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ــود.  ــه، ســارا بهرامــی و...(  ب جمشــیدی، تــرالن پروان
ــن ترکیــب رســیدید؟  ــه ای ــه ب چگون

حضور »پژمان جمشــیدی« در »علف زار« پیشــنهاد آقای 
رادان و تمــام بچه های پروژه بــود. صادقانه بگویم مــن در ابتدا 
کمی استرس داشــتم به این جهت که ایشــان باید در نقش یک 
بازپرس جدی در فیلم سوپررئال ظاهر می شــدند. از آنجایی که 
ذهنیت مخاطب روی »پژمان جمشــیدی« بیشــتر فیلم های 
کمدی بــود من خیلی نگــران بودم. وقتی آقای جمشــیدی 
فیلمنامه را خواندند بسیار اســتقبال کردند. پس از آن برای 
گفت وگو بــه دفتر ما آمدند. ایشــان پر از انگیــزه و انرژی 
بودند حتــی چندین بار باهم به دادســرای جنایی رفتیم 
تا از نزدیک شــرایط را تجربه کنیم. درکل پشــتکاری 
که آقــای جمشــیدی داشــت در همــان پیش تولید 
 خیال مــرا راحت کرد که بــازی فوق العــاده ای را در فیلم  

خواهیم دید .
درخصوص انتخــاب خانــم »ســارا بهرامی« و »ســتاره 
پســیانی« هم باید بگویم که این عزیزان جزو گزینه های اول ما 
بودند. »ترالن پروانه« هم به نظرم بازی خوبی را نســبت به بقیه 

کارهایش در »علف زار« ارائه کرده است . 
ــن  ــه، بی ــه در روز اختتامی ــد ک ــدر امیدواری   چق

کاندیدهــا و برنده هــای ســیمرغ باشــید؟
فکر می کنــم »علــف زار« در چندیــن بخش)چــه مقابل 
دوربین چه پشــت صحنه( کاندید شــود. البتــه باالترین امیدم 

به ســیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشــاچیان و آرا مردمی است. 
راســتش خیلی توقع و امیــدی برای خــودم نــدارم. من آدم 
واقع بینی هســتم فکر می کنم بــا وجود فیلمســازان باتجربه تر 
من شانسی برای دیده شدن نداشــته باشم. در مقابل فیلمسازان 
فیلم اولی مثــل »آرین وزیردفتــری« و »امید شــمس« را هم 
در جشــنواره امســال داریم که شــنیدم واقعا درجه یک عمل 
 کرده اند. من به آن ها خیلی ایمــان دارم . در کل باید بگویم رقبایم 

بسیار قدر هستند. 
ــد  ــر می کنی ــم فک ــوع فیل ــه موض ــه ب ــا توج   ب

مخاطــب علــف زار بیشــتر خانم هــا هســتند؟
فیلمــم فضــای کامــا زنانــه ای دارد. امیــدوارم هرگــز 
تجــاوز و اتفاقــات تلخــی از ایــن قبیــل را کســی تجربــه 
نکند. بــه نظــرم بــا »علــف زار« خانم هــا علــی الخصوص 
 کســانی که بغض فروخورده داشــته باشــند ارتبــاط خوبی 

برقرار می کنند. 
  در انتها اگر حرفی مانده سراپا گوشیم.

از تمام عوامــل »علف زار« برای اعتمادی کــه به من کردند 
تشــکر می کنم. من بهترین  روزهای زندگی ام را زمان ســاخت 
»علف زار« تجربه کردم. امیدوارم بعد از دیدن فیلم در جشنواره 
بچه ها از کارکردن با من رضایت داشته باشــند  و توانسته باشم 
جواب اعتمادشــان را بدهم. از هئیت انتخاب هم بســیار تشکر 
می کنم که شــجاعت به خرج دادنــد و گذاشــتند فیلم  ما در 

جشنواره حضور داشته باشد.

برگ برنده:  حضور سینا مهراد
نکته جالب:  گریم متفاوت بهرنگ علوی

نویسنده: 
کاظم دانشی، چند فیلم کوتاه در پرونده دارد.

بازیگران: 
پژمــان جمشــیدی، ســارا بهرامــی و تــرالن پروانــه بازیگران 

ــتند. ــن فیلم هس ای
سرمایه گذار: 

به احتمال زیاد سرمایه گذاری شخصی )بهرام رادان(
ســایر عوامــل مطــرح: »بهــزاد عبــدی« موســیقی »علفــزار« 

را عهــده دار اســت. او موســیقی آثــاری چــون؛ دهلیــز،آل و 
ــوم  ــر سی وس ــه دارد.  وی در فج ــی را در کارنام قاتل اهل
ســیمرغ  برنــده  فیلم»مزارشــریف«  موســیقی  بــرای 

ــد. ــن ش بلوری

شادروان


