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قاتل اهلی چهارشنبه
روی پرده سینما میرود

...
نکته

همــذات پنــداری از موثرتریــن القائــات ســینما و
تلویزیون بر مخاطب اســت و بی شک در این فرایند
ســلبریتی ها نقشــی بســیار مهم و موثــری دارند.
بنابراین همــان گونه کــه مخاطب باید بــا افزایش
اعتماد بــه نفس از میــزان همــذات پنــداری خود
بکاهد ســلبریتی ها نیز بایــد با تالش بــرای تعالی
اخالقــی ،الگوی مناســبی بــرای مخاطبــان خود
باشند .بی شــک یکی از پســندیده ترین رفتارهای
اخالقی ،همدلی و یاری رساندن به آسیب دیدگان
در یک بحران است به گونهای که هم مرهم باشند و
هم مراحم نه آن که بحران و بحران زده ها را ابزاری
کنند برای پستهای جدید اینستاگرامی خود و جا
نماندن از اســتیج خودنمایی .دل زخم دیده مردم
 Runwayسلبریتیها نیست.

...

تلویزیون
سیدمحمود رضوی «اکسیژن» را می سازد
فارس « -اکســیژن» ملودرام اجتماعی خانوادگی است و
قصه دو خانواده را به تصویر می کشــد که یکی آتش نشــان
و دیگــری امدادگــر اســت و در ماجراهــای امــداد و نجات
قصه زندگی و کارشــان بــا یکدیگر گره می خورد .ســریال
«اکســیژن» به کارگردانی علیرضا قربانی و تهیه کنندگی
سیدمحمود رضوی برای شبکه پنج سیما در حال نگارش
است .ســیدمحمود رضوی که بیشــتر برای تهیه کنندگی
فیلم هــای ســینمایی موفقی چــون «دهلیز» « ،ســیانور» و
«ماجرای نیمروز» شناخته می شود ،تا به حال سریال های
«پردهنشین» و «پادری» را برای تلویزیون تهیه کرده است.

...

سینمای ایران
پنه لوپه کروز :اصغر فرهادی نابغه است
خبرآنالین « -همــه می دانند» عنــوان فیلــم جدید اصغر
فرهــادی اســت کــه البته کســی چیــز زیــادی دربــاره آن
نمیداند .تا این جای کار میدانیم که بازیگران سرشناسی
چون خاویــر بــاردم ،پنه لوپه کــروز و ریکاردو داریــن در آن
نقش آفرینــی می کننــد .بنابراین هــر خبــر و اظهارنظری
درباره این فیلم توجه عالقه مندان ســینما را به خود جلب
می کنــد .در یکــی از ایــن اظهارنظرهای کمیــاب پنه لوپه
کروز در جشــنواره فیلم ونیز با نشــریه «ویک» درباره «همه
می داننــد» و اصغــر فرهــادی صحبت کــرد .کــروز در این
گفت وگو دربــاره فرهادی گفــت« :به نظر مــن او یک نابغه
است .می توان چیزهای بسیاری از او آموخت و از این روی
من بیصبرانه منتظر بازگشت به صحنه فیلمبرداری «همه
می دانند» هستم .او با وقت گذاشتن ،حقیقت را از دل تک
تک صحنه ها بیرون می کشــد ».این بازیگر کــه این روزها
با فیلــم «قتل در قطار سریع الســیر شــرق» به پرده ســینما
بازگشته است ،اعالم کرد که فیلمبرداری «همه میدانند»
در انتهای ماه نوامبر به پایان خواهد رسید .اصغر فرهادی
سال گذشته با فیلم «فروشنده» برای بار دوم اسکار گرفت.

