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فارغ از تمام هیاهوهــای این روزها، 
خارج از مدار چشــم شــبه آگاهان، در 
فضایی آرام همچــون کار قبلی گروه، 
بدون شانتاژها و مصاحبه ها و عکس های 
اصطالحاً فــان )Fun( دورهمی، بدون 
عناصر بی قرابت با تئاتر در اینســتاگرام 
و شــاید در خفای نگاه عمومی، مهرداد 
مصطفوی کار خودش را می کند. همان 
مسیری که در »فیل در تاریکی« دنبال 
کرده بود، این بار در »سایر بازماندگان« 
کامل می کند. با همــان گروه بازیگری، 
جهانی توأمان گروتسک و واقعی آفریده 
است. چیزی میان سمبولیسم و رئالیسم 
و شاید هیچ کدام. کنار هم قرار دادن دو 
ســنت ادبی متخاصم، چیزی می شود 
غریب و این غریب بودن همان گروتسک 
این روزهای ماست. جایی که نویسنده 
زن، نامش تکینه بر نمایشی کامالً مردانه 
در فیزیک خودنمایــی می کند. آیا قرار 
است نمایشی با بوی خون و عرق تماشا 
کنیم؟مصطفوی برخــالف کارگردان/
مؤلف های یک دهه اخیر، به  جای مانور 
دادن به نوشــتن متنی درخور یا حتی 
دهن کجــی به درام نویســی، همچون 
»فیل در تاریکی«، متن نویســنده ای 
برگزیده و از دلش تصویری تکان دهنده 
آفریده اســت، تصویری از جهان بدون 
زن، جایی کــه فقدان زن بــدل به یک 
خال خورنده می شود. مردانی از نسل ها 
و نحله هــای متفاوت، در ســیاهچال 
فقدان آنیما، منهدم می شــوند. »سایر 
بازماندگان« تباهی یک وضعیت عمومی 
را پی ریــزی می کنــد. در زمانه ای که 
صدای زن ها برای رسیدن به انواع حقوق 
خود،  روز به روز بلندتر می شود، »سایر 
بازماندگان« ترفنــد جذاب تری برای 
نشــان دادن آینده ای بدون رسیدن به 
این حقوق را بازنمایی می کند. زن خانه، 
خواسته یا ناخواسته، محذوف می شود 

و اکنون خانواده در رکــودی دلهره آور 
گرفتار می شــوند. پدری کــه از تخت، 
نمادی بر هسته شــکل گیری خانواده، 
توان جدا شدن ندارد، در مسیری بیست 
ساله به تخت دوخته می شود. او تصویری 
سمبلیک می شــود از مرگ نیروی رانه 
خانــه. جایی که فروپاشــی خانوادگی 

چیزی جز رکود نمی تواند باشد.
نمایش از همان ابتدا شاخک ها را تیز 
می کند، جایی که پدر به تازگی بیوه شده، 
خفته بر تخت عظیم پیش روی مخاطب، 
تداعی گر تصویر »در ســوگ مسیح« 
آندره آ مانتینا است. نقاش ایتالیایی قرن 
شانزدهم، تصویری متأثر از ژرف نمایی 
عصر رنسانس، مسیح را برخالف اسالف 
خویش، خفته بر تخت بازنمایی می کند. 
پای مسیح پیشتر از دیگر اجزای بدنش، 
به چشــمان دیدارگر نزدیک تر است و 
زخم  تصلیب بر پای او، بدل به عاملی برای 

تحریک سوگ می شود. در سوی دیگر 
تصویر، این مریم است که نقش سوگوار 
در روایــت را به تصویــر می افزاید. حاال 
در نخستین لحظه نمایش، مصطفوی 
تصویری کنایی از تابلو مانتینا می آفریند. 
مریم غایب تصویر است. مادری که بعدتر 
می فهمیم خودش را از ماشــین پرتاب 
کرده اســت و غیابش، با نوعی خواسته 
فردی - وجه اگزیستانســیال نمایش - 
آمیخته اســت. تصور کنیم اگر مریمی 
در کار نبود، چه کسی بر پیکره بی جان 
مسیخ می گریست، سوگواری می کرد 
یا حزن بــر فقدان امر قدســی را آیینی 
می ساخت. چیزی شبیه نقش زینب )س(  
در ماجرای کربال، نقشی اسطوره ای از زن 

به مثابه راوی و عامل سوگ.
اکنون زن از قاب تصویــر، از این بوم 
زنده پیش روی ما حذف شــده اســت. 
نقش اســطوره ای محذوف می شود و 

