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پیر شد و قدر دید و رفت

ردای شاهی هم اگر به دوش میانداخت ،خودش بود

ما ایرانیها برای عزیزترین کســانمان معموالً این دو چیز را آرزو
میکنیم« :عمر زیاد» و «عزت زیاد»؛ این دو ،نهایت خواستههای
ما برای بخت یاری همه آنانی اســت که برایمان اهمیت دارند و
دوستشان داریم .ایرانیان کهنسال به جوانها که میرسند پیرانه
حسین مسلم سریشــان را طلــب میکننــد و از خــدا میخواهنــد که پیر شــوند.
دبیر گروه فرهنگی البت ،این «پیر شدن» صرف افزایش شمار سالهای عمر نیست،
که پیر شــدنی اســت همراه با عزت و احترام خلق .این راز ســر به
مهر طلب دیرپای «پیر شــدن» در میان ایرانیان است ،چیزی که عزتاهلل انتظامی ،در
زندگیاش به هر دو دســت یازید .نخست اینکه دیر زیست و 94سال از خدا عمر گرفت
و پیــر شــد و از آن مهمتر اینکــه ،از زندگی بهره گرفت و در میان مردمان این ســرزمین
عزیز شد و بر مسند عزّت تکیه زد .کم نبود آوازهای که او برای خود فراهم آورد و نامش
را بدان آراســت« :عزت ســینمای ایران»؛ اینکه تمام ارج و قرب ســینمای  90 ،80ساله
یک کشــور را بهنام خود منگوله کنی ،کم چیزی نیســت .خود به چشم مواردی را شاهد
بودم که در تمام این ســالها هر جا که میرفت و در هر جمعی که حاضر میشــد ،قدر
میدیــد و بر مســند عزت مینشســت .آدمی مگر از زندگی چــه میخواهد ،وهمین نیز
جای شــکر دارد ...که دیدهایم و دیدهاید کســانی را که بحق از چنین عزّتی -به حســاب
عمــر و خدمات گرانمایه شــان-در میــان مردم برخوردار بودند امــا روزگار این امکان را
از آنها دریغ کرد و اجازه نداد قدر شــائقی را که محقّاش بودهاند ،به چشــم ببینند و در
نهایت ،یا جوانمرگ شدند یا اگر هم به پیری رسیدند ،در انزوا چشم از جهان فروبستند
و رفتند .اما عزّت پیر شــد و قدر دید و قدردیده از دنیا رفت و این خود در ســوگنای جای
خالی اش ،بهانهای است برای خوشحالی.

میدانیــد بعد از  66-67ســال رفاقت یــک روز صبح از خواب
بیدار شــوید و متوجه شــوید رفیق صمیمیتــان به خواب ابدی
رفته یعنی چه؟ از صبح که خبر رفتن عزت را شــنیدم با خودم
گفتــم خــوش به ســعادت او که زندگــیاش با مرگش بــه پایان
محمدعلی کشاورز نمیرســد .او زیــن پــس با هر نقشــی کــه تاکنــون ایفا کــرده ،به
بازیگر حیاتش ادامه میدهد.
کارنامــه او را کــه مــرور میکنم با خــودم میگویم ایــن موفقیت
نمیتواند اتفاقی باشد.
او از همان روز نخســتی که در عرصه بازیگری با عشــق پا گذاشــت به عشــقش وفادار
بود .او دلبســته این کار بود و رســم عاشــقی را نیک میدانست و به همین خاطر همه
خطرهایی که پیش رویش بود را بخوبی از بر بود .مهم نبود که عزت روی پرده سینما
مش حســن میشــد یا گاو مش حســن یا حتی نقش بنــگاهداری را در آقــای هالو ایفا
میکــرد یــا نقش آقای ســامری را در دایره مینا .حتی ردای شــاهی را هم که به دوش
میانداخــت خودش بود ،خود عاشــقی که هر بار تجلــی متفاوتی در کالبد جدید پیدا
میکرد.
سفرت به خیر رفیق.
نیک میدانم از پس این نقش آخرت هم بخوبی بر میآیی.

