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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music  موسيقی ھنر و

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ سپتمبر ٢٩
 

 ! درگذشت-Tuncel Kurtiz-تونجل کورتيز 
سفانه أازيگر تئاتر معروف ترکيه، مت سينما و تلويزيون، بۀتونجل کورتيز، کارگردان، تھيه کننده و سناريست، ھنرپيش

 مغزی به ۀعلت مرگ اين ھنرمند فراموش نشدنی، ضرب. ، در منزل خود مرده يافته شد٢٠١٣مبر  سپت٢٧ظھر روز 

 .علت افتادن به زمين اعالم شد

 با .وقتی ھمسرش به منزل برمی گردد بدن او را بر روی زمين می بيند.  صبح در خانه تنھا بود١٠تونجل، ساعت 

  . فريادھای او، ھمسايگان و سپس آمبوالنس می آيد و خبر فوت او اعالم می گردد

وی، زندگی بسيار ساده ای داشت به طوری که .  ساله، از زمان مدرسه شروع به بازی در تئاتر کرده بود٧٧تونجل، 

  . برداری می رفتلمسر فبا اتوبوس به » حريم سلطان«و » ازل«وی، حتی برای بازی در سريال ھای معروف 

 در کوجائلی متولد شد و بعد از تحصيالت حقوق، فلسفه، روانشناسی و حقوق خواند و در سال ١٩٣٦وی، در سال 

 .ايفای نقش کرد» گله«لم چون فی بسياری ئوی، در فلم ھای سينما. اتر دورمن را آغاز کرد، بازيگری در تئ١٩٥٩

وی، ھم . ای تئاتر خصوصی و دولتی استانبول به ايفای نقش پرداخت ھ ، در بسياری از صحنه١٩۵٨کورتيز، از سال 

 Schaubühne ،يدن در سوسويدنی ھای تئاتر شھرھای گوتنبرگ، تئاتر سلطنتی استکھلم و تئاتر  چنين در صحنه

وی ر برلمان و تئاتر سلطنتی پيتر بروک شکسپير در انگلستانابرلين، تئاتر شھر فرانکفورت و تئاتر شھر ھامبورگ در 

  .صحنه رفت

. برعھده داشترا  »Türkisches Ensemble« ترکی - لمانی ا ۀ نمايشنامۀکارگردانی پروژ ،١٩٧٠وی در اواخر 

لماز ئي لم ساز مشھورف خدمت سربازی، پيوند دوستی عميقی با ۀ ھای دانشگاه خود و بعد از دور کورتيز، در طول سال

که توسط اين دو نفر در  Umut لمف. با ھمکاری ھمديگر ارائه دادندلم  فتعدادیايجاد کرد و  (Yılmaz Güney) گونی

.  در جشنواره کن به نمايش درآمدفلم کپی غيرقانونی ۀ اکران در ترکيه را نيافت و نسخۀ ساخته شد اجاز١٩٧٠سال 

 ھای فلماری از از آن زمان به بعد، وی در بسي.  بود١٩۶۴در   Şeytanın Uşakları فلم وی در ئیاولين رل سينما

ھای   ھای ھندی و برنامه  فلم، اسرائيلی و ئی، فرانسوی، بريتانيائیلمانی، ھلندی، ايتالياا، يدنیالمللی چون سو بين 

  .تلويزيونی ايفای نقش پرداخته است

ان بزرگ  ترکيه پديد آورد افکار کمونيستی داشت و در ميان، فقيران و کارگریلماز گونی، که تحول بزرگی در سينمايي

 ماه زندان ١٨لماز، به خاطر انتشار يک رمان کمونيستی، به ييزيرا . ، به اوج رسيد١٩۶١شھرت وی در سال . شده بود

 ساز بود که به خاطر حمايت از سياست ھای چپ و حقوق مردم فلماين اولين حلقه از زندانی شدن ھای اين . محکوم شد

  .شدکرد، از سوی حکومت نظامی ترکيه محکوم می 
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 و ٧٠ ھايش در دھه ھای فلم. سيس کردأت» چيليکفلمگونی « سازی خود را تحت عنوان فلم، کمپانی ١٩۶٨لماز در يي

   . احساسات مردم ترکيه عليه حکومت ستمگر و سرکوبگر آن کشور بودناي، ب)»درد«و » اميد« مثل ئی ھافلم (٨٠

 ھای  فلم.  از پشت ميله ھای زندان نيز به نوشتن پرداختلماز، سال ھای جوانی را در زندان گذراند، امايياگر چه 

 نويس، بازيگر و کارگردان ظاھر شد، به دليل حمايت کردھا و دانش جويان،   نامهفلم عنوان  ھا به يلماز، که در آن ي

