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فرهنگوهنر

پيامبر اعظم(ص):
نگاه كردن فرزند به پدر و مادرش از روى محبت ،عبادت
محسوب مىشود.

درباره نامه رئیس سازمان صدا و سیما پیرامون حواشی قسمت آخر پایتخت6

تلویزیون

اشکاالت قبل از سکانس آخر

هدیه خانواده شهید سلیمانی
به هنرمند خالق «عصر جدید»

مهران رحمانی ،هنرمند نقاشی که
در برنامه «عصر جدید» تابلویی از
لبخند س��ردار حاجقاسم سلیمانی
را خلق کرد ،انگش��تر این ش��هید
واالمقام را از جانب خانواده ایش��ان
هدیه گرفت .به گ��زارش مهر ،مهران رحمانی ،هنرمند
نقاش کشورمان که در برنامه «عصر جدید» با خلق تابلویی
از لبخند س��ردار حاجقاسم سلیمانی ،نمایشی جذاب از
تکنیکی جدید در نقاشی هایپررئال ارائه کرد ،شبگذشته
در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از دریافت انگشتر
شهید حاجقاسم سلیمانی به عنوان هدیه از سوی خانواده
سردار خبر داد .وی با انتشار تصویر این انگشتر در نوشتهای
کوتاه نوش��ت« :بماند به یادگار .انگشتر حاجقاسم .یک
اتفاق باورنکردنی .انشاءاهلل الیق این هدیه خاص باشم».
رحمانی همچنین در استوری خود نیز نوشت« :این هدیه
از طرف خانواده محترم حاجقاسم خیلی برای من باارزش
و جذاب بود .من کاری نکردم که الیق محبت شما باشم.
ممنون و ارادتمندم».

فصل جدید «راز» در شبکه چهار

تهیهکننده برنامه تلویزیونی «راز» گفت :تقابل تمدن
غرب و اسالم در مواجهه با بحران کرونا و آینده دنیا پس
از این بیماری موضوع اصلی این برنامه است .به گزارش
فارس« ،مهدی س��موعی» با اشاره به موضوع اصلی این
برنامه گفتوگومحور گفت :فصل هشتم برنامه «راز» با
موضوع تقابل تمدن غرب و اس�لام در مواجهه با بحران
کرونا از شبکه چهار سیما پخش میشود .در این برنامه
بر اساس مباحث تئوری ،گفتمانی و فکری هر دو تمدن،
نگاهی متفاوت به مس��أله کرونا در جهان و بحرانزایی
ب با حضور
آن داریم .قس��مت اول این برنامه یکشنبهش 
محمدجواد الریجانی روی آنتن رفت.

بازگشت دورهمی به آخر هفتهها

برنامه «دورهمی» با پایان ویژهبرنامه
ن��وروزیاش دوباره با روال عادی 3
روز آخر هفته روی آنتن میرود .به
گزارش تسنیم ،ویژه برنامه نوروزی
«دورهمی» که با حضور هنرمندان
و ورزشکاران روی آنتن رفت چند روزی است پخشش به
پایان رسیده است .صفحه رسمی برنامه «دورهمی» اعالم
کرد ضبط برنامه بدون تماشاگر ادامه دارد و از این پس
روزهای چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه ساعت  23روی
آنتن شبکه نسیم میرود.

سینمای جهان

کارگردان معروف تایلندی درگذشت

«تاناکورن پونگسوان» کارگردان تایلندی خالق فیلم
«توپ آتشین» که به ویروس کرونا مبتال شده بود ،پس
از س��الها مبارزه با بیماری سرطان خون در  ۴۶سالگی
درگذشت .بیماری «کووید »۱۹-نتوانست بر او غلبه کند اما
سرطان خون این کارگردان موفق آسیایی را از پای درآورد.
خبر درگذشت او را خواهرش مانوسانون که تهیهکننده
کارهایش بود اعالم کرد .این کارگردان تایلندی ب ه خاطر
 5فیلم ش��اخص بلند سینمایی در جهان شناخته شد.
«جعلی» یکی از این فیلمها بود که با اکران در جشنواره
بینالمللی فیلم ونکوور و تحس��ین کارشناس��ان ،باعث
شناخته شدن وی در سطح جهانی شد.

