
سینمای جهان در سال آینده میالدی میزبان مجموعه ای 
از دنباله های سینمایی، اقتباس های جدید، انیمیشن های 
پرطرفدار و همچنین ساخته های جدید فیلمسازانی چون 

»مارتین اسکورسیزی« و »آنگ لی« خواهد بود.
ایسنا، در زیر نگاهی خواهد داشت به مهم ترین آثار سینمایی که 
در سال ۲۰۱۹ میالدی میهمان پرده نقره ای سینماها خواهند بود 

و شبکه های ورایتی و IMDB و گاردین درباره ی آن نوشته اند. 
»مرد ایرلندی«

اسکورسیزی«  »مارتین  پروژه سینمایی که  ایرلندی«  »مرد 
همکاری  نهمین  دارد،  را  آن  ساخت  قصد  سال هاست 
»اسکورسیزی« و »رابرت دنیرو« است که »آل پاچینو« و »جو 

پشی« دیگر بازیگران سرشناس آن خواهند بود. 
»استیو زایلیان« که پیش از این نگارش فیلم نامه ساخته هایی 
چون »دارو دسته نیویورکی ها«، »فهرست شیندلر« و »مانی بال« 
را بر عهده داشته است، مسئولیت نوشتن فیلمنامه »مرد ایرلندی« 
را نیز بر عهده دارد و داستان فیلم نیز درباره یک تبهکار مافیایی 
به نام »فرانک شیرن« است که با اقتباس از کتاب »شنیدم خانه ها 
را رنگ زدی« نوشته »چارلز براندت« ساخته می شود و به پشت 
پرده قتل مرموز »جیمی هوفا« رئیس اتحادیه کارگران آمریکا 
می پردازد. انتظار می رود این فیلم در سال ۲۰۱۹ توسط کمپانی 

نتفلیکس منتشر شود. 
»شیشه«

تاریخ اکران: ۱۸ ژانویه
با  و  شیاماالن«  »نایت  کارگردانی  به  فیلم  این  داستاتن 
بازی»جیمز مک آووی«، »ساموئل ال.جکسون«، »بروس ویلیس« 
و »سارا پولسن« ساخته شده و اتفاقات آن در یک آسایشگاه روانی 
روی می دهد که آن افرادی نگهداری می شوند که معتقدند دارای 

توانایی های فرا انسانی )سوپرمن( هستند.
»پولسن« در این فیلم در نقش روانشناسی بازی می کند که 
در تالش است شخصیت های اصلی داستان را متقاعد کند که 

انسان های عادی هستند و ...
فیلم لگو ۲: قسمت دوم

تاریخ اکران: ۸ فوریه
پنج سال پس از موفقیت قسمت اول این انیمیشن در گیشه، 
قهرمانان این انیمیشن دوباره بازگشته اند. مهاجمان از فضا تهدید 
می کنند که همه چیز دنیای لوگو را منهدم می کنند و قهرمانان 
قصه مجبور می شوند به یک کهکشان عجیب و غریب سفر کنند 
که در آنجا همه چیز موزیکال است. در این انیمیشن چهره هایی 
چون »کریس پرت«، »الیزابت بنکس«، »ویل آرنت« و »نیک 
آفرمن« صدایشگی کرده اند. قسمت اول این فیلم در سال ۲۰۱۴ 
با بودجه ۶۰ میلیون دالری ساخته شد و در نهایت به فروشی 

نزدیک با ۴۷۰ میلیون دالر دست یافت. 
چگونه اژدهایتان را تربیت کنید: دنیای پنهان

تاریخ اکران: ۲۲ فوریه
این انیمیشن فانتزی به کارگردانی »دین دبلوا« سومین قسمت 
از این مجموعه انیمشن پس از ساخت قسمت اول و دوم در 
سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ میالدی است. »کیت بالنشت«، »جرالد 
باتلر«، »جونا هیل« و »کریستین ویگ« از جمله صداپیشگان 
این انیمیشن هستند. در این قسمت هیکاپ به رویای خود برای 
ایجاد یک آرمانشهر برای بی دندان و تمام اژدهایان جهان دست 
یافته است اما خطر دیگری خانه و روستای هیکاپ و حاکمیت او 

