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وقتيفضايمجازيسوگوارميشود

در پي درگذشت هما روس��تا هنرمندان مختلف در صفحات شخصي خود به اين 
موضوع واكنش نشان دادند. 

محمدعلي كش�اورز در صفحه اي اينس��تاگرامي كه زيرنظر او اداره مي ش��ود 
با انتش��ار چند عكس قديمي از هما روس��تا نوش��ته است: »هما روس��تا درگذشت. 
خبري بسيار تلخ و ناگوار. با ش��نيدن اين خبر به ياد خاطرات دوري افتادم. نخستين 
كار صحن��ه اي اين بانوي هنرمند كه تازه وارد 30 س��الگي ش��ده ب��ود، نمايش بازي 
استريندبرگ به كارگرداني زنده ياد حميد سمندريان. اسماعيل شنگله و من در كنار 
هما روس��تاي نازنين ايفاگر نقش هاي اين نمايش بوديم و چقدر خوش درخشيد. در 
آخرين تماسي كه با هم داشتيم قرار شد هر دو صحيح و سالمت مجددا يك كار تئاتر 
بكنيم اما حيف و صد حيف... تسليت به كاوه عزيز، خانواده محترم و همه جامعه هنري و 

مردم خوب اين سرزمين. روحت شاد.«
ليال حاتمي، بازيگر سينما نيز در صفحه اينس��تاگرامش با انتشار عكسي از هما 
روستا نوشته است: بدرود هماي نازنين. آسموني شدنت مبارك. او سپس تاريخ تولد و 

درگذشت هما روستا را نوشته است: 1325/7/3- 1394/7/3
آتيال پسياني عكس��ي از هما روستا را در صفحه  اينس��تاگرامش منتشر كرده و 

نوشته است: پرواز هما روستاي عزيز، روحش شاد و يادش گرامي. 
فرهاد آييش در صفحه اينستاگرام خود با انتشار عكسي از هما روستا نوشته است: 
هماي عزيز روحت شاد و يادت هميشه در ذهن مان. او سپس اين شعر قيصر امين پور 
را نوشته است: حرف هاي ما هنوز ناتمام / تا نگاه مي كني وقت رفتن است/ باز هم همان 
ي./  حكايت هميشگي! / پيش از آنكه با خبر ش��وي/ لحظه عزيمت تو ناگزير مي شود/  ْ

ناگهان چقدر زود دير مي شود. 
حامد بهداد نيز با انتشار عكسي از هما روستا نوشته است تولد دوباره مبارك بانو. 

روحتون قرين رحمت .
باران كوثري نيز در صفحه اينستاگرامش نوشته است: هنرمند ماند و هنرمندانه 

زندگي كرد. او سپس اين شعر را نوشته است: به كجا چنين شتابان. 
رضا رويگري نيز نوشته است: درگذشت هنرمند پيشكسوت سينما و تئاتر خانم 
هما روستا همس��ر زنده ياد حميد س��مندريان را به جامعه هنري و مردم عزيز ايران 

تسليت عرض مي كنم. تولد 4 مهر 1325و فوت ٤ مهر 1394
الله اسكندري هم نوشته است: هما روستا هم از ميان ما رفت... در سالروز تولدش 

ابدي شد. روحش شاد.
آنا نعمتي هم با انتشار عكسي از حميد سمندريان و هما روستا شعري را در صفحه 
اينستاگرامش منتشر كرده و در پايان نوشته اس��ت: هماي عزيزم هم دلش براي دلي 
تنگ بود هميشه، روح استاد عزيزم حميد سمندريان هم شاد. تسليت به خانواده تئاتر، 

تسليت به جامعه هنري و هنرمندان. 
پوالد كيميايي اما درباره قطعيت اين خبر مطمئن نبوده و نوشته: »واقعا نميدونم 
شايعه اس��ت يا نه ولي اميدوارم كه باشه شنيده ام بانو هما روس��تا از بين ما رفت، خدا 

رحمت كنه، تسليت به همه خانواده تئاتر و سينما.«
الدن طباطبايي هم عكسي از هما روستا منتشر كرده و نوشته است: هما، سعادت 
حميد ب��ود... باالخره رفت تا در مرگ هم همچون زندگي در كنارش باش��د... اس��تاد 

