
انتظامی از جمله کسانی بود که می دانست کسی از او دفاع 
نخواهد کرد و خودش باید از خودش، هنرش و جایگاهش 
دفاع کند بنابراین در تمام سال های فعالیت هنری اش که 
نزدیک به هفتاد سال می شد، حواسش جمع بود چه کاری 

انجام دهد تا شأن و اعتبارش حفظ شود.
درباره  طالبی نژاد  احمد  از صحبت های  بخشی  این جمالت 
عزت اهلل انتظامی است. طالبی نژاد می گوید، پس از انقالب اولین 
مصاحبه را به بهانه بازی در سریال هزار دستان با زنده یاد انتظامی 
انجام داده و در مجله فیلم به چاپ رسانده و به این ترتیب دوستی 

آن ها از همان زمان آغاز شده است.
این نویسنده و منتقد سینما در گفت وگویی با ایسنا به بهانه 
بزرگداشتی که قرار است در جشنواره فیلم فجر برای مرحوم 
انتظامی برگزار شود، با بیان اینکه انتظامی از آن دسته آدمهایی 
است که فراموش نخواهد شد اظهار کرد: ویژگی ای در برخی 
انسان ها وجود دارد، به نام َجَنم، که ارتباط زیادی هم با آموزش 
که  بود  آدم هایی  دسته  آن  از  انتظامی  آقای  ندارد.  آکادمیک 
جنم بازیگری داشت یعنی شاید بتوان گفت از کودکی چنین 
شاخصه ای در ذاتش وجود داشته و می شد پیش بینی کرد که او 
روزی آدم بزرگی خواهد شد. در فیزیک ظاهری اش هم نشانه هایی 
وجود داشته، چشم های درشت او که به شدت گیرا و پرنفوذ بود 
را در کمتر کسی دیده ام. البته این موضوع مقداری ژنتیکی بود 
و برادرش قدرت اهلل انتظامی هم این ویژگی را داشت. بنابراین 
چیزی که آدم ها را به مقام بزرگی می رساند و آنها را جاودانه 
می کند فقط حرفه شان نیست بلکه مجموعه ای از عوامل دست 
به دست هم می دهند، از انسانیت گرفته تا دیگر خواهی و تعهد 
به اضافه خالقیت و از همه مهمتر حواس جمعی. این هنرمند در 
تمام سالهای فعالیت هنری اش که نزدیک به هفتاد سال می شود، 
حواسش جمع بود چه کاری انجام دهد تا شأن و اعتبارش حفظ 

شود.
شان و احترام زیادی برای کارش قائل بود

او ادامه داد: از آقای انتظامی شنیده بودم که در یک ماه بیش از 
۲۰ فیلمنامه به دستش می رسد و گاهی هر ۲۰ تا را رد می کرد. 
یک بار به من گفت من فیلمنامه ای را رد کردم در حالی که پول 
پرداخت قبض برق خانه ام را هم نداشتم و به پسرم دادم تا او 
پرداخت کند ولی آن فیلمنامه که پول خوبی هم به من می دادند 
را قبول نکردم. همه اینها دلیلی بر این است که این هنرمند برای 
کارش شان و احترام زیادی قائل بود. این ویژگی ای است که 