تجسمی

مزایده تابلوی نقاشی
بهنیت امام زمان(عج) و به نفع فقرا

امیرخالقی،هنرمندرشتهنقاشیدراقدامیخیرخواهانه
تازهترین تابلوی نقاشی خود را که «قطعهای از بهشت»
نام دارد ،به نیت سالمتی حضرت ولیعصر(عج) به مزایده
گذاش��ته است .این نقاش با انتشار تصویر این نقاشی در
صفحه اینستاگرام خود نوشته است« :این اثر برای شما
است؛ با نیت سالمتی امام زمان(عج) جهت کمک هزینه
تهیه آذوقه (شادی دل چندین خانواده محترم نیازمند در
شب عید نیمه شعبان) .به باالترین قیمت پیشنهادی .داغ
داغ! همین امروز اجرایش به پایان رسید .نام اثر :قطعهای
از بهشت| در ابعاد  60در  | 90ترکیب نقاشی و گرافیک |
(رنگ روغن و پالستیک) هر که دارد هوس عشق و صفا
بسماهلل »...طبق اعالم این هنرمند ،هزینه فروش تابلوی
نقاشی «قطعهای از بهشت» صرف تهیه آذوقه برای چند
خانواده نیازمند و شادی دل آنها در شب عید نیمهشعبان
خواهد شد.

روزنامه سیاسی  ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی
نشانی  :خيابان انقالب اسالمي ،بين حافظ و خيابان وليعصر(عج) كوچه سعيد ،پالك 9
روابط عمومي 66413792 :تحريريه 66413783 :نمابر66414137 :
صاحبامتياز و مدیرمسؤول :محمد آخوندی
سازمان آگهيها 61086163 :پیامک 10002231:پست الکترونیک info@vatanemrooz.ir :
سردبير :سید عابدین نورالدینی
چاپ :موسسه جامجم برتر برنا

گروه فرهنگ و هنر :دستور ویژه عبدالعلی علیعسکری ،ریاست
سازمان صداوسیما به بررس��ی اتفاقات پیش آمده در قسمت
آخر فصل ششم سریال پایتخت ،از چند نظر قابل تامل بود و
شرایط نقد این سریال را در وضعیت تازهای قرار داد .در حالی
که در حین پخش س��ریال و بالفاصله پس از اتمام پایتخت 6
نقدهای محتوایی و فنی بسیاری درباره این سریال نگاشته شد
و موارد مهمی از جمله فیلمنامه ،فضاسازیها ،شخصیتپردازی
و روابط خانوادگی و مسائل اخالقی مدنظر منتقدان قرار گرفت
اما نامه رئیس س��ازمان صداوس��یما با تاکید بر بخشهایی از
قسمت پایانی پایتخت  6و در واقع یکی دو سکانس ،انگاره نفوذ
ستون پنجم فرهنگی دشمن در این مشکالت فنی و محتوایی
را تقویت کرده و ناخواس��ته با تخفیف سایر نقدهای متعددی
که به مجموعه قسمتهای این فصل وارد بود ،سمت و سوی
اعتراضات به پایتخت  6را تغییر و اشکاالت موجود را تقلیل داد.
حال آنکه عمده نقدها به پیش از س��کانس پایانی بازمیگردد؛
به ش��رایطی که در عدم حضور خشایار الوند برای این سریال
محبوب و دوستداش��تنی رقم خورد و پایتخت را که یکی از
موثرترین تولیدات فرهنگی تلویزیون در 10سال گذشته بود،
به ناکجاآباد برد؛ جایی که حاال نقدهای منتقدان از طیفهای
مختلف را به همراه داشته است .نامهنگاری ریاست صداوسیما
با معاون سیما از این جهت سوالبرانگیز تلقی میشود .آیا زیر
سوال رفتن مناسبات خانوادگی و عبور از خط قرمزهایی که در
ممیزیهای مرسوم سازمان به عنوان اصول خدشهناپذیر تلقی
میشود و در موارد مشابه هیچ تسامحی درباره آنان نمیشود،
به شکلی که گاه این نوع مواجهه برای مخاطبان نیز آزاردهنده
میش��ود ،جای آن نداشت واکنش رئیس سازمان کمی زودتر
اتفاق بیفتد؟ در پایتخت  6برخالف پایتختهای پیشین روابط
خانوادگی به شکل آزاردهندهای غیرمعمولی جلوه کرد .با چند
مثال میتوان این گزاره را جدیتر مورد مداقه قرار داد .بهتاش
فریبا ،با بازی بهرام افشاری با همه رفتارهای زنندهاش تا این جای
کار موفقترین عضو خانواده است و در حالی که شکل زنندهای از
رابطه با دیگر اعضای خانواده را دارد ،شخصیتش در ادامه داستان
صورتی منفی و حتی خاکستری پیدا نمیکند .پایتختی که در
فصلهای قبل روابط داخل خانواده را مستحکم و خانواده را محل
رجوع جلوه میداد ،این بار به بهانههای مختلف ارجاعی به بیرون

