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طراح صدا و صداگذار سريال »زيرخاكي«:

بانك صوتي از آواهاي دوران جنگ نداريم
مجبور شديم صداي آهنگران را از »زيرخاكي« حذف كنيم!

    تلویزیون

در دهه كرامت انجام مي شود 

رونمايي از رمان سعيد تشكري، 13  اثر تجسمي و يك آلبوم موسيقي

مش�اور فرهنگ�ي- هن�ري بني�اد بين المللي ام�ام رض�ا)ع( از 
رونمايي 13اثر تجس�مي، يك آلبوم موس�يقايي اثر هنرمندان 
كشور افغانس�تان و يك رمان بلند ادبي در دهه كرامت خبر داد. 
س��یدجواد رفائي، مش��اور فرهنگي- هنري بنیاد بین المللي امام 
رضا)ع( در خصوص برنامه هاي اين بنیاد در ايام دهه كرامت گفت: 
امسال همزمان با اين ايام چندين كار مهم در بنیاد فرهنگي- هنري 
امام رضا)ع( انجام مي شود. يكي از مهم ترين برنامه هاي ما در حوزه 
هنرهاي تجسمي و رونمايي از 13 اثر در هنرهايي مثل نگارگري، 
خوشنويسي و نقاشي است. تعدادي از اين آثار كار هنرمند معروف 
حسن روح االمین و باقي آثار نیز از آثار برگزيدگان جشنواره فرهنگي 

و هنري امام رضا)ع( در سال گذشته است. 
مشاور فرهنگي- هنري بنیاد بین المللي امام رضا)ع( ادامه داد: در 
دهه كرامت امسال آلبوم موسیقي آثار هنرمندان افغانستاني مقیم 
ايران درباره حضرت رضا)ع( ضبط شده و در فضاي مجازي منتشر 
مي شود. در اين آلبوم موسیقي 10 يا 11هنرمند افغان ساكن مشهد 

در جايي جمع شده بودند و آلبومي حدود 120دقیقه در 10موزيك 
يك و دو دقیقه اي ضبط كرده اند كه آماده انتشار است و در ايام دهه 

كرامت در فضاي مجازي منتشر مي شود. 
وي افزود: در بخش ديگر نیز اثر موسیقايي هنرمندان شرق خراسان 
)برادران اهل س��نت( در 240دقیقه آماده ش��ده ك��ه در همین ايام 
رونمايي مي ش��ود. همچنین در برنامه هاي مختلف صدا و س��یما، 

تولیدات فرهنگي- هنري بنیاد امام رضا)ع( به نمايش درمي آيد. 
رفائي يادآور شد: طي سال گذشته كارگروه فرهنگي بنیاد امام رضا)ع( 
از ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي اس��تان ها خواسته از شاعران و 
انديشمندان استان ها دعوت كنند با لهجه هاي محلي خودشان اشعاري 
را در وصف امام رضا)ع( در حد يك يا دو دقیقه بخوانند. در همین راستا 
20قطعه در ايام دهه كرامت امس��ال در فضاي مجازي منتش��ر و در 
جشن هاي دهه كرامت ارائه خواهد شد. وي افزود: در ايام دهه كرامت 
امسال در حوزه ادبیات نیز يك رمان بلند منتشر مي شود كه داستان 
آن در دوره تیموريان مي گذرد. اين رمان نوشته سعید تشكري است كه 
در اين ايام رونمايي خواهد شد. مشاور فرهنگي- هنري بنیاد بین المللي 
امام رضا)ع( خاطرنش��ان كرد: همچنین در اين ايام به س��ازمان هاي 
عضو كارگ��روه، اعتاب مقدس��ه مثل آس��تان هاي مق��دس رضوي، 
حضرت معصومه)س(، حضرت ش��اهچراغ)ع(، حضرت عبدالعظیم 
حسني )ع(، شهرداري تهران، س��ازمان زيباسازي و فرهنگي- هنري 
شهرداري تهران، مؤسس��ه آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي 
و وزارتخانه هاي میراث، گردشگري و صنايع دستي و فرهنگ و ارشاد 
اسالمي خواسته ايم آثار هنري مرتبط با امام رضا)ع( را براي ما ارسال 

كنند تا براي نمايش در اختیار شهرهاي ديگر قرار دهیم.