متاسفانه برخی از هم نسالنش رعایت نکردند.
انتظامی گفت:  اهلل  فعالیت عزت  درباره سالهای  نژاد  طالبی 
همانطور که همه می دانند او فعالیت هنری خود را با سینما و با 
بازی در نقش کوتاهی در فیلم واریته بهاری ساخته پرویز خطیبی 
آغاز کرد و در نقش یک چاقاله فروش ظاهر شد و با آقای ناصر 
ملک مطیعی و خیلی دیگر از بازیگران جوان و مطرح آن زمان 
همبازی شد. او پس از بازگشتش از آلمان با توجه به اینکه به 
صورت تجربی آموزش تئاتر دیده بود، به عرصه تئاتر و تلویزیون 
وارد می شود و بعد کم کم به سینما می آید. او تا دهه هشتاد بسیار 
فعال بود اما در کارنامه اش چند فیلم وجود دارد که خودش هم از 
بازی در آن ها رضایت نداشته. من اولین مصاحبه را بعد از انقالب 
به مناسبت سریال هزاردستان با آقای انتظامی انجام دادم و از او 
پرسیدم از بازی در کدام یک از فیلمهایتان ناراضی هستید؟ این 
هنرمند پاسخ داد چند فیلم است که در طول دوران کاری از آنها 
رضایت ندارم زیرا اول با یک تصور دیگری جلو رفتم اما فیلم خوبی 
از آب درنیامدند. یکی از آنها فیلم شیر خفته محصول پارس فیلم 
است که درباره مشروطه خواهان بود. سناریوی بدی نداشته و 
کارگردانش هم آلمانی بوده اما متاسفانه حاصل کار از جنس همان 
فیلم فارسی های سطحی و سهل انگارانه شده است و مطلقا امتیازی 
در کارنامه آقای انتظامی به حساب نمی آید. یک فیلم دیگرهم 
خودش خیلی از آن ناراحت بود که کارگردانی آن را عبداهلل غیابی 
برعهده داشت و او نقش یک پیرمرد دیوانه را بازی می کند که 
لباس نظامی می پوشد. خودش این فیلم ها را قبول نداشت و 

سلیقه اش بسیار باالتر از این حرف ها بود.
ادای دین به مهرجویی

این نویسنده اضافه کرد: او می گفت من یک نقش اول برای 
مهرجویی بازی کردم و بعد ۵ یا ۶ نقش کوتاه در دیگر آثارش 
دادم.  انجام  مهرجویی  به  دین  ادای  برای  را  کار  این  و  داشتم 
نقش اول فیلم گاو را برعهده داشتم اما در دیگر آثار او مثل آقای 
هالو، پستچی، دایره مینا و ... نقش اول بازی نکردم. این حرف 
نشان می دهد که او از نظر اخالقی بسیار متعهد بود و می دانست 
مهرجویی فیلم ساز خوبی است و از طرف دیگر اصال اندازه نقش 
برایش مهم نبود و ارزش نقش اهمیت داشت. در فیلم آقای هالو 
که یکی از ماندگارترین بازیهای او است نقش بسیار کوتاهی دارد 

اما بسیار دلنشنین در کاراکتر آن قهوه چی ظاهر شده است.
وی با اشاره به شخصیت این هنرمند، اظهار کرد: در این میان 
صحبت فقط از استعداد بازیگری نیست و تا آنجا که در جریان 

هستم او اهل کتاب و مجله خواندن بود و اصال دوستی ما از 
مجله فیلم آغاز شد. حس دوستانه ای بین ما ایجاد شد و چندبار 
با هم همسفر شدیم. این مرد بسیار طناز بود و در اوج گرفتاری 
و سختی ها هم روحیه خیلی خوبی داشت و در عین جدی بودن 
بسیار شوخ بود اما در عین حال اصال لمپن نبود یعنی زمانی که 
لطیفه ای تعریف می کرد احساس می کردی یک استاد دانشگاه 
است. در واقع مهارت او در بازیگری و شان و احترامی که برای 

خودش قائل بود باعث می شد اینگونه رفتار کند.
می دانست کسی از او دفاع نخواهد کرد

طالبی نژاد در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر اینکه انتظامی 
از جمله کسانی بود که میدانست کسی از او دفاع نخواهد کرد و 
خودش باید از خودش، هنر و جایگاهش دفاع کند خاطر نشان 
کرد: متاسفانه انتظامی اشتباهی در سال های آخر عمرش مرتکب 
شد و البته خودش گفت که فریب خورده اما ای کاش هیچ وقت 
وارد ماجرای سیاست نمی شد. همین یک اتفاق می تواند کارنامه 
پربار یک آدم را مخدوش کند. این را از این جهت می گویم که 
متاسفانه در روز تشییع جنازه ایشان از مقابل تاالر وحدت آن 
انتظاری که از حضور انبوه جمعیت داشتیم برآورده نشد. من فکر 
می کردم حداقل در تهران یک میلیون نفر به دنبال پیکر ایشان 

