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شادی را به شهر بازگردانیم

ایران یا به قول فرنگی ها »پرشیا«، سرزمینی 
گردآمــده از اقوام مختلف اســت کــه در طول 
هزاره های تاریخ توانســته خود را بیرون کشد و 
قومیت های مختلف را با روی باز در آغوش گرفته 
و رنگ و لعابی ایرانی به آن داده، از این روی است 
که پهنه فرهنگی این ســرزمین نه تنها مرزهای 
جغرافیایــی فالتش را شــامل نمی شــود، بلکه 
گسترش ایرانشهر فرهنگی را می توان از سیحون 
و جیحــون در شــرق تا دجله و فــرات در غرب 
پیگیری کــرد. یونانیان، اعراب، مغول ها و صدها 
قوم دیگر توانســتند مرزهای ایران را فتح کنند، 
اما آنچه را نتوانســتند تغییر دهند و حتی بالعکس 
خود در آن حل شدند، فرهنگ اصیل ایرانی است 
که نه تنها انعطاِف پذیرِش فرهنگ های مختلف 
را در خــود دارد، بلکه با وامگیــری نکات مثبت 
هــر فرهنگ و پس زنی بــه نکاتی که همخوان 
با فرهنگ مردم ایرانشــهر است، غنای خود را در 
دوران باســتان و پسا باستان افزایش داد و اکنون 

در دسترس ما قرار دارد. 
در فرهنــگ ایرانی اســاس تربیت صحیح و 
وجود آراســته که نمودی از انسانیت باشد، منوط 
به داشــتن چهار بهره می باشــد که عبارت است 
از: خرد، فرهنگ، هنــر و گوهر؛ این چهار عنصر 
عواملی هســتند کــه با تمــام نامالیمات تاریخ 

توانسته اســت فرهنگ ایرانی را منحصر به فرد 
و ویــژه خود نگاه دارد و در کنار این چهار عنصر در 
تمامی رسوم و جشن ها مردم را به شادی و نشاط 

تشویق می کردند.
کــودکان امروز ایران را می تــوان میراث دار 
فرهنگی دانست که در دنیای پسا پست مدرن و در 
بین تمامی امواج تبلیغاتی جهان و تکنولوژی های 
در دســترس، همانند سلول های بدنی اند که باید 
میراث فرهنگی، هنری و فلســفی این سرزمین 
را پایــداری کنند؛ مهمترین عامل جهت فرهنگ 
ســازی و عالقمند کردن این کودکان برای حفظ 
این ســرمایه، در دســترس قرار دادن ابزار آن به 
اشــکال مختلف هنری همچون تئاتر، نقاشــی، 
موسیقی، گرافیک و غیره است که باید در جامعه 
به ســاده ترین شــکل ممکن در دسترس مردم 

باشد.
»داریــوش شــایگان« در آغاز کتاب ســیر 
تفکراتش در کتاب آسیا در برابر غرب معتقد است 
»ما ]جامعه ایران[ در شرف موتاسیون هستیم... 
این موتاســیون ها موجب می شوند که در سطح 
تفکر، فکری ظاهر شــود که هیچ محملی ندارد 
و هنری پدید آید بی جایگاه و رفتارهایی ســر زند 
ناهنجار و آدمی نو ظاهر شــود که درست عکس 
آن انســان آرمانی اســت که همواره ستایشش 

می کردیم«. 
برگزاری جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان در 
همدان یکی از این راه هاســت که به شکل ویژه 
ای می تواند در این مسیر قدم بردارد و خوشبختانه 

بیســت و پنجمین دوره این جشــنواره توانست 
کارنامه خوبی را در راســتای فرهنگ ســازی و 
به وجــود آوردن هنجارهای متعارف که می تواند 
انســان هایی نو را رشــد دهد برای به وجود آورد 

جامعه ای سالمتر و شادتر رخ داد.
میدان مرکزی همدان از روز تبدیل شــدنش 
به پیاده راه، جایگاهی شایســته شد برای اجرای 
برنامه هایی با محوریــت مردم تا بتواند گرد آورد 
آنان را، برای شادی کردن و اجرای »شادپیمایی« 
به مناسبت جشنواره کودک و نوجوان توانست این 
ماهیت را به شکلی جدید به میدان تاریخی همدان 
دهد. آنگاه که کودکان بر ســر شانه پدر، کودکی 
کردند؛ دختــران بادکنک به دســت با یکدیگر 
دویدند و عروســک های غول پیکر چهره زمخت 
ســنگ های خیابان را جال دادند و صدای خنده و 
شادی کودکان آسمان همدان را شکافت، نشان 
از مســیر درست این جشنواره داشت. مسیری که 
ســازمان ارشاد همدان پس از ســال ها در پیش 
گرفته اســت، عطر خوب را توانســت در شهر به 
وجود آورد و امید اســت که ادامه این مسیر با بهره 
بردن از هنرمندان و پیشکســوتانی که صاحبان 
اصلی هنر و فرهنگ در جامعه هســتند، استوارتر 
و روشــن ادامه پیدا کند و الگویی باشد برای دیگر 
دستگاه ها جهت بهره بردن بیشتر از خردمندان و 
شایستگان تا بتوانند فرهنگ شادی را که در ایران 
باستان مهمترین اصل زندگی مردم این سرزمین 
بود به مردم و کودکان امروز که هر دم از مشکالت 

اقتصادی برایشان دردی می رسد باشد.

سرمقاله

جام جم همدان:میــراث فرهنگي هر 
کشــور از اساســي ترین ارکان تحکیم هویت، 
ایجاد خالقیت و خودباوري ملي است.پژوهش 
در زمینه هاي مختلف آن موجب روشــن شدن 
ابهامات تاریخي، شــناخت ارزش هاي حاصل 
از میراث طوالني جامعه و تســریع در شناخت 

ارزش هاي نهفته در میراث فرهنگي...

