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مدیریت به سبک برره ای
700میلیون ریال ازبودجه بیت المال به هدر رفت

اعضای شورای شهروشهردار دست کم از مردم شهرستان صحنه 
عذرخواهی کنید

رسمقاله

3

4

2

مهردادمؤید)مدیر مسؤل وصاحب امتیاز(2
700میلیون ریال ازبودجه بیت المال به هدر رفت

اعضای شورای شهروشهردار دستکم از مردم 
شهرستان صحنه عذرخواهی کنید

از ساماندهی وجانمایی   بود که خبرهایی  مردادماه سال 1397 
پایانه)ترمینال( جدیدموقت برون شهری شهرستان صحنه منتشر شد

خبر حکایت از آن داشت : 
 2 آینده   روز  چند  ظرف  نژادشهردار:  محمدی  کامران 
اقدام  غیرقانونی  به صورت  )گاراژ(  امام  میدان  در  که  گاراژ 
می کنند  کرمانشاه  به  صحنه  مسیر  مسافران  جابجایی  به 
ترمینال  به  آنان  فعالیت  و  پلمپ  قضایی  مقام  دستور  با 
می یابد . انتقال  پرورش  و  آموزش  اداره  روبری  موقت 

دستکم  که  خودگفتیم  با  روزه  چند  خوشحالی  از  پس 
کرمانشاه  به  صحنه  از  مسافر  جابجایی  بار  تاسف  وضعیت 
شویم. می  خالص  نظمی  بی  این  واز  میگیرد  سروسامانی 

700میلیون  که  شدیم  متوجه  شده  منتشر  دراخبار   
پایانه)ترمینال(مسافربری  احداث  تومان( جهت  ریال)70میلیون 
موقت برون شهری شهرستان صحنه توسط شهرداری وشورای 
عمرانی  های  پروژه  انجام  از  پس  است   شده  هزینه  شهر 
)ترمینال(موقت  پایانه  افتتاح  برای  چیز  همه  )ترمینال(  پایانه 
تبادل  از  راهور  پلیس  هم  روزی  وچند  شد  آماده  مسافربری 
مسافر در میدان امام)گاراژ(به صورت نامنظم و.... جلوگیری نمود

به  ونامشخص  نامعلوم  دالیل  به  چیز  همه  یکباره  به  اما 
عمیق  سکوتی  به  وهمه  برگشت   سابق  نظمی  بی  حالت 
وبه  صحنه  شهرستان  مردم  شوربختانه  که  آنجا  از  فرورفتند 
ازحقوق  گری  مطالبه  کمترین  کرمانشاه  استان  کلی  طور 
فراموشی  به  چیز  همه  آرام  آرام  ایم  ندیده  آموزش  را  خود 
ندارند!!!!!! تاریخی  حافظه  ما  مردم  که  راستی  به  شد  سپرده 

ادامه در صفحه2

نقش بخش فرهنگی ادارات درشهرستان صحنه 

شهرداری صحنه 
های  روزنامه  به 

تهران
کمک می کند

“به دستانم 
هنرآموختم تا 
محتاج دستان 
دیگری نباشد”

مروری 
برهنرهای 

مرسوم شهرستان 
صحنه

ویژگی های شخصیت های ِمهرطلب

نقاشی کوکان را نادیده نگیریم
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...ادامه سرمقاله

که  رسید  می  خبرهایی  وکنار  ودرگوشه  وگریخته  جسته  البته 
وارگان  ها  ودستگاه  مبرا  خودرا  وشهرداری  شهر  شورای  اعضای 
جلوگیری  برای  اصلی  مقصر  را  و....  راهور  پلیس  قبیل  از  دیگر  های 
می  صحنه  شهرستان  مسافربری   پایانه)ترمینال(موقت  افتتاح  از 
پایانه)ترمینال(مسافربری  افتتاح   اصلی عدم  از دلیل  داننداما گذشته 
مخاطبان  توجه  اصلی  مقصر  وپیداکردن  صحنه  شهرستان  موقت 
نمایم. می  جلب  چند  نکاتی  به  را  صحنه  باختر  نامه  عزیزهفته 

یکم
به خصوص  ای  پروژه  هر  از  برداری  وبهره  احداث  واساسا”برای  اصوال 
آیا  دادکه  خرج  به  واندیشه  فکر  مقداری  باید  ابتدا  عمرانی  پروژه  
بدیهی  بالمانع است)  از منظر دستگاه های دیگر  پروژه  احداث  محل 
آیا  ؟؟؟ویا  است.(  نکته  همین  کار  به  شروع  از  قبل  موضوع  ترین 
ای  برنامه  جدید  محل  به  مسافرین  وسنجیده  صحیح  انتقال  برای 
میکند. کفایت  ای  رسانه  وژست  خبر  اعالم  تنها  یا  دارد؟؟؟  وجود 
 روی سخنم با اعضای محترم شورای شهر وشهردار است 70میلیون 
تومان بودجه که حق تک تک مردم این شهراست برای این سهل انگاری 
شما )دستکم تا امروز(به هدر رفته است البته که انتظار پاسخگویی از 
به صورت شخصی  قراربود  اگر  اماواقعا  نداریم  را  گرامی  شما سروران 
دریک موضوع شخصی این هزینه را از جیب مبارک خود پرداخت کنید 
باز هم بدون تفکر واین چنین سهل انگارانه به موضوع می نگریستید؟؟؟ 
شوربختانه نحوه مدیریتی شما ما را به یاد سریال طنزهای برره می اندازد 
یعنی ابتدا هزینه ها را پرداخت می کنید ساخت وساز انجام میدهید 
وموضوع را رسانه ای میکنید بعد از اتمام کار تازه به فکر مشکالت پروژه 
می افتیدکه از نظر فالن دستگاه یا فالن ارگان منع قانونی داردیا فالن 
دستگاه یا ارگان وظیفه اش را انجام نمیدهد وازعهده ما خارج است.

