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گفت و گوی »شهروند« با مسعود جعفری جوزانی 

  بچه های هالل احمر بدون هیچ سوالی، فقط کمک می کنند، نه دین و آیین افراد برایشان اهمیت دارد، نه رنگ پوست شان

علــی پاکــزاد  | مســعود جعفری جوزانــی 
تهیه کننده، کارگردان و فیلمساز نوآوری است. آثار او 
همیشه با تأثیر از اجتماع و تاریخ ایران عجین بوده اند. 
دارای مدرک کارشناسی ارشد فیلمسازی از دانشگاه 
ایالتی سان فرانسیسکو آمریکاست و کار سینمایی 
را با کارگردانــی فیلم های کوتاه آغاز کــرد. از دیگر 
فعالیت هایش تدریس در دانشگاه های ایران است و 
مجوز تدریس مادام العمر در رشته سینما و گرافیك 
آمریکا را دارد. فیلم حکایت عاشقی، آخرین فیلمی 
است که تهیه کنندگی و نویســندگی اش را جوزانی 
انجام داده است. داستان فیلم مربوط به زمان بمباران 
شیمیایی حلبچه و نقش هالل احمر در امدادرسانی به 
مصدومان است. فرصتی شد تا با او و عوامل فیلم گپ 

مختصری داشته باشیم.
بعد از »ایران برگر« شما در مقام تهیه کننده 
ظاهر شــده اید، دلیلش چه بود و به طور کلی 
حکایت عاشــقی و همکاری شــما با آقای 

رمضان زاده چگونه شکل گرفت؟
این بار اولي نیســت که فیلمي تهیه کرده ام. شیر 
سنگي، سایه خیال، ناصرالدین شــاه آکتور سینما، 
یك مرد- یك خرس، دل و دشــنه، چشم هایش و... 
از آن جمله اند. اما فیلم »حکایت عاشــقي« و احمد 
رمضانزاده جایگاه ویژه اي برایم دارد. این فیلم حاصل 

نزدیك به سه دهه رفاقت و همکاري و برادري است.
احمد رمضانزاده از ســال67 که هنوز دانشجو بود 
در کنار من است، ســالي که فیلم »در مسیر تندباد« 

را مي ساختم، او در همان  ســال  دستیار من بوده و 
»در مسیر تندباد« بازي هم کرده است، در مجموعه 
تلویزیوني »در چشــم بــاد« هم دســتیار اول و یار 
نزدیکم بود. پس به شــکلي کامال طبیعي این اتفاق 
باید مي افتاد که افتــاد، به ویژه که فیلمنامه او درباره 
بمباران شیمیایي حلبچه بود. فاجعه اي که قلب هر 
انسان دوستي را به درد مي آورد. این عمل غیرانساني 
صدام سال ها ذهن و احساسات او را آزرده بود. احمد 
هم آسیب دیده جنگ تحمیلي و هم اهل کردستان 
است، شاید همین کردبودن احمد سبب شده بیشتر 
از ایرانیان دیگر به این فاجعه بیندیشد. یادم هست در 
این مورد، گپ وگفت هاي طوالني داشتیم. طرح هاي 
زیادي در این مورد نوشــت و برایم آورد، بارها و بارها 
مي نوشــت و پاره مي کرد، دست بردار نبود، تا این که 
به کمك خانم میعادراشــدي پژوهش گسترده اي 
در مورد ایــن فاجعه به عمل آورد کــه در نهایت به 
نگارش فیلمنامه »حکایت عاشقي« انجامید. پس از 
نگارش هم آقاي دکترمحمود اربابي آن را بازنویسي 
کرد و باالخره فیلم ساخته شد. نه به این سادگي که 
مي گویم، باال و پایین داشتیم. چند  سال دویدیم، از 
این شهر به آن شهر، از این گرفتاري به آن گرفتاري 
تا سر آخر اتفاقي که باید مي افتاد، افتاد. پژوهش هاي 
احمد و خانم میعادراشدي فقط در مورد پیامد بمباران 
شــیمیایي به عنوان یك فاجعه جهانــي نبود، آنها 
همچنین، با آدم هاي بازمانده از بمباران شــیمیایي 
گفت وگو و زندگي آنها را بررســي مي کردند. با همه 