پایان جشنواره بیست و پنجم تئاتر کودک و نوجوان؛

باید پنجره های جدیدی گشود

میالد وندائی���

مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی  در وصف نیکبخت 
اســتاندار پیشین گفت:  نیکبخت موجب شــد نام استان همدان در یک عرصه 
بین المللی به واسطه اجالس سازمان جهانی گردشگری  معرفی شود و همچنین 

موجب حل مشکالت و معضالت اقتصادی استان شد.
وی گفت: حتما نام نیکبخت در صدر مســئوالن اســتان همدان قرار خواهد 
گرفت.مفتــح رییس مجمع نمایندگان اســتان همچنین گفت: دوران مدیریت 

نیکبخت دوران ...
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سکان استان در دستان استاندار جدید

در آیین تودیع و معارفه استاندار 
همدان »ســید ســعید شــاهرخی« 
بــه عنــوان اســتاندار همــدان و 
رئیــس شــورای هماهنگــی دفــاع 
مقــدس معرفی و از خدمات 5 ســاله 
»محمدناصــر نیکبخــت« قدردانــی 

شد.
در این آیین که در ســالن شهدای 
اســتانداری همــدان برگزار شــد، 
امــام جمعــه همــدان، مدیــران و 

روسای دستگاه های اجرایی استان، 
برخــی نماینــدگان مجلس شــورای 
و  معتمــدان  از  جمعــی  اســامی، 
روحانیون، خانواده های معظم شهدا 
و ایثارگــران، نماینــدگان اقشــار و 
گروه هــای مختلــف مردمــی در این 
مراســم حضــور داشــتند. در ایــن 
مراسم از 5 سال خدمات محمدناصر 
نیکبخــت که 15 آذر 92 با حکم وزیر 
کشــور جایگزین محمدعلــی آزاد به 
عنوان استاندار پیشین همدان بود 

قدردانی شد.
سیدســعید شاهرخی اســتاندار 
جدید همــدان متولد ســال 1344 
اســت کــه در آبان مــاه 96 به  عنوان 

معاون سیاسی اســتانداری همدان 
منصوب شد .  وی پیش از این معاونت 
سیاســی و امنیتی اســتانداری های 
لرســتان و قزوین را نیــز در کارنامه 
کاری خود دارد . البته او در سال های 
قبــل و در دوران دولــت اصاحــات 
نیز در اســتان همدان ســمت هایی 
داشــته  و تا حدودی با فضای سیاسی 
و اجتماعی استان همدان آشناست. 
»ســید ســعید شــاهرخی« اصالتــاً 
اهل الشــتر و مورد حمایت جمعی از 

اصاح طلبان استان است .
از ســوابق شــغلی وی بــه معاونت 
اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی، 
اســتانداری قزوین، معاون سیاسی، 

اســتانداری  اجتماعــی  و  امنیتــی 
لرســتان، سرپرست معاونت توسعه 
مدیریت و منابع انسانی استانداری 
لرستان، فرماندار نهاوند، فرماندار 
شهرستان اســدآباد، شهردار  مایر، 
شهردار تویسرکان، شــهردار قروه 
همدان، معــاون فرماندار کهگیلویه 
دبیرخانــه  رئیــس  بویراحمــد،  و 
توســعه  و  برنامه ریــزی  شــورای 
استان لرســتان، کارشناس مسئول 
برنامه ریــزی  و  توســعه  شــورای 
کارشــناس  و  لرســتان  اســتان 
مســئول امــور شــهری و شــوراها 
 استانداری لرســتان می توان اشاره 

کرد.

سیما سبزی                          ���
خبرنگار جام جم 

استان همدان 

نماینــده ولــی فقیه در اســتان همــدان گفت: بارها عنــوان کردم 
نیکبخت با عقل خود سخن می گفت و من با دل خود، و هر چه از خدمات 
ایشان تعریف کنم کم است. سعی شد تا ثبات، امنیت و آرامش استان 

حفظ شود که انجام شد.
آیت اهلل غیاث الدین طه محمدی افزود: کسی که از خوبی ها، خدمات 
و زحمات خداوند شکرگزار نباشد نعمات الهی را نیز شکرگزار نخواهد 
بود و اگر کســی در برابر خوبی های خلق خداوند شــکرگزار نباشــد و 
تنها شــکرگزار خداوند باشد پروردگار از او نمی پذیرد.وی بیان کرد: شکرگزار مردم قدرشناس همدان 
هستم و شکرگزاری ما نسبت به خدمات نیکبخت جنبه دیگری دارد و از سوی دیگری باید ما شکرگزار امت 
باشیم. در عرف ما قدرشناسی به معنی درک ارزش واقعی هر چیزی با شکرگزاری اشتباه گرفته می شود.

معــاون امنیتی و انتظامی وزارت کشــور گفت: 
تحریم ها هدف غایی نیست، دشمنان به دنبال به 

هم ریختن امنیت کشور هستند.
وی افزود: در شــرایط فعلــی فرصت این که به 
حواشــی بپردازیم نیست و باید به دنبال وحدت 

و انسجام باشیم.
حســین ذوالفقــاری بیــان کــرد: همــدان از 
موقعیــت جغرافیایــی و امنیت خوبــی برخوردار 
اســت به طــوری که همــدان از اســتان های امن 

کشور است.
وی گفت: در نهایت حضور همه ما موقتی اســت 
و بایــد دید چه چیزی را باقــی می گذاریم. امروز 
مهنــدس نیکبخــت پس از 5 ســال و نیم صندلی 
خــود را واگــذار می کند و نخســتین و آخرین نفر 
نیســت لذا نتیجه می گیریم که زمان به ســرعت 
می گذرد ضمن اینکه در شرایط رقابتی کنونی در 

جهان باید اقدام و عمل کرد.
ذوالفقاری با بیان اینکه دشمنان اسام امنیت 
کشــور را هدف قرار داده اند، عنوان کرد: هدف 
غایی دشــمنان اســام تحریم اقتصادی نیست و 
می خواهنــد ثبات کشــور را بر هــم زنند و هدف 

مختل کردن امنیت کشور است.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشــور با بیان 
اینکه آمریکایی ها به دنبال منافع خود هســتند، 
گفــت: گروهی که از ترکیه به ایران آمده بودند و 
می گفتند آمریکایی ها بســیار به ما فشار آوردند 
و در جریان ترور خاشــقچی پس از 15 روز آن هم 
به چه شــکلی اجازه ورود به سفارت را دادند لذا 
صحبت این اســت کــه در ایــن وضعیت فرصت 

پرداختن به حاشیه را نداریم.
ذوالفقــاری، افزود: از وحدت و همدلی موجود 
در اســتان همدان بسیار خرســندیم و در چنین 

وضعیتی نیازمند کار و تاش هستیم.