به عنوان رئیس را به چالش می کشد. 
»کاپیتان مارول«

تاریخ اکران: ۸ مارس
به نظر می رسد کمپانی مارول در نهایت اولین فیلم ابرقهرمانی 
خود با حضور نقش اصلی زن در سال ۲۰۱۹ رونمایی خواهد شد 
و »بری الرسن« بازیگر برنده اسکار ایفاگر نقش اصلی خواهد بود.

این فیلم بیست و یکمین فیلم در دنیای سینمایی مارول است 
که »آنا بودن« و »رایان فلک« کارگردانی آن را بر عهده دارند. 
»ساموئل ال. جکسون«، »جود ال« و »جما چان« دیگر بازیگران 

این فیلم ابرقهرمانی هستند. 
اکران »ما«

تاریخ اکران: ۱۵ مارس
طرفدارن فیلم »برو بیرون« بی صرانه درانتظار اکران دومین 
تریلرهای اجتماعی ساخته »جردن پیل«  از  مجموع  ساخته 
برای  که  است  خانواده ای  درباره  »ما«  فیلم  داستان  هستند. 
چند  با  آنها  در  و  می روند  خود  ساحلی  خانه  به  تعطیالت 

بازدیدکننده غیرمنتظره و ترسناک رو به رو می شوند. 
»دامبو«

تاریخ اکران: ۲۹ مارس
۸۰ سال پس از ساخت قسمت اول انیمیشن »دامبو« قسمت 
جدید این انیمیشن با الهام از قسمت اصلی ساخته شده است اما 

جلوه های بصری آن پیشرفت چشمگیری داشته است. 
انیمیشن »دامبو« از قدیمی ترین کارهای کمپانی »والت دیزنی« 
است که در سال ۱۹۴۱ اکران شد. داستان »دامبو« درباره بچه 
فیلی است که گوش های خیلی بزرگی دارد و مورد تمسخر دیگران 
قرار می گیرد، اما بعدها مشخص می شود او می تواند با همین 
گوش ها پرواز کند. »کالین فارل«، »مایکل کیتون«، »دنی دویتو«، 
»اوا گرین« و »آلن آرکین« از صداپیشگان این پویانمایی هستند. 

»گورستان حیوانات خانگی«
تاریخ اکران: ۱۵ آوریل

دومین اقتباس سینمایی از رمان ترسناک »گورستان حیوانات 

خانگی« نوشته »استفن کینگ« امسال به سینما می آید. پیش از 
این در سال ۱۹۸۹ نیز فیلمی بر اساس این رمان ساخته شده بود. 
داستان این فیلم درباره خانواده ای است که برای فرار از زندگی 
شهری به یک خانه آرام در جنگل پناه می برد و درمی یابد یک 
گورستان حیوانات خانگی پشت این خانه قرار دارد اما آنها به 
زودی درمی یابند این گورستان قدیمی متعلق به نیروهای بسیار 
شیطانی و فراتر از تصور آنهاست. »جان لیتگرو«، »ایمی سایمتز« 

و »جیسون کالرک« بازیگران این فیلم هستند. 
»پسر جهنمی«

تاریخ اکران: ۱۲ آوریل
»دیوید هاربر میال« در فیلم »پسر جهنمی« دوباره در نقش 
قهرمان بازی کرده است. این فیلم که نسخه جدید از فیلمی 
با همین نام محصول سال ۲۰۰۴ میالدی است بر اساس خط 
داستانی رمان مصور نوشته »میکا میگنوال« ساخته شده است. 
»ایان  می کند.  مبارزه  خون   ملکه  با  فیلم  این  در  جهنمی  پر 
از  مک شین«، »میال یوویچ«، »ساشا لین« و »پنلوپه میشل« 

