
که من دستیار کارگردان بودم و حامد در آن بازی 
می کرد. کم کم با ایما و اشــاره و حرف های قلمبه 
ســلمبه زدن به یکدیگر با هم صمیمی تر شدیم 
و معنی اش این نبود که قرار اســت من در آینده 
کارگردان شوم و با او کار کنم. من از آینده ی خودم 
چیزی را متصور نبوده و نیستم و هر چه برایم پیش 
آید همان کار را می کنم. دوست داشتم کارگردان 
شوم اما یکی از آرزوهایم نبوده است. از این جهت 
می گویم که بدانید من هیچوقت فکر نمی کردم تا 
یک روزی با حامد بهداد یا کســان دیگر کار کنم. 
به عقبه ی دوســتی مان به این خاطر اشاره کردم 
چون من و حامد همدیگر را دوســت داریم و این 
چالش ها ممکن است کمی سر صحنه طوالنی شود! 
این را با خنده و شوخ طبعی می گویم برای اینکه 
مصاحبه مان خیلی ســخت و جدی نشود اما این 
به یک اعتماد دو نفره  کامل و صد درصدی تبدیل 
شده است؛ معنی اش این نیست که من هر چه را او 
بگوید قبول کنم و هر چه من بگویم او بپذیرد. معنی 
اعتماد در اینجا این است که ما می دانیم این صحنه 
اینطور است پس ماجرایش هم این است و او بعد از 
اینکه آماده می شود تا این صحنه را بگیریم با درایت، 
مهربانی و هوشیاری کمک های خیلی زیادی به من 
می کند. برای مثال گفت که من تن صدایم را در این 
کار پایین می گیرم چرا که صدای من زیر است. به 
این دلیل صدایم را پایین می گیرم که بتوانم کمی 
بم حرف بزنم و این مساله کاراکتر را تکمیل می کند. 
درنتیجه این جمله راهکارهای زیادی در نحوه ی 
دیالوگ گویی او و در نحوه ی برخوردش با سایرین 
به من می دهد؛ پس از نماهایی استفاده می کنم که 
گویش او به مخاطب نفوذ کند. من و او خیلی زود به 
این نتیجه می رسیم که باید سکانس را از کجا شروع 
کنیم و چرا باید این دیالوگ را بگوید، چرا نباید بگوید 
و کجا سکوت کند. اســمش راهنمایی یا هر چیز 
دیگری ا ست در هر صورت خیلی دوست دارد که 

من به هنگام ضبط پالن با او حرف بزنم و گفت وگو 
کنم. در فاصله ی بیــن دو دیالوگی که می خواهد 
بگوید در مورد حرکات دست، صورت، چشم ها و 
بدنش با او گفت وگو می کنم. خیلی خوشحالم که 
این دوستی ثمره  خوبی داده و آبروی هردوی ما را 

حفظ کرده است. 

به نظر می رسد این گفت وگو خیلی جاها 
به پیچیدگی بیشــتر نقش و درنتیجه 

جذاب تر شدنش کمک کرده است.
شایگان مثل همه  ما کاراکتر پیچیده ای دارد که در 
نهان همه ی ما هست و ما آن را یا پنهانش می کنیم 
یا گاهی بروز می دهیم. وقتی هیچ چیز در این جهان 
تو را خوشحال نمی کند دست به کارهای عجیبی 
می زنی و شایگان کاراکتری دارد که چیزی در این 
دنیا خوشحالش نمی کند. او حتی از این قدرت و از 
این همه پول هم لذت نمی برد و تبدیل به شغلش 
شده که با آن وقت می گذراند. او به دلیل حقارتی 
که در تمام طول کودکــی، نوجوانی و احتماال در 
جوانی اش داشته و با خود به همراه آورده کاراکتر 
پیچیده ای است. او عقبه ی خوبی ندارد، البته این 
به آن معنا نیست که همه ی آن هایی که گذشته 
خوبی ندارند و با حقارت بزرگ می شوند، واکنش 
رفتاری مشابهی خواهند داشــت. در مورد همه 
یکسان نیست اما در مورد شایگان اینطور است که 
می گویم، یعنی او باید همه ی حقارت را تبدیل به 
قدرتی کند تا از آن استفاده کند. این قدرت خیلی به 
کمکش آمده و می تواند از آن بهره ببرد. قدرتی که 
منجر به، به دست آوردن دختری می شود که سحر 
دولتشاهی نقشش را بازی می کند. او بدون در نظر 
گرفتن جایگاهی که دارد، بدون در نظر گرفتن اینکه 
یک ازدواج اولی داشته و زن دارد، بی محابا وارد این 
رابطه می شود. در ابتدا برای همان لِه کردن حقارت 
گذشته اســت اما کم کم این جنون و رفتار شکل 
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دیگری به خودش می گیــرد. حامد بهداد همه ی 
این ها را با ظرافت و کم کم پیدا کرده است. او تمام 
فیلمنامه را حفظ نبود و الزم هم نبود که حفظ باشد 
و من هم صالح نمی دانستم؛ منظورم این است که 
او کم کم این نقطه گذاری ها را انجام داده و بین این 
نقطه ها خط کشیده و در حال حاضر متوجه است 
که این نقطه ها دارند به کجا می رسند. این مساله با 
کمک همدیگر پدیدار شد و این کاراکتر پیچیده و 
جذاب از نظر تماشاچی به این ترتیب به وجود آمد. 

یکی از بهترین بازی های حامد بهداد را 
در این سریال دیدیم که اگر بخواهیم 
این موضوع را از نگاه حرفه ای بررسی 
کنیم شما بیشترین تاثیر را در بیشتر به 
چشم آمدن این بازی خوب داشتید؛ با 
میزانسن ها،  قاب بندی ها، جای گیری 
درست و البته نظارت بر تدوین خوب. 
حاال که خروجی بازی بهداد را می بینید 
فکر می کنید چقدر به آن چیزی که در این 

کاراکتر می خواستید رسیده اید؟ 
ما تمام و کمال به آنچه که درمورد کاراکتر شایگان 
می خواستیم رسیدیم. این مســاله از آنجا نشأت 
می گیرد که کاراکتر »بد من« فیلم یا کســی که 
قدرت دارد و زور می گویــد، نامزد فرد دیگری را از 
دســتش در می آورد و او را مال خود می کند و در 
واقع سوءاستفاده می کند. او حرف زدن یاد گرفته 
و توانسته راه خیلی طوالنی را در زمان کمی برود. 
این کاراکتر می توانست به شدت با واکنش منفی 
تماشاچی روبه رو شود و تماشاچی از او به عنوان یک 
نیروی اهریمن و شر بدش بیاید و او را پس بزند، اما 
این چیزی نبود که ما می خواستیم. ما می خواستیم 
که شایگان با همه ی این توصیف هایی که از او کردم 
در مجموع به دل تماشــاچی بنشیند و این هم به 
همان نکته ی پاسخ قبلی  بازمی گردد. درواقع این 
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