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بزرگ بود با جایگاهی یگانه

نــــگاره

بازی آخر آقای بازیگر
ِ

وحید جعفری

یادمـــان

آیدین آغداشلو

نقاش و گرافیست

جایگاه عزتاهلل انتظامی بهعنوان بازیگر برای همه
مشــخص و واضح اســت و اگر من هــم بخواهم به
آن اشــاره کنــم حتماً چیزی تکــراری خواهد بود .به
همین دلیل من از درک و دریافت شــخصیام از او
میپردازم و آنچه در طول  50ســال از ایشــان به یاد
و خاطر دارم .آشــنایی من با جناب انتظامی از دهه
 40و بازی ایشــان در فیلم «گاو» شروع شد و بعدتر
این فرصت دســت داد تا در جلســات و دورهمیها
یکدیگــر را ببینیــم و از همــان زمــان ارادت مــن بــه
ایشان شروع شد .ارتباطی توأم با احترامی دوطرفه
و همیشــگی .احترامی که همیشه بیشــتر و بیشتر از
طــرف مــن رعایت میشــد .او شــخصیتی جذاب و
به نوعی کاریزماتیک داشــت و نمیشــد دوســتش
نداشــت .در طول این  50سال هر بار ایشان را دیدم

نســبت به قبل مهرشــان بیشــتر به دلم نشســت و
احترامــم نســبت به کار ،شــخصیت و جایگاهشــان
بیشتر و بیشتر شــد .من این انسان را عمیقاً دوست
داشــتم و هربــار فرصتی فراهم میشــد بــه دیدار و
توگویش مینشســتم .وقتی هم قرار شد کتابی
گف 
درباره ایشان منتشر شود به من گفتند که طرح جلد
کتاب را من بزنم .این کار را با کمال میل انجام دادم
و نتیجه را هم بســیار دوست داشتند .به هر صورت
ویژگــی آن دورانی که ما تجربه کردیم یکیاش این
بود که شــخصیتهای تــراز اول آنقدر زیــاد نبودند
و آدمی میتوانســت اقبال این را داشــته باشد که با
آنها از نزدیک آشــنایی به هم برساند و حضورشان
را درک کند .وقتی خواســتم چهره ایشــان را بکشــم
طبیعتاً از یک طرف شــباهت نقاشــی با خودشــان
و از طــرف دیگــر انعکاس شــخصیت او در نقاشــی
برایــم مهــم بــود .از طرفــی داوری خــودم را هم از
ایــن چهره داشــتم و فقط قرار نبود طرحی باشــد و

تصویری شــبیه بــه آقای بازیگر .من در این نقاشــی
آبرنــگ ،نوعــی قــدرت ،جاذبــه و حتی گســتاخی را
هم جای دادم به طوری که به نظر نمیرسد فردی
که چهرهاش نقاشــی شــده اهل مماشات و تساهل
و تســامح باشــد .همیــن طــور هــم بــود .عــزتاهلل
انتظامی آدمی نبود کــه مانند برخی از همکارانش
اهل تعارف باشد و کنار آمدن در مقابل چیزی که به
میل و باورش نبود .بسیار صریحاللهجه بود و همه
آنها که از نزدیک او را میشناختند میدانستند که او
اهل لفاظیها و تعارفات معمول نبود .دوماه پیش
بود که از عطا جوالیی دوســت منتقدمان خواســتم
کــه قراری هماهنگ کند تا بــه دیدن آقای انتظامی
برویــم .قرار هماهنگ شــد و رفتیم .خانهای بســیار
زیبــا ،تمیــز ،منظم و عــزتاهلل خــان خوشپوش و
منظم روی یک کاناپه نشسته بود .من را نشناخت.
اما همچنان گرم استقبال کرد و وقتی پسرعزیزشان
متوجه شدند که ایشان قادر نیستند من را به خاطر

