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در روزهای پایانــی 1377،  امید 
روحانی،  منتقد شناخته شده سینما 
در مجله »صحنــه« متعلق به حوزه 
هنری مجموعه ای شش قسمتی از 
گفتگوهایش با کارگردانان شاخص 
تئاتر ایران منتشــر می کند. اولین 
قسمت این گفتگوها به علی رفیعی 
اختصاص پیدا می کنــد که در زمان 
مصاحبه وارد شــصت ســالگیش 
می شودد. در ابتدای گفتگو،  روحانی 
تأکیــد می کنــد رفاقت میــان او و 
علی رفیعی بــه 1354 بازمی گردد؛  
زمانی که رفیعی به عنوان مدیر تئاتر 
شهر برگزیده می شــود و روحانی در 

مقام مدیــر روابط عمومــی، پایش 
به ســاختمان مدور چهارراه پهلوی 
آن روزگار باز می شــود. می گوید در 
ســاختن نســخه اولیه »خاطرات و 
کابوس های یک جامه دار از زندگی 
و قتل میرزا تقی خان فراهانی« او را 
همراهی کرده است و با وجود رفتن 
علی رفیعی از تئاتر شهر، رفاقت این دو 
تا به آن روز و احتمال قوی تا به امروز، 

پابرجا می ماند.
نکته مهم ایــن گفتگو راحتی هر 
دو در مصاحبه اســت. علی رفیعی 
بی رتوش ســخن می گویــد و امید 
روحانــی رک و صریح می پرســد. 
حتی می توان گفت برخالف بیشتر 
مصاحبه های رفیعــی،  رنگ و لعاب 
شخصی پیدا می کند. از همان ابتدا 
که روحانی به لهجه اصفهانی رفیعی 
اشاره می کند،  علی رفیعی از گذشته 

سختش می گوید. همان چیزی که 
بســیاری تصور می کنند،  سهل و پر 
تجمل بوده است. هنرمند لب به سخن 
می گشاید و می گوید »در خانواده ای 
بسیار معمولی و تهیدســت به دنیا 
آمدم. آنقدر تهیدست که حتی امکان 
تحصیل ابتدایی و متوسطه برای من 

و خواهرانم میسر نبود.«
او از پدرش می گوید که ورشکسته 
دائمی بوده؛ اما خودش جوانی بوده 
بلندپرواز و عاشــق زیبایی. برای این 
بلندپــروازی کار می کند. او ترکیبی 
جذاب از کودکی داستان های قدیمی 
اســت. کودکی که برای مخارجش 
در تابســتان بالل می فروشــد و در 
زمستان شلغم. حتی به گفته خودش 
در بازار بساط فروش »مهر و تسبیح 
و دست بند« داشــته است. خودش 
می گویــد با ایــن وجــود ظاهرش 

متفاوت بوده،  »اما همیشــه چنان 
بچه خوش لباسی بودم که هیچ کس 
به خصوص معلمان فکر نمی کردند 
که من از خانواده ای فقیرم. این یک 
دست لباس با چه سختی فراهم شده 
است. سخت به ورزش عالقه مند بودم. 
ورزش را دوست داشتم؛ اما وقتی به 
استودیوم ورزشی اصفهان می رفتم، 
بیش از آنکه به ورزش و نفس ورزش 

فکر کنم، فکر جای دیگری بود.«
در مصاحبه می گوید با دروازه بانی 
فوتبــال کارش را آغــاز می کنــد و 
الگویش در یازده ســالگی می شود 
کارلــو، دروازه بان ارمنــی اصفهان. 
بعدها عضــو تیم شــاهین اصفهان 
می شود و به سبب عدم امکان تحصیل 
رشــته تربیت بدنی را برای تحصیل 
انتخاب می کند. با این حال دلش جای 
دیگری بود. می گوید »بلندپرواز بودم 
و نمی خواستم معلم ورزش بشوم. این 
را برای خودم کم می دانستم. من بچه 
درس خوانی بودم، یعنی در مقایسه به 
آن بچه ها بد نبودم. شاگرد اول شدم و 
توانستم با کمک هزینه ای که به من 