عزت سنگلج اعتبار هنر ایران شد

هنرمندی یکه «و برآمده» از میان مردم
درگذشــت هنرمنــد یکه و یگانه جناب عــزتاهلل انتظامی را به
جامعــه هنــری و مــردم ایران تســلیت میگویــم .او هنرمندی
خــاق و تحســینبرانگیز بود ،نخســتین دیدارهایم با عزتاهلل
انتظامی در سالهای دهه چهل در اداره تئاتر حاکمیت پیشین
بهزاد فراهانی بود .من آنجا گروه هنر ملی را داشتم و ایشان همراه ایرج راد،
کارگردان تئاتر اکبرزنجانپور و تنی چند دیگر از هنرمندان گروهی داشتند .اما
بیشترین ســلوک و معاشــرت من با جناب انتظامی بهمدت
هجده ســال در خانه تئاتر بود .او در بازیگری ایران جایگاه ممتازی دارد و در شــمار
ن معنا؛ که بســیار دقیق ســنتها و آیینهای
بازیگــران ملــی ما بــود .ملی نه به ایــ 
مردمی را بخوبی میشناخت ،زیرا از درون مردم برخاسته بود و با خلق و روحیات
مردم بســیار آشــنا بــود ،هنرش برآمده از مردم و شــناخت مردم بــود .او بخوبی با
سنتهای نمایش ایرانی آشنا بود.
از پیــش از اینکــه به گــروه نمایش عبدالحســین نوشــین بپیوندنــد ،خیلی خوب
پیشپــرده میخوانــد ،صــدای خوبی داشــت و اشــراف خوبی بــه نمایش تخت
حوضی داشــت و مرشــد خوبی بود رقص ایرانی را خیلی خوب اجرا میکرد و به
مجموع سنتهای نمایش هنر ایرانی تسلط داشت .اوهنرمندی یکه و یگانه بود
و او مصداق این شــعر معروف ســنایی بود؛ «ســالها باید که تا یک سنگ اصلی
ز آفتــاب  /لعل گردد در بدخشــان یا عقیق اندر یمــن» .چهرههایی مانند حمید
ســمندریان ،عبدالحســین نوشــین ،عزتاهلل انتظامــی و ...از جملــه هنرمندانی
هســتند کــه خیلی زمــان میبرد تا در عرصــه فرهنگ و هنر ظهــور کنند و دههها
و ســالها باید بگذرد تا چنین هنرمندانی تجلی پیدا کنند؛ یا در عرصه موســیقی
چهرههایــی ماننــد محمدرضــا شــجریان ،حســین علیــزاده ،محمدرضــا لطفی
یکهانــد و بــه همین ســادگی چنین هنرمندانــی در فضای فرهنــگ و هنر تربیت
نمیشوند.
عزتاهلل انتظامی هم در شمار این هنرمندان بود .او در آثار متعددی و نقشهای
گوناگونی خالقانه و تحســینبرانگیز بازی کرد و هر یک از نقشها حالوت و زیبایی
خــاص خــودش را داشــت؛ به همین اعتبار در شــمار چهرههای ملی بــازی ایران و
از نامهــای ماندگار این عرصه شــد .از آن جمله میتــوان به بازیاش در فیلمهای
«آقــای هالــو» بــه کارگردانــی داریــوش مهرجویــی« ،هزاردســتان» بــه کارگردانــی
زندهیــاد علی حاتمی اشــاره کرد .او با عشــق و عالقه ُعمری بر ســر هنر گذاشــت و
همواره دنبال ارتقاء خالقان ه هنرش بود.
خاطــرم هســت در اجــرای نمایش «گل و قــداره» از او دعوت کــردم تمرین اعضاء
گــروه را ببینــد و پایان تمرین یکی از بازیگرها را صــدا زد و گفت این حرف را معلم
من میزد و من به شما میگویم که یادتان باشد ،هنر تئاتر میانُبر ندارد و هنرمند
تئاتر باید لحظه لحظه با درد و رنج تئاتر را درک کند و زندگی کند و آن تجربهها را
در حرفهاش به کار گیرد.

