
»مستوری« صادق کرمیار منتشر شد
رم��ان »مس��توری« تازه ترین اثر ص��ادق کرمیار 

توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر شد.
داس��تان ای��ن رمان که توس��ط خال��ق »نامیرا« 
نوشته شده با نامزدی سیامک و سپیده آغاز می شود. 
س��یامک فرزند دکتر خس��روی در شرکت تولید مواد 
غذایی طیور فعالیت می کند و س��پیده دانشجوس��ت. 
ماجرایی باعث می ش��ود که سیامک از شرکت استعفا 
دهد و هم زمان نس��بت به این که دکتر خسروی پدر 

اوست، دچار شک و تردید شود.
در این ش��رایط ترجیح می دهد زندگی سپیده را 
به سرنوش��ت خود گره نزند و تالش می کند نامزدی و 
ازدواج با س��پیده را به هم بزند، اّما س��پیده که عاشق 
سیامک است، وقتی متوجه موضوع می شود، با سیامک 

همراهی می کند تا به راز زندگی او پی ببرد...
این کتاب در ۳۷۲ صفحه و مبلغ ۲۴۰۰۰ تومان 

عرضه می شود.

یار مهربان

»زندانی ها«ی ده نمکی آماده نمایش شد
فیلم س��ینمایی »زندانی ه��ا« تازه ترین محصول 
مرکز فیلم و س��ریاِل س��ازمان هنری � رسانه ای اوج 

پس از طی مراحل فنی آماده نمایش شد.
تازه ترین محصول س��ازمان هنری  رسانه ای اوج از 
دوم تیرم��اه س��ال جاری کلید خ��ورد و پس از پایان 
مراحل تصویربرداری و انجام مراحل فنی، آماده اکران 

در سینماهای سراسر کشور شد.
طنز اجتماعی »زندانی ها«، داس��تان دانش��جوی 
جوانی اس��ت که قصد دارد ب��رای پایان نامه اش روی 
تع��دادی زندانی  تحقیق کن��د. ده نمکی قصد دارد در 
ای��ن فیل��م تاثیر معنویات ب��ر زندانی ه��ا را به تصویر 

بکشد.
در ای��ن فیل��م بازیگرانی چون هدایت هاش��می، 
هوم��ن برق نورد، بهنام تش��کر، ب��رزو ارجمند، بهاره 
افشاری، بهنوش بختیاری، اصغر نقی زاده و امیر نوری 

حضور دارند.
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ش��ورای  رئی��س  شهر تهران گفت: درحـــاشیه
سکوت وزیر کشور درباره بازنشستگی 
افش��انی حاک��ی از آن اس��ت ک��ه او 

می تواند همچنان شهردار بماند .
محس��ن هاشمی رفس��نجانی  در 
پایان نود و دومین جلسه شورای شهر 
تهران، با اشاره به مصوبات دیروز جلسه 
شورای شهر در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: نخستین موضوعی که در شورا به 
آن پرداخته ش��د، بحث روز تهران بود 
که اعضای شورای شهر درباره این روز 

نقطه نظرات خود را اعالم کردند.
وی گفت: 6 پرونده مربوط به باغات 
را که به آن رس��یدگی  نشده بود، بررسی 
کردی��م  و از ای��ن 6 پرونده 5 م��ورد باغ 
تشخیص  داده شد. در نهایت به کمیسیون 
ماده 1۰۰ پرداختیم که مقرر شد 1۰ نفر 
از مش��اوران  اعضای شورای ش��هر را در 
کمیسیون ماده 1۰۰ بر اساس یک مصوبه 
که در شورای سوم تصویب شده و تاکنون 

اجرایی نشده بود، معرفی کردیم .

