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برگ برنده:  یک ماجرای خانوادگی خاص
نکته جالب: بازی محمد رضا علیمردانی و 

باربد بابایی

 

برگ برنده و نکات جالب 
 نمورهر دو اثر اکران روز

شمایل یک فیلم

فیلم: نمور
ژانر: درام

کارگردان: داوود بیدل
»راه و بــی راه« مهمتریــن اثــر داوود بیــدل در مقــام 

ــت. کارگردان اس

تهیه کننده: سید یاسر جعفری
باهزینه هــای  و  مســتقل  صــورت  بــه  جعفــری، 
شــخصی در مقــام تهیه کننــده حضــور داشــته اســت.

نویسنده: نوسین معراجی
او بــا نگارش»پســر« برنــده جایــزه فدراســیون 
ــد. ــی  ش ــش اصل ــیه در بخ ــینمایی روس ــوب س کل

داود بیدل کارگردان »نمور«:

استخوان بندی فیلم 
براساس روابط انـسانی است

  تبسم کشاورز

»تــاالب را از زندگــی مــن نقاشــی کردنــد، لجــن زار و نمــور«. ایــن توضیــح یــک خطــی در خالصــه داســتان فیلــم ســینمایی »نمــور« دومیــن 
ــاس  ــتخوان بندی  آن براس ــودش اس ــه خ ــه گفت ــه ب ــی ک ــت؛ فیلم ــده اس ــرجعفری آم ــید یاس ــی س ــه تهیه کنندگ ــدل ب ــد داوود بی ــاخته بلن س

ــده،  ــش در آم ــه نمای ــر ب ــنواره فج ــن جش ــه در چهلمی ــر ک ــن اث ــی دارد. در ای ــال اجتماع ــی کام ــی رود و فضای ــش م ــانی پی ــط انس رواب
ــی ایفــای نقــش  ــد بابای ــی و بارب ــی، بهــاره کیان افشــار، ســمیرا حســن پور، محمدرضــا علیمردان ــی چــون نســیم ادب بازیگران
کرده انــد. 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 ســریال های »راه و بیــراه«، »بیــم و امیــد« 
ــه  ــته ایم ک ــی داش ــا او گفت وگوی ــه ب ــم. در ادام ــاد می آوری ــه ی ــد« ب ــی می کنن ــا زندگ و »در قصه ه

می خوانیــد. 

عالقه به انتخاب بازیگران 
متفاوت دارم و ترکیب 
برایم بسیار مهم است . 
در ایران تعدادی بازیگر 

در سینما و تلویزیون 
داریم که از این فیلم به 
آن فیلم و از این سریال 

به آن سریال مدام تکرار 
می شوند. از نگاه من این 

اصال خوب نیست

  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 استخوان بندی کار براساس روابط انسانی پیش می رود 
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 قصه های خودشان را 

دارند و به جایگاهی در فیلم می رسند .

ــه  ــدازه ب ــه ان ــا چ ــم ت ــن فیل   ای
ــینما  ــوزه س ــما در ح ــه اول ش تجرب

ــت؟  ــک اس نزدی
فیلم قبلی من »روزگار 
عشــق و خیانــت« کار 
بســیار متفاوتی نسبت 
به »نمور« بود. »روزگار 
عشــق و خیانت« را به 
لحاظ تولیــدی در قطع 
نگاتیــو کار کردیــم. تالش 
شــده بود تا قصه ای عاشــقانه 
را در بســتر سیاســی تعریف کنیم. 
در واقع به یک واقعــه و ماجرای 
حقیقی می پرداخت که ال به الی 

تاریخ گم شده بود، اما »نمور« اثری کامال اجتماعی 
است که مبتنی بر روابط انسانی بوده و این تعریف را 

می دهد که ماه پشت ابر نمی ماند.

فیلــم  ســاخت  چالش هــای  از    
بگوییــد. بیشــتر 

خوشبختانه ما در ساخت کار خیلی 
با مشکل مواجه نشدیم، یعنی از زمانی 
که بازنویســی فیلمنامه شــروع شد، 

پیش تولید کارمان هم شروع شــد  و آگاهانه سعی 
می کردیم شــرایط حاکم بر ســینما را مدنظر قرار 
بدهیم. از آنجایی که ما این هــا را پیش بینی کرده 

بودیم طی 20 جلسه فیلمبرداری را تمام کردیم.

ــم،  ــه فیل ــب توج ــکات جال ــی از ن   یک
ترکیــب بازیگــران اســت. اســتفاده از 
ــی  ــا علیمردان ــی و محمدرض ــد بابای بارب
ــن  ــه ای ــه ب ــی دارد؟ چگون ــل خاص دلی

ــیدید؟ ــب رس ترکی
واقعیت این اســت که به انتخــاب بازیگران 
متفاوت عالقــه دارم و ترکیب برایم بســیار مهم 
اســت . در ایــران تعــدادی بازیگر در ســینما و 
تلویزیون داریم که از ایــن فیلم به آن فیلم و از این ســریال به آن 

سریال مدام تکرار می شوند که  از نگاه من این اصال خوب نیست.

»نمــور«  فیلم ســینمایی  شــما  نظــر  بــه    
اثر جشنواره پسندی است؟ 

از  نگاه مــن »نمور« یــک اثرجشنواره پســند اســت. معموال 


