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درشصتمینسالتولیدفیلمهاانجاممیشود
تقدیر از تهیه کنندگان 9فیلم »جیمزباند«

همدلــی| تهیه کنندگان »جیمز باند« با دریافت جایزه از 
موسسه فیلم بریتانیا تجلیل می شوند. به نقل از ورایتی، 
باربارا بروکولی و مایکل جی.ویلسون تهیه کنندگان جیمز 
باند جایزه فلوشیپ بنیاد فیلم بریتانیا را دریافت می کنند. 
این جایزه که بزرگ ترین افتخاری است که توسط موسسه 
فیلم بریتانیا اعطا می شود در مراسمی که ۲۸ژوئن برگزار 
می شــود به این دو اهدا خواهد شد. بروکولی و ویلسون 
نزدیک ۳۰سال است که برای کمپانی »ائون پروداکشنز« 
نظارت بر ساخته شدن فرانچایزهای جیمز باند را بر عهده 
داشــته اند و با هم ۹فیلم از ۲۵فیلم باند را تولید کرده اند. 
اولین فیلم از این فیلم ها »چشم طالیی« محصول ۱۹۹۵ 
بود. »اسکای فال« در سال ۲۰۱۳ که برنده جایزه بفتای 
بهترین فیلم در بریتانیا شد هم از جمله همین فیلم هاست. 
مایکل جی ویلسون در دهه ۱۹۸۰ نویسنده ۵ فیلم نامه 
و تهیه کننده ســه فیلم باند در کنــار آلبرت آر بروکولی 
تهیه کننده اصلی باند و ناپــدری اش بود. باربارا بروکولی 
نیز دختر آلبرت بروکولی اســت و این خواهر و برادر پس 
از بروکولــی بزرگ تهیه مجموعه باند را بر عهده گرفتند. 
فیلم های »جیمز باند« امسال ۶۰ساله می شوند و موسسه 
فیلم بریتانیا این سالگرد را در مراسم ویژه ای که یکم و دوم 
اکتبر برگزار می کند، جشن می گیرد. بروکولی و ویلسون 
چندین فیلم دیگر به جــز جیمز باند را هم تهیه و تولید 
کرده اند که شــامل »رادیاتور« در ســال ۲۰۱۴، »توفان 
خاموش« در سال ۲۰۱۴، »ســتارگان فیلم در لیورپول 
نمی میرند« در ســال ۲۰۱۷، »نانسی« در سال ۲۰۱۸ و 
»بخش ریتم« در سال ۲۰۲۰ بوده است. بروکولی معاون 
بخش فیلم در آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا و 
رئیس تئاتر ملی جوانان و نیز مدیر یک موسســه خیریه 
آموزش فیلم برای جوانان است. ویلسون معاون افتخاری 
بنیاد موزه علوم و عضو موزه علوم لندن اســت. در سال 
۲۰۰۸ آن ها عنوان کشــوری »اوبــی« را دریافت کردند 
و ســال ۲۰۱۴ از انجمن تهیه کننــدگان آمریکا با جایزه 
دســتاورد دیوید او.سلزنیک تجلیل شــدند. سال ۲۰۲۲ 
نیز به دلیل خدمات در زمینه فیلم و بشردوســتی عنوان 
»سی بی ای« ملکه بریتانیا را گرفتند. مارتین اسکورسیزی، 
تلما شون میکر، تیلدا سوینتون، دیوید لین، مایکل پاول، 
امریک پرسبرگر، نیکال روگ، اورســون ولز، آل پاچینو، 
ریدلی اســکات، جودی دنچ، برنــاردو برتولوچی، کیت 
بالنشت، ایزابل هوپر، تیم برتون و استیو مک کویین و نیز 
عباس کیارستمی در سال ۲۰۰۵ از جمله افرادی هستند 
که پیش از این با دریافت این جایزه تجلیل شده اند. موسسه 
یا بنیاد فیلم بریتانیا »BFI« از سال ۱۹۳۳ تأسیس شده تا 

پشتیبان هنر سینما و تلویزیون در بریتانیا باشد.