رئی��س ش��ورای ش��هر ته��ران در 
خصوص بیشتر بودن میزان تخلفات در 
شهر تهران نسبت به سایر شهرها  گفت: 
این موضوع از این جهت است که ما به 
حد کاف��ی امکانات در اختیار مردم قرار 
نمی دهیم  و وقتی که فضا را به گونه ای 
می کنیم که مردم دچار مشکل می شوند، 
خود به خود تخلف روی می دهد، لذا من 
فکر می کنم که مقصر اصلی مس��ئوالن  
ش��هری و کشوری هس��تند که باید به 
مش��کالت ش��هری توجه ویژه ای کنند 
ت��ا مردم هم دچار تخلف نش��وند چون 
هنگامی که تخلفات زیاد ش��ود چش��م 
پوش��ی می ش��ود و همین چشم پوشی 

دوباره موجب افزایش تخلفات می شود.
هاشمی رفس��نجانی با ابراز تأسف 
از اینکه خودمان فضاهای تخلف  را در 
س��طح ش��هر ایجاد می کنیم، گفت: از 
ای��ن جهت باید یک س��وزن به خود و 

یک جوال دوز به دیگران بزنیم.
وی در خص��وص س��هم مدیری��ت 
شهری از جرائم  گفت: این مبالغ  به خزانه 

واریز می شود، اما آن چه اتفاق می افتد و 
به ما نمی رس��د این است که عمدتاً افراد 
جریمه های خود را نمی پردازند و به سال 
بعد موکول می شود و پلیس با روش های 
دیگری آن را وصول می کند و دیگر سهمی 
برای شهرداری قائل نمی شود و این مشکل 
باید در سازمان برنامه ریزی حل شود تا در 
هر سالی که این جرایم وصول شد، سهم 

شهرداری پرداخت شود.
رئیس ش��ورای شهر تهران در ادامه 
در خصوص تذکرات اعضای شورای شهر 
به مسئوالن  ش��هرداری، گفت: برخی از 
این تذکرات  به دقت بررسی نشده است، 
زیرا بعضی از آن ها نیازمند آن هستند که 
تا ۲ ماه بررس��ی شوند و سپس اگر حل 
نش��د به صحن بیایند  چون اگر تذکری 
داده شود و ش��هردار تهران به آن تذکر 
توجه نکند، باید شهردار را استیضاح   کرد، 
لذا نباید تذکر موجب لوس  ش��دن اصل 
آن شود و اگر اعضا تذکرات فراوان بدهند 
و به آن توجهی نشود صرفاً  تعدادی تذکر 

بی اثر خواهند بود.
وی در خصوص اظهارات سخنگوی 
وزارت کشور مبنی بر اینکه شهردار تهران 
بازنشسته  است، گفت: این سخنان مطلب 
جدیدی نبود ، بنابراین اتفاق جدیدی رخ 
نداده است و ما همچنان منتظر نظر وزیر 
کشور هس��تیم  و اینکه تاکنون پاسخی 
دریافت نکرده ایم حاکی از آن اس��ت که 
چون سکوت عالمت رضاست ، نظر آن ها 
هم این است که افشانی می تواند همچنان 

باشگاهخبرنگاران شهردار بماند .

برای کس��انی که  منتقـد س��ینمای میـز پیگیر 
بلند داستانی هستند شاید اسم منیژه 
حکمت آشنا باش��د. هنرمندی که اگر 
چه ۳ فیلم کارگردانی کرده اس��ت؛ اما 
عمده فعالیت او در حوزه تهیه کنندگی، 
برنامه ری��زی، دس��تیاری کارگ��ردان، 

منشی صحنه و... بوده است.
او به تازگی پس از حدود 11 س��ال 
فیلم سینمایی »جاده قدیم« را کارگردانی 
کرده اس��ت که از جنبه ه��ای مختلفی 

می توان آن را مورد بررسی قرار داد.

نخست؛ موضوع فیلم
فیل��م س��ینمایی »ج��اده قدیم« 
داس��تان زنی به ن��ام مین��و را روایت 
می کن��د که رئیس ش��عبه ی��ک بانک 
اس��ت، یک روز قبل از سال تحویل که 
از س��ر کار باز می گذش��ته است، سوار 
ماشینی می ش��ود و راننده آن ماشین 
به جای رس��اندن مین��و، او را به ناکجا 
آب��ادی )جاده قدیم( می ب��رد و به وی 

تعرض می کند.
س��وژه ای که تاکنون فیلمس��ازان 
بس��یاری به آن پرداخته اند؛ اما »جاده 
قدی��م« کمی ب��ا آنها متفاوت اس��ت. 
تازه ترین س��اخته منی��ژه حکمت را به 
س��ختی می توان قصه دانس��ت که در 
بخش فیلم نامه به آن خواهیم پرداخت.