راه بیافتد.
وجوه ارزشمند انتظامی و مهرجویی را نادیده نگیریم

او ادامه داد: ما باید یادمان باشد که نباید با یک نقطه ضعف تمام 
وجوه ارزشمند یک هنرمند را نادیده بگیریم مثل همان کاری که 
اکنون برخی با مهرجویی می کنند. او بیش از ۱۰ فیلم بسیار مهم 
در کارنامه هنری اش دارد، بنابراین باید حرمت او را نگه داشت. 
نباید فراموش کنیم که هنرمندانی مانند آقای انتظامی، نصیریان و 
آن گروه بچه های تئاتر سنگلج، پرویز فنی زاده و جمشید مشایخی 
وقتی وارد سینما شدند و فیلم گاو را بازی کردند تغییر و تحولی 
در عرصه بازیگری ایجاد کردند. تا پیش از آن الگوی بازیگری در 
سینمای ما فیلم های هندی و سینمای هند بود یعنی یک نوع 
بازی اغراق شده که در واقع با هیچکدام از قواعد بازیگری مدرن 
و کالسیک همخوانی نداشت و به نوعی یک بازی جعلی بود. اما 
در فیلم گاو تماشاگر برای اولین بار با طرز حرف زدن، راه رفتن، 
داستان و طراحی لباس جدیدی مواجه می شود. درواقع سینما 
سبک جدیدی را به خود می گیرد و نسبت واقعیت با دنیای فیلم 

بیشتر می شود.
طالبی نژاد همچنین گفت: این نزدیک کردن به واقعیت نیاز به 
تمرین و ممارست بسیاری داشته و این یکی از ویژگی های مهم 
کار عزت اهلل انتظامی بود. او درباره بازی در فیلم گاو گفته بود که 
من مدتها به طویله ای در نزدیکی قزوین می رفتم و حرکات گاوها 
را زیر نظر می گرفتم و طرز علف خوردن، نگاه کردن گاو را نگاه 
می کردم تا بتوانم آن صحنه ای را که خودم تبدیل به گاو می شدم 
را به درستی اجرا کنم. در نهایت آنها بازیگری در سینما ایران را 
متحول کردند و سلیقه مردم را تغییر دادند و دیگر، نخبگان جامعه 

با بازی ایرج قادری و فردین اقناع نمی شدند.
حضورش در یک فیلم، به آن اعتبار می بخشید

این منتقد و نویسنده در پاسخ به اینکه انتظامی چقدر بر روی 
کارگردانانی که با ان ها همکاری می کرده تاثیر داشته، گفت: نباید 
این را فراموش کنیم که انتظامی می دانست نباید در کار کارگردان 

دخالت کند ولی یک نکته وجود دارد، برخی از کارگردانان جوانی 
که او در آثارشان نقش آفرینی کرد، حواسشان بود که دارند با 
چه کسی کار می کنند در نتیجه آنها هم کار خودشان را جدی تر 
می گرفتند. از یک کارگردان شنیدم که می گفت وقتی آدم با بازیگر 
درجه یک کار می کند خودش را موظف می داند بهترین کارش 
را انجام دهد و با وسواس بیشتری آن را به سرانجام برساند و 
قطعا وقتی اسم انتظامی در فیلمی آورده می شد، توقعات از آن اثر 
هم باالتر می رفت، بنابراین کارگردان باید به ازای این اعتباری که 
انتظامی به فیلمش میداد تمام توانش را به کار می گرفت که هم 
شان او را حفظ شود و هم اثرش ضعیف نباشد. اما اینکه فکر کنیم 
او به آقای مهرجویی هم چیزی را آموخته، شاید چندان درست 
نباشد. خود انتظامی هم معترف بود که او آدم بسیار باسوادی است 
اما درعین حال پیشنهادهایی به او می داده و حتی سر فیلم بانو 
که گریم بسیار سنگینی داشته، خودش پیشنهادهایی برای گریم 

