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ُرخماندگارامینتارخبرپردهنقرهای

فیلم روز
مصطفی قاسمیان

«برخیز» و قهرمان شو!
فیلم «برخیز» ( )Riseمحصول مشترک آمریکا
و یونان ،اثــری در ژانــر درام بیوگرافی و ورزشی
محصول سال  2022اســت .این فیلم را آکین
اوتوموسو فیلم ساز اهل نیجریه کارگردانی کرده
که پیش از این چند فیلم آفریقایی ساخته و برای
نخستینباربااینفیلمبههالیوودپاگذاشتهاست.
در کنار او ،آرش عامل نویسنده ایرانیتبار که فیلم
نامه «برخیز» را نوشته ،چهرهای بینالمللیتر
اســت و فیلم نامه فیلم «یــک جنگ خصوصی»
محصول  2018را در کارنامه دارد« .برخیز»
ماجرای یک فوتبالیست آماتور اهل نیجریه به نام
«چارلز آنتتوکومپو» را روایــت میکند که همراه
با خانوادهاش به یونان مهاجرت میکند و در پی
کار و دریافت اقامت در این کشور است .دو پسر او،
به بسکتبال عالقه مند میشوند و درمییابند که
استعداد خاصی در این ورزش دارند .آنها در عین
محرومیت از حقوق شهروندی در یونان ،به ورزش
میپردازند .فیلم راوی ماجرای واقعی برادران
آنتتوکومپواست.آنهاتنهاسهبرادرتاریخ NBAبه
شمارمیروندکهدراینمسابقاتقهرمانشدهاند.

مهوش صبرکن ،کاوه خداشناس و علیرضا استادی در گفتوگو با خراسان
از ویژگیهای هنرپیشه تازهدرگذشته سریالهای ماندگار «ابن سینا» و «سربداران» در جایگاه بازیگر و استاد بازیگری میگویند
مائده کاشیان

پنج روز پــس از بستری شــدن امین تــارخ در
بیمارستان بر اثر سکته قلبی ،روز شنبه دوم
مهرماه خبر درگذشت این بازیگر پیش کسوت
منتشر شد و همه اهالی هنر و دوستداران او را در
بهت و حیرت فرو برد .امین تارخ عالوه بر سالها
فعالیت در عرصه بازیگری ،در کسوت استادی
نیز شاگردان فراوانی داشت و هنرمندان خوبی
را به سینمای ایران معرفی کرد .نام این هنرمند
در دهه  60و  ،80با چندین اثر خاطر هانگیز
و مهم در تاریخ تلویزیون گره خورده و چهره او
با نقشهای ویــژ های در یاد و ذهن مخاطبان
ماندگار شده است .زند هیاد امین تارخ امروز
ساعت  ،10رهسپار خانه ابدی خواهد شد .به
بهانه درگذشت این هنرمند محبوب ،با مهوش
صبرکن ،کاوه خداشناس و علیرضا استادی که
با او تجربه همکاری داشتهاند ،گفتوگو کردیم
و همچنین به کارنامه این بازیگر نگاهی داشتیم.
▪استادی کوشا و حرفهای

فیلم «برخیز» در میان داستان ورزشی خود ،بیش
از هرچیز روی موضوع «خانواده» تأکید دارد و آن
را ارج مینهد .این اثر از سوی دیگر به مشکالت
مهاجران آفریقایی نیز میپردازد.
«برخیز» درام قدرتمندی دارد و از شخصیتهای
همراهیبرانگیزی بهره میبرد .فیلم اگرچه
مطابق قواعد ژانر ساخته شده و به همین دلیل
کم وبیش قابل پیشبینی اســت و غافلگیری
خاصی ندارد ،اما در مدت زمان یک ساعت و 51
دقیقهای ،مخاطب را نگه میدارد .هنرپیشههای
جوان فیلم عملکرد مناسبی ندارند ،اما بازیگران
نقش پــدر و مــادر به خوبی در نقشهای خود
جا افتاد هاند .این فیلم از کاربران وب سایت
آیامدیبــی امتیاز  7و از منتقدان متاکریتیک
نمره  74گرفته است« .برخیز» را میتوانید در
فیلیمو ،نماوا و سایتهای دانلود فیلم ببینید.

