
 برنده بوکر عربی ۲0۱۸ 
در بازار کتاب ایران

رمــان »جنگ 
ســگ«  دوم 
ابراهیم  نوشــته 
نویسنده  نصراهلل 
فلسطینی که در 
سال 201۸ برنده 
جایزه بوکر عربی 
ترجمه  با  شــد، 
ســتار جلیل زاده 
انتشارات  توسط 
منتشر  گل آذین 
و راهی بازار نشر 

شــد. این کتاب با ۳60 صفحه، شمارگان هزار نسخه و 
قیمت 52هزار تومان منتشر شده است.

رمــان »جنگ دوم ســگ« پنجمین رمــان این 
نویسنده اردنی فلسطینی تبار اســت. این نویسنده  
65ســال دارد و پیش از رمان هایش، 1۸ دفتر شعر 
منتشر کرده اســت. او پیش از »جنگ دوم سگ« با 
رمان های »روزگار اسب های سفید« و »قندیل های 
پادشاه الجلیل« در سال های 2009 و 2015 توانست 
به فهرســت کوتاه جایزه جهانی رمان عرب راه پیدا 
کند. رمان دیگرش هم با عنوان »ارواح کلیمانجارو« 
در سال 2016 برنده جایزه ادبی کاتارا )یکی از جوایز 

معتبر ادبیات عرب(  شد.
رمان فلســطینی را عمومــا بــه دو دوره نکبت و 
پسانکبت تقسیم بندی می کنند که مربوط به زمان 
اشغال فلسطین به دست اسراییل و پس از آن می شود. 
»جنگ دوم ســگ« یکی از بهترین نمونه های رمان 
پسانکبت است که در آن مفاهیمی چون عدم قطعیت 
میان وطن و تبعید، اشغالگر و دیکتاتور داخلی، قربانی 
و جانی حضور دارند. این رمان، فانتزی و تخیلی است و 
داستانش با آمیزش وقایع درون تلویزیون و خارج از آن 

یعنی یک اتاق شکل می گیرد.
نویسنده در رمان پیش رو، با واسازی زمان و مکان 
و شخصیت ها شکل جدیدی از مفاهیمی چون حق، 
وطن، اشغالگر، خودی و دیگری را به تصویر کشیده 
است. در گفتمان او، ایستادگی مقابل قانون و خشونت 
شکل دیگری دارد. به عنوان مثال، قانون دولت یهود 
که چندی پیش در پارلمان اســراییل تصویب شد، 
عرصه مبارزه را از نقض قانون به خشونت قانونی منتقل 
کرده اســت. در اصل جنایت و خشونت اسراییلی ها 
مقابل فلسطینی ها تابع قسمی از وضعیت پست مدرن 
شده که با مفاهیمی چون قانون و خودقربانی انگاری و 

نامتمرکزبودن خشونت و... گره خورده است.
در رمان »جنگ دوم سگ« امکان بازشناسی قاتل 
و شبیه قاتل شــدن وجود ندارد. مخاطب این رمان با 
جامعه ای اســتبدادزده و عقب مانده روبه روست که 
نمی تواند آزادی اش را به دست آورد. این رمان روایت 
اختالف هــای درون یک جامعه درحال فروپاشــی 
و اشغال شده است که شــخصیت اصلی اش از یک 
معارض تحت شکنجه به یک جنایتکار مخوف تبدیل 

می شود.
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پویاسعیدی
نویسنده و کارگردان تئاتر