بااعالمسازمانسینمایی
شورای صنفی نمایش جدید 

آغاز به کار کرد

همدلی| جلســه شــورای صنفی نمایش با حضور همه 
نمایندگان صنوف و سازمان سینمایی برگزار و فعالیت آن 
آغاز شد. به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، جلسه 
شــورای صنفی نمایش، با حضور منوچهر شاهسواری 
مدیرعامل خانه سینما، حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و 
نظارت، حبیب اسماعیلی نماینده انجمن پخش کنندگان، 
همایون اســعدیان نماینده کانــون کارگردانان، مهدی 
صباغ زاده نماینده علی البــدل انجمن پخش کنندگان، 
محمد احمدی نماینده اتحادیه تهیه کنندگان، رضا زارعی 
نماینده علی البدل انجمن سینماداران، هاشم میرزاخانی 
مدیرعامل موسسه سینماشهر، سیدعلی طباطبائی نژاد 
نماینده انجمن ســینماداران، رضا سعیدی پور نماینده 
انجمن ســینماداران و روح اهلل ســهرابی مدیرکل دفتر 
نظــارت بر عرضه و نمایش فیلم در محل خانه ســینما 
برگزار شــد. در این مراســم اعضای اصلی و علی البدل 
معرفی شــده از سوی صنوف ســینمایی توسط معاون 
ارزشــیابی و نظارت ســازمان معارفه شــدند و سپس، 
ضمن معارفه اعضای جدید شورا و تقدیم احکام از سوی 
معاون ارزشیابی و نظارت، در زمینه شرایط امروز سینما 
و ضرورت های اکــران و تهدیدات بالقوه و بالفعل پیش 
روی سینما گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت. همچنین، 
پس از ارائه نقطه نظرات نمایندگان ســازمان سینمایی، 
نمایندگان صنوف نیز، نقطه نظرات و پیشنهاد های خود 
در جهــت بهبود جریان تولید و اکران فیلم ارائه دادند و 
مقرر شد جلسه فوق العاده شورای صنفی نمایش به منظور 
انتخاب دبیر شــورا بررسی فیلم های متقاضی اکران روز 
سه شنبه تاریخ یکم تیرماه در خانه سینما تشکیل شود. 
تعامل دوسویه و سازنده بین صنوف و سازمان سینمایی، 
حمایت ویژه ســازمان از آثار اکران، عدالت محوری در 
تعیین فیلم ها و … از جمله مباحث مطرح شده در اولین 
جلسه شورای صنفی نمایش در دوره جدید بود. جلسه 
دوره جدید شــورای صنفی نمایش بــه دلیل تأخیر در 
معرفی نمایندگان صنوف به تعویق افتاده بود که سرانجام 
امروز یکشنبه ۲۹خردادماه ۱۴۰۱ با حضور همه اعضا در 

خانه سینما برگزار گردید. 

ازاولتیرماه
هفتمین دوره »حراج مّلی«

 آغاز می شود

همدلی| هفتمیــن دوره »حراج ملــی« در حوزه هنر 
کالسیک و اســالمی از تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۱ برگزار 
می شود. به گزارش همدلی، در هفتمین دوره حراج  ملی 
۴۰اثر هنری از هنر )کالسیک ایرانی و اسالمی( به حراج 
گذاشته خواهد شــد که روزهای ۱ و ۲تیر به نمایش و 
روز ۳تیر بــه چوب زنی آثار اختصاص خواهد داشــت. 
محل برگزاری این دوره در خانه همایش واقع در خیابان 
فیاضی )فرشته( پالک ۴۶، خواهد بود. تماشای آثار در 
روز های اول و دوم تیرماه برای عموم آزاد اســت. جهت 
کسب اطالعات بیشتر به ســایت حراج ملی به نشانی 
melliauction.com و صفحه اینستاگرامی حراج به 

نشانی melliauction مراجعه فرمایید.

