
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6316 |    یک ش��نبه 11 مه��ر  1400 | 26 صف��ر 1443 |  اذان ظه��ر: 11:53 | 
غروب آفتاب: 17:45 | اذان مغرب:03: 18 | نیمه شب شرعی:23:12 |      اذان صبح فردا: 04:38 | طلوع آفتاب فردا: 06:02 |

نما | حسین  کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مد    يرعامل و مد    ير مسئول: عبد    اهلل گنجي
سرد    بير: غالمرضا صاد    قیان

آد    رس: تهران، خیابان شهید     مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88498458
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

با حضور خانواده شهداي مدافع حرم

»كشكول ميرزاجواد آقا« و »پاتك عليه پيتوك« رونمايي شد
دو كت�اب »كش�كول مي�رزا ج�واد آق�ا«؛ روايت�ي 
از زندگ�ي ش�هيد مداف�ع ح�رم ج�واد كوهس�اري 
و »پات�ك عليه پيت�وك«؛ رواي�ت مردانگي هاي ش�هيد 
مداف�ع ح�رم س�يدهادي س�لطان زاده رونماي�ي ش�د. 
به گزارش »جوان« مراسم رونمايي دو كتاب »كشكول میرزا 
جواد آقا«؛ روايتي از زندگي شهید مدافع حرم جواد كوهساري 
و »پاتك علیه پیت��وك«؛ روايت مردانگي هاي ش��هید مدافع 
حرم س��یدهادي س��لطان زاده با حضور خانواده اين ش��هدا و 
دست اندركاران كتاب ها در ش��هرك سینمايي مشهد مقدس 
برگزار ش��د. در ابتداي اين مراس��م، محمدمهدي احمديان، 
محقق و تدوينگر كتاب »كشكول میرزا جواد آقا« در سخناني 
گفت: »شهید كوهساري« در واقع جمع اضداد است، يعني هم 
شوخ طبعي او و هم جدي بودنش در اوج است. تقريباً با 40نفر 
از دوستان ش��هید ارتباط گرفتیم كه بعضي  هايشان به لحاظ 
موقعیتي كه داشتند حاضر به مصاحبه نشدند و بعضي موارد را 
هم نتوانستیم در كتاب بیاوريم، فكر كرديم االن به صالح نیست 

و بايد در فرصت و كتاب ديگري كار بشود. 
نويسنده كتاب »كشكول میرزا جواد آقا« تصريح كرد: هدفمان در 
اين كتاب اين بوده كه اين را براي مخاطب روايت كنیم كه مثالً اين 
جاهايي كه تو امروز به راحتي در آنها قدم مي زني و نفس مي كشي، 
يك روزي شهدايي مثل شهید كوهساري هم بودند كه در اينجا 
راه مي رفتند، نفس مي كشیدند، پس قدر اين موقعیت و شرايط را 
بدان. از طرفي هم سعي مان را كرديم كه شهید كوهساري واقعي 
را روايت كنیم؛ ش��هیدي كه در ذهن و دل رفقايش است نه يك 

آدم آسماني دست نیافتني. شهید كوهساري مثل خودمان بود. 
خیلي وقت ها در خیابان كه راه م��ي روم، جوانان زيادي مي بینم 
كه مانند شهید كوهساري هستند، منتها هنوز آن لیله القدري 
كه شهید آويني مي گويد: »هر كس��ي را لیله القدري هست كه 
در آن ناگزير از انتخاب خواهد شد« برايشان پیش نیامده، وگرنه 
شهید كوهساري و امثال او دوروبَرمان زياد است و خیلي از ما با 
آنها حشر ونشر داريم. انتهاي كتاب، اين  طور نوشتم كه خیلي از 
رفقاي شهید كوهساري كه با آنها صحبت مي كردم، شهادت جواد 
را باورشان نمي كردند، ولي آن خوني كه بايد ريخته مي شد، ريخته 
شد. به قول مادر شهید كوهساري، خوني كه اين گونه مظلومانه 
ريخته شود، سرمنشأ هزاران هزار قدم و خوني است كه در راه خدا 
ريخته خواهد شد، ان شاءاهلل. بنابرين اين گزارش، عالقه مندان 
براي تهیه اين كتاب ها عالوه بر كتابفروشي ها مي توانند از طريق 
صفحات مجازي انتشارات »راه يار« به نشاني raheyarpub يا 

سايت vaketab. ir اقدام كنند.