جاودانم... . همايت آمد، برخيز و جوان شو... چون شروع آشنايي... او هم همان خواهد 
بود كه تو ديدي روز اول... همان دختر جوان پرش��ور با چشماني كه چون چشمان تو 
آسماني بودند... و در پيوند دوباره شما، شاهداني از دور خواهند بود... اسطوره هايي كه 

فصل مشترك شما بودند و ماندند... 
صابر ابر هم در صفحه اينس��تاگرامش نوش��ته اس��ت: ديش��ب وقت خواب، به 
س��قف خيره بودم و با بهمن كوتاه حرف زدم، بهمن رفيق عجيبي بود! آرام و مهربان، 
با چشم هايي تكليف روش��ن، از آدم هايي كه خبر از جان ش��ان داري خوشم مي آيد، 
بهمن از آنها بود، معلوم بود! ش��ايد اين اواخر به خاطر شلوغي و زياد بودن كارهايم كم 
ديدم شان اما حواسم كنارشان بود. خدا مينا را حفظ كند و به او و خانواده آرامش و صبر 
بدهد... مينا جان... صبح بيدار مي شوم و مي فهمم بانو هم رفته، چه مهماني بزرگي خدا 

دارد... هما جان هم تولدش را آنجا گرفت... بهمن هم آنجاست. در آغوش خدا.
بهنام تش�كر نيز عكس��ي از هم��ا روس��تا و حمي��د س��مندريان را در صفحه 
اينستاگرامش منتشر كرده و اين ش��عر محمدرضا عبدالملكيان را نوشته است: زيبا، 
زيبا... هواي حوصله ابريست/ چشمي از عشق ببخشايم/ تا رود آفتاب بشويد دلتنگي 
مرا/ زيبا، زيبا تمام حرف دلم اين است... من عشق را به نام تو آغاز كرده ام... در هر كجاي 

عشق كه هستي... آغاز كن مرا.
مرجانه گلچين نيز عكسي از هما روستا و حميد سمندريان در مراسم بزرگداشت 
سمندريان منتشر كرده و نوشته است: تس��ليت به جامعه هنري، تسليت به خانواده 

محترم خانم روستا و استاد سمندريان روحشون شاد.
نگار جواهريان هم در صفحه اينس��تاگرامش درگذشت هما روستا را به خانواده 

اين هنرمند و جامعه هنري تسليت گفته است. 
آزاده نامداري، مجري تلويزيون نيز در اينس��تاگرام نوش��ت: »خداحافظ. نسل 

بي خاطره من هرروز گذشته اش خالي تر ميشه. تسليت ميگم.«
بهاره رهنما هم صفحه اينستاگرامش را سياه كرده و نوشته است: اومدم بي دليل 
و با دليل بنويسم: سپيده كه سر زند نخستين روز از روزهاي بي تو آغاز مي شود. گمانم 
شعري است از منوچهر آتش��ي كه ناگهان خبر عجيب س��فر ابدي بانو هما روستا رو 
شنيدم. امشب كال طعم گس خرمالوهاي پاييز رو داش��ت، طعم رفتن و بي خود نبود 
بيتوته اين ش��عر در ذهنم. تس��ليت ميگم به جامعه هنري و مردم ايران اگرچه شك 
ندارم مرگ فقط آغاز يك سفر اس��ت و اين روزا گاهي خودمم دلتنگ اين سفرم. من 
تو نمايش باغ آلبالو افتخار دارم نقش��ي رو بازي كنم كه سال ها پيش خانم روستا بازي 

كردند. رانووسكاياي شكوهمند باغ آلبالو بي شك بانو بود و بس. 
محسن تنابنده هم عكسي از هما روستا را منتشر كرده و نوشته است: بانو جان 

بدرود. 
اليكا عبدالرزاق نيز با انتش��ار عكسي از هما روستا نوشته اس��ت: هما روستاي 
نازنين از ميان ما رفت. باورم نميش��ه، يادتون هميش��ه تو قلب و روحم زنده و ماندگار 

خواهد ماند اي نمونه و الگوي يك بانوي تمام عيار. 
امين زندگاني هم نوشته است: درگذشت بانو هما روس��تا را به خانواده سينما و 

تئاتر تسليت عرض مي كنم. 
ليال بلوكات نيز در صفحه اينستاگرامش نوشته: سالم و تسليت براي از دست 
دادن بانوي هنرمند هما روس��تاي عزيز به تمام هنرمندان و مردم ايران. متاس��فم، 

روحشون شاد. 

