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شبیخون فرهنگی تهدیدی است که تمام مذاهب 
و فرقه های الهی جهان را تهدید می کند. مسلمانان 
باید با اتحاد با یکدیگر در مقابل این تهدید مقاومت 
کنند. مجمع ناشران انقالب اسالمی در روز تأسیس  
مجمع تقریب مذاهب به  فرمان رهبر معظم انقالب، 
برخ�ی از کتاب های ای�ن ح�وزه را معرف�ی کرده 
اس�ت. خوانندگان در این مجموعه ب�ا کتاب  هایی 
آش�نا خواهند ش�د که دیدگاه اهل بی�ت)ع(، امام 
خمین�ی)ره(، رهب�ر معظ�م انق�الب و...  را ش�رح 
می دهند. همچنین کتاب  هایی معرفی  ش�ده است 
تا ابعاد نظری و س�طوح مفهومی وحدت اس�المی 
برای مخاطبان مشخص شود تا با ارزیابی مسائل روز 
جهان به اهمیت وحدت در میان مسلمانان پی ببرند. 

 وحدت اسالمی در نگاه اهل بیت)ع( 
»وحدت اسللامی در نگاه اهل بیت)ع( « عنوان کتابی 
اسللت به قلم حسللین الراضی که به همللت ام البنین 
قزلسللفلو ترجمه و در 196 صفحه به همت انتشارات 
انقاب اسامی منتشر شده است. کتاب دارای 9 فصل 
است و تاش دارد محورهای اصلی وحدت اسامی را 
معرفی کند. در این کتاب خوانندگان با مباحثی نظیر 
عوامل و اسباب اختافات در میان مسلمانان، انحطاط و 
عقب افتادگی امت اسامی، نقش و پافشاری پیامبر اکرم 
و اهل بیت)ع( بر اتحاد امت اسامی، نقش امام حسن 
و امام حسین)ع( در دستیابی به اتحاد اسامی، نقش 
و جایگاه علمای مسلمان مانند شللیخ بهایی در اتحاد 
اسامی، چگونگی مواجهه با دیگرانی که از ما متفاوت 
هستند بر اساس آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت 

آشنا خواهند شد. 
 اهل بیت)ع( محور وحدت

»اهل بیت)ع(؛ محور وحدت« عنللوان کتابی به قلم 
احمد حسین یعقوب اسللت که عباس جالی آن را 
ترجمه و انتشللارات بوسللتان کتاب قم منتشر کرده 
است. این کتاب 604 صفحه ای در سه بخش سامان 
یافته است. نویسللنده با تذکر این نکته که مصلحت 
مسلمانان بر اسللاس آموزه های اسللام دستیابی به 
وحدت است، خاطرنشان می کند که تمام مسلمانان 
عالم باید برای دسللتیابی به این مهم تاش کنند. او 
دستیابی به وحدت را با محوریت اهل بیت)ع( ممکن 
می داند و کتاب خود را بر این اسللاس پیش می برد. 
مؤلف در فصل اول با عنوان »ارکان شللرعی وحدت 
امت اسامی«، ماهیت وحدت اسامی را با بیان ارکان 
آن توضیح می دهد و همچنین، به ارائه بحثی تاریخی 
به نقش قرآن و رسول اکرم )ص( در مسیر دستیابی به 

وحدت اشاره می کند. 
»اختاف پس از وحدت و ائتللاف « عنوان بخش دوم 
اسللت. در این بخش ماهیت اختاف و مسیر هایی که 
منجر به این اختافات می شود، توضیح داده  شده است. 
همچنین در انتهای این بخش، جایگاه قوانین بشری در 
میان مسلمانان ارزیابی  شده است. بخش سوم با عنوان 
»درهم ریختن نظام سیاسللی بعد از وفللات نبی اکرم 
)ص(«، پس از ارائه مباحثی تاریخی از صدر اسللام به 
بعد به ریشه های تاریخی اختافات مسلمان اشاره دارد. 
نویسنده در این بخش نظام حقوقی الهی زمان پیامبر 
اکرم)ص( را برای خوانندگان شللرح می دهد و با ذکر 
حوادثی تاریخی، به نشانه های فاصله گیری از این نظام 
سیاسی توسط برخی افراد پس از نبی اکرم)ص( اشاره 
می کند تا از این طریق، ریشه های جدایی مسلمانان را 

نشان دهد. 