     کتاب

از سوي رئيس سازمان صدا و سيما

 يك جلد قرآن
  با دست نوشته رهبر انقالب 

به خانواده شهيد لندي اهدا شد
يك جلد ق�رآن كريم با دست نوش�ته رهب�ر انقالب 
توس�ط رئي�س س�ازمان صداوس�يماي جمه�وري 
اسالمي ايران به خانواده ش�هيد علي لندي اهدا شد. 
عص��ر ش��نبه »پیم��ان جبل��ي« رئی��س س��ازمان 
صداوس��یماي جمهوري اس��المي ايران براي عرض 
تس��لیت به خانواده ش��هید علي لندي در منزل وي 
حاضر شد. در اين ديدار جبلي يك جلد قرآن مجید 
با دست نوش��ته رهبر معظم انقالب به خانواده شهید 
لندي اهدا كرد. رئیس س��ازمان صداوسیما و هیئت 
همراه با حضور در گلزار ش��هداي روس��تاي بلوطك 
لندي با قرائت فاتحه ياد و خاطره ش��هید علي لندي 

را گرامي داشتند. 
...................................................................................................

 »يك در برابر هشتاد« 
به تلويزيون آمد

مجموعه مس�تند »ي�ك در برابر هش�تاد« روي آنتن 
شبكه4 سيما رفت. 

مجموعه مس��تند »يك در برابر هش��تاد« ب��ه تهیه 
كنندگ��ي فائقه س��ادات میرصم��دي كاري از گروه 
فرهنگ و انديشه شبكه4 سیماس��ت كه به مناسبت 
گرامیداشت شهداي هشت س��ال دفاع مقدس براي 
پخش از شبكه4 تولید شده است و به مدت يك هفته 

هر شب روي آنتن خواهد رفت. 
اين مستند روايتگر جنگ ايران و عراق از زبان و زاويه ديد 
عراقي ها و غربي هاست و نه از زاويه ديد جبهه داخلي و اين 
وجه تمايز اين مستند با س��اير مستندهاي تولید شده در 

حوزه جنگ و دفاع مقدس مي باشد. 
»يك در برابر هش��تاد« با داس��تان زندگي صدام ش��روع 
مي شود و در ادامه به بررسي نقش صدام در جنگ و ساير 
ابعاد مختلف جنگ بین ايران و عراق مي پردازد. بنابراين 
گزارش تمامي تصاوير اين مستند آرش��یوي از تولیدات 

گروه هاي تولید خارج از ايران است. 
اين مستند هفت قسمتي از شنبه 10مهر تا جمعه 16مهر 
هر شب س��اعت 22 از شبكه4 س��یما پخش و ساعت 13 

بازپخش مي شود. 
...................................................................................................

يونيفرم روي آنتن شبكه5 سيما
يونيفرم عن�وان مس�تندي تأميني با موض�وع دفاع 
مقدس اس�ت كه از ش�بكه5 س�يما پخش مي ش�ود.

مس��تند يونیفرم به كارگرداني وحید قاضي میرس��عید، 
روايتگر قصه امیران ارتش جمهوري اس��المي در دوران 

هشت سال دفاع مقدس است. 
اين مستند در دو قسمت از شبكه5 سیما پخش مي شود. 
...................................................................................................