و بازی اش داشته است.
وی با بیان اینکه آقای انتظامی دیگر در کنار ما نیستند اما 
من باورم نمی شود که او فوت کرده است اظهار کرد: سینما این 
خاصیت را دارد وقتی کسی را ثبت می کند هم در خاطرات ملی 
کشور می ماند و هم در تاریخ سینما. بنابراین او هیچگاه نمی میرد. 
من مرگ او را باور ندارم و تا وقتی سینمای ایران وجود دارد، 
آقای انتظامی هم وجود خواهد داشت. همانطور که چارلی چاپلین 
هم بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از فوتش همچنان با دیدن 
آثارش زنده است و هر وقت فیلمی از او ببینید فکر می کنید 
همین االن بازی کرده است. انتظامی هم از آن دسته آدمهایی 
است که فراموش نخواهد شد. خیلی ها بودند که به دلیل خطایی 
که انجام دادند و ارزش کار خود را حفظ نکردند بعد از گذشت 

مدت کوتاهی از فوتشان از خاطرات رفتند.
طالبی نژاد همچین افزود: نکته ای که درباره انتظامی وجود دارد 
این است که سالمت نفس و جسم داشت. من هیچگاه ندیدم 
که او در حال سیگار کشیدن یا کارهایی که برای بدنش مضر 
است، باشد. همین امر باعث استحکام شخصیت او شده بود زیرا 
ضعفهایی از این دست نقطه آغازی است برای شکست هر هنرمند.

ضعف در سناریو باعث شد برخی فیلمهایش ضعیف تر 
باشند

این منتقد در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: عزت 
اهلل انتظامی در شخصیت هایی ایفای نقش کرد که ابتدا در سناریو 
خوب خلق شده بودند و بعد آنها را به خوبی بازی کرد. یک نکته را 
آقای ناصر تقوایی هم به آن تاکید دارد این است که اگر شخصیتی 
خوب نوشته شود، بازیگر نمی تواند آن را بد بازی کند. بعضی از 
نقشهایی که برخی بازیگران خوب مثل آقای انتظامی و خسرو 
شکیبایی بازی کرده اند و نظر می آید که شخصیت های پخته ای 
نیستند، علتش این است که بد نوشته شده اند. زیرا بازیگر تمام 
تالشش را می کند که اجرای خوبی داشته باشد اما وقتی زمینه 

اش وجود ندارد اثر خوبی از آب در نمی آید.
او ادامه داد: در بین فیلم هایی که بازی کرده، کامل ترینش گاو 
است و در این تردیدی وجود ندارد. در برخی فیلمهای دیگر مثل 
شیر سنگی مسعود جعفری جوزانی بسیار خوش درخشید، در 
اجاره نشین ها نقشش را فوق العاده خوب بازی کرده است. در فیلم 
ناصر کرد ناصر تقوایی که پیش از انقالب ساخته شده بسیار موفق 

بوده گرچه نقش اصلی نیست. درنهایت با نگاهی به کارنامه کاری 
اش در موارد محدودی که او نقشش را دوست نداشته،  ضعف 
پرداخت شخصیت بوده که باعث شده در آن آثار به خوبی بازی 
نکند. ممکن است در کارهایش بداهه گویی داشته باشد اما این 
زمینه باید در ابتدا در خود متن باشد. بر این اساس هرجا که متن 

خوب بوده آقای انتظامی هم درجه یک بازی کرده است.
در نقش اش غرق می شد

احمد طالبی نژاد با اشاره به اینکه شیوه بازیگری آقای انتظامی 
مانند آنچه در سینمای گذشته وجود داشت، غرق شدن در نقش 
بود اما دیگر این روش مرسوم نیست گفت: یعنی بازیگر به مدت 
مشخصی مثالً دو تا سه ماه در نقشی غرق می شد و به نوعی 
تبدیل به آن آدم می شد. اما اکنون میگویند بازیگر توانا کسی است 
که وقتی سر صحنه و جلوی دوربین قرار دارد تبدیل به همان 
شخصیت شود و به محض آنکه کات داده شود خود واقعی اش 
باشد. این دو شکل بازیگری در جهان بازیگری مطرح است و 
خیلی ها هنوز همان شیوه قدیمی را قبول دارند که انتظامی از آن 

