صحافباشی و
نخستین نمایش فیلم در استرآباد

یعقوب رشتچیان*

صحاف باشی پدر

محمد(تقی) صحاف باشی یکی از کسانی بود که در زمان ناصرالدین شاه برای آموزش

دانشگاهی به فرانسه فرستاده شدند .به نوشته ی مهدی بامداد:

*کارشناس ارشد
معماری و شهرسازی
 نویسنده ی کتابشهرشناسیاستارباد

 - 1بامداد ،مهدی ( .)1344شرح
حال رجــال ایران ،چــاپ دوم،
تهران :کتاب فروشــی زوار .ج.2
ص444

62

« ...جوانی بود که در فن صحافی مهارت بهم رسانیده بود و بعد از برگشتن بتهران و نمودن
هنر خود ،از طرف ناصرالدین شاه لقب صحاف باشی گرفت .هنگامی که این محصلین از
اروپا بازگشته و برای معرفی به اعتضادالسلطنه وزیر فرهنگ در مقابل حوض مدرسه
دارالفنون صف کشیده بودند ،تصادفا اعتضادالسلطنه رو به صحاف باشی کرد و حوض
را باو نشان داد و گفت این را چه می گویند؟ صحافباشی بزبان فرانسه فصیح و غلیظ
گفت :باسن .اعتضادالسلطنه دستور داد که چوب و فلکی حاضر کردند و به امر او پاهای
صحاف باشی را به چوب بستند چون چند چوبی که خورد از زیر فلک گفت (اوز ،اوز ،اوز)
اعتضادالسلطنه گفت باز بزنید و چنین کردند و طولی نکشید که صحاف باشی فریاد
برآورد (حوض ،حوض) و حا حطی و ضاد غلیظ عربی را کامال از مخرج خود بتلفظ
1
درآورد و بعدها مثل آدم حرف میزد».
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عین السلطنه هم در یکی از یادداشت های روز  13رمضان سال 1335ق خود از این رویداد
یادکرده    است:

« ...صحاف باشی معروف مرحوم که علم صحافی را یادگرفته بود  ...حضور مرحوم

اعتضادالسلطنه برای کاری آمده بود .اینجا دو قول است .بعضیها گفته اند حوض را «اوز»

گفته بود .برخی می گویند کاغذ را «پاپیه» گفته بود که فورا مرحوم اعتضادالسلطنه چوب و
فلک خواسته بود و »...

2

مهدیقلی هدایت هم نوشته است:

« ...برای اظهار فضیلت کلمات فرانسه به کار میبُرد و فارسی را به لهجه فرانسه ادا میکرد.
اعتضادالسلطنه وزیر علوم نوبتی چوبش زد که کلمات را درست ادا کند »...

3

صحاف باشی پدر یکی از نخستین کسانی بود که عینک می زد و «عینکی» نامیده می شد.

4

هم چنین پاکت سازی در ایران یادگار اوست.

5

پسران صحاف باشی

صحافباشیِ پدر،دوپسرداشت؛پسربزرگتراسماعیل؛

 - 2ســالور (عينالســلطنه)،
قهرمانميــرزا ( .)1374روزنامه
خاطرات عينالســلطنه ،بهكوشش
ايرج افشار و مسعود سالور ،تهران:
اساطير .ج .6صص 4853 - 54

« ...از مترجمان مخصوص دربار مظفرالدین شاه

قاجار بود و چندین کتاب تاریخی از زبانهای
اروپایی برای دربار ترجمه کرد .برخی از این

 - 3هدایــت ،مهدیقلی (.)1344
خاطــرات و خطرات ،چاپ دوم،
تهران :کتاب فروشی زوار .صص
53 - 54

ترجمه  ها به صورت دستنویس در کتابخانه ملی
ایران ،تهران ،نگهداری می شود».

6

 - 4تهامی نــژاد ،محمد (.)1352
ریشــه یابی یــاس ( ،)2ماهنامه
درباره ســینما و تآتر ،شماره ،5
تهــران :بابک ،دی مــاه .1352
یادداشت 25

در یادداشت های روزانه ی عین السلطنه آگاهی های
بیشتری درباره ی اسماعیل می توان یافت:

یادداشت روز  10ماه ربیع الثانی سال 1308ق « -

میرزا اسمعیل پسر صحاف باشیِ مرحوم یک ماه

 - 5محبوبــی اردکانی ،حســین
( .)1370تاریخ مؤسسات تمدنی
جدید در ایران ،چاپ دوم ،تهران:
دانشگاه تهران .ج .1ص 332

صحافباشی

است که من و تولوی خان را درس می دهد ... .خوب بلد است .در هندوستان تربیت شده.

