
اين طور كه من متوجه ش��ده ام توافقنامه ژنو فعال ش��ش 
ماه اعتبار دارد و بعد بايد طرفين دوباره بس��ته پيش��نهادي 
بدهند. از آنجايي كه دورانديش��ي براي سياس��تمدار از نان 
دو رو خش��خاش هم واجب تر اس��ت ما براي تبيين بس��ته 
پيش��نهادي بعدي از سياس��تمداران خواس��تيم ه��ر كدام 
بسته هاي پيش��نهادي خود را ارائه كنند كه ما از دل آنها به 

اجماع برسيم.
احمدي نژاد: بسته پيش��نهادي من اين اس��ت كه مرا به 
عنوان مدير جهان انتخاب كنند كه من حين مديريت جهاني 
خودم بس��ته بدهم. خودم بس��ته را باز نكرده پس بفرستم. 
خودم قطعنامه دان هاي پاره ش��ده را ترميم كنم و دوباره در 
مدار صدور قطعنامه قرار دهم و خودم بسته را بدهم لولو ببرد. 
سيد محمد خاتمي: بسته پيش��نهادي بايد صوتي باشد كه 
نمادي از گفت وگو اس��ت و من پيشنهاد مي كنم به زبان هاي 
فارسي، عربي، انگليسي، فرانسه، روسي، اسپانيايي، آلماني، 
چيني و ايتاليايي قرائت ش��ود كه هم��ه بدانند گفت وگو چه 

اثرات گوهرباري در زندگي بشر دارد.
 اختالف��ات را هم ي��ك ك��وزه مي خري��م مي گذاريم در 
كوزه پيش��نهادي و با ه��م گل مي گوييم، گل مي ش��نويم و 
 حال��ش را مي بريم. خري��د تخمه جهت گفت وگ��و فراموش 

نشود.
غرضي:   بس��ته  پيش��نهادي    بايد تورم زا نباش��د. من با 
1+5 مخالفم چ��ون اصال آن ب��ه عالوه يك خ��ودش معني 
ت��ورم و افزاي��ش مي ده��د. اول اس��م مذاكرات پي��ش رو را 

بگذارند ش��ش منهاي يك كه هم 
نش��ان دهنده كاهش تورم اس��ت 
هم با ش��عار »نگاش نكن ظريفه... 
 ش��ش نفر را حريف��ه« همخواني 

دارد. 
علي مطهري: ... )ما قبال خيلي 

دوس��ت داش��تيم از قول آقاي مطهري حرف بزنيم و سر به 
سرشان بگذاريم اما تازگي از بس به طور حيرت انگيزي حرف 

دل ما را مي زند دلمان نمي آيد چيزي بگوييم. 
فعال به قول بچه ها موچ مي دهي��م تا كمي بگذرد و دوباره 
س��ر ش��وخي را خودمان با ايش��ان باز كنيم. فعال تا ايشان را 
دوباره وارد گود كنيم از طرف ايش��ان پيش��نهاد مي دهم در 

مذاكرات آتي تفكيك جنسيتي رعايت شود.( 
قاليباف: بسته پيشنهادي ندارم يره اما گاز انبر پيشنهادي 

دارم كه الي گل و گياه قايم كردم. به كارت ميه ؟
عارف: خدايي اش سه شنبه شب ما اگر مي رفتيم شهربازي 
سوار ترن وحشت مي ش��ديم كمتر مي ترسيديم تا نشستيم 
گزارش روحاني از چيزي كه تحويل گرفت��ه را گوش داديم. 
خيلي خوش��حالم مملكت به من تحويل داده نش��د. همان 
جا به ذهنم خطور كرد بس��ته پيش��نهادي ما معكوس بسته    

