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   محمدصادق عابديني
نمايش بزرگ ميداني »رس�ول« ب�ا نگاهي به 
زندگي »رسول ترك«؛ مردي كه از وي با عنوان 
حر و آزاد شده امام حس�ين)ع( ياد مي شود، 
اين ش�ب ها در پارك ن�وروز ته�ران در حال 
اجراست؛ نمايش�ي از گروه »فصل شيدايي« 
كه عالقه مندان به نمايش ه�اي ميداني با نام 
آن آشنا هس�تند. »رسول« داس�تان تازه اي 
از يك محب اهل بيت)ع( را ك�ه در دوراني نه 
چندان دور زندگي مي كرده روي صحنه مي برد. 
پارك »ن��وروز« در مجموعه اراض��ي عباس آباد 
قرار دارد و عل��ت نامگذاري اين بوس��تان به نام 
»نوروز« پاسداشت عید نوروز و كشورهايي است 

كه »نوروز« را جشن مي گیرند. 
نمايش »رسول« در حاشیه اين پارك بزرگ و در 
فضاي باز اجرا مي شود. همزمان با اين نمايش در 
يكي ديگر از بوستان هاي شهر تهران، تئاتر ديگري 
با محوريت قیام امام حس��ین)ع( اجرا مي شود و 
پیش از آن نیز نمايش میداني »نقطه رهايي« در 
بخش شمالي زمین هاي عباس آباد و در حاشیه 
اتوبان همت اجرا ش��د. با اجراي اين سه نمايش 
بزرگ، تهران در ماه صفر نگاه جدي به نمايش هاي 
بزرگ میداني داشته است و از حیث حجم كارهاي 
اجرا شده، ماه صفر امس��ال را مي توان ماه رونق 
نمايش هاي میداني با مضامین ارزش��ي و ديني 
دانس��ت. تفاوت بزرگ نمايش »رس��ول« با دو 
نمايش ديگر، استفاده از بازيگران حرفه اي براي 
ايفاي نقش ه��اي اصلي اس��ت و همین موضوع 
بر كیفیت اجرا تأثیر مس��تقیمي گذاشته است. 
سعید اسماعیلي كه پیش تر كارگرداني نمايش 
بزرگ »فصل ش��یدايي« را بر عهده داش��ت، در 
نمايش رسول از حضور سه بازيگر حرفه اي تئاتر، 
حمیدرض��ا نعیمي، كاظ��م هژي��ر آزاد و حبیب 
دهقان نسب بهره گرفته اس��ت. در سومین شب 
از اجراي نمايش رس��ول، به بوس��تان »نوروز« 
مي رويم؛ جايي كه قرار است همراه با نزديك به 
4هزار نفر به تماشاي نمايش »رسول« بنشینیم. 

   داستان تولد يك نظر كرده! 
نمايش رسول، از تبريز سال 1286 آغاز مي شود؛ 
جايي كه زنی آبس��تن هنگام زايمان به مش��كل 
برمي خورد و قابله هر كاري مي كند نمي تواند نوزاد 
را به دنیا بیاورد. آخرين راه نجات مادر و نوزاد، دعا 
كردن به درگاه خداوند است. پدر و همسايه ها به 
امام حسین)ع( متوسل مي شوند و خالصانه دعا 

مي كنند، در حالي كه دست ها براي دعا به آسمان 
بلند شده است، تمثیل وار، نظر كرده شدن نوزاد 
به تصوير كشیده مي شود و مادر به سالمتي فارغ 
مي شود. پايان صحنه نخست نمايش »رسول« با 

ترس از آينده اين نوزاد همراه است. 
   التي كه سر از  تهران درآورد

پ��رده دوم نماي��ش رس��ول، از دوره جوان��ي 
»رس��ول ترك« آغاز مي ش��ود؛ كودكي كه پدر و 
مادرش داش��تن وي را به خاطر امام حس��ین)ع( 
مي دانند، اكنون در جواني به تهران آمده تا آينده اش 
را رق��م بزند. رس��ول، كاله مخملي ش��ده و براي 
خودش چندين نوچه دارد. از اينجاست كه اولین 
حضور بازيگران حرفه اي ب��ا آغاز نقش حمیدرضا 

