
  بحث را از ن�وع بازي حامد بهداد در فيلم »س�د 
معبر« شروع كنيم. آقاي بهداد تعريفي كه شما از 
قاسم نصيري ارايه مي دهيد چقدر با كاراكترهاي 
ديگري كه بازي كرديد متفاوت است؟ كما اينكه به 
نظرم مي آيد حامد بهداد چنين شخصيت هايي را 
در كارنامه خود دارد و قاسم نصيري را نمي توانيم 

مجزاي از ديگر بازي هاي او بدانيم. 
حامد بهداد: ش��ايد در وهله اول به نظر برس��د كه اين 
همان نقطه اي اس��ت كه به قول خودماني ها ما احتماال 
يك چرخ عباسي زديم و دوباره سر آن نقطه تالقي سابق 
رسيديم. اين صحبت من مثل اين مي ماند كه ما پارسال 
سر چهارراه يك بار همديگر را مي بينيم و سال بعد يك بار 
ديگر سر همين چهار همديگر را مي بينيم؛ مهم اينجاست 
كه ما ديگر آن آدم هاي سابق نيس��تيم. بازي من در اين 
فيلم ظاهرا شبيه همان فرم هايي است كه پيش تر ارايه 
دادم اما اين بازي بيشتر از هر چيز وابسته به تحليل است. 

  البته به اين نكته بايد اشاره كرد كه كاراكتر قاسم 
در اين فيلم وجهه ديگري از نوع بازي حامد بهداد 

را برمال مي كند. 
حامد به�داد: ببينيد! اينكه فرم اين كاراكتر ش��باهت 
بيروني با نقش هاي سابقي كه در فيلم ها به عهده داشتم 

دارد معتقدم صرفا در حد يك شباهت باقي مي ماند. 
  اما چه چيزي باعث جذب نقش قاس�م نصيري 

براي شما شد؟
حامد بهداد: آن چيزي كه باعث جذب نقش توس��ط 
بازيگر مي شود به نظرم نكته بسيار مهمي است. طبيعتا 
اگر شرايط جامع ومانع باشد آن فاكتور براي بازي تحليل و 
آناليز مي شود؛ اما جامعه شناسي نقش هم اهميت زيادي 
دارد؛ معتقدم وقتي از يك عددي رد مي ش��ويم و از يك 
مرز شعور عبور مي كنيم يا وقتي كه پس رفت مي كنيم يا 
نسبت به مسائل اطراف و جامعه سر و بي حس مي شويم؛ 
اين حس در سمتي كه داريم و شغل مان شرايط مشابه را 
رقم مي زند، اما از طرف ديگر در ش��عور و آناليزمان دچار 
نوعي ش��وخ طبعي مي ش��ويم. فرض بگيريم در تحليل 
نسبت به مس��ائل جامعه اطراف بي حس مي شويم ولي 
طناز هم مي شويم چرا كه نمي توانيم فرياد و اعتراض خود 
را بروز دهيم. در حقيقت يك ن��وع برون فكني و واكنش 
منفي عصبي اما با شكل ديگر. مسائل را براي ما چيپ و 
كوچك جلوه مي دهد و از آنها خنده و شوخي استخراج 
مي كند؛ در اين ميان ناگهان به پست تو به عنوان بازيگر 
يك فيلم كمدي بخورد كه درواقع ش��رايط عصبي تو را 

بتواند به عنوان يك بازيگر تامين كند. 
  يعني تخليه روحي. 

حامد به�داد: به نظر م��ن اين يعني توي��ي كه به يك 
ش��عوري از طنازي رس��يدي، تويي كه واكنشت شكل 
ديگري گرفته، حاال ب��ه عنوان بازيگ��ر مي تواني همان 
واكنش را بازيگري كني، همان واكنش��ي را كه زندگي 
مي كردي، همان واكنش��ي كه تو را ظاهرا خنثي كرده 
بود. همان واكنشي كه باعث پس رفت تو شده بود وتو را 
بي خيال جلوه مي داد حاال آناليز تو را ش��وخ طبع كرده، 
طناز كرده. در رابط��ه با فيلم ه��اي اجتماعي هم وضع 
همين گونه اس��ت. ممكن اس��ت ظاهر بازي من همان 
شكل گذشته باشد اما من به عنوان قرينه ادبي به آن نگاه 
مي كنم يا از تالقي آدم ها سر چهارراه كه آدم هاي گذشته 
نيستند و درنهايت اين معني را برايم متبادر مي كند كه 

