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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه

خرید 
و فروش
 و اجاره

کلیه امالک

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

گمشده

پیدا شده

ســند کمپانی و برگ ســبز خودروی 
سواری تیبا به رنگ نقره ای متالیک 
پــاک  شــماره  بــه   1395 مــدل 
266ص86 ایران 55 و به شــماره 
موتور  M15/8289053 و به شماره 
 NAS811100G5893013 شاسی
به مالکیت محمد طهماســبی مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد.

برگ ســبز و کارت مشخصات 
 125CC موتور سیکلت احسان
به شــماره انتظامــی 98358 
ایران 687 مــدل 89 موتور 
 156FMI10117618شاسی 
 N2N***125E8953639
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

ســند و برگ سبز سواری سیستم 
ســایپا تیپ 131SE مــدل 1395 
رنــگ ســفید- روغنی به شــماره 
موتور M13/5753408 و شماره 
 NAS411100G3622413 شاسی
و شماره پاک 845ص71 ایران 24 
بنام داود ذوالفقاری راکی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز ســواری ســایپا 
انتظامــی  شــماره  بــه  تیبــا 
 63 یــران  ا  13 519ص
مــدل 98 رنگ ســفید موتور 
شاســی   M15/8884079
 NAS811100K5878045
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

اســناد مالکیت )برگ ســبز و ســند 
کمپانی( خودرو ســواری پژو پارس 
مــدل 1390 بــه شــماره انتظامــی 
389ط32 ایران 33 و شماره موتور 
12490061230 و شماره شاسی 
بنــام   NAAN01CA1BK100792
علی محمد وحدت خواه مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت و برگ ســبز موتورسیکلت 
عقیق تیپ 125 سی دی آی مدل 
87 به رنگ مشــکی و به شــماره 
و  اهــواز 48  شــهربانی 9815 
شماره موتور 1509084 و شماره 
 NFV125A8701652 شاســی 
مفقــود گردیــده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

شناســنامه مالکیت )برگ سبز( خودرو 
سواری چری Tiggo5-CVT مدل 1394 
به رنگ قهوه ای صدفی به شماره انتظامی 
 991ص53 ایران 66 و شــماره موتور
 MVM 484 FTAF000833  و شــماره 
شاســیNATGBATL9F1000769  بــه 
نام محمد میاد فرهانچی مفقود شــده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

نوشهر- لتینگان )اجاره(
بــه ســازمان ها و اداره هــای 

دولتی
2020 متــر ویا بــاغ جنگلی 
شــهرک بسیار عالی 800 متر 

بنا نوساز 4 واحد مستقل

09124217407

چون خانم فاطمه بابایی مالک خودروی سواری 
پژو آردی 1600 مدل 1383 به رنگ طوسی 
روغنی به شــماره انتظامی 212ق13 ایران 
و  موتــور 11783027272  18 وشــماره 
شماره شاســی 83127434  بعلت فقدان 
ســند کمپانی و شناســنامه مالکیــت )برگ 
سبز( و کارت ماشین خودرو تقاضای رونوشت 
المثنی اســناد مذکــور را نموده اســت. لذا 
چنانچــه هر کس ادعایی در مــورد خودروی 
مذکــور دارد ظــرف ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شــهر- ساختمان ســمند مراجعه 
نماید. بدیهی اســت پــس از انقضای مهلت 
مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

برگ ســبز و کارت شناسایی وانت نیسان تیپ 2000 مدل 1364 رنگ 
آبی روغنی به شــماره موتور 782859 و شــماره شاســی 025278 به 
شــماره پاک 138ب19 ایران 64 به نام آقای ناصر میرزائیان اردکانی 

مفقود گردیده است از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

7/260/0003/630/0001/815/000روزنامه کیهان

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان انگلیسی

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان عربی

3/338/4001/669/200834/600مجله کیهان ورزشی

3/338/4001/669/200834/600مجله زن روز

1/670/000835/000420/000مجله کیهان بچه ها

----------------417/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیــان محتــرم می تواننــد با توجه به جدول زیر نســبت به انتخاب هر یک از نشــریات  مورد عالقه و واریز مبلغ اشــتراک به شــماره کارت 
 6104337743976845  بانــک ملــت و یــا حســاب 0106713595009)ســیبا( بانــک ملی شــعبه ســعدی جنوبــی  کد 69  
 به نام حســین شریعتمداری)موسســه کیهان( و ارســال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شــده ذیل به صندوق پســتی 11365/3631

 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود  اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین
    اطالع دهید.

