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گفت گو با »رامین سهراب« گفت گو با »رامین سهراب« 
نویسنده، تهیه کننده و کارگرداننویسنده، تهیه کننده و کارگردان »الیه های دروغ« »الیه های دروغ«

می خواهم اکشن سینمای ایران را می خواهم اکشن سینمای ایران را 
به دنیا معرفی کنمبه دنیا معرفی کنم  

برگ برنده:  حضور امین حیایی و مجید صالحی
نکته جالب:  فضای برفی فیلم، گریم متفاوت امین 
حیایی و حضور احسان علیخانی پس از چندسال در 

سینما

 

برگ برنده و نکات جالب 
هر دو اثر اکرانی روز

فیلم: الیه های دروغ
ژانر: اکشن

ــازی را  ــون« فیلمس ــم »ویل ــا فیل ــهراب ب ــن س ــردان: رامی  کارگ

آغاز کرد.
تهیه کننده: رامین سهراب، محسن صرافی و یوننا انروث

محســن صرافــی در مقــام تدوینگــر فیلــم »زن ســمی « را در کارنامــه 

دارد.
بازیگران: کامران تفتی، نادر فاح و ارسان قاسمی

ــینمایی  ــار س ــه« از آث ــت« و »پایان نام ــن اس ــب وکار م ــرگ کس »م

شمایل یک فیلم

برف آخر

ــه  ــی رو ب ــای ایران ــه کارگردان ه ــه اینک ــه ب ــا توج   ب
ــند  ــته باش ــن درام داش ــه مضامی ــد ک ــی می آوردن ژانرهای
چــه شــد کــه شــما ژانــر اکشــن را انتخــاب کردیــد. ژانــری 

ــود. ــته می ش ــت گذاش ــر روی آن دس ــه کمت ک
من از کودکی رزمی کار می کردم و کا با اکشن بزرگ شدم. هرروز 
تمریــن ورزش های رزمی می کــردم. همه این هــا از  کودکی در من 
نهادینه شــد. از ابتدا قصدم این بود که سینمای اکشن ایران را به دنیا 
معرفی کنم. در ایران آنقدرما فیلم های آپارتمانی و غمناک می بینیم 
که پیش خودم فکر کــردم چرا باید من هم همان ژانــر را تکرار کنم. 
حقیقتا ریسک بسیار بزرگی کردم یا مخاطبان کار را دوست خواهند 

داشت یا می گویند این چه چیزی است که ساخته اید.
  در خصوص ایده فیلمنامه »الیه های دروغ« بگویید.

ایده فیلمنامه از من بود. داســتان بسیار پیچیده ای نیست چرا که 
فیلم اکشن است. اگر دقت کرده باشــید در فیلم های اکشن شخص 
یا یک چیزی را از دســت می دهد یا باید چیزی را به دســت بیاورد. 
تماشاچی هم با هیجان کار را دنبال می کند تا ببینید شخصیت اصلی 

فیلم در نهایت به خواسته اش می رسد یا خیر .
من در وهله اول قصدم معرفی ســینمای اکشن ایران  به دنیا بود. 
»الیه های دروغ« در خصوص زندگی یک آتش نشــان  است. خود این 
شغل بسیار شریف است و کمتر کســی در حقیقت به سراغ این حرفه 
می رود به نظرم خود آتش نشــان ها قهرمان هستند و در فیلم من هم 
قهرمان یکی از آن هاســت. فکر کردم که این آتش نشــان باید درامی 
داشته باشد. در داستان مشــکاتی برایش پیش می آید که قصد دارد 

از ایران خارج شود اما به خاطرعشق خوشبختی خود را پیدا می کند.
ــوی ای  ــن ق ــینمای اکش ــران س ــد ای ــم مانن ــد ه   فنالن
ــه عنــوان همــکار خــود انتخــاب  ــد را ب ــدارد. چــرا فنالن ن
ــا حمایــت  کردیــد؟ شــنیده شــده کــه »الیه هــای دروغ« ب
ــد ســاخته شــده اســت. ایــن قضیــه  شــخص ســفیر فنالن

