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در گفتوگوی «ایران» با آناهید آباد کارگردان فیلم «یه وا» مطرح شد

پریسا ساسانی

خبرنگار

فیلــم ســینمایی «یه وا» ســاخته آناهید آباد پنجره تــازهای از یک فیلم خوش ســاخت و
داســتان متفــاوت یک زن را پیش چشــم مخاطــب باز میکنــد .جــدا از ویژگیهای ذاتی
«یه وا» ،آناهید آبــاد کارگردان این فیلم عالوه بر نمایش یــک فیلم نفیس و معرفی فضا
و فرهنگ متفاوت ،آیین و روابط انســانی در بســتر یک گفتوگوی فرهنگی از جنس دیگر
را به نمایش میگذارد و بیشــک تعداد قابل توجهی از بازیگر خوب ارمنی را به ســینمای
ایــران معرفی کرد .بعد از گذشــت ســالها از طــرح نظریه فرهنگی گفتوگــوی تمدنها
توســط سید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران حال میتوان نمود این گفتوگو
را به زبان سینما در فیلمی خوش ســاخت به نظاره نشست .فیلم «یه وا» حاصل سالها
کســب تجربه ،دستیاری سینماگران نامی ســینمای ایران و در نهایت صبوری آناهید آباد
اســت که به عنوان یک فیلمســاز مسیحی در ســینمای ایران خوش درخشید .آناهید آباد
در گفتوگو با روزنامه ایران گفت که برای ســاخت این فیلم مشــقت  25ساله کشیده تا
بتواند به واســطه «یه وا» شــخصیت اول فیلم خود از حق انتخاب و تالش برای قضاوت
نکردن یکدیگر صحبت کند.

برای ورود به مراحل اجــرای کار دریافت کنم.
البتــه من دســت از کار نکشــیدم و بــا کمترین
امکانات به شکل شخصی در نهایت وارد اجرا
و برنامهریــزی شــده ام .فعالیت مســتمر این
دفتر میتوانــد موقعیت اســتراتژیک و خوبی
بــرای تولیدات مشــترک ایجاد کنــد .این دفتر
مجــوز فعالیــت در اتحادیــه اروپــا بــا امکانات
کامــاً بینالمللی دارد .اما موضوع این اســت
کــه بیــن چشــمانداز و آرزوی مــن با دیــدگاه و
سیاســتگذاریهای مدیریــت ســینما فاصلــه
بســیار وجود دارد و در این بیــن یکی از راههای
بــرون رفــت ازبنبســت ســینما بهطــور قطع
رســیدن به تولیــد مشــترک اســت .در واقع در
میان ریخت و پاشهای  15ســال اخیر سینما،
ورود بــه تولیــد مشــترک حداقــل کاری بود که
میشد انجام داد.
 ëëتولید مشترک ســودآور قطعاً میتواند مفید
باشد .سؤال این است که آیا اکران فیلم «یه وا»
در خارج از کشــور به لحاظ اقتصادی موقعیت
خوبیداشتهاست؟
بلــه .تجربــه اکــران فیلــم «یــه وا» بــه معنای
بلیت فروشــی در خارج از کشــور نســبتاً خوب