بررسي تئاتر درماني در راديو
»نكت�ه  برنام�ه  در  نماي�ش  رادي�و  اي�ن هفت�ه 
باريك ت�ر ز م�و« ب�ه موض�وع غ�رور مي پ�ردازد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي راديو نمايش، 
در برنامه اين هفته »نكته باريك تر ز مو« اصالح ارتباطات 
كالمي و رفتاري با تئاتر درماني در خصوص موضوع غرور 
در خانواده، محیط كار، روابط اجتماعي، فضاي مجازي و 

غرور در خود مورد بررسي قرار مي گیرد. 
»نكته باريك تر ز مو« به تهیه كنندگي ژاله محمدعلي، 
گويندگ��ي بهناز بستان دوس��ت و كارشناس��ي مجید 
امرايي، ش��نبه تا چهارش��نبه س��اعت 20:30 از راديو 

نمايش پخش مي شود. 
...................................................................................................

دبير فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
منصوب شد

غالمعل�ي  حك�م  ب�ا  حس�يني  س�يدمجتبي 
و  زب�ان  فرهنگس�تان  رئي�س  حدادع�ادل، 
ش�د.  فرهنگس�تان  اي�ن  دبي�ر  فارس�ي  ادب 
سیدمجتبي حس��یني، معاون س��ابق امور هنري وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي با حكمي از ط��رف غالمعلي 
حدادع��ادل، رئی��س فرهنگس��تان ب��ه س��مت دبیري 

فرهنگستان منصوب شد. 
همچنین مراسم توديع محمدرضا نصیري از سمت دبیري 
فرهنگستان زبان و ادب فارس��ي و معارفه حسیني ديروز 

شنبه )دهم مهرماه 1400( برگزار شد.

پيامبر)ص(:

صدقه، خش�م پ�روردگار را فرو 

مي نشاند. 

)كنزالعمال، ح161143(

 مقاله »تجاوز و تعرض به زنان روهينگيايي« 
جايزه گرفت

روهينگياي�ي«  زن�ان  ب�ه  تع�رض  و  »تج�اوز  رواي�ت 
ش�د.  اروپ�ا  اتحادي�ه  جش�نواره  وي�ژه  جاي�زه  برن�ده 
به گزارش فارس به نقل از يورونیوز، مطلبي كه سوءاستفاده و استثمار 
جنس��ي زنان روهینگیايي را افش��ا كرده بود، جايزه رسمي جشنواره 
لورنزوی ناتالي را به خود اختصاص داد. اين جايزه كه توسط اداره كل 
مشاركت هاي بین المللي كمیسیون اروپا س��ازماندهي شده است به 
روزنامه نگاراني تعلق مي گیرد كه كارهايي استثنايي در موضوعاتي مانند 
دموكراسي، حقوق بشر، نابرابري و تغییرات آب و هوايي انجام مي دهند. 
براي جشنواره امسال هیئت منصفه جايزه ويژه خود را به پري سايكیا، 
روزنامه نگار هندي كه مقاله تحقیقي او، از سركوب ارتش میانمار علیه 
مسلمانان روهینگیايي پرده برداشت، اعطا كرد. سايكیا در آن گزارش 
به وضعیت ناگوار زناني پرداخته بود كه از شكنجه و آزار و اذيت گريخته 
بودند و تحت شرايط دش��واري به زندگي خود ادامه مي دادند. سايكیا 
با نقل قول هايي دردناك از اين زنان ش��رح داده ب��ود كه چگونه زنان 
روهینگیايي توس��ط قاچاقچیان فريب مي خورند و در نهايت با مردان 

ناشناس و مسن در كش��میر ازدواج مي كنند. اين مطلب همچنین به 
تجاوز مكرر به اين زنان و جست وجوي ناامیدانه آنها براي پیوستن مجدد 
به خانواده هايشان پرداخته است. هیئت داوران اين جشنواره، اثر سايكیا 
را يك گزارش روشن توصیف كرد كه از اين پتانسیل برخوردار است كه 
در دستور كار سیاستگذاران قرار گیرد و با عنايت به آن تغییرات الزم 

