزاری
انتخاباتاشارهشدهکهریشهاشرابایددرهمیناختالفات
جستوجوکرد.همچنیندرمتناستعفاینجفیبهموضوع
دخالتوزارتارشاددرامورصنفیهماشارهشدهاست:»با
توجهبهدوگانگیوتشــتتمســتمردرتصمیمگیریهای
هیأتمدیرهوهمچنینشائبهدخالتهایوزارتفرهنگو
ارشاداسالمیکهمنجربهجمود،سکونودفعانجاموظایف
محولهصنفیهیأتمدیرهوباالخرهاســتعفایمدیرعامل
محترمخانهسینماگردیدهاســت،اینجانببهعنوانرئیس
ومسئولهیأتمدیرهنیز،اســتعفایخودراازعضویتدر
اینهیأتاعالممیکنمتامشــخصشودکهنمایندهکانون
کارگردانانومنتخبمجمععمومیمحترمخانهســینما
نمیتواندکارشکنیاقلیتجریانهایمتأثرازدخالتهای
خارجازصنــفومخالفموجودیتفراگیرخانهســینمارا

همراهیکند.
درشــرایطخطیرکنونیوباخطراتیکهبقایصنفراتهدید
میکندوازآنجاییکهبرخیاعضایمحترمهیأتمدیرهتمایلی
بهبرگزاریانتخاباتندارند،اینتصمیمبهجهتحفظشأنرأی
مجمععمومیمحترماصنافســینماییبهاینجانباستکه
انتظارتصمیماتعادالنه،منجملهبرگزارییکانتخاباتجامع
وعادالنهوباشرکتهمهصاحبانحقدراصنافتشکیلدهنده
خانهسینمارادارندوامیداستبافراهمشدنزمینهانتخاباتی
مستقلوعاریازتأثیراتخارجازصنف،هیأتمدیرهایکارآمد
وصاحبارادهصنفیکهدربرگیرندهآرایهمهاصنافذینفع

باشد،بتواندادارهخانهسینمارابرعهدهگیرد.«

استعفایدیرهنگام
درمتناســتعفاینجفیبرمشــکالتیکهازدرونوبیرون
بهخانهســینماتحمیلشده،تأکیدشــدهاست؛اختالفات
داخلیکهظاهراریشهاشبهدرگیریهایتشکلهایموازی
تهیهکنندگانبازمیگرددوموضوعدخالتوزارتارشاددر
انتخاباتهیأتمدیرههمکاررابهبررسیصالحیتنامزدها
کشاندهاست.درحالیکهبهنظرمیرسیدمدیریتخانهسینما
بهروالسالهایاخیرســعیدرتعاملحداکثریباوزارت
ارشادرادارددرنهایتداستاناستعفاهاپیشآمدکهبخشی
ازآنرامیتوانبهحسابفشاربدنهسینماگذاشت.یکسوی
نارضایتیعمومیسینماگرانازشرایطموجود،بهعملکردخانه
سینمابازمیگردد؛اینکهواکنشهایجامعهاصنافسینمایی

کشوربهموضوعاتروزسینماانفعالیبودهاست.