جمله دیگر بازیگران این فیلم هستند. 
»انتقام جویان: آخر بازی«

این فیلم ابرقهرمانی به کارگردانی برادران »روسو« محصول 
استودیو کمپانی دیزنی ساخته شده و دنباله ای بر »انتقام جویان: 
جنگ ابدیت« )۲۰۱۸( و همچنین »انتقام جویان مارول« )۲۰۱۲( 
و »انتقام جویان: عصر اولتران« )۲۰۱۵(است. »انتقام جویان: آخر 
بازی« بیست و دومین فیلم در دنیای سینمایی مارول است و 
بازیگران زیادی که اکثر آن ها در فیلم های قبلی دنیای سینمایی 
»کریس  جونیور«،  داونی  »رابرت  شامل  بوده اند  حاضر  مارول 
همسورث«، »مارک رافلو«، »کریس اوانز«، »اسکارلت یوهانسن« و 

»بندیکت کامبربچ« ایفای نقش کرده اند. 
»عالء الدین«

تاریخ اکران: ۲۴ می
»رابین   جای  به  اسمیت«  »ویل  عالالدین  جدید  دنیای  در 
ویلیامز« در نقش غول چراغ جادو صداپیشگی می کند. این فیلم 
به کارگردانی »گای ریچی« نسخه ای جدید از انیمیشن قدیمی 
»عالء الدین« محصول سال ۱۹۹۲ میالدی است و تالش برای 

یافتن چراغ جادو همچان ادامه دارد.
بازسازی  نسخه های  از  محصول  جدیدترین  انیمیشن  این 
شده انیمیشن های کالسیک کمپانی دیزنی است. پیش از این 
نسخه های جدید آثار چون »دیو و دلبر« و »کتاب جنگل« به 

سینما آمده است. 
»دارک فینیکس«

تاریخ اکران ۷ ژوئن
»سیمون  کارگردانی  و  نویسندگی  به  ابرقهرمانی  فیلم  این 
مصور  کتاب های  مجموعه  اساس شخصیت های  بر  کینبرگ« 
به  فیلم  این  است.  مارولساخته شده  کمپانی  ایکس«  »مردان 
عنوان دوازدهمین قسمت در مجموعه فیلم های »مردان ایکس« 
آغاز یک سه گانه فیلم جدید از این مجموعه است. در این فیلم 
بازیگرانی همچون »جیمز مک آوو«ی، »مایکل فاسبندر«، »جنیفر 
الورنس«، »نیکالس هولت« و »جسیکا چستین« ایفای نقش 

می کنند.
»مردان سیاه پوش اینترنشنال«

تاریخ اکران: ۱۴ ژوئن
این فیلم که در نیویورک، مراکش، ایتالیا و لندن فیلمبرداری 
شده روایتگر عملیات های طالیی مردان سیاه پوش برای به دام 
انداختن خالف کاران در سراسر جهان است. »تسا تامپسون«، 
»کریس همسورث« و »ربکا فرگوسن« بازیگران اصلی این فیلم 
هستند و جای بازیگران سرشناسی چون »ویل اسمیت« و »تام 

لی جونز« را گرفته اند. 
»داستان اسباب بازی «۴

تاریخ اکران: ۲۱ ژوئن

 در چهارمین قسمت از انیمیشن »داستان اسباب بازی« بسیاری 
از شخصیت های محبوب این مجموعه از جمله وودی و باز الیتیر" 

حضور دارند.
»جاش  را  پرفروش  و  محبوب  انیمیشن  این  جدید  قسمت 
کولی« با فیلمنامه ای از »ویل مک کارمک« و »استفنی فولسوم« 
کارگردانی کرده است. قسمت جدید این انیمیشن پس از یک 
وقفه ۹ ساله و با گذشت بیش از ۲۰ سال پس از ساخت قسمت 

اول آن به سینما خواهد آمد. 
»فورد در مقابل فراری«

تاریخ اکران: ۲۸ ژوئن
»جیمز منگولد« کارگردان فیلم »لوگان« با فیلمنامه ای از »جز 
باتر ورث« و »جان هنری باتر ورث« این فیلم را مقابل دوبین 
کارگردانی می کند که در واقع اقتباسی از کتاب »برو مثل جهنم: 
فورد، فراری و جنگ برای سرعت و افتخار در »لمانز« نوشته »ای.