»موِی ســیاهِ خرِس زخمی« یک ســقوط آزاد و 
دردناک است برای خالق »سوراخ« و »صدای آهسته  
برف« و »اسکیس«. یک نزول تمام عیار، یک بازی دو 
سر باخت و یک افسوس ممتد که »چه شده« و »چرا؟« 
و »چه بالیی به ســر آن جابر رمضانی آمده است؟!« 
می گویم »بال« و روی بال بودن این نمایش تاکید دارم. 
آزاری دو ســاعته که یک عمر می گذرد بر تماشــاگر 
بینوایی که ما باشیم و حتی گروه بازیگران درخشانش 
هم نمی توانند قدمی در جهت کم درد برگزار شــدن 
این آزار بردارند. اقتباســی بی در و پیکر و بی هویت از 
هملت، یا درست ترش، اقتباس از اقتباس های توماس 
اوسترمایر از شکسپیر، با معجون ایده های معوج و معلق 
از »ممنتو«ی نوالن و چند چیز دیگر از چند جای دیگر 
و البته، ایده هایی از فرط دم دســتی بودن، اعجاب آور 
مثل نام گذاری »بود« برای شخصیت اصلی و خوردن 
اسکلت پدر توسط گورکن ها. بالکینگ های غلو شده 

و پر از ادای بازیگران و داســتانی که مدام این سوال را 
در ذهن متبادر می کند: »که چی؟«، »برای کی؟ برای 
چی؟« و تنها پاسخی که شاید دست آدم را بگیرد این 
است که انگار کارگردانی پشــت نمایش ایستاده که 
رفتن به جشــنواره های خارجی و گشتن کشورهای 
اروپایی زیر دندانش مزه کرده اســت و هر کاری کرده 
تا نمایشش را بزک کند برای مخاطبی که ما نیستیم 
و »مایل«ها از ما و امروز ما و دغدغه های ما دور اســت. 
]که البته بعید می دانم آنها هم این مخلوط سرگیجه آور 

را هضم کنند.[
مونولوگی در خود نمایش هســت که شــخصیت 
»بود!!!« -بــا بازی پر از ظرافت اما بــه هدر رفته  حامد 
رســولی- شــخصیت »مانکن« با بــازی پرتالش اما 
تکراری مینــا زمان را توصیف می کنــد. می گوید که 
او »پالســتیکی«، »مصنوعی« و »ماشینی« است و 
»در نشئگی ســلیقه اش افتضاح می شود« و »تنها در 
نشئگی می توانسته او را تحمل کند« فکر نمی کنم هیچ 
یادداشت دیگری بهتر از همین مونولوگ بتواند »موی 
سیاه خرس زخمی« را توصیف کند و به هیچ شکلی به 

جز نشئگی بتوان از آن لذت برد.

درباره »موِی سیاِه خرِس زخمی« اثر جابر رمضانی

آزاری دوساعته که یک عمر می گذرد!

کتابخانه

پنجشــنبه  20 دی 1397 |  سال ششــم |  شماره 1593

امروز تولد محمدجواد عزتی اســت. او 20 دی 1۳60 در تهران به دنیا آمد. عزتی فارغ التحصیل 
تئاتر از هنرستان سوره است. او اخیرا عکسی در صفحه شخصی اش منتشر کرد که نمایی از فیلم 
»جان دار« را نشان می دهد. »جان دار« نام نخستین ساخته حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری 
است که در بخش نگاه نو سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر شرکت خواهد داشت. در خالصه داستان 
»جان دار« آمده است: »بخدا اگه یه بار دیگه بگین شام چی شد، غذا چیه، همین وسط خودم رو دار 

میزنم که غذاخوردن یادتون بره. بابا از گشنگی نمردین که!؟«

جواد در 
»جان دار«

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

که  می دهد  نشان  تحقیقات 
عوامل  از  یکی  راننده  خستگی 
مؤثر در بیش از ۲۰ درصد تصادفات 
چهارم  یک  از  بیش  و  جاده ای 
است. جدی  و  کشنده  تصادفات 

نه
صح

آپاراتچی 
پرفروش ترین فیلم های هفته

قانونمورفی
1,۳۹6,۸۲۲,۰۰۰

کارگردان: رامبد جوان  
تهیه کننده: محمد 

شایسته |  ژانر: کمدی | بازیگران: امیر جدیدی، امیر 
جعفری، هادی کاظمی، سروش صحت و رامبد جوان

فیلــم جدید رامبد جــوان با فروش خــوب در هفته 
نخست توانست صدر جدول را به دست آورد. حاال دیگر 
در این رتبه، نه خبری از »مارموز« است و نه »بمب؛ یک 
عاشقانه«. در »قانون مورفی« فرخ )امیر جدیدی( پلیس 
بدشانســی اســت که به تازگی از کار خود برکنار شده 
است. در این وضعیت همکار سابقش )امیر جعفری( از او 

