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در تعریف تئاتر شاید بهترین راه و جامع نگرانه ترین 
دید این باشــد که تئاتر را به اعتبــار کارکرد و ارزش 
آن بررســی کرد. قاعدتا دســت یابی بــه این مهم 
در اجراهایی مســلم اســت که با اصول مناسب و 
هماهنگی درســت تمامی اعضا به روی صحنه رفته 
باشد که در غیراینصورت، تئاتر در تعریف خود دچار 
فقدان کلمات می شود و تعریفی نه چندان صحیح به 

مخاطب عرضه می شود.
«محســن ســاالری» بازیگــر، گوینــده و دوبلــور 
کرمانشــاهی، این روزها مشــغول بازی در نمایش 
«شوایک سرباز ســاده دل» به کارگردانی «حمیدرضا 
نعیمی» در تاالر وحدت تهران است. ساالری کارش 
را در ســال ۷۶ در کرمانشــاه آغاز کرد و هم اکنون 
دانشــجوی کارشناسی تئاتر در تهران است. او بازی 
در بیش از ســی نمایش، ده ها سریال و فیلم کوتاه و 
بلند، همینطور احراز چندین جایزه بازیگری از جمله 
جایزه دوم بازیگری از جشــنواره بین المللی عراق و 
سوم بازیگری از جشنواره آناتولی ترکیه را در کارنامه 

خود دارد.
آشنایی شما با حمیدرضا نعیمی چطور اتفاق  �

افتاد و مربوط به چه زمانی است؟
آشــنایی من با حمیدرضا نعیمــی برمی گردد به 
زمانی که «کورش ســلیمانی» نمایــش «وعده گاه 
نهنگ ها» را در ســال ۸۷ روی صحنه برد و همه را 
شــگفت زده کرد ، از آنجا بود که من با نام او آشــنا 
شدم و پس از آن دیدار ها شروع شد. اما در آغاز تنها 
به عنوان داور در جشنواره های مختلف می دیدمش 
و کم کــم ایــن دیدار هــای مکرر موجب آشــنایی و 
دوســتی شــد. دوســتی که به موجبش نعیمی به 
من بازیگر، ســخت گیرتر شــد تا جایی کــه بارها از 

قضاوتش نمره قبولی نگرفتم. 
هر بار که کســی می گفت: ”تو کــه خوب بودی 
پس چرا بی جایــزه از داوری نعیمی بیرون آمدی“؟ 
من تنها لبخند می زدم، چون نمی دانســتم دورادور 
دارد مرا به ســمت بازی بهتر هدایت می کند و هم 
آن روزهــا و هم امروز که در نمایش شــوایک بازی 
می کنم می بینم که همچنان مشغول آموزش است. 

آن هم بی دریغ و چشم داشت .
چطور برای کار شوایک انتخاب شدید؟ �

پس از کوچم به تهران و دور ماندن از تئاتر بارها 
خواســتم بــه حمیدرضا نعیمی بگویــم که من در 
تهران ســاکنم و می خواهم در خدمتشان باشم، اما 
هر بار می گفتم نه بگذار برای زمان مناســب تری. تا 
اینکه روزی از کالس گوینده گی رادیو که در خدمت 
«بهروز رضوی» بودم بیرون آمدم و شنیدم بالفاصله 
نعیمی کالس دارد، ماندم و ســر کالسشان رفتم. از 
دیدنم تعجب کرد، بعد از پایان کالس هم گام شدیم 
و به او گفتم که در تهران ســاکنم و او با روی خوش 

همیشگی اش خوشامد گفت. 
بعد از آن بنده را به دو نمایش بســیار ارزشمند 
معرفــی کرد کــه متاســفانه مجال نبود کــه با آن 
دو گــروه همــراه شــوم. تا اینکــه بهار امســال باز 
بزرگواریشان را بار دیگر ثابت کردند و خبر دادند که 
بعد از نمایش «شرق دور شرق نزدیک» می خواهند 
کار جدید را شــروع کنند و مرا به گروهشــان دعوت 
کردنــد و این بــود آغاز همکاری ما با هــم . از آغاز، 
نقــش مرا مشــخص کــرده بودند و می دیــدم روز 
اجرا را همان لحظه ای که من را به عنوان کشــیش 