وجود درگیر ماجرا بودند، خصوصا که خود احمد هم 
در آن زمان صدمه دیده بود و تا مدتي مجروحیتش 
طول کشید... این دو کنار هم عزم را جزم کرده بودند 
که کار را به انجام برسانند. مي خواستند دریابند که 
چگونه آدمي که همه کس و کارش را از دســت داده، 
به زندگي ادامه مي دهد. موتور محرک او که این همه 
رنج را تحمل مي کند؛ چیست؟ سرانجام پژوهش ها 
نشان داد که عشق به معني گسترده کلمه، اصلي ترین  
انگیزه اي اســت که بازماندگان این فاجعه را قادر به 
ادامه زندگي کرده است. هنگاهي که این قصه را براي 
نخستین بار خواندم به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم، 
چراکه لحظه لحظه آن عشق بود که امید به زندگي را 
براي بازماندگان ممکن کرده بود. احمد با تیزهوشي، 
فرهنگ ایراني را در شخصیت علي )بهرام رادان( به 
نمایش گذاشته بود. کسي که عشق و دوست داشتن را 
با تملك و خودخواهي اشتباه نمي گیرد. او واژه مقدس 
عشــق را عمیقا درک کرده و حاضر است همه  چیز 
خود را در راه خوشبختي معشوق بگذارد. او، چیمن 
)شیالن رحماني( مصیبت زده و رنج کشیده را خوب 
درک کرده و با آگاهي به این واقعیت که چیمن، دختر 
مصیبت زده و بالکشیده اي است که جنگي خانمانسوز 
همه فامیل و خانواده اش را از او گرفته و رنج هاي فراوان 
بر او تحمیل کرده، عاشقش مي شود. چیمن همچون 
کبوتري زخمي به قلب علي پناه مي برد. شاید او در 
ابتدا عشق به علي را احساس نکرده و پناهنده شدنش 
از روي نیاز و اجبار است، اما وقتي پي به عظمت عشق 

علي مي برد، هرگز او را از یاد نمي برد. حتي سال هایي 
که دو شــخصیت اصلي فیلم )بهرام رادان و شیالن 
رحماني( از هم دور هســتند، لحظــه اي یکدیگر را 

فراموش نمي کنند.
احســاس مي کردم احمد به حقیقتي رســیده، 
حقیقتي فراتر از فاجعه حلبچه، بي آن که شــباهت 
ساختاري در میان باشــد مرا به یاد فیلم سینمایي 
»هیروشــیما عشــق مــن« محصــول 1959 اثر 
به یادماندنــي »آلن رنــه« انداخت. دلیــل آن را هم 
هنوز به درستي درک نکرده ام. شــاید نزدیکي این 
دو فاجعه انساني به هم بود، شاید هم روح فیلمنامه 
احمد که بر بستر جنگ و عشق بنا شده بود، سخت 
همزاد و هم روح فیلم پیشرو و تاثیرگذار هیروشیما 
عشق من....  نمي دانم. اما به هرحال خواندن فیلمنامه 
سبب شد پس از ســال ها لحظه به لحظه فیلم زیبا و 
فراموش نشدني »آلن رنه« در نظرم مجسم شود. هر 
چند فیلمنامه احمد به ساختار خطي داستان  گویي 
متکي بود و فیلم آلن رنه، ساختار خطي را کامال رها 
کرده، اما احساس جاري و روح انساني و عاشقانه دو 

فیلم سخت به هم نزدیك بود. هر دو از واقعیت 
تلخ و فاجعه انساني حرف مي زدند. هر 

دو نشان مي دادند که عشق موجب 
تداوم و تکامل زندگي انسان هاست. 
شاید هم علت این احساس عمیق 
خاطرات تلخي بود که از جنگ 
تحمیلي داشــتم، یــا تاثیر 

تاول هایي که در صورت شیمیایي شده ها دیده بودم.
ایــن بود که تصمیم بــه تهیــه آن گرفتم و همه 
ســختي ها و نامهرباني ها را به جان خریدم. مهم تر 
این که امروز هم از کار خود پشیمان نیستم. کاش در 

این مورد بیشتر فیلم ساخته شود.
شما تجربه هایی در زمینه فیلم های تاریخی 
داشته اید، می توان حکایت عاشقی را هم یک 
فیلم تاریخی حساب کرد، الزمه ساخت چنین 

فیلم هایی چیست؟

بهمن زرین پور
   بازیگر

یك بازیگر یا کســی که به هر نحوی بــا یك فیلم همکاری 
می کند و از عوامل آن فیلم محســوب می شــود، قطعا نباید 
به صورت قاطعانه از آن فیلم حمایت کنــد و بگوید که او هیچ 
نقصی را در فیلم مذکور مشاهده نکرده است. اما حکایت عاشقی 
فیلمی است که من نمی توانم به آسانی از کنار آن بگذرم و مراتب 
احساســاتم را بیان نکنم چرا که این فیلم دست روی موضوع 
ویژه ای گذاشته اســت و به هیچ عنوان به دنبال به دست آوردن 
گیشه نبوده، بلکه ساخت این فیلم یك انجام وظیفه بوده است 
تا بتواند از یك رویداد مهم تاریخی پرده بردارد و این کار را با تمام 

