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اورهان پاموک

پاموکبهدلیلرمان«ناممنسرخ»جایزهنوبلادبیاتسال 2006رابهنامخودشثبتکرد.اینرمانکهعینا...غریبآنرابهفارسیبرگردانده،بخشیازتاریخترکیهدرزمانامپراتوری
عثمانیرابهتصویرمیکشد.دراینرمانشخصیتهایمختلفباتکنیکچندصدایییاپلیفونی،حوادثمختلفراروایتمیکنند.پاموکدراینرماننگاهیبهنقطهمشترکتاریخ
ترکیه و ایران هم دارد ،ضمن اینکه به شرح عشق و قتل در این رمان میپردازد .او در این رمان ،همچنین چگونگی روابط بین دو فرهنگ غرب و شرق را از زبان نقاشان روایت میکند.

دستپخت متفاوت
عادل و رفقا

جزئیات و پشت پرده ویژه برنامه
جامجهانی« ،بیست چهارده»
با نزدیک شدن به مسابقات جامجهانی 2014برزیل
ویژه برنامههای تلویزیون برای یک ماه برگزاریاین
مسابقات کم کم آغاز میشود .دراین بین بااینکه
شــبکه ورزش راه افتاده و قاعدت ًا باید بار اصلی
پخش و تحلیل مسابقات بر عهدهاین شبکه باشد
اما به علتهای مختلف شبکه سه دراین دوره هم
نقشی کلیدی در پوشش بازیهای جامجهانیایفا
خواهد کرد و عادلفردوســیپور هم نفر اصلی
شبکه ســه دراینایام خواهد بود .برنامه «بیست
چهارده» اولین تجربه عادلفردوســیپور برای
تهیهکنندگی یک برنامه ویژه جامجهانی اســت.
«بیست چهارده » که قرار اســت هشت ساعت
تمام آنتن شبکه سه را درایام برگزاری مسابقات
پر کند به قول خودفردوسیپور پروژه سنگینی
اســت واینکه بتوان مخاطب را هر شب تا صبح
پای تلویزیون نگه داشــت دشــوار است .چون
فردوسیپور معتقد اســت بعضی از بازیها چیز
خاصی ندارند از طرفی مســابقات لیگ جهانی
والیبال که تیم ملیایران هــم در آن حضور دارد
بهعالوه همزمانی  15روز دوم جامجهانی فوتبال
و برنامه «ماه عســل» هم از مشکالتی است که
فردوسیپور باید با آن دســت و پنجه نرم کند.
امااینکه دراین برنامه چه خبر است و مخاطب قرار
است چه دستپختی از عادلفردوسیپور را ببیند،
سؤاالتی است که قطع ًا بســیاری از مخاطباناین
برنامه به دنبال پاســخ آن هســتند .صبا دراین
گزارش به ســراغ چند تن از عوامل تولید برنامه
رفته و اطالعات جامع و کاملی از آن چه شــما در
«بیست چهارده» خواهید دید تهیه کرده که در
ادامه میخوانید.

