سینما و تلویزیون
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آغاز ثبت نام اکران دانشگاهی
«تنگه ابوقریب»

1373

1367

1348

1332

1320

«روســری آبی» فیلم نوستالژیکی در سال  1373است که هنوز خیلیها آن را فراموش
نکردهاند.عزتا...انتظامیدرپنجمیناثررخشانبنیاعتماددرنقش«رسولرحمانی»یکمردتنها
ومالکیکزمینکشاورزیوکارخانه،بازیکردکهعاشق«نوبرکردانی»زنیباروسریآبیمیشود.
این فیلم با بازی بهیادماندنی انتظامی ،همچنان جزو درخشانترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران
است .روایت عشق در سنین میان سالی در قالب یک داستان اجتماعی و سرنوشتی که در انتظار این
عشق است« .روسری آبی» عالوه بر جوایز داخلی در جشنواره فیلم فجر توجه جشنوارههای خارجی را هم به خود جلب کرد
که یکی از مهمترین آن ها جایزه یوزپلنگ طالیی در جشنواره لوکارنو بود.

عزتا ...انتظامی بعد از «گاو» ،در فیلمهای مختلفی با داریوش مهرجویی
همکاری کرد که همه آنها جزو آثار درخشان کارنامه مهرجویی به حساب میآیند.
یکی از آنها ،فیلم کمدی «اجارهنشینها» است که سال  1366اکران پرسروصدا
و پرحاشیهای داشت .با این که این فیلم در شرایطی اکران شد که برخالف امروز،
فیلمهای کمدی مورد توجه تماشاگران قرار نمیگرفتند ،اما «اجارهنشینها» در آن
زمان موفق شد با بیش از چهار میلیون و  300هزار نفر مخاطب ،دومین فیلم پرفروش سال  67شود .جالب
است بدانید اگر امروز چنین فیلمی در سینماها اکران شود که این تعداد تماشاچی را به سالن جذب کند ،با
قیمت امروز بلیت سینماها بیش از  45میلیارد تومان خواهد فروخت!

سال  48نقطه عطفی در کارنامه عزتا ...انتظامی بود .او که اولین حضورش
روی پرده سینما را در  1328تجربه کرده بود ،سال  48در فیلم «گاو» به کارگردانی
داریــوش مهرجویی بــازی کرد و بــازی درخشان خود را در این فیلم به رخ کشید.
نقشآفرینی او در فیلم «گاو» ،هنوز که هنوز است بعد از  48سال ،از خاطر مردم و
دوستداران این هنرمند پاک نشده است .عزتا ...انتظامی برای بازی در فیلم «گاو»،
موفق شد جایزه بهترین بازیگر مرد را در جشنواره فیلم «شیکاگو» از آن خود کند و نامش را در تاریخ سینمای
ایران ،به عنوان اولین بازیگر ایرانی که توانست در جشنوارههای بینالمللی افتخاری بیافریند ،ثبت کند.

او بعد از دستگیری در جریانات پس از کودتای  28مرداد و پس از آزادی از
زندان ،برای تحصیل به آلمان رفت و در مدرسه شبانه سینما و تئاتر تحصیل کرد.
بعد از این که تحصیالتش در آلمان به پایان رسید ،سال  ۱۳۳۶به ایران برگشت و در
اداره هنرهای دراماتیک تهران مشغول به کار شد« .هیاهوی بسیار برای هیچ»« ،خانه
عروسک» و «جعفرخان از فرنگ برگشته» ،از جمله نمایشهایی است که او در این
دوره روی صحنه برد .او همچنین در نمایشهای «چوب به دستهای ورزیل»و «دو سر پل» به کارگردانی
اسماعیل شنگله و «بلبل سرگشته» به کارگردانی علی نصیریان بازی کرد .عزتا ...انتظامی که بازیگری
را به طور آکادمیک دنبال میکرد ،بعدها در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و نزد استادانی چون
حمید سمندریان و بهرام بیضایی آموزش تئاتر دید.

