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رمزگشایی از زندگی پاپ فرانسیس
فیلم روز

یگانه خدامی
خبرنگار

«بخشــش تــو رنــج مظلــوم رو کــم
نمیکنــه» ایــن یکــی از دیالوگهــای
بــه یادماندنــی فیلم «دو پاپ» اســت.
فیلمی که پس از ســریال «پاپ جوان»
بــه زندگــی رهبــر کاتولیکهــای جهان
میپــردازد .البته برخالف آن ســریال،
قصه ایــن فیلم واقعی اســت و درباره
انتخــاب پــاپ فرانســیس کــه اکنــون

هــم ایــن عنــوان را دارد ،اســت .قصــه
«دو پــاپ» از جایــی آغــاز میشــود که
اخبــاری دربــاره آزار جنســی کــودکان
توسط کشیشها منتشر میشود و پاپ
بندیکت شانزدهم مدتی بعد تصمیم
میگیرد استعفا دهد .بخشی زیادی از
فیلــم بــه مقایســه راه و روش و زندگی
پاپ بندیکت شانزدهم و خورخه ماریو
برگولیو که اکنون پاپ فرانســیس است
اختصاص دارد؛ البته به بخش خاصی
از زندگــی پــاپ فرانســیس و اتهامــی
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ژاک الکان پزشک ،فیلسوف و روانکاو
برجســته فرانســوی بــه خاطــر ایــده
بازگشــت بــه فرویــد و رســالهای کــه
در آن ناخــودآگاه را بــه صــورت یــک
زبــان ســاختاربندی کــرده ،معــروف
شــد .بجــز زیگمونــد فرویــد او از زبان
شناسی ساختارگرای دوسوسور و قوم
شناسی ساختاری کلود لوی استروس

نیز تأثیر پذیرفته اســت .زبان شناسی
ســاختارگرا ،انسان شناسی ساختارگرا
قضاوتهــای رایج از ســوژه انســان را
دگرگــون کــرده و بــه دیــدگاه فروید از
ناخودآگاه غنا و اعتبار تازهای بخشید.
کتــاب روانــکاوی الکان دومین کتاب
بــروس فینگ و یکی از اساســیترین
و پرمحتواتریــن کتابهای موجود در
زمینه روانکاوی الکانی اســت .بروس
فینگ بــا پرداختن به مفاهیم اصلی
و ارتباط بین تحلیل شونده و تحلیل

گــر ســعی دارد فضــای تحلیــل را به
زبان ساده و قابل فهم برای خواننده
بازگــو کنــد .همچنیــن ســاختارهای
روانــی را نیــز توضیــح داده و تفــاوت
آنها را با یکدیگر بیان کند .وی سعی
دارد در هــر بخــش بــا بررســی چنــد
مــورد در هــر ســاختار روانــی فضایی
قابــل فهــم بــرای مخاطــب ایجــاد
کنــد .ارتبــاط بیــن مفاهیــم اساســی
در روانــکاوی را بــا بیــان مثالهــای
مختلف نشان دهد.
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به استقبال «برلیناله  »2020که از پنجشنبه این هفته آغاز میشود
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هفتادمیــن دوره جشــنواره بینالمللــی
فیلــم برلین که همراه بــا کن و ونیز یکی
از ســه جشــنواره اول ســینمای جهــان
بهحســاب میآید ،از پنجشنبه این هفته
(اول اسفند) در این شهر تاریخی آلمان
آغــاز میشــود و پــس از نمایــش تعداد
زیــادی فیلــم بلنــد و کوتــاه داســتانی و
مســتند و تجربــی و البتــه کالســیک11 ،
اســفند با اهدای جایزه خرس طالیی به
برتریــن فیلم و جوایز خــرس نقرهای به
سایر برگزیدگان به پایان خواهد رسید.
در ســالی که ریاســت هیــأت داوران این
جشــنواره بــه جرمیایرونــز هنرپیشــه
پرســابقه بریتانیایی سپرده شده و امثال
برنیس بژو بازیگر مطرح فرانسوی ،کنت
لونرگانکارگردانامریکایی،لوکامارینلی
بازیگــر ایتالیایــی و البته یک فیلمســاز و
شــاعر زن فلســطینی بهنــام آن-مــاری
جاســیر از ســایر اعضــای ایــن هیــأت
هســتند 18 ،فیلــم بــا حضــور در بخش
مســابقه بــرای فتح خــرس طالیی خیز
برداشتهاند .در میان فیلمسازان حاضر
در ایــن بخــش ســالی پاتــر بریتانیایــی،
ابل فــرارای امریکایی ،کریســتین پتزولد
آلمانی و فیلیپ گارل فرانسوی به چشم
میخورند .اما امسال را باید از سالهای
کمفروغ برلین تلقی کرد چون هیچیک
از ســینماگران بــزرگ جهــان بهبخــش
مسابقه برلیناله (لقب جشنواره برلین)
راه نیافتهاند و آثارشــان را فقط میتوان