وی گفــت: امــروز تهدیدهــای مختلفــی را در 
کشور داریم و ضعف هایی هم وجود دارد. اگر در 
رفع ضعف ها موفق نشــویم با مشکات عدیده ای 
مواجه می شــویم چراکه امروز رضایتمندی مردم 

بسیار حائز اهمیت است.
ذوالفقاری با بیان اینکه 90 درصد وقت و توان 
ما بر روی مســائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی گذاشــته می شــود نه مســائل امنیتی، 
افــزود: یک ضلــع راهبردهای سفارشــات امام 
علی)ع( این است که اگر متفرق شویم با شکست 
مواجه می شــویم البته در نهایت حق پیروز است 
ولــی پیــروزی اهل حق مشــروط اســت و یکی از 
شــروط آن وحدت و انســجام اســت لذا باید همه 
جانبه باید نگریست اگر در ابتدای مراسم دیدید 
رهبــری بر وحدت و انســجام تاکید دارد این یک 
اصل اســت و مســئولیت پذیری، متعهد بودن و 
امانــت دار بودن نیز از اصول دیگری اســت.وی 
گفت: ضایع کردن امانت از عوامل شکست است 
امــروز مهمترین مســئله در کشــور رضایتمندی 
مردم است، دســتگاه های اســتان بررسی کنید 
در هــر روز چنــد نفر بــه ادارات مراجعه دارند و 
بعد ارزیابی شــود که چنــد درصد از این تعداد با 
رضایــت بیرون می روند.ذوالفقاری با بیان اینکه 
خیلــی از دســتگاه ها از قوانیــن وضع شــده هم 
بی اطاع هســتند، گفت: وقت کشور امروز صرف 
جلســات شــده چون باید همه نهادها را هماهنگ 
کنید گاهی اوقات خانواده نیز معترض می شــوند 
که شــما کــی کار می کنید چرا که مدام در جلســه 

هستید.
وی افــزود: مردم اســتوانه اصلــی حمایت از 
نظــام، امنیت کشــور و قوای کشــورند لــذا باید 
فرهنــگ رفتــاری را در ســازمان ها ایجاد کنیم تا 

رضایتمندی مردم را کسب کنیم.

معــاون امنیتــی و انتظامــی وزارت کشــور 
گفت: بررســی صــورت گرفته بود کــه مهم ترین 
ویژگی هــای مردم ایران چیســت؟ که برای آن 6 
ویژگی را برشــمردند، مردم ایران مؤمن هستند 
و آنچه که کشــور را در مقابل تهدیدات و خطرات 
نگه داشــت ایمان و باور مردم بود ســال گذشته 
101 شــهر کشور دچار مشــکل و حاشیه شد ولی 

مردم استقبال نکردند.
ذوالفقــاری بــا بیــان اینکــه مــردم ایــران 
امنیت طلــب هســتند و از اینکــه شــرایط جامعه 
ناامن شــود نگران اند و دوست دارند در آرامش 
باشــند، گفت: مردم ایران احترام طلب هستند، 
مــردم تطبیق گرا و تحول خواه هســتند و اگر این 
6 ویژگی مردم را مد نظر داشــته باشیم در ذهن 

مردم ماندگار خواهیم شد.
وی گفــت: آقــای نیکبخــت جــدی، پیگیــر، بــا 
انضبــاط، بــا برنامــه و اهل تعامل بود و در ســطح 
اســتان هماهنگــی خوبی داشــتند ضمــن اینکه 
صداقت، صراحت و مردانگی از دیگر ویژگی های 
ایشــان اســت.ذوالفقاری افزود: متاسفانه یکی 
از مشــکات در منصــوب کردن افراد این اســت 
که در برخی مناصب مدیری منصوب می شــود که 
کار را نمی شناســد و چــون پختگــی الزم را ندارد 
تصمیم های اشــتباه می گیرد ولی آقای شاهرخی 
کاربلــد هســتند و امیدواریــم کار را به خوبی به 

سرانجام برسانند.

نماینــده مــردم همــدان در مجلــس شــورای 
اســامی با بیان این کــه فضای همــدان برای کار 
مهیاست، گفت: وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه 
مدیریت و انجام امور و کارها را سخت کرده است.

حمیدرضــا حاجی بابایی با بیــان اینکه حضور 9 
نماینده اســتان در این مراســم معنادار اســت و 
معنای اول آن است که قدردان زحمات استاندار 
همدان که مدیر کاربلدی بود و با مسئوالن مرتبط 
بود، هســتیم، افزود: در شــرایط فعلی مدیریت 

توام با رضایت، کار سختی است.
وی بــا بیان اینکه از اســتاندار همدان تشــکر 
می کنم  چراکه حرکات عظیمی که در اســتان انجام 
شد باعث شده همدان به عنوان الگوی گردشگری 
کشــور شــناخته شــود، گفت: امــروز همدانی ها 

فصل جدیدی از تاریخ و توســعه استان را شروع 
می کنند.حاجی بابایی با بیان اینکه فضای اســتان 
برای کار مهیاســت اما وضعیــت اقتصادی امروز 
بــرای مدیریت و کار ســخت اســت، عنــوان کرد: 
هماهنگــی  و همراهی در همدان کارها را آســان 
خواهد کرد.وی با بیان اینکه وضعیت کشور ویژه 
اســت و جای هیچ کشــمکش و تفرقه ای نیست و 
فقــط باید به فکر خدمتگزاری به مردم بود، گفت: 
با حضور اســتاندار جدید همدان، مســیر توسعه 
اســتان ادامه پیدا خواهد کــرد.وی با بیان اینکه 
در مجموع محمدناصر نیکبخت برای اســتان خوب 
کار کرد هرچند نقدهایی نیز وجود داشــت، گفت: 
امــروز با رفتــن نیکخبت از همدان شــاهرخی به 
عنوان معاون وی و اســتاندار آینده مسیر توسعه 

همدان را ادامه می دهد.
حاجــی بابایــی با بیان اینکه امــروز همه باید به 
قدرت جمهوری اســامی فکر کنیم و امروز موضع 
ما موضع جمهوری اســامی و تقویت نظام اســت، 
گفــت: مدیــران و نماینــدگان مجلس اســتاندار 

جدید را همراهی خواهند کرد.
حاجی بابایــی بــا بیــان اینکه امیدوارم مســیر 
اســتان همچنان به سمت خدمتگزاری پیش رود، 

گفت: فضای استان همدان رو به تعالی است.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور:

باید به دنبال وحدت و انسجام باشیم
نماینده همدان درمجلس:

فضای استان برای کار مهیاست

معاون امور اقتصادی و توسعه 
منابع انســانی استانداری همدان 
گفــت: وزیــر کشــور بــا انتخــاب 
»شــاهرخی« به ســمت استاندا ر 
 آرامش را به استان همدان هدیه 

داد .
رضــا قیاســی گفــت: خانــواده 
نیکبخت اســتاندار سابق همدان 
نقــش برجســته ای در موفقیــت 
همســر بر عهده داشته و از آن ها 