عــزتا ...انتظامی فعالیت هنری خود را در شهریور سال  ،1320با تئاتر
«اولتیماتوم» شروع کرد .او شش سال روی صحنه تئاترهای اللهزار هنرنمایی کرد.
انتظامی سالها خاک صحنه تئاتر را خورد و به همین دلیل ،وقتی بعدها به واسطه
هنرش به سینما راه پیدا کرد ،توانست هفت دهه حضوری پرافتخار را روی پرده
سینماها تجربه کند .با این حساب ،هرگز دور از انتظار نیست که توانسته نام بزرگی در
تاریخ سینمای ایران و هنر باشد و لقب «آقای بازیگر» را تصاحب کند.

ثبتناماکراندانشگاهیوخصوصیفیلمسینمایی«تنگهابوقریب»بهکارگردانیبهرامتوکلیبهتازگیآغازشدهاستوتاکنونبیشاز۶۵۰
مرکزاعمازدانشگاهها،مراکزونهادهاوشهرهایبدونسینمادراینطرحثبتنامکردهاند.اکرانعمومیاینفیلمکهبرندهششسیمرغ
بلورینجشنوارهفجرشدهبود،ازچهارشنبههفتهگذشتهآغازشدهاست.

«حاجی واشنگتن» اثر علی حاتمی ،سال  61در اولین دوره از جشنواره فیلم فجر اکران شد ولی به
مدت  16سال اجازه نمایش نداشت تا این که سرانجام خرداد سال  ،77برای اولین بار به نمایش عمومی
درآمد .کافی است نام عزتا ...انتظامی به میان بیاید تا کاراکترهای ماندگار و دوستداشتنی که در طول
فعالیت هنریاش خلق کرده ،یکی پس از دیگری در ذهنمان نقش ببندد اما وقتی صحبت از آقای بازیگر
ی نباشد که
میشود ،محال است شخصیت «حسینقلی خان» در فیلم «حاجی واشنگتن» ،یکی از اولین نامهای 
به خاطرمان میآید .بازی فوقالعاده او در این نقش و دیالوگهای ماندگار او در این فیلم ،یکی از نقاط طالیی کارنامه اوست که تا
عمر داریم از خاطرمان نخواهد رفت.

1377

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره فجر سال  ،82آخرین سیمرغی بود که روی شانه عزتا ...انتظامی نشست .او این جایزه را
به خاطر بازی در فیلم سینمایی «گاو خونی» به کارگردانی بهروز افخمی گرفت .او از سال  65تا آن زمان شانس دریافت هشت سیمرغ بلورین را داشت و سه
سیمرغ نقش مکمل مرد را برای بازی در فیلمهای «خانهای روی آب»« ،روز فرشته» و «گراند سینما» به خانه برده بود .انتظامی همچنین برای «ستاره میشود»،
«جایی برای زندگی» و «هامون» هم نامزد شد.

تماشاچیان و دوستداران آقای بازیگر ،آخرین بار او را مرداد ماه سال  ،96با فیلم «زادبوم» روی پرده سینماها دیدند .این فیلم پرستاره که کارگردانی آن
را ابوالحسن داوودی برعهده داشت ،سال  87و در بیستوهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر اکران شد و بعد از آن ،به مدت  9سال اجازه نمایش نداشت تا این
که باالخره مرداد ماه سال قبل ،رفع توقیف شد و توانست اکران عمومی شود .او پیش از این فیلم ،سال  90فیلم «راه آبی ابریشم» را روی پرده سینماها داشت و
وقتی «زادبوم» اکران شد ،مردم بعد از شش سال عزتا ...انتظامی را روی پرده سینماها میدیدند .دلیل آن هم این بود که آقای بازیگر مدتها به خاطر شرایط
جسمی به سختی میتوانست بازی در فیلمی را قبول کند.