جی بیمی« در سال ۲۰۱۰ خواهد بود. 
آمریکایی  طراحان  و  مهندسین  از  گروهی  درباره  فیلم  این 
با بازی »مت دیمون« و راننده اش  به رهبری »کارول شلبی« 
»کن میلز« با بازی »کریستین بیل« است که از سوی »هنری 
فورد« مامور به ساختن اتومبیلی می شوند که در نهایت بتواند در 
رقابت های اتومبیلرانی »لمانز فرانسه« در سال ۱۹۶۶ بر کمپانی 

فراری غلبه کند. 
»مرد عنکبوتی: دور از خانه«

تاریخ اکران: ۵ جوالی
در قسمت جدید از فیلم »مرد عنکبوتی« که دنباله ای بر »مرد 
عنکبوتی: بازگشت به خانه )۲۰۱۷(« محسوب می شود، »پیتر 
پارکر« با بازی »تام هالند« و دوستانش برای تعطیالت تابستانی 
به ایتالیا سفر می کنند اما این تعطیالت با ماموریتی که به او 
محول می شود کوتاه می شود و باید با یک شخصیت شرور به 
نام »میستریو« با بازی »جک جیلنهال« همکاری کند. »مایکل 
کیتون« و »مریسا تومی« دیگر بازیگر این فیلم ابرقهرمانی هستند.

»شیر شاه«
۱۹ جوالی

انیمشن »شیرشاه« نیز یکی از چند اثر کالسیک »دیزنی« است 
که در کنار آثار چون »عالء الدین«، »سیندرال«، »اژدهای پیت«، 
»دیو و دلبر« و »کتاب جنگل« با بازسازی در قالب رئال انیمیشن 

جان دوباره ای می گیرد.  چ
در این انیمیشن »دونالد گالور« )سیمبا( نقش بچه شیری را 
صداپیشگی می کند که قرار است به جای پدرش »موفاسا« )با 
صداپیشگی »جیمز ارل جونز«( به تخت پادشاهی بنشیند. اما 
باعث مرگ پدرش هم شده، قصد دارد  عمویش »اسکار« که 

»سیمبا« را هم از گردونه خارج کند.
»روزی روزگاری هالیوود«

تاریخ اکران: ۲۶ جوالی
»روزی  عنوان  با  تارانتینو«  »کوئنتین  بلند  ساخته  نهمین 
»برد  دی کاپریو«،  »لئوناردو  بازی  با  که  هالیوود«  در  روزگاری 
پیت«، »مارگو رابی« و »کرت راسل« نیز همراه است درباره گروه 
تبهکار »منسون« به سرکردگی »چارلز منسون« است که در اوت 
۱۹۶۹ در یک شب چندین نفر را در یک سکونت گاه هالیوودی 
متعلق به »رومن پوالنسکی« کارگردان مطرح لهستانی-فرانسوی 
سالخی کردند که یکی از این افراد »شارون تیت« همسر باردار 

»پوالنسکی« بود.
»پوالنسکی« برای مدتی به اشتباه تصور می کرد که »بروس 
لی« احتماال قاتل همسر وی بوده است. »مایک مو« به عنوان 

بازیگر نقش »بروس لی« در این فیلم بازی کرده است. 
IT: فصل ۲

تاریخ اکران ۶ سپتامبر
نوشته  رمان  از  اقتباس  با  ترسناک »آن«  فیلم  دوم  قسمت 
»استفن کینگ« نیز سال ۲۰۱۹ میالدی میهمان سینماهای 

