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   علي رنگ آميز طوسي
كارخانه نخ ريس�ي مش�هد يك�ي از بناهاي 
تاريخي اين ش�هر و در نزديك�ي حرم مطهر 
رضوي، بخش�ي از هويت مش�هد است. اين 
كارخانه سال ها بالاستفاده بوده و گردوغبار بر 
تن فرسوده آن نشسته بود تا اينكه با رويكرد 
جديد آس�تان قدس رضوي در اس�تفاده از 
موقوفات، س�اختمان كارخانه نخ ريس�ي به 
»موزه زنده زيارت« تبديل ش�د؛ موزه اي كه 
در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي افتتاح شد. »جوان« در اين گزارش 
به اي�ن مجموع�ه فرهنگي پرداخته اس�ت. 
»موزه زنده زيارت« مجموعه اي شش هكتاري 
براي نمايش هويت و تاريخ اين مرز و بوم است كه 
فاز اول آن به »انقالب اسالمي« اختصاص دارد. 
فضايي به مس��احت يك هكتار از اين مجموعه 
با روايت حديث سلس��له الذهب و س��فر ثامن 
الحجج)ع( به مشهد شروع مي شود و به انقالب در 

كوچه ها و خیابان هاي مشهد منتهي مي شود.
    موزه زنده زيارت؛ رويدادي معرفت افزا

حجت االسالم حجت گنابادي نژاد، رئیس سازمان 
فرهنگي آستان قدس رضوي درباره رويكرد جديد 
آستان قدس رضوي در بهره برداري از موقوفات 
مي گويد: »يكي از دس��تاوردهاي اخیر آس��تان 
قدس رضوي مدل مديريت و موضوع بهره وري از 
اماكن است.« گنابادي نژاد مي افزايد: »در سه سال 
گذشته بیش از يك میلیون مترمربع به فضاهاي 
فیزيكي آس��تان قدس رضوي در حوزه فرهنگي 
اضافه  شده اس��ت و اكثر اين مكان ها درگذشته 

وجود داشته اند اما كاركرد فرهنگي نداشته اند.«
رئیس سازمان فرهنگي آس��تان قدس رضوي 
مي گويد: »چهار مجموعه بزرگ در س��ه سال 
گذشته در راستاي مأموريت هاي فرهنگي براي 
زائران و مجاوران مورد س��ازماندهي قرارگرفته 
است. اولین مجموعه فرهنگي در محل باغ بیلدر 
به ن��ام »اردوگاه امام رضا)ع(« ب��راي نوجوانان 
راه اندازي ش��د و تاكنون بیش از 50هزار نفر از 
آن اس��تفاده كرده اند. دومی��ن مجموعه به نام 
»باغ اردوگاه خات��ون« در باغ ام��ام رضا)ع( به 
مساحت 110هكتار به فعالیت هاي فرهنگي و 
نوآورانه بانوان اختصاص يافت. سومین مجموعه 
فرهنگي كه در يك ماهه اخیر ب��ه بهره برداري 
رس��یده اردوگاه و مركز فرهنگي معرفتي امام 
رضا)ع( در ابتداي خیابان فدائیان اس��الم است 
كه به عنوان مركز اردويي تشكل هاي دانشجويي 
مورد بهره برداري قرارگرفته اس��ت، چهارمین 

مجموعه نیز موزه زنده زيارت است كه در كارخانه 
نخريسي سابق مشهد، احداث شده است.« رئیس 
سازمان فرهنگي آستان قدس رضوي درباره اين 
موزه عنوان مي كند: »اين موزه يكي از رويدادهاي 
فرهنگي است كه مي تواند بخشي از اوقات زائر را 
كه در بیرون از حرم سپري مي شود در راستاي 

معرفت افزايي به كار گیرد.«
    مشهد مي تواند بزرگ ترين موزه  تاريخ 

تمدن جهان باشد
وحید جلیلي، مدير دفتر مطالعات جبهه فرهنگي 
انقالب اسالمي كه مديريت طراحي و ساخت اين 
موزه را به اجرا گذاشته است، پیرامون موزه بزرگ 
زيارت توضیح مي دهد: »موزه زنده زيارت يك 
كار ايجابي است كه در كنار نفي عمل معاندين 
ماهیت هزارساله مش��هد راه اندازي شده است، 
حتي يك غیرايراني يا غیرمس��لمان عاقل هم 
مي داند بايد مزيت نس��بي مشهد مقدس حفظ 
شود. بر اساس علم روز جهان هم به همین نتیجه 
مي رسیم كه پتانسیل تمدني و تاريخي مشهد 