  وحدت از دیدگاه امام خمینی)ره(
کتاب »وحدت از دیدگاه امللام خمینی)ره( « به همت 
معاونت پژوهشللی مؤسسه آموزشللی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( جمع آوری و توسللط مؤسسلله تنظیم و 
نشللر آثار امام خمینی)ره( در 529 صفحه چاپ  شده 
اسللت. در این کتاب تاش شده  اسللت با مرور بیانات 
امام خمینی)ره( تصویری از وحدت در اندیشه ایشان 

ارائه گردد. 
وحدت در نظر امام خمینی )ره( سللطوح گسترده ای 
دارد. در نظر ایشان وحدت از سللطح وحدت در میان 
مستضعفان عالم در مقابل مسللتکبران آغاز می گردد. 
در ادامه، پیروان ادیان الهی باید در مقابل مشرکین و 
ملحدین به وحدت دست یابند. این سطوح در اندیشه 
ایشان ادامه می یابد و ایشللان با دقتی بی مانند، عوامل 
و روش های دسللتیابی به هرکدام از این سطوح را ارائه 
می دهند. کتاب حاضر با پرداختن به این موضوع پس 
از ارائه مقدمه در فصل اول، با ارجاع مکرر به بیانات امام 
خمینی)ره( ماهیت وحدت را توضیح داده اسللت. در 
فصل دوم به ضرورت های ایجاد وحدت اشاره می شود. 
در فصل سللوم به روش های ایجاد وحدت اشاره  شده 
اسللت. فصل چهارم به آثار و نتایجی که وحدت به بار 
می آورد، پرداخته است و وجوه مختلفی که وحدت به 
همراه دارد، موضوع فصل پنجم است. در فصل ششم نیز 

به شرایط فقدان وحدت پرداخته شده  است. 
 وحدت اسالمی از دیدگاه قرآن و عترت

آیت اهلل سیدمحمدباقر حکیم، از مشهور ترین عالمان 
دینی عراق، با دردمندی و آگاهی نسبت به مسائل روز 
مسلللمانان در کتاب خود »وحدت اسامی از دیدگاه 
قللرآن و عترت«، مبانللی وحدت در میان مسلللمانان 
را ارزیابی کرده اسللت. این کتاب توسللط عبدالهادی 
فقهی زاده ترجمه و به همت انتشللارات بوستان کتاب 
قم منتشر شده است.  سیدمحمدباقر حکیم در کتاب 
خود با توجه به مسائل روز ارجاعات فراوانی را به قرآن 
و سنت داده است تا از این طریق، مسیر را برای رسیدن 

به وحدت روشن سازد. 

 غدیر، محور وحدت اسالمی
»بحث از غلدیر خم و واقعه ای کلله در آن اتفلاق افتاد 
که همان نصللب امیر مؤمنان علیه السللام به امامت و 
جانشینی پیامبر اسللت، نه تنها در راسلللتای وحدت 
امت اسللامی اسللت، بلکه دارای پیام  ها و دستوراتی 
به مردم و مسللئوالن اسللت که می توان با عمل کردن 
به آنها جامعه ای ایده آل اسلللامی به وجود آورد و به 
تعبیری دیگر، می توان این واقعه عظیم اسلامی را از 
جنبه تاریخی خارج کرده و به سطح جامعه آورد و آن 
را کاربردی نمود.« آنچه با یکدیگر خواندیم، بخشی از 
کتاب »غدیر محور وحدت اسامی« به قلم علی اصغر 
رضوانی است که در 64 صفحه به همت انتشارات مسجد 
مقدس جمکران به چاپ رسیده است. نگارنده در سطر 
سطر این کتاب تاش کرده است تا ابعاد وحدت بخش 
واقعه غدیر را برای خوانندگان شللرح دهللد. او با ذکر 
دیدگاه های عالمان اهل سنت مانند غزالی، ابن جوزی، 
فرغانی، شافعی و... در مورد واقعه غدیر می خواهد پیام 