عزت ماندگار فرهنگ و هنر

بابک برزویه

حکیمــی میگوید :خوشــبخت کســی اســت کــه در پایــان عمر
ســعادتمند باشــد .بزرگتریــن هنرپیشــه ایــران طــوری زندگی
کرد که در دهههای پایان عمر ،با عزت زیســت و خوشــبخت و
محبوب این جهان را وانهاد .عزت بچه سنگلج که خودش این
جواد مجابی عنــوان را میپســندید ،از پیش پردهخوانــی تئاترهای اللهزاری
نویسنده و منتقد هنری شروع کرد و قدمبهقدم در تئاتر و سینما پیشرفت کرد تا جایی
که عنوان آقای بازیگر شایسته کسی جز او نبود.
فیلم «گاو» با او و یارانش درخشید و مبدأ کوچ بزرگان تئاتر ما به سینمای ایران شد
و البته در این بین کوشــش ساعدی در انتقال هنرمندان تئاتر به سینما و درخشش
بیشتر آنها در حافظه ملی بیتأثیر نبود .من از دهه  40هنرنمایی این هنرمند را در
تئاتر« 25شهریور» دنبال میکردم .در کارهای گوهرمراد به کارگردانی جعفر والی.
اکثر فیلمهایی را که انتظامی بازی کرده دیدهام.
بیشتر به خاطر بازیگری شیرین او .بخت یار من بود که با او دوستی پایداری داشتم
و در چند سفر به اصفهان همراه او بودم و سال  53برای دیدار از جشنواره مسکو با
او و آقــای نصیریان و ملک مطیعــی و پرویز دوایی و خانمها خروش و پوری بنایی
همراه شدم.
در این سفر من در انتظامی یک بازیگر بزرگ طنزپیشه را کشف کردم که نه تنها تا
آن موقع بلکه تا پایان عمر گســتره و ژرفای هنری او توســط هیچ نمایش و فیلمی
آنطور که باید و شاید ظاهر نشد.
بهگمــان من او ،صیاد و نــوذر آزادی کمدینهای بزرگ ایرانی هســتند که اندکی از
اســتعداد بالقوه آنها توســط کارگردانها ظاهر شــده اســت .به قول کیارســتمی که
زندگــی هنرمنــد را از کارش مهمتــر میدانســت ،انتظامی هم مثــل بعضی نوابغ
فرهنگــی ما بســیار باالتــر از آنچه عرضه کرد اســتعداد داشــت و جامعه و فرهنگ
پر از قاب و قالب ،پذیرای آن همه ذوق و هوش نبود .در ســفر مســکو شــیرینکاری
اصیــل چکیده هنر ســنتی ایران را توأم با بازی ســازیهای هوشــمندانه یک بازیگر
مدرن دیدم.
در جوار هوشیاری یک هنرمند زیرک ،که درستترین انتخابها را دارد .در آن سفر
شــاهد بودم چگونه با شــجاعت اخالقی صریحش ســفیر خطاکار شاه را سرجایش
نشاند و او را به پوزشخواهی دربرابر جمع وادار کرد .فیلم بد و سخیف بازی نکرد
و همواره شأن بزرگ هنرمند ایرانی را دانسته و پاس داشته است.
در هــر فیلمــی که بازی کرد کوشــید چیزهایی به عمق ســناریو و هنــر کارگردان
بیفزایــد .کســی که بــا تکیه بــر تجربههــای گوناگون از صحنــه تئاتر اللــهزاری تا
موفقتریــن فیلمهــای ایرانی را بــا موفقیت پیموده بــود در اواخر دهه  40مثل
یک هنرآموز به دانشکده هنرهای زیبا رفت تا آزمونی آکادمیک را بر دانستهها
و تجربیاتــش بیفزایــد و ایــن روش از ذهــن جــوان ،فروتــن و کاشــف او مایــه
میگرفــت .در یکــی از فیلمهایــش خطاب به پســری که رفته اســت خــارج و از
او تلفنــی پول طلب میکنــد جملهای طنزآمیز دارد .پســر میگوید تو پدر منی
و بایــد ایــن پول را بدهی! پدر کــم درآمد میگوید :من اینجا پــدر تو بودم ،آنجا
مادر تو هم نیستم.
عزت انتظامی در بدترین شــرایط کوشــید شــریف و مســتقل زندگی کنــد و این امر
برای یک بازیگر حکم معجزه است و باید به معجزهای چنین سر فرود آورد.