مقدس الگوي توسعه شهر را تقويت مي كند.« 
جلیلي معتقد است: »مي توان بهترين نمايش هاي 
آيیني را در مشهد داشت و جذابیت هاي زيادي را 
از اين طريق براي زائران و مجاوران ايجاد كرد.«

وي مي افزاي��د: »ارادتمندان به ام��ام رضا)ع( و 
هنرمندان متعهد مشهدي طرح هايي دارند كه 
مي توانند تا 600هكتار فض��اي فرهنگي ايجاد 
كنند كه نه  تنه��ا براي زائران ارائ��ه محتوا كند 
بلكه براي همه جهان مورد استفاده باشد.« مدير 
دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقالب اس��المي 
همچنین تأكید مي كند: »مشهد اين ظرفیت را 
دارد بزرگ ترين موزه  تاريخ تمدن جهان را داشته 
باشد اما براي رسیدن به اين مقصود نیاز داريم 
از سیم خاردارهاي مدرنیته عبور كنیم تا فرهنگ 

ملي خود را در جهان فرياد بزنیم.« 
جلیلي در پايان عنوان مي كند: »نهايت ناسپاسي 
است كه میلیون ها درآمدي كه زائران براي مشهد 

مقدس ايجاد مي كنند را خرج مدرنیته كنیم.«

    بازديد 5هزار نفر طي يك ماه
جواد لیان��ي، مدير بهره ب��رداري بخش انقالب 
اسالمي موزه زنده زيارت درباره استقبال اهالي 
مش��هد و زوار حرم مطه��ر ثامن الحجج از موزه 
زنده زيارت مي گويد: »با توج��ه به ماهیت اين 
نوع موزه ه��ا كه در آن يك داس��تان تاريخي به 
صورت زنده و با همراهي بازديدكنندگان روايت 
مي ش��ود، در مرحله اول بازديدها به تشكل ها و 
گروه هاي دانش آموزي اختصاص يافت.« لیاني 
با بیان اينكه اين بازديدها در قالب گروه هاي 20 
تا40 نفره انجام مي شود، ادامه مي دهد: »روزانه 
200 الي 300نفر در قالب هفت الي هشت گروه 
از بخش انقالب اسالمي موزه زنده زيارت بازديد 
مي كنند و براس��اس آمار موجود طي اين مدت 
حدوداً يك ماهه، بالغ بر 5ه��زار نفر از اين موزه 

ديدن كرده اند.«
وي با بی��ان اينكه در حال حاض��ر روزهاي زوج 
براي دختران و بانوان و روزهاي فرد براي پسران 
و آقايان در نظر گرفته شده است، يادآور مي شود: 
»بازديد براي عم��وم مردم نیز اع��م از زائران و 
مجاوران آقا علي بن موسي الرضا)ع( از دهه فجر 
انقالب اسالمي در بهمن ماه سال جاري میسر 

