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چرا سخنرانیهای هومن برقنورد در «آچمز» واقعی به نظر میرسد؟

سینمای جهان

چهره ها و خبر ها
امیر آقایی به زودی برای بازی
در اولین فیلم علی یــاور به نام
«س ـمپــاشــی» ،جــلــوی دوربــیــن
خواهد رفت .امیر جعفری ،رضا
یــزدانــی ،لیال اوت ــادی و مهدی
ماهانی،دیگربازیگراناینفیلماجتماعیهستند.

«انتقامجویان» پرفروشترین
فیلم تاریخ شد
«آواتار» بعد از ۱۰سال ،عنوان پرفروشترین فیلم
تاریخسینمارابه«انتقامجویان:آخربازی»سپرد.
به گزارش مهر ،شنبهشب در رویداد «کامیک کان»
اعالم شد که فیلم ابرقهرمانی «انتقامجویان :پایان
بازی»باعبورازمرزفروشدومیلیاردو ۷۸۹میلیونو
 ۲۰۰هزاردالر،پرفروشترینفیلمتاریخسینماشده
است .آلن هورن از روسای دیزنی با صدور بیانیهای
ازهمهدستاندرکاراناستودیویمارولوتیموالت
دیزنیتشکروازهمهطرفداراناینمجموعهفیلمها
در سراسر دنیا که با اقبال از این فیلم ،رکورد تاریخ
را تغییر دادند ،قدردانی کرد .گفته شده روز جمعه
فروشاینفیلمدومیلیاردو 789.2میلیوندالربود
که۵۰۰هزاردالرکمتراز«آواتار»بافروشدومیلیارد
و 789.7میلیون دالر است .این فاصله روز شنبه از
بینرفت«.انتقامجویان»اینآخرهفته 2.8میلیون
دالردرجهانفروشکرد.
اینفیلمبابزرگترینافتتاحیهدرسطحجهانیکه
برابر 1.22میلیارددالربودنیزپیشترنامخودرادر
تاریخثبتکردهبودکهازاینمیان 357.1میلیون
دالر آن در بازار آمریکا و  866.5میلیون دالر در
بازاربینالمللیکسبشدهبود.

آنجلیناجولیبهابرقهرمانهاپیوست

آنجلینا جولی به جمع بازیگران فیلم ابرقهرمانی
«ابدیها»پیوستهاست.
به گزارش ایسنا ،در این فیلم که کارگردانی آن را
کلوئی ژائو بر عهده دارد ،عالوه بر آنجلینا جولی،
سلماهایکوریچاردمدنبازیمیکنندوقراراست
در سال  ۲۰۲۰اکــران عمومی شود .خبر حضور
آنجلیناجولیدرحالیدرکنفرانسساالنه«کامیک
کان» اعالم شد که خود جولی نیز حضور غیرقابل
پیشبینی در ایــن روی ــداد داشــت که با استقبال
مخاطبان همراه شد .فیلم ابرقهرمانی «ابدیها» بر
اساس کتاب مصوری به همین نام ،محصول سال
 ۱۹۷۶ساختهمیشودوداستانآندربارهگروهی
ازانسانهاباقدرتهاییخاصاستکهوظیفهدفاع
ازسیارهزمیندرمقابلهمتایانشرورخودرابرعهده
دارند.دراینفیلمکهدرمرحلهپیشتولیدقراردارد،
آنجلینا جولی در نقش شخصیتی به نام « ِتنا» بازی
خواهد کرد که دارای ویژگیهای ماورایی قدرت،
سرعتواستقامتاست.

