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 ؛ روایت تضادِ بین نسلی

 1"گون گوال"نمایش  یدرباره
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انتظامی ی استاد صادقی در تماشاخانهبه نویسندگی و کارگردانی اشکان  39مرداد  8 الی تیر 11 از "گوالگون "نمایش 
ها ، رنجوایت تروماهایی ژرف در فرهنگ ماستر خوانی مجدداً اجرا شد. این اثر،و اخیراً در قالبِ نمایشنامه رفت صحنهروی 

 آزرده است. رایج هایعرفستیزِ تفاوتساز و تفاوت طلبی را در بافتار یکسان ی آشنایی که روح عاصی هر انسانِ هاو زخم
که  ایخندهای که پس از آن به آرامش درافتید، بلکه ، اما نه خندهخنداندمی مخاطب را غایتبهآن  سطح کمیکروایتی که 
روید. تلخی بغضی عمیق فرو  ناگهان در تلخیِ به های تلخ خویش یا دیگریتجربهی خاطرهبه با پرتاب شدن پس از آن 

 مش جز واقعیتی تراژیک نیست.های کمیک بود اما انجاکتیا اَ هادیالوگبغضی که اگرچه آغازگاهش 
 مرد و همکار همسایه دخترناز(، مرد جوان،  بیبی) پیر مادر آن یعنیکاراکتر اصلی  چهارمدام میان  هایچالشاین روایت با 

، رقاص باله بوده است، عاشق نویسدمیمرد جوان، وقت و سرنوشتش را پای هنر گذاشته است. شعر  .رودمیپیش  جوان
یل زخم دیدن از به دل پیر مادرتواند. نمیخواهد یا نمیرا همرنگ دیگران بودن  و کندمیست، با فلسفه زندگی ا فیلم و تئاتر

و سبک  آبرومند هایسنت با جز، شپسر برعکسِ و کشدعالقه/نفرت به مردها را یدک می یدوگانهی شوهرش، عاطفه
به  اشطبقاتیی پیشینهخود را در دوران پیش از انقالب گذرانده و  جوانیِ که . اوآیدنمیی کنار دیگر زندگی متعارف با چیز

 اما ؛شناسدمی و سعادت پیشرفت مثابهبهرا  ی موفقاخانوادهتشکیل تنها استخدام شدن و  رسدمیهای اداری تکنوکرات
آرمانی  هایارزشبر اساس  فرزندبرند، زندگی ، زندگی پیرزن را پیش میکارانهی محافظهو هنجارها هاارزشکه  قدرهمان

و  فرزنددر  «طردشدگیهنر، تعالی و » ؛اندقرارگرفتهمتضاد در مقابل یکدیگر  دونیروی مثابهبهگردیده است. این دو استوار 
 در مادر متجلی شده است. «و سبک زندگی متعارف آبروداری سنت،»
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است، آن  زدایی مرزدیگرگونگی، تازگی و  -پنداردمیآنچنان که تئودور آدورنو -ی هنرخصیصه ترینمهمبا پذیرش اینکه 
پندار/کردار ی پاسخ هایفرهنگ چنیندر گیرند. قرار می «تفاوت ستیز»و  «اگرسپوا»های هنرِ ناب، دقیقاً در مقابل فرهنگ

که بازنماگر  مادر پیرکه بازنماگرِ امثال خود در جامعه است، توسط  مرد جوان هنرمند خواهد بود. تمسخر یا طرد ،دیگرگونه
 .شودمیفرهنگ ماست به تمسخر گرفته 
را -همسرش الخصوصعلی -جامعه وفایبیمادر، در فرزند خویش، نمودهایی از مردان در اپیزود نخست شاهدیم که 

تجربه  «هنر-ذاتِ -با-غریبه متعارفِ زنان»ی در عواطفی شبه ادیپی همچون سایه ی مادر راپسرک، سایه و ؛بیندمی
در - جاهمهمردی که  رنجناکِ گفتگوی درونی() لوکِیسولی، اندجوان مردهای ها گویی ناگفتهروایتدر این نمایش، . کندمی

با تمام تظاهرها،  نیز همسایه ، دخترکند. در این کابوسمشاهده می را« شبح زن متعارف»تکرار  -مؤنثتمام کاراکترهای 
 . اوهایندارزشاجتماعی، واالترین  رایجِ  هایارزش این دختر، هایش، تبلور همین شبح است. برای اوشدگیها و سرکوبدروغ

