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ــینمایی  ــومین کار س ــرو« س ــینمایی »بی ــم س   فیل
ــم  ــه تصمی ــد ک ــه ش ــود. چ ــوب می ش ــما محس ش
گرفتیــد زندگــی »علیرضــا بیرانونــد« را مقابــل 

ــد؟ ــن ببری دوربی
»علیرضا بیرانوند« در بازی بســیار حساســی، پنالتی یکی 
از بازیکن های مهم دنیا »کریســتین رونالدو« را گرفته اســت. 
به خاطــر دارم که همه می گفتند حاال کــه )چطوری کریس؟( 
را گفت، 20تا گل می خورد. ولی همان آدم تــوپ رونالدو را در 
جام جهانی مهار می کند. وقتی پیشینه بیرانوند را دنبال می کنید 
متوجه می شوید هیچ  شخصی حمایتش نکرده است. او از جایی 
می آید که آب، برق و تلفن ندارد. در واقع زندگی عشــایری در 
چادر را تجربه کرده است. چگونه او از این نقطه به جایی می رسد 
که دروازه بــان تیم ملی ایران می شــود؟ این یعنی تــو با تمام 
نامالیماتی که وجود داشته است جنگیده ای. یعنی آدمی هستی 

که کوتاه نمی آیی و انگیزه ای بسیار قوی داری. تمام این ها دست 
به دست هم داد که من به این قصه بیشــتر فکر کنم و داستان 

زندگی او را بسازم. 
متاسفانه این روزها جوان  ها، نوجوان ها و حتی افراد میانسال 
اکثرا ناامیدند و مدام در تالشــند که همه چیز را گردن دیگری 
بیندازند اما بیرانوند هر اتفاقی که برایش می افتد تقصیر کســی 
نمی اندازد و بــرای بهتر شــدنش مبارزه می کنــد. بالخره هر 
شخصی با شنیدن داستان زندگی بیرانوند تحریک می شود. به 
نگاه من زندگی او را اگر به عنوان یــک خاطره هم تعریف کنید 

شنیدنش جذاب است. 
ــد«  ــا بیرانون ــم »علیرض ــه می دانی ــی ک   از آنجای
ــختی  ــی س ــال زندگ ــدن در فوتب ــتاره ش ــل از س قب
ــه  ــر کشــیدن جــز ب ــه تصوی ــرای ب داشــته، چقــدر ب
ــد؟ ــگ بودی ــان هماهن ــا ایش ــواری ها ب ــز آن دش ج

با او بســیار هماهنگ بودیم. نزدیک به شــش ماه تحقیق 
کردیم. خیلــی از مســائل را در خصوص زندگــی »بیرانوند« 
می دانیم اما این بخشــی که من به تصویر کشیدم برایم بخش 
جذاب تری بود. زندگی خودتــان را یکبار خودتــان می توانید 
روایت کنید و یکبار دیگر آدم هایی که با شما در ارتباط بوده اند. 
بنابراین فیلم ســینمایی »بیرو« به روایت »مرتضی علی عباس 
میرزایی« است. شاید یکی بگوید ای کاش راجع به فالن شخص 
یا فالن موضوع در زندگی »بیرانوند« حرف می زدید اما برای من 

این روی قضیه مهم بود که در کارم نشانش دادم.
ــه  ــت ک ــود داش ــی وج ــم صحنه های ــا در فیل  آی

ــد؟ ــت کن ــما را ناراح ش
بله، هنوز مــن و بقیه عوامل وقتی به یکی از ســکانس های 
فیلم فکر می کنیم نمی توانیم اشــک نریزیم و ناراحت نشــویم. 

لحظات شکه کننده در فیلم زیاد داشتیم.

 فیلم هــای بیوگرافــی ورزشــی گاهــی 
حالتــی درام و ناراحت کننــده بــه خــود 

خواهــد گرفــت، و گاهــی هــم اطالعاتــی 
ــه بیننــده  ــزرگ ب ــاره ورزشــکارانی ب ــب درب جال

خواهــد داد. آیــا »بیــرو« جــزو فیلم هــای انگیزشــی 
و الهام بخــش محســوب می شــود؟ 

متاسفانه با شرایط اقتصادی دشــواری که در جامعه وجود 
دارد مردم ما برای رفتن به ســینما باید برنامه ریزی مالی کنند. 
بنابراین من دوســت دارم وقتی بیننده کار مــن را می بیند هم 
لذت ببرد و هم آدرنالین خونش باال برود. در حقیقت انگیزه ای 
که از آن صحبت کردید در مخاطب برانگیخته شود. اینکه بداند 
»بیرانوند« هم مثل ماست و در درون خودش بگوید: او توانسته 
چرا ما نتوانیم. من دنبال این بودم که این حس را به مخاطب القا 

