
سال 2016 به علت باال بودن میزان مرگ ومیر در 
میان بازیگران سینمای جهان سال سختی برای 
سینماگران و سینما دوستان محسوب می شود. 
در این گزارش به چهارده نفر از بازیگرانی که 
در این سال میالدی فوت کردند و علت مرگ 

آن ها می پردازیم. 
آنتون ویکتورویچ یلچین زاده 11 مارس 
1۹۸۹ در1۹ ژوئن  2016 درگذشت. این بازیگر 
سینما و تلویزیون اهل ایالت متحده آمریکا است. 
او در شش ماهگی به همراه خانواده اش به عنوان 
پناهنده به ایاالت متحده آمریکا مهاجرت کرد 

و در سن ۹ سالگی وارد عرصه هنری شد.
یکی از شوک آورترین مرگ میان هنرمندان 
در سال 2016 مرگ یلچین بود او به علت 
وقوع تصادف در سن 27 سالگی فوت کرد.

آلن ریکمن متولد 21 فوریه 1۹۴6 است و 
در 1۴ ژانویه 2016 به علت سرطان لوزالمعده 

فوت کرد. 
سیدنی پاتریک متولد انگلیسی و برنده جایزه 
امی، گلدن گلوب، انجمن فیلم انگلستان، بهترین 
بازیگر تلویزیونی و بهترین بازیگر روی صحنه 
تئاتر بود او در مجموعه فیلم های »هری پاتر« 

هم حضور داشت.
گری شاندلینگ نوامر 1۹۴۹به دنیا آمد و 

در 2۴ مارچ 2016فوت کرد. 
این استندآپ کمدین ، بازیگر، کارگردان 
و تهیه کننده، درسال های اخیر هیچ نشانه ای 
از بیماری نداشت  اما به علت سکته مغزی 

فوت کرد.
او در آثاری همچون »کتاب جنگل«،»مرد 

آهنی 2« و»سوی پرچین« فعالیت کرد.
آبه ویگودا  متولد2۴ فوریه 1۹21است و 
در  26 ژانویه 2016در ۹۴ سالگی درگذشت. 
گودا بیشتر با بازی در فیلم »پدرخوانده« 

معروف است.
هارینگتون پت بازیگر کمدی است که جا 

پای پدر خود گذاشت . او درمهمان برنامه های 
مختلف تلویزیون در دهه 50 و 60 میالدی 
به عنوان ستاره ظاهر شد. او به علت بیماری 
آلزایمر درگذشت. پت موفق به کسب جایزه امی 

در سال 1۹۸0 شد.
اما دوریس رابرتزدر نوامبر 1۹25 به دنیا آمد 

و در17 آوریل 2016درگذشت.
قدمت دوریس در تلویزیون به بازی او در 
سال 1۹51 بازمی گردد او به عنوان ستاره در 

تئاتر نور ظاهر شد.
او برنده جایزه امی است و به علت سکته 

مغزی درگذشت.
ویلیام اسکالرت در جوالی 1۹22به دنیا آمد 

و در برج 5 برج  2016 درگذشت.
ویلیام اسکالرت، بازیگر سینما و تلویزیون، در 
 The Man« آثاری همچون سریال تلویزیونی
 House« «فیلم سینمایی ،from« Planet X

Party و فیلم »فضای درون« بازی کرد.
 او شش دهه به عنوان یک بازیگر پرکار 
شناخته شد. همچنین یکی از بنیان گذاران تئاتر 
دایره بود و به واسطه آن عضو برجسته انجمن 

بازیگران نمایش شد.
مرگ این بازیگر توسط پسرش، ادوین اعالم 

شد. علت مرگ او مشخص نیست!
پتی دوک در دسامبر 1۹۴6 در آمریکا به 
دنیا آمد و در  2۹ مارس سال 2016فوت کرد. 
این بازیگر آمریکایی در ابتدا به عنوان یک 
ستاره نوجوان در سن 16 سالگی برنده جایزه 
اسکار برای بازی در فیلم »معجزه کارگر« شد.
دوک در 6۹ سالگی براثر بیماری سپسیس 