قدرت انجام می دهد.
تا به  امــروز که چندی از آغاز اکران فیلم گذشــته اســت و 
بازخوردهــای متفاوتی هم از جامعه منتقدان و مردم شــاهد 
بوده ایم، تصور غالب این است که  تا به اینجا مردم از همان انجام 
وظیفه و توجه کارگردان نسبت به این فاجعه تاریخی راضی اند، 
در صورتی که این فیلم به غیر از توجه به یك رویداد مهم، بیانگر 

عشق و عالقه ای خاص هم هست.
این فیلم با خود پیام و حرف ویژه ای دارد. ما نیازمند بازخوانی 
تاریخ هستیم. این روزها هیچ کدام از ما مردم یادمان نیست که در 
سال های جنگ چه اتفاقاتی افتاد و کشور و مردم طی این سال ها 
چه مشکالتی داشتند. بسیاری از فجایع جنگ ها و قتل عام ها با 

بمب های شیمیایی را باید دوباره مرور کرد تا مجددا شاهد بروز 
آنها  نباشیم.

اما در این فیلم سعی شده است که به صورت واقعی و تجربی در 
سکانس های مختلف، واقعیت و رویدادهایی که در حلبچه اتفاق 
افتاد نشان داده شود و ما برداشت های مستندی از این واقعه را 

شاهد  هستیم.
متاسفانه تا به امروز ما ندیده ایم و شاید برخی نخواستند که 
درباره فاجعه حلبچه کار کنند یا فیلمی بســازند که بازگوی 
اتفاقات آن زمان باشد و حکایت عاشقی قدم بزرگی در معرفی  

و به تصویر کشیدن این فاجعه برداشته است.
دنیای امروز ما هر روز شاهد وقایعی همچون بمباران حلبچه 
و فاجعه های بزرگتر از آن است. فراموش نکنیم که هر فیلم یا 
نمایشــی همواره به دنبال  دادن پیام و رســاندن مفهومی به 
مخاطبان خود است؛ حکایت عاشقی  هم از این قاعده مستثنا 
نیست و پیامش را در صلح، عشق و مهربانی خالصه کرده است. 
حکایت عاشقی الگوی کوچکی از رخدادهای تلخ تاریخی است 
که ما در اطرافمان به خوبی مشاهده می کنیم. یکی از پیام هایی 
که این فیلم با خود همراه دارد، جریان داشتن زندگی در شرایط 
سخت است. این که شــما در هر شرایطی هم که باشید باز هم 
می توانید زندگی کنید، خوب ببینید، فکر کنید و انتخاب کنید 

یا حتی عاشق شوید.

بازیگران این فیلم عموما در شرایط خطرناک و طاقت فرسایی 
نقش می آفرینند و هدفشان هم در شرایط سخت و جنگ امید 

داشتن به زندگی است و در همین سطح بازی می کنند.
نقشــی که دختر کرد در این فیلم بازی می کند در نوع خود 
قابل  توجه اســت، به گونه ای که این نقش فــردی را به تصویر 
می کشــد که تمام امیدهای زندگی اش را از دست داده است و 
باید در برابر این حجم از مشکالت و سختی بایستد و زندگی اش 
را ادامه دهد. شاید بتوان گفت این نقش به تصویر کشیدن مفهوم 
زندگی و چگونه زندگی کردن در برابر مشــکالت پیرامونی هر 
شخص است. تبلور هر زندگی، عشق است و این عشق به خوبی 

در حکایت عاشقی به تصویر کشیده شده است.
در این فیلــم پیرمــردی را می بینید که تمــام دارایی ها و 
زندگی اش را از دست داده است و به دنبال یك انگیزه می گردد 
و این انگیزه هم کسی جز نوه این پیرمرد نیست که به او کمك 

کرده و ادامه زندگی را برایش سهل تر و آسان تر می کند.
اما شوق و ذوقی که برای این پیرمرد شکل می گیرد در زندگی 
شخصی دختر جایی ندارد و نمود پیدا نمی کند زیرا این دختر 
تار و پود زندگی خود را از دســت داده است و امید برای او فقط 

می تواند نقش یك کلمه را بازی کند.
این فیلم عشق را عامل زندگی می داند اما اتفاقات بدی به وجود 
می آید. با این همه آن عشــقی که هیچ گاه خودش را به صورت 

