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سال چهارم شماره 850

فرهنگ و هنر

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

مريم پيربند ،عضو رسمي اتحاديه زنان فيلمساز آمريكا در گفت و گو با همدلی

شرط گذاشتم فیلم هایی با تصویر بد از ایران را نپذیریم
به قدری تفكرم خالق است که گاهي می ترسم به چیزهایی فکر کنم و برایم اتفاق بیفتد

ایمان کوچکی

روزنامهنگار

به هر چه می خواسته ،رسیده .به حدی نردبان اهدافش
را با سرعت باال رفته که شاید برای دیگران دور از دسترس
جلــوه کند؛ جوانانی با آرزوهای دور و دراز که تالش برای
دستابی به رویاهای شان از صفر را ،نه در عالم واقعیت که
تنها در فیلم هــا و کتاب ها می بینند اما مریم پیربند از
روزهایی می گوید که تصمیم به جســت و جوی آرامش
گرفت و از شــنا به دنیای ســینما رســید .این بازیگر و
کارگردان که حاال عضو رســمي اتحاديه زنان فيلمســاز
آمريكاست ،ابتدا برای ســیراب کردن عطش هیجان به
سراغ شنا ،ســوارکاری و تیراندازی رفت و سپس تصمیم
گرفت مهــارت هایش را در عرصه بدلکاری به کار بگیرد.
همکاری با مرحوم پیمان ابدی که به واســط بدلکاری در
سریال «هشدار برای کبرا  »11شهرت زیادی داشت ،سبب
آشنایی با محمدعلی سجادی ،از کارگردانان شناخته شده
سینمای ایران شد و پای او را به هنر هفتم باز کرد .بخت
نیز با او یار بود و شررایط را برای ادامه فعالیتش در سطح
بین المللی هموار کرد .حاال مریم پیربند تنها ایرانی عضو
اتحادیه زنان فیلم ساز آمریکاست و فیلم هایش نیز جوایز
معتبــری را به خود اختصاص داده اند .با او به گفت و گو
نشستیم تا برای مان از مسیری بگوید که حاال مریم پیربند
را به یکی از چهره های بین المللی سینمای ایران تبدیل
کرده است .ماحصل این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
چه شــد كه به عنوان يك ايراني به عضويت
اتحاديه زنان فيلمساز آمريكا در آمديد؟
من مدتي اســت در كشورهاي مختلف از جمله آمريكا
به عنوان فيلمساز فعاليت مي كنم و البته با سمت داور در
هيات داوران جشنواره هاي جهاني از جمله آمريكا حضور
داشتم .چند سال پیش جايزه بهترين فيلمساز زن را در اين
كشور دريافت كردم و سپس از طرف اين اتحاديه دعوت
شدم .در حال حاضر تنها ایرانی عضو این اتحادیه هستم؛
البته اينكه مي پرسيد چه شد كه به عنوان يك ايراني به
عضويت اتحاديه زنان فيلمساز آمريكا در آمديد؟ واقعا نوع
برخورد اين عزيزان به گونه اي است كه هرگز راجع به اهل
كجا بودن من صحبتي مطرح نشده و هميشه هر آن چه
در ميان بوده ،صحبت هاي تخصصي و حرفه اي بوده است.
پس سابقه زیادی در اين حرفه دارید...
بله ،بیش از یک دهه قبل تصميم به ورود به اين حرفه
گرفتــم و پیش تر هيچ تجربه اي در اين فضا نداشــتم و
اصال مخاطب خوبي هم براي فيلم و ســينما محســوب
نمي شدم چرا كه بســيار كار مي كردم .كارمند رسمي
«ايران اير» بودم و درس مي خواندم .ورزش را هم به شكل
كامال حرفه اي دنبال کرده ،شنا مي كردم و عضو تيم هما
بودم و قبلش هم در تيم هاي ديگر عضویت داشتم .زمان
های خالي را هم پناه مــي بردم به كتاب ها و گاهی نیز
نقاشي مي كردم اما هرگز روحم آرامش نداشت .بايد كاري
مي كردم كه در آن آرامش پيدا كنم و آن قصه گويي بود
كهخوشبختانهيافتمش.
