
شش نمایش نامه از »احمد آرام« 
منتشر شد

شــش نمایشــنامه از آثــار احمــد آرام، 
پیشکســوت تئاتر بوشــهر در قالب سه کتاب 

منتشر شده است.
کتاب اول »تخم مــرغ فلزی« شــامل دو 
نمایشــنامه  »تخم مرغ فلزی«؛ اثــر برگزیده 
دوساالنه ی ادبیات نمایشی ایران و نمایش نامه 
»فرشته ای با کفش های اسکیت« اثر برگزیده 
جشنواره سراسری دانشجویان است. کتاب دوم 
تحت عنوان »آخرین بار کــی دیدمت گندم« 
شامل دو نمایشــنامه »آخرین بار کی دیدمت 
گندم« و »خانه تلخ« اســت که ایــن اثر متن 
برگزیده بخش جشــنواره جشنواره های تئاتر 
فجر در ســال ۱۳۷۳ اســت. کتاب سوم »به 
خاکسپاری زن زنده« شامل دو نمایشنامه »به 
خاکسپاری زن زنده« و »اســم شب؛ ویرجینا 
وولف« اســت که از این دو نمایشــنامه هنوز 

اجرایی به عمل نیامده  است.
این سه اثر با مشــارکت انتشارات دریانورد 
چاپ شده است و همزمان با زادروز احمد آرام 

در بوشهر توزیع شده است. 
احمد آرام متولد ۲۲ فروردین ماه ۱۳۳۰ در 
بندر بوشهر، داستان نویس، نمایش نامه نویس، 
طراح و کارگردان تئاتر اســت که پیش از این 
آثار متعــددی در حــوزه ی رمان و داســتان 
کوتــاه از وی به چاپ رســیده اســت. وی با 
نمایشنامه  »ســقوط« در ۱۳۴۸ اولین تجربه 
نمایش نامه نویســی خود را رقم زد. او بیش از 
پنج دهه اســت که به طور مستمر می نویسد و 
در یک دهه گذشــته در حوزه ادبیات داستانی 

از نویسندگان فعال مکتب جنوب بوده است.

 کاخ سعدآباد رکورد بازدید 
در نوروز را شکست

مدیــرکل موزه ها اعــام کــرد:  موزه ها،  
محوطه ها و آثار تاریخــی در تعطیات نوروز 
یک میلیون و ۲۴۵ هزار بازدیدکننده داشتند و 
کاخ سعدآباد همانند سال های گذشته رکورد 

بازدیدها را شکست.
به گزارش ایســنا، محمدرضا کارگر افزود: 
براساس آماِر »نفرـ بازدید« مجموعه فرهنگی 
و تاریخــی ســعدآباد در صــدر بازدیدهای 
نوروزی قرار داشت. کاخ گلستان، کاخ نیاوران 
و حافظیــه نیز بــه ترتیب بیشــترین تعداد 
مراجعه کننده را داشتند. به گفته او، موزه های 
اســتان های تهران، فارس، اصفهان، خراسان 
رضوی و یزد به ترتیب بیشترین بازدیدکننده 

را در تعطیات نوروز داشته اند.
کارگر با اشاره به افت بازدید از آثار تاریخی 
در تعطیــات نوروز، افــزود: تعــداد بازدید 
موزه ها و محوطه های تاریخی در نوروز ۱۴۰۰ 
یک هشتم بازدیدهای نوروز ۹۸ بود. نوروز ۹۹ 
مقایسه نشد، چون موزه ها به دنبال همه گیری 
ویروس کرونــا تعطیل بودنــد. او اظهار کرد: 
برآورد ما این بود که درآمد موزه ها در ســال 
۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان باشــد که 
البته روی گردشگر خارجی حساب کرده ایم، 
اما با توجه به بســته بــودن مرزهــا به روی 
گردشــگران خارجی، این درآمد به عدد قابل 
ماحظه ای نمی رسد. در نوروز هم درآمد این 

بخش در حد صفر بود.
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امسال و در دومین نوروزی 
که ویروس کرونــا بر زندگی 
مردم سایه افکنده، مخاطبان 
صداوسیما آثاری را به تماشا 
نشســتند کــه در ژانرهای 
متفاوت تولید شده بود. از این 
منظر گویی تالش شــده بود 
تا ســالیق مختلف پای جعبه 
جادو راضی باشــند و کمتر از 

