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واکنش دبیر جشن منتقدان سینما
درباره توهین به مهدویان
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بنشــینید ،او بازی در این فیلم ها را حاصل فشــار ها در
تئاتر می داند و به همین دلیل تصمیــم گرفته از تئاتر به
سینما کوچ کند.

در اوج تنشها
همعلیحاتمی
میتوانست
مشایخی،
انتظامی
و نصیریان را
دور هم
جمعکند

گروه ســینما و تلویزیــون  -ماجــرای حرف های
جنجالی جمشید مشــایخی در جشن منتقدان
ســینمایی ایــران ،همچنــان ادامــه دارد .ایــن
اعتراض کــه در واقــع به حضــور بیــش از اندازه
عــزت ا ...انتظامــی در نماهنگ جشــن بود ،در
دو روز گذشــته حاشــیه های فراوانی را رقم زده
اســت .به گــزارش هفــت صبــح ،اگرچــه برخی
دســت اندرکاران ایــن برنامــه از فرزاد حســنی
به عنــوان مقصــر اصلی ایــن اتفاق نــام می برند
که بــدون هماهنگی قبلــی ناگهان از جمشــید
مشــایخی دعوت کرده که به روی ســن بیاید اما
در هر صورت او نیز پیش بینی نمی کرد جمشید
مشایخی قرار اســت این چنین همه را غافلگیر
کنــد .ماجرا اما چه بود که مشــایخی نتوانســت
عصبانیت خود را کنترل کند؟ البتــه آیا اتفاقی
رخ داده کــه ایــن دو بازیگــر کهنــه کار در ســن
 83سالگی و  93ســالگی با یکدیگر به اختالف
بخورند؟ به نظر می رسد این حجم از عصبانیت
مشــایخی ریشــه در یک اختالف قدیمی دارد.
یک اختــاف قدیمی حدود  50ســاله که او طی
این سال ها همیشــه با خودش به همراه داشته و
هیچگاه نتوانسته با آن کنار بیاید.

پایانتلخ
رمزگشایی از پنج دهه کدورت جمشید مشایخی و عزتا ...انتظامی

نیمقرنسکوت
▪قصهازکجاشروعشد؟

یافتنریشهاختالفهایجمشیدمشایخیباعزتا...انتظامی
وعلینصیریانکارراحتینیستوتقریباهمهکسانیکهدرریز
این ماجراها بودند سعی میکنند خود را به تغافل بزنند ،انگار
که هیچ اتفاقی نیفتاده .یکی از کارشناســان ســینما از راز این

اختالفهاپردهبرمیداردکهبخشهاییازآنرامرورمیکنیم:
* تقریبا از حوالی ســالهای  1344 ،1343بود که جمشید
مشایخیدرتئاترسنگلجبهچهرهایشناختهشدهتبدیلشده
بودوآرامآرامدرصحنهاجرایکهتازیمیکرد.درآنسویمیدان
دو قطب دیگر و دوستداشتنی به نام عزتا ...انتظامی و علی

نصیریان وجود داشتند که در ابتدا این سه نفر توانستند
بهخوبیبایکدیگرهماهنگشوندوتیممناسبیراایجاد
کردند.
* همــه چیز داشــت خــوب پیش میرفــت امــا اختالف
ســلیقهها آرامآرام خودش را نشــان داد .علی نصیریان و
عزتا ...انتظامی به یکدیگر نزدیکتر شــدند و جمشید
مشایخیدورتر.تفاوتهایفکریوشخصیتینیزدراین
اتفاقبیتأثیرنبود.
*عزتا...انتظامیوعلینصیریانبهعضویتادارهتئاتر
درآمدنــد و مدیریت اجراها را به عهده گرفتنــد .از این جا
به بعد ،اختالفات و ســوءتفاهمها عمیقتر شد .به برخی
اجراهایجمشیدمشایخیکمتربهادادهشدومشایخی
معتقدبودآندونفربهاجراهایافرادوگروههاینزدیکبه
خودشانتوجهویژهتریداشتندوسببشدهاندمشایخی
ازصحنهدورشود.
▪دردسرهایقیصر