ده نمکی «زندانی ها» را می سازد
فــارس  -مســعود دهنمکی بــرای ســاخت فیلم ســینمایی
«زندانیهــا» هفتمین اثر ســینماییاش درخواســت پروانه
ساخت به وزارت ارشــاد ارائه داد .این فیلم هفتمین اثر بلند
سینمایی ده نمکی به شــمار میآید که برای دریافت پروانه
ساختازوزارتارشادبهعنوانتهیهکنندهوکارگرداناقدام
کرد« .زندانی ها» با موضوع اجتماعی آماده میشود و وقایع
آندرتاریخمعاصرمیگذرد.دهنمکیماننددیگرآثارخوددر
اینفیلمنیزبهدنبالارزشهایفراموششدهودغدغههای
انسانیاست.دهنمکیقصدداشتدرآستانهچهلمینسال
پیروزی انقالب اســامی فیلم «طیب خان» را بســازد که به
دلیلموانعیکهبرسرراهتولیدفیلمایجادشدوفصلمناسب
فیلمبرداری که از دســت رفت تصمیم گرفــت تولید فیلم را
به سال آینده و همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اســامی موکول کند و فیلمنامــه اجتماعی «زندانــی ها» را
برایتولیدآمادهکرد.بهمحضدریافتپروانهساختمراحل
اجراییفیلمانجامشدهوفیلمواردمرحلهتولیدمیشودکهبا
پیشبینیهایانجامشدهفیلمبرایحضوردرجشنوارهسی
وششمفیلمفجرآمادهخواهدشد.

میزان -سخنگویشورایصنفینمایشگفت" :قاتلاهلی"بهکارگردانی"مسعودکیمیایی"ازچهارشنبهیکمآذرماهدرگروهآزادیاکرانخواهد
شد .فرجی گفت :فیلم سینمایی "قاتل اهلی" به کارگردانی "مسعود کیمیایی" از چهارشنبه یکم آذرماه در گروه آزادی اکران خواهد شد .گفتنی
استپرویزپرستویی،امیرجدیدی،پرویزپورحسینیوحمیدرضاآذرنگازجملهبازیگرانیهستندکهدرفیلم"قاتلاهلیبهایفاینقشپرداختهاند.

...

نگاهی به فصلجدید برنامه «فوتبال»120

نود یهایبینالمللی

«

خبر

»

محمد عنبرسوز  -با توجه به تعداد زیاد و ساعت پخش بعض ًا نامناسب بازی های فوتبال در اروپا که امکان تماشای
همه بازی ها را به مخاطب نمی دهد ،ســال ها بود که خأل یــک برنامه تخصصی در حوزه فوتبال خارجی احســاس
می شــد؛ برنامه ای که مثل «نود» در فوتبال داخلی عمل کند و عالوه بر پرداختن به خالصــه بازی ها ،بیننده را در
جریان حواشی و نکات جذاب خارج از مستطیل سبز هم قرار دهد .پساز بررسیهای فراوان مسئوالن رسانه ملی
و حتی چندین مورد اقدام به دوبله برنامههای مشابه خارجی ،باالخره این عادل فردوسیپور ،تهیهکننده و مجری
کاربلد برنامه «نود» و یکی از مطلعترین و پیگیرترین نیروهای تلویزیون در زمینه فوتبال خارجی بود که تصمیم به
تولید چنین برنامهای گرفت و تهیهکنندگی «فوتبال  »120را پذیرفت ،اما اجرای آن را به مجریان جوانتر سپرد .با
گذشت بیش از چهار سال از نخستین پخش «فوتبال  ،»120حاال این برنامه مخاطبان خودش را پیدا کرده و به پای
ثابت پنج شنبه شبهای شبکه ورزش تبدیل شده است .در این مطلب نگاهی به جایگاه ،میزان موفقیت و برخی
کاستیهای این برنامه در فصل جدیدش خواهیم داشت.

▪ردپای عادل

سابق اســپانیایی را به دنبال داشــت و بسیار به آن
توجه شــد .همین موضوع نشــان می دهــد که اگر
هماهنگی هــای بهتری شــود ،می تــوان به حضور
بازیکنــان ،مربیــان و کارشناســان مهم تــر جهــان
فوتبال در این برنامه هم امیدوار بود .چرا که نه؟