از خانواده دارد .بهتاش میخواهد از خانواده فرار کند .از طرفی
س��اختن قصهای حول ازدواج رحمت و فهیمه و تبدیل کردن
آن به گره اصلی ماجرا در قس��متهای ابتدایی و تقویت ماجرا
که در ادامه و حتی با بازگشت بهبود تا حدودی حل نشده باقی
میماند و نیز استفاده دمدستی از شوخی دختر محمود نقاش
و سابقه عشق قدیمی نقی و حسادت هما ،نشان از این دارد که
نویسنده نتوانسته حول محوریت «خانواده» داستانپردازی کند.
و از هم��ه مهمتر مبانی و س��اختار اخالق��ی و خانوادگی را
منهدم کرده اس��ت .از طرف دیگر شوخیهای متعدد جنسی
که در س��یما سابقه نداش��ت و ارجاعاتی که دستمایه استفاده
رس��انههای زرد و بیاخالق ش��د ،چیزی نیس��ت که از چشم
مخاطبان جدی و هواداران این س��ریال مخفی بماند .بیتردید
اس��اس عمده این اتفاقات ،فیلمنامه است؛ فیلمنامهای که هر
موضوعی از اعتیاد گرفته تا مثلث عش��قی و ...را وارد آن کرده

بودند تا به جای داستانمحوری و رعایت وحدت داستانی ،صرفا
کلیپهای جذابی برای فضای مجازی ایجاد کنند؛ آن هم با وام
گرفتن از فضای مجازی نه خلق و ابداع داستانهای فرعی .در
سریهای قبلی پایتخت نویسنده توانسته بود به روابط علت و
معلولی شکل درستی بدهد اما در فصل ششم پایتخت ،عمال
هیچ  2قصه مرتبطی ش��کل نمیگرفت و شخصیتپردازیها
دارای اشکاالت اساسی بود.
 15قس��مت ب��دون قص��ه 15 ،قس��مت ب��دون یک خط
داستانی مشخص ،سکانسهایی بیربط که به هم چسبیدهاند،
شخصیتهایی که هویتی ندارند ،خانوادهای با روابط شکننده،
قصههای نیمهتمام ،پناه بردن از بیداستانی به اشارههای متعدد
جنس��ی (که با ممیزی مواجه نش��ده و در عوض  4تا عبارت
منتقدانه به نمایندگان مجلس از تیغ ممیزی جان سالم به در
نبرده اس��ت) ،دروغهای ش��اخدار فیلمنامهای و قس علی هذا

