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اخبار

تیم کانوی صداپیشه «باب اسفنجی»
درگذشت
تیم کانوی بازیگری که با صداپیشگی باب
اسفنجی در یادها مانده است ،در  ۸۵سالگی
درگذشت.
به گزارش مهر به نقل از د.رپ ،تیم کانوی
صدا پیشه انیمیشن «باب اسفنجی» و از
ستارههای شوی کارول برنت در  ۸۵سالگی
چشم از جهان بست .کانوی که از سال ۱۹۵۶
در عرصه کمدی شناخته شد و ستاره فیلمهای
کمدی چون «نیروی دریایی مکهیل» و شوی
تلویزیونی «کارل برنت» بود ،چهار جایزه امی
برای نقشآفرینیهای تلویزیونیاش در این
مجموعه دریافت کرده بود .او پس از طی این
موفقیتها در نقش باب اسفنجی صداپیشگی
کرد .این بازیگر که در لسآنجلس درگذشت،
به دلیل عوارض ناشی از اختالل مایعات تجمع
شده در مغزش از دنیا رفت .وی چندی پیش
جراحی مغز انجام داده بود.

خبر

«ابتکار» برخی از نمایشهای در حال اجرا را مرور میکند

خبری که نویسنده
«بازی تاج و تخت» تکذیب کرد

ن اعالم کرد نگارش قسمت
جورج آر.آر.مارتی 
ششم و هفتم از مجموعه کتابهای «تران ه یخ و
آتش» که سریال «بازی تاج و تخت» بر اساس
آن ساخته میشود هنوز پایان نیافته است.
به گزارش ایسنا به نقل از گارین ،جورج
آر.آر.مارتین ،رماننویس آمریکایی ،شایعههای
مربوط به این که به صورت مخفیانه نگارش دو
جلد پایانی از سری کتابهای «ترانه یخ و آتش»
را به پایان رسانده تکذیب کرد.
این گمانهزنیها زمانی قوت گرفت که «ایان
مکالینی» بازیگر نقش «باریستان» در سریال
محبوب «بازی تاج و تخت» در تاریخ  ۲۹آوریل
در گردهمایی طرفداران این مجموعه در روسیه
عنوان کرد «جورج مارتین» پیشتر نگارش دو
جلد پایانی از سری کتابهای «ترانه یخ و آتش»
را به پایان رسانده اما با سازندگان سریال «بازی
تاج و تخت» در شبکه « »HBOبه توافق رسیده تا
زمان تمام شدن این سریال ،دو کتاب جدید خود
ن در واکنش به
را منتشر نکند.جورج آر.آر.مارتی 
این شایعهها در وبسایت خود نوشت :ادعای
«ایان مکالینی» درست نیست و هیچکدام از
کتابهای «بادهای زمستان» و «رؤیای بهار»
(جلد ششم و هفتم از سری کتابهای «ترانه یخ
و آتش») کامل نشده و حتی نوشتن جلد هفتم
هنوز آغاز نشده است و من قصد ندارم تا زمانی
که جلد ششم تمام نشده ،نگارش جلد پایانی را
آغاز کنم .به نظرم این نامعقول میآید و باید
بگویم چرا باید سالها برای رمانی که تمام شده
منتظر بمانم .چرا هیچ یک از ناشران کتابهای
من در آمریکا و در سراسر جهان این موضوع را
تایید نکردند؟ آنها همچون من با انتشار هر یک
از رمانهای «ترانه یخ و آتش» میلیونها میلیون
دالر پول کسب میکنند و در اینجا تأخیر به
هیچ وجه معنا ندارد .این نویسنده آمریکایی
افزود :شبکه « »HBOو «دیوید بیناف» و «دی.
بی.وایس» سازندگان سریال «بازی تاج و تخت»
هیچکدام از من نخواستند که اعالم نوشتن و
کامل شدن کتابها را به تأخیر بیندازم و هیچ
قراردادی دراینباره منعقد نشده است .به شما
اطمینان میدهم که هم کمپانی « »HBOو هم
سازندگان سریال بسیار خوشحال میشدند که
رمان جلد ششم (بادهای زمستان) پنج یا شش
سال پیش منتشر شده بود و البته هیچکس نیز
خوشحالتر از من نبود.