چه بر شما گذشت که حس کردید ،می توانید در
کارگردانی موفق باشید؟
سال اول ،فعالیتم را با كالس هاي بازيگري آغاز كردم.
افرادی که من را از نزدیک می شناختند ،پیشنهاد دادند و
گفتند استعداد این کار را دارم .با توجه به حجم مطالعه یا
نوع بیانم در قصه گویی ،متوجه شدم که می توانم در این
حرفه موفق شوم.
شــما بدلکاری نیز انجام می دهید .آیا تجربه
بدلکاری با مرحوم پیمان ابدی ،بدلکار فقید ایرانی
را هم دارید؟
بله ،اتفاقا اولین بدلکاری که با همکاری «پیمان» انجام
دادم ،به خوبی یادم هســت .او شمال بود و با من تماس
گرفت و گفت که محمدعلی ســجادی ،تله فیلمی با نام
«سایاب» را کار می کند که در صحنه ای اکشن به بدلکار
خانم نیــاز دارد .آن زمان من تنها دختر در تیم بدلکاری
بودم و بعدها خانم هاي خوب و مستعد ديگري هم به گروه
اضافه شدند .پیمان ابدي گفت :در این صحنه باید بعد از زد
و خورد با پارو از یک ارتفاع به آب بیفتی ،خفه شوی و شنا
نکنی که البته نتيجه هم عالي شد.
چند وقت با او تمرین کردید؟
آن زمان چهار ،پنج ماهی شده بود که با «پیمان» تمرین
می کردیم .من نزد آقای ســجادی رفتم و او گفت« :این
که یک دختر ضعيف و الغره؟!» همان جا ،جلوی خودم
زنگ زدند به «پیمان» و او هم گفت که من از پس کار بر
می آیم .آقای سجادی خیلی تاکید داشت که فقط یک
لباس خشــک داریم و فرصت یک برداشــت را خواهیم
داشت .از آن جایی که من به شدت آدم خونسردی هستم،
پیش خودم گفتم «این هــا چرا این جوری می کنند؟»
خالصه کار را انجــام دادیم و بعد از گرفتن صحنه ،آمدم
باال و کلی برایم دســت زدند ولی فیلم بردا ِر زیرآب گفت
«مشــکلی در تصویر بوده و باید دوباره تکرار کنیم ».من
از ذوق ،همان جا با پیمان ابدی تماس گرفتم و گفتم «از
طرف ما اوکی بود» .به واســطه این کار بعدها در کالس
های آقای ســجادی هم شرکت کردم و رفته رفته اساتید
من تبدیل به دوستانی شدند که در کارهای جدید به من
کمک می کردند .همین افراد بودند که به من مشــورت
دادند تا کارگردانی را جدی تر دنبال کنم.
و به همین راحتی تصمیم گرفتید خودتان را در
کارگردانی محک بزنید؟

خودم حس می کردم که با کمی ممارســت می توانم
به خواســته هایم در ایــن حرفه جامه عمل بپوشــانم.
بعدها در کارگاه هــای کارگردانی حضور پیدا کردم .نوع
خاطره گویی و روایت من به شکلی بود که اساتیدم متوجه
ذهن روایتگر من می شدند .بعد هم به کانون سینماگران
جوان رفتم .البته در کنار همه این ها دستیار کارگردانی،
منشــی صحنه و حتی بازی در فیلم هاي مختلف را هم
تجربه کردم .به دلیل ایــن که از حرفه ای دیگر وارد این
کار شده بودم ،خودم را خیلی عقب می دانستم و مجبور
بودم تالشــم را بیشــتر کنم .ناگفته نماند که خیلی هم
خوش شانس بودم .امکان داشت من هم هنوز مثل خیلی
از دوســتان ،راهی برای ورود به این حرفه پیدا نمی کردم
اما به لطف خدا کارهای خوبی ساختم .البته تا زمانی که
پخش کننده خوبی برای فیلم هایم نداشتم ،هیچ کجا به
خوبي دیده نشدم؛ تا موقعي كه خودم پخش فيلم هايم را
بر عهده گرفتم.