بانمایشآثاریازستارهبهبهانی
»برای نشنیده شدن« آغاز به کار کرد

همدلی| نمایشگاه آثار ســتاره بهبهانی با عنوان »برای 
نشــنیده شــدن« از ۲۷خردادماه در گالری نگر آغاز به 
کار کرد. در این نمایشگاه ۲۵اثر و یک آرتیست بوک به 
نمایش گذاشته شده است که می شود، روند خلق آثار و 
تجربیات گوناگون هنرمند را که در طول دو سال و نیم به 
طول انجامیده، دید. آثار کوچک تر پیش طرح هایی هستند 
که سپس در ابعاد بزرگ تر با تکنیک آکرلیک روی بوم یا 
با تکنیک چاپ روی مقوا اجرا شده اند. نقطه قوت آثار در 
ایده پردازی هنرمند است و عنوان در کنار آثار، چیدمان 
همخوانی را به نمایش می گذارند. این مجموعه سومین 
نمایشــگاه انفرادی بهبهانی است که گرچه با تغییرات 
چشمگیری نسبت به دو مجموعه پیش همراه است اما 
همچون دو مجموعه ی قبلی، فیگوراتیو هستند و فیگور 
همچنان در مرکزیت قرار دارد و در بیشتر آثار بی مکانی 
و بی زمانی حضور دارد و بیشــتر با تک فیگورها مواجه 
هستیم که نشان از تنهایی انســان معاصر دارد. ستاره 
بهبهانی حدود ۲۰سال است که در زمینه نقاشی مشغول 
به کار است و تحصیالت دانشگاهی وی در همین زمینه 
بوده است و قبالً دو نمایشگاه انفرادی در گالری های سایه 
و دنا برگزار کرده و در نمایشــگاه های گروهی زیادی در 
داخل و خارج از کشور حضور داشته است. در استیتمنت 
این نمایشگاه که به قلم سجاد سودازان نوشته شده است، 
چنین آمد است: »برای نشنیده شدن و نشنیده ماندن... 
صداها و آواها و حتی کلماتی که به گوش رســیده اند و 
همچنان می رسند اما قرار است در عالم تصور ناشنیده 
بمانند، نشنیده شدنی که بدیهی است همراه با خاموشی 
خواهد بود: خاموشــی ســازها و دســت ها و ذهن ها و 
حتی ژســت ها. بخش اعظم این روایت های نشــنیده 
شــده را صداهای انسانی و غیرانسانی تشکیل می دهد، 
خشک شــده بر خط ها و نقطه ها و رنگ های پوشاننده، 
سطح و هر ابژه جمعی دیگری که قابل نقش برداشتن 
و حک شدن باشــد. این روایت های نشنیده شده/مانده 
را احتماالً بایــد در ادراک هایی مابین حواس دیداری و 
شنیداری دنبال کرد و چه بسا برای درک کامل آن ها باید 
از داده های این دو حس فراتر رفت و به ســراغ حواس و 
ادراک هایی رفت که کمتر در روایت های شنیده و رسمی 
کاربرد دارند: لمس کردن و چشیدن و بو کردن نه فقط 
آنچه درون تابلوها نقاشــی شده بلکه آن چیزهایی که 
به وجهی باواســطه این سه حس ما را فعال می کنند.« 
نمایشگاه »برای نشنیده شدن« تا ۷تیرماه در گالری نگر 

پذیرای عالقه مندان است.

۲۷تیرماهودرتاالربزرگوزارتکشور
معتمدی بدون اسپانسر مالی و بلیبورد 

تبلیغاتی به صحنه می آید

همدلی| محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی پس از 
توقفی چهارساله برای برگزاری کنسرت در تهران، بیست 
و هفتم تیرماه تازه ترین اجرای زنده خود را در پایتخت 
پیش روی مخاطبان قرار می دهد. تازه ترین کنســرت 
محمد معتمدی خواننده موســیقی ایرانی، تاالر بزرگ 
وزارت کشــور برگزار خواهد شــد. محمد معتمدی که 
طی سال های اخیر از منتقدان همیشگی روند برگزاری 
کنسرت ها و شیوه فروش بلیت اجراهای زنده بوده درباره 
این کنسرت موسیقی نوشته است: »پس از چهار سال 
دوباره در تهران روی صحنه خواهیم رفت. اسپانســر یا 
حامی مالی نداریم و مثل همیشه بیلبورد هم نداریم. فقط 
شما را داریم و البته خدا را. به امید دیدار.« این خواننده 
موســیقی ایرانی که در سال های اخیر عالوه بر فعالیت 
در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی ایران در حوزه هایی 
چون موسیقی پاپ هم فعالیت کرده و آثار مختلف او در 
این زمینه با استقبال مخاطبان روبه رو شده، در کنسرت 
پیش رو قرار اســت قطعاتی چون »آرام من«، »حاال که 
می روی«، »کویر«، »ســوگند«، »مژده باران«، »دستم 
را بگیر«، »می نویسم عشــق«، »باور نمی کنی«، »گل 
سنگ«، »سفری در شب«، »ای ایران« و تعدادی دیگر 
از آثار منتخب و پرطرفدار خود برای طرفداران اجرا کند. 