دوم
جهت نصب چند ردیف جدول ومقداری جدول بندی درمحلی که برای 
خرید ملک و احداث بنا  هزینه ای پرداخت نکرده اید )گویا ملک وبنا 
متعلق به شهرداری است(ونصب چند تابلو وسایه بان  و.... مبلغ 70میلیون 
تومان هزینه بسیار گزافی نیست؟؟ پس از استعالم هایی که ما انجام داده 
ایم با نرخ تورم خردادماه  سال  1398که البته تورم بسیار باالیی هم به 
مصالح اعمال شده قیمتی  بسیار پایین تر از این مبلغ به دست آمده است 
پیشنهاد میکنیم برای صرفه جویی دربودجه بیت المال این پروژه ها 
زیرا دربخش خصوصی هم شفافیت  واگذار شوند  به بخش خصوصی 
شود. می  شهرداری  بودجه  در  جویی  صرفه  وهم  تراست  بسیارباال 
)البته باید در نظر داشت بخش خصوصی واقعی مدنظر ما می باشد.(

سوم
اصحاب  وهمچنین  شهروندان  از  یک  هیچ  هنوز  بفرمایید  باور 
پایانه)ترمینال( افتتاح  عدم  دالیل  از  اطالعی  شهرستان  رسانه 
دربرداشته  هزینه  شهر  برای  تومان  70میلیون  که  موقت  مسافربری 
افتتاح  عدم  دالیل  شهر  شورای  محترم  اعضای  اگر  ندارند  است 
دانند  می  را  صحنه  شهرستان  موقت  پایانه)ترمینال(مسافربری 
فرمایند. رسانی  اطالع  عزیز  همشهریان  به  خواهشا  احتراما  لطفا 

یا  شهر  شورای  محترم  =اعضای  اگر  که  است  توضیح  به  الزم 
مطالب  درخصوص  ای  جوابیه  یا  توضیح  به  نیاز  محترم  شهردار 
کار  روال  به  باید  میکنند  احساس  باختر صحنه  نامه  درهفته  مندرج 
مطبوعاتی ورسانه ای حاکم برفضای مطبوعاتی کشور مطالب ؛جوابیه 
یا کتبی  )ایمیل نشریه  از طریق مبادی رسمی  واطالعیه های خودرا 
نمایند. ارسال  نشریه  دفتر  پیشتاز(به  یا  سفارشی  پست  طریق  از 
همچنین هفته نامه باختر صحنه متذکر می شود که انتشار جوابیه های 
مربوط به مطالب هفته نامه باختر صحنه از طریق مصاحبه با رسانه های دیگر 
وانتشارآنها در شبکه های مجازی غیرقانونی برای هفته نامه باختر صحنه 
محلی از اعتبار نیست وبه هیچ عنوان خودراملزم به انتشار آنها نمیداند.

نقش بخش فرهنگی ادارات چیست؟
مسئله این است؛ ضعف یا قوت فرهنگ!

چاره ی کار چیست و کجاست؟
رسول عظیمی

اگر بخواهیم تعریفی کتابی از فرهنگ داشته باشیم می 
توانیم بگوییم که فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن 
زندگی می کنند. فرهنگ ازآِن مردم است؛ فرهنگ را 
مجموعه پیچیده  ای از دانش ها؛ باورها؛ رسوم؛ هنرها؛ 
عنوان  به  فرد  که  و هرچه  عادات  اخالقیات؛  قوانین؛ 
عضوی از جامعه از جامعه ی خویش فرا می  گیرداست .
شهر  در  که  فرهنگی  مسائل  به  کلی  نگاهی  با  اما 
می  عوض  کامال  تعریف  گذرداین  می  صحنه 
همگی  که  هایی   اداره  نظر  از  که  ای  گونه  به  شود. 
این  تعریفی  دارند  فعال  فرهنگی  بخش  یک 
است.  متضادومتفاوت  کامال  فرهنگ  برای  چنینی 
فرهنگ از نظر ادارات شهرستان صحنه نصب کردن 
چند بنر و تبریک مناسبت های مختلف است و بخش 
روابط عمومی و فرهنگی هر اداره و ارگانی که وجود 
به  منطقی  اگر  است   استفاده  قابل  غیر  عمال  دارد 
مسئله فرهنگ در شهرستان صحنه  نگاهی بیاندازیم 
ابتداباید بگویم که واقعا جای یک فرهنگسرا که زیر 
نظر شهرداری باشد یا حتی سینما و... کامال خالی است. 
سطح  در  ادارات   توسط  فرهنگ  اجرای  نحوه  این 
ادامه  اگر  اما  باشد  منطقی  میتواند  حدودی  تا  شهر 
پیداکند یا تنها کار بخش های فرهنگی ادارت همین 
این  از  شهر  مردم  که  رسیم  می  ای  مرحله  به  باشد 
تبلیغ ها و تبریک ها و تسلیت ها خسته می شوند 
اندازند. نمی  مسائل  این  به  هم  نگاهی  نیم  حتی  و 

چاره ی کار چیست و کجاست؟

چگونه می شود فرهنگ را در میان مردم آورد و با استفاده 

از چه کارهایی می شود فرهنگ و تاثیرات ریشه ای آن 

را به صورت غیر مستقیم یا مستقیم به مردم نشان داد. 

و  ادارات  عمومی  روابط  و  فرهنگی  بخش  از 

های  برنامه  و  بنر  چند  نصب  جز  به  ها  ارگان 

. شد  نخواهد  مردم  نصیب  چیزی  تکراری 

اگر با نگاهی کلی از کارها و برنامه های ادارات و ارگانهای 

رسید  خواهیم  نتیجه  این  به  شود  گرفته  آماری  مختلف 

انجام  ادارات  از  برنامه هایی که بعضی  از  که حتی برخی 

فرهنگ  تا  است  فرهنگ  از  مردم  کردن  دور  دهند  می 

از  همگی  که  داد  مردم  به  را  حق  انصافاباید  پروری 

بخش  به  و  اند  شده  خسته  اداری  سیستم  و  ادارات 

خصوصی و سازمان های مردم نهاد بیشتر اعتماد دارند.

تخصصی  و  عمیق  خیلی  شاید  کوتاه  نوشته  این  در 

گذار  تاثیر  شاید  مقاله  این  و  بپردازیم  مسئله  این  به 

انجمن  خصوصی،  بخش  به  عزیز  مسئولین  نباشدامااگر 

بیشتر  نهاد  مردم  سازمانهای  و  فرهنگی  ،موسسات  ها 

این  به  را  اجرایی  و  فرهنگی  کارهای  و  کنند  توجه 

درحوزه  بهتری  عملکرد  شک  بسپارندبدون  ها  بخش 

شود می  مردم  نصیب  صحنه  شهرستان  فرهنگی 

 به امید روزی که بتوانیم شهر عزیزمان صحنه را به همه 

مردم ایران معرفی کنیم و از مکان های دیدنی و تاریخی و 

فرهنگی غنی  این مردم و این شهر بیشتر استفاده کنیم.