خواهد شد.«
    استقبال از باغ اردوگاه خاتون 

حدود دو ماه پیش و در آذرماه س��ال جاري در 
آستانه میالد با سعادت رسول مكرم اسالم حضرت 
محمدمصطف��ي)ص( و امام جعف��ر صادق)ع( 
بود كه نخس��تین مرك��ز فرهنگ��ي، تفريحي و 
اردوگاهي ويژه بانوان در مش��هد ب��ا عنوان باغ 
اردوگاه »خاتون« با حضور تولیت آستان قدس 
رضوي افتتاح ش��د. فاز اول اين ب��اغ اردوگاه در 
فضايي 18هكتاري مش��تمل بر چند س��الن و 
فضايي اردوگاهي و تفريحي در باغ 114هكتاري 
و موقوفه ام��ام رضا)ع( در تقاط��ع خیام و توس 
س��اخته ش��ده و در فاز بعدي تمام مساحت باغ 
مورد بهره برداري قرار مي گیرد. مركز خالقیت و 
نوآوري بانوان، نمايشگاه و بازار خالقیت و نوآوري 
بانوان، مركز راهنمايي و مشاوره بانوان، بوستان 
كتاب و انديشه، مركز آموزش، نمايشگاه مفاخر 
جريان س��از فكري، فرهنگي و اقتصادي بانوان، 
نمايشگاه سبك زندگي بانوي ايراني، بوستان زن 
و خانواده و گلستان نونهاالن از جمله بخش هاي 
مختلف اين باغ اردوگاه اس��ت كه در اين مدت 
پذيراي نزديك به 7هزار نفر بوده اس��ت. فاطمه 
دژبرد، سرپرس��ت مركز امور بان��وان و خانواده 
آس��تان قدس رضوي در اين خصوص مي گويد: 
از زمان افتتاح خاتون تقريبا دو ماه مي گذرد و  «
در اين مدت هشت دوره كالس هاي ويژه آموزش 
خالقیت ون��وآوري، 8 برنامه ورزش��ي، 43ويژه 
برنامه مانن��د كارگاه هاي نوآوري، جش��نواره، 
نشست تخصصي و برنامه هاي اردويي، هفت دوره 
مسابقه كتابخواني، 86 كارگاه تخصصي و مهارتي 
و 21طرح مصاحبه با بانوان ايده پرداز، برنامه هاي 
طنز و كمدي هاي اجتماع��ي و چندين طرح و 

برنامه ديگر در اين اردوگاه انجام شده است.« 
وي ادام��ه مي ده��د: »مخاطبان اي��ن اردوگاه 
محدود ب��ه مش��هدي ها و میهمان هاي داخلي 
نبوده اس��ت. تاكنون 173میهم��ان خارجي از 
كش��ورهاي آلمان، اندونزي، پاكستان و كويت 
نیز در رويدادهايي كه ويژه اين مهمان ها تدارك 

ديده شده بوده شركت كرده اند.«

 »جوان« از بهره برداري مجموعه بزرگ فرهنگي مشهد مقدس گزارش می دهد 

 »موزه زنده زيارت«
انقالب اسالمي را روايت مي كند

س�ي وچهارمين جش�نواره موس�يقي روز گذش�ته با اجراي 
اركس�تر ملي ايران ب�ه رهبري فري�دون ش�هبازيان در تاالر 
وحدت آغ�از ش�د. بخش عم�ده اي از اي�ن اجرا به مناس�بت 
40سالگي انقالب اس�المي، بازخواني س�رودهاي انقالبي بود. 
از ديگر برنامه هاي اين روز جشنواره موس��یقي فجر اجراي گروه 
»تريو امئل« از كشور اسلووني خواهد بود كه در تاالر وحدت روي 
صحنه رفت. در ت��االر رودكي تكنوازي پیانو ب��ا نوازندگي آريینه 
ايسرائیلیان اجرا شد. در ديگر سانس اين تاالر »اركستر سمفونیك 
رسانه هنر« به رهبري امیرپدرام طاهريان اجرا داشت. در تاالر ايوان 
ش��مس نیز گروه »همايون پرنیا« با خوانندگي فاضل جمشیدي 
اجرايي را داشت. همچنین فرهنگس��راي نیاوران میزبان كشور 
آذربايجان و گروه »موغام« بود و نیز »اركستر نوجوانان رودكي« و 
گروه »گلبانگ« اجرايي را داشت. »خنیاگران خیام« به سرپرستي 
صمد برقي و گروه »فاخته« به سرپرستي رضا موسوي زاده نیز در 
برج آزادي اجرا داشت. در بخش نواحي جشنواره نیز گروه »راست 
موغام« تبريز و »زندگي« مازندران اجراهايي را در سالن سوره حوزه 
هنري داشت. در بخش پاپ اولین روز جشنواره نیز بهنام باني در دو 

سانس در برج میالد روي صحنه رفت. 
اما همزمان با آغاز سي وچهارمین جشنواره موسیقي فجر، فیلم هاي 
مستند اين حوزه در سالن سیف اهلل داد در خانه سینما به نمايش 
درآمد. در اولین روز اكران فیلم ها، مستند »مايسترو« ساخته وحید 
زارع زاده اكران شد. اين مستند 44 دقیقه اي كه سال 90 ساخته 
شده است، زندگي لوريس چكناواريان آهنگساز بین المللي و خالق 
آثاري چون آلبوم »رستم و سهراب« و رهبر سمفوني »رسول عشق 