نگاهی به کارنامه استاد عزتاهلل انتظامی

سینما به روایت عزت!
سید رضا صائمی
منتقد سینما

نوشــتن از کارنامه استاد عزتاهلل انتظامی
روایــت خــود سینماســت نــه یکــی از
بازیگرانــش .میتــوان بــا مــرور و بازخوانی
نقشهــای او ،ســینمای ایــران را روایــت
کرد و به تصویر کشــید .مــردی که تمام قد
بازیگــر بود و تئوری پردازان بازیگری باید با
رجوع به کارنامــه اش ،فوت و فن بازیگری
را اســتخراج کــرده و آمــوزش دهنــد .در
واقــع او راوی تاریــخ ســینمای ایران اســت
و چــه بســا گزافه نباشــد کــه بگویــم او خود
تاریخ ســینمای ایران اســت .از خرداد سال
 1303تــا  26مــرداد ســال  1397نزدیــک
بــه یک قــرن در این جهان زیســت و تاریخ
ســینمای مــا مگــر چقــدر ســن دارد کــه او
آن را تجربــه نکــرده باشــد .از ایــن حیــث
انتظامــی را میتــوان هــم فرزند ســینمای
ایران دانســت و هم پدر بازیگــری .او که در
محله ســنگلج تهران متولد شــده بود پس
از گذراندن دوره تحصیالت مقدماتی ،وارد
هنرســتان صنعتــی تهران شــد و در رشــته
برق به تحصیل پرداخت .رشتهای که هیچ
ربطی به اســتعداد و سرنوشــتش نداشت.
او در ســال  ۱۳۲۶وارد عرصــه هنرشــد و
بــا انــدک دســت مایههــای هنــر نمایش و
تئاتــر به آلمان ســفر کرد و در شــهر هانوفر
وارد یک مدرســه شــبانه آموزش ســینما و
تئاتر شــد .انتظامی فعالیــت هنری خود را
بــا پیش پــرده خوانــی در تماشــاخانههای
اللــه زار شــروع کــرد؛ او پس از یک ســال به
تماشاخانههای هنر و فرهنگ تهران رفت؛
در ســال  ۱۳۲۰نخســتین نمایش حرفهای
خــود را بــا عنــوان اولتیماتوم نوشــته پرویز
خطیبی به کارگردانی اصغر تفکری در تئاتر
پاریــس خیابــان اللــهزار اجرا کرد و تا ســال

 ۱۳۲۶توانست در بیش از  10نمایش نقش
پــردازی کند .بازی در فیلم واریته بهاری به
کارگردانــی پرویز خطیبی نخســتین تجربه
ســینمایی اوســت .با این حال هنرنمایی او
در تئاتر چندان موجب شــهرتش نشد و در
ســینما نیز سوپراستارهای دیگری از جنس
دیگــری از بازیگــری ،ترک تــازی میکردند
و اساســاً فیلــم هایــی مشــتری داشــت کــه
بــا جنــس بــازی و نگاهــی کــه انتظامــی به
ســینما داشــت همســو و همخوان نبــود .تا
اینکــه نوبــت بــه فیلــم گاو رســید .در واقع
او در ســال  ۱۳۴۸بــا گاو ســاخته داریــوش
مهرجویی وارد عرصه حرفهای سینما شد.
انتظامی در نقش مش حســن درخشــید و
نخســتین جایزه بیــن المللــی را در عرصه
بازیگــری از جشــنواره شــیکاگو بــرای او و
ســینمای ایــران بــه ارمغــان آورد .در واقع
عزتاهلل انتظامی اولیــن بازیگر ایرانی بود
کــه موفق بــه دریافــت جایــزه از فســتیوال
بینالمللی شد .وی برای بازی در فیلم گاو
جایــزه هوگو نقــرهای بهتریــن بازیگر نقش
اول مــرد را از جشــنواره بینالمللــی فیلــم
شــیکاگو دریافــت کرد .بــازی او در فیلم گاو
نقطــه عطــف و تحولــی شــگرف در تاریــخ
بازیگری سینمای ایران محسوب میشود.
بازیهــای او در دیگــر آثــار مهرجویــی
همچــون آقای هالــو ،دایره مینا ،پســتچی،
اجارهنشــینها ،هامون و بانو از آثار ماندگار
هردو شــخصیت اســت .انتظامی عالوه بر
نقشآفرینــی در آثار داریــوش مهرجویی،
در فیلمهــای کارگردانــان مطــرح دیگــری
چــون علــی حاتمــی ،مســعود کیمیایــی،
رخشان بنیاعتماد ،ناصر تقوایی و محسن
مخملباف نیز بازی کردهاست .با این حال
بیــش از همــه او بــا فیلمهــای مهرجویــی
و حاتمــی شــناخته میشــود و مانــدگاری
بســیاری از آنها از جمله ســریالهایی مثل