خانه بیرون بروند. 
در همین راســتا فصل دوم 
سریال جاسوسی »گاندو« روانه 
آنتن شبکه ســوم سیما شد، 
فصل سوم ســریال »نون.خ« 
با محوریت طنــز اجتماعی 
از شــبکه اول ســیما پخش 
شد و شــبکه دوم سیما هم 
سریال »هم بازی« را در قالب 
ملودرامــی اجتماعی پخش 

کرد.
 این مجموعــه، روایتی از 
زندگی چند جوان اســت که 
محور زندگی همه آن ها شغل 

و ازدواج است.
 در این گــزارش با عوامل 
ســریال نوروزی»هم بازی« 
هم کالم شده ایم تا با زیر و بم 
تولید و پخــش این مجموعه 
تلویزیونی از نمــای نزدیک 

آشنا شویم.
    

  نوید محمودی: تولید سریال 
زیر سایه کرونا سخت بود

نوید محمودی، تهیه کننده این 
ســریال که در کارنامــه اش تولید 
آثار بنامی چون »چند مترمکعب 
عشق«، »هفت و نیم«، »شکستن 
همزمــان بیســت اســتخوان« و 
»مــردن در آب مطهر« به چشــم 
می خــورد، درباره طرح ســریال 
»هم بازی« گفــت: »از آن جایی 
که کار و کارآفرینی همیشه برایم 
اهمیت دارد احســاس کردم باید 
قصه ای دربــاره اشــتغال جوانان 
و البته روابط عاشــقانه بین شــان 
طراحی کنم که باعث شــد سراغ 
 »هم بازی« بروم و عشق و اشتغال

 را پیوند بزنم.«

 وی بــا اشــاره به نخســتین 
تجربه همــکاری اش با ســروش 
محمدزاده)کارگــردان( تصریح 
کرد: »او دوســتم است و همکاری 

خوبی با هم داشتیم. 
امیدوارم این همــکاری تداوم 
داشــته باشــد و بتوانیم باز هم با 
یکدیگر کار کنیم. معتقدم سروش 

بســیار در خدمــت کار اســت و 
دوســت دارد کار به آن شکلی که 
برنامه ریزی شده انجام شود. تمام 
تاش خودش را هم می کند که اثر 
را به بهترین شــکل ممکن تولید 

کند«.
 محمــودی مهم تریــن چالش 
تولیــد ســریال های نــوروزی 
را موضــوع زمانبندی دانســت و 
توضیح داد: »نزدیک بودن به نوروز 
بحث مهمی بود و کار ما را سخت تر 
می کرد ولی سعی کردیم با دو گروه 

همزمان، کار را پیش ببریم«. 
تهیه کننــده ســریال نوروزی 
»هم بازی« اضافه کرد: »کار کردن 
در شرایط کرونایی برای هر حرفه ای 
سخت است، ولی برای ما که درگیر 
تولید سریال بودیم زیر سایه کرونا 
بسیار سخت تر گذشــت. به دلیل 
این که گاه در لوکیشن های محدود 
آپارتمانی مجبور بودیم ۷۰ تا ۸۰ 
نفر از عوامل را همزمــان در حال 
فعالیت داشته باشــیم چراکه نیاز 
بود تمام تیم ها با هــم کار را پیش 

ببرند«. 
 سروش محمدزاده: ساخت 
یک عاشقانه برایم جذاب بود

ســروش محمــدزاده بعــد از 
ساخت سریال »سیاوش« که این 
روزها در شبکه نمایش خانگی در 
حال پخش است؛ ســراغ ملودرام 
عاشــقانه »هم بازی« رفت که این 
کار نیز اکنون روی آنتن شبکه دوم 

ســیما اســت. او با بیان اینکه ایده 
سریال از ســوی آزیتا ایرایی چند 
ماه پیش از ســاخت به تهیه کننده 
ارائه شــده بود، افزود: »محمودی 
بر همین اساس طراحی انجام داد 
و قصه  شــکل گرفــت و درنهایت 
تصمیم گرفته شــد بر مبنای این 
ایده با محوریــت کارآفرینی دختر 
نخبه ای در روستای پدرش، قالب 
قصه شــکل بگیــرد«. محمدزاده 
درباره چگونگی همــکاری اش با 
پروژه»هم بازی« گفــت: »وقتی 
تهیه کننده پیشــنهاد کارگردانی 
ایــن کار را به مــن داد بــا توجه 
به رفاقــت و شــناخت قبلی مان 
عاقه مند به همکاری شدم ضمن 
اینکه ساخت یک ملودرام عاشقانه، 