چه شد که سمت بدلکاری رفتید؟
اعضای خانواده ام ورزشی هستند ،خودم نیز در رشته شنا
فعال بودم و در تیم «ایران ایر» و تيم هاي ديگر مدال هایی
به دست آورده بودم .به لطف پدر نظامی ام نیز سوارکاری
و تیراندازی را فرا گرفته بودم .یک روز برای تست به دفتر
سینمایی رفتم که مرحوم ابدی هم آن جا حضور داشت.
شب قبل ،او را در تلویزیون دیده بودم اما رویم نشد چیزی
بگویم .آنها از من تست گرفتند و در تکمیل فرم مشخصاتم،
از مهارت های ورزشــی ام هم نوشــتم .آقای ابدی فرم را
نگاه کرد و پرسید« :واقعا ســوارکاری بلدی؟» همان جا
در مورد این مهارت های ورزشــی بیشــتر حرف زدیم و
کارت هــای عضویــت مرا دید و گفت« :قرار اســت تیم
بدلکاری راه بیندازیم امــا در این گروه ،دختر نداریم ».از
هیجان این کار را دوست
آن جایی که خودم هم به شدت
ِ
داشتم به این شکل در تمرینات و گروه او حضور پیدا کردم.
و بعد تا کجا بدلکاری را ادامه دادید؟
بعد از ســاخت اولیــن فیلمم که در ژانر اکشــن بود،
بزرگترهــای این حرفه می گفتند که تمرکز خود را روی
يك موضوع بگذار و در یک مسیر قرار بگیر .تقریبا هر 10
روز یک بار با بچه هــا تمرین می کردم اما تمرکز اصلی
ام روی ســاخت فیلم بود .بعد از فــوت پیمان ابدی نیز
گروه مان به شكلی كه بود از هم پاشید و دوستانم تبديل به
گروه هاي جدا شدند .طبيعتا من تمرين ها را براي هيجان
شخصي ام و رشته دلخواهم ادامه دادم.
اولین فیلمتان را چه زمانی ساختید؟
آن زمان در کالس های کانون حضور داشــتم؛ فیلمی
بود به نام «گاهی دلم برای خودم تنگ می شود» ،داستان
فردی که توهمات خاص خود را داشــت .بعد «پاركينگ
شماره  »6را كه اكشن بود ساختم .این فیلم نامه را با پیمان
ابدی کار می کردیم اما متأسفانه او فوت کرد و حال و روز
ما به قدری خراب بود که مانده بودیم چه کار کنیم .چهل ِم
پیمان عزيز تصمیم گرفتیم این کار را به انجام برسانیم؛
یک فیلم دوازده دقیقه ای سراســر اکشن .یک پارکینگ
اجــاره کردیم که پاركينگ مجتمع تجاري بود و از لحاظ
گرافيكي به ذهنيت من شبيه بود و دو شب تا صبح این
فیلم را ساختیم؛ با لوازم بسیار ابتدایی و دوربین هايي که
سر کالس درس در اختیار ما گذاشته بودند.
برای ساخت فیلم وضعیت مالی خوبی داشتید؟
تــا امروز بــرای فیلم هایــم هزینه زیادی نکــرده ام.
باالخره یک ســازمان یا ارگانی پیدا می شد که بتوانیم با
حمایت شان فیلم را بسازیم .فیلم های اولی هم که ساختم
واقعا هزینه چندانی در بر نداشتند .خانواده من ابتدا مخالف
این کار بودند و نمی توانســتم برای ســاخت فیلم از آنها
کمک مالی بگیرم.