دسته آدم ها بود که در نقشش غرق میشد.
این منتقد در پایان خاطر نشان کرد: در نهایت مهم این است که 
تو جنم بازیگری داشته باشی. در این صورت با تجربه و کالس و 
آموزش بقیه مسایل حل می شود. ما بازیگرانی داشتیم که تحصیل 
کرده های بازیگری از دانشگاه های معتبر جهان بودند اما به بازیگر 
خوبی تبدیل نشدند زیرا جوهر و استعداد ذاتی اش را نداشتند. 
این توانایی با تحصیالت آکادمیک تنها می تواند مقداری پرورش 
و گسترش پیدا کند و انتظامی با داشتن این ویژگی ذاتی و نقش 
آفرینی در آثار ارزشمند توانست آثار ارزشمندی را از خود به یادگار 

بگذارد.
به گزارش ایسنا عزت اهلل انتظامی صبح ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ در 

سن ۹۴ سالگی چشم از جهان فرو بست.
شد.  متولد  تهران  در   ۱۳۰۳ خرداد   ۳۰ انتظامی  عزت اهلل 
فارغ التحصیل دانشکده  هنرهای زیبای تهران در سال ۱۳۳۲ به 
آلمان غربی رفت و در مدرسه شبانه تئاتر و سینما به نام فولکس 
ایران  به  هوخ شوله در هانوفر تحصیل کرد و در سال ۱۳۳۷ 

بازگشت.
تمام  لینک  این  در  که  بازیگر  این  سینمایی  فیلم های  از 
فعالیت هایش قابل مشاهده است می توان به آقای هالو، پستچی، 
گاو، ستارخان، صادق کرده، حاجی واشنگتن، گراند سینما، هامون، 
ناصرالدین شاه آکتور سینما، روز واقعه، خانه ای روی آب، دیوانه  از 
قفس پرید، گاو خونی، مینای شهر خاموش، آتش سبز، راه آبی 

ابریشم و چهل سالگی اشاره کرد.
بر همین اساس قرار است، در مراسم افتتاحیه سی و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر به یاد این هنرمند فقید مراسم نکوداشتی برپا 
خواهد شد. انتظامی چهار بار برای بازی در فیلم های گاوخونی، 
خانه ای روی آب، روز فرشته و گراند سینما  موفق به دریافت 
سیمرغ بلورین جشنواره فجر شد و همچنین بازی او در ناصرالدین 
شاه آکتور سینما و خانه خلوت شایسته تقدیر شناخته شد. او در 

سه دوره از جشنواره فیلم فجر نیز داور بود.
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغه زاده 
همزمان با چهلمین سالگرد انقالب اسالمی دهم تا بیست و دوم 

بهمن ماه برگزار خواهد شد.

6فرهنگی

نمایشگاهی از آثار ۱۰ هنرمند ایرانی و خارجی

نمایشگاه »هماوردی« با آثاری از ۱۰ هنرمند ایرانی و خارجی که این روزها 
در گالری ماه مهر برپاست، توسط کاتارینا ماریا راب و آسیه سلیمیان 

جمع آوری و به نمایش گذاشته شده است.
به گزارش ایسنا،  سلیمیان درباره هنرمندانی که آثارشان در این نمایشگاه حضور 
دارد، توضیح داد: آثاری از ریما اسالم مسلک، ماهی بینه بینه، مصطفی چوب تراش، 
آندرئا سالوینو، مینا طالیی، نگار عالِم زاده گرجی، علی و رامیار، احمد کامل، دیوید 
کریِپندورف و الیزابت ِمسه در نمایشگاه هماوردی دیده می شود. این نمایشگاه با 
موضوع »خویش تن، قدرت، سیاست« تالشی برای نشان دادن دیدگاه هنرمندان 