در بخشهــای جنبــی جشــنواره رؤیــت
کرد .در ســالی که سهم ایران با احتساب
ســوابق پیروزیهای عالی و مکرر اصغر
فرهادی و همچنین پیشینه پیروزی رضا
ناجــی در ســالهای میانی دهه گذشــته
در برلیناله اندکتــر و کم طمطراقتر از
گذشته بهنظر میرسد .مدیران برلیناله
از هیــچ فرصتــی بــرای ارج گذاشــتن بر
آثار ســینمایی کشــورهای جهان ســوم و
مللی کــه ســاز و کارهای سینماییشــان
انــدک امــا فکــر و جوهــره وجودیشــان
ی و زیاد است ،بیتفاوت نمیگذرند و
قو 
خرس طالیی کمتر بهسوی آثار پرهزینه
و پر ادعا ولی سطحی هالیوود میل کرده
اســت .بــا چنین نگاهــی فیلــم «روزها»
ســاخته جدیــد تســایی مینــگ لیانــگ
تایوانی« ،زنی که فرار کرد» ب ه کارگردانی
هونــگ ســانگ ســو از کرهجنوبــی و
«تمامــی مردههــا» محصول مشــترکی
از برزیــل و فرانســه با کارگردانــی توأمان
کائهتانــو گوتــاردو و مارکــو دوتــرا برزیلی
میتواننــد از خبرســازان اصلــی برلیناله
 2020باشــند .این در حالی است که ایلیا
کرژانوفسکی و یکاترینا اوئرتل اوکراینی با
فیلم تازهشــان بهنام «»Dau.Natasha
از پدیدههای احتمالی جشــنواره امسال
برلین تلقی شدهاند و شاید جرمی ایرونز
و شــرکایش بدشــان نیاید که از ریتی پان
کاموجــی هم کــه فیلم جدیــدش بهنام
« »Irradiatedبــا کمــک مالــی فرانســه
تهیه و وارد بخش مســابقه برلین شــده،
تقدیــری ویــژه بهعمــل آورنــد .ایــن در
حالی اســت که ســهم کشــور میزبــان با

فیلم « »Undineســاخته تازه کریستین
پتزولد وهمچنین فیلم «برلین الکساندر
پالتــز» بهکارگردانــی برهــان قربانــی و
در کاری مشــترک از آلمــان و هلنــد در
قســمت مســابقه محفــوظ نگه داشــته
شــده و ایتالیــا بــا فیلــم «پنهــان شــده»
ســاخته تازه جورجیو دیریتی و فرانسه با
«نمک اشک» فیلم جدید فیلیپ گارل
در کورس شــکار خرس طالیی حاضرند
ولی امریکا فقط یک محصول مســتقل
در ایــن بخــش دارد و آن ،فیلــم «گاو
اول» بــه کارگردانــی کلی رایکارد اســت.
«ســیبری» ســاخته جدیــد ابــل فــرارای
جنایــی ســاز را هــم نمیتــوان نماینــده
امریــکا در «برلینالــه  »2020تلقــی کرد.
زیــرا بــا نــام و سرمایهکشــورهای ایتالیا،
آلمــان و مکزیک در این رقابت شــرکت
کرده اســت .البته مهمتریــن فیلمی که
از ســینمای ایران به برلیناله راه یافته اثر
جدید محمد رسولاف است که بهدلیل
حواشی سیاســی و قضایی این فیلمساز
احتماالً از فیلمهای حاشیهساز این دوره
خواهد بود.
ëëاستعدادهایپانوراما
ت «پانوراما» (یا افقها) در برلین
در قسم 
امســال دو فیلــم که ســاخته ســینماگران
ایرانی االصل اســت ،بهچشــم میخورند
امــا یکــی از آنهــا کــه «بــدون احســاس
منفــی» نام دارد و ســاخته فراز شــریعت
فیلمساز ایرانی ساکن آلمان است ،بهنام
همیــن کشــور بــه مجریــان برلینالــه ارائه
شــده و دیگــری را هــم که «پــری» نامیده
شــده اســت ،ســیامک اعتمادی در یونان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه بازدید از جشنواره موسیقی فجر:

تمام تالشمان را کردیم تا چراغ بخش بینالملل خاموش نشود
ســید عبــاس صالحــی وزیــر فرهنــگ
و ارشــاد اســامی شــنبه  26بهمــن در
چهارمین روز ســی و پنجمین جشنواره
موســیقی فجر با حضور در تاالر وحدت
تهرانبهتماشای اجرایکنسرت ارکستر
ســمفونیک تهران به رهبــری میهمان
نصیرحیدریاننشست.
در ایــن اجرا ارکســتر ســمفونیک تهران
دو اثر از لودویگ فان بتهوون آهنگســاز
شهیر آلمانی شــامل اوورتور کوریوالن و
سمفونی شماره هشــت در سل ماژور را
اجرا کرد .در انتهای این کنسرت «قطعه

دربرگیرنــده اتفاقاتــی اســت کــه رونــد
گامبــهگام و رو به جلو را نشــان میدهد
و عقــب گــردی در این زمینه مشــاهده
نمیشود».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد:
«نســل جوانی که در جشــنواره هســتند
از لحــاظ قــدرت و توانایــی رونــد رو بــه
رشــدی دارند .کما اینکه بســیاری از این
هنرمندان جــوان و نوجوان همانهایی
هســتند که در سایر جشــنوارههای دیگر
کشور بهصورت جدی حضور پیدا کرده
بودند و اینک در جشنواره موسیقی فجر

 »176از ســاختههای بهــزاد عبــدی کــه
یــادواره جانباختــگان ســانحه هوایــی
هواپیمای اوکراینی بود ،اجرا شد.
صالحــی پــس از پایــان اجرای ارکســتر
ســمفونیک تهــران همــراه بــا محمــد
اللهیاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت
ارشــاد ،حمیــد قبــادی مشــاور اجرایــی
معاونت هنری و سید محمد طباطبایی
مدیر شورای ارزشیابی هنرمندان با رهبر
و اعضای ارکستر دیدار کرد.
وزیر ارشــاد ســپس بــا حضــور در جمع
خبرنگاران به ســؤاالت اصحاب رســانه
پیرامــون مهمتریــن رویــداد موســیقی
کشور پاسخ داد.
او در این جمع با اشاره به دستاوردهای
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در
برگــزاری جشــنواره موســیقی فجــر
گفت«:فضــای جشــنواره امســال

حضور ویژهای دارند».
او افــزود« :ما توازنی را میبینیم که هم
دربرگیرنــده حضــور جوانــان هنرمنــد
در جشــنواره موســیقی فجر است و هم
حضور پیشکسوتان موسیقی آن را رقم
زده است».
صالحــی گفت«:یکــی دیگــر از
دغدغههایی که جشنواره موسیقی فجر
داشته و دارد این بوده که موسیقی پاپ
بهعنوان یک ســبک مــورد توجه مردم
چنان ســایه بیندازد که موسیقی نواحی
و موســیقی ایرانــی را تحتالشــعاع
قــرار دهد ،اما بــا اهتمــام همکارانم در
معاونت هنری و دفتر موســیقی وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی در ســالهای
مختلــف ازجملــه امســال ،جریــان
موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی نواحی
را بــه نحــوی در فضــای جشــنواره فجر

