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کارگــردان فیلم »گیســوم« درباره 
سختی های ساخت فیلم اول در سینمای 
ایران گفت: مــن بــرای دریافت مجوز 
کارگردانی طی ۲ سال دقیقا ۴۰۰ بار به 
ارشاد مراجعه کردم تا در نهایت موافقت 
به اخذ آن شــدم. امســال در جشنواره 
جهانــی فیلم فجر فیلم هــای مختلفی 
از ســینمای ایران نیز حضور داشــتند 
که فیلم »گیســوم« به کارگردانی نوید 
به تویی به عنوان کارگردان فیلم اولی، در 
بخش سینمای سعادت سی و هشتمین 
جشــنواره جهانی فیلم فجر به نمایش 
درآمد.»گیســوم« در مورد زنی ساکن 
فرانســه اســت که مادر خود را از دست 
می دهد. همزمان با این اتفاق مشــخص 
می شود که این شخصیت بجز مادری که 
از دست داده، پدری دارد که همچنان زنده 
است و در ایران حضور دارد. او برای اینکه 
پدر خود را پیدا کند ســفری را از فرانسه 
به ایران و به شمال کشــور آغاز می کند.

کارگردان فیلم سینمایی »گیسوم« که 
مدتی از اکران آن در سینماهای سراسر 
کشور می گذرد، معتقد است؛ داستان این 
فیلم بر اساس پیرنگ جستجو در سینما به 
نگارش درآمده و شباهتی به کارهای دیگر 
در این ژانر نــدارد. در ادامه گفت وگوی 

خبرنگار ایلنا را  با این کارگردان بخوانید:
به نظــر می آید فیلم شــما 
شباهت هایی به برخی از فیلم های 
این ژانر دارد. شخصیتی که به دنبال 
گذشته خود راهی سفر می شود 
و می خواهد به کشــف و شهودی 
پیرامون گذشته خود برسد. چه 

چیزی باعث شد تا به این نتیجه 
برسید که ساخت این فیلم می تواند 
اولین گام در شروع فیلمسازی شما 

در سینما باشد؟ 
ما یک پیرنگــی در ســینما داریم 
به نام پیرنگ جســتجو و این فیلم هم 
زیرشــاخه این ســبک از فیلمسازی و 
فیلمنامه نویسی اســت. اگر بخواهیم 
اینگونه به ســینما نگاه کنیــم پس از 
هر فیلمی که درباره جســتجو ساخته 
می شود یک شباهتی به فیلمی قبل از 
خودش دارد. فیلمسازی با این نوع سبک 
و سیاق در سینما جزو چند شاخه اصلی 
فیلمسازی و فیلمنامه نویسی محسوب 
می شــد که در ســینمای امروز جهان 
نیز بسیار متداول است. به نظر من این 
پیرنگ جستجو چیزی است که همه ما 
هر روز در زندگی با آن در تعامل هستیم و 
خیلی وقت ها این جستجو بابت یک تکانه 
که ما حتی به آن فکر نمی کنیم. گیسو 
فیلمی است که اگر آن را خوب ببینیم از 
ثانیه یک تمام نشانه ها و کدها تسبیح وار 
به هم وصل هســتند. شــاید به دلیل 
اینکه ای فیلم به عنوان فیلم اول من است 
آدم ها خیلی جدی به آن نمی پردازند تا 
بدانند با یک فیلم جدی روبرو هستند. 
از همان ثانیه صفر فیلم اگر مخاطب یک 
دیالوگ را از دست بدهد در ادامه مثال در 
دقیقه ۲۰ برایش سوال پیش خواهد آمد. 
این یکی از ویژگی ها و نکات اساسی فیلم 
است. من در فیلمسازی تالش می کنم در 
هر لحظه از فیلم کدگذاری کنم و استفاده 
داشته باشم. ریتم تند و داده های فراوان 

در فیلمسازی مشابهات بسیار زیادی در 
ســینمای جهان دارد و امیدوارم بتوانم 
این سبک را در فیلم های خودم همیشه 