مصطفی قاسمیان  -حتی اگر سریال «آچمز» را دنبال نکرده باشید ،احتما ً
ال ویدئوی
سخنرانیهای هومن برقنورد را که در روزهای اخیر ،در شبکههای اجتماعی پربازدید
شده ،تماشا کردهاید .برقنورد در این سریال ،نقش یک چوپان سادهدل به نام «مصیب»
را بازی میکند که با حیله «فرزاد» (امیرحســین رســتمی) خود را به جای یک مسئول
مملکتی بــه نام «مهندس گلــکار» جا میزند« .مصیب» یک بار در روســتا قبــل از آن که
اصطالحات آشنا
هــر دو ســخــنــرانــی «مــصــیــب»
بـــه شــکــل ک ــن ــایــهآم ــی ــزی پر
از اصــــطــــاحــــات مــعــمــول
سیاستمداران در کشور ماست .او از «نگاه
بنیادین» میگوید ،با «راهکارهای مقطعی»
مخالف اســت ،ادعــا میکند تن به «مصلحت
اندیشی» نمیدهد و خواستار «اقدام اساسی»
اســت .مصیب همچنین «جوانان برومند» را
فراموشنمیکندوحتم ًاازآنهاتعریفوتمجید
میکند .اصطالحهای داخل گیومه که معمو ًال
در سخنرانیهای فراوان هرروز در گوشهوکنار
میشنوید ،بخشی از سخنرانیهای مصیب
استکهبهوضوحمسئوالنراریشخندمیکند.
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گروه سینما و تلویزیون  -روز شنبه در همین
صفحه ،گــزارشــی خواندید از واکنشهای
کاربرانشبکههایاجتماعیبهویدئویبخشی
از استندآپ کمدی عجیبوغریب علیرضا
خمسه در کانادا .این بازیگر سینما و تلویزیون
در پاسخ به انتقادها ،یادداشت کوتاهی منتشر
کرده که به زبان طنز ،به واکنشهای کاربران
شبکههای اجتماعی پاسخ گفته است.
او در بخشی از یادداشت خود که خطاب به
«کالغها و سگهای نازنین سرزمین ایران
زمین» نوشته شده ،آورده است« :این جانب
علیرضا خمسه مدتی است به نوع پیشرفتهای
از سندروم شاپرک (سندرومی که بیمار با
ابتال به آن فکر میکند مــرغ همسایه غــازه)
مبتال هستم و مراحل درمان را طی میکنم».
خمسه در ادامــه به کنایه نوشته که تاکنون

مکث
مصیب در سخنرانیهای خود
گاه و بیگاه از مکث استفاده
میکند؛ مکثهایی به شدت
آشنا .او در سخنرانی اول ،میگوید« :امروز
مـیخــواهــم دربـــاره مسئله مهمی صحبت
کــنــم »...ناگهان مکث میکند و بــا صــدای
بلند کلیدواژهاش را ادا میکند« :بیکاری»!
بر قنورد که در  10-15سال اول فعالیت
هنری خود ،تنها در تئاتر حضور داشته ،مانند
غالب بازیگران عرصه تئاتر ،از فن بیان خوبی
برخوردار است و به قدری مکثهای سخنرانی
مصیب را بهجا ادا میکند که انگار پیش از
بازیگری ،سیاستمدار بوده است.

۲

نمیدانسته برخی کاربران مسئول صیانت
از حریم کالغها و سگها هستند .علیرضا
خمسه در فراز انتهایی این یادداشت کوتاه نیز
نوشته است« :ضمن ًا سخنی هم با آن دسته از
کاربران شبکههای اجتماعی دارم که به جای
بیتفاوتیراجعبهمسائلاقتصادیواجتماعی
اقشارزحمتکشجامعه،همیشههوشیاروبیدا ِر
مسائل مهمتر کشور هستند».
▪2نکته تامل برانگیز

با توجه به این که روزنامه خراسان ،از اولین
رسانههای مکتوبی بود که درباره این استندآپ
کمدی نوشت ،اخالق ًا خود را موظف به انتشار

تبدیل به «مهندس گلکار» شود و یک بار بعد از آن در اداره ،سخنرانیهای بامزهای انجام
میدهد .در مرتبه اول ،مخاطبان ســخنرانی ،گوســفندان گله بودند و در مرتبه دوم،
سخنران (مصیب) لباســی با عکس یک خر پوشــیده بود! در ادامه آنالیزی میخوانید
از چهار مؤلفه جالب ســخنرانیهای بامزه «مصیب» که باعث شــده حرف زدنش تنه به
تنه واقعیت بزند:
شعار
احـــتـــمـــا ًال شــمــا هـــم بـــر ایــن
عــقــیــدهایــد؛ یــافــتــن یــکــی از
مسئوالن که در سخنرانی خود
شعار ندهد ،کار سختی است« .مصیب» نیز
بر همین اساس شعارهایی مألوف را به طعنه
پشت سر هم ردیــف میکند .از ایــن دست
شعارها که در هر سخنرانی با هر موضوعی
میتوان گفت ،زیاد شنید هاید« :حل بحران
از پشت میز امکانپذیر نیست»« ،باید ببینیم
ریشه مشکل کجاست» و «مسئولیت سنگینی
به دوش ماست».