می خواهد تا کمکش کند... .
مارموز

745,7۹4,۰۰۰

کمال  کارگــردان: 
تهیه کننده:   | تبریزی 
جواد نوروزبیگی |  ژانر: کمدی | بازیگران: حامد بهداد، 
ویشکا  آسایش، آزاده صمدی، رضا ناجی، مانی حقیقی و 

محمد بحرانی 
»مارموز« پس از سه هفته صدرنشــینی به رتبه دوم 
ســقوط کرد. این فیلم 550میلیون از هفته پیش کمتر 
فروخت. فیلم کمال تبریزی با مضمونی کمدی و سیاسی 
روایتگر داستان زندگی شخصی به نام   »قدرت« است که 

سودای رسیدن به قدرت را دارد. 
ُکلمبوس

5۸۸,1۲۲,۰۰۰

و  کارگــردان 
تهیه  کننــده:  هاتف 
علیمردانی |  ژانر: کمدی |  بازیگران: فرهاد اصالنی، 
سعید پورصمیمی،  شبنم مقدمی، مجید صالحی و    هانیه 

توسلی 
»کلمبوس« تقریبــا مثل هفته گذشــته فروخت و 
توانست باالتر از »بمب؛ یک عاشقانه« قرار بگیرد. این فیلم 

در کل 2,950,195,000 فروش داشته است.
بمب؛یکعاشقانه

56۹,1۳6,۰۰۰

کارگــردان: پیمان 
معادی

   تهیه کنندگان: احسان رســول اف و پیمان معادی
ژانر: اجتماعی | بازیگران:  لیال حاتمی، پیمان معادی، 

سیامک انصاری، حبیب رضایی و سیامک صفری
روند کاهش فــروش فیلم پیمان معــادی ادامه دارد 
و این هفته با کاهش ۳50میلیونی مواجه شــد و به رتبه 
چهارم جدول فروش آمد. این فیلم پس از 5 هفته اکران 

5,210,911,000 فروخته است. 
  ارقام ذکرشــده، فروش هفتگی فیلم ها و به 

»تومان« است. 
یی
دو
جا

به
»تیم ملی« ، قاب به قابجع

   محمدحسین میثاقی، جواد خیابانی و علی انصاریان شماره یک های ویژه برنامه های جام ملت ها در صداوسیمااند
صداوسیما به رســم معمول خود که ویژه برنامه هایی برای اتفاقات مهم 
ورزشــی تدارک می بیند، این بار هم برای جام ملت های آسیا برنامه های 
مختلفی تهیه کرده است. این برنامه ها روی دوش 3 فرد بیشتر سنگینی 
می کند: محمدحســین میثاقی، جواد خیابانی و علی انصاریان. شما چه 

شیفته فوتبال باشید و چه نام هیچ کدام از بازیکنان تیم ملی را هم ندانید، 
این روزها با تب فوتبال گره می خورید؛ چون یک »آسیا« با فوتبال عجین 
شده است. در ادامه نگاهی به برنامه های تلویزیون برای جام ملت های آسیا 

انداخته ایم.

محسن یگانه 
سالن اجرا: 

سالن میالد نمایشگاه
زمان اجرا:

امشب؛ ساعت های 19:15 و 22:20

مازیار فالحی
سالن اجرا: 

مرکز همایش های برج میالد
زمان اجرا:  

امشب؛ ساعت های 1۸:۳0 و 22:00

بهنام بانی 
سالن اجرا:

 مرکز همایش های برج میالد
زمان اجرا: 

فرداشب؛ ساعت های 1۸:۳0 و 22:00

سازوآواز
اینروزهاکنسرتهایمحسنیگانه،بهنامبانی
ومحسنابراهیمزادهمدامسولداوتمیشود.آنها
اجراهایشانراتمدیدوتمدیدوتمدیدمیکنند.
هرچقدرهمکهاینتمدیدهاادامهداشــتهباشد،
بازهمطرفدارانشــانآنهاراغافلگیرمیکنندو