  پي�ام رضاي�ی /  »م��ا ب��ه ته��ران 
نمی رسيم... ما می ميريم...« عکس باال 
ش��امگاه اول خردادماه اس��ت. عمارت 
مس��عوديه با ابرهايی بر فراز و فرو رفته 
در نرمه باد های به��اری، آخرين محل 
عمومی بود ک��ه همای تئات��ر ايران در 
آن حض��ور ياف��ت. هرچند دوس��تان 
نزديک ت��رش پ��س از آن ش��ب نيز او 
را ديدن��د اما بيش��تر تئاتری ه��ا همان 
آخرين ب��ار را به ي��اد دارند. آن ش��ب 
ياران قديمی و نو گرد هم بودند. از علی 
رفيعی و رضا بابک تا جوان ترهايی مثل 
حسن معجونی. عمارت مس��عوديه اما 
جديت هميش��گی را نداشت. مسعوديه 
و تاريخ��ش وا داده بود ب��ه صميميتی 
ک��ه آن ش��ب در ه��وای بی ق��رار آنجا 
وجود داش��ت.  هما روس��تا کيک تولد 
س��مندريان را بريد. نفس نفس زنان به 
روی صحنه رفت و مثل هميشه لبخند 
زنان تولد سمندريان را تبريک گفت. با 
لبخندهايی گرم و رنگی پريده در حالی 
که وقار هميش��گی اش س��عی می کرد 
ناخوش احوالی اش را پنهان کند. روستا 
به گواه دوس��تانش پر از ش��ور زندگی 
ب��ود. او حتي برای يادمان س��مندريان 
پيشنهاد داد مراس��م هر ساله در سالروز 

تولد سمندريان برگزار شود.
روس��تا چندوقت��ی ب��ود ک��ه ب��ا 
بيم��اری دس��ت و پنجه نرم م��ی کرد. 
ام��ا هنرمن��دان و اصح��اب رس��انه به 
احترام او که دوس��ت نداشت خبری از 
بيماری اش منتشر ش��ود، چيزی از اين 
موضوع را به رسانه ها اعالم نکردند. آن 
شب در عمارت مسعوديه حال روستا با 
هميشه فرق داش��ت. رنگ آن لبخندها 
پريده بود و خس خس س��ينه اش را از 
دور هم می ش��د حس کرد. » ايشان از 
قبل از فوت استاد س��مندريان سرطان 
س��ينه داش��تند ام��ا حال ش��ان خوب 
ش��ده بود که بيماری آقای سمندريان 
پيش آمد و بعد از فوت ايش��ان بيماری 
خانم روستا برگش��ت و اين بار به شکل 
س��رطان ريه. در طول اين م��دت  هم 
ش��يمی درمانی های متعدد داش��تند تا 
آخرين بار در خرداد که دکتر گفت اگر 
معجزه ای رخ دهد ش��ش ماه و در غير 
اين صورت دو تا س��ه ماه ايشان در بين 
ما خواهند بود. « اين ها را محمد رسول 
صادق��ی می گويد. مجری آن مراس��م. 
عضو هيات امنای آکادمی س��مندريان 
و از نزديکان حميد س��مندريان و هما 

روستا.

آن ش��ب او چن��ان کي��ک تول��د 
س��مندريان را بريد و چنان از او سخن 
گفت ک��ه گويی هرگ��ز چيزی ب��ه نام 
مرگ وجود نداش��ته و نخواهد داشت. 
همي��ن ش��ور زندگی ب��ود ک��ه حال و 
هوای عمارت مسعوديه را به کل تغيير 
داده ب��ود. ش��ايد چنان که هما روس��تا 
کي��ک تول��د را می بريد س��مندريان با 
همان لبخندهای دلنش��ين از پش��ت 

درخت های عمارت به او زل زده بود.
روستا و سمندريان در کنار هم پس 
از آش��نايی و ازدواج چنان تصويری از با 
هم بودن، عشق، دوستی و نوع دوستی 
ارايه دادن��د که مثال زدنی بود. روس��تا 