بحران گویی از دل این اســطوره زدایی 
آغاز می شود. روند طبیعی جهان خانگی 
مختل می شود. نقش مردانگی پسرهای 
خانواده منهدم می شود. پدر از وضعیت 
پدرانگی خویش، حتی آن پدر خشــن 
و عبوس تهی می شــود و جهان خانگی 
مشــمول نوعی اینرســی سرسام آور 
دردناک می شود. هیچ چیز پیش نمی رود. 
پســربچه ها، همگی در قامت مردان به 
بلوغ رســیده، امــا در بازنمایی کودکی 
منهدم شــده، گویی معلق و مستأصل، 
بی چشم اندازی نســبت به آینده است. 
آینده با یــک مکث ظاهر می شــود و 
محصولش همان غول بچه های رشــد 
ناکرده است. آدم های باخته در گذار زمان، 
هیچ یک ناتوان در رســیدن به یک زن،  
مردهای شکست خورده  بی قلمرو. انگار 
این بار زن نه در مقام اساطیری، که در وجه 
اجتماعی، آن هم در مردانه ترین شکل 

ممکنش بازتاب می یابد. مردهای اخته 
بی زن، در اینرســی جهان خانگی، توان 
جلو رفتن ندارند. تخت عظیم بیست سال 
در میانه می ماند و از زن، چیزی جز یک 
مانکن و چند شمایل جعلی بر ژورنال های 

خیاطی، چیزی به جا نمانده است.
حذف جسمانیت زن آرام آرام به حذف 
جســمانیت مرد نیز بدل می شود. پدر 
خانواده، در نقش نمادین مالک زن، بی زن 
طی بیست سال به جسمی بی جان بدل 
می شود. انگار این نقش نمادین، دروغین 
است. این مرد است که جسمانیتش در 
انقیاد زن اســت. فقدان زن، فقدان مرد 
است. جسم شکل نمادینی برای بازنمایی 
این مهم است. وضعیت نمادین زمانی رخ 
می دهد که فیزیک خانه نیز از میان رفته 
است و حتی تصویر سمبلیک می شود. 
همانند تخت همچون حصاری که مرد 
خانه را در خــود محصور می کند. گویی 
این زندانی شدن پس از مرگ زن است 
که او را چنین افلیج و اخته می کند. بازی 
حضور/غیاب شاید برگرفته از بازی زن/

مرد عمل می کند.
مهرداد مصطفوی حــذف را تا بازی 
بازیگران تعمیم می دهد. جایی فرزندان 
پدر مفلوج و غایب در گفتار را استحمام 
می کنند. محصول تصویــری حذف تا 
جای ممکن است. تنها درکی می ماند از 
استحمام. پدر حرکاتش نمادین می شود. 
مردی که هیچ اختیــاری از خود ندارد 
و حال فیزیکش اســیر نوعی اینرسی 
است. دست پرتاب می شود و از اینرسی 
سکون به اینرسی حرکت بدل می شود، 
دست متوقف می شــود و این اینرسی 
حرکت به سکون تغییر ماهیت می دهد. 
او در نبود زن، فاقد اختیار است. تصمیمی 
نمی گیرد و حتی پایان کارش نه محصول 
اراده خویش، که محصول اراده زن غایب 

است.
»ســایر بازماندگان« در قلم ســاناز 
اسدی، جایی  اســت برای ترسیدن. از 
اینکه فردا چه می شــود اگر با پاک کن 
انتهای مداد خودخواهی، زن را محذوف 

کنیم یا او را به سمت حذف خویش سوق 
دهیم. روزهای اکنون ما، پر است از فریادها 
و غریوهای دو قطبی شده؛ اما این نمایش 
مصطفوی/اسدی است به یک پیش بینی 
می ماند،  مخاطبش را ساکت می کند و در 
آن تاریکی حاکم بر نمایش غرق می کند. 
سکوت های عمیقی که یادگار »فیل در 
تاریکی« است، مدام از عواقب می گوید. 
بازنمایی استعاره ای عواقب نیز چیزی 
اســت به جا مانده از »فیل در تاریکی«، 
چراغ زرد چشمک زن حاکم بر نمایش 
که از عاقبت جالل می گویــد. مهرداد 
مصطفوی و تیم همیشگیش نمونه ای 
از هنرمند متواضع اســت، هنرمندی 
که در ســکوت کار خودش را می کند و 
خردمندانه دنیای ما را بازنمایی می کند، 
نه مشمول خویشتن خویش می شود و نه 
در جدال های بیهوده ای چون من اسیر 
می شود. »سایر بازماندگان« در نهایت، 
با چنین معیاری، کسانی نیستند جز همه 
ما که با هیاهو، انفعال و غیاب هایی را نهان 
می کنیم که نقصان هــای امروز مایند، 

همانند انهدام وجه آنیمایی وجودمان.