اشکان شعبانی

است  دوستانی  تالش  حاصل  زیر  مصاحبه  مقدمه: 
نبود. ممکن  آن  تدوین  ها  آن  مساعدت  بدون  که 
 چند سال قبل با خبر شدم که یکی از دوستان نزدیکم )جناب 
طیب  کتاب  خالق  با  نزدیکی  عابدینی(ارتباط  شبیر  آقای 
به  ایشان  با  بودم  مند  عالقه  خیلی  دارد  ها  لوطی  گذر  در 
گفتگو بشینم که با همراهی آقای عابدینی و مساعدت آقای 
این  میباشند  دادگستری  وکالی  از  خود  که  میرزایی  سینا 
امر انجام گردید ولی قبل از دیدار جریان را برای یکی از 
پایگاه اطالع  بازگو نمودم و ایشان که خود سردبیر  دوستان 
رسانی امروله میباشد)جناب آقای دکتر وحید موحدی راد( 
پیشنهاد دادند که حاصل گفتگو به صورت مصاحبه در آید که 
با استقبال جناب آقای میرزایی هم رو به رو شد و این مصاحبه 
در خبرگزاری امروله ،مرصاد و ... منتشر گردید حال پس از 
حدودا 2 سال مجددا بابت سالروز قیام 15 خرداد 1342 و 
یاد شهید  پاسداشت  و  گرامیداشت شهدای آن حرکت عظیم 
امسال  ماه  اردیبهشت  در  متاسفانه  که  رضایی  حاج  طیب 
را  فانی  دار  رضایی  حاج  بیژن  آقای  جناب  ایشان  فرزند 
وداع گفتند با همت مدیر مسئول هفته نامه وزین باختر صحنه 
)جناب آقای مهرداد موید( مقرر بر انتشار مجدد آن گردد.
گیرد. قرار  محترم  خوانندگان  توجه  مورد  که  باشد 

داشت:  اظهار  لوطی«  گذر  در  »طیب  کتاب  نویسنده  میرزایی،  سینا 
بنده متولد سال 1352هستم و در شهرستان خرم آباد منطقه الشتر 
به دنیا آمدم و دارای مدرک کارشناسی حقوق دانشگاه تهران می باشم. 
با توجه به  آباد شدم و  انجمن ادبی شهرستان خرم  از سال 65 وارد 
تبع شعری که میراث مادرم بودم رفته رفته به سرودن شعر پرداختم .
قالب هایی  ویژه  به  کالسیک  شعر  سبک  به  اوایل  در  کرد:  بیان  وی 
همچون غزل و مثنوی روی آوردم و بعد زیبایی شعر نو مرا به خود جلب 
کرد. از سال 1372 که برای تحصیل به تهران آمدم در انجمن های 
مختلف ادبی حاضر شدم و در سال 1375 اولین مجموعه شعرم را با نام 
»بیایید مثل رویاهایمان زندگی کنیم« چاپ شد و سه سال بعد کتاب 
»من شاعر شما هستم« مجموعه نقد ادبی درباره شعر چند شاعر را 
چاپ کردم و در شماره 99 کتاب نیستان مجموعه شعری ام منتشر شد.

گفت:  قدیم  پهلونان  تاریخ  مطالعه  به  گرایش  خصوص  در  میرزایی 
و  فرهنگ  وزرات  از  را  مدیا  نشر  مجوز  سال 1381  در  آنکه  از  پس 
و  کردم  تحقیق  به  شروع  عامه  حیطه  در  نمودم  أخذ  اسالمی  ارشاد 
حاصل این تحقیقاتم کتاب های »طیب در گذر لوطی ها«، »سرگذشت 
 سینا میرزایی، نویسنده کتاب »طیب در گذر لوطی«لوطی ها« و »پهلوان زنده را عشق است« در سال 95 به چاپ رساندم

با  رابطه  در  من  گفت:  طیب  شخصیت  خصوص  در  وی 
به  تاریخ  مطالعه  هنگام  و  داشتم  بسیاری  مطالعات  تاریخ 
شخصیت طیب عالقه مند شدم به همین دلیل با محوریت 
شخصیت طیب، کتاب »طیب در گذر لوطی ها« را نوشتم.

میرزایی در خصوص تاثیر پذیری پهلوانان از مراجع و روحانیت 
در پیروزی انقالب گفت: باید قبول کرد که طیف لوطی ها و 
پاتوق داران همگی در تاریخ بعد از اسالم، تابع روحانیت بوده اند 
به عنوان مثال آقا مهدی قصاب مورد تایید آیت اهلل بهبهانی 
بوده و وقتی آقا مهدی قصاب در قضیه تجریش مورد تعقیب 
قرار گرفت با حمایت آیت اهلل بهبهانی مشکلش حل شد .
وی با ادامه توضیحات افزود: قبل از فوت امیر رستمی معروف 
به “امیر کچل” که در 28 مرداد 1332 متهم به قتل تیمسار 
“در  که  میزدم، می گفت  ایشان حرف  با  بود  افشار طوسی 
جریان 1332 من خدمت آقا بودم )تمام لوطی های تهران، 
آن زمان به آیت آهلل کاشانی آقا می گفتند( به من گفت شکم 
گنده چرا داری شکمتو روز به روز گنده تر می کنی؟ منم 
ایشان  ناراحتی؟  از من  که  زده  از من سر  عیبی  آقا  گفتم 
گفت: توده ای ها دارند مملکت را به دست می گیرند و کاری 
بودند(. مصدق  طرفدار  توده ای ها  سال ها  )آن  نمی کنید 
 امیر رستمی پاسخ می دهد که ما تابع آقای خودمان بودیم

در  کرد:  بیان  لوطی«  گذر  در  »طیب  کتاب  نویسنده 
در  دوستانش  از  یکی  و  طیب  سال 1342  در  دیگر  جای 
و  پرداختند  خمینی)ره(  امام  حمایت  به  خرداد   15 قیام 
طیب دستگیر شد و به دلیل اینکه به وضعیت موجود تن 
باران شد از دستگیری توسط شاه تیر  نداد شش ماه پس 

طیب حاج رضایی

وی اظهار کرد: شهید حاج رضایی را “حر انقالب” لقب دادند، زیرا از 
لشکر یزید به زیر بیرق امام حسین )ع( پناه برد، او در دل عشق حسین 
را داشت، در اواخر سال 1341 و اوایل 42، طیب دچار تحول درونی 
بود:  بودند که گفته  از دهانش شنیده  بارها دوستان و آشنایان  شد و 
»خدایا پاکم کن، خاکم کن« و سرانجام در 11 آبان 42 اینگونه شد.

