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رویا تیموریان، بازیگر »مالقات خصوصی«

برای خـانم ها نقش های خــاص  
کم تر وجود دارد 

دو نقش مکمل و کوتاهی که 
در »شادروان« و »مالقات 

خصوصی« دارم از یک جایگاه 
هستند اما کامال متفاوت 

بازی شده اند. این  جذابیت 
این دو کار برای من بود. فکر 

می کنم در نقش مادر در 
»مالقات خصوصی« همه چیز 

سخت تر، عمیق تر 
و رنجورتر است

ــات  ــینمایی »مالق ــم س ــه در فیل ــد ک ــه ش   چ
خصوصــی« امیــد شــمس بــه عنــوان یــک 

کارگــردان کار اولــی بــازی کرده ایــد؟
وقتی ســناریویی را می خوانم از نظر تجربی و حرف زدن 
با کارگردان می توانــم حدس بزنم که کار خوبی می شــود یا 
نه. مابقی قضایا هم که دیگر ریسک اســت و من این ریسک 
را می پذیرم. قرار نیست همیشــه به ما تندیس بدهند و دائم 
افتخار کنند. من یک بازیگر هســتم و این اجــازه را دارم که 
تجربیات مختلفی را داشــته باشم. متاســفانه برای خانم ها 
نقش های خاص  کم تر وجود دارد و اگر هم باشد امکان پخشش 
کم است. مثل چند فیلمی با بازی من که  توقیف است. به نظرم  
»مالقات خصوصی« امید شمس هم از این دست فیلم هاست. 
شمس، سینما را به خوبی می شناسد. با وجود اینکه چند جایی 
اختالف نظرهایی در اجرا داشتیم اما قبل از اینکه کار را ببینم 

مطمئن بودم اتفاق های خوبی برای فیلم افتاده است.

ــیار  ــمس بس ــد ش ــد امی ــر می رس ــه نظ   ب
ــه  ــه ای ب ــگاه ریزبینان ــته و ن ــواس داش وس
مســائل دارد. آیــا ایــن حساســیت در کار کردن 

ــت؟  ــود داش ــم وج ــا او ه ب
امید شــمس حساســیت های 
زیادی داشت و کار با او بسیار سخت 
بود. اما خوشبختانه هیچ مشاجره ای 
نداشتیم، او را کامال راحت گذاشتیم 
تا کارش را صحیح انجــام بدهد . در 
کل وقتــی اعتماد می کنیــد و امضا 

می دهید باید تا انتهای  کار بروید.

ــات  ــما در »مالق ــش ش   نق
ــه  ــت ک ــه داش ــی« چ خصوص
ترغیــب شــدید آن را بــازی 

ــد؟ کنی
خیلی قائــل به نقش یــک، دو، 
سه و مکمل نیســتم. نقشی که برایم 

چالش برانگیز و جذاب باشــد را بازی می کنــم. برای نقش 
مادر در »مالقات خصوصی« با امید شمس گفت وگو کردم 
و من کاراکتر مادر را بسیار جدی می دیدم اما از آن جایی که 
نقطه نظر کارگردان این بود که مســئله ارتباط و عشق باید 
قوی تر باشــد فقط یک جاهای کوچکی پیشــنهادی برای 
حضور مادر می کردم. االن که فیلم را دیدم فکر می کنم شاید 

این روندی که او انتخاب کرده منطقی تر بوده است .
  عــالوه بــر »مالقــات خصوصــی« فیلــم 

در  امســال  هــم  را  »شــادروان«  ســینمایی 
ــا  ــن دو نقــش ب ــاوت ای جشــنواره داشــتید. از تف

ــد. ــم بگویی ه
دو نقــش مکمــل و کوتاهی کــه در »شــادروان« و 
»مالقات خصوصی« دارم از یک جایگاه هســتند اما کامال 
متفاوت بازی شــده اند. فکــر می کنم در نقــش مادر در 
»مالقات خصوصی« همه چیز سخت تر، عمیق تر و رنجورتر 
است. زنی که همه بار زندگی روی دوشش است. او به فرزند 
پسرش که سرکوب شده امید دارد . البته این ها نگاه من به 
عنوان بازیگر در تحلیل نقشــم است. ممکن است مخاطب 
متوجه این ها نشود. ما مادری را در فیلم می بینیم که فقط 
از دختــرش حمایت می کند چون می دانــد دختری قوی 
دارد و او می تواند به تنهایی گلیمش را از آب بیرون بکشــد 
برای همین خیلی در زندگی خصوصی او سرک نمی کشد . 
در کل این نقش در چرخ دنده زندگی گیر کرده و خیلی از 

مسائل برایش عادی  شده است.

  کمــی در خصــوص چالش هــای ســاخت فیلــم 
آن هــم در زمــان کرونــا بگوییــد.

خیلــی ســخت بود و ســخت 
گذشــت. مدام نگران بودیم اما همه 
گروه به هم کمک می کردیم تا کسی 
مبتال نشــود. دو ســه بار چند نفر از 
دوســتان مشــکوک به کرونا شدند 
به همین دلیل ســکانس ها را تغییر 
دادیم. خوشبختانه اتفاق بدی پیش 

نیامد.

ــات  ــد »مالق ــر می کنی   فک
خصوصــی« فیلمــی مردم پســند 

باشــد؟ 
سینما و فیلم برای مردم است. 
معتقدم مــا، رســانه  ها و منتقدین 
نباید بــه مخاطب جهــت بدهیم. 
باید تماشــاچی خودش تصمیم بگیرد که چــه کاری را 
می خواهد تماشــا کند. اکثر نقدهایی که بیرون می آیند 
بیشتر تعریف موضوع هســتند تا نقد حرفه ای و تکنیکی. 
این که بگوییم  ما این کار را دوست داریم یا نداریم موضوع 
مهمی نیست. مهم این اســت که نقد تکنیکی آن منتقد 
چیســت. متاســفانه قضاوت در همه جا به زندگی مردم 
لطمه زده است. اگر ما هنر و ســینما را دوست داریم باید 

جلوی شایعات را بگیریم.

   تبسم کشاورز

اثــر انگشــت رویــا تیموریــان را در کارهایــی ماننــد »زنــدان زنــان«، »کافــه ســتاره« و تجربه هــای تلویزیونــی مثــل »شــب دهــم«، »مــدار 
صفــر درجــه« و »شــمس العماره« می بینیــم. تیموریــان امســال بــا دو فیلــم »شــادروان« حــس یــن نمــازی و »مالقــات خصوصــی« امیــد 
شــمس در چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر حضــور دارد. او در »مالقــات خصوصــی« نقــش مــادر خانــواده ای را ایفــا می کنــد کــه بــه 
ــا روزنامــه  ــی ب ــم  ســینمایی »مالقــات خصوصــی« در گفت وگوی ــان بازیگــر فیل ــا تیموری ــق  و رنجــور اســت. روی ــه خــودش عمی گفت

صبــا بــه ســواالت مــا در خصــوص ایــن فیلــم و چالش هایــش پاســخ داده اســت کــه در ادامــه می خوانیــد.


