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پس از نمایش در ونیز و تلوراید
»باردو« ایناریتو 22 دقیقه کوتاه شد

همدلی| فیلــم جدید آلخانــدور ایناریتو پس از 
نمایش در جشنواره فیلم ونیز، ۲۲ دقیقه کوتاه تر 
شــد. به نقل از ورایتی، »باردو« جدیدترین فیلم 
آلخاندرو ایناریتو که از رقبای اسکار امسال است، 

با تدوین جدید ۲۲ دقیقه کوتاه تر شد.
هشــتمین فیلم این فیلمســاز مکزیکی که ۲ بار 
اســکار بهترین کارگردانی را دریافت کرده امسال 
برای اولین بار در جشــنواره فیلم ونیز به نمایش 
درآمــد و پس از آن بالفاصله در تلوراید نیز اکران 
شــد و پــس از آن ایناریتو دوباره بــه تدوین آن 
پرداخــت و مدت زمان فیلــم را کاهش داد و آن 
را بدون محاســبه تیتراژ به ۲ ساعت و ۳۲ دقیقه 

رساند.
ایناریتو گفت: اولین بــاری که فیلمم را با ۲ هزار 
نفر دیگر در ونیز تماشا کردم فرصت خوبی بود تا 
آن را ببینــم و به چیزهایی توجه کنم که می تواند 

از کمی کوتاه شدن سود بیشتر ببرد.
همیــن طوالنی بودن فیلم به یکی از عوامل انتقاد 
از آن بدل شــده بود و منتقد ورایتی نوشــته بود: 
فیلم پر از چیزهای خوب است اما سه ساعت طول 

می کشد و بیشتر از هر چیز پر از خودش است.
»بــاردو« با بازی دانیل خیمنز کاچو در نقش یک 
روزنامه نگار و مستندســاز تحسین شده مکزیکی 
اســت که در میانه یک بحران وجودی به خانه اش 
بازمی گــردد که باعث می شــود هویــت، روابط 

خانوادگی و گذشته اش را زیر سوال ببرد.
»باردو« اولین فیلم ایناریتو پس از »مرد پرنده ای« 
و »بازگشــته از گور« اســت. وی ابتــدا قرار بود 
کارگردانی سریالی تلویزیونی به نام »یک درصد« 
را انجام دهد اما احساس کرد از ساخت »بازگشته 
از گور« خســته اســت و این پــروژه را به تعویق 
انداخت و پس از مدتی کار روی »باردو« را شروع 

کرد.
ایــن فیلم به طور کامــل در مکزیک فیلمبرداری 
و تولید شــده اســت و اولین پروژه این کارگردان 
پــس از اولین فیلم بلندش »عشــق ســگی« در 
ســال ۲۰۰۰ است که در مکزیک ساخته می شود. 
داریوش خنجی فیلمبردار نامزد اسکار فیلمبرداری 

»باردو«  را انجام داده است.
این فیلم ۱۸ نوامبر در ســینماها اکران می شود و 
پــس از آن از ۱۶ دســامبر از طریق نتفلیکس در 

دسترس قرار می گیرد.

 محمود قنبری: باید مراسمی در شأن 
منوچهر اسماعیلی برگزار شود

علت عقب افتادن چهلم دوبلور معروف

همدلی| محمود قنبری؛ دوبلور باسابقه کشورمان 
یــاد و خاطره منوچهر اســماعیلی را در آســتانه 

چهلمین روز درگذشت این هنرمند زنده کرد. 
قنبری می گوید: با وجود اینکه اســتاد سال ها بود 
کار نمی کــرد اما جای خالــی اش در دوبله واقعا 
حس می شود و اگر صد سال هم بگذرد جایگزینی 

نخواهد داشت.
 منوچهر اسماعیلی، دوبلور هنرمند و پیشکسوت 
کشورمان ۳۱ مرداد ماه امسال بر اثر ایست قلبی 

و عوارض ناشی از کرونا درگذشت.
محمود قنبری، درباره برگزاری مراســم چهلمین 
روز درگذشت زنده یاد اسماعیلی گفت: تا جایی که 
من اطالع دارم برای این مراســم فعال برنامه ریزی 
نشده اســت؛ البته به خاطر ناآرامی ها گویا مراسم 
ایشان عقب افتاده است. از طریق انجمن دوبله هم 
قرار بود مراسم نکوداشت برای ایشان برگزار شود 

