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خاطرهبازی

شهر فرنگ

حدود  ۸۵درصد از رانندگانی که
باعث تصادفات مرتبط با خواب
میشوند ،مرد هستند و حدود
یک سوم آنها حداکثر ۳۰سال
سن دارند.

«آرش کمانگیر»
میآید

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

هفت پیشنهاد تلویزیونی
برای روزهای فجر

هر سال تلویزیون ویژه برنامههای مختلفی برای گرامیداشــت دهه فجر در نظر میگیرد .این بار به جشن ۴۰
سالگی انقالب رسیدهایم و صداوسیما ســعی کرده این برنامهها را گستردهتر کند .آنطور که مدیران تلویزیون
اعالم کردهاند «شبکههای سیما با بیش از  ۱۰۰عنوان برنامه ترکیبی ،تولیدی ،مستند ،فیلم سینمایی و تلویزیونی
و مجموعههای نمایشی میهمان خانههای مخاطبان شدهاند ».ما در این میان هفت برنامه را از شبکههای یک ،دو،
سه و چهار انتخاب و معرفی کردهایم.
شبکهیک
مجموعــه تلویزیونــی «خــط تمــاس» به
تهیهکنندگی محسن علی اکبری و کارگردانی
و نویســندگی جواد شمقدری هر شب ساعت
 22:15از شبکه یک ســیما پخش میشود؛ در این مستند وقایع
تاریخی انقالب از بهمن  ۵۷تا فروردین  ۵۸طی  ۱۰قسمت روایت
میشود .یکی از مهمترین اتفاقات این برهه از تاریخ انقالب ،مسأله
پیروزی دانشجویان مسلمان در ختم غائله گروهک خلق ترکمن
در گنبدکاووس است که توسط عناصر ضدانقالب و تجزیهطلب
طراحیشدهبود.
ویژهبرنامه گروه سیاسی به نام «چرا انقالب» هم در  ۲۰قسمت
 ۳۰دقیقهای به تهیهکنندگی حسین سبطی ساخته شده .در این
برنامه  ۲۰نفر از مبارزین نسل اول انقالب هستند که در هر برنامه
روایتگری میکنند :هزینهای که در راه مبارزه دادهاند ،علت اینکه
وارد مبارزه شدهاند و علیه کی و چی به مبارزه پیوستند و نهایتا چرا
انقالبکردهاند.آنهاعموماکسانیاندکهبهحبسابدمحکومشدند
ومتعلقبهجریانهایفکریمختلفیاند.
شبکهدو
بعد از پایان فصل دوم «بچه مهندس» مجموعه
«تاریکی شب؛ روشــنایی روز» از سهشنبه ۲۳
بهمن در جدول پخش شــبکه دو قرار خواهد
گرفت .حجت قاسمزاده اصل کارگردان «تاریکی شب؛ روشنایی
روز» گفته« :این سریال  ۲۲قســمتی که داستانی عاشقانه را در
بستر تاریخ روایت میکند ،بعد از تحویل به شبکه به ۱۹قسمت
کاهش پیدا کرد و بخشهایی از آن حذف شد و معتقدم این سریال
خیر
دیگرسریالمننیست».فرهادقائمیاندرنقشبهنامطریقت ّ
ی محمد ،بهاران
مدرسهساز ،مائده طهماسبی اکرم ،بهرام ابراهیم 
بنیاحمدی فرشته و… در این ســریال نقشآفرینی میکنند.
داستان این سریال در دو برهه زمانی گذشته و حال اتفاق میافتد.
این سریال داستان زندگی بهنام طریقت است که جریان روزمره
حیاتشازمدارعادیخارجمیشود.طریقتبههمراههمسرشدر
گذشتهدانشجویپزشکیبودندکهفعالیتسیاسیهمداشتند.
«نغمههای بهیادماندنی» به روایت گیتــی خامنه یکی دیگر

«سادی»پرفروشدربازارکتابایران
ِ

رمان «سادی» از سوی نشــر سنگ منتشر شد .این
رمان نوشت ه کورتنی سامرز  نخســتین بار اواخرسال
 2018در آمریکا منتشر شــد و خیلی زود به فهرست
پرفروشترین آثار نیویورک تایمز راه یافت« .ســادی»
داســتان انتقام دختری رنج کشــیده اســت که تنها
خواهرش را به قتل رســاندهاند .کورتنی ســامرز برای
روایت این داســتان جنایی متفاوت ،با ترکیب دو شیوه
روایی متفاوت ،ساختار تازهای به وجود آورده است .این
نویسنده  32ساله ،پیش از این جایزه سیبل را در حوزه
داستانجواناندریافتکردهاست.
«سادی » سال گذشته در رأیگیری سایت گودریدز،
ب سال را در گروه داستان جوانان
رتب ه دوم بهترین کتا 
به دست آورد .نشــر ســنگ این کتاب را به تازگی در
320صفحه و بــا قیمت 34هزارتومان بــا ترجم ه رضا
اسکندریآذربهبازارفرستادهاست.

