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«اعتماد» طرح اشتغال سازمان برنامه و بودجه را
بررسي كرد

انجمن جامعهشناسي ايران ابعاد خودكشي دو دختر
اصفهاني را بررسي كرد

ظهور «بنگاههاي زود بازده» در دولت روحاني؟

نمايش مرگ در مقابل ديدگان جامعه
13

10

يادداشت 1-
نگاه

نوري در تاريكي

عاليجنابعليرفيعي!
باال بلندي كه در جلوخان ايوان
تئاترايرانزمين
حضوري هميش��گي و ماندگار
دارد
انس��ان ،اس��تادي بيبديل ،از
روياتيموريان
نسلي كه تكرار شدني نيست .او
نگارگر رنگها و شورها و
مرثيهها،دراركسترشبانهنقشهاونورهاست،
عاليجنابعليرفيعي.
فانوسيس��ت كه گرم��ا ميبخش��د ،نور و روش��نا را
ميتاباندبهتاريكي
عاليجنابعليرفيعي.
فانوسيست كه گرما ميبخشد و نور و روشنا ميتاباند
به تاريكخانههاي دروغ و تزوير و توطئه...
بازيگر
عاليجنابزادروزتانمباركبا د

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

سرو بي تكرار
اميرجديدي/اعتماد

بابكاحمدي
نوشتن درباره شخصيتي كه بيش از نيم قرن دل و جان در
گروفرهنگوهنراينسرزمينبستهاست،درقالبجمله
و يادداشت نميگنجد ،چه برسد به اين چند كلمه كه در
ادامهميخوانيد.حضورعليرفيعيدرتئاترايرانغنيمتي
انكارناپذير است .غنيمتي همچون گنجينههاي تاريخي
اصفهان؛ س��رزمين مادرياش كه آندره مالرو را مبهوت
خود كرد .زمستان سال گذشته زماني كه براي گفتوگو
به خانهاش رفتم ،تازه با گرماي آتش عش��قي آشنا شدم
كه هنگام صحبت از تئاتر از عمق جانش شعله ميكشيد.
آن زمان نوش��تم «وقتي از ايبس��ن ،لوركا و شكس��پير
صحبت ميكند بيآنكه متوجه باش��د ،آشفته ميشود،
دستهايش مانند رهبر اركس��تر به حركت درميآيند،
عرق بر پيش��انياش مينش��يند و اش��ك در چشمانش
حلقه ميزند .اينجا شور و اش��تياق همان جوان مغرور و
خوشسيماي دهه  40را ميبينيد كه چند دهه قبل بار
سفرتحصيليبهفرانسهبست».
علي رفيعي در تمام س��الهاي بعد از بازگش��ت به ايران
منشأ اثر شد ،نه فقط به واسطه خلق آثار نمايشي ماندگار
مثل «شازده احتجاب»« ،شكار روباه»« ،يادگار سالهاي
شن»و«عروسيخون»ياتربيتهنرجويانيكههريكبه
ستونهاي 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
گروههاي 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
پيوندخوردهكههمكالميبااوازلحظههايبغضولبخند
وغموشاديسرشارميشود.

پيوندي كه بيواس��طه از وقايع روز جامعه و دغدغههاي
مردم سر درميآورد .به اين نمونه كه پاييز  94در نمايش
«خاط��رات و كابوسهاي يك جام��هدار از زندگي و قتل
ميرزا تقيخان فراهاني» روي صحنه تاالر وحدت جاري
ش��د دقت كنيد« :چرا ندانستي ،كه در س��رزمين رنج و
اش��ك ،مردمان معصوميت را بردار ميكنند براي تكهاي
نان؟» و آيا اين نهيب وقايعي نيس��ت كه همين يكي دو
هفته قب��ل در مملك��ت رخ داد؟يا در نمون��هاي 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 ميخواهد ،برف
ميخواهد ،دروغ ميخواهد ...تو خواجه باش ،كنيز باش،
تنبان ش��اه باش .اين سرزمين ،س��رزمين شليته است و