مدتی در حیدرآباد دکن بوده و معلمی می کرده و یک سفر مفصل با صدراعظم دکن به فرنگ
رفته  ...درجه سرتیپی دارد» .

7

یادداشت روز  6ماه محرم سال 1313ق  ...« -اسمعیل خان پسر صحاف باشی مرحوم  ...هر قسم

 - 6نوشــاهی ،ســید عــارف
( .)1375مقابر هند؛ اســماعیل بن
صحاف باشی ،در فصلنامه معارف،
شماره  ،37فروردین – تیر .1375
ص 69
 - 7عينالسلطنه .1374 .ج .1ص
317
 - 8همان .ص 773

بود خودی داخل نوکری کرده به توسط این و آن سرتیپ دوم شده »...

8
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پسر کوچک تر ،ابراهیم ،جانشین پدر شده بود و میرزاابراهیم خان صحاف باشی نامیده می شد.
عین السلطنه ،در همان یادداشت روز  6ماه محرم خود ،درباره ی او نوشته است:

« ...برادر کوچکش حاال صحاف باشی است .به هندوستان رفته اجناس زیادی آورده مشغول تجارت

شده .حاال سرمایه خوبی به هم رسانیده اند .هم نوکر دیوان هستند و هم مشغول کسب و تجارت».

9

یاسوماسا فوکوشیما ،امیرلشکر ژاپنی ،که در سال های 1313 - 14ق به ایران سفرکرد ،نیز با

برادران صحاف باشی آشنایی داشت؛ و در سفرنامه اش از دیدار با آن ها در تهران یادکرده است:

« ...دکان دار این جا صحاف باشی نام دارد .او که پارسال به ژاپن رفته بود ،گفت که این اجناس

را در توکیو ،یوکوهاما ،کوبه ،اوساکا و کیوتو خریده است».

10

« ...گویا شاه پیشین (ناصرالدین شاه) مرحمتی به این دکان دار داشت ،و او به عنوان آوردن کاال

برای شاه به خارج می رفته است و می رود ... .گمرک ایران از مال التجاره اش مالیات نمی گیرد.
 ...این دکان دار  ...مرا  ...به شام دعوت کرد.

برادر صحاف باشی ،اسماعیل خان نامیده   می شود؛ درجه سرتیپی دارد  ...با هم گفت وگو

می کردیم؛ و کم کم معلوم شد که در سال 1886م1303 - 4/ق هنگامی که در هند سفر

می کردم در حیدرآباد  ...یکدیگر را دیده بودیم»... .

11

« ...ساعت  5بعد از ظهر این روز در حمام اسماعیل خان سرتیپ حمام کردم  ...و آنگاه به منزل
سرتیپ رفتم... .

این خانه همچون کاخی است ،و زنان و صیغه ها و فرزندان  . .و برادر او با هم یکجا

 - 9همان جا.
 - 10فوکوشــیما ،یاسوماســا
( .)1392ســفرنامه ایران و قفقاز
و ترکســتان ،برگــردان هاشــم
رجب زاده ،تهران :دفتر پژوهشهای
فرهنگی .ص 114
 - 11همان .ص 115
 - 12همان .صص 116 - 17
 - 13پرتو ،افشین ( .)1383میرزا
ابراهیم صحافباشی ،سیاح ایرانی،
ســیاحت دنیا ،کتاب ماه تاریخ و
جغرافیا ،شــماره  ،77 – 78اسفند
 –1382فروردین .1383
 - 14تهامی نژاد1352 .

زندگی می کنند .اتاق را با اثاث و زیورهای ژاپن آرایش داده اند و ظروف و بشقاب ها هم
ساخت ژاپن است».

12

میرزا ابراهیم خان صحافباشیِ تهرانی ،جهان گرد و بازرگان آنتیکفروش؛ مشروطهخواه
روزگار مظفرالدینشاه و محمدعلیشاه ،دانشآموخته ی دارالفنون بود و زبان انگلیسی را خوب
میدانست .پیش از جنبش مشروطه خواهی ،در جستوجوی کاالهای لوکس و نوآورانه ،که
خان های قاجاری خریدار آن ها بودند ،به گوشه و کنار جهان سفر میکرد .از سفر یازده
ماهه ی او (از ذیحجه سال 1314ق تا رمضان 1315ق ،برابر با اردیبهشت تا اسفند سال )1276
سفرنامه ای به جا مانده است .بهگفته ی پسرش ،فونوگراف (گرامافون) را نخستین بار او به
13

ایران آورد و بنیانگذار فن ورشوکاری در کشور نیز همو بود.