نعیمي در نقش »رسول« شروع مي شود. 
رس��ول در تهران دوره رضاخ��ان براي خودش 
دسته اي از الت ها را دارد كه محله هاي قديمي 
تهران مانند مولوي و بازارچه امین الس��لطان و 
محله امامزاده سید نصرالدين را به پاتوق خودش 
تبديل كرده است. رسول به شرخر محل تبديل 
شده و از مستأجر ها به زور كرايه عقب افتاده را 
طلب مي كند و هر كس در مقابل وي استقامت 
كند را كت��ك مي زند. آوازه رس��ول ترك حتي 
باعث شده مأموران شهرباني و امنیه چي ها هم 
از مواجهه با او در هراس باشند و در مقابل اعمال 

خالف وي سكوت كنند. 
   محرم و سرآغاز تحول رسول

نقطه عطف زندگي رس��ول ترك، آغاز ماه محرم 
است. رئیس ش��هرباني مي خواهد هر طور شده 
رس��ول ترك را به دام بیندازد و از طرف ديگر به 
خاطر سیاست هاي رضاخاني بايد جلوي هیئت ها 
را بگیرد. يك ش��ب مردم مذهبي محله، نسبت 
به حضور رسول در هیئت مذهبي ابراز ناراحتي 
مي كنند و وي را از هیئت بی��رون مي كنند. اين 
اتفاق حادثه اي را در پ��ي دارد كه مقدمه تحول 

رسول مي شود. 

   همنوايي مردم با كاروان عاشورا
در نمايش رسول، شاهد بازس��ازي ورود كاروان 
امام حسین )ع( به كربال هستیم و در طول نمايش 
چندين بار به روز عاشورا و اتفاقات كربال ارجاعاتي 
انجام مي ش��ود. انتخاب نوحه ه��اي اصیل براي 
اين بخش و فض��اي خاصي كه ب��ر روح نمايش 
»رسول« حكمفرماست، باعث مي شود تا همزمان 
با تصوير سازي كاروان اهل بیت امام حسین )ع( و 
شرح مصائب آل اهلل، صداي گريه از گوشه گوشه 

محل نشستن تماشاگران شنیده شود. 
   رسول ترك داستان بكري دارد

رسول ترك از جمله افراد مشهور تهران در سه 
دهه اول قرن جاري است و نزديك به 60 سال از 
زمان وفات وي مي گذرد. براي همین شايد فقط 
قديمي هاي تهران از جزئیات داس��تان زندگي 
رسول باخبر باشند و كمتر كسي بداند كه چگونه 
رس��ول ترك از يك عربده كش عرق خور به مرد 
ديگري تبديل شده است. يكي ديگر از تمايز هاي 
نمايش »رسول«، با دو اثر ديگر همین است كه 
تماشاگر پیشاپیش با كلیت داس��تان آشنايي 
ندارد و داستان زندگي وي براي تماشاگران نو و 
بكر است. سیدمحمدحسین حجازي، مدير عامل 
منطقه فرهنگي- گردشگري اراضي عباس آباد 
كه به نوعي تهیه كننده نمايش »رسول« به شمار 
مي رود، در گفت و گو با »ج��وان« يكي از داليل 
انتخاب اين نمايشنامه براي اجرا در پارك نوروز 
را همین نو بودن داستان مي داند و مي گويد: براي 
تهراني ها بايد جالب باشد كه چنین شخصیتي 
در شهرش��ان زندگي مي كرده است و به خاطر 
عش��ق و ارادت به امام حس��ین)ع( دچار تحول 