ه 
ج

تو

نام: ............................... نام خانوادگی: ...................................................... نوع نشریه: .................................................. تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 

مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. آدرس: 

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................    

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

امور مشترکین  موسسه کیهان تلفن: 35202278 - 021  نمابر:33910922 - 021 

اسامی 7 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت رقیه )س(

نام مستعار کودک: نبات
تاریخ تولد: 99/6/16

تاریخ پذیرش: 99/8/11
نام والدین: متعلق به مریم حسن بارانی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستاناکبرآبادی

نام مستعار کودک: فرداد
تاریخ تولد: 99/7/17

تاریخ پذیرش: 99/8/11
نام والدین: متعلق به مهناز مطرب

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستاناکبرآبادی

نام مستعار کودک: آنارز
تاریخ تولد: 99/7/6

تاریخ پذیرش: 99/8/17
نام والدین: متعلق به مریم لشگری

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: هلن
تاریخ تولد: 99/7/25

تاریخ پذیرش: 99/8/5
نام والدین: متعلق به پریسا باهری کمال آباد

علت پذیرش: اعتیاد مادر
ارجاع دهنده: بیمارستان شهریار

نام مستعار کودک: معراج
تاریخ تولد: 99/7/19

تاریخ پذیرش: 99/8/11
نام والدین: متعلق به مریم محمودی

علت پذیرش:رها شدگی
ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک: مهرآسا
تاریخ تولد: 99/6/10

تاریخ پذیرش: 99/7/29
نام والدین: متعلق به الهام مشکاتی

علت پذیرش:رها شدگی
ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام مستعار کودک: البرز
تاریخ تولد: 99/7/9

تاریخ پذیرش: 99/8/17
نام والدین: متعلق به مریم قهرمان پور

علت پذیرش:رها شدگی
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

اینجانب احمدرضا نیک پی شیخانی مالک خودرو 
ســواری پــژو آردی مــدل 1385، به شــماره 
انتظامی 921 ص51 ایران 56، شــماره شاسی 
23423280 و شماره موتور 11785029296 
بعلت فقدان اســناد فروش، برگ ســبز، سند 
مالکیــت، کارت مشــخصات و ســوخت تقاضای 
رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را نموده ام. 
لــذا چنانچه هرکس ادعایــی در مورد خودروی 
مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی 
شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتر 14 
جاده مخصوص تهران کرج شــهرک پیکانشــهر 
ســاختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی 
اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

متن آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک فارغ التحصیلی اینجانــب نازیا پرویزی 
میانی فرزند رسول به شماره شناسنامه 286 
صــادره از تبریــز در مقطع کارشناســی رشــته 
مدیریت دولتی صادره از واحد دانشگاهی تهران 
مرکــزی با شــماره 761010303264 و تاریخ 
84/11/15 مفقــود گردیده اســت. از یابنده 
تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسامی واحد تهران مرکزی به نشانی: تهران - 
سوهانک - بلوار ارتش - میدان قائم - خیابان 

خندان - خیابان سلماس، ارسال فرماید.