غدیر را که همان وحدت است تبیین کند. 
 ارج نامه انس�ان: طرح�ی برای رش�د و تعالی 

روابط انسانی
 امام موسی صدر سخنرانی های تاریخی و بی نظیری از 
خود برجای گذاشته اند. ایشان در سخنرانی های خود 
مکرر از واژه برادری و وحدت استفاده کرده  و در زندگی 
خود نیز بر آن پایبند بودند. بیانات ایشان درباره وحدت 
ادیان در میان عالمان مشهور است. او با آشنایی کامل 
به تاریخ و دین در مورد سطوح مختلف زندگی انسان 
اندیشیده اسللت. یکی از اصلی  ترین سللطوح زندگی 
آدمیان روابط اجتماعی و انسانی است. کتاب »ارج نامه 
انسللان: طرحی برای رشللد تعالی روابط انسللانی« از 
مجموعه گفتارهای امام موسی صدر است که به همت 
شرکت چاپ و نشر بین الملل به چاپ رسیده است. این 
کتاب را محمدصادق حسین زاده ترجمه کرده است و 
در 160 صفحه تاش دارد گزارشی تحلیلی از عقاید و 
باورهای امام موسی صدر درباره الزامات روابط اجتماعی 

انسان ارائه دهد. 

 بیداری و وحدت امت اسالمی
آیللت اهلل علیرضا اعرافی بللا آگاهی کامل از مسللائل و 
چالش های امت اسامی در روزگار کنونی از سویی و از 
سمت دیگر توجه به گفتمان بیداری اسامی به عنوان 
مسیری برای ر هایی که حاصل وحدت مسلمانان است، 
کتابی را به نگارش درآورده اند. »بیداری و وحدت امت 
اسللامی« عنوان کتابی 352 صفحه ای اسللت که به 
همت مؤسسه اشللراق و عرفان به چاپ رسیده است. 
نگارنده در این کتاب با هدف تقویت و تحکیم گفتمان 
بیداری اسامی مباحثی را طرح می کنند که منجر به 
پرهیز از اختافات می شللود. همچنین، خوانندگان با 
خواندن این کتاب با عوامل احیای تمدن اسامی آشنا 

خواهند شد. 
 گزارش به کنسول

دستیابی به اتحاد اسامی از طریق همراهی و همکاری 
میان فرق مختلف اسامی، سریع تر در نسبت با سایر 
مسللیر ها ممکن خواهد شللد. در این  بیللن همکاری 
صاحبان قلم می تواند در این مسیر راهگشا باشد؛ زیرا 
همکاری آنها تبدیل به یک الگو برای سایر افراد جامعه 
خواهد شد. کتاب »گزارش به کنسول « یکی از همین 
نوع فعالیت هاسللت که بیانگر وحدت در میان برادران 
اهل سنت و تشیع اسللت. این کتاب شامل 10داستان 
کوتاه با محوریت وحدت مسلللمانان است که در 158 
صفحه به همت انتشارات کتابسللتان معرفت به چاپ 

رسیده است. 
داسللتان های »گزارش بلله کنسللول « در مختصات 
مختلللف تاریخی بلله موضوع وحللدت اشللاره دارد. 
نویسندگان در داستان های خود گاه به جنگ جهانی 
اول و گاه به وقایع امللروز پرداخته اند. همچنین این 
داستان  ها مختصات مختلف جغرافیایی را نیز شامل 
می شود. تمام داسللتان  ها در جغرافیای وسیع ایران 
فرهنگی روایت می شود و از افغانستان تا عراق و شمال 
و جنوب ایران را در بر می گیرد. اسامی نام آشنایی در 
این مجموعه حضور دارند. خوانندگان با خواندن این 
کتاب با داسللتان هایی مانند »گزارش به کنسول « به 