روحي شده است. 
   داستان رسول، داستان نسل سومي ها 

حجازي مي افزايد: نمايش »رس��ول« داس��تاني 
براي نسل سومي هاست؛ نسلي كه روزگار رسول 
ترك را نديده اند و حتي داستانش را از پدرانشان 
نش��نیده اند. مخاطب اين نمايش بزرگ نس��ل 
س��ومي ها هس��تند و در چند روز نخس��ت اجرا 
ديده اي��م كه همین نس��ل با نمايش »رس��ول« 
ارتباط خوبي برقرار كرده ان��د. وي با بیان اينكه 
ظرفیت در نظر گرفته ش��ده براي تماش��اگران 
نمايش »رس��ول« براي هر شب 4هزار نفر است، 
گفت، ما در روزهاي ابتدايي نمايش شاهد رشد 
خوبي در میزان مخاطب بوده ايم، به طوري كه از 
900 نفر در شب اول به بیش از 2هزارو500 نفر 
در شب سوم رس��یده ايم و اين افزايش بیشتر به 
خاطر تبلیغات سینه به سینه اي است كه از سوي 

تماشاگران نمايش انجام شده است. 
مدير مجموعه اراضي عباس آب��اد، از آغاز پخش 
تیزرهاي تصوي��ري »نمايش« خب��ر مي دهد و 
مي گويد: با پخش اين تیزرها انتظار داريم تعداد 

مخاطبان باز هم افزايش پیدا كند. 
حجازي با بیان اينكه فعالیت هاي بزرگ فرهنگي 
در اسناد باالدس��تي مجموعه اراضي عباس آباد 
ديده ش��ده اس��ت، تأكید مي كند: قطع��اً روند 
اجراي چنین نمايش هايي ادامه خواهد داش��ت 
و اين خواست مردم اس��ت نمايش هاي بزرگ و 

جريان ساز در اينجا اجرا شود. 
نمايش رسول، تا پايان ماه صفر هر شب در بوستان 

نوروز اجرا مي شود.

گزارش ميداني »جوان« از نمايش بزرگ »رسول«

 عشق به حسين)ع( 
رسول ترك را رستگار مي كند

     نويد پارسا
 وزي�ر فرهن�گ و ارش�اد اس�المي گف�ت: ۱۳ آب�ان همواره 
ب�راي م�ردم اي�ران نم�اد ع�زت و غي�رت مل�ي ب�وده و به 
نوع�ي در حافظ�ه مل�ي م�ردم م�ا ج�ا پي�دا كرده اس�ت. 
عباس صالحي در حاشیه جلسه روز گذشته هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن 13 آبان روز »استكبار ستیزي« 
با بیان اينكه 13 آبان همواره براي مردم ايران نماد عزت و غیرت 
ملي بوده اس��ت، اظهار ك��رد: 13 آبان به نوع��ي در حافظه ملي 
مردم ما جا پیدا كرده است؛ از س��ال 43 كه امام خمیني )ره( در 
برابر كاپیتوالس��یون قیام كرد و عزت ملي ايران را يادآور ش��د و 
همچنین تأكید كرد كه جامع��ه ايراني اجازه نمي دهد با تصويب 
كاپیتوالس��یون فضايي براي شكس��ت غرور ملي ايجاد ش��ود تا 
س��ال های 58 و 5۷ اين تاريخ همواره در ذهن م��ردم ما جا پیدا 
كرده بود. وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي گفت: 13 آبان امسال 
برگ ديگري در ارتباط با تاريخ گذش��ته كشور است و امیدواريم 
غرور و افتخار ملي ما را بیشتر از گذش��ته پربار كند. وي در ادامه 
درباره آسیب هاي برخورد سیاسي با موضوع اربعین حسیني گفت: 
مسئله اربعین موضوعي فراجناحي، فراحزبي و مسئله اي ديني و 
ملي براي جمهوري اس��المي ايران بوده و است. وي همچنین با 
اش��اره به افزايش تعداد زائران ايراني در مراسم اربعین حسیني 
اظهار كرد: در چند سال اخیر ش��اهد بوديم كه تعداد نفراتي كه 
از ايران براي حضور در مراس��م اربعین حسیني به عراق مي روند 
از 40 الي 50هزار نفر به حدود 2میلیون نفر رس��یده است، اين 
تعداد در بازه زماني 20 روزه از كش��ور خارج و سپس وارد كشور 