چرا مخالف بودند؟
من مدرک تحصیلی خوبی داشــتم و کارمند رسمی
شــرکت ایران ایر بودم .آنها می گفتند« :خیلی از این
شاخه به آن شاخه می روی!» بنابر این ناچار بودم کار
اداره ام را داشته باشم و از درآمدش ،برای کالس ها و
فیلم هایم هزینه کنم.
این فیلم برای اولین بار کجا نمایش داده
شد؟
فرهنگســرای ارسباران؛ فیلم های من با چند
فيلمســاز ديگر مثل فرشــید اخالقی و هومن
ســیدی نمايش داده شد .طبیعتا خیلی
استرس داشتم چون اولین بار بود
کــه به خاطر فیلمــم در چنین
جمعی حضور داشتم .بازتاب فیلم
من از سوی تماشاگران هم بیشتر
از سایرین بود چون تنها خانمی بودم
که به عنوان کارگردان حضور داشــتم و در
عین حال فیلم خطرناک و اکشنی ساخته بودم.
فیلم اولی که ساختید جایزه گرفت؟
خیــر و االن می فهمم که پخش کننده چه
اهمیتی در این موضوع دارد .یک بار خیلی اتفاقی
متوجه شدم که در مجارســتان ،جشنواره ای بوده و
پخش کننده فیلم بدون این که به من بگوید خودش به
تنهایی در این جشــنواره حاضر شــده است؛ به قدری از
پخش کننده ها آسیب دیدم که تصمیم گرفتم خودم فیلم
هایم را پخش کنم.
یک پخش کننده چطور می تواند به روند نمایش
فیلم آسیب بزند؟
یک مثال برای تان می زنم؛ فیلمی ساخته بودم به نام
«بــا من برقص»؛ پخش کننده هزینه ای از من دریافت
کرد تا این فیلم را در جشنواره ها به نمایش در بیاوریم.
در بین اســامی جشــنواره هایی که به من داد اســم

کردســتان عراق هم وجود داشت .به من گفت که فیلم
را برای شان ارسال کرده ام و مورد قبول واقع نشده است.
من به عنوان مترجم هیأت داوران در آن جشنواره حضور
پیدا کردم و فیلم را به آنها نشــان دادم؛ تعجب کردند که
چرا فیلم را ثبت نام نکرده ایم .گفتم که این اتفاق افتاده
و شما فیلم من را نپذیرفته اید .گفتند محال است و بعد
لیســت فیلم های ثبت نام شونده را آوردند و من متوجه
شدم که پخش کننده اصال فیلم را ثبت نام نکرده است.
اتفاقات مشابهي افتاد و تصمیم گرفتم شخصا فیلم هایم
را پخش کنم .همین حاال که مسئول برگزاری جشنواره
در خارج از کشور هستم ،با من تماس می گیرند ،لیست
می دهند و می خواهند طبق لیست خودشان ،فیلم ها به
جشنواره راه پیدا کند اما من قبول نمی کنم و می گویم
اصال در انتخاب فیلم ها شریک نیستم تا حق کسی در این
زمینه ضایع نشود .