معاصر نسبت به لزوم تغییرات در جامعه است.
او درباره ایده اولیه نمایشگاه هماوردی گفت: من و خانم کاتارینا ماریا راب نمایشگاه 
»هماوردی« را با هم کیوریت کردیم و موضع مورد نظر ما رابطه  میان بین خویش تن، 
قدرت و سیاست بود. تاثیری که این سه موضوع بر یکدیگر می گذارند، دغدغه فکری 
بسیاری از هنرمندان در سراسر جهان است و بسیاری از آنها آثاری را با این مضامین 

به وجود می آورند.
سلیمیان ادامه داد: در نمایشگاه هماوردی پنج هنرمند ایرانی را انتخاب کردم و 
پنج هنرمند خارجی نیز هنرمندان گالری خانم راب هستند که از کشورهای آلمان، 
ایتالیا، سوئیس، مراکش و مصر انتخاب شده اند. تالش ما بر این بود که آثار هر دو 
گروه هنرمندان ایرانی و خارجی بیشترین ارتباط را با هم داشته باشند و نمایشگاهی 

یک دست را شکل دهیم.
او همچنین درباره نحوه انتخاب هنرمندان اظهار کرد: افرادی را برگزیدیم که 
پروسه کاری و دغدغه های آنها نزدیک ترین حالت ممکن را به این موضوع داشته 
باشد. حتی وقتی با هنرمندان ایرانی تماس گرفتم تا درباره موضوع نمایشگاه به آنها 
توضیح دهم، متوجه شدم آنها قبال دغدغه این موضوع را داشته و متناسب با آن اثر 
تولید کرده اند. کیوریتور آلمانی هم با تعداد زیادی هنرمند در ارتباط است، اما تالش 
او بر این بود که هنرمندانی را انتخاب کند که در آثار خود به این مسئله اشاره داشته 
باشند. تیمی هم که درنهایت شکل گرفت شامل هنرمندانی قوی است که آثار آنها 

باعث ایجاد توازن در نمایشگاه شده است.
همچنین کاتارینا ماریا راب، مدیر گالری ماریا راب در برلین درباره آشنایی خود 
با هنر ایران، گفت: کشور ایران دارای تاریخ و فرهنگ و هنر بسیار غنی است و 
صحنه  هنر معاصر ایران در حال شکوفایی ست. اما درکشورهای غربی فقط تعداد 
محدودی از این هنرمندان شناخته شده هستند. بنابراین با توجه به اینکه صحنه 
هنر ایران در حال رشد است عالقه زیادی دارم که بدانم چه هنرمندان دیگری در 

ایران فعال هستند.
ماریا راب افزود: در کشورهای غربی هنر ایران با کلیشه های مرسوم در غرب 
معرفی می شوند، اما برای من اهمیت دارد که دیدگاه دیگری به دست آورم. بنابراین 
برای آشنا شدن و درک صحنه هنری ایران به تهران آمدم تا از نزدیک با هنرمندان 

مالقات و تبادل نظر کنم.
او درباره تجربه همکاری قبلی با هنرمندان ایرانی گفت: در سال ۲۰۱۷، اولین 
تجربه همکاری من با شهرام انتخابی و آسیه سلیمیان به عنوان کیوریتورهای 
نمایشگاه Beyond the Exhibit ۱ )فراتر از نمایش ۱( در برلین صورت گرفت 
که متشکل از دوازده هنرمند نوظهور ایرانی بود. این رویداد بسیار موفقت آمیز بود. 
موفقیت این نمایشگاه نه تنها به خاطر استقبال مخاطبین و رسانه های آلمانی که 
آن را بسیار حقیقی و صادقانه دانستند، بلکه به خاطر ویدئوهایی بود که نشان دهنده 
پشت صحنه زندگی هنری و اجتماعی تک تک این هنرمندان جوان بود. خوشحالم 
که دومین دوره از این مجموعه نمایشگاه ها در ماه مارچ ) اسفند ۱۳۹۷( در برلین 

برگزار می شود
نمایشگاه »هماوردی« با همکاری گالری Katharina Maria Raab  برلین، 
 Zukwe e.V و با حمایت خانه هنر آریا و  Factory TT Berlin / Tehran

شکل گرفته است و تا روز دوشنبه )۸ بهمن ماه( ادامه دارد.