درگذشت. 
سپسیس یک بیماری جدی است که معموالً 
توسط باکتری ایجاد می شود. سپسیس زمانی 
اتفاق می افتد که باکتری در ریه،روده ها، مجاری 
ادراری و مثانه، سمی تولید می کند که به سیستم 
ایمنی بدن و ارگان ها و بافت های بدن، حمله 

می کند. درصورتی که درمان نشود، بر روی 
کلیه ها، ریه ها، مغز و گوش اثرات خطرناکی 

خواهد گذاشت.
ترزا سالدانادر اوت 20، 1۹5۴ متولد شد و 

در  6 ژوئن 2016فوت کرد. 
این بازیگر آمریکایی نویسنده هم بود. او 

بر اثر دات الریه درگذشت. 
بیکر کنی دراوت 1۹3۴به دنیا آمد و در 
بیکر  جورج  کنت  کرد.  2016فوت  اوت 
بازیگرانگلیسی، نوازنده هم بود. بیکر در تاریخ 
13 اوت 2016، یازده روز قبل از تولد ۸2 
سالگی اش براثر یک بیماری مزمن فوت کرد.
جین وایلدر زاده 11 ژوئن 1۹33 و در 2۹ اوت 
2016درگذشت. او بازیگر کمدی،کارگردان و 
نویسنده آمریکایی بود. دلیل مرگ او بیماری 

آلزایمر بود. 
رابرت واگن در نوامبر، 1۹32به دنیا آمد و 

در 11 نوامبر سال 2016 فوت کرد. 
این بازیگر آمریکایی متولد نیویورک پس 
از فارغ التحصیل شدن در دبیرستان در دانشگاه 
مینه سوتا به عنوان روزنامه نگار ثبت نام کرد، 
یک سال بعد با مادرش به لس آنجلس رفت. 
در کالج هنرهای کاربردی مدرک کارشناسی 
ارشد در رشته تئاتر دریافت کرد و در دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی مدرک دکتری خود را در 

رشته ارتباطات دریافت کرد.
او براثر بیماری لوموس حاد درگذشت. 
لوسمی حاد میلوئیدی یا به اختصار AML یکی 
از انواع سرطان خون است. این نوع لوکمی 
سلول های مغز استخوان یا میلوسیت ها را تحت 
تأثیر قرار می دهد و روندی حاد دارد. در این 
بیماری مغز استخوان، میلو بالست ها )نوعی 
گلبول سفید(، گلبول های قرمز یا پالکت های 

غیرطبیعی می سازد.
کری فیشر زاده 21 اکتبر 1۹56 است و در 

27 دسامبر 2016درگذشت.

هنرپیشه،  فیشر  فرنسیس  کری 
نمایش نامه نویس و رمان نویس آمریکایی بود 
که نقش »پرنسس لیا اورگانا« را در سه گانه اصلی 

جنگ ستارگان بازی کرده است.
مادرش که ستاره هالیوود بود چند سال بعد 
نامزد جایزه اسکار شد. پدرش با الیزابت تیلور، 
که از دوستان نزدیک مادرش بود، رابطه داشت 

و پس از جدایی با تیلور ازدواج کرد.
کری فیشر نخستین بار در سال 1۹75 در فیلم 
»شامپو« ساخته وارن بیتی بازی کرد و دو سال 
بعد با بازی در نقش »پرنسس لیا« در نخستین 
قسمت جنگ ستارگان ساخته جورج لوکاس 
به شهرت رسید. او بعدها در چند قسمت دیگر 
جنگ ستارگان نیز نقش آفرینی کرد. آخرین فیلم 
او قسمت هشتم این مجموعه بود که در زمان 