هميش��ه با يادآوری ابتدای ازدواج شان 
می گفت: »می دي��دم اين م��رد که در 
خانه اي��ن همه مهربان و نرم اس��ت، در 
کار بس��يار س��ختگير و ديکتاتور است. 
وحش��ت کردم. فکر کردم نمی توانم با 
چنين مردی زندگی کن��م اما او گفت: 
»همايی! اگر زندگی را از کار جدا کنی، 
می توانيم با هم باشيم و همه چيز خوب 
باش��د.« »او اين را به من ياد داد، خيلی 

سخت بود اما توانستم.«
دو روز بعد از همان مراس��م بود که 
» ايش��ان به بيمارس��تان الله منتقل و 
بستری شدند.خب خانم روستا برادری 
دارند در امريكا که ايش��ان هم پزش��ک 

هس��تند و درخواس��ت کردند ايشان را 
به امريكا بفرس��تيم و ايش��ان به امريكا 

منتقل شدند.«
مراجع��ت  ابتداي��ی  روزه��ای  در 
ب��ه امري��كا روس��تا ب��ا پرتودرمان��ی، 
ش��يمی درمانی  و ش��يوه های درمان��ی 
خاص کم��ی رو ب��ه بهبودی رف��ت اما 
بعد ناگهان حال او ش��روع ب��ه وخيم تر 
شدن کرد. رسول صادقی با بغض ادامه 
می دهد: » اين اواخر تقريبا قدرت تکلم 
را هم از دس��ت داده بودن��د. با اين همه 
ما از طريق شبکه های مجازی برای شان 
فيلم می فرس��تاديم. احساس��ات مان را 
به ايش��ان منتق��ل می کردي��م و خب 

برای روحيه ايش��ان هم خوب بود. بعد 
هم برادرشان جواب ايش��ان را برای ما 

می فرستادند.«
روس��تا از طري��ق ترکيه ب��ه امريكا 
رف��ت و در اين س��فر همراه س��ال های 
اخي��رش مهدخ��ت اکرم��ی ب��ا او بود: 
»س��خت ترين س��فر زندگ��ی ام بود و 
غم انگيزتري��ن جدايی عم��رم«. بازيگر 
»پرنده کوچک خوشبختی« در ترکيه 
و پيش از مراجعت ب��ه امريكا هم، راهی 
بيمارستان ش��د. »آخرين تصويری که 
دارم اين اس��ت ک��ه داش��ت از من دور 
می ش��د و اش��ک مي ريخت. به من هم 
ن��گاه نمی ک��رد. می گف��ت نمی توانم 

نگاهت کنم اما برمی گردم.«
مهدخت اکرم��ی ش��ب هايی را که 
در کنار او بوده اس��ت س��خت توصيف 
می کند:»من س��ه س��ال ب��ا او زندگی 
کردم و هفت ش��ب کن��ارش خوابيدم 
و آن ش��ب ها س��خت ترين ش��ب های 
زندگ��ی ام ب��ود. دردش را می دي��دم، 
از دکترها می ش��نيدم و ب��ه هيچ کس 

نمی گفتم.«
هما روس��تا با چش��م های باز از دنيا 
رفت و با چش��م های بس��ته باز خواهد 
گش��ت: »من به معجزه باور داش��تم و 
فک��ر می ک��ردم برمی گ��ردد... در تمام 
طول اين مدت م��ن منتظر بودم و حاال 

فهميدم بايد به استقبالش بروم.«
هما روس��تا در مراس��م خاکسپاری 
يارش حميد سمندريان گفت :»حميد 
هميشه می گفت آدم ها را دوست داشته 
باش« و به راس��تی که آدم ها را دوست 
داش��ت. ش��ايد اگر بخواهيم از خصايل 
هما روس��تا حرف بزنيم اين چند س��ال 
اخي��ر بي��ش از هر چيز تجس��م ش��ور 
زندگی و مقاومت در براب��ر بيماری بود. 
»اسطوره مقاومت بود. با اينکه خودش 
داشت شيمی درمانی می ش��د اما برای 
بيم��اران س��رطانی نمايش��نامه خوانی 
برگ��زار می ک��رد و در اي��ن کار اينقدر 
انرژی از خودش نش��ان می داد که هيچ 
کس ب��اور نمی کرد خود هم س��رطانی 
باش��د. امي��دوارم روحش آرام باش��د و 

روحش بدون درد و رنج آرام بگيرد.«
ظاهرا او در لحظ��ات پايانی عمرش 
ب��ه خان��واده اش می گويد: »م��را پيش 