حضور داشــت همه آنها تولید مشترک بودند
و این نکته یا بهتر بگویم گوشزد مهمی بود که
فریدزاده مطرح کرد.
 ëëطرح این موضوع در واقع پیشــنهاد جدیدی
استکهبهسینماارائهشدهوشایداینپیشنهاد
ســالها پیش باید به صورت یک دستورالعمل
مطرح و اجرایی میشد در واقع هنوز به دکترین
بــه شــکل کالن در عرصــه ســینما دســت پیدا
نکردهایم.
برای ورود به بحث دکترین در ســینمای ایران
در ابتــدا بایــد نیاز به وجود آن احســاس شــود
کــه متأســفانه در  15-10ســال اخیــر معلــوم
نیســت قطب نمای کشتی ســینمای ایران ما
را بــه کــدام افق هدایــت میکند .پیــرو همین
امــر شــاهد هســتیم کــه در ســالهای اخیــر
برخــی از فیلمســازان صاحــب ایــده و خوش
ذوق ســینمای ایــران بــرای توجیــه اقتصادی
و امنیت اقتصادی ســراغ ســاخت فیلمهایی
غیــر ســینماییتر رفتهاند .این در حالی اســت
کــه کارنامــه کاری ایــن فیلمســازان سرشــار از
فیلمهــای خوبی اســت کــه در مدیوم ســینما
ساخته شــده اســت .اما در کمال تأسف شاهد
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 ëëســینمای ایــران بعــد از انقــاب واروژ کریــم
فیلمسازمطرح
مسیحیرابهعنوانبرجستهترین
ِ
غیر مسلمان میشناسد که فیلمهای درخشانی
چون «پــرده آخر»« ،ســلندر»« ،تردیــد» ،و ...را
کارگردانیکردهاستواکنونساختهشدنفیلم
«یهوا»توســطیکفیلمســاز زنمسیحیفصل
توگوی تمدنها را پس از ســالها
جدیدی از گف 
درسینمایایرانبازمیکند.
آناهیدآباد:چطور؟
ساموئلهانتینگوننظریهپردازامریکاییدرسال
1993نظریه«برخوردتمدنها»رامطرحمیکند
و با بیان این نظریه مدعی میشود که تمدنهای
توگــو را
مختلــف امــکان نزدیــک شــدن و گف 
ندارند و به همین دلیل اســت که دنیا باید میان
تمدنهای بزرگ تقســیم شــود .پس از بیان این
نظریــهبــهفاصلهکمتــرازیکدههســیدمحمد
خاتمــی رئیس جمهــوری اســبق ایــران ،نظریه
توگــوی تمدن هــا» را در مجمــع عمومی
«گف 
سازمانمللمطرحمیکندودرنهایتسال2001
توگوی تمدن هــا» نامگذاری
به نام ســال «گف 
میشود.درایننظریهراهبردهای«گریزازمسائل
اختالف برانگیــز و تقابل تمدن هــا» و«توجه به
توسعه سیاسی و رشد نهادهای مدنی در سطوح
ملــی ،منطقــهای و جهانــی» مطرح میشــود و
حــال اینکه فیلم «یه وا» توســط یک فیلمســاز
مســیحیوایرانیساختهشــدهکهدریچهتازهای
توگوی بیــن دو تمدن ایرانی و ارمنی را باز
از گف 
میکندوازســویدیگربهواســطهتولیدمشترک
توجه بــه توســعه سیاســی و روابــط فرهنگی در
ســطوح ملــی و منطقــهای را نیــز موجب شــده
است.درستبههمیندالیلاستکهمیگویم
توگویتمدنهادرسینمای
فصلجدیدیازگف 
ایرانبازشدهاست.
شماازپنجرهبسیاراستثناییبحثراآغازکردید.
با گشــودن این پنجره مشــقتهای  25سالهای
کــه متحمل شــدم پیش چشــم مــن رژه رفت.

فیلــم «تاواریــش» ســاخته مهدی فخیــمزاده
اولین فیلمی بود که در کشــور ارمنستان ساخته
شــد .در آن زمان به دلیل آشــنایی با ارمنستان
و فرهنــگ این کشــور کمــک کردم تــا این فیلم
در ارمنســتان ساخته شــود .زمانی که راشهای
فیلــم «تاواریش» را دیدم متوجه شــدم که چه
امکاناتــی در عرصه فیلمســازی وجــود دارد که
ســینمای ایران از آن غافل اســت .بعد از فیلم
آقــای فخیــمزاده به فاصلــه کمتر از یک ســال
درگیــر فیلم «خلع ســاح» شــدم .در آن زمان
دانشجوبودموقتیرفتمسرفیلمبرداری«خلع
سالح» یک ایده یا فکری در ذهنم شکل گرفت
و آن ایده توجه به این مطلب بود که ســینمای
ایــران بایــد گســترده شــود .چــرا کــه در دوران
دانشجویی طبعاًدرباره سینمای چین ،فرانسه،
ایتالیا و سایر کشــورها درس میخواندیم و این
ایده را شدنی میدیدم.
 ëëتنها آشــنایی و تسلط شما به ارمنستان باعث
شداینفکربهذهنشماخطورکند؟
طبعاً تســلطم به فرهنگ ارمنی عامل مهمی
بــرای عملی شــدن این ایده بــود ضمن اینکه
کجا بهتر از ارمنستان میتوانست شروع خوبی
برای گسترده شدن سینمای ایران در کشورهای
همســایه به خصوص ارمنســتان باشــد؟ ایران
و ارمنســتان شــباهت و همجــواری بســیاری با
یکدیگردارند.
 ëëدر همان زمان برای عملی کردن ایده خود چه
کردید؟
بالفاصلــه بعــد از پایــان فیلمبــرداری فیلــم
«خلع ســاح» بــه مدیریت وقت ســینما گفتم
کــه اســتودیو «آرمــن فیلــم» کــه از بهتریــن و
مجهزترین استودیوهای اتحاد جماهیر شوروی
وقت بــوده ،بــرای فــروش قیمتگذاری شــده
اســت و پیشــنهاد دادم کــه ایــران این اســتودیو
را خریــداری کنــد .چــرا کــه همه امکانــات فنی
و تخصصــی آن دوران را داشــت و اگــر ایــن