هنر
جدیدترین آمار فروش
از گیش ه نیمه جان سینما

شبهای اردیبهشت با طعم نمایش
«کمیته نان» نام نمایشی است با نویسندگی و
کارگردانی لیلی عاج .این نمایش که دومین اثر لیلی
عاج درباره مشکالت صنفی و معیشتی ،اجتماعی و
سیاسی کارگران است در فضایی پرتنش به مسئله
کولب َرها پرداخته و وضعیت زندگیهای سخت
طبقه کارگر را روایت کرده است .لیلی عاج پیش از
این ،نمایش «قند خون» را نیز با تمرکز بر مسائل
اقتصادی زندگی ِ کارگران کارخانه قند ورامین ،در
تئاترشهر و تماشاخانه باران روی صحنه برده بود.
الهام شعبانی ،ارسطو خوشرزم ،غزاله جزایری،
شاهو رستمی ،لبخند بدیعی و سعید احمدی
بازیگران این اثر هستند.
«کمیته نان» از  23اردیبهشت ماه تا  31خرداد
در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر واقع در
تقاطع خیابان انقالب و ولیعصر ،مجموعه
فرهنگی و هنری تئاترشهر در ساعت  18:30به
مدت  65دقیقه روی صحنه خواهد بود.
سالن «سایه» میزبان نمایش «چیزهای سرد»
است .رامین اکبری نویسندگی و کارگردانی این اثر
را بر عهده دارد .حمیدرضا بداغی ،مژده دایی ،آوا
شریفی ،سیما صادقی ،احسان قره داغی ،سعید
نادری ،علی نورانی و نغمه معنوی نیز در این
اثر به ایفای نقش میپردازند .نمایش «چیزهای
سرد» براساس کتاب «بیماری» از «هوی کرل»
شروع شده است .طبق نظریه «بدن زیسته /
بدن بیولوژیک» بدن در مواجهه با بیماری در دو
ساحت رفتار خود را دریافت میکند .صورت اول
بدنی است که همانند یک ماشین مشغول اعمال
روزمره است و صورت دوم این است که نمود
بیماری شناخت متفاوتی را نسبت به انجام امور
روزمره در فرد ایجاد میکند.
این اثر که از  24اردیبهشت به روی صحنه
رفته است تا  24خرداد به کار خود در سالن سایه
مجموعه تئاترشهر ادامه خواهد داد.
نمایش «خون بهپا میشود» نیز با نویسندگی
شهرام احمدزاده و طراحی و کارگردانی مسعود
طیبی از  22اردیبهشت در سالن استاد ناظرزاده
کرمانی مجموعه ایرانشهر کار خود را آغاز کرده
است« .خون به پا میشود» اقتباسی است از
نمایش «تیتوس آندرونیکوس» اثر شکسپیر که
احمدزاده آن را بازخوانی کرده است .متن نمایش
فضایی اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی را بر اساس
قدرتطلبی به چالش میکشد؛ انسانهایی که به
خاطر قدرت یکدیگر را نابود میکنند .این اثر تجربی
در فضایی کامال ًمدرن و امروزی رخ میدهد که بر
ساختارهای بازیگری مدرن و میکرواکتینگ تاکید
دارد .خسرو شهراز ،ندا مقصودی ،امین طباطبایی،
ایمان اشراقی ،وحید جباری ،ناصر رحیمی ،پانیذ
خوشنیک ،ایمان میرهاشمی ،علیرضا قیدری،
بابک محمودزاده و کامران حاجی علیاکبر (پارسا)
در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.

فاطمهامینالرعایا

ft.aminoroaya@gmail.com

این روزها ،روزهای پر رونقی برای اهالی تئاتر است .نمایشهای مختلفی در سالنهای نمایش در حال اجرا هستند .در این گزارش به برخی از آنها
نگاهی کوتاه میاندازیم.