مرگش در مرحله تدوین و صداگذاری بود.
کتاب  سه  و  رمان  چندین  همچنین  او 
خاطرات نوشت. او در سال های آخر عمرش 
به بیماری های  روانی و اعتیاد دچار شد و در 
صبح روز سه شنبه، 27 دسامبر 2016 یک هفته 
پس از بستری شدن در بیمارستان لس آنجلس، 
کالیفرنیا در سن 60 سالگی درگذشت. مادرش 

دبی رینولدز یک روز پس از او درگذشت.
اما دبی رینولدز متولد 1 آوریل 1۹32 است 

و در 2۸ دسامبر 2016درگذشت. 
دبی رینولدز بازیگر، خواننده و رقصنده 
آمریکایی بود که یک بار برای فیلم مالی براونی 
که غرق شدنی نیست )1۹6۴( نامزد جایزه 

اسکار شده است.
دبی رینولدز دچار سکته مغزی شد و به 
مرکز پزشکی سیدر ساینای در لس آنجلس منتقل 
شد و در روز 2۸ دسامبر 2016، یک روز پس 
از مرگ دخترش کری فیشر، در ۸۴ سالگی 

درگذشت.
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سمفونی »روح اهلل« رونمايی شد

به  تهران  سمفونیک  ارکستر  سپید: 
آستانه  در  کاشف  سهراب  رهبری 
ارتحال  سالگرد  هشتمین  و  بیست 
)ره(  خمینی  امام  حضرت  ملکوتی 
دوشنبه شب هشتم خردادماه در حضور 
تعدادی از اعضای خانواده امام  راحل و 
مسئوالن دولتی ازجمله فاطمه طباطبایی 
همسر یادگار امام مرحوم حاج سید 
احمد خمینی، معصومه ابتکار معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
از محیط زیست، علی مرادخانی معاون 
هنری وزیر ارشاد ، علی اکبر صفی پور 
مدیرعامل بنیاد رودکی و تعدادی دیگر 
از مسئوالن از سمفونی »روح اهلل« به 
تاالر  در  فرهت  شاهین  آهنگسازی 
وحدت رونمایی کرد. حجت االسالم 
علی کمساری معاون فرهنگی و هنری و 
ارتباطات موسسه تنظیم و نشر آثار امام 
 خمینی)ره( قبل از آغاز برنامه گفت:
» بسیار خرسندیم که در آستانه بیست 
و هشتمین سالگرد ارتحال بنیان گذار 
از  رونمایی  شاهد  اسالمی  انقالب 
سمفونی »روح اهلل« هستیم که در کنار 
همه آثار خوب مذهبی و دفاع مقدس 
برای اولین بار تولیدشده است. ما تا 
به امروز در کشورمان سمفونی مرتبط 
روح اهلل  حضرت  بابرکت  بازندگانی 
در  که  کرد  کمک  خدا  اما  نداشتیم 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
)ره( و همت شورای موسیقی مجموعه 
تصمیم گرفته شد تا سمفونی »روح اهلل« 
ساخته شود.« حجت االسالم کمساری 
در بخش دیگری از صحبت های خود 
تأکید کرد:»امیدوارم این اثر بتواند در 
جهت معرفی حضرت امام خمینی )ره( 
با زبان زمینی و نه سرزمینِی به جهانیان 
موفق عمل کند. به هر ترتیب سمفونی 
»روح اهلل« اولین تجربه در ساخت آثار 
این چنینی مرتبط با بنیان گذار انقالب 
اسالمی است که آرزومندم تجربه موفقی 
با تشکر از  در این عرصه باشد.« او 
حامیان مالی سمفونی »روح اهلل«، علی 
مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد و 
بنیاد رودکی در حمایت از  مدیریت 
این پروژه موسیقایی گفت: »امید دارم 
این اقدام موسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی)ره( با همکاری دیگر نهادهای 
رحمانی،  جلوه های  بتواند  فرهنگی 
ربانی، سیاسی و انقالبی امام راحل را 
به درستی معرفی کند.« شاهین فرهت 
در  سمفونی  دوشنبه شب  اجرای  در 
تاالر وحدت حضور نداشت. اجرای 
روز هشتم خرداد ارکستر سمفونیک 
از  تصاویری  پخش  با  همراه  ایران 
مقاطع مختلف زندگی و مبارزات امام 
خمینی)ره( و همچنین خوانش غزلیاتی 
از دیوان امام توسط بهروز رضوی همراه 
بود.  در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از 
عکس های امام و انقالب نیز در سرسرای 