مي شوند كه اين اتفاق طبیعتاً نیازمند تداركات و خدماتي است. 
وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي با بیان اينكه طي سال هاي اخیر 
مرحله به مرحله شاهد رفع پاره اي از اشكاالتي كه در خدمات دهي 
به زوار مراسم اربعین حسیني وجود داشته بوده ايم، ادامه داد: در 
سال هاي قبل در حوزه ويزاي عراق با مشكالتي مواجه بوديم به 
صورتي كه تعداد قابل توجهي از زوار، بدون ويزا از كش��ور خارج 
مي شدند، اما امسال مشاهده كرديم كه در حوزه ويزا در يك بازه 
زماني حداقلي روال مربوط طي شد و عمدتاً زوار از سامانه سماح 

ويزاي خود را اخذ كردند. 
صالحي با تأكی��د براينكه بروز مش��كالتي در گیت هاي خروجي 
مرز هاي كش��ور به س��مت عراق مشكل ديگري اس��ت كه طي 
سال هاي اخیر در پیاده روي مراسم اربعین مشاهده مي شد، گفت: 
اين موضوع مش��كالتي را در گیت هاي خروجي مرز هاي كشور 
به س��مت عراق به وجود آورد و روند خروج زائران از گیت ها طي 

ساعت هاي متوالي به طول انجامید.

»آن ماري سالمه« بازيگر لبناني سريال حوالي پاييز:

بايد ياد مي گرفتم فارسي را با لهجه حجاز صحبت كنم
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س��ینه خردمند صندوق راز اوست 

و خوش��رويي وس��یله دوست يابي 

و ش��كیبايي گورس��تان پوشاننده 

عیب هاست و انس��ان از خودراضي 

دشمنانش فراوانند. 

پژوهشگر موسيقي آييني:

موسيقي زودتر از شعر و كالم وارد آيين های مذهبی شد

   فرزين ماندگار
ي�ك كارش�ناس ادبي�ات فارس�ي و ع�رب و پژوهش�گر 
موس�يقي آيين�ي مي گوي�د: پ�س از واقع�ه عاش�ورا ك�ه 
شيعيان به س�وگواري نشس�تند، كم كم ش�كل هاي مختلف 
س�وگواري به وجود آم�د و موس�يقي در تمام اين ش�كل ها 
حض�ور داش�ت و اي�ن س�خن درس�ت اس�ت اگ�ر بگوييم 
نخس�تين هنري كه ب�ا عاش�ورا بيعت ك�رد، موس�يقي بود. 
به گ��زارش ايلنا، مه��دي امین فروغي موس��یقیدان، كارش��ناس 
ادبیات فارسي و ادبیات عرب، پژوهشگر موسیقي آيیني، مترجم، 
عاشوراپژوه و مؤلف كتاب هايي متعدد در اين حوزه در گفت وگويي 
می گويد: موس��یقي آوازي توانست وارد تعالیم اس��المي شود. به 
گونه اي كه مسلمانان در شبانه روز، پنج نوبت كه به محراب عبادت 
مي روند با يك موس��یقي آوازي به نام اذان همراه مي ش��وند. اذان 
كلماتي است كه روي آن ملودي گذاشته شده است و بانگ مؤذن كه 
از مأذنه بلند مي شود، مسلمانان را به محراب مي كشاند. شكل ديگر 

موسیقي در دين اسالم در قرائت قرآن است كه در واقع ُقراء به تعبیر 
من، روي آيات قرآن آهنگسازي كردند و نمونه هاي شگفت انگیزي 
آفريدند از جمله آثار مصطفي اسماعیل )قاري مصري( كه به راستي 
بايد در كنس��رواتوارها تدريس ش��ود. اگر از منظر موسیقي به آثار 
بعضي از اين ُقراء نگاه كنید به وجد مي آيید، به عنوان مثال س��وره 