«واسیلی» انتخاب کرده بودند دیده است.
شوایک چه پتانســیل هایی داشت که قادر به  �

پاسخگویی به دغدغه های شما در عرصه نمایش 
بود؟ این دغدغه ها چیستند؟

بی شک تنها وجود خود نعیمی برای هر بازیگری 
شوق پیوســتن به کارش را ایجاد می کند و برای هر 
بازیگری بازی در نمایشی خوب با کارگرادنی متفکر 
کــه خــودش را بارها ثابــت کرده بهترین مشــوق 

اســت. نعیمــی یکــی از دغدغه هایــش جامعه و 
مردم اســت،که دغدغه همه باید باشد، چه رسد به 
هنرمندان و بازیگران. می توان گفت او ثابت کرده تو 
می توانی بی هیچ دل مشغولی خودت را به دستش 

بسپاری و به منزل پر از تفکر و در خوری برسی .
شوایک حرفش برای مخاطب چیست ؟ �

شــوایک یک اثر بسیار هوشــمندانه است، که با 
لحنی طنــز مصائب  جنگ را به نمایش می کشــد 
و تــو مدام این حقایق تلخ را با شــیرینی طنزش به 
جان می خری و قبول می کنی. این نمایشــنامه کامال 
بی پروا تمام زشــتی ها را به نقد می کشــد، بی اینکه 

بخواهد بگوید من منتقد هستم. 
بســیار ســاده زیرکی مردی ســاده را به نمایش 
می کشــد که شما را وا می دارد بیشــتر به حرف ها و 
حرکات شوایک فکر کنید بجای خندیدن و حتی این 

حس بعد از دیدن شما را رها نخواهد کرد.
نعیمی چه استاندارهایی را رعایت می کند که  �

کارهایش قوی و با مخاطب باال هستند؟
درست یادم اســت روزهای اول تمرین جمله ای 
گفتند که یک اتمــام حجت و جنگ اول بود. همان 
یک جمله به مــن فهماند که چــه محرکی اینقدر 
نعیمی را راســخ کــرده کــه از کوچک ترین ضعف 
چشــم نپوشــد و همین تفکر باعــث کیفیت کارش 
می شــود و باعث می شــود از هیچ چیز خوبی دریغ 
نکند برای بهتر شــدن کارش. مردم این را به خوبی 
می فهمنــد و کار او بایــد هم بیشــترین مخاطب را 
داشته باشــد. آن این جمله بود: ”من به هیچ کدام 
از شماها بدهکار نیستم و نمی شوم. خیالتان راحت 
باشــد، من تنها به آن هایی بدهــکارم که آمده اند و 
می آیند کــه کار را ببینند و مطمئن باشــید که اصال 
دوست ندارم این دین را بد به صاحبانش برگردانم“.

شــما کارهای موفقی در کرمانشاه داشتید، به  �
نظر چقدر اصول و سبک و کیفیت کار در تهران و 

کرمانشاه باهم متفاوت است؟
کار در کرمانشاه و تهران کامال دو مقوله جداست. 
فضای ارائه، فضــای تمرین، نوع نگاه به روز به تئاتر 
و اعتماد مســئولین و خیلی چیزهای دیگر دست به 
دست هم داده که این دو فضا را کامال متفاوت کند. 

تقریبا به هیچ وجه به هم شبیه نیستند. 
از ســاعت تمریــن گرفته که ما در تهران شــش 
ساعت در روز تمرین می کردیم ولی در کرمانشاه اگر 
دو ســاعت در روز محل تمرین داشته باشی و گروه 
حاضر باشــند و دل به تمرین بدهند خودش نوعی 
شاهکار اســت. این به همین شکل در تمام مراحل 
کار وجود دارد تا بودجه، فروش کار، نوع و تجهیزات 
سالن که این چند بخش آخر به لطف عدم حمایت 
مســئولین و ســهل انگاری خود ما در شهرستان کال 
نابود شده و تا زمانی که شرایط یکسان نباشد قیاس 