تھام ، به ا١٩٧٠کمونيست ھا و کارگران، احزاب در قدرت ترکيه را نگران کرد به طوری که پس از کودتای نظامی 

 ھايش ادامه داد   نامه فلمدر زندان نيز به نوشتن . ، به دوازده سال زندان محکوم شد»کمونيسم« ھای اشتراکی  تبليغ نظام

، شاھکارھای پس از »Yol - يول » «Rame -رمه «.  دستيارانش در خارج از زندان تھيه کرد ۀ ھا را به وسيل و آن

 . اجتماعی و وضعيت زنان کرد و ترک دارندئی سياسی و کھنه گرازندان وی ھستند که نگاھی بر ظلم حاکميت

   ھايش به بيش از صد سال زندان محکوم شد و برای اولين بار در زندگی ھنریفلمھا و  ، به خاطر نوشته ١٩٨٠از سال 

ھم چنين . رد ب  ھايش را ممنوع کرد و آن ھا را از بين فلمحکومت ترکيه، کپی .  شدئیاش دچار ممنوعيت کار سينما

 ايمرالی بود که ھم اکنون عبدهللا اوجاالن، ۀلماز، تنھا زندانی جزيريي. ش را با دنيای خارج از زندان قطع کردند ارتباط

، از راه دريا ١٩٨١ز ئيبار تالش پی درپی باالخره موفق شد تا در پا اما پس از چندين . تنھا زندانی اين جزيره است

  .نسه برساند و در آن جا پناھنده شودفرار کند، خودش را به فرا

 :از آن ھا به قرار زير استاز  جوايز بسياری از جشنواره ھای مختلف شده است که پاره ۀبرندتونجل کورتيز، 

  آنتاليافلم ۀ، جايزه بھترين نمايش نامه از جشنوار١٩٨١ سال -

  برلينفلم ۀ بھترين بازيگر از سی و ششمين جشنوارۀ جايز-

  آنتاليافلم ۀ بھترين بازيگر نقش مکمل از جشنوارۀ، جايز١٩٩٤ سال -

 »صدری آليشيک« بھترين بازيگر از ھفتمين مراسم اھدای جوايز ۀ جايز-

و ) ٢٠٠٩سال (، ازل )٢٠١٢سال (سريال حريم سلطان  ۀ بھترين بازيگر نقش مکمل از جشنوارۀ، جايز٢٠٠٧ سال -

  . آخرين کارھای تلويزيونی تونجل ھستند)  ٢٠٠٨سال(عاصی 

 سريال ازل ۀ به شھرت بزرگی رسيد حتی دليل قوی مشھور شدن و آمار باالی بينندئیبازيگر سريال ازل که با نقش دا

.  مافيا، الگو و سرمشق سزال معروف ازل بودۀ، پدرخواند)تونجل کورتيز(رامز کارا اسکی . بود ، تونجل کورتيز بود

 شوتی وی ترکيه ۀھای پر طرفدار است که در شبک ل محصول کشور ترکيه است و اين سريال يکی از سريالسريال از

 ٢٨ و در ٢٠٠٩اين سريال، در سال .  زيادی ھم گرفته سريال ازل جوايز. است مريکا پخش شدهاھای  و بعضی از شبکه

 ٧١سريال ازل در . اند گران ترکيه بازی کرده در اين سريال معروف ترين بازي.  ھای ترکيه پخش شد سپتمبر در شبکه

  . است ای تھيه شده  دقيقه ٩٠قسمت 

پخش اين سريال، انتقادات و اعتراضاتی را در کشور . نيز بازی کرده است» حريم سلطان«تونجل، ھم چنين در سريال 

از » خوش گذران«، و »شرم آور«، »نامحترمانه« تصويری ۀبرخی از بينندگان به آن چه ارائ. ترکيه برانگيخت

 ترکيه، ادعا کرد که تلويزيونشورای عالی راديو و . شخصيت تاريخی سلطان سليمان می خواندند واکنش نشان دادند

طار داد تا به خاطر نمايش  اخ»شو تی وی« اين سريال دريافت کرده است و به ۀبيش از ھفتاد ھزار شکايت دربار

رجب طيب اردوغان، نخست . به صورت عمومی عذرخواھی کند» حريم خصوصی يک شخصيت تاريخی«نادرست 

گروه ھای . کشور محکوم کرد» بد جلوه دادن تاريخ ترکيه به نسل جوان«وزير ترکيه، نمايش اين سريال را به دليل 

 تجمع کردند اما سريال ھم چنان »شو تی وی«قابل استوديوی  اعتراض مۀکوچک اسالم گرا و ملی گرا به نشان