در حال حاضر
حدود 70
نمایش در
تماشاخانههای
تهران روی
صحنههستند
«خون ب ه پا میشود» تا  27خرداد ساعت 19:30
به مدت  80دقیقه در سالن مذکور به نشانی
خیابان طالقانی ،خیابان شهید موسوی شمالی،
جنب خانه هنرمندان ،تماشاخانه ایرانشهر ادامه
خواهد داشت.
«مار بازی» اثر دیگری است که با کارگردانی
سعید دشتی در تماشاخانه ایرانشهر اجرا میشود.
کامبیز دیرباز و بهاره رهنما بازیگر این نمایش
هستند« .مار بازی» که از  23اردیبهشت کار خود
را آغاز کرده است ،تا  15خرداد در سالن استاد
سمندریان مجموعه ایرانشهر روی صحنه اجرا
خواهد داشت.
نمایش «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان
عمومی» به نویسندگی و کارگردانی سهراب
حسینی نیز از ابتدای اردیبهشت در تماشاخانه
شهرزاد روی صحنه است .بهنام تشکر تنها بازیگر
این نمایش است .این اثر ،مضمونی اجتماعی دارد
که در خالصهاش آمده است« :مردی سوار بر ملخ
بر فراز زمین پرواز میکند و عجایبی را که میبیند،
روایت میکند» .این اثر تا پایان اردیبهشت در
تماشاخانه مذکور در خیابان نوفللوشاتو ،تقاطع
خیابان رازی ادامه دارد.
«شاه ماهی» به کارگردانی رضا بهاروند و
تهیهکنندگی محمد قدس و امیر جدیدی ،نوشته
مشترک احمد سلگى و رضا بهاروند است که تا

جشنواره کن  ۲۰۱۹با رژه زامبیها کلید خورد

پایان اردیبهشتماه در پردیس تئاتر شهرزاد روی
صحنه خواهد بود .امیر جدیدی ،علی شادمان،
الناز حبیبی ،فائزه یوسفی ،کیوان محمدی ،مهران
میری ،سارینا ترقی ،نصیر ساکی و پرستو معین
بازیگران این نمایش هستند .این اثر نیز تا پایان
اردیبهشت در تماشاخانه شهرزاد اجرا خواهد شد.
مهدی پاکدل ،خاطره حاتمی ،عباس
یزاده ،شهروز دلافکار ،سارا زینعلی،
خداقل 
الهه شهپرست ،مهدی کوشکی و مجید نوروزی
بازیگران نمایش «وقتی کبوترها ناپدید شدند»
هستند که از  15اردیبهشت کار خود را در
تئاتر مستقل آغاز کرده است .هستی حسینی
کارگردانی این اثر را به عهده دارد .نمایشنامه
«وقتی کبوترها ناپدید شدند» نوشته سفی
اکسانن توسط محسن ابوالحسنی ترجمه شده و
به زودی روانه بازار نشر میشود .ماجرای نمایش
در دوران جنگ جهانی دوم میگذرد و پس از ۸
ماه تمرین قرار است از نیمه اردیبهشت در تئاتر
مستقل اجرا شود.
«وقتی کبوترها ناپدید شدند» دهمین نمایشی
است که با حمایت تئاتر مستقل تولید میشود.
«باد شیشه را میلرزاند»« ،رویای یک شب
نیمه تابستان»« ،رومئو و ژولیت»« ،اپراتور
نسل چهارم»« ،گتو»« ،بخواب در رویاهایت»،
«رومولیت»« ،شپش» و «سیزده» از جمله

باز هم سینما علیه ترامپ

هفتاد و دومین دوره جشنواره کن شب گذشته با رژه بازیگران
فیلم جدید جیم جارموش که درباره زامبیها ساخته شده روی
فرش قرمز این رویداد ،کار خود را آغاز کرد.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،بیل موری ،آدام درایور و سلنا
گومز از جمله بازیگران فیلم «مردهها نمیمیرند» جیم جارموش