خبر

وزیرفرهنگ:کشفحجابکردهها
انتخابکردندکههمکارمانباشند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی موضع این وزارتخانه
را درباره بازیگران زنی که کشف حجاب کردند،
تشریح کرد .محمدمهدی اسماعیلی در گفتوگو
با فــارس ،دربــاره کشف حجاب چند بازیگر زن
سینمای ایران گفت« :دوره جدید وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی دوره حاکمیت قانون است؛ ما
در خدمت تمامی اهالی فرهنگ و هنر هستیم و
چتر دولت و نظام همه اهالی فرهنگ و هنر را در
بر میگیرد مگر کسانی که خودشان مصر هستند
زیر این چتر نباشند ».اسماعیلی با بیان این که
تمامی عزیزانی که در حوزه فرهنگ و هنر تالش
میکنند ،مورد احترام و تکریم ما هستند ،اظهار
کرد« :طبیعت ًا هر کسی از هنرمندان که تابع قانون
باشد و رفتار قانونی داشته باشد ،ما خودمان را
خادم او میدانیم ،ولی کسانی که در خارج از این
چارچوب باشند ،طبیعت ًا انتخابشان همین بوده
اســت ».وی ادامــه داد« :بازیگران زنی که کشف
حجابکردند،بهاینانتخابجدیدرسیدندکهتابع
قوانین نباشند .ما در حوزه فرهنگ و هنر در خدمت
عزیزانی هستیم که ملزم به قانون هستند».
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مهوش صبرکن که در
ســریــال «جــراحــت» با
مرحوم تارخ همبازی
بـــوده ،دربـــاره سابقه
آشــنــایــی و همکاری
خـــود بــا ایـــن بــازیــگــر
میگوید« :تجربه کاری بسیار خوبی در سریال
«جراحت» داشتیم .زمان تولید این مجموعه،
مدت زیادی در کنار ایشان بودیم ».صبرکن در
توصیف شخصیت مرحوم امین تارخ میگوید:
«وقتی یک فرد «حرفهای» است ،به ویژه کسی که
از تئاتر به سمت و سوی سینما و تلویزیون آمده،
شرایط خیلی فرق میکند .نوع کار ایشان بسیار
حرفهای بود ،نه مانند کسانی که میآیند و دو
روزه بازیگر و الهه سینما و تلویزیون میشوند! نه،
بسیارمعقولوحرفهایبودندوزمانیکهدرخانه
سینما فعالیت داشتند نیز بسیار کوشا بودند و
تــاش میکردند ».ایــن بازیگر پیش کسوت
درباره تاثیر امین تارخ در کسوت استادی نیز
توضیح میدهد« :ایشان استاد بودند و کالس
بازیگریشان هم اولین کالسی بود که در ایران
با همکاری وزارت ارشاد تشکیل شد .بعدها از
ایشانیادگرفتندوکالسهایدیگریمثلقارچ
سبز شد .آقای تارخ بسیاری از استعدادها را
پرورش دادند و جوانان موفقی را که در عرصه
بازیگری کار کردند،دیدیم».
▪معلمی صبور و متواضع برای جوانها

کاوه خداشناس که در
یــکــی از آخــریــن آثــار
مــرحــوم تــــارخ یعنی
«آقازاده» با این بازیگر
همبازیبوده،بهاولین
همکاری خود با او در
تئاتر اشاره میکند و میگوید« :اولین همکاری
مــن بــا ایــشــان مــربــوط بــه تئاتر «گــالــیــلــه» به
کارگردانی داریوش فرهنگ بود که سال  88در
سالن اصلی تئاتر شهر ،اجرا کردیم .بعد از این
همکاری چند بار به آموزشگاه شان رفتم و در
کنارشان بودم ،به کالسهایشان سر میزدم و
پس از سالها در پروژه «آقازاده» با ایشان همکار
بــودم ».خداشناس دربــاره تاثیر و اهمیت ویژه
مرحوم تارخ در زمینه آموزش بازیگری توضیح
میدهد« :ایشان بسیار به گردن همصنفیهای
مــا حــق دارنـــد .در آمــوزشــگــاهشــان بازیگران