ســرمایهگذاری صــورت میگرفــت و ایــران
میتوانست یک اســتودیو تولید فیلم در خارج
ازکشــور داشته باشد و همین ســرمایهگذاری در
بلند مدت باعث گســترده شــدن بازار سینما و
تولیداتسینمامیشد.
 ëëپاسخچهبود؟
در آن زمــان پیشــنهاد مــن بــرای مدیریــت
سینمایی وقت خنده دار تلقی شد و اینگونه به
نظر میرسید که یک بچه دانشجو َجو زده شده
یک فیلمی در ارمنســتان کار کرده و حاال با یک
ایده بزرگتر برگشــته اســت .خالصه اینکه در
آن زمــان هیچ کــس پای کار نیامــد و از آن پس
مــن هم شــدم فقط آدمی که واســطه ســاخته
فیلمهای ایرانی در ارمنستان بود .ضمن اینکه
در کنار آرزوهای بزرگی که برای ســینما داشــتم
میخواستم بعد از پایان تحصیالت دانشگاهی
فیلم بســازم امــا فرصت ســاخته شــدن فیلم
بــرای مــن فراهم نمیشــد تــا اینکه بــه دلیل
جریانهایــی که در ســینمای ایران اتفــاق افتاد
نــه تنها نتوانســتم فیلم بســازم بلکــه در زمان
مدیریــت آقــای شــمقدری عمالً ممنــوع الکار
شدم.
 ëëبــا این اوصــاف برای ســاخته شــدن «یــه وا»
پافشاریکردید؟
بلــه مصرانه پای ســاخت «یه وا» ایســتادم .اما
واقعیــت این اســت که یک بخــش از جذابیت
فیلــم ،قصــه و فیلمنامــه بــود ،بخــش مهمی
از ســرمایه ســاخت فیلــم از ارمنســتان تأمیــن
شــد ،بنیــاد ســینمائی فارابــی نیــز مشــارکت
کــرد ،و بــا ســرمایهگذاری آقــای بهــروز پاکنهاد
و تهیــه کنندگی آقــای تقی علیقلیــزاده امکان
محقق شــدن یکــی از تمایالت حرفــهای ام نیز
مهیا شــد و آن تولید مشــترک بود .فکر میکنم
بــا تولیــد مشــترک میتوانســتیم وارد ارتبــاط
فرهنگی ،گفتمان فراملی ،بازار گســتردهتر و در
نهایت گفتوگوی تمدنها شویم.
ëëمشارکتفارابیراچطورجلبکردید؟
بالفاصله بعد از دریافت پروانه ســاخت ســراغ
فارابی رفتم و اگر درایت و آینده نگری شــخص
علیرضاتابشمدیرعاملبنیادسینماییفارابی
نبود تولید مشترک اتفاق نمیافتاد.
 ëëخانمآبادباتوجهبهتســلطشــمابرســینمای
ایران و ارمنستان آیا تا کنون برای تداوم تولیدات
مشترکبینایرانوارمنستانویاحتیکشورهای
همســایه اقــدام بــه برقــراری مرکــزی به شــکل
خصوصیدرحوزهتولیدمشترککردهاید؟
تراژدی اتفاقاً همین موضوعی است که شما در
قالب طرح پیشنهاد کردید.
 ëëچرا؟
واقعیت این اســت کــه در ارمنســتان یک دفتر
تولیــد و پخش فیلــم با هدف تولید مشــترک و
برنامهریــزی بــرای تولید تأســیس کــرده ام .اما
پس از گذشــت یک ســال و نیم از تأســیس این
دفتــر هنــوز نتوانســتم یــک حمایــت حداقلی

منبع IMDB:

«گفتوگوی فرهنگ ها»
در تصویر سینما

بــود .آن فیلم در روســیه ،ارمنســتان و چندین
جمهوری مشــترک المنافع اکران شــده و قرار
اســت در چند کشــور دیگر نیــز روی پــرده رود.
منظورم از اکران شدن حضور در جشنوارههای
مختلــف نیســت منظــورم دقیقــاً اکــران در
سینماها است .صادقانه دور از انصاف است که
انتظار داشته باشیم که «یه وا» در این اکرانها
درآمد قابل توجه اقتصادی نیز داشــته باشد،
ولی موفــق به ورود به این مســیر پیچیده بازار
جهانی شده است.
 ëëکمتــر خبــری از اکــران و یــا حضــور در
جشــنوارههای بینالمللــی از «یــه وا» مخابره
یشود؟
م 
(خنــده) چــی بگــم… در شــب افتتاحیــه این
فیلم صحبتهای مهمی مطرح شد که هیچ
یک از آنها رسانهای نشد .یکی از نکات مهمی
کــه رائد فریدزاده مدیر بخش بینالملل بنیاد
ســینمایی فارابی در شب افتتاحیه مطرح کرد
این بود که در جشــنواره برلین تمامی فیلم که

هســتیم که امــروزه بخش زیــادی از فیلمهای
کمدی و اجتماعی ما دچار اضمحالل شدهاند
و کیفیــت ســبد مصرفــی ســینمایی و بصــری
جامعــه ما به شــدت افــت کــرده ،و به همین
دالیل درصد قابل توجهی از اقشــار جامعه ما
تماشاگرانسینمایکشورماننیستند.
 ëëفیلم«یــهوا»حفظحرمتدرحقانتخابو
قضاوت نکردن انسان امروز را در رأس قرار داده
بود.
بله ،دقیقا .در جامعه امروز بشری به خصوص
در کشــورهایی همچــون کشــور مــا انســانها
خواسته یا ناخواسته ،مستقیم یا غیر مستقیم
بــا قضاوت هایشــان انســان را از حــق انتخاب
محــروم میکننــد و بیشــتر مواقــع جامعــه با
خشــونت و قضــاوت سرنوشــت انســانها را از
مسیر طبیعی خارج و با خشونت ناملموس به
سمت و سویی هدایت میکنند که با تمایالت و
فردیت انسان مغایرت دارد.
ادامهدرصفحه12

