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نمور

برگ برنده و نکات جالب

هر دو اثر اکران روز

برگ برنده :یک ماجرای خانوادگی خاص

نکته جالب :بازی محمد رضا علیمردانی و
باربد بابایی

داود بیدل کارگردان «نمور»:

استخوانبندی فیلم
براساس روابط انـسانی است
تبسم کشاورز
«تــاالب را از زندگــی مــن نقاشــی کردنــد ،لج ـنزار و نمــور» .ایــن توضیــح یــک خطــی در خالصــه داســتان فیلــم ســینمایی «نمــور» دومیــن
ســاخته بلنــد داوود بیــدل بــه تهیهکنندگــی ســید یاســرجعفری آمــده اســت؛ فیلمــی کــه بــه گفتــه خــودش اســتخوانبندی آن براســاس
روابــط انســانی پیــش مــیرود و فضایــی کامــا اجتماعــی دارد .در ایــن اثــر کــه در چهلمیــن جشــنواره فجــر بــه نمایــش در آمــده،
بازیگرانــی چــون نســیم ادبــی ،بهــاره کیانافشــار ،ســمیرا حســنپور ،محمدرضــا علیمردانــی و باربــد بابایــی ایفــای نقــش
کردهانــد .بیــدل پیــش از ایــن هــم در قامــت نویســنده و کارگــردان در ســینما و تلویزیــون فعالیــت داشــته و
او را بــا نخســتین فیلمــش یعنــی «روزگاری عشــق و خیانــت» و ســریالهای «راه و بیــراه»« ،بیــم و امیــد»
و «در قصههــا زندگــی میکننــد» بــه یــاد میآوریــم .در ادامــه بــا او گفتوگویــی داشــتهایم کــه
میخوانیــد.

ایــده «نمــور» چگونــه شــکل گرفــت
و توســط چــه کســی خلــق شــد؟

نویسنده فیلم نمور خانم نوشین معراجی هستند .ایشان پیش
از این روی ایده فیلــم کار و آن را به نــگارش در آورده بودند .من
بعد از پیشــنهاد و خواندن فیلمنامه تصمیم گرفتــم که این کار را
بسازم ،پس از آن دو ســه بار فیلمنامه را بازنویسی کردیم .در
واقع استخوانبندی کار براساس روابط انسانی پیش میرود
و فضایی کامال اجتماعی دارد« .نمــور» یک کار ملودرام
است که به روابطی واقعی اشاره دارد که پاهایشان روی
زمین اســت .ما یک قهرمــان نداریم ولــی اینگونه هم
نیست که افراد اتوبوســی بیایند و بروند و
هرکدام قصههای خودشان را

شمایل یک فیلم
فیلم :نمور
ژانر :درام

دارند و به جایگاهی در فیلم میرسند.
ایــن فیلــم تــا چــه انــدازه بــه
تجربــه اول شــما در حــوزه ســینما
نزدیــک اســت؟

خوشبختانه ما در ساخت کار خیلی
عالقه به انتخاب بازیگران با مشکل مواجه نشدیم ،یعنی از زمانی
متفاوت دارم و ترکیب که بازنویســی فیلمنامه شــروع شد،
پیشتولید کارمان هم شروع شــ د و آگاهانه سعی
برایم بسیار مهم است.
میکردیم شــرایط حاکم بر ســینما را مدنظر قرار
در ایران تعدادی بازیگر بدهیم .از آنجایی که ما اینهــا را پیشبینی کرده
بودیم طی  ۲۰جلسه فیلمبرداری را تمام کردیم.
در سینما و تلویزیون

فیلم قبلی من «روزگار
عشــق و خیانــت» کار
بســیار متفاوتی نسبت
داریم که از این فیلم به
یکــی از نــکات جالــب توجــه فیلــم،
به «نمور» بود« .روزگار
عشــق و خیانت» را به آن فیلم و از این سریال ترکیــب بازیگــران اســت .اســتفاده از
لحاظ تولیــدی در قطع به آن سریال مدام تکرار باربــد بابایــی و محمدرضــا علیمردانــی
دلیــل خاصــی دارد؟ چگونــه بــه ایــن
نگاتیــو کار کردیــم .تالش
این
من
نگاه
از
شوند.
ی
م
ترکیــب رســیدید؟
شــده بود تا قصهای عاشــقانه
اصال خوب نیست
واقعیت این اســت که به انتخــاب بازیگران
را در بســتر سیاســی تعریف کنیم.
متفاوت عالقــه دارم و ترکیب برایم بســیار مهم
در واقع به یک واقعــه و ماجرای
اســت .در ایــران تعــدادی بازیگر در ســینما و
حقیقی میپرداخت که البهالی
تاریخ گم شده بود ،اما «نمور» اثری کامال اجتماعی تلویزیون داریم که از ایــن فیلم به آن فیلم و از این ســریال به آن
است که مبتنی بر روابط انسانی بوده و این تعریف را سریال مدام تکرار میشوند که از نگاه من این اصال خوب نیست.
میدهد که ماه پشت ابر نمیماند.
بــه نظــر شــما فیلمســینمایی «نمــور»
از چالشهــای ســاخت فیلــم اثر جشنوارهپسندی است؟
از نگاه مــن «نمور» یــک اثرجشنوارهپســند اســت .معموال
بیشــتر بگوییــد.

کارگردان :داوود بیدل
«راه و بـیراه» مهمتریــن اثــر داوود بیــدل در مقــام
کارگردان اســت.

تهیهکننده :سید یاسر جعفری
جعفــری ،بــه صــورت مســتقل و باهزینههــای
شــخصی در مقــام تهیهکننــده حضــور داشــته اســت.

نویسنده :نوسین معراجی
او بــا نگارش«پســر» برنــده جایــزه فدراســیون
کلــوب ســینمایی روســیه در بخــش اصلــی شــد.

