
دي ماه... بيس��ت و دوم دي ماه. س��ال ١٣١٧... شما به دنيا 
آمديد تاهمين دنيا براي ما شكل ديگري به خود بگيرد قبل 
از آنكه هيچ يك از ما پا بر آن گذاش��ته باش��يم، در اصفهان 
بزرگ ش��ديد و رفتيد به س��فر براي آموختن... براي ديدن. 
براي شنيدن، شناختن. بازگشتيد با كوله بار ِ سنگين ِ تجربه، 
بازگش��تيد با هيجاِن تقس��يمِ آموخته هاي تان، ساختيد... 
معمار شديد بر زميِن نيمه ساِز تئاترِ اين مرز و بوم... ساختيد. 
ستون از پي ستون. س��قف از پي سقف. شما ساختيد. خسته نش��ديد... زيبايي را 
فرياد زديد... صحنه را فرياد زديد... تئاتر را فرياد زديد... اين س��ال ها و سالن ها گواهِ  
آنند كه شما چگونه س��اختيد آنچه را كه بايد، گواهِ  بودن ش��ما هستند و رنج ها و 

غصه هاي تان... لبخند و خنده هاي تان... درياي آرامش تان. 
توفان خشم تان... 

اين سال ها و سالن ها گواِه آنند كه چه كساني زير نگاه ِ دقيق شما پيوستند به عرصه 
تئاتر، موج شديد از پي موج تا اين دريا همچنان خروشان بماند كه شما بيزاريد از 
بي حركتي... كه دستان شما در هوا مي رقصند تا يأس را كنار بزنند... كه چشمان تان 
غرق شادي مي ش��وند تا زيبايي خودش را در آيينه ببيند... چه مباركيد بر ما و اين 
سرزمين... چه شاعريد كه زندگي با تصاويرتان بر صحنه رنِگ ديگر مي گيرد... شما 
به دنيا آمديد تا ما منظري ديگر را تجربه كنيم و به جادويي ديگرگونه مبتال گرديم... 
جادويي بزرگ تر از روزمّرگِي زندگي... مبتالي م��ان كرديد آقاااا... تولدتان مبارك 
آقاي دكتر علي رفيعي.  بازيگر

يادداشت - 4

  ستاره   اسكندري

بيزار از سكون

نوشتن درباره  شخصيتي كه بيش از نيم قرن دل و جان در 
گرو فرهنگ و هنر اين سرزمين بسته است، در قالب جمله 
و يادداشت نمي گنجد، چه برسد به اين چند كلمه كه در 
ادامه مي خوانيد. حضور علي رفيعي در تئاتر ايران غنيمتي 
انكارناپذير است. غنيمتي همچون گنجينه هاي تاريخي 
اصفهان؛ س��رزمين مادري اش كه آندره مالرو را مبهوت 
خود كرد. زمستان سال گذشته زماني كه براي گفت وگو 
به خانه اش رفتم، تازه با گرماي آتش عش��قي آشنا شدم 
كه هنگام صحبت از تئاتر از عمق جانش شعله مي كشيد. 
آن زمان نوش��تم »وقتي از ايبس��ن، لوركا و شكس��پير 
صحبت مي كند بي آنكه متوجه باش��د، آشفته مي شود، 
دست هايش مانند رهبر اركس��تر به حركت درمي آيند، 
عرق بر پيش��اني اش مي نش��يند و اش��ك در چشمانش 
حلقه مي زند. اينجا شور و اش��تياق همان جوان مغرور و 
خوش سيماي دهه 40 را مي بينيد كه چند دهه قبل بار 

سفر تحصيلي به فرانسه بست.«
علي رفيعي در تمام س��ال هاي بعد از بازگش��ت به ايران 
منشأ اثر شد، نه فقط به واسطه خلق آثار نمايشي ماندگار 
مثل »شازده احتجاب«، »شكار روباه«، »يادگار سال هاي 
شن« و »عروسي خون« يا تربيت هنرجوياني كه هريك به 
ستون هاي بازيگري تئاتر، سينما و تلويزيون بدل شدند، 
بلكه به واسطه نقش و تاثيرش در دوران رياست دانشكده 
هنرهاي دراماتيك و مجموعه تئاترش��هر. حتي تمرين 
گروه هاي تئاتري در طبقه هفتم ساختمان بنياد رودكي 
هم مديون تدبير اين هنرمند است. تار و پود وجودي علي 
رفيعي چنان با تئاتر، موسيقي، شعر و هنرهاي تجسمي 
پيوند خورده كه هم كالمي با او از لحظه هاي بغض و لبخند 

و غم و شادي سرشار مي شود. 