▪استودیوی آرام

با ایــن کــه اســتودیوی «فوتبــال  »120طراحی
بســیار خوبــی دارد و در این چند فصل ،هر ســال
بهتــر از ســال قبــل هم شــده ،امــا ایــن برنامه که
آیتم هایش بســیار جذاب و بــا ریتم خــوب دنبال
می شود ،در استودیو بســیار کم اتفاق تر از چیزی
اســت که انتظــار می رود .بخشــی از این شــرایط
کامــا طبیعــی و معلول فضــای رســانه ای حاکم
بر دنیاســت؛ زیــرا در بخــش فوتبــال خارجــی
نمی توان انتظار داشــت که مهمانانــی از فوتبال
اروپا به اســتودیوی برنامه یا روی خــط بیایند .اما
این خأل که حضور مجری بانشاط و مسلطی مانند
محمدحســین میثاقی هــم تغییــر چندانی در آن
ایجاد نکرد ،می تواند با روش های دیگر ،تا حدی
جبران شود .البته روشن است که تولیدکنندگان
برنامــه متوجــه این موضــوع شــده و به اســتفاده
از روش هایــی بــرای گرمــا بخشــیدن بــه فضای
استودیو روی آورده اند ،اما «فوتبال  »120هنوز
هم ظرفیت های زیادی دارد که به آن توجه نشده
است.

حضـور مهم تریـن برنامه سـاز ورزشـی کشـور
در مقـام تهیه کننـده «فوتبـال  ،»120از جهـات
مختلفـی بـرای ایـن برنامـه مهـم بـود و در نهایـت
موجـب موفقیتـش شـد .غلبـه نـگاه فردوسـی پور
ریتـم تنـد و جذابـی را در ایـن برنامـه ایجـاد کـرده
کـه باعـث می شـود بیننـده نتوانـد بـه راحتـی
قیـد آن را بزنـد .ایـن ریتـم خـوب البتـه تـا حـدی
هـم مدیـون محتـوای غنـی و جذابـی اسـت کـه از
چهـار لیـگ معتبـر اروپایـی تغذیـه می شـود ،امـا
نحـوه اجرایـش هـم بسـیار مهـم اسـت و همـکاران
فردوسـی پور بـه خوبـی از پس ایـن کار برآمده انـد.
فضـای آیتمیـک برنامـه در قالـب سـه مجموعـه از
تولیـدات ،به مخاطـب عرضه می شـود .دسـته اول
میان برنامه هـای ویـژه ای هسـتند کـه بر اسـاس
اتفاقـات روز تهیه یـا ترجمه می شـوند .ایـن آیتم ها
کـه شـامل نـگاه ویـژه بـه بازی هـای مهـم و اتفاقات
حاشـیه ای با رویکردی اجتماعی هسـتند ،معموال
بـا اسـتقبال زیـادی مواجـه می شـوند و آیتم هایـی
که خود عـادل روی آن هـا صحبت می کند ،بسـیار
محبوب هستند .ترکیب سـه عامل تصاویر جذاب،
متن هـای زیبـا و پـر از اطالعـات و همچنیـن صـدا و
لحن خوب گوینـده ،بهترین بخش «فوتبال »120
را تولید می کند .دسـته دوم آیتم هـای ثابت برنامه
از جملـه مـرور خالصـه بازی هـا ،خـارج از دیـد،
برترین هـای هفتـه ،اتفاقـات طنـز (در دو بخـش)
و ...هسـتند کـه آن هـا هـم مخاطبـان خودشـان را
دارنـد و باالخـص بخش فـان که بسـیار بـه آن توجه
می شـود .اما بخش سـوم که شـامل اتفاقـات درون
اسـتودیوی برنامـه اسـت ،حکایـت نسـبتا متفاوتی
بـا آیتم هـا دارد.

▪ارتباطات

وقتی نخستین مصاحبه تصویری الکساندر نوری
با یــک رســانه ایرانــی ،پس از قبــول هدایــت تیم
فوتبــال وردربرمــن ،از طریق اســکایپ در برنامه
«فوتبال  »120انجام شــد ،همه فهمیدند که این
شیوه ارتباط اینترنتی چقدر می تواند به جذابیت
برنامه کمــک کند .در فصــل جــاری فوتبالی هم
برنامه ارتباطات تصویری جذابی با ژاوی هرناندز
و گایــزکا مندیتــا برقرار شــده کــه هیجان زدگی
تعداد زیــادی از طرفداران ایــن دو بازیکن بزرگ

کمک 50هزار دالری «یانگوم» به
زلزله زدگان کرمانشاه

▪تولید محتوای تحلیلی

ترکیبسه
عامل تصاویر
جذاب،
متنهای زیبا و
پر از اطالعات،
وهمچنین
صدا و لحن
خوب گوینده،
بهترینبخش
«فوتبال
 »120را تولید
میکند