14

بر پايه ی يادداشت روز  14جماديالثاني سال 1316ق عينالسلطنه درباره ی آتش ِ
بازي جشن
64
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زادروز مظفرالدينشاه:

«صحافباشي  ...اين دفعه آتشبازي ژاپني زيادي آورده كه به قدر سههزار تومان آن را
شاه خريده .امشب از آتشبازيهاي او خريده بودند .تاكنون آتشبازي به اين خوبي در
ايران نشده بود».

15

ملیجک دستگاه پرتو ایکس را در فروشگاه او دیده بود و در یادداشت روز  13محرم سال
1320ق خود ،درباره ی آن نوشتهاست:

«پریشب در منزل انتظام الدوله ،که صحاف باشی آنجا بود ،می گفت با قوه الکتریسته توی بدن

دیده می شود .من را وعده گرفت که بروم امروز آنجا ،تماشا نمایم ... .درشکه را حاضر کردند،
از خیابان چراغ گاز رفتیم توی میدان توپخانه .از آنجا رفتیم خیابان الله زار .و یکسر رفتیم دکان

صحاف باشی ... .اسباب خیلی تماشایی است  ...هر کس که مقابل چراغ بایستد ... ،اندرون دیده
میشود ... .عکس هم می اندازد .بسیار اسباب با فایده خوبی است».

16

صحاف باشی ،نخستین سینمادار ایران

میرزا ابراهیم صحافباشی در سفر سال 1314-15ق خود ،شبی در لندن ،برای نخستین بار با
نمایشی روبهرو شد که ب ه نوشته ی خود او در سفرنامهاش:

«به قوه برقیه آالتی اختراع کرده که هر چیز را به همان حالت حرکت اصلی مینماید 17»...

پس از چند سال ،او دستگاه نمایش فیلم را برای نخستین بار به ایران آورد و نخستین تاالر

نمایش فیلم (سینما)؛ و بهگفته ی خودش تماشاخانه ،را در ماه رمضان سال 1321ق ،در حیاط
پشت فروشگاهش ،در خیابان اللهزار راه انداخت 18.در میان تماشاگران سرشناس سینمای
صحافباشی ،ملیجک تنها کسی است که در یادداشت های روزانهاش ،ب ه تاريخ  2و  3رمضان
سال 1321ق ،از آن یاد کردهاست:

« ...رفتم مغازه صحاف باشی .روزهای یکشنبه سینمو فنگراف دارد برای فرنگی ها ،و شبها برای
عموم  ...هیچکس نبود .من بودم و میرزای سفارت هلند ... ،قدری درس خواندم .و دو ساعت

و نیم از شب رفته بود که  ...همراه مدیر رفتیم مغازه صحاف باشی ،تماشای «سینماتوگراف».

19

« ...رفتیم تماشای سینموفنگراف».

20

نخستين گشايش سینمای صحافباشی چندان نپایید و پس از ماه رمضان همان سال بسته شد.
صحافباشي ،پس از بازگشت از آمريكا ،بهگمان براي بار دوم تاالر نمايش فيلم راهانداخت.

 - 15عينالســلطنه  .1374ج.2
ص 1346
 - 16عزیزالســلطان (ملیجک)،
غالمعلــی ( .)1376روزنامــه
خاطرات عزیزالسلطان ،به کوشش
محسن میرزایی ،تهران :انتشارات
زریاب .ص  - 17 204پرتو .همان.
 - 18تهامی نژاد1352 .
 - 19عزیزالســلطان .1376 .ص
533
 - 20همان .ص 534

بهنوشته ی فرخ غفاری ،بر پایه ی شنیدههایش از عبداله انتظام و محمدعلي جمالزاده ،اين
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بازگشايي در رمضان سال 1322ق بود و در خیابان چراغ گاز 21.عکس زیر از ساختمان
نبش کوچه ی دولت آبادی خیابان امیرکبیر (چراغ گاز و سپس چراغ برق) تهران ،به گواهی
فیلم مستند روزی روزگاری سینما ،در سال 1322/1283ق ساخته شده است؛ صحاف باشی
تماشاخانه ی خود ،نخستین تاالر نمایش فیلم در ایران ،را در آن برپا کرد.
در اين باره اما ،به نوشته ی شهريار
عدل ،چندان بيگمان نميتوان بود 22.در
يادداشت هاي روزانه ی مليجك ،نشاني از
ِ
اندازي دوباره ی سينماي صحافباشي
راه