که فعال دست نگه داشته اند.
او اظهار کرد: منوچهر اســماعیلی آنقدر بزرگ بود 
که برگزاری یک مراســم کوچک در شــأن ایشان 
نیســت؛ بنابرایــن فعال هم خانواده ایشــان و هم 
انجمن دوبله دســت نگه داشــته اند تا ان شاءاهلل 
مراســمی درخور شــأن این اســتاد برگزار شود. 
قنبری در پایان به جای خالی منوچهر اسماعیلی 
در عرصه دوبله اشاره کرد و گفت: همیشه گفته ام 
با رفتن منوچهر، گوهر یگانه ی دوبله کشور رفت. 
با وجودی که او سال ها کار نمی کرد اما چقدر جای 
خالی اش حس می شود. روحش شاد. تنها صداست 
کــه می ماند. منوچهر اســماعیلی رفت اما آثارش 
همیشه جاودان می ماند. خودش رفت اما صدایش 
هنوز هست و اگر صد ســال بگذرد جایگزینی در 

دوبله نخواهد داشت.
ایسنا، از همسر مرحوم منوچهر اسماعیلی جویای 
برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت این دوبلور 
فقید شد که او هم تصدیق کرد به دلیل ناآرامی ها 
و اتفاقات اخیــر برگزاری مراســم یادبود فعال به 

تاخیر افتاده است.

ارکستر  رهبر  یونسی،  مازیار  سارا حیدرنژاد| 
ســمفونیک آیسو اســت که با تمام وجود، 
ســختی ها و مشــکالت موجود بر سر راه 
ارکســترهای خصوصی را چشیده و به جان 
خریده است. ارکستر سمفونیک آیسو یا همان 
ارکستر سمفونیک اتریش و ایران، ارکستری 
خصوصی است که سعی کرده گامی در جهت 
اعتالی فرهنگ موســیقایی این ســرزمین 
بردارد اما رهبر این ارکســتر معتقد اســت 
ادامه روند موجود، کار را برای او و همراهانش 
سخت می کند. ارکسترهای خصوصی در ایران 
نه تنها از سوی بخش دولتی تغذیه نمی شوند 
بلکه موردحمایت NGOها هم نیســتند. با 
مازیار یونسی به گفت وگو نشستیم تا در مورد 
چالش هایی صحبت کنیم که ارکستر آیسو با 
آن روبرو است. گفت وگوی ما با این موزیسین 

و رهبر ارکستر را در ادامه می خوانید:

 شما رهبر یکی از ارکسترهای خصوصی ایران 
هستید. ارکسترهای خصوصی در کشورمان با 
مشکالت مختلفی دست وپنجه نرم می کنند. 
شما به عنوان رهبر ارکستر خصوصی »آیسو« 

کدام چالش را برجسته تر دیده اید؟
به طور حتم اولین چالشی که بر سر راه یک کار گروهی 
که با هزینه های خصوصی تأمین می شود، وجود دارد 
مباحث مالی است. ارکسترهای خصوصی نیز از این 
قاعده مستثنا نیستند. وقتی به منابع دولتی دسترسی 
نداشــته باشــید برای پرداخت حقوق نوازندگان و 
همچنین اجاره ســالن های کنسرت با مشکل روبرو 
می شــوید چراکه ارکســترهای خصوصی در ایران 
مانند اروپا و سایر نقاط جهان از حمایت های گسترده 
مردمی و اسپانسرهای خصوصی برخوردار نیستند. 
موزیسین های موسیقی کالسیک مانند فعاالن ژانر 
پاپ نیستند. موسیقی پاپ به یک صنعت تبدیل شده 
و به هیچ عنوان با دغدغه مالی دست به گریبان نیست 
اما ارکستر آیســو با نزدیک به هفتاد نوازنده شرایط 

کامالً متفاوتی دارد.
 به بحث حمایت از ارکســترهای خصوصی 
اشــاره کردید. چرا این ارکســترها در ایران 
نمی توانند توجه حامیان مالی غیردولتی را به 