تحقیقات  گفت:  کتاب  این  نگارش  فراروی  مشکالت  بیان  با  میرزایی 
هر سه کتاب به صورت میدانی بود اما کتاب “طیب در گذر لوطی ها” 
اینکه  دلیل  به  می کردم  مراجعه  که  کسانی  به  و  بود  کتاب  اولین 
به گفتگو  اعتماد نمی کردند و حاضر  نداشتند  به من  شناختی نسبت 
کردم. جلب  را  آنها  اعتماد  فراوان  مراجعات  با  مرور  به  که  نبودند 
گفتگوی  هر  در  داد:  ادامه  لوطی«  گذر  در  »طیب  کتاب  نویسنده 
منتشر شده در کتاب که دو سه صفحه شاید بیشتر نباشد چند ساعت 
گفتگو کردم و از ال به الی حرفهای آنان، متن گفتگو را پیاده کردم، 
یا بعضی از آنها با توجه به سن زیاد؛ دچار فراموشی بودند و من باید 
می یافتم. در  را  دیگران؛ حقیقت  و حرفهای  به الی حرفهایشان  ال  از 

اتفاقات منفی و مثبت  با   میرزایی اظهار کرد: در جمع آوری مطالب 
تماس ها  سیل  اول،  کتاب  چاپ  از  پس  اما  کردم  برخورد  زیادی 
چاپ  از  همه  و  بود  جالب  من  برای  کشور  خارج  حتی  و  داخل  از 
بود. خوشایند  من  برای  این  و  می کردند  لذت  احساس  اثری  چنین 

لوطی  فرهنگ  گفت:  کتاب  این  از  فراوان  استقبال  به  اشاره  با  وی   
هر  و  سن  هر  در  فرد  حال  ایرانی هاست،  ما  وجود  و  ذات  در  گری 
از 2500 سال است که در جان ما  این خصیصه بیش  باشد و  شغلی 
ایرانی ها نهادینه شده است. شاید استقبال مردم از سریال به یادماندنی 
داشت. را  حالت  همان  هم  کتاب  این  باشد؛  یادتان  دهم”  “شب 
گفت:  تهران  و  کرمانشاه  در  پهلوانی  منش  فضای  مقایسه  با  میرزایی 
کرمانشاه در حیطه فرهنگ پهلوانی پیشنیه تاریخی دارد و یکی از پهلوانان 
ایران شناخته  اصغر گرد کله شیر وبده که در سراسر  نام آن علی  به 
شده و با پهلوانان مختلفی کشتی گرفته است و پیروز از میدان خارج 
شده، علی آقا جاویدان یکی از لوطی هایی است عالوه بر اینکه کشتی 
گیر مطرحی بوده؛ انسان مردم دار و خیری بوده و در حطیه خدمت و 
حمایت از قشر ضعیف خاطرات بسیار زیادی در ذهن و زبان مردم جاری 
آقا جاویدان مصدر کارهای خیر  ایشان علی  اینکه  با  اما  ساخته است 
بودند اما تا کنون کمتر در باره ایشان کتاب ماندگاری تالیف شده است.
اگر  نمی کنیم..  سازی  الگو  جوانان  برای  ما  چرا  کرد:  بیان  وی 
می شد،  معروف  بیشتر  بود  تهران  اهل  مثال  جاویدان  آقا  علی 
اصول  تابع  تهران  لوطی های  و  پهلوانان  حتی  که  کنیم  قبول  باید 
در  اشخاص  این  حضور  خاطر  به  شاید  مسئله  این  و  بودند  خاصی 
است.  بوده  زورخانه ها  عرفانی  فرهنگ  از  فیض  کسب  و  زورخانه ها 
کشتی  ماجرای  پیرامون  شده  مطرح  مباحث  خصوص  در  میرزایی 
کشتی  خصوص  در  می گوید:  رضایی  حاج  طیب  و  جاویدان  آقا  علی 
پیدا  موثقی  منبع  رضایی  حاج  طیب  شهید  با  جاویدان  آقا  علی 
طیب  اما  بوده،  بنامی  گیر  کشتی  جاویدان  آقا  علی  زیرا  نکرده ام 
در  تفّنن  سر  از  گاهی  فقط  و  نبوده  کشتی گیر  عنوان  هیچ  به 
زورخانه نمایش میل بازی داشته، بنابراین به این نتیجه می رسیم  
است نگرفته  کشتی  شخصی  هیچ  با  اصوال  طیب  شهید  که 



هفتـهنامـه

3
شماره هفتم ■  دوشنبه 13خرداد1398 ■28رمضان  june3 ■ 1440  2019  ■ 4 صفحه  ■قیمت 1000 

به دستانم هنرآموختم تا محتاج دستان دیگری نباشد
شهرزاد شاه ابراهیمی

بنام واالترین هنرمند وخالق هستی

مهرتورادردل حزین یافته بر قماش جان
رشته به رشته،نخ به نخ،تار به تار ،پو به پو

صحبت  صحنه  در  وهنرمند  هنر  از  صحبت 
دارد  دیرینه  قدمت  نیست  وجدیدی  تازه 
از دورانی که وسایل ارتباط جمعی به صورت امروزه نبوده 
ومردم هیچ گونه تفریح وسرگرمی نداشتن خود باخالقیت 
ودیعه  به  وجودشان  در  خداوند  که  واستعدادهایی  وذوق 
نهاده استفاده کرده وبه نحو احسن با دستان هنرمند خود 
اند. داده  هدیه  آینده  نسلهای  اندوبه  نموده  خلق  را  آثاری 
با توجه به موقعیت  هنرهایی که در این دیار مرسوم بوده 
اقلیمی ووجود درختان وباغهای فراوان وهمچنین وجود مراتع 
سرسبز ودام های بسیار با پشم های مرغوب از فراورده های 
آنها به خوبی استفاده نموده اند از جمله چوب درختان توت 
وگردو برای ساخت سازهای سنتی  به خصوص تنبور استفاده 
شده  خوشبختانه اساتید بزرگواری در صحنه مشغول ساخت 
این ساز آئینی ومذهبی هستندکه به لطف حق ودستان پر 
است رسیده  هم  جهانی  عرصه  به  بزرگوار  هنرمندان  توان 
آقایان  توسط  اخیر  سال  چند  تا  وشاید  قدیم  هنردر  این 
وخوش  هنرمند  توانا  بانوان  خوشبختانه  ولی  میشد  انجام 
ذوق صحنه در این راه هم موفق بوده وفعالیت داشته اند.
ام  گفته  کم  بگویم  چه  هر  وادبی  ی  هنر  های  گروه  از 
واقعا  که  بنام  ونقاشان  وشعراوخوشنویسان  نویسندگان 
نوازهستند وروح  لطیف  وروشی  سبک  دارای  کدام  هر 
دستان  با  که  بانوانی  از  دور  های  گذشته  به  برگردیم 
منزل  امورات  کنار  در  خود  کش  وزحمت  توان  پر 
وسختی  نیست   پوشیده  برکسی  آن  سختی  که  وروزمره 
بر  عالوه  نبود  امروز  وآسایش  راحتی  به  نیز  زمان  آن 
ودامداری  وکشاورزی  باغداری  امورات  در  منزل  کار 
اوقات  اندک  اندواز  داشته  فعالیت  مردان  بدوش  دوش 
اند. بوده  مشغول  دستی  هنرهای  انجام  به  خود  فراغت 
وفرشها  کرده  استفاده  یافته  پرورش  دامهای  پشم  از 
با  نیز  میبافتندوگروهی  زیبا  ونقش  ح  باطر  وگلیمها 
وهمچنین  بودند  آشنا  بافی  وموج  بافی  جاجیم  هنر 
شد  می  بافته  میل  پنج  با  که  پشمی  جورابهای  بافت 
میگرفت  قرار  خانوده  استفاده  مورد  سرما  فصل  ودر 
استفاده  گندم  ساقه  از  وبزرگ  کوچک  سبدهای  بافت 
محصوالتی  برداشت  برای  منطقه  در  موجود  ازچوبهای 
هنرهایی  ازدیگر  وغیره  زردآلو  و  وآلبالو  گیالس  چون 
میکردند. استفاده  ازآن  منطقه  بانوان  که  بوده 
برای  وگاهی  منازل  بخش  زینت  که  دیگری  هنر 
سوزن  هنر  قرارگرفته  بانوان  توجه  مورد  معاش  امرار 
آثاری  هنوز  قدیمی  منازل  اکثر  در  که  است  دوزی 
مختلف  صورتهای  به  میشودکه  دیده  زیبا  هنر  این  از 
وغیره طاقچه  جالباسی-روی  روی  داشته  استفاده 