پيشنهادي    محمود باشد.
جليلي: بدون هيچ دليلي از ايش��ان برنامه نخواستيم. زور 

كه نيست. 
Shahraam_shahidi@yahoo. com

مش��كلي كه توي كارهامان پيش مي آيد، مي گوييم گرهي به 
كارمان افتاده. مغموم و عصباني كه مي ش��ويم, ابروهامان را در هم 
گره مي كنيم. كولي هاي دوره گرد توي پارك ها به همه آدم ها از يك 
كنار مي گويند زندگي شان گره دارد، و بعد نخي را كه دور انگشت شان 
پيچيده اند با حركتي مثال ش��عبده آميز باز مي كنند تا كل گره هاي 
زندگي با چند هزار تومان پول از ميان برود. انگار گره ها خلق مي شوند 
براي رفع شدن، بسته مي شوند براي باز شدن، و مي آيند تا بروند. اما 
به زير پايت كه نگاه كني، يكي از زيباترين س��اخته هاي دست بشر 
را مي بيني كه فقط و فقط به مدد گره خلق ش��ده اس��ت: قالي هاي 
پرنقش و نگار ايراني كه اگر گره روي گره اش نبود، اين همه نقش و 
قصه و حوض و باغ و پرنده و ماهي و آهو را كف منزل هامان  ميهمان 
نمي كرد. اين گره ها به خون دل و خون دس��ت هاي نازك بچه هايي 
محكم مي شوند كه در تاريك و روشن سقف هاي كوتاه مي نشينند 
و مي بافند. گره با خون دل محكم مي شود. هرچه بيشتر دردت بيايد، 
گره ات هم محكم تر مي شود. بعضي ها كلكس��يون گره دارند و انواع 
طناب هاي كنفي و الس��تيكي را با ده ها مدل گره تخصصي ملواني 
جمع مي كنند و نگه مي دارند. بعضي ها بلدند موهاي بلند دخترها 
را به مدل هاي مختلف و زيبا گره بزنن��د و جمع كنند. گره زدن بند 
كفش ها هم از نخستين مهارت هايي است كه يك كودك براي ورود 
به دنياي بزرگس��االن بايد ياد بگيرد. نان ها و شيريني هاي گره يي 
اليه دار هم خوشمزگي شان را از همان پيچ و گره وسط شان مي گيرند. 
لباس هاي كاموايي و كيف هاي بافتني روي دوش هامان را فراموش 
نكنيم. همين طور ملحفه هايي را كه زنداني هاي توي فيلم ها هنگام 
فرار به هم گره مي زنند و از پنجره به بيرون آويزان مي كنند. نخ هاي 

دور جعبه ش��يريني، نخ هاي پش��ت 
دكمه لباس ها، نخ هاي بخيه جراحي 
كه رگ و ريشه هاي بدن را سرجايش 
حفظ مي كنن��د، يا دس��ت هايي كه 
هنگام دعا و خواهش و اص��رار در هم 
گره مي شوند: ما به مدد همين گره ها 

زنده ايم. گره زدن دو نخ يا دو تكه طناب غير مقطر البته ريسك دارد. 
چون فشار كار فقط مي افتد روي دوش نخ كلفت تر و حتي اگر قرار 
باشد نخ نازك تر بار را به دوش بگيرد نه تنها گره باز مي شود بلكه خود 
نخ ها هم پاره مي ش��وند. هر چه دو تكه طناب هم قدرت تر و قوي تر 
باشند، گره بين شان هم محكم تر و پردوام تر خواهدبود. اگر هم طناب 
پاره ش��د دو كار مي توان كرد: يا از خيرش گذش��ت و س��راغ طناب 
ديگري رفت و كار را از سر گرفت، يا دو سر پاره شده را به هم گره زد 
و آنقدر محكم كرد كه احتمال پاره شدنش از يك طناب معمولي هم 
كمتر شود. در حالت دوم البته طول طناب كوتاه تر از قبل مي شود، در 
عوض دو سرش به هم نزديك تر مي شوند و فاصله شان كم مي شود. 
چنين طنابي شايد به درد آويزان كردن از پنجره نخورد اما به نظر من 
خودش طناب خوشحال تري است. عين دستي كه از فرط محبت 
يا ترس يا اعتماد توي يك دس��ت ديگر گره مي شود، عين وقتي كه 
دس��ت كودك يا پيري را براي عبور از جايي دش��وار توي دستمان 
گره مي كنيم تا ظاهرا كمكش كنيم اما باطنا خودمان از حضورش 
لذت ببريم. مثل وقتي كه دست كسي را كه دوست داريم به دست 
خودمان محكم گره مي كني��م، و نگاهمان را ه��م در نگاهش گره 
مي زنيم، تا يادش بماند ما همين جا كنارش هستيم و جايي نرفته ايم.

گزارشصدروزهياسواريدرترنوحشت؟

گرهاندرگره

تاريكخانه 

فانوس دريايي

شهرامشهيدي

شيوامقانلو

باور نكردني است!... قلب مهربان ژيال از طپش ايستاده است! آن خنده هاي شيرين 
و نگاه گرم را از دست داده ايم! قرار اس��ت پيكر كوچك ژيال را تا چند ساعت ديگر براي 
س��پردن به خاك، بدرقه كنيم! همان پيكري را كه اسطوره مقاومت و تالش بود و قلبي 
مهربان و سري پرش��ور در خود داشت. اين تنها يك خبر تلخ نيس��ت... اين يك سيلي 
تكان دهنده از واقعيتي اس��ت كه ي��ادآوري مي كند عزيزان، ماندگار نيس��تند. اما رنج 
دلتنگي شان، تا آخرين نفس با ماس��ت، رنجي كه با هيچ اشكي، تسكين نخواهد يافت. 