خود جلب کنند؟
ارکسترهای خصوصی در دیگر نقاط دنیا موردحمایت 
گسترده مردمی قرار دارند و شرکت ها و کمپانی های 
بزرگ جهات باهــدف حمایــت از فرهنگ و هنر، 
اسپانسرینگ این ارکسترها را بر عهده می گیرند اما 
نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این اســت 
که باوجود تأمین کامل ارکسترهای سمفونیک توسط 
بخش خصوصی در خارج از ایران، بازهم دولت چتر 
حمایت خود را از ســر ارکســتر برنمی دارد. به طور 
مثال ارکستر آیســو موردحمایت انجمن فرهنگی 
اتریش اســت ولی ما در ایران با معضل تهیه سالن 
روبرو هستیم. تنها دو سالن در تهران وجود دارند که 
می توانند جوابگوی نیازهای تمرینی ارکستری مانند 
آیسو باشــند اما این سالن ها معموالً تا ماه ها بعد پر 

هســتند یا هزینه های بســیار باالیی را درخواست 
می کنند. درمجموع معتقدم برای جلب نظر بخش 
غیردولتی یا همان NGOها به پیش زمینه فرهنگی 

نیاز داریم.
 موسیقی کالســیک مانند پاپ طرفداران 
پرشــماری ندارد که به تبع آن خیال شما از 
پر شدن ســالن و خرید تمام بلیت ها توسط 
تماشاگران راحت باشد. از سوی دیگر برخی 
معتقدند قیمت بلیت های ارکسترهایی مانند 
است.  گران  آیسو  و  فیالرمونیک  سمفونیک، 

دراین باره چه نظری دارید؟
ارکســترهای موسیقی کالســیک معموالً از تعداد 
نوازندگان زیادی تشــکیل شده است که طبیعتاً هر 
یک از آن ها باید برای اجرای خود حق الزحمه دریافت 
کنند. بلیت های اجراهــای ما هم قیمت نامتعارفی 
ندارد و مانند کنســرت های پاپ و سنتی بین ۱۰۰ 
تا 5۰۰ هزار تومان است. متأسفانه ما در هر دو سو با 
مشکل مواجه هستیم. ازیک طرف نمی توانیم نیازهای 
مالی نوازنده ها را به طور کامل رفع کنیم تا دغدغه ای 
نداشته باشند و تمرکز خود را تنها روی موسیقی قرار 
دهند. از سوی دیگر عمده مخاطبان ما را دانشجویان 
تشــکیل می دهند. این قشــر هــم از تمکن مالی 
چشمگیری برخوردار نیستند که بتوانند تماشای یک 
کنسرت از ارکستر را در سبد فرهنگی ماهانه خود قرار 
دهند. اگر طبقه فرهنگی ما می توانست بدون دغدغه 
بلیت های اجراهای ارکسترهای موسیقی کالسیک را 
تهیه کند، اطمینان داشته باشید شرایط برای این نوع 

از موسیقی بسیار بهتر بود.
 مسئوالن دولتی و متولیان فرهنگی چگونه 

می توانند به ارکسترهای خصوصی کمک کنند؟
متأسفانه سیاست های کالن در موسیقی ایران با توجه 
به موسیقی پاپ تبیین می شود. به طور مثال وقتی 
می خواهیم تاالر رودکی را بــرای تمرین یا اجرا در 
اختیار بگیریم، درخواست هزینه ۱۰ میلیون تومانی 
برای برگزاری یک شب کنســرت را دارند. پرداخت 
چنین هزینه ای تنها از عهده فعاالن عرصه موسیقی 
پاپ برمی آید و ارکستر آیسو یا سمفونیک نمی تواند 
چنین مبالغی را بپردازد. به نظر من برای ارکسترهای 
موسیقی کالســیک باید تمهیدات ویژه ای در نظر 
گرفت چون ادامه روند موجود یا موسیقیدان های این 
ژانر را دلســرد می کند یا زیر بار هزینه های سنگین، 
کمر خم می کنند. البته نبایــد از صحبت های من 
سوءبرداشــت صورت بگیرد که من با موسیقی پاپ 
مخالف هستم. خیر، به هیچ عنوان این طور نیست اما 
اعتقاد دارم شــرایط موسیقی پاپ و کالسیک کاماًل 
متفاوت اســت. یک نوازنده در گروه موســیقی پاپ 
می تواند با چند جلســه تمرین همراه با خواننده به 
اجرا بپردازد ولی نوازندگان موسیقی کالسیک باید 
تعداد جلســات زیادی را به تمرین مشغول شوند تا 
بتواند به هماهنگی الزم با دیگر اعضای ارکستر برسد. 
این مسئله نیازمند صرف انرژی، زمان و هزینه است. 
بنابراین نوازنده موســیقی کالسیک باید بازخوردی 
از هزینه ها را در قالب دریافتی مناســب ببیند تا از 
پا ننشــیند، نه این که ببیند با وجود تحمل چندین 
برابر سختی ها، حقوقی نزدیک به یک پنجم نوازنده 
موسیقی پاپ را هم دریافت نمی کند. مطمئن باشید 
نوازنده هرقدر هم که عاشق موسیقی و کارش باشد، 
اگر شاهد چنین اتفاق باشد انگیزه و اشتیاق خود را 