  .مخاطبان و عالقه مندان فراوانی دارد
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عصر «نمايندگان اسالم گرای وابسته به حزب عدالت و توسعه بسياری از نيروھای ملی گرا نيز با ممنوع شدن سريال 

 تصويری مخدوش از سلطان عثمانی ارائه داده موافق ھستند، زيرا عقيده دارند که اين سريال) حريم سلطان(» پرشکوه

در سال » عصر پرشکوه« پخش سريال ۀپارلمان ترکيه، طی اليحه ای رسيدگی کرد که ھدف آن توقف ادام. است

 مستند تفاوت دارد و الزم نيست عين واقعيات تاريخی فلمطرفداران پرشمار سريال می گويند که سريال با .  است٢٠١٣

از .  کردن مردم با مضمونی تاريخی استسرگرم شود و ھدف سريال درس تاريخ نيست، بلکه در سريال بازسازی

 سريال را متھم می کنند که برای جذاب کردن اثر خود از ۀ نامفلم ۀ ديگر، برخی از منتقدان مرال اوکای، نويسندئیسو

  . نداشته  استئی ھيچ ابابه کار بردن تحريفات تاريخی

ليس و محافظه کاران و، باعث خشم دولت و پ» استانبول-پارک گزی «تونجل کورتيز، به دليل حمايت از تظاھرکنندگان 

بازيگر ! بزرگ بودۀ وی يک افسان«: در پيغام خود به مناسبت درگذشت کورتيز، نوشته اند بازيگران،. نيز شده بود

  »! که از مولوی در سريال ازل می خواند دليل آمار باالی اين سريال شدئینی که با شعرھاتئاتر با کارنامه ای طوال

Kurtizمی خواھيد چگونه از شما ياد شود؟«: ال کرده بودؤ جمھوريت، که از وی سۀ با روزنامئیگو و ، در گفت« ،

من به مرگ .  دفن می کنندريعاً در ترکيه، مرده را س... برای من مھم نيست، چه می گويند«: چنين وصيت کرده است

اين جھان چيست؟ اما .  ما از اين دروازه عبور می کنيمۀھم.  ورود به جھان بھار استۀشايد مرگ درواز. باور ندارم

 ھا و کتاب فلمکسی پاسخ نمی دھد؛ ما فقط می دانيم که مرگ انقراض است؟ در يادمان درگذشت من بطری شراب، 

  »!ام قرار دھيد که من کامل نخوانده ئیھا

من و ما کمونيست ھستيم، ھر کس ھر چی می خواھد «: چنين در يکی از سخنرانی ھايش گفته استھمتونجل کورتيز، 

تظاھر نمی . يا می بينمؤمن يک ر«: وی، با خنده ای از ته دل، می گويد» ياست؟ؤآيا کمونيست چيست؟ يک ر. بگويد

امروز در جھان، يک ميليارد انسان . نداند و آزاداآن جا انسان ھا برابر. آن باغ بھشت من است. يای من استؤآن ر. کنم

اگر روزی، گاز و نفت به . مدنيت و کاپيتاليسم و امپرياليسم، انسان ھا را به اين روز انداخته اند. از گرسنگی می ميرند

در عراق يک ميليون انسان . ست از خون ائیغرب قطع شود نگرانم چه اتفاقی می افتد؟ اما خاورميانه در ميان دريا

  :لينک اين سخن رانی(» ...در افغانستان چه فاجعه ای در جريان است کسی نمی داند. کشته شده است

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NUhLs-JczDs 

را ديکلمه »  دوباره به مرگ انديشيدم«، به نام »اسماعيل شيمسک«ی به نام ئتونجل کورتيز، شعری از شاعر ترکيه 

  .اين شعر در يوتيوپ قابل دسترسی است. ستاکرده است که باور خودش نيز 

  دوباره به مرگ انديشيدم

 

   سالگی٧٧آدمی در 

  دوباره به مرگ می انديشم

   سالگی٢٢ری در جوان پرشو

 دوباره به مرگ می انديشم

  جوانی در ھفده سالگی

  دوباره به مرگ انديشم

  يک نوجوان

  زن و مرد

  از ھر جنس
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  از ھر رنگ

  از ھر سن

  پس چيست اين مرگ

  اگر اثری از خود باقی نگذاريد

 رفته ايد از اين دنيا

 اسماعيل شيمسک

*ismail simsek  

  !گرامی باد) Tuncel Kurtiz(ياد تونجل کورتيز 

  ٢٠١٣مبر  بيست و ھشتم سپت- ١٣٩٢ ]ميزان[شنبه ششم مھر

 

 