می دادند وارد دانشگاه تهران شوم.
حاال ســال 1335 اســت و علی 
رفیعی 18 ساله عازم تهران می شود. 
عالقه مند به سینما می شود و به گفته 
خودش بــرای دیدن فیلــم،  پس از 
فرار از کالس ها عازم خیابان شاه آباد 
ســابق می شــود. در یکی از همین 
فرارها چشمش به صفحه روزنامه ای 
می خورد که خبر از اعزام دانشجویان 
به خارج از کشور می دهد. سینما را رها 
می کند. در کنکور قبول می شود و با 
وجود ندانستن فرانسه، عازم فرانسه 
می شود. »هیچ چیز از فرانسه و زبانش 
نمی دانستم جز تصویرهایی از چند 
مکان در پاریس که طی چند ســال 
دیده بودم... و البته تعــدادی رمان 
فرانســوی که طی ســال های قبل 

خوانده بودم.«
ســال 1338، پاریــس،  رشــته 
تربیت بدنی،  آغاز ماجراجویی طوالنی 
علی رفیعی در فرنگ می شود. دو سال 
اول رشــته تربیت بدنی را در پاریس 

می خوانــد و »با زندگــی و محیط و 
فضای پاریس آشنا شــدم. زندگی 
پاریس، دریچه هــا و آفاق دیگری را 
برای من گشــود. یک روز به خودم 
نهیب زدم که چه می کنی؟ درســت 
اســت که تو برای تحصیــل ورزش 
آمده ای؛  ولی قرار نیست که برگردی 
و مربی ورزش بشــوی. این برایم کم 
بود. منتظر و مترصد فرصتی بودم که 

رشته تربیت بدنی را رها کنم.«
داســتان نجات علــی رفیعی از 
تربیت بدنــی دردناک اســت. برای 
اســکی عازم کوه های آلپ می شود، 
ســقوط می کند، پای چپش از چند 
نقطه می شکند و پزشک امر می کند 
یک ســال معاف از هر حرکتی است. 
دولت به ســفارت دســتور می دهد 
او را به ایــران بازگردانند؛  اما رفیعی 
جوان می گریزد و با بهروز نیک بین، 
دانشــجوی پزشــکی اهل مشهد 
برمی خورد. زندگی دیکنزوار رفیعی 
وارد فــاز عاطفی می شــود. او که با 
نیک بین در خانه پیرزنی پاریســی 
ساکن شده، می گوید »روزی پیرزن 
ســر میز صبحانه گفت اتاق روبه رو 
چهل ســال است بســته و درش باز 
نشده است. شوهر او چهل سال قبل 
در همان اتاق در بســته خودکشی 
کرده بود و پیرزن اتاق را بسته بود... 
به من گفت اگر می خواهم می توانم 
به طور موقت به آن اتاق بروم. در اتاق 
ارواح را باز کردم و به اتاق سامانی دادم 
تا موقتاً در آن باشم. این دوران موقت 

ده سال طول کشید.«
بــا یافتن مادری گمشــده، علی 
رفیعی در رشــته جامعه شناســی 
دانشگاه ســوربون ثبت نام می کند. 
برای درآمد دربان شــب می شود. با 
این حال،  روزی در کافه داریل زانوک 
شرکت مشــهور فوکس قرن بیستم 
و مارک آلگره و رژه وادیم کارگردان 
فرانسوی و جورج گالس او را به میز 
خود دعــوت می کنند. وادیــم به او 
پیشنهاد بازیگری می دهد. کارت و 
تلفنش را می دهد. با وجود مخالفت، 
مجاب می شود به مارک آلگره تماس 
بگیرد. می گوید »دو ساعت بعد با یک 
قرارداد در جیبم برای بازی در فیلمی 
به نام »شب نشینی در کنت دورژل« 
بیرون آمدم.« او نقش شاهزاده ایرانی 
را بازی می کنــد. وادیم امــا او را به 
مدرســه دولن می برد و دست علی 

رفیعی را در دست ژرژ ویلسون، رئیس 
مدرســه می گذارد. تست می دهد و 
پذیرفته می شــود؛ اما قید بازیگری 
در یک سریال را می زند تا سیاه لشگر 

تئاتر ملی فرانسه شود. 
او نمی خواست بازیگر شود چراکه 
»در خودم آن اســتطاعت و توان را 
نمی دیدم. دالیلش را هم می توانستم 
به صورت تئوری بیان کنم. من آدمی 
درون گرا بــودم و نه برون گــرا. دوم 
اینکه بلندپروازی و میل دسترسی به 
آفاق دیگر وادارم می کرد که صاحب 
یک آرمان، یک هدف دیگر بشــوم. 