و امید« را به تصوير مي كشد. 
همچنین مس��تند ديگري با نام »س��مفوني ايران« به كارگرداني 
وحید موسايیان به نمايش درآمد. در اين مستند فريدون شهبازيان 
آهنگساز مش��هور ايراني براي يافتن ريش��ه هاي موسیقي مقامي 
اين سرزمین كهن به س��فري طوالني مي رود. سمفوني ايران سال 
95 ساخته شده و مدت زمان آن 65 دقیقه اس��ت. و اما در سانس 
پاياني اولین روز جشنواره موسیقي فجر، مستند»شش قرن شش 
س��ال« به كارگرداني مجتبي میرطهماس��ب به نمايش درآمد. در 
خالصه داس��تان اين مس��تند آمده: »گروهي موسیقیدان تالشي 
را آغاز مي كنند تا تصنیف هاي منس��وب ب��ه »عبدالقادر مراغي«، 
برجسته ترين موسیقیدان، نظريه پرداز، نويسنده و شاعِر 600سال 
پیش را به استناد كتاب ها و رساالت كهن و از البه الي تاريخ و فرهنگ 
ايران بازيابي و بازخواني كنند. اين گروه پس از شش سال كنكاش 
و تالش و تمرين موفق مي شود آثاري را كه قرن ها پیش از ايران به 

تركیه نقل مكان كرده بودند براي اولین بار ضبط و منتشر كند.«
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م�ردم چي�زى از امور دين ش�ان 

را براى اصالح دنياي ش�ان ترك 

نمی كنن�د مگ�ر اينك�ه خداوند 

زيان بارت�ر از آن را ب�ه روى آنها 

می گشايد.

و كارگ�ردان س�ريال »خ�ط تم�اس«  نويس�نده 
گف�ت: تم�ام اتفاق هاي�ي ك�ه در قص�ه س�ريال رخ 
مي ده�د كام�اًل مس�تند و واقع�ي و اس�ناد آن ني�ز 
موج�ود اس�ت و نس�خه كام�ل اي�ن س�ريال در 
مهرماه س�ال آين�ده از تلويزي�ون پخش خواهد ش�د. 
»جواد شمقدري« در گفت وگو با فارس درباره سريال »خط 
تماس« كه با موضوع النه جاسوسي امريكا در ايران ساخته 
شده گفت: از ابتدا قرار بر اين بود تا كل سريال پخش شود، اما 
صداوسیما براي دهه فجر امسال سريالي براي پخش نداشت 
و از ما خواهش كردند اگر امكان دارد 10قس��مت ابتدايي 
س��ريال را براي اين ايام براي پخش آماده كنیم و از آنجايي 
كه هنوز تصويربرداري مان كامل نشده بود، از 15قسمت اول 
سريال بخش هايي را تدوين كرديم و با داستاني متفاوت در 

10قسمت تحويل پخش داديم. 
وي درب��اره اينكه آيا اين 10قس��مت خالصه ش��ده همان 
40قسمت اصلي سريال است نیز بیان داشت: از سريال اصلي 
حدود 15قسمت اول را با داس��تاني متفاوت با عنوان خط 

تماس در نظر گرفتیم كه از شبكه يك سیما پخش شد. 
ش��مقدري درباره اينكه براي به تصوير كش��یدن واقعیت 
در اين سريال تالش هاي بسیاري داش��تیم، افزود: فرصت 
نش��د تا منابع اين كار را در تیتراژ بیاوريم. تمام اتفاق هايي 
كه در قصه رخ مي داد كاماًل مستند و واقعي و اسناد آن نیز 

