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من برای 
باالرفتن 
فقط خودم 
را داشتم، نه 
هیچ شانسی!

دنيا خمامى
گروه سينما 

یکی از سخت ترین کارهای روزنامه نگاری در سینما گفت و گو 
با بازیگری است که صاحب دغدغه است، جهان بزرگ و ذهن 
پر از سوالی دارد. گفت و گو با این فرم از هنرمندان صرفا مصاحبه 
نیست که گفت و شنود است و عین تیکی تاکا در فوتبال پیش می رود. حامد بهداد 
هم یکی از همان معدود بازیگرانی است که اخالق خاصش ممکن است کار را هم 
سخت تر کند هم آسان تر، اما برای ما آسان تر شد چون اعتماد مجددش باعث 
شد گفت وگوی خوبی برای مخاطبانمان فراهم کنیم که در ادامه می خوانید. با او 

پیرامون اینکه آیا بازیگر مولف در سینما داریم یا نه، صحبت کردیم. 

بگذارید از اینجا شروع کنيم که به نظر مى رسد معدود بازیگرانى 
در سينمای ایران وجود دارند که خالق و خداوندگار نقش مى شوند، 
به این معنى که با بازی آن ها نقش، دست و پا و روح مى گيرد و شما 
جزو همين بازیگران اندك هستيد. طوری که مثال وقتى سال گذشته 
اعالم شد شما در همکاری با محسن قرایى قرار است در فيلمى، 
نقش »وحيد مرادی« را بازی کنيد، به این فکر نکردیم که حامد 
بهداد صاحب نقش »وحيد مرادی« مى شود بلکه به این فکر کردیم 
که حامد بهداد قرار است چطور »وحيد مرادی« را بازی کند؟ این 
تبحر در شخصيت پردازی به تکنيک برمى گردد، به حس یا نبوغ 

یا به جمعى از آن ها؟
در ابتدا توضیح کوتاهی درباره مثالی که شما در سوال تان گفتید بزنم و آن این که 
در حال حاضر نمي دانم آیا نقش »وحید مرادی« را بازی کنم یا خیر. عده ای از او بد 
گفتند و عده ای خوب گفتند و توصیف ها درباره این فرد، متفاوت و متناقض است، 
هرچند که در فیلم قرار نبود از او خوب یا بد بگوییم و هدف این بود که چگونگی 
رسیدن یک آدم به این نقطه از خودویرانی را ترسیم کنیم. اما اگر می خواستم 
نقش »وحید مرادی« را بازی کنم حتما نیاز به تحقیق بود. این پژوهش صرفا به 
یک مشاهده خیابانی و نشست و برخاست با دوستان »وحید مرادی« و دیدن 
عکس ها و فیلم های او منجر مي شد. پس از این ها، می بایست لحن صدایم را شبیه 
به او می کردم و خودم به نقشی که بازی می کردم به قول شما دست و پا می دادم. 
اما درباره اصل سوال تان پاسخم این است که در مورد نبوغ، هر چیزی نسبی است 
و فردی می تواند با یک ارزن نبوغ اما با چاشنی های دیگر به جاهای درست و خوبی 
در بازیگری برسد ولی چیزی که نسبی نیست و قابل مشاهده هست »تکنیک« 
است که با کوشش و اکتساب به دست می آید؛ درنتیجه حتما نیاز به ترکیب همه 
موارد هست. همه این ها نتیجه آموزش، تربیت و تجربه است که از طریق آن ما را 

به عنوان بازیگر به مرحله خلق نقش رسانده است.

بساط خلق یک نقش در کجا فراهم تر است؟
به عقیده من در یک فیلمنامه مرتب، اصولی، دقیق و مکانیزه با دستور و قاعده 
فیلمنامه نویسی به همراه ادبیات نمایشــی خاص و ویژه آن. با همه این ها حاال 
بازیگر یک نقشــه راه دقیق و قصه ای با جزییات دارد و مسیرش در خلق نقش 
هموارتر است. البته فیلمساز در اینجا نقش خیلی مهمی دارد که چقدر آن جهان 
را به طور کل موشکافانه و خاص بشناســد و تزریق کند. یکی از راه های خاص 
رساندن بازیگر به مرتبه نهایی و شعور نهفته در فیلمنامه، تزریق تفسیر و تشریح 
شخصیت در موقعیت هایي است که حتی نوشته نشده است. به نوعی تفهیم کردن 
الیه های نامرئی ذهنیت فیلمساز به بازیگر اســت. ما به این اتفاق، دراماتورژی 
می گوییم که در خیلی از فیلم هایی که من بــازی کرده ام تمام این مواردی که 
گفتم مهیا نبوده و کار مِن بازیگر را برای خلق و ایفای نقش سخت کرده است. 
در سال هایی که وارد سینما شدم تعداد فیلمسازان خوب جوان و خوش قریحه 
این قدر زیاد نبود و همان یکی دو نفری هم که کارشــان را درست به سرانجام 

می رساندند کمترین همکاری را در آن سال ها با من داشتند.
 مثل؟

حمید نعمت اهلل. او فیلمساز استثنائی نسل من اســت، اما در آن دوره نشد پر و 
پیمان با او کار کنم. در آن دوره فقط »بوتیک« را با او کار کردم. در صورتی که 
اگر نعمت اهلل در فیلم بعدی اش نقش های اساسی تری به من می سپرد زودتر و 
راحت تر می توانستم با هم ترازهای خودم در جامعه سینما رقابت کنم. من مجبور 
بودم قدرت و کار خودم را با فیلم های متوســط و بعضاً ضعیف به معرض تماشا 
بگذارم؛ مثل بازیکن ذخیره ای که فقط از دقیقه90 به بعد فرصت بازی در میدان 
را دارد؛ مثل حضورم در فیلم »این زن حرف نمی زند«. من برای باال کشــیدن، 
فقط خودم را داشتم نه هیچ اسباب و نه هیچ شانسی! برای همین با شیوه بازی 
خودم سعی می کردم از جریان بازیگری رایج و کلیشه و واپس مانده سینمای وقت 
پیشی بگیرم. برخالف مسیر سخت من، هم نسل هایم در همان زمان، نقش های 

خوب تری)البته روی کاغذ( را از فیلمسازهای خوب، پیشنهاد می گرفتند.

هرکسی بگوید من 
بازیگر مولفی هستم 
شوخی می کند