برای ادامه کار از دست می دهد. مسائل مالی برای هر 
فردی در هر شــغل و جایگاه اجتماعی اهمیت دارد 
و همان طور که گفتم مســئوالن امر باید تمهیدات 
ویژه ای را بیندیشند تا به ارکسترهای خصوصی کمک 

شود.
 از بحــث حمایت های دولتــی که بگذریم، 
برخورد مردم با ارکستر آیسو که یک ارکستر 
سمفونیک خصوصی محسوب می شود، چگونه 

است؟
شــاید باورش کمی سخت باشد اما بیشترین میزان 
اســترس، زمانی به ما وارد می شــود که در ایران به 
روی صحنه می رویم. همان طور که می دانید ارکستر 
آیسو، اجراهای کوارتت کاســته را غالباً در خارج از 
کشــور برگزار می کند اما ترس از قضاوت نادرست 
توسط مخاطب ایرانی، به شدت ما را نگران می کند. 
به قول معروف »نگاه به کار مفیدم کس نمی کند اما 
هزار دیده در انتظار یک اشتباه من است« هر چه قدر 
هم که ما اجرای بی نقصی داشته باشیم، اگر یک بار 
انگشت من روی پیانو بلغزد، مطمئن باشید مخاطب 
ایرانی هرگز این اتفاق را فراموش نمی کند و همیشه 
ارکستر آیســو را با لغزش انگشت من روی پیانو به 

یاد می آورد!
 واکنش مخاطب غیرایرانی به لغزش احتمالی 
انگشت شما روی ساز چیست؟ آن ها به سادگی 

از این مسئله عبور می کنند؟
مخاطب غیرایرانی تمام تمرکز خود را بر روی لذت 
بردن از اجرا و کنسرتی قرار می دهد که برای تماشای 
آن هزینه کرده اســت. متأسفانه در ایران اشتباهات 
بسیار برجسته می شوند اما مخاطب خارجی به این 

مسائل توجهی ندارد. البته خوشبختانه یا متأسفانه 
حواشــی در موسیقی کالســیک بسیار کمتر است 
چون آن طور که بایدوشــاید در کانون توجهات قرار 
ندارد اما در ســایر ژانرهای فرهنگی و هنری مانند 
ســینما می بینیم که برخی صرفاً برای ایرادگیری و 
نقد مغرضانه به سالن ها می روند، نه برای حمایت یا 
لذت بردن از تماشای اثر. ارکستر آیسو تنها ارکستر 
سمفونیک خصوصی در ایران است که برخالف دیگر 
ارکسترها سازهای بادی و کوبه ای درون خود دارد. در 
همین راســتا تعداد نوازنده های حاضر در ارکستر ما 
به نسبت دیگر ارکسترها بیشتر است. بنابراین انتظار 

حمایت بیشتری داریم.
 موسیقی کالسیک نه تنها در ایران بلکه حتی 
در دیگر نقاط جهان هم  طیف خاصی که معموالً 
میان سال و ســالمند هستند را مخاطب قرار 
می دهد. تصور نمی کنید اقبال کمرنگ جوانان 
باعث می شــود بخش خصوصی رغبتی برای 
حمایت از ارکسترهایی چون شما نداشته باشد؟

در تمام دنیا مخاطبان و دوســتداران موســیقی 
کالسیک و کسانی که به کنسرت های ارکسترهای 
ســمفونیک می روند، موهای جوگندمی و سفید 
دارند اما بحث حمایــت جدا از عالقه و حضور در 
سالن های کنسرت است. جوانان اروپایی می دانند 
که برای رشــد و تعالی فرهنگی کشورشــان، چه 
خودشــان دوستدار موســیقی کالسیک باشند یا 
خیر، باید از این نوع موسیقی حمایت کنند. شاید 
بسیاری از جوانان ما حتی ۱۰ قطعه از محمدرضا 
شــجریان را گوش نکرده و نام سه آلبوم او را هم 
ندانند اما متوجه هستند که این فرد چه تأثیری بر 
فرهنگ موسیقایی این مرزوبوم گذاشته و به همین 
دلیل از او و موســیقی سنتی حتی اگر مخاطبش 