1382

1396

هفت دهه کارنامه هنری زندهیاد عزتا ...انتظامی در هشت پرده

نقش آخر
آقای بازیگر

مائده کاشیان  -این که حضور یک بازیگر در فیلم و امضایش پای آن اثر ،تضمینی باشد برای این
که آن فیلم ارزش دیدن داشته باشد ،همیشه در اوج باشد ،نه تنها گوشه ذهن همه مردم ،بلکه در
گوشهای از قلب آنها جایگاه ویژهای داشته باشد ،اتفاق کمی نیست که برای هر بازیگری نمیافتد.
عزتا ...انتظامی جزو تعداد معدودی از بازیگرانی است که به چنین جایگاه مهمی در سینما رسیده
و چنان به نقشهای مختلف هویت بخشیده و آن ها را زنده کرده است که به راحتی از یاد مردم نخواهد
رفت .اگرچه عزتا ...انتظامی در سن  94سالگی ،دار فانی را وداع گفت و مردم دیگر هرگز او را روی پرده
سینما و صحنه نمایش نخواهند دید ،اما محال است از دل برود آن که از دیده رفته ،محال است هنرنماییهای
آقای بازیگر روی پرده نقرهای فراموش شود .امروز به بهانه درگذشت این هنرمند ،از نقاط عطف کارنامه هنری
او یاد کردهایم.
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سیدعباسصالحیباحضوربرسرمزارحسینمنزویبهمقامبلنداینغزلسرایبرجستهمعاصردرزنجانادایاحترامکرد.ویگفت«:زنجانرامی
توانازدریچههایگوناگونیدیدکهیکیازایندریچهها،شعراست».وزیرفرهنگوارشاداسالمیبابیاناینکهمرحوممنزویازکسانیاستکهدر
شعرمعاصرماجایگاهقابلتوجهیدارد،اظهارکرد:اگرچهعمرمنزویکوتاهبودامااوشبیهسهرابدرنقاشی،درآسمانایراندرخشیدوماند».

اکرم انتصاری  -متولد بیست و نهمین روز تیر سال 1332بود .در اروپا
مشغول تحصیل دررشته علوم ارتباطات بود و بعد از انقالب درس را
نیمه کاره رها کرد و به ایران برگشت .بعد از بازگشت به ایران ،به سراغ
کارگردانی رفت .سیدضیاءالدین دری اولین تجربه فیلم سازیاش
را با کارگردانی فیلم سینمایی « صاعقه» در سال  1363تجربه کرد.
یک تجربه ناخوشایند که او را  11سال از پرده نقرهای دور کرد و به قاب
تلویزیون نزدیک .او در سال  69سریال «کمند خاطرات» را با همکاری
دو کارگردان دیگر ساخت و به این ترتیب اولین کارگردانی او در
تلویزیون با سریالی رقم خورد که سیر تکامل انقالب از سال  1318تا
سال  1357را در قالب یک خانواده ایرانی نشان میداد .او فعالیتش
را در دهه هفتاد با ساخت سریال محبوب «کیف انگلیسی» و چهار فیلم
سینمایی ادامه داد و در نیمه دهه هشتاد دو فیلم سینمایی به نامهای
«عشق ممنوع» و «من و دبورا» را در لبنان جلوی دوربین برد که هیچ
وقت اکران نشدند .سریال « کاله پهلوی» آخرین ساخته این کارگردان
فقید سینمای ایران است .در ادامه به بخشهایی از زندگی او اشاره
میکنیم که کمتر از آن ها گفته شده است.
کارنامه پر و پیمان تاریخی
ضــیــاءالــدیــن دری ب ــرخ ــاف روزهــــــای سخت
سینماییاش ،روزهای بهتری را در تلویزیون تجربه
کرد .او سه سریال تلویزیونی را کارگردانی کرد که
محوریت هر سه آ نهــا ،تاریخ معاصر اســت .دری،
در سریال «کمند خــاطــرات» به ســراغ اتفا قهای ســال  1318تا
ســال 1357رفت ،در «کیف انگلیسی» اتفاقات دهه  20را روایت
کرد و در «کاله پهلوی» از  12سال آخر دوره پهلوی اول گفت که اوج
داستان آن سریال مربوط به سال  1308تا شهریور ماه  1320است.
کارهای تاریخی او زمان زیادی از او گرفت به طوری که برای ساخت
دو سریال اخیرش در دهه هفتاد و هشتاد 10 ،سال از زندگی خود را
صرف کرد .دری نویسندگی اغلب کارهای خود را به عهده داشت و
رمان «کاله پهلوی» را نیز در  33سالگی نوشت .رمانی که بیست سال
بعد از نگارشش ،دستمایهای برای فیلم نامه سریال «کاله پهلوی» شد.