مريِم عبدالباسط، از منظر موسیقايي شگفت است و شاهكار. 
گردآورنده كتاب »محتشم نامه« كه گزيده اي از تركیب بندهاي 
عاشورايي را در استقبال از تركیب بند محتشم كاشاني به مخاطبان 
ارائه كرده است، افزود: در جهان اسالم شكل هاي ديگري هم وجود 
داش��ته و دارد مانند ابتهال ها، مناجات خواني ها و... اما در تش��یع 
پیوند موسیقي را با شعائر مذهبي به شكلي بسیار وسیع مي بینیم و 
مهم ترين علت اين پیوند واقعه عاشوراست. پس از واقعه عاشورا كه 
شیعیان به سوگواري نشستند، كم كم شكل هاي مختلف سوگواري 
به وجود آمد و موس��یقي در تمام اين شكل ها حضور داشت و اين 
سخن درست است اگر بگويیم نخستین هنري كه با عاشورا بیعت 
كرد، موس��یقي بود. دلیل من براي گفتن اين س��خن چیست؟! 
ممكن است بعضي بگويند اين كالم و شعر بود كه در ابتدا از زبان 
مرثیه سرايان با واقعه عاشورا پیوند خورد اما با توجه به تقدم نوا بر 
كالم كه ابتدا صدا بود و سپس كالم به وجود آمد، مي توانیم بگويیم 
در نخس��تین آهي كه از دلي دردمند در كربال برخاست موسیقي 
وجود داش��ت چراكه تعبیر ما از موسیقي اين است كه صدايي كه 
حالتي را منتقل كند موس��یقي است، بنابراين شكل هاي مختلف 
عزاداري رفته رفته پديد آمد و در تمام اينها مي  بینیم كه موسیقي 

آوازي و در برخي موسیقي سازي حضور دارد.

 اجراي زنده 2 خواننده پاپ
در فينال ليگ قهرمانان آسيا 

بنياد فرهنگي- هنري رودكي در تدارك س�اخت دو قطعه پاپ براي اجرا در 
فينال ليگ قهرمانان آسياست. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بنیاد فرهنگي- هنري رودكي كه پیش از اين 
در همكاري با فدراسیون فوتبال دو قطعه را براي سرود ايران در جام جهاني 2018 
تولید كرده بود، در تدارك آن اس��ت كه با دو خواننده پ��اپ قطعاتي را براي ديدار 
نهايي لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادي اجرا كند. گفته مي شود بنیاد رودكي 
در دومین همكاري خود با فدراسیون فوتبال در نظر دارد قطعات پاپ را اجرا كند 
چراكه آن طور كه بايد قطعه سنتي »يازده ستاره« كه سرود رسمي ايران در جام 

جهاني بود، محبوبیت چنداني كسب نكرد. 
غالمحس��ین زمان آبادي مش��اور فرهنگي فدراس��یون فوتبال درباره برنامه هاي 
فرهنگي فدراسیون فوتبال در زمان برگزاري ديدار فینال لیگ قهرمانان آسیا، به 
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به احتمال فراوان پیش از شروع بازي اجراي زنده 
كنسرت خواهیم داشت كه اين مراسم براي نخس��تین بار در فوتبال ايران برگزار 
مي شود. با دو خواننده مطرح پاپ كش��ورمان مذاكراتي انجام داده ايم كه بي شك 

اجراي آنها مورد استقبال تماشاگران قرار مي گیرد. 
علیرضا پوالد مدير روابط عمومي و امور بین الملل بنیاد رودكي هم در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، اين خبر را تأيید كرد. اين نشان مي دهد همكاري بنیاد 
رودكي و فدراسیون فوتبال براي ديدار نهايي لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس 
ايران و كاشیما آنتلرز ژاپن قطعي است، البته پوالد اعالم كرد كه هنوز خوانندگان 
اين برنامه مشخص نیستند و مسئوالن بنیاد و فدراسیون فوتبال، در حال مذاكره 

با چند خواننده هستند.