     رویداد

نوید پارسا      دیده بان

 اعالم وقت اضافه 
براي »بهارانه كتاب1400«

طرح »بهارانه كتاب1۴۰۰« 
 ب�ه م�دت دو روز تمدي�د 
در  ف�ردا  ت�ا  و  ش�د 
كتابفروشي هاي عضو طرح 
ادام�ه خواه�د داش�ت. 
به گزارش »ج��وان« به نقل 
از روابط عمومي خانه كتاب 
و ادبی��ات ايران، ب��ا توجه به 
اس��تقبال عموم��ي از طرح 
بهارانه1400و مطالبه كتابفروش��ان از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المي مبني بر افزايش اعتب��ار و مدت زمان اج��راي طرح، 
بهارانه1400 به مدت دو روز تمديد شد. بنا بر اعالم، از ابتداي 
اجراي طرح بهارانه كت��اب1400 تاكنون بیش از 155میلیارد 
ريال كتاب از سوي مردم خريداري شده است. سقف مجاز خريد 
براي هر خريدار در »بهارانه كتاب1400« 2میلیون ريال است و 
خريداران مي توانند تا 25خردادماه با مراجعه به كتابفروشي هاي 
عضو طرح ، كتاب هاي عمومي، كودك و نوجوان و دانش��گاهي 
را با يارانه 20درصدي خريداري كنند. اس��امي و مش��خصات 
كتابفروشي هاي عضو طرح »بهارانه كتاب1400« به تفكیك هر 

استان روي سايت tarh. ketab. ir قابل مشاهده است. 
...........................................................................................................

توسط انتشارات راه يار

 »نعمت جان« براي بار دوم 
به كتابفروشي ها آمد

 كتاب »نعمت جان« نوشته 
س�مانه نيك�دل، ش�امل 
خاطرات صغري بُس�تاك 
پرس�تار و امدادگ�ر دفاع 
مقدس توس�ط انتشارات 
راه يار به چاپ دوم رس�يد. 
به گزارش »ج��وان« كتاب 
»نعمت جان« نوشته سمانه 
نیك��دل، ش��امل خاطرات 
صغري بُستاك پرستار و امدادگر دفاع مقدس به  تازگي توسط 

انتشارات راه يار به چاپ دوم رسیده است. 
چاپ اول اين  كتاب بهمن ماه س��ال گذش��ته منتشر و سپس 
رونمايي شد و حاال نسخه هاي چاپ دومش راهي كتابفروشي ها 
شده اند. »نعمت جان« سومین عنوان از مجموعه تاريخ شفاهي 
»زنان انقالب« و دومین كتاب مجموعه »پش��تیباني جنگ« 

است كه انتشارات راه يار منتشر مي كند. 
چاپ دوم اين كتاب، با 208 صفحه، ش��مارگان هزار نس��خه و 

قیمت 25هزار تومان عرضه شده است. 
...........................................................................................................

 آغاز ثبت نام در مدرسه 
رمان شهرستان ادب

ثبت ن�ام شش�مين دوره 
آموزش تخصصي و نگارش 
حرف�ه اي مدرس�ه رم�ان 
شهرستان ادب آغاز شد. 
ثبت ن��ام شش��مین دوره 
آموزش تخصصي و نگارش 
حرفه اي مدرس��ه رمان آغاز 
ش��د و نويس��ندگان جوان 
مي توانند تا 20 تیرماه 1400 
با مراجعه به پايگاه هاي اينترنتي شهرستان ادب يا مدرسه رمان 
اقدام به ثبت نام كنند. از ش��رايط مهم و ض��روري ثبت نام در 