نيست؛ و دور مينمايد بيكارهاي مانند
مليجك ،كه از بام تا شام بهدنبال پيشامدي
سرگرمكننده ميگشت تا روز را بگذراند،

سینما صحاف باشی

چنين رويدادي را ناديده گذاشتهباشد .از هر رو ،سينماي صحافباشي براي هميشه برچيده
شد .به ويژه كه خيزش مشروطهخواهي ،روزبهروز ،گستردهتر ميشد .صحافباشي هم ،كه
گذشته از بازرگاني و سينماداري ،آزادي خواهي تندرو بود و در مشروطهخواهي بسيار كوشا،
بهجاي سينماداري و نمايش فيلم ،رو به انقالبي گري بُرد.
صحاف باشی ،مشروطه خواه انقالبی

میرزا ابراهیم صحافباشي ،در پی سفر به گوشه و کنار جهان و دیدن پیشرفت های اروپا و

آمریکا ،دچار سرخوردگی و نومیدی شده بود .او در بخشی از یادداشت های روز سیزدهم
ربیع االول سال 1315ق سفرنامه ی خود چنین نوشته است:

21 - http://www.
iranicaonline.org/
articles/cinema-i

«قبل از اينكه با اين همه مردم محشور شوم ،گمان مىكردم شايد تا يك درجه هم ماها داخل انسان
خواهيم بود .در اين سفر به ك ّلى مأيوس شدم .فهميدم فقط براى ُمردن خوب هستيم و بس».

22 - http://www.
tavoosonline.com/
Articles/ArticleDetailFa.
aspx?src=68&Page=1

مشروطه خواهی ،هم چون آزادی خواهی روشن اندیش ،به مشروطه خواهان پیوست .در نشست

 - 23ناظماالســام كرمانــي
( .)1376تاريــخ بيداري ايرانيان،
بهكوشــش سعيدي ســيرجاني،
تهران :نشر پيكان .ج291 .1

سرخوردگی صحافباشي اما چندان دیر نپایید و او ،با پدیداری نخستین نشانه های

نهم يكي از انجمن هاي پنهان مشروطهخواهان ،در تاريخ  12ماه صفر سال 1323ق ،گفتهبود:

« ...در صورتي عضويت انجمن را قبول ميكنم كه اهالي انجمن مادامالعمر لباس سياه بپوشند،

زيرا كه مادر ما ،وطن ،در حال احتضار است و تا او را بهبودي حاصل نشود ما بايد سياهپوش
و به حالت عزا باشيم »...

23
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روشن است که این پیشنهاد با کنش های پنهان کارانه ی انجمن ناهمسو بود و پذیرفته نشد .او خود،
اما همواره ردايي سياه و بلند به تن داشت 24؛ و یک تنه در راستای باالبردن آگاهیِ مردم می کوشید:

«به گفته ی همسرش در گفت وگویی در شماره  844مجله ترقی ... ،برای اینکه به مردم بفهماند
چگونه رجال آن روز مخالف مسیر ترقی و تمدن در ایران و  ...می باشند  ...خود را به صورت

دراویش درآورد و  ...کاله مرشدی بر سر نهاد و سپس در خیابانها به راه افتاد و به خواندن

اشعار و اوراد پرداخت .ابتدا مدح علی می گفت و بعد به مذمت حکومت استبدادی پرداخت».

25

محمدعلی جمالزاده هم درباره ی درویش نمایی او نوشته است:

«در آن سالهایی که پدرم مرحوم سیدجمال الدین واعظ معروف به اصفهانی  ...ماههای رمضان
 ...در مسجد شاه تهران  ...موعظه می کرد  ...شخص متوسط القامه ای با قیافه گیرنده و ریش
کوتاهی  ...در میان گروه مردم می افتاد  ...و از جیبهای ردای خود مداد و کاغذ بیرون آورده
به مردم می داد و می گفت بروید بخوانید و بنویسید تا دارای سواد و فهم بگردید و گاهی
رساله های چاپی هم از جیبها و چنته و شاید کشکول درمی آورد و به مردم می داد .اسم این
مرد صحافباشی بود »...