براي حفاظت از زنان آسیب پذير صورت پذيرد. 
سايكیا در بیانیه  ويدئويي خود بعد از دريافت اين جايزه، ضمن تشكر 
از هیئت داوران گفت: »اين جايزه براي من يك برد نیست، بلكه براي 
زناني است كه در هر روز از زندگي خود براي مفاهیمي چون عدالت، 
عزت و آزادي مي جنگند. اين جايزه در واقع بیشترين امید را براي آنها 
ايجاد خواهد كرد. اين زنان به من اعتماد زيادي كردند تا داستان هاي 
خود را برايم تعريف كنند. من به آنها قول دادم كه مشكالتشان را با مردم 

جهان در میان بگذارم.«
بنابر اين گزارش، میانمار چندين سال است كه درگیر شورش هايي است 
كه علل اصلي آن اعتقادات متعصبانه و تندروانه فرقه اي از سوي بودايي ها 
علیه مسلمانان است. اغلب مسلمانان روهینگیا در اردوگاه هاي استان 
راخین زندگي مي كنند و بدون اجازه دولت مركزي اجازه خروج از استان 
راخین را ندارند. روهینگیايي ها ش��هروند میانمار محسوب نمي شوند 
چراكه هنگامي كه در سال 1962 میالدي نظامیان از طريق يك كودتا 
قدرت را در میانمار به دس��ت گرفتند، همه شهروندان ملزم به داشتن 
كارت شناسايي ملي شدند اما به روهینگیايي ها فقط كارت هويتي داده 
شد كه آنان را »خارجي« معرفي مي كرد و در نتیجه امكان تحصیل و 
كار آنان را محدود مي كرد. خشونت هاي فرقه اي علیه مسلمانان در چند 

سال اخیر با سكوت مجامع بین المللي مواجه بوده است.

     رویداد

     خبر

هادي عسگري     دیده بان

تجربه كمدي سياه و فانتزي در »بوتاكس« 
بوتاكس درست جايي كه حاال مخاطب بايد فيلم را مرور كند و مرزهاي خيال و واقعيتش 

 را مورد سنجش قرار بدهد به پايان مي رسد و اين همان پاسخ به تعليق هايي است كه 
در ذهن مخاطب پديد آمده است

    نقد  فیلم
    محمدصادق عابديني

در روزه�اي پاياني ماه صف�ر، جايي نزديك 
ميدان فردوس�ي تهران، هر ش�ب مراس�م 
تعزي�ه ام�ام حس�ين )ع( برپ�ا مي ش�ود 
و هنرمن�دان عرص�ه تعزي�ه، مجال�س 
ش�بيه خواني و تعزيه را كه يك آيين سنتي 
ع�زاداري در اي�ران اس�ت، برپ�ا مي كنند. 
دومی��ن س��وگواره آيین��ي زخم عتی��ق اين 
ش��ب ها به مناس��بت دهه پاياني م��اه صفر به 
همت انجمن تئاتر انقالب و دف��اع مقدس و با 
همكاري و مشاركت نهاد نمايندگي مقام معظم 
رهبري در دانش��گاه جامع علمي-كاربردي در 
بنیاد فرهنگي روايت فتح اين ش��ب ها میزبان 

عالقه مندان است. 
مجال��س ش��بیه خواني و تعزي��ه حض��رت 
ش��اهچراغ)ع( و برادران امام رضا )ع(، متوكل 
عباسي، حضرت مسلم بن عقیل )ع(، دوطفالن 
حضرت مس��لم بن عقیل )ع(، حضرت قاس��م 
بن الحس��ن )ع(، حضرت علي اكبر)ع( حضرت 
عباس)ع(، حضرت سیدالش��هدا)ع(، بازار شام 
و امام رض��ا )ع( عناويني هس��تند ك��ه در اين 
سوگواره براي عالقه مندان با هنر شبیه خواني 

اجرا خواهند شد. 
انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس پیش از اين 
نیز در سال گذشته و در ايام ماه صفر نمايشگاه 
نسخ و ادوات تعزيه را در محل تماشاخانه سرو 
برگزار كرده بود كه با استقبال عموم مواجه شده 
بود. اين سوگواره نمايشي نیز تا پايان ماه صفر 
)15مهرماه( و با رعايت كامل دستورالعمل ها و 
پروتكل هاي بهداشتي با حضور عالقه مندان به 