بسیاری را تربیت کردند که چه به میدان کار
آمدند ،چه نیامدند ،مهم این است که آموزشگاه
ایشان به همراه آموزشگاه آقای سمندریان ،یکی
از پیشروها در زمینه تربیت هنرجوی بازیگری
بود .روحشان شاد ،خیلی زود از بین ما رفتند و
حضورشان میتوانست همچنان کارساز و مفید
باشد».
ایـــن بــازیــگــر در پــاســخ بــه ســوالــی دربــــاره
آموختههایش از زندهیاد تارخ میگوید« :آقای
تــارخ از نسلی بودند که پــای درس استادان
بــزرگ حــوزه تئاتر نشسته و شــاگــردی کرده
بودند ،این تجربه را داشتند و وقتی خودشان
هم آموزشگاه تاسیس کردند ،بنابر شرایط
باید مدام خودشان را در حوزه آموزش و سواد
بازیگری بهروز میکردند .قطعا وقتی با چنین
آدمی همکالم میشوی حرفهای زیادی برای
گفتن دارد ،شخصا در تئاتر «گالیله» بسیار از
حضورشان استفاده کردم و لذت بــردم ،همه
چیز در فضایی کامال دوستانه و رفاقتی اتفاق
میافتاد .آقای تارخ بسیار برای نقش اش وقت
میگذاشت .در یکی از سکانسهای سریال
«آقازاده» که در قبرستان بودیم و ایشان باید این
سکانس احساسی را بازی میکردند ،دیدم که
چند بار خودشان خواهش کردند دوباره تکرار
شود تا به آن حسی که باید و شاید برسند .قبل از
این که بروند جلوی دوربین هم مدام با خودشان
کلنجار میرفتند تا بتوانند جای درست نقش را
در آن لحظه پیدا کنند .آن حساسیت و وسواسی
که اصوال در بازیگران این نسل سراغ داریم،
در ایشان به وفــور دیــده میشد .در
پــشــت صحنه هــم لــحــظــات به
گــپوگ ــف ــت صــمــیــمــانــه و
دوســتــانــه م ـیگــذشــت».
کــاوه خداشناس در پاسخ
بــه ســوالــی دربـــاره ایــن که
آی ــا زن ــدهی ــاد امــیــن ت ــارخ،
هنگام کار بازیگران جوان
را راهنمایی میکرد یا خیر
توضیح میدهد« :چــرا که
نه .اصوال خود بچهها
از ایــشــان

میخواستند کــه اگــر نکتهای بــه ذهــن شان
میرسد ،در حــال و هــوای فــان لحظه نقش
به آ نهــا کمک کنند ،ایشان هم چون روحیه
معلمی داشتند ،خیلی با دل سیر و سر فرصت و
طوری که به کسی بی احترامی نشود ،این کار را
میکردند.منبارهاسرکالسهایشانمیدیدم
که چقدر برای بچهها وقت و انرژی میگذارند و
برایشان مهم بود که تمرینات کالسی درست
انجام شود».
▪تعامل در فضایی صمیمانه

علیرضا استادی که در
«رهایم نکن» آخرین
ســریــال تــلــویــزیــونــی
امین تارخ با این بازیگر
تجربه همکاری دارد،
دربــــــــــــاره س ــاب ــق ــه
آشناییاش با او میگوید« :جناب آقای تارخ از
دیرباز یکی از استادان بزرگ هنرهای نمایشی
بود و در عرصه هنرهای دراماتیک ،شخصیتی
شناختهشده ،محبوب ،باتجربه و بادانش بود و
کمتر کسی در هنرهای نمایشی بود که با ایشان
آشنا نباشد ».استادی ویژگیهای اخالقی و
حــرف ـهای مــرحــوم ت ــارخ را ایــن طــور توصیف
میکند« :ایشان به ویژه برای نسل ما و نسلهای
بعدی پر از دانش ،علم ،تجربه و مهارتآموزی
بود .یکی از ویژگیهای شاخص آقای تارخ توجه
به مبانی علم هنرهای نمایشی بود و تا آخرین
لحظات عــمــرشــان هــم در آمــوزشــگــاهــی که
داشتند ،هنرمندان چشمگیری را
تحویل سینما و تلویزیون ایران
دادند .هنگام کار با ایشان در
سریال «رهایم نکن» ،دیدم
که اخالق درجهیک ،صبر،
علم و حوصله زیادی دارند و
با بازیگران جوان و گروه در
پشت صحنه تعامل دارنــد.
دقــیــقــا هـــمـــان چـــیـــزی که
شخصیتوسریالمیخواست
را تحلیل میکردند و با
یــــک تــحــلــیــل