جوانها میدان داری میکنند

تیم تولید «بیست چهارده» از حدود یک ماه و نیم
پیش کار خود را شروع کردهاند .دراین برنامه سعی
شــده از تیم جوانی کهفردوسیپور دور خودش
جمع کرده استفاده شود تا تفاوتی کهفردوسیپور
به دنبال آن است با همین تیم جوان در برنامه به
وجو دآید.مهمتریننکتهایکهقراراستمخاطبان
این برنامه را غافلگیر کندآیتمهایی است که تیم
تولید در یک ماه گذشــته آنها را تهیه کردهاند.
بررسی اتفاقات جامجهانی ،کشورها و بازیکنانی
که در این جام هستند ،جزآیتمهایی هستند که
تالش شده به جذابترین شکل ممکن ساخته
شود .کار جدیدی که قرار است دراین برنامه انجام
شود به قبل ،بین و بعد هر بازی بر میگردد که با
یک سری از بخشهای جذاب و بامزه پر خواهد
ت آیتم «بیست
شد .از مهمترین نکات بخش ساخ 
ی است کهآیتمهای
چهارده» حضور همان تیم 
برنامه «فوتبال »120را ساختهاند« .فوتبال»120
برنامهای به تهیه کنندگی عادلفردوسیپور است
که در زمان برگزاری لیگهای باشــگاهی اروپا
هر جمعه ساعت  22از شــبکه ورزش روی آنتن
میرفتواتفاقات مهم فوتبالیهفتهدراروپارا مرور
میکرد.این برنامه به دلیل نوآوریها وآیتمهای
جذابی که داشت ،خیلی ســریع تبدیل به یک
برنامه محبوب در بین فوتبال دوستان شد .دلیل
این امر هم حضور یک عده به قول معروف «خوره
فوتبال» بود که تقریباً هر آن چیزی که از فوتبال
روز دنیا در سایتها و شبکههای مختلف ورزشی
جهان وجود داشت ،رصد میکردند .به گفته یکی
از عوامل تیم تولید «بیســت چهارده» بچههای
همان تیم «فوتبــال  »120هســتند و در حال
حاضر متنهای مرتبط باآیتمهایاین برنامه را
مینویسند .گویا حساسیتهایفردوسیپور برای
انتخابتصاویرومتنهاینوشتهشدهبسیارسخت
گیرانهتر از گذشته است تا برنامه تولید شده در حد
و اندازههای شبکه سه باشد .البتهفردوسیپور هم
که چند روز پیش به همراه رضا جاودانی ،مجری
این برنامه و حمیدرضا صــدر یکی از مننتقدان
همیشه ثابت برنامههای فوتبالی در برنامه گلخانه
حضورپیداکردهبودند،حضورجوانهاراوجهتمایز
اصلی برنامههایش با نمونههای قبلی عنوان کرده
بود.اماآیتمهایاینبرنامهازکجامیآیند؟گویاقرار
است برای تیمهای خارجی ازآیتمهای تولید شده
در شبکههای دیگر یاآیتمهای مخصوص تولیدی
هر کشور استفاده شــود .اما برای تیم ملیایران
همهآیتمها تولیدی است .تیم تولی د این برنامه با
بازیکنان تیم ملی در اردو بودهاند و سر تمرینها از
آنها مصاحبههای اختصاصی گرفته شده است.

سال دوم

هشت ساعت برنامه روزانه

«بیست چهارده» قرار اســت از  19خرداد روی
آنتن شبکه ســه برود .قبل از بازیها سه برنامه
تحلیلی پخش میشود که حدود ساعت 22:30
روی آنتــن میرود .در خــال بازیها هم یک
ســاعت قبل از بازی اول که حدود ساعت 19
میشود برنامه پخش خواهد شد و با اتمام بازی
اول که  20:30شروع میشــود تا بازی دوم که
از  00:30ســوت آغاز بازیاش زده میشــود
برنامههای خاصی تدارک دیده شده و با اتمام آن
تا ساعت 2:30که بازی سوم شروع میشود ،قرار
ت آیتم پخش شود .اما سؤالی که پیش میآید
اس 
این است که با توجه حضور عادلفردوسیپور
در مقام تهیه کنندهاین برنامه نحوه تقســیم
گزارش بازیهای به چه شکل خواهد بود .گویا
فردوسیپور با توجه به تهیهکننده بودنش در این
برنامه واینکه هم صنف گزارشگران تلویزیون
است نمیخواهد چیدمان گزارشگرها را انجام
دهد .ولی به غیــر ازاین تعیین گزارشگر تمام
برنامههای قبل ،وسط و بعد از مسابقات در اختیار
برنامه «بیست چهارده » و شخصفردوسیپور
است .البتهفردوسیپور پیش ازاین به استفاده از
گزارشگران جوان در ویژه برنامه جامجهانی اشاره
کرده بود و خاصه از رضا یونسیان که در مسابقه
آقای گزارشگر دوم شده بود نام برده بود .هر چند
قرار نیستفردوســیپور برای گزارش از آنها
استفاده کند ولی برای پرسوناژها و قسمتیهایی
ش آیتمها دوبله شود ،از آنهایی
که باید در بخ 
که صدای بهتری داشتهاند در این برنامه استفاده
شــده تا برخالف برنامههای ازاین دست که در
قسمتهای خارجی زبان معموالً یک نفر صدای
خودش را به ده شــکل مختلــف درمیآورد تا
حرفهای شــخصیتهای مختلف را به زبان
فارسی دوبله کند د ر این برنامهفردوسیپور از
لحاظ تنوع صدایی دستش خالی نباشد.
با مزدک از برزیل