قلم محمدرضا شللرفی خبوشللان، »بعونک یا عزیز« 
به قلم بهزاد دانشللگر، »آفتابی در پشت کوه « به قلم 
ابراهیم حسن بیگی، »پر طاووس و بهای آدم ماندن « 
به نویسندگی یوسللف قوجق، »گزارش های مفصل 
بررسللی یک انفجار « به  نویسندگی مهدی حمیدی 
پارسا و »شب طوالنی« به قلم عبدالرحمن اونق آشنا 

خواهند شد. 
   امت اسالمی: بازخوانی اندیشه راهبردی رهبر 

معظم انقالب درباره وحدت اسالمی
»امت اسامی: بازخوانی اندیشه راهبردی رهبر معظم 
انقاب درباره وحدت اسللامی« عنوان کتابی اسللت 
که حسللن رحیم پور ازغدی گردآوری  کرده است. این 
کتاب در 102 صفحه به همت انتشارات انقاب اسامی 
منتشر شللده اسللت. وحدت آموزه ای است که توسط 
اهل بیت عصمت و طهارت توصیه  شده است. موضوع 
این کتاب بازخوانی و تبییللن دیدگاه های رهبر معظم 
انقاب درباره وحدت اسامی است. نگارنده تاش کرده 
است وحدت از منظر رهبر انقاب را در سطوح مختلف 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و...  ارزیابی کند. همچنین 
تاش کرده است شبهات موجود در ذیل این مباحث 
را نیز پاسخ دهد. خوانندگان در این کتاب با پنج گفتار 
یعنی  رحمت و وحدت، مذهب و وحدت، اهل سللنت، 
اهل محبت، وحدت امت اسام و دشمنان وحدت آشنا 

خواهند شد. 
 درآمدی بر مبانی وحدت اس�المی: چالش  ها 

و فرصت ها
با نگاهی به تاریخ اسام درخواهیم یافت وحدت در میان 
مسلمانان از همان ابتدا مورد توصیه اهل بیت عصمت 
و طهارت بوده اسللت اما خفقان و سلللطه مسللتبدان 
در دوره های تاریخللی منجر به تفرقلله و از بین رفتن 
وحدت میان مسلمانان شللده است. در روزگار کنونی، 
با تاش عالمانی نظیر سللیدجمال الدین اسللدآبادی، 
امام خمینی )ره(، امام موسی صدر، آیت اهلل سیدعلی 
خامنلله ای و...  مجدد این اصطللاح وارد ادبیات دینی 
و سیاسی و اجتماعی مسلمانان شللده است. آشنایی 
با وحدت اسللامی یکی از اصلی  ترین اشتغاالتی است 
که مسلللمانان باید به آن بپردازند. »درآمدی بر مبانی 
وحدت اسللامی: چالش  ها و فرصت ها« عنوان کتابی 
به قلم محمدحسین مختاری اسللت که ابعاد مختلف 
وحدت اسللامی را ارزیابی کرده اسللت. این کتاب در 
362 صفحه به همت دانشگاه مذاهب اسامی به چاپ 

رسیده است. 
نگارنده در این کتاب بلله واکاوی مبانی دینی وحدت 
اسامی پرداخته و فرصت  ها و چالش های این عرصه را 
برای مخاطبان خود بیان داشته است. او برای این مهم 
کتاب خود را در هفت فصل سامان  داده است. در فصل 
اول، خوانندگان با کلیات مفهوم وحدت اسامی آشنا 
خواهند شللد. در فصل دوم، به جایللگاه قرآن به عنوان 
منادی وحدت پرداخته  شللده و شللاخص  ها و مبانی 
وحدت اسامی از منظر قرآن کریم معرفی  شده است. 
وحدت در سیره اهل بیت)ع( موضوع فصل بعدی است 
که به تاش های ائمه اطهار برای دسللتیابی به وحدت 
توجه دارد. فصل چهارم نیز به جایگاه علمای اسام برای 
دستیابی به وحدت با ذکر نمونه های تاریخی می پردازد. 
خوانندگان در فصل پنجم با مدار اصلی وحدت یعنی 
عقانیت آشنا خواهند شللد. در فصل ششم به موانع و 
چالش های دسللتیابی به وحدت اسامی اشاره شده و 
فصل هفتم عهده دار شرح راهکارهای ایجاد و گسترش 

وحدت اسامی است.  