جهان خواهد بود. قسمت اول این فیلم با فروش ۷۰۰ میلیون 
دالری عنوان پرفروش ترین فیلم ترسناک تاریخ سینمای آمریکا 
را از فیلم »جن گیر« گرفت. دنباله این فیلم به حوادثی می پردازد 
که برای گروهی از کودکان در طول یک تابستان طوالنی روی 
می دهد به مجموعه ای از قتل های مرموز می انجامد. ۲۷ سال بعد، 
این کودکان که بزرگ شده اند باید با جستجو در دوران کودکی 

خود راز این قتل ها را فاش کنند. 
»مرد ماه جوزا«

تاریخ اکران: ۴ اکتبر
»آنگ لی« کارگردان برنده اسکار آمریکایی - تایوانی فیلمبرداری 
جدیدترین ساخته اش را با بازی »ویل اسمیت« در نقش اصلی 

سال آینده میالدی رونمایی می کند.
این فیلم یکی از مهمترین پروژه های سینمایی ساخته نشده 
هالیوود در ۲۰ سال اخیر محسوب می شود و داستان آن درباره 
یک آدمکش سالخورده است که سعی دارد حرفه خود را کنار 
بگذارد، اما ناگزیر است در آخرین مبارزه با بدل خود که ۲۵ سال 
جوان تر از او و در اوج قابلیت  است رو به رو شود. در این فیلم 
»کالیو اُون«، »مری الیزابت وینستد« و »بندیکت رانگ« نیز بازی 

کرده اند.
»جوکر«

تاریخ اکران: ۴ اکتبر
برای اولین بار پس از درگذشت »هیث لجر«، فیلم »جوکر« 
به کارگردانی و نویسندگی »تاد فیلیپس« بازمی گردد. »خواکین 
فینیکس« بازیگر آمریکایی برای بازی در نقش اصلی »جوکر« 
شخصیت شرور داستان انتخاب شده است و »رابرت دنیرو« نیز 
همبازی او در این فیلم خواهد بود. جزییات داستان این فیلم 
مستقل درباره شخصیت »جوکر« تا حد زیادی نامشخص است اما 
قرار است اتفاقات این فیلم در حال و هوای دهه ۱۹۸۰ میالدی و 

در شهر خیالی »گاتهام« روی دهد. 
»تو دوست منی«

تاریخ اکران: ۱۸ اکتبر
در این فیلم به کارگردانی »ماریل هلر«، »تام هنکس« در نقش 
آقای »راجرز« مجری معروف تلویزیونی دهه ۶۰ تا ۹۰ میالدی  
از دوستی  الهام گرفته  آمریکا بازی می کند. داستان این فیلم 

»راجرز« با »تام جونود« روزنامه نگار آمریکایی است.
»منجمد «۲

تاریخ اکران ۲۲ نوامبر
»ایدینا منزل«، »کریستین بل«، »جاش گاد«، »ایوان راشل 
وود« و »استارلینگ کی.براون« به ترتیب برای صداپیشگی در 
قسمت دوم انیمیشن »منجمد« دوباره با کمپانی دیزنی همکاری 
خواهند کرد و »جنیفر لی« و »کریس باک« نیز همچون قسمت 
اول، کارگردانی قسمت جدید این انیمیشن معروف را بر عهده 
خواهند داشت. قسمت اول انیمیشن »منجمد« در سال ۲۰۱۳ و 
بر اساس رمان »ملکه برفی« نوشته »هانس کریستین اندرسن« 
ساخته شد و موفق به کسب دو جایزه اسکار، گلدن گلوب، بفتا 
و پنج جایزه جشنواره پویانمایی »آنی« شد و با فروش نزدیک به 
۱.۳ میلیارد دالری عنوان پرفروش ترین انیمیشن و دوازدهمین 

فیلم پرفروش تاریخ سینما را به نام خود ثبت کرد.
»جنگ ستارگان: قسمت نهم«

تاریخ اکران: ۲۰ دسامبر
»جی.جی آبرامز« کارگردان نهمین قسمت از مجموعه فیلم های 
»جنگ ستارگان« را بر عهده دارد و در این فیلم از صحنه های 
تکنیک های  همچنین  و  نشده  استفاده  و  شده  فیلمبرداری 
»CGI« )تصاویر کامپیوتری( از »کری فیشر« بازیگر درگذشته 
این مجموعه  استفاده خواهد شد تا وی در این قسمت از »جنگ 
ستارگان« نیز حضور داشته باشد. »دیزی ریدلی«، »آدام درایور«، 
»جان بایوگا«، »اسکار ایساک«، »لوپیتا نایونگو« و »کری راسل« 

از جمله دیگر بازیگران این فیلم ابرقهرمانی هستند. 