که باب  آورددرمیسر از روزنی  آخردست، تاب مستوری ندارد و پدرش را پنهان کندهای مدام ننگ شکنجه خواهدمی که
های رسانه ی سرزمینی است کهخودبیگانهبازنماگرِ دخترکان از ،. این شخصیتدکنمیرا فراهم  اش با مرد جوانآشنایی

 میان کهاند. آنان ساختهپرتجمل و لوکس  معطوف به زندگانی خانوادگیِ آرزوها و هنجارهایشان را  ،داخلی و خارجی
 توانند برای آرزوهای رمانتیک خویش،و نمی بینندمی ترمیمغیرقابلای هشان فاصلخانواده هایارزشهای خویش و ارزش

-الگوهایِ گفتاری، است« زن متعارف»دختر که نمادِ  حفر کنند. این «به قصد فرار از تنش خانواده هایازدواج»گوری جز 
« گون گوال»اش او را به دلیل پخمگی و خامی و ؛کندمیاو حیرت  تجربگیبیاز ، گیردمیبه سخره را رفتاری مرد جوان 

ترتیب داده، اما از وجود شبح مذکور در این معشوق  ، این دیدار را به قصد گریز از تنهایی عمیق خویشمرد جوان. نامدمی
 .کندمیحس  ترعمیقو تنهایی خود را  رانده. او را از خود شودمیپوشالی شوکه 

این تضاد همچنان پابرجاست. تضادی که از شکاف و مادر پیرتر شده است اما رسیده  سالیمیانمرد به  در اپیزود بعدی،
و عمیق از زادن و شخصیتِ نمادین پدید آمده است. اگر بر مبنایی روانکاوانه، زن را به دلیل درکِ درونی نسلی میان دو 

ی مرگ بودن دارای ادن و زندگانی و نیز درگیر مسئلهزندگی بیشتر و مرد را به دلیل درک بیرونی ز یِدارای غریزهزندگانی 
منتهی به مرگ، به  زیستِ  که مرد برای فرار از عذاب پوچیِ گرفت خواهیم  نتیجه چنینی مرگ بیشتر بپنداریم، غریزه

 . بهسازد برخواهد که خود می گونهآنتا جهان را  بردمیتا به جهان معنا دهد، به تولید مادی و ذهنی پناه  بردمیفلسفه پناه 
اند( و دهنماد و نمود عقل نظری بو) انددادهمردان انجام  ، بیشترساز را در طول تاریخفرهنگ هایکنشهمین دلیل است که 

(. در این نمایش نیز، شاهد آنیم که مرد قصه پر از اندبودهماد و نمود عقل عملی ن) اندپرداختهروزمره  به زندگیبیشتر زنان 
های جاری بیاندیشد و فراتر از اندیشه تواندنمیو زن قصه  ساز(نقش فرهنگ) استفلسفی معطوف به آفرینش  هایدغدغه

کنش معمولی عمل کند، این مادر پیر، نگران فرهنگ میراثی خویش است و هرگونه تخطی از آن را  هایاسلوبفراتر از 
 ناچاربهی خود، در نهایت مدرن و فردگرا ایاندیشهدفاع از  هاپس از سال مرد جوان،(. پذیر فرهنگ)نقش  تابدبرنمی

طف اما هنوز عوا ؛ریزدازدواج برنامه میو برای  کندمی وپادستدائمی و اداری  شغلی، پذیردمیمادر را  هایخواسته
رفتار اما هنوز از « بیندمیسر تا قدم از عیب بری »همکار جدیدش( را ) اشآرمانیدارد، معشوق  هازنبه نسبت  ایدوگانه

، «آن زن» داندنمی و ؛او را در آغوش بکشد، اما مردد است " هافراتر از ابتذال" خواهدمی بااینکههراسد. خالصانه با او می
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رفتاریِ او را -اریپند هایتفاوت درکِ  قدرتِ  ،فانوس غم را خاموشی که قرار است اقیانوس تنهایی را خشک کند و زن
 است؟ زن متعارف()همان شبح  ی دیگری ازجلوه بهره است و چیزی جزچنین مهارتی بی زا دارد؟ یا

