آیت اهلل رئیسی:
یوسف کرمی بازیگر و مقلد صدا که این روزها ویدئوهایش در فضای مجازی دست به دست میشود از تقلید صدای مربیان فوتبال
میگوید .یوسف کرمی بیشک یکی از توانمندترین هنرمندان ایران در زمینه تقلید صداست .او صدای چهرههای زیادی را تقلید
میکند .اخیرا کرمی در برنامه زنده رود حاضر شد و صدای تعدادی از چهرههای فوتبال از جمله کفاشیان ،پیروانی ،اکبر میثاقیان،
علی پروین ،علی دایی و ..را تقلید کرد .ویدئوی این برنامه بازخورد فوقالعادهای در فضای مجازی داشت

فیلمهای اکران «هنر و تجربه» اضافه شد
بــه نقــل از روابــط عمومــی موسســه هنروتجربــه،
از هشــتم تیرمــاه تعــدادی دیگــر از فیلمهــای
«هنروتجربــه» اکــران خــود را در ســینماها آغــاز
میکننــد .
فیلــم «حــوا ،مریــم ،عایشــه» ســاخته صحــرا کریمــی،
بســته فیلمهــای کوتــاه «یلــدای کوتــاه» و دو مســتند
«آرشــیو متــروک» و «تیتــراژ در ســینمای ایــران» بــه
کارگردانــی مهرشــاد کارخانــی فیلمهایــی هســتند کــه
اکــران آنهــا بــه دلیــل شــیوع کرونــا و تعطیلــی ســینماها
متوقــف شــده بــود و حــال بــا بازگشــایی ســینماها ادامــه
اکــران خــود را دنبــال میکننــد.
«یلــدای کوتــاه» شــامل پنــج فیلــم کوتــاه «آد م پــران»
ســاخته امیررضــا جاللیــان« ،تنفــس» ســاخته فرشــید
ایوبینــژاد« ،کلبــه جــز» ســاخته وحیــد حســینی
ن امیــنزاده و
نامــی« ،بایــرن مونیــخ» ســاخته نگیــ 
«ســینما نمایشــگاه مجهــول و داســتان مــا» ســاخته
حمیــد یوســفی اســت.
دو مســتند «آرشــیو متــروک» و «تیتــراژ در ســینمای
ایــران» دیمــاه ســال گذشــته در ســینماهای هنــر و
تجربــه روی پــرده رفتــه بــود و با شــیوع کرونــا و تعطیلی
ســینماها رونــد اکــران ایــن دو مســتند هــم متوقــف شــد
و حــاال بــا بازگشــایی ســالنهای نمایــش فیلــم ،ایــن دو

مســتند در اولیــن ســانس اکــران جدیــد خــود دوشــنبه 9
تیــر ســاعت  18در خانــه هنرمنــدان اکــران میشــوند.
همچنیــن فیلــم «حــوا ،مریــم ،عایشــه» از عصــر امــروز
یکشــنبه  8تیرمــاه در پردیــس کــورش اکــران خــود را
آغــاز میکنــد.
اکــران «هنروتجربــه» از ســوم تیرمــاه بــا دو فیلــم جدیــد
«یلــدا» ســاخته مســعود بخشــی و مســتند «جایــی بــرای
فرشــته هــا نیســت» بــه کارگردانــی ســام کالنتــری آغــاز
شــده بــود .همچنیــن از ســوم تیرمــاه مســتند «صحنــه
هایــی از یــک جدایــی» ســاخته وحیــد صداقــت نیــز کــه از
 27بهمــن مــاه روی پــرده ســینماهای «هنروتجربــه» رفتــه
بــود ،ادامــه اکــران خــود را دنبــال کــرد.

