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با توجه به استقبال شهروندان از فروش طال در شهروند ،غرفه طال در فروشگاه
شهروند بهرود افتتاح ميشود .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،مديرعامل
ش��ركت فروشگاههاي زنجيرهاي شهروند با بيان اينكه اكنون غرفه عرضه طال
در ش��هروند بهرود در حال آمادهسازي و اجراي چيدمان است ،گفت« :در ديگر

دغدغههاي بازي در نقش
يك پزشك متعهد در گفتوگو با امين تارخ

حرفه پزشكي
در سينما و تلويزيون
هيچ جايگاهي ندارد

شعبههاي شهروند كه فضاي مناسب براي راهاندازي طالفروشي وجود داشته
باش��د نيز اين بخش داير خواهد ش��د«».قدرت گودرزي» گف��ت« :ميزان فروش
ش��هروند در رمضان س��ال جاري70 ،درصد نسبت به فروش ويژه رمضان سال
گذشته رشد داشت».

آقاي تارخ ش�ما يكي از ماندگارترين
بازيهايت�ان را در فيل�م اغما و در نقش يك
پزش�ك حاذق ايفا كرديد ،بازي در اين نقش
چقدر شما را با دنياي پزشكان درگيركرد؟
فيل��م اغما نقط��ه عطف��ي در كارنامه چندين
ساله بازيگري من بود و هست .يك بازيگر ممكن
اس��ت در طول مدت بازيگري گاهي در نقش يك
مهندس ظاهر ش��ود و گاهي درنقش يك فقير يا
حتي يك دزد .مهم درگير شدن با آن نقش است
ك��ه من در فيل��م اغما به معن��اي واقعي با دنياي
پزشكان درگيرشدم و معتقدم حرفه پزشكي يكي
از مقدسترين مشاغل است.
قبل از بازي در اين فيلم همين نظر را
در مورد حرفه پزشكي داشتيد؟
بل��ه اما نه تا اين حد .براي بازي در فيلم اغما و

يك عمل جراحي حس��اس س��الم بيرون بيايد و
حاضر اس��ت براي آن حتي جان��ش را هم بدهد.
س��ختترين و تلخترين لحظه در حرفه پزش��كي
هم لحظهاي است كه طبيبي مجبور ميشود خبر
فوت بيمارش را به نزديكانش بدهد و فكر ميكنم
هر پزش��كي اين لحظه تلخ را در دوران طبابتش
چندين بار تجربه ميكند.
به نظرم متوقع بودن بيمار از پزش�ك
يكي از س�ختيهاي حرفه پزش�كي اس�ت.
اينطورنيست؟
بله .اين موضوع كار پزش��كان را كمي س��خت
ميكند .اطرافي��ان و نزديكان بيمار فكر ميكنند
كه پزشك ميتواند در مورد بيمار آنها معجزه كند.
در حال��ي كه علم پزش��كي علم عجي��ب و دنياي
گستردهاي است .من به واسطه بازي در فيلم اغما

عطیه اکبری
نامگ�ذاري روزها ،كار خوبي اس�ت ،چرا كه فرصت خوبي اس�ت تا همه م�ا ،چه آنهايي كه آن
روز به نامش�ان س�ند خورده اس�ت و چه بقيه ،درباره موضوع آن روز ،بيشتر فكر كنند .يكي از
همين روزها ،روز پزشك است كه نبايد به راحتي از كنار آن گذشت .بهخصوص در منطقه ما كه
هم بيمارس�تانهاي مختلفي در آن فعال اس�ت و همه پزشكان بسياري در آن زندگي ميكنند.
ما هم به رس�م همه مطبوعاتيها در آس�تانه روز پزشك تصميم گرفتيم سراغ صاحبان اين روز
برويم ،اما با نگاه رس�انه و س�ينما و تلويزيون كه ش�ايد آن هم در منطقه ما بيش�تر از مناطق
ديگر محلي از اعراب دارد ،چرا كه خيلي از تهيهكنندگان و كارگردان س�ينما و تلويزيون به نام
كش�ور ،در همين منطقه زندگي ميكنند و فقط تحولي كوچك در اين حوزه ميتوانند خيلي از
فرهنگهاي زيباي اين حرفه را در جامعه نهادينه كند .به اعتقاد كارشناسان مهمترين مجموعه
تلويزيوني كه تاكنون درباره حرفه پزش�كي ساخته شده سريال اغماء است كه «امين تارخ» در
آن در نقش يك متخصص مغز و اعصاب بازي كرد .به همين بهانه س�راغ تارخ رفتيم تا برايمان
از حساسيتهاي شغلي بگويد كه چندين ماه به دليل بازي در آن فيلم مجبور بود در قامت يك
پزشك با ويژگيهاي يك پزشك خو بگيرد .اين بازيگر معتقد است كه پزشكان در تلويزيون و
سينما هيچ جايگاهي ندارند و آنطور كه بايد به آنها پرداخته نميشود.