پایاتحادیهتهیهکنندگاندرمیاناست؟
دراینمیانبرخیازرســانههاموضوعدخالتوزارتارشاد
درامــورصنفیراچنــدانمهمارزیابینمیکنندوریشــه
اختالفاترادرداخلمیدانند.فــارسدرتحلیلیچنینبه
ماجراپرداختهاست:»پشــتپردهتمامیاتفاقاتمثبتو
منفیخانهسینماجلسهایاستکهباشرکتاعضاوبهعنوان
پیشجلسهانتخاباتهیأتمدیرهبرگزارشدهاست.برخیاز
پیشبینیهاحاکیازاحتمالاستعفایبرخیدیگرازاعضای
هیأتمدیرهبهمنظورکاهشتعداداعضاوعدمامکانبرگزاری
مجمععمومیاستکهاحتماالبهوسیلهبهمناردالنشروع
خواهدشد.امادلیلهمهاینمشکالتچیست؟محمدعلی
نجفیکهخودتــاچندیپیشاســتعفایمدیرعاملراهم
پذیرفتهنشدهمیدانســتوتالشبراجرایهرچهسریعتر
انتخاباتهیأتمدیرهداشتبهچهدلیلیازدوراتفاقاتخانه
سینماکنارکشید؟بررســیهانشانمیدهداختالفنظری
میانخوداعضایهیأتمدیرهخانهســینمابرآتشآینده
مبهماینصنفسینماییدمیدهاســت.دعوابرسراتحادیه
تهیهکنندگاناستکهبهدلیلنداشتنشناسه،امکانحضور
قانونیدرمجمععمومــیخانهســینماراندارند.اعتراض
آقایانابوالحســنداوودیوغالمرضاموسویازاعضایاین
اتحادیهودرخواستبرایحضوردرمجمعشروعایندعواها
بودهوممکناستادامهآنبهنهمشهریوروموعدانتخابات
هیأتمدیرهخانهسینماهمبرسد.امادرنهایتبهنظرانتخابات
نهمشهریورماهنقطهپایانیبرجنجالهمیشگیدورهاخیر
خانهسینمابودهووروداعضایجدیدشروعیدوبارهبرخانه
سینماخواهدبود.نهادیکهباشرحوظایفصنفیتشکیلشده
وچندیاستمأموریتاصلیخودرافراموشکردهاست،بیمه
سینماگرانازخانهسینمابهصندوقاعتباریهنرسپردهشده
ودیگرشاهدفعالیتآنبرایتسهیلگریدرساختواکران
فیلمها،مخصوصبرایفیلماولیهانیستیم؛حتیخیلیوقت
استاطالعیهایبرایبرگزاریدوره ایآموزشیبرایارتقای
سطحدانشســینماگرانازطرفخانهمنتشرنشدهاستو
بهجایتمامیاینفعالیتهایصنفی،بزرگتریننهادصنفی
سینماگرانبهانتشاربیانیههایمختلفبسندهکردهاست.«

عالمتسؤالمقابلبرگزاریانتخاباتهیأتمدیرهخانهسینما
دوممردادماهنخســتینموعدبرگزاریمجمعوهمچنین
انتخاباتهیأتمدیرهخانهسینمابودکهاینجلسه2ساعت
قبلازبرگزاریبانامهایازوزارتارشادوبهتعویقافتاد.مطابق
گفتهمحمدعلینجفی،رئیسهیأتمدیرهخانهسینماایننامه
بهلزومتأییدصالحیتشدننامزدهایاینهیأتمدیرهتوسط

وزارتفرهنگوارشاداسالمیاشارهمیکرد.
درنهایتوبعدازاعالمعدمبرگزاریانتخاباتخانهســینما
محمدعلینجفیدرتاریــخ26مردادماهســالجاریطی
مصاحبهای،تاریخ۹شــهریورماهرابهعنوانتاریخانتخابات
هیأتمدیرهخانهسینمااعالمکردوتمامینامزدهاراتأیید

شدهدانست.

نصراهللمدقالچی
صدراعظمایران

»ژولیــتوشــاه«بــه
نویســندگیوکارگردانی
اشکانرهگذر،انیمیشنی
درژانرکمدی-رمانتیکو
موزیکالاســتکهبهوقایعتاریخیشکلگیری
تئاترغربیدرایرانمیپردازد.دراینانیمیشــن،
نصــراهللمدقالچــی،دوبلورپیشکســوت،نقش
میرزاحسینخانسپهســاالر،صدراعظمدربار
ناصرالدینشــاهراصداپیشــگیمیکنــد.در
خالصهداستانانیمیشنســینمایی»ژولیتو
شــاه«بهتهیهکنندگیآرمانرهگذرآمدهاست:
»جولی،بازیگــرجویاینام،ولیتــازهکارتئاتر،
توســطناصرالدینشــاهبهایراندعوتمیشود
تانقشژولیترادرنمایشــیبازیکند؛غافلاز
آنکهشاهنقشهدیگریبرایاودارد.«امینقاضی،
مدیردوبالژاینانیمیشــنسینماییاستوسام
اســتودیو،ضبطصدایصداپیشــگانانیمیشن
سینمایی»ژولیتوشاه«راانجاممیدهد.بهزاد
عمرانی،خواننــدهگروهبمرانــیوامیدنعمتی،
خوانندهگروهپالتنیزازدیگرصداپیشــگاناین
انیمیشنسینماییهســتند.تریلراینانیمیشن
سینماییبراینخستینباردرجشنوارهبینالمللی
فانتازیا2021رونماییوپسازآندرجشــنواره
بینالمللیانیمیشنانسی2022بهتهیهکنندگان

وپخشکنندگانجهانیمعرفیشد.