چگونه مســئول برگزاری این جشنواره ها در
خارج از ایران شدید؟
از یــک زمانی به بعد به خاطر فیلم هایی که ســاخته
بودم ،به عنوان داور یا رئیس هیأت داوران به جشنواره ها
دعوت می شدم .رفته رفته یاد گرفتم که ارتباط گرفتن و

جشــنواره برگزار کردن در آن جا به چه شکلی است .در
حال حاضر چند سال است که در آمریکا ،بخش فیلم های
ایرانی جشنواره بین المللی  aofرا برگزار می کنم .قبال
هم در كردستان عراق با دوستانم چنين برنامه ای را تجربه
كرديم و نتيجه عالي بود .در مورد آمريكا باید بگویم ابتدا
به عنوان داور در این جشنواره حاضر بودم و فیلمی از ایران
هم به نمایش گذاشته شد ،بعد به آنها پیشنهاد دادم که
چند ســالن در اختیار من بگذارند تا در هر دوره پنجاه،
شــصت فیلم ایرانی نمایش داده شوند که آنها استقبال
کردند و در حال حاضر بخش ایرانی این جشــنواره را به
همراه یک تیم خوب برگزار می کنم .خدا را شــکر که در
چند دوره اخیر ،فیلم های خوب ایرانی به این جشــنواره
آمده اند و مهمان های خوبی هم مثل شــهاب حسینی،
پوران درخشــنده ،گوهر خیراندیش و  ...داشته ایم .اتفاقا
آقای حســینی جایزه هم گرفتند و بازتاب بسیار خوبی
نیز در آمریکا داشــت .طبیعتا اکثر غربی ها خیلی خوب
سینمای ایران را نمی شناسند و این بخش در جشنواره
کمک می کند که با ســینمای ما بهتر آشنا شوند چند
ســال قبل این جشنواره در شهر لس آنجلس برگزار شد
که ایرانی های بیشــتری دارد و سال بعد در الس وگاس
اما دومی به شــدت پر بازدید تــر بود .االن آنها می دانند
که جشــنواره برگزار می شــود و طی دو هفته می تواند
فیلم های بسیار خوب ایرانی را ببینند.
این جشنواره شامل چه بخش هایی است؟
بخش هایی که من تنظیم کرده ام شــامل فیلم های
بلند ســینمایی ،مستند ،انیمیشــن ،فیلم های کوتاه و
فیلم های تجربی است.
کمی باورش سخت است که یک ایرانی به آن
جا برود و به پشتوانه این که کار تصویر هم داشته،
بگویند بیا این جشنواره را برگزار کن...
من قبل از این که هر کاری انجام دهم،
خیلی پرس و جو می کنم و نظر دیگران
را در مورد فعالیت هنری می پرســم،
خیلی ها می گفتند «چند سال است
در اروپا یا آمریکا هستیم و نتوانسته
ایــم کار هنری کنیم ،اگر به این
جا بیایی باید کار دیگری انجام
بدهــی» .برایم مهم نیســت
ایران باشــم یــا آن جا یا هر
کشور دیگری ،در کشورهای
مختلفــی زندگی کــردم و
همه جا هم باالخــره کار و
جايگاه خودم را یافتم .البته
من برای درس خواندن رفته
بودم و این فرض را داشتم که
ممکن است نتوانم کار هنری
در ابعاد گسترده داشته باشم
اما واقعا آنها به همین ســادگی
پیشنهاد من را قبول کردند ،در واقع می
دانســتم که یا قبول می کنند یا نه و
فقط شانسم را امتحان کردم
یعنی ایده اولیه از خودتان
بود ؟
بله ،می توانستم به عنوان داور
کارم را انجام دهم و تمام .جالب
است بدانید برای پذیرفتن فیلم
های ایرانی یک شرط گذاشتم
و گفتــم «فیلم هایــی را که
تصویر خیلی بدی از ایران به

نمایش می گذاشتند  ،نپذیریم ».دلیل هم داشتم؛ درست
است که خیلی از این فیلم ها هنری هستند اما به شدت
در نگاه خارجی ها به ایران تأثیرگذارند و باور کنید خیلی
از آن ها فقط تصاویر منفی را که در برخی فیلم ها از ایران
دیده اند ،به یاد دارند
حتی اگر فیلم ها روایتگر داستان واقعی اما سیاه
باشند؟
برای مثال ما فیلم « هیس! دخترها فریاد نمیزنند» را
قبول کردیم اما نوع ساختار این فیلم ،سیاه نمایی از ایران
نبود بلکه نمایش یک معضل اجتماعی است که امکان دارد
سایر کشورها هم درگیرش باشند.