سفليس .سرزمين خواجگان و كاسهليسان .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 دهها مانع مواجه ميش��ود .او در گفتوگو
با س��النامه روزنامه اعتماد ميگويد« :اولين نش��انههاي
احترام به هنرمند در يك جامعه فراهم آوردن امكانات و
شرايط توليد آثار هنرياش است ،در هر رشته و زمينهاي
كه باشد .وقتي براي من بزرگداشت برپا ميشود و انواع و
اقسام مقدمات را فراهم ميآورند ،دلم ميخواهد بپرسم
در تمام سالهايي كه كار هنريام را در كشور آغاز كردهام
كدام امكانات توليد و تهيه آثار در اختيارم گذاشته شده؟
آيا نس��بت به امكانات ،انرژي و عش��قي كه به اين حرفه
ورزيدهام ،آن تعداد نمايشي كه ميتوانستم را خلق كردم؟

پاسخ اين است كه با توجه به فقدان امكانات ،تنها موفق به
خلق يكچهارم آثاري شدهام كه توان توليدش را داشتم.
اين موارد به طور كل از زندگي هنريام منها بوده است».
غمانگيزنيست؟
گذشته از تمام ويژگيهاي بارز آثار نمايشي علي رفيعي
كه در آراي هنرمندان ميخوانيد ،طرح «پرس��ش» يك
نفس
شاخصهغيرقابلانكارآثاراينكارگرداناست.اصوال ِ
حضوربعضيهمچونعليرفيعيباپرسشوپرسشگري
پيوند دارد و همين نكته به وقت مقايسه او را در مرتبهاي
متفاوت مينشاند .بنابراين اجازه ميخواهم چند جمله
باقيمانده را نه با بيان واژگان بياثر و ك م 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

نظر هنرمند
مالرو ميگوي�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
انديشهها ،نيازها ،آرزوها و روياهاي يك ملت
را دارد » .ديگر چطور ميتوانم اهميت اين هنر
را توضيح بدهم؟ اگر مسووالن فقط به همين
دو جمل ه دق�ت ميكردند درياف�ت ضرورت
تئاتركافيبود.

يادداشت 3-

سال گذشته و در مراسم بزرگداشت دكتر
علي رفيع��ي در تاالر وحدت ب��ه نكتهاي
اش��اره كردم و گفتم ادبيات و موسيقي ما
ميتوانست بزرگاني مثل حافظ و سعدي
ي��ا محمدرض��ا ش��جريان و محمدرض��ا
حسينپاكدل لطفي نداشته باشد .به اين ترتيب جريان
هنر در ايران به كار خ��ودش ادامه ميداد
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 ميگويد:
«زيبايي ،جهان را نجات خواهد داد ».اگر قرار باش��د اين مفهوم
از زيبايي را با تئاتر وفق دهيم معناي گس��تردهاي پيدا ميكند
كه فقط به معناي مقبولي نيس��ت .حافظ ميگويد« :هزار نكته
غير حسن ببايد تا كس��ي مقبول طبع صاحبنظر افتد ».ما در
زمانهاي زيست ميكنيم كه بيش از هرچيز به زيبايي نيازمنديم.
اين حركت به سوي زيبايي فقط يك چيز تجملي نيست ،بلكه
همهچيز بايد زيبا باشد .از تفكر گرفته تا خيابانبنديها و پوشش
ي تعالي
مردم و ...يعني بر مدار فطرت انس��ان و آنچه خداوند بار 
آفريده است؛ چنانچه ميفرمايد« :اناهلل جميل يحب الجمال».
خداوند جهان را زيبا آفريده و ما هستيم كه آن را زشت ميكنيم

