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»رادي�و« از جمل�ه رس�انه هايي اس�ت كه 
ش�نوندگان آن در ه�ر زمين�ه اي مي توانند 
برنامه هاي خود را جست وجو كنند. تخصصي 
ش�دن ش�بكه ها نيز به اين موض�وع كمك 
بسياري كرده اس�ت. مثل »راديو جوان« كه 
راديويي ويژه جوانان اس�ت و بيشتر تالش 
آن حول محور جذب مخاطب اين گروه سني 
مي چرخد و س�عي ب�ر آن دارد تا با س�اخت 
برنامه هاي متنوع و جوان پسند فاصله ميان 
جوانان و راديو را از ميان بردارد. در اين ميان 
»جوان ايراني سالم« از برنامه هاي شاخص اين 
شبكه است و همين بس بود تا دليلي باشد با 
برخي از عوامل آن گفت و گويي داشته باشيم. 

برنامه »ج��وان ايراني س��ام« را ش��ايد بتوان 
پرشنونده ترين برنامه راديوي صبحگاهي ايران 
دانس��ت. اين برنامه در ابتداي صبح و هنگامي 
كه مردم عازم محل كار خود هس��تند از شبكه 
راديوي��ي جوان پخش مي ش��ود و بس��ياري از 

ايراني ها آن را درون خودرو گوش مي كنند. 
به دليل زمان پخش برنامه، انرژي بخش و شاد 
بودن آن، حائز اهميت فراوان اس��ت كه با يك 
اجراي قوي و صداي پرنشاط محقق مي شود؛ اين 
كاري است كه فاطمه صداقتي و پيمان طالبي 
اجراي آن را بر عهده دارند و انصافاً هم به خوبي از 

عهده اين مهم بر آمده اند. 
سيروس رجبي و عباس پيري تهيه كنندگان اين 
برنامه هستند و يك هفته در ميان به توليد اين 
برنامه مي پردازند و هدف هر دو جذب جوانان به 

راديو و برنامه هاي راديويي است. 
 »ج�وان ايران�ي س�الم« ب�ا ه�دف 

اميدآفريني
 سيروس رجبي تهيه كننده »جوان ايراني سام« 
در خصوص اي��ن برنامه  گفت: »ج��وان ايراني 
سام يك مجله صبحگاهي با بخش هاي متنوع 
به مدت 70 دقيقه است و هدف آن ايجاد فضاي 
پرشور و نشاط صبحگاهي و انگيزه و اميد در دل 
مردم اس��ت كه در كنار آن اخبار هواشناسي و 
خبرهاي ورزش��ي به صورت بس��ته هاي كوتاه 

ارائه مي شود. 
وي ب��ا بيان اينك��ه بخش »پيگي��ري« و »چه 
خبرتون��ه« از آيتم هاي پرمخاط��ب اين برنامه 

هس��تند، توضيح داد: در بخ��ش پيگيري اين 
برنامه، قول و قرارهاي مسئوالن به مردم پيگيري 
مي شود، در بخش طنز چه خبرتونه هم مسائل 
اجتماعي را در قالب طنز به چالش مي كشيم و 
معموالً در طول هفته از پنج برنامه اي كه داريم 
سعي مي كنيم دو نفر از وزيران يا معاونان را به 
روي خط بياوريم و پيگير وعده هايي مسئوالن 

مي شويم. 
سيروس رجبي  افزود: آيتم صوتي از آيتم هاي 
قديمي اين برنامه است كه ساعت 7 صبح مردم 
را به خواندن آيت الكرسي دعوت مي كنيم. بعد 
از آن بخش��ي با صداي زنده ياد مهران دوستي 
پخش مي شود كه مردم را به نشاط صبحگاهي 

دعوت مي كند. 
تهيه كننده برنام��ه جوان ايراني س��ام يادآور 
شد: اين برنامه نزديك به 13 سال است كه روي 
آنتن مي رود. در گذش��ته زهرا يساقي سردبير 
و تهيه كنن��ده اين برنامه بود ك��ه در زمان هاي 
مختلف گوينده هاي آن تغيي��ر مي كرد كه در 
مقطع اخير يك هفته مج��دداً فاطمه صداقتي 
و يك هفته پيمان طالبي اج��راي اين برنامه بر 

عهده دارند. 
وي تأكيد كرد: ه��دف اين برنامه ايجاد ش��ور 
و نش��اط صبحگاهي و اميد اس��ت. همچنين 
پرداختن به مس��ائلي كه دغدغه مردم اس��ت، 
بنابراين دغدغه ما در اين برنامه اين اس��ت كه 
مطالبات مردم را به گوش مسئوالن برسانيم و 

پيگير مطالبات آنها باشيم. 