دنبال کنم. 
داستان فیلم با یک درد و اندوه و 
رنج برای شخصیت اصلی شروع و 
باعث اتفاقات بعدی در سیر روایت 
می شود. این قصه ابتدایی فیلم و در 
ادامه اتفاقاتی که رخ می دهد باعث 
نزدیکی مخاطب با کاراکتر می شود. 
به نظر تالش کردید داستان بتواند به 
راحتی با مخاطب ارتباط برقرار کند 
و حس همذات پنداری را به وجود 

آورد. در این زمینه موفق بودید؟ 
 فیلم دقیقا بخشی از زندگی ماست با 
این بیان که در جاهایی ضربه می خوری، 
خورد می شوی، رنج می کشی تا آخر سر 
یک غذایی طبخ شود و سر میز بیاید و یک 
چیزی نصیب تو شود. هر آدمی در زندگی 
این روزگار این اتفاقات برایش می افتد. 
واقعا  این اتفاقات زینت المجالس نیست 
و همه این ها وقتــی در کنار هم چیده 
می شــود و پخته می شــود در نهایت 
تبدیل به زندگی می شــود. این معنای 
زندگــی را فقط مــن در فیلمم نگفتم 
بلکه در قرن ششم هجری مولوی گفته 
»خام بودم پخته شدم سختم«. سینما 
مدیومی برای امروز نیست و به نظر من 
از ۲ هزار سال پیش در ادبیات وجود دارد. 
ما در ادبیات فارسی خودمان هم تقطیع 
پالنی داریم، در شعرهای موالنا، سعدی، 
فردوســی به وفور از این نمونه ها وجود 
دارد. یعنی به هیچ عنوان این چیدمان 

تصاویر و داستان ها همینجوری الکی 
نیست و در فیلم گیسو هم وقتی این تکانه 
به شــخصیت وارد می شود ما چندین 
روایت و داستان را موازی با این اتفاقات 
مشاهده می کنیم. تمام این سیر فیلم که 
بخش عمده ای از آن در سفر و حرکت 
اتفاق می افتد مســیری است که طی 
می شــود تا روند پخته شدن کاراکتر و 

روایت را پیش ببرد.
دلیل اینکه در ابتدای فیلم ریتم 
فیلم بسیار تند است و اتفاقات و 
دیالوگ ها خیلی با ســرعت جلو 
می روند اما در میانه فیلم این ریتم 
کندتر وتامل برانگیزتر می شود، 

چیست؟ 
 به گمان من ریتم فیلم برگرفته از 
ریتم زندگی است. ریتم ساختاری فیلم 
ما و حتی ریتم کالمی آن برگرفته از یک 
قطعه موسیقی به نام لیبرتانگو است. 
اما جایی از روایت و قصــه انگار آب در 
چاله می افتد و یک اسپاسم و گره ایجاد 
می شود. اما باز هم قصه همان ریتم اولیه 
را دارد زیرا ما باز هــم از دقیقه ۶۰ تا ۸۰ 
چندین خرده پیرنگ را تعریف می کنیم 
که یا به صورت تصویــری یا به صورت 
کالمی روایت می شود. اما خب این فیلم 
اول من است و مطمئنا من در فیلم دوم 
خودم هم این کار را خواهم کرد به نظر 
من این ساختار دکوپاژ، قصه و تدوین 
کامال یک چیز جدیدی در ســینمای 

ایران است و نمونه مشابهی ندارد.
یعنی به سینمای آوانگارد عالقه 

دارید؟ 
نه اصال، من دنبال سینمایی 
با مشــخصات ذهنــی خودم 
هستم. من بر اســاس تجربه 
زیستی و آنچه که آموخته ام فیلم 
می سازم. برای من این ریتم در 

سینمای ما مساوی 
است با ریتم زندگی، 
عالوه بر اینکه ریتم 
تند و پینگ پنگی 
دقیقــا واقعیت 
زندگی اســت و 
فقط گاهی این 
گره باعث می شد 