هزاردستان به اعتبار بازی اوست .انتظامی
پس از انقالب و بخصوص در دهه شــصت
در انــواع و اقســام نقشها بــه بهترین نحو
ممکــن ظاهــر شــد .بــازی او در فیلمهــای
حاجی واشــینگتن ،اجــاره نشــینها ،گراند
سینما ،هامون ،بانو ،گاو ،ستارخان ،صادق
کرده ،خانــه خلوت ،ناصرالدین شــاه اکتور
ســینما ،روز فرشــته ،روســری آبــی ،مینای
شــهر خاموش ،ستارهها  :۱ســتاره میشود،
دیوانه از قفس پرید ،خانهای روی آب و راه
آبی ابریشــم اوج هنرنمایــی او و فیلمهای
ماندگار او در کارنامه سینماییاش است .او
در گاوخونی دومین همــکاریاش با بهروز
افخمــی را تجربه کــرد و جایی برای زندگی
چهارمیــن تجربهاش بــا محمــد بزرگنیا
بــود .او بــرای اولین بار با مســعود کیمیایی
یکی از کارگردانان صاحب ســبک سینمای
ایــران و در ســن  ۷۹ســالگی در فیلم حکم
همــکاری کــرد .نقــش رضــا معروفــی در
فیلم حکم شــبیه یــک دن کورلئونه بود .او
با امیر شهاب رضویان در فیلم مینای شهر
خامــوش ،بــا علیرضــا صبــاغزاده در خانه
خلــوت بــا ابوالحســن داودی در زادبــوم با
رســول صدر عاملی در شب با محمد رضا
اصالنی در آتش ســبز با شــهرام اســدی در
روز واقعــه با بهمــن فرمــان آرا در خانهای
روی آب و بســیاری دیگر از فیلمسازان این
ســرزمین همــکاری داشــت .از مهمتریــن
وکیل
نقشهــای او میتــوان به «دبیــری» ِ
لنگ فیلم هامون« ،مش حســن» کشــاورز
ِ
دیوانه فیلم گاو« ،عباسآقا سوپرگوشــت»
اجارهنشــینها« ،ناصرالدیــن شــاه»
کمالالملــک و «پدر دکتر ســپیدبخت» در
خانــهای روی آب اشــاره کرد .اما مهمترین
نقشــی که او در ســینمای ایران بازی کرد نه
ایــن نقشها که خود بازیگــری بود .او آقای
بازیگر بود .روحش شاد.

خأل بزرگی که پرنخواهد شد
آشــنایی من با عزتاهلل انتظامی به پیش از انقالب
برمیگردد وقتی دانشــجو بــودم و او کارگاه تئاتر در
دانشــگاه ما برگزار کرد .من هم مانند بسیاری دیگر
از همدانشــگاهیهایم در آن کارگاه شــرکت کردم و
نگار اسکندرفر بسیاربســیار یــاد گرفتم .بههر صــورت آدم وقتی در
مدیر مؤسسه کارنامه چنین شرایط ســختی میخواهد درباره چهرههایی
چنیــن بــزرگ و تأثیرگــذار حــرف بزنــد انبوهــی از
تصاویــر و خاطــره در ذهنــش نقش میبندد کــه همینها حــرف زدن را
دشــوار میکنــد .به هر صــورت عزتاهلل انتظامــی تکیه و پشــت و پناهی
برای ســینما و ســینماگران بود و رفتن اینچنینی خأل بزرگی ایجاد میکند
کــه کمتر چیزی جای آن را پرمیکنــد .آقای انتظامی یک دورهای دعوت
مؤسسه کارنامه را قبول کرد و کارگاه پیشرفته بازیگری در مؤسسه کارنامه
برگزار کرد و در طول این ســالها دوســتی و مراودهای بین ما بود .دوست
دارم بیشــتر از کالس و ســطح بازیگــری ایشــان حرف بزنــم و از این وجه

