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شاید این تیتر برای شما هم جذاب و البته عجیب باشد. مگر می شود یک زن شش 
میلیون نامه برای اسرا داشته باشد! اگر شما هم »ام اُسرا« باشید، این اتفاق رنگ 

واقعیت به خود می گیرد.
افراز، دبیر بازنشسته آموزش وپرورش،  به گزارش جام جم آنالین، خانم بهجت 
تا  به عهده می گیرد و  را  اسرا  به خانواده های  سال 1361 مسئولیت خدمتگزاری 
سال 1379 حدود 18 سال این کار مهم را ادامه می دهد تا آنجا که از سوی مرحوم 

ابوترابی، لقب ام اسرا را می گیرد.
داستان چگونگی آغاز همکاری او و در ارتباط قرار گرفتنش با خانواده های اسرا 
هم در نوع خودش جالب است. او می گوید: روزی در دفتر وحید دستجردی نشسته 
بودیم. یادم هست آن زمان وی مسئولیت ریاست جمعیت هالل احمر را به عهده 
امام موسی صدر  فهمیدم پسر  بعدها  بود که  آنجا  آقایی  با من،  داشتند. همزمان 
است. مرا به او معرفی کرد و گفت خانم افراز همان کسی است که شما دنبال او 
می گردید. ماجرا هم ازاین قرار بود که آنها در صلیب سرخ و جمعیت هالل احمر 
کار رسیدگی به امور اسرای ایرانی در عراق را به عهده داشت و می خواست خانمی 
ارتباط با خانواده های اسرا را انجام دهد. به توافق رسیدیم و به مدت 18 سال این 

کار را انجام دادم.
نامه  میلیون  این مدت حدود شش  دارد و می گوید: در  اسرا، خاطرات جالبی  ام 
وکالت نامه، عکس  هزار  و حدود صد  مبادله کردیم  خانواده هایشان  و  اسرا  بین 
تحویل  و  گرفتیم  را  عراقی  اسارتگاه های  در  گرفتار  رزمندگان  کاردستی  و 

خانواده هایشان دادیم.
عکس های  از  می کردیم.  ارسال  را  مواردی  هم  این طرف  از  می دهد:  ادامه  او 
یادم  بود.  ممنوع  و  بفرستیم  نمی شد  زیادی  چیز  البته  طبی،  عینک  تا  خانوادگی 
هست نزدیک 20 هزار جلد کتاب تهیه و برای اسرا ارسال کردیم که عمده آن 

کتاب های درسی بود.
به دست شان می رسد هم دارد و  نامه ای که  اولین  از  افراز، خاطره جالبی  بهجت 
می گوید: عملیات خیبر در سال 62 جزو عملیاتی بود که متأسفانه خیلی مفقود، 
اعالم شد. خانواده ها  اسرای عملیات خیبر  اسم  دادیم. خرداد 63  اسیر  مجروح و 
هجوم آوردند و می خواستند ببینند نام فرزندشان میان اسرا هست یا نه. حدود 800 
برای  نامه  اولین  یادم هست  بود و  نامه ای همراه آن  اسم می آمد  بود. وقتی  اسم 

مادری بود که پسرش دو بچه داشت و مفقود بود. 
را  بود. هیچ وقت آن صحنه  او  برای پسر  باز کردیم  نامه ای که  ما آمد و  پیش 
یادم نمی رود. نامه را که دید از حال رفت. سه ساعت تمام سرش را گذاشته بود 
روی موزائیک های اتاق و همین طور اشک می ریخت. آن اشک ها همیشه در تمام 

زندگی همراه من است.

خواندنیامروزشما

کودتای تلخ 2۸ مرداد و جاودانگی فرزندان ایران... سفیر آلمان تعطیالت خود را در بین عشایر بختیاری گذراند

زنی با 6 میلیون نامه برای اسرا! فروردین 
امروز قدرت ارتباط برقرار کردن شما با دیگران بسیار زیاد است، ازاین رو 
کنید.  تالش  دارید،  دوستشان  که  آن هایی  دل  آوردن  دست  به  برای 
بیان  از  قبل  بنابراین  می کنند  باز  اطرافیانتان روی حرف های شما حساب 