حميد ببريد...«
و اين گون��ه ب��ود که هماي��ی حميد 
سمندريان در شامگاه چهارم مهرماه و 
درس��ت در زادروزش به پايان اين سفر 
رس��يد و ما را ترک کرد و ش��ايد همين 
ش��ور زندگی بود که س��بب شد مرگ 
او هم��واره با تولدش قرين باش��د. حاال 
برای هميش��ه آن جمل��ه به ياد ماندنی 
»مس��افران« معناي��ی ت��ازه خواه��د 
يافت: »م��ا به ته��ران نمی رس��يم...ما 
می ميريم...« هما روس��تا از ما جدا شد 
و به دلتنگی سه س��اله  ب��رای حميدش 
پاي��ان داد. ام��ا ي��ادش و ميراث��ی که 
آغشته به عشق و سرشار از نوع دوستی 
بود برای اب��د در ميان م��ا خواهد ماند. 
اش��ک های م��ا و لبخنده��ای حميد و 
هما امروز بي��ش از هر چيز ي��ادآور آن 
صورتک ه��ای تئاتر اس��ت. روحش در 

شادی و آرامش...

هماي مسافران
هماروستابازيگر»ازكرخهتاراين«و»مسافران«ازدنيارفت

هما روستا به س�ال ۱۳۲۵ در تهران در خانواده اي سياسي به دنيا آمد. پدرش 
رضا روستا از مبارزان ضد رضا ش�اه بود. جبر تاريخي موجب شد كه كودكي اش 
به عنوان فرزند خانواده اي مهاجر در مملكتي كه آن موقع اتحاد جماهير شوروي 
سوسياليستي ناميده مي شد، بگذرد. جواني اش را در روماني گذراند و مدرك فوق 
ليسانس خود را از دانش�كده هنرهاي دراماتيك بخارست دريافت كرد. در سال 
۱۳۴۹ به ايران بازگشت. نخس�تين تجربه زندگي هنري هما روستا بازي در فيلم 
»ديوار شيشه اي« به كارگرداني س�اموئل خاچيكيان در سال ۱۳۵۰ و كارگرداني 
نمايش »باغ وحش شيش�ه اي« تنس�ي ويليامز با بازي دانش�جويان دانشكده 

هنرهاي دراماتيك در سال ۱۳۵۱ بود. 
فيلم شناس�ي س�ينمايي: ۱۳۸۶ - رفيق ب�د/ ۱۳۸۰ – لژي�ون/ ۱۳۷۵ - زن 
امروز/ ۱۳۷۲ - كودكاني از آب و گل/ ۱۳۷۱ - دو همس�فر )اصغر هاشمي( ۱۳۷۱ 
- از كرخه تا راي�ن )ابراهيم حاتمي كيا( / ۱۳۷۰ - مس�افران )به�رام بيضايي( / 
۱۳۶۹ - تيغ آفت�اب/ ۱۳۶۹ - ملك خات�ون/ ۱۳۶۸ - تمام وسوس�ه هاي زمين 

)حميد س�مندريان( / ۱۳۶۶ - پرنده كوچك خوش�بختي )پوران درخشنده( / 
۱۳۶۵ - گزارش يك قتل )محمدعلي نجفي( / ۱۳۵۰ - ديوار شيشه اي )ساموئل 

خاچيكيان( 
فيلم شناس�ي: تلويزيوني ۱۳۸۷ - ترانه مادري/ ۱۳۸۰ - خاك سرخ )ابراهيم 
حاتمي كيا( / ۱۳۷۷ - محاكمه )حس�ن هدايت( / ۱۳۷۵ – شعبده باز )تله تئاتر( / 

۱۳۷۴ - آخرين ستاره شب
تئاتر: آنتيگون در نيويورك )۱۳۸۶( / س�انتاكروز )كارگرداني، نوشته ماكس 
فريش ۱۳۸۴( / زمستان )نوشته اميد س�هرابي ۱۳۸۳( / مرغ دريايي/ مرده هاي 
بي كفن و دفن/ گنجينه طال و سرباز الف زن/ دايي وانيا/ ببر گراز دندان/ باغ وحش 

شيشه اي )۱۳۵۱( / بازي استريندبرگ/ بازپرس/ ازدواج آقاي ميسيسيپي
او با حمي�د س�مندريان، كارگردان مش�هور تئاتر اي�ران ازدواج ك�رده بود. 
س�مندريان نيز دو س�ال پيش يعني در س�ال ۱۳۹۱ ب�ه علت بيماري س�رطان 