قدردانی می کنم.
وی بیان کرد: بدون هیچ حاشــیه ای همه به توسعه استان فکر 
می کردند و از سویی با انتخاب شاهرخی به عنوان استاندار، وزیر 
کشــور آرامش را به اســتان هدیه داد و ایــن اتفاق با همراهی و 
همگامــی همــگان رخ داد و در همدان این گونه نبود که گروهی یا 

شخصی تاش کند تا شخص دیگری استاندار شود.
قیاســی بــا تاکید بر اینکه نیکبخت نقش اساســی در توســعه 
اســتان داشــت عنوان کرد: نیکبخت اســتاندار همدان همراه و 
همگام با اســتان همــکاری می کردند و قول داده اند تا با اســتان 

همراهی داشته باشند و این روند همکاری ادامه دار باشد.
معاون امور اقتصادی و توســعه منابع انســانی استان همدان 
تصریــح کرد: در زمان اســتانداری آقای خــرم الگوها به مدیران 
اعطا شــد و چشــم انداز مشــخص شــد و از آن پس در اســتان با 
برنامه حرکت شــد که آقــای نیکبخت به بهترین شــکل برنامه را 
اجرایی کــرد.وی بیان کرد: آقای نیکبخت همــواره موفقیت های 
استان همدان را نتیجه اقدام و همکاری همه مدیران و همراهی 
مردم با فرهنگ اســتان همدان اعام می کنند. اکنون فضای امن 
و مناســبی برای توسعه در اســتان همدان وجود دارد و تکلیف ما 

بیشتر شده تا این فضا را حفظ و به اهداف توسعه دست یابیم.

استاندار سابق همدان با بیان 
اینکه »شــاهرخی« شایســتگی 
باالیی برای اســتانداری همدان 
دارد، گفت:  ویژگی هایی از جمله 
صداقــت، ریزبینــی، تیزبینی و 
دلســوزی از ویژگی های بارز وی 

است.
محمــد ناصر نیکبخــت گفت: 
امیــدوارم دولــت تدبیر و امید 
بتوانــد در ادامــه خدمــت خود 
بــه شایســته ترین مــردم دنیا، 

توفیقات الزم را کسب کند.

وی بیــان کرد: همه 9 نماینده 
مجلــس اســتان عنایــت کرده و 
امروز بــا وجود جلســه علنی در 
مجلــس در این مراســم حضور 
یافتند. اگــر توفیقی بوده بابت 
انســجام و وحدتی بود که همگی 
داشــتیم و از یکایــک اعضــای 
سپاســگزار  تامیــن  شــورای 
هستم که همدلی، هم افزایی و 

همراهی داشته و دارند.
نیکبخــت بــا بیــان اینکه هر 
آمدنی رفتی را بــه دنبال دارد، 

گفت: چقدر خوب است که وقتی 
زمــان رفتن فرا می رســد آدمی 
بــرای آن دنیای خود اندوخته ای 
را به همراه داشــته باشد که اگر 

نباشد زندگی را باخته ایم.

مفتح نماینده مردم تویسرکان 
در مجلــس شــورای اســامی  در 
وصف نیکبخت اســتاندار پیشین 
گفــت:  نیکبخــت موجب شــد نام 
اســتان همــدان در یــک عرصــه 
بین المللــی بــه واســطه اجــاس 
سازمان جهانی گردشگری  معرفی 
شــود و همچنیــن موجــب حــل 
مشــکات و معضــات اقتصــادی 

استان شد.

وی گفــت: حتما نام نیکبخت در 
صــدر مســئوالن اســتان همدان 
قرار خواهــد گرفت.مفتح رییس 
مجمع نمایندگان اســتان همچنین 
گفــت: دوران مدیریــت نیکبخت 
دوران پرافتخــاری بود. نیکبخت 
از ســال 57 و با مســئولیت شــهر 
خــود  فعالیــت  خود)یاســوج( 
را آغــاز کــرد.وی بیــان داشــت: 
نیکبخــت کاردان، دارای جایــگاه 

بیــن مســئوالن کشــوری و توجه 
ویــژه ای به حوزه اقتصاد  داشــت 
و سخت کوشی فراوانی داشت. او 
شخصا در همه جلسات حاضر بود.

اســتاندار همدان نیز با بیان اینکه از 
اعتماد رئیس جمهور، وزیر کشور و هیئت 
دولــت قدردانی می کنم، گفت: اســتان 
همــدان تاریــخ بلنــدی دارد و بــا افتخار 
پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین نامیده 
شــده و در سال 201۸ به عنوان پایتخت 

گردشگری آسیا انتخاب شد.
ســید ســعید شــاهرخی با بیان اینکه 
تقدیــم بیــش از ۸ هــزار شــهید بــرای 
انقاب اســامی و وجود سرداران عزیز و 
ناآشنایی همچون سردار شهید همدانی 
که نامشــان جاودانه اســت، از افتخارات 
همدان است، گفت: مفتخرم این توفیق 
نصیب بنده شــد کــه خدمتگــزار مردم 
همــدان باشــم و افتخارم این اســت که 

سرمایه اجتماعی در این استان دارم.
نیکبخــت  از  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
سپاســگزارم چرا که اســتان همدان به 
واسطه مدیریت ارزشمند و اخاق مدار و 
جدیت و سخت کوشی وی روی ریل توسعه 
است، گفت: رمز موفقیت استان همدان 
وحدت و همدلی اســت و قصــد دارم در 
جهــت تحکیــم ایــن وحــدت و هماهنگی 
بیشتر و هم افزایی حرکت کنم.استاندار 
همدان با بیان اینکه در این مســیر نقش 
نماینــده ولــی فقیه را بســیار پــر رنگ و 
اثرگذار می بینم چرا که همیشه به عنوان 
پــدر معنوی اســتان در جهــت وحدت که 
محور پیشرفت استان بوده گام برداشته 
اســت، گفــت: از هر حاشــیه ای در افکار 

عمومی جلوگیری خواهیم کرد.

شــاهرخی گفــت: اولویت هــای بنده 
همان هایی است که در استان جاری بوده 
و برنامــه دارم با توان مضاعف و همکاری 
نمایندگان و شــورای تامیــن برنامه ها را 

پیش ببرم.
وی توجه به معیشــت مــردم، تولید و 
اشــتغال، جــذب ســرمایه گذار، حمایت 
از تولیدکننــدگان را اولویت برشــمرد و 
گفــت: ارتقای ســرمایه اجتماعی اولویت 
کاری دیگــر اســت و بایــد قدر مــردم را 
دانســت و مردم را به مشــارکت گرفت و 

از آن ها استفاده کرد.
شــاهرخی با بیان اینکه تاش خواهیم 
کــرد فرصت برابری بین خانم ها و آقایان 
در اســتان وجود داشــته باشد و اصل بر 
شایســته ســاالری اســت و نه جنسیت، 
گفت: میدان را برای نقش آفرینی بیشتر 
جوانــان فراهم خواهیم کرد.اســتاندار 
همــدان گفــت: امــروز بایــد جوانــان 
نقش آفرینــی کننــد و مصمــم هســتم 
فرصــت و فضــا را بــرای نقش آفرینــی 

بانوان و جوانان فراهم کنم.

