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«هفت» همزمان با جشنواره
روی آنتن میرود

...

چهره ها و خبر ها
ساعد سهیلی در سی وششمین جشنواره ملی فیلم فجر با
دو فیلم «التــاری» محمدحســین مهدویان و
«اتاق تاریک» ســیدروح ا ...حجــازی حاضر
خواهد بود .او همچنین «ماالریا» را هم آماده
توزیع در شبکه نمایش خانگی دارد.
نازنین بیاتی این روزها در سریال کمدی «گلشیفته» ویژه
شبکه نمایش خانگی بازی می کند .این سریال
بــه کارگردانــی بهــروز شــعیبی ســاخته
میشود و چند ستاره سینما از جمله مهناز
افشار ،هومن ســیدی و مهدی هاشمی
هم در آن حضور دارند.
باشگاه خبرنگاران جوان  -پژمان بازغی به زودی با اکران
فیلم ســینمایی «شــاخ کرگدن» به ســینماها
می آید .همچنین او امســال در جشنواره
فیلم فجر ،با درام عاشــقانه «هایالیت» به
کارگردانی اصغر نعیمــی حاضر خواهد
بود.
مهر  -ملیکا زارعی (خاله شادونه) مجری کودک دوباره به
مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه و ســرپل ذهــاب مــی رود و
برنامه هــای ویــژه ای بــرای بچه هــا اجرا
می کند .طبق اعــام تهیه کننده ،این
برنامه ها ممکن اســت نیمه دوم دی
ماه از شبکه دو پخش شود.
باشگاه خبرنگاران جوان -تصویربرداری مستند «سریک»
به کارگردانی بهاره افشاری به پایان رسید .این
مستند به اسب سردار آزمون میپردازد و به
مــوازات آن بخش هایــی از زندگــی ایــن
فوتبالیســت ملی پــوش هــم بــه تصویر
کشیده شده است.

...

سینمای جهان

آرنوفسکی :بعد از ساخت «مادر!»
دچار آسیب روحی شده ام

ســارا صالحی  -چنــد هفتــهای از پخش برنامه ورزشــی
«رکورد»گذشتهاستوباوجودمجریپرتوانوباانگیزهای
چون میثاقی ،انتظار میرود مســیر ناموفــق برنامههایی
را که به شکلی کســالتبار و بدون خالقیت به موضوعات
غیرفوتبالــی میپرداختند ادامه ندهــد و مقدمهای برای
ساختویژهبرنامههایورزشیپربینندهدردیگررشتههای
ورزشیباشد.میثاقیدراولینتالشمستقلبرنامهسازی
ازاستادش،باساختبرنامهایکههنوزردپایاستاددرآن
دیده میشود ،کوشــیده ضمن معرفی ورزشکاران موفق
و گمنام بومی و شناساندن ارزشهای آنان ،از تکقطبی
بودن ورزش کشــورمان بکاهد .ببینیم آیا محمدحســین
میثاقی،دراینراهموفقبودهیانه؟
▪رویکردینوبهورزشهایغیرفوتبالی

با وجود این کــه مخاطب «رکورد» با ســاختاری متفاوت
از دیگر برنامه های ورزشــی تلویزیون روبه رو نیست ،اما
بناســت این برنامه نگاهــی هرچند گذرا به رشــته های
ورزشی داشته باشد که کمتر دیده می شوند« .رکورد»،
در قالب آیتم های متنوع و دعــوت از مهمانان به صورت
حضوری یا با ارتباط زنده تلفنی ،پرونده ای را برای مرور
مهم ترین رویدادها و به ویژه موفقیت های ورزشی طول
هفته در ســطوح ملی و بین المللی می گشاید .مهمانان
متناســب با موضوع هفتــه ،با ترکیبــی از ورزشــکاران،
مربیان و متولیان امور ورزشــی انتخاب می شوند .تمام
تالش تیم برنامه ســاز بر این هدف متمرکز است که یک
برنامهورزشی جذاب اما غیرفوتبالی را با شکل و شمایلی
روی آنتن ببرند که هم خألهای موجود در زمینه معرفی
قهرمانان دیگر رشته های ورزشی و موفقیت های آنان را
در تلویزیون پوشــش دهد و هم به بهانه معرفی صاحبان
عناوین و مدال آوران هر رشــته ،به مسائل و کمبودهای
آنان نیم نگاهی بیندازد و به گوش مسئوالن هم برساند.
جوان
اســتعدادهای
از طرفــی ،این برنامــه با دعــوت از
ِ
ِ
درخشــان هــر رشــته ،معــرف زمینه هــای غیرفوتبالی
برای حضور پررنگ تر ورزش دوســتان نســل نــو در این
گونه رشته هاســت .با این حــال ،این برنامــه در قیاس با
برنامه هایــی مانند «نــود» نگاهی انتقادی و چالشــی به
ماجراهای ورزشــی کشــور نــدارد و با رویکــردی مثبت
ساخته شده اســت .اتفاق ًا «رکورد» در این چند قسمت،
نشان داده که آبرومند و در شأن رسانه ملی است.