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

سرمايه ملي در تكثير زيبايي
و بايد به فطرت آفرينش برگرديم .در سيس��تمهاي كامپيوتري
و تلفنهاي همراه گزين��هاي وجود دارد كه كاربر با اس��تفاده از
آن ميتواند همهچيز را به نس��خه اوليه كارخانهاي بازگرداند .ما
هم نياز داريم به س��مت آنچه خداوند خلق كرده بازگرديم .اين
زيبايي را در سوپرماركتها نميفروشند .انسانهايي هستند كه
از قابليتي ويژه برخوردارند و اين زيبايي را به تفكر و انديش��ه باز
ميگردانند.دكتر علي رفيعي يكي از افرادي اس��ت كه بهشدت
در اين زمين��ه كار كرده و همواره جهاني بينظي��ر را پيش روي
مخاطبانش قرار داده اس��ت .بركت وجودي اين هنرمن ِد يكه در
زيبا نشان دادن و زيبا ترسيم كردن هس��تي است ،حتي زماني
كه آثار نمايشياش را بر مبناي تراژدي خلق ميكند .از «يادگار
سالهاي ش��ن  »1371و «يك روز خاطرهانگيز براي دانشمند
بزرگ و ت��االر وح��دت  »۱۳۷۶گرفته ت��ا «عروس��ي خون»،
«كلفتها»« ،يرما» و «خاطرات و كابوسه��اي يك جامهدار از
زندگي و قتل ميرزا تقيخان فراهاني» همه و همه در بستري از
تراژدي شكل گرفتهاند ولي وقتي انديشه زيبا باشد و شكل بياني
زيبا داشته باشد مقبول همه ميافتد .شما وقتي به تماشاي آثار
علي رفيعي مينشينيد گويي بر فراز يك رصدخانه به امور نگاه
ميكنيد .واژگان تراش خوردهاند و در جاي صحيح نشس��تهاند.
بازيگرها سر جاي خودشان حركت ميكنند و همهچيز بر مدار

من دو فيلم بيش�تر نس�اختم .ام�ا اگر در
جهنم هم فيلم بس�ازم ،آن را رنگآميزي
ميكنم .رن�گ گناهي نك�رده ك�ه بايد از
برخي لباسها منها ش�ود .م�ن تا جايي كه
ممكن اس�ت ش�خصيتها را رنگآميزي
ميكنم هرچند كه نميتوانم خودش�ان را
رنگ كنم .فيلم س�وم من س�مفوني رنگ
خواهد بود.

يادداشت 4-

درس��ت ميگردد .اينها انس��انهايي هس��تند كه يكروزه خلق
نش��دهاند و عصاره فرهنگ و دانش س��رزمين را در خود حمل
ميكنند .ما خيلي بيش از آنچه فكر كنيم مديون انس��انهايي
مثل علي رفيعي هستيم .چرا؟ به اين دليل كه نه تنها زيبايي را
نشان ميدهند كه ما را زيبابين تربيت ميكنند .همين ميشود
كه بعدا تاثير نگرش آنها را در تئاتر ،سينما و ديگر هنرهاي يك
كش��ور مش��اهده ميكنيد .همواره گفتهام دو گروه از انسانها
هيچ هراسي از نيس��تي به خود راه نميدهند .نخست معلمان و
سپس هنرمندان .معلمان در شاگردان خود ادامه پيدا ميكنند
و هنرمندان در آثاري كه خلق كردهاند .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��رمايههاي ملي براي
تكثير زيبايي هستند .اينكه يك جامعه دركي از زيبايي داشته
باشد مديون چنين افرادي است .حسين پناهي ميگويد« :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 ميدانم ،حضورش را ارج ميگذارم و تالش ميكنم
در آثارم پيرو او باشم.
نمايشنامهنويس،بازيگروكارگردان