نسبت به حوادثي كه در جامعه اتفاق افتاده تحليل جديد 
در اندروني من بازيگر يا عوامل فيلم ب��ه وجود آمده. چه 
آن كس��ي كه س��رمايه س��اخت فيلم را مي گذارد و چه 
كسي كه خود فيلم را مي سازد و همين طور ديگر عوامل 
همه دس��ت به دس��ت هم مي دهد تا از يك فكر مشابه، 
از يك تحليل مشابه، دچار انس��جام يك اثر شوند و يك 
فيلم سينمايي را مي س��ازند كه سر تحليلش همه باهم 
متفق القول هستند. كوتاه اگر بخواهم بگويم اينكه شرايط 

جديد تحليل جديد را براي عوامل فيلم رقم مي زند. 
  قاس�م نصيري خيلي دور از آدم هاي اجتماع ما 
نيست وقتي او را بر پرده مي بينيم كامال قابل لمس 
است. مي خواهم ببينم براي رسيدن به اين كاراكتر 

چقدر از داده هاي تان استفاده كرديد؟
 حامد بهداد: قصه اين است كه اين داده ها در اطراف من 
نيستند، بلكه در درون من هستند. ش��ما در درونت بين 
قطب شر و خير، سياه وسفيد كه تقسيم به خاكستري هاي 
انواع و اقسام مي شوي هزار شخصيت سراغ داري، به شدت 
مي تواني ناامن باشي وقتي كس��ي به تو اعتماد مي كند؛ 
مي تواني خائن باشي وقتي كس��ي به تو اعتماد مي كند؛ 
شما خود همان آدمي؛ از داده ها ظرفيت و پتانسيل خودت 
داري استفاده مي كني؛ ش��ما، من و همه ما انواع و اقسام 
كاراكترها راداريم زندگي مي كنيم، اين در ما هست قرار 
نيس��ت ما دور برويم.  يك داده كوچ��ك مي تواند ديوي 
بزرگ در درون ما را روش��ن كند تا ب��ه آن بپردازيم؛ يك 
آدرس كوچك يك فيلمنامه كوچك ويك قصه كوچك 
يا نگاه كوچك به جامعه كه متاسفانه ديگر اين آدرس ها 
كوچك نيستند خيلي بزرگ شده اختالس ها، دزدي ها، 
پنهان كاري ه��ا خيان��ت، جناي��ت دروغ و دروغ ابعادش 
آنقدركالن شده كه دامان و گلو و گريبان ما را سال هاست 
گرفته؛ آنها تبديل به ما و ما تبديل به آنها شديم. اصال دور از 
ما نيست. هرگز الزم نيست فرافكني كنيم و آن را به جامعه 
ربط دهيم. كافي است كمي انصاف داشته باشيم و ببينيم 
همانقدر خودمان خبيث، دروغ گو، آلوده و قرباني هستيم. 

  آقاي قرايي فيلم اول ش�ما »خسته نباشيد« از 
يك فضا و دنياي خ�اص و متفاوت از فيلم »س�د 
معبر« برخوردار است با در نظر گرفتن اين شرايط 
كه »خسته نباشيد« فيلم اول ش�ما و با همراهي 
افشين هاش�مي ساخته ش�د؛ ضمن اينكه اين را 
هم در نظر بگيريد كه شايد شرايط شما را به سمت 

ساخت فيلم اول سوق داد. 
محس�ن قرايي: خير »خسته نباش��يد« هم انتخاب 
خودمان بود. اينكه فضاي اي��ن دو فيلم باهم تفاوت دارد 
معني اش اين نيس��ت كه »خسته نباش��يد« انتخاب ما 
نبود. طرح آن فيلم توسط آقاي مير كريمي به ما پيشنهاد 
شد من و افشين هاشمي طرح را دوست داشتيم و آقاي 
رضايي راد به عنوان فيلمنامه نويس طرح را نوشتند؛ در 
تمام پروسه نگارش كنارشان بودم و به مانند »سد معبر« با 
آنها ارتباط نزديكي داشتم. همچنان هم »خسته نباشيد« 