هنرمند ملی زیبنده عزتاهلل انتظامی است

یک ُعمر با عزت

«ایران» :عزتاهلل انتظامی ،پس از چند ســال بیماری و ماهها خانهنشــینی ناشــی از کهولت ،ساعت چهار بامداد روز
جمعه بیســت و ششــم مردادماه در نود و چهار ســالگی از دنیا رفت .مراسم تشــییع این هنرمند ساعت  9:30صبح
یکشــنبه بیست و هشــتم مردادماه از مقابل تاالر وحدت برگزار میشود و پیکر این هنرمند فقید در قطعه هنرمندان
ت زهرای تهران به خاک سپرده خواهد شد .عزتاهلل انتظامی  31خرداد  1303در محله سنگلج تهران به دنیا
بهش 
آمد .او سال 1332از دانشکد ه هنرهای زیبای تهران فارغالتحصیل شد .همچنین برای ادام ه تحصیل به مدرس ه شبانه
تئاتر و سینما در هانوفر آلمان رفت و در سال 1337به ایران بازگشت .با فیلم «گاو» داریوش مهرجویی نخستین تجربه
ســینماییاش در ســال  1348رقم خورد .از فیلمهای ســینمایی این بازیگر به «آقای هالو»« ،پستچی»« ،ستارخان»،
«صادق کرده»« ،حاجی واشنگتن» و ...میتوان اشاره کرد .مؤسسه مطبوعاتی ایران درگذشت این هنرمند فقید را به
خانواده ایشان و جامعه هنری تسلیت میگوید.

بحق «آقای بازیگر» بود

مــن ســالهای نوجوانــی ،مخاطــب
بازیهــا و اجراهــای آقــای بازیگــر
بــودم و از همــا ن ســالها مهــر اســتاد
فقیــد عــزتاهلل انتظامی بر جــان من
نشست؛ آن ســالهای دهه پنجاه من
ابراهیمحقیقی
عکاس و طراح گرافیک
به تئاتر سنگلج به تماشــای تئاترهای
ایشــان میرفتــم و بســیار خالقانــه و
تحســینبرانگیز بازی میکرد .او بــا این خالقیت وقتی به عرصه
سینما آمد ،شمار زیادی از مخاطبها با استعدادها ،با قابلیتها
و توانمندیهایش آشنا شدند و به نوعی در سینما شکوفاییاش
عمومــی شــد .بعدهــا در اواخر دهــه پنجاه من بــا جناب حمید
سمندریاندرطراحیپوسترنمایش«کرگدن»همکاریداشتمو
استادفقیدعزتاهللانتظامیهمدرایننمایشبازیکرد .چندی
بعدفرصتهمکاریباعزتاهللانتظامیبهعنوانعکاسفراهم
شــد ،نمایش «بازرس» را روی صحنه داشــت و من عکاســی آن
تئاتر را عهدهدار شــدم که تجربه همکاری خوب و دلچسبی بود.
در سالهای دانشجویی نیز با هم معاشر و دمخور بودیم ،من آن
موقع دانشجوی معماری بودم و او هم بهرغم اینکه سنش از ما
بیشتربودبرایتحصیلتئاتربهدانشکدههنرهایزیبایدانشگاه
تهــران آمده بود .زمان گذشــت تا اینکه از بیســت ســال پیش تا
همین یکی دو سال اخیر هر دو هفته یکبار در شورای عالی خانه
هنرمندان فرصت دیدار و معاشــرت با اســتاد را داشتیم و در این
نشستها خیلی دغدغهمند و جدی حضور پیدا میکرد تا اینکه

