
امین امانی؛ کارگردان و تهیه کننــده تلویزیون، در گفت وگو با »صبا« درباره آخرین وضعیت ســاخت 
سریال »جزیره« بیان کرد: کارگردانی و تهیه کنندگی ســریال »جزیره« را برعهده دارم که ۴۵قسمت 
دارد و تاکنون ۱۵قسمت آن به نگارش درآمده اســت. او ادامه داد: قصد داریم زمانی که سی قسمت از 
»جزیره« نوشته شد، پیش تولید آن را شروع کنیم که امیدوارم حدود یک ماه دیگر این کار را انجام دهیم. 
کارگردان سریال »جزیره« درباره لوکیشن های این سریال نیز بیان کرد: ۸۰درصد از سریال در جزیره 
قشم و ۲۰درصد آن در تهران فیلمبرداری می شــود. امانی در ادامه درباره داستان این سریال توضیح 
داد: نویسنده »جزیره« کیارش زارع طلب است، داستانی اجتماعی دارد و درباره فردی مستندساز است 
که از خارج به ایران می آید و طی یک گزینش شش نفر را که سه دختر و سه پسر از اقشار پایین جامعه 
هستند، انتخاب می کند تا با استفاده از این افراد کار قاچاق کند. او افزود: فرد مستندساز به هر کدام از 
این شش نفر، دومیلیارد تومان پول می دهد و به آن ها می گوید به مدت سه ماه باید این پول را خرج کنید. 
در این مدت این شش نفر حق خروج از جزیره را ندارند. همچنین یک جی پی اس آهنی به مچ پای آن ها 
بسته می شود تا همه جا تحت نظر باشند. کارگردان ســریال »جزیره« در پایان در پاسخ به این پرسش 
که آیا مذاکراتی با بازیگران این سریال و دیگر عوامل صورت گرفته است یا نه، عنوان کرد: اگرچه برای 
نقش های مختلف فکرهایی داریم اما تاکنون مذاکره ای با بازیگران صورت نگرفته اســت تا سریال وارد 

مرحله پیش تولید شود. همچنین دیگر عوامل نیز هنوز مشخص نشده اند. 

نگارش ۱۵ قسمت از »جزیره« به پایان رسید

دبیر ویراستار دبیر تحریریه معاون سردبیر سردبیر صفحه آرا ساعت پایان  ساعت شروع

چهار شنبه 23 مرداد 1398/ شماره 1174
2خـبـر   تلویزیون

رفتار برخی از سلربیتی ها برای نوجوان تعارض ایجاد می کند 

»امید« نام شبکه ای دوساله در صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران است. بیستم اردیبهشت  ماه سال9۴ محمد سرشار به عنوان مدیر شبکه کودک و نوجوان 
انتخاب و مجموعه فعالیت ها برای راه اندازی این شبکه آغاز شد. در فروردین9۵ پای شبکه »امید« به تلویزیون باز شد و براساس اظهارات مدیران شبکه کودک و 