اکران

کتاب

دوبله

سینما

کمکاکرانآنالین
بهسبکشدنترافیکتولیدفیلم

درحالیکهتعدادفیلمهایپشــتخط
اکرانماندهســربهفلکمیزند،اکران
آنالینمیتواندگزینهخوبیبرایکاستن
ازایــنراهبندانمؤثرباشــد.منوچهر
محمدی،تهیهکنندهســینمادرگفتوگوباایرنادربارهتجربه
اکرانهایآنالیندردورانکروناوتأثیرآنبرســینمایایران
گفت:طبیعتاًاینشکلاینترنتیپخشمحتواکهآثارسینمایی
ومستندراشاملمیشود،بهعنوانیکهنجارنمایشیهمدر
کشورهایدیگروهمدرکشورماجاافتادهاست.اینبخشیاز
روندوپیشرفتتکنولوژیاستکهگریزناپذیراستوهمانطور
کهمیبینیددرکشورهاییکهصاحبسینمایقویهستندواز
نظرتولیداتسینمایی،چندینبرابرماتولیددارند،پلتفرمهای
ویاُدی)VOD(بســیارقویبهراهافتادهاندکههمدرعرصه
محتوایغیرنمایشیوهممحتواینمایشیبهشدتفعالاند؛
بهنحویکهتاحدودیعرصهرابرایشیوهاکرانسنتیدرسینما
تنگکردهاند.استقبالمخاطببهویژهنسلجوان،بهاینشیوه
اکرانآنالینیااینترنتیزیادشــدهاست،امایکیازآسیبهای
جدیکهدرکشــورماوجودداردواگرچارهاندیشــینشودو
زیرساختیبرایآنتعبیهنشود،شاهدادامهاکرانآنالینوفعالیت
پلتفرمهابایکمشکلمزمنبهنامحقمالکیت،نشروتکثیراثر
)Copy Right(خواهیمبود.تهیهکنندهفیلمسینماییحوض
نقاشیدربارهمشکلقاچاقفیلمهایسینماییدرفضایپخش
اینترنتیتوضیحداد:زمانیکهیکفیلمسازفیلمخودرابهسینما
میدهد،بهاحتمال۹0درصداینفیلمازجاییسردرنمیآورد
وقاچاقنمیشودیاوقتیبهصداوســیمامیدهد،میداندکه
درصداوسیماپخشمیشــود،امادرپلتفرمهایاکرانآنالین

اینطورنیست.

1۰میلیاردتومانیارانهبرای
»سامانهخریدازکتابفروشی«

یاسراحمدوند،معاونامورفرهنگی
وزیــرفرهنگوارشــاداســالمیبا
بیاناینکهدولتســیزدهم،توجهبه
کتابفروشــیهارادرراستایتحقق
عدالتفرهنگیدرحوزهنشــردرزمرهطرحهایحمایتی
خودقرارداده،گفــت:دراینراســتا»ســامانهخریداز
کتابفروشــی«باهدفتســهیلدردسترســیبهکتاب،
تقویتاقتصادصنعتنشرکتابدرکشــوروبهینهسازی
کارکرداجزایاینصنعت،تقویــتواصالححلقهتوزیعو
فروشکتابدرکشور،حمایتازکتابفروشیهایسراسر
کشور،فراهمسازیبسترمناسببرایبهرهمندیعادالنه
همهاقشارمردمازیارانهواســتفادهازبسترمجازیبرای

کتابفروشیهادردسترسقرارگرفتهاست.
اوبااشــارهبهلزومتوزیــععادالنهیارانههایحوزهنشــر
گفت:در»ســامانهخریدازکتابفروشــی«بهخریدکتاب
ازطریقکتابفروشــیهابهعنوانمهمتریــنحلقهتوزیع
توجهشدهوبرایآغازبهکاراینســامانهکهامکانعرضه
کتاببــرایکتابفروشــانراتســهیلمیکنــد،وزارت
فرهنگوارشاداســالمییارانه10میلیاردتومانیدرنظر