یکــی دو ســال گذشــته به دلیــل کهولت و کســالت کمتر فرصت
حضور در جلسههای شورای عالی خانه هنرمندان را داشت و در
همه اینسالهاریاست افتخاریشورارا عهدهداربود .دربحثها
مشارکتجدیداشتوایدههایخوبیرامطرحمیکردودرهیچ
شــرایطی روحیهاش را از دســت نمیداد و همواره طناز و بذلهگو
بود .واقعاً طنازی ایشــان مثالزدنی بود .او شخصیت استثنایی و
تحسینبرانگیز و هنرمندی مردمی بود .در عرصه بازی هم جزء
شــخصیتهای برجسته ما بود و از طرفی در نقشهای متنوعی
بازیکردهبودوهمچنین بهبازیدرنقشهاوفیلمهایضعیف
تــن نمیداد و با ســختگیری نقشهایش را انتخــاب میکرد و در
عینحال سعی میکرد در نقشهای ساده هم خالقیت ویژهای
بــه کار بگیــرد و اصطالحاً نقــش را از آن خود کنــد ،کاری که کمتر
بازیگــری با این قــدرت از عهدهاش بر میآیــد .او بهخاطر روحیه
مردمی ،بازیهای متعدد در نقشها ،خاطرههای زیادی را برای
چند نســل از ایرانیها ساخت .من بیشتر از همه همکاریاش با
زندهیادعلیحاتمیرادوستدارموبویژهدرفیلم«هزاردستان»
بسیار متفاوت ظاهر شد ،همچنین در فیلم «هامون» هم حضور
چشمگیری داشت ،هرچند بسیاری آن فیلم را با بازی درخشان
زندهیادخسروشکیباییبهخاطردارند.ازهمهنقشهاییکهبازی
کرد ،با بازی در نقش مش حسن ،در فیلم «گاو» ساخته داریوش
مهرجوییدرذهنودلبسیاریازمخاطبهایسینماوهنرایران
جای گرفت .او بحق آقای بازیگر بود؛ عنوانی که از طرف مردم به
ایشان داده شد.

عزتاهلل انتظامی آقای خوب ،آقای کامروا!

این فیلم که اواخر دولت دهم ساخته شد
ادامه از درمیــان النــگ دولنگ فرهنگی سیاســی
صفحه اول دولــت غافــل «نهــم و دهــم» مغفــول
مانــد و دیــده نشــد .او در ایــن فیلم کــه بنمایه جامعه شــناختی
بزرگــی را باخــود یدک میکشــد ،در کنار ســه نســل از بازیگــران به
ایفای نقشــی مانــدگار میپــردازد .القصه در این فیلــم او بیآنکه
توجوی عشقی خاموش و از دست رفته میرود،
بخواهد به جســ 
توجوی
بیآنکه این درد را جار بزند .نسل میانه فیلم نیز در جس 
عشــقی گمشــده در میان خرابههای بم اســت اما او برای رسیدن
بــه رؤیای همیشــگی خویش عمر ســترونش را به رخ نمیکشــد.
بــار و بنــه برمیدارد و بــه دل خاک کویر میزند تــا نخلها به مدد
عشــق قدیمــی او به خاک و آب بم دوباره ســبز شــوند .او میداند
عشــقش کیســت و چرا نیســت امــا نمیداند کــه اهل زمیــن چرا
نمیدانند و نمیتوانند از زمین آب بجوشــانند .عشق سوزان او در
عمققناتمیجوشدوزمیننیزچنانمیکند...
حکایت انتظامی بزرگ با ما چنین است که در این فیلم به اختصار
و اشــاره گفتم .ما او را ستایش میکنیم اما جای پای او نمیگذاریم
چون راهی که او و دیگر بزرگان رفتند کاری سخت و سترگ است و
نسل ما عمیقاًبه فضای مجازی ایمان دارد بیآنکه بداند ریشه هر
مجازیدرحقیقتواقعیتاست.عزتاهللانتظامیرابادوحرکت
اجتماعینیزبهخاطرمیآورم.رفتاریکههمیشهباصداقتهمراه