کتابخانه

رماننویســان بهندرت کار
مشــترک موفقی دارند؛ اما
وقتی تری پریچت و نیل گیمن
با هم توافــق کردند که یک
رمان بنویسند ،ســتارهها به
صف شــدند .گاردین نوشته
اســت :آیا اغراقآمیز است
اگر «خوش یمن» را یکی از موفقترین رمانهای مشترک تمامی
اعصار بنامیم؟ مطمئنا این یک موفقیت است :هوشمندانه و بامزه
است و بعد از گذشت سه دهه همچنان چاپ میشود .باالتر از همه
اینکه عمیقا محبوب است .دشوار است که رمانهای مشترک
دیگر را تا این اندازه موفق بدانیم« .خاطرات هیچکس» از جورج و
ویدان گراسمیت که به ما مفهوم «جدی گرفتن بیش از حد خود»
را نشان میدهد ،ازسال ۱۸۹۲طبقه متوسط را به خود جلب کرده
است .داستان همکاری گیمن و پریچت به دفعات مورد بحث قرار
گرفته است؛ بخشی به این خاطر که یک موفقیت غیر عادی بود.
گیمن یکبار در مصاحبهای گفت« :از همان ابتدای کار فهمیدیم
که نمودار ِون ذهنهایمان همپوشانی دارد ».و وقتی که گیمن ۲۵
صفحه اول از کتابی را که درباره جاست ویلیا ِم ضدمسیح نوشته
بود ،برای پریچت فرســتاد ،پریچت به او زنگ زد و گفت« :یا این
ایدهرابهمنبفروش،یااینکهمیتوانیمآنراباهمبنویسیم،چون
میخواهمبفهممبعدازاینچهاتفاقیمیافتد».

باکس آفیس

کتــاب «فقط بخشــش»
نوشــته «برایان استیونسن»
به مدت ۱۳۷هفتــه متوالی
در لیســت کتابهــای
پرفروش غیرداستانی نشریه
«نیویورکتایمز»قراردارد.
کتاب «فقط بخشش» خاطرات تالشهای یک وکیل
فعال حقوق بشر در برابر ناعدالتیهاست .بخش اصلی
این کتاب بر موکالن فقیری که «استیونســن» پس از
فارغالتحصیل شدنش از دانشــگاه پذیرفته بود ،تمرکز
دارد.
«برایان استیونسن» حقوقدان و فعال حقوق بشراست
که در سالهای اخیر برای به چالش کشیدن ناعدالتیها
و مشکالت سیســتم قضائی آمریکا مبارزه کرده است.
فیلمی به کارگردانی «دستین دنیل کرتون» با اقتباس
ازکتاب«فقطبخشش»برایاناستیونسندرسال۲۰۲۰
آمادهخواهدشد.
در فهرســت پرفروشهای «نیویورکتایمز»« ،مرد
بیگناه» اثر «جان گریشــام»« ،انســان خردمند» اثر
«یووال نوح هراری» و «نژاد سفید شکننده» از «روبین
دیآنجلو»دیگرکتابهاییهستندکهبیشترینحضور
را دارند.

بهترینرمانمشترکتاریخرابشناسید!