خیلی درست نیست. 
البته باید این را هم بگویم گروههای در کرمانشاه 
هســتند که رویه درســت را در پیش گرفته اند ولی 
راهشان به شــدت نا هموار اســت . با وجود همین 
نا همواری ها باز هم به مقصد درست نزدیک و حتی 
می رســند اما در پایان واقعا خسته می شوند و حتی 
دل زده. کــه خود مــن در کرمانشــاه بارها دچارش 

شدم.
این تفاوت از چه چیز ناشی می شود؟ �

در کرمانشاه مشکل اصلی کمبود فضای آموزش 
است . با وجود چند کالس آموزشی بی برنامه و کوتاه 
نمی توان نیرویی پرورش داد و اگر پرورش داده شود 
در حد معجزه است و حتی می توانم بگویم ما اصال 
در کرمانشــاه آموزش نمی بینیم. نه آموزشــی برای 
کار، بازی،  طراحی، کارگردانی و نه آموزشــی برای 
مســئولین تئاتر و نمایش، که برای آشتی دادن مردم 
با این هنر و حمایت درســت از کسانی که می توانند 
تحول ایجاد کنند چه احتیاج اســت. حال کارهایی 

که فقط فکــر می کنیم خوب اســت و کارهایی که 
برای رفع تکلیف اســت و کارهایی که برای به دوش 
کشــیدن عنوان مسئول دلســوز و هنرمند می کنیم 

بماند. 
و ایــن درســت همان علــت تفاوت اســت . در 
کرمانشاه آنقدر استعداد هست که برای یک انقالب 
تئاتــری کفایت کند اما به جای راهنمایی به ســوی 
راه درســت انــگار همه چیز به ســمت این می رود 
کــه همه مان درگیر حاشــیه هایش باشــم  و جالب 
این اســت که حاشــیه های غیر جذابش پر طرفدار تر 
است تا حاشــیه های پر  زرق و برق. کاش حداقل به 
سمت حاشیه های پر زرق  برق برویم تا سنگ اندازی 
و خیلی کارهایی ازین دســت که باعث می شود کال 

تئاتر فراموشمان شود.
شــوراهای نظــارت و انجمــن نمایــش در  �

کرمانشــاه چقدر در رعایت  اصــول  کاری موفق 
بوده اند؟

بــا تمام احترامــی که برای تک تــک این عزیزان 
قائلــم باید این راهکار را ارائه دهــم که باید از پایه 
و بنیــان تمام گروه های نمایــش؛ تمام اعضایش از 
نویسنده تا مدیر صحنه تا مسئولین سالن ها و شورای 
نظارت، مسئولین انجمن نمایش و مدیران مربوطه 
را بــه دوره هــای اجبــاری کارورزی و کارآموزی در 
تهران فرستاد تا شــاید اوضاع درست شود و این به 
این عنوان نیست که در تهران کارها درست است و 

درست پیش می رود.
 تنها برای بهتر شــدن اســت، چون در اینجا هم 
اوضــاع با یک وضعیت ایده آل، بســیار فاصله دارد 
اما از شهرســتان ها بسیار بسیار نزدیک تر است. شما 

می پرسید چقدر موفق بوده اند؟
 برای رسیدن به آنچه در آغاز شکل گیری تئاتر در 
کرمانشاه شکل گرفته، شاید نزدیک باشند که مربوط 
به نیم قرن پیش اســت اما با یــک وضیعت خوب 
حتــی نمی توانم تخمین بزنم و این گناه این دو گروه 
نیســت. همانطور که گفتم تمــام اجزاء باید به جلو 

بروند این دو گروه هم بی شک همراهشان.
چه شــرایطی باید فراهم شود و از جانب چه  �

بتوانند  تا حمیدرضا نعیمی و گروهش  کســانی، 
شوایک را به قول خودش، در وطنش کرمانشاه، 

روی صحنه ببرند؟
بی شــک اجــرای شــوایک در کرمانشــاه با این 
کیفیت تجهیزات امکان پذیر نیست. چون تجهیزات 
و امکانــات تاالر وحدت تنها منحصر به این ســالن 
اســت و از آنجا که نعیمی این نمایش را برای اجرا 
در تاالر وحدت طراحی کــرده پس از بخش های از 
امکانات ســالن هم بهره برده است. اجرای نمایش 
شوایک سرباز ساده دل در هر سالن دیگری در ایران 
ســختی های خاص خود را دارد و حتی باعث افت 