هنر آيیني و مذهبي ادامه خواهد داشت. 
حمید نیلي، مدير عامل انجم��ن تئاتر انجمن 
تئات��ر انقالب و دف��اع مقدس در حاش��یه اين 
س��وگواره گفت: »از مهم ترين اه��داف انجمن 
در دوره مديريتي بنده توجه به رويكرد ايراني- 
اسالمي و سبك زندگي منطبق بر اين فضا بود 
كه مورد توجه و تأكید بزرگان نیز بوده است و در 
اين راستا موضوعاتي همچون مقاومت، انقالب 
اس��المي، دفاع مقدس و موضوع��ات آيیني و 
مذهبي نظیر عاشورا و فاطمیه كه جزو مقدسات 
اعتقادي و مذهبي ما به ش��مار مي روند، ارزش 
وااليي دارند. با همكاري دوستان نهاد نمايندگي 
مقام معظم رهبري در دانش��گاه جامع علمي- 
كاربردي نیز سوگواره زخم عتیق را طرح ريزي 

و برگزار كرديم كه خوش��بختانه با اس��تقبال 
شهروندان و عالقه مندان مواجه گرديد.«

نیلي ضمن تش��كر از انجمن تئاتر انقاب و دفاع 
مقدس و دست اندركاران بنیاد فرهنگي روايت 
فتح براي برپايي »سوگواره آيیني زخم عتیق«، 
گفت: »امید دارم اين قبیل مراس��م كه ريش��ه 
در باورها و اعتقادات ما دارد، هر چه بیش��تر در 
جامعه ظهور و بروز پیدا كند تا نسل جديد كه 
شايد تا حدودي نسبت به اين فضا غريبه باشد، 
با اين فرهن��گ واال و انسان س��از، انس و الفت 

بیشتري پیدا كند.«
   استفاده از هنرمندان شاخص هنرهاي 

آييني 
جواد تمدني، مدير روابط عمومي انجمن تئاتر 
انقالب و دفاع مقدس نیز در اين خصوص گفت: 
»برپايي مجالس اهل بیت)ع( ريشه در فرهنگ 
و باورهاي شیعي مردم ايران دارد و تلفیق عشق 
به آستان آل اهلل و هنر، مفهوم ارزشمندي به نام 
هنر شیعي و اسالمي را پديد آورده است كه به 
عنوان میراثي گرانبها و ثمین در اختیار ماست. 
هنر ش��بیه خواني و تعزيه ك��ه در اقصي نقاط 
كشورمان اساتید مبرز و برجسته اي را به خود 
ديده است، هنوز هم براي نسل معاصر كاركرد و 

جذابیت هاي خود را دارد.«
تمدني ادامه داد: »ما در انجم��ن تئاتر انقالب 
و دفاع مقدس وظیف��ه داريم به اي��ن نوع هنر 
نمايشي سنتي كه مختص ايران اسالمي است 
بها بدهیم تا شاهد تلفیق بهینه فرهنگ مقاومت 
و پايداري و هنر اصیل ايراني به نام شبیه خواني 

باشیم.«
مدي��ر روابط عموم��ي انجمن تئات��ر انقالب و 
دفاع مق��دس تأكید ك��رد: »همانگونه كه امام 
خمیني)ره( هم فرمودند انقالب و دفاع مقدس 
ما، امتداد خط س��رخ عاشوراس��ت و ان شاءاهلل 
خدا به ما توفیق دهد بتوانی��م در اين راه ثابت 

