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بازگشت «کیف انگلیسی» به تلویزیون
سریال «کیف انگلیسی» به کارگردانی سیدضیاءالدین دری هر شب ساعت  12از شبکه  4سیما پخش میشود .این مجموعه
یکی از مهمترین سریالهای تلویزیونی دهه  70است که در آن بازیگرانی چون علی مصفا ،لیال حاتمی و محمدرضا شریفینیا
به ایفای نقش پرداختهاند .سریالهای شبکه  4سیما هر شب ساعت  12پخش و ساعت  18بازپخش میشود.

فرهنگ و هنر

وطن امروز شماره 2735

یکشنبه  19خرداد 1398

تلویزیون

نگاهی به برنامههای تلویزیون در ماه مبارک رمضان امسال

تلویزیون رمضانی
یک نوستالژی!

محسن شهمیرزادی :رمضان  98را میتوان یکی از ناموفقترین ایام مناسبتی سال
برای تلویزیون دانست که با انبوه برنامههای تولیدی نتوانست اثری ماندگار را به جا
بگذارد .سریالهای رمضانی در کنار برنامههای ترکیبی سحر و افطار دارای هویتی
متمایز از تمام برنامههای س�یما در طول سال هس�تند اما این هویت در طول یک
دهه اخیر دچار تغییرات گس�تردهای شده و برنامههای تلویزیون در این ایام کمتر

سحرگاه ماه من

حال و هوای مرتبط با ماه مبارک رمضان را دارند .به نظر میرسد تلویزیون تدارک
ویژهای برای این ایام نداشته است و تنها سعی کرده از میان گزینههای موجود برای
پخش ،برنامههای مناسبتری را روی آنتن ببرد؛ چینشی که البته چندان موفق به
نظر نرسید تا جایی که انتقاد سازندگان سریالهای رمضانی امسال را نیز برانگیخت.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به برنامههای نمایشی و ترکیبی سیما در ایام رمضان.

طعم گس افطاری با تلویزیون

برنامههای سحرگاه
اگرچ��ه ب��ه ص��ورت
طبیعی کمتر از سایر
مجموعهها مورد توجه
ق��رار میگی��رد اما با
ای��ن وج��ود از لحاظ
تاثیرگذاری بر مخاطبان خاص خود بسیار حائز
اهمیت است .عالوه بر برنامه «سحوری» با اجرای
ساعد باقری در شبکه  ،4از جمله برنامههای قابل
دفاع س��یما «ماه من» بود که سحرگاههای ماه
رمضان از شبکه  3روی آنتن میرفت .این برنامه
که با اجرای نجمالدین شریعتی هر سحر میزبان
حجتاالسالم کاش��انی ،تاریخپژوه جهان اسالم
بود ب��ه روایت تاریخ حول فضایل امیرالمومنین
میپرداخت .اگرچ��ه مدیوم تلویزیون نمیتواند
پذیرای هرگونه وعظ و خطابه باش��د اما ادبیات
حامد کاشانی را میتوان نزدیکترین فرم منبر
در تلویزیون دانس��ت .کالم وی در عین عمیق
و پرمایه بودن ،روایتی کامال داس��تانی و ادبیاتی
قصهگو دارد .جزئیات زندگی روزمره در کالم وی
محس��وس است و از همین رو مخاطب بیش از
مواجهه با موعظه در حال داستان شنیدن است.
در واقع ش��نونده با گوینده همراه میشود و در
دل داس��تان ،نکتههای تاریخ و عبرتهایش به
مخاطب میرس��د ،بدون آنکه نیازی به وعظ و
خطاب ه باشد.