معرفی نامزدهای بخش نقد و پژوهش جشنواره «قلم زرین»
اســامی نامزدهــای بخــش نقــد و پژوهــش هجدهمیــن
جشــنواره «قلــم زریــن» اعــام شــد.
اســامی کتابهــای راهیافتــه بــه مرحلــه نهایــی بخــش
نقــد و پژوهــش ایــن جشــنواره عبارتنــد از:
«مشــق معنــی بیــدل» /مرحــوم سیدحســن حســینی/
انتشــارات ســوره مهــر
«حماســه مســیبنامه بــه تصحیــح و مقدمــه و
تعلیقــات» /میــاد جعفرپــور /انتشــارات بنیــاد افشــار و

ســخن «تبارشناســی نقــد ادبــی ایدئولوژیــک»  /عیســی
امنخانــی  /نشــر خامــوش
کتــاب برگزیــده در مراســم اختتامیــه جشــنواره کــه
همزمــان بــا روز قلــم در ســالن انجمــن قلــم ایــران
برگــزار میشــود ،اعــام خواهــد شــد.
انجمــن قلــم ایــران پیشتــر نیــز اســامی نامزدهــای
بخــش شــعر ایــن دوره از جشــنواره «قلــم زریــن» را
اعــام کــرده بــود.

گفتگو با مستند ساز جوان
ســراج/خودتون رو معرفــی کنیــن ؟ مــن سیدحســن
یوســفی متولــد  1365در کاشــان هســتم  .از ســال 91
کار فیلمســازی رو بــا ســاخت مســتند مهاجــر در کاشــان
شــروع کــردم و خــدا رو شــکر بــا موفقیــت نســبی فیلــم
 ،بــه مجموعــه خانــه مســتند انقــاب اســامی دعــوت
شــدم و از اونجــا بــه صــورت حرفــه ای تــر بــه کارم
ادامــه دادم .
*تحصیالتتون چیه و چندتا فیلم ساختین تا االن ؟
مــن کارشناســی ســینما گرایــش کارگردانــی خونــدم و
تــا حــاال فکــر میکنــم حــدود  12یــا  13تــا فیلــم در
ســمت کارگــردان ســاختم کــه  6تــای اونهــا تاریخــی
بــوده
*میتونم بپرسم چه فیلم هایی بوده ؟
بلــه  ،مســتندهای مهاجــر  ،نــواب  ،شــاپوربختیار ،
سیدشــجاع  ،اکســیژن  ،مجموعــه از دیــار ســبالن ،
خبرخــوش و ...
خــب چــی شــد کــه ایــن موضــوع بــه ذهنتــون زد و
خواســتین در مــورد آیــت اهلل کاشــانی فیلــم بســازین ؟
واال ســال گذشــته شــبکه مســتند ســیما تصمیــم گرفــت
کــه یــک مجموعــه  10قســمتی در مــورد مراجــع و
روحانیــون تاثیــر گــذار از زمــان مشــروطه تــا انقــاب
اســامی بســازه کــه تهیــه کننــده ایــن پــروزه  ،اقــای
کریمــی راد ســفارش  2قســمت از اون رو بــه خاطر ســبقه
و تجربــه ســاخت فیلــم هــای تاریخــی  ،به بنــده دادن و از
تابســتان گذشــته کلیــد پژوهــش فیلــم هــا خــورده شــد .
*چــه کســانی دیگــه ای هســتن غیــر از ایــت اهلل کاشــانی
در مجموعه مســتند ؟
نــواب صفــوی  ،میــرزای شــیرازی  ،شــیخ فضــل اهلل
نــوری  ،سیدحســن مــدرس و مراجــع دیگــر کــه آیــت
الــه کاشــانی و نــواب صفــوی رو بنــده میســازم
این مستند چه زمانی قراره پخش بشه ؟
ایــن مجموعــه قــراره در دهــه فجــر از شــبکه مســتند ،
هــر شــب روی آنتــن بــره
بــا توجــه بــه اینکــه فیلــم تاریخــی و آرشــیوی هســتش
آیــا بــه مشــکلی هــم برخوردیــن ؟
واال در ایــران برعکــس همــه جــا ســاخت فیلــم هــای
آرشــیوی ســخت تــره بــه دالیــل مختلفــی مثــل کمبــود
آرشــیو مناســب در دســترس  ،پراکندگــی آرشــیو و
اســناد و وقتــی هــم کــه ســراغ کارکتــر هــای شــخص
اول بــه عنــوان مصاحبــه میریــم بــا مســائل مختلفــی
روبــه رو میشــیم کــه باعــث طوالنــی شــدن زمــان تولیــد
و مصاحبــه میشــه
چه جور مسائلی ؟
نــاز و کرشــمه هایــی کــه ایــن عزیــزان دارنــد بــرای مــن