بود .بهره بردن از محبوبیتش در کاستن از آالم اجتماعی .وقتی در
کمپینهایمتعددبراینجاتاعدامیانیکهبههردلیلیپایچوبه
دار بودنــد و اوتالش میکرد رضایت خانواده مقتوالن را جلب کند
تا مهر و بخشــش در کشــور جاری و ساری شــود .و دوم بهرهبرداری
سیاسیازمحبوبیتشبرایثبتنامیکیازنامزدهایردصالحیت
شــده در ســال  ،92که چونان آهوی رمیدهای در چشم دوربین نگاه
کرد و بعدها گفت که به چه لطایفالحیلی او را به صحنه نمایش
سیاست پوپولیستی دولت دهم آوردهاند...انتظامی هم مثل همه
ما یک انســان معمولی بــود اما فرقش با بســیاری از ما صداقتش
بــود که ویژگی او بــود .کاری که آقــای بازیگر کرد ،کاری اســت چون
کندن قنات در دل کویرکه ســخت و جانکاه است و کار ما نگهداری
ازایــن قنات .اما ما از قنات فقط ســهم آب میخواهیــم و قنات در
حال خشکیدن است ...کسی باید که دوباره بار و بنه بردارد و به دل
زمین بزند وعاشقی کند .ضجه زند که زمین بجوشد دوباره! آقای
بازیگر هنرمند و انسانی کامروا بود .وقایع بسیار دید و اندیشه بسیار
شناخت.آموختویاددادوبسیارسختیکشیدامادرپایانعمرجز
کامروایی ازاو که جزو قلههای فرهنگی دوره معاصر ایران پر تالطم
استچیزیبهیادنمیآوریم.کامرواییهمانعاقبتبخیریاست
که او چنین سرنوشتی یافت.آقای بازیگر ،آقای خوب ،که نامش به
آقاییونکوییبردهخواهدشد.خدایشبیامرزد.
باقیبقایتان

عــزتاهلل انتظامــی از دوســتان نزدیــک و
همــدل بــود .از اواخر دهه  30تــا زمانی که
ســینما و تئاتر ایــن فرصت را به مــا داد که
کنــار هــم کار کنیــم از همــکاری بــا او بهره
بــردم .بخصــوص پیــش از انقــاب که این
علی نصیریان
بازیگر
فرصت هم در تئاتر و هم در ســینما بیشتر
قسمتمان شد .یک همکار خوب و پارتنر
وهمبــازی بیبدیــل بود .در مقابــل هم که قــرار میگرفتیم خیلی
خــوب همدیگر را میفهمیدیــم و درک میکردیم .چندین دهه با
هــم کار کردیم اما هیچ وقت با هم مشــکلی پیــدا نکردیم .چه در
ســفر ،چه صحنــه و چه جلوی دوربین شــخصیت قابــل احترامی
داشــت و مهمتر از آن هنرمند برجســتهای بود .جایگاه رفیع او در
بازیگــری نیاز به هیچ بحــث و گفتوگویی نــدارد .از همان ابتدای
حضــورش در ســینما و تئاتر درخشــید و همه کارهای او درخشــان
شــد .انتظامی با عزت ماند چون مراقب وجهه هنری خود بود و با
وســواس انتخابکــرد و در هر فیلمی بازی نکرد .تمام آثار ایشــان
موجود است و گنجین ه و کالس درسی برای نسل آینده خواهد بود.
کارهای او در آینده مکرر دیده خواهد شــد .نقشهایش باورپذیر و
تأثیرگذار است و در حافظه و یاد مردم باقی خواهد ماند .او همیشه
عزت سینمای ایران است و برای مردم محبوب میماند .انتظامی
درون دل مــردم و یاد مردم زنده باقی خواهد ماند .از خاطر مردم
نمــیرود ،همچنــان که در این مدت با وجود اینکــه کار نکرد در یاد