 ج�وان ايراني س�الم پرش�نونده ترين 
برنامه 

در ادامه عباس پيري درب��اره اين برنامه گفت: 
جوان ايراني سام يكي از برنامه هاي صبحگاهي 
است كه قدمت بسياري دارد و دست به دست از 
تهيه كنندگان و گويندگان بزرگ راديو به صورت 

امانت به دست ما رسيده است. 
وي افزود: به جرئت مي توان گفت برنامه جوان 
ايراني سام يكي از پرشنونده ترين برنامه هاي 
معاونت صداس��ت و جزو كمربندي برنامه هاي 
صبحگاهي شبكه راديويي جوان است. اين برنامه 
آيتم هاي متنوع كوتاهي دارد كه باعث مي شود 

ضرباهنگ برنامه خيلي تند باشد. 

عباس پيري همچنين گفت: هدف اصلي برنامه 
اطاع رساني است با توجه به اينكه صبح بيشتر 
افراد سفر درون ش��هري يا برون شهري دارند 
و قاعدتاً اول صبح فارغ از تمام خبرها هستند، 
اين برنامه سعي دارد  تمام اطاعاتي كه مناسب 
عموم مردم به خصوص جوانان اس��ت، تقديم 
ش��نوندگان كند.  وي تأكيد كرد: در اين برنامه 
اطاع رساني متنوع و متفاوتي صورت مي گيرد 
و به صورت بس��ته هاي كوتاه ب��ا اجراي فاطمه 
صداقتي تقديم ش��نوندگان مي شود. از سويي 
س��عي كرديم فارغ از مس��ائل و موضوعات روز 
هم نباشيم و با مس��ئوالن در برنامه در ارتباط 
باشيم.  عباس پيري با بيان اينكه براي نامگذاري 
آيتم هاي جوان ايراني سام، سعي شده است از 
اعضاي بدن استفاده شود، توضيح داد: »پشت پا« 
اولين آيتمي است كه در برنامه پخش مي شود 
كه شامل خبرهاي طنز است. آيتم »پلك صبح« 
كه يك تلنگر صبحگاهي كوتاه است. آيتم »نفس 
عميق« شامل خبرهاي ورزشي است و آيتم »رو 
در رو« گفت وگوهايي است كه با مسئوالن داريم. 
آيتم »گوش به زنگ« نيز آيتمي است كه در آن 
گوش به زنگ تلفن هاي مردم هستيم.  وي با بيان 
اينكه در اين برنامه سعي كرديم تا صداي مردم 
باش��يم، گفت: يكي از مهم ترين مسئوليت اين 
برنامه اميدآفريني و ايجاد شور نشاط در مردم به 
خصوص جوانان است كه جزو دغدغه هاي اصلي 

مدير شبكه راديو جوان هم است. 
در ادام��ه با يك��ي از گويندگان اي��ن برنامه كه 
با صداي گ��رم و پران��رژي خ��ود، رونق بخش 
برنامه هاي راديو جوان و مخصوصاً جوان ايراني 

سام است، گفت و گو مي كنيم. 
 لحظه به لحظه اي�ن برنامه برايم جذاب 

است
از پيمان طالبي، گوينده اي كه ميليون ها ايراني 
صبح خود را با صداي پرنشاط او آغاز مي كنند، 
درباره »جوان ايراني سام« پرسيدم. در جواب 
گفت: برنامه جوان ايراني س��ام از برنامه هاي 
قديمي و پرمخاطب راديو جوان است و قبل از 
من گوينده هاي بس��ياري اجراي آن را بر عهده 
داش��تند كه اكنون من و خانم فاطمه صداقتي 

گوينده اين برنامه هستيم. 
سال 92 بود كه بعد از رفتن خانم صداقتي از اين 

برنامه، من و حسن اسماعيل پور براي اين برنامه 
انتخاب ش��ديم، فكر نمي كرديم بع��د از خانم 
صداقتي كه جوان ايراني س��ام با ايشان شروع 
شد مخاطبان استقبالش��ان ادامه داشته باشد، 
اما خدا را ش��كر اين محبت و لطف ش��نونده ها 
ادامه داشت و خيلي سريع مخاطبان با ما ارتباط 