ایرادات متعدد پایتختی است که روزگاری با شخصیتپردازی
و قصههای سرراست ،پرمخاطبترین سریال تلویزیون بود اما
حاال هم صداوسیما را گول زده است ،هم مخاطب را .حتی اگر
اشکاالت اخالقی شخصیتها را اقتضائات داستان بدانیم(البته
عمال داستانی وجود ندارد) ،از منظر داستانپردازی در پایتخت
 6یک ش��خصیت درست هم وجود ندارد .مخاطب هم مجبور
اس��ت به لودهبازی ش��خصیتها بخندد ،نه طنز موقعیتی که
دستاورد پایتختهای قبلی بوده است .پیشتر هم البته گفتیم
این سریال در مرحله طرح و فیلمنامه مورد نظارت درستی قرار
نگرفته است و پایتخت  6با ضعفهای قصهای و عدم کشش،
دهنکجیهای سیاسی و اجتماعی و شوخیهای زننده جنسی
روانه آنتن ش��ده است .جالب آنکه ممیزی که میتواند مقابل
نقد به نمایندگان مجلس را بگیرد ،در مقابل اشکاالت اخالقی
این همه اهل تسامح است! طی نمایش سریال پایتخت اگر چه
نقدهای خرد و کالنی به این سریال شد اما آنچه بیش از همه
به چشم میآمد و آزاردهنده بود ،فدا کردن هویت این سریال
پای به هر قیمت روی آنتن رفتنش بود .سیروس مقدم هم انگار
سکوت کرده بود تا یک اثر ضعیف ساخته شود.
دیروز در روزنامه این ماجرا را مرور کردیم که اگر در «پایتخت
یک» مسأله مهاجرت از روستا به پایتخت و نشان دادن تضادها
و تمای��زات پایتخت را زیبا میکرد ،اگر در «پایتخت  »2گنبد
و گلدس��ته بهانه میشد تا ما از شمال به جنوب ایران برویم و
یک سریال جادهای خاص و خوب ببینیم ،اگر در «پایتخت »3
پایتخت یک ژانر ورزشی نو در سریالها ایجاد میکرد ،اگر در
«پایتخت  »4با عضویت هما در ش��ورای ش��هر ،طرح یک نقد
اجتماعی را میدیدیم و اگر در «پایتخت  »5برای نخستینبار
تلویزیون به مسأله حضور داعش و مجاهدتهای جریان مقاومت
اش��اراتی داشت« ،پایتخت  »6تقریبا هیچ چیز نداشت .با این
همه رئیس صداوسیما به جای دستور برای رسیدگی به ماهیت
داستانپردازی و مشکالت اساسی اخالقی و خانوادهستیز که به
پایتخت  6منجر شد ،به خاطر یک سکانس در قسمت آخر ،از
عملیات مرموز و فتنهانگیز «ستونپنجم فرهنگی دشمن» سخن
به میان آورده است .در حالی که نقد کلیدی و اساسی مربوط به
قبل از قسمت آخر و شبیهسازی سکانسهای فیلمفارسیهای
مبتذل است.

گزارش «وطن امروز» از سریالهای شبکه یک و  2برای ماه رمضان

با «بچه مهندس» به دنبال «زیرخاکی»
عباس اس�ماعیلگل :شبکههای مختلف سیما به روال هر
س��اله سریالهایی را برای پخش در ماه مبارک رمضان در
نظر گرفتهاند که البته امس��ال با توجه به ش��یوع بیماری
کرونا ،کنداکتور شبکهها دستخوش تغییر شده که در این
گزارش به س��ریالهای ش��بکههای یک و  2سیما در ماه
رمضان پرداخته شده است و به محض مشخص شدن سریال
رمضانی سایر شبکهها در اینباره اطالعرسانی خواهد شد.
***
■■جلیل سامان :ادعای کمدی بودن نداریم

شبکه یک س��یما امسال بناست سریال «زیرخاکی» را
روی آنت��ن ببرد .پیش از این س��ریال «نون خ» در جدول
پخش ش��بکه یک قرار داش��ت که به دلیل ش��یوع کرونا
تصویربرداری  30قس��مت به سرانجام نرسید و این اثر در
 17قس��مت از  20فروردین پخش خواهد شد .پس از آن
هم «زیرخاکی» پخش خواهد شد .این سریال به کارگردانی
«جلیل س��امان» ساخته شده اس��ت و پیش از این گفته
میشد بناست از شبکه  3پخش شود اما با برنامه ریزیهای
جدید« ،زیرخاکی» به شبکه یک میرود.
س��ریال «زیرخاک��ی» با محوریت تح��والت جامعه در
س��الهای پایانی دهه  50با زبان طنز آماده ش��ده اس��ت.
این مجموعه توسط جلیل سامان نوشته و کارگردانی شده
است .این مجموعه به مبارزات مردم پیش از انقالب توجه
ویژهای دارد.
«زیرخاک��ی» که از  ۳۰مرداد در ش��هرک س��ینمایی
دفاعمقدس کلید خورده ،تاکنون در لوکیشنهای متعددی
چون محله باغ آذری تهران ،خانههایی در مرادآباد و شهرک
غزالی ،بیمارستان و کالنتری و پایگاه هوایی شهید لشگری
مهرآب��اد ضبط ش��ده اس��ت و هادی حجازیف��ر و پژمان
جمشیدی در این لوکیشن نظامی بازی کردهاند.
پژمان جمشیدی ،ژاله صامتی ،گوهر خیراندیش ،ایرج
س��نجری ،نادر فالح ،اصغر نقیزاده ،بازیگر خردسال رایان
سرلک و هادی حجازیفر بازیگران اصلی این سریال هستند.
بنا ب��ر این گ��زارش ،کارگردان س��ریال «زیرخاکی»
در صفحه رس��می این س��ریال درب��اره جزئیات آن
اینچنین نوش��ته اس��ت :کرونا باالخره کار ما
را ه��م تعطیل ک��رد؛ بخش