درگذشت. 
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س��ت  ل ها سا
ك��ه از اواي��ل 
مهر ماه س��عي 
يادم  مي كن��م 
بماند تولدش را 
به موقع تبريك 
بگويم، كه مبادا 
»ت��و  بگوي��د: 
ديگه چه جور داداش��ي هستي كه تولد 

خواهرت يادت ميره؟«
امس��ال مي دانس��تم نه تنها تهران 
نيس��ت، بلكه اي��ران هم نيس��ت، چند 
باري تالش كردم كه ب��ا او تماس بگيرم 
و صحب��ت كن��م و ص��داي زيبايش را 
بش��نوم، اما نش��د. تا اينكه ب��ه يكي از 
فضاهاي مجازي متوسل ش��دم و توي 
صفحه ش��خصي ام در اينس��تاگرام كه 
خوشبختانه خلوت هم هست، برايش يه 

يادداشت خيلي كوتاه نوشتم: 
آيين��ه و ب��اغ/ في��روزه و خات��م/ و 
فرزند مهر اس��ت/ خواهر ترين خاتون/ 
و عزيزتري��ن خواه��ر براي��م/ بانو هما 
روس��تا/ به بهانه زادروزش كه مانا باشد 
و پاينده/ هميش��ه و هم��واره. / چهارم 
مهرم��اه نودوچهار/ همي��ن چند كلمه 
را از قلب و روح و جانم برايش پيشكش 
كردم وكم كم داش��تم از طعم ش��يرين 
و ل��ذت بخش اين حس ك��ه هما حتما 
اين يادداش��ت را خواهد خواند و خواهد 
فهميد كه به يادش بودم و رسم داداش 
بودنم را به ج��ا آوردم، ل��ذت مي بردم و 
رويا پردازي مي كردم... داش��تم كامنتا و 
تبريك هاي دوستداران و طرفداراي هما 
را مي خواندم و در دلم قند آب مي شد كه 
مردم چقدر دوستش دارند... كه ناگهان 
خبر از راه رس��يد … هميشه فاجعه در 

بدترين زمان ممكن اتفاق مي افته، اگه 
غير از اين باشه كه ديگه فاجعه نيست... 

نشس��تم و توي مغزم فق��ط صداي 
موس��يقي از كرخه تا راين بود كه سوت 
مي زد، باوركردن��ي نبود، ام��ا واقعيت، 
بي رحمان��ه روياه��اي آدم را تلخ و محو 
مي كند. هما رفته ب��ود و همه مي دانيم 
همين االن، درس��ت همي��ن لحظه در 
كن��ار حمي��دش آرام آرام دارد ط��ول 
خيابان ايتالي��ا را قدم مي زن��د... در زير 
همان پي��ام تبريك نوش��تم: و چه زود 
/ زودت��ر از آنك��ه گمان��ش را مي كردم/ 
پي��ام تبريكم، اعالميه تس��ليت ش��د /

خواهر دوست داشتني ام از تمام دردها 
و رنج هاي��ش آرام گرفت / پنجم مهرماه 

نودوچهار. 
مي بينيد كه چه فاصله دردناكيه بين 

اين چهار و پنج؟

فاجعهازكرخهتااينستاگرام

عليدهكردي

هم��ا  خان��م 
روستا با اينكه 
خارج  مدت ها 
از ايران زندگي 
مي كردن��د اما 
در بدو ورود به 
كشور با خيلي 
كارگردانان  از 
بزرگ س��ينما و تئاتر كار كردن��د. او از 

كودكي در خان��واده اي هنرمند بزرگ 
ش��د و از ادبيات نمايش��ي ش��ناخت 
كاملي داش��ت. يكي از ويژگي هاي بارز 
او اين بود كه هنرپيش��ه آگاهي نسبت 
ب��ه كارش بود. به س��بك هاي مختلف 
نمايشي تسلط داشت. من هم در چند 
فيلم افتخار همكاري با ايشان را داشتم. 
چيزي كه بي��ش از هر چيز در ايش��ان 
جلب توج��ه مي ك��رد نظ��م و انضباط 

مثال زدني اش بود. در فيلم »مسافران« 
با او هم بازي بودم. يادم هست كه نسبت 
به نقش  اش خيلي حساس بود و بسيار 
تالش مي كرد. بازي هاي ش��ان بس��يار 
قابل باور بود. چيزي ك��ه از بازي در دو، 
س��ه فيلم با او در ذهنم مان��ده حضور 
فعال و پر انرژي اش بود. او هميشه انرژي 
مثبت داشت و به زندگي  خانوادگي اش 

نيز بسيار حساس بود. 