موجود است. 
وي با اشاره به منابعي كه در اين سريال به عنوان مرجع مورد 
تحقیق و بررسي قرار گرفته است  نیز گفت: حدود 70جلد 
كتاب را براي اين س��ريال مطالعه كردي��م كه در خصوص 
انقالب ايران در آن مقطع اس��ت. تع��دادي از اين كتاب ها 
اتفاق ها را تحلیل كرده و برخي نیز خاطراتي را نقل مي كند. 
مهم ترين كتابي كه از آن استفاده كرديم 11جلد كتاب اسناد 
النه جاسوسي است كه درباره فعالیت هاي امريكا قبل و بعد 
انقالب در ايران است. كتاب خاطرات هم درباره افرادي است 
كه در انقالب حضور داشتند، حال چه افرادي كه تا االن پاي 
ديدگاه هاي انقالبي شان ايستاده اند، چه افرادي كه امروزه 
به جريان اپوزيسیون و ضدانقالب پیوس��تند و بخشي هم 
درباره افرادي است كه در رژيم طاغوتي شاه بودند از جمله 

پرويز ثابتي و... 
وي ادامه داد: ما از ابت��دا بحث دهه فجر را در اين س��ريال 
نداشتیم و برايمان »انقالب دوم« مهم بود كه نام اولیه همین 
سريال بود اما در مقطعي كه درباره برجام مذاكره مي كنند 
برخي از مديران فكر مي كنند سیاست هاي جمهوري اسالمي 

در حال تغییر اس��ت و به همین خاطر نگرانند. در اين میان 
نظر برخي مديران متفاوت بود و خوشبختانه نظرشان به نظر 
سايرين غلبه كرد و گذاش��تند كار مورد حمايت قرار بگیرد 
چراكه اگر از ما حمايت نمي كردند من هم نمي توانستم ادامه 

دهم و سريال را به سرانجام برسانم. 
شمقدري با اش��اره به اينكه در همین 10قسمت مخاطب 
ش��اهد ماجراي نفوذ امريكا در ايران نیز بوده اس��ت، بیان 
داشت: همین داس��تان گنبد كه ما به آن پرداختیم و خلق 
تركمان و حوادث گنبد در سال 58 از جمله همین هاست. 
از قبل صحنه اي داريم مربوط به اينكه يكي از افراد CIA در 
ايران مأمور است و با يكي از نفوذي ها و وابسته به چريك هاي 
فدايي در حال تبادل نظر هستند كه چه كاري مي شود انجام 
داد و در نهايت توافقي مي شود مبني بر اينكه روي گنبد كار 
كنند. از طرفي ماجراي الیزابت آن سوئیست را كه يكي از دو 
 CIA زن گروگان امريكايي بود و بعداً معلوم شد جاسوس

است تماماً به تصوير كشیديم. 
وي با اشاره به اينكه تصويربرداري سريال به زودي به پايان 
مي رسد، گفت: نزديك 75درصد از كار تصويربرداري شده و 
مابقي به حمايت سازمان صداوسیما بستگي دارد. هر چند 
ما حین تولید با تمامي مش��كالتي كه داشتیم نگذاشتیم 
پروژه متوقف شود. كارگردان سريال »خط تماس« درباره 
زمان پخ��ش كامل اين س��ريال نیز گفت: نس��خه اصلي و 
كامل سريال در چهلمین س��الگرد انقالب دوم مهر و آبان 
98 پخش مي شود و قصه آن با آنچه االن مشاهده مي كنید 
متفاوت خواهد بود، كما اينكه معتقدم شیريني خود را دارد 
و به تسخیر النه جاسوس��ي منتهي مي شود. معتقدم 9 ماه 
كه از بهمن 57 تا 13آبان 58 بوده و در آن دولت موقت روي 
كار اس��ت، يكي از پرتالطم ترين زمان ب��راي تاريخ معاصر 
ايران اس��ت و ريشه بس��یاري از اتفاق هاي بعدي در همان 

زمان شكل گرفت.

در روز اول سي وچهارمين جشنواره موسيقي فجر انجام شد

بازخواني سرودهاي انقالبي با اجراي اركستر ملي ايران

جليلي: مش��هد اين ظرفيت را 
دارد تا بزرگ ترين موزه  تاريخ 
تمدن جهان را داشته باشد اما 
براي رس��يدن به اين مقصود 
نياز داريم از سيم خاردارهاي 
م��درنيت����ه عب����ور كني���م