صومعه سرا، کمربندی، بر جاده 
40 هــزار متر زمیــن، 400 متر بر، با 5 

سند خانه، استخر، طویله، چاه آب، برق
09121311168
09210434412

جاده قدیم قم- حسن آباد
قطعات 1000 متری با ســند 

تک برگ جدید تهران
سرمایه گذاری مطمئن

هر قطعه 1000 متری
 170 میلیون تومان

56224435
09123968269

حسن آباد- جاده قدیم قم
جنب شهرک صنعتی و گردشگری

30 هزار متر زمین با ســند قطعی 
6 دانگ جدید تهران

جهت کارهای مختلف و 
سرمایه گذاری مطمئن

متری 100/000 هزار تومان
56224435

09123968269

حسن آباد- جاده قدیم قم
موقعیت صنعتی

10000 متــر زمیــن با ســند تک برگ 
جدید تهران

جهت کارهای مختلف، ســرمایه گذاری 
مطمئن

متری 150/000 هزار تومان
56224435-09123968269

خرید

 و فروش خودرو

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

خرید و فروش 
فیش  

 حج - مکه

خرید و فروش ویژه
 فیش حج تمتع و عمره

زیر نظر سازمان حج و زیارت 
09126993603 -66500463

لوله کشی آب شوفاژ
موتورخانه، استخر، جوشکاری و...

26455661 -26155136
09125996729

لوله کشی سرد و گرم 
شوفاژ و موتورخانه  تعمیرات 
تغییرات کلی و جزئی ساختمان

09126774381 -44184003

خریدار جک و قالب های 
ساختمانی و لوله داربست

09125901239

بانک اطالعاتی مهاجرت به کانادا
دیدار- دانشجوئی- بیزنس

تلفن همراه 09120847434
دفتر 021-22662130

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب محســن مقصودلو محلی فرزند ذبیح اله شــماره شناسنامه 74 و کد ملی 
2122195770 صادره از گرگان مالک خودروی ســمند مدل 1390 به شــماره 
انتظامی 821 د 65 ایران 59 و  شــماره موتور 14790006174 شماره شاسی 
NAACL1JCXBF283026 بعلت فقدان اســناد فروش )سند کمپانی( و شناسنامه 
مالکیت )برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی اسناد خودروی مذکور را نموده ام. لذا 
هر کسی ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر 
شرکت ایران خودرو واقع در تهران- پیکان شهر- ساختمان سمند مراجعه نماید 

بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085

      33110202

33942000
 33118052
33911568

صفحه 6
یک شنبه ۲ آذر ۱۳۹۹ 
6 ربیع الثانی ۱۴۴۲ - شماره ۲۲6۱6 tasvirroz@kayhan.ir

فیلم »یلدا« شــاید به جهت فرم و اجرا 
فیلم مهــم و درخور اعتنایی نباشــد ولی 
از جهــت مضمون و محتــوا حتما اثر قابل 
توجهی اســت به خصوص از این جهت که 
تالش کرده است بی آنکه هویت و جذابیت 
و متریال درخور سینمایی و ارزش روایی و 
داللت فرمی داشته باشد، حرف های »بزرگ« 
و »مهم« و »خاص« بزند و »جور دیگری« 

تداعی شود!
داســتان فیلم در مورد مریم کمیجانی، 
زن جوانی اســت که به دلیل قتل شوهرش 
به مرگ محکوم شــده. او در شــب یلدا به 
استودیوی یک برنامه زنده تلویزیونی آورده 
شده تا توسط تنها فرزند مقتول یعنی مونا 
ضیا بخشیده شــود اما مجموعه اتفاقات در 
صحنه و پشــت صحنه این برنامه هر دو زن 
جوان را در چالشی جدی برای تصمیم گیری 

قرار می دهد.
فیلــم یلدا پس از اثــر عجیب، مخوف و 
»مذبوحانه«ی »یک خانواده محترم« فیلم 

یک کارشناس مســائل بین المللی، با توجه به برگزاری انتخابات آمریکا 
و تحلیل هــای متعددی که از کنش های سیاســی در این برهه زمانی انجام 
می شــود و با توجه به اظهاراتی که دونالد ترامپ و جو بایدن دو کاندیدای 
ریاست جمهوری آمریکا درباره ایران انجام می دهند، تأکید کرد: پرس تی وی 
رسانه ای است که باید همزمان با این اظهارات گستاخانه سیاستمداران آمریکا، 

واکنش موثری از خود در فضای رسانه ای نشان دهد. 
 الله افتخاری، نماینده پیشــین مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
گفــت: به هر حال االن فضا در مورد هر دو نامزد پیروز و شکســت خورده 
انتخابات آمریکا به نحوی است که هیچ کدام واقعیت ها را منتشر نمی کنند و 
به نمایاندن واقعیت ها کمک نمی کنند، هر چند که در مناظره های دو نامزد 
مطالبی مطرح می شــد که ناخود آگاه بخشــی از واقعیت ها و چهره حقیقی 
آمریکا را رو می کند ولی در عین حال این همه آنچه که باید نیســت، پشت 
صحنه ها و برنامه ها گفته نمی شود، این شبکه می تواند در تبیین و بازنمایی 
واقعیت ها، نشان دادن حقایقی که هست و... در همه این ها تاثیرگذار باشد.