نگاهی به نمایش »سایر بازماندگان«

آن روز که زن نباشد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 لبنان این روزهــا به تیتر یک اخبار 
رســانه های عربی و ســایر مطبوعات 
فرامنطقه ای تبدیل شده و دلیلش مجدداً 
به رفتار »سعد حریری« برمی گردد. سه 
روز پیش )دوشنبه( بود که نخست وزیر 
اسبق لبنان و رئیس جریان المستقبل 
از تعلیق فعالیت سیاسی خود خبر داد 
و از اعضای حزب المســتقبل خواست 
تا همین اقدام را انجــام دهند. حریری 
در بیانیه خود اعالم کرده بوده که »در 
راستای مسئولیت پذیری خودم و اینکه 
متقاعد شده ام که با وجود نفوذ ایران در 
لبنان و سردرگمی بین المللی، تفرقه 
ملی و فرقه گرایی، هیچ فرصت مثبتی 
برای لبنان وجود ندارد، تعلیق فعالیت 
سیاسی خود را اعالم می کنم و از اعضای 
جریان المستقبل هم می خواهم که اقدام 
مشابه را انجام دهند«. حریری در بخش 
دیگری از سخنان خود اعالم کرد که در 
انتخابات پارلمانی ماه مه هیچ نامزدی از 
جریان المستقبل و یا به نام المستقبل 
معرفی نخواهد شــد. سپس به صورت 
مستقیم و با کالمی تهدید آمیز گفت که 
می خواهیم هر گونه نقش یا مسئولیت 
در دولت، پارلمان یا سیاست به معنای 
ســنتی آن را تعلیق کنیم. با نگاهی به 
این اظهارات حریــری به صورت کاماًل 
مشخص می توان دریافت که او در این 

میان دو هدف کلی را دنبال کرده است. 
در وهله اول به ایران و جریان حزب اهلل 
لبنان حمله کرد که ایــن اتفاق تازه ای 
به شمار نمی آید توجه داشته باشید که 
حریری و جریان 14 مارس که از احزابی 
مانند حزب فاالنژ لبنان، قوات اللبنانیه، 
حزب سوسیال دموکرات و غیره تشکیل 
شده است، از سال ها پیش به دنبال قطع 
نفوذ ایران در بیــروت بوده اند و نمونه 
تالش آخر آنهــا را می توان انفجار بندر 
بیروت و وقایع پس از آن دانست. پرونده 
بندر بیروت که هنوز هم بالتکلیف است، 
اسنادی را در بطن خود دارد که چندان 
به نفع حریری و جریان 14 مارس نیست 
اما آنها با نفوذی که در ساختار سیاسی و 
امنیتی لبنان دارند، این پرونده را فعاًل 
مختومه جلوه می دهند. نکته دوم بحث 
انتخابات پارلمانی آتی لبنان است که 

حدود 4 ماه دیگر برگزار خواهد شــد. 
توجه داشته باشید که پرونده انتخابات 
آینده لبنان به نوعی به موضع اول حریری 
که علیه ایران بوده، متصل است. حریری 
با تعلیق فعالیت سیاسی خود و سرایت 
آن به سایر جریان ها و چهره های سیاسی 
لبنان به دنبال آن است تا بتواند عمالً یک 
بن بست سیاسی در داخل لبنان ایجاد 
کند. طبیعی اســت که نبود نامزدهای 
متعدد و تکثر احــزاب )تحزب( باعث 
می شــود تعداد نامزدها از طیف اهل 
تسنن و مســیحیان در انتخابات آتی 
کم شــود و همین مســاله بدون شک 
مشارکت عمومی را کاهش خواهد داد. 
کم شدن میران مشــارکت شاید یک 
مشکل پیش پا افتاده در فضای سیاسی 
- اجتماعی بیروت باشــد، اما واقعیت 
این است که تشــدید چند دستگی در 
انتخابات پارلمانی، بدون تردید اوضاع 
داخلی را بیش از حاال بحرانی می کند 
و باز هم سناریوی خأل قدرت و مسائل 
اینچنینی را شــاهد خواهیم بود. نکته 
مهم این است که حریری پس از اعالم 
تعلیق فعالیت سیاسی خود در بیروت، 
عازم امارات شد و همین مساله حاال این 
سوال را مطرح می کند که آیا اقدام وی به 
صورت خودجــوش و یا حداقل برآمده 
از یک تصمیم حزبــی و جمعی بوده، یا 
اینکه مجدداً او را از خارج مرزهای لبنان 

تحریک کرده اند؟ 
پای ریاض در میان است! 