نوجوان، کمبود بودجه مانع راه اندازی این شبکه تلویزیونی شده بود.
به گزارش تسنیم؛ مدیر شبکه »امید« گفت: در شبکه امید سیر تربیتی داریم و در این منظومه اهدافی را دنبال می کنیم. اگر زمانی »الک پشت های نینجا« پخش 
می کنیم تنها به دنبال سرگرمی نیستیم و حتماً درون آن بخش هایی که از این شبکه روی آنتن می رود دنباِل مفهومی بوده ایم. فیلم هایی که در شبکه »امید« 
پخش می کنیم و ممیزی هایی که در نظر می گیریم در راستاِی همین سیر تربیتی و منظومه شبکه است. حتماً فیلم ها و سریال هایی که در شبکه های دیگر روی 
آنتن می روند و دارای نکات تربیتی هستند در شبکه »امید« قابل پخش نخواهند بود. ما اینجا می بینیم یک سری بازنگری هایی انجام می شود و سپس از شبکه 
»امید« هم پخش خواهد شد. نمونه بارز آن فیلم سینمایی »مرد عنکبوتی« که در چهارشنبه آخر سال پخش شد و تا جایی سانسور انجام شده بود که چند تا 
از کاراکترهای این فیلم سینمایی در نسخه پخش شده شبکه »امید« نبودند. در سیر تربیتی شبکه »امید« یک سلبریتی روی آنتن برود به جهت آشنا نبودن 
نوجوانان با جزییات و کلیات موجود در شناخت شخصیت حرفه ای و خصوصی افراد دچار تعارض می شوند، مثاًل می گویند فالن چهره که نقش روحانی را بازی 
کرده، عجب انسان شریفی است و یا خانمی که نقش قدیسه را بازی کرده به دنبال چهره واقعی او در فضای مجازی می گردند و با یک صحنه هایی مواجه می شوند 
که خواه ناخواه بین شخصیت نمایشی و شــخصیت حقیقی آن فرد تفاوت هایی وجود دارد و آن نوجوان را دچار تعارض می کند. همیشه اعتقاد دارم الگو شدن 
برخی از اتفاقات و اشخاص اشتباه است. شبکه »امید« تخصصی است و با رفتارها و اتفاقات یک شبکه عمومی متفاوت است. ما نباید به  رسم عمومیت برخی از 
شبکه ها هر آنچه را مخاطب نیاز دارد به عنوان خوراک القاء کنیم. اینجا فقط درباره نوجوان و احتیاجات نوجوان حرف می زنیم و رفتار می کنیم. ما در برخورد با 
سلبریتی ها و چهره ها باید درست و اصولی رفتار کنیم. کسانی را که تخصص الزم در عرصه هنر دارند، خوش صدا و خوش چهره هستند باید در خدمت اهداف نظام 
و مملکت نگه داریم. متأسفانه چهره ما خودش را وام دار نظام نمی داند درصورتی که همین صداوسیما و بسترهای جمهوری اسالمی باعث شد تا او چهره شود و 
امروز خودش را تافته جدابافته ای می داند که با دستمزدهای هنگفت ۵۰میلیونی و ۱۰۰میلیونی و... و ناز و ادا برای فرهنگ و هنر جمهوری اسالمی قدم برمی دارد. 
آیا این عدالت است که ما بیاییم به چهره ای مبالغ هنگفتی بدهیم و آن هم برای پیشبرد اهداف فرهنگی و هنری این نظام، با ناز و ادا قدم بردارد؟ نمی گویم کار 
هنری سخت است اما هنر قیمت ندارد و به میزان مشتری یا همان مقبولیت، قیمت گذاری می شود. باید در نظر بگیریم این اتفاق به واسطه سرمایه گذاری نظام رخ 
داده است. کدام یک از این ها خودجوش، چهره شده اند؟!  نظام آنتن را در اختیارشان قرار داد؛ هر دقیقه این آنتن هزینه بر بوده و اآلن به جایی رسیده اند که یادشان 
رفته با چه پشتوانه هایی به اینجا رسیده اند. این سلبریتی ها و چهره ها پرورش پیدا نکردند و تربیت نشدند؛ به جایی رسیدند که درباره همه چیز اظهارنظر می کنند. ش

رجبــی   آزاده  فــارس:  
تهیه کننده برنامــه »کی میاد 

ســتاره چینی«، گفت: احیای ســنت زیبا و پربرکت صله 
ارحام، همیاری و کمک در خانواده ها، برپایی مهمانی های 
ســاده و دور از تجمل، آموزش غذاها، احیا و معرفی آداب 
و رســوم و احترام به بزرگ ترها، معرفی صنایع دســتی 
و کارآفرینی در خانواده هــا از اهداف این برنامه اســت. 
او تصریح کــرد: ما با حضــور در جمع گــرم و صمیمی 
خانواده های مختلف از اقوام ایرانی، جمع صمیمی آن ها را 
به تصویر می کشیم. رجبی خاطرنشان کرد: در بخش های 
مختلف برنامه به معرفی مشــاغل خانواده هــا، غذاهای 
سنتی و محلی، بازی های محلی و خانوادگی، شادی های 
دسته جمعی و ساز و آوازهای دورهمی می پردازیم. او بیان 
داشــت: خانواده ها در هر کجای ایران می توانند از طریق 
پیامک 3۰۰۰۰7۲ برای حضــور در برنامه اعالم آمادگی 
کنند. تاکنون همه خانواده هــا با عالقه خود در این برنامه 
شرکت کرده اند و از بین تعداد زیاد خانواده های عالقه مند، 
برای هــر هفته از بیــن پیامک ها، یک خانــواده انتخاب 
می شود. رجبی اظهار داشــت: در این برنامه نگهداری از 
پدر و مادر، باخبر بودن از حال همدیگر، کمک به یکدیگر، 
ساده زیستی، دوری از تجمالت و... به عنوان ستاره هایی در 
شب های دورهمی در نظر گرفته شــده است. او افزود: ما 
مردم را به چیدن این ستاره ها از آسمان مهر و محبت در 

این دورهمی و شب نشینی دعوت می کنیم.

