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johnny depp

«جانی دپ» از همان زمان ورود کام ً
ال اتفاقیاش به سینما خودش را به عنوان چهرهای موفق به دنیا معرفی کرد .او بارها نامزد دریافت بهترین جایزهها از جمله گلدن گلوب و اسکار شد .او جایزه
گلدن گلوب به عنوان بهترین بازیگر مرد را بهخاطر سویینیتارد گرفت .فیلمهای در رؤیای آریزونا ،گیلبرت گریپ چه میخورد ،اد وود ،دون خوان دومارکو ،آخرین لحظه ،مرد مرده ،دنی
براسکو ،ترسن و نفرت در السوگاس ،زن فضانورد ،موسیقیدان ،آلیس در سرزمین عجایب ،رنگو و سایههای سیاه تنها تعدادی از فیلمهای موفق او در طول سالهای بازیگریاش هستند.

سال دوم

گزارش خبری

شماره 48دوشنبه 19خرداد  11 ۱۳۹3شعبان ١٤٣5

سریال جدید شبکه نمایش خانگی
از رامبد جوان و علیرضا خمسه
تا برو بچههای کاله قرمزی

همهستارههابه
«کوچه مروارید»
میروند

تقریباً بیش از بیســت ماه روی
متنها کار شده اما واقعیتش هنوز
هم خیلی مطمئن نیستیم .ادامه
مسیر ما کام ً
ال به واکنش مخاطب
بستگی دارد از طرفی پخش در
ســوپرمارکتها و جاهای دیگر
خودش معضالت زیادی دارد

شبکه نمایش خانگیاین روزها بیش از گذشــته میزبان برنامهها
و ســریالهای متعددی است که ویژهاین رســانه ساخته و عرضه
میشوند .از سریال انیمیشن گرفته تا سریالهای کمدی و جدی .اما
قرار است به زودی مجموعه جدیدی وارد شبکه نمایش خانگی شود
که مخصوص کودکان و نوجوانان است .مجموعهای عظیم و گسترده
به نام «کوچه مروارید» که مدتی اســت ســاخت آن کلید خورده
است .دراین مجموعه قرار است بازیگران سرشناسی حضور داشته
باشند و تاکنون حضور رامبد جوان و علیرضا خمسه در آن قطعی
شده است .اما جزئیاتاین مجموعه عروسکی چیست؟ این سؤال
ن این مجموعه که به همراه فرشاد
را با سعید ســاالر زهی کارگردا 
صدیقی تهیهکنندگی کار را هم بر عهده دارد در میان گذاشتیم و او
هم اطالعات جامع و کاملی در خصوص «کوچه مروارید» به صبا داد
که در ادامه آن را میخوانید.

همه چیز حرفهای است اما نگرانی وجود دارد

«کوچه مروارید» چیست

ســعید ســاالر زهیاینگونه «کوچه مروارید» را معرفی میکند:
«این مجموعه شامل ســه بخش کوچه مروارید ،نی نی مروارید و
گپی با والدین است .قرار است بخش اول یعنی کوچه مروارید برای
تمام خانواده ولی با اولویت کودک و نوجوان باشد ،نی نی مروارید با
هدف برقراری ارتباط با مخاطب خردسال و گپ با والدین با هدف
مخاطبان بزرگسال طراحی شــده است .بخش سوم در هر قسمت
یک موضوع مهم پرورشی را کارشناسان کودک و نوجوان به زبانی
ساده برای والدین توضیح میدهد.این بخش با همکاری سازمان
بهزیستی کشور ساخته میشود و از مشاوران سازمان بهزیستی در
حدود نه ماه است که استفاده میکنیم ».به گفته ساالر زهی برای
بخش «کوچه مروارید» که اصلیترین بخشاین مجموعه است که
حدود  25کاراکتر عروسکی برای آن طراحی شده و از بهترین صدا
پیشگان این عرصه برای جان بخشیدن بهاین کاراکترها استفاده
شده است که در میان این صدا پیشگان اسمهای سرشناسی چون
محمد رضا هدایتی ،محمد بحرانی ،علیرضا ناصحی ،آرش صادقیان،
محمد لقمانیان ،آزاده مویدی فر ،اردشــیر منظــم ،لیلی رهنما،
آذین رئوف ،مارال حاجیزاده ،کاوه توکلی ،محمد نادری ،مرتضی
مشکات و محمد عسگری به چشم میخورد که حضور اصلیترین

صدا پیشــگان مجموعه کاله قرمزی در «کوچه مروارید» جالب
و قابل توجه است .طراحی عروســکها بر عهده نیما مجلسی و
هدیههاشمی بوده و ساخت آنها توسط خان م هاشمی انجام شده
و حدود یک سال و نیم به طول انجامیده.
رامبد جوان جلوی دوربین «کوچه مروارید»