گرفتهاست.
امیدواریمکتابفروشیهابامشــارکتدرایناقدام،زمینه
توسعهکسبوکارخودرافراهمکنند.معاونامورفرهنگی
وزیرفرهنگوارشاداسالمیهمچنینباتأکیدبرموضوع
تسهیلدسترسیخریدارانبهکتاب،افزود:اختصاصیارانه
بهخریدارانوفراهمشدنامکانبرخورداریازیارانهارسال،
عدالتدردسترسیبهکتاببهویژهدرمناطقکمبرخوردار

ازکتابفروشیرادرپیدارد.
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شخصیت پشه حذف نشده
وقتیدر»مهمونی«علیشادمانوامیرحسینرستمیبا
ایرجطهماسب،شخصیتپشهدربرنامهحضورنداشت
جایخالیاینشــخصیتباعثشدکهخبرحذفاین
شخصیتعروسکیمنتشرشــود،اماروابطعمومی
برنامه»مهمونی«میگوید:»حذفیدرکارنبودهچراکه
درقسمتهایمختلفبرخیازشخصیتهایمجموعه
حضورندارند،مانندشخصیتروحکهدربرنامهگذشته
همنبود.«بهگزارشهمشهری،مجموعه»مهمونی«به
کارگردانیواجرایایرجطهماسببیشاز2۰هفتهاست
کهباشخصیتهایعروسکیمیهمانخانههاست.درهر
برنامهیکیازبازیگرانحضورداردوایرجطهماسببااو
گپمیزند.ازمیانشخصیتهاییکهدراینمجموعه
دیدهمیشود؛شــخصیتبچهبهصداپیشگیهوتن
شکیباوپشهبهصداپیشگیکاظمسیاحیتوانستهجای
خودرامیانتماشاگرانبازکند.حاالدوقسمتیاستکه
»پشه«غیبتداردوهمینموضوعباعثشدهکهخبر
حذفاینشخصیتبهگوشبرسد.امامدیرروابطعمومی
مجموعه»مهمونی«عنوانمیکنداینشخصیتحذف
نشدهوفقطدرایندوبرنامهحضورندارد.ویتوضیح
میدهد:»حضورشخصیتهایعروسکیدرهربرنامه
نیست،گاهیهمشخصیتروحدربرنامهحضورنداردو
ایندلیلبرحذفاینشخصیتنیست.«عنوانشدهکه
کاظمسیاحیبهخاطرحضورشدریکنمایشنتوانسته

بوددرسرضبطاینبرنامهحضورداشتهباشد.

شهابمهدوی/روزنامهنگار

مدیرفیلمخانهملیایرانمطرحکرد
توجه دلگرم کننده دولت به ساختمان فیلمخانه 

فیلمخانهملیمســئولحفاظتونگهداری
ازگنجینهایاستکهارزشــیهمپایتاریخ
سینمایایرانداردونگهداریازاینگنجینه
بهمنظورتحقیقوپژوهــشدرابعادمختلف
سینمایایرانامریضروریاست.بهگزارش
همشــهری،بااینحال،فیلمخانهملیایران
درقیاسبامراکزیکهمســئولیتیمشابهآن
درکشورهایصاحبســینمادارند،آنچنان
کهبایدوشــایدموردتوجهقرارنگرفتهاست.
ساختمانفیلمخانهملیسالهاستکهمنتظر
تخصیصبودجهایکافیبرایتکمیلشــدن
است.محمدخزاعی،رئیسسازمانسینمایی
درنخستینروزکاریاشبههمراهوزیرفرهنگ
وارشاداسالمیازفیلمخانهملیبازدیدکردو
اینامیدرابهوجودآوردکهوضعیتاینمرکز
باالخرهتغییرکند.حــاالالدنطاهری،مدیر
فیلمخانهملیایران،ازافزایشاعتبارساخت
فیلمخانهملیایرانخبردادهاســت.ویدر
توضیحاهمیــتونقشایــنفیلمخانهبرای