او سبك رفت و ما سنگين برجاي مانديم.

كاش چون پاييز بودم. كاش چون پاييز بودم/ كاش چون پاييز خاموش و مالل انگيز بودم
برگ هاي آرزوهايم يكايك زرد مي شد/ آفتاب ديدگانم سرد مي شد... 

آهسته و بي صدا چون برگ زردي در پاييز بر زمين افتادي. چه نازك و شكننده شده 
بودي، وقتي آبي رگ هايت از پوس��ت جمع شده مچ هاي دس��تانت ديده مي شد و دست 
چپ ات را مغرورانه تكان م��ي دادي. گفتي مي توانم پنجه هايم را باز و بس��ته كنم. هنوز 
نيمي از بدنت از آن اتفاق لعنتي و شايد اشتباه لعنتي ها راه نيفتاده بود و مطمئن گفتي؛ 
يك كارديگر بايد با رخشان انجام بديم؛ مينا با لبخند مادرش را تاييد كرد و قرار شد صبح 

به اتاق عمل برود و رفت... 

28
38

ره 
شما

م  
ده

 ياز
ال

  س
 20

13
بر 

وام
3 ن

0  
 14

35
رم 

مح
 26

  1
39

ر 2
 آذ

9 
به 
شن

شهردار : زندگی اينجا س��خته ، خيلی س��خت. می دونی اونا چه جوری تا االن دووم آوردن ؟ اونا باور دارن ! باور دارن که اوضاع 
باالخره بهتر ميشه ، اونا باور دارن که برخالف همه شواهد و قرائن فردا بهتر از امروز ميشه ؛ مردم بايد به يه چيزی باور داشته باشن ...

رنگو-  گور وربينسكي  

طرح:عليديواندري

كليدراهگشاتيتر مصور

ژيال مهرجويي، طراح صحنه و لباس با سابقه سينماي ايران صبح روز جمعه از دنيا رفت. 
مهرجويي متولد 1324 و فارغ التحصيل رشته كارگرداني در مدرسه عالي تلويزيون و سينما بود 
و همچنين مدرك فوق ليسانس جامعه شناسي سينما را از دانشگاه اوت اتور پاريس دريافت كرده 
بود. او فعاليت حرفه يي خود را با عنوان منشي صحنه در فيلم »چشمه« آربي آوانسيان آغاز كرد. 
پس از آن در سمت طراح صحنه و لباس و منشي صحنه در توليد فيلم هاي زيادي نقش داشت. 
ژيال مهرجويي در فيلم هاي مهم داريوش مهرجويي ،بهمن فرمان آرا، عباس كيارستمي و رخشان 
بني اعتماد سابقه همكاري داشت و براي طراحي صحنه و لباس بوي كافور عطر ياس و خانه روي آب 

سيمرغ بلورين جشنواره فيلم فجر را گرفت. 

ژيالمهرجويي،طراحصحنهولباسازدنيارفت

پاييز
ژيال

تهيه كننده
جهانگيركوثري

بازي در فيلم سارا آغاز آش��نايي من با ژيال مهرجويي بود. چقدر براي هر كسي كه او را 
مي شناسد سخت خواهد بود، ش��نيدن اين خبر و حرف زدن درباره زني كه مي دانيم ديگر 
در ميان ما نيس��ت. ديگر او را نخواهيم ديد. ژيال مهرجويي يكي از زناني بود كه تا روزي كه 
زنده ام تاثير آشنايي با او در من خواهد بود. در فيلم سارا جوان بودم و كم تجربه و چيزي كه 
از آن فيلم و آشنايي يادم اس��ت برخورد حرفه يي ژيال مهرجويي است. اين رابطه ادامه پيدا 
كرد، هميشه با همان احترام، با همان تاثيرگذاري... چقدر دردناك است به ياد آوردن همه 
آن روزها. مهرجويي در پاريس درس خوانده بود و تحصيالتش در كنار روح مدرن، سالم و 
بي عقده اش از او شخصيتي ستودني س��اخته بود. اگرچه مدتي از سينما كناره گرفته بود، 

مدرن
حرفهيي

سالم
بازيگر

نيكيكريمي

اما ارتباط مان ادامه داشت. او را مي ديدم. همچنان آرام و با همان شخصيت تاثيرگذارش. سرش به مزون لباس گرم بود. هنوز ميان رنگ ها و 
پارچه ها و صحنه به يادش مي آورم. يادآوري دردناك از تصاويري كه ديگر تكرار نخواهند شد. خوشا به آرامشي كه تا آخرين لحظه با او بود. 