صبا :  فصل سوم سریال »تاج« 
۱7نوامبر)۲۶آبان( از سوی نت فلیکس عرضه می شود. در 
فصل جدید ســریال محبوب »تاج« که مربوط به خانواده 
ســلطنتی بریتانیا اســت، الیویا کلمن بازیگر برنده جایزه 
اســکار نقش ملکه الیزابت دوم را بازی می کند. کلمن این 
نقش را از کلر فوی که در دو فصل قبل، نقش ملکه جوان را 
بازی کرده بود، گرفته است. در این سریال توبیاس منزیس 
نیز ایفاگر نقش شاهزاده فیلیپ همسر ملکه الیزابت است. 
هلنا بونهام کارتر بازیگر نامزد جایزه اسکار نیز در این سریال 
نقش پرنســس مارگارت خواهر الیزابــت را بازی می کند. 
فصل سوم سریال »تاج« دو ســال بعد از نمایش فصل دوم 
این ســریال پخش خود را آغاز می کند. داستان این فصل 
بین ســال های ۱9۶۴ تا ۱977 رخ می دهد. این قسمت با 
انتخاباتی که منجر به نخست وزیری مارگارت تاچر می شود، 
پایان می یابد. نت فلیکس همچنین روز دوشنبه ۱۲آگوست 
قسمت کوتاهی از این فصل را که در آن الیویا کلمن در نقش 
ملکه حضور دارد، منتشر کرد. فصل چهارم سریال »تاج« 
نیز هم اکنون در حال تولید اســت با این حال نت فلیکس 
زمان پخش آن را اعالم نکرده اســت. جالب اســت بدانیم 
کلمن امســال جایزه اســکار نقش اول خود را برای بازی 
در نقش ملکه »آن« یکی از نیــاکان ملکه الیزابت در فیلم 

»سوگلی« کسب کرد.

کامبیز دیرباز هم 

»آقازاده« شد

آموزش مهارت زندگی ایرانی-اسالمی 

در »کی میاد ستاره چینی«

صبا: کامبیز دیربــاز جدیدترین 
بازیگری است که به سریال نمایش 

خانگی »آقازاده« به کارگردنی بهرنگ توفیقی پیوسته است. 
پیش از این، مهدی ســلطانی، امین تاریخ، امین حیایی و 
جمشید هاشم پور هنرمندانی بودند که به عنوان بازیگران 
اصلی سریال »آقازاده« معرفی شده بودند. »آقازاده« تجربه 
تازه حامد عنقا در شبکه نمایش خانگی پس از »قلب یخی« 
اســت که چهارمین همکاری او با بهرنــگ توفیقی را رقم 
می زند. کامبیز دیرباز که نقشی دوگانه را در این سریال ایفا 
می کند، چهره ای به ظاهر خشن و تند دارد که کلید ماجرا به 
دست اوست. دیرباز که این روزها »رالی ایرانی« را به عنوان 
یک رئالیتی شو در شبکه نمایش خانگی دارد، با »آقازاده« 
اولین تجربــه بازیگری در ســریال های مدیــوم نمایش 
خانگی دارد که با ایفای نقشــی خشــن، به کارنامه کاری 
خود اضافه می کند. این بازیگر ۴۴ســاله، سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را در بیســت ودومین دوره 
جشنواره فیلم فجر در سال۸۲ برای بازی در فیلم »دوئل« 
احمدرضا درویش به دست آورد. »به نام پدر« از آثار ابراهیم 
حاتمی کیا، »عیار۱۴« ساخته پرویز شــهبازی و »ساکن 
طبقه وسط« ساخته شهاب حسینی از دیگر آثار سینمایی 
دیرباز اســت. او همچنین در فیلم پرفروش »اخراجی ها« 
ســاخته مســعود ده نمکی نیز نقش »مجید سوزوکی« را 
برعهده داشــته اســت. دیرباز پیش از این در »پیکسل«، 
به عنوان اولین سریال تعاملی با حامد عنقا همکاری داشته 
که به زودی پخش می شــود. »پشــت بام تهران« و »زیر 
پای مادر« نیز از همکاری های او با بهرنگ توفیقی اســت.