قدم بمانیم.«
    امكانات برخط ب�راي تكريم آيين هاي 

عزاداري
مجید خسروان، مدير هیئت مذهبي دفتر نهاد 
و مقام معظم رهبري در دانشگاه جامع علمي- 
كارب��ردي و يكي از اعضای گروه ش��بیه خواني 
نیز گفت: »ما همه س��اله در ايام محرم و صفر 
به صورت متمركز در استان ها و با حضور عموم 
مردم و اقش��ار مختل��ف جامعه و نی��ز به طور 
اخص جامعه دانشگاهي مراس��م تعزيه خواني 
را به صورت مشاركتي با ارگان هايي ذي ربط در 

چندين بخش متوالي برگزار مي كنیم.«
خسروان افزود: »در اين سال ها و با وجود شرايط 
ش��یوع بیماري كرونا و تعطیلي دانش��گاه ها و 
مجامع علمي كش��ور به صورت محدود برنامه 
شبیه خواني و تعزيه را با همكاري انجمن تئاتر 
انقالب و دفاع مقدس و بنی��اد فرهنگي روايت 
فتح برگزار كرديم كه همه از طريق حضوري با 
استقبال مردم مواجه شد و هم از طريق سايت 
هیئت آنالين هر شب مخاطبان زيادي از سراسر 
كش��ور از طريق فضاي مج��ازي از اين رويداد 

فرهنگي مذهبي استفاده مي كنند.« 
وي با اشاره به گروه اجراي تعزيه »زخم عتیق« 
گفت: »گروهي كه امسال در خدمتشان هستیم 
و بار اصلي مراس��م را به دوش مي كشند نیز از 
گروه هاي برجسته و خبره تعزيه و شبیه خواني 
كشور هس��تند كه در خارج از كشور و مجامع 
بین المللي نی��ز تجربه اجراي برنام��ه را دارند. 
نفرات اين گروه عمدتاً از شهرهاي تهران، تفرش، 
فراهان، قزوين و گرمسار و قم هستند كه جزو 

نفرات برجسته و مبرز در اين عرصه هستند.«
وي درباره امكان تماشاي آنالين اين سوگواره 
آيیني بیان داش��ت: »عالقه مندان مي توانند از 
طريق س��ايت هیئت آنالين هر شب از ساعت 
18:30 تا پايان دهه س��وم صف��ر )15 مهرماه( 

اجراهاي اين سوگواره را مشاهده نمايند.«
حس��ین افتتاحي از خادمان برگ��زاري »زخم 
عتیق «گفت: »سعي كرده ايم براي اينكه شرايط 
محیطي و فضا را به سمت و حال و هواي محرمي 
و عاش��ورايي ببريم، از نقاشي هاي استاد حسن 
روح االمین بهره ببريم. چندين تابلو از ايش��ان 
با محوريت و موضوع عاش��ورا را انتخاب كرديم 
كه بسیار در فضاسازي محیطي و جلوه آرايي و 

بصري مفید بود.« 
افتتاح��ي ادامه داد: »خدا را ش��كر اس��تقبال 
مناس��بتي از اين رويداد به عم��ل آمد كه امید 
داريم از اين دس��ت برنامه ها در طول س��ال و 
نه تنها در ايام مناس��بتي ش��اهد باشیم. وقتي 
مردم اينچنین از اين گونه مراس��م ها استقبال 
مي كنند بايد ش��رايطي فراهم گ��ردد در طول 
س��ال از اينگونه مراس��م ها به صورت عمومي 

بهره مند باشند.«
س��وگواره آيیني زخ��م عتیق تا ش��ب پاياني 
ماه صفر 15 مهرماه ادام��ه دارد و عالقه مندان 
مي توانند براي رؤيت اين مجالس شبیه خواني 
به بنیاد فرهنگي روايت فتح به نش��اني باالتر از 
میدان فردوسي، ابتداي خیابان سپهبد قرني، 

نبش كوچه فالح پور مراجعه نمايند.

