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  در ابتــدا بگوییــد فیلــم »ضــد« چــه چیزهایی داشــت 
ــن  ــای ای ــرای ایف ــا ب ــد؟ آی ــازی در آن را پذیرفتی ــه ب ک
نقــش تیپ ســازی کردیــد یــا فقــط بــا گریــم کار را جلــو 

بردیــد؟
شخصیتی که در »ضد« آن را بازی کردم بسیار متفاوت بود. یک 
شخصیت بسیار جدی، بی روح و خشــک و در واقع آنچه که فیلم از 
من می خواست واقعیت »نادر ســلیمانی« را نشــان می داد. اصال 
تیپ سازی در کار من نبود و من عین یک شخصیت واقعی را بازی 
کرده ام. هیچ گونه تیپی را نســاختم و هیچ شــکل طنزی را در این 
کار ایجاد نکردم. حقیقتا رئالیستی، رئالیستی بازی خودم را انجام 

دادم. 
  فیلمبرداری این کار چه مدت طول کشید؟

متاســفانه بعضی از پروژه ها حساسیتشــان را از دست داده اند 
و تولیــد به هر قیمتی هدف اصلی آن ها شــده اســت. یک فیلم را 
درعرض 15 روز جمع می کنند. خوشبختانه در گروه ما همه نسبت 
به کار حساس بودند. ما حدود ســه ماه درگیر بودیم که این بسیار 
اهمیت دارد. باید برای فیلم وقت بگذاریــم. آرزو دارم که به زمان 
قدیم بازگردیم. زمانــی که برای فیلم  و ســینما ارزش قائل بودند. 
متاسفانه این روزها زمان ســاخت فیلم ها کم شــده است و مدام  

می گویند عصر ســرعت اســت. از نگاه من  بهتر است بگوییم عصر 
بیهودگی و فرسودگی فیلم و سینماست.

و  ربیعــی«  »امیرعبــاس  آقــای  بــا  همــکاری    
بــود؟ چگونــه  شــفیعی«  »محمدرضــا 

اکثرا کارگردان ها این جرأت را ندارند که از بازیگران طنز برای 
کار جدی اســتفاده کنند. آقای »ربیعی« و »شفیعی« بسیار به من 
محبت داشتند. آقای شفیعی فیلمنامه »ضد« را برایم فرستادند و 
گفتند این را بخوان اگر عالقه به بازی داشــتی ما را خبر کن. وقتی 
فیلمنامه را خواندم متوجه شــدم که ساختار و داستان خوبی دارد ، 
در اصل یک درام خاص است و همین شد که تصمیم گرفتم در این 
کار بازی کنم. همکاری با این عزیزان واقعــا لذت بخش بود. آقای 
»امیرعباس ربیعی« کارگردان جوان و بســیار خوش ذوقی هستند 
و صبوری یکی از امتیازهای اخالقی ایشان اســت. رضایت بازیگر 
و عوامل برایشــان اهمیت دارد. این یکی از قاعده های اصلی و مهم 
کارگردانی است. در طول کار ایشان بسیار با ما دوست بودند و این 
باعث می شد ما بتوانیم خیلی راحت اظهار نظر کنیم. خوشبختانه 
ما ســاعت های بســیاری روی نحوه اجرایمان بحــث می کردیم و 

تعامل داشتیم تا بتوانیم کار درست و قابل قبولی را ارائه دهیم.
  بــا وجــود تمــام چالش هــا و ســختی ها چقــدر 

امیدواریــد کــه در روز اختتامیــه »ضــد« بیــن کاندیدهــا 
ــد؟ ــیمرغ باش ــدگان س و برن

امیــدوارم اتفاقــات خوبی بــرای کل 
جشــنواره پیش بیاید و قضاوت ها انسانی تر 
شــود. هدف بازیگــر، گرفتن یــک لوح یا 
سیمرغ نیســت. هدف این است که وقتی از 
ســالن بیرون آمد حال خودش و مردمی که 
فیلم را دیده اند خوب باشــد . حقیقتا برای 
من این  مســائل اهمیت دارد . ما همیشــه 
فقط فیلم  خودمــان را در نظــر می گیریم. 
چــرا می گوییم جشــنواره، نمی گوییم تک  
فیلم واره؟ این نیســت که یــک فیلم دیده 
شــود و همه بگویند خوب یا بــد بود.  همه 
فیلم ها باید حضور داشــته باشــند و از بین 
آن ها گزیده هایی بیرون بیاید که مخاطبین 
تماشــا کنند. وقتی قدرت یک فیلم خوب 

باشد دیگر سیمرغ، ســتاره طالیی، بلور و غیره هیچ ارزشی ندارد. 
در روزگاری که جامعه پر از تنگ دستی و مشکل است، ما به عنوان 
یک هنرمند موظف هستیم، حال مردم را خوب کنیم. اساس یک 

فیلم خوب حال خوب ایجاد کردن برای بیننده است . همین 
که از سالن ســینما بیرون می آییم مردم راضی باشند انگار سیمرغ 

بلورین را گرفته ایم.
  شــما در تولیــدات تلویزیونــی ســال ها حضــور 
ــه بیشــتر کارهــای ســینمایی  ــی اســت ک داشــتید. مدت

