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برگ برنده:  حضور »هوتن شکیبا« و »پریناز 
ایزدیار« در نقش های اصلی

نکته جالب: اولین فیلم بلند امید شمس

 

برگ برنده و نکات جالب 
هر دو اثر اکرانی روز

 فیلم: مالقات خصوصی
 کارگردان: امید شمس

»امید شمس« تجربه ساخت فیلم های کوتاه »گذر«، »شب تولد« و 
 »قرار« را در کارنامه دارد. 

 تهیه کننده: امیر بنان

 بنان امسال دو فیلم در مقام تهیه  کننده راهی فجرچهلم کرده است.
 نویسندگان: امید شمس، علی سرآهنگ، بهمن ارک
 بازیگران: هوتن شکیبا، پریناز ایزدیار و ریما رامین فر

مالقات خصوصی

  از داستان »ماقات خصوصی« بگویید؟
»مالقات خصوصی« یک داســتان عاشقانه، بین 
یک معلم زبان زندانی اســت و یک دختر که شــغلش 

عطاریست و در جنوب شهر زندگی می کند. یک داستان 
عاشقانه عجیب و غریب...

انتخــاب  بــرای  معیارهایتــان    
بــود؟ چــه  بازیگــران 

معیار اصلــی من در انتخــاب، این بود که 
بازیگرهایم از نظر چهره و استایل به کاراکتری 
که در قصه تعریف شده است، نزدیک نباشند. 
مثال اگر یک نفر در قصه، مرتکب کاری خالف 
می شــود، اصال به چهره اش نیاید که خالفکار 
باشــد و اکثر انتخاب ها بر همین اساس شکل 
گرفت. معیار مهم دیگر این بــود که بازیگرها 
ایــن نقش ها را قبال بــازی نکرده باشــند و از 
نقش آفرینی هایی که قبل تر از آن ها دیده ایم، 

متفاوت باشد.
  شــما قبــل از ایــن، تجربه هــای 

موفقــی در ســاخت فیلــم کوتــاه داشــته اید. آن تجربه هــا 
ــه ســاخت فیلــم بلندتــان کمــک کــرد؟ چقــدر ب

من از هر فیلمی که ســاخته ام، تجربه های زیادی کسب کرده ام. 
فیلم کوتاه، یک مزیت مهــم دارد که تقریبا باید همــه کارهایش را 
خودت انجام بدهی. من در پروسه ساخت فیلم های کوتاه، هم تدوین 
انجام داده ام و هم دســتیاری کرده ام و حتی مثــل یک تهیه کننده، 

پروژه را مدیریت کرده ام و با همــه عوامل در تعامل 
بوده ام و از آنجاییکه فیلم های کوتاه من پروداکشن 
سنگین داشــتند، تجربه آن ها در ساخت »مالقات 
خصوصی« به مــن خیلی کمــک کرد تــا جایی که 
می توانم بگویم اگــر آن فیلم ها نبودند و من در 
فیلمسازی، بی تجربه بودم و از پس ساخت این 
کار بر نمی آمدم. فیلم کوتاه بــه من اعتماد به 
نفس داد که بتوانم در این مســیر قدم بردارم و 
همچنین جایزه هایی که قبــال در فیلم کوتاه 
دریافت کرده بودم به کار من، اعتباری بخشید 
که عوامل به من، به عنوان کارگردان تازه  کار در 

ساخت فیلم بلند، اعتماد کنند.
ــکیبا،  ــن ش ــار و هوت ــاز ایزدی   پرین
بازیگــران نقش هــای اصلــی فیلــم 
جشــنواره های  ســیمرغ داران  شــما، 
قبــل بودنــد کــه ســختگیری هایی 
پذیرفتــن  و  نقــش  انتخــاب  در 
چطــور  دارنــد.  پیشنهادهایشــان 

را جلــب کردیــد؟ اعتمادشــان 
تا جایی که می دانم بازیگران، فیلم های کوتــاه من را دیدند و در 
مورد کار من تحقیق کردند، همچنین فیلمنامه را خواندند و از قصه 
خوششــان آمد. از طرفی دیگر، حضور عوامل حرفــه ای که در این 
کار در کنار من بودند هم باعث ایجاد اعتماد بیشــتر شد. در نهایت با 
صحبت هایی که با بازیگران داشتم، رفته رفته این اعتماد بیشتر شد. 