را دوست دارم. 
  چرا حامد بهداد را به عنوان شخصيت اصلي براي 

اين فيلم انتخاب كرديد؟
محس�ن قرايي: قاس��م نصيري كاراكت��ر اصلي فيلم 
پيچيدگي هاي شخصيتي فراواني دارد، چه در ظاهر و چه 
در درون. قاسم نصيري به ظاهر شخصيت برون گراست 
اما در ط��ول فيلم مي بينيم كه مس��ائل بس��يار زياد در 

درونش مي گذرد. ب��راي من درآمدن فض��اي درون اين 
ش��خصيت خيلي مهم بود و معتقدم چني��ن پرداختي 
خيلي كار را براي بازيگر پيچيده مي كند. براي اين شكل 
از شخصيت پردازي من انتخاب هاي زيادي نداشتم تعداد 
بازيگرهايي كه بتوانند اين كاراكتر را با اين پيچيدگي بازي 
كنند خيلي كم اس��ت و به نظرم كس ديگري جز حامد 

بهداد توان اجراي اين نقش را نداشت. 
  آق�اي به�داد كاراكتر قاس�م نصي�ري در فيلم 
س�دمعبر پر از افت وخيزهاي پيش بيني نش�ده 
اس�ت. اين ش�خصيت بعضي لحظه ها درون گرا و 
بعضي قسمت هاي فيلم برون گرا مي شود و بدون 
هيچ گونه اغراقي نمايش خوبي از قاس�م نصيري 

ارايه داديد. 
حامد بهداد: بله كاراكتر قاسم نصيري پر از فراز و نشيب 
است و براي رسيدن به چنين كاراكتري هم در روخواني و 
هم در فيلمبرداري با كمك محسن قرايي و اجراي خوبي 
كه داشت به آن رسيديم. وقتي فيلمنامه خوبي براي كار 
باشد بازي و مديريتش هم راحت است. بعضي فيلمنامه ها 
نه موقعيت و نه ش��خصيت ها ب��ه تو ب��راي ايفاي نقش 
مناسب كمك نمي كند و وقتي كس��ي هم كه به عنوان 
فيلمساز و بازيگردان باالي كار قرار مي گيرد تبحر نداشته 
باشد وضع بدتر هم مي ش��ود؛ اما آنچه مسلم است »سد 

معبر« سند خوبي از فراز و نشيب هاست. 
  آقاي قرايي از ابتدا نقش قاس�م نصيري را براي 

حامد بهداد نوشته بوديد؟
محسن قرايي: بله از ابتدا طرح را با تصور و تخيل حامد 

بهداد نوشتيم. 
  ب�ا اعت�راف ب�ه اينك�ه حام�د به�داد ب�ازي 
منحصربه فردي در فيلم »سد معبر« ارايه داده اما 
همه مي دانيم بازيگري است كه ويژگي برجسته 
بازي وي برون گرايي اس�ت. اين دلهره براي ش�ما 
پيش نيامد كه شخصيت قاس�م نصيري از حامد 
بهداد دوباره كاراكتري عاصي و به شدت برون گرا 
كه اغلب به نقش هايش شبيه است را به مخاطب 

ارايه دهد؟
محسن قرايي: من واژه برون گرا را واژه غلطي براي بازي 
حامد بهداد در اين فيلم مي دانم. لزوما كاراكتر عاصي اگر 
جايي عصبي باشد و فرياد مي زند معني برون گرا ندارد و 
به همان ميزان شخصيتي كه سكوت مي كند و ديالوگ 
ندارد لزوما درون گرا نيس��ت. به نظرم اين خط كش��ي، 