از ویژهبرنامههای دهه فجری شبکه دو سیماست که با محوریت
بازآفرینی تعدادی از ترانههای ماندگار که طی چهار دهه انقالب
اسالمی برای گروه ســنی کودک و نوجوان ساخته شدهاند؛ تهیه
شده .ساخت موسیقی با حالوهوای اصلی اثر ،معرفی شاعر ،شعر
و داســتان سرودهشــدن این ترانه از بخشهای این برنامه است.
«نغمههای بهیادماندنی» کاری از گروه کودک و نوجوان اســت و
ساعت 15:45روانهآنتنمیشود.
شبکهسه
ویژهبرنامه «بدون توقف» با حضور دکتر صادق
خرازی و دکتر علی باقری ،محفلی برای پاسخ
بــه چالشهای ذهــن جوانان امــروز انقالب
درخصوص عملکرد40ســاله نظام اسالمی است« .بدون توقف»
در  ۱۰قسمت  ۶۰دقیقهای به تهیهکنندگی رضا غالمحسیننژاد
و کارگردانی رحیــم صادقپــور ،کاری از خانه تولیــدات جوان
صداوسیماستکهحدودساعت 19:20روانهآنتنشبکهسهسیما
میشود.
مجموعــه گفتوگومحور «دستبهدســت» هم هر شــب
حدود ســاعت  17:15پخش میشــود .برنامه زنده تلویزیونی
«دستبهدست»بهتهیهکنندگیسیدمهدیحسینیبامحوریت
خاطرات مشترک سالهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،با هدف
انتقال مفاهیم از نسل اول انقالب به نوجوانان و جوانان نسلهای
دوم و ســوم و با رویکردی فرهنگی و اجتماعی به سالهای بعد از
انقالب اســامی میپردازد و خاطرات مشــترک مردم را در این
سالهاروایتمیکند.
شبکهچهار
برنامهتلویزیونی«آنسویداستان»بامحوریت
معرفی کتابهای نوشته شــده درباره انقالب
اسالمی ایران ساعت 2۰:3۰روی آنتن شبکه
چهار میرود .در این برنامه کتابهایی که معموال تاریخ شفاهی،
خاطرهنگاری یا مســتند داســتانی زندگی مبارزان و انقالبیون
هستند،مدنظرقرارمیگیرند؛اینکتابهاتوسطدکترجوادکامرو
بخشایش یکی از نویســندگان آثار حوزه انقالب و دفاع مقدس
انتخابومعرفیمیشوند.

از«گلس»موفقتا«سوپربول»ناامیدکننده

چندگزارهدربارهپُست«ایشاالبعدازعیددیگهدرخدمتتوننخواهیمبود»اثررامبدجوان

پایانعصر«بخند،خندوانه»؟!

ریما محمدزاده| خودش بهتر از
هر کس دیگری میداند که خالقیت
خندوانهایها ته کشیده و به قول
کیروش «پایان همین جاســت».
البته رامبد و تیمش نشان دادهاند
که آدمهای خالقیاند؛ به شــرط
آنکه وقت داشته باشند! حیف که
ندارند و روزهای پخش خندوانه را
کم کردند و هرکدامشان نقشهای
جدیــدی در قالــب «بازیگر» یا
«تهیهکننــده» را تجربه کردند!
هرچند رامبد در حاشیه نشست
خبری «طال» در جشــنواره فجر
گفت «آدم هزار تا کار میتونه انجام
بــده»؛ اما خب شــاید این روزها
تهیهکنندگــی و کارگردانــی در
ســینما برای رامبد جوان اولویت
بیشــتری پیدا کرده و دیگر قاب
تلویزیونبرایاونمیصرفد.
وقتی رامبد جوان نوشت «ایشاال
بعد از عید دیگــه در خدمتتون
نخواهیــم بود .ســامت و پایدار
باشید» ،یاد گفتوگویی افتادم که
ماه گذشته برای اعالم برنامههای
خندوانه در نوروز انجام داد«   :این
فصل از خندوانه را به همین شیوه
ادامه میدهیم که مسابقه ادابازی
هم داریم .برنامه تا پایان عید ادامه
دارد .فصل بعدی خندوانه هم بعد از
ماههای محرم و صفر و در زمستان
آینــده روی آنتن مــیرود ».این
یعنی رامبد برای ادامه «خندوانه»
برنامه داشته و در این میان اتفاق
غیرمنتظرهای افتــاده؟ یا اینکه
همه اینها تکههایــی از جورچین
«نگذاشتند کار کنیم .حاال خودمان
کارمیکنیم!»است؟
یکی دیگر از گزارههایی که درباره
تصمیم ناگهانی (!) رامبد مطرح
است ،حواشــی اخیر برنامه
مثل دعوت از مسعود صابری
و پُست گذاشتن و حذف آن و
البته کلیپ او و جناب خان در
ماشیناست!
اما از نظر من
درســتترین
دلیــل برای
این تصمیم،
هما نهایی
است که
مخا طبا ن