باشگاه خبرنگاران جوان-میرباقریمعاونسیمایرسانهملی،دربارهزمانپخش«هفت»گفت«:برنامه«هفت»بهتهیهکنندگیسعیدپروینی،
باآغازسیوششمینجشنوارهفیلمفجررویآنتنمیرود.عواملتولیدآنهماکنونمشغولآمادهسازیبرایاجراییشدنبرنامههستند».وی
دربارهمجریبرنامهخاطرنشانکرد«:چندینمجریبرایاینبرنامهانتخابشدندکهانتخابنهاییرابهتهیهکنندهبرنامهسپردهام».

نگاهی به «رکورد» جدیدترین برنامه ورزشی شبکه 3
و اولین تجربه مستقل برنامه سازی محمدحسین میثاقی

« رکورد» بدونفوتبال
میثاقبدونعادل

رکـ
ـ
ـ
ورد

جمع

ه
ساع

▪اجرایپرهیجانامابیچالش

میثاقــی تندتنــد ،بیتپــق و باهیجان حــرف میزنــد و تا
مخاطب عام به خــودش بیاید ،چند عبــارت از حرفهای
میثاقی را از دســت داده؛ ولی مخاطب ثابــت برنامههای
ورزشــی با ضرباهنگ و نــوع ادبیات وی آشناســت و به آن
خو گرفته است .شاید مهمترین سهم جذابیت اجرای وی
را بتوان همین سبک خاص گفتاریاش دانست .البته در
برنامه «رکورد» کمی از این ریتم و هیجان گفتاریکاسته
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شده .شــاید یکی از دالیل آن نبود پارتنری در اجرا باشد چرا
که معموال میثاقی را با محمدرضا احمدی ،دوست و همکار
گزارشگرش و دوئل کالمی میانآنها به یاد میآوریم .از آن
جایی که وی کارشــناس و عالقهمند دوآتشــه فوتبال است،
یکیدیگرازدالیلافتریتمیکمیثاقیدر«رکورد»رانسبت
به برنامههای سابق ،میتوان در حوزه اجرای غیرتخصصی
وی جســتوجو کرد .این نکته ،خللی به کلیت اداره برنامه،
تهیه آیتمها و نیز گفتوگوهای دونفره میثاقی و مهمانانش

از حیث جامعیــت اطالعات وارد نکرده .همچنین ســادگی
و خودمانــی بــودن ،مهمترین شــاخص اجرای اوســت؛ این
ویژگی در گفتوگوهایش با مهمانان بیش از دیگر بخشها
احساس میشــود تا بدون اســترس و پردهپوشی خاصی به
بیان ابعاد مختلف موضوع برنامه بپردازند .البته از آن رو که
مخاطببابرنامهایچالشیروبهرونیست،ازتبوتابسوال
کردنهاییازجنسفردوسیپورهمخبرینیست.
▪همهعواملدرخدمتمحتوا