مسافرانبيهما

مجيدمظفري

س�فم  مت���ا
خ�يل��ی   ...
 . س��فم مت�ا
س��مندريان 
و کارهاي��ش 
خ��وب  را 
ختم  می شنا
ب��رای  و 
هما روس��تا به عنوان ي��ک هنرمند 
ش��ريف هميش��ه ارزش قايل بودم. 
شب قبل از واقعه درمجلس يادمان 

همس��ر احم��د محم��ود ب��ودم که 
خبرش رسيد. بسياری از شاگردان 
وی آنجا بودن��د ... هم��ه ناراحت و 
اندوهگين شدند. به ش��اگردانش و 
به بازماندگانش تس��ليت می گويم . 
اين چند س��ال اخي��ر که ب��ه خانه 
تبعيد ش��دم فرصت اي��ن را نيافتم 
ک��ه ب��ه دي��دن کاره��ای اخيرش 
بروم. آخرين  ب��ار در مجلس يادبود 
سمندريان ديدم شان. يادش گرامی 

باد. متاسفم.  

متاسفم

ليليرشيديمحموددولتآبادی

ك��ه  چي��زي 
هما روس��تا در 
زياد  خ��ودش 
در  و  داش��ت 
يكي، دوس��ال 
بيش��تر  اخير 
نمود يافت، اين 
بود ك��ه خيلي 
عاشق زندگي و سرشار از زندگي بود. با آنكه 
مدت ها بود بيمار بود ام��ا اين مريضي او را 
هيچ وقت از پا نينداخت. روبه رو شدن او با 

مريضي اش واقعا نمونه بود و هيچ لحظه اي 
از زندگي اش را به خاطر بيماري از دس��ت 
نداد. مسافرت مي رفت، تئاتر كار مي كرد و 
از حال ديگران با خبر بود و به آموزشگاهش 
سر مي زد. او در اين زمينه واقعا نمونه بود و 
چقدر حيف شد. او هميشه به من مي گفت 
كه چق��در دير مي رس��م و حاال حس��رت 
نبودن جاهايي را كه كنارش مي توانستم 
باشم دارم.  اي كاش بيش��تر با او بودم و  اي 
كاش اين همه بار دير نمي رسيدم و بيشتر 

كنارش بودم و حرف مي زدم. 

حسرتدركنارشنبودن

يكي دو باري از 
من خواسته بود 
برايش آناكارنينا 
را ب��ه نماي��ش 
بنويس��م و من 
ه��ي ننوش��ته 
ب��ودم. يك��ي از 
شب هاي ما بين 
دوره هاي شيمي درماني اش با ساسان پيروز 

به عيادتش رفتيم. گفت آخرش آناكارنينا 
را برايم ننوش��تي. گفتم هما خانم شما زود 
خوب شو  يك آناي ديگر برايت مي نويسم. 
برايش گفتم كه ايده يك نماي��ش را دارم 
درباره آن��ا آخماتووا. ذوق زده برخاس��ت و 
نسخه روس��ي اش��عار آخماتووا را برداشت 
و شروع كرد به روس��ي براي مان خواندن. 
گفت خوب اس��ت در نمايش ت��و، من اين 
شعرها را به روس��ي بخوانم. بعد از آن هر بار 

كه م��را مي ديد، مي گف��ت آنا كارنينا را كه 
ننوشتي پس چرا آنا آخماتووا را نمي نويسي 
و من هر بار مي گفتم تو خوب شو هما خانم 
به روي چشم. او خوب نش��د و مرد و من در 
اين حسرتم كه او – هما روستا - در شمايل 
آنا آخماتووا پا بر صحنه بگذارد و به روس��ي 
بخواند: » ديگر پايان راه است/ ترانه من در 
دوردست ها/ در دل شب سفر مي كند/ جايي 

كه ديگر تو در آن نيستي.«

محمدرضاييراد

جاييكهديگرتودرآننيستي

محمدعلیسجادی

ن��م  ا نمی تو
را  دوس��تی 
ک��ه از نزديک 
ختم  می ش��نا
در چند جمله 
خالص��ه کنم. 
 اي��ن زندگ��ی 
را  ب��ار  پ��ر 
اين طور خالصه کردن نمی پسندم. سعی 
کردم در مستند »حميد و هما« با بضاعت 
اندکم به ايشان و آقای سمندريان بپردازم.