کیفیت دیداری نمایش خواهد شد.
 امــا اگــر تمام ایــن مصائب را به جــان بخریم 
بی شــک به خاطــر حجــم کار، تعــداد بازیگران و 
ملزومات اجرا به یک عزم اســتانی احتیاج است تا 

حمیدرضا نعیمی نمایش را در وطنش اجرا کند. 
کــه این عزم متوجه بودجه بــرای ارائه کار و در 
اختیار گذاشــتن تمامی امکانات ســالن و همکاران 
سالن اجرا می باشــد و بخشی هم بودجه ایست که 
بایــد در اختیار گروه قرار بگیرد تا نقایص ســالن به 
واسطه امکاناتی که گروه مجبور است برای اجرای 
کامل به کرمانشــاه بیاورد رفع گــردد که البته مبلغ 
عجیبی هم نیســت و در ســال های گذشــته مبالغ 
بیشــتری برای کارهایی هزینه شده که در روند رو به 
رشــد تئاتر شهرمان نه تنها تاثیر مثبتی نداشته بلکه 
به خاطر ضعیف بودن برخــی از کارها حتی باعث 
پس رفت هم شــده. در صورتی که این کار را به جد 
می توانم کالس آموزشــی بســیار مفیدی برای تئاتر 

شهرم بدانم .

انســان در آفرینش هر فضای زیســتی و حتی ابزارآالت سعی دارد در 
مرحله نخست به سودمندی های مادی، ملموس و کارکردی آن بپردازد، 
امــا در صورت امکان به جنبه های هنــری و فرهنگی فضا یا پدیده ای که 
خلق می کند توجه دارد و سعی می کند که اثر یا فضا زیبا باشد. خواسته و 
معیارهای زیبایی شناختی انسان ثابت نیست و به همین علت آفرینش آثار 
و صورت های بدیع نیز در همه هنرها همواره ادامه خواهد یافت و در این 
میان برخی الگوها پایدارتر از سایرین است. در معماری مانند سایر هنرها 
می تــوان تأثیر برخی از پدیده ها و جلوه های عمیق فرهنگ ملی و دینی را 

به شکل الگو و صورت هایی پایدار مشاهده کرد. 
معمــاری به عبارتی زبان گویای جامعه بــا فرهنگ های متعلق به آن 
جامعه اســت. در نگاهی گذرا به فضاهای مســکونی شهر کرمانشاه که 
متعلق به گذشــته اســت می توان فرهنگ حاکم در جامعه را به وضوح 
رویت کرد. وجود درونگرای و حیاط مرکزی در خانه های این شــهر مانند 
خانــه خدیوی، خانه رنده کــش، خانه فیض مهــدوی و... خود بیان کننده 
فرهنگ و حفظ حریم جامعه این ســرزمین می باشد. به عبارتی وجود یک 
پیش فضــای ورودی و نــوع کلوخ برای نواختن صــدای درب خانه خود 
نمادی از مذهبی بودن این شهر کهن می باشد. به عبارتی صدای زیر کلوخ 
بــرای مهمان زن و صدا بلند نماد مهمان مرد بوده اســت، با کمی دقت 

در گذر هــای محالت فیض آبــاد و چنانی و ... می تــوان درب های ورودی 
خانه های قدیمــی با تزیینات گل میخ زیبایی را دیــد که در مجاورت آنها 
سکوهای پیر نشین جهت مالقات های بیرون خانه قرار دارد؛ به عبارتی تمام 
این طراحی هــا برای رفاه اهل خانه و حفظ فرهنــگ غالب جامعه بوده 
است. در معماری گذشته کرمانشاه بسیار تاکید شده که ارزش های مذهبی 