شــما عضو اتحادیه زنان فیلمساز آمریکا هم
هستید ،کمی در این باره توضیح دهید...
فیلم «سکوت» که ماجرای یک زن ناشنوا بود در آن جا
خیلی مطرح شد ،به حدی که برای خودم نیز باورپذیر نبود،
حتی سایت آمازون هم این فیلم را از من خرید .با این فیلم
من جایزه بهترین فیلمساز زن را گرفتم و عضويت اتحاديه
نيز پس از آن اتفاق افتاد.
این نگاه مثبت به فیلمتان دلیل خاصی داشت؟
«سکوت» روایتگر یک روز از روزمرگی زنی ناشنوا است
که به شغلی سخت و عجیب اشتغال دارد .او با تکنیک راپل
(طناب) از نمای ساختمانهای بلند آویزان شده و نمای
شیشه ای را می شوید .او یک مادر است و در این داستان،
در گذر از طبقه ای با حادثه روبرو شده و جان زنی دیگر را
نجات می دهد .این که یک زن در ایران مشغول به چنین
کاری باشــد برای آنها خیلی جالب بود ،آن هم به دلیل
همان تصور اشتباهی است که از ایران دارند .بعد از نمایش
این فیلم اتحادیه فیلمسازان زن برای من ایمیلی فرستاد و
رزومه خواست و در نهایت هم من به عنوان عضو رسمی
در آن جا پذیرفته شدم
«کن» ،اولین جشنواره خارجی بود که حضور
پیــدا کردید؛ زمان نمایش فیلم تان چه حســی
داشتید و بازخوردها چطور بود؟
زمان نمایش فیلم خیلی هیجان زده بود و مدام حواسم
به این بود که ببینم نظرها چیست؟ خدا را شکر بازخوردها
خوب بود؛ داستان زنی که ناخواسته باردار شده و حاال در
دوراهی مانده است .قانون سقط جنین هم در کشور ما به
شکلی است که بعد از سه ماه از تشکیل جنین ،این اتفاق
امکان پذیر نیســت و زن یک هفته وقت دارد تا تصمیم
بگیرد فرزندش را نگه دارد یا سقطش کند؛ این داستان و
نوع ســاختش که در فضای کامال بسته بود ،کار را جذاب
کرد.
سريال مستندی هم با موضوع طالق در ایران
کار کردید .چه شد به سمت فضای مستند کشیده
شدید؟
اين كار به قدری مخاطب داشــت كه حتی بي آن كه
پخش
ما بدانيم یکی از شــبکه های ماهــواره ای هم با ِ
بخش هایی از این مســتند توصیه کرده بود که کار دیده
شــود؛ کســی که این خبر را به من داد خودش یکی از
ســوژه هایی بود که به همراه مادرش جلوی دوربین قرار
گرفت .طرح ابتدایی این مســتند ،بازسازی پرونده های
خاص قوه قضائیه بود که البتــه اتفاق نیفتاد ولی راضی
شــدند پرونده های طالق را در اختیار من بگذارند .یک
سال اجازه حضور در دادگاه هاي مختلف خانواده را داشتم
و از بین پرونده های متعدد 16 ،پرونده را انتخاب کرد که
تبدیل شد به یک سریال مستند؛ برخی از آن ها بازسازی
بود و برخی دیگر حقيقي.
البته در آمريكا يك فيلم ســاختيد .برای تان
تفاوتی ندارد اثرتــان را در کدام جغرافیا به مقابل

دوربینببرید؟
فيلمي به نام «فرميســك» بود كه كامال به شــكل و
مناســبات هاليــوودي كار كردم و يك توليد مشــترك
محسوب مي شود چون مراحل پس از توليد ،تحت مشاوره
آقاي اسعديان در ايران انجام شد.
قصه فیلم ،ايراني بود؟
خير ،قصه ايراني نيست و در واقع آمريكايي-كردي است.