شاد باد روح آرام و در سالمت او كه دستخوش هيچ آلودگي اي نشد. 

تاثيرماندگار
يكحضور

كوتاه

فيلمسا ز

ژيال مهرجويي نام طراح صحنه و لباس را از فيلم هاي من حذف كرد. نامش را كه شنيدم 
به 15سال پيش برگشتم. وقتي با او به عنوان طراح صحنه و لباس براي ساخت فيلم »باد ما را 
خواهد برد« قرارداد بستم. همكاري با او كوتاه بود اما بسيار تاثيرگذار. كوتاه؛ چون يك هفته بعد 
از شروع فيلمبرداري مرا به كناري كشيد و خيلي صريح گفت كه مي خواهد همان روز همكاري 
ما تمام شود. مثل همه واكنش هاي اوليه فكر كردم كه او از شرايط كار ناراضي است. اما وقتي 
دليل اين درخواست را پرسيدم مانند يك هنرمند حرفه يي كه هميشه دليل وجودي خود را به 
پرسش مي كشد جوابم را داد. گفت در همين يك هفته فهميده كه در كار فيلمسازي من نيازي 
به طراحي و ساخت صحنه و لباس نيست. او نمي توانست به بهانه دستمزد يا صرفا حضور در يك 

عباسكيارس�تمي

پروژه سينمايي، بودن بي دليلش را در كار من ادامه دهد؛ژيال مهرجويي همان روز رفت. 
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زندگي جواد مجابي، شاعر، نقاش، محقق ادبي و هنري، روزنامه نگار، طنزپرداز 
و داستان نويس در قالب يك فيلم مستند با نام »پسرك چشم آبي« در هفتمين 
دوره جشنواره سينما حقيقت روي پرده مي رود. اين فيلم مستند روايت زندگي 
اين روشنفكر معاصر كشور است كه كارگرداني اش را حسن لطيفي بر عهده داشته 
است. در مستند »پسرك چشم آبي« بزرگاني چون محمود دولت آبادي، سيمين 
بهبهاني و... حضور دارند. مجابي چندي پيش در گفت وگو با روزنامه اعتماد درباره 
زندگي حرفه يي اش اين گونه گفت: »وظيفه اصلي من نوشتن است و از خلق 
كردن روزانه ناگزيرم و باالترين عشقم در زندگي همين است. روزگاري كه در 
روزنامه اطالعات بودم هرچه مي نوشتم فردا منتشر مي شد. وقتي گوشه نشين 

شدم و عدم صالحيت من براي هر شغلي از نظر آنها محرز شد، ديدم فكر كردن و 
نوشتن كه در اختيار خودم مانده است. نوشتم اما حافظان اساليب قانون و اخالق 
آنها را مناسب احوال مردم ندانستند. نيم قرن نوشتن و تاب آوردن در مصاف با 
كلمه، شوخي نيست. نيم قرن درگيري با مميزي و منتظر چاپ ماندن هم شوخي 
بردار نيست. به طريق اولي تر، اينكه در شاخه هاي مختلف هنر و ادبيات دستي 
برده باشي و اسمي هم ازت به جا مانده باشد باز هم كار آساني نيست، از نقاشي و 
روزنامه نگاري گرفته تا شعرنويسي و رمان. هفتمين دوره جشنواره سينماحقيقت 
با شعار »حقيقت بهترين راهنماست«، طي روزهاي 19 تا 26 آذر در سينما 

فلسطين و سپيده تهران برگزار خواهد شد. 