و فرهنگی قوم کرد رعایت شود. 
در اکثر خانه ها بعد از عبور سر در و هشتی که شباهتی به البی مالقات 
میــان درون و برون خانه اســت فضای راهرو مانندی وجود داشــته که 
مهمــان در طی نمودن آن از لفظ یاهللا اســتفاده می کند تــا اهل خانه را 
از ورود مطلع کند، این راهرو می تواند ارتباطی به ســایر خانه های متصل 
به خانه داشته باشد، مانند خانه بیگلر بیگی واقع در مقابل مسجد جامع 
کرمانشاه، در ادامه این راهرو به عبارتی برای مهمان، این فرهنگ و احترام 
را قایل می کند کــه در حال ورود به فضای غیر از مکان عمومی و خیابان 
اســت و باید تبعیت کند از احتــرام و حفظ حرمت اهل خانه. بعداز عبور 
از داالن وارد یک حیاط مرکزی می شــویم که هیچگونه اشرافیتی از بیرون 
بدان معنا ندارد. این حیاط در واقع قلب خانه و محل رفت و آمد و ارتباط 
اهل خانه با مهمان ها می باشــد و به ویژه در فصل تابستان تمام تعامالت 
اهل خانه در این فضا اتفاق می افتاده است. مرکزیت در این فضا با حوض 
اســت مانند خانه ســعدوندی و بیگلربیگی؛ به عبارتی چون این فضا یک 
مکان بدون ســقف و رو باز اســت، اهل خانه با لباس مکان های عمومی 
رفت آمــد می کردند و مهمان ها نیز بر روی تخــت و در مجاورت حوض 
می نشستند. در شهر کرمانشــاه و در گوشه وکنار بافت سنتی آن می توان 
تاثیرات فرهنگ و مذهب و اعتقادات آنها را به وضوح مشاهده کرد. البته 

بیــان این نکته ضروری اســت که اقلیم و تاثیرات منطقه در شــکل گیری 
فضاهای معماری این شهر قابل رویت است. می توان از این مطالب چنین 
نتیجه گرفت که عالوه بر جلوه های خارجی، مفاهیم و مضامینی مستتر در 

پس این کالبدها وجود دارد. 
امــا دو عامل در انکار این حقیقت آشــکار موثر بوده اســت، آنان که 
معماری را برآوردنده احتیاجات مادی بشــر فرض می کنند، معنا داشتن 
عناصر معمــاری را به منزله انکار فواید مادی آن می دانند و بالعکس. از 
منظــر فرهنگ هر چیز ظاهر و باطنی دارد کــه گرچه متفاوتند اما منفک 
نیستند. ظاهر بدون باطن وجود ندارد و باطن بدون ظاهر، ظهور ندارد. در 
نتیجه هر باطن نسبت به مرتبه ما فوق خود ظاهر و نسبت به مرتبه مادون 
خود باطن اســت. در معماری سنتی کرمانشاه فرهنگ جامعه به صورت 
وضوح کامل در بدنه های بافت ســنتی شــهر به طور وضوح قابل رویت 
است و می توان با کمی دقت در کالبد بدنه معماری شهر سنتی کرمانشاه، 
فرهنگ غنی این مردمان را حس نمود. فرهنگ پدر ساالری و زندگی قومی 
و وجــود تعدد فضایی در خانه ها و همچنیــن اهمیت به خانواده و نظام 
فرهنگی آن را می توان در نام خانه های این شهر که تاکنون باقی مانده اند 
دید، مثــل خانه خانواده خدیوی ها، خانه خانواده فیض مهدوی ها و خانه 
خانواده بیگلربیگی ها و خانه خانواده ســعدوندی ها و ... فرهنگ پایه این 
شهر بر اساس خانواده ها و اهل آنها و فضاهای معماری بناهای یادمانی 
آنها شــکل گرفته اســت و می توان ریشــه اصلی جامعه کرمانشاه را در 
معماری باقی مانده آن دید و چه بهتر در حفظ این ریشه که بسیار معدود 

از آنها باقی مانده است تالش کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه سما کرمانشاه
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«در کرمانشاه آموزش نمی بینیم»!