ماجراي دختري  16ســاله است كه پس از زنده ماندن از
حمله داعش به آمريكا آورده شده و دو داوطلب كه يكي در
گذشته سرباز آمريكايي بوده به او كمك مي كنند.
خارج از ایران ،کار بازی هم انجام داده اید؟
خیر ،پیشــنهاد داشتم اما نپذیرفتم چون خيلي نقش
هــاي خاصي نبودند .با توجه به ظاهر و نوع پوشــش ما
شخصيت هاي خاصي را بايد بازي كنيم .البته یک فیلم
ایرانی بازی کردم که فیلمنامه اش را خودم نوشتم.
اما در ايران بازي کردید...
بلــه ،در ایران ،برادران خــوب و حرفه اي محمودی در
حال ساخت سریالی بودند که نقشي به نام «شراره» را با
مشورت شان بر عهده گرفتم .این سریال با نام «سایه بان»
از شبکه دوم سیما پخش شد.
دوســت دارید در ایران ،چــه کاری را بازی
کارگردانیکنید؟
راستش بازی دغدغه اولم نيست ولی فيلمسازي هست
اما در مورد فیلمســازی اصال فرقی ندارد که کجا باشــد؛
دوست دارم قصه بگویم و فیلم بسازم .
برنامه ای برای ساخت فیلم بلند دارید؟
اتفاقا پیگیر هستم و اگر مراحل الزم طی بشود حتما این
کار را خواهم کرد .در آمریکا هم یک فیلنامه سفارشی با نام
«بازوان آمریکا» کار کردم ،فیلمنامه دویست صفحه بود و
گفتند که شــخصیت های ایرانی دارد اما بعد از این که آن
را خواندم ،متوجه شدم که آنها بیشتر شبیه اعراب هستند؛
حتی اسامی آنها هم عربی بود؛ طبق همان تصور غلطی که از
ما دارند این اتفاق افتاد .به آنها توضیح دادم و در نهایت فیلم
نامه آن ها به  90صفحه تقلیل پیدا کرد و موضوع اکشن هم
تبدیل به درام شد و ايراني هايش واقعا ايراني شدند.
چرا همه خیلی راحت ،پیشــنهادهای شما را
قبول می کنند؟
باور کنیــد اصال من را نمی شــناختند و هیچ رابطی
هم وجود نداشــت .واقعا آنها ،من را پیدا کردند .در مورد
سوال شما می توانم بگویم که شاید چون انسان منعطفی
هستم این روابط کاری به خوبی برایم شکل می گیرد .یک
چیز جالب برایتان بگویم؛ چند وقت پیش که خانم مریم
میرزاخانی فوت شدند ،ذهنم به شدت درگیر معادالت و
داستانی مربوط به ریاضی بود .خیلی اتفاقی نويسنده اي از
یزد پیام داد که من یک قصه مرتبط با زني كه سخت ترين
معادله جهان را حل كرده ،دارم .ســه روز بعد داستان به
منزل من رسید .به قدری تفكرم خالق است كه گاهي می
ترسم از این که به چیزهایی فکر کنم و برایم اتفاق بیفتد.
آنجا چه چیزهایی متفاوتی فرا گرفتید که در
ایران ،امکان آن وجود نداشت؟
حدود  9ماه به یک «ورک شــاپ» کارگردانی رفتم؛
ورک شــاپی که فقــط کارگردانی نیســت بلکه باید
فیلمبرداری ،تدویــن ،صداگذاری و تمام فعالیت های
ساخت فیلم را با تمام استانداردها و مناسبات سينماي
هاليــوود فرا بگیرید .من قبــل از آن حتی در ویرایش
یــک عکس هم با نرم افزار مشــکل داشــتم ولي اين
کالس شــوخي بردار نبود .مدام گروه بندي مي شديم
و در ســمت هاي مختلف بايد به شکل گروهي فيلم
مي ساختيم.