نماینده ولی فقیه در استان: 

ثبات، امنیت و آرامش در همدان حاکم شد

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار: 

وزیر کشور آرامش را به استان 
همدان هدیه داد

استاندار :
همدان روی ریل توسعه است

نماینده تویسرکان در مجلس: 

»نیکبخت« نام همدان را جهانی کرد

استاندار سابق همدان:
صداقت از ویژگی های بارز شاهرخی است
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اســتاندار همــدان گفت: ســهم 30 درصدی بانــوان در تصدی 
مدیریت و پذیرش مســئولیت های این استان تحقق می یابد.

ســید ســعید شــاهرخی در نخســتین مجمــع عمومــی هیات 
اندیشــه ورزان همدان افزود: این استان اولین استان بود که از بین 9 

فرمانداری 7 معاون فرماندار زن انتخاب کرد.
اســتاندار همدان تاکیــد کرد: بزودی در 2 فرمانــداری دیگر نیز 

معاونــان فرماندار را از بین بانوان انتخاب می کنیم.
وی با بیان اینکه توجه به معیشت مردم مهمترین اولویت مدیریت 
ارشد استان همدان اســت، بیان کرد: سرمایه های اجتماعی همدان 

یکی از عوامل قبول و ادامه مســئولیتم در دیار هگمتانه است.
اســتاندار همدان بیان کرد: 3 هزار و 500 سال مدنیت، 500 سال 
پایتخت تاریخ و تمدن، حضــور چهره های بین المللی و وجود 1 هزار 
800 اثر تاریخی و طبیعی موجب نامگذاری همدان به عنوان پایتخت 

تاریخ و تمدن شده است.

* گفت و گو، از الزامات وحدت
شهیندخت موالوردی دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان 
ایران مهمان ویژه نخستین مجمع عمومی این هیات بود. موالوردی 
در مجمع عمومی هیات اندیشــه ورزان جوان استان همدان گفت: من 
بازنشسته نشدم. مشــمول قانون بازنشستگی شدم و امروز به دامان 
جامعه مدنی بازگشتم. پایگاهی که به آن تعلق داشته و خواهم داشت.

وی گفــت: یکــی از الزامات وحدت، گفت وگو با یکدیگر اســت. 
همچنین اخالق و فرهنگ شهروندی مصداق بارز مکارم اخالقی که 

پیامبر اکرم )ص( به آن توصیه کرده اند.
موالوردی بیان داشــت:  گفت وگو یک مهارت است و برای اینکه 

ســوءتفاهمات به حداقل برسد باید با هم گفت وگو کنیم.
وی تاکید کرد: رویکرد نظام آموزشــی ما بایــد تغییر کند. ما باید 
در نظام آموزشــی به دنبال تربیت شــهروند آشنا به حقوق شهروندی 
باشــیم.وی گفت: مدارا یکی از مهم ترین آموزه های دینی ماســت. 
مــدارا به معنی پذیرش تفاوت هاســت.  با مدارا ما می توانیم زیســت 

متنوع جمعی را تضمین کنیم.

موالوردی گفت: هیات های اندیشــه ورز می توانند به عنوان اتاق 
فکر مدیران عمل کنند.

وی بیان داشت: امروز جای خالی مدیریت استراتژیک و راهبردی 
در کشــور احساس می شود و توسعه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی 

بدون مشارکت نهادهای مدنی ممکن نیست.
شــهیندخت موالوردی افزود: با هم گرایــی و هم افزایی با کمک 
کنیم تا کشــور از ابرچالش هایی که در آن گرفتار شــده است، رهایی 

یابد.

سهم 30 درصدی بانوان در تصدی مدیریت محقق می شود

نســل جوان امروز ایران اسامی، سرمایه های عظیم انسانی برای ساختن و آبادی 
آینده این مرز و بوم است. استفاده از اندیشه و فکر خاق و نوآور جوانان در پیشبرد 
و پیشــرفت هر کشــوری، نفش بســزایی دارد که باید بستری مناســب برای بروز و 
ظهور این اندیشــه ها و بیان نظرات مهیا شــود تا با نگاهی نو و تازه و بیانی به دور از 
ترس و تملق، راهگشــای فکری و نظری برای مدیران اجرایی باشــند. بر این اساس 
با پایبندی کامل به قانون اساســی جمهوری اسامی ایران و به منظور پیشبرد آرمان 
های مقدس انقاب اســامی ایران، هیت اندیشــه ورز جوان اســتان همدان تاش 
بــرای تحقق برنامه های سیاســی و اجتماعی دولت و ارتقای مشــارکت و حضور موثر 
مردم اســتان همــدان در فعالیت های سیاســی و اجتماعی با هدف مشــارکت فعال 
جوانان نخبه و فعال و خوش فکر اســتان و اســتفاده از نطرات و اندیشه های خاقانه 
ایشــان و دریافت کمک های فکری و مشورتی  توسط مدیران اجرایی، برای توسعه و 
تعالی استان و بهتر شدن خدمت رسانی به مردم شریف و فهیم همدان، با مدیریت 
حوزه معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری، با شیوه نامه ای به شرح ذیل به 

فعالیت می پردازد.
اهداف هیات عبارتند از جمله: ارائه راهکارهای الزم برای اجرایی کردن منویات 
مقــام معظم رهبری و ریاســت محترم جمهــور در موضوعات مرتبط بــا حوزه فعالیت 
هیئــت، شناســایی و کمک به تربیــت مدیران جوان و متعهــد و کارآمد، برنامه ریزی 
برای ایجاد و تقویت روحیه نشــاط، شــادابی، پویایی و همگرایی در بین قشــر جوان 
جامعه، بستر سازی برای بهره گیری از توان، استعدادو خاقیت جوانان نخبه و فعال 
در عرصه های مختلف در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها، ایده سازی و ارائه نظرات 
و پیشــنهادهای علمی در سیاســت گذاری بر پایه مبانی علمــی، دینی و انقابی برای 
تحقق اهداف هیئت، همکاری در جهت اجرایی برنامه های دولت تدبیر و امید، آسیب 
شناسی مسائل مهم و اساسی استان) فرصت ها، تهدیدات، توانمندی ها( در حوزه 
های فرهنگی، اجتماعی و سیاســی و ارائه راهکارهای اجرایی، تاش و برنامه ریزی 
بــرای ارتقاء جایگاه و شــاخص هــای مرتبط با امور جوانان، برنامــه ریزی برای تقویت 
مشــارکت همه جانبع جوانان در راســتای توسعه استان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی است که این هیئت متشکل از 15 نفر از آقایان و خانم های فعال در عرصه 
علمی، اجتماعی، سیاســی و اقتصادی اســت که توسط اعضا اداری هیئت انتخاب و به 