عوامل فرهنگى موثر در شکل گیرى فضاهاى معمارى خانه هاى کرمانشاه

 على عالیى

شمسى رنجبر

انتصاب سرپرست کانون پرورش 
فکری استان کرمانشاه

 ایســنا: با حکم مدیرعامل کانون پرورش فکری  �
کودکان و نوجوانان کشــور، «مهناز فتاحی» به عنوان 
سرپرســت اداره کل کانــون پرورش فکری اســتان 
کرمانشــاه منصوب شــد. « علیرضا حاجیــان زاده» 
مدیرعامــل کانون پــرورش فکری در ایــن حکم بر 
ایجاد زمینه کیفیت بخشــی بــه فعالیت های مراکز 
فرهنگــی هنــری و اهتمام بــر هماهنگی های الزم 
در استان کرمانشــاه تأکید کرده است. مهناز فتاحی 
از کارشناســان باســابقه کانون این اســتان اســت 
کــه پیش ازاین بــا عنوان هــای مربی، کارشــناس و 
کارشــناس مســئول در بخش های فرهنگی، هنری 
و ادبی فعالیت داشــته اســت. فتاحی نویســندگی 
کتاب های کــودک و نوجــوان، نمایش نامه و داوری 
مســابقه های مختلف فرهنگی، هنــری و ادبی را در 
کارنامــه کاری خود دارد و تاکنــون برگزیده و نامزد 
جشــنواره مطبوعات کودک و نوجوان، کتاب فصل، 
کتاب سال جمهوری اسالمی، جایزه پروین اعتصامی، 
کتاب برتر کــودک و نوجوان، و جایزه بزرگ جالل آل 
احمد نیز بوده اســت. فتاحی انتشار کتاب های «دلم 
یک دوست می خواهد»، «اردیبهشتی دیگر»، «طعم 
تلخ خرما»، «قلب کوچک سپهر»، «فرنگیس»، «قول 
مردانه»، «پناهگاه بی پنــاه» و...  را در کارنامه کاری 
خــود دارد. پیش ازاین «رضا موزونــی» که به تازگی 
به عنوان مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون پرورشی 
کشور منصوب شــده، مدیریت کانون استان کرمانشاه 

را عهده دار بوده است.

 اثر هنرمند کرمانشاهی در جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران

  کرمانشاه: رئیس انجمن ســینمای جوان استان  �
کرمانشاه، از راه یابی اثر هنرمند کرمانشاهی به بخش 
مسابقه ســی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم 
کوتاه تهــران خبر داد. «کامران رضایــی» از راه یابی 
فیلم داســتانی «تروفه» به نویســندگی و کارگردانی 
«اصغر الیی» و تهیه کنندگی انجمن ســینمای جوان 
کرمانشاه به بخش مسابقه سی و چهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران خبر داد. رئیس انجمن 
سینمای جوان استان کرمانشــاه گفت: «اصغر الیی 
در ایــن فیلم به تقابل ســربازانی می پــردازد که در 
شرایطی بحرانی باید دست به انتخابی سخت بزنند. 
اصغر الیی مدرس و فیلم ساز انجمن سینمای جوان 
کرمانشــاه اســت و تصویربرداری چندین مجموعه 
تلویزیونــی را در کارنامــه خــود دارد. ایــن هنرمند 
کرمانشــاهی عضو انجمن ســینمای جوان اســتان 
کرمانشاه، اخیر نیز لوح تقدیر تصویربرداری جشنواره 
منطقه ای شبدیز را از آن خود کرد». او گفت: «سی و 
چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران نیز 
از ۲۵ مهرماه امســال با مشارکت بیش از ۱۰۰ کشور 
جهان که آثارشــان را به این جشــنواره معتبر ارسال 

کرده اند، در تهران برگزار می شود».

  تقدیر از مدیر سینما آزادی کرمانشاه
مهر: هم زمان بــا پنجمین نشســت مدیران امور  �

