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  شــما هــم نویســنده و هــم کارگــردان »علــف زار« 
ــزه ای  ــل و انگی ــه عام ــد چ ــدا  بگویی ــتید. در ابت هس
ــد.  ــر بروی ــن اث ــاخت ای ــمت س ــه س ــد ب ــث ش باع

ــه از کجــا آمــد؟  ــن فیلمنام ــده ای اصــا ای
عالقه  شــخصی مــن بــه موضوعــات جنایی اســت . به 
همیــن دلیــل یکســری از پرونده هــا را یــا برایــم تعریف 
کردند یــا در اختیار من قــرار دادند تــا روی آن هــا مطالعه 
کنــم. در آن مقطع زمانــی روی برخــی از ایــن پرونده ها به 
 صــورت مســتند کار کــردم. آن  موقــع نگاهم پژوهشــی و 

آسیب شناسانه بود.
در »علف زار«، تجــاوز و اتفاقاتــی را که بــرای کاراکترها 
افتاده از چندین پرونده برداشــته و تلفیق کرده ام. یعنی به طور 
مشــخص روی یک پرونده خاص کار نکرده ام کــه مثال بگویم 
پرونده فالن شــهر اســت. راجع به ترکیبی از چندین  پرونده 
بود که روی آن ها مطالعه کردم  و مابقــی کار هم خالقیت های 
ذهنی و شــخصی خودم بوده اســت. این که بگویم مستندوار 
 بوده و روی یــک پرونده خاصی کار کرده باشــم نــه اینگونه 

نبوده است. 
  مضمون »علف زار« چیست؟ 

چند پرونده واقعی را در نظر گرفتم و ســعی کردم براســاس 
آن ها فیلمنامه ای منسجم بسازم  که روایتی ثابت داشته باشند. در 
واقع »علف زار« فیلمی است که به مدت سه ساعت در یک دادسرا 
می گذرد و چندین پرونده را با محوریت یک بازپرس که »پژمان 

جمشیدی« آن نقش را ایفا می کند مورد بررسی قرار می دهد.

ــور،  ــا سانس ــم ب ــن فیل ــاخت ای ــرای س ــا ب   آی
مشــکات قضایــی، حقوقــی و اعمــال ممیزی هــا 

ــدید؟  ــه ش مواج
پروانه ساخت »علف زار« را بســیار سخت گرفتیم. چندین 
جلســه رفتیم و آمدیم تا باالخره قوه قضاییــه پس از خواندن 

فیلمنامه به مــا مجــوز داد.  بعد از آن ارشــاد بســیار 
ســختگیری کرد. بــه هرحال فیلــم درخصوص 

تجاوز گروهی اســت و به اتفاقات تلخی اشاره 
دارد. در دولــت قبلی سیاســت های ارشــاد 
به گونه ای دیگــر بود همین باعث شــد که 
مراحل ســاخت فیلم  ما خیلی طول بکشد. 
ما می خواســتیم فیلم را برای جشنواره فجر 

۳۹ ارســال کنیم اما آنقدر ســاخت فیلم طول 
کشــید که بالخره در تابســتان  ســال 
1400 توانستیم پروانه ساخت را بگیریم 
و فیلمبــرداری را آغاز کنیم. امــا پروانه 
نمایش مــان در دولت بعد تایید شــد. از 
حق نگذریم در این مدت وزارت ارشــاد 
 با ما همکاری کرد تــا باالخره فیلم مان به 

جشنواره فجر رسید. 
ــم  ــی از فیل ــع بخش های   در واق

شــما سانســور شــد؟ 
لحظاتی از فیلــم اصالحاتی خورده و 
سانسورهایی داشته است. چندجا هم ما 

مخالف بودیم که خوشبختانه با منطق های ما خوب پیش رفت 
و راضی شدند که کار در جشنواره باشد. 

ــد؟  ــان داری ــران فیلمت ــرای اک ــه ای ب ــه برنام   چ
بــا توجــه بــه اینکــه فیلــم شــما موضوعــی 

؟ د ر ا د نگیز ا ســیت بر حسا
هیئت محترم انتخاب و مجموع دوســتانی که تا به 
حــال »علــف زار« را دیده اند از بازی هــای فیلم 
خیلی تعریف کرده اند. فکــر می کنم اگر فیلم 
دهان به دهــان بچرخد و اتفاقــات خوبی در 
جشــنواره برایمان پیش بیاید احتماال آن را 
در بهــار 1401 اکران کنیم . حقیقتا بســیار 
تالش کــردم فیلم مردم پســندی بســازم. 
من معتقدم بایــد به گونه ای فیلم ســاخت که 
مردم برای دیــدن کار به ســینما بیایند 
و خیلی بــا مفهوم فیلم شــخصی موافق 
نیستم. عالقه ام این اســت که فیلم های 
مخاطب پسند و پرفروشی با فضای ذهنی 
مــورد عالقه خــودم بســازم. درکل فکر 
می کنم »علــف زار« برای مخاطب جذاب 
باشــد و بتواند ۹0 دقیقــه بیننده را روی 