دکور جذاب و ورزشــی «رکــورد» ،پیش از هر چیز به چشم
مخاطب میآید و در قیاس با دیگر برنامههای ورزشی از این
دست،کم و کاستی در آن دیده نمیشود .میانبرنامههای
متنوع «رک ــورد» با مــرور پیشینه رکـــوردداران و مقام ها و
ِ
عناوینشان،ازخاطراتطالییقهرمانانملیماغبارگیری
میکندوبهبرخیازمسائلبراینخستینباراشارهمیشود.
تنوع سوژهها و موضوعات «رکورد» ،کار تیم برنامهساز و اتاق
فکررابرایتهیهآیتمهایتصویریوکلیپهایبهروزدشوار
می کند .این بخش های کوتاه ،ضمن بررسی همه جانبه
یک موضوع جدید در هر هفته ،به علل و عوامل موفقیت یا
شکست ورزشکاران و مربیانرشتههای مختلف ورزشی به
صورتیکارشناسانهوتخصصینظرمیافکند.میانبرنامهها
شامل نماهنگ های مرتبط با هر بخش از برنامه هستند و
گزارش های تلخ و شیرین تهیه شده ،معموال با ترکیبی از
متننرمونریشنجذابویکموزیکورزشیمناسبهمراه
میشوند.بااینکهبخشهایگفتوگویبرنامه،طوالنیدر
نظرگرفتهشدهاندولیاینتنفسهایکوتاهجاندوبارهای
به تنه اصلی «رکــورد»
مــــیبــــخــــشــــد.
گــاهــی در ایــن
بـــخـــشهـــای
مـــــیـــــانـــــی،
کــلــیــپهــای
مستند مرتبط
هــم گنجانده
میشود.

راهطوالنی میثاقی تا «رکورد»
مســیر آینده میثاقی با یک انتخاب رشته دانشــگاهی اشتباهی
به قاب تلویزیون و گزارشــگری پرهیجان جهــان فوتبال ختم به
خیر شــد .اما عشــق و عالقه وافرش به دیدن و گــزارش فوتبال
به ســال ها پیش از آن برمی گردد؛ دورانی که پوســتر قهرمانان
نامی جهان را به دیوار اتاقش می زد و کارت های ورزشــی جمع
می کرد و از این بابت بارها مورد عتاب والدینش قرار گرفت .اما
داســتان ورودش به این حرفه با یک تســت صــدا و تصویر جدی
شد و کارش را با رادیوی شهر محل تحصیلش ،کرمانشاه شروع
کرد .پس از آن در گروه اجتماعی تلویزیون کرمانشــاه مشــغول

به فعالیت شــد و در این حین ،بازی ها و حواشی مسابقات لیگ
برتــر فوتبــال کرمانشــاه را گــزارش می کرد و برای شــبکه ســه
می فرستاد .با پذیرش پیشنهاد این شبکه برای ادامه فعالیتش
بعد از اتمام تحصیالت ،بــه تهران عزیمت کرد و بــا گرفتن نمره
قبولی در تســت گــزارش فوتبال از عادل فردوســی پور ،ســر از
برنامه جنجالی و حرفه ای «نود» درآورد .شــاید بتوان مهم ترین
دلیل رشد جهشی میثاقی را با روش کار متفاوت و آموزش های
فشرده کاشف او ،فردوسی پور مرتبط دانست .در ابتدا کارش را
از گرفتن گزارش های میدانی آغاز کرد و بعد از آن به سمت اجرا،

...

تلویزیون

گزارشــگری و تهیه کنندگــی پیــش رفت.
البته وی در سوابق کاری اش ،گزارشگری
بازی های آسیایی  2014و جام ملت های
آســیا  2015را هــم دارد .بعد از ســال ها
گزارشــگری و شــاگردی فردوســی پور ،در
برنامه «نود» در شــبکه ســه و «فوتبال »120
در شــبکه ورزش ،حاال نوبت به تولید و اجرای
برنامــه ای مســتقل با امضــای خود وی رســیده
است.

ساخت «ستایش  »3قطعی شد
فارس  -با گذشــت ســه ســال و نیم از پایان فصل دوم ،فصل
ســوم ســریال پرمخاطــب «ســتایش» در قالب 30قســمت
ساخته خواهد شد .تاکنون  20قســمت از این فصل توسط
سعیدمطلبیبهنگارشدرآمدهاستونگارشسریال،تایک
ماه آینده به پایان میرســد و بعد از آن گروه وارد مرحله پیش
تولیدخواهندشد.قصهفصلسومدرادامهفصلدوماستو
درستازفردایروزیآغازمیشودکهدرقسمتپایانیپخش
شد .بازیگران ثابت «ستایش» در این فصل نیز حضور دارند و
بازیگرانجدیدیهمبنابرقصهبهسریالاضافهخواهندشد.
با این که شنیده میشد ممکن اســت کارگردان این سریال
تغییر کند ،اما قرار براین است که «ستایش »3به کارگردانی
سعیدسلطانیبرایشبکهسهسیماتولیدشود.