دوره هاي مدرسه رمان داشتن سابقه ادبي است. 
مدرس��ه رمان پس از بررسي سابقه ادبي نويس��ندگان از افراد 
منتخب درخواس��ت خواهد كرد طرح رمان خود را در مهلتي 
يك ماهه ارائه كنند. منتخبان نهايي از میان ارائه كنندگان طرح 
رمان، با انتخاب اساتید مدرسه، وارد فرآيند 10 ماهه آموزش و 

نگارش رمان خواهند شد. 
نويس��ندگان در اي��ن دوره، ع��الوه  بر اس��تفاده مس��تمر از 
راهنمايي هاي اساتید اختصاصي در زمینه نگارش رمان خود، 
از آموزش هاي تخصصي توس��ط اساتید دانش��گاه، منتقدان و 
نويسندگان برجسته كشور بهره مند خواهد شد. آثار نوشته شده 
در طول دوره ششم مدرسه رمان، طبق روال دوره هاي گذشته، 
پس از تأيید شوراي علمي مدرسه، توسط انتشارات »شهرستان 

ادب« منتشر و به بازار كتاب راه خواهند يافت. 
مدرسه رمان شهرستان ادب به عنوان اولین و تخصصي ترين 
مدرسه رمان در ايران از سال 1393 فعالیت خود را آغاز كرده و 
تا به امروز پنج دوره موفق در بخش رمان بزرگسال و يك دوره 

مهم در بخش رمان كودك را پشت سر گذاشته است.

طراح ص�دا و صداگ�ذار س�ريال »زيرخاك�ي« می گويد: 
ب�راي صداگ�ذاري برخ�ي صداه�ا را باي�د از آرش�يو 
تهي�ه مي كردي�م و گم�ان مي كردي�م در آرش�يو ص�دا 
و س�يما موجود باشد اما متأس�فانه در آرش�يو سازمانی 
ب�ه اي�ن عظم�ت، چني�ن چيزهاي�ي وج�ود ن�دارد. 
سیدمحمد كشفي، طراح صدا و صداگذار سريال »زيرخاكي« 
كه فصل دوم آن به كارگردانی جلیل س��امان اين ش��ب ها 
از شبكه يك س��یما در حال پخش اس��ت، با بیان اينكه من 
همچنان مشغول كارهاي پاياني میكس و صداگذاري سريال 
زيرخاكي هستم به فارس گفت: در اين فصل دوبله هم داريم 
كه از بازيگران دعوت مي كنیم بیايند، چون برخي ديالوگ ها 
به خاطر قصه بايد عوض ش��وند و ديالوگ هايي هم خارج از 
كادر براي معرفي محیط داستان الزم است كه اضافه شود. 
مواردي هم اصالحات داريم كه بايد ديالوگ ها تغییر كند، هر 
چند آقاي نصیري نیا در مقام تهیه كننده و آقاي س��امان به 
عنوان كارگردان در مقابل اين اصالحات، پافشاري  مي كنند 
اما متأسفانه هنگام پخش غیر از چارچوبي كه تولیدكنندگان 
با آگاهي آن را رعايت مي كنند، مواردي به سلیقه ناظرپخش 

ربط دارد كه چارچوب خاصي ندارد. 
صداگذار سريال زيرخاكي گفت: فصل دوم اين سريال هم به 
لحاظ تعداد لوكیش��ن و بازيگران مفصل تر از فصل اول است 
و بیننده هنگام تماش��اي س��ريال متوجه پرهزينه بودن آن 
مي شود، حتي براي سكانس هاي كوتاه از بازيگر استفاده شده 
است. تعدد لوكیشن ها و شرايط برخي از آنها كار فیلمبرداري و 
تولید را سخت تر كرده  است. به نظر من، اين سريال، اثري فراتر 
از يك كار تلويزيوني و برخي قسمت ها در حد يك كار سینمايي 
است. او اضافه كرد: فضاها را بايد از لحاظ صوتي براي بیننده 
باورپذير كرد؛ چه در صحنه هاي جنگي و چه در خانه مروت. در 
خانه مروت، بايد حس شود دو خانواده كنار هم زندگي مي كنند 
اگر چه ما همیشه خانواده مروت را نمي بینیم اما بايد حضور اين 