می کنیــد. دلیــل آن چیســت؟
یکی از دالیل رفتنم به سمت سینما این است که کم کم فیلم ها 
به سمت جدی شدن می روند. خوشبختانه من قابلیت بازی کردن در 
هر دو ژانر را دارم. اما شاید دلیل این کم کاری در سینما عدم اعتماد 
کارگردان ها و تهیه کنندگان اســت که جرأت انتخــاب ما را ندارند. 
حقیقتا یکی از مشکالتی که این روزها بازیگران دارند غم نان است. 
من بیشــتر در کار طنز و کودکان بوده ام. این اعتقاد قلبی من است 
و ربطی به تلویزیون و ســینما ندارد. کار کودک را دوست دارم، چرا 
که یک اصول درســتی را از بزرگان این سینما، مانند بهرام بیضایی، 
قطب الدین صادقی و غیره یاد گرفته ام، اینکه هنر باید سینه به سینه 
بچرخد. این را باید بدانیم که همیشه قرار نیست نقش اصلی ما باشیم 
و تک تاز پیش برویم. ما باید هنرمان را به جوان ها و نسل آینده منتقل 
کنیم. متاسفانه در سینما و تلویزیون ما این مسئله وجود ندارد. بعد 
از سریال »ساعت  خوش« خیلی از دوستان به اسم و رسم رسیده اند. 
اگر ما حامی نبودیم آن ها هیچوقت وارد عرصه ســینما و تلویزیون 
نمی شدند. خیلی از این عزیزان بارها در مصاحبه های گوناگون به این 
موضوع اشاره کرده اند که ما پشــت آن ها بوده ایم، برای اینکه باید به 

آن ها یاد می دادیم و درستش هم همین بود.
  کارهــای شــما عمدتــا مایــه طنــز دارنــد. امــا حــاال در 
ــد،  ــازی کرده ای ــاوت ب ــری متف ــون و ژان ــا مضم ــد« ب »ض

قــرار اســت ایــن رویــه ادامــه داشــته باشــد؟
باز هم تکرار می کنم عدم حضور من در ژانرهای دیگر به دلیل 
عدم اعتمــاد کارگردان هاســت. وقتی از آقای ربیعی پرســیدم با 
وجود اینکه من بازیگر طنز هستم چرا من را برای این نقش جدی 
انتخاب کردید، در پاســخ گفتند، در بازی هایی که از شــما دیدم 
متوجه این شدم که فاصله زیادی با طنز دارید. یعنی می دانید طنز 
چیست و آن را همیشه جدی بازی کرده اید. 
به همین دلیل دلم خواست این نقش را شما 
بازی کنید. من هم پذیرفتم و خوشــبختانه 
کار خــوب از آب در آمد. واقعــا از اعتمادی 
که به من کردند سپاســگزارم، و اگر باز هم 
به من اعتماد و این گونه نقش ها پیشــنهاد 
شود، قطعا نقش های جدی بیشتری را بازی 

خواهم کرد و این رویه را ادامه خواهم داد.
ــه ای  ــی و نکت ــر حرف ــا اگ   در انته

ــد؟ ــده، بفرمایی مان
گله ای از ســینما و تلویزیــون دارم و آن 
هم این اســت که بازیگران خوب را فراموش 
می کنند. آنقدر طــرف را نمی آورند و به کار 
نمی گیرند، تا اینکه افســرده شود و بعد برای 
روز خاکسپاری اش همه به دور خانه ســینما جمع می شوند. شما از 
همان اول آن بدبخت را خاک کرده اید، حاال ســر کشیدن تابوتش 

دعوا دارید!؟

شخصیتی که در »ضد« آن 
را بازی کردم بسیار متفاوت 
است. یک شخصیت بسیار 
جدی، بی روح و خشک، در 
واقع آنچه که فیلم از من 
می خواست واقعیت »نادر 
سلیمانی« را نشان می داد. 
اصال تیپ سازی در کار من 

نبود. من عین یک شخصیت 
واقعی را بازی کردم

نادر سلیمانی بازیگر »ضد«:

من خودم را بــازی کردم

  تبسم کشاورز 

»نادر سلیمانی« به عنوان یک بازیگر طنز شناخته می شود و همواره یادآور بازی های خوب و بی نظیری در »ساعت خوش«، »باغ مظفر« و فیلم های سینمایی با تم طنز 
مانند کمدی است. او با »آبادان یازده60« و »التاری« در جشنواره دیده شد و حال در فجر چهلم با »ضد« حضور خیره کننده ای دارد.

لحن و حرکات او حسی از طنز را به مخاطب القا می کند. این سبک از بازی یک انحصار بی بدلیل در دستان سلیمانی است که بازی  او را جذاب و دیدنی می کند. 
مخاطب، سلیمانی را همواره با آثار کمدی و طنز در خاطر دارد اما او اینبار در فیلم »ضد« که درامی سیاسی است مقابل دوربین »امیرعباس ربیعی« می رود و 

برعکس همیشه نقش هایش عمل می کند. کارگردان »ضد« در اجرا این جسارت را داشته که نقشی جدی و تاثیرگذار را با گریمی متفاوت به نادر سلیمانی بسپارد به 
همین دلیل می توان »امیرعباس ربیعی« و فیلمش را ستود.

نادر سلیمانی بازیگر »ضد« در گفت وگویی با »روزنامه صبا« به سواالت ما در خصوص این فیلم و چالش هایش پاسخ داده است که در ادامه می خوانید.