خلق اثر هنري را براي يكه هنرمندش فراهم نميكند؟ 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  ۲۲دي  ،۱۳۱۷اصفه��ان و داراي
مدرك كارشناسي و كارشناس��ي ارشد جامعهشناسي،
كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتراي تئاتر از دانشگاه
س��وربن پاريس ،ديپل��م عال��ي كارگرداني از دانش��گاه
بينالمللي تئاتر فرانسه و ديپلم بازيگري از مدرسه شارل
دولنفرانسهاست.
آثار
كارگرداني (س�ينما) | س��التو ( / )۱۳۹۲آقا يوسف
(/)۱۳۸۹ماهيهاعاشقميشوند()۱۳۸۳
تئاتر| آنتيگونه( ،تاالر مولوي / )۱۳۵۳،شيون و استغاثه
پاي ديوار بزرگ ش��هر( ،تئاتر ش��هر / )۱۳۵۵ ،خاطرات
و كابوسهاي ي��ك جامهدار از زندگ��ي و قتل ميرزا تقي
خان فراهاني( ،تئاتر ش��هر / )۱۳۵۵ ،جنايت و مكافات،
(تئاتر شهر / )۱۳۵۵ ،يادگار سالهاي شن( ،تاالر وحدت،
 / )۱۳۷۱يك روز خاطرهانگيز براي دانش��مند بزرگ وو،
(تاالر وحدت / )۱۳۷۶ ،عروس��ي خون( ،ت��االر وحدت،
 / )۱۳۷۷رومئو و ژوليت( ،تاالر وحدت / )۱۳۷۹ ،ش��ازده
احتجاب( ،تاالر وحدت / )۱۳۸۰ ،كلفتها( ،تئاتر ش��هر،
 / )۱۳۸۱برف نميبارد( ،تئاتر شهر /)۱۳۸۲،در مصر شكار
روباه( ،تاالر وحدت / )۱۳۸۷ ،آش��پزخانه( ،تاالر وحدت،
تابستان  / )۱۳۹۱يرما( ،تماش��اخانه ايرانشهر/ )۱۳۹۲ ،
خاطرات و كابوسهاي يك جامهدار از زندگي و قتل ميرزا
تقيخانفراهاني(،تاالروحدت،پاييز)۱۳۹۴

بيزار از سكون

دي ماه ...بيس��ت و دوم دي ماه .س��ال  ...١٣١٧شما 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 ِ
سنگين تجربه،
بار
هيجان تقس��يمِآموختههايتان ،ساختيد...
ستاره اسكندري بازگش��تيد با
ِ
زمين نيمهسا ِز تئاترِاين مرز و بوم ...ساختيد.
بر
معمار شديد
ِ
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��الها و سالنها گوا ِه
آنند كه شما چگونه س��اختيد آنچه را كه بايد ،گواهِ بودن ش��ما هستند و رنجها و
غصههايتان...لبخندوخندههايتان...دريايآرامشتان.
توفانخشمتان...
اين سالها و سالنها گوا ِه 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
بيحركتي ...كه دستان شما در هوا ميرقصند تا يأس را كنار بزنند ...كه چشمانتان
غرق شادي ميش��وند تا زيبايي خودش را در آيينه ببيند ...چه مباركيد بر ما و اين
سرزمين ...چه شاعريد كه زندگي با تصاويرتان بر صحنه ِ
رنگ ديگر ميگيرد ...شما
به دنيا آمديد تا ما منظري ديگر را تجربه كنيم و به جادويي ديگرگونه مبتال گرديم...
گي زندگي ...مبتاليم��ان كرديد آقاااا ...تولدتان مبارك
روزمر ِ
جادويي بزرگتر از ّ
بازيگر
آقايدكترعليرفيعي.