گرفتند و ما را پذيرفتند. 
از او درباره انرژي سرش��اري كه دارد، پرسيدم، 
گفت: همه از من مي پرس��ند اين همه انرژي را 
از كجا مي آوري؟ در واقع من اصوالً آدم پرانرژي 
هستم و اين انرژي كه صبح ها مي گذارم واقعي 
است.  درست است گاهي شايد من هم مشكل 
داشته باشم و به قولي حال دلم خوب نباشد اما 
وقتي پشت ميكروفن مي نشينم با خود مي گويم 
پيمان هر مشكلي داري براي خودت است و بايد 

برنامه را پر انرژي اجرا كني. 
به هرحال مردم وقتي روز خودشان را با صداي پر 
انرژي شروع كنند در طول روز تأثيرگذار خواهد 

بود و اين انرژي به آنها هم منتقل مي شود. 
وي در ادامه گفت: من گزيده كار هستم و سعي 
مي كنم برنام��ه اي را اجرا كنم ك��ه حس خوبي 
به آن داشته باش��م، بنابراين عاقه من به برنامه 
باعث مي شود انرژي  مضاعف تري از برنامه بگيرم.  
پيمان طالبي درباره پيامك هاي��ي كه به برنامه 
براي او ارسال مي شود، افزود: لقب هاي زيادي در 
پيامك ها به من مي دهند، اخيراً پيامك بامزه اي 
ارسال ش��د كه مضمونش اين بود: پيمان جان 
صداي تو را مي شنوم در حالي كه قهوه اسپرسو 
مي خورم ولي صداي تو از اين قهوه بيشتر به من 
انرژي مي دهد، پيمان اسپرسو... و اين خيلي به 
من چسبيد.  طالبي در پاس��خ به اين سؤال كه 
كدام بخش از برنامه جوان ايراني سام را بيشتر 
دوست داري، پاسخ داد: واقعاً نمي توانم بگويم كه 
كدام بخش اين برنامه را بيشتر دوست دارم. لحظه 
به لحظه اين برنامه برايم جذاب است به اين دليل 
كه حاصل تاش يك تيم موفق و دوست داشتني 
است كه براي لحظه لحظه آن از جان و دل انرژي 
مي گذارند و بايد گفت موفقي��ت »جوان ايراني 
سام« حاصل كار يك تيم فوق العاده است و من 
خيلي خوشحالم كه صداي من از طريق اين برنامه 
به گوش مردم مي رسد و اين موضوع هميشه براي 

من باعث افتخار بوده و است. 

»دي�زي كولم�ن« هنرپيش�ه امريكاي�ي 
يكي از دو س�وژه اصل�ي مس�تند »اودري 
و دي�زي« محص�ول س�ال ۲01۶ نتفليكس 
با موض�وع تج�اوز بود ك�ه چهارش�نبه در 
۲۳ س�الگي بر اثر خودكش�ي درگذش�ت. 
ديزي در س��ال 2013 زماني كه تنها 1۴سال 
داش��ت از س��وي »متيو بارنت« 17ساله مورد 
تجاوز قرار گرفت. قضيه اين تجاوز رسانه اي و به 
شدت جنجالي شد اما دادگاه امريكا در نهايت 
متجاوز را كه نوه »رت بارنت« نماينده سرشناس 
ايالتي بود با اهرم ارتباطات سياسي تبرئه كرد. 

»اودري پات« ديگر س��وژه مس��تند »ديزي و 
اودري« هم توسط سه پسر جوان كه هر سه را از 
قبل مي شناخت مورد تجاوز قرار گرفت. اين سه 
پسر ضمن تجاوز، عكس هاي عريان اين دختر 
را در فضاي مجازي پخش كرده بودند. اودري 
بيش از 10 روز نتوانست با اين قضيه كنار بيايد 

و خودكشي كرد. 
اثرات تجاوز »ديزي كولم��ن« را نيز رها نكرد 
تا اينكه او هم در 23 س��الگي ب��ه زندگي خود 
پايان داد.  جس��د او پس از تم��اس مادرش در 