صنایع  هنرهای  اکثر  بگویم  میتوانم  وباافتخار  خوشبختانه 
دستی هنوز در صحنه رونق دارد از جمله ساخت سازهای 
سنتی گلیم وفرش بافی وسوزن دوزی که کامال سبک قدیم 
است تر شده  وکاربردی  روز  وبه  است  تلفیق شده  وجدید 
چوبی  وسبدهای  وموج  جاجیم  بافتهای  تاسف  باکمال 
وجورابهای پشمی چند سالیست به دست فراموشی سپرده 
اندر  وهمراهی دست  مشتاقان  تالش  با  شااهلل  ان  که  شده 
کند پیدا  رونق  وکار  وکسب  اشتغال  محترم  جهت  کاران 
دستان  با  صحنه  در  زیادی  دستی  هنرهای  خوشبختانه 
دوزی  چرم  جمله  از  است  پیشرفت  به  رو  توانا  هنرمندان 
نقره- بافی-ساخت زیوراالت  یا همان سراجی سنتی-گیوه 
که  کنار هنرهایی  در  رزین که  زیوراالت ومحصوال  ساخت 
در صحنه قدمت دارند توسط مربی های با تجربه آموزش 
دستی  صنایع  اداره  وپشتیبانی  حمایت  شودوبا  می  داده 
موفق به اخذ مدرک شده اند وپیشرفت های چشم گیری 
داشته اندوبا تولیدات خاص خود در نمایشگاه های داخلی 
اند. کرده  معرفی  نحو  بهترین  به  خودرا  خارجی  وحتی 
صحیح  ریزی  برنامه  وبا  مداوم  صورت  به  که  بانوانی  اگربا 
به هنرصنایع دستی می پردازند صحبت کنید متوجه می 
شوید که عالوه بر درآمد زایی وکمک هزینه خود وخانواده 
ونشاط  آرامش  یک  دارای  وروانی  روحی  نظر  از  هستند 
میباشندچرا که با برنامه ریزی درست از دقایق ولحظه به 
خرسندم  کنند  می  استفاده  احسن  نحو  به  زندگی  لحظه 
تمایل دختر خانمهای  اخیر  در سالهای  بینم  اینکه می  از 
تحصیل کرده در کنار درس ودانشگاه وحتی کار به آموزش 
به  آموزش  برای  ومشتاقانه  اند  آورده  رو  دستی  هنرهای 
بیشتر وبیشتر دلگرم  ما مراجعه می کنند وچیزی که مرا 
گفته  به  که  آنهاست  کار  ونتیجه  میکند صحبتها  ادامه  به 
آرامشی  از  همگی  میکنن  شرکت  کالسها  در  که  عزیزانی 
کنند می  لذت  احساس  کنند  می  کسب  هنر  این  با  که 

کنیم تر  وزیبا  تر  گسترده  هنر  به  را  دیدگاهمان  بیاییم 
به  وخانواده  خود  شخصی  نیازهای  بر  عالوه  که  جایی  تا 
واقتصاد  تولید  رونق  کنیم  فکر  جهانی  یابی  وبازار  فروش 
مقاومتی وغیره وغیره رافقط در حدشعارهای تبلیغاتی نبینیم.

زینت  را  خود  دستی  هنرهای  وعشق  لذت  با  بیاییم 
اقتصاد  به  بزرگیست  کمک  خود  این  کنیم  منازل  بخش 
هزینه  در  جویی  صرفه  وهمچنین  جامعه  و   خانواده 
وسلیقه  ذوق  با  میتوانید  که  کاالهایی  برای  اضافی  های 
ببرید کنیدولذت  واستفاده  کنید  تهیه  خود  وعشق 

سوزن دوزی یکی از هنرهای اصیل وماندگار ایران زمین است 
اقوام  در  نوع سوزن دوزی  از 200  بیش  ایران  که در سراسر 
وشهرهای مختلف وجود دارد که خوشبختانه صحنه هم جزئی 
از این مجموعه است  بیائیم با همت وتالش این هنر دیرینه 
مادرانمان رازنده کنیم وبه رونق وتولید انبوه برسانیم ودر بازارهای 
داخلی وحتی خارجی وارد شویم واشتغال وکسب وکاری برای 
جوانهایمان داشته باشیم صحبت همیشگی من این است””” 
”“ نباشد  دیگری  دستان  محتاج  تا  آموختم  هنر  دستانم  به 

توجه ودیدگاه مسولین محترم صنایع دستی در سالهای اخیر 
بسیار دلگرم کننده بوده  وبه حق مجدانه پیگیر احداث وراه 
اندازی بازارچه صنایع دستی هستند که خوشبختانه با تالش 
ای  بودجه  محترم  مسئولین  وهمت  صنعتگران  گیری  وپی 
اختصاص داده شده وان شاهلل به زودی با تعیین جای مناسب 
در  وهنرمندان  وصنعتگران  میشود  اندازی  راه  بازارچه  این 
کنار هم وهمکاری وهمیاری یکدیگر هنر صحنه را به جایگاه 
واقعیش که همان “””شهر علم وفرهنگ وهنر “””است برسانیم

به امید روزی که هنر دستان پرِمهرهنرمندان صحنه در بازارهاو 
کنند معرفی  را  خود  المللی  بین  دستی  صنایع  نمایشگاهای 