زندگي
جوادمجابي

برپرده
سينماحقيقت

يادداشت اول

اين همه هشدار در مورد تش��ديد آلودگي هواي تهران از سوي 
وزارت بهداش��ت و مديركل ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران 
و ديگ��ر س��ازمان ها و ادارات ذي ربط كه عناوين درش��ت صفحه 
اول روزنامه ها ش��ده، هنوز شوراي شهر تهران را س��ر ذوق نياورده 
تا قضيه را جدي بگيرد و س��تاد بحراني تش��كيل و چاره يي دراين 
خصوص انديشيده ش��ود. گويا ديگر جان و س��المتي شهروندان 
ارزش و اهميت��ي ن��دارد و ب��راي زندگي در ش��هري ب��ا مصايب 
نه چندان ش��يرين تهران بايد هزينه  داد، آن هم چه هزينه سنگين 
و جبران ناپذيري.هر موقع اين حجم انبوه اتومبيل را در اين شهر كه به پاركينگ عمومي شبيه 
شده مي بينم، بي اختيار ياد فيلم »ترافيك« ژاك تاتي مي افتم و به تناقضات آشكار جامعه يي كه 
نه سنتش معلوم است و نه مدرنتيه اش، بيشتر ايمان مي آورم. زماني از هركجاي همين خيابان 
شريعتي كه به جاده قديم شميران معروف بود، مي شد كوه هاي شميران را ديد ولي حاال با دود 
و غباري كه شهر را پوشانده نمي تواني از هيچ كجا نش��انه يي از طبيعت را دورادور ببيني. بيرون 
آمدن آدم ها و عده يي صورت ماس��ك زده همچون اشباح از ميان غبار پهن شده در سطح شهر، 
صحنه هايي از فيلم هاي »فليني« را در ذهنم زنده مي كند.  ظاهر و رنگ و روي شهر خاكستري 
در اين روزهاي ابري پاييزي هيچ نش��اني از »تهران قديم« را كه زنده ياد »جعفر ش��هري« در 
كتاب هايش توصيف كرده، ندارد. در اين ش��هر مه گرفته ديگر نمي ش��ود قرارمداري گذاشت 
 و شانه به ش��انه رفيقي پياده روي خياباني را س��رو ته كرد و صداي گنجش��ك و كالغ و سار را
 شنيد. شهر آلوده مانع از تجمع و تازه شدن ديدارها ش��ده و ورزش در هواي باز را بايد فعال كنار 
بگذاري و روابط عاطفي و اجتماعي را در فضاي سرپوشيده و بريده از شهر تجربه كني. حاال در يك 
شك غريب مي تواني علت سردرد، سرگيجه، كالفگي، افسردگي، سرفه هاي ممتد، تنگي نفس، 
تهوع، ضربان شديد قلب، دردهاي غيرعادي بازو و قفسه سينه و پشت شانه و... يأس فلسفي، پايين 
بودن فروش فيلم هاي ايراني و افزايش درگيري هاي خانوادگي و سر شاخ شدن غيرمترقبه آدم ها 
 با همديگر و... را به آلودگي ه��وا ربط بدهي و بگويي خدا به باع��ث و باني اش اجر جزيل عنايت
به ياد فرهاد و جمعه و هفته خاكستري اش  فرمايد! 

نفسمدرنميياد

جوادطوسي

فيلمساز

دوستان ژيال و آنهايي كه او را مي شناختند كه امروز حتما خواننده روزنامه نيستند و اونهايي كه او 
را از نزديك نمي شناختند مطمئنا با خواندن چند سطر به شناختي از او نخواهند رسيد و تازه برسند 
كه چي... ژيال كه رفت. ژيال رفيق نازنين سال هاي دور و يادآوري انبوه خاطراتي كه در اين روز بد 
مثل تير در مغز گيجم شليك مي شود. سال هاي زير يك سقف باهم بودن به همراه نوشين عاطفي 
در خانه قديمي كوچه امامزاده اسماعيل كه ظاهرش دفتري بود مشترك ولي چهارديواري اي بود 
براي رسيدن به آرزو ها و برنامه هاي دور و دراز مان براي كار و كار وكار، با تعريفي كه از كار داشتيم. 
خانه يي با در باز به روي هركسي كه مكاني آرام براي نوشتن و فكر كردن و ساختن طلب مي كرد و 
مهرباني ژيال كه فضارا معطر مي كرد و ديگ بزرگ غذايي ساده را هر روز بار مي گذاشت با غر زدن هاي 

بنياعتماد رخشان

جمعهروز
بديبود

دوست داشتني اش كه: ما كه هيچ وقت نمي دونيم چند نفر ناهار مي آن. خاطرات روزهاي زندگي در روستاي اسپيلي ديلمان براي فيلم گيالنه و سفرهاي 
چند باره مان به ديلمان و ژيال كه به يمن صميميت و مهرباني اش براي پيداكردن وسايل صحنه به صندوق خانه بيشتر زنان روستا راه پيدا كرده بود و 
ارتباطش با آنها به دوران فيلم ختم نشد و بعد از آن هم زنگ مي زد و آنها به سراغش مي آمدند. نمي دانم سميه صادقي امروز خبر بد را  شنيده يا نه... روزهاي 

پرسه براي يافتن مكان هاي فيلم خون بازي و باز هم سفرهاي متعدد و... حالم خوش نيست. مزخرف مي نويسم. باشد تا وقتي ديگر...