ای�ن روز ها ک�ه فش�ار اقتص�ادی کم�ر فرهنگ و 
فعالیت های فرهنگی را شکس�ته است و رسانه ها 
نیز تبلیغ�ات الکچری ب�رای تربیت فرزن�دان در 
دس�تور کار دارند، مرور خاطرات و ابتکارات جالب 
دلس�وزان فرهنگی از جمله مرحوم امیرحس�ین 
فردی نویس�نده و س�ردبیر وق�ت مجل�ه کیهان 
بچه ها ش�نیدنی اس�ت. فردی که ش�اید خیلی ها 
او را با رمان هایش می شناس�ند، س�ال ها سکاندار 
مجله کیه�ان بچه ه�ا ب�ود و فعالیت ه�ای جالبی 
در تاری�خ ادبی�ات کش�ور رق�م زد. »ج�وان« در 
همی�ن ارتباط ب�ا ناصر ن�ادری از اعضای ش�ورای 
نویس�ندگان کیهان بچه ها گفت وگو کرده اس�ت. 

ش�ما از چ�ه زمان�ی وارد دنیای نوش�تن و 
قصه نویسی شدید؟

12سللاله بودم که عضو کتابخانه مسللجد جواداالئمه 
شدم. آنجا آقای فردی جلسات قصه نویسی در کتابخانه 
تشکیل داد که من هم بر حسب عاقه ای که داشتم به 
همراه بعضی از دوستان از جمله شهید غنی پور و آقای 
ناصری حضور داشللتیم و به نوعی گعده اولیه جریان 
قصه نویسی در مسجد شکل گرفت که در مسیر آینده 

ما بسیار تأثیرگذار بود. 
 مرحوم فردی در مؤسسه کیهان بچه ها چه 

تغییراتی ایجاد کرد؟
ایشان بعد از یکی دوسللال حضور در حوزه هنری که 
عمدتاً هم مسئولیت بخش داستان را با نقی سلیمانی 
و مرحوم محسن سلیمانی داشتند به مؤسسه کیهان 
رفت. آنجا مدیرمسئول و سردبیر این مجله هفتگی بود 

و انصافاً اگر با دید علمی و پژوهشی بخواهیم به سابقه 
قبل از انقاب کیهان بچه ها نگاه داشللته باشیم عمدتاً 
مطالبش ترجملله ای بود که خیلللی ارتباطات بومی و 
معنایی زیباشناسانه با مخاطب کودک و نوجوان ایرانی 
نداشللت ولی مرحوم فردی با هنر خود در آن تغییرات 

اساسی و خوبی ایجاد کرد. 
قبل از انق�الب کیه�ان بچه ها چ�ه فضایی 

داشت؟
آن زمان شللاعران و نویسللندگان خیلی کللم بودند و به 
انگشتان دو دست هم نمی رسللیدند. عمدتاً هم در حال 
تجربه اندوزی بودند. به همین خاطر در مجله کیهان بچه ها 
آدم قوی نداشتیم اما مرحوم فردی بعد از اینکه مسئولیت 
نشللریه را به عهده گرفت، بافاصله با درک نیاز مجله به 
مطالب بومی دو جلسه جداگانه قصه و شعر تشکیل داد. 
در بخش شللعر خانم قاسللم نیا حضور داشت و در بخش 
داستان هم عمدتاً چهره های صاحبنامی که امروز مطرح 
هستند. خانم ها و آقایان به صورت هفتگی جلسه داشتند 
و مطالبشان نقد و بررسی  می شد سپس مطالب مصوب 