بودند که شب پیش بیرون کاخ جشنواره روی فرش قرمز رفتند و
جشنواره فیلم کن  ۲۰۱۹را شروع کردند.
البته اینها تنها نامهای بزرگی نبودند که در برابر دوربین
عکاسان و هواداران سینما قرار گرفتند و خاویر باردم ،ال فانینگ،
تیلدا سوینتون نیز از جمله بازیگرانی بودند که در شب افتتاحیه
در برابر جمع مشتاق حاضر شدند.
مراسم شب افتتاحیه با حضور ادوارد بیِر ب ه عنوان مجری برگزار
شد و او بار دیگر درباره نبودن نتفلیکس در جشنواره صحبت کرد
و گفت فیلم سینمایی را باید بشود در سینما دید و همین علت
نبودن این کمپانی بزرگ فیلمسازی در جشنواره کن است.
در این افتتاحیه آلخاندرو گونزالس ایناریتو کارگردان برنده اسکار
برای «بردمن» و «بازگشته از گور» نیز روی صحنه رفت و قدرت
آزادیبخش سینما را تحسین کرد و افزود :داستانها و ایدهها
میتوانند زندگیها را عوض کنند ،این تجربه مشترک زیبا است.
ایناریتو که ریاست هیئت داوران جشنواره امسال را هم برعهده
دارد ،ساعتی پیش از افتتاحیه در نشست رسانهای خود درباره

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

زنگ خطرگسترش هجوم ملخ هادرکهگیلویه وبویراحمدبه صدادرآمده است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت 2 :هفته دیگر
بیشتر فرصت مقابله با ملخ های صحرایی در شهرستان دوگنبدان وجود ندارد
و در صورت پیشگیری نکردن به موقع از هجوم آن ها مناطق وسیعی از استان
و استانهای همجوار مورد هجوم این ملخها قرار میگیرد.
الیاس تاج الدینی اظهار داشت :هم اینک هشت استان در ایران گریبان گیر
هجوم ملخ های صحرایی شده اند که کهگیلویه و بویراحمد یکی از آن هاست.
وی افزود :چنانچه ظرف مدت  2هفته آینده نسبت به دفع این آفت اقدام
نشود مناطق وسیعی از استان و استانهای همجوار مورد هجوم این ملخها قرار
میگیرد و بحران جدی برای کهگیلویه و بویراحمد ایجاد خواهند کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد :روز به روز
مناطق آلوده به ملخ در گچساران افزایش می یابد که هر چه سریع تر باید
اقدامات الزم انجام شود.
وی ابراز داشت :تخم گذاری هر ملخ که به صورت خوشه ای انجام می شود
و در آینده منجر به تولید  300تا  400ملخ می شود و به طور جدی تا چند سال
بعد برای استان بحران ایجاد می کند.
تاج الدینی از تمامی دستگاه های اجرایی استان اعم از محیط زیست استان،
شرکت نفت گچساران ،منابع طبیعی ،و دیگر دستگاه ها خواست برای مقابله
با آفت ملخ پای کار بیایند.

