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  در ابتــدا کمــی درخصــوص ایــده و فیلمنامــه »بیرو« 
؟ یید بگو

»بیرو« بخشی از داســتان زندگی واقعی »علیرضا بیرانوند «، 
فوتبالیســت موفق و دروازه بان تیم ملی ایران را شرح می دهد که 
از سخت ترین شرایط باال می آید، قهرمان  ملی می شود و می تواند 
در جام جهانی مقابل »کریســتین رونالدو« بازی کند. ایده اصلی 
این فیلم از طرف دوست عزیز من آقای »روزبه پیروز« مطرح شد.  
وقتی از من برای تهیه کنندگی این کار دعوت کردند فیلمنامه این 
کار نوشته شــده بود. بنابراین من از ابتدای پروژه و در بخش ایده و 
فیلمنامه نبودم. اما باید بگویم  یکی از نکاتی که ما را برای ســاخت 

»بیــرو« متقاعد کرد 

تم انگیزشی فیلم بود که می توانست دستاورد خوبی برای نوجوان ها 
محســوب شــود. داســتانی از امید و تالش. نمایش یک قهرمان 
متفاوت در ســینمای ایران. اینها همه نکاتی بود که آقای »پیروز« 
مدنظر داشــت و این موارد انگیزه خوبی به ما می داد که به سمت 

ساخت این فیلم برویم. 
ــر  ــر را ب ــن اث ــی ای ــه تهیه کنندگ ــد ک ــه ش   چ

ــد؟ ــده گرفتی عه
حقیقتا من پیش از این، تجربه فیلم زندگینامه ای و ورزشــی 
را نداشــته ام. می توانم بگویم به طورکلی ســینمای ایران هم این 
تجربه را ندارد. یا خیلــی خیلی کم دارد. از طرفــی فرم فانتزی و 
کمی موزیکال فیلم که در ذهن آقای »عباس میرزایی« کارگردان 
بود برایــم تجربه جالــب و جدیدی 
محســوب می شــد. به هرحال 
اســتفاده از پتانســیل فوتبال، 
ورزش و قهرمانان ورزشــی برای 
سینما و مخاطبانش می تواند یک 
امکان باشــد. این فیلم ها می تواند 
گروه دیگری از تماشاگران سینما 
را به ســینماها بکشاند. 
با بررســی این  مسائل 
و صحبت هایــی که 
با آقای »پیــروز« و 
میزایی«  »عبــاس 
تصمیم  داشــتیم 

گرفتم که در کنار این پروژه باشم.
ــی درام  ــی حالت ــی گاه ــی ورزش ــای بیوگراف   فیلم ه
ــی  ــت، و گاه ــد گرف ــود خواه ــه خ ــده ب و ناراحت کنن
هــم اطالعاتــی جالــب دربــاره ورزشــکارانی بــزرگ بــه 

ــای  ــزو فیلم ه ــرو« ج ــا »بی ــد داد. آی ــده خواه بینن
ــوب  ــش محس ــی و الهام بخ انگیزش

می شــود؟
امیدوارم اینگونه باشد. قصد ما همین 
بود و تالشــمان را هم کردیم. »بیرو« فیلم 
سرپا و خوش ریتمی اســت. درست است 
که از درام و قصه های تلخ و شیرین زندگی 
آقای بیرانوند اســتفاده می کند اما در کل 
فیلمی است که به خودش متکی است. به 
هر حال سینماست و این خیال هم باید در 
آن می بود. فکر می کنم ترکیب همه این ها 
باهم به خصوص همان موضوع انگیزشــی 
و تم قهرمانی باعث شــود مخاطب کار را 

دنبال کند. 
ــای  ــکاران و چهره ه ــا ورزش   م
ــم  ــران داری ــی در ای ــیار محبوب بس
ــاخت  ــه س ــا ب ــینمای م ــرا س چ
فیلم هــای بیوگرافــی و ایــن ســبک 

فیلم هــا کمتــر روی مــی آورد؟
همانطور که خود آقای »علیرضا بیرانوند« هم در فضای مجازی 
اعالم کردند اغلب سینمای ایران از این امکان و زندگی ها غافل بوده 
است. زندگی دروازه بانان بزرگی مثل »ناصر حجازی«، »احمدرضا 
عابدزاده« و... هم این پتانسیل را دارد که به فیلم تبدیل شوند. خود 
همین قضیه اتفاق ویژه ای برای آقای بیرانوند محســوب می شود. 