منتشر  می شد تا خروجی خوبی داشته باشد. 
بازخورد مجله بین مخاطبان چگونه بود؟

دهه 60 دهه طایی مطبوعات بود. به کیهان بچه هایی 
که مربوط به سال 1376هست نگاه می کردم به جرئت 
می توانم بگویم که نیمی از این مطالب منتشللر شللده 
بسللیارپخته بوده اسللت درحالی که مشخصه مطالب 
ژورنالیستی این است که نباید جنبه ماندگاری داشته 
باشللد. جالب اسللت به قدری این مطالب هم به لحاظ 
زیباشناسللی ادبی و هم به لحللاظ درونمایه های قابل 
اعتنایی کلله در آنها وجود دارد، قللوی بودند که حتی 

بخش هایی از آنها به شکل کتاب هم منتشر شده است 
و بعضی هم در جشنواره ها جایزه گرفتند. 

توزیع مجله به غیر از تهران در سایر شهر ها 
و مناطق به چه صورت بود؟

مجله کیهان بچه ها متعلق به همه کودکان و نوجوانان 
این سللرزمین بود به غیر از اینکه در شهرهای مختلف 
توزیع  می شد تا جایی که امکانش بود در روستا ها هم 
توزیع داشللت. مرحوم فردی وقتی خودش سللردبیر 
مجله شد با کودکان روستا ارتباط حسی برقرار می کرد 
در دوره جنگ تحمیلی زمانللی کمبود کاغذ و دفتر به 
شدت برای بچه ها به خصوص روستاییان وجود داشت. 
ایشان یک شماره از کیهان بچه ها را مطلبی چاپ کرد 
که به شکل یک دفتر منتشر شد و با همان قیمت تقریباً 
ارزانی که کیهان بچه ها داشللت، فروخته شد تا بچه ها 

از مجله برای نوشتن اسللتفاده کنند. این نشان می داد 
که ایشان با نهایت دلسوزی فکر آن کودکان روستایی 
دورافتاده هم بود تا به شکلی آن رنج نداشتن دفتر مشق 

را از یادشان ببرد. 
تیراژ نشریه چه تعداد بود؟

 جالب است برخی از شماره های مجله به 300هزار نسخه 
هم می رسد که واقعاً با قواعد امروز مطبوعات به خصوص 
مطبوعات کودک تعجب آور است. مرحوم فردی تقریباً یک 
دوره 31ساله یعنی از سال 61 تا سال 92 زمانی که مرحوم 

شد تقریباً نیمی از عمر سردبیر این مجله وزین بود. 
کار در مجله کیهان بچه ها درآمد خوبی هم 

داشت؟
اصًا ایشان یک وزنه برای نشریه محسوب  می شد چون 
کار برای مجله آن هم به شکل هفتگی در طول 31 سال 

عشق و پشللتکار و انگیزه می خواهد. این کار خیلی از 
لحاظ جنبه های مالی و دنیللوی انگیزه بخش نبود که 
با توجه به جایگاه و شللأن اجتماعی و ادبی که داشت 
بخواهد سال ها آنجا بماند و پافشاری برای چاپ داشته 
باشد اما به خاطر اعتقادی که به این کار داشت تقریبا 
31سال هر روز و هر ساعت به کودکان این سرزمین فکر 