اما اینکه آیا س��اخت چنین آثاری 
خوب اس��ت یا نه. باید گفت که برخی 
از فیلمس��ازان تصورشان این است که 
با ساخت اینگونه آثار گامی برمی دارند 
که این اتفاقات ناشایس��ته کمتر روی 
دهد و این فیلم ها جنبه آموزش دارند؛ 
ام��ا برخالف تص��ور این فیلمس��ازان 
فیلم هایی مانند »جاده قدیم« نه تنها 
جنبه آم��وزش ندارند، بلکه باعث بروز 

فشار روانی به تماشاچی می شوند.
فیل��م س��ینمایی »ج��اده قدیم« 
مخاط��ب را ب��ه جامعه ای ک��ه در آن 
زندگ��ی می کند، بی اعتم��اد می کند و 
همین بی اعتمادی اس��اس بسیاری از 

ناهنجاری های اجتماعی است.

دوم؛ فیلمنامه
ضع��ف در فیلمنام��ه ام��روزه درد 
مشترکی میان فیلم های ایرانی است، البته 

در این موضوع هم استثناء وجود دارد.

شاید بتوان یکی از مشکالت عمده 
فیلم سینمایی »جاده قدیم« را ضعف 
در فیلمنام��ه دانس��ت. در ای��ن فیلم، 
فیلمنامه نویس گویی خود هم نمی داند 
که از فیلم چه می خواهد. فیلمنامه در 
شخصیت پردازی،  همچون  بخش هایی 
طرح، اندیش��ه و حت��ی دیالوگ ها هم 

مشکل اساسی دارد.
البته نمی ت��وان فیلمنامه نویس را 
مقصر اصلی این موضوع دانس��ت، چرا 
که برخی از کارگردانان با دس��ت بردن 
در فیلمنامه ها، ش��یرازه درام را به هم 
می ریزند. برخ��ی از فیلمنامه ها چونان 
لباس��ی بافتن��ی اس��ت ک��ه بخش  به 
بخ��ش آن به یکدیگر متصل اس��ت و 
کوچکترین تغییری که کارگردان روی 
انجام می دهد، باعث می ش��ود که تمام 
درام بهم بریزد و دیگر ُمّر داستان از ُدّر 

درام درنیاید.
در بخش فیلم نامه صحبت بسیار است 

که از حوصله این مطلب خارج است.

سوم؛ بازی و بازیگردانی
فیلم س��ینمایی »ج��اده قدیم« از 
چهره های��ی همچون آتیال پس��یانی و 
مهتاب کرامتی اس��تفاده کرده اس��ت. 
بازیگران��ی که ش��اید بس��یاری آنها را 
اس��اتید بازیگری بدانند، ام��ا در فیلم 
»جاده قدیم« ش��اید بت��وان گفت که 
ضعیف تری��ن بازی ها از ای��ن چهره ها 
دیده شد. البته نمی توان این موضوع را 
به خود بازیگران نسبت داد، چرا که آنها 
بازی هایی را ارائه داده اند که کارگردان 

و بازیگردان از آنها خواسته  اند.
فیلم س��ینمایی »ج��اده قدیم« از 
ضعف ش��دید بازیگردانی رنج می برد. 
ب��ازی مهتاب کرامیتی در ش��خصیت 
محوری »مین��و«، یکی از ضعیف ترین 
بازی هایی اس��ت که تاکنون سینما به 

خ��ود دیده و می توان بعد از این، آن را 
نمون��ه ای از یک بازی ضعیف مثال زد. 
بازیگر به هیچ عنوان نتوانس��ته  اس��ت 
نقش را بپذیرد و به زبانی ساده تر حتی 
خود هم باور ندارد که نقشی که آن را 
ایفا می کند، م��ورد تعرض قرار گرفته 
است. وقتی بازیگر خود نقشش را قبول 
ندارد، چطور می توان انتظار داشت که 