عنوان مشاوران معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری عمل می کنند .
الزم بــه ذکر اســت که این کارگروه ها در راســتای، کارگــروه تخصصی فرهنگ و 
هنر، کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی، کارگروه تخصصی امور سیاسی، کارگروه 
تخصصی علمی آموزشــی، کارگروه کارآفرینی و اشــتغال عمل می کنند. و حال اولین 

مجمع عمومی هیات اندیشه ورزان جوان همدان تشکیل شد.
شــهیندخت موالوردی دبیــرکل جمعیت حمایت از حقوق بشــر زنان ایران مهمان 
ویژه نخستین مجمع عمومی این هیات بود. این هیات متشکل از جوانان عاقه مند و 
اثرگذار از همه قشرها و گروه های معتقد به سیاست های دولت تدبیر و امید است.

 نسل جوان، سرمایه  عظیم
 کشور است
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میراث فرهنگی، رکن اساسی تحکیم هویت و 
خودباوری ملی

جام جم همدان:میراث فرهنگي هر کشــور از اساســي ترین ارکان 
تحکیم هویت، ایجاد خالقیت و خودباوري ملي است.پژوهش در زمینه هاي 
مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخي، شناخت ارزش هاي حاصل 
از میراث طوالني جامعه و تســریع در شــناخت ارزش هاي نهفته در میراث 

فرهنگي هر کشور می شود.
گردشگري در سرزمین ایران از پیشینه هاي چند هزار ساله برخوردار است. 
در تمامي دوران باستان، تا قبل از اسالم مستندات تاریخي حکایت از گسترش 
شــهرها، راه ها و اقامتگاه ها در سرزمین پهناور ایران دارد. آثار مکتوب  بر جاي 
مانده حاکي از سفر یونانیان و رومیان به ایران است، اگرچه از سیاحاني که قبل 

از اسالم به ایران سفر کرده اند اطالع دقیقي در دست نیست.
اما صنایع دستي هم قصه اي دارد، آنچه در گذشته اي دور، بخش تفکیک 
 ناپذیري از زندگي روزمره مردم بوده: فرشي که بر آن پاي نهاد و چراغي که از 
آن خانه اش را روشــن مي کرده در فرهنگ امروز میراث فرهنگي نام گرفته و 
با احترام از آن یاد مي شــود. در واقع آنچه امروزه در موزه ها به عنوان بخشي از 
میراث فرهنگي ما نگهداري مي شود همان دست ساخته گذشتگاني است که 
از دوران باستان تا به حال با مصون ماندن از گزند روزگار به جاي مانده و اکنون 
نماد و نشــانه اي از فرهنگ، هنر و تمدن مردماني اســت که آنها را ساخته اند. 
پس از انقالب صنعتي، به واســطه تولید انبوه و ارزان در عرصه هاي مختلف، 
صنایع دســتي رو به کاهش و نابودي نهاد. وضعیت صنایع دستي ایران نیز از 
این قاعده مستثني نبود، به همین دلیل در اواسط قرن 19 میالدي، زماني که 
هنرهاي دستي ایران به واسطه ورود کاالهاي اروپایي رو به نابودي نهاده بود، 

عده اي از ایرانیان به فکر احیاء و گسترش صنایع دستي افتادند.
با نگاهي به این تاریخچه مختصر متوجه خواهیم شد چه مسئولیت خطیري 
بر دوش متولیان این امر در ســازمان نوپا و نهال تازه شــکل میراث فرهنگي، 
صنایع دســتي و گردشگري قرارگرفته است. این سازمان که عمر تشکیل آن  
پس از ادغام کمتر از دو دهه می باشــد، اشــکاالت ساختاری اساسی داشته و 
واقعیت این اســت که همواره نام میراث فرهنگي سبب می شود انتظارها باال 
برود، اما با گذشــت این سالیان و کسب تجربه هاي نوین در این مسیر پر پیچ 
و خم، ســازمان توانسته اســت راه خود را پیدا کرده و با شیب خوبی به رشد و 
شکوفایي نزدیک شود، کما اینکه در این روزها خبرهایي خوش هم از تشکیل 

وزارت خانه اي به همین نام به گوش می رسد.
وضعیت این روزهاي میراث فرهنگي، صنایع دســتي و گردشگري استان 
همــدان اما امیدوارکننده و حرکت ســازمانی آن رو به رشــد بوده و مدیریت 
این دســتگاه در اســتان با کمک کارکنان توانمند و با تجربه خود و همچنین 
همراهي تشــکل هاي مردمي تالش می کند آن را به جایگاهی که درشــان 
اســتان همدان است برســاند. دستاوردهاي ارزشــمندي چون ثبت جهاني 
شــهر اللجین به عنوان شهر جهاني سفال، ثبت شهر ملي منبت مالیر، رشد 
شتابان سرمایه گذاري با ایجاد، تسهیل و ترغیب سرمایه گذاران و اجراي زیر 
ساخت هاي اقامتي، رشد اعتبارات عمراني و پروژه هاي مرمتي و زیر ساختي، 
رشد آمار گردشــگران در اســتان، تهیه طرح هاي جامع گردشگري استان، 
تکمیل مطالعات بافت تاریخي در شــهرهاي اســتان، ایجاد تعامل مناسب با 

مرکز و دستگاه هاي اســتاني، انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگري 
کشــورهاي آسیایي در سال 2018، برگزاري اجالس سران گردشگري عضو 
UNWTO و... نشــان از حرکت اندیشــمندانه و با برنامه مدیریت میراث 
فرهنگي استان داشته که علیرغم برخي سنگ اندازي ها مسیر خود را بدرستي 