شــاخص او بگویم اما همانطور که گفتم در چنین شرایطی آدمی از این
چهرهها بیشتر در ذهنش دوستیها را مرور میکند و شخص درگذشته را
مجرد از حرفهاش بهخاطر میآورد .بههر روی رفتن انتظامی هم مانند
رفتن کیارســتمی ناگوار و تلخ اســت .کیارســتمیها و انتظامیها بخشــی
ش بزرگی از
از بدنــه زنده ســینمای ایران بودند و با رفتنشــان گویی بخــ 
این ســینما یتیم میشــود .آدمهای این حرف ه و حتی نزدیکانشان از آنها
بهعنــوان تکیه و پشــتوانه یاد میکنند و وقتی یأس و ناامیدی و خســتگی
بــه آنهــا راه پیدا میکند بــه این بزرگان پنــاه میبرند و تســلی میگیرند.
وقتــی آنهــا میرونــد انــگار گودال و خــأ بزرگی شــکل میگیرد کــه هرگز
پرنمیشــود .مخصوصاً چهرهای مثل انتظامــی که یک هنرمند واقعی و
چندجانبه بود .چه در تئاتر و چه در ســینما و چهره و شــخصیتی داشــت
جــذاب و کاریزماتیــک .امیــدوارم ســفرش آرام باشــد و بدانــد کــه یاد او
همیشــه در خاطر و خاطره ما باقی خواهد ماند و ما همیشــه قدردان او،
یک عمر زحمت و حضورش هستیم و خواهیم بود.

برخی آنقدر بزرگند و حدشــان اعالء اســت که نمیشــود درباره
آنها صحبت کرد و حق مطلب را ادا کرد .هر صحبت و گفتهای
برای آنها کوچک اســت و شاید ذکر نامشــان به تنهایی بهترین
عبــارت و بیــان بــرای وصــف بزرگیشــان اســت .او عــزتاهلل
شهرام ناظری انتظامــی بــود همانطــور کــه دربــاره بهــرام بیضایــی ،حمیــد
خواننده سنتی ســمندریان ،ارحــام صدر ،علی نصیریان ،جمشــید مشــایخی،
محمدعلی کشــاورز ،سوســن تســلیمی و ...چارهای نداریم جز
کفایت به ذکر نامشان.
عزتاهلل انتظامی برای همیشــه در تاریخ فرهنگ و هنر این سرزمین ماندگار خواهد
بــود .رمــز مانــدگاری او نبــوغ و هنر عمیق ذاتی اســت .در هر نقشــی اســتادانه خوش
درخشید و این تنها به خاطر ژن هنری او نبود .او روح پویشگری داشت و از پایینترین
رده جامعه از جنوب تا شمال با تمام مشخصات قومی و فرهنگی ایران زندگی کرده
بود .دایره المعارفی شــده بود از ظرایف هســتی و دانش اجتماعی و هنر و ...و همین
بود که در هر زمینهای خالق بود و به مرحله استادی و ممتازی رسیده بود.
هر هنرمندی که به این درجه میرسد خودش را ارزیابی میکند و عیار کار که دستش
میآیــد دیگــر تن بــه بیهنــری نمیدهد .او بــه حرمت حریــم هنری که ســاخته بود
آگاه بود و هیچ وقت از چارچوب آن خارج نشــد .انتظامی عزت را خودش ســاخت و
خودش آن را حفظ کرد .برای خودمان برای ایران و برای فرهنگ و هنر این سرزمین
متأسفم که چنین گوهری را از دست داده است.

سکانس آخر یک عاشق
چه خوشــبختند کســانی که یک عمر با حرفــهای زندگی میکنند
که به آن عشق میورزند و استاد انتظامی مرد خوشبختی بود.
هرگز ســعادت نداشتم که با هم فیلمی بســازیم .تواناییهایش
بهعنوان بازیگر همیشــه مرا به تحســین واداشــته بــود؛ اما وقتی
خسرو سینایی که قرار شــد با هم فیلم «قطار زمســتانی» را بســازیم او را بیشــتر
فیلمنامه نویس شناختم.
و کارگردان
فیلمنامــه را دوســت داشــت و گاهی بــه من میگفت« :خســرو،
میخواهم این صحنه آخر را اینطوری بازی کنم؛ چطوره؟!» (صحنهای که معشوق
قدیمی در ایستگاه راهآهن مقابل چشمانش میان جمعیت گم میشود) بعد مکثی
میکرد در خود فرو میرفت و در مرز  90ســالگی مثل یک نوجوان عاشــق چشمانش
پر از اشــک میشــد ،چانهاش میلرزید و زیرلب نام معشــوق لهســتانی را یکی دو بار
تکرار میکرد« :مالگورزاتا.»... ،
میگفتــم« :اســتاد هنــوز کــه تکلیــف کار روشــن نیســت ،هر وقت روشــن شــد تمرین
میکنیــم ».و او میگفت« :ما کار خودمان را میکنیم ،باالخره درســت میشــه!» اما...
«باالخره درســت نشد» و برای من خاطره هنرمندی ماند که برای آنچه ک ه زاده شده
بود و به آن عشق میورزید ،یک عمر زیست و به اوج افتخار رسید.
یادش همیشه ،همراه با تحسین «هنرمندیاش» برایم گرامی میماند.