ساخت بزرگترین مجسمه برنزی بریتانیا بر اساس 
نمایشنامه شکسپیر

انگلستان در محوطه تئاتر رویال » پلیموث«   بزرگترین مجسمه برنزی 
ساخته خواهد شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از آرت اند کالکشن، » ژوزف هیلر«  هنرمند سازنده این 
مجسمه برنزی عظیم اعالم کرده است که این مجسمه در قالب ۷ متر ارتفاع، ۹ متر 

عرض و ۹.۵ تن وزن ساخته می شود.
این مجسمه با عنوان پیام رسان، بزرگترین مجسمه ریخته گری شده الکس واکس 
برنزی است که تاکنون در بریتانیا ساخته شده است و به بازیگری اشاره دارد که نقش 

» اولیویا« را در نمایش نامه » اتللو«  شکسپیر بازی می کند.
»هیلر«  بیان کرد: »عنوان » پیام رسان«  که برای این مجسمه انتخاب شده، به 
نقش محوری بازیگر در جان بخشیدن به کلمات نویسنده و افکار کارگردان، اشاره 
دارد. این اثر نشانگر زن قدرتمندی است که قصد دارد جهان را با رفتارش تغییر دهد. 
این بازیگر پیام نمایشنامه نویس و یا کارگردان را انتقال می دهد. او حامل پیامی است؛ 

تشبیهی برای آنچه یک تئاتر بی نظیر انجام می دهد.«
» ژوزف هیلر«  که متولد سال ۱۹۷۴ است، توانست در سال ۲۰۰۰ جایزه هنرمند 
سال انجمن هنر انگلستان را دریافت کند. هزینه این اثر هنری ۴۵۰ هزار پوند برآورد 

شده است و انتظار می رود ساخت آن تا اواخر بهار به اتمام برسد.

اخبار
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جایزه و نشان ابوالحسن نجفی در پله  سوم
مراسم سومین دوره  اهدای جایزه و نشان ابوالحسن نجفی به مترجمان برگزیده برگزار می شود. به گزارش ایسنا، این مراسم در روز سه شنبه نهم بهمن ساعت ۱۶:3۰ با حضور اصحاب فرهنگ و قلم در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان 

شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر )بخارست(، نبش کوچه سوم برگزار می شود.  در خبر شهر کتاب عنوان شده است: ابوالحسن نجفی با وسواس و کوشش ممتد در طی سال ها زندگی علمی و فرهنگی خود در حوزه های زبان شناسی، 
ترجمه، ادبیات تطبیقی، وزن شعر و فرهنگ نویسی، آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشت و با نظم و دقت و دانش و ادب و مهربانی و خصال نیکو، مشوق نویسندگان و مترجمان جوان و چهره ای اثرگذار در ادبیات معاصر ایران بود. 

ناگفته هایی درباره عزت اهلل انتظامی

از یک اشتباه سیاسی تا اعتباربخشی به سینما

جشنواره دوربین.نت در ۶ شهر
سیزدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت ۴ 
تا ۱۲ بهمن ماه 97 در شهرهای بوشهر، شیراز، اصفهان، یزد، 

کاشان و قم برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی جشنواره دوربین.نت، این 
دوره از جشنواره شامل بخش هایی همانند تورهای عکاسی، اسالیدشو 
عکس های برتر، نشست های آموزش عکاسی، بخش مسابقه تورها، ارائه 

