گفتوگو با کارگردان و نویسنده

با بهتاش صناعیها و مریم مقدم
در حوالی فیلمشان
«قصیده گاو سفید»

خواست مخاطب
در تعیین سرنوشت
شخصیتها مهم اس 
ت
همهچیزازسردیوبیرحمینورراهروهایزندانشروعمیشود.از
استیصال.ازروزمرهایبدونمرد.ازجاندادنوروزرابهشبرساندن
اماماندن.ازجانکاهیبیصداییکهزیرلبخندماتاودرسالنکارخانه
هرروزبینفسترشمیکند.زنامابرایآندوچشمبیصدای
منتظردرخانهمیدود.میجنگد.دواممیآورد.خیلیهااورابهنوعی
سادهدلیمتهممیکننداواماعاشقاست«.قصیدهگاوسفید»هم
مثلاولینفیلمسینماییبهتاشصناعیهافیلمخلوتیاست.فیلم
آدمهایکمولوکیشنهایمحدود.همهتمرکزروایتدرفیلممعطوف
بهرابطهوفر مشکلگیریآناست.آدمهاییساده،حذفشده،
معمولیکهزیرنورتوجهداستانیقراراستبهچشمبیایند.داستان
آدمهایصناعیهاداستانمتکثرنسلهاست.هرکسیمیتوانست
اینجابایستد.هرکسیمیتوانستچنینسرنوشتیداشتهباشد.بازی
اماازآنجاشروعمیشودکهپایشخصیت وانتخابهایشوسط
میآید.ایندومینفیلمبلندسینماییبهتاشصناعیهاومریممقدم
درکنارهماست.فیلمنامهراباهمنوشتهاندویکیپشتدوربین
ایستادهودیگریجلویدوربین.حاصلکارشان«قصیدهگاوسفید»
دورازهیاهوهایجشنوارهنظراتزیادیرابهخودجلبکرد.سعی
کردهامدراینگفتوگودربارههمینروندهمکاریوجاییکهنسبت
بهسینمامیایستندصحبتکنیم.
بگذارازاسمفیلمشروعکنیم«.قصیدهگاوسفید»لطافتوزمختی
همزمانیداردکهدرمخاطبحاالتمتفاوتیرابرمیانگیزاند.مثل
شعرسپیدکهگاهیهمشعرهستوهمنیست.شمااصوالًبرایاسم
فیلمهاازکجابهچنینترکیباتیمیرسید؟اساساًبهنظرمیآیداین
فیلمبرایتانخیلیجدیترازاسمفیلمهایدیگراناست.انگاردر
جهانبینیاینسینمافیلمازعنوانششروعمیشودنهازرویپردهدر
سالنسینما.
صناعیها:بله .اسمبرای ما خیلی مهم است .در مورد اسم ،ما
زمان زیادی صرف میکنیم و به آن زیاد فکر میکنیم .این مرحله