برایم جذاب  بود.« 

این کارگــردان اضافه کرد: »از 
زمانی که سفارش تولید سریال داده 
شد چهار ماه بیشتر زمان نداشتیم 
تا به فیلمنامه کامل برســیم. تیم 
نویســندگان، نــگارش کار را طی 
ایــن مدت پیــش  بردنــد و ما نیز 
همزمان مراحل پیش تولید را انجام 

دادیم. به همین واسطه خیلی زود 
فیلمبــرداری را آغــاز کردیم و در 
مقاطعی هم به دلیل رســاندن اثر 
به پخش با دو گروه، فیلمبرداری را 

ادامه دادیم«. 
وی درباره انتخــاب بازیگران با 
اشــاره به اینکه انتخاب ها توسط 
او، تهیه کننــده و شــبکه انجــام 
می شــد، تاکید کرد: »ما بر اساس 
فیلمنامــه، کاراکترهــا را انتخاب 
کردیم ولی چون ســه مــاه پایانی 
ســال بــود در انتخاب هایمــان 
محدودیــت داشــتیم و خیلی از 
بازیگران ســر پروژه های مختلف 
بودند؛ این مسئله، کار را برای مان 
ســخت تر  کرد. ولی در مجموع با 
توجه به فیلمنامه باید بگویم تا ۸۰ 
 درصد توانســتیم به خواسته مان 

نزدیک شویم«. 
کارگردان سریال نوروزی»هم 
بازی« تصریح کــرد: »کرونا برای 
ما کــه درگیر تولید ســریال های 
مختلف بودیم دیگر موضوع تازه ای 
نیست و چه بســا باید بگویم عادت 
کرده ایم. این سومین پروژه ای بود 
که در شرایط کرونایی تولید کردم 
و سریال »سیاوش« هم در همین 

شرایط تولید شد. 
طبیعتا احتمــال ابتا به کرونا،  
آثار منفی خــودش را در کارهای 
جمعی می گــذارد که مهم ترینش 
نگرانی و ترسی بود که در خصوص 
سامت عوامل داشــتیم و با بروز 
کوچک تریــن عایــم احتمالی 
بیماری، همه گــروه مجبور بودیم 
تســت بدهیم که خوشــبختانه با 
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی، 
هیچکــس در این پــروژه به کرونا 

مبتا نشد«.
 وحید حسن زاده: نگارش 
فیلمنامه و فیلمبرداری 

همزمان انجام می شد
وحید حســن زاده حــدود یک 
دهه است که با سازمان صداوسیما 
همــکاری دارد و تلــه فیلم های 

متعددی را نوشته است. 
و نویســنده ســریال های  ا
»دربند ارونــد«، »آســپرین« و 
»مثل شیشــه« اســت که همراه 
همســرش مریــم اســمی خانی، 
 نــگارش فیلم نامــه »هم بازی« را 

برعهده داشتند. 
حســن زاده درباره روند تکمیل 
سناریوی این اثر تلویزیونی گفت: 
»ما زمان خیلی کمی برای نگارش 
فیلمنامه داشتیم و باید خیلی زود 
آن را بــرای پخش در ایــام نوروز 
می رســاندیم،. به همیــن دلیل 

پیش تولید و ســپس فیلمبرداری 
به طور همزمان با نگارش ســناریو 
انجام می شد و تا پایان سریال نیز با 

هم پیش رفتیم.«
 این فیلمنامه نویس با اشــاره به 
نوع تعامل میان وی و دیگر نویسنده 
ســریال توضیح داد: »بــه دلیل 
اشــتراکات زیادی که در نگاه مان 
داشتیم نوشتن در کنار هم برای هر 
دو  ما تجربه لذت بخشی بود. معموالً 
با توجه به حال و هوای سکانس ها 
می دیدیم که کدام مان آن سکانس 
را بهتر می نویسد و اینگونه تقسیم 

کار می کردیم.« 
وی با بیان این کــه بزرگ ترین 
چالش بــرای تیم تولید، مســئله 
مدیریت زمان بود ادامه داد: »وقتی 
در چنین بازه زمانی محدودی قرار 
اســت ۲6 قسمت یک ســریال را 
بنویســی خیلی کار سخت خواهد 
شــد و نه تنها ما به عنوان نویسنده 
بلکــه کارگــردان، تهیه کننــده 
و بقیــه عوامل هم در بــازه زمانی 
 کوتاهی مجبــور بودنــد کار را به 