مجموعه عکس و اکران فیلم های منتخب خواهد بود.
تور عکاسی بازار بوشهر در دو نوبت صبح و عصر در تاریخ ۴ بهمن ماه 
در بخش استان های سیزدهمین جشنواره عکس خبری و مطبوعاتی 
دوربین.نت برگزار می شود. همچنین ۵ بهمن ماه تور عکاسی اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر، اسالیدشو عکس های برتر، نشست های 
آموزش عکاسی، بخش مسابقه تورها، ارائه مجموعه عکس و اکران 
فیلم های منتخب جشنواره در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود 
و در تاریخ ۶ بهمن تور عکاسی بافت قدیم بوشهر و تور عکاسی جزیره 

شیف نیز در دو سانس صبح و عصر برگزار خواهد شد.
تور عکاسی مسجد نصیرالملک و بازار وکیل در هفتم بهمن ماه در 
شیراز و ۸ بهمن ماه در شهر اصفهان تور عکاسی میدان نقش جهان، 

اسالیدشو عکس های برتر، نشست های آموزش عکاسی، بخش مسابقه 
تورها، ارایه مجموعه عکس، اکران فیلم های منتخب جشنواره در دو 
نوبت صبح و عصر  و برگزار می شود. ۹ بهمن ماه جشنواره به یزد 
می رسد. عصر این روز تور بافت قدیم یزد از میدان امیر چخماق برگزار 
می شود و صبح ۱۰ بهمن ماه تور عکاسی بافت قدیم یزد از مسجد 
جامع یزد آغاز خواهد شد و عصر همان روز اسالیدشو عکس های برتر، 
نشست های آموزش عکاسی، بخش مسابقه تورها، ارایه مجموعه عکس، 
اکران فیلم های منتخب جشنواره برگزار می شود. صبح ۱۱ بهمن در 
کاشان، تور عکاسی بازار شروع می شود و عصر اسالیدشو عکس های 
برتر، نشست های آموزش عکاسی، بخش مسابقه تورها، ارایه مجموعه 
عکس، اکران فیلم های منتخب جشنواره برگزار خواهد شد. در روز آخر 
صبح روز ۱۲ بهمن ماه در شهر قم تور عکاسی بافت قدیم و در عصر 

ترتیب قبلی ادامه خواهد داشت.
جشنواره عکس خبری و مطبوعاتی دوربین.نت شامل بخش های 
مسابقه عکس برتر سال، نمایشگاه عکس های برتر سال در موضوعات 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگ و هنر، ورزشی، آیین و مذهب، اجتماعی، 
مجموعه مستند اجتماعی است که بخش جنبی آن با موضوعاتی 

مثل زلزله کرمانشاه و جام جهانی روسیه، فیلم مستند و داستانی، 
نشست های ویژه اقتصاد در عکاسی، سخنرانی الهام بخش، گفتگو با 
عکاسان و تورهای عکاسی با موضوعات مختلف از تاریخ ۱۱ تا ۲۱ 
دی ماه ۹۷ در تهران برگزار شد. احسان رأفتی داریان رئیس برگزاری 
جشنواره، محمد نوروزی دبیر بخش عکس، احمد حجارزاده دبیر بخش 
فیلم، امیر نریمانی دبیر بخش مولتی مدیا، سعید عرب زاده دبیر بخش 
رامین کاکاوند مشاور  تورها،  دبیر بخش  شهرستان، حمید مهدوی 
حقوقی جشنواره، محمود خستو مدیر تبلیغات و گرافیک و گلنوش 
زنجانپور مدیر ارتباطات و اطالع رسانی سیزدهمین جشنواره عکس 

خبری و مطبوعاتی دوربین.نت هستند.
جشنواره استان های دوربین.نت با حمایت و همکاری فرهنگسرای 
اجتماعی  بیمه  صندوق  شهروند،  ای  زنجیره  های  فروشگاه  سرو، 
کشاورزان، روستاییان و عشایر، اداره کل ارتباطات و اموربین الملل 
شهرداری اصفهان، شرکت نورنگار، سایت عکاسی، اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان، انجمن 
سینمای جوانان کاشان، انجمن عکس بسیج هنرمندان قم، انجمن 

عکاسان استان یزد برگزار می شود. 