عکس از میالد بهشتی /ایران

از گلبو فیوضی

مرحله حساسیاست برای ما .از طرف دیگر ،هر دوی ما اصوالً به
انتخاب اسمهایی با مفاهیم استعاری و سمبلیک عالقه و اعتقاد
داریم .معموالً این نوع کاشتهای استعاری و مفاهیم سمبلیک را
در دل داستانها و قصههامان هم استفاده میکنیم ترجیح میدهیم
پلی بزنیم بین مفاهیم و ارجاعات درون قصه با اسم فیلم .که در واقع
بهعنوان بیانیهای بتواند سر در فیلم قرار بگیرد و استعاره جا بیفتد و
م فضا برای پرداخت داشته باشد .در «احتمال
آن مفهوم درون فیل 
باران اسیدی» هم همین کار را کردیم و از مفهوم باران اسیدی بهعنوان
یک استعاره استفاده کردیم .اینجا هم گاو چنین مفهومی دارد .گاهی
هم این مفاهیم تک بعدی و یک جانبه نیستند .ممکن است مثالً گاو
ارجاعات متفاوتی داشته باشد و مفاهیم مختلفی از آن برداشت شود.
ما کاشتهای آن را در دل داستان گذاشتهایم .ارجاعاتش در دل ادبیات
داستانی ما در آیینها و مذاهب ایران و بسیاری کشورها در تاریخ وجود
داشته است .برداشت از گاو و گاوی که در داستانهای کالسیک وجود
دارد چه در ادبیات خودمان چه بیرون از مرزهای ما یا حتی در مذاهب
مختلف گاو پر از معناهای نهفته است و تالش کردهایم انتخابی چند
وجهی داشته باشیم و خودمان خیلی توضیح ندهیم .هر کسی میتواند
با توجه به جهان خودش ارجاع و معنایی را از این داستان و این اسم
داشته باشد .به هر حال کار هنرمند توضیح دادن سمبلهای به کار رفته
در آثارش نیست.
برداشتمنهمازایناسموهمازاحتمالباراناسیدیبرداشتچند
الیهوپرازارجاعبود.برداشتازگاوباتمامپیشینهادبیاتیوآیینیکهاز
آنسراغداریمبیندوکلمهقصیدهوسفیدذهنمخاطبرابهجاهای
جالبیمیبرد.حاالسؤالاینجاستکهاساساًبعدازعنواندرفیلمهم
بایدبهدنبالکاراکترهایسمبلیکوفرامتنجدیباشیمیاقراراست
قصهبشنویم.نمیخواهیمواکاویشخصیتکنیوبگوییچهچیزی
سمبولچیستاساساًسؤالماینجاستکهقصهبرایتاولویتداردیا
ارجاعاتپشتآن؟
صناعیها:طبیعتاًقرار است از اینجا به بعد دیگر قصه بشنویم.

شخصیتهای داستان آدمهای واقعی هستند که در جامعه میبینیم.
آدمهایی در طیفهای مختلف با سلیقههای متفاوت که جامعه مارا
شکل دادهاند .من از شروع فیلم دیگر به سراغ قصه میروم .مسلماً
یک فیلم سمبلیک از جنس سینمای اروپا یا روسیه نساختهایم.
سینمایی که همه کاراکترها هم سمبلیک باشند و فضاسازی به این
سمت برود ،سینمای دیگریاست و حال و هوای متفاوتی دارد .ما در
واقع شخصیتهای واقعی برآمده از دل جامعه را انتخاب میکنیم و
سعی میکنیم مشکالت جامعه را مطرح کنیم .با کانسپت انسانهای
تنها و بیپشتوانهای که شرایط ممکن است آنها را سر راه هم قرار دهد
و تنهایی بستری میشود برای روایت داستان که در دل آن مشکالت
و معضالت اجتماعیمان را هم روایت میکنیم .آن استعارهها و
سمبلها کاشتهایریزی هستند که در فیلم ما گاهی دیده میشود تا
از یک فیلم اجتماعی صرف فاصله بگیرد .از طرفی هم در سینمای
شاعرانهای که حداقل سینمای مورد عالقه من است و در فرم و فضای
این دو فیلم هم وجود داشته است فکر میکنم این استعارهها و این
سمبلها به آن شاعرانگی هم کمک میکند .و در واقع پلی میزند بین
سینما و ادبیات.
دوستداشتماینجوابراازخودتبشنوم.دردفاعازجهانذهنی
داستانهاوفیلماتپرسیدم.چونآدمهاییمدامعالقهمندهستندکه
جهانفیلمهایشماهارابهسمتمعنادارکردنخارجازخودفضای
فیلمببرند.تالشیبرایدیدنوشنیدنمفاهیمیکهالزاماًدربطنداستان
حضورندارد.حاالاجازهبدهازاینبحثبگذریموبرویمبهسراغیکی
ازارکانجدیایندوفیلمکهمریماست.اساساًبرایاینکهچنینبازیگر
تواناییکنارتوایستاده،زناصلیداستانترابرایمریممینویسی؟چون
بهلحاظشمایلظاهریوفیزیکبازیگروبهلحاظکاراکتریدرایندوفیلم
آنقدرمریمهمهجورهبراینقشمناسببودکهاینتلقیپیشمیآید.
واصوالًپروسهانتخاببازیگربرایشماچطورپیشمیرود؟باتوجهبه
مهجوربودنسینمایتواصلجدیتنهاییکهدرجهانداستانشما
محوربسیاریاتفاقاتاستبایدوسواسخاصیبرایانتخاببازیگر
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