1

کاشف بازیگرهای ناشناخته
ســریــا لهــای ضیاءالدین دری بــر اســاس ماهیت
تاریخی ،جزو سریالهای پربازیگر است .او در کشف
چهرههای بازیگری دستی بر آتش داشت و در دوران
کارگردانیاش ،بازیگران فراوانی را به دنیای سینما
و تلویزیون معرفی کرد .کــوروش تهامی در فیلم سینمایی «سینما
سینماست» و «امیرعلی دانایی» و «بهاره کیان افشار» در سریال
«کــاه پهلوی» سه تن از مهمترین چهر ههایی هستند که با کشف
سیدضیاءالدین دری به دنیای بازیگری معرفی شدند و حال جزو
بازیگرهای توانای سینما و تلویزیون محسوب میشوند.

۲

وسواس در انتخاب بازیگر نقش اول
نکته دیگری که در ساختههای دری به چشم میآید،
نام بازیگران انتخابی اوست« .کیف انگلیسی» تنها
سریال تلویزیونی است که توانست لیال حاتمی و
علی مصفا را در قاب تلویزیون بنشاند .این زوج به جز
این تجربه در هیچ سریال تلویزیونی دیگری حضور نداشتند و حضور
آنها به عنوان نقشهای اول این سریال یکی از دالیل موفقیت آن بعد
از پخش بود .بدون تردید قصه پرپیچوخم «کیف انگلیسی» نوشته خود

۳

ادبیات وهنر
صالحی :بدون «منزوی» شعر معاصر
قابل تعریف نیست

 6نکته درباره فراز و فرود کارنامه زنده یاد سیدضیاءالدین دری

صادق تاریخ معاصر
راوی
ِ
ِ
کارگردان ،مهمترین دلیلی بود که ستارهها بازی در آن را پذیرفتند.

کارگردانی «کاله پهلوی» و آغاز مشکلها
اگــر خــاطــرتــان بــاشــد ،ســریــال «ک ــاه پهلوی» که
آخرین ساخته سیدضیاءالدین دری است ،درگیر
حاشیههای زیادی شد .در زمان تولید ،هر چند ماه
یک بار به دلیل اعمال اصالحیات جدید ،ساخت
سریال متوقف می شد ،آن هم در زمانی که  600دقیقه از سریال فیلم
برداری شده بود .دری معتقد بود حذف سه قسمت اول «کاله پهلوی»
که یک روایت عشقی بر آن حاکم بود ،یکی از بزرگ ترین لطمههای
واردشده به این سریال بود .سریال در زمان پخش نیز از حواشی در
امان نماند .برخی رسانهها مدعی شدند که گریم و طراحی لباس
برخی شخصیتهای زن ،نامتعارف بوده است .در حالی که دری برای
پیشگیری از حاشیهها ،بخشی از سکانسهای دونفره شخصیتهای
آقا و خانم را به صورت جداگانه ضبط کرده بود.

۴

سرنوشت بی سرانجام «سنجرخان»
«سنجرخان» نام آخرین اثری است که دری به تازگی
در دیدار با استاندار کردستان از ساخت آن خبر داده
بود .یک سریال تاریخی که قرار بود با حضور 600
بازیگر ساخته شود و در مراحل پایانی نگارش قرار
داشت .دری میخواست این سریال را به زبان فارسی تولید و همزمان
آن را با دوبله و زیرنویس ُکــردی آمــاده و از یک هنرمند بینالمللی
ُکرد هم برای ساخت موسیقی آن استفاده کند« .سنجرخان» یکی از

۵

قهرمانهای مردمدار ُکرد بوده که در زمان اشغال ایران توسط روس و
انگلیس به مقابله با آنها پرداخت .حال با درگذشت ضیاءالدین دری
سرنوشت«سنجرخان»همنامعلوماستوبایددیدکسیمیتواندجای
خالی او را در این پروژه سنگین تاریخی پر کند یا خیر.

