
آفتی اساسی که دامنگیر ســینمای ایران در 
حوزه کســتینگ و انتخاب بازیگر است، نام او 
را به هر پــروژه ای در پیش تولید الصاق میکند 
و عزتی هرچند با وسواس اما باالخره دست به 
انتخاب می زند و همین می شود که ما می بینیم 
همزمان از او ســه فیلم هم اکران شده است. 
نکته ای که خرده اش را باید به انتخاب بازیگر 
و عدم خالقیت در پروژه هــا گرفت اما در الیه 
بعدی می توان به این بازیگــر آفرین گفت که 
با تمام تالش سعی می کند تکراری نباشد. این 
که می شنویم او دســتمزدهای نجومی طلب 
می کند که گاهی )بدون تایید رسمی( به باالی 
میلیارد می رسد، هرچند عجیب است اما شاید 
باعث شود از میزان پرکاری و پیشنهادات زیاد 
به او جلوگیری شود تا توانایی این بازیگر را در 
طول زمان بیشتر اثبات کند نه با بازی همزمان 

در چند پروژه!
 او با بــازی در فیلم هایــی مثل »مــا همه با 
هم هســتیم« به کارگردانی کمــال تبریزی،   
»جان دار« به کارگردانی حسین امیری دوماری 
و پدرام پورامیری و درخشــش در »ماجرای 

نیمروز: رد خــون« که به رغم بــازی کوتاه و 
دیالوگ های اندکش کلیت فیلم را تحت الشعاع 
کاراکتر صادق قرار داده است، نامزدی بهترین 
نقش مکمل مرد را در سی وهفتمین جشنواره 
فیلم فجر بــرای خود به ارمغان آورده اســت. 
ضمن اینکه، حضــورش در فیلم ســینمایی 
جدید مجید مجیدی که »خورشید« نام دارد 
و همکاری اش با پروژه ســینمایی »آتابای« به 
کارگردانی نیکی کریمی نیــز می تواند فصل 
نوینــی در کارنامــه کاری عزتی رقــم بزند و 
مخاطبین را با جلوه هــای جدیدی از توانایی 

او آشنا کند. 
به بیانی دقیق تــر، جواد عزتــی از یک نابغه 
بازیگری رونمایی کرده اســت که اگر مراقب 
انتخاب های بعدی خود نباشد، حتما موقعیت 
فعلی اش را متزلزل و حتــی دگرگون خواهد 
کرد و البته که ســینمای ایران نشان داده به 
ستاره ســوزی عــادت دارد و نمی تواند مانند 

هالیوود یک ستاره را همیشه ستاره نگه دارد.
یکی از ویژگی هــای مثبتی کــه می توان در 
طول سال های فعالیت جواد عزتی به آن اشاره 

کرد، ظرفیت باالی او در مواجهه با شــهرت و 
محبوبیتی است که به واسطه حضور دوگانه اش 
در نقش های کمدی و رئال نصیبش شده است. 
او برخالف تعــدادی از همکارانش حد خود را 
می داند، اسیر نقش آفرینی های اینستاگرامی 
و بیانیه های سیاســت زده نمی شــود، برای 
مخاطب خــود ارزش قائل اســت و از جامعه 

فاصله نمی گیرد.
نکته مثبت دیگری که باعث شده است جواد 
عزتی در تمام این سال ها بی دغدغه به فعالیت 
خود ادامه دهد، حفظ حریم و رعایت نســبت 
حریم شــخصی و حرمت مخاطب خود است، 
در حالی که عمده بازیگرانی که به شــهرتی 
هم سطح او می رسند، فاصله بین حریم شخصی 
و ارتباط با مخاطب را نمی دانند و از این حیث، 
به شکل ناشیانه ای شخصیت هنری خود را زیر 
ســوال می برند؛ اتفاقی که برای جواد عزتی تا 

این لحظه رخ نداده است.
در کنــار ویژگی هــای مثبت جــواد عزتی، 
نقدهایی نیز بر او وارد اســت که از آن جمله 
می توان به عــدم رعایت قواعد پوششــی از 
سوی این بازیگر در جشــنواره های سینمایی 
اشــاره کرد. حضور جواد عزتی  با پوششــی 
غیررســمی در جشن های ســینمایی نه تنها 
تصویری نخ نما از روشنفکرزدگی چپ گرایانه 
دهه شــصت میالدی اروپا ارائه می دهد، بلکه 
شــائبه عدم توجه و بی احترامی این هنرمند 
به اعتبار مراســم را به ذهن متبــادر می کند 
و در صورتی که این نوع پوشــش از جانب او 
و تعــدادی از همکارانش که در طی ســالیان 
گذشــته با انتقاد هایی از ســوی مخاطبین و 
منتقدین سینمایی مواجه شــده اند، به یک 
رویه تبدیل شــود، با گذر زمان نتیجه ای جز 
کاهش محبوبیت و کم فروغی در عالم بازیگری 

به همراه نخواهد داشت.

جواد عزتی از يک 
نابغه بازيگری 
رونمايی کرده 

است که اگر مراقب 
انتخاب های بعدی 

خود نباشد، حتما 
موقعيت فعلی اش 

را متزلزل و حتی 
دگرگون خواهد کرد 

و البته که سينمای 
ايران نشان داده به 
ستاره سوزی عادت 

دارد و نمی تواند 
مانند هاليوود يک 
ستاره را هميشه 

ستاره نگه دارد

ستاره


