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نکته قابل تاملی 
که در ارتباط با 
جواد عزتی نبايد 
از نظر دور داشت، 
جديت و پشت کار 
او در تجربه کردن 
مديوم های مختلف 
برای بارورکردن 
هنر خود است. او از 
معدود بازيگرانی 
است که هرگز تئاتر، 
تلويزيون و سينما را 
فدای يکديگر نکرده 
است

 البته در میان آثار طنزی که جواد عزتی در دهه 
هشــتاد در آن ها نقش آفرینی کرد، به آثاری مثل 
»قصه های شبانه«، »من یک مستاجرم«، »قرارگاه 
مسکونی« و... نیز می توان اشــاره کرد که وجهه 
خیره کننده ای در کارنامه کاری او نداشتند. اما این 
پایان کار نبود و عزتی هم بنا نداشت خود را محدود 
به یک ژانر و گونه خاص کند و به گفته خودش آمده 
بود تا تجربیات متفاوتی را در بازیگری پشــت سر 
بگذارد و کدام پیشــنهاد بهتر از حضور در سریال 
»مثل هیچکس«، ساخته عبدالحسین برزیده که 
سریالی خانوادگی به شمار می رفت و این امکان را به 
جواد عزتی می داد تا در کنار بازیگرانی مثل پرویز 
پورحســینی، پروانه معصومی و حسین یاری به 
تجربیات بازیگری خود بیفزاید و البته خود را هم 
نشان دهد. در واقع، او پس از نقش آفرینی در این 
سریال نشان داد توانایی ایفای نقش های متفاوت را 
دارد، چرا که این از اولین بارهایی بود که دیگر عزتی 
بنا نبود کمدین باشد بلکه می خواست قدرت خود 

را در یک درام خانوادگی به منصه ظهور برساند. 

 بعد از آن با حضور نسبتا کوتاه اما تاثیرگذار خود 
در فیلم ســینمایی »طال و مس« به کارگردانی 
همایون اسعدیان، بر این حقیقت صحه گذاشت که 
توانایی باالیی در پرورش یک کاراکتر دارای ابعاد و 

پیچیدگی دارد.

 اما نکته قابل تاملی که در ارتباط با جواد عزتی 
نباید از نظر دور داشــت، جدیت و پشت کار او در 
تجربه کردن مدیوم های مختلف برای بارورکردن 
هنر خود اســت. او از معدود بازیگرانی است که 
هرگز تئاتر، تلویزیون و سینما را فدای یکدیگر 
نکرده و هر زمانی که بــا قصه و فضای ذهنی 
کارگردان فیلم، ســریال یا نمایشی مانوس 
بوده، نقــش را پذیرفتــه و با ایــن ادراک 
هوشــمندانه به موفقیت های فراوانی نیز 

دست یافته است.

 جواد عزتی در مسیر کشف و شهود 
هنری اش در پایان دهه هشــتاد و در 
آستانه سی سالگی به »قهوه تلخ« مهران 
مدیری رسید؛ نقطه ای که در آن یک 
بازیگر جوان باید نقش پیرمردی 
ناتوان را بازی می کرد که در 
نگاه اول پتانسیل تبدیل 
شــدن به یک تیپ 
و  کلیشــه ای 
تهوع آور را 

داشــته، اما با شــکل گیری مثلــث کارگردانی، 
نویسندگی و بازی درخشــان جواد عزتی، تیپ 
تاثیرگذار و محبوب »بابا اِتی« خلق می شود که به 
جرات می توان گفت سرنوشت هنری عزتی را در 

ادامه فعالیت هنری اش تحت تاثیر قرار داد.

 در این دوره زمانی، جواد عزتی در لبه پرتگاه عبور 
از یک تیپ موفق بــرای درک و تجربه نقش های 
متفاوت و سقوط در تیپ خلق شــده بابا اِتی قرار 
گرفته بود، اما با هوشمندی و جسارت باالیی که در 
انتخاب نقش های متفاوت داشت، از سال 89 تا 9۱ 
همزمان با تولید و پخش سریال »قهوه تلخ«، حضور 
در پنج فیلم سینمایی را در ژانرهای گوناگون تجربه 
کرد و با بــازی در نمایش »قاتل بی رحم؛ هســه 
کارلســون« بــه کارگردانی مســعود رایگان در 
تماشاخانه ایرانشــهر روی صحنه رفت. در واقع، 
عزتی با این تجربیات گوناگــون، برخالف برخی 
بازیگران که پس از ایفای یــک نقش خوب برای 
مدتی منزوی می شــوند، خــود را در مدیوم ها و 
ژانرهــای گوناگون به محک آزمون گذاشــت. او 
می خواست اثبات کند که »بازیگر« است و این از 
هرچیزی برای او مهم تر بود چراکه وقتی به 
کارنامه اش نــگاه می کنیــم، متوجه این 
بلندپروازی تعمدانــه در انتخاب نقش های 
متفاوت می شویم که در به هم زدن تصوری ثابت 

از توانایی هایش بسیار کارآمد بود. 

