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امام جواد عليه السالم:

هر كه گوش به گفته سخنگويى 
دهد، در واقع او را پرستیده است. 
اگر ]آن س��خنگو[ از خدا بگويد، 
خدا را پرس��تیده و اگر از شیطان 

 بگويد، شیطان را پرستیده است.
گزيده تحف العقول، ص ٣٦

اعتراض جامعه معلوالن به »جوكر« عليخاني
 نظارت بر توليدات پلتفرم ها از سوي »ساترا« برون سپاري شده  است 

اما يك وحدت رويه در انجام نظارت در اين مركز ديده نمي شود
   محمدصادق عابديني

ش�وخي هاي ش�ركت كنندگان مس�ابقه »جوكر« باز هم 
حاشيه ساز شد و اين بار رفتار دو تن از شركت كنندگان اين 
برنامه با اعتراض شديد جامعه معلوالن ايران روبه رو شده است. 
مسابقه »جوكر« كه از يكي از پلتفرم هاي شبكه نمايش خانگي 
پخش مي شود، در قسمت فینال فینالیست ها، با پخش يك 
آيتم باعث رنجش مردم و انتقاد فعاالن حقوق معلوالن شد. در 
قسمت جديد از مسابقه »جوكر«، شركت كنندگان يك اجراي 
كنسرت موسیقي را با حضور نوازندگان داراي نقص جسمي 
جلوي دوربین مي برند. انتشار اين آيتم، باعث شد تا كمپین 
كانال پیگیري حقوق افراد داراي معلولیت، در توئیتر با انتقاد از 
برنامه جوكر  بنويسد: »در برنامه جوكر دو نفر از هنرمندان براي 
خنداندن سايرين، معلولیت جسمي را مسخره و سوژه مي كنند 
و به همین راحتي باعث ترويج تمسخر معلولیت افراد مي شوند. 

لطفاً معلولیت را سوژه خنديدن و خنداندن نكنید  !«
روح اهلل رستمي، وزنه بردار و قهرمان پارالمپیك، نیز در صفحه 
اينستاگرامش  با انتقاد از »جوكر«  نوشت: »كي قرار است دست 
از خنديدن به معلولیت برداريم؟ كي قرار اس��ت اين سبك 
سخیف طنز را رها كنیم. . . باور كنید خنده دار نیست، باور كنید 
دردناكه، خنديدن به نحوه راه رفتن يا حالت دست و استفاده از 

لغات مسمومي ماند كج و كوله. . . .«
كاربران شبكه اجتماعي نیز واكنش هاي منفي زيادي نسبت 
به آيتم حاشیه ساز پخش شده از برنامه »جوكر« داشته اند.  اين 
واكنش ها ولي پاسخي از سوي هنرمندان شركت كننده در اين 
بخش از »جوكر« و تیم سازنده آن برنامه در پي نداشته است. 

   جوكر بد سابقه 
حواشي محتواي »جوكر« پیش از اين نیز اعتراضاتي را در پي 
داشته است. در حالي كه شركت كنندگان اين برنامه از هنرمندان 
شناخته شده سینما و تلويزيون هستند كه سابقه حضور در آثار 
كمدي و طنز را دارند، اين انتظار مي رفت كه شناخت هنجارهاي 
جامعه در شوخي هاي اين برنامه لحاظ شود. با اين حال، چند 
شوخي شركت كنندگان در »جوكر« تا امروز به داليلي از جمله 
ارجاعات غیر اخالقي، حاشیه س��از شده است. انتشار ويدئويي 
با حضور بیژن بنفش��ه خواه، از جمله حاشیه هاي غیر اخالقي 
»جوكر« بوده اس��ت. اين ويدئو در دو نسخه در فضاي مجازي 
منتشر شد. در اين ويدئو، بنفشه خواه با پوشیدن لباسي به شكل 
خروس حركاتي براي خنداندن ديگر شركت كنندگان انجام 
مي دهد كه از نظر فرهنگ عامه، قبیح به شمار مي رود. در نسخه 
قانوني، آن سكانس خاص در نماي النگ شات )نماي باز( نشان 