 »خسرو معتضد« در 2 شبكه تلويزيوني 
روی آنتن می رود

دو برنامه تلويزيون�ي جديد با اجراي »خس�رو معتضد« 
كارشناس تاريخ به زودي از شبكه هاي آي فيلم و آموزش 

پخش خواهد شد. 
به گزارش فارس، خسرو معتضد مورخ پیشكسوت در برنامه 
»روزي روزگاري« تاريخ اي��ران از قاجار تا پهلوي را بازخواني 
مي كند. قبل از ظهور اياالت متحده به عنوان يك ابرقدرت در 
صحنه جهاني و قدرت مسلط در خاورمیانه و خلیج فارس در 
بعد از جنگ جهاني دوم، انگلس��تان در ايران حضور و نفوذي 
قوي داش��ت. اين برنامه نگاهي به عملكرد انگلستان در عصر 

قاجار و پهلوي اول و دوم خواهد داشت. 
برنام��ه»روزي روزگاري« ب��ه تهی��ه كنندگي س��یدرامین 
موسوي ملكي از 9 آبان ماه هر روز ساعت 20 از شبكه آموزش 
سیما پخش مي ش��ود. همچنین برنامه »تاريخ و سینما« به 
تهیه كنندگي و كارگردان��ي ايزد مهرآفرين، نويس��ندگی و 
پژوهش محمدص��ادق عابدينی و اجراي خس��رو معتضد از 
ش��نبه 12 آبان روي آنتن آي فیلم فارسي مي رود. اين برنامه 
هفتگي، فیلم هاي ضدايراني جهان را از منظر تاريخي بررسي 
و نقد مي كن��د. در اولین قس��مت از »تاريخ و س��ینما« فیلم 
»آرگو« مورد بررسي تاريخي قرار مي گیرد و از ديگر فیلم هاي 
انتخاب شده مي توان به »ابن سینا«، »300«، »ثريا« و »بدون 
دخترم هرگز« و... اشاره كرد. »تاريخ و سینما« شنبه ها ساعت 
22:30 روي آنتن مي رود و در س��اعت 06:30 روز يك شنبه 

بازپخش آن به نمايش گذاشته خواهد شد.
.........................................................................................................

 كارگاه هاي انتقال تجربه 
با حضور سينماگران شاخص دفاع مقدس 
چن�د چه�ره ش�اخص س�ينماي اي�ران و از س�رآمدان 
برگ�زاري  ب�ا  همزم�ان  مق�دس  دف�اع  س�ينماي 
پانزدهمي�ن جش�نواره بين الملل�ي فيل�م مقاوم�ت 
برگ�زار مي كنن�د.  كارگاه ه�اي »انتق�ال تجرب�ه« 
به گزارش »جوان« روابط عمومي جش��نواره بین المللي 
فیلم مقاوم��ت با اعالم اين خبر اضافه ك��رد: كارگاه هاي 
انتقال تجربه يكي از برنامه هاي آموزشي و پژوهشي اين 
دوره رويداد سینمايي است كه در آن يكي از بازيگران يا 
كارگردانان آثار سینمايي با موضوع انقالب و دفاع مقدس 
و سینماي مقاومت به طور مستقیم و رودررو با مخاطبان 
به بیان تجربی��ات و خاطرات خ��ود از بازي يا س��اخت 

آثارشان خواهد پرداخت.
.........................................................................................................

 ويژه برنامه »ثريا« 
در آستانه فرا رسيدن ۱۳ آبان

برنام�ه تحليل�ي »ثري�ا« در آس�تانه ي�وم اهلل ۱۳ 
آب�ان، در وي�ژه برنام�ه اي ب�ا حض�ور كارشناس�ان 
از الزام�ات و چالش ه�اي مبارزه ب�ا اس�تكبار مي گويد. 
به گزارش فارس، حجت االسالم غالمرضا قاسمیان استاد حوزه 
و دانشگاه و س��یدمصطفي خوش چشم تحلیلگر و كارشناس 
سیاس��ت خارجي مهمانان ديش��ب برنامه ثري��ا بودند و در 
خصوص درس هايي از استكبارستیزي از صدراسالم تاكنون و 