سرآمد بود و افتاده

در بــاره شــخصیتهای ملــی نوشــتن کار
بسیار دشــواری است .بعضی از چهرههای
مردمــی عالوه بر اینکــه ماندگارند ،اجماع
ملی بر خوبی آنها شکل میگیرد.
بیشــک یکی از آنها عزتاهلل انتظامی بود
محمدعلی ابطحی
فعال سیاسی
که حداقــل  ۸دهه مــردم او را دیده بودند،
کارهایــش را تعقیــب میکردند و همیشــه
او را بر صدر مییافتند .خصوصیاتی که انتظامی را برجســته کرده
بــود زیاد بود :هنرمند بود .یعنی از نقشهــای ابتدایی او تا آخرین
روزهایی که بازی میکرد ،همیشه بازیهایش فاخر بود .یک شکل
ثابت هنرمندانه در نقشها داشــت و این دلیلی بود که همواره به
خاطر هنرش مردم او را گرامی میداشتند .محترم بود.هنرمندان
محترم و متشــخص فراوان بودهاند .اما حرمت و تشخص در ذات
انتظامی نهادینه شده بود .در بازیهایش هم نمیتوانست خارج
از مــرز محترم بودن کار کند .نمی خواســت او را بشناســی تا بدانی
آدم محترم و با شخصیتی است .ادب و احترام در عمق جانش بود
و تواضع از خصوصیات فردی اش .برای نسل فعلی که هنرمندان
زیــادی را دیدهانــد که با مــوج اولیه و ناپایدار محبوبیت و شــناخته
شــدن ،خود را گم میکنند و توهم سراســر وجودشــان را میگیرد،
الگوهایی مثل آقا عزت خیلی ضروری است.

علی نصیریان و عزت اهلل انتظامی در نمایی از فیلم آقای هالو

مــردم مانــد .کارش کار دل بــود و از دل حــرف مــیزد و حرفش از
دلش برمیخاست و البته اینکه صدای مردم هم بود .او از بزرگان
هنــر ایران اســت و به عبارت بهتر عــزتاهلل انتظامی هنرمند ملی
ایران اســت .کلمه ملی واقعاً درباره ایشــان مصــداق دارد و چنین
عنوانی شایســته و زیبنده اوست .هر نوع تجلیل و تکریمی که شود
بجا و شایسته ایشان است.

در همه دورانها انتظامی سرآمد بود ولی همیشه افتاده ،مردمی
و مردم دوســت و متشــخص باقی ماند .پدر بود .خصلت پدرانه
او تنها در خانــوادهاش منحصر نبود.گرچه وجود مجید انتظامی
و هنــر موســیقیاش ،او را در خانــواده پــدر بســیار موفقــی کــرده
اســت .بخصوص وقتی که مجید از حمایــت و هدایت پدرش در
موفقیتــش نام میبــرد .اما عالوه بر پدری در خانــواده ،در این دو
دهه پایانی عمرش پدر خانواده سینمای ایران بود .یکسر برایشان
دل میســوزاند .مشکالتشــان را میشــناخت .هیچوقت جزئی از
قدرت حاکمیت نشد اما همیشه از همه آنها برای حل مشکالت
خانواده سینما و هنر مطالبه حقوق آنها را میکرد.چشم و چراغی
بود برای سینماگران .حرمتش آنقدر زیاد بود که همه صدایش را
بشــنوند.اصالً جایگاه هنر این اســت که با قدرت نباشد .اما آنقدر
بزرگ باشد که قدرت مجبور به شنیدن صدای او بشود .انتظامی
آنقــدر بــزرگ بــود کــه کســی نمیتوانســت صدایــش را نشــنود.
وجــودش به قدرت و حکومت آبرو میداد بیآنکه آبرویی از آنها
بگیرد .تا جایی که یکبار برای استفاده از شخصیتش او را ربودند تا
در کنارش عکس بگیرند.
مرثیه فراوانی میشــود و باید برای آقا عزت خواند اما او از میان ما
رفت .روحش وقتی شــاد اســت که خصلتهای عزت اللهی او در
جامعه سینما جاری بماند.