وی در ادامه افزود: بخــش دیگر، عملکرد دولت مردان آمریکا در رابطه 
با دیگر کشــورها است؛ چرا که آنها دخالت های بسیاری در کشورهای دیگر 
داشــتند و واقعا چهره واقعی مردم آمریکا و مطالبات آنها را نشان نمی دهند 
بلکه در حقیقت یک چهره توســعه طلبانه، تجاوزگرانه و مداخله گرانه نشان 
می دهند که مردم آمریکا فرهیختگانشان و دیگران، نه در تصمیم گیری های 
آنان نقشــی دارند و نه موافقند. در این موارد انتظار می رود که شبکه برون 
مرزی پرس تی وی به عنوان شــبکه ای انگلیسی زبان از جمهوری اسالمی 
ایران اقداماتی انجام دهد و به هر حال نقش خودش را در ارائه تحلیلی درست 

از این رخدادها به خوبی و بیش از پیش ایفا کند.
افتخاری با توجه به شرایط فعلی که کشور های خلیج فارس یکی پس از 
دیگری با آمریکا و رژیم صهیونیستی اعالم هم پیمانی می کنند، گفت: در این 
شــرایط باید کشورهای حاشیه خلیج فارس را از هم تفکیک کرد و آنهایی را 
که دارای مراوده سیاسی با رژیم  اشغالگر قدس هستند، جدا کرد و مناسبات 
با آنها را تغییر داد. شــبکه های برون مرزی به ویژه العالم و الکوثر که عرب 
زبان هستند باید به روشنگری در این زمینه بپردازند و مردم مسلمان دنیا را 

از این واقعیت ها آگاه سازند. 
وی در همین باره افزود: هم چنین پرس تی وی باید در طی نشست هایی 
تحلیل کند که این ها نماینده و انعکاس دهنده افکار ملت خودشان نیستند و 
اینکه باید واقعیت ها را ببینند هم در مورد ایران هم در مورد سوریه لبنان و... 
و خودشان در مورد این کشورها آگاهی پیدا کنند و واقعیت ها را باز شناسی 
کرده و نتیجه گیری درســتی از آن داشــته باشند. در مورد خود آمریکا هم 
ایضا نقض قوانینی که در بحث برجام داشتند باید منعکس شود و روشنگری 
الزم نیز در این زمینه صورت بپذیرد. این ها را باید منعکس کرد. این چهره 

آمریکا است و جلو چشم دنیا خیلی نامناسب جلوه می کند. 
افتخــاری با توجه به اینکه شــبکه های معاند تمــام تالش خود را برای 
مخدوش کردن چهره انقالب اسالمی کرده اند در مورد میزان موفقیت شبکه 
پرس تی وی در خنثی سازی این پیام ها گفت: گستردگی آنها و محدودیت 

امکانات پرس تــی وی، محدودیت انتظارات را به دنبال دارد، پرس تی وی 
کامال در جهت رصد اقداماتی که انجام می شــود و خنثی کردن مطالبی که 
مطرح می شود، با روش پاسخگویی بدون حساسیت و تنش زایی قدم برداشته 
است و پاسخگویی معقول، مستند و حکیمانه ای به موضوعات متعدد نشان 
داده اســت. پرس تی وی باید با اطالع رســانی مناسب یک سری اقدامات را 
انجام دهد و در جهت دفع و رفع بعضی از آسیب هایی که این شبکه ها وارد 

می کنند، قدم بردارد.
وی خاطر نشان کرد: انقالب ما انقالب دفاع از مظلومان عالم است، یکی از 
راه های دفاع، اطالع رسانی است که از راه بیان حقایق صورت می گیرد، بنابراین 
باید مسئوالن ما در دولت، مجلس و مجمع تشخیص و هر جایی که می تواند 
به نحوی در این امر سهیم باشند، باید حمایت خودشان را بر اساس این اصل 
قرار دهند و حمایت های الزم را از شــبکه های برون مرزی صداوسیما انجام 
دهند و البته انتظارات کالن برنامه ها و سیاست های کالن را هم باید مورد نظر 
قرار دهند و اولویت های نظام را در نظر داشته باشند، باالخره منابع محدود 
است و با توجه به این محدودیت ها باید بیشترین بهره وری را داشته باشیم.

