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سید یاسر جعفری تهیهکننده «نمور»:

«نمـور» قصه پیچیدهای است
که داستانهای فرعی زیادی دارد
تبسم کشاورز

«نمــور» ،فیلمــی کــه ارتبــاط خانــوادهای را پــس از بیســت ســال بــه تصویــر میکشــد .ســید یاســر جعفری
کــه پیــش از ایــن ســابقه بازیگــری و فعالیــت مقابــل دوربیــن را داشــته ایــن بــار در قامــت تهیهکننــده
بــا فیلــم «نمــور» بــه کارگردانــی داوود بیــدل در چهلمیــن جشــنواره فجــر حضــور دارد .پررنگتریــن
شــاخصه «نمــور» شــاید حضــور باربــد بابایــی و محمدرضــا علیمردانــی بــه عنــوان بازیگــر در آن باشــد.
جعفــری تهیهکننــده و بازیگــر ســینما و تلویزیــون ،پیــش از ایــن در آثــاری همچــون ســریالهای تلویزیونــی
«گمشــدگان»« ،جراحــت» و فیلمهــای ســینمایی «روایــت ناپدیدشــدن مریــم» و «بیوزنــی» بــازی کــرده
کــه تجربــه خوبــی را برایــش بــه وجــود آورده اســت .ســید یاســر جعفــری تهیهکننــده فیلــم ســینمایی
«نمــور» در گفتوگویــی بــا «روزنامــه صبــا» بــه ســواالت مــا در خصــوص ایــن فیلــم و چالشهایــش پاســخ
داده اســت کــه در ادامــه میخوانیــد.
دربــاره فیلمنامــه و مضمــون «نمــور» بگوییــد .ایــده این
اثــر از کجــا آمــد؟

بیشــتر بــه تهیهکنندگــی عالقهمنــد هســتید یــا
اینکــه قصــد داریــد بــه طــور مــوازی آن را بــا بازیگــری
پیــش ببریــد؟

زمانی که من با خانم نوشین معراجی یک سریال نمایش خانگی کار
صد در صد قصد دارم به شــکل موازی این دو کار را با هم پیش
میکردیم ،ایشان فیلمنامه «نمور» را به من پیشنهاد دادند از کار خوشم
ببرم ،چون هیچ ارتباطــی با هم ندارنــد .در بازیگری هدفم
آمد و خط قصه را بسیار دوســت داشتم ،همین شد که فیلمنامه را
این اســت که همان روال گزیدهکاری را ادامه دهم و در
خریداری کردم .موضوع این فیلم ارتباط بین افراد خانوادهای
تهیهکنندگی بهنظرم مسیر درستی را انتخاب کردهام.
است که پس از بیست سال مجددا با هم روبرو میشوند .در
حقیقتا من به دنبال ســاخت فیلمهای گیشه و کمدی
واقع این اثر قصهای پیچیده است که داستانهای فرعی
نرفتهام .البته ساخت فیلمهای پرفروش ایرادی ندارند اما
زیادی دارد.
سلیقه من نیست.
از همکاری با آقای داوود بیدل بگویید.
شــما در «نمــور» از چنــد نابازیگــر در
قرار بود در یک ســریال با آقای بیدل همکاری
حقیقتا من به دنبال
کنــار بازیگــران اســتفاده کردهایــد .همچنین
داشته باشیم که این همکاری میسر نشد .مدتها
ساخت فیلمهای گیشه
حضــور محمدرضــا علیمردانــی و باربــد بابایی
بعد من و ایشــان همدیگر را در جلسهای مالقات
در ایــن فیلــم خــودش ســوال برانگیز اســت.
کردیم .من از منش و شــخصیت ایشــان خوشم
و کمدی نرفتهام.
چگونــه بــه ایــن ترکیــب رســیدید؟
میآمد ،همین شــد که پیشــنهاد همکاری برای
البته ساخت فیلمهای
اواخر سال پیش ،سریال نمایش خانگی «سودا»
ساخت «نمور» را به ایشان دادم .خیلی از دیالوگها
پرفروش ایرادی ندارند،
را ســاختم که محمدرضا علیمردانی نقش اصلی را
و صحنههای «نمور» دســتخوش بازنویسی آقای
اما سلیقه من نیست
در آن بازی میکردند .پس از آن کار متوجه شــدیم
بیدل شدند ،در نهایت همهچیز در خدمت فیلم
در زمینــه بازیگری میشــود روی او حســاب کرد.
در آمد .خوشبختانه گروه فوقالعادهای داشتیم
همین شد که ســر ســاخت «نمور» من به آقای بیدل پیشنهاد دادم و
که به عنوان اولین فیلم من بسیار همراه بودند و مرا یاری دادند .به
با توافق وی آقــای علیمردانی به کار اضافه شــدند .باربد بابایی هم یک
نظرم «نمور» فیلم بسیار شریفی اســت و راهش را تا اینجا خوب
نقش کوتاهی را در فیلم بازی میکننــد .در کل جمعبندی ما این بود
پیدا کرده است .امید دارم در ادامه هم همین مسیر را طی کند.
که یک فرد خوشچهره با اســتایلی را که به ایشان نزدیک بود انتخاب
عــاوه بــر «نمــور» فیلــم ســینمایی «شــبگرد»
کنیم که خوشبختانه کار خوب از آب درآمد .این را هم بگویم که در کنار
هــم امســال بــرای جشــنواره ارســال کردیــد،
سمیرا حسنپور ،نسیم ادبی و بهاره کیانافشار که بازیگرهای باسابقهای
سرنوشــت آن چــه شــد؟
هستند سه بازیگر جدید پریسا شاهولیان ،محمدرضا عباسی و بنیامین
بله عالوه بر «نمور» فیلم سینمایی «شبگرد» فرزاد موتمن
شهیدزاده را داریم که هر سه درخشــان بودند و امیدوارم اتفاقات خوبی
را داشتیم که متاسفانه آن فیلم به فجر نرسید و انتخاب نشد.

برایشانبیفتد.
چقــدر امیــدوار هســتید کــه در روز اختتامیــه بیــن
کاندیدهــا و برندههــای ســیمرغ باشــید؟
نمیتوان دقیق گفت .ما ســایق هیئت داوران را نمیدانیم .عمال
نمیشــود چنین چیزی را حدس زد ،اما به شــدت برای فیلم امیدوار
ی بچهها بســیار
هســتم .به عقیده من باز 
درخشــان و روان اســت .امید دارم
کــه اتفاقات خوبی بــرای فیلم
بیفتد .همین کــه «نمور» بین
این همــه فیلم پــر هزینه که
برای جشنواره فرستاده شده
جزو  ۲۲فیلــم انتخابی بوده،
این خــودش موفقیت مهمی
محسوب میشود.