ســوپربول یا مسابقه ساالنه
فینالفوتبالآمریکاییقهرمانی
لیگ ملی این کشــور امسال
باعث رقمخوردن ضعیفترین
عملکرد باکسآفیسی فیلمها
در ســالهای اخیر شد .آخر
هفته رخداد مهم ســوپربول
همیشه چالشی برای باکس آفیس ایاالت متحده است اما امسال
اوضاع افتضاح بود .روی هم رفته ،فروش بلیتهای سینمای داخلی
برای این بازه زمانی با افتی شدید به حدود ۷۰میلیون دالر رسید
که بدترین عملکرد آخر هفته سوپربول در۱۹سال اخیر و همچنین
ازجمله ضعیفترین عملکردها در میان آخر هفتههای هر زمانی از
سال ۱۹۹۷تا به حال بود .در عین حال بازهای نادر بود که هیچ یک از
فیلمهای اکرانشده در سینماها بیش از۱۰میلیون دالر نفروختند؛
ب و هوای بسیار بد کالیفرنیا هم کمکی به فیلمها نکرد .فیلم
البته آ 
«گلس» محصول یونیورسال و دیزنی و «قسمت باالیی» محصول
استیاکس فیلمز و لنترن به ترتیب با سومین و چهارمین نمایش
خود در صدر جدول باقی ماندند و ۹.۵میلیون دالر و ۸میلیون دالر
فروختند.فیلم«خانمباال»کهجدیدترینفیلماکرانشدهدرسطح
ملی بود ،نتوانست به هیچ وجه با آنها رقابت کند و۶.۷میلیون دالر
فروخت .در حال حاضر درآمد کلی داخلی «گلس» ۸۸.۷میلیون
دالر است.

قاب

رکوردشکنی در لیست پرفروشهای
نیویورک تایمز

فرهاد قائمیان در سریال تاریکی شب ،روشنایی روز

ناشــر کتاب «شــدن» که
دربرگیرنده خاطرات میشــل
اوبامااست،ازانتشارهفدهمین
چاپ این کتاب در کمتر از یک
ماه پس از انتشار آن خبر داد.
کتاب«شدن»نوشتهمیشل
اوباما که با ترجمه علی سالمی در ۲۵دیماه از سوی این
موسسهمنتشرشدهاست،بهچاپهفدهممیرسد.
این درحالی است که این ناشر چاپ اول تا شانزدهم این
کتاب را باتیراژهای  ۵۰۰نسخهدرهر چاپ منتشر کرده
و در چاپ  ۱۷بهبعد تیراژ کتاب را به  ۱۰۰۰نسخه در هر
چاپ افزایشداده است.
کتاب «شدن» که در ماه نخست انتشار در آمریکا به
رکورد بیش از 3میلیون نسخه در آمریکا رسید ،کماکان
پرفروشترین کتاب در ســایت آمازون است و در برخی
از کشــورهای جهان همچون آمریکا ،کانادا ،دانمارک،
انگلستان ،فنالند ،آلمان ،نروژ ،پرتغال و سنگاپور رکور ِد
پرفروشترین کتاب را از آن خود کرده است.
«شدن» روایتی از زندگی شخصی خانم اوباما،همسر
نخستین رئیسجمهوری سیاهپوست آمریکا ،قبل و بعد
از ورود به کاخ ســفید است .میشل اوباما در این کتاب با
اســتفاده از شــیوهای روایی و صمیمانه خواننده را به
دنیای خود دعوت میکند و تجربیاتی را شرح میدهد
که سازنده شخصیت او بوده است؛ از دوران کودکی ،در
منطقهای فقیرنشین در شیکاگو تا زمانی که بانوی اول
آمریکا شد .این کتاب سرگذشت زنی است که قدمبهقدم
با دشــواریها و موانع زندگی روبهرو میشود و با تالش،
صبوری ،تدبیر و ایستادگی چشم به آیندهای روشنتر
میدوزدوتسلیمبنبستهایطبیعی،اجتماعیونژادی
نمیشود.
ش از این کتابهای «آتش و
انتشارات مهراندیش پی 
خشم» نوشته مایکل وولف« ،یک وفاداری باالتر» نوشته
جیمز کومی و «وحشت ،ترامپ در کاخ سفید» نوشته
باب وودوارد را از همین مترجم ،در فاصلهای بسیار کوتاه
ازانتشارجهانیمنتشرکردهاست.

جعبه جادویی

رکوردزنی اوباما؛ این بار در ایران!