داده مي شود و همه شوخي هاي بنفشه خواه در ويدئوي اولیه، يا 
ممیزي شده يا به نحوي نمايش داده مي شود كه مخاطب متوجه 
حركات نه چندان اخالقي نشود، اما همزمان با نسخه قانوني، در 
اينترنت نسخه دومي از قسمت چهارم منتشر مي شود كه داراي 

همان قسمت ممیزي  شده است!
»جوكر« س��اخته احس��ان علیخاني، برگرفته از يك مس��ابقه 
تلويزيوني ژاپني اس��ت كه در آن ش��ركت كنندگان بايد تالش 
كنند در طول مسابقه »نخندند«! در پايان مسابقه هم كسي برنده 
مي شود كه در مقابل همه شوخي ها و حركات خنده دار ديگران 
مقاومت كرده باشد.  علیخاني كه سابقه طوالني در تولید برنامه هاي 
تلويزيوني دارد، در اولین گام برنامه سازي براي پلتفرم ها، تجربه 
موفقي را پشت سر نگذاشته است و حداقل در قسمت اخیر باعث 
رنجش جامعه معلوالن شده اس��ت. اينكه برنامه ساز با سابقه اي 
مانند علیخاني و تیم همكارش نمي دانند كه يك شوخي نا بجا در 
يك برنامه پر بیننده مي تواند میلیون ها نفر را رنجیده خاطر كند، 
تعجب آور است. تعجب آور تر اينكه به رغم اعتراض هاي صورت 
گرفته، سازندگان جوكر و بازيگران حاضر در آن قسمت، واكنشي 

از خود نشان نداده و حاضر به عذرخواهي نشده اند!
   ضعف هاي نظارتي بر محتوا

در يك كش و قوس میان س��ازمان هاي متول��ي و ناظر، اكنون 
مسئولیت نظارت بر تولیدات پلتفرم ها بر عهده سازمان صداوسیما 
است كه در قالب »ساترا« اين نظارت اعمال مي شود. اين نظارت به 
داليل متعددي از جمله ضعف قوانین و ضعف نهاد متولي نظارت، 
تا امروز با نقدهاي زيادي روبه رو شده اس��ت. نظارت بر تولیدات 
پلتفرم ها از سوي »س��اترا« برون سپاري شده است. براي همین 
يك وحدت رويه در انجام نظارت و ممیزي ديده نمي ش��ود. در 
بخش هايي بیننده تصور مي كند كه با يك ممیزي سخت مواجه 
است و در مقابل مانند آنچه در برنامه »جوكر« پیش آمده است، 
ممیز يا ناظر، از درك عواقب شوخي زشت شركت كنندگان مسابقه 

با مسئله معلولیت و انسان هاي معلول، عاجز بوده است.

ارتش امریکا پشت بازی های ویدئویی

     نمایش خانگی

   حميدرضا جاللی فراهانی
اگر فكر مى كنید كه بازی ه��ای ويدئويى مقوله ای 
صرفاً هنری يا سرگرمى محور است و هیچ ارتباطى با 
سیاست ندارد، اين نوشتار را مطالعه كنید. در اذهان 
عمومى از شركت های بازی سازی به عنوان مراكز 
تولید محصوالت سرگرمى ساز ياد مى شود. در واقع 
تا آنجايى كه هدف از ساختن بازی های ويدئويى تنها 

سرگرمى محض باشد، اين تصور درست است.
اما محدوده مشترك میان حوزه سرگرم سازی و 
حوزه مباحث سیاسى- امنیتى جايى است كه اين 
تصوير ذهنى از شركت های بازی سازی را باطل 
مى كند. از آنجايى كه گیمر ي��ا بازی كن، عالقه 
وافری به انجام بازی و همذات پنداری با داستان 
و شخصیت آن دارد، بازی های ويدئويى تبديل 
به يك رسانه جذاب برای تبلیغات و انجام عملیات 