ايشان تا آخرين لحظات هم از تک 
و تا نمی افتاد. هما روس��تا زندگی باور 
بود و معتقدم تا آخري��ن لحظه دلش 
می تپيد. زندگ��ی پر فراز و نش��يبش 
نش��ان می ده��د چگون��ه و از کجا به 
هدفش يعنی کار خالقانه برس��د. اما 
گفتن از اين چيزها س��خت است. من 
سعی کردم در همين حد بضاعتم آنچه 
را در اين دوستی درک و دريافت کرده 
بودم در مستند »حميد و هما« نشان 

دهم و پرداخت کنم.

حميدهما!

روزگاري ب��دي 
اس��ت. تسليت 
به  مي گوي��م... 
همه... به جامعه 
هنري... جايش 

سبز... 
صبح  امروز 
پنجره  پش��ت 
اتاق من يك كالغ ساعت پنج صبح شروع 
كرد به غار غار كردن. آنقدر غار غار كرد كه 
همه مان را عاصي كرد. بيدار كه شديم خبر 

شوم را شنيديم. 
آش��نايي من و هما در دهه 70 شروع 
شد و از آن موقع رابطه نزديكي با يكديگر 
داش��تيم. بچه هاي مان هم سن و همبازي 
بودند و با ه��م درس مي خواندند. با هم در 
فيلم لژيون همبازي بوديم. من در آن فيلم 
بازي كوتاهي داش��تم. لژيون فيلمي بود 

ناموفق و پر از دردسر. با اين حال از آن دوره 
هما براي من مثل معلم ش��د. او بود كه به 
من آموخت با چه رفتار و منشي به هنرمند 
شدن نزديك بشويم. از استاد سمندريان 
شرف و انسانيت را آموختم و همچنين از 

هماي عزيزم. 
هم��ا روس��تا از مع��دود انس��ان هاي 
ن��اب روي زمي��ن بود. ش��فاف، روش��ن، 
بي رودروبايس��تي، ب��دون حاش��يه هاي 
رايج و ب��دون زد و بندهاي هن��ري. از نظر 
من او ي��ك آرتيس��ت واقعي بود. پش��ت 
صحنه تئاتر و هنگام اجرا و پشت و جلوي 
دوربين همواره يكي بود و واقعي بود. هما 
از مع��دود هنرمنداني بود ك��ه به كارش 
عشق مي ورزيد، يك رنگ بود و با صالبت. 
هما ويژگي هايي داش��ت كه كمتر امروز 
هنرمن��دان دارند. ويژگي هاي��ي كه قابل 
تحس��ين بود. ويژگي هايي مانند سالمت 

روح، صراح��ت لهجه، صراح��ت ارتباط، 
عش��ق به تئاتر و هنر... نه مانند هنرمندان 
ام��روزي كه عاش��ق تبليغ��ات و جايزه و 

تحسين و غيره هستند. 
هما روستا يار و رفيق استاد سمندريان 
بود كه ما را تنها گذاشت و رفت. حاال شايد 
آن باالها دو نفري بنشينند و فكري به حال 
هنر اين مملكت بكنند چون آرزوهاي شان 
براي هنر م��ا در روي زمين عقي��م ماند. 
متاسفم كه در سرزمين ما فرهيختگان از 
انزوا و خلوت و بيماري نابود مي شوند، اين 
هم ت��اوان فرهيختگي در اين س��رزمين 
است. چرا مرگ آغوشش را روي هنرمندان 
باز كرده؟ اميدوارم آغوشش را ببندد، چون 
آدم هاي باارزش مانند هما و س��مندريان 
دارند تمام مي ش��وند... منقرض مي شوند. 
جايش س��بز چه در قلب ما، چه در تاريخ 

تئاتر معاصرمان و چه براي مردم.

نسلروستاوسمندريانداردتمامميشود

روياتيموريان