ت��ا پی��ش از این
برنامه «ماه عس��ل»
ب��ه عن��وان پیش��تاز
برنامهه��ای ترکیبی
ماه رمض��ان در موقع
افط��ار ب��ه حس��اب
میآمد .روای��ت قهرمانهای معمولی و فرصت
دادن به انس��انهایی که سلبریتی نیستند اما
زندگیش��ان مملو از عبرت و امید است ،اتفاق
بدیعی در س��یما بود .به نظر میرس��د احسان
علیخان��ی از فرط انتقادات غیرمنصفانه از «ماه
عس��ل» گریخت و به سرگرمیس��ازی «عصر
جدید»ی پناه برد .هر چند او بعد از  12س��ال
به این پله از ماه عس��ل رسیده بود اما رمضان
 98نش��ان داد در نبود ماه عس��ل علیخانی تا
چه حد برنامهس��ازان تلویزیون��ی توانایی خلق
چنین مجموعههایی را دارند .برنامه «اختیاریه»
ش��بکه  5و «دعوت» شبکه یک نیز اگرچه جا
پای ماه عسل گذاشتند اما نتوانستند در جلب
مخاط��ب و پرورش ایدههای خوب موفق عمل
کنند .س��ایر ش��بکههای س��یما نیز از سطح
برنامههای معمولی فراتر نرفتند« .ماه ماه» تنها
برنام��های بود که انتظ��ار میرفت با مخاطبان
گس��تردهای ارتب��اط برق��رار کند ک��ه به نظر
میرس��د با مخالفت معاون سیما روز پخش از
کنداکتور تلویزیون حذف شد.

افطار با قیصر ،شام با برادر جان

س��ریالهای شبکه
 3به دلی��ل نزدیکی با
زمان افطار بیش��ترین
اقب��ال دیده ش��دن در
میان سایر سریالهای
رمضانی س��یما را دارد.
س��عید نعمتاهلل با همان عالیق همیشگی خود
«ب��رادر جان» را ب��ه کارگردانی محمدرضا آهنج
تولید کرد؛ فیلمی با مضمون بجای «حق الناس»
که پرداخت به ش��یوه «برادر ج��ان»ی ،انتقادات
بسیاری را برانگیخت .دیالوگهای ثقیل و تصنعی،
عالقه ب��ه منش لوتیگ��ری ،وف��ور صحنههای
خش��ن و فریادهای بیجا همگی نشان از عالقه
نعمتاهلل به س��ینمای «قیصر»ی دارد؛ بهطوری
که علی نصیریان نی��ز از ثقیل بودن دیالوگها و
ایجاد مش��کل در ادای آنها انتقاد کرده بود .با این
وجود برادرجان ب��رای مخاطبان تلویزیون بیش
از بقیه س��ریالها مورد توجه ق��رار گرفت .افت و
خیز قصه بعد از نیمه ماه مبارک رمضان نش��ان
داد سریال در فیلمنامه دچار حفرههایی است که
نویسنده مجبور شده بیدلیل بسیاری از اتفاقات
را کش داده یا خردهپیرنگه��ای کمربط را وارد
قصه اصلی کن��د و از همین رو برخی مخاطبان
دچار سردرگمی در فهم قصه شدند .با این وجود
همچنان ب��رادر جان توانس��ت پرمخاطبترین
سریال تلویزیونی رمضان لقب بگیرد.

حجتاالسالم قاسمیان در برنامه «بهار انقالب قرآنی»:

کفار با مجری قرآن مشکل دارند نه با خود کتاب

حجتاالس�لام غالمرضا قاسمیان در برنامه
سحرگاهی «بهار انقالب قرآنی» شبکه اول سیما
درباره والیت باطنی پیغمبر و ائمه صحبت کرد.
به گزارش «وطنامروز» ،با آغاز ماه مبارک رمضان
مجموعه سخنرانیهای حجتاالسالم قاسمیان را
در قالب بخش ثابت «بهار انقالب قرآنی» در این
صفحه منتشر کردیم .با توجه به جایگاه بیبدیل
قرآن کریم و لزوم تبلیغ هر چه بیش��تر انس با
این کتاب آسمانی ،در این شماره بخشهایی از
صحبتهای حجتاالسالم قاسمیان در روزهای
پایانی این برنام��ه پیرامون والیت باطنی ائمه و
پیامبر(ص) را منتشر میکنیم .وی در این برنامه
با اشاره به آیه  60سوره مبارکه نسا گفت« :خدا
در این سوره میگوید بعضیها تصور میکنند که
ب��ه قرآن ایمان آوردهاند اما در امر والیت س��راغ
طاغ��وت میروند؛ در حالی که امر ش��ده بود به