26

در زمان دو ماهه ی مهاجرت صغير (از  16شوال تا  16ذيقعده 1323ق) مشروطهخواهان به
شاهعبدالعظيم ،صحافباشي در ميان بستنشينان بود؛ و آنگاه كه زمزمه ی سازش دو رهبر
روحاني جنبش با عينالدوله بلندشد ،با سه تن ديگر از هم رزمانش همپيمان شدند كه سازش گران
را بكشند 27.دستنوشته ی هشداردهندهاي كه در شب  14ذيقعده 1323ق به مظفرالدينشاه
داده شد و او را دگرگون ساخت ،نوشته ی صحافباشي بود 28.او در زمينه ی پشتيباني از
مشروطهخواهان و ياريرساني به خانوادههاي آنان نيز كوشا بود .زماني كه سيدجمالالدين
واعظ اصفهاني ،پدر محمدعلي جمالزاده ،در گريز از دست گماشتگان عينالدوله ،پنها ن شده
بود (شوال تا ذيقعده 1323ق) ،صحافباشي هزينه ی گذران خانواده ی او را ميپرداخت.

29

ِ
نیکوکاری او تنها برای مشروطه خواهان نبود و او در راستای کمک به بهبود زندگیِ توده ی
مردم نیز کوشا بود .بر پایه ی نوشته ی محمدعلی جمالزاده:

« ...ثروتی داشت و در چهارراه و خیابان معروف به کنت در امتداد شمالی خیابان الله زار در

ســمت چپ باغ و ساختمانی داشت و خودش و همسرش چند اطاق منزلشان را به صورت

24 - http://www.iichs.
org/srcfiles/printdoc.
asp?id=1354&doc_cat=1
 - 25تهامی نژاد1352 .
 - 26جمالزاده ،محمدعلی .درباره
صحافباشي ،برگرفته از راهنمای
کتاب ،ســال بیست ویکم ،شماره
 1و  ،2روزنامه شــهروند ،شماره
 ،696روز  4آبان .1394
 - 27ملــكزاده ،مهدي (.)1383
تاريخ انقالب مشــروطيت ايران،
تهران :سخن .ص 293
 - 28ناظماالسالم كرماني.1376 .
ج .1صص 360 - 61؛ ملكزاده.
 .1383ص 284
 - 29ناظماالسالم كرماني.1376 .
ج .2ص 442

بیمارستان درآورده بودنــد و چند تن مریض را آنجا پذیرفته معالجه میکردند و همسرش
درواقع پرستار آنها بود .خوب به خاطر دارم که برای دستگیری از مردم محله که از بابت آب در
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صحافباشیونخستیننمایش...

تنگدستی بودند ،آب انبار مضبوطی در کنار باغ خود در طرف خیابان ساخته بودند که پلکانی
در کوچه داشت و هرکس میتوانست رفع حاجت از حیث آب نماید»...

30

خود صحافباشي اما ،ناتوان از بازپرداخت پولي كه براي راهاندازي كارگاه ورشوكاري به
ارباب جمشيد بدهكار بود ،در روزهاي پاياني ربيعالثاني 1324ق ،دستگير و زنداني شد .سپس

با ميانجي ِ
گري كساني بهجاي زندان تن به بازداشت خانگي داد 31.زندانی شدن صحافباشي،
برای بدهکاری به ارباب جمشید ،دور نیست که همانا برای جلوگیری از کنش های روشن گرانه
و آزادی خواهانه ی او بوده باشد .سرگذشت صحافباشي اما از اين پس ناروشن است .به
نوشته ی ناظماالسالم ،خانه ی همسرش ،كه در گروي بدهي به ارباب جمشيد بود ،سرانجام
از چنگش در آمد و او بهناگزير از ايران رفت 32.گزارشي نيز از دور رانده شدن او از تهران به
جندق و بيابانك و سپس به كربال و هندوستان در دست است 33.چنين مينمايد كه زمان اين
رويدادها نيمه ی دوم سال 1324ق بوده باشد 34.گزارش شدهاست كه صحافباشي از محرم
1325ق دست به كار چاپ و پخش روزنامه مشروطهخواه «نامه وطن» در حيدرآباد دكن شد.

35

اگر چنين بوده باشد ،صحافباشي بايست ،پس از پيروزي مشروطهخواهي و گشايش مجلس
شوراي ملي ،از بازداشت خانگي آزاد و از تهران دور رانده شدهباشد .او نيز همانند بسياري از
آزادي خواهان دورمانده از كشور ،چاپ و پخش روزنامه در آن سوی مرزها را تنها راه گسترش
ديدگاه هاي مشروطهخواهانه خود يافته بود .با این همه ،او بار دیگر به ایران بازگشت و از
پ بستهشدن مجلس در  24جمادياالول 1326ق و هم زمان با اين رويداد،
چندي پيش از بهتو 
صحافباشي بيگمان در تهران بود؛ و در راه مشروطهخواهي كوشا.