رویداددریچه

همدلی|علینامجو: صداوسیمای جمهوری 
اســالمی یا آن گونه کــه خود دوســت دارد 
خوانده شــود »رسانه ملی« روزهای عجیبی را 
می گذراند. نه ازآن جهت که مهم ترین چهره ها 
قید همکاری با آن را زده اند و نه ازآن جهت که 
مردم سمت وسوی نگاهشان را از شبکه های آن 
برگرفته و جذب رسانه هایی دیگر شدند، بلکه 
ازآن رو که این رسانه بزرگ جثه و کوچک مغز 
بیش از گذشته به »دروغ« متوسل شده است. 
ســخنان معاونت سیاسی خود درباره سوریه را 
در دهان رونالدو فوتبالیســت مشــهور جهان 
می گذارد و مردی را از خیابان های آبادان پیدا 
می کند از او می خواهد کــه در دروغ گویی اش 
شــریک باشد و بگوید که تازه از زیر آوار بیرون 
آمده است. این رســانه فربه اگرچه در دو دهه 
اخیر کم دروغ نگفته، امــا این روزها مرزهای 
دروغ گویــی را جابه جا کرده اســت. روایتی از 
ناکارآمــدی و دروغ گویی این رســانه در ادامه 
می آیــد: ما متولدین دهه شــصت عمرمان به 
روزگاری کــه چهره ها و ســتاره های پیش از 
انقالب در تلویزیون ملی ایران حضور داشــتند 
قد نمی دهد اما خوب یادمان هســت دورانی را 
که نام های بلندی همچون مرضیه برومند، ایرج 
طهماســب، حمید جبلی، فاطمه معتمدآریا، 
بعدترها رضا عطاران، پرویز پرستویی و در همین 
اواخر عادل فردسی پور در رسانه ملی برنامه های 
پربیننــده ای تولیــد می کردنــد و به اصطالح 

کارهایی می ساختند کوچه خلوت کن!
تارومار کردن چهره های نامدار و ســرد کردن 
درونشان برای ماندن و تولید برنامه هایی نظیر 
گذشته در صداوســیما از کدام نقطه آغاز شد 
البته چندان مهم نیســت. آنچه اهمیت دارد 
این است که رسانه ملی از جایی به بعد تصمیم 
گرفت به مقابله با چهره سازی و البته چهره هایی 
که خودش ساخته بود، بپردازد و هر کسی در 
هر عرصه ای به نامی شناخته شده بدل شد، در 

اصطالح نوکش را بچیند.
حذفصداهایانقالبوجنگ

کار به جایی رســید که نام هایی همچون قاسم 
افشــار، فؤاد بابان و محمدرضا حیاتی هم که 
گویندگان خبر نامداری بعد از انقالب اسالمی 
بودنــد، سرنوشــت جالبــی در پایــان دوران 
فعالیتشان در زمینه گویندگی خبر نداشتند و 
هرکدام به شکلی عجیب و غمبار کنار گذاشته 
شدند. انگار از باال دستور آمده بود که همه آنان 
که به نماد خبر، طنز، سریال، فوتبال، گزارش و... 
تبدیل شده بودند باید حذف شوند که اغلبشان 
شدند. مدیران شبکه های مختلف تغییر کردند و 
در اصطالح کار به دست جوانان مؤمن و انقالبی 
افتاد؛ حاال این جوانان دقیقاً به چه چیزی مؤمن 
بودند و با کدام انقالب همگام بودند، بماند.شاید 
جنجالی ترین حذف کنار گذاشتن گزارشگری 
بسیار مشهور در عرصه ورزشی و به ویژه فوتبال 
بود که با برنامه جنجالی اش بینندگان میلیونی 
را تــا بامداد روز بعد پای تلویزیون می نشــاند؛ 
عادل فردوسی پور! حذف او نه فقط حذف یک 
نام که جریانی بود که تصمیم داشت برندها را به 
مسلخ ببرد. بعدازآن بود که دیگر ایرج طهماسب 
هم برای شبکه دو برنامه های عروسکی خودش 
را نساخت، مرضیه برومند خالق آثار بزرگی مثل 

