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▪تبلیغ شاخهای مجازی

سینمای جهان

بعد از پخش ایــن برنامه ،ویدئوی حضور این
زوج در فضای مجازی به سرعت دستبهدست
و این قسمت از برنامه ،در شبکههای اجتماعی
وایــرال شد .حاال با وضعی که پیش آمده توجه
بسیاری از کاربران و مخاطبان روی این موضوع
متمرکز شده که این زوج را در فضای مجازی پیدا
و احتماال دنبال کنند .دعوت از این زوج در «هزار
راه نرفته» باعث شده آنها شناخته و مطرح شوند
و البته موفق شوند محتوای برنامه را به کلی زیر
سؤال ببرند!

همکاری دنیرو ،فریمن و لی جونز
رابرت دنیرو ،مورگان فریمن و تامی لی جونز
سه بازیگر مشهور سینما با هم در یک فیلم
کمدی اکشن همراه میشوند.
به گزارش مهر ،اسطورههای سینما رابرت
دنیرو ،تامی لی جونز و مورگان فریمن در
یک کمدی اکشن به نام «مسیر بازگشت»
به کارگردانی جــورج گالو جلوی دوربین
میروند .در این فیلم رابــرت دنیرو نقش
شخصیت مکس باربر را بازی میکند ،مردی
که مقروض یک رئیس گروه خالفکاری با
نقشآفرینی فریمن است و با استفاده از
دوک مونتانا (با بازی جونز) بازیگر و کابوی
افسرده و به آخر خط رسیده در یک فیلم
وسترن بد با هدف کشتن او طی نخستین
روزهای فیلم برداری میخواهد یک حربه
کالهبرداری بیمهای درست کند .دوک به
نحوی در این نقش میدرخشد ،اشتباههای
گذشتهاش را جبران و مکس و دیگران را هم
در سفر خود همراه میکند.
دنیرو و تامی لی جونز پیش از این در فیلم
«خانواده» با هم بازی کرده بودند .دنیرو با
فریمننیزدرفیلم«آخرینوگاس»همراهبود.

آن هاتاوی هم ستارهدار شد
آن هــاتــاوی بازیگر برنده جایزه اسکار در
پیادهرویمشاهیرهالیوودصاحبستارهشد.
به گــزارش مهر ،آن هاتاوی ستاره شماره
 ۲۶۶۳را در پیادهروی مشاهیر از آن خود
کرد .اهدای ستاره به هنرمندان و چهرههای
ماندنی که از ســال  ۱۹۶۱شــروع شده،
جدیدترین ستارهاش را پنجشنبه و یک روز
پیش از اکران جدیدترین فیلم آن هاتاوی،
به وی داد .جدیدترین فیلم هاتاوی با عنوان
«هاستل» از روز جمعه اکران شد.
هــاتــاوی بازیگری را با حضور در سریال
تلویزیونی «واقعی باش» در سال ۱۹۹۹
آغـــاز کـــرد ،ام ــا نخستین نقشآفرینی
چشمگیر وی در فیلم کمدی خانوادگی
سال  ۲۰۰۱با عنوان «خاطرات پرنسس»
بود و سال  ۲۰۰۴در ادامه این فیلم ظاهر
شد« .کوهستان برو کبک» با بازی هیث
لجر« ،شیطان پرادا میپوشد» با بازی مریل
استریپ و «کارآموز» با بازی رابرت دنیرو از
دیگر فیلمهای اوست .وی نامزدی اسکار را
سال  ۲۰۰۹برای «ریچل ازدواج میکند»
دریافت کرد.

▪موج نقض غرض

درباره حضور سؤالبرانگیز یک زوج در برنامه «هزار راه نرفته»

همهچیزدربارهمهمانانعجیبشبکه!2
مائده کاشیان  -سری جدید برنامه «هزار راه
نرفته» که پس از  10سال ،بار دیگر از شبکه 2
روی آنتن رفته ،در روزهای گذشته حاشیهساز
شده است .روز چهارشنبه در قسمت چهارم،
این برنامه میزبان زوجی بود که نه تنها الگوی
مناسبی برای زوجهای جوان نبودند ،بلکه اتفاقا
بدآموزی دارند و سبک زندگیشان به اندازهای
با استانداردهای تلویزیون در تناقض است که
نفس حضورشان در یک برنامه تلویزیونی بسیار
عجیب به نظر میرسید؛ آن هم برنامهای با
محوریت خانواده! اتفاقی که حضور یک مدل
لباس عروس در برنامه «ماه عسل» سال  94یا
خانم سرپل ذهابی در برنامه «حاال خورشید»

را ی ــادآور مـیشــود .حضور ایــن زوج در «هــزار
راه نرفته» موج واکنشهای منفی مخاطبان و
کاربران شبکههای اجتماعی را برانگیخته و
باعث بیاعتمادی آنها به محتوای برنامه شده
است.
▪ارائه یک الگوی نامناسب