افتخاری در پایان گفت: اگر درست برنامه ریزی و حمایت شود و بر اساس 
برنامه حرکت شود ، همواره در حال به روزرسانی باشیم و اهدافی را که مقام 
معظم رهبری می فرمایند و نظام به دنبال آن است در نظر داشته باشیم، آینده 
بسیاری خوبی می توانیم داشته باشیم و البته عقل هم حکم می کند که این 
کارها انجام شــود، چون دشمن اگر با سالح رسانه آمده ما هم باید با سالح 
رسانه به جنگش برویم. ما بحث اربعین و عاشورا و ارزش های واالی بسیاری 
داریم که اگر پیام رســانی و انعکاس واقعی پیدا کن، می توانند الهام بخش و 
الگو باشند. بنابراین ما باید رسانه را خیلی مهم بدانیم چون رسانه در گذشته 
یک مدل بوده االن یک مدل دیگر است و این بحث رسانه ای و اطالع رسانی 
خیلی مهم اســت. بخش هایی هم درباره دفاع مقدس است که نشان دهیم 
مــا در ایــن مورد مظلوم بوده ایم و مورد حمله قرار گرفتیم و..... به نظرم اگر 
این کار ها انجام شود، می توانیم افق خیلی خوبی برای شبکه های برون مرزی 

صداوسیما داشته باشیم. 

رسانه های برون مرزی و انتخابات آمریکا
الله افتخاری مطرح کرد

داستان وارونگی یک استودیوی تاریک
نگاهی به فیلم »یلدا«

محدثه میرحسینی

دوم سینمایی بلند مسعود بخشی است که 
همچنین با نام »یلدا، شبی برای بخشش« 
نیز شناخته می شــود، فیلمی به کارگردانی 
و نویسندگی کارگردان مستند »تهران انار 

ندارد« و تهیه کنندگی علی مصفا.
شاید بهتر باشد ابتدا روایت فیلم را از منظر 
فیلمنامه بررسی کنیم. فیلم سینمایی یلدا در 
ظاهــر تالش می کند داســتانی معمایی را با 
رویکردهایی انسانی و معرفتی همچون بخشش، 
در جایگاه موقعیتی مثل یک اثر جنایی و با بار 
ممتد و مستمر هیجان آمیزی روایت می کند. 
از اولین نماهای فیلــم می توان رویکرد 
فریبنــده و پیدا، اما در ظاهر پنهان فیلم را 
دید: نماهایی واقعی از تهران در شــب و از 
جمله شمایل عظیم برج میالد که به سرعت 
تصویری از زمان، اتمســفر، منظومه فکری، 

فضا و مکان قصه ترسیم می کند، و این تصویر 
بالفاصله و برق آسا منتهی می شود به نماهای 
بعدی که گروهی زن را در مکانی سرپوشیده 
نشان می دهد در حالی که دستبند بر دستان 
یکــی از آنها گویای انتظــار برای موقعیتی 
جنایی و فضایی رعب آور است و این کافیست 

تا بدانیم با اثری وارونه رو به روییم!
 اگــر بخواهیم فیلم یلــدا را در کلمه ای 
خالصــه کنیم باید بگوییم حتی یک لحظه 
فرصت اندیشیدن، نفس کشیدن و البته لذت 
بردن به مخاطبش نمی دهد و این قطعا هنر 

بزرگی است!
اینکه بسیاری از افراد فیلم یلدا را نسخه ای 
ســینمایی از نقد هندی گرایی مفرط برنامه 
تلویزیونی ماه عسل می دانند و در تقبیح آن 
می نویسند، قطعا حرف ابتری است چراکه آن 
برنامه با همه سطحیت  دافعه برانگیزش به 