ــت دارد؟ ــدر صح چق
کاما درست می گویید. فناند هم آنچنان سینمای اکشن قوی ای 
ندارد. من گفتم حاال که دارم ریســک می کنم بهتر است دست روی 
این موضوع بگذارم و ســینمای اکشــن ایران و فناند را باهم به دنیا 

معرفی کنم حاال یا جواب می دهد یا نه . 
متاسفانه کشور فناند اصا ما را حمایت 
نکرد تنها حمایت ما از طرف ســفیر فناند 
بود که بســیار به ما کمک کرد. همانطور که 
می دانید ارشاد در ایران هم به راحتی مجوز 
به فیلمســازان فیلم اولی نمی دهد. ســفیر 
فناند در این امر بســیار به ما یاری رساند، 
به ایران آمد و چندین جلسه با ارشاد جلسه 

گذاشتیم و در خصوص کار صحبت کردیم.
  ســینمای اکشــن مــا وامــدار 
»ســاموئل  چــون  افــرادی 
چــون  بازیگرانــی  و  خاچیکیــان« 
اســت.  هاشــم پور«  »جمشــید 
ــید  ــا جمش ــی ب ــما در کودک ــا ش گوی

ــد. ــاره بگویی ــته اید  در این ب ــکاری داش ــم پور هم هاش
من در پنج ســالگی نقش کوچکی در فیلم سینمایی »یاران« 

کنار »جمشید هاشم پور« داشتم. اتفاقا برای 
»الیه های دروغ« به ســراغ ایشان هم رفتم  
آقای هاشم پور مرا یادشان بود و گفت وگوی 
خوبی باهم داشــتیم. در ابتدا ما در فیلممان 
نقش یک مربی را داشــتیم که متاسفانه این 
نقش بعــد از فیلمنامه حذف شــد. حقیقتا 
بسیار دوست داشــتم آقای هاشم پور نقش 
مربی من را در فیلم بازی کنند که نشد.  چرا 
که اولین ادیت فیلممــان 150 دقیقه بود به 
همین دلیل مجبــور شــدیم کار را کوتاه تر 

کنیم .
نــام  بازیگــران  لیســت  در    
»آرمــان  و  گرامــی«  »روشــنک 
ــی در  ــود. کم ــده می ش ــش« دی دروی
ــد. ــان بگویی ــم برایم ــران فیل ــاب بازیگ ــوص انتخ خص

ما خانم »روشنک گرامی« را در فیلم نداریم، »آرمان درویش« 

  تبسم کشاورز

رامیــن ســهراب از وقتــی کــه ایــده ابتدایــی »الیه هــای دروغ« را در ذهــن می پرورانــد، 
بی شــک در پــی خلــق یــک فیلــم اکشــن امــروزی بــوده اســت. ژانــری کــه چــه در 

ــود. ــه می ش ــه آن پرداخت ــر  ب ــد کمت ــینمای فنان ــه در س ــران چ ــینمای ای س
فیلــم ســینمایی »الیه هــای دروغ« کــه اولیــن اثــر رامیــن ســهراب در مقــام نویســنده 
ــه  ــه ب ــت ک ــد اس ــران و فنان ــینمای ای ــترک از س ــی مش ــت محصول ــردان اس و کارگ

گفتــه ســهراب بــا حمایــت ســفیر فنانــد ســاخته شــده اســت. 
رامیــن ســهراب، بازیگــر، نویســنده و کارگــردان فیلــم  ســینمایی »الیــه هــای دروغ« 
ــن فیلــم و  ــه ســواالت مــا در خصــوص ای ــا ب ــا روزنامــه صب ــی ب در گفت وگوی

ــد. ــه می خوانی ــه در ادام ــت ک ــخ داده اس ــش پاس چالش های

متاسفانه کشور فناند 
اصا ما را حمایت نکرد

 اما سفیر فناند در این 
امر بسیار به ما یاری 
رساند، به ایران آمد 

و چندین جلسه با ارشاد 
جلسه گذاشتیم 

و در خصوص کار 
صحبت کردیم