می خواهم کارگردان بشوم.«
حضــور در تئاتــر ملی فرانســه 
مصادف می شود با گرفتن لیسانس 
جامعه شناســی و ورود بــه مقطع 
فوق لیســانس و در نهایت حضور در 
مقطع دکترا. در همین راســتا علی 
رفیعی از دستیار سومی ویلسون،  بدل 
به دستیار اول او می شود. حاال هشت 
سال گذشته اســت. برای کارگردان 
شــدن چیزی کــم دارد. می گوید 
»دانش تئوریــک و آکادمیک تئاتر 
الزم بود... مسئولیت های بسیاری با 
من بود. بنابراین محتاج تحصیل در 
رشته تئاتر بودم. من تازه به سوربون 
رفتم و ســرکالس اول رشــته تئاتر 
نشســتم. البته آدمی با تجربه کار در 

تئاتر.«
دکترای جامعه شناســی را رها 
می کند، لیسانسه رشته تئاتر می شود، 
بعد فوق لیسانس و در نهایت دکترا. 
حاال اوضاع عوض شــده بــود. وضع 
مالی علــی رفیعی بهبــود یافته؛  اما 
خودش می گوید آرمان های سیاسی 
داشــته و طرفدار جنبــش می 68 
می شود. پسر جوانی با اورکت ارتشی 
و شلوار جین که عضو کنفدراسیون 
دانشجویی است؛  با این حال در لندن 
شرکت فوکس چشم انتظار اوست. 
می خواهنــد از او عمر شــریفی تازه 
بیافریننــد با عنــوان عجیب »رفی 
کازال«. حضــور در لنــدن مصادف 
می شــود با تماس تلفنی پیتر بروک 
و درخواست دستیاری برای نمایش 
»اورگاست.« سال 1970 عازم تهران 
می شود به امید حضور در اورگاست؛  
امــا »در همــان فــرودگاه مهرآباد 
دستگیر شدم.« همه چیز برای یک 

مصاحبه با ساندی تایمز. 
ادامه دارد...

به مناسبت تولد علی رفیعی

مردی که نخواست رفی کازال باشد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سینما

تجسمی

»سایمون رتل«، رهبر ارکستر بلندآوازه جهان و رهبر 
فعلی ارکستر سمفونیک لندن، در تصمیمی که به عنوان 
یک تغییر بزرگ در موسیقی کالسیک بریتانیا توصیف 
 شده است، ارکستر سمفونیک لندن را به منظور هدایت 
ارکستر رادیو باواریا مونیخ ترک خواهد کرد. رتل از سال 
2018 رهبری ارکستر سمفونیک لندن را که در سطح 
باالیی از کیفیت و ساماندهی قرار دارد عهده دار شده بود. 
او در دو سال گذشــته نیز هدایت این ارکستر را بر عهده 
داشت. این رهبر ارکستر پرآوازه انگلیسی، 16سال نیز 

سابقه رهبری ارکستر فیالرمونیک برلین را در کارنامه 
خود دارد.