نسرین شادمهر

نقاشی کودکان
نقاشی کودکان را نادیده نگیریم

در دنیای کودکان نقاشی وسیله ای برای بیان زندگی 
فرصت  او  به  رویا  و  خواب  همانند  و  است  عاطفی 
می دهد خود را از ممنوعیت ها رها سازد و در حالتی 
و  مسائل،کشفیات،مشکالت  درباره ی  ناخودآگاه 
دلهره هایش صحبت کند.سادگی خطوط و شکل در 
نقاشی کودکان همیشه مورد توجه است. کودکان در 
نقاشی هایشان سعی در انتقال احساسات و پیام خود  
به شیوه ای صریح و بی تکلف هستند. هر چیزی در 
نگاه کودکان رنگ و تاثیر متفاوت با آنچه در دنیای 
ترین  مهم  از  یکی  می تواند  نقاشی  دارد،  است  ما 
ارتباطی بین کودک و مخاطب باشد که  کانال های 
ازآن طریق می توان به دنیای درون کودک آگاه شد
نقاشی ها خواسته های کودکانند و شما می توانید با 
دیدن نقاشی های آنها به خواسته های آنها پی ببرید؛ 
وقتی به یک نقاشی نگاه می کنید باید به تمام جزئیات 
آن دقت کنید. ما بر اساس رشد دستگاه حرکتی و 
می پردازیم.  او  نقاشی  تغییر  به  کودک  هماهنگی 

کودکان آنچه را در درون خود احساس می کنند و 
آنچه را که می بینند به نقاشی بر روی صفحه سفید 
آن  اشتیاق  کودک   خود  و  می کنند  پیاده  کاغذ 
رابیان می کند و در مورد نقاشی توضیح می دهد..

مورد  در  که  بخواهید  خود  کودک  از  گرامی  والدین 
نقاشی کشیده شده حتما توضیح دهد نه اینکه فقط با 
دیدن نقاشی به جمله خیلی قشنگ است اکتفا کنید.

فراوانی  تاثیر  روح  و  جسم  سالمت  در  کردن  نقاشی 
شاید  هستید  کشیدن  نقاشی  مشغول  که  زمانی  دارد. 
را  مفید  بسیار  کار  یک  که  نکنید  فکر  این  به  هرگز 
شما  واقع  ؛در  خود  روح  و  جسم  برای  می دهید  انجام 
از  تقویت بخش هایی  نقاشی کشیدن در حال  در حین 
بدن و قسمت هایی از توانایی هایتان هستید و با نقاشی 
کشیدن سالمت جسم و روح خود را تقویت می بخشید.

تقویت ذهن و حافظه به شما کمک می کند تا قدرت ارتباط و 
تمرکز خود را افزایش دهید و با آرامش  و تمرکز بیشتری به 
کارهای خود رسیدگی کنید. نقاشی کشیدن بر روی ارتباط 
تاثیر می گذارد مخصوصا کودکانی که  نیز  با دیگران  شما 
خجالتی هستند و با دیگران کمتر ارتباط برقرار می کنند.
دیگران  با  سازنده  و  موثر  ارتباط  برای  راهی  نقاشی 
افکار  و  هیجانات  و  احساسات  دادن  نشان  و  است 
را  خود  افکار  و  احساسات  راحتی  به  می باشد،کودکان 
از شادی هایی که برایش  با اشتیاق  به تصویر می کشند و 
که درون دل کوچکش سنگینی  تا غم هایی  خاطره شده 
می کند را به تصویر می کشد تا درون زیبایش آرام شود.

نسرین شادمهر
کارشناس آموزشی

)سرپرست انجمن هنرهای تجسمی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان صحنه(
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هفته نـامه

زهرا خزایی

شخصیت مهرطلب

اگرِمهری می دهیم تاُمهرتأییدی بگیریم، این ِمهر، یک
 ِمهر بالغ و ناب نیست، این یک نیاز است.

اریک فروم جامعه شناس و روان شناس معروف می گوید:اگرِمهری می دهیم 
تاُمهرتأییدی بگیریم، این ِمهر، یک ِمهر بالغ و ناب نیست، این یک نیاز است.

تایید  و  دیگران  مهر  محتاج  و  نیازمند  که  است  کسی  طلب،  مهر 
پاسخ  درستی  به  کودکی  دوران  در  او  نوازشی  نیاز  چون  آنهاست 
توجه  و  تایید  شرط،  و  قید  بی  عشق  محبت،  به  نیاز  است.  نشده  داده 
این  که  زمانی  و  است  کودکان  اصلی  نیازهای  از  دیگران  و  والدین 
پاسخ  توانند  نمی  والدین  و  شود  می  گرفته  نادیده  کودک  نیازهای 
الگوهای رفتاری  بدهند،  نیازها  این  به  به جایی  و  سالم سازنده، درست 
کنند. می  تقویت  شدت  به  او  درون  در  را  مهرطلبانه  و  تاییدطلبانه 

در این شرایط فرد برای گرفتن مهر دیگران حاضر است دست به انجام هر کاری 
بزند. درواقع آنچه که به عنوان نیاز عاطفی در کودکی وجود داشته، به خوبی 
از سوی پدر و مادر ارضا نشده و به این ترتیب این فروخوردن ها و سرکوب 
شدن نیازهای عاطفی در کودک، او را به سوی مهرطلبی سوق داده است.

همانطور که گفته شد این شخصیت در کودکی مهر ناب دریافت نکرده 
و به احتمال زیاد دچار عناد با خود و سرزنش دائم خویشتن است؛ یعنی 
خودش هم به خوبی خود را دوست ندارد. در نتیجه باز هم جام وجودش 
از مهر خالی است. بنابراین آن را جلوی دیگران می گیرد تا از آنان، مهر و 
محبت را گدایی کند. آیا تا به حال با افرادی برخورد کرده اید که مدام به 
توجه دیگران نیاز دارند و حاضرند محبت شان را به نوعی گدایی کنند؟ 
نوجوان هایی را دیده اید که برای به دست آوردن تایید و محبت دیگران و 
حتی دوستان شان حاضرند خودشان را به آب و آتش بزنند و توی دردسر 
بمانند؟ تنها  یا  بدهند  از دست  را  مقابل  توجه طرف  که  مبادا  بیندازند 

او همواره در برابر خواسته دیگران چشم می گوید؛ مطیع و فرمانبردار 
است و در بسیاری از موارد و در برابر دیگران از حقش کوتاه می آید  اما و 
با این حال فردی بسیار زودرنج، حساس، احساساتی و به خصوص وابسته 
است و در بیشتر موارد به دلیل وابسته بودن و ترس از دست دادن، تا 
حد زیادی از خودگذشتگی نشان می دهد اما در درون، از آنچه که انجام 
می دهد و آنچه که در ازای آن دریافت می نماید احساس رضایت ندارد.