واقعی نشان نداده بود، امروز خودش را به نحو احسن و در شرایط 
بد نشــان می دهد تا دستی باشــد برای بلند کردن فردی که 

به شدت زمین خورده است.
من این تجربه را برای خودم مثبت و همــراه با رویکردهای 
مناسب اخالقی و انسانی می دانم و برایم قابل  قبول بوده است 
زیرا این نقش همراه با خنده های بی خود یا تعجب های ماورای 

واقعی نیست بلکه حاوی عشق و دوست داشتن انسان ها است.
رمضان زاده قدم هایش را برای به دســت آوردن گیشه و پول 
برنداشته است بلکه برای اثبات یا انجام رسالت و کاری که سال ها 
بر دوش او سنگینی کرده است، برداشته و در نوع خود نیز این 

کار قابل ستایش است.
ناهماهنگی و تناقض را به خوبی می بینیم و قبول هم داریم. 
البته باید بگوییم متاســفانه امروز فیلم هایی گیشه را منفجر 
می کنند که هیچ پیام اخالقی یا انتقال موضوعات مثبت را در 
خود جای نداده اند که این برمی گردد به فرهنگ عمومی جامعه 
ما که دیگر واقعگرا نیست و فیلم هایی را که با خود درس یا انتقال 
مفاهیم خاص دارند، نمی پسندد و برایش مفید بودن فیلم مهم 
نیست. بد نیست خاطره ای را از زمان های دور برای شما تعریف 
کنم؛ زمانی که اگر اتفاقی در این شهر رخ می داد فردای آن روز 
داد می زدند فوق العاده فوق العاده به این معنی که اتفاق ویژه ای 

رخ داده است و چه بهتر که مردم هم در جریان باشند.

آن زمان ها وقتی فــردی در چاه می افتــاد و حادثه ای برای 
او رخ می داد، همه باخبر می شــدند بــه این معنی که موضوع 
فوق العاده ای به وجود آمده است، اما امروز انسان های زیادی از 
بین می روند و برای هیچ کس این موضوع مهم نیست و اهمیت 

نمی دهند که چرا  و چطور؟
به این دلیل که جان انســان ها امروز دیگر ارزشی ندارد. هر 
روز می شــنویم که صدها نفر در حادثه ای جانشان را از دست 

می دهند و جامعه بشری به راحتی از کنار آن عبور می کند. 
البد می پرسید خبر فوق العاده امروز ما برای جهان چیست؟ 

امروز انگیزه مردم از بین رفته است و دیگر نمی خواهند فکر 
کنند و موضوعاتی که واقعی اســت را بپذیرند پس می روند به 
 دنبال فیلم هایی که از واقعیت به دور اســت تا بتوانند حداقل
 2 ساعت از روز را در تخیالت خودشان سپری کنند و به رویایی 

دست نیافتنی به قول خودشان نزدیك شوند.
واقعیت این اســت که حکایت عاشــقی از تخیل کمتری 
نسبت به کارهای دیگر برخوردار است و نمی تواند با این افکار 
 مردم  و ایده آل هایی که دارند مطابقت و گیشه قوی و سنگینی

 داشته باشد.
شما زمانی که به یك فاجعه نگاه می کنید، ناخودآگاه به فکر 
فرو می روید که چرا این اتفاق رخ داده است و افرادی که در این 
میان از بین رفته اند، چگونه با این اتفاق عجین شــده اند. امروز 
جامعه ما جامعه ای نیست که فکر کند و بیندیشد، بلکه دوست 
دارد به دنبال لذت هایی باشد که به هیچ عنوان نه میسر است و نه 

می تواند مطلوب باشد. 