طاغوت کف��ران کنید و ش��یطان نیز به همین
سبک اراده میکند تا افراد را به گمراهی بیندازد؛
عدهای تصور میکنند میتوانند طاغوت و قرآن
را با همدیگر داش��ته باش��ند ک��ه نمونه آن نیز
عربستان است .زمانی که به این افراد میگویند
سراغ قرآن و رسول بیایند ،آنها میگویند با قرآن
مش��کلی ندارند اما با پیغمبر مش��کل دارند ،در
حقیقت مش��کل آنها مجری قرآن است نه خود
کتاب و خدا نیز به حضرت محمد(ص) میگوید
به پش��توانه اینکه خلیفه خدا در زمین هستی،
باید حاکمیت تشکیل دهی .حضور عنصر ولی به
عالوه قرآن عنصر تعیینکننده و هدایتگر است،
اگرن��ه قرآن به تنهایی کافی نیس��ت و نیازمند
عنصر ولی اس��ت ،البته اگر معصوم باشد والیت
ظاهری به آن میرسد ،اگرنه در غیاب معصوم باز
هم والیت باید به ش��خصی برسد .خدا در سوره

غول هالیوود شاکی جدید پیدا کرد

مدونا هم به جمع شاکیان واینستین پیوست!

«مدونا» ستاره موسیقی پاپ میگوید «هاروی
واینس��تین» تهیهکنن��ده بزرگ هالی��وود که به
چندین مورد آزار جنس��ی متهم شده ،زمانی که
با ه��م کار میکردند «خط قرمزها» را شکس��ته
اس��ت .به گزارش «وطنامروز» ،ماجرای فس��اد
اخالقی هاروی واینستین ،تهیهکننده صاحبنام و
بانفوذ هالیوودی هر روز وارد فاز جدیدی میشود و چهره سرشناس دیگری
مدعی میشود که مزاحمتهای این غول سینمای آمریکا روزی گریبانگیر
او نیز شده است .در تازهترین مورد درباره این پرونده عجیب« ،مدونا» ستاره
موس��یقی پاپ مدعی شد که واینستین سالها پیش در جریان یک پروژه
مشترک کاری به او ابراز عالقه جنسی کرده است! این اتفاق در سال ۱۹۹۱
در جریان تولید مستند «مدونا :راستی یا شهامت» و تور تبلیغاتی این مستند
به وقوع پیوس��ته است .مستندی که ش��رکت «میرامکس» که تحت نظر
واینس��تین اداره میشد ،پخشکننده آن بوده است« .میرامکس» البته در
سال  ۲۰۱۷در پی افشای آزارهای جنسی هاروی واینستین ،او را از مدیریت
این شرکت کنار گذاشت و در مارس  ۲۰۱۸نیز اعالم ورشکستگی کرد .مدونا
اخیرا ً در گفتوگو با نیویورکتایمز گفته است که واینستین با آنکه در آن
زمان متأهل بوده ،به او ابراز عالقه جنسی کرده است ،در حالی که او هیچ
عالقهای به برقراری چنین رابطهای نداشته است .مدونا تأکید کرده است که
واینس��تین به دلیل قدرت زیادی که داشت و موفقیت فیلمهایی که تهیه
کرده بود ،جزو تهیهکنندههای موفق هالیوود به شمار میآمد و بسیاری از
زنان مجبور بودند رفتارهای ناشایست او را تحمل کنند! با این شرایط به نظر
میرسد مدونا آخرین چهره سرشناسی نباشد که نسبت به فساد اخالقی این
تهیهکننده مطرح هالیوودی و ناگفتههایی مربوط به او ،افشاگری میکند.