عليه صحنههاي شلخته بيدقت

عل��ي رفيع��ي از مع��دود
كارگردان��ان نس��ل خ��ودش
اس��ت كه دان��ش آكادميك را
به بهترين ش��كل فرا گرفته و
دريافتهاي��ش را در تمام اين
قطبالدينصادقي س��الها 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 زيباييشناس��ي روز دنيا است و تا آنجا
كه ميدانم قدرت يك ِس��نوگرافي شايسته را دارد.
متنهاي شستهرفته ،طراحي صحنه دقيق ،طراحي
لباسها ،بازيها ،كارگرداني تصويري در مجموع از
او يك كارگردان بسيار شاخص ميسازد .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 نميآورد.
من تئاتر اي��ن هنرمن��د را در مقاب��ل نمايشهاي
ش��لخته و بزن در رويي ميدانم كه اين روزها روي
صحن��ه ميروند .دق��ت و ظرافت��ش در ارزشهاي
گرافيكي صحن��ه ،انتخاب رنگه��ا و وجوه ديداري
آثارش بسيار پررنگ و اساسيتر از چيزي است كه به
طور رايج اتفاق ميافتد .ايكاش بطور مستمر امكان
انتقال دانش و تجربه در اختيارش گذاشته ميشد،
البته در دورههايي كارگاههايي برگزار و هنرجوياني
هم تربيت كرده اس��ت ام��ا بدخواهان و حس��ودان
همواره كاري كردن��د كه نتواند آنط��ور كه عالقه
دارد به فعاليت ادامه دهد .فراموش نكنيم در جريان
آمادهس��ازي و اج��راي نمايش «يرما» چ��ه اتفاقي
رخ داد و چه س��نگهايي پيش پايش گذاش��تند؛
سنگهايي 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
ميش��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 ميگويم.
مدرس دانشگاه و كارگردان تئاتر
يادداشت 2-

صاحب زيباييشناسي شخصي

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
رضا بهبودي
افتخ��ار نصيب من نش��د .دكتر
علي رفيعي از جمله هنرمنداني اس��ت ك��ه همزمان
چند ويژگي دارد .او از يك زيباييشناس��ي مشخص و
شخصي شده بهره ميبرد كه براي تئاتر ايران غنيمت
است ،چون گاهي با هنرمندان پا به سن گذاشت ه مواجه
ميش��ويم كه همچنان س��رگردان در جستوجوي
زيباييشناسي مختص خود هس��تند .اما مقصودم از
زيباييشناسي 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 سالهاي پشت سر موفق به انجام آن شد.
دكتر رفيعي براي من نمونه فردي است كه با وسواس
عمل ميكند .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
س آثار پيش از انقالب هم نگاه كنيد بارز به
وقتي به عك 
نظر ميرسد و آنجا نيز متوجه وسواس در تمام شؤون
كارياشميشويم.
نكته ديگر بازيگري و تاكيد ب��ر كيفيت بازيگر در تمام
آثار دكتر علي رفيعي است .ايشان از هيچ لحظه ،آن و
كنش كوچكي بيتفاوت عبور نميكند و برايش وقت
ميگذارد و متقابال از بازيگ��ر انتظار دارد .اين ميطلبد
كه بازيگر چقدر تالش كند تا با زيباييشناسي ايشان
هماهنگ شود .به همين دليل وقتي بازيها را ميبينيم
حتي بازيگران حرفهاي و ش��ناخته ش��ده كيفيتي به
مراتب بهتر از قب��ل به نمايش ميگذارن��د و بازيگران
جوان هم كار خود را به درستي انجام ميدهند .اين بر
اثر حساسيت دكتر رفيعي و ش��ناخت او از سنتهاي
بازيگري مثل سنت بازيگري مورد نظر ميرهولد اتفاق
ميافتد و چنين چيزي براي من كوچك بازيگر تئاتر و
سينمايايرانيكغنيمتاست.
من از زمان تماشاي نمايش «يادگار سالهاي شن» تا
امروز با ديدن آثار دكتر رفيعي هم لذت بصري بردهام و
هم لذت زيبايي شناختي و جا دارد به اين نكته اعتراف
كنم كه اين لذت با توجه به درك و دريافت شخصيام
بود.
از س��وي ديگر بايد به مضامين مطرح در آثار ايش��ان
اشاره كنم و متنهاي لوركا ،خودش و محمد چرمشير
كه روي صحنه برده اس��ت .تمام اين نمايش��نامهها از
يك وسواس جدي در انتخاب متن حكايت دارد .تولد
دكتر علي رفيعي را تبريك ميگويم و براي ايشان عزت
بيشتر و سربلندي و س�لامتي آرزو ميكنم .به احترام
ايشان تمام قد ميايس��تم و اداي احترام ميكنم .علي
رفيعي به اين احترامها نياز ن��دارد و ما نيازمند حضور
بازيگر
سايه ايشان روي سرمان هستيم.