تاالر وحدت به نمایش درآمد.
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بازيگر سريال »پس از باران« راهی بیمارستان شد 
آنا:مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت:» امیر آتشانی به دلیل مشکل ریوی- تنفسی به 
بیمارستان منتقل شد.« حسن عباسی، مدیر روابط عمومی اورژانس از امدادرسانی نیروهای 

اورژانس به بازیگر تلویزیون خبر داد و گفت:» دیروز گزارشی مبنی 
بر وخامت حال امیر آتشانی، بازیگر تلویزیون به مرکز اورژانس اعالم 

شد که بالفاصله نیروهای امدادی به منزل او اعزام شدند.«
او افزود: »او دچار مشکل ریوی - تنفسی شده بود که به دلیل 
وخامت وضعیت و داشتن سابقه قبلی توسط نیروهای امدادی به 
بیمارستان فیروزگر منتقل شد.« امیر آتشانی دراین باره به مهر گفت: 
»به دلیل مشکل تنفسی در بیمارستان فیروزگر بستری شده ام و پزشکان 

می گویند که دریچه های قلبم مشکل دارد و تا روز پنجشنبه باید در این بیمارستان بستری باشم.«
او ادامه داد: »در آخر هفته باید به بیمارستان شهید رجایی برای درمان عارضه قلبی ام منتقل 

شوم تا درمانم ادامه پیدا کند.«
این هنرمند تئاتر و تلویزیون با اشاره به اینکه طی چند باری که در بیمارستان بستری بوده 
تنها رحمت امینی رئیس شورای ارزشیابی و نظارت تئاتر به عیادت وی آمده است، اظهار 
کرد: »هیچ کدام از مدیران و مسئوالن به عیادتم نیامده اند. دوستان هنرمند 
به مالقاتم آمده اند ولی از مدیران و مسئوالن خبری نیست، گویی آدم 

نیاز به حمایت مالی و معنوی ندارد.«
آتشانی در پایان یادآور شد: ۸» سال است روی صحنه تئاتر نرفته ام 
و تنها تمرین تئاتر کرده ام. کارهایم مدام رد شده است که البته قرار 
است از 10 شهریورماه نمایشی را در خانه نمایش به صحنه ببرم که 

امیدوارم این اتفاق بیفتد.«

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

 پهن شدن سفره های افطاری در شهر تهران. 
ایلنا                

نخستین جشنواره هنرهای تجسمی در سه شاخه نقاشی، کاریکاتور و 
تصویرسازی با موضوع اهدای خون با عنوان»من هم هستم« 20 مرداد ماه 

سال جاری برگزار می شود.
       ایرنا     

ضیافت افطار حسن روحانی رییس جمهور با مددجویان کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و بهزیستی عصر دوشنبه ۸ خرداد برگزار شد.در این رویداد روحانی از 

دختری که با انگشت پایش رای داده بود دیدار کرد.
ایسنا                

وقوع سیل در سریالنکا خسارات جانی و مالی در پی داشت و باعث آسیب دیدگی 
شهروندان شد. 

               باشگاه خبرنگاران 

سلطانی فر وزیر ورزش به همراه برخی ورزشکاران و مسئولین وزارت ورزش و 
جوانان ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام )ره(، با سید حسن خمینی در حسینیه 

جماران دیدار کردند.
               ایسنا

بازیگرانی که در سال 2016 فوت کردند

بیماری های مزمن دلیل مرگ ستارگان هالیوودی است 