شاید این اولین بار است که فیلمی درباره شخصی ساخته می شود 
که هنوز در اوج است. معموال بیوگرافی ها در زمان بازنشستگی یا 
فوت اشخاص ساخته می شوند. اما اینبار ما با موضوع و زندگی روبرو 
هستیم که سوژه اصلی ما خوشــبختانه زنده، در حال کار کردن و 
در بهترین دوران فوتبالی خودش است.  بنابراین هنوز سینما این 

فرصت را دارد که راجع به خیلی ها فیلم  بسازد.
ــوت و  ــاط ق ــه نق ــرو« چ ــم »بی ــما فیل ــگاه ش   از ن
ــن  ــردم و منتقدی ــر م ــم نظ ــه ه ــاخصه هایی دارد ک ش
ــر  ــک اث ــما ی ــه کاری ش ــم در کارنام ــد ه ــب کن را جل

ــد؟ ــدگار باش مان
حقیقتا »بیــرو« متفاوت ترین فیلــم کارنامه مــن در مقام 
تهیه کننده اســت . البته باید بگویم یکسری جاها به کارهای قبلی 
من شــباهت هایی دارد چون به هرحال این فیلم هم فیلم جریان 
اصلی نیســت. تمام رده های ســنی مخاطب این فیلم هستند اما 
فکر می کنم این فیلم بیشــتر قابلیت جذب گروه نوجوان  و جوا ن  
را به خودش داشته باشد. به هرحال بیشتر فیلم  در زمین فوتبال، 
سر تمرین  و در شــرایط ورزشــی می گذرد. فیلم به لحاظ رنگ، 
جلوه های ویژه، موسیقی و غیره می تواند برای مخاطبان، منتقدان 
و داوران جذاب باشد. خیلی امیدواریم »بیرو« بتواند اکران موفقی 
داشته باشد. باتوجه به اینکه به شــیوه مرسوم فیلم های پرفروش 
از ستارگان سینما استفاده نکرده اســت  و شخصیت اصلی ما یک 
نوجوان 16_1۷ ساله است. اما فکر می کنم هیجان در فیلم  بتواند 

مخاطب را راضی کند.
ــت  ــرو«، »عل ــم »بی ــر فیل ــالوه ب ــما ع ــال ش   امس
ــرای جشــنواره فجــر ارســال  مــرگ نامعلــوم« را هــم ب
کردیــد. امــا متاســفانه ایــن فیلــم بــه جشــنواره چهلــم 
ــی در  ــد. کم ــاد ش ــش ایج ــکالتی برای ــید و مش نرس