۳

بخشهای مهم پاسخ او دانستیم .امــا ذکر
چند نکته ضــروری است .علیرضا خمسه که
از کمدینهای باسابقه کشورمان است ،نیک
میداند کاربران شبکههای اجتماعی ،نه برای
دفاعازحریمسگهاوکالغها،بلکهبرایانتقاد
از تحقیر ایرانیها در استندآپ کمدی وی،
موضع گرفتهاند .موضوع آن است که در چند
وقت اخیر ،برخی سخنان و اتفاقات عجیب ،به
تحقیر مردم ایران انجامیده است .نمونههای
دیگراینتحقیررادرهمانمطلبروزشنبهذکر
کردیم وگرنه برنامههای طنز تلویزیونی چون
«خندوانه» و دیگر برنامههای مشابه ،در تمام
مدت پخش پر از شوخی با اتفاقات مختلف ،نه

پرسش
ویژگی آخــر ،شاید کمی بیشتر
از یک دهــه باشد که در فضای
سیاست کشورمان پررنگ شده.
مسئوالن مملکتی در سخنرانی خود دربــاره
همان حــوزه مسئولیتشان ،سوالهایی را
میکنند که باید از خود آنهــا پرسیده شود؛
پرسشهای کلی ،بدون آن که مشخص باشد از
چه کسی پرسیده شده .مصیب این جا هم چند
نمونه به کار برده است .در سخنرانی اول که
دربارهبیکاریجواناناست،بالحنیطلبکارانه
میپرسد«:چرابایدجوانانمابیکارباشند؟»ودر
سخنرانی دوم درباره مشکالت زیستمحیطی
اینگونهمیپرسد«:چرابایدخشکسالیباشد؟»

۴

سگ و کالغ ،بلکه خود ما مردم بوده است .کما
این که خود ما هم در مطلبی که با تیتر «مصیب؛
پرتره کمیک یک سیاستمدار ایرانی» همین
امروز و در همین صفحه چاپ شده ،به دفاع از
شوخیهای صریح و تندوتیز سریال «آچمز» با
سیاستمداران کشورمان پرداختهایم.
علیرضا خمسه در قسمت پایانی نیز همان
مغالطه کهنه را بــیــان کـــرده و از کــاربــران
شــبــکـههــای اجــتــمــاعــی خــواســتــه اســـت به
موضوعات مهمتر بپردازند .او ًال تحقیر مردم
یک کشور ،به هیچ عنوان مسئلهای کماهمیت
نیست و اتــفــاقـ ًا کــاربــران از همین روی در
شبکههای اجتماعی به انتقاد فراوان از خمسه
پرداختند .ثانی ًا حتی با فرض این که این مسئله
مهم نیست ،نمیتوان مردم را از انتقاد کردن
به آن منع کرد.

رضا رشیدپور به عنوان رئیس
شــــــورای س ــی ــاســتگ ــذاری
جشنواره فیلم «سینماتورز»،
در اولین دوره ایــن جشنواره
حضور دارد .هدف این رویداد،
رونق صنعت گردشگری و حفظ میراث باستانی
و طبیعی است.
لعیا زنگنه که حضور کمرنگی
در عرصه بازیگری دارد ،قصد
دارد پس از  27سال دوری از
صحنه تئاتر ،از  10مرداد برای
ایفای نقش در نمایش «اتینا»
به کارگردانی حسین دِیردار ،روی صحنه برود.
رضــا شفیعیجم در تازهترین
فعالیتسینماییخود،قراراست
درفیلمکمدی«پیشیمیشی»به
کارگردانیحسینقناعت،ایفای
نقش کند .عــاوه بر او ،حضور
بهارهرهنمانیزدراینفیلمقطعیشدهاست.
نرگس محمدی که این شبها
بــا ســریــال «بــــوی بـــــاران» به
کارگردانی محمود معظمی در
تلویزیون دیــده میشود ،پس
از این مجموعه ،احتماال اوایل
مهرماه فصل سوم سریال «ستایش» را روی آنتن
خواهد داشت.
مهدی قربانی در اولین تجربه
حـــضـــور خــــود روی صحنه
تــئــاتــر ،در نمایش «وحــشــی»
بازی میکند .او تا به حال در
فیلمهایی مانند «بیست و یک
روز بعد»« ،تنگه ابوقریب» و «غالمرضا تختی»
حضور داشته است.