مدرسه موش ها و خونه مادربزرگه هم ترجیح 
داد از طریق نمایش خانگی کارهایش را پیش 
روی بیننده ها قرار بدهد و بســیاری از نام های 
آشــنا دیگر به ســراغ خانه قدیمی خودشان 

نیامدند.
۲0:30مولودجریاننخبهکشی

بخش خبــری ۲۰:۳۰ مولــود همین جریان 
نخبه کشی بود. از جایی به بعد بنا شد یک بخش 
خبری در صداوســیما ایجاد شود که نه با فرم 
خشک و معمولی به خبررسانی بپردازد که به 
سناریونویسی هم دست بزند و به قول خودشان 
تالش کند پشــت پرده اخبــار را پیش روی 
مخاطبان قرار بدهد؛ شایعه ورود کرونا به کشور 
و گزارش عجیب از شهر قم، پشت پرده شایعه 
کتک خوردن مادر ستار بهشتی، مقابله با شایعه 
گرانی اقالم اساسی و صدها نمونه خنده دار دیگر 
ازجمله تولیــدات این بخش خبری بود که در 
مدت کوتاهی به ضد خودش تبدیل شــد و نه 
برنامــه ای برای برمال کردن پشــت پرده ها که 
طنز تلخی شد از ماســت مالی های این بخش 
خبری بر ناهنجاری ها و اشــکاالت و ایرادهای 
قابل جبران که با تالش کادر این برنامه به نقطه 
غیرقابل جبران رســید. گزارشگران این بخش 
خبری هم که با اجرای این سناریوهای گاهی 
بسیار احمقانه توانستند در بازه زمانی کوتاهی 
به چهره های نامدار در صداوسیما و البته فضای 
مجازی تبدیل بشوند، حاال کی نوبت به حذف 
آن ها برســد، خدا داند. یوسف سالمی و آمنه 
سادات ذبیح پور را شاید بتوانیم از سردمداران 
این جعل های خبری در لباس گزارش خبری 

بدانیم.
صداوسیماوغممتروپل

شــاید یکی از آخرین نمونه ای خرابکاری های 
این بخش خبری و به طورکلی صداوســیما در 
بزرگ ترین داغ این روزهای ملت ایران و استان 
خوزستان نمود جدی پیدا کرده باشد آن هم در 
دورانی که تلفن های همراه به ابزاری با کیفیت 
بــرای تصویربرداری و فیلم برداری با وضوح باال 
بدل شده و دروغ های دم دستی در ضریب ثانیه 
برمال می شــوند؛ پیش از همه شاید اعالم خبر 
دستگیری مالک متروپل و در فاصله ۲۴ساعت 
درج نام او در میان فوت شدگان آن هم با تائید 
دادستانی با استناد به گزارش پزشکی قانونی که 

در چنین مواردی تائید مرگ از سوی این نهاد 
دستکم ۱۵روز زمان می برد. خیلی زود گزارشی 
تهیه شد که خانواده عبدالباقی را بر سر جسد 
برادرشــان در سردخانه نشــان می داد و شیوه 
گریه و زاری بــرادر کوچک تر بعد از مواجهه با 
پیکر برادر بزرگ خود به شوخی کاربران فضای 
مجازی بدل شــد. چند روز بعد با باال گرفتن 
انتقادها از کمبود نیروی امدادی و امکانات برای 
آواربرداری در محل حادثه متروپل، صداوسیما 
و بخش خبری ۲۰:۳۰ به طور ویژه مأمور شدند 