کرد و تا زمان مرگ هدایتگر مجله بود. 
به نظر ش�ما رمز موفقیت مرحوم فردی چه 

بود؟
پللس از حضللور مرحللوم فللردی در دهلله60 بعد ها 
پژوهشگران منصف تاریخ مطبوعات کودک و نوجوان 
این دوره را دوره طایی مطبوعللات کودک و نوجوان 
نامیدند. علتش هم روحیه بسللیار مهربان و پدرمأبانه 
ایشللان بود. به نظر من اغلب یا همه دوسللتانی که در 
دهه 90 به عنوان بزرگان ادبیات کودک و نوجوان ایران 
قلمداد می شوند و چه بسا آثارشان فراتر از مرزهای ایران 
نام و شهرتشان جهانگیر شده و حتی آثارشان ترجمه 
هم شده و در بعضی از جشنواره های بین الملل رفته اند 
همگی به خصللوص در دهه 60 وامللدار روحیه پدرانه 
فردی هستند. کیهان بچه ها دانشگاه ادبیات کودک و 
نوجوان بود که خروجی اش امروز بزرگانی هستند که 
امروز بر قله ادبیات کودک و نوجوان ایران ایستاده اند. 
چطور می شود در یک مسجد به خاطر حضور انسانی 
متدین و روشنفکر انقابی، 15 تا 20 نویسنده مختلف 
ادبی تربیت شود این یک اتفاق بزرگی است که مدیون 
شخصیتی چون مرحوم فردی است که دلسوز فرهنگ 
بود و  ای کاش این الگوی مدیریتی در بخش های دیگر 

نیز تمرین و تأمین  می شد.

بازتاب وحدت اسالمی در عرصه نشر 
تفکر اندیشمندانی چون حضرت آیت اهلل خامنه ای، امام موسی صدر، سیدمحمدباقر حکیم و آیت اهلل اعرافی درباره وحدت مذاهب اسالمی

 به مناسبت هفته وحدت در قالب یک بسته پیشنهادی در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است

کیهان بچه ها دانشگاه ادبیات کودک و نوجوان بود
گفت وگوی »جوان« با عضو شورای نویسندگان کیهان بچه ها در دهه 60

   گزارش

خزاعی: فیلم کوتاه
 خاستگاه اندیشه ورزی انقالبی 

و جوان سازی سینماست
رئیس س�ازمان س�ینمایی ب�ا حض�ور در محل 
برگزاری جش�نواره بین الملل فیلم کوتاه تهران 
توضیحاتی را درب�اره مدیریت س�ینما و تغییر 
مدیران آن داد و از فیلم کوتاه به عنوان خاستگاه 
اندیشه ورزی انقالبی و جوان سازی سینما یاد کرد. 
محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی در بازدید 
خود از جشللنواره فیلم کوتاه تهران این جشللنواره 
را آینده سللینمای ایران نامید و گفللت:»  خیلی از 
فیلمسللازان ما از این طریق وارد سللینمای بلند و 

بدنه شده اند.«
وی عنوان کللرد که امروز دیگر مانند گذشللته این 
جریان صرفاً مسیر و کانالی برای ورود به سینمای 
بلند نیست و می بینید که به صورت حرفه ای به این 

مقوله پرداخته می شود.
او در ادامه درباره ویژگی های خللاص فیلم کوتاه و 
جشنواره فیلم کوتاه تهران که باعث امتیاز آن شده 
است، گفت: » یکی از خصوصیات فیلمسازی کوتاه، 
رو به رو شدن با اتفاقات تازه و نو است. همین شور و 
حرارت و اعتراض  ها و حتی فریاد باعث می شود که 
جنس جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران متفاوت 

از جشنواره های دیگر باشد.« 
خزاعی اضافه کرد که جریان فیلم کوتاه را بهترین 
خاستگاه برای جوان سازی و اندیشه ورزی انقابی 
سینمای ایران خواند و بدین ترتیب سینمای فیلم 
کوتاه را گلوگاه و ورودی فیلمسازان جوان انقابی و 

آینده سازان سینمای انقاب تعریف کرد. 
دبیر وقت جشنواره ملی فیلم فجر و جشنواره فیلم 
مقاومت در بخش دیگری از صحبت هایش باتوجه به 
احتمال ادغام حوزه  هایی در سینمای کشور، احتمال 
یکی شللدن و زنجیره وار شللدن »بنیاد سللینمایی 
فارابی« و »انجمن سللینمای جوانان ایللران « را به 
معنای ادغام سازمانی ندانست و توضیح داد که این 
موضوع به معنای تبدیل شدن بخش های مختلف 

