
 

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

12
شهر فرنگ

رکوردزنی اوباما؛ این بار در ایران!
ناشــر کتاب »شــدن« که 
دربرگیرنده خاطرات میشــل 
اوباما است، از انتشار هفدهمین 
چاپ این کتاب در کمتر از یک 

ماه پس از انتشار آن خبر داد.
کتاب »شدن« نوشته میشل 

اوباما که با ترجمه علی سالمی در ۲۵ دی ماه از سوی این 
موسسه منتشر شده است، به چاپ هفدهم می رسد.

این درحالی است که این ناشر چاپ اول تا شانزدهم این 
کتاب را با تیراژهای  ۵۰۰ نسخه در هر چاپ منتشر کرده 
و در چاپ ۱۷ به  بعد تیراژ کتاب را به ۱۰۰۰ نسخه در هر 

چاپ افزایش داده است.
کتاب »شدن« که در ماه نخست انتشار در آمریکا به 
رکورد بیش از 3میلیون نسخه در آمریکا رسید، کماکان 
پرفروش ترین کتاب در ســایت آمازون است و در برخی 
از کشــورهای جهان همچون آمریکا، کانادا، دانمارک، 
انگلستان، فنالند، آلمان، نروژ، پرتغال و سنگاپور رکورِد 

پرفروش ترین کتاب را از آن خود کرده است.
»شدن« روایتی از زندگی شخصی خانم اوباما،  همسر 
نخستین رئیس جمهوری سیاه پوست آمریکا، قبل و بعد 
از ورود به کاخ ســفید است. میشل اوباما در این کتاب با 
اســتفاده از شــیوه ای روایی و صمیمانه خواننده را به 
دنیای خود دعوت می کند و تجربیاتی را شرح می دهد 
که سازنده شخصیت او بوده است؛ از دوران کودکی، در 
منطقه ای فقیرنشین در شیکاگو تا زمانی که بانوی اول 
آمریکا شد. این کتاب سرگذشت زنی است که قدم به قدم 
با دشــواری ها و موانع زندگی روبه رو می شود و با تالش، 
صبوری، تدبیر و ایستادگی چشم به آینده ای روشن تر 
می دوزد و تسلیم بن بست های طبیعی، اجتماعی و نژادی 

نمی شود.
انتشارات مهراندیش پیش  از این کتاب های »آتش و 
خشم« نوشته مایکل وولف، »یک وفاداری باالتر« نوشته 
جیمز کومی و »وحشت، ترامپ در کاخ سفید« نوشته 
باب وودوارد را از همین مترجم، در فاصله ای بسیار کوتاه 

از انتشار جهانی منتشر کرده است.

»سادِی« پرفروش در بازار کتاب ایران
رمان »سادی« از سوی نشــر سنگ منتشر شد. این 
رمان نوشته  کورتنی سامرز  نخســتین بار اواخر  سال 
2018 در آمریکا منتشر شــد و خیلی زود به فهرست 
پرفروش ترین آثار نیویورک تایمز راه یافت. »ســادی« 
داســتان انتقام دختری رنج کشــیده اســت که تنها 
خواهرش را به قتل رســانده اند. کورتنی ســامرز برای 
روایت این داســتان جنایی متفاوت، با ترکیب دو شیوه  
روایی متفاوت، ساختار تازه ای به وجود آورده است. این 
نویسنده  32 ساله، پیش از این جایزه  سیبل را در حوزه  

داستان جوانان دریافت کرده است.
»سادی«  سال گذشته در رأی گیری سایت گودریدز، 
رتبه  دوم بهترین کتاب  سال را در گروه داستان جوانان 
به دست آورد. نشــر ســنگ این کتاب را به تازگی در 
320صفحه و بــا قیمت 34هزارتومان بــا ترجمه  رضا 

اسکندری آذر به بازار فرستاده است.
 