ســینمایی کشــور که با حضور «محمد حمزه زاده» 
معــاون ســینمایی حوزه هنــری کشــور، «محمود 
کاظمی» مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسســه 
فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز و همچنین مدیران امور 
سینمایی نوزده استان که از تاریخ نوزدهم الی بیست 
و یکم مهرماه در ســنندج برگزار شــد، از تالش های 
«احسان رمضانی» مدیر سینما آزادی کرمانشاه تقدیر 
بــه عمل آمد. در این نشســت عملکرد ســینماهای 
کشــور در بخش هــای مختلــف موردبررســی قرار 
گرفت و از برترین های هر بخش تقدیر به عمل آمد. 
«امین مرادی» رئیس حوزه هنری کرمانشــاه ضمن 
تبریک به مدیر امور ســینمایی کرمانشاه و همکاران 
تالشگر سینما آزادی گفت:«در عصر حاضر و با ورود 
تکنولوژی های مختلف، هنر سینما با استفاده از نبوغ 
و خالقیت هنرمندان متعهد در مسیر اعتالی فرهنگ 
و هنــر ایرانی گام برمی دارد کــه در این میان مدیران 
سینما در حوزه صنعت سینما داری نقش بی بدیلی 
را ایفــا می کنند». مرادی در ادامــه اظهار امیدواری 
کرد: «با تالش های شــبانه روزی همکاران در سینما 
آزادی و پویش آســیب های موجود و همچنین رفع 
اشکاالت، شــاهد بالندگی بیشتر ســینمای استان و 
آشــتی هر چه بیشتر اقشار مختلف با سینما باشیم». 
ایــن مدیر فرهنگی گفت: «بر این باوریم که با حضور 
بازوند به عنوان اســتاندار کرمانشــاه و مســاعدت و 
حمایت های مدیران ارشد اســتانی شاهد بازگشایی 

سینما پیروزی نیز در آینده نزدیک باشیم».

افتتاح نمایشگاه هنرهای تجسمی
 باشگاه خبرنگاران جوان: نمایشگاه آثار تجسمی  �

«تــوران نوری»، «رســول مکاری» و «بشــیر نظری» 
در دو بخش نقاشــی و تذهیب در نگارســتان سوره 
گشــایش یافت. در این نمایشــگاه بیست و شش اثر 
از نقاشــی های «توران نوری» و «بشــیر نظری» و نه 
تابلــوی تذهیــب و نگارگری از «رســول مکاری» در 
معرض دید عمــوم عالقه مندان قرار دارد. هنرمندان 
در ایــن آثــار بــه مفاهیــم و ارزش هــای اســالمی 
پرداخته اند و این موضوعات را به شکل هنرمندانه، در 
قاب اثر هنری ارائه داده اند. این نمایشگاه از بیست و 
ششم مهر لغایت ۵پنجم  آبان به مدت ده روز در دو 
نوبت صبح و عصر در نگارستان سوره واقع در ابتدای 
خیابان خیام برای عموم عالقه مندان برپا خواهد بود.

خبر

نخستین جشنواره فرهنگی ادبی 
بازی دراز

 طاق نیوز: نشســت شــورای فرهنگ عمومی  �
شهرستان سرپل ذهاب برگزار شد. حجت االسالم 
«رحیــم جعفری» در این جلســه گفــت: «یکی 
از حوادث چهار ســال گذشــته بحــث مذاکرات 
هســته ای و برجام بود که باعث شــد دشــمنان 
نســبت به تمام زوایای سیاسی، دفاعی، اقتصادی 
و اجتماعی کشــور ایران اسالمی حساسیت نشان 
دهنــد». او گفــت: «در ایــن میان مقــام معظم 
رهبــری (مدظله العالی) با هوشــیاری و آگاهی 
بر اســاس اصول اساســی انقالبمان، این مواضع 
را روشن ســازی کــرده و دنیای امــروز و خصوصًا 
افکار مردم را تحت تاثیرافکار خود قرار داده اند». 
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
کرمانشــاه وجــود معظم رهبر انقالب اســالمی، 
عقیدتی بودن و طراحی اندیشه اسالمی و همراهی 
مردم در نظام و حاکمیت و پشتوانه والیت فقیه از 
ویژگی های انقالب اسالمی قلمداد کرد. او با اشاره 
به میزبانی شهرســتان ســرپل ذهاب برای زائرین 
اربعین حســینی در سال جاری گفت: «با توجه به 
بازگشایی مرز خسروی برای تردد زائرین به کربالی 
معلی، امید اســت مســئولین کلیه دستگاه های 
اجرایــی با همــکاری و تعامــل بیش ازپیش این 
مانور سیاســی را به نحوی مطلوب مدیریت کرده 
و ارائه خدمات درخور شأن زائرین ارائه دهند». او 
در ادامه به برگزاری نخســتین جشنواره فرهنگی 
ادبی بازی دراز در سرپل ذهاب اشاره کرد و گفت: 
«برگزاری جشــنواره های فرهنگــی نقش مهمی 
در معرفــی ایثار و شــجاعت رزمنــدگان و مردم 
شهرســتان به نســل جوان دارد. بازی دراز هرگز 
دالوری رزمنــدگان اســالم را فرامــوش نخواهند 
کرد». جعفری یادآور شــد: «تاکنون در قالب سه 
بخش شــعر، داســتان کوتاه و خاطــره ۳۲۴ اثر 
منطقه ای ازعالقمندان شرکت کننده از استان های 
غربی کشــور به دبیرخانه اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی ارسال شده است، از این مجموع ۱۶۰ آثار 
شعر فارسی، ۲۸ شــهرکردی، ۹۶ داستان کوتاه و 
۴۰ خاطره ارائه شــده، این آثار ارائه شــده در قالب 
موضوعات دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و شــهادت، 
شهدای مدافع حرم، زن و دفاع مقدس، عاشورا و 