صحبتهایی که این زوج جنجالی در برنامه
«هزار راه نرفته» مطرح کردند ،با تصاویری که از
خود در فضای مجازی منتشر کردهاند ،به شدت
در تضاد است  .آنها که در فضای مجازی حضور
فعالی دارند و از بسیاری از لحظات زندگیشان،
گزارش تصویری منتشر میکنند ،در «هزار راه

نرفته» از ضررهای فضای مجازی صحبت کردند
و گفتند که به واسطه مشکالتی که برایشان
ایجاد شده از این فضا فاصله گرفتهاند! آ نها
بعد از پخش برنامه ،ویدئویی را به صورت زنده
در اینستاگرام خود منتشر کردند که آن روی
واقعی سبک زندگیشان را نشان مـیداد و با
شعارهایشان درباره پوشش و استفاده از فضای
مجازی در برنامه ،تفاوت بسیاری داشت .این
زوج با سوءاستفاده از این برنامه درباره زندگی
مشترک و تجربههایشان شعارهای دروغینی
دادند و تنها ژست درس زندگی دادن به مخاطب
را گرفته بودند ،در حالی که هرگز در چنین
جایگاهی نبوده و نیستند.

قبل از این که مخاطب ،از این زوج در فضای
مجازی شناختی داشته باشد و آ نهــا را دیده
باشد ،اولین چیزی که جــای تعجب داشــت،
سبک پوشش خانم بود که مشخص بود از روی
اجبار و به واسطه حضور در تلویزیون ملزم به
رعایت حجاب شده است .پس این که همسر او
در بخشی از گفتوگو مطرح کرد دوست دارد
همسرش پوشیده باشد و بر سر این موضوع با او
مشکالتی داشته ،با چیزی که مخاطب میدید
در تناقض بود و کمی عجیب و غیرقابل باور به نظر
میرسید .به همین دلیل با توجه به واکنشهای
مخاطبان از همان ابتدا حضور آ نهــا در این
برنامه اما و اگرهایی را در ذهن مخاطب ایجاد و
پذیرش شعارهایشان را بسیار سخت کرده بود.
▪مقصر کیست؟

تحقیق کافی دربـــاره شخصیتهایی کــه در
یک برنامه تلویزیونی حاضر میشوند ،قبل
از هرکسی وظیفه تهیهکننده برنامه اســت و
پس از او ،بازبین برنامه باید به ایــن موضوع
حساس باشد .به همین دلیل شاید نتوان نوک
پیکان انتقادات را به سمت مدیران شبکه یا
مسئوالن باالتر گرفت .با نگاهی خوش بینانه
میتوان گفت تهیهکننده و بازبین برنامه مهم
ترین مقصران ماجرا هستند که در این زمینه
دقت کافی نداشتهاند و باعث شدند چهرههای
اینستاگرامی بیدلیل در تلویزیون مطرح شوند.
ظهر دیروز هم ناهیدسادات شریفی تهیهکننده
برنامه «هزار راه نرفته» در واکنش به این اتفاق
و حواشی پیشآمده اعــام کــرد که در برنامه
شنبهشب (دیشب) درباره این موضوع توضیح
میدهد .البته تا لحظه تنظیم این گزارش ،هنوز
برنامه روی آنتن نرفته است.
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چهره ها و خبر ها
فــرهــاد اصــانــی از روز سهشنبه بــا فیلم
ک زنگزده» به شبکه نمایش
«مغزهای کوچ 
خانگی میآید .این فیلم در زمان
اکران 12 ،میلیارد فروخت که
برای یک فیلم اجتماعی ،آمار
بــســیــار خــوبــی بــه حساب
میآید.
سحر دولتشاهی اولین حضور در شبکه
نمایش خانگی را با سریال «قورباغه» به
کارگردانی هومن سیدی تجربه میکند.
هــــومــــن ســـــیـــــدی ،ن ــوی ــد
محمدزاده ،صابر ابر ،فرشته
حسینی و نوید پورفرج نیز در
ایــــن ســـریـــال حــضــور
دارند.
نسیم ادبی در جدیدترین فعالیت سینمایی
خود ،یکی از نقشهای اصلی فیلم «گواهی
امضا» ساخته شهرام اسدزاده
را بــازی میکند .او در این
فیلم با امیر آقایی همبازی
شده و نقش همسر او را
ایفا میکند.
محمود پا کنیت در حال ایفای نقش در
سریال جدیدی به نــام «دخــتــرم نرگس»
است .او در این سریال 26
قسمتی کــه ویــژه شبکه
یک در حال ساخت است،
بــــا ه ــم ــس ــرش مــهــوش
صبرکن همبازی شده
است.
مجید واشقانی این روزها مشغول بازی در
سریال «از سرنوشت» است .قصه این سریال
در دو فــصــل کــودکــی و جــوانــی روایـــت
مـــیشـــود ،فــصــل اول را
محمدرضا خــردمــنــدان و
فــصــل دوم را عــلــیــرضــا
بذرافشان کارگردانی
میکند.