جدال زن و زندگی
«آناهیــد آباد» ســابقه ســالها دســتیاری چهرههایی چون
بهــرام بیضایی ،واروژ کریم مســیحی ،علیرضــا داوودنژاد و
یادداشـــت
احمدرضــا درویــش را در کارنامــه دارد .او بــا ســاخت فیلم
«کارواجار» در ســال  ۱۳۹۴اولین تجربه کارگردانی خود را در
سینما پشت سر گذاشت ه است .آباد اکنون در تجربه دوم خود
به پختگی بیشتری رسیده و با ساخت فیلم «یه وا» در کشور
ارمنســتان از ارمنی بودن خودش هم بهره برده و آشنایی با
زبان و فرهنگ ارمنی به او کمک کرده تا با شناخت بیشتری
سید رضا صائمی
نسبت به شخصیتها ،بافت جغرافیایی قصه به بازنمایی
منتقد
باورپذیر زندگی و قهرمان قصهاش بپردازد .یک فیلم زنانه
ناب که در ورطه فمینیسم بازیهای سانتی مانتال فرو نمینشیند! در واقع «یهوا» روایت
داستانیاستکهبهمسائلاجتماعیانسانمعاصرمیپردازد.قصهدربارهمادریاست
که سعی میکند گذشته پر فراز و نشیب خود را به فراموشی بسپارد .یهوا یک پزشک ۳۴
ســاله است که به اتهام قتل شــوهرش تحت پیگرد قانونی قرار دارد .او برای حفاظت از
دختر خردسالش از ایروان فرار کرده ،به نقطه دوردستی پناه میبرد و به ناچار در محل
جدید مجبور به مقابله با مسائل و دشواریها ،رودرروی آیینهای به نام زندگی میشود.
شــاید گزافه نباشــد که بگوییم آناهیــد آباد موفق شــد یک قهرمان زن در ســینما خلق
کند؛ شــخصیتی که امکان همذات پنداری همدالنهای را برای مخاطب ایجاد میکند و
تصویریقدرتمندازیکزندرمقابلهبامشکالتومصائبزندگیترسیممیکند.ازاین
رو «یه وا» از آن دســت کاراکترهای ســینمایی است که به عنوان یک زن مقتدر در ذهن و
حافظه مخاطب تثبیت میشود .اگرچه «یه وا» یک فیلم شخصیت محور زنانه است اما
قصه در بستر یک موقعیت اجتماعی روایت شده و تأثیر جنگ و پیامدهای تلخ آن را در
ردپای زندگی به تصویر میکشد .فیلم بدون اینکه شعارهای ضد جنگ بزند و با پرهیز از
نگاه سیاسی و ایدئولوژیک در بستر قصه خود و در یک روایت دراماتیک ،پیامدهای تلخ
جنگ را صورت بندی میکند و این یکی از مهمترین نقاط قوت فیلم اســت که قصه را
از مســیر اصلیاش خارج نمیکند و به نوعی واجد نوعی راکورد مفهومی اســت .ضمن
اینکه بازنمایی این مفاهیم و موقعیتها اگرچه در جغرافیای ارمنستان روایت میشود
اماسویهایجهانشمولوانسانیداردوبهواسطههمینویژگیفارغازتفاوتهایزبانی
و فرهنگی برای مخاطبان جهانی قابل فهم و ارتباط است .پزشک بودن «یه وا» هم در
قوام یافتگی او به عنوان یک زن مقتدر وتأثیرگذارنقش داشته و به نوعی میتوان گفت
هویت شغلی او در تحکیم هویت اجتماعی و انسانیاش مؤثر بوده و به مرکزیت او در دل
داستان کمک میکند .جالب اینکه مردم روستا در این فضا و موقعیت جنگ زده روابط
و تعامالت انسانی خوبی دارند و کارگردان در خلق فضای صمیمانه روستایی موفق بوده
است .بافت جغرافیایی فیلم درکنار میزانسن های خوب کارگردان به شکلگیری زیبایی
شناسی بصری فیلم کمک کرده و حتی التهاب ذاتی برساخته از قصه و فراز و نشیبهای
«یه وا» را تلطیف میکند .به این جذابیت و موفقیت در ترســیم اتمسفر روستایی قصه
بایــد بــازی خوب بازیگــران را هم اضافه کــرد که از اســتانداردهای الزم برخــوردار بوده و
امکان همذات پنداری مخاطب را داراست .فیلم درباره تبعات ناشی از جنگ است که
چگونه در زندگی مردم در حین بروز آن و حتی در سال های بعد از پایان جنگ اثرات گاه
دردناکش وجود دارد .در واقع «یه وا» را میتوان نوعی جامعه شناســی ســینمای جنگ
دانست که به خوبی توانسته تأثیرات مخرب جنگ را در ساختار اجتماعی و تجربههای
انسانی آن نشان دهد .شاید همین توجه تحلیلگرایانه فیلمساز به پیامدهای جنگ در
نسبت با زندگی و شخصیت یک زن موجب شده تا عناصر فرامتنی آن برجستهتر شده
و به برخی از حفرههای فیلمنامهای توجه نشود .با این حال آباد آنقدر در ترسیم فضای
صمیمی و بازنمایی دنیای زنانه قهرمان قصهاش درست عمل کرده که این کاستیها به
ضعف جدی بدل نمیشود .گره افکنی و گره گشاییهای فیلم در مورد شخصیت یه وا
به خوبی در سراسر فیلم تعمیم پیدا میکند در نتیجه این امر باعث میشود تا آخرین
دقایق فیلم مخاطب با کاراکتر یه وا همراه شــود که البته این امر بیشــتر از آنکه ناشی از
قصه فیلم باشد برآمده از کاراکترجذاب و مرموز یه وا است .قطعاً بعد از تماشای فیلم
بیش از هر چیز این تصویر یه وا است که در ذهن شما میماند یه وا با همه مصائب و البته
با همه قدرتمندی هایش .از این رو میتوان گفت که آناهید آباد توانسته یک شخصیت
زن مقتدر و جذاب خلق کند که نه تنها به کانون قصه بدل میشود که درحافظه تاریخی
مخاطب نیز به عنوان یک شخصیت تأثیرگذار ماندگار میشود .زنی که با تکیه بر عشق و
مهربانی،زنانگیومادرانگیراستایشانگیزمیکند.