 جوانان، هسته مركزي  
گام دوم انقالب

   ادامه از صفحه اول
اكنون به يمن الطاف خفیه و جلیه الهي و به بركت انقالب 
اس��المي ش��اهد تغییر بنیادي��ن در مناس��بات جهاني و 
منطقه اي هس��تیم و ديگر سرنوش��ت ملت هاي جهان و 
نیز مردم ايران صرفاً تحت اراده چند قدرت سلطه گر رقم 
نمي خورد. امروز با همه مش��كالت و چالش هاي با منش��أ 
بیروني و آس��یب هاي دروني، با اتكاي به ذات باري تعالي 
و جوش��ش دروني و مجاهدت ملت س��رافراز به نقطه اي 
رس��یده ايم كه در طلیع��ه پنجمین ده��ه از عمر پربركت 
جمهوري اسالمي ايران مس��یر »عظمت و پیشرفت ايران 
اسالمي« بیش ازپیش آشكارشده و با تكیه بر ظرفیت هاي 
دروني و نیروي جوانان مؤمن و فداكار اين سرزمین مي توان 
امیدوار بود كه طي يك دهه آينده ايران اس��المي، ايراني 

»پیشرو«، »مقتدر« و »آباد« باشد. 
بیانیه جامع و راهبردي رهبر معظم انقالب اس��المي به 
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي را حقاً 
و انصافاً بايد منشور حركت انقالب اسالمي در گام دوم و 
چله دوم عمر خود دانست. هرچند سطر سطر اين بیانیه 
مشحون از نكات راهبردي و در خور تدبر است، اما در اين 
مجال اندك تنها به يكي از اين نكات كه شايد دال مركزي 
اين بیانیه و مح��ور اصلي پیش برندگ��ي و پیش روندگي 
انقالب اس��المي در طول 40 س��ال آينده اس��ت اشاره 

خواهد شد. 
تأكید م��داوم رهبر معظم انقالب اس��المي در اي��ن بیانیه 
بر نقش، جايگاه و رس��الت انقالبي »جوان��ان مؤمن، دانا و 
كاردان« به خصوص در جهت عب��ور از چالش هاي پیرامون 
انقالب و نظام، امر روشني است كه با مروري گذرا بر مفاد آن 
آشكار مي گردد. اما جوانان چگونه مي توانند گام دوم انقالب 

اسالمي را در 40سال پیش رو طي كنند؟
انقالب اسالمي تجارب گرانسنگي را در كوران بحران ها به 
دست آورد و از دل چالش ها، فرصت هايي براي ملت ايران 
خلق شد كه بهره گیري از اين تجربه ها، يكي از سرمايه هاي 
بي مانند امروز ماست. از جمله اين تجارب، موفقیت آمیز و 
كارآمد بودن سپردن كارهاي پیچیده و مسیرهاي دشوار به 
جوانان مؤمن و انقالبي است. موفقیت هاي چشمگیر انقالب 
در حراست از تمامیت ارضي و امنیت ملي در دهه نخست 
انقالب، سازندگي كشوري كه س��ال هاي سال تحت آوار 
ويرانه هاي اس��تعمار و نفوذ بیگانه بود و نهايتاً جهش هاي 
خیره كننده علمي در دهه های سوم و چهارم انقالب، همه 
و همه آورده های دادن فرصت كاف��ي و اعتماد به جوانان 

انقالبي مؤمن براي نظام بود. 
اينك اگر در بخش هاي��ي همچون اقتص��اد، عدالت و ... 
هنوز نقاط ضعفي به چش��م مي خورد ك��ه زيبنده نظام 
جمهوري اسالمي و اين انقالب كبیر اسالمي نیست، بايد 
بار ديگر س��راغ جوانان مؤمن رفت و كار را به دست آنان 
سپرد. تجربه سپردن كارها به جوانان در ابتداي انقالب، 
بايد دوباره تكرار شود. جوانان مؤمن و انقالبي بايد توسط 
مديران همه قوا و دستگاه ها، به فعالیت پرنشاط در كلیه 