پيوندي كه بي واس��طه از وقايع روز جامعه و دغدغه هاي 
مردم سر درمي آورد. به اين نمونه كه پاييز 94 در نمايش 
»خاط��رات و كابوس هاي يك جام��ه دار از زندگي و قتل 
ميرزا تقي خان فراهاني« روي صحنه تاالر وحدت جاري 
ش��د دقت كنيد: »چرا ندانستي، كه در س��رزمين رنج و 
اش��ك، مردمان معصوميت را بردار مي كنند براي تكه اي 
نان؟« و آيا اين نهيب وقايعي نيس��ت كه همين يكي دو 
هفته قب��ل در مملك��ت رخ داد؟يا در نمون��ه اي ديگر به 
ش��عر غلتان در مونول��وگ توجه كني��د: »كجايي تو كه 
اين سرزمين اين همه زشت اس��ت و پر فريب؟... دروغ را 
وسمه كن، فريب را بزك كن، ش��اه باران مي خواهد، برف 
مي خواهد، دروغ مي خواهد... تو خواجه باش، كنيز باش، 
تنبان ش��اه باش. اين سرزمين، س��رزمين شليته است و 

سفليس. سرزمين خواجگان و كاسه ليسان. تو فريب اين 
سرزمين باش...« با تمام تعاريف موجود، تاسف آور است 
كه چنين هنرمندي براي ظه��ور و بروز خالقيتش روي 
صحنه هر بار با ده ها مانع مواجه مي ش��ود. او در گفت وگو 
با س��النامه روزنامه اعتماد مي گويد: »اولين نش��انه هاي 
احترام به هنرمند در يك جامعه فراهم آوردن امكانات و 
شرايط توليد آثار هنري اش است، در هر رشته و زمينه اي 
كه باشد. وقتي براي من بزرگداشت برپا مي شود و انواع و 
اقسام مقدمات را فراهم مي آورند، دلم مي خواهد بپرسم 
در تمام سال هايي كه كار هنري ام را در كشور آغاز كرده ام 
كدام امكانات توليد و تهيه آثار در اختيارم گذاشته شده؟ 
آيا نس��بت به امكانات، انرژي و عش��قي كه به اين حرفه 
ورزيده ام، آن تعداد نمايشي كه مي توانستم را خلق كردم؟ 

پاسخ اين است كه با توجه به فقدان امكانات، تنها موفق به 
خلق يك چهارم آثاري شده ام كه توان توليدش را داشتم. 
اين موارد به طور كل از زندگي هنري ام منها بوده است.« 

غم انگيز نيست؟
گذشته از تمام ويژگي هاي بارز آثار نمايشي علي رفيعي 
كه در آراي هنرمندان مي خوانيد، طرح »پرس��ش« يك 
شاخصه غيرقابل انكار آثار اين كارگردان است. اصوال نفِس 
حضور بعضي همچون علي رفيعي با پرسش و پرسشگري 
پيوند دارد و همين نكته به وقت مقايسه او را در مرتبه اي 
متفاوت مي نشاند. بنابراين اجازه مي خواهم چند جمله 
باقيمانده را نه با بيان واژگان بي اثر و كم  ارزش احساس��ي 
براي تولد، كه ب��ا طرح دو پرس��ش به بهانه اي��ن زادروز 
خجسته پايان دهم. »اين چه سرزميني است كه امكان 

خلق اثر هنري را براي يكه هنرمندش فراهم نمي كند؟ و 
آنچنان منزلتي در خور شأن او قايل نيست كه حتي يك 
ساختمان ساده براي تاسيس بنياد آموزشي در اختيارش 

بگذارد؟«

بيوگرافي
علي رفيع��ي ، متول��د ۲۲ دي ۱۳۱۷، اصفه��ان و داراي 
مدرك كارشناسي و كارشناس��ي ارشد جامعه شناسي، 
كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تئاتر از دانشگاه 
س��وربن پاريس، ديپل��م عال��ي كارگرداني از دانش��گاه 
بين المللي تئاتر فرانسه و ديپلم بازيگري از مدرسه شارل 

دولن فرانسه است.