خط كشي درستي نيست. 
  پس اگر كاراكتر قاسم نصيري برون گرا و عصبي 

نيست چه ويژگي اي دارد؟
محس�ن قرايي: راجع به اين كاراكتر معتقدم قاس��م 
نصيري از مرز عصبي��ت عبور كرده و حام��د بهداد بايد 
مرحله پس از عصبيت را براي ما بازي كند. قاسم نصيري 
مامور سد معبري است كه جايي كه كار مي كند را دوست 
ندارد؛ در آنجا كاركرده با آدم ها درگير شده و االن دارد ديه 
مي دهد در واقع دلش نمي خواهد اين شغل را داشته باشد. 
ديالوگ فيلم كه مي گويد: »سوراخ را از آن طرف باز بذار تا 
در برن« قاسم ساخت وپاخت مي كند چون حوصله ندارد 
با دست فروش ها درگير شود؛ كسي كه كارش را دوست 
دارد با آدم ها درگير مي ش��ود. به نظر من اين نقطه تمايز 
با نقش هاي مش��ابه حامد بهداد اس��ت وقتي صحبت از 
مامور سد معبر مي شود يعني كسي كه عصبي است؛ اما 
قاسم جايي عصبي مي شود كه به او فشارهايي از بيرون 
وارد مي ش��ود اين عصبيت از درونش نيست. كما اينكه 
مي بينيم بدون فش��ار راحت زندگي خودش را مي كند 
قاسم در خانه بدون درگيري با زنش و خانواده اش با خواهر 

و برادرها در صلح و صفا زندگي مي كند. 
  داس�تان اين فيل�م برگرفته از ماج�راي واقعي 

است؟
محسن قرايي: خير داستان اين فيلم واقعي نيست. 

  اما داس�تان »س�د معب�ر« داس�تان آدم هايي 
اس�ت كه ما آنها را زياد در سطح جامعه مي بينيم. 
به واسطه شغل وزندگي روزمره چنين مشاغلي را 
زياد مي بينيم در مترو در خيابان ها زياد مي بينيم 
درد اجتماع اس�ت. بارها در مترو ديدم كه به آنها 
حمله و به چش�م ديدم ك�ه ناجوانمردان�ه با آنها 
برخورد مي شود. اتفاقا در مترو هم قتلي در رابطه 
با همين موضوع اتفاق افتاد كه دست فروش خود را 
زير قطار مي اندازد. واقع بينانه نگاه كنيم يك جور 

درد اجتماع است.
محسن قرايي:  اين ايده پيش ازاين اتفاق ها شكل گرفت. 

  چه سالي؟
محسن قرايي: سال 92. داستان كوتاهي خوانده بودم 
كه ربطي به داستان سد معبر نداشت؛ قصه پليسي كه با 
آدم فقير در خيابان برخورد بدي مي كند. اين قصه جرقه 
دوري ب��ود. ضمن اينك��ه آنجايي كه زندگ��ي مي كردم 
پر از دس��تفروش بود و به چش��م مي ديدم درگيري ها و 

ساخت وپاخت هاي دستفروش ها را. به نظرم آمد كه قصه 
بستر خوبي است كه بر اساسش درامي شكل بگيرد. چون 
به نظرم هم فضا نو بود هم آدم ها جديد بودند و هم اينكه 
معادالت جامعه تهران امروز در قصه بود و اينكه هرروز اين 
معادالت پيچيده تر مي شود. به نظرم آمد كه اين موضوع 
بستر خوبي است تا راجع به آن فيلم ساخته شود. بخش 
ديگري از جذابيت كه اين كار برايم داشت اينكه دو آدم در 
يك طبقه به لحاظ مالي متفاوت نيستند و تقريبا نزديك 
به هم هستند آنها باهم درگير مي ش��وند و حرف هم را 

مي فهمند و به هم راست مي گويند. 
  انتخاب سعيد روس�تايي به عنوان نويسنده كه 
باس�ابقه كاري ايشان آشنا هس�تيم اين گمان را 
براي شما نداشت كه »سد معبر« هم به تلخي  كار 

او نزديك شود؟
محس�ن قرايي: اين فيلمنامه طرحش قبل تر از »ابد و 
يك روز« نوشته شده زماني كه اين فيلمنامه نوشته شد 
آقاي روس��تايي حتي »ابد ويك روز« را ننوشته بود. من 
فيلم هاي كوتاه ايش��ان را ديدم و به پيشنهاد خانم باران 
كوثري و نويد محمد زاده انتخاب شان كردم تا فيلمنامه را 
بنويسند دو سه بار پيش توليد براي »سد معبر« انجام شد 
ولي به لحاظ مالي نتوانستيم به نتيجه برسيم؛ تا اينكه با 
همراهي آقاي كاميار توانستيم فيلم »سد معبر« را بسازيم. 
ضمن اينكه اصال ترس��ي هم وجود نداشت چون »سد 
معبر« هم به لحاظ اجرا و هم فضا متف��اوت از »ابد و يك 