چهرهبازی

قفسه

فردا ســالگرد روزی است که سیاوش کســرایی را از دســت دادیم .او  ۵اسفند  ۱۳۰۵در
هشتبهشت اصفهان به دنیا آمد و ۱۹بهمن ۱۳۷۴در وین درگذشت .کسرایی دانشآموخته
دانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهرانوازبنیانگذارانانجمنادبیشمعسوختهبود.او
یکی از شاگردان نیما یوشیج بود که به سبک شعر نیما وفادار ماند؛ ازجمله مجموعه شعرهای
سیاوشکسراییمیتوانبهشعر آوا ،مهرهسرخ ،درهوایمرغآمین،بادماوندخاموش و خون
سیاوش اشاره کرد .قرار است آلبوم جدید شــهرام ناظری با عنوان «آرش کمانگیر» تا پایان
امسالمنتشرشود.اینآلبومبراساسشعریازسیاوشکسراییتولیدشدهاست.

«شهروند» زیر یکی از پُستهای
مربوط به «خندوانــه» در صفحه
روزنامــه نوشــتهاند« :دیگه به
بنبست رســیده بود»« ،پانتومیم
شــده بود ،تا یه برنامه سرگرمی»،
«این فصل رو نمیساخت سنگینتر
بود»« ،تکراری شده بود»« ،دیگه
بــه زور میخندونــد»« ،خودش
میدونــه داره محبوبیتــش رو از
بین میبره ،میخواد تا دیر نشــده
تمومش کنه ».ایــن همان چیزی
است که ما در همین صفحه و کمی
بعد از آغاز سری جدید «خندوانه»
به آن پرداختیــم .هرچند مطلب
ما اصال به مــذاق خندوانهایها
خوش نیامد و فورا در برابرش گارد
گرفتند .سینهچاکان رامبد گفتند
کــه «خندوانه تکراری نشــده و
اصال چرا باید تکرار نباشد؟!» این
اظهارنظرهادرصورتیمطرحشدکه
خو ِد رامبد نمیخواست برنامهاش
در دام تکرار بیفتــد .برای همین
هم هربار از آســتینش چیزهای
جدیدی درمــیآورد و همهمان را
غافلگیر میکــرد؛ از جناب خان و
نیما ،تا ادابازی و خنداننده برتر .اما
واقعیت آن است که رامبد به جایی
رســیده که اوج خالقیتش تکرار
خالقیتهایپیشیناست.
حاال بایــد منتظر بمانیــم تا او
همانطور که در حاشیه جشنواره
فیلم فجر وعــده داد ،در یکی از
برنامههای «خندوانــه» در مورد
پُست ناگهانیاش(!) شفافسازی
کند« :من ترجیح میدم در مورد این
قضیه در برنامــه خندوانه صحبت
کنم و االن جشنواره فیلم فجره و
ارتباطی به برنامه خندوانه ندارد».
با این حال و بــا توجه به
گفتههــای میرباقــری
قائممقام ســیما مبنی
بر حضــور خندوانه در
کنداکتور نوروزی سیما،
شواهد نشــان میدهد
کــه احتمــاال
«خندوانه»حاال
حاالها ادامه
داشته باشد
و خبــری از
خداحافظی
نخواهــد
بود.

پربینندههایادامهدار
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ســریالهای «ســوپرگرل»،
«فلش» و «ماوراءالطبیعه» برای
یک فصل دیگر تمدید شدند.
شبک ه  ۱۰ CWسریال پربیننده
خود را بــرای فصل تلویزیونی
 ۲۰۲۰-۲۰۱۹تمدید کرد« .مارک
پدوویتز» اعالم کرد که پنج ســریال ابرقهرمانی دیسی در میان
این سریالها وجود دارند .این قراردادها شامل فصل هشتم سریال
«پیکان»(،)Arrowفصلپنجمسریال«سوپرگرل»و«افسانههای
فردا» ،فصل ششم «فلش» و فصل سوم «آذرخش سیاه» میشود.
این شبکه به تازگی سفارش ساخت اپیزود آزمایشی «بتوومن» را
نیز صادر کرده که طبق برنامه باید در فصل  ۲۰۲۰-۲۰۱۹به نمایش
درآید .پیش از این نیز اعالم شــده بود که فصل پنجم «آیزامبی
(»)iZombieآخرین فصل سریال خواهد بود .این سریال پس از
«اسمالویل» نخستین سریال براساس کامیکهای دیسی بود که
در این شبکه به پایان میرسید .به گزارش سینما ،تمدیدشدن این
سریالهای ابرقهرمانی با نزدیکشدن بزرگترین کراساور تاریخ
دیســی یعنی «بحران در زمینهای بیکران» پیشبینی میشد.
سریال «آذرخش سیاه» اگرچه با ســریالهای ابرقهرمانی دیگر
دیسی اشتراکاتی ندارد ،اما هواداران امیدوارند که به طریقی در
کراساور«بحران»شخصیتاینسریالتحسینشدهراببینند.