 - 30جمالزاده .همان
 - 31ناظماالسالم كرماني.1376 .
ج .2ص 433
 - 32همان جا
33 - http://www.iichs.
org/srcfiles/printdoc.
asp?id=1354&doc_cat=1
 - 34تهامی نژاد1352 .
35 - http://www.
perslit.com/ruznameh.
brunmarz.mashrute.htm
 - 36مقصودلــو (وكيلالدوله)،
حســينقلي ( .)1363مخابــرات
استراباد ،بهكوشــش ايرج افشار
و محمدرسول درياگشت ،تهران:
نشر تاريخ ايران .ص 56

صحاف باشی و نمایش فیلم در استرآباد

پ بستن مجلس ،براي نمايش فيلم به
صحافباشي ،درست يكي دو هفته پس از به تو 
استرآباد سفركرد .در گزارش شماره ی  22حسینقلی مقصودلو ،به تاریخ  24ژوييه 1908م15/
جمادیالثانی سال 1326ق ،آمدهاست:

«[ابراهیم خان] اهل طهران حامل دستگاه سینموتگراف عکس متحرک از راه بندرجز به استرآباد
آمده در پستخانه وارد شد .از قرار مذکور با غالمهای سفارت بستگی دارد و شبها مردم در

پستخانه رفته ،شبی هشت پرده عکس نشانمیدهد».

36

انگيزه ی سفر صحافباشي به استرآباد و نمايش فيلم در آن جا را ،از ديد من ،در گرايش و بستگي،

نه وابستگي و سرسپردگي ،او به انگليس بايد جستوجو كرد .در برابر پشتيبانيِ آشكار روسيه از شاه
68
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یعقوب رشتچیان

خودكامه ی قاجار؛ انگليس ،دستكم هر جا كه به سودش بود ،پشتيبان مشروطهخواهان بود .از اينرو،
ي آوردن به انگليس ،خود ب ه معناي ايستادگي
در بسياري از پیشامدهاي روزگار مشروطهخواهي ،رو 
در برابر خودكامگي و روس ها بود .صحافباشي با كساني در هندوستا ِن زير يوغ انگليس پيوندهايي

داشت .در گزارش مقصودلو هم آمده است كه« :از قرار مذکور با غالمهای سفارت بستگی دارد»

37

خود صحافباشي در روز  12صفر سال 1323ق گفته بود:

«من بايد بروم هندوستان و يكي از بزرگان آنجا را به طرف ايران جلب كنم كه از آن راه بلكه

اين ملت خفته بيدار گردد».

38

گزینش شهر استرآباد برای نمایش چنین فیلم هایی شاید از آن رو بود که استرآباد از یک سو

جایگاه قاجارها و ترکمن های سرسپرده به محمدعلی شاه قاجار بود و همان ها بودند که پس
از بازگشت او به کشور ،سپاه او را شکل دادند و از سوی دیگر شهر و منطقه يكسره در دست
روس های پشتیبان محمدعلی شاه بود .در این چارچوب که مشروطه خواهان سرخورده و

ِ
پيروزي انگليس در جنگ ترانسوال يا شكست
نومید بودند ،نمايش فيلم هايي با دستمايه ی
سخت روس ها در جنگ با ژاپن ،از ديد صحافباشي ،شايد نمايشي از كمتواني و شكستپذيري
روسيه ،ابزاري براي روشن گري در ميان توده ی مردم و گشاينده ی روزنههاي اميدي براي پيروزي
آزادي خواهي بهشمار ميرفت .به هر شكل و با هر انگيزه ،فيلم هاي نمايشداده شده ی صحافباشي

را نخستين نمودِ پديده ی سينما و نمايش فيلم در شهر استرآباد بايد شمرد.

صحافباشي پس از سفر به استرآباد دستگاه ها و ابزارهاي نمايش فيلم و ديگر دارايي هاي اندك
خود را فروخت و راهي هندوستان شد .پس از پيروزي انقالب مشروطيت ،بار ديگر و اين بار براي
هميشه ،به ايران بازگشت؛ در شهر مشهد جاي گير شد و به بازرگاني رويآورد .در سال هاي جنگ
جهاني نخست چندي ديلماج ارتش انگليس بود و در سال  1300يا  1301درگذشت.

39
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