گنجاندیم که با روندی رو به رشد همراه
باشــد .این بــه معنای رضایــت کامل از
آنچه نیست که انجام گرفته ،اما مسیری
کهبتواندموسیقیپاپ،موسیقیایرانی،
موســیقی نواحی و موسیقی کالسیک را
در فضای مناسب خودشان عرضه کند،
قابل توجه است».
صالحی افزود« :بهنظر میآید جشنواره
موســیقی فجر عالوه بر اینکه خود را در
تهران عرضــه میکند در اســتانها هم
یهای موســیقایی
نمایشدهنده توانای 
هنرمندان کشــورمان اســت .مــا تالش
کردیــم ایــن مســیر را باز کنیــم و بهنظر
میآیــد همین کــه  10اســتان در جریان
برگزاری جشنواره موسیقی فجر امسال
هســتند ،تحــول مناســبی در عرصــه
برگزاری رویداد فجر است».
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی در ادامه
خاطرنشــان کــرد« :باالخــره اتفاقاتی که
مــا در عرصههــای بینالمللــی و داخلی
داشتیم در بخشهای مختلف جشنواره
میتوانســت اثرگذار باشــد .بهگونهای که
جریــان برگــزاری جشــنوارههای مــا را بــا
عالمــت ســؤالهای جــدی روبــهرو کند.
ما در بخــش بینالملل تمام تالشــمان
را انجــام دادیــم تــا بهواســطه حضــور
همکارانــم در دفتــر موســیقی وزارت
ارشاد ،وزارت امور خارجه و ستاد برگزاری
جشــنواره موســیقی فجــر ،چــراغ بخش
بینالمللجشنوارهخاموشنشود».
صالحــی در پایــان گفــت« :تصویــری
کــه از جمهــوری اســامی ایــران بعد از
حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی ایجاد
شــد ،امــکان حضــور گروههــای بخــش
بینالمللــی را دشــوار کــرد ،همینطور
دیگر موارد حوزه ارتباطات بینالمللی
باعــث شــد عالمــت ســؤالهای زیادی
ایجادشود،اماخیلیزودفضایهمدلی
به وجــود آمد کــه باعث شــد گروههای
هنــری مجــاب شــوند زبــان همدلــی را
نباید رها کرد و از زبان موسیقی میتوان
بهعنــوان زبــان همنوایــی و همدلــی
استفادهکرد».

ســاخته و بهنام همین کشــور و همچنین
بلغارســتان ،فرانســه و هلنــد در رقابــت
برلیناله حاضر شده است و نماینده کشور
ایران بــه حســاب نمیآینــد.در این میان
فیلمهــای ایرانــی و متعلق به کشــورمان
«بادبادکها» ســاخته ســیدپیام حسینی
و «اســب بالــدار ســفید» بهکارگردانــی
مهیار ماندگار هســتند که هر دو در بخش
موسوم به «نسلها» شرکت داده شدهاند
و «یلــدا» هــم کــه کارگــردان آن مســعود
بخشی است ،در جشنواره امسال برلین به
نمایش در خواهد آمد .پیشــتر گفته شده
بــود که «آشــو» مســتند کوتاهــی از جعفر
نجفی هم در «برلیناله  »2020بهنمایش
در خواهــد آمــد ولــی تا دیــروز نــام آن در
فهرســت کارهــای قطعــی این جشــنواره
کــه مدیــران برلیــن آن را اعــام کردهاند،
مشاهده نمیشــد« .آشو» که در جشنواره
اخیــر فیلمهــای کوتاه تهران درخشــیده،
داســتان پسر چوپانی اســت که دل در گرو
ســینما و بازیگری دارد و میخواهد ستاره
شود.
ëëپیوند دیروز و امروز
بــرای دوســتداران خاطرههــای گذشــته
ی آثــار
و فیلمهــای کالســیک و بعضــ 