نمایشهایی هستند که پیش از این و با حمایت
تئاتر مستقل تولید شدهاند.
نمایش «چیزی شبیه زندگی» به نویسندگی
زندهیاد حسین پناهی ،طراحی و کارگردانی امیر
کلهریپور و تهیهکنندگی منصور صوفی از پنجم
اردیبهشت ماه در عمارت نوفللوشاتو به روی
صحنه رفته است.
در این اثر نمایشی حمیدرضا معدنکن ،منصور
سزاده ،عطیه
صوفی ،نسا یوسفی ،سحرناز عبا 
ترابی ،سحر آقاسی ،کیمیا گیالنی ،محمد موحدنیا،
شیدا مقدری ،نگین صدر ،بهار صبوریان ،سارا
شاهمرادی ،کیانا بخشی ،فاطمه نوروزی ،امین
آقایی ،زینب هرمزی و دنیا پهلوانی به ایفای نقش
میپردازند.
در خالصه داستان نمایش «چیزی شبیه این
زندگی» آمده است :مربوط به پایاننامه دانشجویی
است که در طول زندگی خود سختیهای زیادی
را لمس کرده و در روند کار کردن پایاننامه خود
مادرش فوت میکند که باعث آشفتگی ذهن
کارگردان شده و تاثیرش در اجرا دیده میشود.
این اثر نمایشی تا پایان اردیبهشت به کار خود
در عمارت نوفللوشاتو به نشانی خیابان حافظ،
نوفللوشاتو ،بعد چهارراه رازی ،نرسیده به
خیابان ولیعصر(عج) ،کوچه زیبا ،پالک یک ادامه
میدهد.

وی عنوان کرد :به منظور مهار و مقابله اصولی با ملخ های صحرایی در این
استان اعتبار برای تامین امکانات و خرید سم و نیروی کافی مورد نیاز است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت :نشستی با حضور
فرمانداران شهرستان های مجاور از جمله بهبهان ،نورآباد ممسنی و بوشهر و
دیگر شهرستان های در معرض خطر درباره نحوه تعامل در زمینه مقابله با
آفت ملخ برگزار خواهد شد.
ملخ های مهاجم تمام گیاهان زراعی ،باغی و حتی علف های هرز را می
ی تواند
خورند ،این نوع ملخ قدرت پرواز بسیار زیادی دارد و در یک شبان ه روز م 
تا  150کیلومتر پرواز کند .ملخ صحرایی از کشوری به کشور دیگر و از استانی
به استان دیگر می تواند مهاجرت کند.
این نوع از ملخ ها در مسیر عبور خود با تغذیه از سبزینه های مختلف
ازجمله جنگل ها ،باغهای میوه ،علوفه ،غالت ،صیفی و مراتع را از بین می
برند و با توجه به قدرت تخریبی باالیی که دارند باعث قحطی در منطقه نیز
می شوند.
کارشناسان می گویند که شرایط دمایی بر روی این آفت تاثیری ندارد و فقط
به یک فضای سبز نیاز دارند.
استان کهگیلویه و بویراحمد  270هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که  160هزار
هکتار آن زراعی است.

سیاستهای ترامپ هشدار داده بود.
روی صحنه یک صندلی خالی به یاد آنیس واردا بانوی فقید
سینمای فرانسه که به تازگی فوت شد قرار گرفته بود که رویش
نام وی درج شده بود.
جشنواره فیلم کن کارش را با نمایش فیلم «مردهها نمیمیرند»
ساخته جیم جارموش آغاز کرد.
از این فیلم به نوعی به عنوان فیلمی ضد ترامپ یاد شده زیرا
زامبیها بر اثر تغییرات آب و هوایی ایجاد شدهاند و در عین حال
به شعار «آمریکا را بزرگ میکنیم» با شعار «آمریکا را دوباره
سفید میکنیم» ارجاع داده است.
امسال گرچه کارگردانهای آمریکایی جایگاه زیادی در
کن ندارند ،ولی کن بار دیگر به قول خودش برای تمرکز بر
کارگردانهای دیگر کشورها وفادار بوده و پدرو آلمادوار با فیلم
زندگینامهای خود با عنوان «رنج و افتخار» ،برادران داردن بلژیکی
با فیلم «احمد جوان» و آرنو دپلشن کارگردان فرانسوی با فیلم
«اوه مرسی!» در جشنواره حاضر خواهند بود.