غیرقابــل درکــه  ،بارهــا بارهــا میشــنویم و مــی بینیــم
کــه خیلــی از ایــن دوســتان ابــراز ناراحتــی میکننــد کــه
چــرا کســی صــدای مــارو پخــش نمیکنــه مــا تریبــون
نداریــم  ،مــا مظلومیــم  ،مــا مجهولیــم  ،ولــی وقتــی
سراغشــون میریــم بــا طنــازی هــای مختلــف مواجــه
میشــیم کــه نــه حــاال چــه کاریــه بــرای چــی و فــان ،
در بهتریــن حالتــش شــخصیت تواضــع میکنــه و میگــه ،
مــن کــه چیــزی نمیدونــم بریــن ســراغ مثــا دانــا ترهــا
ولــی مــا کــه بــه خوبــی میدونیــم ایــن حــرف بهانــه ای
بیــش نیســت  .شــخصیتی رو میشناســم کــه در مــورد
یکــی از کارکتــر هــای مجموعــه  ،کتــاب نوشــته  ،ولــی
وقتــی پیــش اون رفتیــم بــرای گرفتــن مصاحبــه تصویری
 ،حاضــر نشــده مصاحبــه کنــه  ،مــن بــرای فیلــم آیــت
اهلل کاشــانی اولیــن جایــی کــه رفتــم  ،خدمــت فرزنــدان
ایشــون بــه خصــوص آقــای دکتراحمدکاشــانی بــود ولــی
جالــب بــود بــرام ایشــون مــا رو مــاه هــا بلکــه نزدیــک
بــه دو ســال معطــل نگــه داشــتن و ســر آخــر مصاحبــه
نکردنــد  ،بــا اینکــه ایشــون مقالــه هــای مختلــف و
متمایــزی مینویســن در خصــوص  28مــرداد و کودتــا
و صنعــت نفــت ولــی همیشــه یــک طرفــه بــه قاضــی
رفتــن باعــث رضایتــه اگــر واقعــا حرفــی هســت و فکــر
میکنیــن حقــه  ،بســم ا ..مــن بــه عنــوان مستندســاز
رســالتم همینــه کــه ایــن حــرف هــا رو پخــش کنــم  ،این
در حالــی بــود کــه مــن فکــر میکــردم هــر کســی بــا مــن
همــراه نشــه  ،فرزنــدان اقــای کاشــانی همــراه و کمــک
هســتند  .ایــن در حالیــه کــه بعضــی از ایــن شــخصیت
هــا وقتــی پیشــنهاد مصاحبــه از شــبکه هــای خارجــی
میشــه بــا کلــه میــرن ولــی داخــل ایــران بــه ایــن شــکله
 ،باالخــره هــر دلخــوری باشــه و مــا بــه هــر شــکلی فیلــم
بســازیم  ،ایــن تصاویــر و مصاحبــه هــا  ،ارشــیو خواهــد
مانــد و آینــدگان خواهنــد دیــد مــگ اینکــه ریگــی تــوی
حرفشــون باشــه نــه کفششــون
عجــب  ،در حــال حاضــر مشــغول ســاخت مســتند
دیگــری هــم هســتین ؟
همیــن مســتند آیــت الــه کاشــانی و نــواب هســت  ،یــک
مســتند هــم در ایــام کرونــا مشــغول ســاخت اون شــدیم
بــا موضــوع بیماریهــای همــه گیــر در ایــران