    افشين عليار
كاوه مظاه��ري در »بوتاكس« اولین فیلم س��ینمايي اش 
توانسته است اثري میان رؤيا و واقعیت خلق كند. اين فیلم 
با شخصیت اصلي يعني اكرم آغاز مي شود؛ پیردختري كه 
از بیم��اري روحي رنج مي برد. موقع تماش��ا فكر مي كردم 
كه چرا بوتاكس گره افكني مناسب و شخصیت پردازي به 
قاعده اي ندارد يا اينكه فیلمنامه الغر است و نمي تواند خط 
روايي مناسبي داشته باش��د اما آنچه در بوتاكس اهمیت 
يا اولوي��ت دارد، اليه هاي دروني روح��ي و ذهني اكرم در 
مواجهه با يك حادثه است كه تعمیم مناسبي به خانواده و 

جامعه داده است. 
تالش فیلمساز در نش��ان دادن حاالت غیرطبیعي داستان 
و چگونگي مرگ عماد و خونس��ردي اكرم و آذر مي تواند با 
پايانبندي فیلم منطبق باشد چراكه اين امكان وجود دارد 
كه فیلمساز سعي در ساخت كمدي سیاه يا تلخ داشته، به 
نظر مي رسد فیلمساز پايانبندي را مي دانسته و بعد با توجه 
به مباحث دوگانگي ذهن و رفتارشناسي، اكرم را در موقعیتي 

قرار داده است كه بتواند قصه اش را روايت كند. 
شايد در نگاه اول بوتاكس اثري باشد كه در بازگويي داستانش 
ناتوان است اما پايان اثر نگاهي علت و معلولي به كلیت روايت 
دارد كه قابل توجیه است، چند سال قبل فیلمي با نام پرويز 
ساخته شد. اكرِم بوتاكس هم مثل پرويز است، به دلیل ضعف 
عقالني و رفتاري كه دارد دائماً مسخره مي شود، به همین 
دلیل دس��ت به كاري مي زند كه عواقب آن مي تواند براي 
خانواده و جامعه نامساعد باشد. جنايت هاي درون خانوادگي 
از جنس بوتاكس مي تواند آسیب شناسي شود اما در بوتاكس 
قضیه كمي فرق مي كند، يعني هسته مركزي فیلم بر اساس 
خیال و واقعیت از نگاه اكرم است، البته جوابي به اين تعلیق 
داده نمي شود. آنچه ما به عنوان مخاطب شاهد آن هستیم، 

يك دوگانگي فكري است كه از سوبژكتیو مي آيد. 
بوتاكس محصول ذهنیت گرايي و جهان بیني اكرم است؛ 
سكانس��ي كه دنبال عماد در بازار مي گردد، يكباره فضا از 
ايران به آلمان تبديل مي شود. اين نشاني از دوگانگي ذهني 
و محیطي اس��ت. مخاطب با ذهن اك��رم همذات پنداري 
مي كند. آنچه در اين میان اهمیت پیدا مي كند نوع لحن و 
مسیر قصه اس��ت. هر اتفاقي كه در اين مسیر رخ مي دهد، 
نمي تواند از اهمیت ذهني اكرم بكاهد، به همین دلیل آذر 

در حاشیه قرار مي گیرد. 
مخاطب به اينكه آذر با اكرم همدستي مي كند و جنازه عماد 
در نمكزار خاك مي كند، مش��كوك مي شود، اين شك به 
دلیل ناهمگون بودن شرايط است كه چرا آذر نسبت به اين 
اتفاق واكنشي نشان نمي دهد اما شرايط و چگونگي روند 
و ساختاِر روايت به طوري اس��ت كه پاسخ آن در انتها داده 
مي شود؛ پاياني كه همچنان بر پايه تعلیق و گسست ذهني 
اكرم استوار است و آنچه رويكرد و نگاه فیلمساز به بیماري 
ذهني و زندگ��ي در مرز واقعیت و خیال ب��وده جواب داده 
مي شود. بوتاكس با ش��كلي فانتزي اما با نگاهي دراماتیك 
به پايان مي رسد، درست جايي كه حاال مخاطب بايد فیلم 
را مرور كند و مرزهاي خیال و واقعیتش را مورد س��نجش 
قرار بدهد و اين همان پاسخ به تعلیق هايي است كه در ذهن 