6فرهنگی

 آئین نکوداشت »پری صابری« در جشن انجمن منتقدان 
تئاتر

در هفدهمین جشن سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران 
خانه تئاتر، آئین نکوداشت »پری صابری« برگزار و از وی تقدیر می شود.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه 
تئاتر، در هفدهمین جشن سالیانه این انجمن، آیین نکوداشت »پری صابری« 
کارگردان تئاتر و نیز »محمدمهدی فرقانی« روزنامه نگار و رئیس دانشکده علوم 

ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی، برگزار خواهد شد.
همچنین معرفِی نمایش های برگزیده سال ۹۶، ناشِر برگزیده حوزه تئاتر، فعال ترین 
عضو انجمن، موثرترین برنامه های رادیویی و تلویزیونی در زمینه تئاتر و بهترین گروه 
تئاتری سال ۹۶ از دیگر بخش های این جشن است؛ ضمن آنکه امسال نیز همچون 
سنوات گذشته، نشان مسئولیت اجتماعی به دو اثر نمایشی سال ۹۶ که کارکرد 
موثر اجتماعی داشته اند، اعطا می شود. لوح ویژه کمیسیون ملی یونسکو نیز به دو 
هنرمندی که در طیف وسیعی از آثارشان به تمدن، فرهنگ و هنر ایرانی پرداخته اند، 
اعطا خواهد شد. برگزیدگان هفدهمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، 
نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر نیز در هفت گرایش رسانه ای تقدیر خواهند شد. 
اسامی نامزدهای بخش های مختلف این مسابقه به این شرح از سوی انجمن منتقدان 
اعالم شده است: بخش گفت و گو: »امیرحسین سیادت« از دفترهای نیال، »آزاده 

فخری« از مجله زنان امروز و »ایرج افشاری اصل« از هفته نامه صدا
بخش گزارش:»سبا حیدرخانی« از خبرگزاری ایلنا و »بهروز فائقیان« از سایت 

ایران تئاتر
بخش نقد: »شهرام خرازی ها« از روزنامه قانون، »محسن خیمه دوز« از روزنامه 

شرق و »هومن نجفیان« از مجله نمایش
بخش یادداشت: »شهرام خرازی ها« از روزنامه بهار، »فرزانه ابراهیم زاده« از روزنامه 

جامعه فردا و »بابک زینالی« از سایت ایران تئاتر
بخش مقاله: »محمد نجاری« و »ابوالقاسم قوام« از فصلنامه علمی پژوهشی 
کهن نامه ادب پارسی، »احسان زیورعالم« و »سید فضل اهلل میرقادری« از مجله 

بوستان ادب و »شیرین میرزانژاد جیرده« از سایت خبری تئاتر
بخش ترجمه: »سارا منصوری« از مجله نقد هنر، »مریم خباز« از مجله نقد هنر و 

»فاطمه صمدزاده« از مجله نمایش
بخش عکس: »سهیل صحرانورد«، » بهار نیک پور « و »مرجانه پورحسین«

این جشن با حمایت و مشارکت خانه تئاتر، صندوق اعتباری هنر، بیمه تعاون، 
مرکز موسیقی بتهوون، دبیرخانه مسئولیت اجتماعی کشور و کمیسیون ملی یونسکو 

ـ ایران، در سالن زنده یاد عباس کیارستمی روز پنجشنبه برگزار می شود.