نباشند، حمایت می کنند.
 نام ارکســتر سمفونیک آیســو از کلمات 
»ارکستر ســمفونیک اتریش و ایران است« 
تشکیل شده است. به طور دقیق چه ارتباطی 

میان این ارکستر با اتریش وجود دارد؟
نزدیک به ۱5 سال است که ما موردحمایت انجمن 
فرهنگی اتریش قرار داریم. البته این حمایت ها کاماًل 
تعریف شده است، بدین معنا که این انجمن، سالن 
تمرین به ما می دهد یا اســاتیدی را برای تدریس به 
ارکســتر ما می فرستند. اتریش به مسئله فرهنگ و 
هنر به شدت اهمیت می دهد و با چنین حمایت هایی 
ســعی در ایجاد مراودات فرهنگی میان خود و دیگر 
کشــورهای جهان دارد. ما هم بــا اجرای قطعاتی از 
آهنگسازان اتریشی سعی می کنیم طرف دیگر ترازو 
را سنگین کنیم تا تبادل فرهنگی رخ دهد. ما در این 
راه با سختی های بسیار زیادی روبرو بوده ایم. البته این 
مشکالت به طورکلی دامن موسیقی کالسیک ایران 
را گرفته بود. حتماً می دانید که ارکستر سمفونیک 
تهران پیــش از روی کار آمدن دولت یازدهم تا مرز 
تعطیلی پیش رفت. فکر می کنــم همین که اجازه 
فعالیت در عرصه موســیقی را داریم باید شکرگزار 
باشــیم و دیگر جایی برای مطالبات و درخواســت 

امکانات باقی نمی ماند.

گفت وگوی با مازیار یونسی رهبر ارکستر آیسو درباره موانع حضور NGOها در موسیقی ارکسترال 

چشمانتظارتمهیداتویژهایم

همدلی| چند روز قبل به علت سکته قلبی در یکی از بیمارستان های 
تهران بستری شــد. بی خبری فراگیر عموم مردم در این روزها به 
بی اطالعی جامعه فرهنگ و هنر از او دامن زد تا سرانجام شنبه دوم 
مهرماه خبر برسد که از دنیا رفته است. امین تارخ متولد مردادماه 
ســال ۱۳۳۲ در دهه 5۰ از دانشــکده هنرهای نمایشی دانشگاه 
تهران فارغ التحصیل شد و در طول حدود نیم قرن فعالیت در عرصه 
بازیگری نقش های ماندگاری را در سینما، تئاتر و تلویزیون خلق کرد. 
او همچنین در سال های گذشته با تأسیس یک موسسه آموزشی در 

حوزه بازیگری چهره های مطرحی را به سینمای ایران معرفی کرد.
ازجمله آثار تارخ در سینمای ایران به »مرگ یزدگرد« بهرام بیضایی، 
»پرنده کوچک خوشبختی« به کارگردانی پوران درخشنده، »پاییزان« 
به کارگردانی رسول صدرعاملی، »سرب« مسعود کیمیایی، »مادر« 
به کارگردانی علی حاتمی، »مجسمه« ساخته ابراهیم وحیدزاده و 
»ســارا« به کارگردانی داریوش مهرجویی می توان اشاره کرد. او در 
تلویزیون هم در سریال های زیادی بازی کرده  که یکی از نقش های 
ماندگارش در نقش ابن سینا بوده است.»سربداران«، »شیخ مفید«، 
»آپارتمان«، »سفر سبز«، »معصومیت ازدست رفته« و »جراحت« از 
دیگر سریال های شاخص این بازیگر است که در خاطر بسیاری از 
عالقه مندانش ثبت شده است. زمانی که سال ۱۳۷۰ در ساخت فیلم 
»دلشدگان«ـ  اثر زنده یاد علی حاتمیـ  باهم همکاری داشتند، شاید 
هیچ گاه گمان نمی کردند که تولد و مرگ شان تنها بافاصله یک روز 
در تقویم رقم بخورد و بدین گونه مرگ امین تارخ در حوالی زادروز 
شجریان سیلی از خاطرات قطعه »گلچهره« را به خاطرمان بیاورد.