خانواده از طريق ايجاد فضاي صوتي حس شود. 
وي ادامه داد: براي صداگذاري برخي صداها را بايد از آرش��یو 
تهیه مي كرديم و ما هنگام آغاز كار گمان مي كرديم در آرشیو 
صدا و سیما اين صداها موجود باشد اما مثاًل در سكانس حمله 
هوايي به تهران در شروع جنگ كه در قسمت دوم سريال بود، 
متأسفانه نتوانستیم از آرشیو سازمان به اين عظمت، خبري 
درباره نخستین حمله هوايي در سال 1359 پیدا كنیم و مجبور 

شديم آن را بسازيم. اين خیلي بد است كه ما يك آرشیو صوتي 
و حتي تصويري درباره جنگ نداري��م. آن هم اتفاقي مهم كه 

سال هاي زيادي از آن نگذشته است. 
كشفي افزود: شما حتي نمي توانید اطالعاتي درباره سال تولید 
س��رودهاي انقالبي و جنگي پیدا كنید، مثاًل اينكه در س��ال 
1359، چه سرودهاي حماسي و جنگي خوانده مي شده است. 
اطالعاتي درباره اينكه س��رودها براي كدام سال است وجود 
ندارد، مگر اينكه از خواننده اي كه آن را خوانده يا موزيسین آن 
اثر پرسیده شود، البته اگر در قید حیات باشند. در مجموع بانك 

صوتي ما درباره اوايل جنگ، خیلي ضعیف است. 
وي تشريح كرد: براي نمونه، ما فكر مي كرديم آقاي آهنگران از 
همان ابتداي جنگ مي خوانده و در برخي سكانس ها از صداي 
او استفاده كرده بوديم اما در گفت وگو با مدير جنگ آن زمان، 
فهمیديم كه او از سال های61- 60 ش��روع به خواندن كرده 
است، بنابراين مجبور شديم آن صداها را پاك كنیم. نمي دانم 

متولي اين امر كیست ولي در اين باره كم كاري شده است. 
اين صداگذار عنوان كرد: ما خیلي از صداهاي ادوات جنگي و 
انفجارها را با توجه به نوع انفجار ساختیم و براي ساخت آنها از 
كارشناسان نظامي و افراد باسابقه در جنگ مشورت گرفتیم. 
مشخصات فضاي صوتي را با توجه به اين مشورت ها و كارهاي 
مستندي كه در اين باره ساخته ش��ده بود، گرفتیم. براي ما 
واقع گرايي صداهاي آن زمان خیلي مهم است. براي جلوگیري 
از غلو به خصوص در اين كار كه اثر طنز و مفرحي است، بايد به 
اين نكته خیلي توجه مي كرديم. نبايد اين صداها، بازي بازيگر 
را تحت تأثیر قرار بدهد و بايد همسو با بازيگر باشد، از طرفي هم 

بايد فضاي خطر براي شخصیت را نشان بدهد.

امام حسن مجتبي)ع(:

كس�ی ك�ه از او چيزى خواس�ته 

می شود تا وعده ندهد، آزاد است 

و چون وعده داد، در بند آن است 

تا آنگاه كه به آن وفا كند.

