
31

   مجله   تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 11  
  بهمن  1400 

علف زار
  کارگردان: کاظم دانشی 
  تهیه کننده: بهرام رادان 

  بازیگران: پژمان جمشیدی، سارا بهرامی، ستاره پسیانی، ترالن پروانه و... 

اگر صحبت های بهروز افخمی درباره »علف زار« را یک بازارگرمی برای چهلمین 
دوره جشنواره فجر نبینیم این فیلم حتما یکی از فیلم هایی است که باتوجه به 
شنیده هایمان در انتظار تماشایش هستیم. در خالصه داستان »علف زار« آمده 
است: بعضی رازها بهتره فاش بشن، برخی هرگز… باید دفن بشن یه جایی دور 
از دسترس، برای همیشه. این چندمین تجربه تهیه کنندگی بهرام رادان است و 
او به تازگی در »گربه سیاه« در همین مقام ظاهر شده است. کاظم دانشی پیش 
از این تجربه هایی در زمینه ساخت فیلم کوتاه داشته است و داستان فیلمش را 
درباره یک پرونده قضایی روایت می کند که گویا قصه ملتهبی دارد و لوکیشــن 
اصلی اش دادگاه است. به نظر می رسد داستان بر اساس یک پرونده واقعی باشد 
چرا که دانشی در گفت وگویی عنوان کرده اســت: » علف زار فیلمی اجتماعی و 
دادگاهی درباره یکی از پرونده های قضایی چند سال اخیر است.« شنیده ها حاکی 
از آن است که پژمان جمشیدی یکی از متفاوت ترین نقش  هایش را در این فیلم، 

که نقشی جدی و سخت است، بازی کرده است.

این اولین تجربه فیلمسازی آرین وزیر دفتری است و پیش از این فیلم های کوتاه 
خوبی ساخته که مورد توجه قرار گرفته است. همچنین »بی رویا« اولین تجربه 
تهیه کنندگی هومن ســیدی هم به شــمار می آید. طناز طباطبایی و صابر ابر 
بازیگران اصلی این فیلم هستند و از آنجا که طباطبایی معموال فقط در انتخاب 
حساسیت های خود را دارد و فیلم هایی که او حضور داشته خروجی قابل توجهی 
داشته این انتظار که »بی رویا« فیلم خوبی باشد خیلی بیراه نیست. در خالصه 
داستان فیلم سینمایی »بی رویا« آمده است: مواجهه  رویا با دختری بی نام ونشان، 
آغاز اتفاقاتی عجیب در زندگی رویا و بابک است... حضور هومن سیدی به عنوان 
تهیه کننده باعث شده تا موسیقی فیلم مانند سریال »قورباغه« برعهده بامداد 
افشار باشد و این امتیازی برای فیلم محسوب خواهد شد و همچنین این تجربه 
بعد از »خشم و هیاهو« همراهی دیگری از طناز طباطبایی و هومن سیدی این 

بار در مقام تهیه کننده و بازیگر است.

بی رویا 
  کارگردان: آرین وزیردفتری

  تهیه کننده: سعید سعدی، هومن سیدی
  بازیگران: طناز طباطبایی، صابر ابر، شادی کرم رودی، فرانک کالنتر، 
مجتبی فالحی، نهال دشتی، میالد یزدانی، مهری آل آقا، تیام کرمانیان، 

شهریار فرد، مصطفی اکبری و...