کمک رسانی های مردمی را به تصویر بکشند.
سقوطبهچاهرسوایی

در میان تصاویر منتشرشده از میان امدادهای 
مردمی فردی با مو و ریــش جوگندمی دیده 
می شــد که ســاعتی بعد در گزارشــی دیگر 
به عنــوان یکــی از نجات یافتــگان از زیر آور 
معرفی اش کردند. تصاویر ثبت شــده در فضای 
مجازی از محل حادثه و البته حضور این شخص 
به عنوان نیروی مردمی برای کمک به امدادگران 
خیلی زود گزارش صداوســیما را به نقد کشید 
و درنهایت این طنز تلخ ســبب شــد گزارشی 
اصالحی تولید شــود که ماجرای جعلی نجات 
یافتن فرد امدادگر را به شخص او تقلیل بدهد. 
در ادامه جلوگیری از انعکاس دقیق اعتراضات 
مردمی که مسئوالن حادثه را به باد انتقاد گرفته 
بودند و خواستار برخورد جدی با همه مسببان 
این جنایت شدند از سوی صداوسیما سانسور 
شد و عمالً جامعه از طریق فضای مجازی این 

اعتراضات را دنبال می کرد.
متروپلبهدادسیسمونیگیترسید

متروپل درست چند روز بعد از قائله سیسمونی 
گیــت رخ داد؛ ماجرایــی که بــاز هم فضای 
مجازی پررنگ شــدندش کمک کرد و تصاویر 
و فیلم هایی که شــخصی در فرودگاه برداشته 
بود، به در صدر قرار گرفتن این ماجرا در فضای 
مجازی یاری رســاند. جالب آنکه صداوســیما 
و همیــن بخش خبری معــروف کوچک ترین 
گزارشــی از این ماجرا به مردم ندادند و با رخ 
دادن متروپل اساساً سیسمونی گیت فراموش 
شد. زنجیره خرابکاری های صداوسیما و بخش 
خبری یادشده اما هیچ وقت قطع نمی شود؛ این 
روند تلخ هر روز ادامه دارد منتها گاهی در بازه 
زمانی کوتاهی بازها و بارها خودنمایی می کند 

و گاهی یک روند ثابت و قابل پیش بینی دارد.
برایکودکان رونالدو جعلســخنان

سوری
 تازه ترین خرابکاری رســانه ملی، همین چند 
روز قبل اتفاق افتــاد. آن ها درصدد القای ضد 
صهیونیستی بودن چهره های ورزشی تراز اول 
دنیا بودند و برای نشان دادن این روند به سراغ 
تهیه گزارشی نادرســت از کریستیانو رونالدو 

ستاره پرتغالی فوتبال جهان رفتند.
هرچند رونالدو تا امروز در بسیاری از بازی های 
ملی و باشــگاهی خود و البته در مصاحبه های 
تلویزیونی اش از کودکان فلســطینی حمایت 
کرده اما صداوســیما گزارشــی از او خطاب به 
کودکان سوری را که رونالدو در آن این کودکان 
را به ادامه زندگی در شــرایط سخت جنگی در 
کشورشان تشــویق می کرد و می گفت همه ما 
می دانیم شــما در سوریه با چه فضای سختی 
دست به گریبان هســتید، به جای حمایت او از 
کودکان فلســطینی در مقابله با اسرائیل قالب 
کردند. نکته جالب آنکه رونالدو در آن گزارش 
به عملکرد بشار اسد هم انتقاد می کرد اما مثاًل 
آقای مترجم همه جمــالت او در محکومیت 
جنگ و رویه اســد در ســوریه را کامالً جعلی 

ترجمه کرد.
کارشناسخارجیقالبی

آخرین اتفاق خنده دار در صداوسیما هم البته 
در یکــی از همیــن بخش های مثــالً خبری 
تحلیلی رخ داد. آنجا که مجری برنامه »سیاست 
خارجه« که به طور مستقیم از شبکه سوم سیما 
پخش می شد شــخصی را به نام ظفر مهدی، 
یک کارشناس هندی معرفی کرد و کسی هم 
به عنوان مترجم در حال بیان همین جمالت به 
انگلیســی بود که مثالً آقای کارشناس هندی 
بشــنود و بعد پاســخ بدهد. در جایی از برنامه 
مجری گفت ظاهراً آقای مهــدی صدای ما را 
ندارند اما لحظاتی بعد کارشناس هندی گفت: 
»االن دارم«. حاال برخی از رســانه های حامی 
صداوســیما گفته اند میهمان در ایران حضور 
داشته اســت. خوب حضور میهمان هندی در 
ایران وقتی مترجم دارد با او انگلیسی صحبت 
می کند، دقیقاً چه معنایی دارد؟ یعنی اگر آقای 
هندی در ایران حاضر باشــد، می تواند با لهجه 