کمی از فصل اول در ترکیه و
چند هفتهای از فیلمبرداری
فصل دوم باقیمانده اس��ت .با
این وجود با اصرار س��ازمان
صداوسیما فصل اول را برای
پخ��ش در ایام م��اه مبارک
رمضان آم��اده میکنیم .این
اگر چه مطلوب گروه سازنده
نیست اما امیدوارم در شرایط
فعل��ی بتوانی��م اندکی حال
مخاط��ب را خوب کنیم .البته در خبرها آمده «زیرخاکی»
س��ریالی کمدی و طنز و غیره و ذالک است اما من چنین
ادعایی ندارم و ترجی��ح میدهم بیننده بدون پیشزمینه
ذهنی کار را ببیند.

■■س�عید س�عدی :تم�ام قس�متهای س�ریال کام�ل
تصویربرداری شده است

ش��بکه  2سیما فصل سوم س��ریال «بچه مهندس» به
کارگردانی علی غفاری و تهیهکنندگی س��عید س��عدیرا
در ماه مبارک رمضان روی آنتن خواهد برد .س��ال گذشته
فصل اول س��ریال پخش شد که با استقبال باالیی مواجه
شد اما فصل دوم که به دوران نوجوانی شخصیتهای اصلی
میپرداخت ،خیلی مورد اس��تقبال واقع نشد و حاال فصل
س��وم به بزرگس��الی کودکانی که در یک پرورشگاه بودند،
رسیده است.
داس��تان س��ریال بچه مهندس در  3فاز
کودکی ،نوجوان��ی و جوانی
شخصیت اصلی است که
پیش از این فصلهای

اول و دوم این سریال پخش
شده است.
تصویربرداری س��ریال در
روزه��ای میانی تیرم��اه در
منطقه س��ازمان آب آغاز شد
و فرهاد قائمیان ،ثریا قاسمی،
کامران تفتی و اتابک نادری و
همچنی��ن روزبه حصاری در
نقش جوانی «جواد جوادی»
به ایفای نقش پرداختند.
پرویز پورحسینی ،بهاره رهنما ،اندیشه فوالدوند ،بهناز
جعفری ،افشین نخعی ،سلمان فرخنده ،سیاوش چراغیپور،
فرزین محدث ،س��وگل طهماسبی ،عباس جمشیدیفر و
حمید شریفزاده از بازیگرانی هستند که هم در فاز یک و
هم در فاز  2حضور داشتند .پیش از این سیما تیرانداز ،علی
اوسیوند ،نسرین نکیسا ،مهران نائل ،صحرا اسداللهی ،فرجاهلل
گلسفیدی و سیامک اشعریون هم به این سریال اضافه شده
بودند و مانی رحمانی نقش نوجوانی جواد را بازی میکرد.
سعید سعدی ،تهیهکننده س��ریال «بچه مهندس» در
گفتوگو با خبرنگار فرهنگی «وطن امروز» درباره مراحل
تصویربرداری سریال «بچه مهندس» گفت :تصویربرداری
س��ریال «بچه مهندس  »۳که از نیمه تیرماه در س��ازمان
آب آغاز شده بود ،پس از  ۸ماه ،روز دوشنبه  ۲۶اسفندماه
ب��ه پایان رس��ید .وی ادامه داد :تصویربرداری س��ریال در
اس��فندماه به خاطر ش��رایطی که کرون��ا برای جامعه
بهوج��ود آورده ب��ود ،به
س��ختی برای عوامل
تولید س��ریال پیش