بعد از گذشت یک هفته از شروع ماه رمضان
و اکران چند فیلم جدید روی پرده سینما ،با
وجود اجرا شدن طرحهای ویژه برای این ماه،
همچنان گیشه سینما شرایط مطلوبی ندارد.
به گزارش ایسنا ،فیلم سینمایی «به دنیا
آمدن» به کارگردانی محسن عبدالوهاب و
تهیهکنندگی محمد احمدی که از چهارشنبه
 ۱۸اردیبهشت ماه با درجهبندی سنی باالی ۱۲
سال روی پرده رفته است با داشتن بیش از ۲
هزار مخاطب و نمایش در  ۳۸سینما در تهران
و شهرستانها ۲۷ ،میلیون و  ۶۵۰هزار تومان
فروش داشته است.
فیلم «تولدت مبارک» به کارگردانی سمیه
زارعینژاد و تهیهکنندگی انسیه جهانآرا که
برای گروه سنی کودک و نوجوان ساخته شده
است ،با یک هفته نمایش پنج میلیون و ۱۳۰
هزار تومان فروش داشته و به این ترتیب
کمترین میزان فروش را به در این ایام به خود
اختصاص داده است .این فیلم تنها در ۱۲
سینما در کل کشور روی پرده است.
«خانه دیگری» به کارگردانی بهنوش صادقی
و تهیهکنندگی عباس اکبری تاکنون بعد از
گذشت یک هفته اکران و نمایش در  ۳۳سینما
در کشور ،حدود  ۲۵میلیون تومان فروش
داشته و توانسته دو هزار مخاطب را به خود
جلب کند .فیلم سینمایی «سامورائی در برلین»
به کارگردانی مهدی نادری و تهیه ابوالفضل
صفاری با درون مایهای کمدی با جذب ۶۵
هزار مخاطب به سینما و نمایش در  ۸۹سالن
سینمایی در کشور ،تاکنون  ۷۱۳میلیون تومان
فروخته است« .نبات» به کارگردانی پگاه ارضی
و تهیهکنندگی هوشنگ نورالهی پس از گذشت
یک هفته نمایش با حدود  ۱۵هزار مخاطب
نزدیک به  ۱۵۶میلیون تومان فروش داشته
است .این فیلم سینمایی تاکنون در  ۵۷سینما
در تهران و شهرستانها روی پرده رفته است.
فیلم «وکیل مدافع» سلمی بابایی و ونداد
دوشن با تهیهکنندگی محسن علیاکبری که
یک طنز سیاسی است که آن هم از چهارشنبه
گذشته روی پرده رفته است ،با اکران در ۳۴
سینما در کشور ،حدود  ۱۵و نیم میلیون تومان
فروخته است.
فیلم سینمایی «تگزاس »۲به کارگردانی
مسعود اطیابی و تهیه ابراهیم عامریان که
اکران خود را پیش از ماه رمضان و از ۲۸
فروردینماه آغاز کرده است ،تاکنون بیش از ۹
و نیم میلیارد تومان فروش داشته و  ۹۰۰هزار
نفر آن را در سینماها دیدهاند .این فیلم تاکنون
در  ۱۵۶سینما در کل کشور روی پرده رفته و
نمایش داشته است .آمار فروش فیلمهایی
که از ایام نوروز روی پرده بودند و همچنان
نمایش آنها در تهران و شهرستانها ادامه
دارد به این شرح است :فیلم «پیشونی سفید
 »۳سید جواد هاشمی نزدیک به سه میلیارد
تومان« ،چهار انگشت» حامد محمدی بیش از
 ۱۰میلیارد تومان« ،زندانیها» ساخته مسعود
دهنمکی نزدیک به  ۴و نیم میلیارد تومان« ،ژن
خوک» به کارگردانی سعید سهیلی سه میلیارد
تومان را رد کرده ،فیلم «غالمرضا تختی» بهرام
توکلی نزدیک به دو میلیارد تومان و «متری
شیشونیم» ساخته سعید روستایی ،حدود ۲۴
و نیم میلیارد تومان فروش داشتهاند.
الزم به ذکر است تمام آمار ،اعداد و ارقام
استفاده شده در این گزارش بر اساس اطالعات
موجود در سامانه فروش سینمای ایران تا ۲۵
اردیبهشتماه نوشته و تهیه شده است.
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