معاون سیما :تقریبا نام معتبری نیست که
خواستار همکاری با تلویزیون نباشد
ایسنا  -سیدمرتضی میرباقری در نشست دست اندرکاران
جشنواره تلویزیونی جام جم گفت« :براساس نظرسنجیها
مردمایرانروزانهسهساعتونیمبینندهبرنامههایتلویزیونی
هســتند که البته با توجه به ســن ،جنس و محل سکونت این
میزانساعتمتغیراست».ویتاکیدکرد«:اصوالگروههایی
تــاش میکنند آمــار مراکز معتبــر نظرســنجی را در زمینه
مقبولیترسانهزیرسوالببرند.اینگروهتنهابهافراداطراف
خود و گروههایی استناد میکنند که در محدوده مطالعاتی
قرار دارند .در حالی کــه مراکز آماری معتبر با توجه به میزان
جمعیتدرسراسرکشورازمقبولیت 83درصدیشبکههای
سیماخبرمیدهند».معاونسیماازحضورنامهایبزرگدر
تولیدمجموعههاینمایشیدرتلویزیونخبردادواضافهکرد:
«تقریب ًاامروزناممعتبریدرزمینهتولیدفیلموسریالنیست
که خواستار همکاری با ما نباشــد .نامهای آشنای بسیاری
وجود دارند که عالقه مندند از این رســانه قدرتمند استفاده
کنند و آثارشان را در اختیار بینندگان بیشتری قرار دهند».
ویترددهنرمندانوبرنامهسازانازتلویزیونبهسینمارانقطه
قوتیدرکارتولیددانستوافزود«:مسلماتجربهمدیومهای
متعدد بــه هنرمنــدان فرصت تجربه انــدوزی بیشــتر و ارائه
کارهایپختهترراخواهدداد».

آی ســینما  -دارن آرنوفســکی که امســال با ســاخت فیلم
«مادر!» حســابی جنجال ساز شــد و خشــم و نفرت بیشتر
ســینماروهای آمریکا را برانگیخت ،در مصاحبه اخیرش با
ایندیوایر گفته است دلش نمیخواهد سراغ ساخت هیچ
فیلم جدیدی برود چون بیش از حد نیاز به استراحت دارد.
این فیلم ساز  48ساله آمریکایی در توضیح دلیل خستگی
مفرطشگفته:روندفشردهساخت«مادر!»چنانفشاریبه
روح و روانش آورده که فعال تا مدتی قصد انجام هیچ کاری را
ندارد و فقط میخواهد به تماشای فصل جدید سریالهای
تلویزیونی محبوبش از جمله «ریکی و مارتی» و «بازی تاج و
تخت» بچسبد.
آرنوفســکی درباره روند تولیــد فیلم «مــادر!» توضیح داده
است« :ما با چنان شتابی این فیلم را به پایان بردیم که االن
فقط نیــاز به اســتراحت دارم .چــون اســتودیو (پارامونت)
تاریخ اکران را یک ماه جلو انداخت تا فیلم در جشنوارههای
سینمایی به نمایش درآید و سر و صدا به پا کند تا بعد ببینند
نتیجه اش چه می شود و من به هر سازی که زدند رقصیدم.
معنایش این است که به مدت یک ماه روزی  20ساعت کار
کردم .تابستان نداشتم .در تمام ماه اوت روزی  20ساعت
کار می کــردم که فقط بــه زبان هفــت روز هفتــه و به مدت
پنج هفته اســت .اوت ما هم این جوری به ســر رسید .فیلم
را تمام کردیم .یکی دو روزی تعطیل بــودم و بعد بالفاصله
ناچار شــدم کت و شــلوار به تن کنم و در ونیز حاضر شــوم.
جنونآمیز بود».
به همین دلیل هــم کارگردان «قوی ســیاه» تاکید می کند
فعال منتظر هیچ کار جدیدی از او نباشید« :کل ماجرا به من
صدمه روحی زده و فقط می خواهم مدتی را به حال خودم
باشم و فصل سوم «ریکی و مارتی» و فصل جدید «بازی تاج
و تخت» را که در راهاست تماشا کنم».
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