 ســال های 92 و 9۳ نیز با انتخاب های نسبتا 
خوبی برای جواد عزتی در تئاتر، تلویزیون و سینما 
همراه شــد. حضور موفق او در نمایش »پسران 
آفتاب«، به کارگردانی سیامک صفری  که در سالن 
اصلــی تئاتر شــهر روی صحنه رفــت و نمایش 
»شایعات«، به کارگردانی رحمان سیفی آزاد که در 
ایرانشهر با استقبال مخاطبین تئاتر مواجه شد، او را 
در میان اهالی روشنفکر تئاتر هم با پذیرش روبه رو 
کرد. عزتی با جرأت و جسارت در آن سال ها دست 
به انتخاب زد و سختی دو تئاتر با دو کاراکتر و تیپ 
بسیار متفاوت را به جان خرید تا خودش را به اهالی 
سخت گیر آن مدیوم هم بقبوالند. او می دانست که 
نظر شاخص های این طیف در کستینگ فیلم های 
مهم سینمای ایران نقش بسزایی دارد و حضور در 
کارهای تئاتری-سینمایی او را به هدف بزرگترش 

نزدیک می کند. 

 از هوشمندی های این بازیگر شاید بتوان به از 
دســت ندادن مخاطبان عام که بیننده تلویزیون 
هستند، اشاره کرد. او با هدف دیده شدن و شهرت، 
دو مجموعه »دودکش« و »دردسرهای عظیم« را 
انتخاب کــرد که مناســبتی بودنــد و در پیک 
پربیننده ترین زمان های کنداکتوری شبکه های 
خود پخش شــدند و عزتــی آن چیــزی را که 
می خواست، از آن ها به دست آورد. کمااینکه او با 
بازی در فصل دوم »دردسرهای عظیم«،  نامزدی 
بهترین بازیگر مرد برای فیلم هــای کمدی را در 
جشن حافظ سال 94 برای خود به ارمغان آورد و 
نهایتا، ایفای نقش در فیلم سینمایی »شیار ۱4۳« 
به کارگردانی نرگس آبیار، توانایی عزتی در ایفای 

نقش های جدی را نیز به منتقدین سینمایی اثبات 
کرد. 

 حاال او اثبات شــده بود و دیگر باید از بی محابا 
انتخاب کردن بیشتر از قبل دوری می کرد و همین 
شد که از ســال 94 به بعد در هجمه پیشنهادات 
سینمایی فراوانی قرار گرفته بود که از یک سو کار او 
را برای انتخاب فیلم مناسب دشوارتر می کرد و از 
سوی دیگر فضایی را برای افتادن به دام نقش های 
کلیشه ای و نخ نما فراهم می ساخت. عزتی اما چند 
انتخاب داشت که هوشمندی قبلی خود را زیر سوال 
برد اما به نظر می رسد پیشنهادات وسوسه کننده 
مالی بوده که او را در معرض این انتخاب ها قرار داد و 
احتماال با توجیه مالی به آن ها پاســخ مثبت داده 
است. هرچند که یکی از آن فیلم ها، از پرفروش ترین 
فیلم های تاریخ معاصر ســینمای ایران اســت؛ 
»هزارپا« که خیلی از منتقدان آن را هجو و بازی 
عزتی را گونــه ای از لوده بازی و هزل دانســتند. 
همان طور که »زاپاس« به کارگردانی برزو نیک نژاد 
و »پارادایس« به کارگردانی علی عطشانی به مذاق 
مخاطب جدی تر این بازیگر خوش نیامد و توفیقی 
هم در گیشه برخالف آن دو فیلم به دست نیاورد. 
مشابه اتفاق »هزارپا« برای »آینه بغل« هم در گیشه 
افتاد و این باعث شد تصور اینکه جواد عزتی یک 
بازیگر پولساز است، جا بیفتد و سیل پیشنهادات به 
سمت او روانه شــود. حضور عزتی در فیلم »آینه 
بغل« که در سه روز اول اکران با فروش یک میلیارد 
و دویســت میلیــون تومانی رکــورد فیلم های 
»فروشنده« و »ساعت پنج عصر« را شکست، در 
کنار بازی او در فیلم »اکسیدان« جواد عزتی را به 

پرفروش ترین بازیگر سینمای ایران تبدیل کرد.

 توقفی که این بازیگــر به خود و بــه کارنامه 
گیشه پسندش داد، موجب تثبیت دوباره او در ذهن 
فیلمسازهای جدی و مهم سینمای ایران شد؛ تا 
جایی که محمدحسین مهدویان به او اعتماد کرد و 
دو نقش بسیار درخشان در »التاری« و »ماجرای 
نیمروز« را به او بخشید و همین طور بهرام توکلی با 
»تنگه ابوقریب« به او اعتماد کرد و عزتی به زحمت 
لوگوی کمدین پرفروش را از پیشانی اش جدا کرد. 

 در اصل او حاال از تیپ به شخصیت رسیده و از 
آن باالتر اینکه می تواند با نگاهش احساســات و 
خصوصیات فرامتنی شخصیت اثر را به مخاطب القا 
کرده و مخاطب را با داستان فیلم درگیر کند؛ یعنی 
ترغیب مخاطب به همذات پنداری با کاراکتری که 
شاید قرابت چندانی با زمینه ذهنی یا ادراکی اش 

نداشته باشد.

 جواد عزتی در دو سال گذشته نیز با حضور در 
هشــت فیلم ســینمایی ضمن کســب عنوان 
پرفروش ترین بازیگر ســینمای ایران، به رکورد 
پرکارترین هــم دســت یافته که در نــوع خود 
جالب توجه است. اما نکته قابل تامل، گزینشگری 
هوشمندانه تر این بازیگر در انتخاب نقش هاست که 
بلوغ فکری عزتی  را در این مقطع زمانی نشــان 

می دهد. 


