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برگ برنده:   فضای اکشن و پروداکشن 
حجیم آن

نکته جالب:  همکاری کمپانی فیلم سازی فناند با این 
پروژه 

ــتند. ــی« هس ــران تفت »کام
سرمایه گذاران: بنیاد سینمایی فارابی و سونرام پروداکشن

 ســایر عوامــل مطــرح: تدویــن فیلــم »الیه هــای دروغ« بــه عهــده 

کــه  ســینمایی  فیلم هــای  دیگــر  از  ســت.  کلباســی«  »روزبــه 
امینــی«   »علیرضــا  از  نیســتم«  دیوانــه  »مــن  کــرده  تدویــن   او 

است.

هم در ابتدای فیلم نقش کوتاهی دارد. اتفاقا در خصوص این قضیه 
صحبت خواهم کرد اما اجازه بدهید بعد از اکران فیلم در جشنواره 

باشد.
 حقیقتا من دوست نداشــتم فیلمی را بسازم که روی پل های 
تهران چهارتا عکس صورت بازیگران باشد و مردم برای بیلبورد و 

تبلیغات فقط فیلم من را ببینند.
من کمی از این شاکی هســتم که چرا در ایران فیلم می سازند 
و بعد تمرکزشان روی این است که چه کسی در آن بازی می کند. 

اصا به داستان و ساخت خوب فیلم توجهی ندارند. 
کاراکترهای فیلم برای من بســیار اهمیت دارند . از ابتدا سراغ 
بازیگران خوب رفتم و از آن ها تست گرفتم. این فیلم قرار است در 
آمریکا و اروپا پخش شود بنابراین بازی ها باید در سطح بین المللی 
باشــد. برای مثال من »محمدرضا گلزا«ر را برای فیلمم می آورم و 
به او یک میلیارد پول می دهم اما هفت روزم بیشتر با او وقت ندارم 
چگونه من در هفت روز گلزار را کاراکتر کنم؟ این برای من یکی از 

این معضات بود.

راســتش را بخواهید با خیلــی از بازیگران خوب 
ایرانی تمــاس گرفتم اما بســیار بد بــا من صحبت 

می کردند. با یکی از هنرپیشه های مطرح ایرانی تماس 
گرفتم و برایش راجع به کار توضیح دادم او شــروع به 
داد و بیداد کــرد و گفت ما در ایران کلی کار اکشــن 
داریم تو چــه می گویی . به کلی مــن را از زنگ زدن 

پشیمان کرد.
در کل االن لیست بازیگران ایرانی ما االن شامل 
»رامین سهراب«، »مجید ســعیدی«، »نادر فاح«، 
»کامران تفتی«، »ارسان قاسمی« و »ونوس کانلی« 
است. آن اسم هایی که شما نام بردید در خبرهای سه 
سال پیش ما از فیلم منتشر شده بودند اما بعد نامشان 

بزرگ شد و ترجیح دادند دیگر با ما همکاری نکنند.

پژمان جمشیدی: 
کاراکترم در »علفزار« شریف و 

درونگراست
  حانیه جهانیان

»پژمان جمشیدی« که برای اکران »علفزار« در 
کاخ جشنواره حاضر شد، در خصوص جزئیات اکران 

فیلمش  صحبت کرد.
بازیگــران  پرکارتریــن  از  امســال یکــی  شــما 
ــای  ــی از پیش بینی ه ــور یک ــنواره اید و همین ط جش

ــت؟ ــورد چیس ــن م ــان در ای ــر خودت ــیمرغ، نظ س
بخواهد،  خدا  هرچه 
واقعا ســیمرغ مهم است 
اما نه به اندازه جشنواره 
امیــدوارم  آن،  ذات  و 
حق به حق دار برســد و 
هرکــس که حــق دارد 
به روش هــای مختلف 
جایزه را بگیــرد. من 
و  زار«  »علــف  هــم 

»بی مادر« را امســال در 
بین آثار دارم و هردو اثر 
فیلم اولی  کارگــردان 

بودند. برای من افتخــاری بود که به عنــوان فیلم اول 
این کارگردان بازی کــردم. در نهایــت آرزو می کنم 
که اتفاق بدی برای دوســتانی که به سالن می آیند 
و فیلــم را می بینند نیفتد. رعایت کنند، ماســک 
بزننــد و فاصله هــای اجتماعــی را رعایــت 
 کننــد تــا بقیه جشــنواره بــه نحوه احســن 

پیش برود. 
حرف هــای بســیاری دربــاره »علفزار« 
وجــود دارد، اول اینکه یکــی از منتقدین 
درباره »کاظم دانشــی« گفتــه بود: به نظر 
نمی رسد دانشی یک کارگردان فیلم اولی 
باشد! اصا انتخاب این سوژه برای یک 
کارگردان کار اولی ریسک باالیی دارد. 
من چــون فیلم را ندیــدم نمی توانم 
نظری بدهــم اما من فکــر می کنم 
این کاراکتر بسیار انســان شریف و 
درونگرایی ســت که نقش سختی بود 

اما امیدوارم خوب از آب درآمده باشد.
ــن روز  ــه درهمی ــی ک از آنجای
ــران  ــم اک ــادروان« ه ــم »ش فیل
ــار  ــرا آث ــما چ ــه نظرش ــد، ب  ش
طنــز در قضــاوت و فجــر جــدی 

گرفتــه نمی شــوند؟
طنز نیاز جامعه ماســت و باید 
به شکلی باشد که خانواده در کنار 

یکدیگر بتوانند آنها را تماشا کنند.
ایــن  را  ســختی  روزهــای 
دوســال به واســطه کرونا و مسائل 
اقتصــادی گذراندیــم به همیــن علت 
نیاز اســت ملــت کمی بخندند، شــاد باشــند. 
به نظرم ســینمای کمدی بخش مهمی ســت؛ اما اینجاهم 
مثل ســایر نقاط دنیا خیلی در جشــنواره ها جدی گرفته 
نمی شــود. دلیل آن را نمی دانــم؛ اما در بخــش بازیگری 
که به کار خودم مربوط می شــود، بســیار ســخت است؛ 
یعنی واقعا بازی کمدی بســیار دشــوار اســت و امیدوارم 
جشــنواره ای مســتقل و جدا را برای آن در نظــر بگیرند؛ 
 اینطــور مــزد دوســتانی کــه کمــدی کار می کنند هم 

داده می شود.

گفتگوی کوتاه

 الیه های دروغ


