
 با ژیال در چند سکانس
 

 . گذرد می فیلم سینمایی آن چه که دراما متفاوت از . دنمی مان از زندگی یھای ھمواره چون سکانس ھا  خاطره
تیتر  .مکان و نامتوالی در زمان. اند نامرتبط ھایی چون سکانس از اوی من ھا خاطره. دانست خوب میژیال  این را

. در ذھن من دارندحضور  ھموراهاما  .اند  گاه شفاف، گاه تیره .تاریخ ندارند. زمان ندارند. ندارند عمرندارند، 
نه . پایانی ، نهآغازی استنه . نه منطقی، است فرجامی  نه در این جا پس. اند مندر  نوستالژی برانگیزنده

  . ای مرتبهنه  و نظمی
  

پاسداران  ھمان جا که. بن بست یا چهکو انتھایدر . خیابان مصدق ابتدای. شان شام منزل می رویمبا انوشه 
تازه آن خانه را اجاره  .اند فره ای پھن کردهسروی زمین  .و می برند پاشندمی ریزند، می  شبانگاه دینی استبداد

. داریمدوست  تاچھار ھر که  اند غذای چینی تھیه کرده .اند نیاوردهرا  و اثاثیه اسبابھنوز ھمه ی . اند  کرده
مانند ھمیشه خندان و  ژیال. اند موسیقیاھل ھر دو . گذارند میای  صفحه. اند فرانسه  آوردهپیکاپ شان را از 

در  گاه ،چنان ھم. دارد در سرھایی که  از پروژه. دنز حرف می ،سینما ،اش از کار مورد عالقه. استشوخ 
. استامیدوار  .استحرارت پر  و شور پر .نفسی بکشد .ای بگذارد نقطه کند گرماگرم صحبت فراموش می

شرابی در  لیوانبا این که  یمخوشحال .ی یک دوستی دیرینه ولی این بار در تھران از ادامه .یمخوشحالگی  ھمه
ھنوز چندان آن را  ولی استنامعلومی اوضاع و خطری که در کمین مان  خواھیمنمی  ،امشب. نداریمدست 
    . فکندا انم شادی لحظات کوتاه ای بر کمترین سایه کنیم مین ساحسا

  
با مریم در محله چھاردھم در ھمان اطراف . از انوشه مدتی است که جدا شده ام. مینا ھم سن لیال دخترم است

در پاریس که مینا را اگر می توانیم تا زمانی که اتاقی  می زندژیال از تھران زنگ . خیابان گاساندی زندگی می کنم
م دو تا از دوستان !یی استدنیا عجب. استده نزد ما برای مدتی کوتاه ھم زمان نازنین پوین. پیدا کند نگھداریم

برای دیدن . ژیال سفری به پاریس می کند. من ھستند پیشساله آن ھا ھجده و حاال دختران  اند اعدام شده
از . از گذشته. کنیم ساعت ھا صحبت می. به مریم معرفی اش می کنم. چند بار ژیال می آید خانه ما. مینا

. کنیم با ھم صحبت می از ضرورت ادامه زندگی. ان، برای میاز ماندن به خاطر مینا. استقامتاز . از فاجعه. دانزن
از یک .  مرگ به سراغش می آید یروز گوید می ژیال. نه به ھر قیمتی ادامه زندگی بله اما گوید مریم می تنھا

از بیخ گوشش با سرعتی برق  وار دیوانه سورایر موتو ندر خیابا. گذرد ولی او را نمی برد اش می میلی متری
سختی  ، سانسورھا، مانع تراشی ھا،ھا دشواریبا تمام . گویداز کارھایش در تھران می  ژیال. آسا می گذرد

. گذاردمی  لباس در خانه نمایش گاه. کندبرداری کار می  ھموراه در طراحی لباس برای فیلم .معاشامرار 
آمده . کندمی  در خارج را تامینمینا  مخارج. گذراند می رااش  زندگیاز این طریق . دفروشتولیدات اش را می 

به خاطر . برای مینا .مینا با. بتواند بماندشاید بلکه . به دست آورد شا یدر ضمن اطالعاتی در زمینه کار فرانسه
 سرانجام. کندکار می  ُمد سکه در کریستین دیور در بخش طراحی لبابا انوشه  گیرم میقراری برای او . مینا

 تصور. کنیم میخداحافظی . می کنیمروبوسی . ی ما خانه می آید. بر گرددخواھد  میکه  گوید می روزی زیال
  . باشدآخرین بار  کنم که مین
  