آثار
كارگرداني )س�ينما( | س��التو )۱۳9۲( / آقا يوسف 

)۱۳۸9( / ماهي ها عاشق مي شوند )۱۳۸۳( 
تئاتر| آنتيگونه، )تاالر مولوي، ۱۳۵۳( / شيون و استغاثه 
پاي ديوار بزرگ ش��هر، )تئاتر ش��هر، ۱۳۵۵( / خاطرات 
و كابوس هاي ي��ك جامه دار از زندگ��ي و قتل ميرزا تقي 
خان فراهاني، )تئاتر ش��هر، ۱۳۵۵( / جنايت و مكافات، 
)تئاتر شهر، ۱۳۵۵( / يادگار سال هاي شن، )تاالر وحدت، 
۱۳۷۱( / يك روز خاطره انگيز براي دانش��مند بزرگ وو، 
)تاالر وحدت، ۱۳۷۶( / عروس��ي خون، )ت��االر وحدت، 
۱۳۷۷( / رومئو و ژوليت، )تاالر وحدت، ۱۳۷9( / ش��ازده 
احتجاب، )تاالر وحدت، ۱۳۸0( / كلفت ها، )تئاتر ش��هر، 
۱۳۸۱( / برف نمي بارد، )تئاتر شهر، ۱۳۸۲(/ در مصر شكار 
روباه، )تاالر وحدت، ۱۳۸۷( / آش��پزخانه، )تاالر وحدت، 
تابستان ۱۳9۱( / يرما، )تماش��اخانه ايرانشهر، ۱۳9۲( / 
خاطرات و كابوس هاي يك جامه دار از زندگي و قتل ميرزا 

تقي خان فراهاني، )تاالر وحدت، پاييز ۱۳94( 

مع��دود  از  رفيع��ي  عل��ي 
كارگردان��ان نس��ل خ��ودش 
اس��ت كه دان��ش آكادميك را 
به بهترين ش��كل فرا گرفته و 
دريافت هاي��ش را در تمام اين 
س��ال ها به بهترين شكل روي 
صحن��ه ب��ه نمايش گذاش��ته 
است. او برپايه همين آگاهي و ش��ناخت، متوني  را 
كه شايستگي مطرح ش��دن در تئاتر ايران را داشته 
پيش روي همگان قرار داده اس��ت. آثار علي رفيعي 
برخوردار از زيبايي شناس��ي روز دنيا است و تا آنجا 
كه مي دانم قدرت يك ِس��نوگرافي شايسته را دارد. 
متن هاي شسته رفته، طراحي صحنه دقيق، طراحي 
لباس ها، بازي ها، كارگرداني تصويري در مجموع از 
او يك كارگردان بسيار شاخص مي سازد. به ويژه در 
ميان كارگردانان بعد از انقالب؛ گرچه قبل از انقالب 
هم آثاري را روي صحنه برده ب��ود ولي حافظه اين 

نسل به ياد نمي آورد. 
من تئاتر اي��ن هنرمن��د را در مقاب��ل نمايش هاي 
ش��لخته و بزن در رويي مي دانم كه اين روزها روي 
صحن��ه مي روند. دق��ت و ظرافت��ش در ارزش هاي 
گرافيكي صحن��ه، انتخاب رنگ ه��ا و وجوه ديداري 
آثارش بسيار پررنگ و اساسي تر از چيزي است كه به 
طور رايج اتفاق مي افتد. اي كاش بطور مستمر امكان 
انتقال دانش و تجربه در اختيارش گذاشته مي شد، 
البته در دوره هايي كارگاه هايي برگزار و هنرجوياني 
هم تربيت كرده اس��ت ام��ا بدخواهان و حس��ودان 
همواره كاري كردن��د كه نتواند آن ط��ور كه عالقه 
دارد به فعاليت ادامه دهد. فراموش نكنيم در جريان 
آماده س��ازي و اج��راي نمايش »يرما« چ��ه اتفاقي 
رخ داد و چه س��نگ هايي پيش پايش گذاش��تند؛ 

سنگ هايي كه كم از توقيف يك اثر نداشت. 
علي رفيعي انساني اهل فضل و خالقيت است. دانش 
نظري دارد و تركيب اينها موج��ب خلق آثار ارزنده 
مي ش��ود. اميدوارم به عنوان يك كارگردان شاخص 
خالق ه��ر امكاناتي ك��ه ني��از دارد را در اختيارش 
قرار دهند تا بتوان��د كارش را روي صحنه به نمايش 
بگذارد. تولد علي رفيعي بسيار مبارك است و من به 