با وجود همه اختالف ها اما این سه نفر در سال 1348
فیلم «گاو» داریوش مهرجویی را بازی کردند و به شهرتی
مضاعف در سینما دســت پیدا کردند .اســتعداد هایی
که در صحنه ســینما تــا آن زمــان دیــده نشــده بودند ،
ناگهان بر ســر زبان ها افتادند .پس از ایــن فیلم بود که
در های سینما به سوی این ســه نفر باز شد اما مشایخی
یک موقعیت ویژه تر پیدا کــرد .او دقیق ًا در همان ســال
در فیلــم «قیصــر» مســعود کیمیایــی حضــور داشــت و
توانســت در ســینمای عامه پســند هم جای خــود را باز
کند .ســوءتفاهم ها از اینجا بــه بعد به اوج خود رســید.
جمشــید مشــایخی عقیده دارد قرار بوده نقش اش در
فیلم «قیصر» بیشــتر و طوالنی تر باشــد اما رایزنی های
عزتا ...انتظامی و علینصیریان باعث شده تا بازیاش
کوتاهتر شود .همچنین جمشید مشایخی به دلیل بازی
در فیلم های ســینمایی از اجــرا در تئاتر اخراج شــد که
عقیده دارد شــاید انتظامــی و نصیریــان در این تصمیم
بیتأثیر نبودهاند.
▪فرار از تئاتر

کافــی اســت به حجــم فیلم هــای ســینمایی جمشــید
مشایخی از ســال  1348تا  1357نگاهی بیندازید تا
ببینید تعداد فیلمهای او فراتر از حد انتظار است .حدود
 25فیلم ســینمایی که اغلب آن ها در کارنامه هنری او
جایگاه ویژهای ندارند و به فیلمهای فارسی و عامهپسند
نزدیک هستند .اگر پای صحبتهای جمشید مشایخی

▪معمای اداره نمایش

نکته جالــب در اداره نمایش به ســال  1355و 1356
باز می گــردد .یعنی زمانی کــه علی نصیریــان مدیر آن
اداره بود و برخی از گروههای بازیگران از جمله جمشید
مشــایخی نســبت بــه تصمیم هــای ایــن اداره اعتراض
داشــتند .پس از انقالب اداره نمایش دوباره بازگشایی
شــد و میان بازیگران برای انتخاب مدیــر آن رای گیری
صورت گرفــت .این بار قرعه به نام جمشــید مشــایخی
افتاد و بازیگرانی کــه از تصمیم های قبلی اداره نمایش
ناراضی بودند رأی به ریاست جمشید مشایخی دادند.
▪وساطت علی حاتمی

با وجــود همــه اختالف نظر ها امــا علــی حاتمی تالش
کرد تا این ســه نفر را در کنار یکدیگر قرار دهد و ساخت
سریال «هزاردستان» را از اواخر ســال  58شروع کرد.
طبق شــنیده ها اختالف ها اما باقی ماند و بســیاری از
سکانس های جمشــید مشــایخی جداگانه ضبط شد.
ساخت این ســریال سال ها طول کشــید و در این مدت
رفاقت داوود رشــیدی و جمشــید مشــایخی با یکدیگر
بیشــتر شــد .پس از ســاخت این ســریال ،مرحوم علی
حاتمی تصمیم گرفت «کمال الملک» را بسازد و دوباره
این چهار نفــر را کنار یکدیگــر جمع کرد .آن هــا در اوج
اختالفبازهمتصمیمگرفتندکناریکدیگرقراربگیرند،
فقط به دلیل شخص علی حاتمی.
▪راهها جدا میشود

پساز این فیلم تقریب ًا راهها از هم جدا شد اما نصیریان و
انتظامی تا حاال رفاقت خود را حفظ کرده اند .جمشید
مشایخی اما هیچ وقت نتوانست با این موضوع کنار بیاید
و همیشه عقیده داشته آن دو نفر باعث شدند او نتواند به
جایگاه اصلی خود برســد .عصبانیت و دلخوری که روز
پنجشنبه باالخره سرباز کرد و در جشن انجمن منتقدان
و نویسندگان خودش را نشان داد.
▪نصیریان :دلیل عصبانیت را نمیدانم

بــرای آن که زاویــه دیگــری از این حاشــیه ها به دســت
بیاوریم با علی نصیریان گفت وگو کردیم .او در این باره
گفــت« :مــن واقع ًا دلیــل عصبانیــت آقای مشــایخی را
نمیدانم و از این اتفاق متعجب هستم .تا آنجایی که من
میدانم اختالفی بین این دو نفر نبوده یا حداقل من خبر
ندارم .البته بعد از فیلم «کمال الملک» رفت وآمدمان با
آقای مشایخی کم شد و دورادور از یکدیگر خبر داشتیم
اما نمیدانم از چه موضوعی دلخور هستند».
▪توضیح مشایخی :کاش مثل این چند دهه سکوت
میکردم