ترجمه »آخن آتن« نجیب محفوظ رونمایی شد
کتاب »آخن آتن« اثر نجیب محفوظ با ترجمه وحید باقری رونمایی شد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا رستم پور در این برنامه که در حوزه هنری ایالم برگزار 
شد اظهار کرد: یکی از نقاط قوت این ترجمه این است که مترجم در ترجمه سراغ 
دم دستی ها نرفته و از آن جا که با شعر و رمان آشناست و وزن و موسیقی کالم را 

شناخته توانسته است ترجمه  قابل قبولی ارائه کند.
این شاعر و نویسنده افزود: هرچند در ویراستاری اثر در چند پاراگراف مشکالتی 

دیده می شود اما این مشکل در چاپ های بعدی قابل برطرف کردن است.
او در ادامه گفت: اگر توضیحاتی درباره ریشه اثر و نویسنده اصلی یعنی نجیب 
محفوظ ارائه می شد خواننده بیشتر می توانست با اثرش آشنا شود و ارتباط برقرار 
کند. رستم پور اظهار کرد:  لحن شاعرانه، حکیمانه، عامیانه و روایتی در ترجمه رعایت 
شده که نشانه تخصص مترجم است و خوشبختانه زبان ساده و روان اثر خواننده 
را جذب می کند. او همچنین از باقری خواست برای ترجمه آثار کردی به زبان های 
فارسی و انگلیسی دست به کار شود و گفت: نباید اجازه دهیم این اثر مظلوم واقع 

شود و باید در سطح ملی معرفی شود.
وحید اسالمی فیلم ساز ایالمی نیز گریزی به وضعیت کتابخوانی در دهه  ۶۰ در 
ایالم زد و اظهار کرد: در آن سال ها پارک کودک میعادگاه اهل کتاب بود و کتاب ها 

را به نوبت مطالعه می کردیم و در اختیار دیگران می گذاشتیم.
او گفت: رشد جوانان استان فقط مدیون سیستم اداری نیست و به تالش و کوشش 

خودشان برمی گردد که امیدواریم این تالش ها تداوم داشته باشد.
وحید باقری مترجم اثر نیز اظهار کرد: جذابیت این اثر به محتوای عالی کتاب 
و هنر نجیب محفوظ برمی گردد که متاسفانه به دلیل محدودیت های ناشر در 
صفحه بندی امکان اضافه شدن یک صفحه درباره مولف وجود نداشت، اما امیدوارم 

در چاپ های آینده بتوانم این نقیصه را جبران کنم.
کتاب »آخن آتن« یک رمان تاریخی بر اساس زندگی یکی از فراعنه مصر است که 
بهاصالحات گسترده در ساختار حکومت دست می زند و با مخالفت و موافقت افراد 

مختلف و چالش های زیادی مواجه می شود.
»آخن آتن« در ۱۴۴ صفحه، با ترجمه وحید باقری و ویراستاری مسعود فراهانی و 

با قیمت ۱۶ هزار تومان توسط نشر ایجاز روانه  بازار نشر شده است.

راهیابی 21 اثر به جشنواره تئاتر هنرمندان شاهد و 
ایثارگر

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، جشنواره ملی تئاتر 
هنرمندان شاهد و ایثارگر با ارائه ۲1 اثر نمایشی و حضور هنرمندانی از 

سراسر کشور برگزار می شود.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی جشنواره ملی تئاتر هنرمندان شاهد 
و ایثارگر، دبیر جشنواره با بیان اینکه ۲۱ اثر نمایشی به این بخش نهایی این رویداد 
هنری راه یافتند، گفت: این تعداد شامل ۹ نمایش صحنه ای و ۱۲ نمایش خیابانی 
است که در قالب ۴۴ اجرا توسط گروه های هنری و نمایشی از شهرهای مختلف 
کشور ارائه خواهد شد. سید مرتضی حسینی افزود: این آثار نمایشی پس از داوری، 