آنتن برسانند«.
 این سناریست درباره نخستین 
تجربه نویســندگی فیلمنامه برای 
ایام نــوروز توضیــح داد: »نگارش 
برای ایــن ایام تجربه دلچســبی 
بود که البته ریســک هم داشــت، 
چون معموال شــبکه های ســیما، 
ســریال های کمــدی و طنز برای 
نوروز کار می کردند اما در سال های 
اخیر سلیقه ها فرق کرده و امسال 
نوروز ســریال »گاندو« با موضوع 
جاسوسی یا ســریال »هم بازی« 
با تــم ملــودرام عاشــقانه پخش 
شد. معتقدم ســریال ما به واسطه 
ملودرام بودن و این که سری اولش 
بود با دیگر ســریال های نوروزی 
همچــون »نــون. خ« و »گاندو« 
که ســری های دوم و سوم شــان 
پخش شد، قابل مقایسه نبود و حاال 
 مردم باید بگویند که به دل شــان 

نشسته یا خیر«. 

گپ و گفت »توسعه ایرانی« با کارگردان، تهیه کننده و نویسنده سریال نوروزی»هم بازی«

ملودرامی در پیوند با عشق و اشتغال

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر

گردشگری

 مسابقه اســتعدادیابی موسیقی »آوای 
جادویی« هیــات داوران خود را شــناخت 
و محمد اصفهانــی، رضا صادقی، احســان 
خواجه امیری، رضا یزدانی، علیرضا افکاری و 
فرزاد فرزین به عنوان مربی-داور آن معرفی 

شدند. 
به گــزارش هنرآناین ، بر اســاس اعام 
تهیه کننده مسابقه اســتعدادیابی موسیقی 
»آوای جادویــی«، این برنامه بــه زودی در 
شــبکه نمایش خانگی پخش خواهد شــد. 
 محمد تهرانی درباره این مسابقه گفت: آوای 
جادویی یک رویداد و یک تریبون رســمی 
برای به تصویر کشیدن رقابتی سالم و معرفی 

استعدادهای موسیقی کشــور است و صرفا 
یک برنامه با رویکرد ســرگرمی نیست. بلکه 
تاش می کند با نمایش به اشتراک گذاشتن 
تجربیات بزرگان موســیقی کشــور، تبادل 
نظرات کارشناسی و آموزش ها و تمرین های 
کاربردی الزم، علیرغم خلق لحظات متفاوت 
و جذاب برای بینندگان، روند رقابت شرکت 
کننده های مستعد را هدفمندسازی نموده 
و قضاوت را در نهایت بــه مخاطبین واگذار 

می کند..
وی افزود: در آوای جادویی استعدادهای 
موسیقی در سراسر کشــور،  که به هر دلیل 
امکان حضــور در یک اتفاق موســیقیایی 

بزرگ و  یکپارچه را نداشــته انــد میتوانند 
از طریــق دنبال کــردن صفحات رســمی 
این برنامــه و شــرکت در فراخــوان های 
 مربوطه که بــه زودی اعام میگــردد ، وارد 

این مسابقه شوند.
 تهرانی درباره اســامی هیــات مربیان و 
داوران منتشــر شــده در فضای مجازی نیز 
گفت: محمد اصفهانی، رضا صادقی، احسان 
خواجه امیری، رضا یزدانی، علیرضا افکاری و 
فرزاد فرزین ســتارگان سرشناس موسیقی 
کشورمان به عنوان مربی و داور در این رویداد 

همراه آوای جادویی هستند.
فراخوان مسابقه استعدادیابی موسیقی 

»آوای جادویی« به همــراه معرفی مجری و 
دیگر عوامل این برنامه بــه زودی در اختیار 

رسانه ها و دوستداران موسیقی قرار خواهد 
گرفت.

اعالم اسامی مربی- داوران مسابقه »آوای جادویی« 
موسیقی

تهیه کننده سریال 
هم بازی: »از آن جایی که 
کار و کارآفرینی همیشه 

برایم اهمیت دارد احساس 
کردم باید قصه ای درباره 

اشتغال جوانان و البته روابط 
عاشقانه بین شان طراحی 

کنم که باعث شد سراغ 
»هم بازی« بروم و عشق و 

اشتغال را پیوند بزنم«
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