طي می نماید.
قرار گرفتن مدیري با درایت در راس این دستگاه با رشته تحصیلي مدیریت 
اجرایي که از الزمه هاي علم مدیریت در چنین دستگاهي براي توسعه متوازن 
ســه بخش میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري مبتني بر مدیریت و 
تفکر اســتراتژیک می باشــد، باعث گردیده میراث فرهنگي استان با کمک و 
تجربه کارشناســان پر تجربه به ســوي اهداف عالي و مسیر توسعه گام هاي 
بلندي بردارد که عدم هماهنگي بین این ســه بخش در گذشته، ضرورت هم 
افزایي را بیش از پیش نمایان ســاخته بود. تجربه نشــان داده بهبود مدیریت 
مستلزم آگاهی و تســلط بر دانش مدیریت است و مدیر در راس این روزهاي 
میراث فرهنگي توانســته است وظایف خویش را در رهبری و مدیریت بویژه 
در زمینه های برنامه ریزی، ســازماندهی، هماهنگی و کنترل، مدیریت منابع 
انســانی و باالخره نوآوری و تحول، به نحوی موثرتر از گذشــته انجام داده و 
راه را برای توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموار کند  اما با این تفاسیر 
باید اذعان داشــت هنوز تا رسیدن به کمال راهي بس سخت و دشوار در پیش 

روست. 
امیدواریم این روند توســعه مدارانه میراث فرهنگي اســتان حفظ شود و 
این مســاله نیازمند همکاری و همراهي همه دســتگاه هاي دولتي و بخش 
خصوصي و همچنین مدیران ارشــد استان اســت. به یاد داشته باشیم در این 
حوزه نباید تنها به شــعار دادن بســنده کرد و باید از دل عمل شعار برآید یا به 
عبارتــي در این حوزه نباید دنبــال تئوري دادن براي عمل بود بلکه باید از دل 

عمل تئوري استخراج کرد.

یادداشت

9 دوره از بازگشــت جشــنواره  تئاتــر کــودک و 
نوجوان به همدان گذشــت. فراتــر از آن، 25 دوره 
از زمــان تاســیس جشــنواره. این مهم قطعــا بیانگر 
تاش هنرمندان و مســئوالن برای زنده نگه داشتن 
رویدادی است که با سختی های زیادی تحقق یافته. با 
این حال، به همان اندازه هم انتظار می رود جشنواره 
از یک ربع قرن تجربه  بهره ببرد، اشــکاالتش را رفع 
کند و جذابیت های جدیدی ایجاد کند. مروری تحلیلی 
داریم بر آن چه در جشــنواره ی بیست و پنجم رخ داد 
تــا در ضمن آن، پیشــنهادهایی برای آغاز دومین ربع 

قرن جشنواره، ارائه دهیم.
* جوایز کوچک زیباتر است

بیشــتر هنرمندان با مریم کاظمی، دبیر جشنواره 
تئاتر کودک، هم نظر هستند که اهدای جوایز و رقابتی 
بودن، برای جذاب تر شدن این رویداد، کلیدی است. 
خوشبختانه امســال چهره های معتبری در بخش های 
مختلف عضــو هیات انتخــاب و داوری بودند که طبعا 
کیفیــت داوری ها را ارتقــاء داد. گاب آدینه، پانته آ 
بهرام، مهرداد رایانی مخصوص و محمد چرمشــیر از 
این جملــه بودند.نکته ای که می تواند در ســال های 
آینــده بر جذابیــت و تاثیرگذاری جوایــز، بیافزاید، 
کاهــش تعــداد برگزیــدگان در مراســم اختتامیــه 
اســت. هر چقدر تعداد برنده ها کم تر شود، مخاطب 
با حوصله ی بیشــتری مراســم را دنبال می کند و نام 
برنــدگان در ذهنش می ماند. همچنین این می تواند 
بــه برندی بــرای نمایش هــا و افتخاری بــزرگ  برای 
هنرمندان تبدیل شــود تا کارشــان مورد توجه قرار 
گیرد. ضمنا باید در نظر داشــت در قالب جشنواره ای 
که به طور فشــرده طی 5 روز برگزار می شــود، امکان 
تمرکز داوران بر روی کارهای فنی وجود ندارد و ضمنا 
در ترکیب های 3 یا 5 نفره، نمی توان افراد متخصص 
در رشــته هایی مثل موسیقی و طراحی صحنه را قرار 

داد. بهتر است جوایز فنی به جشن هایی انتقال داده 
شوند که در پایان هر سال، با رای گیری از متخصصان 
هر رشــته اهدا شــوند و آن ها هم طی سال، با تمرکز 
نمایش هــا را ببینند و آثار برتر را اعام کنند یا آن که 
در 2 بخش یاد شده به شکل تخصصی داوری ها انجام 
شود. وجود هنرمندان موسیقی و طراحی صحنه برای 
داوری، اعتبــار این جایــزه منتخب این بخش را بیش 

از پیش می کند.
* جای خالی نشست های تخصصی

جشــنواره تئاتر کودک طی ســال های اخیر، تاش 
کــرده مردمی تر شــود. مســئوالن درهای ســالن ها 
را بــه روی همــه، حتی افــرادی که بلیــت ندارند باز 
می کنند. ضمنا شرط حضور در جشنواره این است که 
نمایش قبا اجرای عمومی رفته باشــد. پرشور بودن 
جشــنواره، البته در نگاه اول، جذاب به نظر می رسد، 
اما مشــکل در تناقض میان ذات جشنواره ها با چنین 

رویه ای است.
تمرکز مســئوالن جشنواره بر بخش مردمی، باعث 
شــده بود قســمت های اصلــی دچار ضعف شــوند. 
امســال به کل خبری از نشست های تخصصی شبانه 
نبود، جلســاتی که اتفاقا جایشان در جشنواره است. 
تمهیــدی هم بــرای حضور افراد ویــژه )هنرمندان، 
منتقدان و نویســندگان( در سالن ها، در نظر گرفته 
نشــده بود و حتی کارت های شناســایی هم کاربردی 

نداشتند.
* هنر جشنواره؛ کشف استعدادها

جشنواره ها برای کشــف و شناسایی استعدادها، 
ارزیابــی  آثــار و ایجــاد گفت و گو میــان هنرمندان و 
کارشناســان است. نمایشی که قبل تر اجرای عمومی 
رفتــه، چه نیازی به حضور در جشــنواره دارد؟ اتفاقا 
جشــنواره بایــد به دنبــال هنرمندانی باشــد که در 
شــرایط عادی، امکان اجاره  سالن و تبلیغات را ندارند 
ولــی ممکن اســت در میان شــان ذهن هــای خاق و 
افــراد توانا باشــد. پذیرفته شــدن در جشــنواره و 
گرفتــن جایزه، می تواند به ایــن نمایش ها کمک کند 
که بیشــتر شناسانده شوند و مردم در اجرای عمومی 