درست به مرحله اجرا میرساندند ،به همین
دلیل تمام نقشهایی که ایشان بازی کردند
قابل قبول و تاثیرگذار بوده است».
این بازیگر درباره راهنماییهای زندهیاد امین
تارخ به بازیگران هنگام کار ،میگوید« :کسی
که عمرش را در حیطه آمــوزش صرف کرده،
این دغدغه را داشته و با روحیه ،اخالقیات،
منش و رفتارش مانوس شده است .ایشان فیلم
نامه را خوانده بودند و حتی در سکانسهایی
که خودشان حضور نداشتند هم میدانستند
شخصیت باید در چه قالبی قرار بگیرد و از نظر
حسی به چه صورت ارائه شود .با کمال افتخار،
صــبــوری و تــواضــع ،تجربهشان را در اختیار
همکاران خود و به ویژه جوانان میگذاشتند.
استاد هنگام کار و در شرایط سخت کار ،بسیار
خلق بودند و با حلم و صبوری با تک تک
خوش ُ
بچهها گفتوگو مـیکــردنــد ،طــوری کــه آدم
احساس میکرد در خانه خودش و در یک فضای
صمیمانه و راحت است».
▪کارنامهای ُپربار با بازیهای
فراموشنشدنی

زندهیاد امین تارخ در اوایل فعالیت حرفهای
خــود در سینما و تلویزیون ،بــه واســطــه آثــار
مهمی دیده شد .او دهه  60در ساخته ماندگار
محمدعلی نجفی یعنی «سربداران» بازی کرد
و در این مجموعه نقش «شیخ حسن جوری»
رهبر قیام مردمی سربداران در خراسان را
ایفا میکرد .تارخ بعد از این مجموعه ،سال
 64نیز با نقش یک شخصیت ویژه دیگر مانند
«ابن سینا» در سریال «بوعلی سینا» ساخته
کیهان رهگذار دیده و یکی دیگر از آثار مهم
ایــن بازیگر در کارنامه او ثبت شــد .مرحوم
تارخ در مجموعههای پرمخاطب و تاثیرگذار
تلویزیون در دهه  80نیز سهم مهمی دارد .او
سال  81با سریال «سفر سبز» که جزو معدود
سریالهای محرمی ماندگار تلویزیون است،
مــورد توجه مخاطبان قــرار گرفت .چهره و
ُتــن صــدای آرام او در نقش شخصیت «حاج
رضــا» در ذهــن مخاطبان حــک شــده اســت.
موفقیتهای زند هیاد امین تــارخ بعد از این
مجموعه نیز ادامه داشت و او سال  82با یکی از
مهمترین و مشهورترین نقشهای کارنامهاش
یعنی «شوذب» در سریال تاریخی «معصومیت
از دست رفته» دیــده شد .امین تــارخ با بازی
درخشان خود در این مجموعه دیوانگی این
شخصیت را به نمایش گذاشت و تغییرات
شخصیتی را که یکی از یاران حضرت علی(ع)
بود ،اما در دام مادیات و ظواهر دنیایی افتاد و
خزانهدار بنیامیه شد ،با بازی باورپذیر خود
نشان داد .زندهیاد تارخ سال  86نیز با یکی از
اولین و خاطرهانگیزترین سریالهای ماورایی
یعنی «اغــمــا» در تلویزیون حضور داشــت.
شخصیت «دکتر پژوهان» که فریب شیطان را
میخورد و در نهایت به توبه میرسد نیز تبدیل
به یکی از نقشهای به یادماندنی این بازیگر
شد .زندهیاد تارخ آخرینبار رمضان سال 97
با مجموعه «رهایم نکن» در قاب تلویزیون دیده
شد و سپس فعالیت خود را در نمایش خانگی
ادامــه داد .او با سریال پربیننده «آق ــازاده» و
پس از آن با «خسوف» به عنوان آخرین اثرش،
در مدیوم نمایش خانگی حضور داشت .فیلم
«پــرنــده کوچک خوشبختی» ساخته پــوران
درخشنده ،دو اثر ماندگار مرحوم علی حاتمی
«مادر» و «دلشدگان» و همچنین «سارا» ساخته
داریوشمهرجوییازآثارمهمکارنامهسینمایی
مرحوم امین تارخ است.