آب جاری در زندگی 
وارد چاله شــود که در 
فیلم هم ایــن اتفاق رخ 

می دهد اما مهم این اســت که شما با 
توانمندی عوامل و گروه بتوانید کاری 
کنید که کشش قصه و حوصله مخاطب 
ســر نرود. در مورد فیلم گیسوم د مدل 
رویکرد وجود دارد کــه عده ای موافق 
هستند این اتفاق افتاده و فیلم توانسته 
مخاطب را با خود در سرتاسر فیلم همراه 
کند اما عده ای هم اعتقاد دارند این اتفاق 

نیفتاده است.
در ســینمای ایران برخالف 
سینمای جهان کارگردان های فیلم 
اولی خیلی جدی گرفته نمی شوند. 
سال هایی حتی در جشنواره فیلم 
فجر تالش شد تا در قالب بخش نگاه 
نو اهمیت بیشتری به فیلمسازان 
فیلم اولی داده شود. شما به عنوان 
یک فیلمســاز فیلم اولی با چه 
مشکالتی برای ساخت فیلم خود 

مواجه بودید؟ 
گیسوم از نظر خودم هم در جشنواره 
موفق بوده اســت و هم با توجه به این 
شرایط عجیب کرونا در سینما نمایش 
خوبی داشته است. اما نکته اینجاست 
که وقتی یک آدمی در هنر گل می کند 
تازه بعد از آن می فهمیم که این آدم چه 
کارهایی قبل از این انجام داده است که 
دیده نشدند یا کمتر به آن پرداخته شده 
است. من اعتقاد دارم این یک مسیر است 
که هنرمند می پیماید تا پیشرفت کند و با 
هر تجربه ترقی پیدا کند. در سینما هم به 
همین نحو است، ما فیلمسازانی داریم که 
وقتی مثال در اثر سوم خود گل می کنند 
سبک و ساختار فیلمسازی آن ها و 
آثار پیشین آن ها کشف و تکثیر 
می شــود. من وقتی بعد از اتمام 
تحصیل به ایران آمــدم با تمام 
سوابق درســی و فیلمسازی که 
داشتم، ۲ سال و نیم به من 
مجوز کارگردانی 
نمی دادند و من 
دقیقــا ۴۰۰ 
بار بــه وزارت 
هنــگ  فر
رشــاد  و ا
می  ســال ا
جعــه  ا مر
کــردم. بعد از 
۲ ســال و نیم که 
مجوز ســاخت 

اولین فیلــم من آمد معاون ســازمان 
سینمایی گفت تا به حال آدمی ندیده 
بودم اینقدر پیگیر ۲ سال و نیم مدام در 
رفت و آمد به وزارت فرهنگ باشــد. به 
نظر من اینها سختی های فیلمسازی 
است که هر کاری با یک شکلی اینها را 
دارد. در تولید فیلم اولم خوش شانس 
بودم که عوامل فیلم و تهیه کننده بسیار 
همراهی داشتم و توانستم به آن چیزی 

که فکر می کردم دست پیدا کنم. 
دربــاره ترکیــب بازیگران و 
رسیدن به این گروه بگویید. برخی 
از بازیگران برای حضور در فیلم های 
کارگردانان اول کمی ســختگیر 
هستند. با چه هدفی دست به انتخاب 

و ترکیب این بازیگران زدید؟ 
همه بازیگران گیسوم بعد از خواندن 
فیلمنامه تصمیم به حضــور گرفتند. 
نزدیک به ۲ ماه تمرین و دورخوانی انجام 
شــد که منجر به نتیجه خوبی در میان 
گروه بازیگران شد. ما در سرمای ۲ شب 
هم فیلمبرداری داشتیم ولی با همراهی 
همه توانستیم پیش برویم تا کار انجام 
شود. در ســینما خیلی مهم است که 
شما در هر حوزه ای به صورت تخصصی 
بپردازی. واقعــا اگر این میــزان از کار 
حرفه ای وجود نداشت قطعا من دست 
بازی برای انتخاب این همه نما نداشتم. 
خیلی اتفاق خوبی بود که در ۵۰ جلسه 
توانستیم فیلم را تولید کنیم و پیش تولید 
خوبی پشت سر بگذاریم. امیدوارم فیلم ما 
بتواند حال خوبی را در این شرایط خیلی 
بد سینما به مردم و مخاطبان منتقل کند 
که هم باعث روشن ماندن چراغ سینما 
شود و هم اینکه تجربه خوشایندی را در 

سینمای من رقم بزند.