به طور کلی، فیلم اولی بودن ســخت اســت و به خاطر کم تجربگی، 
شرایطی را به وجود می آورد که گاهی آدم ها به توانایی تو شک کنند 
اما خدا را شکر با همه پستی ها و بلندی ها، توانستیم به خوبی کار را به 

نتیجه برسانیم.
  چه چالش هایی در زمان فیلمبرداری داشتید؟

چالش های زیادی داشتیم که بعضی به طوالنی بودن فیلم و زیاد 
بودن تعداد بازیگران و هنروران و لوکیشن های کار مربوط می شد که 
هماهنگی ها را سخت تر می کرد. البته حضور امیر بنان در این پروژه، 
بســیار کمک کننده بود، به خصوص در فرایند اخذ مجوزهای الزم، 
چون بخش عمده ای از کار در زندان، فیلمبرداری شــد و کار کردن 
در زندان و هماهنگی برای ورود عوامل به زندان، خیلی سخت است. 
ما به دلیل تعداد زیاد هنرورانی که داشــتیم، ساعات زیادی را درگیر 
ایجاد هماهنگی می شدیم. مثال پیش می آمد که ما با صد نفر هنرور از 
ساعت 7 صبح آفیش می شدیم و بعد از انجام هماهنگی ها و کارهای 

مربوط بــه ورود عوامل به زندان، حدود ســاعت 2 موفق به شــروع 
فیلمبرداری می شدیم، در حالیکه ساعت چهار بعد از ظهر نور روز را از 
دست می دادیم و دیگر امکان فیلمبرداری نداشتیم و گاهی روز بعد، 
برخی از هنرورها نمی آمدند و پیش می آمد که برویم از ســر میدان، 
کارگر بیاوریم برای ادامه فیلمبرداری. این  موارد، باعث طوالنی شدن 
پروژه  می شــد. از طرفی هم ما تعدادی نابازیگر داشــتیم که تجربه 
اولشان بود و بازی گرفتن از آن ها سختی های خاص خودش را داشت 

و این باعث تکرار و افزایش تعداد برداشت پالن ها می شد.
ــان  ــا ایش ــان ب ــد؛ همکاری ت ــاد کردی ــان ی ــر بن   از امی

چطــور شــکل گرفــت؟
به واسطه یکی از دوستانم فیلمنامه را برای آقای بنان فرستادم، 
ایشان قصه را خواندند و خوششان آمد و بعد طی یک جلسه، مفصل 
صحبت کردیم. همانجا من از یک ویژگی بارز آقای بنان خوشم آمد و 
آن هوش بسیار ایشــان بود. آقای بنان در فیلمنامه و در مرحله تولید 

شمایل یک فیلم

امید شمس کارگردان »مالقات خصوصی« در گفتگو با »صبا«:

»مالقات خصوصی« 
عاشقانه ای پیچیده

  فریده مسعودی

ــان  ــور کارگردان ــت. حض ــی اس ــم اول ــردان فیل ــن کارگ ــان چندی ــال میزب ــر امس ــم فج ــنواره فیل جش

جــوان  در کنــار اســامی مشــهوری کــه ســابقه حضــور چندیــن ســاله در ایــن رویــداد مهــم ســینمایی را 
دارنــد، از جذابیت هــای هرســاله جشــنواره فیلــم فجــر اســت کــه بــرای فیلمســازان فیلــم اولــی هــم، 
ایجــاد انگیــزه می کنــد. امیــد شــمس یکــی از کارگردانــان فیلــم اولــی اســت کــه »مالقــات خصوصــی« 

ــو را راهــی چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر کــرده  ــه گفتگ ــا او ب ــه ب ــن بهان ــه همی ــت. ب اس
نشستیم. 

بنان بسیار صاحب نظر بود 
و کمک می کرد و واقعا برای 

ساخت این فیلم جنگید.  
در پروسه اخذ مجوزها از 
اداره ارشاد و قوه قضاییه 
و سازمان زندان ها، همه 
را قانع کرد که این فیلم، 
هیچگونه آسیب اجتماعی 

برای جامعه ندارد