محاسن فیلم یلدا آراسته نیست!
در فیلم یلدا یــک اتفاق مهم می افتد و 
آن تعلیق »بخشــش« به »جنایت« و ترویج 

»فروبستگی« در ساحت »انسانیت« است.
به عبارت دیگر در یلدا، انسان، سرنوشت، 
تقدیر، عفو، عشق، امید و سایر لطایف و غرایز 
و عواطف بشری منتهی به یک موقعیت عبث 
و پوچ می شــود که در نهایــت، چیزی جز 
حیرت گیج و سرگردانی آزار دهنده را برای 

مخاطب به همراه ندارد.
عالوه  بر ایــن می توان در اجرای فیلم و 
میزانسن عجیب و کشــدار و بسته آن هم 

همین سرگردانی و زجرکش کردن را دید.
دوربین بی مبنای گیجی که در استودیو 
می چرخد و خود، دچار تعلل و تردید است و 
چگونه می توان از چنین دوربینی توقع داشت 
که مخاطب را در وادی قصه و روایت و سایر 
»حرف های مهم«ی که فیلمســاز نمادگرا 
می خواهد بزند، به زمین سفت و مقصد معلوم 

و آرامش بخش و اگر نه آرامش بخش، حداقل 
معلوم و مشخص و متعین، برساند؟! 

امــا یلدا یک حفره مرکزی عجیب دیگر 
هم دارد و آن اینکه »اصل موضوع« اساســاً 
در آن نه مطرح می شود، نه توجیه می گردد 

و نه پاسخ می یابد؟
نــه عشــق دختــر نوجوان به همســر 

بزرگ تــرش، نه درگیــری آن دو با هم، نه 
داللت عفو، نه توضیــح منطق رابطه میان 
دختر مقتول و همســر قاتل، نه تدریج این 
روند، نه باعث و بانی آن جنایت، نه ســابقه 
و صبغه آن مراوده، نه التزامات داستانی این 
موقعیت  تراژیک، نه مسیر و سلوکی که آن 
دختر معصــوم به این جانی آدمکش مبدل 
شــده و چرایی و چگونگــی اش، و نه هیچ 
چیــز دیگری نه توضیح داده می شــود، نه 
نشــانه و داللتی بر آن تصویر می شود و نه 
اساساً درامی شکل می گیرد؛ تنها چیزی که 
می بینیم، یک استودیوست، یک ناظر پخش 
متهــور فداکار بی دلیل، یک خانوم باالســر 
مســئول عصبی بی مایه دعوایی، یک سری 
آکسسوار صحنه، دو تا دختر قاتل و مقتول 

و یک مجری فان!

اینها می شــود ابــزار و ادوات فیلمی که 
بــا آن نمادگرایی ابتدایی در ســکانس اول 
کــه توضیحش دادیــم، می خواهد احتماال 
حرف های مهم سیاسی و انسانی و اجتماعی 
و البته روشــنفکرانه بزنــد و در عین حال، 
هم یک تجربه گرایی ابزورد و بلکه رادیکال 
داشــته باشد، هم تتمه خاطرات باقی مانده 

از فرســایش فیلم قبلی همین کارگردان را 
در ذهــن و ضمیر مخاطبان-  و مســئوالن 
البته-  پاک کند و هم به هزار و یک هدف و 

آرزو و امید مهم دیگر نیل نماید!
و همین وضعیت هم باعث می شود تا یلدا 
نتواند ابتدایی ترین چیزهایی که وظیفه یک 
فیلم سینمایی داستانی استاندارد است برای 

مخاطبش تدارک ببیند و به اجابت رساند.
ای کاش فیلمساز جوان ما بتواند از گیر 
و گرفــت این تارهای عنکبوتی که در ذهن 
و ضمیر خویش تنیــده رهایی یابد و فیلم 

خودش را بسازد.
فیلمی کــه پیــش و بیــش از هر چیز 
»سینما« باشد، قصه داشــته باشد، روایت 
گرمی را به مخاطب عرضه کند و او را در لذت 

یک تجربه شیرین سهیم نماید.


