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»تونل« را سیامک احصایی براساس نمایشنامه 
فارس باقری سال ها پیش در تماشاخانه باران روی 
صحنه برد تا بازگشــتی برای فاطمه معتمدآریا 
به تئاتر باشد. نمایش چند مدتی است به صورت 
فیلم تئاتر در سامانه هایVod منتشر شده است 
و در وضعیت معلق دنیــای نمایش و در محاصره 
کرونا فرصتی است برای دوباره دیدن آن نمایش. 
»تونل« به ظاهر داستان آدم هایی است که تلخی 
جنگ کامشان را در هم کشیده و اکنون در جنون 
ناشی از این دوتایی قربانی/قربانی کننده در پی ذم 
این پدیده شوم هستند. ولی به نظر می رسد روایت 
باقری/احصایی از جنگ چیزی فراتر از داستان زن 
و مردی در یک آسایشگاه است و آنچه از نشانه های 
بی شمار روی صحنه و المان های دراماتیک موجود 

در نمایشنامه برمی آید، بیشتر با کاوشی روانکاوانه 
روبروییم که می تواند جنگ را نیز شامل شود.

نمایش داستان زن و مردی است در اسارت که 
اولی خواهان رفتن است و دیگری خواهان ماندن. 
این دو یکدیگر را نمی بینند و صرفاً از طریق کانال 
کولری منتقل به سلول هایشــان می توانند با هم 
گفتگو کنند. از دل گفتگو داستان نبردی روایت 
می شود که شکل آشــکار تاریخی و جغرافیایی 
ندارد و می تواند به امری جهانشمول تعبیر شود. 
شــخصیت رابطی هم در این میــان وجود دارد، 
یک مدیر زن که به نوعی ساختار خاص نمایش را 

درهم می شکند، بجز نظام دوتایی نمایش.
به شــکل قابل توجهی در »تونل« همه چیز 
دوتاســت و اعضای ایــن دوتایی هــا در تقابل با 
یکدیگرند، برخی در مفهوم و برخی در شکل بصری 
روی صحنه. مهمترین دوتایــی موجود زن/مرد 
است که در شکل بصری می توانند به دو شکل چپ/

راست و باال/پایین در میزانسن تقسیم شوند. این 

مساله بدان معناست که هیچگاه زن روی صحنه در 
سمت چپ یا باالی شخصیت مرد قرار نمی گیرد و 
این شکل بصری تبدیل به موتیفی در کل نمایش 

می شود.
در پی ایــن دوتایی مهــم بــا دوتایی رنگ 
- خاکســتری/زرد در نورپــردازی - و دوتایــی 
اشکال هندسی - ال/مســتطیل که می تواند به 
شــکل ضمنی دال بر دوتایی فالوس/رحم باشد 
- روبروییم که دربردارنده المان های جنســیتی 
است. برای برجسته شدن این نظام دوتایی جنسی 
کارگردان به سمت اشیا می رود و منسوجات در 
این برجسته ســازی نقش مهمی ایفا می کنند. 
برای مثال مرد را با لباس های نظامی خاکی رنگ 
درک می کنیم و زن را با ملحفه های سفید. عالوه بر 
یک دوتایی لباس نظامی/ملحفه، حتی با یک نظام 

دوتایی رنگی نیز مواجه می شویم.
اما زیباترین المان در این نظام دوتایی، چیدمان 
متعامد اشیای همسان در صحنه است. تعامدی 

که به این نظام دوتایی مفهومی عمیق می بخشد. 
اشــیایی که در صحنه نســبت به هم متعامدند 
عبارتند از دهانه کولر، تخــت و میزها - هم میز 
غذاخوری و هم میز مخصوص وسایل و این تعامد 
به زیبایی براساس میله میان پایه ها صورت گرفته 
اســت. البته می توان صندلی های را نیز براساس 
میزانسن نشســتن متقابل دو شخصیت، در این 

بازی شریک کرد.
کارکرد این تقابل دوتایی را می توان در آرا و تفکر 
ژاک لکان، نظریه پرداز فرانســوی جستجو کرد. 
لکان با اتکا بر نظریات سوسور در باب نشانه شناسی 
به داللت گری اجزای ناخودآگاه - خواست، میل و 
تصویر - اشاره می کند و این نظر را پیش می کشد 
که دال به هیچ چیزی اشاره نمی کند؛ بلکه رابطه 
داللتی از یک نظام ارزشی و سلبی تبعیت می کند 
که در آن یک دال فقط در رابطه به همه دال هایی 
معنا می یابد که با آن تفاوت دارند. در چنین نگاهی 
با زنجیره ای از دال ها مواجه خواهیم شــد که هر 
دال به دال دیگر و آن هم به دال دیگر می انجامد. 
همانند آنچه پیشتر بیان شد که با فرض دال زن و 
مرد در صحنه زنجیره ای از دال های چه از اشکال 
هندسی و رنگ و چه اشــیا در مقام دال تبدیل به 