حفظوثبــتآثارتصویریکشــوردر
دورههایمختلــفگفت:فعالیتو
تالشبرایشناسایی،گردآوری،
حفظوعرضهانواعآثارواســناد
کاغذیوتصویریوشنیداری

کشور)فیلم،عکس،پوستر(
کهبخــشعمــدهایاز
میــراثفرهنگــیهر
ســرزمینوهرقومی
است،ذاتاکوششیدر
جهتتداوم،توســعه

واعتــالیفرهنگآنســرزمینومردمانش
است.زیرافیلمهادرزمرهگنجینهاصلیهویت
وفرهنگمردمانبهشــمارآمــدهوبهیمن
دوگانگیشاندرتصویروصدا،منابعاطالعاتی
کمنظیریبــرایانتقالاینمیــراثگرانبها
محسوبمیشوند.برایناساسمیزانامکانات
وتوانفیلمخانهها،بخــشپراهمیتجریان
حفظونگهداریاینگنجینههایارزشــمند
تلقیمیشود.ویبااشارهبهکمتوجهیهابه
نیازهایفیلمخانهملــیدردولتهایقبل،
افزود:فراینددشواروپیچیدهحفظ،نگهداری
وعرضهموادتصویری-شنیداریوهمچنین
اهمیتتوسعهوگسترشاینآرشیوملیبود
کهازسالهاپیشطراحیوساختبنایجدید
ومجهزیبرایفیلمخانهملیایرانرابهامری
ضروریتبدیلکرد.بناییکهعملیاتطراحی
وساختوسازآنازسال1371آغازشدهولی
بهدالیلمتعددویاشایدکمتوجهیبرخیبه
حفظمیراثگذشتگانیاکماهمیتشمردن
فیلمبهعنوانمیراثوسندتاریخیوالبته
تنگناهایاقتصــادیوعدمتخصیص
بودجهکافی،آنچنانبهکندیپیش
رفتکههیچکدامازدولتهایپیشین
موفقبهتکمیل،تجهیزوافتتاح
آننشدند.طاهریبااشارهبه
بازدیدسرزدهمحمدمهدی
اسماعیلی،وزیرفرهنگ
وارشــاداســالمی
بــههمــراهمحمد
خزاعــی،رئیــس

سازمانسینماییدرنخستینروزکاریخود،
اینموضوعراعاملشگفتیوامیدواریدانست
وگفت:وعدههاودستوراتآقایوزیرورئیس
سازماننسبتبهتکمیلوتوسعهاینبنایملی
وهمچنینتأمینتجهیزاتموردنیازفیلمخانه
کهنویدتوجهبیشتردولتبهاهمیتمحافظت
ونگهداریاســنادوآثارملیرامیداد،اگرچه
بسیاردلگرمکنندهبود،امامحدودیتهایمالی
همچناننگرانیهاراتداوممیبخشــید.ویبا
ابرازرضایتازمجموعهاقداماتانجامشدهدر
فیلمخانهملیدردولتســیزدهماظهارکرد:
باوجوداین،تمامیاهالیسینما،پژوهشگران
اسنادملیکشوروعالقهمندانسینمایایران،
امروزوپسازگذشــتنزدیکبهیکسالاز
ایندیدار،حتمابسیارشــادمانوامیدوارتراز
پیشخواهندبود،اگــربدانندنهفقطاعتباری
کهجهتتکمیلعملیاتساختوســازوعده
دادهشدهبودبهفیلمخانهاختصاصیافته،بلکه
افزایشنیزداشتهاستتاهماکنونوباسرعتی
بیشترعملیاتساختوسازوتکمیلبناتداوم
داشتهباشد.مدیرفیلمخانهملیایرانعنوان
کرد:گذشتزمانثابتکردهکهنجاتفیلمها
جزباعزموهمراهیملیامکانپذیرنیستو
هیچفیلمخانهایدرجهانقادرنیســتبدون
همکاریهمهجانبهدولتها،ســینماگران،
بخشهایخصوصی،سازمانهایمردمنهادو
البتههمراهیعالقهمندان،ماموریتهایخود
راباموفقیتادامهدهد.قطعادوامواســتمرار
دراینهمراهیوهمــکاریاتفاقفرخندهای

خواهدبود.