روز« است. آنها ربطي به هم ندارند. 
  خان�م كوثري در فيلم س�د معبر ش�ما كاراكتر 
نرگس را بر عهده داشتيد؛ فكر مي كنم براي شما 

بازي در اين نقش جديد نبود؟
باران كوثري: به نظر شما شبيه كدام نقش در فيلم هايي 

كه بازي كردم بودم؟
  كاراكت�ر ش�ما در فيلم »ش�نل« براي�م تداعي 

مي شد. 
باران كوثري: خير ش��خصيت نرگس براي من خيلي 
جديد بود؛ ضمن اينكه به خاطر رفاقت و كار كردن زياد 
با محس��ن قرايي و حامد بهداد تالش كرديم شخصيت 
جديد ارايه دهيم. وسواس هاي ما اين بود كه لحنم شبيه 
و نزديك به ديگر شخصيت هايي كه بازي كردم نشود و 
از آنها دور باشم. نرگس براي خود من متفاوت ترين نقش 
است. نكته ديگر اينكه طبقه اجتماعي دو فيلم »شنل« و 

»سد معبر« باهم فرق مي كنند. 
محس�ن قرايي: به نظرم كاراكتر نرگس در فيلم »سد 
معب��ر« زن خانه داري اس��ت كه به ظاهر مظلوم نش��ان 
داده مي شود و ش��ايد در نگاه اول توسري خور هم باشد و 
در وهله اول فكر كنيم كه اين مرد خانه اس��ت كه خانه را 
اداره مي كند؛ اما در ادامه مي بينيم كه قاس��م به شدت از 
همسرش مي ترسد و درواقع اين نرگس است كه خانه را 
با نوعي محبت توام با مديريت اداره مي كند. قاسم نصيري 
مردي اس��ت كه در بيرون خانه هم از او مي ترس��ند چه 
دست فروش ها و همكارانش؛ ولي در خانه او از همسرش 

مي ترسد. 
  نرگس داراي درك بيشتري است. 

باران كوثري: نرگس آرام تر و بالغ تر و مديريتش بيشتر 
است. 

محسن قرايي: به نظرم به واسطه س��ني كه باران دارد 
و كاراكترهايي كه تاكنون بازي كرده بيش��تر دخترهاي 

جوان بودند و اگر هم شخصيت زن جوان را بر عهده داشته 
و تابه حال در ايفاي نقش هايش به اين درك و توانايي اداره 
خانه و خانواده شايد نرس��يده بود از اين منظر نرگس در 

كارنامه باران متفاوت است. 
باران كوث�ري: من ادعايي هم ندارم كه هر نقش��ي كه 
بازي مي كنم با نقش هاي ديگرم زمين تا آس��مان فرق 
داشته باشد. ضمن اينكه سليقه من به سمت فيلم هايي 
با موضوع زنان ستم كش��يده نزديك تر اس��ت؛ نه هراس 
دارم و نه ترسي كه چنين نقش هايي را بر عهده بگيرم و 
تكرار كنم. در واقع كاراكتر نرگس بلوغي در اراده زندگي 
زناشويي دارد كه به گفته محسن قرايي تابه حال چنين 

نقشي تجربه نكرده بودم. 
حامد بهداد: اجازه بدهيد راجع به نقش باران من كمي 
صحبت كنم؛ صحبتي كه س��ر صحنه هنگام روخواني 
مي كرديم تقريبا براي مان مسجل بود اين همه اليه هاي 
مختلف با ماسك هاي متفاوت روي چهره قاسم نصيري 
كه براي پيشبرد كارمان استفاده مي كرديم تا به هدف مان 
برسيم. الزم داشتيم تا با سادگي و معصوميت آموخته با 
هوش كسي چون نرگس همراه باشد، ما از قاسم تصوير 
يك ديو مي بينيم در دروغ گوي��ي و بي رحمي چه زماني 
كه ديگران را قرباني دروغ گويي خود مي كند، چه زماني 
كه خودش قرباني پنهان كاري و دروغ گويي مي ش��ود؛ 
اما مي بينيم هر بار نرگس به واس��طه تحليل و شعوري 
كه نس��بت به وقايع خانگي و خياباني دارد به س��ادگي و 
به زيبايي دروغ ها و زش��تي ها رانديد مي گيرد، يك وجه 
مش��ترك پنهاني بين نرگس و قاس��م وج��ود دارد يك 
معرفه غيرقابل توصيف در خانه بين آنها وجود دارد شايد 
به جرات بتوان گفت كه آن عشق و دوست داشتن است 
چيزي شبيه به ميل بچه دار ش��دن تنها قالبي است كه 