یکــی از تولیــدات جــذاب و مخاطب پســند «نود»
بخش هــای مربــوط بــه آنالیــز مســابقات فوتبــال
اســت که توســط تیم حرفــه ای آنالیــز ایــن برنامه
تولید می شــود و مورد توجه بســیاری از بینندگان
قرار می گیرد .در نســخه خارجی هم در حالی که
آیتم هــای برنامه «فوتبال  »120معموال بیشــتر به
حواشی مسابقات مهم ،آمارها ،مصاحبه بازیکنان
و مربیــان و ...می پردازند ،چند هفتــه پیش آنالیز
جــذاب و ویــژه ای از بــازی منچســتر یونایتــد و
لیورپــول ،روی آنتن رفــت و به همه یــادآوری کرد
که این برنامه چه ظرفیت های ناشــکفته ای دارد.
برنامه ســازان «فوتبــال  »120شــاید نتواننــد بــا
رونالدو و مســی مصاحبه اختصاصی ترتیب دهند
یــا گزارشگرانشــان را بــه ورزشــگاه های بــزرگ
دنیا بفرســتند ،اما حتمــا می دانند که ایــران پر از
اســتعدادهایی اســت کــه می تواننــد تحلیل های
ویژه ای از بازی های مهم دنیای فوتبال ارائه کنند
و کار تولیــد محتوا را بــه بهترین نحــو انجام دهند.
از طرفی تیم ســازنده برنامــه هم فــن ارائه جذاب
اطالعات بــا بهتریــن روش هــای برنامه ســازی را
می دانند و ترکیــب این دو عامــل می تواند فضای
برنامــه را به جــای آن کــه محــدود به قرعه کشــی
شــرکت کنندگان در مســابقه پیامکــی باشــد ،بــه
فضای بسیار جذاب تری تبدیل کند.

▪موضوعمحوری

درطولسالهایطوالنیآشناییمردمایرانباعادل
فردوسیپور،بارهاگفتهشدهکهمهمترینتهیهکننده
برنامههای ورزشــی در ایــران توانایــی بینظیری در
غافلگیر کردن مخاطبانــش دارد .عادل کــه این کار
را بارها در «نــود» و گزارشهای ویــژهاش انجام داده
بود ،چند هفته پیش با تدارک یک ویژه برنامه با محور
دو بــازی رایانــهای فوتبــال مهم دنیــا ،یعنــی FIFAو
 ،PESمخاطبان «فوتبال  »120را هــم ذوقزده کرد.
این برنامه عالوه برآیتمهای متعدد و بســیار جذاب،
حاوی مصاحبه بــا قهرمانــان ایران در این رشــته هم
بود و بســیار توجه مــردم را جلــب کرد؛ به طــوری که
ویدئوهایمربوطبهآنتاچندروزبعددرفضایمجازی
بین مخاطبان دستبهدســت میشــد .پرداختن به
چنین موضوعی عــاوه برنشــان دادن ظرفیتهای
حرفهای تیم برنامهســاز «فوتبال  ،»120نشــان داد
که تهیهکننــدگان این برنامه همــواره در تالش برای
افزایش کیفیت کارشان هستند و روشهای مختلف
و جدیــدی را امتحــان میکنند .به نظر میرســد اگر
برنامههایبیشتریازاینمجموعه،حاویموضوعات
محوری مهم باشــد و به نوعی کل آن برنامه ،از سوال
پیامکی گرفته تا آیتمهای ویژه و مصاحبهها ،با هدف
همان موضــوع ویژه باشــد ،میتوان بیــش از پیش به
اقبال عمومــی درباره «فوتبــال  »120امیــدوار بود.
قطعا چنین موضوعاتی بسیار جذابتر از آن است که
مثال با یک مربــی یا بازیکن بازنشســته ایرانی ارتباط
تلفنی برقرار شود و صرفا براســاس نظرات شخصی
خودش ،که تجربه نشان داده معموال تفاوت چندانی
همبانظرمردمعادیندارد،دربارهبهترینبازیکنان،
مربیان،سیستمهایتاکتیکیوتیمهایجهاناظهار
فضلکند.