کنم که کم نیار و تمام تالشت را برای زندگی به کار بگیر.
ــبتی  ــد« نس ــین بیرانون ــما »حس ــم  ش ــر فیل  بازیگ
ــی  ــابه فامیل ــا تش ــد« دارد؟ ی ــا بیرانون ــا »علیرض ب

ــت؟  اس
شــاید اگر شــجره نامه »حســین« و »علیرضا« را بررسی 
کنیم نسبت بسیار بســیار دوری باهم داشــته باشند. حقیقتا 
شهرهایشــان با هم فرق می کند. در واقع بیرانوندها قوم بسیار 

بزرگی از خوزستان تا همدان هستند. 
ــه  ــد انتخــاب بازیگــر نقــش »بیرانونــد« چگون  رون

بــود؟
نزدیک به 5000 نفر در فضای مجازی برایمان فیلم و عکس 
فرســتادند. هرکدام را که نزدیک تر به نقش می دیدیم حضورا 

مرتضی علی عباس میرزایی؛  نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی »بیرو«

به دنبــال القای حس خـــوب بودم

برگ برنده: پرداختن به سوژه ای جوان پسند و فوتبالی

نکته جالب: شباهت اسمی و ظاهری زیاد بازیگر فیلم به علیرضا 

بیرانوند

نتیجه اجماع بررسی نقاط 
مثبت، برگ برنده و 
نکات جالب هر دو اثر 
اکرانی روز

فیلم: بیرو
ژانر: پرتره - بیوگرافی

ــزوا«  ــا »ان ــی« ب ــاس میرزای ــی عب ــی عل ــردان: »مرتض کارگ
ــرد.  ــل ک ــینما تحمی ــه س ــی اش را ب ــاص کارگردان ــبک خ س

ــی  ــز کارگردان ــاه نی ــم کوت ــد فیل ــزوا« چن ــاخت »ان ــش از س او پی
کــرده بــود. وی در دوره ســی  و هفتــم فیلــم فجــر بــرای 
ــی«  ــی ارده مل ــش تجل ــزه »بخ ــده جای ــدا« برن ــون خ ــم »خ  فیل

شد.

و  تهیه کننــده  نویســنده،  برزگــر«  »مجیــد  تهیه کننــده: 
ــده در  ــوان تهیه کنن ــه عن ــه او ب ــاری ک ــت. آث ــردان اس کارگ
آن هــا حضــور داشــت؛ »مامــان«، »ابــر بارانــش گرفتــه« و 

می باشــد. »پرویــز« 

شمایل یک فیلم

تبسم کشاورز

ــا اولیــن قــرارداد رســمی اش در فوتبــال و فــراز و فرودهــای آن اســت کــه در ســومین فیلــم  ــد« از کودکــی ت »بیــرو« روایــت زندگــی »علیرضــا بیرانون
ــد. ــاق می افت ــی« اتف ــاس میرزای ــی عب ــی عل ــینمایی »مرتض س

ــن فیلــم  ــی ای ــه عبــاس میرزای ــه گفت ــزه می دهــد. ب ــه او انگی ــر می کنــد و در عیــن حــال ب ــرو« فیلمــی اســت پرتره_بیوگرافــی کــه مخاطــب را درگی »بی
روایــت خــودش از زندگــی ایــن ســتاره فوتبــال اســت کــه اگــر بــا عنــوان یــک خاطــره هــم تعریــف شــود شــنیدنش بــرای مخاطــب جذابیــت دارد .

ــا ســاخت فیلــم  ــن فیلــم مســتند هــم دارد، او در ســال ۱3۹5 ب ــاه داســتانی چندی ــر ســاخت فیلــم کوت ــی در کارنامــه کاری خــود عــاوه ب عبــاس میرزای
ــق و  ــردان موف ــک کارگ ــوان ی ــه عن ــرد را ب ــه ف ــر ب ــاص و منحص ــبکی خ ــا س ــد ب ــم بلن ــاخت فیل ــه س ــود در عرص ــی خ ــت توانای ــزوا« توانس ــینمایی »ان س

ــنواره را  ــات جش ــن اتفاق ــی از بهتری ــا یک ــن را دارد ت ــت ای ــم فرص ــال ه ــش امس ــه توانایی های ــه ب ــا توج ــاز ب ــن فیلمس ــاند. ای ــت برس ــه ثب ــد ب توانمن
رقم بزند.

مرتضــی علــی عبــاس میرزایــی نویســنده و کارگــردان »بیــرو« در گفت وگویــی بــا )روزنامــه صبــا( بــه ســواالت مــا در خصــوص ایــن فیلــم و چالش هایــش 
پاســخ داده اســت کــه در ادامــه می خوانیــد.

»بیرو«