روانى روی مخاطبین مى شوند.
اينجا نقطه تالقى میان سیاس��ت، س��رگرمى و 
اقتصاد اس��ت، جايى كه ارتش ها، سرويس های 
امنیتى، مراكز انديشه ورزی و دولت ها به میدان 
مى آيند ت��ا بهترين تولید كنندگان ب��ازی را در 

راستای اهدافشان به كار بگیرند.
   ارتش امريکا سفارش دهنده بازی 

هنری كیسینجر در جايى گفته بود، بازی »فراخوان 
تكلیفCall Of Duty « بخشى از ديپلماسى 
نظامى دولت امريكاست. با اين اوصاف نبايد برايمان 
عجیب باش��د اگر بفهمیم بزرگ ترين پروژه های 
بازی سازی به سفارش سرويس های جاسوسى و 

ارتش تروريستى امريكا يا متحدانش بوده است.
ماج��را از جاي��ى آغ��از مى ش��ود كه ب��رادران 
Guillemote ش��ركت يوبى س��افت را بعد از 
تجربه موفق و سودآور در زمینه فروش و واردات 
رايانه و بازی های ويدئويى تأس��یس كردند. آنها 
چند عنوان بازی تولید مى كنند، اما با گذش��ت 
چند سال از فعالیت شان قصد داشتند به يكى از 

مهم ترين بازيگران اين صنعت تبديل شوند.
يوبى سافت، بازی Splinter Cell را با موضوع 
تقابل مأمور سرويس جاسوسى امريكا با نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمى تولید كرد. 
Splinter cell به دلیل برخورداری از دو فاكتور 

در بازار به موفقیت دست يافت:
۱. سیاسى و جنجالى بودن سوژه بازی
۲. گرافیك و برخى مكانیك های بازی

موفقی��ت و فروش باال، ش��هرت زي��ادی برای 
Splinter cell و سازنده اش، يعنى يوبى سافت 
رقم مى زند، تا جايى كه هنوز هم طرفداران اين 
بازی، بعد از يك دهه منتظر نسخه دوم و جديد 

آن هستند.
يوبى سافت در طول س��ال های فعالیتش، آنقدر 
در صنعت س��رگرمى و بازی پیش رفت تا اينكه 

حوزه كاری خويش را بسیار گسترده ديد. برادران 
Guillemote برای درنورديدن ابعاد گوناگون 
صنعت س��رگرمى و بازی، نیاز به وسعت بخشى 
به تولیدات خود از نظر تعداد و محتوا داش��تند، 
آنها برای حل اين مسئله، عالوه بر دفتر مركزی 
يوبى سافت در فرانسه، دفاتر ديگری در مونترال، 
لس آنجلس، شانگهای، صوفیه، سنگاپور، اوكراين، 
هند، ژاپن، فیلیپین، سوئد، ويتنام، رومانى، امارات، 
اسپانیا، صربستان، آلمان و ايتالیا تأسیس كردند. 
نیروی انسانى شاغل در اين ش��ركت در حدود 

۱6هزار نفر برآورد مى شود.
با وجود شعبه های زياد يوبى س��افت، برخى از اين 
دفاتر ارشدتر از ديگر شعبه ها هستند و تولیدات اصلى 
و اصطالحاً جريان ساز يوبى سافت در اين استوديو ها 
 Far تولید مى شود. برای نمونه مى شود به بازی های
Cry, Division, Ghost Recon اشاره كرد. 
اين بازی ها فروش خوبى داشتند و در كنار فروش 
محتوای شان، محبوبیت زيادی پیدا كردند و گیمر ها 
عالقه زيادی به اين دس��ت از بازی ها نشان دادند. 
محتوايى كه با بررسى بیشتر برخى اهداف سیاسى و 

امنیتى در آن ديده مى شود.
 Call Of duty Battlefield شايد نام بازی های
برای گیمر ها عناوين سیاسى يا امنیتى محسوب 
شود، اما يقیناً با بررس��ى عمق محتوا و پیام های 
امنیتى بعضاً خطرناكى كه در درون خط داستانى 
بازی های ساخت يوبى س��افت وجود دارد، شكى 
نمى ماند كه اين اس��توديو ارتباط ق��وي با مراكز 

