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در ارشاد خرم آباد به کمک آقای »شــمس الدین آروند« و آقای 
»پژمان نعمت پور« تســت می کردیم . در انتخــاب بازیگر چند 
فاکتور داشــتیم. دوتا از فاکتورهای مهم ما فوتبالیست بودن و 

داشتن گویش لری بود. البته این را بگویم 
که داســتان انتخاب »حســین 

بیرانوند« در نقش »علیرضا 
بیرانونــد« خودش یک 
فیلم می شــود. یک روز 
دوســت قدیمی به من 
زنگ زد و گفت شنیدم 
خرم آبــاد هســتی اگر 
اشــکالی ندارد من هم  
یک نفر را بــه تو معرفی 

کنم شــاید بــه درد کارت 
بخورد. آن موقــع من خارج 

از شــهر در حال 
ب  نتخا ا

لوکیشن بودم گفتم آن شخص را بفرست تا دستیارانم در ارشاد 
از او تســت بگیرند. گویا بچه ها به محل اقامت ما برگشته بودند 
برای همین »حسین بیرانوند« از بروجرد و سر گچ کاری به خانه 
بچه ها می رود تا از او عکــس و فیلم بگیرند. این لحظه را هرگز از 
یاد نمی برم که »مســعود جیرانی« دستیار دوم من، زنگ زد و 
گفت »مرتضی علی« بیا که بازیگرت را پیدا کردیم. فردای 
آن روز که برای تست با حســین قرار گذاشتیم خیلی 

مرتب و منظم بود. در نگاه اول 
به نظرم پسر بســیار محترم و 
مودبی آمد و برایــم جالب بود 
که با مکث و فکر کردن پاســخ 
ســواالتم را می دهد. حســین 
به من گفت تمــام اتفاقاتی که 
برای »علیرضــا بیرانوند« افتاده 
برای منم پیش آمده اســت. گفت 
یعنی منم به تهران آمدم، کلی تســت 
فوتبــال دادم، در رســتوران کار کردم و 
ســرآخر در تیم نفت شــاگرد »علیرضا 
بیرانوند« بوده ام. وقتی به تهران برگشتیم 
به علیرضا گفتیم چیزی یادش نیامد اما 
با نشان دادن عکس هایش متوجه شدیم 
که واقعا شــاگرد بیرانوند بوده است. بعد 
از حســین دعــوت کردیم 

که برای شــروع کار به تهران بیاید اما وقتی 
آمد خیلی در ذوق ما خورد به این خاطر 
که استرســش باال بود و یک خط 
دیالوگ را هم نمی توانست 

حفظ کند . تصمیم گرفتیــم که برگردد و 
روی »مهیار راحت طلب« کار کردیم . مهیار 
به نظرم یکی از سوپراســتارهای ســینما 
خواهد بود اما متاســفانه در گریم نزدیک 
به چیزی که می خواســتیم  نمی شد. ما که 
نمی توانیم عین آن آدم را بســازیم اما تمام 
تالشــمان را کردیم که شــبیه باشد. برای 
همین دوباره خواســتیم حسین به تهران 
برگردد امــا مدام می گفت مــن نمی توانم 
بازی کنــم. اینجا دیگر خــودم وارد عمل 
شــدم. راجع به خودم با او صحبت کردم و 
از مســیر جنگیدن و فیلمساز شــدن خودم به او گفتم. حسین 
را به خانــه خودم آوردم. بــه مرور رابطه عمیقی بیــن ما ایجاد 
شــد و اعتماد کرد. از روز ســوم  فیلمبرداری که اولین پالنش 
را گرفتیم همه را حیــرت زده کرد و کار را واقعــا جمع کرد. به 
عنوان کارگردان این را نمی گویم به عنوان یک شخص از بیرون 

می گویم که همه بچه ها عالی کار کردند و امیدوارم که 
در فیلم دیده شوند.

»حســین  کــه  موضــوع  ایــن   
بیرانوند« شــرایط زیســتی اش شــبیه 
بــه »علیرضــا بیرانونــد« بــود 
کار شــما را راحت تــر 

می کــرد؟ 
اتفاقا این کار را ســخت تر می کند. برای مثال من و شــما 
شــرایط مشــابهی را تجربه کرده ایم و درک درســتی از هم 
داریم که به این همدردی می گویند. یعنی من و شــما همدرد 
می شــویم  اما برای اینکه ما بتوانیم این همدردی را درست به 
تصویر بکشیم نباید مستقیم درد را نشــان بدهیم. به نظرم آن 
درد را خود مخاطب باید بکشــد. بنابرایــن اول باید درک را از 
بازیگر بگیرید، او را به سال ها و روزهای قبل بازگردانید و دوباره 
حادثه را برایش ایجاد کنید که این خودش پروژه بسیار سختی 

است .
و  بچه هــا  شــدن  دیــده  شــانس  چقــدر   
درخشیدنشــان در جشــنواره فجــر را می بینیــد؟

مهم این اســت که بچه ها دیگر خودشــان کوتاه نمی آیند. 
همین االن که من و شــما حرف می زنیم  »حســین بیرانوند« 
در حال تالش کردن است. چون شــرایط زیستی سختی دارد. 
حسین اولین بار با ما به ســینما آمد. حاال فکر کنید این 

فرد خودش بازیگر سینما شده است.
حقیقتا امیدوارم مردم ایران »بیرو« 
را ببینند و راجع به آن حرف بزنند. 
به ایــن دلیل که مــا جوان هایی 
را داریــم که پتانســیل و توان 
آرزوهایشــان  بــه  رســیدن 
را دارنــد. خانواده هــا بایــد 
بگذارند فرزندانشــان به دنبال 
تجربه هایــی کــه می خواهند 
بروند. قطعــا نگاه و خواســتگاه 
جوان ها با ما فرق می کند. امید دارم 
بعد از دیدن این فیلم شــرایطی را 
برای بچه ها به وجود بیاوریم تا موفق 

شوند.

برگ برنده: استفاده از جواد عزتی و ترکیب عزتی و 

آزادی ور پس از اثر جنجالی »زخم کاری«

نکته جالب: گریم و تیپ متفاوت جواد عزتی در نقشی 

متفاوت

بازیگــران: مهــدی زمیــن پــرداز، ســیاوش چراغی پــور، ســعید 
داخ، رضــا داوود نــژاد و حســین بیرانونــد اســت.

سرمایه گذار: بنیاد سینمایی فارابی
ســرمایه گذار آثــار مطرحــی مثــل، »تختــی«، »شکســتن 

همزمــان بیســت اســنخوان« و »رفتــن« اســت.
سایر عوامل مطرح:

ــر  ــن اث ــت؛ آخری ــام آزادی« اس ــرو« کاری از»پی ــیقی »بی موس
ــت. ــه ای« س ــی »حرف ــریال نمایش خانگ ــیقی س آزادی موس

ــا  ــی »علیرض ــیب زندگ ــه فرازونش ــن ب ــوت:  پرداخت ــاط ق نق
 بیرانونــد« از ورود بــه تهــران تــا دعــوت بــه تیم ملــی

 ایران
نقاط ضعف: نا بازیگر بودن شخصیت اصلی قصه

متاسفانه با شرایط 
اقتصادی دشواری 

که در جامعه
 وجود دارد مردم ما 

برای رفتن به سینما باید 
برنامه ریزی مالی کنند 

»مرد بازنده«
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