مشتاقانهبلیتمیگیرند.
بهنامبانیکهکنســرتشبرایبارچندمتمدید
شده،ازفردابهمدتسهشببازهمکنسرتدارد.
درروزهایگذشتهاهالیجزیرههرمزعکسهایی
بابهنامبانیمنتشــرکردندومعلومشدکهاین
خوانندهبههرمزرفته.کمیکهگذشــت،خوداو

همدرصفحهاشعکســیبالوکیشنجزیرههرمز
منتشرکردونوشت:»موفقیتبایکرویاشروع
میشود.ایمانرابهآناضافهکنید،تبدیلبهیک
باورمیشود؛عملرابهآناضافهکنید،تبدیلبه
قسمتیاززندگیمیشود؛پشتکاررابهآناضافه
کنید،بهصورتهدفیقابلدیدمیشودودرآخر
صبروزمانرابهآناضافهکنید،بهصورترویایی
کهبهواقعیتتبدیلشــدهتماممیشود...خدارو
شکر.«اوهمچنینخبردادهکهموزیکجدیدش

»خیلیزود«منتشرخواهدشد.
محسنیگانههمامشببهسالنمیالدنمایشگاه
میآید،درحالیکهکنســرتهایبعــدیاودر
تاریخهای22،21و23دیهمســولداوتشده
اســت.طرفداراناوبایدمنتظرباشــندتایگانه

تاریخجدیداجرایشرااعالمکند.
مازیارفالحیهمکهاینشــبهاباسریالمینو

میهمانخانههاست،امروزوفردااجرادارد.
درموردمحســنابراهیمزادههــمبگوییمکه
»اجراهایاینخوانندهکهبرایتاریخهای25و26

دیتمدیدشدهبودهمسولداوتشد.«

آخر هفته با سولد اوت شده ها!

 شبکه سه با سابقه ترین شبکه سیما در پخش و کارشناسی مسابقات ورزشی است. این 
شبکه پرطرفدارترین برنامه ها را در این حوزه تهیه کرده است. اهالی شبکه سه پخش ویژه 

برنامه جام ملت های آسیا را از هفته پیش با عنوان »جام 2019« آغاز کردند.  مدت این برنامه حدود 
یک ساعت ونیم است. »جام 2019« قبل و بعد از مسابقه ها با مخاطبان همراه می شود. مجری 
این برنامه همان طور که خودتان می دانید محمدحسین میثاقی است؛ مجری پرجنب وجوشی 
که تندتند حرف می زند و برای این ماجرا هم چنددقیقه یک بــار عذرخواهی می کند. این 
برنامه کارشناس ثابت ندارد. گزارشــگر »جام 2019« هم محمدرضا احمدی است که به 
محل برگزاری بازی ها رفته و گزارش های خود را روزانه ارسال می کند. میثاقی انرژی زیادی 
برای اجرا می گذارد و سعی می کند ریتم برنامه کند نشود. اما مشکل این است که با  عادل 

فردوسی پور مقایسه می شود و متاسفانه این مقایسه همیشه از قبل معلوم است.

فوتبال آسیایی ویژه برنامه جام ملت های آسیا با اجرای جواد خیابانی و شهاب 
قاسمی است که هر شب از شبکه ورزش پخش می شود. این برنامه بخش های 

مختلفی مثل »تاریخچه جام ملت های آسیا«،  »پخش گزارش های کارشناسی«، »معرفی تیم ها 
و بازیکنان مطرح حاضر در جام ملت های آسیا« و »بررسی موارد حاشیه ای رقابت ها« را دارد. 

»فوتبال آســیایی« یک هفته زودتر از آغاز بازی ها کارش را شــروع کرد. مهدی توتونچی و 
محمدرضا یکتامرام هم در اجرای این برنامه حضور دارند. »فوتبال آسیایی« عالوه بر مرور 
اخبار به حواشی بازی های تدارکاتی جام جهانی نیز می پردازد و گزارش های مردمی، عکس ها 
و ویدیوهای مربوط به جام جهانی را هم نشان می دهد. رویکرد این برنامه تحلیلی ـ خبری 
است. خیابانی طرفداران خاص خودش را دارد. اجراهای احساسی و صمیمی اش می تواند 

آدم هایی که سال ها به صدا و تصویرش عادت کرده اند را به انتخاب شبکه ورزش مجاب کند.