دوم مهرماه ۱۴۰۱ در تاریخ هنر به نام امین تارخ؛ بازیگر سرشناس 
ایرانی  ثبت شد که در سن ۶۹ سالگی از دنیا رفت. بازیگری که در 
دهــه ی ۷۰ درحالی که هنوز جوان بود و رعنا، در نقش هنرمندی 
جوان، مقابــل دوربین علی حاتمی رفت و نقش یک خواننده را با 
صدای محمدرضا شجریان ایفا کرد؛ کاراکتری که در جریان داستان 
همان فیلم هم اجل مهلتش نداد.»دلشدگان« را می توان فیلمی در 
رثای موسیقی دانست. برداشتی آزاد و شخصی از سه داستان واقعی 
در زمان قاجار که در آن گروهی از نوازندگان ســازهای ایرانی برای 
پر کردن صفحه موسیقی به خارج از کشور سفر می کنند.نخستین 
داستان به سفر نوازندگان مشهور موسیقی ایران به شهر پاریس در 
سال ۱۲۸۶ خورشیدی در دوران محمدعلی شاه قاجار به سرپرستی  
آقاحسینقلی برای ضبط صفحه موسیقی مربوط می شود. دومین 
داستان نیز ســفر گروهی از هنرمندان برای ضبط صفحه به شهر 
لندن با پشتیبانی یک بازرگان ارمنی به نام هامبارسون است که پس 
از بازگشت از لندن میان وی و هنرمندان مشکالتی به وجود می آید 

و قرارداد ضبط فسخ می شود.
ســومین داستان نیز سفر گروهی دیگر از موسیقی دانان به همین 

منظور به شهر تفلیس در سال ۱۲۹۳ خورشیدی است. 
 خاطرات دوران دانشجویی

رضا بابک که در دوره دانشجویی چند همکاری با امین تارخ داشته 

اســت، با ابراز تأســف فراوان از درگذشت این هنرمند، از خاطرات 
خوش دوران دانشجویی شان سخن گفت؛ از دورانی که دکتر محمد 
کوثر، ریاســت گروه تئاتر را بر عهده گرفت و از روزگاری که امین 
تارخ با بازی درخشانش، ستاره ای در دنیای بازیگری به شمار می آمد.

بابک با به یادآوردن روزهای پر تب وتاب دانشــکده هنرهای زیبا به 
ایســنا گفت: من و امین تارخ هم دانشکده ای بودیم. البته ایشان از 
ما جوان تر بود و ســال پایینی ما بود ولی از همان دوران باهم چند 
نمایش در خدمت دکتر محمد کوثرـ  استاد شناخته شده تئاترـ  کار 
کردیم.رضا بابک از امین تارخ به عنوان بازیگری قدرتمند یاد کرد و 
گفت: متأسفم که بازیگری توانا را از دست دادیم که هم در کار بازی 
چیره دست بود و صدای زیبا و چهره دوست داشتنی اش، حضورش 
را گرم تــر هم کرده بود. زمانی که زنده یاد دکتر کوثر آموزش را در 
دانشکده هنرهای زیبا بر عهده گرفت و کارهایی متفاوت درزمینه 
تئاتر را آغاز کرد، با امین تارخ در دو نمایش »لورنزاچیو« و »هنری 
چهارم« که برای تلویزیون ضبط کردیم، در خدمت ایشــان بودیم. 
امین تارخ بسیار بازیگر خوبی بود، خوش برخورد، باهوش و توانمند. 
او از آن بازیگرانــی بود که صحنه را از آن خود می کرد و حضورش 
چه روی صحنه و چه مقابل دوربین، تماشایی بود.بابک از تالش های 
امین تارخ در پرورش بازیگران جدید هم به خوبی یاد کرد: او درزمینه 
آموزش هم بســیار فعال بود و در مؤسسه آموزشی خود بازیگرانی 
خوب و توانا تحویل جامعه داد. امین تارخ همواره در کار هنر بسیار 
زنده و پویا بود، چه در مقام بازیگری و چه در حیطه آموزش. یادش 
خوش! بابک درگذشت امین تارخ را به خانواده این هنرمند، جامعه 
هنری و مردم کشورمان تسلیت گفت و ابراز تأسف کرد: به همسر 
و فرزندان این هنرمند تســلیت می گویم و به مــردم ایران درود 
می فرستم که این غم بزرگ را به همراه دیگر غم های بزرگی که به 