مخاطب آن نقش را بپذیرد؟

 چهارم؛ کارگردانی
کارگردانی هم در فیلم س��ینمایی 
»ج��اده قدیم« ضعیف اس��ت و گویی 
کارگ��ردان تنها کاری ک��ه انجام داده، 
فرم��ان حرک��ت بعد از ص��دا و تصویر 
اس��ت. دکوپاژه��ا در فیلم س��ینمایی 
و  درام  قدی��م« در خدم��ت  »ج��اده 
فیلمنام��ه نیس��ت و کارگ��ردان هیچ 
تالش��ی برای متفاوت بودن نمی کند، 
دوش  کلیش��ه ای  س��کانس  نمونه اش 
گرفتن مینو و نش��ان دادن کف حمام 
که خون روی آن جاری می ش��ود و به 

فاضالب می رود.
کارگ��ردان در ب��ازی گرفت��ن از 
بازیگرانش بس��یار ضعی��ف عمل کرده 
است و گویی بازیگر هر چه می خواهد، 
خود انجام می دهد و هیچگونه کنترلی 

روی آن وجود ندارد.
به اعتقاد برخ��ی منتقدان، منیژه 
حکمت بیشتر باید از کارگردانی فاصله 
بگی��رد و روی تهیه کنندگ��ی تمرک��ز 

کند.
جالب اینکه خانم حکمت تا کنون 
فقط ۳ فیلم را کارگردانی کرده اس��ت 
و تأکید بر عبارت »متفاوت ترین فیلم 
منیژه حکمت« در تبلیغات فیلم، زمانی 
جایگاه دارد که تعداد ساخته های یک 
کارگردان الاقل از انگشتان یک دست 

فارس بیشتر باشد. 

پیامبرصلیاهللعلیهوآله:
الرحمنالرحیم،كلیدهرنوشتهایاست. بسماهللهّ

مکاتیبالرسولج1

س��تاد مرک��زی اربعین  امس��ال به  عشق منظور تس��هیل روند صدور روادید مسـیر
اربعین با مس��ؤوالن عراقی مذاکراتی داش��ت که نتیجه 
آن افزایش مراکز صدور ویزای اربعین حسینی 9۷ بود.

به گفته ش��هریار حیدری دبیر ستاد مرکزی اربعین، 
سال گذشته تنها در 16 مرکز ویزای زائران اربعین صادر 
می شد که امسال با برنامه ریزی های صورت گرفته ویزای 
اربعی��ن در ۲۴ نقطه صادر می ش��ود، به طوری که در ۴ 
کسنولی و 18 اس��تان )۲۰ مرکز( عملیات صدور ویزای 
اربعین از دیروز به دستور کاردار عراق در ایران آغاز شد.

بر همین اساس، عالوه بر کسنولگری هایی در شهرهای 
کرمانشاه، اهواز، مش��هد و تهران، مراکز و استان هایی در 

نقاط مختلف کشور اقدام به صدور ویزای اربعین می کنند 
که اسامی این استان ها به شرح ذیل است:

ای��الم، خوزس��تان )سوس��نگرد و آب��ادان(، کرمان، 
قم، مازندارن )س��اری(، البرز )کرج(، آذربایجان ش��رقی 
)تبریز(، گیالن )رش��ت(، اصفهان )۲ مرکز(، یزد، فارس، 
مرکزی، اردبیل، هرمزگان )بندرعباس(، خراسان جنوبی 

)بیرجند(، بوشهر، گلستان و همدان
س��امانه س��ماح از چهارم مهرماه برای نام نویس��ی 
متقاضیان س��فر اربعین باز شده اس��ت و زائران در این 
س��امانه با قیمت ۳۷1 هزار و 88۰ تومان می توانند برای 
دریافت ویزای اربعین همراه با پوشش بیمه ای و خدمات 

درمانی اقدام کنند.

افزايشمراكزصدورويزایاربعینبه۲۴نقطهدركشور
»جادهقديم«؛وقتیبازيگرهمنقششرانمیپذيرد
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پاسخرئیسشورایشهرتهراندرخصوصوضعیتشهرداربازنشستهتهران:

چونوزیرکشورسکوتکردهیعنیاشکالیندارد!