امنیتى و نظامى امريكا و رژيم صهیونیستى دارد.
   خشونت حلقه وصل شخصيت پردازی ها 
بررس��ى گونه يا همان ژانر بازی های موفقى كه 
توسط يوبى سافت تولید ش��ده، نشان مى دهد 
يوبى س��افت عالقه وافری به بازی هايى دارد كه 
در آن كارب��ر، تجربه بازی ك��ردن در نقش يك 
شخصیت؛ قاتل، مزدور، آنارشیست، هكر و برانداز 

خشن را تجربه مى كند.
در واقع مشهورترين، موفق ترين و جريان ساز ترين 
بازی های اين ش��ركت در گونه بازی های امنیتى و 
سیاسى قرار دارد. جالب اينجاست كه يوبى سافت 
مجدانه ساخت دنباله اين بازی ها را ادامه داده است.

خط داس��تانى اصلى در اين بازی ها، شخصیتى 
اس��ت كه مأموريت وی در طول بازی، مبارزه با 
حكومت و س��اختار اجتماعى موجود بوده و در 
انتهای بازی موفق به براندازی ساختار مورد نظر 
مى شود. مشهورترين نمونه برای اين ادعا، بازی 
FarCry با بیش از شش دنباله است كه توسط 

اين شركت با همین سوژه ساخته شده است.
 گرچه در نس��خه های اين بازی تفاوت هايى در 
داستان به چش��م مى خورد، اما با بهره گیری از 
رويك��رد تقلیل گرايى در تحلیل داس��تان بازی 
و تفكیك عناصر ماهوی ب��ازی، وجود تمايالت 
ساختارش��كنانه و آموزش و تش��ويق بازيكن به 
فراگیری مواجهه با نظم موجود و نیروهای مسلح 

و دفاعى كشورش را آموزش مى دهد. 
در آخرين نسخه اين بازی شاهد براندازی كامل 
يك حكومت كوچك توسط يك زن جوان هستیم. 
وی در آغاز راه است و رسم مبارزه را نمى داند، اما 
با گذر مراحل و كسب امتیاز، با خشونت بیشتر و 
يادگیری دانش تولید سالح های كشنده دستى، 
موفق به سقوط حكومت مى شود. در واقع فرآيند 
توطئه، براندازی، هرج و مرج و خش��ونت در اين 
بازی  با طعم سرگرمى، هیجان و بازی درآمیخته 
شده تا كاربر از اين كار حس لذت به دست آورد. 
با تجربه بازی و تحلیل آن، مى توان ردپای عناصر 
مختلف عملیات روانى و تكنیك های روانشناسانه 
را در طول بازی مش��اهده ك��رد. مجموعه مورد 
نظر را مى ت��وان تنها برای آم��وزش، فراگیری و 

شست وشوی مغزی كاربر تفسیر كرد.
مورد عجیب ديگر، بازی Watchdogs است 
كه فرهنگ آنارشى و برهم زدن نظم اجتماعى با 
فناوری و هك را به كاربر القا كرده است و برخى 
از مفاهیم اساس��ى هك و هرج و مرج را در بستر 

داستان به وی تفهیم مى كند.
ديگ��ر نمونه ه��ا عبارتن��د از: بازی ه��ای 
GhostRecon و Division كه هر دو برگرفته 
از مجموعه آث��ار Tom Clancy  مى باش��ند. 
GhostRecon ماجراهای واحدی از نیروهای 
ويژه جاسوسى و ارتش تروريستى امريكاست كه 
در خاك كشورهای دشمن امريكا عملیات های 

نظامى و خرابكاری انجام مى دهند .
گذش��ته از اين موارد، خريد حق مالكیت فكری 
مجموعه آثار Tom Clancy  توسط يوبى سافت 
در سال های دور نشان داد كه عزم و هدف راهبردی 
اين ش��ركت، تولید بازی ويدئويى از س��وژه های 
مورد عالق��ه ارتش تروريس��تى و س��ازمان های 
 جاسوس��ى امريكا بوده اس��ت. مجموعه آثار تام 
)Tom Clancy( درباره مأموران جاسوس��ى و 
تیم های ضربت ارتش تروريس��تى امريكاست كه 
برای منافع شیطانى اين كشور در ديگر كشورها، 
عملیات های تروريستى و خرابكارانه انجام مى دهند. 
تاكنون چندين عنوان فیلم س��ینمايى و سريال 
تلويزيونى براساس شخصیت های اين آثار با حمايت 
اداره سرگرمى سازمان جاسوسى مركزی امريكا 
تولید شده كه همگى اين موارد در اسناد رسمى و 