رکوردشکنی در لیست پرفروش های 
نیویورک تایمز

کتــاب »فقط بخشــش« 
نوشــته »برایان استیونسن« 
به مدت ۱۳۷هفتــه متوالی 
کتاب هــای  لیســت  در 
نشریه  غیرداستانی  پرفروش 

»نیویورک تایمز« قرار دارد.
کتاب »فقط بخشش« خاطرات تالش های یک وکیل 
فعال حقوق بشر در برابر ناعدالتی هاست. بخش اصلی 
این کتاب بر موکالن فقیری که »استیونســن« پس از 
فارغ التحصیل شدنش از دانشــگاه پذیرفته بود، تمرکز 

دارد.
»برایان استیونسن« حقوقدان و فعال حقوق بشر است 
که در سال های اخیر برای به چالش کشیدن ناعدالتی ها 
و مشکالت سیســتم قضائی آمریکا مبارزه کرده است. 
فیلمی به کارگردانی »دستین دنیل کرتون« با اقتباس 
از کتاب » فقط بخشش« برایان استیونسن در  سال ۲۰۲۰ 

آماده خواهد شد.
در فهرســت پرفروش های »نیویورک تایمز«، » مرد 
بی گناه« اثر »جان گریشــام«، »انســان خردمند« اثر 
»یووال نوح هراری« و »نژاد سفید شکننده« از »روبین 
دی آنجلو« دیگر کتاب هایی هستند که بیشترین حضور 

را دارند.
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فردا ســالگرد روزی است که سیاوش کســرایی را از دســت دادیم. او ۵ اسفند ۱۳۰۵ در 
هشت بهشت اصفهان به دنیا آمد و ۱۹ بهمن ۱۳۷۴ در وین درگذشت. کسرایی دانش آموخته 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و از بنیانگذاران انجمن ادبی شمع سوخته بود. او 
یکی از شاگردان نیما یوشیج بود که به سبک شعر نیما وفادار ماند؛ ازجمله مجموعه شعرهای 
سیاوش کسرایی می توان به شعر آوا، مهره سرخ، در هوای مرغ آمین، با دماوند خاموش و خون 
سیاوش اشاره کرد. قرار است آلبوم جدید شــهرام ناظری با عنوان »آرش کمانگیر« تا پایان 

امسال منتشر شود. این آلبوم بر اساس شعری از سیاوش کسرایی تولید شده است.

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

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

حدود ۸۵ درصد از رانندگانی که 
خواب  با  مرتبط  تصادفات  باعث 
حدود  و  هستند  مرد  می شوند، 
۳۰سال  حداکثر  آنها  سوم  یک 

سن دارند.

 »آرش کمانگیر«
می آید
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بود.

چند گزاره درباره پُست »ایشاال بعد از عید دیگه در خدمتتون نخواهیم بود« اثر رامبد جوان
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شبکهیک
مجموعــه تلویزیونــی »خــط تمــاس« به 
تهیه کنندگی محسن علی اکبری و کارگردانی 
و نویســندگی جواد شمقدری هر شب ساعت 
22:15 از شبکه یک ســیما پخش می شود؛ در این مستند وقایع 
تاریخی انقالب از بهمن ۵۷ تا فروردین ۵۸ طی ۱۰ قسمت روایت 
می شود. 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 تجزیه طلب 

طراحی شده بود.
ویژه برنامه گروه سیاسی به نام »چرا انقالب« هم در ۲۰ قسمت 
۳۰ دقیقه ای به تهیه کنندگی حسین سبطی ساخته شده. در این 
برنامه ۲۰ نفر از مبارزین نسل اول انقالب هستند که در هر برنامه 
روایتگری می کنند: هزینه ای که در راه مبارزه داده اند، علت این که 
وارد مبارزه شده اند و علیه کی و چی به مبارزه پیوستند و نهایتا چرا 
انقالب کرده اند. آنها عموما کسانی اند که به حبس ابد محکوم شدند 

و متعلق به جریان های فکری مختلفی اند.
شبکهدو

بعد از پایان فصل دوم »بچه مهندس« مجموعه 
»تاریکی شب؛ روشــنایی روز« از سه شنبه ۲۳ 
بهمن در جدول پخش شــبکه دو قرار خواهد 
گرفت. حجت قاسم زاده اصل کارگردان »تاریکی شب؛ روشنایی 
روز« گفته: »این سریال ۲۲ قســمتی که داستانی عاشقانه را در 
بستر تاریخ روایت می کند، بعد از تحویل به شبکه به ۱۹قسمت 
کاهش پیدا کرد و بخش هایی از آن حذف شد و معتقدم این سریال 
دیگر سریال من نیست.« فرهاد قائمیان در نقش بهنام طریقت خّیر 
مدرسه ساز، مائده طهماسبی اکرم، بهرام ابراهیمی  محمد، بهاران 
بنی احمدی فرشته و… در این ســریال نقش آفرینی می کنند. 
داستان این سریال در دو برهه زمانی گذشته و حال اتفاق می افتد. 
این سریال داستان زندگی بهنام طریقت است که جریان روزمره 
حیاتش از مدار عادی خارج می شود. طریقت به همراه همسرش در 