دل پر کارگردان از نامهربانیها
هیچ کس بهتر از خود این فیلمساز ،نمیتواند از
سختیها و حاشیههایی کــه بــرایــش ساخته شد
بگوید .این بخش را به نقل از خود این کارگردان
فقید بخوانید که به بیان حاشیهها در زمان ساخت
«کاله پهلوی» میپردازد« :رسانهای انتقاد کرده بود که چرا لباس
خانم گوهر خیراندیش این قدر تنگ است .ایشان کمی چاق شده
بود و ما همان لباس قدیمی را بر تن ایشان میکردیم .سال  85لباس
دوخته شده بود و مث ً
ال سال  88ایشان جلوی دوربین رفته بود ،آن هم
در یک نمای النگشات .بعد آقایان هم یادشان میرود که پول چه
جوری میدهند ،با چه وضعی میدهند و تهیهکننده در چه فشارهایی
قرار دارد .ما را صدا و برای همین جریمه کردند .گفتم او ًال من متوجه
نشدم چون آن طوری نگاه نمیکنم .گفتم اگر خیلی بد بود خب چرا
سانسور نکردید .من قصد داشتم زندگی هویدا را بسازم اما اجازه
ندادند .راستش دردسرهای ساخت فیلم سیاسی شما را از کار منزجر
میکند .شما فکر میکنید «معمای شاه» را اجازه میدادند کسی به
غیر از ورزی بسازد؟ چون هر کس دیگری بود این کار ساخته نمیشد.
«کاله پهلوی» برای من کلی دردسر ایجاد کرد ،یکی از تبعاتش این بود
که چهار سال کار نکردم».
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همایون شجریان در آیین رونمایی از جدیدترین آلبومش

کنسرترایگانخیابانی
قابلانجاماست

مراسمرونماییاز«ایرانمن»،جدیدترینآلبومهمایونشجریانبه
آهنگسازیسهرابپورناظری،درتاالروحدتتهرانبرگزارشد.
شجریان و پورناظری پس از رونمایی از آلبوم جدید خــود ،در
نشست پرسش و پاسخی که پس از نیمه شب برگزار شد ،با حضور
خبرنگاران و جمعی از مردم که پس از پایان مراسم رونمایی ،تاالر
وحدت را ترک نکرده بودند ،شرکت کردند.
شجریان در این نشست در پاسخ به سوالی دربــاره حال پدرش
اظهارکرد:گوییروالیوجودداردکههرچندوقتیکبارشایعاتی
دربارهحالویمطرحمیشود،منورایان(برادرکوچکش)،حال
پدر را از طریق اینستاگرام به اطالع مردم می رسانیم.
خوانندهموسیقیایرانیادامهداد:امیدواریمحالپدربهترشودو
خطرکامالرفعشودوبهبودیکامل رابه دست بیاورد.
▪موضوع مالی در به حالت انتظار ماندن «سی» دخیل نبود

شجریان گفت :متنی که برای به تعلیق درآمدن پروژه سی منتشر
کردیم (مشکل معیشتی) کلمهای بود میان چند کلمه دیگر .ما
نگفتیم معیشت مردم به گونهای است که نمیتوانند در کنسرت
ماشرکتکنند.
وی اظهارکرد :در شرایطی قرار داشتیم که اوضاع نابه سامان
اقتصادی ،سبب شده بود مردم احوال خوبی نداشته باشند ،در
حالت انتظار قرار گرفتن کنسرت نمایش سی ،شاید بیشتر یک
پیام بود که ما هم حالمان خوب نیست .البته همه این ها دلیلی
نمیشودکهکنسرتهابرگزارنشود،اینتصمیممابود.
▪اجرای خیابانی قابل انجام است