«لــی یانگ آئــه» بازیگر مشــهور ســریال های کــره ای که
در ایران با نام «یانگوم» شــناخته می شــود  50هزار دالر
به زلزلــه زدگان کرمانشــاه کمک کــرد .به گــزارش ایرنا
از رایزنــی مطبوعاتی ســفارت جمهوری اســامی ایران
در ســئول ،چک ایــن بازیگــر کــه در ایــران عالقه مندان
زیادی دارد روز گذشــته توسط «لی ســونگ گیو» رئیس
بنیاد کمک بــه معلوالن کــره جنوبی به حســن طاهریان
ســفیر کشــورمان در کــره جنوبــی تحویــل شــد .وزارت
امــور خارجــه کــره جنوبــی نیــز پیشــتر بــا صــدور بیانیه
رســمی ،ضمن ابــراز مراتــب تاســف عمیق خــود از جان
باختن شــماری از هموطنانمــان در زلزله مهیب اســتان
کرمانشــاه ،با خانواده های داغدار ایــن واقعه دلخراش،
ابراز همدردی کرده بود' .لی ســونگ گیــو' رئیس بنیاد
کمک به معلوالن کره جنوبی در دیدار با سفیر کشورمان
در سئول گفت :این هنرپیشه کره ای ،همزمان با اعطای
کمک مذکــور ،خواهان اعــام مراتب انــدوه و همدردی
خود با زلزله زدگان کشــورمان و احتــرام و عالقه خود به
مردم کشورمان شده است .همچنین تعدادی از بنیادها
و شــرکت های کره ای ضمن تماس با ســفارت جمهوری
اسالمی ایران و ارســال ایمیل ،مراتب اندوه و همدردی
خــود را راجع بــه جــان باختــن شــماری از هموطنانمان
در زلزله کرمانشــاه اعالم کردند و آمادگــی خود را برای
ارائه هرگونه کمــک ابراز داشــتند.خانم 'لــی یانگ آئه'
با بازی در ســریال جواهری در قصر که در ســال 2003
توســط کانال ام بی ســی کره جنوبــی تهیه شــد در ایران
به شــهرت رســید .خانــم« لــی» پس از وقــوع زمیــن لرزه
در ایران و عراق ،با مردم آسیب دیده این مناطق هم ابراز
همدردی کرد و در اینســتاگرام خود نوشت« :زمین لرزه
در ایران و عراق زندگی بسیاری از مردم را در معرض خطر
قرار داده اســت .ایران زیبا به ســرعت احیا خواهد شــد.
موفق باشــید .حال مــن خوب بــود اما اکنون پــس از این
حادثه احساس ناامیدی می کنم» .

...

سینمای جهان

عاملقتلهمسر«رومنپوالنسکی»درگذشت
خبرآنالیــن  -چارلز
منسون رهبر حلقه ای
کــه ســال 1969
«شــارون تیت» همسر
رومــن پوالنســکی
و شــش نفــر دیگــر را
بــه قتــل رســاندند ،از
دنیــا رفــت .اعضــای
فرقــه منســون کــه به
«خانــواده منســون»
مشــهور بودنــد ســال
 1969دســت بــه
جنایتی هولناک زدند
و در آن هفت نفر را به قتل رساندند.
یکــی از قربانیــان «شــارون تیــت» بازیگــر سرشــناس
هالیوود و همســر بــاردار رومن پوالنســکی کارگردان
برنده جایزه اســکار بود .او در خانــه اش به همراه چهار
نفر دیگر با ضربات چاقو به قتل رسید .اعضای «خانواده
منســون» فــردای آن روز نیــز یــک زوج ثروتمنــد را در

لس آنجلــس کشــتند.
خبر درگذشــت منسون
نخســتین بــار به نقــل از
خواهــر شــارون تیت در
رســانه ها مخابره شد .او
اعالم کــرد که خبــر را از
مقامات مسئول دریافت
کرده است.
چارلــز منســون بــاور
داشت که در نظمی نوین
رهبری جامعه را به عهده
خواهد گرفت .او امیدوار
بود که پساز این جنایات
انگشت اتهام جامعه آمریکا به سمت سیاهپوستان نشانه
رود .گرچه منسون خودش به شــکل مستقیم کسی را
به قتل نرساند اما به دلیل صدور دستور قتل ها در سال
 1971به مرگ محکوم شد .پیش از اجرای حکم اعدام
او ،با تغییر قوانین در کالیفرنیا مجازات اعدام لغو شد و
حکم او به حبس ابد تغییر کرد.

زیباترین
وبهیادماندنیترین
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