خارج از طبقه بندی امريكا منتشر شده است.
يوبى سافت و خانواده Guillemote را مى توان 
پیمانكار معتقد به ساخت محصوالت فرهنگى 
برای حكومت ش��یطانى امريكا و مراكز امنیتى 
نظام��ى آن نامی��د. در واقع فعالی��ت و جديت 
يوبى سافت در س��اخت اين آثار بى مانند بوده و 
تاكنون هیچ استوديوی بازی سازی تا بدين اندازه، 
محصوالتى پرشمار و پرمخاطب با سوژه امینتى و 
نظامى با اهداف ايجاد آنارشیسم و براندازانه تولید 

نكرده است.

یوبی س���افت و خان���واده 
Guillemote را می ت���وان 
پیمان��کار معتقد به س��اخت 
محص��والت فرهنگ��ی برای 
حکوم��ت ش��یطانی امریکا و 
مراکز امنیتی نظامی آن نامید

از سوي خانه عکاسان حوزه هنري انجام شد
 رونمايي عکس ديده نشده 

از شهيد بهشتي
   مصطفي محمدي

خانه عکاسان حوزه هنري مدعي اس�ت عکس هايي در 
گنجينه خانه عکاس�ان اي�ران وجود دارد كه ت�ا به حال 
منتشر نش�ده اند و اين مركز اين عکس ها را به بهانه هاي 
مختلف رونمايي مي كند تا معرض ديد مردم قرار بگيرد. 
آيین رونمايي عكس ديده نشده از شهید مظلوم »دكتر بهشتي« 
از گنجینه خانه عكاسان ايران در سالروز فاجعه هفتم تیر، در نگاه 
خانه حوزه هنري برگزار شد.   سیداحس��ان باقري، رئیس خانه 
عكاس��ان ايران به عنوان نخستین سخنران پش��ت تريبون قرار 
گرفت و گفت: خانه عكاسان ايران از ابتداي تأسیس حوزه هنري 
در ابتداي انقالب اسالمي، مركزي به نام »عكس و اساليد حوزه 
هنري« داشت كه تا هم اكنون، بیش از 7۰۰ هزار فريم عكس است 
و شامل نگاتیو، عكس سیاه و س��فید  و رنگي مي شود.  وي افزود: 
برخي عكس هاي موجود رونمايي مي شود، بعضي عكس ها چاپ 
شدند و در اختیار مردم قرار داده شده است. در واقع، حقوق برخي 
عكس ها متعلق به حوزه هنري است.   باقري عنوان كرد: بعضي 
عكس ها كه ديده نشده اند، بنابراين  به بهانه هاي مختلف رونمايي 
مي كنیم تا در معرض ديد مردم قرار بگیرد.  وي در توضیح عكس 
شهید دكتر بهشتي گفت: اين عكس يك نگاتیو از عكاسي ناشناس 
و از عكاساني است كه در حوزه هنري مشغول به فعالیت بودند. اين 
نگاتیو تبديل به نسخه ديجیتال و ترمیم شده است. گفتني است، 
عكس فوق حدفاصل س��ال هاي 58 تا 6۰ گرفته شده است.   وي 
بیان كرد: به مناسبت فاجعه هفتم تیر و هفته قوه قضائیه، عكس 
ديده نشده از دكتر شهید بهشتي را رونمايي مي كنیم تا يادي كنیم 
از دكتر بهشتي چون هنوز سخنان و افكار ايشان با انقالب اسالمي 