یک کارگردان فیلم اولی:

دقیقا400 بار برای دریافت مجوز کارگردانی به ارشاد رفتم

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مراسم تشــییع پیکر ایران درودیـ  هنرمند 
معاصر کشــورمان از ســاعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه 
دیروز در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز شــد و 
با خاکسپاری پیکر هنرمند، در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا)س( به پایان رسید.
به گزارش ایسنا، این مراسم که با قرائت آیاتی از 
قرآن مجید شروع شد، با سخنرانی عمید نائینی، 
رئیس بنیاد ایران درودی ادامــه یافت. نائینی با 
اشاره به این نکته که گفتنی ها درباره این هنرمند 
تمام نشدنی است، این چنین اظهار کرد: »اگرچه 
برای خانم درودی گویی هدِف حیات نقاشی بود، 
اما استعداد آفرینش در او وسعتی گسترده داشت.«
وی ادامه داد: »دریغ است اگر به هنر او در زمینه 
نویسندگی اشاره نکنیم. خانم درودی مدتی در 
بحث اندیشه و نوشتن خاطرات بود اما از زمانی که 
دست به قلم شد چند نمونه پیش نویس در اختیار 
دوستانش از جمله من قرار داد تا نظرشان را بداند. 
وقتی این متن را خواندم به جد می گویم که غافلگیر 
شدم. او نشان داد جدا از تسلطی که بر زبان فرانسه 

دارد، به زبان مادری خودش نیز آگاه بود.«
او همچنین به عشــق بی انــدازه این بانوی 

هنرمند به سرزمین مادری اش اشاره کرد و گفت: 
»یک زاویه دیگر از شخصیت خانم درودی، عشق 
بی اندازه او به ایران و سرزمین مادری بود. همواره 
به ملیت ایرانی خود می بالید و در هر حال به آن 
افتخار می کرد و چنان عاشقانه درباره آن صحبت 

می کرد که گویی تکه ای از وجود اوست.«
  با نقاشی هایش ناآرامی های ذهنی

 یک هنرمند را بازتاب داد
جواد مجابی هم در ســخنانی با اشاره به این 
نکته که در ۱۰۰ سال اخیِر ایران، هر متفکری با 
این ســوال مهم روبه رو بوده که ما چه بودیم، که 
هستیم و چه خواهیم کرد، گفت: »ایران درودی 
جزو متفکران تاریخ ما است که همواره این دغدغه 
را داشتند که ما که هستیم و چه باید بکنیم. درودی 
به عنوان یک هنرمند به مســائل زمان خودش 
اشراف داشته و مســئله سرنوشت این سرزمین 
جزو دغدغه هایش بوده و بــرای همین در قلب 
روشنفکران و مردم ایران جایگاه خودش را دارد.«

این روزنامه نگار، منتقد هنرهای تجسمی و 
نقاش همچنین ادامه داد: »معموال هنرمند برای 
این سوال که برای فردا چه باید کرد، پاسخی ندارد 

اما ایران درودی با نقاشی هایش ناآرامی های ذهنی 
یک هنرمند را بازتاب داد و همین برای یک هنرمند 
کافی است. جز اینکه افسوس بخوریم او در میان ما 
نیست اما وظیفه خودش را در قبال مردم کشور 

و سرزمینش انجام داده، حرف دیگری ندارم.«
دریغ که آخرین آرزویت را هم نه گفتند 

طاها بهبهانی، نقش و مجسمه ساز نیز ضمن 
اشــاره به این نکته که هیچ وقت باورش نمی شد 
مالقاتی این چنین با بانو درودی داشته باشد، متنی 
را که از قبل نوشته بود، قرائت کرد: »هروقت که به 