در آیین اختتامیه جشنواره برگزیدگان مورد تجلیل قرار می گیرند.
دبیر جشنواره ملی شاهد و ایثارگر درباره هیات داوران این جشنواره تصریح کرد: 
قطب الدین صادقی، محمود فرهنگ و محمدرضا غفاری داوری بخش آثار صحنه 
ای را بر عهده دارند و امیرحسین شفیعی، وحید لک، محمدرضا درند، فرشاد یاری و 

علی اسدی نیز داوران بخش خیابانی جشنواره تئاتر هستند.
حسینی ادامه داد: با توجه به در پیش بودن چهل سالگی پیروزی انقالب اسالمی، 
بخش ویژه ای را هم برای پرده خوانی انقالب در مدارس متوسطه تنکابن و رامسر 

برنامه ریزی کرده ایم.

اخبار
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 زمان برگزاری نخستین جشنواره تئاتر »اکبر رادی« تغییر کرد
 زمان برگزاری نخستین جشنواره تئاتر »اکبر رادی« به دلیل هم زمانی با بخش نمایشنامه خوانی جشنواره تئاتر فجر و با تصمیم شورای سیاستگذاری تغییر کرد. به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی نخستین جشنواره تئاتر »اکبر رادی«، با تصمیم شورای سیاستگذاری 

این جشنواره، زمان برگزاری این رخداد فرهنگی هنری تغییر کرد و از روز جمعه 1۴ تا ۲۲ دی ماه 97 برگزار می شود. این جشنواره که قرار بود از 18 دی ماه جاری فعالیت خود را آغاز کند، به دلیل هم زمانی با بخش نمایشنامه خوانی سی و هفتمین دوره جشنواره تئاتر فجر که از 
۲۲ تا ۲8 دی ماه برگزار می شود، با هدف استفاده هنرمندان، دانشجویان و عموم عالقه مندان از هر دو رخداد مورد اشاره با تصمیم شورای سیاستگذاری به 1۴ دی ماه 97 موکول و از این رو تاریخ جدید نخستین جشنواره از 1۴ تا ۲۲ دی ماه سال جاری تعیین شد.

در آستانه سال نو میالدی بررسی شد

مهم ترین  اکران های سینما در سال 2۰1۹

جشنواره موسیقی فجر در انتهای راه آماده سازی
مدیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر گفت که تقریبا کار هیات انتخاب 
گروه ها و آثار، تمام شده و جدول جشنواره احتماال چند هفته دیگر منتشر 

می شود.
شهرام صارمی ـ مدیر اجرایی سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجر ـ به ایسنا 
گفت: پس از تمام شدن کار هیات انتخاب گروه ها و آثار جشنواره و انجام یکسری امور 

نظارتی، پیش بینی می کنم تا سه هفته دیگر جدول اجراهای جشنواره منتشر شود.
او همچنین توضیح داد که نزدیک به یک چهارم اجراهای جشنواره را گروه هایی 
تشکیل می دهند که در فراخوان این رویداد شرکت کرده اند؛ صارمی با این حال تاکید 
کرد که این نسبت حدودی است و امکان دارد تا مرحله پایانی انتشار جدول تغییراتی 

داشته باشد. مدیر اجرایی سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجر چندی پیش هم درباره 
اجرای گروه های موسیقی خارجی در جشنواره به ایسنا گفته بود: رایزنی برای دعوت 
از یک کوارتت کالسیک از کشور لهستان، یک آنسامبل کالسیک از کشور دانمارک و 
یک تریو کالسیک از کشور اسلووانی به سی و چهارمین دوره جشنواره موسیقی فجر 
آغاز شده است. همچنین به گفته صارمی برگزارکنندگان جشنواره برای حضور سه گروه 
از برگزیدگان جشنواره موسیقی ترانه های شرقی در سی وچهارمین جشنواره موسیقی 
فجر رایزنی هایی انجام داده است. فراخوان سی وچهارمین جشنواره موسیقی فجر اوایل 
شهریور ماه امسال منتشر شد؛ این رویداد با گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی ایران از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ بهمن به دبیری شاهین فرهت برگزار خواهد شد.