نوبه خودم تبريك مي گويم. 
مدرس دانشگاه و كارگردان تئاتر

هيچگاه موف��ق نش��دم در آثار 
ايشان بخش كوچكي را برعهده 
داشته باش��م. البته زماني كار تا 
ايفاي نقش در نمايش »ش��كار 
روب��اه« پيش رفت ام��ا به دليل 
سفر كاري به خارج از كشور اين 
افتخ��ار نصيب من نش��د. دكتر 
علي رفيعي از جمله هنرمنداني اس��ت ك��ه هم زمان 
چند ويژگي دارد. او از يك زيبايي شناس��ي مشخص و 
شخصي شده بهره مي برد كه براي تئاتر ايران غنيمت 
است، چون گاهي با هنرمندان پا به سن گذاشته  مواجه 
مي ش��ويم كه همچنان س��رگردان در جست وجوي 
زيبايي شناسي مختص خود هس��تند. اما مقصودم از 
زيبايي شناسي شخصي هم به معني متوقف ماندن در 
يك شكل مشخص نيست، بلكه به معناي پروراندن و 
ارتقاي آن در طول زمان اس��ت؛ كاري كه دكتر رفيعي 

در تمام سال هاي پشت سر موفق به انجام آن شد. 
دكتر رفيعي براي من نمونه فردي است كه با وسواس 
عمل مي كند. اين وس��واس و حساس��يت اگر نگوييم 
گوهر ناياب، در تئاتر ما قطعا يك گوهر كمياب اس��ت 
كه بعضا چه در نس��ل خودش��ان يا در نس��ل ما رنگ 
باخته اس��ت. دكتر رفيعي نمونه فردي است كه حتي 
وقتي به عكس  آثار پيش از انقالب هم نگاه كنيد بارز به 
نظر مي رسد و آنجا نيز متوجه وسواس در تمام شؤون 

كاري اش مي شويم. 
نكته ديگر بازيگري و تاكيد ب��ر كيفيت بازيگر در تمام 
آثار دكتر علي رفيعي است. ايشان از هيچ لحظه ، آن و 
كنش كوچكي بي تفاوت عبور نمي كند و برايش وقت 
مي گذارد و متقابال از بازيگ��ر انتظار دارد. اين مي طلبد 
كه بازيگر چقدر تالش كند تا با زيبايي شناسي ايشان 
هماهنگ شود. به همين دليل وقتي بازي ها را مي بينيم 
حتي بازيگران حرفه اي و ش��ناخته ش��ده كيفيتي به 
مراتب بهتر از قب��ل به نمايش مي گذارن��د و بازيگران 
جوان هم كار خود را به درستي انجام مي دهند. اين بر 
اثر حساسيت دكتر رفيعي و ش��ناخت او از سنت هاي 
بازيگري مثل سنت بازيگري مورد نظر ميرهولد اتفاق 
مي افتد و چنين چيزي براي من كوچك بازيگر تئاتر و 

سينماي ايران يك غنيمت است. 
من از زمان تماشاي نمايش »يادگار سال هاي شن« تا 
امروز با ديدن آثار دكتر رفيعي هم لذت بصري برده ام و 
هم لذت زيبايي شناختي و جا دارد به اين نكته اعتراف 
كنم كه اين لذت با توجه به درك و دريافت شخصي ام 

بود. 
از س��وي ديگر بايد به مضامين مطرح در آثار ايش��ان 
اشاره كنم و متن هاي لوركا، خودش و محمد چرمشير 
كه روي صحنه برده اس��ت. تمام اين نمايش��نامه ها از 
يك وسواس جدي در انتخاب متن حكايت دارد. تولد 
دكتر علي رفيعي را تبريك مي گويم و براي ايشان عزت 
بيشتر و سربلندي و س��المتي آرزو مي كنم. به احترام 
ايشان تمام قد مي ايس��تم و اداي احترام مي كنم. علي 
رفيعي به اين احترام ها نياز ن��دارد و ما نيازمند حضور 
بازيگر سايه ايشان روي سرمان هستيم.   