اســمش چــی هســت و چنــد دقیقــه اس و بــرای کجــا
ســاخته میشــه ؟
مســتند بــه نــام شــیوع  ،حــدود  50دقیقــه و هنــوز
معلــوم نیســت بــه کجــا ارائــه بدیــم احتمــاال از شــبکه
 3پخــش بشــه.
به عنوان جمع بندی نکته ای دارین که بگین ؟
ســاخت مســتند یــک نــوع تاریــخ نــگاری هســت و مــا
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اهدای جایزه ویژه شهید سلیمانی در جشنواره تئاتر مقاومت
دبیــر هفدهمیــن جشــنواره سراســری تئاتــر مقاومــت
از اهــدای جایــزه ویــژه شــهید ســپهبد حــاج قاســم
ســلیمانی در مراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره خبــر
داد .بــه نقــل از روابــط عمومــی هفدهمیــن جشــنواره
سراســری تئاتــر مقاومــت ،حمیــد نیلــی بــا اعــام ایــن
خبــر گفــت :بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع مقاومــت و
ضــرورت ترویــج ســیره و روش چهــره محبــوب فرهنــگ
پایــداری ایــران و سیدالشــهدای جبهــه مقاومــت شــهید
ســپهبد حاجقاســم ســلیمانی ،در نظــر داریــم تــا در
آییــن پایانــی و اختتامیــه جشــنواره امســال ،بــا اهــدای
جایــزه حــاج قاســم ســلیمانی ،از یــک اثــر برجســته و
برگزیــده تقدیــر بهعمــل آوریــم .مدیــر عامــل انجمــن
تئاتــر انقــاب و دفــاع مقــدس افــزود :تصمیــم داریــم
ایــن جایــزه را بــرای دورههــای بعــدی جشــنواره تئاتــر
مقاومــت نیــز نهادینــه و تثبیــت کنیــم و پــس از ایــن،
در پایــان هــر دوره از جشــنواره ایــن جایــزه ویــژه بــه
یــک اثــر برگزیــده تعلــق گیــرد ،تــا بــه نوعــی ادای دیــن،
تعلــق خاطــر و همبســتگی جامعــۀ متعهــد و فرهیختــۀ
تئاتــر کشــور بــا ایــن ســردار آســمانی ابــدی شــود .نیلــی
اســتقبال از جشــنواره را بیــش از انتظــار ارزیابــی کــرد و
گفــت :بــا توجــه بــه درخواس ـتهای مکــرر هنرمنــدان
و اهالــی شــریف تئاتــر کشــور تصمیــم گرفتیــم مهلــت
ارســال آثــار را در ســه بخــش صحنــهای ،خیابانــی،
محیطــی و دانشــجویی تمدیــد کنیــم .هفدهمیــن
جشــنوارۀ سراســری تئاتــر مقاومــت بــه همــت انجمــن
تئاتــر انقــاب و دفــاع مقــدس بنیــاد فرهنگــی روایــت
فتــح ،آذرمــاه ســال جــاری بــا دبیــری حمیــد نیلــی
برگــزار خواهــد شــد.
خبر خوب برای کاشان ؛