اعالم تاریخ منایش 
رسیال »تاج«

کیــوسک

در شرایط فعلی آنقدر بازیگری نمی کنم تا بمیرم  ضبط »شب نشینی«
 مهران مدیری آغاز شد 

جایگزین سریال »بوی باران«  مشخص شد »کرگدن« به نیمه رسید
صبا:  سریال »کرگدن« به نویسندگی مشترک مهرداد کورش نیا و علی اصغری، 
اثری پربازیگر است که در ژانر اجتماعی و اکشن به شبکه نمایش خانگی می آید. 
در خالصه داستان این سریال آمده اســت: پنج جوان، به واسطه مهارت هایشان 
وارد چالش کرگدن مي شــوند و این سرآغاز رفاقت بین آن هاســت، فارغ از این 
که چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پرقدرت طراحي شــده اســت و 
ماجراهاي غیرقابل پیش بیني را رقم مي زند. بازیگران »کرگدن« به ترتیب حروف 
الفبا عبارتند از: مجید آقاکریمی، محمد امین، ســارا بهرامی، ســتاره پسیانی، 
پانته آ پناهی ها، شــراره دولت آبادی، پوریا رحیمی ســام، مصطفی زمانی، هدی 
زین العابدین، کاظم ســیاحی، بانیپال شــومون، نادر فالح، معصومه قاسمی پور، 
الهام کردا و مهدی کوشکی. پیش بینی می شود پخش این سریال اوایل پاییز آغاز 
شود و ســپیده عبدالوهاب تدوین »کرگدن« را همزمان با تولید آغاز کرده است. 
مجری طرح این پروژه مهدی یاری است و »کرگدن« توسط موسسه سرو رسانه 

پارسیان توزیع خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان:  غالمرضا الماسی؛ مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک 
سیما، درخصوص جایگزین سریال »بوی باران« گفت: سریال »ترور خاموش« به 
کارگردانی احمد معظمی و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری در 3۰ قسمت جایگزین 
سریال »بوی باران« می شود. او ادامه داد: این سریال به موضوع مواد مخدر و حوزه 
امنیت می پردازد؛ سریالی که چندین آسیب اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار 
می دهد، معضالت و ناهنجاری هایی که ازجمله آن می توان به طالق، مواد مخدر 
و حاشیه نشینی اشاره کرد. مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما درباره روند 
تولید سریال »سلمان فارسی« توضیح داد: این سریال مراحل پیش تولید خود را 
سپری می کند و اواخر پاییز کلید می خورد. الماسی درباره دیگر تولیدات شبکه 
یک ســیما عنوان کرد: ســریال های »۸7 متر« و »بعد از آزادی« در حال تولید 
هستند. »دردانه های خلیج فارس«، »آســمان هوای باران دارد«، »زیر همکف«، 
»محکومین۲« هم در حال ســپری کردن مراحل پایانی هستند که زمان پخش 

آن ها مشخص شده است.

برنا:  مهران مدیری ضبط برنامه تازه اش را برای شبکه نمایش 
خانگی و  ســرویس او.او.دی آغاز می کند. »شب نشینی« که 
برنامه ای گفت وگومحور و با اجرای مهران مدیری اســت قرار 

است از امروز سه شنبه ۲۲مرداد وارد مرحله تولید شود.
این برنامه با اجــرا و کارگردانی مهران مدیری، تهیه کنندگی 
سیدمصطفی احمدی و نویسندگی امیر وفایی ساخته می شود 

و زمان پخش آن در شبکه خانگی هنوز مشخص نیست.

میزان: اکبر زنجان پور؛ بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، درباره مشکالت معیشت 
بازیگران اضافه کرد: در هر صورت هر شــخص خودش راه زندگی خود را انتخاب 
می کند، من نمی توانم در مورد معیشت بازیگران دیگر نظری بدهم اما اگر وضع 
بد است باید دلیل آن را از تهیه کنندگان پرسید. او در همین رابطه اظهار کرد: باید 
از تهیه کنندگان بپرسیم که چرا پول بازیگران را بموقع نمی دهند، باید پرسید که 
تهیه کنندگان چرا پول بازیگران را می خورند، وقتی یک بازیگر به صورت محدود 
بازی می کند، چطور می توان دســتمزد همان کار اندک را هم خورد. این بازیگر 
پیشکسوت سینما و تئاتر مشکالت سینما را بزرگ دانست و اضافه کرد: البته این 
را بگویم که تهیه کنندگان خوب بسیار زیادی داریم اما وقتی دو نفر کار خطایی 
انجام دهند، نام آن هایی که خوب هستند هم خراب شده و کاًل صنفشان زیر سوال 
می رود. زنجان پور حضورش در عرصه بازیگری را منوط به نقش خوب دانست و 
خاطرنشان کرد: اگر کار خوب پیشنهاد شــود قطعا بازی می کنم، اما در شرایط 

فعلی آنقدر بازیگری نمی کنم تا بمیرم. 