عليهصحنههايشلختهبيدقت

صاحبزيباييشناسيشخصي

قطب الدين صادقي

بابك احمدي

انجمن جامعه شناسي ايران ابعاد خودكشي دو دختر 
اصفهاني را بررسي كرد 

نمايش مرگ در مقابل ديدگان جامعه 
١٣
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رضا  بهبودي

امير جديدي / اعتماد

سال گذشته و در مراسم بزرگداشت دكتر 
علي رفيع��ي در تاالر وحدت ب��ه نكته اي 
اش��اره كردم و گفتم ادبيات و موسيقي ما 
مي توانست بزرگاني مثل حافظ و سعدي 
ي��ا محمدرض��ا ش��جريان و محمدرض��ا 
لطفي نداشته باشد. به اين ترتيب جريان 
هنر در ايران به كار خ��ودش ادامه مي داد 
اما ديگر با چيزي كه امروز هس��تيم، مواجه نبوديم. تئاتر ايران 
اگر علي رفيعي نداشت به همين ش��كل، ديگر چيزي كه امروز 
هس��ت، نبود. داستايوفس��كي جمله زيبايي دارد كه مي گويد: 
»زيبايي، جهان را نجات خواهد داد.« اگر قرار باش��د اين مفهوم 
از زيبايي را با تئاتر وفق دهيم معناي گس��ترده اي پيدا مي كند 
كه فقط به معناي مقبولي نيس��ت. حافظ مي گويد: »هزار نكته 
غير حسن ببايد تا كس��ي مقبول طبع صاحب نظر افتد.« ما در 
زمانه اي زيست مي كنيم كه بيش از هرچيز به زيبايي نيازمنديم. 
اين حركت به سوي زيبايي فقط يك چيز تجملي نيست، بلكه 
همه چيز بايد زيبا باشد. از تفكر گرفته تا خيابان بندي ها و پوشش 
مردم و... يعني بر مدار فطرت انس��ان و آنچه خداوند باري  تعالي 
آفريده است؛ چنانچه مي فرمايد: »ان اهلل جميل يحب الجمال«. 
خداوند جهان را زيبا آفريده و ما هستيم كه آن را زشت مي كنيم 

و بايد به فطرت آفرينش برگرديم. در سيس��تم هاي كامپيوتري 
و تلفن هاي همراه گزين��ه اي وجود دارد كه كاربر با اس��تفاده از 
آن مي تواند همه چيز را به نس��خه اوليه كارخانه اي بازگرداند. ما 
هم نياز داريم به س��مت آنچه خداوند خلق كرده بازگرديم.  اين 
زيبايي را در سوپرماركت ها نمي فروشند. انسان هايي هستند كه 
از قابليتي ويژه برخوردارند و اين زيبايي را به تفكر و انديش��ه باز 
مي گردانند.  دكتر علي رفيعي يكي از افرادي اس��ت كه به شدت 
در اين زمين��ه كار كرده و همواره جهاني بي نظي��ر را پيش روي 
مخاطبانش قرار داده اس��ت. بركت وجودي اين هنرمنِد يكه در 
زيبا نشان دادن و زيبا ترسيم كردن هس��تي است، حتي زماني 
كه آثار نمايشي اش را بر مبناي تراژدي خلق مي كند. از »يادگار 
سال هاي ش��ن ۱۳۷۱« و »يك روز خاطره انگيز براي دانشمند 
بزرگ و ت��االر وح��دت ۱۳۷۶« گرفته ت��ا »عروس��ي خون«، 
»كلفت ها«، »يرما« و »خاطرات و كابوس ه��اي يك جامه دار از 
زندگي و قتل ميرزا تقي خان فراهاني« همه و همه در بستري از 
تراژدي شكل گرفته اند ولي وقتي انديشه زيبا باشد و شكل بياني 
زيبا داشته باشد مقبول همه مي افتد.  شما وقتي به تماشاي آثار 
علي رفيعي مي نشينيد گويي بر فراز يك رصدخانه به امور نگاه 
مي كنيد. واژگان تراش خورده اند و در جاي صحيح نشس��ته اند. 
بازيگرها سر جاي خودشان حركت مي كنند و همه چيز بر مدار 