توقف ساخت سریال «#سرباز»
به دلیل مشکالت مالی

اسرا میگوید روز قیامت روزی است که هر کسی
را ب��ه نام امامش میخواهند ،حال یا امام بر حق
دارند یا طاغوت و نمیشود کسی امامی نداشته
باش��د و باید والیت ظاهری هم داش��ته باش��د،
اینگونه هم نیس��ت که افراد بگویند تنها والیت
ام��ام زمان را قبول دارند ،بلکه باید بگویند امروز
والیتشان بر عهده کیست .اگر امام حسین(ع)
برای ما خیلی خوب است ،به این دلیل است که
ایشان دیگر نیست تا فرمان بدهد ،اگر امام زمان
خوب است هم چون غایب است ،چرا که اگر آنها
باش��ند آن زمان مشخص میشود که چقدر در
میدان هستیم».

پاسخ فراستی به اظهارنظر سینمایی یک سیاستمدار

آقای آشنا! لطف ًا در حیطه ما دخالت نکنید

منتقد مطرح س��ینما به انتق��اد از اظهارنظر
غیرکارشناسی حسامالدین آشنا درباره یک سریال
آمریکایی پرداخ��ت .به گزارش «وطنامروز» ،این
روزها با داغ شدن اخباری در ارتباط با مینیسریال
آمریکایی «چرنوبیل» بحثهای بس��یاری درباره
این س��ریال در فضای مجازی شکل گرفته است.
س��ریالی که نمره باالیی از کاربران سایتهای معتبر نقد فیلم گرفته است
و استقبال از آن باعث شد تا حسامالدین آشنا ،مشاور رئیسجمهور نیز در
توئیتی با توصیه تماشای این سریال به اهالی سیاست بنویسد :وقتی نوشتم
تماشا و عبرت گرفتن از مینیسریال چرنوبیل برای اهالی سیاست و دولت و
حکومت بسیار مناسب است ،عصارهاش این سوال تکاندهندهاست :تاوان
دروغها چیست؟ (? )What is the cost of liesاما این اظهارنظر مشاور
رئیسجمهور با واکنش جالب مسعود فراستی ،منتقد برنامه تلویزیونی هفت
روبهرو شد .فراستی که معموال در بیان نظراتش صراحت خاص خود را دارد
در واکنش به این توئیت حسامالدین آشنا گفت« :جناب آشنا ،معاون ریاست
جمهوری راجع به س��ریالی که آمریکایی است نظر دادن .چون این حیطه
ماس��ت نه حیطه ایشان ،پس لطفا در حوزه ما دخالت نکنند ،همانطور که
ما وارد سیاست نمیشویم ،چون این سریال بسیار بد است و موضوع بسیار
التهابآوری دارد که بسیار تیپیکال است و قادر نیست مساله به این مهمی
را منتقل کند .آمریکاییها طبق معمول از این موضوع استفاده میکنند تا
بگویند ما بحق هستیم! جملهای که آقای آشنا خوششان آمده این است
که آیا حاضر هس��تند تاوان دروغهای خود را بپردازند؟!» البته این سریال
واکنشهایی را نیز در جامعه روسیه داشته و خبرها حاکی از این است که
دولت روسیه نیز تصمیم گرفته با ساخت سریالی پاسخ آمریکاییها را بدهد.

همانهمیشگی

رواج ملودرامه��ای
اجتماعی در تلویزیون
آنچنان فراگیر ش��ده
ک��ه خلق آث��اری جز
این در زمره استثنائات
ق��رار میگی��رد .در
همی��ن ارتب��اط محمدرضا آهن��ج ،کارگردان
برادر جان با انتقاد از نبود تنوع در س��ریالهای
رمضان��ی از این گفت که در گذش��ته در کنار
ملودرامهای��ی ک��ه وی در م��اه رمض��ان خلق
میکرد ،سریالهایی با مضمون طنز نیز وجود
داشت اما امسال همه مجموعههای تلویزیونی
ملودرامهای��ی در فضای غیرمف��رح بود که به
صورت ناخودآگاه تاثیرش را بر نشاط مخاطبان
گس��ترده تلویزیون میگذاشت« .دلدار» بسیار
معمولیتر و کلیش��هایتر از آن بود که بخواهد
مخاطبان رمضانی را در س��اعات میانی شب به
خ��ود جلب کند؛ مضمونی اجتماعی در فضای
تی��ره و تار که پیش از این در س��ینمای ایران
رواج داشت .به نظر میرسد موج ملودرامسازی
اجتماعی به تلویزیون رس��یده اما تجربه نشان
داده با ذائقه مخاطبان فرس��نگها فاصله دارد.
تنها بخش قابل دفاع این س��ریال به تیتراژ آن
باز میگش��ت که با صدای محس��ن چاوش��ی
م��ورد توجه عالقهمن��دان در فض��ای مجازی
قرار گرفت.