پیشت می آمدم انقدر عشــق به زندگی داشتی 
که ســاعت ها فراموش می کردم در کجا زندگی 
می کنم. حرف می زدی، سیگار می کشیدی، از 
بی خوابی هایت می گفتی، از تالشت برای پشت 
سه پایه نشســتن و از ناتوانی دست هایت. اما در 
نهایت همه را با یک جمله پــس می زدی وقتی 

می گفتی اما االن خیلی خوب و پر از انرژی ام.
بانوی جنگجو و بی پروا بودی و زبانت شمشیر 
بود. بی مهابا می زدی بر هر کس که پست و فرومایه 

بود. آرزو داشتی موزه ای داشته باشی از آثارت.
چقدر آزارت دادنــد. می گفتی نمی خواهم 
باور کنم که بازی دارند.وجودت سرشار از دوست 
داشتن و عشق و محبت بود. به ظاهر یک نفر بودی 
اما هرجا می رفتی لشکری بودی از وقار، متانت و 

راستی و درستی.
با اینکه سال ها دور از وطن بودی اما عشق به 
ایران باعث شد تا برگردی و خدمت کنی. چقدر 
از نسل جوان تو را دوست داشتند و دارند. عشق به 

میهن و زندگی را به آنان آموختی.
دریغ که آخرین آرزویت را هم نه گفتند.

دریغ بانو.
می دانم که چقدر بخشــنده بودی و همه را 
بخشیده ای. همه آن ها که به تو بد کردند. همانطور 

که همه تابلوها و همه چیزت را بخشیدی.
پیکر خســته ات در این تابوت است ولی روح 
بزرگت در این گردهمایی حاضر و ناظر اســت و 
صدایت را می شنوم که می گویی طاها امروز خیلی 

خوبم و پر از انرژی هستم.«
پس از این ســخنان، نماز میمــت به امامت 
حجت االسالم محمود دعایی برگزار و پیکر ایران 
درودی برای خاکســپاری در قطعه هنرمندان، 

راهی بهشت زهرا)س( شد.
در ادامه مراسم، در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه پیکر 
ایران درودی در ردیفی که پیشتر پیکر جمشید 
مشایخی در قطعه هنرمندان خاکسپاری شده 
بود، به خاک سپرده شد.مراسم یادبود این هنرمند 
عصر سه شنبهـ  ۱۱ آبان ماهـ  در خانه هنرمندان 

برگزار و به یاد او شمع هایی روشن شد.
یادش گرامی

وداع با بانوی پرآوازه نقاشی معاصر ایران
یادبود

من دقیقا ۴۰۰ بار به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 

مراجعه کردم. بعد از ۲ 
سال و نیم که مجوز ساخت 
اولین فیلم من آمد، معاون 
سازمان سینمایی گفت تا 
به حال آدمی ندیده بودم 

اینقدر پیگیر ۲ سال و 
نیم مدام در رفت و آمد به 

وزارت فرهنگ باشد
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 فرهنگسرای نیاوران میزبان
 دو نمایشگاه نقاشیخط