ر پدر و ماد بر حسب اتفاق. کنند میدر خانه پدر و مادر محمود در خیابان بھبودی زندگی . آمده اندتازه از فرانسه  
با . ھستمفرانسه و من تنھا  اند اکنون آن ھا رفته. دارندمن ھم در ھمان خیابان و رو به روی منزل آن ھا سکونت 

آن ھا ماشین . استماشین پدرم زیر پای من . بینمآن ھا را به تقریب منظم می . کنم نمیزندگی انوشه ھنوز 
شرکت در ماھیگیر زن و مرد اتاقی نزد یک . دریا کنار. گفتیم سه تایی یک ھفته سفری به شمال کنیم. ندارند



سیر و سه تایی از این . کنند  نوازی می  مھان. ایم  که تازه از خارج آمده فھمند می. کنیم میشیالت پیدا 
از . داریمنپ که امیدوار کننده می جدیدیاز مرحله  ھستیمشاد . یمخوشحال ،آن ھم در رشت و انزلی ،سیاحت
ھمیشه .  پروراندیماز انقالبی که ھمیشه امیدش را در سر می . ز مبارزه در ایرانا. به ایران بازگشت

 .پیاده. با ماشین .کنیمروزھا گردش می  .کنیم می آرزو را استمرارش، برآمدهو اکنون که . اش خواندیم می فرا
مرد زن و با . یممرتب می خوابو محقر و کوچک اما تمیز  ی روستایی،و شب ھا سه تایی در اتاق .کنار ساحل

تعجب . ندنکاز انقالب دفاع نمی . دنگویکار و شیالت بد می  وضعیت و شرایطاز . کنیم میھا  ماھیگیر صحبت
  . ست ھا آنحق با . ما را نیز ھا آنو  فھمیمرا نمی  ھا آنما . کنیممی 

  
  

یا نوین  ، ھنگ نوفر نامش. کند منتشر مییک نشریه فرھنگی  جھانیفدراسیون فرانسه عضو کنفدراسیون 
 سیاست نوین، دموکراسی نوین،. باشدبرای ما ھمه چیز می بایست نوین  در این زمان. ست ھا چیزی مانند این

مسئول نشریه دبیر فدراسیون و من ... ، عشق نوین، سینمای نوینی نوین انسان نوین، جامعهعصر نوین، 
از ساعدی و گلشیری . در بخش نقد ھنری، ادبی، شعر و سینما .کند ی میھمکار آنبا و ژیال  ھستمفرھنگی 

با . آن چاپ و پخش ،برای نشریه تھیه مقالهشده مدتی فکر و ذھنش  ،ژیال. کنیم درج میرا  ممنوعه ھای متن
روزھا  این .است در حالیکه برای من سرگرمی .کند کار می موشکافی و دلسوزیجدیت، چه عالقه، پشتکار، 

خبری ... ، فیس بوک و تویترمیل انترنت، ای :از دنیای مجازی. پذیرند حضوری انجام می ھا تی فعالی ھمه
در در کافه،  .ببینیمبه واقع حضوری، در تماس با ھم، رو،  در روباید در نتیجه برای ھر کاری باید ھمدیگر را . نیست

و  سرعت، دیکتاتوری مجازیدیکتاتوری  ...بر روی نیمکت عمومی خیابان، دانشجویی رستوراندر . ارکدر په، خان
  .اندھا را از خود بیگانه نکرده  انسان .اندنشده  فرما حکمھنوز  شتاب

 
  

قابل فھم تر که  تروفو. فھمیم نمیزیاد  که گودار. بینیم می با ھم زیادی فیلم ھای. سینما می رویمسه تایی 
در . مانممن  آنپس از . جلسه داریم شان الکوفما استودیویدر  امروز. بینیم میبار  چندکه  کوبریک. است

 چیزھای زندگی :استآمده به روی صحنه  پیشسال که چند  دھند میفیلمی نشان تلویزیون 
Les choses de la vie   پیکولی در این فیلم . شنایدرا با شرکت میشل پیکولی و رومیبه کارگردانی کلود سوته

 اما در ھمان لحظات. چند لحظه بیشتر زنده نمی ماند. می کند وحشتناکی تصادف ھنگام رانندگیھمان ابتدا از 
به صورتی را  گذشته اش زندکی ھایی از  تکه است، خته و پرداخته شدهاکوتاه که تمام فیلم بر روی آن س