کلمات خود، آن ها را خوب بسنجید و طبق آنها عمل کنید.
اردیبهشت 

این روزها سرتان بیش ازحد شلوغ شده اما به جای غر زدن، سعی کنید انرژی 
بیشتری را برایش بگذارید تا هرچه زودتر به اتمام رسد. به دنبال به دست 
آوردن اطالعات در مورد موضوعی که ذهن تان را درگیر کرده هستید اما 

افراط نکنید.
خرداد 

با افزایش اعتمادبه نفستان می توانید از هر شرایط دشواری که پیش روی تان 
است رهایی یابید؛ بنابراین به خود و توانایی های تان اعتماد کنید و مسیرتان 

را تا انتها بروید. 
تیر 

اتفاقاتی که اخیراً برای شما پیش آمده، تأثیر زیادی بر روحیه تان گذاشته 
بهترین  حال  شوید،  خالص  مخمصه  این  از  می خواهید  واقعًا  اگر  است. 

فرصت برای رهایی است.
مرداد 

فرصت های خوبی برای تان فراهم می شود، بنابراین آن را به سادگی از دست 
ندهید. انرژی درونی شما آن قدر زیاد است که می توانید از پس هر کاری 

به خوبی برآیید. 
شهریور 

امروز سعی کنید از توضیح بیش ازحد و جزئیات غیرضروری بپرهیزید و 
اصل مطلب را بیان کنید. اگر تصویری که به دیگران ارائه می دهید، روشن 

و واضح باشد هیچ سوءتفاهمی پیش نخواهد آمد. 
مهر 

امروز با افرادی که اهداف و آرزوهای مشابهی با شما دارند بیشتر در ارتباط 
باشید. هر چه خالقیت و اطالعات تان بیشتر باشید، موفق تر خواهید شد. شاید 
در رابطه عاطفی خود دچار مشکل شوید، اما به جای منفی بافی با دیدی مثبت 

به مسائل بنگرید. 
آبان 

شما دوست دارید که در مورد زندگی دیگران کنکاش کنید اما بهتر است 
به  متهم  را  آنها  و  ندهید  قرار  قضاوت  مورد  را  دیگران  زندگی  شیوه  که 

کارنکرده نکنید. 
ۀذر 

توانایی شما آن قدر زیاد است که به هر چه بخواهید می توانید دست  یابید اما 
این را بدانید که قدرت شما ناشی از ارتباطات تان با دیگران است؛ بنابراین 

ارتباطات خود را حفظ کنید. 
دی 

این روزها درباره اتفاق هایی که قرار است در آینده ای نزدیک در زندگی 
شما بیافتد، هیجان زده هستید. دوست دارید به پله های باالتری قدم بگذارید 

تا وسعت دیدتان نسبت به اطراف وسیع تر شود.
بهمن 

نهایی را  بار بگذارید قلب تان تصمیم  این  اما  بر سر دوراهی گیرکرده اید 
بگیرد. احساسات شما در این ماه به اوج خود می رسد و روزهای خوبی را 

تجربه خواهید کرد؛ بنابراین با مشکالت کوچک خودتان را نبازید. 
اسفند

احساس تنهایی می کنید، برای رهایی از این وضعیت باید ارتباطات تان را 
گسترش دهید. در بیان احساسات تان آزادانه عمل کنید و حرف دل تان را 

به راحتی بزنید. به زودی تغییراتی در زندگی شما رخ می دهد.

عزت اهلل انتظامی در سال 1303 در محله سنگلج تهران متولد شد 
و از سال 1326 پا به عرصه هنر گذاشت.

به گزارش جام جم آنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان 
عزت اهلل انتظامی در سال 1303، در محله سنگلج تهران متولد شد. 
وی پس از گذراندن دوره تحصیالت مقدماتی، وارد هنرستان 
صنعتی تهران شد و در رشته برق به تحصیل پرداخت. در سال 
1326 وارد عرصه هنر گردید. پس از گرفتن دیپلم وارد عرصه 
تئاتر شد، او همان اوایل شروع فعالیت به آلمان رفت و در شهر 

هانوفر دوره های بازیگری را در مدرسه سینما و تئاتر گذراند.
فعالیت های هنری او در آلمان و قبل انقالب شروع شد و در 

ایران بعد انقالب به عزت سینمای ایران بدل شد.
ایران  به  آلمان  در  بازیگری  یادگیری  از  بعد  کوتاهی  مدت 
بازگشت و در تماشاخانه الله زار شروع فعالیت کرد و تا سن 