)نزهه الناظر و تنبيه الخاطر(

زندگي پرفراز و نشيب ۵ بانوي بزرگوار اسالم در »فردا مسافرم«
داستاني عاشقانه در دل روز هاي پرمصيبت پس از واقعه عاشورا

داس�تان كتاب »فردا مسافرم« در بس�تر واقعه عاشورا شكل 
مي گيرد. فردي به نام »طرماح« در مس�ير حركتش با كاروان 
كربال روبه رو مي ش�ود و با امام حس�ين )ع( صحبت مي كند و 
پس از آگاهي از هدف امام حس�ين )ع( به ايشان قول مي دهد 
به سربازان ايشان بپيوندد، اما با يك بداقبالي روبه رو مي شود. 
مريم راهي، نويس��نده كتاب »فردا مس��افرم« با بیان اين مطلب 
پیرامون مضمون اين اثر به میزان گفت: كتاب »فردا مس��افرم« با 
هدف معرفي سیره پنج بانوي بزرگوار اسالم »حضرت لیال)س(«، 
»حضرت ش��هربانو )س(«، »حضرت ام البنی��ن )س(«، »حضرت 
رباب )س(« و »حضرت سكینه )س(« در قالب يك رمان نوشته شده 

است و اطالعاتي در مورد زندگي به مخاطب عرضه مي كند. 
وي عنوان كرد: داستان كتاب »فردا مسافرم« در بستر واقعه عاشورا 
شكل مي گیرد. فردي به نام طرماح در مس��یر حركتش با كاروان 
كربال روبه رو مي شود و با امام حسین )ع( صحبت مي كند و پس از 
آگاهي از هدف امام حس��ین )ع( به ايشان قول مي دهد به سربازان 

ايشان  بپیوندد، اما با يك بداقبالي روبه رو مي شود. 
اين نويسنده در همین راستا ادامه داد: طرماح قصد داشت آذوقه اي 
را كه به هم��راه دارد براي قبیله اش ببرد س��پس بازگردد و به امام 
حس��ین )ع( بپیوندد اما طرماح پس از انتقال آذوقه به سوي كربال 
راهي مي ش��ود و هنگامي كه به كربال مي رسد، ديگر آفتاب غروب 
كرده و با صحنه حادثه كربال مواجه مي شود و اين مرد دير به كاروان 
كربال رس��ید. وي روايت اصلي كتاب »فردا مس��افرم« را داستاني 
عاش��قانه در دل روز هاي پرمصیبت پس از واقعه عاش��ورا دانست 
و ابراز كرد: نجوا دختري عاشق پیش��ه از اهالي كوفه است. پدرش 

چند روزي پس از عاشورا به خانه بازگشته و از شدت حیرت آنچه 
ديده قادر به صحبت نیست و در همین حین كاروان اسراي »اهل 
بیت )ع(« نیز به شهر وارد مي شوند و دختر به ديدار آنان مي شتابد، 
سپس تصمیم مي گیرد با آنان همراه شود و ادامه داستان از زبان نجوا 
روايت مي ش��ود. نجوا تمام آنچه در سفر و همراهي با اسراي كربال 

مي بیند را بیان مي كند. 
وي با اشاره به دلیل نگارش كتاب »فردا مسافرم« بیان كرد: پس از 
پیشنهاد انتشارات كتاب نیستان براي نگارش كتاب »فردا مسافرم« 
به خاطر ارادتي كه به »ائمه معصومین )ع(« داشتم، اقدام به نوشتن 
كردم كه اين كار يك س��ال طول كش��ید. وي به ش��یوه نگارش 
كتاب هاي تاريخي- مذهبي از س��وي نويسندگان اشاره و تصريح 
كرد: مس��تندنگاري يكي از مقوله هاي مهم و تأثیرگذار در نگارش 
رمان هاي تاريخي مذهبي است و از سوي ديگر سطح بااليي از دقت 
در جذب مخاطبان را طلب مي كند، اين نوع رمان ها جذابیت  سیاري 

دارد و موجب استقبال مخاطبان مي شود.