مخاطب پديد آمده است. 
در اجرا مظاهري توانسته در بعضي سكانس ها فرم درستي 
را به كار بگیرد، میزانسن ها نشان مي دهد اهل خودنمايي و 
ادا و اطوار نیست اما پالن هاي طوالني در البه الي سكانس ها 
مثل عبور ماشین در جاده و رسیدنش به نمكزار به شدت 
طوالني است و ربطي به فرم ندارند كه مي توانست كوتاه تر 
باشد، البته بیشتر نماها به دلیل نوع چیدمان از لحاظ بصري 
چشم نواز است. از بازي سوسن پرور هم نبايد غافل شويم، 
او به درستي نقشش را پذيرفته و مي دانسته اكرم به لحاظ 
روحي و ظاهري داراي چه مختصاتي است. بازي ديگران 
هم مي تواند از نكات مهم باشد، به طور كلي فیلم بوتاكس 
براي مظاهري تجربه قابل قبولي است چراكه هنر و تجربه را 
به اندازه كافي استفاده كرده و توانسته است اثري روانكاوانه 
و تا حدودي جنايي بسازد اما دنیاي بوتاكس به كمدي سیاه 

يا فانتزي شباهت بسیاري دارد.

گزارش »جوان« از برگزاري سوگواره آييني »زخم عتيق«

 »تعزيه« تلفيقي از هنر آييني و عشق 
به امام حسين)ع( است

س��عي كرده اي��م ب��راي اينك��ه 
ش��رايط محيط��ي و فض��ا را 
ب��ه س��مت و ح��ال و ه��واي 
محرم��ي و عاش��ورايي ببريم، 
از نقاش��ي هاي اس��تاد حسن 
ببري��م به��ره  روح االمي��ن 

وزير ارشاد:
  رايزني هاي فرهنگي 

از انفعال خارج مي شوند
به گفته وزي�ر ارش�اد، در برنامه جدي�د اي�ن وزارتخان�ه، رايزني هاي 
فرهنگي خارج از كشور از انفعال خارج ش�ده و با به كارگيري نيروهاي 
متخصص، معتقد و ب�ا انگيزه اين ح�وزه نيز فعال تر عم�ل خواهد كرد. 
كمیسیون سیاسي، اجتماعي و فرهنگي مجلس خبرگان رهبري در هشتمین 
جلسه خود از ابتداي سال جاري، با دعوت از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، به 

بررسي برنامه هاي تحولي كوتاه مدت و بلندمدت اين وزارتخانه پرداخت. 
در اين نشست محمدمهدي اس��ماعیلي، وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي با 
قدرداني از دغدغه مندي نماين��دگان مجلس خبرگان رهبري و تأيید وجود 
برخي اشكاالت، ضمن تشريح رويكرد و برنامه هاي تحولي اين وزارتخانه در 
دولت سیزدهم گفت: برنامه هاي كالن ما در حوزه هاي مختلف با نگاه تحولي 
به ويژه در حوزه فرهنگ و هنر تدوين ش��ده و تعامل با س��اير دستگاه هاي 

فرهنگي در دستور كار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي خواهد بود. 
وي همچنین فعال تر شدن رايزني هاي فرهنگي جمهوري اسالمي خارج از كشور 
را مورد تأكید ق��رار داد و افزود: در برنامه جدي��د، رايزني هاي فرهنگي خارج از 
كشور از انفعال خارج شده و با به كارگیري نیروهاي متخصص، معتقد و با انگیزه 
اين حوزه نیز فعال تر عمل خواهد كرد. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با اشاره به 
هماهنگ سازي جريان هاي فرهنگي كشور و توزيع عادالنه امكانات گفت: فعالیت 
دستگاه هاي فرهنگي بايد به دور از موازي كاري و در جهت اهداف و مسیر مشترك 

نظام در عرصه فرهنگ اسالمي و در تراز نظام اسالمي باشد.