است و امید است رهرو  راستیني براي ايشان باشیم.  
مسعود ستايشي، سخنگوي قوه قضائیه نیز در اين مراسم گفت: 
حیف است عكسي به نمايش گذاشته شود و يادي از شهید دكتر 
بهشتي نش��ود، هر چند در طول هفته اخیر اين موضوع بارها 
صورت گرفته است، پس خواس��تیم بار ديگر هم در اين جلسه 
معنوي يادي از ايشان بكنیم. من فرازي از عرايضم را مي گويم كه 
يادي از ايشان و شهداي هفتم تیر باشد، سپس راجع به شرايط 
قوه قضائیه صحبت مي كنم. امروز آخرين روز هفته قوه قضائیه 
و روز شهادت دكتر بهشتي و ياران باوفايش است. ياد و نام آنها را 
گرامي مي داريم و به تمام خدمتگزاران خواهران و برادران تبريك 
مي گويم كه خدمتگزاري به مردم فرهیخته ايران را برگزيدند. 
امید است به بركت خون شهدا و زير سايه حضرت امام خامنه اي 
عدالت را برقرار كنند.  آيین رونمايي عكس ديده نشده از شهید 
بهشتي«  از گنجینه خانه عكاسان ايران در سالروز  مظلوم »دكتر 
فاجعه هفتم تیر با عكس يادگاري مهمانان رويداد پايان گرفت. 

   مصطفي شاه كرمي
پس از تالش برخ��ي بازيگران زن س��ینما براي 
  )Me_too(ايرانیزه كردن جنبش هالیوودي مى تو
و وارد ك��ردن اته��ام تعرض ب��ه برخ��ي ديگر از 
س��ینماگران مرد، حاال ترانه علیدوستي با انتشار 
پستي در فضاي مجازي از شكايت دو بازيگر در قوه 

قضائیه بر علیه خودش خبر داده است. 
ترانه علیدوستي در پاسخ به فراخوان دستگاه قضا 
هم براي طرح شكايت گفته بود كه هنوز دادگاه هاي 
ايران آنقدر رشد نیافته اند كه براي اثبات حرف هايمان 

از ما سند و مدرك مطالبه نكنند!  
اما حاال و با شكايت مهدي كوشكي و حبیب رضايي، 
ترانه علیدوستي و ديگر دوستانش چاره اي جز گفتن 
حقیقت، آن هم براس��اس مدارك و شواهد ندارند، 
چون در غیر اين صورت مجرم ش��ناخته مي شوند. 
ترانه علیدوس��تى روز گذشته با انتش��ار پستى در 
اينس��تاگرام خبر داد كه حبیب رضاي��ى  و مهدی 
كوشكى از وي به جرم افترا و نش��ر اكاذيب نزد قوه 
قضائیه شكايت كرده اند. اين لیدر خودخوانده جنبش 
وارداتى »مي تو« در بخشي از اين پست اينستاگرامى 
نوشت: »شايد برايتان جالب باش��د كه دو شكايت 
از من نزد قوه قضائیه به ثبت رسیده است؛ از طرف 
آقايان حبیب رضايى  و مهدی كوشكى. اتهام؟ افترا 

و نش��ر اكاذيب. ضمن بحق دانس��تن فعالیت های 
اين روزهايمان به عنوان نماين��ده بیش از 8۰۰زن 
سینماگر، با كمال میل در اين خصوص از خودم دفاع 
خواهم كرد و بر سر مواضعم خواهم ايستاد. تا قسمت 
چه باشد.« پس از اينكه چند بازيگر و تعدادي از عوامل 
زن سینما با تعريف قصه هاي اروتیك و اسم بردن از 
برخي همكاران مرد سینمايي شان و طرح اتهام تعرض 
جنسي، روحیه عمومي جامعه را جريحه دار كردند، با 
وجود گذشت چند ماه هیچ سند و مدركي براي اثبات 
ادعاهايشان به محاكم قضايي يا حتي محافل صنفي 
ارائه نكردند، حاال با شكايت دو نفر از اين سینماگران 
مرد كه از آنها در قصه هايشان به عنوان فرد معترض 
اسم برده بودند، مواجه شده اند. ترانه علیدوستي كه 
طي چند وقت اخیر به دلیل اظهارات دروغ پردازانه 
و كذبش در مورد وضعیت زنان و دختران ايراني در 
جشنواره كن يا در مصاحبه با شبكه هاي فارسي زبان 
ضدايراني، حواشي زيادي ايجاد كرده، بعد از گذشت 
چند ماه از ط��رح اتهام تعرض به زنان س��ینماگر از 
سوي وي و همكارانش، تاكنون هیچ سند و مدرك 
و شاهدي به قوه قضائیه يا حتي تشكل هاي صنفي 
مثل خانه سینما ارائه نكرده است. اين گروه حتي به 
درخواست معاون زنان رياست جمهوري براي حمايت 