سلیس فارسی حرف بزند؟

رسانهملیهرروزابداعتازهایازخبرسازیرابهکارنامهخوداضافهمیکند

جابهجاییمرزهایدروغگویی

همدلی| مدیر خانه مــوزه انتظامی با تأکید بر اینکه تالش 
می کند عضوی از خانواده انتظامی در مدیریت این مکان حضور 
داشته باشــد، از برگزاری مراســمی برای نکوداشت زنده یاد 
عزت اهلل انتظامی به مناســبت سالروز ۹۷سالگی این هنرمند، 
خبر داد. شــکرخدا گودرزی درباره وضعیــت بازدید مردم و 
اجــرای نمایش در خانه - موزه انتظامــی پس از روزهای اوج 
شــیوع کرونا بیان کرد: بازدید از خانه- موزه انجام می شــود 
ولی با توجه به ســاعت  کار که دولــت اعالم کرده برای مردم 
و عالقه مندان امکان بازدید از هشــت صبح تا ساعت ۱۳:۳۰ 
فراهم است. درباره اجراها هم در حال گفت وگویی با چند گروه 
نمایشی هســتیم تا پس از نمایش کودک که تازه تمام شده 
اجرای جدیدی روی صحنه برود. او در پاســخ به اینکه آیا در 
این ســاعت از روز، بازدیدی انجام می شود و امکان تغییر آن 
به زمان اجرای نمایش که معموالً عصرهاســت وجود ندارد؟ 
گفت: بازدید داریم ولی این تغییر ساعت هم سراسری است. او 
افزود: روز سه شنبه ۳۱خردادماه ساعت ۱۹ مراسم نکوداشت 
و تولــد آقای انتظامی را داریم که این کار با همکاری و حضور 
انجمن بازیگران خانه سینما، موسسه هنرمندان پیشکسوت 
و معاونــت اجتماعی منطقه یک شــهرداری تهران در محل 
خانه - موزه برگزار می شــود و امیدوارم پس از ســه سال که 
نتوانستیم برنامه ای را تدارک ببینیم، امسال مراسمی شایسته 
و درخور اجرا شود تا مردم هم بتوانند استفاده کنند. گودرزی 
درباره برخی مواردی که پیش تر مجید انتظامی؛ فرزند عزت اهلل 
انتظامی درباره تغییرات خانه - موزه و نیز حضور یکی از اعضای 
خانــواده در مدیریت آنجا مطرح کرده بــود و اینکه آیا اتفاق 
تازه ای دراین باره رخ داده است؟ توضیح داد: ازآنجاکه به خاطر 
کرونا همه چیز تعطیل بود، واقعیت امر این اســت که شرایط 
برای پیگیری وجود نداشت و همه کارها مختل شده بودند، اما 
طبیعتاً نگاه من این است که آقا مجید انتظامی حضوری جدی 
در خانه - موزه داشــته باشند. البته این را تأکید می کنم که 
صرفاً با خواست من این کار شدنی نیست، چون یک تصمیم 