میرف��ت اما تمام مراح��ل تصویربرداری در اس��فندماه با
رعایت کامل نکات بهداشتی و ایمنی انجام شد که امیدوارم
تمام س��ختیهایی که عوامل مجموعه در یکی دو ماه آخر
تصویربرداری کشیدند ،با کسب رضایت مردم پس از دیدن
این سریال مرتفع شود.
سعدی درباره تغییر زمان پخش سریال «بچه مهندس
 »3گفت :طبق برنامهریزیهای انجام شده قرار بود سریال
پاییز امس��ال روی آنتن ش��بکه  2س��یما برود اما با تغییر
کنداکتور س��یما بهخاطر شرایطی که جامعه در پی شیوع
ویروس کرونا با آن روبهرو شده است ،به یکباره به ما اعالم
ش��د سریال را به عنوان سریال ویژه ماه رمضان روی آنتن
ببری��م که این موض��وع کار را برای رس��اندن مجموعه به
کنداکتور ماه رمضان بسیار سخت کرد و عوامل فنی سریال
این روزها تماموقت تالش میکنند تا «بچه مهندس  »3را
به بهترین شکل ممکن به پخش برسانند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :همانطور که پیشتر اعالم
ش��ده ،تمام قسمتهای سریال بهطور کامل تصویربرداری
ش��ده اس��ت و عوامل تولید مجموعه طب��ق تعهد خود به
تلویزیون سکانس به سکانس سریال را پیش بردند و بهخاطر
ش��رایط کرونایی جامعه به هیچوجه نسبت به کوتاه کردن
قسمتهای سریال اقدام نکردند .سعدی درباره پیشبینی
اس��تقبال مخاطبان از فصل س��وم «بچه مهندس» گفت:
فصل س��وم سریال از ریتمی تند برخوردار است و بهخاطر
تعدد لوکیش��نهای جذاب و قصهای مهیج ،بسیار امیدوار
هس��تیم بتوانیم لبخند رضایت را بر لب��ان مخاطبان این
سریال بنشانیم که با کمک بازیگران پرشمار و توانای «بچه
مهندس  »3این اتفاق رقم خواهد خورد .وی گفت :به نظر
م��ن س��ریال «بچه مهندس  »3از فص��ل دوم و حتی اول
ه��م جذابیتش به مراتب باالتر خواهد بود ،زیرا هم فضایی
ش��اد دارد و هم تراژدی و جوابگوی هر س��لیقهای خواهد
بود .سعدی در پایان درباره اینکه گفته میشود این فصل
آخرین سری «بچهمهندس» به شمار میرود ،گفت :از نظر
ما «بچهمهندس »3آخرین فاز این مجموعه تلویزیونی به
شمار میرود اما شبکه تصمیم میگیرد آیا
این سریال ادامهای داشته
باشد یا خیر.

خبر

حجتاالسالم قمی :همه مسؤوالن
قرآن را محور برنامهریزی قرار دهند

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی گفت :تمام ظرفیت این
سازمان در ابعاد مختلف رسانهای ،فضای مجازی و ...باید
قرآن کریم باشد و همه مسؤوالن قرآن را محور برنامهریزی
خود قرار دهند .حجتاالسالم محمد قمی در دیدار مدیر
شبکه قرآن و معارف سیما گفت :اهتمام به تبیین اجتماعی
اسالم ناب حول محور قرآن ،مهمترین مأموریت سازمان
تبلیغات اسالمی است .وی ابراز امیدواری کرد با همافزایی
موثر و قدرتمند و با همکاری شبکه قرآن و معارف سیما،
یک اتفاق مبارک در گفتمان قرآنی کشور رخ دهد .جواد
ش��یخاکبری ،مدیر شبکه قرآن و معارف با ارائه گزارشی
از برنامههای ش��بکه قرآن و معارف سیما از آمادگی این
شبکه با سازمان تبلیغات اسالمی برای برنامهریزی و ساخت
برنامههای فاخر قرآنی و معارفی حول مباحث مقاومت،
صبر و اس��تقامت در قرآن خبر داد .دبیر شورای معارف
س��یما همچنین از هماهنگی بین شبکه قرآن و معارف
سیما با سازمان دارالقرآن الکریم برای ساخت ویژهبرنامه
سحرگاهی ماه مبارک رمضان با محتوا و مضامین قرآنی و
معارفی با موضوع استقامت در قرآن خبر داد.