سطوح مديريتي براي پیشبرد انقالب بپردازند. 
اكنون كشور با چالش هاي گوناگون در حوزه اقتصادي و 
اجتماعي دست وپنجه نرم مي كند كه تبعات آن كم وبیش 
معیش��ت و آرامش عموم م��ردم را هدف گرفته اس��ت. 
بیش��تر اين چالش ها ريش��ه در ناكارآمدي اي دارد كه يا 
به فرسودگي سامانه هاي مديريتي و اجرايي بازمي گردد 
يا به فرتوتي مديران مس��لط بر اين سامانه ها. بدون شك 
كسي منكر اهمیت و ارزش تجربه نیست و اصوالً تحلیل 
نس��لي انقالب نیز بر مبناي انتقال تج��ارب و آرمان ها از 
نس��لي به نس��ل ديگر بنانهاده شده اس��ت، اما منصفانه 
نیست در شرايطي كه كشور نیاز به كار روزافزون و تالش 
ش��بانه روزي دارد، از دادن فرصت به تازه نفساني كه هم 
انگیزه و هم توان بیش��تري از پیش��ینیان خويش دارند 
خودداري كنیم و نسل اولي ها را وادار به مسائلي نمايیم 

كه طاقت جواني را مي طلبد. 
از منظري ديگر اين چرخش نس��لي مدي��ران، براي نظام 
اس��المي اهمیتي راهب��ردي دارد. واقعیت آن اس��ت كه 
مديران نسل اول و دومي رمق خدمت در پست هاي اجرايي 
را يا تقريباً ازدست داده اند يا در آستانه بازنشستگي طبیعي 
هستند و آن زماني است كه به ناچار بايد عرصه را به دست 
نسل سومي هايي بسپارند كه هنوز مجال سعي و تالش در 
محیط حقیقي را نیافته اند. در چنین ش��رايطي كشور در 
آينده بايد هزينه هنگفتي را بابت چرخش ناگهاني و وسیع 
مديريتي به نسل بدون تجربه بدهد كه روشن نیست چگونه 

جبران خواهد شد؟
به هیچ عنوان نمي توان و نبايد تجربه ها را ناديده گرفت و 
مقصود نگارنده اين نیست كه از ظرفیت مديران مجرب و 
توانمند متعهد به نظام و انقالب بهره گیري نكرد. اما نیاز به 
اثبات ندارد كه مديريت اجرايي، مستلزم نشاط و پويايي اي 
است كه در نسل هاي گذشته تقريباً پايان پذيرفته است. 
با اندكي تدبیر صحیح مي توان در سمت هاي مشاوره اي 
و برخي حوزه هاي تصمیم گیري كالن از ظرفیت مديران 
مجرب و متعهد بهره جست و ظرفیت مديريت اجرايي را 

براي مديران جوان خالي كرد. 
اينك نیازمند يك تحّول مديريتي در كش��ور هس��تیم؛ 
تحّول به معناي بهره گیري از تجربیات موفق گذش��ته در 
واگذاري امور به جوانان كه در همه  عرصه ها با خلق معجزه 
ملّت ايران را از تنگناها عبور دادند. سپردن امر به جوانان 
توصیه اي است كه بايد در تمام دهه  پنجم انقالب اسالمي 

به آن توجه شود. 
البته ناگفته پیداست كه نقش آفريني جوانان در اين برهه 
حساس تنها محدود به حضور در پس��ت هاي مديريتي و 
جايگزيني در مش��اغل حكومتي نیس��ت؛ اكنون كشور به 
عزم جمعي جوانان تالشگر در عرصه هاي گوناگون فكري، 
فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سیاسي نیاز دارد تا با نگاه 
مؤمنانه و انقالبي و با رويكرد انديشه  ورزانه و دانش بنیان، 
در خصوص چارچوب هاي عبور كشور از چالش هاي كنوني 
چاره انديشي كرده و هريك به سهم خود باري از دوش مردم 

بزرگوار ايران بردارند. 
در طلیعه دهه پنجم انقالب اس��المي، چند سالي بیشتر تا 
آغاز قرن پانزدهم هجري شمسي باقي نمانده و انقالب در 
دومین گام خود و در سال هاي آغازين قرن آينده از مرحله 
»ثبات آفرين��ي« به مرحل��ه »تمدن س��ازي« وارد خواهد 
ش��د؛ مرحله اي كه پیش نیاز آن ايج��اد آمادگي كامل در 
ساختارهاي موجود و جامعه است و جوانان مؤمن و انقالبي 
بايد در اندك فرصت باقي مانده تا قرن آينده، كشور را براي 

يك خیزش بزرگ تمدني آماده سازند، ان شاءاهلل.