ظاهر شدن در نقش يك متخصص مغز و اعصاب
يكس��ري مقدمات الزم بود .آقاي مقدم كارگردان
فيل��م بع��د از اينكه دعوتش��ان را ب��راي بازي در
فيلم پذيرفتم ش��رايط آشنايي بيشتر من با حرفه
پزشكي را فراهم و مرا با دكتر طباطبايي آشنا كرد.
شخصيت ايش��ان بهعنوان يك پزشك آنقدر روي
من تأثيرگذاش��ت كه بي��ش از پيش به اين حرفه
عالقهمند شدم .من بايد در تمام موقعيتهايي كه
يك پزشك قرار ميگيرد قرار ميگرفتم كه يكي از
آنها هم حضور در اتاق عمل بود.
اين موضوع يعني حضور شما در اتاق
عمل اتفاق افتاد؟
بله .من در يك عمل حساس مغز در كنار دكتر
طباطبايي و همراه ايشان بودم .اين عمل چندين
ساعت طول كش��يد و من بايد تا آخر كنار دست
دكتر كارش��ان را نظاره ميكردم .كار سختي بود
ام��ا بايد اين اتفاق ميافتاد تا من به معناي واقعي
به دنياي پزش��كان وارد شوم .از لحظهاي كه مغز
ش��كافته شد و پاكس��ازي جمجمه انجام شد من
هم��راه دكتر بودم .البته هن��گام عمل يكي دو بار
حالم بد شد ،اما به سفارش آقاي مقدم بايد تا آخر
در اتاق عمل ميماندم .پزشك بودن و اينكه حس
كني ميتواني نجاتبخشباشي حس ارزشمندي
است .در همان چند ساعت بود كه فهميدم دنياي
پزش��كان چه دنياي عجيبي اس��ت .تا قبل از اين
فكر ميكردم وقتي پزشكي در حال شكافتن مغز
بيمارش است دستش ميلرزد و استرس دارد ،ولي
پزشكان اين موضوع برايش��ان عادي است .بدون
استرس اما با مسئوليتي سنگين يك عمل جراحي
را انجام ميدهند .بسياري از پزشكان بيش از يك
سوم عمرشان را در اتاق عمل ميگذرانند.
چه چيزي در حرفه پزشكي بيشتر از
همه برايتان جالب بود؟
حس��ي كه يك پزشك نسبت به بيمارش دارد
حس بسيار زيبا و قابل تقديري است .آرزوي يك
پزش��ك اين اس��ت كه بيمار از زير دس��تش و در

مجبور شدم كمي در مورد علم پزشكي بهويژه در
خصوص بيماريهاي مغز و اعصاب مطالعه كنم و
به اين نتيجه رس��يدهام كه كوچكترين اتفاق در
مغز هر انس��ان ميتواند زندگ��ي او را مختل كند
طوري كه گاهي ،نه تنها يك پزشك كه حتي 10
پزش��ك هم نتوانندكاري انجام دهند .اين موضوع
گاهي براي اطرافيان يك بيمار قابل درك نيس��ت
و شايد برخوردهاي بد و زنندهاي را هم با پزشكان
داشته باش��ند كه البته پزشكان هم در اين موارد
سعه صدر از خود نشان ميدهند و اين همـ يعني
صبرـ يكي از خصايص آنهاست.
فيلم اغم�ا يكي از مع�دود فيلمهاي
تأثيرگ�ذاري بود كه نقش پزش�ك در آن پر
رنگ جلوه داده شده بود ،از زمان ساخت آن
فيلم چند سالي ميگذرد اما خبري از فيلمي
ك�ه در آن ب�ه حرفه پزش�كي و صاحبان آن
پرداخته شده باشد نيست؟ چرا اين موضوع