18 سالگی در بیش از 10 نمایش ایفای نقش کرد.
انتظامی با گذراندن دوره های آموزشی تئاتر به ایران بازگشت 
و به دلیل فضای نامناسب سینمای ایران ازنظر اخالقی، به کار 

دوبله فیلم، اجرای نمایش و حضور در تلویزیون روی آورد.
داریوش مهرجویی کارگردان گاو )13۴8( استعداد انتظامی را 

کشف کرد و پروراند.
بازی های او در دیگر آثار مهرجویی همچون آقای هالو، دایره 
مینا، پستچی، اجاره نشین ها، هامون و بانو باعث بروز توانایی های 
بسیار او شد. انتظامی عالوه بر نقش آفرینی در آثار مهرجویی، 

در فیلم های علی حاتمی بازی کرده است.
محمدهادی  کارگردانی:  )به  پرداز  عشق  مستند  فیلم  در  او 
حضور  فرشچیان  محمود  استاد  کنار  در  کاویانی(  )حمید( 
داشته است. مسعود کیمیایی از حضور انتظامی در فیلم »حکم« 

به عنوان افتخاری بزرگ یادکرد.
انتظامی در سال 13۴8 تصمیم به کسب تجربه آکادمیک گرفت 
 و توانست بدون کنکور وارد دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه 

تحصیالت  از  فراغت  از  پس  شود.  تئاتر  رشته  در  تهران 
رشته  تدریس  به   13۵2-13۵3 سال های  حدود  در  دانشگاهی، 
تئاتر در دانشکده هنرهای زیبا و دانشگاه الزهرا )س( کنونی 

پرداخت.
وی سال ها در خدمت تئاتر و سینما بوده و آثار بسیار ارزنده ای 

از خود به جا نهاده است.
است. مجید  نوازنده معروف  انتظامی آهنگساز و  پدر مجید  او 
نوازنده  آهنگساز،  تهران(  در   1326 اسفند   18 )متولد  انتظامی 
و مدرس موسیقی است و از آهنگسازان برجسته سینمای ایران 

به شمار می آید.
بخشی از جوایز هنری عزت اهلل انتظامی

کاندید تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشن خانه 
سینما 1387 برای فیلم ستاره ها 1 ستاره می شود.

برنده تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره بین المللی 
فیلم بیروت 2008 برای فیلم شب.

کاندید تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشن خانه 
سینما 1386 برای فیلم مینای شهر خاموش.

نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم 
فجر 138۴ برای فیلم ستاره ها 1: ستاره می شود.

نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم 
فجر 1383 برای فیلم جایی برای زندگی.

بخش  مرد  مکمل  نقش  بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ  برنده 
بین الملل جشنواره فیلم فجر 1382 برای فیلم گاوخونی.

برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره 
فیلم فجر 1380 برای فیلم خانه ای روی آب.

کاندید تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشن خانه 
سینما 1377 برای فیلم حاجی واشنگتن.

برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم 
فجر 1372 برای فیلم روز فرشته.

فجر  فیلم  جشنواره  مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین  تقدیر  لوح 
1370 برای فیلم خانه خلوت و ناصرالدین شاه آکتور سینما.

جایزه ویژه هیئت داوران بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره 
سه قاره 1991 برای فیلم گاو.

نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره 
فیلم فجر 1368 برای فیلم هامون.

برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم 
فجر 1367 برای فیلم گراند سینما.

مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ  نامزد 
جشنواره فیلم فجر 136۵ برای فیلم اجاره نشین ها.

برنده هوگو نقره ای بهترین بازیگر نقش اول مرد 
برای   1971 شیکاگو  فیلم  بین المللی  جشنواره 

فیلم گاو.
نقش  بازیگر  بهترین  مجسمه  برنده 
مکمل مرد جشنواره سینمایی سپاس 

13۴9 برای فیلم آقای هالو.
سرانجام پس از گذراندن دوره طوالنی 
بازیگر  انتظامی  عزت اهلل  بیماری، 
 9۴ سن  در  کشورمان،  پیشکسوت 
سالگی براثر ایست قلبی دار فانی 
را وداع گفت و جامعه سینمایی 

کشورمان را به غم فروبرد.

می زعت اهلل ااظتن  هک بود؟

میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیالت تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است.
 به گزارش جام جم آنالین از جماران، تصویری از حضور سفیر آلمان با عشایر بختیاری را مشاهده کنید.