ویــژه کنونــی ســینما نیــز رجوع بــه بخش
«ویژههــای برلیناله» در جشــنواره امســال
ضروری است .زیــــــــرا برخــــــــــی کارهای
تماشــایی گذشــته و شــماری از فیلمهای
ویــژه امســال و یکــی دو
سال گذشــته سینما در
ایــن قســمت از نــو بــه
نمایش در میآیند
و یکــی از آنهــا
نســخه اورژینال
« پر و فســو ر
دیوانــه» کار کالســیک
ســال  1963جــری لوییــس کمدیســاز
یواندی سال
مشهور هالیوودی است که س 
بعداز آن توســط ادی مورفی بازسازی شد
و البتــه از ورســیون ثانوی خود بســیار بهتر
نشــان میدهد و  57ســال بعــد از عرضه
اولیــه خود همچنان میدرخشــد و کاراکتر
بــادی الو را با بازی خــود لوییس بهیکی از
ماندگارترین شــخصیتهای هنر ســینما
تبدیــل کــرده اســت .دیگــر کارهــای قابل
اعتنــای این قســمت از جشــنواره امســال
برلیــن «شــارالتان» بهکارگردانــی آگنیژکا
هولند لهســتانی و «پینوکیو» ساخته
متئــو گارونــه ایتالیایــی اســت کــه

لوگوی جشنواره فیلم برلین

ëëفردا و همزمان با آیین نکوداشت فرهاد
حســنزاده ،نامــزد نهایی دریافــت جایزه
«هانــس کریســتین اندرســن  ،»۲۰۲۰از دو
کتــاب«مــوشســربههوا»نوشــتهفرهــاد
حســنزادهو«پرندههاوآســمان»نوشــته
فریده فرجام رونمایی میشود .این مراسم
در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون
پــرورشفکریکــودکانونوجوانانبرگزار
میشود.
ëëبا حــل مشــکل اســتودیوی «خندوانه»
اینبرنامهواردفهرســتویــژهبرنامههای
نوروزی شــبکه نســیم شــد .به گفته محمد
احسانیمدیرشبکه«نسیم»،عواملتولید
ایــن برنامه در حــال پیش بــردن مقدمات
ســاخت ســری جدیــد برنامه هســتند.در
کنــار دو برنامه «دورهمــی» و «خندوانه»،
ســری جدید مســابقه «کودک شــو» هم از
ویژهبرنامههای این شــبکه در ایام نوروز۹۹
خواهدبود.
ëëسیلوستراستالونهبافیلم«رمبو:آخرین
خون» وارد لیســت جوایز تمشک طالیی
یــابدترینهایســالشــد.اوبــهخاطراین
فیلم نامزد دریافت جایزه بدترین بازیگر و
بدترین فیلمنامه شده اســت .اگر تمشک
طالیی بــه او تعلق بگیرد رکورددار کســب
جوایز بدترین بازیگر ســال میشــود .جان
تراولتــابرای ۲فیلم«متعصــب»و«رنگ
عــوض کردن» هــم نامزد تمشــک طالیی
شدهاست.
ëëتصویربــرداری ســریال پربازیگــر «شــاه
رگ» بــه کارگردانی ســیدجالل اشــکذری،
ســیدجوادهاشمیومســعودفروتنادامه
دارد .ایــن ســریال ،داســتانی از دهــه  60را
روایتمیکندونیمارئیسی،عباسغزالی،
مهــدی ســلوکی ،ســیروس گرجســتانی،
آزاده زارعــی ،امیــد روحانــی ،شــادی کرم
رودی ،افســانه کمالــی ،عطــا عمرانــی،
ســپیده خداوردی ،مژگان اخالقی ،حلیمه
ســعیدی ،فریــده ســپاه منصور و محســن
بهرامیبازیگرانآنهستند.
ëëســینمای چیــن بهعنــوان دومین بــازار
بزرگ ســینمایی جهــان حداقــل ۱۰درصد
ازفــروشســاالنهخودرابهســببشــیوع
ویروس کرونا از دســت داده و پس از شیوع
ویــروس کرونــا و تعطیلی بیــش از ۷۰هزار
ن سینمایی تاکنون حداقل با ضرر یک
سال 
میلیارددالریمواجهشدهاست.
ëëهریســون فــورد بازیگــر  ۷۷ســاله
مجموعــه فیلمهــای «ایندیانــا جونــز» از
آغاز فیلمبرداری قســمت جدید این فیلم
از اواخر تابســتان خبــر داد .برای قســمت
پنجــمازفیلمهــای«ایندیانــاجونــز»کــه
«استیون اسپیلبرگ» کارگردان آن خواهد
بــود هنــوز عنوانی انتخاب نشــده اســت.
آخریــن قســمت از مجموعــه «ایندیانــا
جونــز» با عنــوان کامــل «ایندیانــا جونز و
قلمــرو جمجمــه بلوریــن» بــه کارگردانی
«اسپیلبرگ» در سال  ۲۰۰۸و  ۱۹سال پس از
سهگانهاصلیاینمجموعهبهسینماآمد.
ëëنادر ســلیمانی به گروه بازیگران ســریال
طنز «کامیون» به کارگردانی سیدمســعود
اطیابی پیوســت .این ســریال قرار اســت
نــوروز امســال از شــبکه دو پخــش شــود و
تاکنــون  ۸۰درصــد از فیلمبــرداری آن بــه
پایــان رســیده و تدوین چند قســمت اول
این ســریال نیــز آغاز شــده اســت .مهدی
هاشمی،لعیازنگنه،جهانبخشسلطانی،
نــادر ســلیمانی ،بیتــا ســحرخیز ،شــهاب
عباسی ،ســیاوش مفیدی ،فرهاد بشارتی،
ســپندامیرســلیمانی،ماهانعبدی،گیتی
قاسمی،آرزونبوت،زهرهفکورصبور،مهسا
طهماسبیوعلیهاشمیازبازیگراناصلی
اینسریالهستند.
ëëســینما بهــاران در منطقــه  ۱۷تهــران با
نمایــش فیلم « ۲۳نفر» بعدازظهر شــنبه
 ۲۶بهمــن راهانــدازی شــد.فیلم «۲۳
نفــر» از  ۲۶بهمن بــه مدت یــک هفته هر
شــب ســاعت  ۲۰بهصورت رایــگان برای
شهروندان به نمایش درمیآید .همچنین
برنامهریــزی شــده اســت کــه برنامههای
فرهنگــی و همایشهایــی کــه در مرکــز
همایــش بهــاران برگزار میشــود ،اغلب
در صبح انجام شــود تا تداخلی با نمایش
فیلمهاایجادنشود.