   كتاب

     محمدصادق عابديني
انتشارات انقالب اسالمي وابسته به دفتر حفظ 
و نشر آثار آيت اهلل العظمي خامنه اى)مدظله( 
روز گذش�ته از دو كتاب »رجل سياس�ي« و 
»دولت جوان حزب الله�ي« كه مجموعه اى 
از بيان�ات مق�ام معظم رهب�ري در خصوص 
ويژگي هاي دولت جوان انقالبي و مفهوم رجل 
سياسي است در محل انتشارات رونمايي كرد. 
در آس��تانه س��یزدهمین انتخاب��ات رياس��ت 
جمهوري، دفتر حفظ و نش��ر آثار رهبر معظم 
انقالب، از دو اثر پژوهشي خود رونمايي كرد. اين 
آثار پیرو تأكیدات مقام معظم رهبري در انتخاب 

دولت جوان حزب اللهي منتشر شده است. 
    شاخصه هاي سياس�تمدار تراز انقالب 

اسالمي
كت��اب »رج��ل سیاس��ي« نگاه��ي دارد ب��ه 
شاخصه هاي سیاستمدار تراز انقالب اسالمي. 

حجت االس��الم علي محمدي، گردآورنده اين 
كتاب در مراس��م رونمايي از »رجل سیاسي« 
گفت: »اي��ن كت��اب در هفت فص��ل باور هاي 
سیاس��تمدار ت��راز، ش��ناخت هاي الزم براي 
سیاستمدار تراز، شاخص هاي سیاستمدار تراز، 
اهداف سیاستمدار تراز، وظايف سیاستمدار تراز، 
الگو هاي سیاستمدار تراز و جلوه هايي از الگوي 

سیاستمدار تراز را نشان مي دهد.«
وي افزود: »در فصل شاخص هاي سیاستمدار 
تراز ويژگي هاي اخالقي و رفتاري سیاستمدار 
ذكر شده است. اين شخص بايد به اسالم ناب، 

محور بودن مردم و پیشرفت پايبند باشد.«
محمدي گفت: »سیاس��تمدار تراز ب��ه دنبال 
محقق كردن معارف اس��الم در جامعه اسالمي 
است. در فصل وظايف سیاستمدار تراز رعايت 

تقوا از مهم ترين بخش هاي اين فصل است.« 
وي اف��زود: »در اين فص��ل ب��ه گناه هايي كه 
مسئوالن ممكن اس��ت مرتكب شوند از جمله 
تخطي از قانون اساس��ي اشاره ش��ده است. در 
فصل ششم الگو هاي سیاستمدار تراز از سخنان 
و الگو هاي تبیین شده توسط مقام معظم رهبري 
ذكر ش��ده و از دو الگوي بزرگ اس��المي يعني 
حضرت امیرالمؤمنین)ع( و امام خمیني)ره( در 

اين بخش استفاده كرده ايم.«
گردآورنده كتاب رجل سیاسي گفت: »در فصل 
هفتم نیز جلوه هايي از الگوي سیاستمدار تراز 
آماده ش��ده است. عمار ياسر، ش��هید بهشتي، 

سردار سلیماني و ش��هیدان باهنر و رجايي به 
عنوان الگو ه��اي يك سیاس��تمدار تراز مطرح 
شده اند. سیاستمدار تراز بايد معارف اسالمي را 
بشناسد. اين سیاستمدار بايد به مباني و اصول 

دين پايبند باشد.«
    ويژگي هاي دولت جوان حزب اللهي 

دومین اثر رونمايي شده در مراسم روز گذشته 
انتشارات انقالب اسالمي، كتاب »دولت جوان 
حزب اللهي« بود. اين كتاب نی��ز بر پايه بیانات 
مقام معظ��م رهب��ري پیرامون دول��ت جوان 
حزب اللهي گردآوري ش��ده و از سوي معاونت 
پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشي- فرهنگي 
انقالب اس��المي منتش��ر شده اس��ت. كتاب 
»دولت جوان حزب اللهي« به كوشش جمعي از 