با این حال جمشید مشایخی که بعد از انتشار گسترده
صحبت هایش ،از حرف هایش پشــیمان شــده بود ،در
گفتوگویی درباره آنها توضیح داد .حرفهای او را به
نقل از کات بخوانید:
من دیروز حال جسمی خوبی نداشتم .میتوانید از دبیر
اینجشنآقایگودرزیبپرسید.بارهابهایشانگفتممرا
ازآمدنمعذوربداریدچونحالجسمیاممناسبنیست.
بیمارهستم،امادوستاناصرارداشتندحتمابیایم.
اگــر حرفــی در مــورد عــزت ا ...انتظامــی زدم ،بــه
هیچ عنوان تصور نمی کــردم چنین حواشــی به همراه
داشته باشد .یک لحظه عصبانی شــدم و آن حرف ها را
زدم .اگر میدانستم قرار است این همه ماجرا پیش بیاید
محال بود چیزی بگویم .درست است که در این سینما
همه زحمت کشیده اند و فقط یک نفر زحمت نکشیده،
اما من راضی نیســتم احــدی به انتظامــی بی احترامی
کند.
در این جشــن من حرف هایی زدم و رفتم .بعد دو جوان
روی سن آمدند و حرف هایی در مورد حرف هایم زدند.
خب ،تمام شــد رفــت .آن دو جوان هم لزومی نداشــت
چیزی بگویند .حاال گفتند ،تمام شد ماجرا .ادامه دادن
ندارد .این که به یک ماجرا هی دامن بزنیم چه فایده ای
دارد؟ واقعا از به وجود آمدن این حواشی ناراحتم.
شنیدم چند سایت در واکنش به حرف های من به آقای
انتظامی بد گفتند .خیلی غمگین شدم .کاش مثل این
چند دهه دیشــب هم ســکوت می کردم .راضی نیستم
احدی به ایشان بد بگوید.
حرفهای من در مورد ایشان حرفهای شخصیام بود،
رابطه خودمان است .یک لحظه عصبانی شدم و چیزی
گفتم که نباید می گفتم .حالم خوب نبود .باید ســکوت
می کردم .حاال خواهش می کنم کسی دیگر این ماجرا
را ادامه ندهد .کســی هم از حرف های من علیه ایشان
سوءاستفاده نکند.

...

اظهارنظر روز
قویدل :آچار فرانسه تلویزیون هستیم!
رامــا قویدل کارگردان
ســیــنــمــا و تــلــویــزیــون
دربـــــــــــاره وضــعــیــت
کارگردان های قدیمی
تــلــویــزیــون حــرفهــای
جالبی زده و از برخورد
تلویزیون با آن ها انتقاد
کــــــرده اســــــت .او در
گفتوگوییباصباگفته:
«روا نیست تلویزیون
از ما کارگردان هایی که سال های زیــاد برایمان
سرمایه گذاری کرده است ،حاال به عنوان سرمایه
خودش استفاده نکند .همیشه از ما به عنوان آچار
فرانسه در سیما استفاده میشود .هرجا فیلم ها به
مشکل برمی خورد از ما کمک می گیرند .همیشه
منتظرمکهجاییکسیدرفیلمشبهمشکلبربخورد
وازمنکمکبگیرند!»

...

حاشیه روز
ناراحتی بهنوش بختیاری
از کم توجهی عکاسان سینمایی!
بهنــوش بختیــاری بــا
انتشار عکسی از لباس
خود در جشن حافظ ،با
لحن عجیبی از عکاسان
سینمایی حاضر در این
جشن انتقاد کرد« .من
کاندیدا بودم در جشــن
حافــظ ولــی دریــغ از
یــک عکــس .بعضــی از
عکاس هامــون دور از
جون چند تا خوباشون باندباز شدن ،فکر می کنن
با این کارا کالسشون میره باال و تو پارتیا نوشیدنی
خــوب خارجی مارک بهشــون میــدن .اگــه پارتی
دعوتشــون کنی خوب ازت عکس می گیــرن و اگر
توی باندبازی هاشون نباشــی عکسی ازت موجود
نیســت!» لباس او در این جشن ،با تصویری از علی
معلم بنیانگذار این جشن ،تزئیین شده بود.

...

شایعه روز
آزاده نامداری می رود؟
شــــایــــعــــات مـــجـــری
پــرحــاشــیــه تــلــویــزیــون
تمامی نــــدارد .دی ــروز
دوباره شایعه پناهندگی
آزاده نامداری به گوش
رسید؛ شایعه ای که از
گزارش روزنامه سوئدی
دربــــاره او ش ــروع شــد و
به پست اینستاگرامی
شائبه برانگیزش ختم
شد .آزاده نامداری قطعه ادبــی کوتاهی با مطلع
«بیا وداع کنیم» منتشر کرد که اگرچه نام محمود
دولتآبادیرا در پایانداشت ،ولیبسیاری را به این
فکر انداخت که شاید خانم مجری قصد مهاجرت
دارد .سکوت این روز هــای او هم به شایعات کمک
کردهاست.
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