این خواننده مشهور ایرانی درباره کنسرت خیابانی با بیان این که
ما آماده ایم و می دانیم کاری را که مربوط به ماست ،چگونه انجام
دهیم،افزود:کسانیکهمسئولیتجمعیتانبوهحاضردرکنسرت
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خیابانیرابرعهدهمیگیرند،بایدازسالمتمردممراقبتکنندو
شورایتامینکهازتمامارگانهاعضوآنهستند،تصمیمبگیرند.
وی با بیان این که ما باید برای برگزاری کنسرت خیابانی منتظر
جوابباشیم،افزود:اگراینموضوعاتفاقنیفتد،مردمنبایددلخور
شوندامامیتواندبادرایت وکمهزینهمحققشود.
ویدرپاسخبهسوالخبرنگاریدیگرمبنیبراینکهیکیازشائبه
های تعلیق کنسرت سی ،حرکت تبلیغاتی بوده است ،گفت :در
زندگی هنریام هیچ گاه کاری نکردم که معنایش چیز دیگری
باشد .در زمینه کنسرت رایگان خیابانی آن چه از دستم برمیآید،
اعالم کردم.
شجریاناینبخشازسخنانخودرااینگونهادامهداد:هیچگاهبه
کسینگفتهامبرایتمیمیرمکهاگرگفتبمیر،بگویمنمیتوانم.
االن هم نگفتم وسط خیابان رگم را میزنم .اجرای خیابانی قابل
انجاماست.البتهکارسختیاستامامیتواندبادرایتوکمهزینه
برگزار شود.
وی این را نیز گفت که اجرای کنسرت خیابانی ابتدا از تهران آغاز
خواهد شد .وی افزود :من برگزاری کنسرت رایگان خیابانی را
قابلانجاممیدانم.
▪قطعه مرغ سحر را دوست داشتم به شیوه پدرم بخوانم

شجریاندرپاسخبهسوالیدیگردربارهآلبومدوصداییباعلیرضا
قربانی گفت :آلبوم دوصدایی من و علیرضا قربانی قرار بود حدود
شش ماه پیش منتشر شود .ما تصمیم گرفتیم قطعهای به آلبوم
اضافه کنیم که نشد .این اثر در ماههای آینده منتشر میشود.
درباره قطعه «ایران من» هم باید بگویم که سه بخش خوانندگی
در آن وجود دارد که خواننده باید در کنار تصنیف خوانی ظرافت
هایاحساسیرارعایتکندوبعدمیرسیمبهقطعهمرغسحرکه
دوستداشتمبهشیوهپدرمبخوانم.

عود،جهانیمیشود
یشود.مدیرکل
پروندهعودتاچهارماهآیندهبهیونسکوارائهم 
ثبتآثاروحفظواحیایمیراثمعنویوطبیعیکشورگفت:
خانه موسیقی ،مرکز میراث ناملموس و پژوهشگاه میراث
فرهنگی ،ما را در تکمیل این پرونده یاری می کنند .فرهاد
نظری تصریح کرد :یکی از معیارهای ما برای ارائه پرونده
های ثبت به یونسکو انتخاب آثاری است که با دیگر کشورها
آن را سهیم هستیم تا ثبت را به صورت مشترک انجام دهیم.
آثاری که تقویت کننده وحدت ملی و نشان دهنده روحیه
پرستارانهایرانیانازمحیطزیستباشد،دراولویتبرنامههای
ماست.داریوشپیرنیاکانعضوشورایعالیخانهموسیقی
و سرپرست گروه تهیه کننده و تدوین پرونده ثبت عود به ایرنا
گفت  :از یک سال و نیم پیش شروع به ثبت پرونده ساز عود
کردیم و پرونده آن نیز آماده شده است .با توجه به این که این
ساز در منطقه هم وجود دارد ،با کشور سوریه صحبت کردیم
کهاگرتمایلدارند،مدارکالزمرابرایثبتمشترکارسال
کنندامافقطدوقطعهعکسارسالشد.

کنسرتمهرانمدیری ۳۱مرداد
برگزارمیشود
مهرانمدیریچهارشنبه ۳۱مرداددربرجمیالدرویصحنه
میرود.بهگزارشایلنا،تاریخبرگزاریاولینکنسرتمهران
مدیری مشخص شد .این هنرمند قرار است چهارشنبه۳۱
مــردادمــاه در بــرج میالد تهران روی صحنه بــرود .فروش
بلیتهایاینبرنامهازساعت ۱۲ظهرروزپنجشنبه ۲۵مرداد
آغازمیشودوعالقهمندانمیتوانندبرایتهیهبلیتبهسایت
ایران کنسرت مراجعه کنند .نیما حمیدی (نوازنده درامز)،
جابر خدایاری (نوازنده پرکاشن) ،بابک ریاحی پور (نوازنده
گیتارباس)،مسعودهمایونی(نوازندهگیتارالکتریک)،سامان
احتشامی(نوازندهپیانو)وساسانهاشمی(نوازندهکیبورد)
اعضایارکسترمهرانمدیریدراینبرنامهخواهندبود.