گذشته دانشجوی پزشکی بودند که فعالیت سیاسی هم داشتند.
»نغمه های به یادماندنی« به روایت گیتــی خامنه یکی دیگر 

از ویژه برنامه های دهه فجری شبکه دو سیماست که با محوریت 
بازآفرینی تعدادی از ترانه های ماندگار که طی چهار دهه انقالب 
اسالمی برای گروه ســنی کودک و نوجوان ساخته شده اند؛ تهیه 
شده. ساخت موسیقی با حال وهوای اصلی اثر، معرفی شاعر، شعر 
و داســتان سروده شــدن این ترانه از بخش های این برنامه است. 
»نغمه های به یادماندنی« کاری از گروه کودک و نوجوان اســت و 

ساعت 15:45 روانه آنتن می شود.
شبکهسه

ویژه برنامه »بدون توقف« با حضور دکتر صادق 
خرازی و دکتر علی باقری، محفلی برای پاسخ 
بــه چالش های ذهــن جوانان امــروز انقالب 
درخصوص عملکرد 40ســاله نظام اسالمی است. »بدون توقف« 
در ۱۰ قسمت ۶۰ دقیقه ای به تهیه کنندگی رضا غالمحسین نژاد 
و کارگردانی رحیــم صادقپــور، کاری از خانه تولیــدات جوان 
صداوسیماست که حدود ساعت 19:20 روانه آنتن شبکه سه سیما 

می شود.
مجموعــه گفت وگومحور »دست به دســت« هم هر شــب 
حدود ســاعت 17:15 پخش می شــود. برنامه زنده تلویزیونی 
»دست به دست« به تهیه کنندگی سیدمهدی حسینی با محوریت 
خاطرات مشترک سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی، با هدف 
انتقال مفاهیم از نسل اول انقالب به نوجوانان و جوانان نسل های 
دوم و ســوم و با رویکردی فرهنگی و اجتماعی به سال های بعد از 
انقالب اســالمی می پردازد و خاطرات مشــترک مردم را در این 

سال ها روایت می کند.
شبکهچهار

برنامه تلویزیونی »آن سوی داستان« با محوریت 
معرفی کتاب های نوشته شــده درباره انقالب 
اسالمی ایران ساعت2۰:3۰ روی آنتن شبکه 
چهار می رود. در این برنامه کتاب هایی که معموال تاریخ شفاهی، 
خاطره نگاری یا مســتند داســتانی زندگی مبارزان و انقالبیون  
هستند، مدنظر قرار می گیرند؛ این کتاب ها توسط دکتر جواد کامرو 
بخشایش یکی از نویســندگان آثار حوزه انقالب و دفاع مقدس 

انتخاب و معرفی می شوند.

هفت پیشنهاد تلویزیونی 
برای روزهای فجر

هرسالتلویزیونویژهبرنامههایمختلفیبرایگرامیداشــتدههفجردرنظرمیگیرد.اینباربهجشن4۰
سالگیانقالبرسیدهایموصداوسیماســعیکردهاینبرنامههاراگستردهترکند.آنطورکهمدیرانتلویزیون
اعالمکردهاند»شبکههایسیمابابیشاز1۰۰عنوانبرنامهترکیبی،تولیدی،مستند،فیلمسینماییوتلویزیونی
ومجموعههاینمایشیمیهمانخانههایمخاطبانشدهاند.«مادراینمیانهفتبرنامهراازشبکههاییک،دو،

سهوچهارانتخابومعرفیکردهایم.

انه
بخ
بهترین رمان مشترک تاریخ را بشناسید!کتا

رماننویســانبهندرتکار
اما دارند؛ موفقی مشــترک
وقتیتریپریچتونیلگیمن
باهمتوافــقکردندکهیک
رمانبنویسند،ســتارههابه
صفشــدند.گاردیننوشته
اغراقآمیزاست آیا اســت:

اگر»خوشیمن«رایکیازموفقترینرمانهایمشترکتمامی
اعصاربنامیم؟مطمئنااینیکموفقیتاست:هوشمندانهوبامزه
استوبعدازگذشتسهدهههمچنانچاپمیشود.باالترازهمه
اینکهعمیقامحبوباست.دشواراستکهرمانهایمشترک
دیگرراتاایناندازهموفقبدانیم.»خاطراتهیچکس«ازجورجو
ویدانگراسمیتکهبهمامفهوم»جدیگرفتنبیشازحدخود«
رانشانمیدهد،ازسال1۸۹۲طبقهمتوسطرابهخودجلبکرده
است.داستانهمکاریگیمنوپریچتبهدفعاتموردبحثقرار
گرفتهاست؛بخشیبهاینخاطرکهیکموفقیتغیرعادیبود.
گیمنیکباردرمصاحبهایگفت:»ازهمانابتدایکارفهمیدیم
کهنمودارِونذهنهایمانهمپوشانیدارد.«ووقتیکهگیمن۲5
صفحهاولازکتابیراکهدربارهجاستویلیاِمضدمسیحنوشته
بود،برایپریچتفرســتاد،پریچتبهاوزنگزدوگفت:»یااین
ایدهرابهمنبفروش،یااینکهمیتوانیمآنراباهمبنویسیم،چون

میخواهمبفهممبعدازاینچهاتفاقیمیافتد.«

س
آفی
س

اک
ب

از »گلس« موفق تا »سوپربول« ناامیدکننده
ســوپربولیامسابقهساالنه
فینالفوتبالآمریکاییقهرمانی
لیگملیاینکشــورامسال
رقمخوردنضعیفترین باعث
فیلمها باکسآفیسی عملکرد
درســالهایاخیرشد.آخر
هفتهرخدادمهمســوپربول

همیشهچالشیبرایباکسآفیسایاالتمتحدهاستاماامسال
اوضاعافتضاحبود.رویهمرفته،فروشبلیتهایسینمایداخلی
برایاینبازهزمانیباافتیشدیدبهحدود7۰میلیوندالررسید
کهبدترینعملکردآخرهفتهسوپربولدر1۹سالاخیروهمچنین
ازجملهضعیفترینعملکردهادرمیانآخرهفتههایهرزمانیاز
سال1۹۹7تابهحالبود.درعینحالبازهاینادربودکههیچیکاز
فیلمهایاکرانشدهدرسینماهابیشاز1۰میلیوندالرنفروختند؛
البتهآبوهوایبسیاربدکالیفرنیاهمکمکیبهفیلمهانکرد.فیلم
»گلس«محصولیونیورسالودیزنیو»قسمتباالیی«محصول
استیاکسفیلمزولنترنبهترتیبباسومینوچهارمیننمایش
خوددرصدرجدولباقیماندندو۹.5میلیوندالرو۸میلیوندالر
فروختند.فیلم»خانمباال«کهجدیدترینفیلماکرانشدهدرسطح
ملیبود،نتوانستبههیچوجهباآنهارقابتکندو6.7میلیوندالر
فروخت.درحالحاضردرآمدکلیداخلی»گلس«۸۸.7میلیون

دالراست.

ب
پربیننده های ادامه دارقا

ازجمله پربیننده سریال 10
ســریالهای»ســوپرگرل«،
»فلش«و»ماوراءالطبیعه«برای
یکفصلدیگرتمدیدشدند.
شبکه1۰CWسریالپربیننده
خودرابــرایفصلتلویزیونی
۲۰1۹-۲۰۲۰تمدیدکرد.»مارک

پدوویتز«اعالمکردکهپنجســریالابرقهرمانیدیسیدرمیان
اینسریالهاوجوددارند.اینقراردادهاشاملفصلهشتمسریال
»پیکان«)Arrow(،فصلپنجمسریال»سوپرگرل«و»افسانههای
فردا«،فصلششم»فلش«وفصلسوم»آذرخشسیاه«میشود.
اینشبکهبهتازگیسفارشساختاپیزودآزمایشی»بتوومن«را
نیزصادرکردهکهطبقبرنامهبایددرفصل۲۰1۹-۲۰۲۰بهنمایش
درآید.پیشازایننیزاعالمشــدهبودکهفصلپنجم»آیزامبی
)iZombie(«آخرینفصلسریالخواهدبود.اینسریالپساز
»اسمالویل«نخستینسریالبراساسکامیکهایدیسیبودکه
دراینشبکهبهپایانمیرسید.بهگزارشسینما،تمدیدشدناین
سریالهایابرقهرمانیبانزدیکشدنبزرگترینکراساورتاریخ
دیســییعنی»بحراندرزمینهایبیکران«پیشبینیمیشد.
سریال»آذرخشسیاه«اگرچهباســریالهایابرقهرمانیدیگر
دیسیاشتراکاتیندارد،اماهوادارانامیدوارندکهبهطریقیدر

کراساور»بحران«شخصیتاینسریالتحسینشدهراببینند.
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