چهره ها و خبر ها
هـــادی حــجــازیفــر بــا سریال
«پوست شیر» کاری از برادران
محمودی بــه نمایش خانگی
آمد .این مجموعه چهارشنبهها
در پلتفرم فیلمنت منتشر
میشود .حجازیفر اکنون فیلم «دوزیست» را
روی پرده سینما در حال اکران دارد.
حسینمحجوبسریالتاریخی
«جشن سربرون» به کارگردانی
مجتبی راعــی را آمــاده پخش
دارد.حسننجاریانتهیهکننده
ایــن مجموعه در گفتوگو با
ایسنا اعالم کرده است که این سریال بعد از جام
جهانی روی آنتن خواهد رفت.
بــهــاره کــیــانافــشــار بــه زودی
بــا فــیــلــم «مــــرد نـــقـــرهای» اثــر
محمدحسین لطیفی به نمایش
خانگی مـیآیــد .ایــن فیلم که
نمایش آن در سینمای آنالین
فیلیمو به پایان رسیده ،سال  1400در گیشه،
تنها حدود  277میلیون تومان فروخت.
مجید واشقانی اواسط مهرماه با
سریال «عملیات رعد» اثر اصغر
نعیمی به تلویزیون میآید .این
مجموعه پلیسی با بازی مهدی
زمینپرداز ،شهروز ابراهیمی و
مهشید جوادی ویژه هفته فرماندهی انتظامی ،از
شبکه یک پخش میشود.
فــریــبــا مــتــخــصــص از  9مهر
مجموعه «آتــش ســرد» ساخته
رضا ابوفاضلی را از شبکه دو
روی آنتن دارد .پرویز فالحیپور
و عبدالرضا اکبری بازیگران
اصلی سریال و جعفر دهقان ،مهسا کرامتی و
مهدی سلوکی نیز دیگر بازیگران آن هستند.
علیرضا قزوه شاعر و مدیر دفتر
شعر و موسیقی صداوسیما
در واکنش به مخالفت مهران
مدیری با پخش «دورهمی» در
شرایط فعلی ،نوشته آخرین
دریافتی مدیری از صداوسیما  30میلیارد تومان
بوده و او از روی «شکم سیری» نطق میکند.

سینمای جهان

«باردو»  ۲۲دقیقه کوتاه شد
فیلم جدید آلخاندرو ایناریتو پس از نمایش در
جشنواره فیلم ونیز ۲۲ ،دقیقه کوتاهتر شد.
به گــزارش مهر ،هشتمین فیلم ایــن فیلم ساز
مکزیکی که دو بار اسکار بهترین کارگردانی را
دریافت کرده ،امسال برای اولین بار در جشنواره
فیلم ونیز به نمایش درآمد و پس از آن بالفاصله در
تلوراید نیز اکران شد .پس از آن ایناریتو دوباره به
تدوین آن پرداخت و مدت زمان فیلم را کاهش
داد و آن را بدون محاسبه تیتراژ به  ۲ساعت و ۳۲
دقیقه رساند.
همینطوالنیبودنفیلمبهیکیازعواملانتقاداز
آن بدل شده بود و منتقد ورایتی نوشته بود« :فیلم
پر از چیزهای خوب است ،اما سه ساعت طول
میکشد و بیشتر از هر چیز پر از خودش است».