    سرمقاله

جواد شمقدري مطرح كرد
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2 نگاه كوتاه به رمان عليرضا قزوه

كتاب »برادر انگلستان« عينيت و ذهنيت را به هم مي آميزد
ي�ك منتق�د ادبي�ات درب�اره رمان »ب�رادر 
انگلس�تان« مي نويس�د: حوادث بايد برآيند 
يكديگر باشد و هر حادثه اي بتواند سير منطقي 
خود را دربرگيرد و ح�وادث بايد داللت مندي 
داشته باش�د. در رمان »برادر انگلستان« اين 
مسئله روي داده است. آنچه در اين اثر غالب 
اس�ت، داللت مندي مدرن اس�ت كه حوادثي 
در بستر جريان سيال ذهن را روايت مي كند. 
س��اناز مجرد و س��میه برازجان��ي از منتقدان 
كشورمان دو نگاه كوتاه نس��بت به رمان برادر 

انگلستان علیرضا قزوه داشته اند. 
مجرد در اين باره مي نويسد: حوادث بايد برآيند 
يكديگر باشد و هر حادثه اي بتواند سیر منطقي 
خود را در بر گیرد و ح��وادث بايد داللت مندي 
داش��ته باش��د. در رمان »برادر انگلستان« اين 
مس��ئله روي داده اس��ت. آنچه در اين اثر غالب 
است، داللت مندي مدرن اس��ت كه حوادثي در 

بستر جريان سیال ذهن را روايت مي كند. 
ويژگي ديگر نخستین رمان علیرضا قزوه ورود از 
جريان مدرن به فضاي ذهني و سوررئال است كه 
عینیت و ذهنیت را به هم مي آمیزد. عنوان كتاب 

»برادر انگلستان« حامل پارادوكسي زيباست 
كه واژه »ب��رادر« را مي ت��وان در دايره واژگاني 
مثبت در فرهنگ ما برشمرد و »انگلستان« در 
فضاي فكري منفي ايراني ها از اين كش��ور قرار 
دارد. از ديگر ويژگي هاي اين كتاب آن است كه 
اين كتاب در ژانر تخیلي خلق ش��ده و هم براي 
عموم مردم خواندني اس��ت و هم براي كساني 
ارزش خواندن دارد كه مي خواهند ادبیات خوب 

تكنیكي بخوانند. 
اما سمیه برازجاني نیز درباره اين اثر ادبي اينگونه 
اظهار نظ��ر كرده اس��ت: »در قرائ��ت اول راوي 
غیرقابل اعتماد قرار دارد كه به روايت اسماعیل 
مي پردازد. نويس��نده در اين قرائت س��ه شكل 
رواي��ت را مورد نظر ق��رار داده، بخش س��لطان 

معقول و منطقي است، در حالي  كه بخش راوي 
براس��اس كابوس و خواب هاس��ت، البته بخش 
خودنگاشته اس��ماعیل حاوي سه شكل روايت 
از سوي س��ه راوي اس��ت. كتاب يادشده حاوي 
داستاني براساس جس��ت وجو است كه دو نكته 
نامشخص دارد و شخصیت الیاس براي مخاطب 
مبهم است. بايد بپذيريم كه تكرار شدن نام ها در 
اين اثر بسیار جذاب است و تكثر شخصیت ها را 
يادآور مي شود. قرائت ساختارشكنانه از متن در 
اين اثر نمايي از تنوع و تكثر شخصیت اسماعیل 
است. نش��انه ها در اين كتاب بجا استفاده شده 
و اي��ن از ويژگي رمان پس��ت مدرن اس��ت كه 
تكثر ش��خصیت ها در آن چش��مگیر است. در 
بخش هايي از كتاب »برادر انگلستان« نام مكان ها 
و شخصیت ها با تأكید آورده شده است. توهم ها و 
درهم پیچیدگي هاي رمان به درونمايه متن كمك 
كرده است. مفهوم قرباني شدن اسماعیل در اين 
اثر پررنگ و داستان مرثیه اي بر گذشته است، در 
حالي  كه ديدگاه سیاسي و ضدانگلیسي در متن 
فضاي سوررئالیستي تا پايان ادامه دارد و تعلیق به 

طور قطره چكاني در آن ارائه مي شود.«