ما هجوم آورده، تحمل می کنند. 
تئاتر؛ معلم اول

تئاتر آغازگر راهی بود برایش که به ســرعت به تلویزیون کشیده 
شــد و چند سال بعد در ســینما هم امتداد یافت، اما درنهایت 
این مســیر در تلویزیون پایان یافت. امین تارخ ـ بازیگر مطرح 
کشــورمانـ  عصر شنبهـ  دوم مهرماهـ  در حالی چشم هایش را 
برای همیشه به روی دنیای بازیگری بست که در حدود نیم قرن 
فعالیت، چشم های بسیاری از بینندگان تلویزیونی را مسحور هنر 
و نقش هایش کرده بود.آغاز حضــور تارخ در تلویزیون، به چند 
کار محــدود قبل از انقالب برمی گــردد که آن ها هم باز با تئاتر 
و ســاختارهای تئاتری فصل مشترک بسیار داشتند. با پیروزی 
انقالب اسالمی اما سریال تاریخی »سربداران« به ناگاه جوالنگاهی 
شد برای عرضه هنِر بازیگری که تا آن روز استعدادش برای بیننده 
تلویزیونی نهفته مانده بود. در آن ســال های ابتدایی دهه ۶۰ ، 
امین تارخ، سوسن تسلیمی، علی نصیریان و محمدعلی کشاورز 
»سربداران« را به عنوان اثری ماندگار برای صداوسیما ثبت کردند 
و ایفای نقش »شــیخ حسن جوری« ســکوی پرتابی شد برای 

بازیگرش تا کمتر از دو سال بعد نقش »بوعلی سینا« را در سریال 
کیهان رهگذر بازی کند. 

 سریال سربداران 
محمدعلی نجفیـ  کارگردان »سربداران«ـ   در این زمینه یادآور 
شــده است که کیهان رهگذر در سریال »ســربداران« انتخاب 
بازیگران را به عهده داشــته است. گویا رهگذر با امین تارخ آشنا 
بوده و او را در ابتدا برای نقش »محمدبیک« به نجفی پیشنهاد 

می دهد.
نجفی درباره علت انتخاب تارخ برای نقش »شیخ حسن جوری« 
به یکی از رسانه های تخصصی سینمایی چنین گفته است: »در 
جلســه ای با این بازیگر در حال گفت وگو بودیم که یک دفعه از 
بیرون صدایی آمد و امین تارخ به ســمت صدا برگشت. حالت 
و نگاهی که به یک باره در چهره اش دیدم نظرم را تغییر داد و به 

مرحوم رهگذر گفتم او را برای نقش شیخ حسن می خواهم.«
در آن زمان افراد بسیاری برای نقش شیخ حسن تست داده بودند 
اما هیچ کدام باب میل محمدعلی نجفی نبودند. از طرفی تفاوت 
فاحشی بین شخصیت محمدبیک با شیخ حسن وجود داشت و 
همین باعث شده بود تا قانع کردن رهگذر برای این تغییر تصمیم 
سختی باشد؛ »حتی زمانی که به تارخ پیشنهادش را دادم کمی 
جا خورد، اما به تدریــج او نیز موافقت کرد. امین تارخ را با تئاتر 
می شناختم، ولی در آن لحظه چیزی وجود داشت که پیش از این 
ندیده بودم. او از آن دسته بازیگرانی است که آن دارد. این ویژگی 
خاص در کنار صدای تأثیرگذار و نوع نگاهش قطعاً او را شایسته 

بازیگری کرده است.«)نجفی، سوره سینما(
 سریال بوعلی سینا

پس از »سربداران« و بازی در سریال محمدعلی نجفی، امین تارخ 
در ســریال خوِد کیهان رهگذر در نقش بوعلی سینا بازی کرد. 
یک مجموعٔه تلویزیونی ایرانی که در سال ۶۴ با محوریت زندگی 
ابن سینا، دانشمند ایرانی، در شهرستان اردستان و مسجد جامع 
تاریخی آن ســاخته شد.کیهان رهگذر و امین تارخ زمانی با هم 
آشنا شدند که تارخ در نمایش »اتللو« نقش یاگو را بازی می کرد. 
این آشنایی به همکاری آن ها در سریال »شهر من شیراز« و بعد 
هم »سربداران« انجامید.رهگذر معتقد بود، چهره امین تارخ به 
نقاشی هایی که از چهره ابن سینا حکیم موجود است شباهت دارد 
و این ویژگی، یکی از دالیل انتخاب تارخ برای بازی در این نقش 
بود؛ به همین دلیل امین تارخ برای بازی در این ســریال گریم 