او به هیچ وجه دلش نمی آید کسی را بیازارد. او می خواهد تا هرکاری 
که از او میخواهند چه معقول و چه غیرمعقول، چه در حد توان او باشد 
به   تن  افراد  اینگونه  که  شود  می  دیده  بسیار  دهد.  انجام  نباشد  چه  و 
ظلم دهند و مجوز تجاوز دیگران به حقوقشان را خود صادر می کنند. 
یا  احترامی  بی  او  به  که  اجازه  این  حتی   و  رفته  فراتر  موارد  برخی  در 
کسی  به  تواند  نمی  وجه  هیچ  به  او  کند.  می  صادر  نیز  را  شود  توهین 
نیاز  روی  از  مهری  بلکه  نیست،  بالغ  مهر  او یک  مهر  این  اما  بگوید؛  نه 
امور توافق و تفاهم  و احساس وابستگی است. به طور تقریبی در تمام 
همچنین  و  او  عصبی  نیازهای  در  رفتار  این  ریشه  که  دهد  می  نشان 
است. دیگران   توسط  طردشدن  از  ترس  یا  و  تأییدشدن  برای  او  نیاز 

حرف  کند؛  می  سرکوب  را  خود  وجود  ابراز  به  میل  حتی  فرد،  این 
خودخواهی  حس  را  ها  تمایل  این  و  خورد  می  فرو  را  خود  خشم  و 
ها،  کردن  تحمل  و  ها  بودن  تسلیم  این  در  ولی  بیند،  می  خود 
شود  می  خشمگین  خود  از  کم  کم  او  گیرد.  می  شکل  او  در  خشم 
بزند. را  خود  حرف  یا  و  بگیرد  را  خود  حق  تواند  نمی  چرا  که 

از دیگران خشمگین می شود که چرا تا این حد، پرتوقع هستند و یا بر او و 
حقوق او تعدی می کنند و یا او را در نظر نمی گیرند و کم کم این خشم، او را به 
عناد با خود و با دیگران می کشاند و در نهایت کار به عناد با خداوند و تقدیر 
و سرنوشت می انجامد که چرا تقدیر من این چنین است و چرا خداوند این 
همه انسان های بد آفریده و آنان را سر راه زندگی من گذاشته تا به حقوق من 
تجاوز کنند و یا مهر و محبت من را درک نکنند؟ زیرا او معتقد است در آن 
حدی که مهر داده، مهر و محبتی دریافت نکرده است. اما واقعیت این جاست 
که آنچه که داده مهر ناب نبوده، پس امواج مهر ناب را دارا نیست بلکه امواج 
وابستگی و نیاز را داراست که خود باعث می شود تا افراد، او را پس بزنند.

این افراد، اغلب تمایل های درونی خود را، که همان خشم حاصل از تحمل 
های بی شمار است، سرکوب کرده و ضد آن را در خود پرورش می دهند که 
حاصل آن، تکیه کردن به دیگران و احساس وابستگی و از بین بردن اعتماد 
به نفس خود است. این افراد  اغلب به دوست داشتن دیگران، مهربان، رئوف 
و متواضع بودن و نیز از خودگذشتن تظاهر می کنند؛ حال آن که این عشق و 
محبت آنان، اغلب واقعی نیست و  از روی نیاز و وابستگی آنها نشات می گیرد.

مهرطلبی نتیجه عدم سالمت روانی پدر و مادر

آسیب مهرطلبی اختاللی است که از پدر و مادر ناآگاه به فرزندشان رسیده 
است. البته آنها این کار را به صورت غیرعمد انجام داده اند که دلیل آن عدم 
آگاهی نسبت به نیازهای واقعی فرزندشان و نداشتن شرایط پدر یا مادر شدن 
است. والدینی که فرزندشان را مهرطلب تربیت می کنند، از سالمت روانی الزم 
برای چنین مسئولیت بزرگی برخوردار نبوده اند و از اطالعات و آموزش های 
مناسب برای فرزندداری بی بهره بوده اند و همین ناآگاهی شان باعث شده که 
امروز فرزندشان برای نفس کشیدن هم نیازمند توجه، تایید و مهر دیگران 
باشد. در نتیجه تربیت غلط و رفتارهای نادرست پدر و مادر، فرد مهرطلب 
نمی تواند از زندگی لذت ببرد زیرا روانش آسیب دیده است. او دنیا را مکان 
بدی می داند چون احساس می کند که خودش نیست که سبک زندگی اش 
را انتخاب می کند و خودش را نسبت به زندگی کنونی خود مسئول نمی داند.

انگشت اتهام به سمت اجتماع

وقتی با فرد مهرطلب مواجه می شویم، قرار نیست فقط انگشت اتهام مان را به 
سمت والدین بگیریم و رفتارهای نادرست آنها را عامل بروز این اختالل شخصیتی 
بدانیم بلکه گاهی وقت ها این جامعه است که نسلی را مهرطلب می کند.

نقش اول اجتماع آموزشی است که باید به پدر و مادر بدهد. مفهوم آموزش از 
این نظر برای والدین اهمیت دارد که بدانند فرزندپروری کار بسیارسختی است. 
در بسیاری از موارد کودک در خانواده ای به دنیا می آید که تک فرزند است و 
به همین دلیل والدین تجربه تربیت و برخورد با کودک را ندارند و نمی دانند 

مادری را تصور کنید که در دوران کودکی اش توجه کافی ندیده و حاال 
مادری مهرطلب است. فرزندان این زن هم با مشاهده مستقیم رفتارهای 

مادرشان این ویژگی را پیدا کرده اند و به این ترتیب این سیکل معیوب را 
تکرار می کنند.

روش های مختلفی برای از بین بردن شخصیت مهرطلبی وجود دارد. از 
جمله این که:

بالفاصله به همه خواسته هایی که دیگران از شما دارند جواب مثبت ندهید

افکار غلط خود را دایما اصالح کنید

با ترس هایتان مواجه شوید

عزت نفس تان را باال ببرید

از خود مراقبت کردن را یاد بگیرید

روحیه متحمل بودن را در خود از بین ببرید

از عبادت و مدیتیشن به عنوان راهکارهای مطمئن بهره بگیرید

کمک شهرداری صحنه به روزنامه های تهران

شهرداری  خدمات  وبهاء  محلی  عوارض  تعرفه 
صحنه درروزنامه های تهران منتشر می شود.