چالش خودت باش!

«از یاده��ا رفت��ه»
اگرچه پی��ش از پخش
نوید یک سریال تاریخی
معاص��ر را م��یداد که
میتوانست مورد توجه
مخاطبانش قرار گیرد اما
کپیبرداری ناشیانه از سریال «شهرزاد» در شبکه
نمایش خانگی نشان داد تلویزیون در این سالها
همچن��ان ناتوان از خلق اث��ر تاریخی خوب بوده
است .این در حالی است که قطع به یقین ظرفیت
و امکانات س��یما برای تولید آثار تاریخی بیش از
بخش خصوصی است .از یادها رفته نه تنها در فرم
به شکل ناشیانهای از کپیبرداری بسنده کرد ،بلکه
سوژه جذاب و استراتژیک حادثه گوهرشاد را نیز
س��وزاند؛ ایدهای که جذابیت دراماتیک و اهمیت
استراتژیکش موجب شده بود بسیاری نسبت به
ساختهنشدن سریالی با این موضوع انتقاد داشته
باش��ند .از یادها رفته این انتقاد را با ساخت اثری
ضعیف پاسخ گفت و سوزاندن این ایده بکر موجب
خواهد شد کمتر کارگردانی جرات کند بار دیگر به
سمت آن برود .تلویزیون در مجموعههای نمایشی
دچار چالشی بزرگ شده است و اگر کارگردانهای
برجس��ته چون داوود میرباقری ،سیروس مقدم،
محمدحس��ین لطیفی و ...دس��ت از کار بکشند،
کمتر کارگردانی است که بتواند در شرایط کنونی
اثری پرمخاطب و تاثیرگذار خلق کند.

نگاهی به چند فعالیت فرهنگی برونمرزی که با حمایت سازمان هنری ـ رسانهای اوج انجام شد

تالش برای اعتالی فرهنگ ،فراتر از مرزها

گروه فرهنگ و هنر :در چند روز گذش�ته ش�اهد
برنامهای میدانی در محله زینبیه دمش�ق و شهر
حمص س�وریه بودهایم ک�ه در آن گروهی ایرانی
برای کودکان جنگزده س�وری ب�ه اجرای برنامه
میپردازن�د .ای�ن برنام�ه که ب�ا عن�وان «الیالی
الس�اطعه» یا «ش�بهای نورانی» اجرا میشود با
طراحی بخشهای مختلف سعی کرده است فضای
ش�ادی را برای آنها ایجاد کند .وقتی نام موسسه
اجراکننده این برنامه را جستوجو میکنیم به نام
س�ازمان هنری ـ رسانهای «اوج» برمیخوریم که
ش�اید کمتر از فعالیتهای برونمرزی آن شنیده
باشیم .نخس�تین خبر رسمی فعالیت برونمرزی
س�ازمان اوج را احس�ان محمدحسنی ،مدیر این
سازمان در نشست خبری خود در مردادماه 1396
اعالم کرد .وی در این نشس�ت برای نخستین بار
به رویکرد برونمرزی س�ازمان اوج اشاره کرد که
مخاطب خود را نهتنها در ایران ،بلکه در مرحله اول
در کش�ورهای منطقه و در مرحله بعد در کل دنیا
جستوجو میکند .محمدحسنی در این نشست
خب�ری در تش�ریح فعالیتهای مرک�ز هنرهای
نمایشی این س�ازمان ،از اجرای ویژه برنامهای به
زبان عربی در کشور س�وریه خبر داد .این برنامه
ک�ه برای مخاطب کودک و نوجوان طراحی ش�ده
است ،اکنون برای سومین سال متوالی است که در
کشور سوریه اجرا میشود .برگزارکننده این برنامه
مرکز هنرهای نمایشی « ُمهنا» و موسسه «مِهاد»
اس�ت که هر  2از مجموعههای مرتبط با سازمان
اوج محس�وب میش�وند .مرکز «مهنا» با اجرای
برنامههای «فصل شیدایی» در نقاط مختلف کشور
شناخته میشود و موسسه «مهاد» نیز مأموریت
خود را به برگزاری و پشتیبانی برنامههای فرهنگی