در ستایش هنرمند مردمی
در نهایــت تألــم و اندوه فــراوان ،یکــی دیگر از
مردمیترین هنرمندان این ســرزمین ،دعوت
حضــرت حــق را لبیــک گفــت و آخرین نقش
ماندگار خود را در تاریخ هنرهای نمایشــی این
مرز و بوم به یادگار گذاشت .عزتاهلل انتظامی
علیرضا تابش
مدیرعامل بنیاد
همچــو نامش ،عزتمندانه ،ســالیان ســال ،با
فارابی
نقشهــا و آثــاری جاودان بــرای هنر و فرهنگ
این مملکــت ،افتخار و اعتبار بهجا گذاشــت و
همیشه برای مردم شادی آفرید.
اســتاد عــزتاهلل انتظامی از افتخــارات هنر ایــران زمین بویــژه در زمینه
تئاتر و ســینما بود که ایرانیان بیشماری در مقاطع مختلف سنی با هنر
و حضور وی در سینما و تئاتر آشنا هستند .در کنار کارنامه هنری پربارش،
منش و بینش انسانی و آزادیخواهی و احساس مسئولیت از شاخصههای
بارز اســتاد انتظامی بود که همواره در مســیر زندگی احساس مسئولیت
اجتماعی در برابر هنرمندان و مسائل مبتال به جامعه خود داشت .این
احســاس مســئولیت باعث شــده بود حمایت از هنر و نخبگان کشــور از
دغدغههای وی باشد و این صفت ارزشمند استاد انتظامی باید سرمشق
ســایر هنرمنــدان بخصــوص هنرمنــدان جوان کشــور قــرار گیرد .اســتاد
انتظامی طی سالهای اخیر در کارهای صنفی همیار هنرمندان بود ،در
جایگاه عضو شورایعالی خانه هنرمندان ،رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر
و با نگاه مصلحانه خود و به بهانههای مختلف در کار خیر پیشقدم بود و از
پیشکسوتانهنرتئاتروسینماکهخانهنشین شدهبودند دلجوییمیکردو
در صورتی که نیاز به کمک و حمایت داشتند در حمایت و رفع مشکالت
آنان ســعی میکرد .اســتاد عــزتاهلل انتظامی اولیــن جایزه بینالمللی
بازیگری ســینمای ایران را در ســال  ۱۳۵۰برای فیلم «گاو» در جشــنواره
فیلم شیکاگو دریافت داشت.جایزهای که سالها بعد زینتبخش موزه
ســینمای ایران شــد .در ســال  ۲۰۰۷یونســکو از اســتاد تجلیل کرد و آیین

بزرگداشت و تجلیل از این بازیگر برجسته سینمای ایران مطابق با مهر
ماه  ۱۳۸۵در مقر سازمان علمی ،فرهنگی و تربیتی ملل متحد یونسکو
در پاریس برگزار شــد .در این نمایشگاه پوستر فیلمهایی که انتظامی در
آنها نقشآفرینی کردهاســت به همراه آرشیو عکسهای شخصی وی و
لوح تقدیر فیلم گاو به نمایش درآمد.
در دیداری که نوروز ســال  ۹۵با استاد عزتاهلل انتظامی داشتم ایشان به
برخی خاطرات شــیرین خــود در عرصه تئاتر و ســینما و همکاریاش با
مرحوم مرتضی احمدی و زندهیاد علی حاتمی اشاره کرد.
عزتاهلل انتظامی که اولین مدیرعامل موزه سینمای ایران بود خاطرات
خود در آن دوره را برشمرد و گفت« :نخستین کسی بودم که جوایز ملی
و بینالمللــی خود را به موزه ســینما اهــدا کردم و بســیاری از هنرمندان
را تشــویق و ترغیــب کردم که جوایز و افتخارات خــود را جهت گردآوری،
حفظ ،ثبت و عرضه مناسب میراث سینمای ایران به گنجینه موزه سینما
اهدا کنند ،».آقای بازیگر در این سالها در مقام عضو هیأت امنای موزه
ســینما تالشهــای ارزندهای در حفــظ و معرفی میراث ســینمای نوین
ایران داشــت .اســتاد انتظامی در قامت یک هنرمند محبــوب و مردمی
برای کاســتن آالم بیماران و نیازمندان پیشــقدم میشــد .خبرنگاران به
یاد دارند بغض آقای بازیگر سینمای ایران هنگامی که راجع به کودکان
بیسرپرست افغان صحبت میکرد ،همه را متأثر کرد یا فراخوانهای او
برای کمک به آزادی زندانیان غیرعمد و فراخوان همت عالی در سینما
عصر جدید برای کمک به تأمین دارو برای بیماران مبتال به «ا م اس» و
دهها مورد مشابه دیگر را .هنردوستان ایرانی هیچگاه کالم و اشارات نافذ
«آقــای بازیگــر» را در حمایت از نیازمندان فراموش نخواهند کرد چراکه
باور داشتند و دارند واژه هنرمند ،یگانه عیار عیان او بود.
عمری چنین با عزت ،آثاری جاودانه و ماندنی در عرصه نمایش و سینما
از کسی چون آقای بازیگر برمیآمد .یاد و خاطره عزتاهلل انتظامی از یاد
رفتنی نیست .روحش شاد که همیشه شادی آفرید.