انتخاب انجمن سینمای جوانان کاشان به عنوان دفتر ویژه کشوری

مصاحبــه ســراج بــا آقــای محمــد ســرجه پیمــا ریاســت
محتــرم انجمــن ســینمای جوانــان کاشــان در مــورد
انتخــاب ایــن انجمــن بــه عنــوان دفتــر ویــژه کشــوری
بــه گــزارش خبرنــگار ســراج آقــای ســرجه پیمــا در
ابتــدا ضمــن ابــراز خرســندی از ایــن انتخــاب و ارتقــاء
رتبــه بــرای انجمــن از زحمــات ریاســت قبلــی انجمــن
جنــاب اقــای بهمنــی نیــز در ســال هــای گذشــته
تشــکر و قدردانــی نمودنــد.
ایشــان در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار ســراج در مــورد
اینکــه چــه شــاخص هایــی باعــث شــد تــا دفتــر انجمن
ســینمای جوانــان کاشــان بــه عنــوان دفتــره ویــژه
کشــوری انتخــاب شــود گفتنــد ،انجمــن ســینمای
جوانــان کاشــان ســال شــصت و شــش تاســیس شــد
و تــا االن حــدود ســی و چهــار دوره ی آموزشــی فیلــم
ســازی و عکاســی و همچنیــن بیــش از دویســت کالس
مرتبــط بــا مشــاغل ســینما مثــل تدویــن ،فیلــم نامــه
نویســی و عکاســی در دفتــر انجمــن برگــزار شــده
اســت .ایشــان در ایــن رابطــه گفتنــد قریــب بــه اتفــاق
کســانی کــه در زمینــه ی فیلــم ســازی ،عکاســی و
برنامــه ســازی در کاشــان فعالیــت میکننــد ،کســانی

هســتند کــه از هنرجویــان ایــن انجمــن هســتند و
مــدرک ایــن انجمــن را دارنــد .آقــای ســرجه پیمــا بــا
بیــان اینکــه قبــا فعالیــت هنــری بــه صــورت ویــژه در
کاشــان انجــام نمــی شــد و یــا اصــا انجــام نمــی شــد
گفتنــد از زمــان تاســیس دفتــر انجمــن در کاشــان،
بحــث هنــر فیلــم ســازی و عکاســی بــه صورتــی کــه
هنرجویــان بتواننــد تولیــد بکننــد بــه طــور جــدی دنبــال
شــد و فیلــم ســازی بــه صــورت قالــب هــا و متریــال
مختلــف مثــل فیلــم هــای مســتند ،داســتانی ،انیمیشــن
و یــا فیلــم تجربــه گــرا در دفتــر تولیــد شــده اســت و
تمــام ایــن پروســه در مــدت ایــن ســی و چهــار ســال
انجــام شــده اســت .ایشــان گفتنــد همــواره انجمــن در
جشــنواره هــای مختلــف درخشــیده و افتخــارات مختلفی
را کســب کــرده اســت و ســال گذشــته در جشــنواره بیــن
المللــی فیلــم کوتــاه تهــران ،فیلــم یکــی از هنرمنــدان
دفتــر انجمــن ســینمای جوانــان کاشــان توانســت جوایــز
ایــن جشــنواره را کــه معتبرتریــن جشــنواره فیلــم کوتــاه
در خاورمیانــه اســت را کســب کنــد .رییــس انجمــن
ســینمای جوانــان کاشــان در بحــث آمــوزش انجمــن
و رعایــت اســتانداردهای آموزشــی گفتنــد مــا ســعی

خسته
علی قلی زاده رضایی
مینویسم با دلی پر خون باز
از نگاهی خستهو پر رمزوراز
نقش بسته در میان دیدهاش
حلقهی اشکی پراز رازونیاز
نیک فهمیدم من از زلف کجش
مهر دست ساقی مسکین نواز
اه جانسوزش نمایان ساخته
سوز ساز مطربان غمنواز
در ایــران ضعــف عمــده ای در ایــن ماجــرا داریــم  ،بــه
هــر حــال ایــن مســتندها مــی مانــد و آینــدگان از اون
اســتفاده مــی کننــد هــر مســتند کار ده هــا کتــاب رو
انجــام میــده مــن از همــه عزیــزان مســتند ســاز و غیــر
مستندســاز خواهــش میکنــم در ســاخت مســتند هــای
خــوب تــاش کننــد
فرزنــدان مــا ایــن مســتندها را خواهنــد دیــد و در مــورد
مــا قضــاوت خواهنــد کــرد .
ممنــون از اینکــه وقتتــون رو در اختیــار مــا گزاشــتید
یاعلــی
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از مالل صورتش دریافتم
میکند از اهل عالم احتراز
گفتم یک دم صحبتی با من بگو
ای فدایت هند و بغداد و حجاز
جملهای حرفی پیامی قصهای
نکتهای چیزی بگو ای سروناز
میکشی آخر مرا در این سکوت