باالدستی است تا مدیریت خانه - موزه به صورت هیأت امنایی 
شود. من تالش خود را به عنوان فردی که تمایل دارم یک نفر 
از خانواده آقای انتظامی حضور داشته باشد، حتماً خواهم کرد 
تا نشانی از خانواده انتظامی را در اینجا داشته باشیم، اما هیات 
امنایی شدن باید توسط شهرداری و سازمان فرهنگی به نتیجه 
برسد که فقط هم این یک موزه نیست و چند مکان دیگر مثل 
موزه دکتر حسابی، شهید مطهری و شهید بهشتی هم همین 
شرایط را دارد و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد باید برای همه آن ها، 
بیفتد. مجید انتظامی که سال ۱۳۹۸ نسبت به بی ارتباط بودن 
تغییرات و طراحی خانه - موزه با خانه پدری اش انتقاد داشت، 
سال ۱۳۹۹ از کارهایی که در آن برای بهتر شدن وضعیت انجام 
شــده بود، قدردانی کرد و همچنین گفت که »قرار بوده خانه 
- موزه، شورایی اداره شود و همیشه دست کم یک »انتظامی« 
در آن حضور داشته باشند که این اتفاق تاکنون نیفتاده است.« 
عزت اهلل انتظامی متولد ۳۰خردادماه ســال ۱۳۰۳ بود که روز 
جمعه ۲۶مرداد ۱۳۹۷ در ۹۴ســالگی درگذشت. آقای بازیگر 
در طول دوران فعالیت خود، یادگاری های بســیاری بر جای 
گذاشــت، یادگاری هایی که هرکدام از آن ها تاریخی ارزشمند 
از سینمای ایران و همچنین مقطعی از تاریخ را در خود دارد. 
برخی از این یادگاری ها را اکنون می توان در خانه - موزه این 
هنرمند در محله قیطریه یا در موزه سینما واقع در باغ فردوس 

پیدا کرد. عزت اهلل انتظامی که از بانیان تأســیس موزه سینما 
بود، می گفت: بعد از اولین جایزه ای که از جشــنواره شیکاگو 
گرفتم، می ترسیدم که این جایزه را بدزدند و از دستش بدهم، 
به همین دلیل با چند هنرمنــد دیگر تصمیم گرفتیم، تمام 
چیزهای ارزشــمندی را که درباره ســینما داریم یکجا جمع 
کنیــم. پس آن ها را ابتدا به اللــه زار و بعد از مدتی هم به باغ 
فردوس بردیم و یک گنجینه بسیار ارزشمند در آن مکان جمع 
شد. در این مورد حتی پسرش مجید انتظامی هم گفته است، 
»یادم می آید وقتی جایزه شمشیر طالیی دمشق را برای فیلم 
»سمفونی صحرا« برده بودم، بابا به زور آن را از من گرفت تا در 
موزه بگذارد. همین طور دو سیمرغ بلورینی را که از جشنواره 
فیلم فجر گرفته بودم. می گفتم باباجان برای چه آن ها را بدهم 
تا بگذارید در یک جای دیگر؟ همین جا هست. ولی خوب نوع 
نگاهش فرق داشــت و افســوس که در خانه - موزه خودش 
آنچه می خواست اتفاق نیفتاد.« این هنرمند پیشکسوت چند 
ســال قبل خانه اش در »بلوار اندرزگو« را هم به موزه تبدیل و 
پس ازآن در خانه ای دیگر اقامت کرد و از آن زمان این خانه که 
یک ســالن تئاتری هم دارد به یک مکان فرهنگی تبدیل شده 
است. از جمله نمایش هایی که عزت اهلل انتظامی در آن ها ایفای 
نقش کرده می توان از »محصلین کلک باز«، »چراغ گاز«، »قایق 
سرنوشت«، »آخرین تمرین«، »مترسک ها در شب«، »ریچارد 
سوم«، »سلطان مار«، »بنگاه تئاترآل« و … نام برد. همچنین او 
در طول دوران فعالیت خود در سینما تاکنون در حدود ۶۰فیلم 
سینمایی ایفای نقش کرده است. عمده فیلم ها و مجموعه های 
تلویزیونی که انتظامی در آن ها بازی کرده »مسافرت«، »هزار 
دســتان« و »محاکمه« و فیلم های ســینمایی »آقای هالو«، 
»پســتچی«، »گاو«، »ســتارخان«، »صادق کرده«، »حاجی 
واشنگتن«، »گراند سینما«، »هامون«، »ناصرالدین شاه آکتور 
سینما«، »روز واقعه«، »خانه ی روی آب«، »دیوانه ای از قفس 
پرید«، »گاوخونی«، »مینای شــهر خاموش«، »آتش سبز«، 

»راه آبی ابریشم« و »چهل سالگی« هستند.

درسالروزتولد۹۷سالگیاینهنرمندفقید

روند اداره خانه موزه عزت اهلل انتظامی به کجا رسید؟!