در کشور سوریه اختصاص داده است.

■■برنامه «الیالی الساطعه» چه محتوایی دارد؟

الیالی الس�اطعه برنامهای اس�ت که از  2بخش مجزا
تشکیل شده است .بخش اصلی برنامه که برنامههای
تفریحی با هدف سرگرمی و ایجاد نشاط در کودکان
و نوجوانان س�وری اس�ت با  3ردهبندی سنی اجرا
میش�ود .در هر یک از این بازیها تالش میش�ود
در کنار آن ،پیامی با موضوع مقاومت ،س�ازندگی و
همدلی به مخاطب ارائه ش�ود .بخش دوم برنامه که
یک ُجنگ ش�بانه برای والدین کودکان و نوجوانان
اس�ت از بخشهای مختلف از جمله اجرای س�رود،
مس�ابقه ،تقدیر از خانوادههای ش�هدا و ...تشکیل
میش�ود .در اجرای این برنامه تالش ش�ده است از
هنرمندان همان منطقه سوریه استفاده شود و یک
برنامه کام ً
ال بومی به اجرا درآید.
■■النجمالثاقب،برنامهایبامخاطبانبینالمللی
برنامهه�ای میدانی س�ازمان اوج ،صرف ًا محدود به
اجرای «الیالی الساطعه» نیست .شاید برنامهای که
برای مخاطبان ایرانی بیش�تر شناخته شده باشد،
برنامه نمایشمیدانی «النجم الثاقب» اس�ت که از
سال  96در مسیر راهپیمایی اربعین در کشور عراق
اجرا میشود .این برنامه روایت ماجرای شهادت امام
حسین (ع) و اسارت خاندان ایشان پس از آن است.
برنامه النجم الثاقب در سالهای گذشته با استقبال
زائ�ران اربعین مواجه ش�ده و بهعن�وان برنامهای
فرهنگ�ی در مس�یر راهپیمایی جای خ�ود را باز
کرده است .به نظر میرسد با استمرار فعالیتهای
برونمرزی سازمان اوج و انتشار آثار و تولیدات آن
در کش�ورهای منطقه ،تا چند سال آینده از «اوج»
بت�وان بهعنوان یک موسس�ه موث�ر و اثرگذار در
فرهنگ کشورهای منطقه یاد کرد.

س��ریال «#س��رباز» ب��ه
کارگردانی هادی مقدمدوست
به دلی��ل نبود بودج��ه الزم
و مش��کالت مال��ی متوقف
ش��دهاس��ت .ب��ه گ��زارش
«وطنامروز» ،سریال «#سرباز» به کارگردانی
هادی مقدمدوست و تهیهکنندگی محمدرضا
ش��فیعی پس از یک س��ال تصویرب��رداری در
تهران ،شهرس��تانهای این استان و همچنین
شهرهای مختلف استان خوزستان ،خراسان و
کش��ور عراق در نیمههای تولید به دلیل نبود
بودج��ه الزم و مش��کالت مالی متوقف ش��ده
اس��ت .این در حالی اس��ت که تصویربرداری
سریال «#سرباز» در شهرهای مختلف استان
خوزستان و مناطق سیلزده چند روز پیش به
پایان رس��ید .آرش مجیدی ،الیکا عبدالرزاقی،
رویا تیموریان ،جمال اجاللی ،اسماعیل محرابی،
کورش تهامی ،نیما شعباننژاد ،سیاوش خیرابی
و علی هاشمی از بازیگران این مجموعه هستند.
«#سرباز» عاشقانهای حماسی است که قرار بود
در  ۵۰قسمت  ۴۵دقیقهای تولید شود.
مستند