از آنها اســتقبال کننــد. حتی با ایجــاد بازارهایی در 
حاشیه ی جشــنواره، امکان کشف آنها توسط افرادی 

که سرمایه ی کافی را دارند، فراهم می شود.
باید کاری کرد که مردم عادی در طی سال، به دیدن 
نمایش ها بروند و افراد دارای تخصص مثل منتقدان، 
در ایام جشنواره ها، با تحلیل آثار، نمایش های بهتر را 

به آن ها معرفی کنند.
* نمایش کودکان را دست کم نگیریم

و  اجتماعــی  شــبکه های  بــا  امــروز  بچه هــای 
انیمیشــن های روز ســر و کار دارند. آن هــا خیلی از 
واقعیت هــای جامعه را می داننــد و حتی درباره آن ها 
فکــر می کننــد. بنابراین دیگــر شــیوه های قدیمی 

درباره شان جواب نمی دهد.
امســال خوشبختانه شاهد حضور نمایش هایی در 
جشــنواره بودیم که سعی داشتند فضاهای متفاوتی 
را تجربه کنند. اقتباس های ادبی از چند نمایشــنامه 
و داســتان مشــهور ایرانی و خارجی روی صحنه رفت 
و بعضی نمایش ها هم تاش داشــتند به موضوعاتی 
ماننــد نوع رابطه  فرزندان و والدین، نگاهی متفاوت 
داشته باشند.هر چقدر نمایش های کودک، فضاها و 
دنیاهای متفاوت تری را به بچه ها نشان دهند آن ها با 
لذت بیشتری پایشان می نشینند، به آگاهی بیشتری 
درباره مســائل می رســند و تفکر را بیشتر سرلوحه 
کارشــان قرار می دهند.باید توجه داشت که بچه ها 
شــبیه هم فکــر نمی کنند. هــر کدام شــان عایق و 
ویژگی های متفاوتی دارند و طبعا انتظارشان از دیدن 
نمایش، یکسان نیست. پس صرف اجرای چند صحنه 
آواز و موقعیــت بامزه، نمی تواند همه آن ها را راضی 
کند. ضمنا باید آن ها را بیشــتر شــناخت و ترسی از 
پرداختن به بسیاری از موضوع ها برای آن ها نداشت.

* بخش بین الملل، الزمه اعتبار بیشتر
در اختتامیه ی امســال اتفاق جالبی افتاد: بیشــتر 
جوایز بخش بین الملل به نمایش های ایرانی رســید. 
آیــا ایــن مزیتی برای آثار کشــورمان بــود؟ با تردید 
می تــوان پاســخ مثبــت داد. چــرا که ایــران میزبان 
جشــنواره هم بود. از 9 اثر بخــش بین الملل، تنها 4 

نمایــش غیر ایرانی بودند و از 3 داور این بخش، تنها 
یک نفر خارجی. آیا این ها برای بین المللی شــدن یک 

جشنواره کافیست؟
خوشــبختانه در بخــش کارگاهــی، شــاهد حضور 
اســاتیدی از دیگــر کشــورها بودیــم کــه می تواند 
زمینه ساز تعامات فرهنگی و آموزش های تخصصی 
برای هنرمندان ایرانی شــود. ولی جشنواره باید کم 
کم به سمتی برود که به نمادی در سطح منطقه تبدیل 
شود. شاید سریع تر اعام کردن فراخوان جشنواره، 
بتوانــد به گروه های خارجــی کمک کند تا برای حضور 
در جشــنواره ، برنامه ریــزی کنند. هــر چقدر حضور 
گروه های خارجی تسهیل شود، می توان به لحاظ کمی و 
کیفی شــاهد آثار با کیفیت تری بود و نتایج مثبت این 

مهم، فراوان خواهد بود.
* اعتراض ها به دنبال شیوه  مدنی تر

بعضی از هنرمندان نســبت به شــکل داوری ها و 
کیفیت ســالن ها، انتقادهایی داشتند. شکی در این 
نیست که اعتراض حق هنرمندان است و اتفاقا بیان 
صریح نقدها، به مســئوالن برگزاری جشــنواره هم 
کمک می کند. با این حال، می توان به شــکل اعتراض 

همین افراد هم، انتقاد کرد.
دو ســه نفر از هنرمندان در مراســم اختتامیه، با 
صدای بلند نسبت به داوری های جشنواره اعتراض 
داشــتند. این شیوه ای اســت که در کمتر جشنواره  
معتبر جهان، وجود دارد. وقتی هنرمندان فرم حضور 

در جشنواره را پر می کنند، از قوانینش آگاه هستند 
و بایــد این نکته  بدیهــی را در نظر بگیرند که داوران 
جشنواره،  سلیقه  خودشان را اعمال می کنند. طبعا هر 
ترکیب داوری دیگری، می تواند به نتیجه ی متفاوتی 
برسد. بنابراین شیوه های هجومی و همراه با خشونت، 
آن هم در دل یک جشــن، نه تنها عقانی نیست بلکه 
می تواند نتایج معکوس علیه همان هنرمند معترض 
بر جــای بگذارد. اتفاقا در دل جشــنواره ها، عاوه بر 
جایزه های رســمی داوران، نظــرات منتقدان و آرای 
مردمی هم بازتاب های گســترده ای دارند. چنان چه 
در جشنواره  تئاتر کودک هم برگزیدگان تماشاگران 

انتخاب شدند. 
* جمع بندی؛ امید به آینده

طبق اعام علیرضا درویش نژاد، مدیر کل فرهنگ 
و ارشــاد همدان، دبیرخانه بیســت و ششمین دوره  
جشــنواره  تئاتــر کــودک و نوجــوان، از همیــن حاال 
کارش را آغــاز می کند و در واقــع دائمی خواهد بود. 
درویش نژاد که در فاصله  چند ماه مانده به جشنواره، 
بــه همدان آمــد همچنین قبل تر گفته بــود که برای 
دوره های آینده با وقت و تمرکز بیشتری که دارد، به 

دنبال انجام اقدام های زیرساختی  است.
می تــوان امیــدوار بود بــا ثبات دبیر جشــنواره و 
همچنیــن رد شــدن از آزمون و خطاها، جشــنواره در 
دوره  آینــده، عملکــرد بهتــری را از خــودش بر جای 

بگذارد.

پایان جشنواره بیست و پنجم تئاتر کودک و نوجوان؛

باید پنجره های جدیدی گشود
 پیام خدابنده لو               ���

خبرنگار جام جم استان همدان