ــد.   ــاره بگویی اینب
»علت مــرگ نامعلوم« فیلم فوق العاده ای شــده اســت. فکر 
می کردم و تقریبا مطمئن بودم هر دو فیلمم می تواند در جشنواره 
حضور داشته باشد. به جشــنواره با تمام سیاســت هایی که دارد 
احترام می گذارم. در حقیقت وقتی فیلمی را برای جشــنواره فجر 
می فرستیم یعنی مناسبات جشــنواره را پذیرفته ایم. اما مسئله ما 
در خصوص فیلم »علت مرگ نامعلوم« جشــنواره نبود. جشنواره 
و کمیته انتخاب، فیلم را بــا باالترین رای انتخاب کرده بودند، اما 
اثر ما با وجود اینکه پروانه ساخت هم داشت 
در جــای دیگری به مشــکل برخــورد. اگر 
هیأت انتخاب، فیلم ما را انتخاب نمی کردند 
ما می گفتیم عقیده، نگاه و سلیقه آن هاست 
و این قابل احترام اســت. اما وقتــی فیلم ما 
بین دو ســه فیلــم اول انتخاب می شــود و 
جای دیگر مشــکل پیدا می کند حق ماست 
که اعتــراض خودمان را بیــان کنیم . »علت 
مرگ نامعلوم« با بودجه شــخصی ســاخته 
شده است . اما متاســفانه فرصت دیده شدن 
را از دســت داد. بنابراین در این شرایط هم از 
حیث اقتصادی به فیلم ها ضربه می خورد هم 
اینکه عوامل فرصت دیده شدن در جشنواره 
را از دســت می دهنــد. مخاطــب جدی تر 
ســینما باید کارها را ببینــد و قضاوت کند. 
اما به نظرم بعضی از مســائل سینما خارج از 
مدیریت ســینما انجام  می شــود که ممکن 
اســت این موجب برداشت های اشــتباه از 
فیلم ها شود. ما متاسفانه مدت هاست که با عبارت »صالح نیست« 
مواجه می شــویم. فیلم »قاتل و وحشــی« آقای حمید نعمت اهلل، 
»عروسک« آقای اصغر یوســفی نژاد و   ... هم گرفتاری هایی از این 
قبیل برایشان درست شد. امیدوارم از این به بعد کمی مهربان تر و 

وسیع تر به سینما نگاه کنیم.

مجید برزگر تهیه کننده فیلم سینمایی »بیرو«

نمایش یک قهرمـان متفاوت 
در  سینـمای ایـران

تبسم کشاورز

ــم  ــن فیل ــرو« یازدهمی ــینمایی »بی ــم س  فیل
»مجیــد برزگــر« در مقــام تهیه کننــده اســت 
کــه در چهلمیــن جشــنواره فجــر حضــور 
دارد. »مجیــد برزگــر« بعــد از کارگردانــی 
موســمی«،  باران هــای  »فصــل  فیلم هــای 
ــی«،  ــا معمول ــهروند کام ــک ش ــز«، »ی »پروی
»ابــر بارانــش گرفتــه« بیشــتر در قامــت 
تهیه کننــده ظاهــر شــده و حــاال بــا فیلمــی بــه 
ــخص  ــش مش ــه ازعنوان ــد ک ــنواره می  آی جش
ــد.  ــت می کن ــتانی را روای ــه داس ــت چ اس

ــیب  ــراز و نش ــی پرف ــی از زندگ ــرو« روایت »بی
ــی  ــم مل ــان تی ــد« دروازه ب ــا بیرانون »علیرض
فیلــم  متفاوت تریــن  حقیقتــا  کــه  اســت 
تهیه کننــده  مقــام  در  برزگــر  کارنامــه 

می شــود. محســوب 
ــی  ــم »مرتض ــن فیل ــردان ای ــنده و کارگ نویس
ــه  ــه گفت ــت و ب ــی« اس ــاس میرزای ــی عب عل
ــیوه  ــه ش ــرو« ب ــه »بی ــود اینک ــا وج ــر ب برزگ
مرســوم فیلم هــای پرفــروش از ســتارگان 
ســینما اســتفاده نکــرده اســت  امــا هیجــان و 
حالــت انگیزشــی فیلــم  می توانــد مخاطبانــش 

ــد. ــی کن راض
تهیه کننــده فیلم ســینمایی  مجیــد برزگــر 
ــا  ــه صب ــا روزنام ــی ب ــرو« در گفت وگوی »بی
ــم و  ــن فیل ــوص ای ــا در خص ــواالت م ــه س ب
پاســخ داده اســت کــه در  چالش هایــش 

می خوانیــد. ادامــه 

بعضی از مسائل سینما 
خارج از مدیریت 

سینما انجام  می شود که 
ممکن است این موجب 
برداشت های اشتباه از 

فیلم ها شود. ما متاسفانه 
مدت هاست که 

با عبارت »صاح نیست« 
مواجه می شویم