پاسخ به ســوال فوق شاید چندان 

سخت نباشد. پایگاه خبری العهد روز 
گذشته )چهارشنبه( در گزارش خود 
اعالم کرده که اگر انتخابات پارلمانی 
ماه مه در لبنان نبود شاید سعد حریری، 
نخســت وزیر ســابق لبنان هرگز به 
بیروت باز نمی گشت و تعلیق فعالیت 
سیاسی اش را اعالم نمی کرد. این رسانه 
با انتشــار گزارش خود که بر اســاس 
داده های ارائه شــده از سوی 3 منبع 
سیاســی و امنیتی گردآوری شــده، 
اعالم می کند که حریری از عربستان 
وارد بیروت شده و حتی در این میان به 
اقدامی که در سال 2017 رخ داد اشاره 
کرد که در آن هنگام حریری به ریاض 
فراخوانده شد و پس از مدتی به بیروت 
بازگشت و کناره گیری از نخست وزیری 
را اعالم کــرد که در ســال 2019 هم 
چنین اتفاقی مجــدداً رخ داد. برخی 
تحلیلگران و ناظران بین المللی معتقدند 
که یک دعوای پشت پرده میان حریری 
و ولیعهد عربستان وجود دارد و به نوعی 
ریاض می خواهد او را از صحنه قدرت 

حذف کند و مثاًل شخصی مانند سمیر 
جعجع، رئیس حــزب القوات البنانیه 
که باعث انزوای حریری و کنار گذاشته 
شدن او از سوی ولیعهد عربستان شد، به 
روی کار بیاورند. به همین دلیل عجیب 
نیست که حامیان حریری به صورت 
مســتقیم تیر خود را به سمت محمد 
بن سلمان پرتاب می کنند و به خاطر 
کناره گیری وی از فعالیت سیاســی 
اعتراض می کننــد. آن ها همچنین 

تیر خود را به ســمت ســمیر جعجع 
هم پرتــاب می کنند کــه می خواهد 
به آرای اهل تســنن در انتخابات آتی 
دست یابد. بر این اســاس دالیل سفر 
وی به امارات حاال تاحدودی می تواند 
مشخص شــود. حریری قصد داشت 
با تصمیم خود یک شــوک دوگانه را 
ایجاد کند؛ یکی نزد مــردم که قباًل به 
دلیل عملکرد سیاسی اش او را مواخذه 
می کردند اما اکنون او را قربانی توطئه 
داخلی و خارجی می دانند و دیگری نزد 
مقامات عربستان برای اینکه در برخورد 
با او بازنگری کنند و از تصمیمشان برای 
حذف او از نظر مالی و سیاسی منصرف 
شوند. در آخر باید خاطرنشان کرد که 
حریری قصد دارد موج اعتراضات قوی را 
ایجاد کند تا هرگونه تالشی برای انتخاب 
جایگزین برای وی را ناکام بگذارد و نبرد 
انتخاباتی بــدون وی علیه حزب اهلل با 
نظارت عربســتان و آمریکا را سخت 
کند. حال باید دید که این سناریو به ثمر 

می نشیند یا او باز هم مغلوب می شود. 

تعلیق فعالیت سیاسی سعد حریری، بازار گمانه زنی  انتخاباتی را داغ کرد؛ 

فشار ریاض یا مهندسی حزبی؟ 

بین الملل

»سایر بازماندگان« در قلم 
ساناز اسدی، جایی  است 

برای ترسیدن. از اینکه فردا 
چه می شود اگر با پاک کن 
انتهای مداد خودخواهی، 

زن را محذوف کنیم یا او را به 
سمت حذف خویش سوق 

دهیم. روزهای اکنون ما،  پر 
است از فریادها و غریوهای 

دو قطبی شده؛ اما این 
نمایش مصطفوی/اسدی 

است به یک پیش بینی 
می ماند،  مخاطبش را 

ساکت می کند و در آن 
تاریکی حاکم بر نمایش 

غرق می کند
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 نامزدی »متری شیش و نیم« 
در اسکار فرانسه

اســامی نامزدهــای 
جوایز سزار فرانسه 2022 
اعالم شد که فیلم »متری 
شــیش و نیم« ســاخته 
سعید روســتایی از ایران 

نیز در بخش بین الملل حضور دارد.
به گزارش ایلنا، در بخش بهترین فیلم بین المللی 
عالوه بر »متری شیش و نیم« از ایران، »کوپه شماره 
۶«، »ماشینم را بران«، »اولین گاو«، »بدترین فرد 
جهان«، »مــادران موازی« و »پدر« نامزد کســب 

جایزه شده اند.
جوایز سزار امسال با ادای احترام به ژان پل بلموندو 
برگزار می شود و پیشتر اعالم شده بود کیت بالنشت 

امسال جایزه سزار افتخاری را کسب می کند.
    