بسیار سنگینی نداشت، گریمی که درعین حال چندان هم ساده 
نبود.امین تارخ درباره ی سریال بوعلی سینا گفته بود: »در آغاز راه 
بودیم، همه جوان و پرانرژی و می خواستیم هرروز بهتر از روز قبل، 
کارهای بهتر و باکیفیت تری بسازیم. گمان می کردیم قرار است 
به جاهای فوق العاده ای برسیم!«او بازی در نقش بوعلی را یک بُرد 
پیش از بازی برای خود دانســته و تأکید کرده بود: »نقش هایی 
هست که بازیگر قبل از ایفای آن نیمی از بازی را برده است.«پس 
از بوعلی سینا، سریال های شیخ مفید و معصومیت ازدست رفته، 
اولی به کارگردانی سیروس مقدم و دیگری ساخته داوود میرباقری 
ازجمله سریال های تاریخی هستند که با نقش آفرینی امین تارخ 

در قاب جادو تماشایی شدند.
 معصومیت ازدست رفته 

تارخ در »معصومیت ازدست رفته« نقش اول و شخصیتی به نام 
شــوذب را بازی می کرد. مردی از یاران امام علی )ع(  که پس از 
مدتی خزانه دار کوفه و امویان می شــود. میرباقری شوذب را در 
میانه عشق بین دو زن ترسیم می کند. تارخ برای ایفای این نقش 
جایزه بهترین بازیگر مرد درام تلویزیونی از جشن حافظ را از آن 
خود کرد. او در این سریال ایفاگر نقشی بود که البته در اسناد و 
واقعیت های تاریخی اساساً هیچ ریشه ای ندارد و داستان او، برآمده 
از تخیل سازندگان ســریال »معصومیت ازدست رفته« ازجمله 
داوود میرباقری بود. حتی علی رغم اینکه نام یکی از شهدای کربال 
شوذب است، ولی این شخصیت ارتباطی با او ندارد.»معصومیت 
ازدست رفته« ساخته شده در سال۱۳۸۲، پایانی بود بر سریال های 
تاریخی امین تارخ و پس ازآن بود که او را صرفاً در داســتان های 
معاصر تلویزیونی می دیدیم.»اغما« به کارگردانی سیروس مقدم 
ازجمله مجموعه های پرسر و صدایی بود که این بازیگر ایفا کرد. 
این ســریال برای رمضان ســال ۸۶ در ژانر ماورایی ساخته شد 
و بســیاری از بیننده ها را پای تلویزیون نشاند.عزت اهلل ضرغامی 
در اظهارنظری درباره سریال اغما گفته بود: »اغماء به عنوان یک 
سریال تأثیرگذار و موفق موردتوجه مقام رهبری بود و حتی چند 
روز گذشته نیز که امین تارخ با رهبری دیدار داشتند ایشان تأکید 
کردند که این سریال یکی از ســریال های مطلوب است و باید 

ساخت چنین سریال هایی بیشتر شود.«
 تارخ در جراحت

»جراحت« ساخته محمدمهدی عسگرپور دیگر سریال موفقی 
بود که امین تارخ در نقش »بزرگ« مقابل دوربین آن رفت. این 
ســریال هم برای رمضان ساخته شد و سال ۸۹ روی آنتن رفت. 
همکاری عسگرپور با امین تارخ هشت سال بعد در سریالی دیگر 
با نام رهایم نکن تکرار شد که اتفاقاً این مجموعه هم مناسبتی 
بود.»رهایم نکن« که در رمضان ۱۳۹۷ از شبکه سه پخش شد، 
آخرین سریالی است که امین تارخ در آن بازی داشته است.البته 
او دو ســال بعد در سریال های »آقازاده« و سپس »خسوف« هم 
بازی کرد امــا هردوی این مجموعه ها که آخرین کارهایش هم 
محسوب می شوند، در شبکه نمایش خانگی شکل گرفت.»گاهی 
به پشت سر نگاه کن« مازیار میری، خسته دالن سیروس الوند، 
سفر سبز محمدحسین لطیفی، باران عشق احمد امینی و فریدون 
حسن پور دیگر مجموعه های تلویزیونی است که ثبت کننده تصویر 

و هنرمندی امین تارخ در قاب تصویر یک سریال بوده اند.

امین تارخ؛ چهره نامدار عرصه بازیگری درگذشت

زنگ آخر برای معلِم بازی 

دریچه