مدیریتی سینما به یک چرخه است. 
او گفللت: معنایش این اسللت که فیلمسللازی که 
تحصیات خود را تمام کرده اسللت، برای سللاخت 
آثارش نیللاز به حمایت دارد. چرخلله ای که تعریف 
می کنند بلله ایللن فیلمسللاز ها کمللک می کند و 
ادامه دهنده مسللیر هم می شللود. همه بخش های 
سللازمان های سللینمایی مکمل هم خواهند بود و 

سیاستی مشترک خواهند داشت. 
خزاعی تغییر مدیریتی در انجمن سینمای جوانان 
ایران را در حد احتمال دانست و با اشاره به تجارب 
موفق موسوی در انجمن و جشنواره گفت:»  همین 
االن چند وزارتخانه به دنبال ایشان هستند حتی نامه 
درخواستشان را به من زده اند. به عنوان کسی که کار 
کرده و تجربه کسب کرده تمایل داریم در کنارمان 
باشند. اما به نظر و خواسته خودشان بستگی دارد.« 
خزاعی درباره وضعیت اکران فیلم کوتاه به ارتباط 
میان موضوع اقتصاد و اکران اشللاره کللرد و گفت: 
طبیعتاً فیلم کوتاه در تمام دنیا اقتصادی بر اساس 
حمایتی که از آن می شود، دارد. این به معنای این 
نیست اگر موفق باشللیم فیلم کوتاه را اکران کنیم 
صد درصد به این جمع بندی برسیم که می تواند به 
اقتصادش کمک کننده باشد. یک زمانی سینمایی 
مختص اکران فیلم های کوتاه طراحی شده بود، تنها 
محل عرضه جشنواره نبود، در برنامه  هایی که برای 
مجموعه  هایی تابع سللازمان سینمایی می نویسیم 

تغییر و تحوالت در ساختار خواهیم داشت. 
وی درباره برخی گایه های فیلمسازان در این دوره 
عنوان کرد: در این دوره من بیشتر در جریان کار ها 
بودم و چند اثر را آقای موسوی به من نشان داد تا در 
جریان کلیت فیلم  ها قرار بگیرم. من فیلم  ها را دیدم 
و لذت بردم و واقعاً فیلم های خوبی هسللتند. آقای 
موسللوی خودش درباره اعتراضات به من زنگ زد، 
من هم تلفنی با چند نفر از معترضان صحبت کردم 
و به آنها گفتم صدای شما را شللنیدم، اینطور نبود 
که فیلمسللازان اعتراض کنند و ما بی خیال باشیم 
حتی با آقای موسوی جلسلله ای داشتیم تا ببینیم 
می توانیم راهکاری داشته باشیم تا بعضی از آثار را 
در جشنواره داشته باشیم یا نه، ولی امکانپذیر نبود، 
من نام این اعتراضات را شللور جوانی نام می گذارم. 
من هم وقتی فیلمسللازی کوتاه می کردم و فیلمم 
در جشنواره ای پذیرفته نمی شد، اعتراض می کردم. 
این اعتراضات محترم است، حتی آقای موسوی در 
دو سه نوبت پیگیر بودند تا ببینیم چه کار می شود 
برای آنها کرد. وقتی جشنواره ای با تکثر انواع داریم، 
مجبور به ریزش برخی فیلم  ها هسللتیم، تخصص 
اصلی من برگزاری جشنواره هاست و در جریان این 
امور هسللتم. معموالً پارامتر ها و شاخص ها در همه 
جشللنواره  ها وجود دارد. وقتی فراخوان موضوعی 
اعام شده باید پایبند آن موضوع باشیم. اگر موضوع 
آزاد بود  می شللد این موضوعللات را گفت ولی همه 
جشللنواره  ها سیاسللت  هایی دارند. به نظللرم آقای 
موسوی ساختارشللکنی و فراخوان را طبق موضوع 
طراحی کرد. با این حال به نظللرم جوانی به همین 

جنب و جوش ها و اعتراضات است. 

سینما

  گفت وگو