و پیگیري قضايي ادعاهايشان پاسخ منفي دادند.

نوید پارسا     دیده بان

در يادبود نخستين بانوي خبرنگار دفاع مقدس

جزئيات جایزه ویژه خبرنگاران زن 
اعالم مي شود

آيين يادب�ود نخس�تين بانوي ع�کاس و خبرن�گار دفاع 
مقدس همراه با اع�الم جزئيات جايزه »مري�م كاظم زاده« 
وي�ژه روزنامه ن�گار برت�ر زن روز ش�نبه يازده�م تير در 
مجموع�ه ب�اغ زيب�اي وزارت فرهن�گ برگزار مي ش�ود. 
به مناسبت چهلمین روز درگذش��ت »مريم كاظم زاده« آيین 
يادبود نخستین بانوي عكاس و خبرنگار دفاع مقدس، با عنوان 
»به روايت مريم« برگزار مي ش��ود.  در اين  مراسم كه با حضور 
اصحاب رس��انه، وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي و نیز رئیس 
فراكس��یون زنان مجلس ش��وراي اس��المي و خانواده مرحوم 
كاظم زاده برگزار مي شود، زندگي حرفه اي كاظم زاده همراه با 
اكران دو مستند كوتاه به روايت تصوير درمي آيد و جزئیات جايزه 
»مريم كاظ��م زاده« ويژه روزنامه نگار برتر زن انقالب اس��المي 
اعالم مي شود.  انجمن عكاسان انقالب و دفاع مقدس، نمايشگاه 
عكس هاي مريم كاظم زاده را در حاشیه اين  مراسم برپا مي كند.  
اين  برنامه روز شنبه يازدهم تیر از ساعت ۱۱ تا ۱3 در مجموعه 

باغ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار خواهد شد. 
----------------------------------------------------

 فروش ۲ ميلياردي »ِهناس« 
با طرح بليت شناور

فيلم سينمايي »هناس« با جذب ۲۷ هزار و ۵۱۴ تماشاگر در 
هفته اخير و در ادامه طرح شناوري بليت سينماها، عنوان 
سومين فيلم پرمخاطب هفت روز گذشته را به نام خود كرد. 
به گزارش »جوان« به نقل از مشاور رسانه اي پروژه، فیلم سینمايي 
»هناس« به كارگرداني حسین دارابي و تهیه كنندگي محمدرضا 
شفاه كه از ۱8 خرداد اكران خود را در سینماهاي سراسر كشور آغاز 
كرده است، در هفته سوم اكران و پس از اجراي طرح شناوري بلیت 
توانست بعد از دو فیلم »انفرادي« و »علف زار« و با جذب ۲7هزار 
و 5۱4 تماشاگر در هفته اخیر، رشد ويژه اي در تعداد مخاطبان 
داشته باشد و عنوان س��ومین فیلم پرمخاطب هفته را به  دست 
آورد.  »هناس« كه با برداشتي آزاد به روايت زندگي شهید داريوش 
رضايي نژاد از شهداي ترور هسته اي مي پردازد با جذب 7۰ هزار 
تماشاگر در سینماها و 8هزارو5۰۰ هزار تماشاگر در اكران هاي 

سیار، از مرز فروش ۲ میلیارد تومان عبور كرد. 

»مي تو« بر سر دوراهي انکار يا اثبات اتهام تعرض
      خبر

     عکس