»از هیروشیما عشق من« تا »حکایت عاشقی«

تاریــخ؛ منم، تویــي، ماییم، مگر مي شــود از آن 
گریخت؟ مگر مي شــود خودمان و هســتي مان را 
نادیده بگیریم. دوست داشتن تاریخ؛ دوست  داشتن 
خودمان است، دوست داشــتن زندگي است، تاریخ 
محصول کنش اجداد مــا و فرزندان مان اســت. با 
یادآوري این واقعیت که وقایع و کنش انسان ها در هر 
عصر، آینده بشر را رقم مي زند، طبیعي است که نباید 
از فجایعي مانند بمباران شیمیایي حلبچه گذشت. 
فراموش کردن این فاجعه، جفا به خودمان، به آینده 
فرزندان مان و به بشــریت اســت. هر چند  سال یك 
بار باید فاجعه هایي مانند بمباران اتمي هیروشــیما 
و ناگازاکي و فاجعه شیمیایي حلبچه بازنگري شود، 
تا از فاجعه هاي احتمالي در آینده جلوگیري به عمل 
آید. باید نشان داد کنش هاي نابخردانه سلطه جویان 
و قدرت طلبان مصیبت بار است و مي تواند فاجعه هاي 
بدتري را در آینده رقم بزند. تاریخ زنده اســت، با ما 
اســت، در کنار ما و با پاي ما قدم برمي دارد. پس باید 
از هر تجربه اي که کسب کرده، بهره ببریم و با کنش 
درست آینده برتري را بسازیم. در این مورد هم درست 
مي گویید، حکایت عاشقي یك فیلم تاریخي است که 
به انگیزه یادآوري فاجعه اي جهاني ساخته شده است. 
قدرتمنداني را نشان مي دهد که به خاطر کسب قدرت 
بیشتر دست به کشتار دسته جمعي انسان هاي بي گناه 
مي زنند و همزمان انسان هایي را به نمایش مي گذارد 
که بي هیچ چشمداشتي براي نجات افرادي که اسیر 
این فجایع شده اند، زندگي شان را به خطر مي اندازند. 
در یك سو حریصان قدرت طلب که مرگ، مصیبت و 
معلولیت جسمي را به همنوعان خود هدیه مي دهند و 
در سوي دیگر عاشقاني که از همه  چیز حتي معشوق 
خویش مي گذرند تا از انســانیت و دستاوردهاي آن 
پاسداري کنند. پس انگیزه من و سازندگان در فیلم 

جاري است.
به  نظر شما این فیلم چه تاثیراتی می تواند بر 
مخاطبان بگذارد؟ حکایت عاشقی چه چیزی را 

بیش از همه هدف قرار داده است؟
آثار هنري به ویژه سینما لزوما آینه جامعه یا بازتاب 
دقیق وقایع نیست. سینماگر واقعیت را بارها ویران 
و دوباره ســازي مي کند تا حقیقت که در پس پرده 
اتفاق ها و کنش هاي مردم جاري است، جلوه گر شود. 
با طرح داستان، وقایع را زیر ذره بین جامعه شناسي و 
روان شناسي قرار مي دهد. تالش مي کند تا خیر و شر 
را در قالب قصه و داستان و... به نمایش بگذارد. فیلم 
حکایت عاشــقي، جنگ را به عنوان یك پدیده شر و 
شرخیز در یك سو قرار داده و در مقابل آن عشق را به 

تصویر کشیده که با این پدیده در ستیز است.
حس نیرومند ضدجنگ جاري در فیلم »حکایت 
عاشــقي« بي تردید تاثیر ماندگار و ارزشــمندي در 
بیننده مي گذارد، به مخاطب کمك مي کند تا دریافت 
قابل  قبولي از تاثیر این فاجعه بر زندگي مردم داشته 
باشد. هر چند دریافت گسترده و جامع از یك فاجعه 
را نمي شــود با یك فیلم به مردم هدیه کرد، چراکه 
چنین امري حتي با پژوهش و مطالعه عمیق هم آسان 
نیســت. اما همین یادآوري هم اگرچه کافي نیست؛ 
هشداردهنده و روشنگر است. هر چند ساختار فیلم 
قالبي خطي و داستان گو دارد، اما در الیه هاي زیرین؛ 
خشــونت، جنگ و تجارت پشــت آن را به نمایش 
مي گذارد. مهم تر این که، عشــق در لحظه لحظه این 
فیلم جاري است. مگر مي شــود فیلمي به جنگ و 

عشق بپردازد و در مخاطب تاثیر نگذارد؟
می توانم بپرســم چرا این فیلم را تا این حد 

دوست دارید؟
دوستش دارم چون ســاده و بي غل وغش قصه اي 
عاشقانه در بستر جنگ را به تصویر کشیده است. چون 
یك بار دیگر به دفاع مقدس و آثار مخرب جنگ هشت 
ساله تحمیلي پرداخته است. دوستش دارم چون خیر 
و شر را شاعرانه و عمیق به تصویر کشیده است. چون 
نشان مي دهد انســان حتي در سخت ترین شرایط 
مشقت بار زندگي با توســل به عشق مي تواند خود را 
درمان کند. چون فرهنگ عشــق، گذشــت و 
مردانگي موجود در فرهنگ اصیل ایراني 
را به نمایش مي گذارد. چون با نگاهي 
نو و درد آشنا مصایب و رنج هاي 
فاجعه بمباران حلبچــه را به 

تصویر کشیده است.

یادداشت
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