«صد سال تنهایی»
آماده نمایش میشود

فیل��م مس��تند «صد س��ال تنهای��ی» به
کارگردانی مهدی فارس��ی ،مس��تندی درباره
منطقه مح��روم بش��اگرد و منج��ی آن حاج
عبداهلل والی اس��ت که ب��زودی آماده نمایش
میشود .به گزارش «وطنامروز» ،مستند «صد
س��ال تنهایی» به کارگردانی مهدی فارس��ی
و تهیهکنندگ��ی محمدعلی فارس��ی در مدت
زمان  ۹۰دقیقه در مرحله صداگذاری و میکس
است و تا  ۲ماه دیگر آماده نمایش خواهد شد.
محمدعلی فارسی درباره استفاده از عنوان کتاب
مشهور گابریل گارسیا مارکز برای نامگذاری این
مستند توضیح داد :این نام موقتی است و امکان
تغیی��ر آن وجود دارد اما دلیل اس��تفاده از آن
تنهایی مردم بشاگرد بود که طی  100سال به
عنوان بیابان و منطقهای خالی از سکنه شناخته
یشد و مردم آن با شهرهای دیگر در ارتباط
م
نبوده و در تنهایی خ��ود زندگی میکردند .به
گفته وی «صد س��ال تنهایی» ی��ک پرتره از
زندگی و مرگ حاجعبداهلل والی اس��ت؛ کسی
که به منجی بشاگرد شهرت دارد .او حدود ۲۲
س��ال و با اجرای طرحهای گس��ترده عمرانی،
مردم محروم بش��اگرد را از فقر مطلق رهانید و
چهره این منطقه را به کلی دگرگون کرد.
کتاب

انتشار کتاب «تحقق جهانیسازی»
از برنده جایزه نوبل اقتصاد

کتاب «تحقق جهانیسازی»
تالش��ی برای روش��ن کردن
زوایای آسیبزننده به اقتصاد و
فرهنگ و سیاست بر اثر مقوله
جهانی شدن است .به گزارش
«وطنامروز» ،نویسنده کتاب جوزف اشتیگلیتس
یک��ی از اقتصاددان��ان بزرگ معاص��ر و صاحب
تالیفات کلی��دی گوناگون در این حوزه اس��ت.
جوزف اشتیگلیتس همچنین در رشته اقتصاد
برنده جایزه نوبل سال  ۲۰۰۱نیز بوده است .این
کتاب با ترجمه آتنا عبدینژاد در  452صفحه و با
قیمت  45هزار تومان از سوی انتشارات کتابستان
معرفت روانه بازار نشر شده است.
خبر

اوباما قرارداد ساخت پادکست
امضا کرد!

باراک اوباما ،رئیسجمهوری
س��ابق آمریکا و همس��رش
میش��ل با امضای قراردادی
تولی��د پادکس��ت را برعهده
گرفتند .به گ��زارش مهر به
نقل از ورایتی ،اوباما با س��ایت «اس��پاتیفای»
ب��رای تولید پادکس��ت به توافق رس��ید .این
توافق از طریق امضای قرارداد با «هایر گراوند
پروداکش��نز» که موسس��ه اوباما و همسرش
اس��ت ،رسمی شده است .گفته شده این زوج
تولید و انتخاب پادکس��ت در طیف وس��یعی
را انج��ام خواهند داد .این زوج س��ال ۲۰۱۸
ش��رکت «هایر گراوند» را راهاندازی کردند و
با «نتفلیکس» قرارداد چندگانهای برای تولید
مس��تند و مجموعههای تلویزیونی بس��تند.
اسپاتیفای که ماهانه  ۲۱۷میلیون کاربر فعال
در سراسر جهان دارد ،پادکستهای اوباماها را
در سراسر جهان توزیع میکند .هنوز توضیحی
درباره اینکه این پادکس��تها در چه زمینهای
است داده نشده است.