پژوهشگران به رشته تحرير درآمده است. 
محمد اس��حاقي، معاون آموزش��ي و پژوهشي 
مؤسس��ه انقالب اس��المي درباره اي��ن كتاب 
گفت: »مؤسسه انقالب اسالمي انديشه و سیره 
رهبر معظم انقالب را با يك پويايي كه ناظر بر 
ضرورت ها و اولويت هاس��ت، مي بین��د و تولید 
كتاب »دولت جوان حزب اللهي« ش��اهدي بر 
اين مدعاست. اين بیانات مبتني بر انديشه هاي 
وحیان��ي، ش��ناخت از جريان ه��اي عموم��ي 
جهان ها و مكاتب نظ��ري و همچنین نظريات 
كارشناسي شده و نظام مند و همچنین زيست 
سیاس��ي رهبري اس��ت. اين پويايي، انديشه و 
سیره رهبري را به گوهر گرانبهايي براي پاسخ به 

نیازهاي جامعه امروز تبديل مي كند.« 
وي اف��زود: »در خصوص بیان��ات رهبر معظم 
انقالب بايد سه گام را برداشت: تفقه و شناخت، 
تبیین و ترويج و در نهاي��ت تحقق. جلوگیري 
از تحري��ف را هم بايد ب��ه آن گام ها اف��زود. در 
دولت جوان حزب اللهي ما بايد به آرای رهبري 
مراجعه كنیم و بیش از هر چیز نس��بت به آنها 
شناخت داشته باشیم. شكل گیري دولت جوان 
حزب اللهي مقدمه شكل گیري دولت اسالمي 
است. جلد دوم اين كتاب نیز هم اكنون در دست 
تدوين است كه بیش از هر چیز برنامه ای جامع 

براي دولت و احزاب به شمار مي رود.« 
اس��حاقي اضافه كرد: »كت��اب در چهار فصل 
»دولت«، »ج��وان«، »مفه��وم حزب اللهي« و 
»دولت جوان حزب اللهي« تدوين ش��ده است. 
در فصل چه��ارم كتاب به ش��كل گیري دولت 
جوان حزب اللهي پرداخته ش��ده كه در صورت 

تحقق، تحول در حكمران��ي را به دنبال خواهد 
داشت. جوان از نظر رهبري يك سازمان است و 
خود زمین بازي را تعیین خواهد كرد. متأسفانه 
از برنامه هاي توس��عه اول ي��ك غفلت تاريخي 
صورت گرفت و نقش جوانان كم شد. به هر حال 
اين كتاب چارچوبي است براي ارزيابي مديران 
كه آيا به تحوالت كشور شناخت دارند يا اينكه 
خیر؟ ضرورت دارد رسانه ها بر مبناي اين كتاب 

به مطالبه گري از دولتمردان بپردازند.« 
    تبيين نظام حكمراني اسالمي

حجت االس��الم علي ذوعلم، رئیس انديش��گاه 
بیانیه گام دوم مؤسسه تنظیم و نشر آثار رهبر 
معظم انق��الب در مراس��م رونمايي كتاب هاي 
»رجل سیاس��ي« و »دولت جوان حزب اللهي« 
گفت: »اين دو كتاب هر كدام از يك زاويه اي به 
تبیین نظام حكمراني تراز انقالبي مي پردازند. 
»دولت جوان حزب اللهي« از زاويه نگاه جمعي 
است و رجل سیاسي از زاويه نگاه فردي. مراد از 
رجل سیاس��ي هم صرفاً مناصبي چون رياست 
جمهوري نیست بلكه رفتار يك بخشدار و يك 
رئیس اداره س��اده و اعضاي نیروهاي نظامي و 
انتظام��ي را هم دربر مي گی��رد، بنابراين طیف 
گس��ترده حكمران��ان ذي��ل اين مفه��وم قرار 

مي گیرند.«
ذوعلم اضافه ك��رد: »ارزش هاي كالني كه بايد 
خروجي نظام حكمراني باش��د، از دولت جوان 
حزب اللهي بیرون مي آيد. بحث توزيع عدالت، 
آزادانديش��ي، تش��كیل فضاهاي نق��د، ترويج 
معنوي��ت و ن��گاه آخرت م��دار و توحیدمحور، 
اخالق و عزت ملي از جمله اين ارزش هاي كالن 
است كه همه آنها را مقام معظم رهبري در بیانیه 