معشوق زندگی با . اند جدا شده ھمکه از  ھمسرشزندگی با  .آورد میبه خاطر کاملن نامنظم و نامرتب 
 پرسشی دیدن آن در تلویزیون، یکباره ژیالھنگام . استبلن دیده قاین فیلم را ژیال . )اشنایدر رومی( شا کنونی

چگونه فیلم را تمام خواھد  نشان خواھد داد؟را چگونه  پایانی مرگصحنه کارگردان  زنید میحدس : کند طرح می
 پس ھر گاه فیلمی ایناز . پایانش است چگونگی درفیلم ھنر  ،رآخ :می گوید. ؟چه اھمیتی دارد می پرسمکرد؟ 

که تنھا موضوع  است مگر نه این .استش آفرینی فیلم در پایان ھنر هک می افتم ژیال به یاد این گفته بینم می را
   .است یا مرگ ھمین مساله پایان ،اصلی فلسفه نیز

  
  

که  هفرصتی پیش آمد. استشده  آغازموج دستگیری اعضا و ھواداران حزب . اند که سرگردان استمدتی 
 که دارم اسقاطیآن دو را با فولکس  ،بسته بنا به روش کار مخفی سازمانیچشم . کنیمدیداری با آن ھا 

که کمتر از یک را مینا . مانند میدو شب پیش ما . در کوچه ای رو به روی پارک ساعیواقع . مان منزل آورم می
شان غذای چینی  ی نسبت به آن شبی که در خانه دتشاوضاع به . اند گذاشته اش خاله پیش داردسال 



نگران وضعیت خود و  در عین حال. با ھم ھستیم لحظاتیاز این که  یمخوشحالاما . استخوردیم تغییر کرده 
امکانات . استامکانات مالی آن ھا بسیار محدود . کنیمصحبت از خارج شدن از کشور می . مان دوستان

ھم . استامیدوار  ژیالبا این حال . نیستکافی  ولی ،کمکی کند تواندنواده می خا. چنین ھمبه تشکیالت نیز 
. دارد می که او را در تمام طول این مدت زنده نگه ست او، جزو سرشت و  طبیعت او استقامت. امیدوارچنان 
دت م. را در ایران می بینیم آن ھاآخرین باری است که  کنیم میاحساس  .رسیده است خداحافظی ھنگام

 ماھه از راه کردستان ١٠بعد با انوشه و لیالی  چندی. می رسدھا  کوتاھی نمی گذرد که خبر دستگیری آن
     .کنیم عراق ایران را ترک می

  
          
. اند ھم دیگر را به طور اتفاقی دیده. از اوستسال بزرگ تر  یکی دو ژیال. اندبا ھم آشنا شده  یک میھمانیدر 
برای تحصیل در . استاز ایران آمده  استمدتی . بینم می اوول بار در کوی دانشگاه پاریس با را فکر کنم ا ژیال

طبق معمول پیاده پس از صرف شام در رستوران سیته . فکر کنم ھمان سینما ،نمی دانم. یا ادبی رشته ھنری
طبقه ھفتم بدون  در. ٣ در Chambre de bonne ۴ در یک شامبر دو بن. دارددر اتاق کوچکی که محمود  رویم می

ھای  زمینه ھای شان در از حرف. پاریس محله چھاردھمدر خیابان گاساندی  ٢٢واقع در شماره  آسانسور
که  کنم میاز نگاه ھای شان به ھم، احساس  ...نقاشی ،ادبیات ،سینما، موسیقی، سیاست ، در وردمختلف

 عشق. مھر و عالقه است. ی و ھمراھی استھمسوی .جدی است. چیزھاست ھا بیش از این دوستی میان آن
 ھمیندر . مانم می شب .ندارم را و من حوصله ی گرفتن مترو می شوددیر قت که  افتد می اتفاقگاه  .است
 ایندیگر جای من در امشب اما . تخت رویمحمود  و زمین برمن . کنم میزمین پتویی دوال روی  .یک وجبی اتاق
آیم که به مترو  می پایینبه سرعت ھفت طبقه ساختمان  یاز پله ھا. روم میو  گویم میشب بخیر . نیستجا 

   .مخوشحال اما . برسم
  . اند کرده ھم دیگر را پیدا آن دواز این که م خوشحال

  
  شیدان وثیق

  ١٣٩٢آذر  ٢۴ – ٢٠١٣دسامبر  ١۵پاریس 
  