قاسم را مغلوب نرگس مي كند
  درواقع نرگس با هوشمندي اي كه دارد همه جوانب 

زندگي را در نظر مي گيرد و آن را مديريت مي كند. 
حامد بهداد: ببينيد االن وضعيت راس��تگويي و دروغ 
نگفتن و ش��هامت زندگي كردن در زنان جامعه بيشتر 
از مردان اس��ت؛ گرچه زنان به ظاهر ضعيف تر هستند و 
قرباني فقر و تجاوز و دروغ مي ش��وند ولي به نظر من اين 
مساله كامال برعكس اس��ت و اين زنان هس��تند كه در 
جامعه ما قوي تر هستند و مي توانند شرايط بهتر بعدي 
را رقم بزنند. به همين دليل مي بينيم شخصيتي كه باران 
بازي مي كند كامال متف��اوت اس��ت؛ او هيچ وقت بدون 
اصطكاكي مغلوب دروغ قاس��م نمي ش��ود. او به راحتي 
همه چيز برايش از پيش روش��ن اس��ت. آنقدر همه چيز 
برايش روشن است كه هر تقال و دس��ت و پا زدن قاسم و 

ديگر اعضاي خانواده برايش از اول پوچ است. 
  ش�ايد به همين داليل كه مي گوييد ش�خصيت 

نرگس دچار اوج و حضيض هم نيست. 
حامد بهداد: هيچ وقت ش��خصيت نرگس را ما در طول 
فيلم دچار اوج و حضيض آن چناني نمي بينيم؛ ش��ايد به 
همين دليل هم هست كه نقش��ش كوتاه است؛ اما قطعا 
راجع به آنچه در آن زندگي مشاهده مي كند از يك ثبات 
نظر برخوردار است و اين قاسم و امثال قاسم و جامعه فيلم 
هستند كه تقالي بيهوده مي كنند درنهايت هم مي بينيم 
كه همه چيز منقلب مي ش��ود جز نرگس و اين تكنيك 

بازيگر است كه نقش را متفاوت مي كند. 
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حامد بهداد، باران كوثري 
و محسن قرايي درگفت وگو با »اعتماد« 