فيلمساز

بانويي با وقار، متين و طراح صحنه  و لباسي باشعور از بين ما رفت. حتما در سينماي ايران كه 
او حضور فعالي در آن داشت، جايش خالي خواهد بود و كسي نخواهد توانست جاي اين بانوي 
شايسته را بگيرد. نخستين بار كه اين بانوي شايسته را ديدم زمان توليد آب و آتش بود. آمد به دفتر 
تهيه كننده، فيلمنامه را خوانده بود و با هم درباره جنس طراحي صحنه و لباس فيلم حرف زديم. 
ايده ها ي خوبي داشت و با حوصله و عالقه مند به نظر مي رسيد. در آن فيلم نشد با هم كار كنيم. 
در فيلم هاي بعدي چند بار با او تماس گرفتم، كه هميشه سر كار بود و به زحمت مي شد از او وقت 
گرفت. خودش هم مي دانست من دوست دارم با او كار كنم، ولي متاسفانه هر موقع زنگ مي زدم با 
كار ديگرش مواجه مي شدم؛ تا »پارك وي«. در »پارك وي« باالخره وقت هايمان با هم جور شد و ژيال 

جيران�ي فري�دون

سرشاراز
زندگيو

ايدههاينو

مهرجويي با عالقه آمد و نخستين ديالوگش اين بود: »باالخره توانستيم با هم كار كنيم«. ذوق و سليقه خوبي داشت. با اينكه در زمان »پارك وي« سنش 
كمي باال رفته بود، اما انرژي تمام نشدني براي كار داشت. 60 شب پشت سر هم كار كرديم و او اصال خستگي كار را نمي فهميد، چون كارش را دوست 
داشت. بعد از 60 شب و 70 جلسه كار در »پارك وي« با هم به گرمي خداحافظي كرديم. بعد از آن نشد ديگر با هم كار كنيم. اما هنوز چهره بانوي شايسته 
را كه وارد مكان اصلي فيلم »پارك وي« مي شد به ياد دارم. چهره يي با حضور گرم، با قامتي استوار و صورتي خندان، از دور پيدايش مي شد و تا مرا مي ديد 
دست تكان مي داد و دست تكان دادنش نشانه آن بود كه با ايده هاي تازه و نو آمده است. مينا اكبري همه آن شب ها را به ياد دارد. مرگ اين بانوي شايسته را 

به داريوش مهرجويي، كارگردان شايسته سينما      و اهالي سينما تسليت مي گويم. 

اينتنها
يكخبرتلخ

نيست

تهيه كننده
فرشتهطائرپور

آتش سبز فرصتي بود براي همكاري با يكي از حرفه يي ترين شخصيت هاي سينماي ايران، 
فرصتي براي زندگي با زني همراه، آرام كه هر روز با خالقيتش تو را ش��گفت زده مي كرد. فيلم 
»آتش سبز« در كنار ژيال مهرجويي تجربه يك فيلم نبود، كه قطعا چندين فيلم بود. او رنگ ها 
را مي شناخت و چنان دقيق رنگ را به فضا و ش��خصيت بازيگر پيوند مي داد كه فقط از ذهني 
خالق و هوشي هنرمندانه برمي آمد. او به همه ما ياد داد كه چطور مي توان در يك گروه حضوري 
همراهانه و بي تنش داشت. رد نقش و رنگ مهرجويي در هر فيلمي كه بوده است، مانده و كساني 
كه با او كار كردند شخصيت آرام و قدرتمند او را در هر صحنه يي به ياد مي آوردند. شخصيتي كه 
قدرتش را از شناختش از كار مي گرفت و محبوبيتش را از همراهي اش با گروه. هيچ فيلمي در 

آرام
خالق
همراه

بازيگر
مهتابكرامتي

سينماي ايران نيست كه نام ژيال مهرجويي در تيتراژ آن آمده باشد، اما نتوان نشانه هاي روشن حضورش را در صحنه ها و لباس ها نديد. ژيال هوش 
هنرمندانه اش را در هر جا كه بود ثبت كرد. آرامش، خالقيت و همراهي اش در هر جا كه بود ثبت شده. در خاطره ها، در نگاتيوها. 