امافردوســیپور دراین ویژه برنامــه یار غارش
مزدک میرزایی را به همراه تیم ســازنده برنامه
نخواهد داشــت .میرزایی چند روز پیش رفتنش
به برزیل قطعی شد تا دیدارهای تیم ملی فوتبال
ایران و برخی دیدارهای مهم را مستقیماً از برزیل
گزارش کند .اما میرزایی قرار نیســت آنجا هم
دستفردوســیپور را خالی بگذارد و یک سری
گزارشهای اختصاصی از حال و هوای برگزاری
مســابقات و اتفاقاتی که در روزهــای برگزاری
جامجهانی رخ میدهد ،برای «بیســت چهارده»
تهیه خواهد کرد .البته خیلیهــا دراین مدت از
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تمایلفردوسیپور برای رفتن به برزیل خبر داده
بودند اما مجری پرسر و صدای برنامه نود از همان
فروردین ماه که طرحاین برنامه را ارئه میدهد به
طور کل قید رفتن به برزیل را میزند .انتخاب اسم
این برنامه هم در نوع خود جالب توجه است .گویا در
جلساتهمفکریتیمتولیدخیلیاتفاقیبهترکیب
بیستمن دوره برگزاری جامجهانی و سال 2014
میرسندکهباتوجهبهعالقهفردوسیپور بهداشتن
عدد در نام برنامههایش ( 90و فوتبال)120این اسم
خیلی سریع مورد موافقت او قرار میگیرد .از دیگر
اتفاقات جالبی که در «بیست چهارده» رخ خواهد
داد ،کریهای فوتبالی است که گویا در فضای اکتیو
و پر جنب و جوشی کهفردوسیپور برای هشت
ساعتآنتنزندهاینبرنامهدرنظرگرفته،کریهای
فوتبالی درست و حسابی و اساسی وجود خواهد
داشــت .حا ال اینکهاین کریها بین چه کسانی
خواهد بود از غافلگیریهای برنامه است که باید تا
زمانپخشآنمنتظربمانیم.
آیتم مهمتر از کارشناس

اما یکــی از بزرگترین معضــات برنامههای
پخش فوتبال زنده در تلویزیون بحث کارشناسی
مسابقات فوتبال است ،بحثهای که بستگی به
مهمانگاهآنقدرجذابمیشودکهحتیمسابقه
را تحتالشعاع خودش قرار میدهد و گاه آنقدر
سرد و طوالنی و بیهیجان که مخاطبان ترجیح
میدهند در زمان صحبتهای کارشناسی کانال
تلویزیونخودراعوضکنند.امافردوسیپور برای
این بخش هم راه حل پیدا کرده و قرار نیستاین
برنامه کارشناس محور باشد .به همین دلیل هم
تیم تولید برنامه مجبور شدهاند برای جایگزینی
بحث کارشناسی کلی بار اضافه برای پیدا کردن
ن آیتمهای جدید به دوش بکشند .البته
و ساخت 
این ب ه این معنی نیست که کارشناس در برنامه
اص ً
ال حضور نخواهد داشت بلکه بار اصلی برنامه
روی کارشناسها نیست وآیتمها حرف اول و آخر
را خواهند زد .در زمان پخش برنامه قرار است به
تناوب مجریها در استودیو حضور داشته باشند
که گویا نفرات اصلی داخل استودیوفردوسیپور،
جاودانی و محمد حسین میثاقی خواهند بود.
«بیســت چهارده» که چند روز قبل از شــروع
مسابقات به استقبال جامجهانی رفته قرار است تا
دو روز بعد از مسابقه فینال هم پخش شود .حاال
باید منتظر ماند و دید عادل خانفردوســیپور
و تیم جوانش میتوانند بعــد از مدتها کمی
تغییر و تحول و مهمتر از همه خالقیت و تنوع
در برنامههای ویژه جامجهانی پدید آورند یا نه.