»  سد معبر«؛ داستان آدم هاي  كف خيابان

س��ينما به عنوان مترقي ترين 
زباِن واسط، ميان هنر و مردم، 
بار س��نگين تري از ِصرِف هنر 
ب��ودن را ب��ر دوش مي كش��د، 
س��ينما زب��ان صري��ح تصوير 
اس��ت بر پرده نقره اي س��الني 
تاريك كه ذهن و فكر مخاطب 
را، در پيل��ه خود، براي س��اعتي محص��ور مي كند و 
اين قدرت سينماگر اس��ت كه تا چه اندازه اين پيله 
را دوام باشد بر تِن مخاطب و اينكه رهايي از اين پيله 
در پايان نمايش فيلم تا چه حد حس خوش��ايندي 
را به مخاط��ب تزريق كن��د نيز بر عهده س��ينماگر 
است، در »س��د معبر« به همه اين اتفاقات فكر شد 
و سعي تمام عوامل بر اين بود كه با فيلم »سد معبر« 
چنان پيله اي ب��راي مخاطب در ط��ول فيلم تنيده 
ش��ود تا توان رها شدن از فيلم را نداش��ته باشد و در 
پايان فيلم و ترك سالن، حس رضايتمندي از سوي 
مخاطب، به ديگران نيز منتقل شود، براي اين منظور 
به موضوعي پرداخته ش��د كه توان حس��اس كردن 
مخاط��ب را دارا باش��د، تعريفي واقع��ي از رخدادي 
اجتماعي، بر پرده س��ينما، رخ��دادي كه مخاطب 
با آن آشنا باش��د كه گويي در حال تجربه واقعي آن 
در پيراموِن نزديكش اس��ت، با آدم هاي��ي از جنِس 
خودش، يا از جنس تجربه هاي اطرافش، بشناس��د 
آني را كه بر پرده مي بيند و بپن��دارد او را در كنارش 
بارها و بارها ديده، لمس كرده و چه بسا خود را ببيند 
و قضاوت كند آنچ��ه مي بيند در كدام سمت وس��و، 
او را به چه مقصدي خواهد رس��اند. مقصد در »س��د 
معبر« محرز است، چه بس��يار صراحت هايي كه در 
نگاه هاي ما مستتر اس��ت در عين سكوت لب ها كه 
نگاه، زباِن گوياتري اس��ت از كالم كه ن��گاه بر اعماِق 
مخاطب رخن��ه مي كند و كالم، بر گ��وِش مخاطب، 
قاسم داستان »سد معبر« در طول اتفاقات پرحرف 
است و گاه نازل، اما، در عرِض انتقاِل مفهوم، ساكت و 
ژرف است، بايد از نگاه او خواند تمام ناگفته هايي كه 
بايد گفته شود. در »س��د معبر« به دنبال گويا بودن 
بوده ايم ولو با س��كوت، اين داس��تان را براي سكوت 
پاياني اش دنبال كنيد و پي ببريد بر ذات فراموشكار 
انسان هايي از جنِس خاك و ِگل! بر ذات فراموشكار 

خودمان و خودتان!
تهيه كننده

پيله اي تنيديم براي جذب مخاطب

بهمن كاميار

حامد بهداد: به خدا قس�م مي خورم محسن 
قرايي خيلي فيلمساز خوبي است و راجع به 
بازيگري زياد مي داند، حمي�د نعمت اهلل هم 
همين گونه است. جالب اس�ت بدانيد كه من 
مدتي بود در حس�رت اينكه يك كارگردان 
با م�ن درباره بازيگري درس�ت ح�رف بزند، 
مي س�وختم. در حس�رت اي�ن مان�ده بودم 
كه يك كارگ�ردان يك موقعيتي را درس�ت 
تش�ريح كند. حتي گاهي اضافه كاري نكند. 
اصال گاهي اوقات حرف نزند. يك سكانس�ي 
در فيلم هست بدون اينكه من و محسن با هم 
حرف بزنيم او به من نگاه كرد و گفت مي دانم 
حامد منظورم را متوجه ش�دي و گرفتيم. جا 
دارد از بازي ه�اي خ�وب نادر، گيت�ي و اكبر 

رحمتي ياد كنم سكانس هايي بود كه محسن 
حرف نمي زند به ما فقط نگاه مي كرد. محسن 
با سكوتش به ما فرصت مي داد تا اتفاق واقعي 
بيفتد. بعضي وقت ها پيشنهادهاي بيخودي و 

اضافه كاري ها را دور مي ريخت.

 گزارش »اعتماد« از
 اسب هاي معتاد مسابقات اسبدواني گنبد كاووس

كورس خودسر
15

 آخرين اميدها 
به زنده ماندن 30 دريانورد
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يادداشت

دومين فيلم محس��ن قرايي به طبق��ه اي از اجتماع 
مي پردازد كه آدم هاي قص��ه آن را در اطراف مان زياد 
مي بينيم. سدمعبر روايت آدم هاي پيرامون ماست آنها 
را زياد مي بينيم، ولي به زندگي ش��ان نگاه نمي كنيم. 
»سد معبر«با قصه ملموس از زندگي دست فروش ها و 
البته با تلخي زياد و بازي هاي باورپذير و اجراي مناسب 
نمونه يك فيلم استاندارد است كه اين روزها به خوبي 

با مخاطب خود ارتباط برقرار كرده است.
به بهانه اكران اين فيلم گفت وگوي ما را با حامد بهداد 
و باران كوث��ري بازيگران و محس��ن قرايي كارگردان 

فيلم از نظر مي گذرانيد.

تينا جاللي

نوشين جعفري

8 روز از حادثه سانچي گذشت 