»تمامي اهالي كره زمين اين نمايش را ديدند به جز تو. يادمه خيلي 
از ديالوگ هايي كه روز آخر گفتيم رو نگذاشته بودم تو نمايش. اينقدر 
كه كس��ي نتونه ردپاي من و تو رو توي اين نمايش پيدا كنه«. پس از 
۱۲ سال از اجراي نمايش »رقص روي ليوان ها« بازيگرانش آمده اند كه 
فيلم اجرا را دوبله كنند. »سالگشتگي« روايت بازخواني دوباره يك اجرا 
يا يك زندگي است. آن سال ها، فرود و شيوا روبه روي هم نشستند و با 
ديالوگ هاي پينگ پنگي، روايت را به پيش بردند. اما امسال، آن دو رو 
به تماشاگران و كارگردان نشسته اند. كارگرداني كه انگار پشت شيشه 
است و فقط صدايش در سالن حضور دارد. باالي سر هركدام مانيتوري است كه تصوير نمايش اجرا 
شده را نشان مي دهد. به اين بهانه، روايت گذشته و روايت حال پيش روي مخاطب قرار مي گيرد تا 
كارگردان بتواند با آميختگي روايت ها، مخاطب را به سالگشتگي برساند. سال ها از اجراي نمايش 
گذشته اس��ت. اما انگار نمايش در آن سال هاي دور به پايان نرسيده اس��ت و در زندگي بازيگرانش 
ادامه داشته است. آنها امروز متن را مي خوانند اما تصاوير گذشته را مي بينند. بازخواني يك زندگي 
به سادگي نيست. هر نكته ساده يي، به پرسشي بزرگ تبديل مي شود. حتي فرود مي پرسد كه چرا 
شيوا در آن روز ها دوست داشت در آينده رييس صنف دكمه دوزاي ايران بشود؟ فرود خودش را در 
موقعيت شيوا مي يابد و ديالوگ او را مي گويد. آن روز ها شيوا در برابر فرود، سيگارش را روشن كرد و 
پايش را روي ميز گذاشت اما امروز فرود كنار شيوا است و عليه متن عصيان مي كند. اين بار، آن سوي 
ميز پينگ پنگ، تقدير فرود است كه جلوي عصيان او ايستاده است. ابتداي نمايش، مشكل صدا بود. 
صداي بازيگران در گذشت سال ها، ملو تر شده بود. بعد مشكل سينك نبودن صدا و تصوير شد اما 
با پيش رفتن، مشكل حاد تر مي شود. اين بار طغيان صدا بر تصوير بود. تصوير روايت ديگري را بيان 
مي كند، صدا روايت ديگري. در تمام مدت نمايش، شيوا روبه رو را نگاه مي كند اما فرود، شيوا را. بار ها 
از شيوا مي خواهد كه به او نگاه كند اما شيوا همچنان به جلو نگاه مي كند. فرود كه ورق ها مي ريزد 
و مي گويد بازي تمام شد، دوبله تمام شد و... ش��يوا فرود را نگاه مي كند و همه چيز فرو مي ريزد. در 
افسانه هاي يونان باستان آمده است كه اورفه براي بازگرداندن همسرش اوريريديس به دنياي زيرين 
سفر مي كند. خدايان براي او شرط مي گذارند كه تا وقتي از اين جهان خارج نشده، سرش را برنگرداند. 
در تمام مسير، اورفه در بيم آن است كه همسرش، پشت سرش مي آيد يا نه؟ در مرز دو جهان، سرش 
را برمي گرداند و همسرش به دنياي مردگان بازگردانده مي شود. شيوا هم در انتهاي نمايش، سرش را 
برگرداند كه فرود را ببيند و نمايش به پايان مي رسد. روايت هاي موازي در هم آميخته مي شوند حتي 

خود بازيگر نمي داند االن دارد تمرين مي كند، دوبله مي كند يا در جدال با واقعيت است.

امروز جمعه هشتم آذر92 يكي، دو ساعت پيش از ظهر دو،سه 
باري همراه ژيال را گرفتم كه در دسترس نبود. تعجب كردم چون 
سه شنبه كه به همين شماره زنگ زده بودم موبايل ژيال دست 
دخترش مينا بود. دوشنبه ژيال عمل قلب كرده بود و روز سه شنبه مينا 
تلفني گفت: »ژيال حالش خوبه و توي سي سي يو بيمارستانه، براي 
مراقبت هاي ويژه معمول بعد از عمل قلب.«ولي امروز... امروز با تعجب 
از جواب ندادن شماره ژيال و كمي هم نگراني زنگ زدم به همراه خود 
مينا كه احوال تازه يي از ژيال بگيرم و در صورت امكان بريم بيمارستان ديدنش... صداي گرفته و لحن 
تلخ مينا را كه شنيدم همه چيز را فهميدم اما نمي خواستم باور كنم، نمي توانستم به راحتي باور كنم 
كه ژيال مهرجويي فعال و خونگرم و مهربان ديگر در اين دنيا نيست. در دو فيلم »چتري براي دو  نفر« 
و »اين زن حرف نمي زند« ژيال طراح صحنه و لباس بود و سرحال و خوشفكر و حرفه يي كار كرد 
حتي براي طراحي سريال »بي گناهان« هم با او حرف زده بوديم اما گويا قرار كاري را داشت خارج از 
كشور كه نمي توانست بيايد سر سريال.گذشته از جريان كار فيلم و سينما، با ژيال دوستي خانوادگي 
هم داشتم به خصوص اينكه هر دوسابقه تحصيل در مدرسه عالي تلويزيون و سينما را داشتيم، البته 
همان سالي كه او فارغ التحصيل شده بود من تازه وارد مدرسه شدم يعني سال 1351 ولي همان 
سال ها چند باري او را ديده بودم، دختر ريزه خوش چهره يي بود سرحال و پرانرژي و مهربان، يعني 
همان خصوصياتي كه تا آخرين بارهايي كه او را ديدم حفظ شان كرده بود.در آن آخرين ديدارمان، 
خيلي خوشحال بود از كار در پروژه عكاسي آزاده اخالقي كه آن را تجربه تكرارناشدني مي دانست و با 
ذوق و شوق به پرسش هاي تمام نشدني من درباره چگونگي اجراي اين پروژه جواب مي داد. باوجود 
اينكه خيلي وقت پيش گفته بود كه ديگر قصد و توان ادامه كار در سينما را ندارد اما اين پروژه انرژي 
و ذوق و شوق خاصي به او داده بود. خاطرات حرفه يي زيادي از او به ذهنم هجوم مي آورد كه اينجا 
مجال و فرصتي براي گفتن شان نيست اما بدون شك ژيال مهرجويي يكي از همكاران و دوستاني 