بیاورند کتاب «آقای بازیگر» را آوردند و نشان دادند
و گفتند آغداشلو این طرح را کشیده است .همچنان
خوشش آمد و تعریف کرد و گفت«:خوب کشیده»
امــا همچنــان حضور مــن را درک نمیکــرد و مهم
هــم نبود .مهــم این بود کــه حضور حــی و حاضر و
زندهاش را روی آن کاناپه داشتیم و درک میکردیم.
انتظامی بزرگ بود با جایگاهی یگانه که کمتر کسی
میتواند در طول حیاتش به چنین جایگاهی برسد.

قطبالدین صادقی از ضیاءالدین دری میگوید
که دیروز در شصت و پنجسالگی درگذشت

کارگردانی خالق و سختکوش

ضیاءالدیــن دری کارگردان ســینما و تلویزیون پس
از یــک دوره بیمــاری ظهــر دیــروز ( 26مردادمــاه)
گــــپ در شــصت و پنج ســالگی درگذشــت .او در حالی از
دنیا رفت که «ســنجرخان» اثر تلویزیونی دیگری را در دســت تولید
داشــت ،او با کارگردانی ســریالهای تاریخی «کاله پهلوی» و «کیف
انگلیســی» بیــش از پیــش مــورد توجه مخاطبهــا قــرار گرفت .با
قطبالدین صادقی بازیگر و کارگردان تئاتر درباره دوست و همکار
فقیــدش گفتوگو کردم .او در این گفتوگــو از تجربه همکاریاش
با ضیاءالدین دری گفت و از همکاری ناتمامشــان« ،سنجرخان»...
قطبالدیــن صادفــی درگذشــت ایــن کارگــردان فقیــد و فقــدان
عــزتاهلل انتظامــی را به خانوادههایشــان و جامعه هنری تســلیت
گفت و همچنین از عزتاهلل انتظامی بهعنوان نماد توانمندیهای
سینمای ایران یاد کرد.
ëëنخستینآشناییشماباضیاءالدیندریچهزمانیبود؟
مــن از ســالها پیــش جنــاب دری را دورا دور میشــناختم تــا اینکه
محمدرضا شــریفینیا بازی در نقشی برای فیلم «کیف انگلیسی»
را بــه من پیشــنهاد کــرد و او گفت ،ایــن نقش بــه چهرههایی چون
عزتاهلل انتظامی ،رضا کیانیان پیشنهاد شده و آنها گفتند این نقش
مناســب من اســت و او هم این موضوع را با من مطرح کرد .نقش
مربــوط بــه دوره پهلوی بود و با خواندن فیلمنامه دیدم که نقش از
شخصیت قوا م الگو گرفته است.در گفتوگوی ده – پانزده دقیقهای