ای  رسانه  ازدوستان  که  ومستنداتی  اطالعات  طبق 
تهران به هفته نامه باختر صحنه رسید متوجه شدیم 
که درتاریخ 20اسفند1397یعنی درحدود 3ماه پیش 
در اقدامی عجیب وغریب تعرفه عوارض محلی وبهاء 
خدمات شهرداری شهرستان صحنه در روزنامه عصر 
ایرانیان در شماره 2673در تهران منتشر شده است 
رقم  علی  کرد  جلب  خود  به  را  ما  توجه  که  نکاتی 
اینکه درقانون متذکر شده است که این مطالب در 
انتشاراست. قابل  یاسراسری  محلی  های  روزنامه 
خود  اختیار  ازاین  صحنه   شهرداری  که  ازآنجا 
ویا  استانی  نشریات  جای  به  که  نموده  استفاده 
حتی هفته نامه بومی شهرستان صحنه  درروزنامه 
های کشوری تعرفه عوارض وبهاءخدمات شهرداری 
از  را منتشر کند جای تعجب نیست وبیش  صحنه 
این هم از شهرداری وشورای شهرانتظاری نیست اما 
جهت اطالع همشهریان عزیز باید به عرض برسانم 
در4برگه  متاسفانه  صحنه  شهرستان  شهرداری  که 
عوارض  تعرفه  انتشار  به  اقدام  وپرهزینه  گالسه 
محلی وبهاء خدمات شهرداری در روزنامه ای نموده 
روزنامه  رسمی  پخش  نمایندگی  حتی  که  است 
جالب  نکته  ندارد  کرمانشاه  دراستان  آگهی  وجذب 
ماجرا این است که حتی یک نسخه از این مطالب 
کرمانشاه  استان  به  ایرانیان  عصر  روزنامه  انتشاری 
است  نرسیده  رسمی  صورت  به  صحنه  وشهرستان 
شهرداری  وبهاءخدمات  محلی  عوارض  تعرفه  گویا 
صحنه برای هم وطنان عزیزمان درتهران بسیار مهم 
تر از همشهریان عزیزمان درشهرستان صحنه است 
امیددارم که شهرداری به قدرکفایت برای همشهریان 
شود قائل  ارزش  نیز  صحنه  شهرستان  عزیز 

کتاب “دیار و تن های عاریه”  از 
نکیسا ذوالنوری نویسنده جوان 

صحنه ای منتشر شد 

معرفی کوتاهی از این کتاب 

رمان دیار و تن هاي عاریه یک رمان پست مدرن است که زبان گویاي آن و کلید 
کشف زیر الیه هایش در نماد گرایي اي است که نویسنده در متن استفاده کرده است.

در این اثر سعي شده که ساختار و محتوا به شکلي آونگ گون میان ادبیات کالسیک 
ایراني و مدرن غربي در حرکت باشد ، آنطور که میبینیم نویسنده گاه چنگ بر 
افسانه هایي میزند که زاده تخیل خویش است که رنگ و بویي کامال فولکلور دارند 
ایجاد مي کند. را  نویسي غربي کشمکش هایي  بر اساس ساختار داستان  و گاه 

این اثر ناتواني انسان در برابر جنگ و قدرت را باز گو میکند و تبعات جبران ناشدني 
این پدیده ها بر جوامع و اشخاص را به نمایش میگذارد. باتوجه به اینکه پیرنگ 
داستان پیرنگي پیچیده است، سخت میتوان کلیت داستان را به اختصار توضیح داد.

رمان دیار و تن هاي عاریه در سه خط موازي پیش میرود : خطوط پیش میروند 
مثلث  این  روي  یک  در  میشوند.  منفصل  دوباره  و  آمیزند  مي  یکدیگر  با  گاه  و 
خود نویسنده حضور دارد که قرار است در ازاي نوشتن حوادث تغییر و تحولي 
در  و  آن  رواني  تبعات  و  انسانها  قدرت  طمع  دیگر  سوي  در  بدهد،  رخ  وي  در 
آخرین ضلع شاهد دست و پنجه نرم کردن انسانها در برابر جنگ خواهید بود. 

در  چندکه  هر  حوادث  مکان  و  افتد  نمي  اتفاق  زماني  هیچ  در  داستان 

که  نمیدهد  نشان  را  خاصي  مرز  به  تعلق  احساس  اما  است  ایران  کشور 

میکند.  بیان  را  انساني  فجایع  بودن  شمول  جهان  بر  مبني  نویسنده  نگرش 

میدارد  وا  اندیشه  به  را  خواننده  داستان  این  باز  پایان  درنهایت  و 

بگیرد. نظر  در  روایتها  این  براي  پایاني  که  میگذارد  آزاد  را  و 

نسخه  توانند  می  مندان  عالقه  و  شده  منتشر  داستان  نشر  توسط  رمان  این 

کنند. تهیه  کرمانشاه  کتاب  شهر  و  بوک   30 سایت   از  را   کتاب  این  چاپی 

خودش زبان  به  ای  صحنه  جوان  نویسنده  ذوالنوری  نکیسا  معرفی   

تابستان 1372. سه ساله بودم که به صحنه  من نکیسا ذوالنوري متولد آخرین ماه 

نقل مکان کردیم. سالهاي کودکیم با موسیقي و قصه هاي پدر بزرگ طي شد. نوجوان 

بودم که به عنوان پدیده تنبور نوازي انتخاب شدم و شعري براي جشنواره آفرینش 

ارسال کردم که برگزیده شد. در این میان مانند آونگي بودم بین موسیقي و ادبیات 

و هرگاه در یک وادي پیش میرفتم. جوان تر که شدم فهمیدم ادبیات نوش داروي 

انسان مدرن است، شیفته اش شدم. وقتي باباگوریو را خواندم ساعتها گریه کردم و با 

عشوه هاي بوواري دلم آتش میگرفت. بهرحال داستان یک مرز بي نهایت شد برایم. 

ابتدا شعر مینوشتم و بعد داستان کوتاه. و حاال رمان مي نویسم.یک روز تصمیم  در 

ولع  با  را  میرسید  دستم  ب  کتابي  هر  بشوم.  عیار  تمام  نویس  داستان  یک  گرفتم 

میخواندم اما حس میکردم آدمها را نمیشناسم. وقتي که آنها را نمیشناسي نمیشد 

لیسانس  فوق  مقطع  در  را  تحصیلیم  رشته  گرفتم  تصمیم  نتیجه  در  کرد.  خلقشان 

عوض کنم. رفتم و روانشناسي خواندم: فقط براي شخصیت پردازي این کار را کردم.

هفته نامه باختر صحنه در رد،قبول،ویرایش،وکوتاه کردن مطالب آزاداست.
مطالب مندرج درنشریه لزوما به منزله دیدگاه مسئوالن نشریه نیست.

نقل مندرجات نشریه درصورت ذکرمنبع بالمانع است.
مطالب ارسالی به نشریه مسترد نمی گردد.

bakhtarsahneh@gmail.com                              آدرس پست الکترونیکی

چاپخانه پیام رسانه:                                 081-34586731

صاحب امتیاز ومدیرمسئول.............................................................................مهردادمؤید
تماس با مدیرمسئول...............................................................................................09353606724

زیرنظر شورای سردبیری

با سپاس فراوان از همکاران این شماره: خانم ها زهرا خزایی،شهرزاد شاه ابراهیمی،نسرین 
شادمهروآقایان رسول عظیمی واشکان شعبانی 

آدرس دفتر نشریه: صحنه خیابان مولوی  نبش کوچه اقاقیا2 دفترهفته نامه باختر صحنه
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