است كه هيچگاه فراموشش نخواهم كرد.

ژيال طراحي بود كه خوب مي دانست چه كار مي كند 
و كامال آگاه بود چه نسبت به حرفه اش و چه نسبت به 
پيرامونش، به جامعه يي كه در آن مي زيست. آخرين همكاري 
من با ژيال در فيلم »سه زن« بود. ژيال خيلي اذيت شده بود در 
زندگي اش، خيلي آزار ديده بود ولي ماند و هرجا كه توانست 
اثرگذار باشد، حاضر بود. دوست ندارم درباره كساني كه از بين 
ما مي روند، تعريف اقرارگونه يي داشته باشم. ژيال مهرجويي 
خيلي زياد بود براي سينماي ايران چه به خاطر شناخت وسيعش از انسان و چه نگاه 

انساني اش. اين اتفاق تلخ را به خانواده او تسليت مي گويم. رفتن او خبري دردناك بود.

چگونه مي توان مخاطب را به سالگشتگي كشاند

به ياد يك دوست و همكار

آگاه  به انسان

 برداشت آخر

يادداشت

يادداشت

سعيداحمديپويا

احمداميني

منيژهحكمت

نمي دانم چرا همه آدم هاي درست سينماي ما دارند مي روند؟ شنيدن خبري اينچنين براي من 
كه سينما كار مي كنم بسيار تاثرآميز است؛ اينكه يكي از عوامل تاثيرگذار در سينماي ما ديگر نيست. 
ژيال مهرجويي يك طراح لباس فوق العاده و باحس بود. مي توانم بگويم تنها طراحي بود در تمامي اين 
دوران – دوراني كه بعد از انقالب سينما جدي گرفته شد – كه طراحي لباسش بر اساس مد نبود و بر 
اساس شخصيت پردازي بود. او پس از اينكه لباسي را براي شخصيت خاصي طراحي مي كرد، بسيار 
مصر بود كه حتما طرحش اجرا شود. او تمام اين قواعد را بر اساس تجربياتش در ساخت فيلم هاي 
بسيار به دست آورده بود.متاسفانه من زياد با اين هنرمند تماس نداش��تم و تنها چند بار او را ديده 
بودم ولي طراحي ها او را ديده بودم. طراحي لباس او خيلي فوق العاده بود و حس هاي خوبي داشت 

فقدان
بزرگ

طراح صحنه
ايرجرامينفر

كه در شخصيت پردازي شخصيت هاي فيلم به كارگردان بسيار كمك مي كرد. به عالوه اينكه در طراحي صحنه هم ايشان خيلي خوب كار مي كرد. يكي 
از مشخصه هاي او دقت در شخصيت آدم هاي دور و برش بود؛ چه آدم هاي كوچه و بازار و چه آدم هاي روشنفكر. او به آدم هاي هر طبقه يي از جامعه دقت 
كرده بود و در طراحي لباس هاي كاراكترها از آنچه به دقت ديده بود، تاثير مي گرفت.چند وقت بود كه كار نمي كرد و هيچ خبري از او نبود تا اينكه امروز خبر 

رفتنش را شنيدم و بسيار متاثرم از اين خبر. نبود چنين طراح صحنه و لباسي در سينماي ما يعني يك فقدان بزرگ.


