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برگ برنده: سوژه تاریخ معاصر آن، گریم و بازی 
متفاوت نادر سلیمانی و بازی جذاب مهدی نصرتی

نکته جالب: دومین کار ربیعی در جشنواره فجر

 

برگ برنده و نکات جالب 
 ضدهر دو اثر اکران روز

  فیلــم »ضــد« تــا چــه انــدازه بــه تجربــه اول شــما 
در حــوزه ســینما نزدیــک اســت؟

چه در فیلم های ســینمایی که کار کرده ام و چه در فیلم های 
کوتاه، ژانر مورد عالقه من ژانر سیاســی بوده است، به همین دلیل 
بعد از کار اولم پیگیر چند فیلمنامه در این ژانر برای ساخت بودم، 
که فیلمنامه »ضد« نوشته حســین تراب نژاد به من  پیشنهاد شد. 
این فیلمنامه مورد عالقه من بود و همان شــکلی را که در »لباس 
شــخصی« دنبال کرده بودم در ایــن فیلم نیز پــی گرفتم. البته 
فیلمنامه اولیه مواردی داشــت که پس از گفت وگو با تهیه کننده 
و نویســنده به توافق رســیدیم که کار را بازنویســی کنیم و طی 
فرایندی به همراه حســین تراب نژاد کار را کمــی تغییر دادیم و 

نهایتا شد »ضد«؛ کاری که روی پرده می بینید.

ــوان  ــه عن ــفیعی ب ــا ش ــا محمدرض ــکاری ب   از هم
بگوییــد. تهیه کننــده 

همکاری با محمدرضا شفیعی لذت بخش بود. ایشان مثل یک 
برادر بزرگ تر از من و کار حمایت کردند. خوشبختانه تمام بحث ها 
چه تولیدی و چه در فیلمنامه با تعامل و همفکری با هم جلو رفت . 

  کمــی از چالش هــای ســاخت فیلــم بگوییــد آیــا بــا 
مشــکاتی مواجــه شــدید؟ 

فیلم سختی بود، حجم زیادی از سکانس های فیلم خارجی بود 
و در شب می گذشت. »ضد« قرار بود در فصل تابستان ساخته شود 
اما چون برنامه ریزی ها درست پیش نرفت فیلم دیرتر کلید خورد. 

  تبسم کشاورز

ــاس  ــینمایی امیرعب ــاخته س ــن س دومی
ــا  ــی محمدرض ــه تهیه کنندگ ــی ب ربیع

شــفیعی درامــی سیاســی اســت کــه در 
ــب  ــم و ملته ــوادث مه ــی از ح ــتر یک بس

ابتــدای انقــالب اســالمی روایــت می شــود. 
ــینما  ــه س ــت ک ــی اس ــاز جوان ــی فیلمس ربیع

ــش  ــال پی ــد. س ــال می کن ــر دنب ــاس ژان را براس
ــد« در  ــا »ض ــاال ب ــخصی« و ح ــاس ش ــم »لب ــا فیل ب

ــه  ــه ب ــم ک ــن فیل ــور دارد. در ای ــه حض ــن عرص ای
ــال  ــی، لی ــدی نصرت ــت،  مه ــژاد اس ــین تراب ن ــم حس قل

ــد.  ــی می کنن ــش آفرین ــی نق ــدا کیان ــلیمانی و لین ــادر س زارع، ن
ــه  ــا »روزنام ــی ب ــد« در گفت وگوی ــردان »ض ــی، کارگ ــاس ربیع امیرعب

ــخ داده  ــش پاس ــم و چالش های ــن فیل ــوص ای ــا در خص ــواالت م ــه س ــا« ب صب
ــت. اس

امیرعباس ربیعی کارگردان »ضد«:

تاریخ معاصـر و ژانر سیاسـی 
عالقــه اصلی مــن 

درسینـما است 

شمایل یک فیلم

فیلم: ضد
ژانر: سیاسی

کارگردان: امیرعباس رفیعی
»لباس شخصی« نخستین تجربه فیلمسازی ربیعی است.

تهیه کننده: محمدرضا شفیعی

 از آثار شاخص وی، تهیه کنندگی سریال های »وضعیت 
سفید«، »نوار زرد«، »کیمیا« و فیلم سینمایی »سربه مهر« 

است.

نویسنده: حسین تراب نژاد
بازیگران: لیندا کیانی، نادر سلیمانی، لیال زارع و مهشید 

جوادی.
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