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برگ برنده: توجه به یک سوژه اقلیمی 
خاص

نکته جالب: استفاده از هشت نابازیگر
درب

بازیگــران: محمدرضــا علیمردانــی، نســیم 
ادبــی، باربــد بابایــی و ســمیرا حســن پور
در  بــازی  ادبــی  نســیم  اثــر  مهمتریــن 

ــی  ــن فتح ــی حس ــه کارگردان ــهرزاد« ب »ش
اســت.

جشــنواره ها براساس مانیفســتی که برایشــان تعریف می شود 
فیلم های خاص تــری را مدنظر قــرار می دهند و بــه موضوعات 
خاص تری می پردازند. مخصوصا فیلم هــای اجتماعی که الگوی 
خاصی را پیگیری می کننــد و از فضای تجاری به دور هســتند، 
بیشتر ســعی می کنند مخاطب را به لحاظ حســی به کار نزدیک 
کنند،  بنابراین »نمور« اثر جشنواره پســندی است البته نه فقط 
جشنواره های داخلی بلکه جشــنواره های بین المللی، امید ما این 
است که کاری جهان شمول تر ساخته باشیم که در دنیا دیده شود.

  فکــر می کنیــد چــه چیــزی در ایــن فیلــم وجــود 
دارد کــه هــم بتوانــد مــردم و منتقدیــن را راضــی کند 

و هــم در کارنامــه شــما یــک اثــر مانــدگار باشــد؟
»نمور« فیلمی اســت که ما در آن از داســتان عبور کردیم 
و سعی داشته ایم مخاطب را با احساســات درگیر کنیم. یعنی 
هرکســی فیلم را ببیند قطعا با احساســش خواهــد دید. این 
چیزی اســت که ما در خصوص نمور می توانیم بگوییم. در کل 

این ادعا را دارم که فیلم خیلی به دل خواهد نشست.

  چقــدر امیــدوار هســتید کــه در روز اختتامیــه جــز 

فیلم هــای حائــز ســیمرغ باشــید؟ 
فکر می کنم خیلی از بخش های فیلم  می تواند کاندید شود. به 
این دلیل که همکارانم با جان دل و ایده پردازی های خالقانه کار را 
پیش بردند. اگر هرکدام از همکاران ما اقبال بیشتری برای جایزه 

گرفتن داشته باشند برای ما هم جای خوشحالی دارد.

  پیش بینــی شــما از اکــران عمومــی »نمــور« 
ــت؟ چیس

اکران یــک فیلم به خیلی از شــرایط بســتگی دارد ممکن 
اســت فیلمی خوب و خوش ســاخت دچار مشــکالت عجیب 
و غریبی شــود. نمونه اش فیلم سینمایی »شــنای پروانه« که 
کار بســیار خوبی بود اما در شــرایط بدی اکران شد و مسائلی 
برایش پیش آمد که پیش بینی نشــده بود. در حالت روتین باید 
زمان پخش خوبی به فیلم  داده شــود و تبلیغات خوبی داشــته 
باشــد که مردم آن را ببینند. اگر این وســط اتفاق بیفتد و یکی 
از ایــن زنجیره ها پاره شــود همه چیز به هم می ریــزد بنابراین 
فعــال نمی توانم پیش بینــی برای اکران داشــته باشــم، فقط 
 می توانم بگویم فیلمی ســاخته ایم که به گمانم مردم دوســت 

داشته باشند.