درس��ت مي گردد. اينها انس��ان هايي هس��تند كه يكروزه خلق 
نش��ده اند و عصاره فرهنگ و دانش س��رزمين را در خود حمل 
مي كنند. ما خيلي بيش از آنچه فكر كنيم مديون انس��ان هايي 
مثل علي رفيعي هستيم. چرا؟ به اين دليل كه نه تنها زيبايي را 
نشان مي دهند كه ما را زيبابين تربيت مي كنند. همين مي شود 
كه بعدا تاثير نگرش آنها را در تئاتر، سينما و ديگر هنرهاي يك 
كش��ور مش��اهده مي كنيد.  همواره گفته ام دو گروه از انسان ها 
هيچ هراسي از نيس��تي به خود راه نمي دهند. نخست معلمان و 
سپس هنرمندان. معلمان در شاگردان خود ادامه پيدا مي كنند 
و هنرمندان در آثاري كه خلق كرده اند. حاال در نظر بگيريد يك 
نفر هم معلم اس��ت و هم هنرمند. اين چ��ه جاودانگي به همراه 
دارد. هنرمندان��ي همچون علي رفيعي س��رمايه هاي ملي براي 
تكثير زيبايي هستند. اينكه يك جامعه دركي از زيبايي داشته 
باشد مديون چنين افرادي است. حسين پناهي مي گويد: »درك 
زيبايي، دركي زيباس��ت« و به عمل درآوردن اين زيبايي كار هر 
كسي نيس��ت.  اگر فردي مثل علي رفيعي در جريان تئاتر ايران 
نبود، امكان داشت تئاتر ما در حد امروز اثرگذار نباشد. من خودم 
را مديونش مي دانم، حضورش را ارج مي گذارم و تالش مي كنم 

در آثارم پيرو او باشم. 
نمايشنامه نويس،   بازيگر و كارگردان
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حسين پاكدل

سرمايه ملي در تكثير زيبايي

نوريدرتاريكي
عاليجناب علي رفيعي !

باال بلندي كه در جلوخان ايوان 
تئاتر ايران زمين

حضوري هميش��گي و ماندگار 
دارد

انس��ان، اس��تادي بي بديل، از 
نسلي كه تكرار شدني نيست. او 

نگارگر رنگ ها و شورها و 
مرثيه ها، در اركستر شبانه نقش ها و نورهاست، 

عاليجناب علي رفيعي. 
فانوسي س��ت كه گرم��ا مي بخش��د، نور و روش��نا را 

مي تاباند به تاريكي
عاليجناب علي رفيعي. 

فانوسي ست كه گرما مي بخشد و نور و روشنا مي تاباند 
به تاريكخانه هاي دروغ و تزوير و توطئه... 

بازيگر عاليجناب زادروزتان مبارك باد 

نگاه

رويا تيموريان

سرو  بي تكرار

مالرو مي گوي�د: »تئاتر در قرن بيس�تم حكم 
كليس�اهاي جامع قرون گذش�ته را دارد.« به 
نظر من »تئاتر حكم ابزار س�نجش تفكرات و 
انديشه ها، نيازها، آرزوها و روياهاي يك ملت 
را دارد. « ديگر چطور مي توانم اهميت اين هنر 
را توضيح بدهم؟ اگر مسووالن فقط به همين 
دو جمله  دق�ت مي كردند درياف�ت ضرورت 

تئاتر كافي بود. 

چرا بايد براي خلق نمايش »شازده احتجاب« 
ب�ه دادگاه مي رفت�م؟ دادگاه�ي كه حكمش 
دوس�ال زندان بود و بعد وقتي وكيل گرفتيم 
به دوس�ال حبس تعليقي و ح�دود 2 ميليون 
تومان جريمه مالي تبديل شد. نكته اينجاست 
كه شاكي يك تئاتري بود، چون امكان نداشت 
يك غير تئاتري يا ناآگاه نسبت به كارگرداني 

چنين شكواييه اي تنظيم كرده باشد. 

من دو فيلم بيش�تر نس�اختم. ام�ا اگر در 
جهنم هم فيلم بس�ازم، آن را رنگ آميزي 
مي كنم. رن�گ گناهي نك�رده ك�ه بايد از 
برخي لباس ها منها ش�ود. م�ن تا جايي كه 
ممكن اس�ت ش�خصيت ها را رنگ آميزي 
مي كنم هرچند كه نمي توانم خودش�ان را 
رنگ كنم. فيلم س�وم من س�مفوني رنگ 

خواهد بود. 

نظر  هنرمند

 »اعتماد« طرح اشتغال سازمان برنامه و بودجه  را 
بررسي كرد
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ظهور »بنگاه هاي زود بازده« در دولت روحاني؟

به بهانه زاد روز علي رفيعي، نويسنده 
و كارگردان، در آستانه 80 سالگي 