دفاع مقدس هست».

خبر

توسعه موزون و پایدارکرمانشاه 
عزم ملی می طلبد

ایــن درحالی اســت کــه اســتان کرمانشــاه از نظر 
نیــروی انســانی متخصص و شایســته و بــا انگیزه 
،منابع آبی،زمین های کشــاورزی ،منابع معدنی،مرز 
مشــترک با کشــور عراق ،مراکز امــوزش عالی و ... 
دارای ظرفیت های بالقوه و بالفعل توسعه ای قابل 

مالحظه ای است.
انتخــاب و آغــاز به کار اســتاندار جدید اســتان 
کرمانشــاه فرصتی اســت تا مدیریت عالی استان با 
نگرشی ملی اندیشانه و با ارزیابی کارشناسی و علمی 
و انتقادی نسبت به اجرای برنامه های توسعه ای و 
عمرانی در ســال های گذشــته راهبرد خود را برای 
توســعه موزون و پایدار اســتان تعریــف و عملیاتی 
کند.نیــم نگاهی به شــاخص های موجود توســعه 
استان نشــان می دهد که استان دارای ظرفیت های 
توســعه ای قابل توجهی اســت کــه بالفعل کردن 
بخشی از این اســتعداد و ظرفیت نیازمند مطالعات 
کارشناســی و هدف گذاری و برنامه ریزی های دقیق 
و زماند بندی شــده اســت.توجه به توسعه متوازن 
همه شهرســتان ها و نیز توازن میان شهر و روستا و 
همچنین در نظر گرفتن اســتعدادها و ظرفیت های 
موجود از ضروریــات این بخش است.کرمانشــاه با 
کشور عراق هم مرز است و پایان کار داعش در عراق 
و نظر به ویرانی های گسترده ناشی از حضور داعش 
در عــراق ایجاب می کند برای حضور کرمانشــاه در 
بازسازی عراق بیش از پیش امده بود.امروز مطالبات 
توسعه ای بیش از هر زمان دیگری در صدر مطالبات 
مردمی قرار گرفته اســت  و توســعه موزون و پایدار 

کرمانشاه عزمی ملی می طلبد.

خرده دانش مدیران شهری
«کرمانشــاه و زندگــی شــهری» کــه حاصل کار 
ده ها پژوهشــگر بر زندگی شــهری کرمانشاهیان 
اســت، شرکت نمی کنند و جایشــان را به اعضای 
شورای شهر ســنندج می دهند که برای قدردانی 
از برگزاری چنین همایشــی در غرب کشــور با تاج 
گل وارد ســالن می شــوند تــا از ایــن پژوهش ها 
در مدیریــت شــهری ســنندج بهره مند شــوند. 
اگرچه دانشــگاه رازی این همایش را با همکاری 
شــهرداری کرمانشــاه برگزار می کند، اما شهردار 
نیز پس از ایراد ســخنان خودش از ســالن خارج 
می شود. این به آن معناست که شورا و شهرداری 
خــود را به مســیری که سال هاســت در مدیریت 
شهری کرمانشاه طی شده وابسته می دانند. دانش 
خود را کافــی می دانند و عزمی هــم برای تغییر 
ندارد. «وابســتگی به مسیر» ناکامی های پی درپی 
شورا و شهرداری کرمانشاه را تائید و حفظ می کند 
و البته هزینه آن را همه مردم کرمانشــاه باهم در 

زندگی شان می دهند.

ادامه از صفحه اول