با جناب دری به نتیجه رسیدیم و قرارداد را امضا کردم .از همکاری
درســریال «کیف انگلیســی» و بعدتر «کاله پهلوی» دوستی ما رقم
خــورد و تــا واپســین ماههای زندگــی آن کارگــردان فقید هــم ادامه
داشت.
ëëدریکدهههمکاریودوستیاوراچطورشخصیتیدیدید؟
جناب ضیاءالدین دری کارگردان بســیار با هوشــی بود ،برخالف
برخی از کارگردانها میدانست چه میخواهد و عالقه عجیبی به
روایتهای تاریخی داشت و در دل روایتهای تاریخی ماجراهای
عاطفی و خانوادگی را پیش میکشید و این دو مضمون را بخوبی
در هــم میبافــت و در نهایت آثــاری با بار احساســی و عاطفی و
اجتماعــی و تاریخــی خلق میکــرد که قــدرت اثرگــذاری زیادی
داشــتند .بــه ریزهکاریهــا و جزئیات بســیار توجه میکــرد و یادم
میآیــد ،در فیلــم «کیف انگلیســی» یک صحنه را بیــش از  9بار
تکرار کرد تا انتظار برآورده شد و تمام روز را درگیر آن یک صحنه
بودیــم .تعصب جدی بــه خالقیت داشــت و بازیگرها را بخوبی
هدایت میکرد و به تمام جزئیات صحنه و بازی و حرکت دوربین
و ...دقت میکرد.
ëëتعاملاوباعواملمختلففیلمچگونهبود؟
او کارگردانــی جــدی و در عینحــال اهل گفتوگو و تعامــل بود .اما
از آنجایی که ما ایرانیها معموالً تنبل هســتیم و چندان هم بهکار
گروهــی عادت نداشــتیم ،گاه از کوره در میرفت و بــا عتاب کارها را
پیــش میبــرد .در مجمــوع ســعی میکــرد در فضایــی آرام و توأم
بــا تعامــل خوب کارهــا پیش بــرود .گاهی هم که عصبانی میشــد
یــا حــرص میخــورد ،من بــه او حــق مــیدادم ،چون پیــش بردن
آنچنان سریالهای گسترده با عوامل زیاد و متنوع نیاز به قاطعیت
داشــت .من این عصبیت و جدیت را ناشــی از احســاس مسئولیت
او میدانســتم و بــه طــور کلــی از ســختگیری کارگردان نســبت به
بازیگرها و عوامل فیلم اســتقبال میکنم .خاطرم هســت در فیلم
«کاله پهلوی» دو – ســه ماهی در پاریس بودیم و او در همان محل
فیلمبرداری اتاقی اختیار کرده بود و تا نیم ه شبها کار میکرد و من
به او میگفتم چرا استراحت نمیکنید؟! او میگفت باید فیلمنامه
ش بــرود .او
اصالح شــود و کارهــا با همان نحوی کــه انتظار دارم پی 
بسیار سختکوش ،جدی و خالق بود.
یناتمامتاندرپروژه«سنجرخان»تاکجاپیشرفتهبود؟
ëëهمکار 
بیست و چهار قسمت از فیلمنامه «سنجرخان» را نوشته بود ،که
بیماریاش تشدید شد .بیست و دو قسمت آن دست من است.
مــن بهعنوان مشــاور در نوشــتن فیلمنامــه به او کمــک میدادم
و نقشــی هــم قرار بــود بازی کنــم و بنا شــد ،از اواخر تابســتان کار
فیلمبرداری آغاز شود که متأسفانه با درگذشت ضیاءالدین دری
کار ناتمام ماند«.ســنجرخان» روایت یک ســردار ملی کردســتان
اســت که در نبرد با روسها پیروز میشود ،اما در نهایت به شکل
ناجوانمردانهای کشــته میشود .داستانی حماسی و پرکشش بود
که اگر اجل مهلت میداد ،اثر ماندگار دیگری از این کارگردان فقید
خلقمیشد.