ی نفرتی عمیق به جنس پدیدآورندهاش ی ذهنیدوگانه است، از سویی تاریخچهطفی ناز( نیز، دارای عوا بیبی) پیرمادر 
ستگاهی جز عدم موفقیت در عشق ورزیدن ندارد. عالوه بر این، نسبت به فرزند ار است و از سوی دیگر، این نفرت خمذک

او  کند. به ازدواجِ کنترل می روابطش راهم  زند واش را به او سرکوفت میتنهاییطفی متضاد است. هم خود نیز دارای عوا
با  دهد، خواهد به آئین/رسم ازدواج تنمی باالخرهیابد و می ای درخورمعشوقه ،او کههنگامی حالدرعین ، اماورزداصرار می

در جریان  جایی شرح داد.ای به نام جابهوانیتوان با سازوکار رمی لفتی یکسره عاطفی که آن راکند. مخااو مخالفت می
ی ثانویه/جایگزین ابراز ابژهو نسبت به  جاشدهجابهت به مقصد اصلی ابراز شوند، توانند نسبجایی، عواطفی که نمیجابه

 خودساختهی و فرزند را ابژه جاشدهجابهته، ای که مادر پیر نسبت به شوهر سابقش داششوند. در اینجا نیز عواطف منفییم
حس مالکیت »شود که دیگر دسترس نیست. محتوای این جایگزین میل به تملکِ کسی میزند . میل به تملک فراست

نیست، « حس مالکیت ناکام پیشین»گردد، رونوشتی از ی روانکاوی مطرح میساده هاینسخهبرخالف آنچه در « نجایگزی
خویش را  وغمهممراقبت و حمایت از او،  جایبهکند پسرش حس می مادر پیر کههنگامی ی صوری بدان دارد.بلکه شباهت

کند. نوارهای ویدیویی فرزندش تخلیه میآشوبد و احساسات خویش را با از بین بردن زنی دیگر خواهد کرد، برمیصرف 
کند. غافل از اینکه در پیر را با همان نوارها خفه مینشیند و ماهنر( می) خویش، به سوگ عشق گرددبازمیکه « گوالگون»

 جایبهپیچیدن این مارهای سیاه را بر گردن خویش حس کرده بود، درست همان روزهایی که فرزندش  هاازاینپیش مادر
 .نشستمی هایشفیلمبا او، به تماشای  صحبتیهم

 تر درخواهیمعمل کرده است، اما با نگاهی عمیقی سرمایه اجتماعی کاهنده مثابهبهاگرچه شکاف نسلی  در این تراژدی
میل ) مرگی ، غریزهپندارندمیسالف روانکاوی که ا گونههمانروید یا مییافت که نفرت و خصومت از دل عشق و دوستی 

ت ین آمیختگی است که عشق را در لحظا. هممیل به تولید( در دل یکدیگر حضور دارند) زندگی یغریزه وبه تخریب( 
ی اجتماعی است. کاراکترها در زوال سرمایه حساس در این روایت، تنها ماندگی ی. لحظهکندمیحساس بدل به نفرت 

شرایطی که در آن اگرچه افراد تمایل دارند با روابطی مبتنی بر اعتماد و حسن نیت پیوندهای خویش را تحکیم ببخشند اما 
ی فرزندش را داشته باشد، به نابودی او مهر و محبت عمل تواندنمیچون  مادر پیرعمالً قادر به تحقق این اهداف نیستند. 

، «سلطه»این  جایبهرها شود و  اشزندگیبر « زن متعارف»ی از سویی میل دارد تا از سلطه« الگون گو. »اندیشدمی
 روایتاین  .بیندمیرا در او « ناز بیبی»، شبح رودمیزنی که  متعالی را تجربه کند و از سوی دیگر سراغ هر ای« رابطه»

بد تمام زنان سرزمینی که یافتنِ شبح زن متعارف، در کال کابوس تناسخ از واقعیت: ترواقعیاما کابوسی  ؛یک کابوس است
ی آن شده است و د در برساختن فرهنگی که خود طعمهمر کابوس تقصیرِ  گریز است.آن تفاوت ستیز و تازگی فرهنگِ

 کابوس ناتوانی مرد در اصالح آن.