آیا تارانتینو به دنیای مارول قدم میگذارد؟

رؤیاپردازیهای تارانتینو با لوک کیج
کوئنتین تارانتینو گفته است یکی از پروژههایی
ک��ه به آن فکر کرده فیلم «لوک کیج :قهرمان برای
اس��تخدام» از دنیای سینمایی مارول بوده است .به
گزارش «وطن امروز» ،ایندی وایر نوش��ت :لیس��ت
پروژههای ساختهنش��ده کوئنتی��ن تارانتینو داالنی
حیرتانگیز برای اکتش��اف است و به نظر میرسد
این کارگردان برنده جایزه اس��کار ،منبعی بیپایان
از ایدهه��ا در ه��ر ژانر در ذهن دارد .از برداش��تی از
مجموعه «سفر ستارهای» گرفته تا قسمت سوم «بیل را بکش» و
حتی یک فیلم جیمز باند ،تارانتینو اشتیاق و ذوق بسیاری برای
فیلمسازی دارد .یکی از این پروژههایی که ممکن بود تبدیل به
فیلم بعدی او شود ،ورود به دنیای سینمایی مارول با فیلم «لوک
کیج :قهرمان برای استخدام» بود .تارانتینو که همیشه عالقهمند
تعریف کردن داستانهایی درباره قهرمانهای سیاهپوست بوده

میتوانست انتخابی مناسب برای به تصویر کشیدن
داستان نخس��تین ابرقهرمان سیاهپوست دنیای
کمیکبوکها در اوایل دهه  70میالدی باش��د .او
در واقع نخستین بار بعد از اکران فیلم «سگهای
آبانبار» در س��ال  ۱۹۹۲به فکر ساختن اقتباس
س��ینمایی «لوک کیج» افتاد و چنانکه در یکی از
پادکس��تهای ایمی شومر آشکار کرده ،حتی در
نظر داشت از الرنس فیشبرن در نقش لوک کیج
استفاده کند .شخصیت لوک کیج با سریالی به همین نام از طریق
نتفلیکس ارائه شده است .با توجه به اینکه تارانتینو گفته فقط
یک فیلم دیگر خواهد ساخت ،تولید یک پروژه مارولی غیرمحتمل
به نظر میرس��د اما ورود به تلویزیون میتواند جایگزینی برای
بازنشستگی باشد و خودش هم گفته ممکن است چند راه فرار از
جمله یک سریال تلویزیونی وسترن وجود داشته باشد.

دسترسی به اسناد سازمان ملل درباره جنگ تحمیلی امکانپذیر شد

توزیع رایگان  1600سند از دفاعقدس

بیش از  ۱۶۰۰سند سازمان ملل درباره جنگ
ایران و عراق در مجموعهای  ۱۰جلدی که اکنون
دسترس��ی به آن رایگان است ،جمعآوری شده
اس��ت .به گزارش ایس��نا ،مجموعه کتابهای
«جنگ ایران و عراق در اس��ناد سازمان ملل»
شامل اسنادی اس��ت که با عنوان سند مجمع
عمومی یا سند شورای امنیت سازمان مللمتحد
از تاریخ  ۲۹آوریل  ۹( ۱۹۸۰اردیبهشت )۱۳۵۹
تا  ۱۸دسامبر  ۲۷( ۱۹۹۰آذر  )۱۳۶۹درباره جنگ ایران
و عراق ،زمینهسازی آن و وقایعی که پس از آتشبس رخ
داده ،توسط انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاعمقدس
منتش��ر ش��ده اس��ت .در این مجموعه  ۱۰جلدی ،بیش
از  ۱۶۰۰س��ند س��ازمان ملل درباره جنگ ایران و عراق
جمعآوری شده است که این کار به همت محمدعلی خرمی

ترجمه شده اس��ت .دسترسی به بخشهای
مختل��ف این مجموعه  10جلدی به صورت
رایگان در س��ایت انتش��ارات قابل دسترسی
است .برای انجام این کار تنها کافی است روی
کتاب مورد نظر کلیک ش��ود تا فایل PDF
آن دریافت شود.
محتوای این کتابها عالوه بر مکاتبات 2
طرف مخاصمه ،نامههای دبیر کل به س��ران
یا وزیران خارجه  2کش��ور ایران و عراق اس��ت .همچنین
مواضع و تصمیمهای مجمع عمومی و ش��ورای امنیت که
در قالب بیانیه یا قطعنامه صادر میشد ،بخش مهم دیگری
از مجموعه است که در روند جنگ و مقاطع تعیینکننده
درگیری صادر ش��ده و بر ماهیت ،گسترش ،سمتوسو و
طوالنیتر شدن آن اثر گذاشته است.

