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بزرگداشت

حسام در فصل اول این سریال کنار مردان جنبش جنگل
ومیرزا کوچکخانجنگیدوبعداز آندر نظامسوسیالیستی کهفکر میکرد
قرار است ظلم را از صفحه زمین محو کند ،خدمت صادقانهاش را
ادامه داد طوری که از همسر و دخترش لیلی هم دل کند و جدا شد

عزت تاجیکستان

پوسترهای برخی از آ ثاری که عبدالرزاق در آنها بازی کرده بود

بــه گــزارش بیبیســی ،عبدالــرزاقاف نزدیــک بــه 14ســال در تئاتــر موســیقی-کمدی شــهر خجنــد ،تئاتــر
الهوتــی و تئاتــر جوانــان شــهر دوشــنبه و اســتودیوی تاجیکفیلــم بهعنــوان هنرپیشــه و کارگــردان
فعالیــت کــرده ا ســت .در ســا لهای  1987-۱۹90ریا ســت اتحاد یــه خاد مــان تئا تــر در تاجیکســتان را
برعهده داشــت و از ســال  ۲۰۰۲تا پایان عمر مدیر و رهبــر هنری تئاتــر غیردولتی «پدیده» بود و ســال ۱۹۸۷
عنوان افتخــاری هنرمنــد مردمــی تاجیکســتان را دریافت کــرد .یکــی دیگــر از هنرمنــدان و صاحبنظران
تاجیــک معتقــد اســت تاجیکســتان ایــن اتفــاق را کــه در دهههــای  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰میــادی شــهر دوشــنبه
«مرکز فرهنگی آســیای میانه» شــده بــود ،مدیــون بازیگرانی چــون عبدالرزاقاف اســت .حســامآقا ،نقش
بهیادماندنــی او در ســریال در چشــم بــاد هرچنــد کــه مهمتریــن همــکاری او بــا آ ثــار ایرانــی اســت امــا این
بازیگر نامدار تاجیک پیشــتر در ســریال شــکرانه نیز نقش ســرگرد پلیس تاجیکســتان را ایفا کرده است.
عبدالرزاقاف بهگفته خودش در بیش از 80فیلم که  10یا 15مورد از آنها ،پروژه جهانی بودهاند ،نقشآفرینی
داشــته کــه مهمتریــن آنهــا را «مــرگ رباخــوار» میدانــد و میگویــد« :مــن در آن فیلم نقــش اساســی را بازی
میکردم و این بــه 100فیلم بهترین جهان ،داخل اســت .کارگردانش طاهر صابر بــود .فیلمهای زیادی بازی
کردم .با باندارچوک کار کردم ،با شوکشین کار کردم .البته با ایشان هم دوست بودم و با هم در یک آکادمی
درس میخواندیم .تارکوفسکی دوســت صمیمی من بود و میآمد تاجیکســتان و من میرفتم مسکو .با
استورپر کار کردم .با همه کارگردانان بزرگ تاجیکستان و ازبکستان کار کردم».

ح ـب ـیــب عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرزاقاف ش ــای ــد بـ ـ ــرای ت ــئ ــات ــر و
سینمای تاجیکستان مانند عـ ــز تا ...انتظامی
بــاشــد ب ــرای تـئــاتــر و سینمای ایـ ــران .ای ـنطــوری
ـام در چشم
آدرس بهتری مـیشــود داد امــا حـسـ ِ
بـ ــاد پ ــدی ــده م ـس ـت ـق ـلتــری اسـ ــت چـ ــرا ک ــه همه
ن ـقـشهــای ب ـهیــادمــانــدنــی فـیـلـمهــا و ســریــالهــا
اگــر چــه بــا بــاز ی ـگــرانشــان ات ـحــاد و عینیت دارنــد
اما از آنها مستقل هم هستند .حسام در فصل
اول ا ی ــن ســر یــال کـنــار مـ ــردان جنبش جنگل و
م ـ ـیـ ــرزا ک ــو چـ ـکخ ــان ج ـن ـگ ـیــد و ب ــع ــد از آن در
نظا مسوسیالیستی کــه فکر مـیکــرد ق ــرار است
ظلم را از صفحه زمین محو کند ،خدمت صادقانهاش را ادامه داد طوری که از همسر و دخترش لیلی هم
دل کند و جدا شد و از لیلی هم مبارزی پوالدین در یونیفرم خشک شورویایی ساخت .اما طولی نکشید
که در نــامـهای به دخترش اعـتــراف کــرد که شلیک کــردن ،راه ساختن جهانی بــدون ظلم نیست .این
حرفها را باید از زبان عبدالرزاقاف با فارسی دورافتاده اما اصیلی میشنیدیم که روزی زیر چکمههای
قدرت اول بلوک شرق قرار گرفت تا بعدا که فصل سوم در چشم باد به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
رسید بدانیم کدام شلیک کردن با کدام اسلحه چه دنیایی را خواهد ساخت.
حــاال رئیــس حــزب بعــث عــراق بــه عنــوان شــعبهای از همــان تفکــر سوسیالیســتی داشــت چکمههای
اســتالین را روی خــاک ایرانی میتازانــد که حســام در برابر دیکتاتــوری رضاخانیاش ایســتاده بــود و بیژن،
مجنون همان لیلی تاجیک ،از آن دفاع کرده بود و حاال مفهوم تازهای از شلیک کردن در ادبیات مقاومت
داشــت شــکل میگرفــت .بــرای همیــن هــم هســت کــه مونولوگهــای حســامآقا پــدر لیلــی در نامهاش
به دختــری کــه مبــارزه بــرای برابــری و آزادی انســان را بــا شــلیک کــردن بــه بیگناههــا در یونیفرم شــوروی
اشتباه گرفته بود تا آخرین قسمت سریال طنینانداز میشود و نمیگذارد یادمان برود دفاع و مقاومت
از خاک و ناموس و عشق و وطن ،همیشه محترم و ستودنی است.