كاسبي از مذاكره با امريكا گفتند. 
»ثريا« ب��ه تهیه كنندگي محس��ن مقص��ودي كاري از گروه 
اجتماعي شبكه اول است كه ديشب س��اعت23:10 به طور 

زنده روي آنتن رفت. 
.........................................................................................................
زمان آغاز پيش فروش نمايش »شاه لير« 

اعالم شد
پيش ف�روش نمايش »ش�اه لير« ب�ه كارگرداني مس�عود 
دلخواه و بازي مهدي سلطاني، بهاره رهنما، الهام پاوه نژاد، 
محمدصادق ملك و ديگر هنرمندان از امروز آغاز مي شود. 
به گ��زارش »جوان« ب��ه نقل از رواب��ط عمومي گ��روه، اين 
پیش فروش در سايت »تیكت 8 « انجام خواهد شد. همچنین 
سرپرستي گروه موسیقي اين نمايش نیز بر عهده نادر مشايخي 
مي باشد و گروهي متشكل از ۷0 نوازنده، خواننده و هم سرا وي 

را ياري مي كنند. 
نمايش »شاه لیر« از روز يك شنبه، بیستم آبان ماه اجراي خود 

را در سالن اصلي تئاتر شهر آغاز خواهد كرد.

نوید پارسا      دیده بان 

بازيگر لبناني سريال »حوالي پاييز« درخصوص چگونگي 
اداي لهجه عربي حجاز بيان كرد: غير از زبان فارسي، من 
بايد ياد مي گرفتم فارسي را با لهجه عربستاني صحبت 
كنم. با خودم مي گفتم چطور يك زن عربستاني، فارسي 
صحبت مي كند؟ به اين رس�يدم كه مخارج حروف بايد 
از ته حلق ادا ش�ود و تشديد داشته باش�د، چون لهجه 
زبان لبناني كاماًل متفاوت است. در بخش هايي از سريال 
هم بايد به زبان فرانس�ه و انگليس�ي صحبت مي كردم. 
به گزارش »ج��وان«، »آن ماري س��المه« بازيگر س��ريال 
»حوالي پايیز« چهره اي شناخته شده در كشور لبنان است. 
وي در سريال »حوالي پايیز« به كارگرداني حسین نمازي 
و تهیه كنندگي سعید پرويني، در نقش »ساره« يك دختر 

عرب سعودي بازي مي كند. 
اين بازيگر مس��یحي در اولین مصاحبه خ��ود درخصوص 
تجربه بازي در اين س��ريال گفت: زبان فارسي، زبان مادري 
من نیس��ت. پس از انتخاب براي بازي در اين نقش و س��فر 
به ايران، از صفر ش��روع كردم و چیزي به جز سالم و علیك 
نمي دانستم. بعضي اوقات از دستیار كارگردان يا كارگردان 
كمك مي گرفتم كه جمله فارسي را به من بگويند و من پس 

از آنها تكرار و احساساتم را به آن اضافه مي كردم. 
اين بازيگر درباره س��ختي هاي بازي در اين نقش بیان كرد: 
به رغم اين مشكالت با پیش��رفت فیلمبرداري، كم كم زبان 
فارسي براي من آسان تر ش��د و از فیلمبرداري بیشتر لذت 
بردم اما مسئولیت و فشار روي من بیشتر شده بود. چالش 
خیلي بزرگي بود و سختي ها شروع شد، چون از سر صحنه كه 
برمي گشتم بايد سكانس هاي فردا را حفظ و تمرين مي كردم 
اما برخي اوقات، به دلیل آنكه س��ر صحن��ه يكباره تصمیم 
گرفته مي شد كه يك سكانس را كه قباًل تمرين نكرده بودم 