خانه پيدا شد.  مستند »اودري و ديزي« روايت 
تجربيات تلخ دي��زي كولم��ن و اودري پات از 
تجاوز جنس��ي بود و تأثيراتي كه اين واقعه بر 
خانواده شان گذاشته و اينكه چطور با اين مسئله 
كنار آمده اند و آسيبي كه به آنها وارد شده است و 
پيامدهاي عدم پذيرش از سوي جامعه. اين فيلم 
به كارگرداني »باني كوهن« و »جان ش��نك« 
ساخته شد و براي اولين بار در جشنواره »سان 
دنس« اكران شد.  مادرش مليندا در فيسبوك 
نوشت: دختر من كاترين ديزي كولمن امشب 
خودكشي كرد. شايد پس��ت ها و پيام هاي من 
احمقانه به نظر برسد اما من به پليس زنگ زدم 
تا مسئله خودكشي دخترم را بررسي كنند. او 
بهترين دوست و دختر دوست داشتني ام بود.  
او در ادامه نوشت: فكر مي كنم او مجبور شد به 
اين اقدام دست بزند و اين تصور را داشت كه من 
مي توانم بدون او زندگي كنم ولي نمي توانم. اي 
كاش مي توانستم درد را از او بگيرم! او هرگز از 
آنچه اين پس��ران با او انجام دادند بهبود نيافت 
و اين واقعاً منصفانه نيس��ت. دختر بچه من از 
بين رفت. كولمن در ژانويه سال 2012، وقتي 

تنها 1۴ سال داشت، در يك مهماني در مريويِل 
مونتانا مورد تجاوز قرار گرفت. آنها كه به او تجاوز 

كردند هرگز محكوم نشدند. 
بعد از تجاوز در فضاي مجازي و در مدرسه مورد 
آزار و اذيت شديد قرار گرفت و به تيتر و خبري 

در سطح ملي بدل شد. 

دختر ديگر اين فيلم مس��تند »اودري پات« 
در ماه سپتامبر س��ال 2012 در ساراتوگاي 
كاليفرنيا مورد تجاوز ق��رار گرفت. او تنها 10 
روز پس از آن با خودكش��ي ب��ه زندگي خود 

پايان داد. 
»ديزي كولمن« به كالج »ميزوري َولي« رفت 

و در آنجا از پلتفرم خود براي تأسيس سازماني 
با عنوان »SafeBAE« ب��راي پايان دادن به 
معضل تجاوز جنس��ي در بي��ن دانش آموزان 

مدارس راهنمايي و دبيرستان استفاده كرد. 
ميزان ناامني ب��راي زنان و دخت��ران و حتي 
پسران در امريكا به حدي باالست كه اين ارگان 
به بازماندگان تجاوز جنسي كمك مي كند تا با 
تجارب خود كنار بيايند.  مهم ترين موضوعي 
كه عاوه بر مس��ئله س��نگين تجاوز »ديزي 
كولم��ن« را آزار م��ي داد اين بود ك��ه »متيو 
بارنت« پس��ري كه به او تجاوز ك��رده بود نوه 
»رت بارنت« نماينده اسبق سرشناس ايالتي 
در منطقه »نوداوي كانتي« ايالت ميزوري بود 
كه با نفوذ خود باعث تبرئ��ه نوه متجاوز خود 
شد. اين خبر در سال 2013 به شدت جنجال 
آفرين ش��د و پرونده مختوم��ه دادگاه اول در 
سال 201۴ در دادگاه دوم به جريان افتاد اما 
در آنجا نيز ُسنبه خانواده متجاوز پرزورتر بود 
و در نهايت تنها به چهار ماه حبس براي »متيو 
بارنت« خاتمه يافت تا رؤياي آزادي، همچنان 

كابوسي بي پايان شود. 

پيمان طالبي : من اصوالً آدم پرانرژي 
هس�تم و اي�ن ان�رژي ك�ه صبح ها 
مي گذارم واقعي است.  درست است 
گاهي شايد من هم مش�كل داشته 
باش�م و ب�ه قولي ح�ال دل�م خوب 
نباش�د ام�ا وقتي پش�ت ميكروفن 
مي نش�ينم با خود مي گوي�م پيمان 
هر مشكلي داري براي خودت است 
و بايد برنام�ه را پر ان�رژي اجرا كني

س�يروس رجبي تهيه كننده »جوان 
ايراني سالم« در خصوص اين برنامه  
گفت: »جوان ايراني سالم يك مجله 
صبحگاهي با بخش ه�اي متنوع به 
مدت 70 دقيقه است و هدف آن ايجاد 
فضاي پرش�ور و نش�اط صبحگاهي 
و انگي�زه و اميد در دل مردم اس�ت 
ك�ه در كن�ار آن اخبار هواشناس�ي 
و خبره�اي ورزش�ي ب�ه ص�ورت 
بس�ته هاي كوت�اه ارائه مي ش�ود.«