کــه به او وارد اســت هم پرداخته شــده
اســت .بازیهای خوب آنتونی هاپکینز
در نقش بندیکت شــانزدهم و جاناتان
پرایس در نقش پاپ فرانسیس که او را
با بازی در نقش «گنجشــک اعظم» در
سریال «بازی تاج و تخت» میشناسید
یکــی از نقاط قــوت فیلم اســت و البته
ســکانس پایانــی فیلم .زمانــی که پاپ
آلمانــی ســابق کنــار پــاپ آرژانتینــی
فعلــی فینــال جــام جهانــی را تماشــا
میکنند.

الکان و روان تحلیلی بالینی

آخــری طبعــاً بــا
پینوکیویــی کــه چنــد
ســال پیــش اســتیون
اسپیلبرگروانــــــهسینماهای
جهــان کــرد ،بســیار فــرق دارد و بــا
سرمایهمشترکسهکشورفرانسه،
ایتالیا و بریتانیا ساخته شده است.
هرچــه هســت ایــن قســــــــــمت
جایــزه مســتقیم و مســتقلی را
در برنــدارد امــا در بخشهــای
پانوراما و مســــــــتند و آثـــــــــــار
کوتــــــاه همچــــــــــــون
بخــــــــش مســــــابقه
جوایـــــــزی به
بر گز یــد گا ن
تعلــــــــــــــــق
خواهــد گرفــت تا
برلینالــــــــه در هفتادمین
سال حیاتش تجدید عهدی
تــازه بــا بهترینهــــــــای
هنــــــر ســینما داشــته
باشــــد و بهسوی
عصــری تازهتر
و پر بارتر بــــــــه
حرکت درآید.