نمایشگاه آثار مهشید صابری پور و نمایشگاه آثار 
عبداهلل مقدســی ۱۴ آبان در فرهنگسرای نیاوران 
افتتاح می شــود. به گزارش هنرآنالین، نمایشگاه 
انفرادی آثار نقاشیخط مهشید صابری پور با عنوان 
»مونس جان« ۱۴ آبان ماه در گالری شــماره ۲ به 
همت فرهنگسرای نیاوران برپا خواهد شد. در این 
نمایشگاه ۳۰ اثر نقاشیخط از این هنرمند در معرض 
دید عموم قرار خواهد گرفت. صابری پور متولد بهار 
۱۳۶۸ تهران، دارای مدرک کارشناسی حقوق است 
و دو دهه از عمر خود را در جهت کسب مهارت های 
متعددی در حوزه هنر گذرانده  اســت که شــامل 
طراحی با ســیاه قلم، هایپر رئال، نقاشی با آبرنگ، 
اکرلیک، رنگ روغــن، طراحی طال و تایپوگرافی و 
همکاری با معماران داخلی است. او در زمینه زیبایی 
شناسی و کمپوزیسیون و هنرهای تجسمی زیر نظر 
استاد علی فرامرزی کسب مهارت کرده و با پی بردن 
به عالقه راسخ خود به نقاشیخط در این حوزه گام 
نهاده و در این زمینه از تجارب اساتید برجسته ای 
چون استاد اسماعیل رشوند و استاد غالمحسین 
الطافی بهره مند گردیده است. نمایشگاه مونس جان 
دنیای پر هیاهوی ذهن مهشید صابری پور است که 
گاهی آرام است و طناز و گاهی پر از ابهام.... مونس 
جان نگاه نقاش اســت به دنیای حروف، کلمات و 
رنگ ها، دنیایی که در نهایت او را به آرامش می رساند 
و این همان چیزیســت که برایش تالش می کند. 
همچنین فرهنگســرای نیاوران میزبان دومین 
نمایشگاه نقاشیخط عبداهلل مقدسی خواهد بود. 
نمایشگاه آثار نقاشیخط عبداهلل مقدسی ۱۴ آبان 
ماه در گالری شماره ۱ به همت فرهنگسرای نیاوران 
برپا خواهد شد. نمایشــگاه با ۱۵ اثر نقاشیخط از 
این هنرمند، با عنوان آیه های مقدس و استفاده از 
کالم الهی؛ خاصه بسم اهلل است که در معرض دید 
عموم قرار خواهد گرفت. این آثــار به لحاظ فرم و 
فضا و همچنین ابعاد بزرگ و در واقع کامالً آوانگارد، 
شخصی و به دور از هرگونه نزدیکی به نمونه های رایج 

در ایران و جهان ارزیابی شده است.

 توقف 15 سریال، فقط »زیرخاکی3« 
مجوز تولید دارد

 خانه تکانی »سریالی« جبلی
 در تلویزیون 

هفت صبح گزارش داد که جبلی دستور توقف ۱۵ 
سریالی که در مرحله پیش تولید بوده اند را صادر کرده 
است که در میان آن ها سریال های نوروزی و رمضانی 

نیز دیده می شود.
پیمان جبلی، رئیس جدید سازمان صداوسیما 
به دنبال تغییر و تحول در این سازمان است و پس از 
انتصاب مدیران تازه نفس حاال به دنبال ایجاد رویه 

تازه در فعالیت هاس صداوسیما است. 
در آخرین اقدامات او بــه دنبال ایجاد تحول در 

سریال سازی تلویزیون است. 
در همین راســتا او تصمیم گرفته اســت که 
سریال های که قرار بود که به تازگی وارد چرخه تولید 

شوند را متوقف کند. 
روزنامه هفته صبح در این باره نوشت: »پیمان 
جبلی یک شورا برای سامان دهی به سریال ها تشکیل 
داده و ماموریت اصلی را به سیما فیلم سپرده است. 
رئیس تازه صدا و سیما عزم خود را جزم کرده تا حوزه 
سریال سازی تکانی اساسی بخورد. از جمله این که 
واســطه ها از بین برود، قدرت به طور کامل دست 
سیما فیلم باشد و نظارت خودش بر تولید آثار بیشتر 
شود.«در همین رابطه خبرگزاری فارس گزارش داد 
که »اولین سریالی که توانسته مجوز عبور از این شورا 
را دریافت کند، سریال »زیرخاکی ۳« است که به 

منظور پخش در نوروز ۱۴۰۱ ساخته خواهد شد.«
مجموعه تلویزیونــی »زیرخاکی ۳« به تازگی 
کلید خورده و تصویربرداری آن آغاز شده است. در 
این سریال پژمان جمشیدی و ژاله صامتی به عنوان 

بازیگران اصلی حضور دارند. 

تجسمی

تلویزیون