سالم به جوان ايراني اميدآفرين است
گزارش »جوان« از يكي از جوان پسندترين برنامه هاي راديو 

خودكشي پايان كابوس هنرپيشه اي كه قرباني تجاوز شد

محمد صادقي
   گزارش

كارگردان و فيلمنامه نويس فرانسوي:
فكر مي كنم سينما مرده
 ولي ما آن را نمي دانيم

  معصومه طاهري
 ژاك آوديار )Jacques Audiard( كارگردان و فيلمنامه نويس سرشناس 
فرانسوي است كه تاكنون جوايز متعددي از جش�نواره ها و فستيوال هاي 
سينمايي دريافت كرده است؛ ازجمله دوبار برنده جايزه سزار بهترين فيلم، 
دوبار جايزه »بفتا« بهترين فيلم به زبان انگليسي، جايزه برتر جشنواره كن 
 legrandcontinent سال ۲010 براي فيلم»يك پيامبر« و. . . اخيراً نشريه
با وي مصاحبه مفصلي انجام داده اس�ت كه برش هاي�ي از آن را مي آوريم. 

كاماًل متداول است كه بگوييم سينماي شما ژانر را زير سؤال مي برد. 
آيا خودتان را با اين برچسب مي شناسيد؟

بله، كامًا آن زمان اين كار در خيلي از فيلم ها انجام نمي شد. در فرانسه اين سبك 
براي سريال هاي تلويزيوني بيش��تر روال بود. وقتي كارگرداني را شروع كردم به 
خودم گفتم اين مسئله يعني تعلق داش��تن و وفادار بودن به سينماي ژانر واقعاً 
عملي نيست. با اين حال به نظر من وقتي به چيزي رسيديد، به دنبال وضعيتي 

بينابيني بايد بود يعني آنچه ديگران نديده اند و آنچه آشكارا رخ داده است. 
قبل از كارگرداني، شما به عنوان دستيار تدوينگر و فيلمنامه نويس 
فعاليت داش�تيد. آيا اين يك پيوس�تگي منطقي براي رسيدن به 
اهداف بود يا برعكس، پارگي و انفصال را نش�ان م�ي داد؟ و اينكه 

نوشته ها و ويرايش شما با ديگران فرق دارد؟
بله، خيلي فرق دارد حتي اين را وقتي ديدم كه از فيلمنامه نويسي به كارگرداني 
رفتم. آنچه فهميدم اين بود كه نوش��تن براي ديگران واقعاً مرا عقب نگه داشته 
است. نمي توانم بگويم كه من فيلمنامه نويسي عصيانگر بوده ام يا اينكه فكر كنم 
آنقدر قوي هستم كه ديگران نتوانند مطالب من را درك كنند، ولي آنچه باعث شد 
من به سمت كارگرداني بروم اين بود كه به عنوان فيلمنامه نويس از كارهاي خود 
احساس رضايت نمي كردم. فهميدم فيلم هايي كه مي نويسم خيلي خوب نيستند 
تا حدودي به اين دليل كه نمي توانم تمام حواشي را ببينم و اگر فكر كنيد فيلم 

ساخته شده از فيلمنامه بدتر است وحشتناك است. 
در بس�ياري از فيلم هاي شما ش�خصيت ها در حال يادگيري فيلم 

هستند. چه چيزي شما را به اين سمت هدايت مي كند؟
نمي دانم اين موضوع از طرف من تعمدي است يا خير، اما هميشه بوده است. اول 
از همه اينكه من واقعاً آموزش را دوست دارم جايي كه يك شخصيت با يك رفتار 
خاص جهان را رصد مي كند، تكامل مي يابد و ديدگاه او نسبت به جهان تغيير پيدا 
مي كند. به نظر من اين به طرز چشمگيري دراماتيك است. شايد از نظر اخاقي 
كامًا احمقانه باشد. اين ايده كه شخصيت داستان، با كشف چيزهايي ديدگاه خود 
را نس��بت به جهان تغيير مي دهد خوش بينانه است و سرانجام اين الگوي بسيار 

مؤثر براي يك سناريو است. 
آيا بسته به اينكه ش�ما كارگرداني از روي اثري اقتباسي يا يك اثر 