کردیــم تــا آنجاییکــه مــی شــود بحــث آمــوزش را
جــدی بگیریــم و از اســاتید برجســته کشــوری هــم
اســتفاده کردیــم تــا بتوانیــم دوره هــای قابــل قبولــی
متناســب بــا نیــاز هنرجویــان برگــزار کنیــم کــه عمدتــا
هــم خروجــی هــای خوبــی داشــته اســت .آقــای ســرجه
پیمــا در ادامــه ی توضیحــات خــود گفتنــد در ســال نــود
و شــش یکــی از بهتریــن جشــنواره هــای منطقــه ای
کشــور را در کاشــان برگــزار کردیــم و مــا در آن جشــنواره
بــا آنکــه یــازده اســتان شــرکت داشــت ،در بخــش فیلــم،
فیلــم نامــه و عکــس آثــار زیــادی را داشــتیم و توانســتیم
جوایــز زیــادی را کســب کنیــم و ایــن امتیــاز مثبتــی بــود
کــه توجــه هــا را بــه ســمت دفتــر کاشــان جلــب کــرد.
ایشــان بــه احــداث ســاختمان انجمــن اشــاره کردنــد کــه
باهمــکاری ســتاد مرکــزی انجمــن و شــهرداری کاشــان
و موسســه ســینما شــهر و اداره فرهنــگ و ارشــاد در
کاشــان در حــال ســاخت اســت کــه عــاوه بــر آمــوزش
مــی توانــد یــک مرکــز رشــدی بــرای هنرجویانــی کــه
آمــوزش دیــده انــد باشــد تــا بعــد از پایــان دوره ی
آمــوزش وارد عرصــه فعالیــت هــای هنــری و حرفــه ای
شــوند .ایشــان بــا بیــان اینکــه دفتــر انجمــن توانســت
در زمینــه اشــتغال زایــی فعــال باشــد گفتنــد انجمــن
ســینمای جوانــان کاشــان توانســته در ایــن ســال هــا
هنرجویــان زیــادی را چــه در عرصــه فیلــم ســازی و چــه
در کارهــای عکاســی و تبلیغاتــی آمــوزش دهــد و وارد
بــازار اقتصــادی و حرفــه ای کنــد .ایشــان مجموعــه ی
ایــن مــوارد را بــه عنــوان دســتاوردها و شــاخص هایــی
کــه باعــث شــد کــه دفتــر انجمــن جوانــان کاشــان بــه
عنــوان دفتــر ویــژه کشــوری انتخــاب شــود ،برشــمردند.
ایشــان در پاســخ بــه اینکــه ،ایــن ارتقــاء رتبــه چــه
امتیازاتــی بــرای کاشــان و هنرجویــان کاشــانی دارد
گفتنــد اولیــن امتیــازی کــه ارزشــمند اســت اعتبــار و
افتخــاری اســت کــه برای کاشــان در ســطح کشــور دارد و
همچنیــن در افزایــش بودجــه و حــق التدریــس مدرســان
و حمایــت از انجمــن ،هنرجویــان و اســتعدادهای برتــر
تاثیــر قابــل توجهــی خواهــد داشــت.
آقــای ســرجه پیمــا در پایــان مصاحبــه ابــراز امیــدواری
کردنــد کــه ضمــن حفــظ ایــن جایــگاه ،تمــام تــاش
خــود را بــرای ارتقــاء هــر چــه بیشــتر ایــن انجمــن
خواهنــد نمــود.
خبرنگار :سید علی ساداتی نژاد
ای نگار مهجبین دلنواز
لعنت و نفرین بر چشم حسود
بر نوای مردمان حیله باز
میطراود خون از دندان گرگ
وای بر احوال کبک پاک باز
دیدم و من هم گرفتارش شدم
آه از این دیدهی معشوق باز
گفت،عطشان صحبتم با کس نگو
جز خداوند کریم کارساز