ضبط كنند، كار براي من سخت تر مي شد. 
آن ماري س��المه در خصوص چگونگي ارتباط ب��ا فیلمنامه 
فارسي گفت: فیلمنامه از پیش كاماًل ترجمه شده بود و من از 
اتفاقاتي كه قرار بود بیفتد اطالع داشتم اما چون تمرين نكرده 
بودم س��خت بود. ما فیلمبرداري را از وس��ط فیلمنامه شروع 
كرديم و من هیچ اطالعي راجع به اين موضوع نداشتم. براي 
همین از كارگردان كمك خواستم و به راه حلي رسیديم و البته 
مترجمي هم همواره همراه داشتم. وي افزود: بايد اضافه كنم 
كه فیلمنامه خیلي خوب بود؛ داس��تان عاشقانه اي كه خیلي 
براي من جالب ش��ده بود و همراه با پیشرفت قصه مرا بیشتر 

جذب مي كرد تا ادامه  اتفاقاتي كه قرار بود بیفتد را بدانم. 
سالمه در خصوص ويژگي هاي نقش خود در سريال گفت: 

شخصیت »ساره« خیلي باهوش و كامل است و به عنوان يك 
سخنگو در سريال حضور دارد. با خودم كلنجار مي رفتم كه 
بايد چه كاري انجام دهم تا شخصیت من در اين سريال كامل 
باشد. بازي در نقش ساره به من ياد داد كه چگونه مسئولیت 
بیشتري تحمل كنم. چگونه بتوانم با اوضاع و اتفاقات پیرامون 
خود را وفق دهم، مخصوصاً كه در خیلي از سكانس ها مجبور 

بودم از خودم جمله بسازم. 
وي در خصوص تجربه كار با هنرمندان ايراني و تصور اولیه 
خود از اين همكاري گفت: خیلي ها از من مي پرسند كه آيا 
حاضرم اين تجربه را دوباره تك��رار كنم يا خیر؟ حتماً تكرار 
مي كنم، چون تجربه سینماي ايران براي خیلي ها آرزوست 
چراكه توانسته به واسطه فیلمبرداري، فیلمنامه و موضوعاتي 

كه مطرح مي كند، در دنیا به جايگاه خوبي برسد. 
وي در پايان بیان كرد: الزم مي دانم از كارگردان و تهیه كننده 
س��ريال »حوالي پايیز« تش��كر كنم. همچنین از بازيگران 
و گروهي كه در س��ريال با آنها همكاري كردم و توانس��تیم 
بهترين سكانس ها را به وجود بیاوريم، همچنین كساني كه 

خارج از ايران به من كمك كردند. 
بنابر اين گزارش، اين سريال ملودرامي عاشقانه به نويسندگي 
حسین نمازي و براساس طرحي از معصومه بیات است كه 
داستان عاش��قي نامتعارف جواني ايراني )»مهران« با بازي 
حس��ین مهري( به دختري عرب )»س��اره« با بازي بازيگر 
لبناني آن ماري س��المه( را روايت مي كند. سريال »حوالي 
پايیز« به كارگرداني حسین نمازي و تهیه كنندگي سعید 
پرويني از ششم آبان پخش خود را از شبكه 3 سیما آغاز كرده 
و به مدت يك ماه هرشب ساعت 20:45 روي آنتن خواهد 
رفت. رؤيا تیموريان، لیال اوتادي، حس��ین مهري، آن ماري 
س��المه، مرتضي علي عباس میرزايي، ارشا اقدسي، محمد 
حمزه اي، بهرام ابراهیمي، كیوان س��اكت اف، مونا كرمي و 

جوانه دلشاد بازيگران اصلي اين سريال هستند.

نقطه عطف زندگي رسول ترك، 
آغاز ماه محرم اس��ت. يك شب 
م��ردم مذهب��ي محله، نس��بت 
ب��ه حض��ور رس��ول در هيئ��ت 
مذهبي اب��راز ناراحتي مي كنند 
و وي را از هيئت بيرون مي كنند

وزير ارشاد در جمع خبرنگاران:

۱۳ آبان نماد عزت و غيرت ملي است
    موسیقی