به گــزارش خبرگــزاری فرانســه، ســایمون رتل، 
موسیقیدان بریتانیایی، تا ســال 2023 به عنوان رهبر 

ارکستر رادیو باواریا در مونیخ فعالیت خواهد داشت.
رتل که به عنوان یکی از شناخته شــده ترین رهبران 
گروه نوازندگان در جهان شناخته می شود یک قرارداد 
پنج ساله را با این ارکســتر آلمانی به امضا رسانده است. 
نماینده ارکســتر رادیو باواریا در مونیخ نیز در بیانیه ای 

اعالم کرده است: »رتل باوجود اشتیاق و مهارت و گیرایی 
که دارد جانشین شایسته ای برای »ماریس یانسونس« 

خواهد بود.«
»یانسونس« بر اثر ایست قلبی در دسامبر 2019 در 
76 سالگی درگذشــت. رتل که چند روز آینده 66 ساله 
می شــود، در آلمان نیز چهره شناخته شــده  و محبوبی 
به شــمار می رود؛ چراکه رهبری ارکستر فیالرمونیک 
برلین را از سپتامبر 2002 تا 2018 بر عهده داشته است. 
رتل که البته همسر و هر ســه فرزندش در آلمان زندگی 
می کنند دلیل این تصمیمش را مسائل شخصی و روشی 
برای بهتر مدیریت کردن حرفه و زندگی شــخصی اش 

عنوان کرده است. 
این خبر در حالی منتشر شــد که وضعیت برگزیت و 

خروج از اتحادیه اروپا برای انگلستان به سرانجام رسید، 
چیزی که رتل مدت ها پیش هشدار آن را داده بود که به 
زندگی فرهنگی انگلیس و اقبال تورهای ارکســترهایی 

مانند سمفونیک لندن آسیب می رساند.

با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا؛

»سایمونرتل«ازارکسترسمفونیکلندنجدامیشود

نیما نوربخش

درباره خواجه حافظ شیرازی که سرآمد 
غزلسرایان پارسی است تاکنون کتاب های 
بسیاری نوشته شده است. شعر او ویژگی هایی 
دارد که همواره مورد توجــه عالقمندان به 

ادبیات بوده و مباحثی را دامن زده که نشان از 
زنده بودن و فرا زمان بودن شعر لسان الغیب 
اســت. کتاب »از دولت حافظ« دربردارنده 
تفســیری جامع از 12 غزل نخســت دیوان 
است و سعی دارد اشــعار حافظ را به عنوان 
کالم عرفانی بازشناســی کنــد و دریابد که 
منظور خواجه شــیراز از تعابیر و تشبیهات و 
کنایات و اســتعارات چه بوده و چه برداشتی 
می توان از آن اشعار به دست داد که سازگار با 

احوال شخصیتی و دوره تاریخی شاعر باشد. 
متن این کتاب حاصل درس گفتارهای دکتر 

محمد ابراهیم ضرابیها است که در جلسات 
مختلفی که با عنوان شــناخت شعر حافظ 
برگزار می شــد ارائه و پس از نگارش متن آن 
دروس بدین شکل تهیه و تدوین شده است. 
ناشر در صفحات نخســتین پیرامون کلیات 
کتاب و چیستی آن می نویسد: »دکتر ضرابیها 
در این مجموعه ضمن ارائه معانی ادبی واژه ها 
و ترکیبات هر بیت، ابتــدا معنی کلی بیت را 
بیان کرده و پس از آن بــه توضیح مضامین 
پنهان و تلویحات بیت پرداخته اند. همچنین 
مقدمه مفصل ایشــان درباره زندگی و زمانه 
حافظ کمک بســیاری بــه درک منظورات 
و مقاصد حافــظ از اشــعارش می کند زیرا 

بســیاری از ابیات حافظ متاثر از رویدادهای 
سیاســی و تحوالت فکری و اعتقادی دوران 
زندگی اش در شــیراز بوده و او با استفاده از 
آن رویدادها معانی بلنــد و مضامین فکری 
را در قالب شعر سروده و در اختیار نسل های 
بعد از خود قرار داده تا همواره چراغ معرفت و 
عشق فروزان بماند و در کوران حوادث روزگار 
از دیدگان مردم پنهان نشود«.  گفتنی است 
کتاب »از دولت حافظ« با ویراستاری مجید 
خانلری و طراحی جلد بهزاد باشــو در 648  
صفحه و با شــمارگان3000  نسخه به سال 
1390 توســط انتشــارات کلیدر روانه بازار 

کتاب شده که کمیاب است و ناب.
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62فیلمحائزشرایطبرایرقابت
درجشنوارهفجر