گام دوم انقالب مطرح كرده اند.«
اين عضو هیئ��ت علمي پژوهش��گاه فرهنگ و 
انديشه اس��المي در ادامه با اش��اره به مشكل 
امروز جامعه ايران گفت: »مش��كل ما اين است 
كه برخي به ارزش ه��ا و آرمان هاي انقالب باور 
ندارند و در جه��ت تحقق اي��ن ارزش ها كار و 
برنامه ريزي نكرده و نمي كنند. برخي مي پرسند 
چرا نظام براي خود كادرسازي نكرده است؟ به 
نظر مي رس��د در نظام واليي كادرسازي لزوماً 
توسط احزاب انجام نمي گیرد بلكه در خود بدنه 

امت اين اتفاق رخ خواهد داد.«
ذوعل��م با اش��اره ب��ه كت��اب »دول��ت جوان 
حزب الله��ي« تأكید ك��رد: »دول��ت و احزاب 
مي توانند با اين كتاب به كادرس��ازي بپردازند. 
اينكه ما در مسئله عدالت موفق عمل نكرده ايم، 
به اين دلیل اس��ت كه نیروي مناس��ب اين كار 
را نداش��ته يا تربی��ت نكرده اي��م. دولت جوان 
حزب اللهي اگر مي خواهد به تحوالت اساس��ي 
در روش ها و ارزش هاي رايج در تعامالت با مردم 

دست بزند، به چنین منابعي نیاز دارد.«
در حاشیه مراسم رونمايي از كتاب هاي جديد 
انتشارات انقالب اسالمي، از نشان )لوگو( جديد 

اين مؤسسه انتشاراتي رونمايي شد. 
متن كامل كتاب »دولت جوان حزب اللهي« در 
آستانه سیزدهمین انتخابات رياست جمهوري 
از سوي انتش��ارات انقالب اس��المي به صورت 
رايگان در فضاي مجازي منتشر شده و در اختیار 

عالقه مندان قرار گرفته است

انتشارات انقالب اسالمي از كتاب هاي جديد خود رونمايي كرد

 تبيين »رجل سياسي«
و »دولت جوان حزب اللهي«

     شعر

 رباعي هاي طنز بهاء الدين خرمشاهي را 
در »دلرباعي ها« بخوانيد

مجموعه ش�عر »دلرباعي ها« اثر بهاء الدين خرمشاهي در انتشارات 
مرواريد منتشر شد. 

مجموعه شعر »دلرباعي ها« سروده بهاء الدين خرمشاهي كه به تازگي در 
انتشارات مرواريد منتشر شده است 200 رباعي طنزآمیز را دربرمي گیرد 
كه درباره موضوعات مختلفي از جمله شعر و شاعري، ازدواج، عشق، دست 
شكس��تگي، فیش حقوقي، دين پژوهي، سفرنامه و مرگ انديشي سروده 
شده اند. در اين اثر نقیضه ش��عر خیام هم ديده مي شود. در مقدمه كتاب 
مي خوانیم: »با حفظ وزن رباعي، قالب را دس��تكاري ه��م كرده ام يا يك 
داستان كوتاه را در چند رباعي پیوسته عرضه مي دارم يا گاهي رباعي را به 
صورت قطعه دوبیتي يا به شكل مثنوي آورده ام. اين عنوان هم برگرفته از 
اين مصرع زيبا، اثر طبع جناب نصرت فیروزپور است كه در امر قضا، َقَدر 

است: با چار ربائي چو رباعي دل من.«
از عهد شباب شعرپايي كردم

با شعر بس احساس رهايي كردم
يك ناشر خوب دل ربود از كف من

من هم به كالم دلرباعي كردم
در يكي از شعر هاي اين اثر آمده است:

»از زنگ غبار ها ستردي دل من
با جلوه سر پنجه فشردي دل من

من بر سر دل با تو قماري كردم
غافل كه تو بي قمار بردي دل من«.