جسم کهنسال او تحمل روح جوانش را نداشت
«همیشــه پیــش از آنکــه فکــر کنــی اتفــاق میافتــد  /بایــد برای
روزنامه تسلیتی بفرستیم ».فروغ فرخزاد
خبر مثل همیشــه کوتاه بود و تلخ .عزتاهلل انتظامی درگذشت.
امــا مگرنــه اینکه بازیگر با نقشهایش زنده و جاودانه اســت و او
فرخنعمتی که آقای بازیگر اســت مگر میمیرد .نه ،زنده اســت و در آســمان
بازیگر تئاتر و تلویزیون هنر این ســرزمین همچون پرندهای بلندپرواز جوالن خواهد داد.
خاطــره شــیرینی که یکبار بخــت آوردم و در فیلم «آتش ســبز»
محمدرضا اصالنی همبازیاش شدم و سایهاش را بر سر احساس کردم هرگز از یادم
نخواهــد رفت .شــیرینی گفتارش را ،طنز همــوارهاش را و مهربانی مثــال زدنیاش را
مگــر میتوان از خاطر برد .من در خانوادهای به دنیا آمدم و خود را شــناختم که یکی
از تفریحــات معمــول ایــن خانواده تماشــای تئاتر بــود و آن زمان تئاتر ســنگلج بود و
عمدتــاً گــروه هنر ملی که جنــاب انتظامی هم در این گروه بودنــد .نمایش «چوب به
دســتهای ورزیــل» به کارگردانی جعفــر والی را خوب به خاطــر دارم و «بازرس» که
خود ایشــان کارگردانی میکرد و آن زمان جزو کارهای بســیار برجســته و خوب بود .به
هــر صــورت به عقیده من آنچه باعث ماندگاری ایشــان در ســینما و تئاتر ایران شــد
نــه فقــط تواناییاش در بازیگــری بلکه بهدلیل ایســتادن در جا و جایگاه درســت یک
هنرمند بود .او این جایگاه را بدرســتی انتخاب کرده بود و آنچنان که همه میدانند از
پیشپرده خوانی یا نمایشهای تک نفره تلویزیونی در تئاتر اللهزار شــروع کرد و من
هــم از همان روزگار ایشــان را دیدم .بســیاری نامها که هم دوره بــا عزتاهلل انتظامی
بودنــد اما فقــط چند نام توانســتند به جایگاهی همچــون انتظامی دســت پیدا کنند.
علتــش همانطــور که گفتم نــه فقط توان بازیگری او بلکه جایــگاه و منزلتی بود که او
برای بازیگری قائل بود .او همیشه روی این منزلت پافشاری داشت و هرگز خود را به
ســینما و نقشهای حقیر و ســخیف نمیفروخت .به عبارتی دیگر او هرگز گول سینما
را نخــورد .همیــن اســت که مــا در پرونده پربــارش کار ســخیف نمیبینیم .هــر جا که
حضور پیدا کرد درجه یک حضور پیدا کرد و از خود امضایی ماندگار به یادگار گذشت
تا لقب بازیگر برازنده یک عمر فعالیت مثالزدنیاش باشــد .یادم میآید در نمایی
از فیلم آتش سبز که من هم افتخار بازی و حضور در صحنه را داشتم جناب انتظامی
باید وارد صحنه میشــدند و برخالف دیگرانی که با ســنگ شــخصیت اصلی داستان
را سنگســار میکردند با دامانی از گل وارد میشد .در این صحنه ایشان یک مونولوگ
«ای وای،ای داد» بــا چنــان حســی گفــت کــه واقعاً درجه یــک بود و تأثیرگــذار .بههر
روی آنچ ه میتوان گفت این اســت که جســم کهنســال او دیگر تحمل روح جوانش را
نداشــت .از این نســل ،چهرههای معدودی باقیماندهاند و امیدوارم ســری ســامت
داشــته باشــند و برای استاد انتظامی هم آرزوی آرامش و سفری آرام دارم؛ که به قول
فروغ فرخزاد پرواز را به خاطر بسپار  /پرنده مردنی است.