اصلي را انجام مي دهيد، متفاوت كار مي كنيد؟
نه اينطور فكر نمي كنم به نظرم ويژگي فيلمنامه نويسي و فيلمنامه اين است كه 
لزوماً بايد با يك رسانه سازگار شود و سناريو انتقال پيدا كند. البته شما مي توانيد 
اسكريپت هايي را كه عكسبرداري نشده اند ويرايش كنيد، اما اين هيچ ارتباطي با 
آنچه معموالً با نوشتن درك مي شود، ندارد. اين يك شيء است كه به سمت تحقق 
سوق مي يابد و اين زماني است كه بارور مي شود. چه ايده اصلي داشته باشيد و چه 
از يك رمان اقتباس كنيد كار به همين صورت خواهد بود. توليد فيلم اين است 
كه بدانيم چگونه بايد سازگار شويم. هميشه بايد در نظر داشته باشيم كه سينما 

قابل خواندن نيست. 
نظرتان درباره سينما چيست؟

من فكر مي كنم سينما مرده است، ولي ما آن را نمي دانيم، در عين حال جلوه هاي 
ويژه اي كه توس��ط فناوري ديجيتال ايجاد مي شود تسهيل كننده و روان كننده 

فيلم ها شده اند و اينها از همان ابتدا بخشي از سينما بوده اند. 
آيا فن�اوري ديجيتالي يك شكس�ت كيفي در س�ينما محس�وب 

مي شود؟
اين بيشتر يك وقفه هستي شناختي اس��ت. دقيقاً اينها جلوه هاي خاصي از نوع 
ديگري نيستند؛ البته كاپوال و اسكورسيزي درست مي گويند كه صنعتي شدن 
روايتي وحشتناك است ما ديگر نيازي به واقعيت نداريم. سينما مانند رمان در يك 
لحظه معين ظاهر مي شود و توسعه مي يابد، زيرا يك كاركرد اجتماعي را برآورده 
مي كند به همان روشي كه رمان آيينه جامعه بورژوازي است كه ظهور آن با آن 
همراه بود، سينما هم به عنوان آيينه اي براي اليه هاي جديدي از جامعه صنعتي 

است و از همان ابتدا سينماي امريكا صنعتي شد. 
شما ش�خصيت هاي زيادي را خلق كرده و باعث شده ايد  آنها روي 
صحنه س�ينما تكامل يابند. آيا كس�ي است كه ش�ما او را ترجيح 

مي دهيد و شايد محبوب باشد؟
من ش��خصيت هاي مورد عاقه ندارم و از خيلي از كاراكترهايم خوش��م آمده و 
بازيگراني را كه بازي مي كردند دوس��ت داش��تم حتي خاطرات زيادي از بازي 
 )Enzo Ferrari( خوب يك بازيگر مي توانم داشته باشم. مي دانيد، انزو فراري
بنيانگذار تيم اتومبيلراني، خاطرات خود را با عنوان »شادي هاي وحشتناك من« 
نوشت. معتقدم اين لحظات چنين شادي هاي وحشتناكي دارند. اين كاراكترها 
نيستند، بلكه مردم يعني زنان و مردان جامعه هستند كه قصد دارند اين نقش ها 
را بازي كنند و آنها را از خود بروز دهند و وقتي اين اتفاق بيفتد براي من يك چيز 
استثنايي است. هميشه احساس مي كنم اين همان كاري است كه آنها براي من 

انجام مي دهند! ما نمي توانيم نگاه آنها را باور كنيم. 
در پايان آيا سؤالي هست كه دوست داشتيد در اين مصاحبه از شما 

پرسيده شود؟
سؤالي بود كه سال 1987 توسط خبرنگار ويژه نامه آزادي از من پرسيده شد و آن 
اين بود كه شما چرا جهان را فيلم مي كنيد؟ جوابي كه من آن زمان دادم اين بود؛ 
براي خلق جهان و اينكه ببينيم چطور كار مي كند. اين قضيه جنبه شبه هندسي 
دارد. من مي دانم كه كارم سينماست و در يك مقطع زماني فيلم مي سازم، زيرا 
ارتباط من با جهان به اين شكل است؛ يعني ما با شروع كار در يك پروژه سينمايي 
به طور جداگانه اطاعاتي از جهان را جم��ع آوري مي كنيم و آن را به افرادي كه 

نمي شناسيم ارائه مي دهيم و اين جالب است. 

گفت وگو

   جهان