برای شرکت در جشــنواره فیلم فجر که هیات 
انتخاب هم ندارد، 110 فیلم متقاضی بودند که پس 
از تطبیق آنها با قوانین و فراخوان جشنواره، اسامی 
62 فیلم بلند سینمایی حائز شرایط شرکت در بخش 
داوری جشنواره فیلم فجر -  که بیش از 40 فیلم طبق 
جدول منتشر شده پروانه نمایش ندارند - معرفی 
شدند. به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، 
وضعیت پروانه نمایش فیلم هــای این دوره نیز در 
این فهرست مشخص شده که در این بین 14 فیلم 
تاکنون پروانه نمایش صادر شده و 48 فیلم در دست 
بررسی شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی 

قرار دارد. 
    

بازگشاییسینماهاومعضل
عدمتقاضابرایاکران

پس از مدت ها تعطیلی اماکن فرهنگی، باالخره 
با تغییر وضعیت شیوع کرونا در جامعه، سالن های 
ســینما و تئاتر در تهران بازگشایی شدند. مرتضی 
شایسته ،  دبیر شــورای صنفی نمایش  در همین 
ارتباط گفت: سینماهای تهران با حفظ پروتکل های 
بهداشتی بازگشایی شدند و  بسته حمایتی سازمان 
سینمایی برای حمایت از صاحبان آثار و سینمادارها 
هفته آینــده اعالم می شــود. او درمورد فیلم های 
متقاضی برای اکران نیز، گفت: امروز فیلم خاصی 
متقاضی نبود و فعال فیلم های »پیش میشــی«، 
»آقای سانســور« و »دیدن این فیلم جرم است« 
اکران می شــوند تا هفته آینــده تقاضاهای اکران 
برســد. در حال حاضر )تا لحظه انتشار این خبر( 
حدود 40 سینما در سراسر کشور فعال هستند و 
برخی سینماهای تهران طی روزهای آتی بازگشایی 
می شوند. البته بسیاری از آن ها در انتظار اکران یک 
فیلم خوب هستند تا مردم را به سینماها جذب کنند. 
همچنین منع رفت و آمد از ساعت 21 دیگر مشکل 
سینمادارها است که سبب می شود ساعت 18 را به 

عنوان آخرین سانس خود درنظربگیرند. 

راهیابی  156اثربهبخشنقاشی
جشنوارهتجسمیفجر

عضو هیات داوری بخش نقاشــی جشــنواره 
تجســمی فجر از انتخاب 156 اثــر در مرحله اول 
بخش نقاشــی خبر داد. رضوان صــادق زاده که با 
همراهی احمد وکیلــی و غالمعلی طاهری داوری 
این دوره از آثار رشته نقاشی را به عهده داشتند  در 
خصوص نتیجه نهایی داوری بخش اول گفت: در 
بخش نقاشی، 1970 اثر از 839 هنرمند در  جشنواره 
شرکت کرده بودند که در نهایت 156 اثر به مرحله 

داوری نهایی راه پیدا کردند.
 وی  افزود: در مرحله بعد باید برگزیدگان مرحله 
اول اصل آثار را ارسال کنند تا داوری نهایی  صورت 
بگیرد.  صادق زاده درباره کیفیت آثار ارســالی نیز 
گفت: آثاری که انتخاب شــدند سطح قابل قبولی 
 در عرصه نقاشی دارند و کســی که به تماشای آثار 
در جشنواره فجر می آید می تواند شاهد آثار خوبی 
از نقاشان عموماً زیر 30سال کشورمان باشد.  وی 
درباره معیار انتخاب آثار نیز گفت: ما آثاری را که در 
حوزه های دیگر مثل چاپ دســتی،  خوشنویسی، 
طراحی، نقاشی قهوه خانه ای و.. بود رد کردیم اما اگر 
کسی با رویکرد  نقاشی قهوه خانه ای اثری معاصر ارائه 

کرده بود آن را پذیرفتیم. 
 سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
بهمن 99 به دبیری علی اشرف صندوق آبادی و در 

مرکز فرهنگی و هنری صبا برگزار  می شود. 