صندلی بنشاند.
  بــه نظــر شــما »علــف زار« اثــر 

ــت؟  ــندی اس جشنواره پس
می توانم بگویم فیلمی است که مدل 

آن را در سینمای ایران بســیار کم دیده ایم . بنا به دالیل 
مختلف کم ســراغ این ســوژه می روند. در حقیقت 
»علف زار« یک فرمت جدیدی در ژانر جنایی اســت 

که قصه پرکشش و روانی دارد.
  همــکاری بــا »بهــرام رادان« بــه عنــوان 

ــود؟ ــه ب ــده چگون تهیه کنن
»بهــرام رادان« از شــریف ترین افــراد در 
سینمای ایران اســت. از نظر شــخصیتی فرد 
بســیار منظم و بی حاشیه ای اســت. در مدتی 
که منتظر پروانه ساخت فیلم بودیم حدود 14 
بار فیلمنامه را بازنویسی کردیم. آقای رادان از 
بازنویسی فیلمنامه گرفته تا انتخاب بازیگران 
و... مدام  کنار مــا بودند اما هرگــز در کار من 

دخالت نکردند و واقعا حرفه ای عمل کردند. در 
کل حس  برادری، رفاقــت و کار کردن را کنار 
ایشان تجربه کردم. این را هم باید بگویم که 
آقای رادان ســرمایه گذار بخــش اعظمی از 
»علف زار« هم بودند. با وجــود اینکه خیلی 
در کار اذیت شدیم و گیر و گرفتاری برایمان 
پیش آمــد اما ایشــان هرگز خم بــه ابرو 

نیاوردند. امیدوارم که باز بتوانم با ایشان 
همکاری داشته باشم.

ــه  ــب توج ــکات جال ــی از ن   یک
فیلــم شــما ترکیــب بازیگران)پژمــان 

کاظم دانشی؛ نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی »علف زار« : 

»علف زار« به سختی پروانه ساخت گرفت 

برگ برنده:  بازی کم نظیر پژمان
نکته جالب:  سوژه فیلم

 
برگ برنده ؛ نکات جالب 
هر دو اثر اکرانی روز

فیلم: علفزار
ژانر: جنایی

کارگردان: 
ــی از  ــای کوتاه ــزار« فیلم ه ــش از »علف ــا پی ــی، ت ــم دانش کاظ
ــت. او  ــرده اس ــی ک ــال« را کارگردان ــا« و »پرتق ــه »راحان جمل

ــد. ــه می کن ــود را تجرب ــر خ ــتین فج ــال نخس امس

تهیه کننده: 
ــده،  ــوان تهیه کنن ــه عن ــار رادان ب ــن آث ــرام رادان؛ مهمتری به
ســینمایی»گربه ســیاه«، »پوالریــس« و مســتند علمی»کاپیتــان 

مــن« اســت.

شمایل یک فیلم

علف زار

امیدوارم هیچ کس 
اتفاقات تلخ »علف زار« را 

تجربه نکند
 آنها که بغض فروخورده 

دارند با این فیلم 
ارتباط برقرار 

می کنند 

تبسم کشاورز

»علــف زار« اولیــن فیلــم »کاظــم دانشــی« اســت کــه بــه زندگــی 
زنــان می پــردازد. توضیــح کوتــاه دربــاره فیلــم  می توانــد 
ــر  ــم ذک ــم  ه ــه فیل ــه در خالص ــد ک ــه باش ــک جمل ــن ی همی
 شــده اســت: »مطمئــن باشــید ایــن پرونــده مثــل بمــب 

صدا می کند.«

ــائل  ــزو مس ــواره ج ــن آن هم ــان و پرداخت ــائل زن ــه مس ورود ب
ــا  ــوده اســت. خصوصــا اینکــه قــرار باشــد ب ــران ب دشــوار در ای
ــان  ــه زن ــاوز ب ــوص تج ــی در خص ــیت ها؛ فیلم ــه حساس ــه ب توج

ــود.   ــاخته ش س
»کاظــم دانشــی« بــا ســاخت علــف زار و بــا دســتمایه قــرار دادن  
موضوعــی اجتماعــی بــه بحثــی کالن تــر یعنــی تجــاوز و آبــروداری 

ــد.  ــی می زن ــز نقب نی

ایــن فیلــم  کــه بازیگــران مطرحــی چــون »ســارا بهرامی«، »ســتاره 
پســیانی«، »پژمان جمشــیدی«، »تــرالن پروانــه« و... را دارد توســط 

»بهــرام رادان« تهیــه و تولید شــده اســت. 
در  »علــف زار«  کارگــردان  و  نویســنده  دانشــی  کاظــم 
ــوص  ــا در خص ــواالت م ــه س ــا( ب ــه صب ــا )روزنام ــو ب گفت وگ
ــه  ــه در ادام ــت ک ــخ داده اس ــش پاس ــم و چالش های ــن فیل  ای

می خوانید.