فیلم کوتاه »جان داد« راهی 
جشنواره Meihodo نیویورک

فیلم کوتاه »جان داد« 
به نویسندگی و کارگردانی 
ســهیال پورمحمــدی به 
چهارمین جشنواره فیلم 
Meihodo نیویــورک 

راه یافت.
به گزارش ایلنا، چهارمین دوره جشنواره مستقل 
meihodo از ســال 201۸ در فوکوئوکا ژاپن آغاز 
به کار کرده و فوریه امســال همزمان با شرکت ژاپنی 
Meihodo's U. S در شهر نیویورک، ایالت متحده 

برگزار خواهد شد.
»رویاهای بزرگ در انقــالب دیجیتال« موضوع 

اصلی جشنواره امسال است.
این جشــنواره که با همکاری سینماگران کشور 
ژاپن و آمریکا در نیویورک برگزار می شــود، در سال 
گذشته ژولیت بینوش، بازیگر برنده اسکار و کن را به 
عنوان مهمان افتخاری خود برای اهدای جوایز دعوت 
نموده و امسال نیز، میزبان مایکل داگالس بازیگر برنده 

اسکار است.
مراسم اهدای جوایز این جشنواره در تاریخ دهم 

مارس سال جاری در نیویورک برگزار خواهد شد.
پخش بین الملل این فیلم بر عهده فرست اسکرین 

فیلم به مدیریت سولماز اعتماد است.

 بایدن، شخص پوتین را 
تهدید به تحریم کرد

جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریــکا اعالم کــرد که در 
صــورت حمله روســیه به 
اوکرایــن، ممکــن اســت 
شــخص والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه را تحریم کند. بایدن در اظهاراتی 
که رویترز منتشر کرد، گفت که اگر پوتین به اوکراین 
حمله کند، ممکن است شخص وی هدف تحریم های 
آمریکا قرار گیرد. زیرا رهبران غربی آمادگی های نظامی 
خود را افزایش داده و برنامه هایی برای محافظت از اروپا 
در برابر قطع گاز روسیه دارند. در صحبت با خبرنگاران، 
از بایدن پرسیده شد که اگر روسیه به اوکراین حمله 
کند، مستقیما خود پوتین تحریم خواهد شد؟ او پاسخ 
داد: بله. تحریم مستقیم رهبران خارجی در آمریکا نادر 
است، سایر افرادی که با تحریم مواجه شده اند عبارتند 
از نیکوالس مادورو، رییس جمهور ونزوئال، بشار اسد، 

رهبر سوریه و معمر قذافی رهبر مخلوع لیبی. 
    

الپید: 
دنبال عادی سازی روابط با 
عربستان و اندونزی هستیم

وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی فــاش کرد که 
این رژیم دنبال گسترش دایره کشورهایی است که 
توافق های موسوم به ابراهیم را با آن ها متعقد کرده و 
امیدوار است که عربستان و اندونزی به این فهرست 
بپیوندند. یائیر الپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در 
گفت وگو با »رادیو ارتش اسرائیل« که سه شنبه منتشر 
شد، گفت: اسرائیل عالقه مند به گسترش قراردادهای 
ابراهیم است. اندونزی و عربستان از مهم ترین کشورها 
هســتند، اما این کار زمان بر اســت. الپید افزود: به 
نظر من کشورهای کوچکی 
هستند که ظرف یک یا دو 
سال روابط خود را با اسرائیل 

عادی خواهند کرد.

پرده نقره ای

فرهنگ و هنر

احسان زیورعالم

جهان نما

اظهارات حریری علیه 
ایران و حزب اهلل در زمان 

اعالم تعلیق فعالیت 
سیاسی اش نشان می دهد 

که او و جریان 14 مارس 
حاال به نوعی می خواهند 

اوضاع را به سمتی ببرند که 
یک سناریوی چند ضلعی 

را به نفع خود و در اثنای 
انتخابات پارلمانی طرح و 

اجرا کنند

حریری قصد دارد موج 
اعتراضات گسترده ایجاد 

کند تا هرگونه تالشی 
برای انتخاب جایگزین 

برای وی را ناکام بگذارد و 
نبرد انتخاباتی بدون وی 
علیه حزب اهلل با نظارت 

عربستان و آمریکا را سخت 
کند

فرشاد گلزاری