علی انصاریان اما تازه ترین گزینه ای اســت که برای اجــرای ویژه برنامه های جام 
ملت ها انتخاب شده است. پژمان ماندگاری، تهیه کننده ورزشگاه درباره دلیل انتخاب 
انصاریان گفته: »تمام برنامه های روز دنیا به خصوص رشته فوتبال، مجریان خود را از ستاره رشته مورد نظر 

انتخاب می کنند که بازنشسته اند.« برنامه »ورزشگاه« پخش ویژه برنامه خود را آغاز کرده و قرار 
است برای المپیک 2020 توکیو هم به صورت ویژه روی آنتن برود.  »ورزشگاه« تا 15 بهمن ماه 
هر شب حوالی ساعت 22 به روی آنتن شبکه پنج می رود. تولیدکنندگان این برنامه گروهی را 
برای ارسال گزارش از حال و هوای امارات و مسابقات به این کشور فرستاده اند که در برنامه های 
آینده گزارش هایشان پخش خواهد شد. حافظ کاظم زاده گزارشگر اعزامی این ویژه برنامه به 
امارات است. انصاریان مدام سعی می کند اجرای متفاوتی داشته باشد و معمولی پیش نرود. 
البته همین رویه گاهی کار دستش می دهد. درست مثل اظهارنظری که درباره گزارشگر اهل 

افغانستان کرد. او برای اجرا در قالب صداوسیما به تجربه بیشتری نیاز دارد!

جام ۲0۱۹

فوتبال آسیایی

ورزشگاه

 »صدا«ی تیم ملی 
برای شما که در خودرویتان هستید

اگر شــما جزو آن دســته از افرادید که زمان 
پخش بازی هــا در خودرویتان هســتید و به 
تلویزیون دسترســی ندارید، اصال جای نگرانی 
نیست. شــبکه رادیویی ورزش مسابقات جام 
ملت های آسیا را پوشــش می دهد و با تولید و 
پخش برنامه های متنــوع و گوناگون به تحلیل 
این مســابقات می پردازد. این شبکه به منظور 
جلب رضایت شــنوندگانش با شروع مسابقات، 
این رقابت ها را همزمان و به صورت زنده پوشش 
می دهد. »جام آســیایی« عنــوان این برنامه 
رادیویی اســت که با تهیه کنندگی احمدرضا 
طاهری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۱:4۰ 
روی آنتن می رود. این برنامه ابتدا سراغ داستان 
شــکل گیری جام ملت های آسیا در قالب متن و 
حاشیه دوره های قبلی برگزارشده می رود و عالوه 
بر پخش زنده بازی ها، از طریق ارتباط مستقیم با 
محل استقرار تیم ملی، شنوندگان را از آخرین 
اوضــاع و احوال بازیکنــان، حال وهوای حاکم 
بر بازی ها و حواشــی تیم های شرکت کننده در 
جام ملت های آسیا آگاه می کند. معرفی چهره ها، 
رکوردها، ترین ها، افتخــارات تیمی و انفرادی، 
خاطرات فوتبالیست های ایرانی حاضر در جام 
ملت ها، معرفی تیم ها و تاریخچه بازی ها به این 
برنامه جذابیت بیشتری داده است. حضور نیلوفر 
اردالن )کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال بانوان(، در 
ـ مجری به جام آسیایی ویژگی  مقام کارشناس 
خاصی داده  است و شنوندگان می توانند ضمن 
اطالع از جدیدترین اطالعــات و اخباِر برگزاری 
هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آســیا با 
تحلیل و کارشناسی این کارشناس فوتبال و دیگر 

کارشناسان حوزه ورزش همراه شوند.

امشب و فردا شب تاالر مولوی