به گفته ساالر زهی در بخش نگارش متنها سروش صحت بر تیم
نویسندههایاین مجموعه نظارت میکند و محمد نادری ،امیر
سلطان احمدی ،نیوشا صدر ،شــیال رشیدیان ،مهدی شاهپیری
و بهادر مالکی در گروه نویســندگان حضور دارند .اما در زمینه
بازیگران تا کنون حضور رامبد جوان و علیرضا خمسه در «کوچه
مروارید» قطعی شده و حتی رامبد جوان از چند روز سر ضبطاین

برنامه هم حضور داشته است .بازیگر تئاتری به نام هستی مهمایی
هم به جمع بازیگران مجموعه اضافه شده و قرار است تا چند روز
آینده چند چهره سرشــناس دیگر هم به تیم بازیگران اضافه
شوند .ضبطاین مجموعه مدتی اســت آغاز شده و قرار است
عید فطر اولین مجموعه از «کوچه مرواریــد» به بازار عرضه
شود .به گفته ساالر زهی قرار است اگر سری اول تأثیر مثبتی
بر جامعه داشته باشد در ســالهای بعد هم ساخت آن ادامه
پیدا کند« :امسال ده قسمت اول را ضبط میکنیم و سالی بین
 24تا  48قسمت تولید میشــود .در هر مجموعه دو قسمت
کوچه مروارید در حدود  30تا  35دقیقه ،یک قســمت نی نی
مروارید در  25دقیقه و یک قســمت هم گپی با والدین است
که بخش ســوم زمانش  10دقیقهای است« .کوچه مروارید»

هفت پالتو دارد ،یک پالتو روایت محله کوچه مروارید است که
یک سوله هزار متری را برای ساخت در نظر گرفتیم که شامل
گلفروشــی ،پارک ،خونه آقای محترم و داداشی ،دکه بانک و
چیزهای دیگر است .در هر قسمت از د یو یدی یک داستان
شروع میشود و در همان قســمت به پایان میرسد یعنی اگر
مث ً
ال موضوع قسمت راستگویی اســت یک داستان درباره آن
شروع میشود که در آن محله رخ میدهد و تمام میشود .ولی
بخش نی نی مروارید بهاین داستان ربطی ندارد چون بچههای
خردسال با موضوعات ما سازگار نیستند واین بحثها برایشان
سنگین اســت .ولی در گپی با والدین کارشناس در خصوص
موضوع آن مجموعه توضیح میدهد البته سعی شده که بحثها
خیلی خسته کننده و علمی نباشد تا جذابیتش از بین نرود».

امااین مجموعه با این خصوصیات منحصــر به فردی که دارد چرا
در تلویزیون ساخته نشده تا مخاطب بیشتری را جذب کند .ساالر
زهی در این خصــوص میگوید« :طرح مکتوب بــه دو دلیل قابل
ارائه نبود اولاینکه خــااین گونه برنامههــا در نمایش خانگی
بیشتر احساس میشــود ،و دوم اینکه امکان دسترسی مخاطب
به مجموعه راحتتر است مث ً
ال در بخش گپی با والدین پدر و مادر
میتوانند هر وقت خواستند دیویدی را بگذارند و تماشا کنند اما با
پخش مجموعه در تلویزیون ممکن است نتوانند زمانشان را با پخش
برنامه هماهنگ کنند ک ه این مســئله میتوان د این بخش را حیف
کند ».البته ساالر زهی معتقد است مشکلی برای پخش مجموعه
در تلویزیون ندارد و ممکن است تیم تولید بعدا ً با تلویزیون قرارداد
ببندد و همزمان آنجا هم برنامه پخش بشــود ».اما کار عروسکی
چه در سینما چه تلویزیون چند سالی هســت که مورد استقبال
قرار نمیگیرد؛ آن هم به دلیل طراحی شخصیتهای غیر مناسب
و سوژههای اشتباه این که هزینههای کالنی برای پروژه خرج شود
و شاید مورد اســتقبال قرار نگیرد مسئلهای است که ساالر زهی با
تمام تدابیر و ســختگیریهایی که انجام داده خودش هم نگران
آن است« :ما ســعی کردیم که دراین زمینه بیشترین حساسیت
رو داشته باشیم و تقریباً بیش از بیست ماه روی متنها کار شده اما
واقعیتش هنوز هم خیلی مطمئن نیستیم .ادامه مسیر ما کام ً
ال به
واکنش مخاطب بستگی دارد از طرفی پخش در سوپرمارکتها و
جاهای دیگر خودش معضالت زیادی دارد .تا االن فیلمهای قوی و
خوبی برای شبکه نمایش خانگی ساخته شدهاند اما به دلیل پخش
بداین کارها اص ً
ال دیده نشدهاست .ما هم مثل شما منتظریم که با
یکی دو قسمت اول مجموعه در خصوص ادامه کار تصمیم بگیریم».

