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برگ برنده: نام کیمیایی و حضور برخی چهره ها
نکته جالب:  پرداختن به ملی شدن صنعت نفت و برشی از 

زندگی »مصدق«
خائن کشی

به دلیل تجربه ای که در فیلم 
»لباس شخصی« برایم ایجاد 

شده بود در تعامل با نهادهای 
باالدستی سعی کردیم  در 

فیلمنامه جوری قصه روایت 
شود که فیلم در اکران دچار 

ممیزی نشود

ترجیح ما این بود که کار به دالیلی در فصل تابســتان فیلمبرداری شود 
اما به دالیل فراهم نشدن شرایط، برنامه ها تغییر کرد. اضافه بر این ، کرونا 
و سختی ساخت فیلم تاریخی کار را یک مقدار دشوارتر می کرد، به این 
دلیل که ما صحنه هایی داشــتیم که پر بازیگر و هنرور بودند اما به لطف 

خدا و همکاری تمام عوامل توانستیم فیلم را بدون مشکل پیش ببریم.

ــا چالــش    فکــر می کنیــد فیلــم شــما مثــل اثــر قبلــی ب
اکــران مواجــه شــود ؟ 

ــم  ــخصی« برای ــاس ش ــم »لب ــه در فیل ــه ای ک ــل تجرب ــه دلی ب
ایجــاد شــده بــود در تعامــل بــا نهادهــای باالدســتی ســعی کردیــم 

ــم  ــه فیل ــود ک ــت ش ــه روای ــوری قص ــه ج ــه در فیلمنام ک
ــه نظــرم خروجــی  ــزی نشــود. ب ــار ممی ــران دچ در اک

ممیــزی  مســئله  کــه  اســت  خروجــی ای  هــم 
ــم  ــعی کردی ــه س ــد ک ــاد نشــده، هرچن ــش ایج برای
جســارتمان را داشــته باشــیم و حرف مــان را صریــح 
بزنیــم. ســعی کردیــم بــا ترفندهایــی در فیلمنامــه از 

ــش  ــد از نمای ــئله ای بع ــه مس ــویم ک ــا رد ش ممیزی ه
فیلــم در جشــنواره بــرای اکــران ایجــاد 
ــورد  ــال بازخ ــه ح ــا ب ــبختانه ت ــود. خوش نش

نگرفته ایــم. منفــی 

  فیلــم »ضــد« بخشــی از تاریــخ 
معاصــر مــا را روایــت می کنــد، در حالــی 
کــه فیلــم قبلــی شــما هــم در خصــوص 
ــه  ــن ب ــل پرداخت ــود ، دلی ــوده ب حــزب ت
ــه  ــا دغدغ ــت؟ آی ــوژه ها چیس ــن س ای
شــخصی شماســت یــا بــه دنبــال هدفــی 

ــتید؟ هس
عالقه مند به تاریخ معاصر و ژانر سیاســی در سینما هستم و دوست 
دارم پیچیدگی هایی که در این ژانر اســت را در فیلم هایم داشته باشم. 
به هرحال دیدن یا شنیدن پشــت پرده های سیاسی برای مردم جذاب 

اســت. دلیل این که چه در این کار چه در فیلم قبلی ام به تاریخ 
معاصر سیاســی ایران پرداختم جذابیت های ســینمایی 

این قصه هاست که شــاید از کلیشــه ها فاصله دارد. 
این ژانر باعــث تنوع می شــود و این 

تنوع مخاطــب را با خودش همراه 
می کند به همین دلیل دوســت 
داشــتم بعــد از »لبــاس 
شخصی« فیلم »ضد« را 

کار کنم.

  مهــدی نصرتــی در فیلــم قبلــی شــما »لبــاس شــخصی« 
ــن  ــتفاده از ای ــل اس ــرد. دلی ــازی می ک ــر را ب ــش یاس نق

ــت؟ ــابه چیس ــای مش ــر در نقش ه بازیگ
از همان ابتــدا کــه فیلمنامه »ضــد« را بــا محمدرضا شــفیعی و 
حســین تراب نژاد مرور می کردیــم در ذهنم برای نقش ســعید، مهدی 
نصرتی را کــه تجربه موفقی با او در »لباس شــخصی« داشــتم ، انتخاب 
کــردم. از آن جایــی که تراب نــژاد و شــفیعی هم »لباس شــخصی« را 
 دیده بودند و دوســت داشــتند، موافقت کردند که نصرتــی این نقش را

 بازی کند  .

ــن فیلــم ترکیــب  ــب توجــه ای ــکات جال   یکــی از ن
ــلیمانی  ــادر س ــاب ن ــا انتخ ــران، مخصوص بازیگ

ــیدید؟ ــب رس ــن ترکی ــه ای ــور ب ــت. چط اس
در خصوص انتخاب دیگر بازیگران هم ســعی کردیم 
که بهتریــن انتخاب ها را داشــته باشــیم و کاراکترها با 
بازیگرانی کــه توانایی ایفای آن نقش هــا را دارند انتخاب 
شــوند. برای مثال برای نقش ناصر در فیلــم »ضد« به نادر 
ســلیمانی فکر کردیم و من معتقدم یکســری 
از بازیگــران طنــز هســتند، کــه قابلیت های 
متفــاوت و فوق العــاده ای دارنــد، اما ریســک 
نمی شــود در کارهایــی غیــر از نقش هایی که 
سالیان ســال بازی کرده اند حضور داشته باشند 
و کارگردان هــا آن هــا را انتخــاب نمی کننــد. 
به عقیده مــن بایــد از نمونه کارهای گذشــته 
آن ها ایــن پتانســیل ها را متوجه شــد. من از 
ســال های پیش در نــادر ســلیمانی چیزهایی 
را می دیدم بــه همیــن دلیل ریســکی نکردم 
چرا کــه مطمئن بــودم او بازیگــر توانمندی اســت، بــه همین دلیل 
 برای نقــش ناصر انتخابــش کردم. به عقیــده من چیدمــان بازیگران 

درست و جا بود.

لیندا کیانی در »ماجرای نیمروز« حضور داشت. او در فجر امسال 
با »ضد« برگشته تا مجدد برای نقشی با اتمسفر دهه60 و جریان 

منافقین توجه اهالی سینما را جلب کند.
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