معنا می شوند.
در این نظام داللتــی دیگر خبری از یک مرکز 
واحد نیســت و از همین رو نمی توان به صراحت 
»تونل« را اثــری ضدجنگ نامید و آن را شــکل 
گرفته حول مفهوم جنگ دانست. جنگ نیز در این 
نظام داللتی تبدیل به یکی از آن دال های موجود 
در زنجیره داللتی است. چنانچه لکان در تعریف 
ناخودآگاه از اصطالح بازی زبانی استفاده می کند؛ 
این بازی را مجموعه ای از اســتعاره ها، کنایه ها، 
جناس ها و ... می داند. لذا جنگ در این بازی زبانی 
- و البته بصری - به استعاره ای تبدیل می شود در 

جهت تنویر تقابل میان زن و مرد.

به همین نحو، تمام اشیای موجود روی صحنه 
قابلیت های زبانی پیدا می کنند و چه بســا تعامد 
اشیای همسان را می توان نوعی جناس تصویری 
دانست. خوابیدن زن و مرد و تقاوتشان - مرد روی 
تخت می خوابد و زن روی زمین - با در نظر گرفتن 
انجام یک فعل مشــترک به دو شــکل متفاوت 

تداعی گر جناس می شود.
اما این تنها مفهوم لکانی نیست که در نمایش 
نمود پیدا می کند. لکان در بحث رشــد کودک از 
دوره ای ســخن می گوید که کودک به درکی از 
دیگری می رسد و نظام دوتایی من/دیگری برایش 
مطرح می شــود. لکان این مرحله توام با دریافت 
کودک از مفهــوم فقدان می دانــد و از همین رو 
کودک در پی بازگشت به مادر خویش است. این 
مساله در »تونل« نمود ویژه ای دارد. در »تونل« 
مرد جهان خود را چیزی فراتر از اتاقش با تمام آن 
لباس ها و پوتین ها نمی بیند. ناگهان مدیر با بسته ای 
وارد می شود و به مرد عکس مادر و پدرش را نشان 
می دهد. مرد دچار سرگیجه می شود. او از فقدانی 
آگاه می شود که برایش تعریفی از دیگری شکل 
می گیرد. حال مرد از خاطراتش سخن می گوید 
و دیگر از آن مرد توهمی زده ابتدای نمایش خبری 
نیســت. نقطه عطف نمایش شــکل می گیرد و 

متعاقب آن شخصیت ها دست به انتخاب 
می زنند. در این تقابل زن یک گام از مرد 
پیش اســت. او درکی از دیگری دارد و 
در مقابل دیدن تصویری از زادگاهش، 

رفتاری مشابه نشان نمی دهد؛ بلکه 
از آگاهی خود می گوید.

این نخسین تقابل رفتاری 
زن و مرد نیســت. بازی تفاوت 
از همان ابتدا شــروع شــده 
است. برای مثال زن از آسمان 
می ترسد و مرد از زمین یا زن 

قصد رفتن دارد و مرد قصــد ماندن و یا آنکه زن از 
دست داده و مرد نابود کرده و درنهایت زن هدیه 
مدیر را نمی پذیرد و مرد می پذیرد. ولی زمانی که دو 
عکس به دو شخصیت داده می شود، این دوگانگی 
تبدیل به فعلیت رفتن و ماندن می شود. مرد که 
از لحاظ رشد روانی یک گام از زن عقب تر است با 
رفتن زن و درک فقــدان، تصویری نمادین از زن 
برای خود خلق می کند و از همان لباس هدیه مدیر 

بهره می برد که زن آن را نپذیرفته بود.
از منظر لکان زن موفق به درک دیگر بودگی 
می شود و به موجودی نقش مند تبدیل می شود: 
نقش زن در کمک به مردی است که به نظر زمانی 
او را در خطر انداخته است. در مقابل مرد با مواجهه 
با فقدان از درک دیگری طفره می رود و در فقدان 
دیگری آن را خلق می کند. لــکان ورود زن و مرد 
به نظم نمادین را متفاوت می دانست. لکان بر 
این باور بود که هر کودک صرفاً می تواند 
جنس دیگر را ببیند و دال بر آن باشد 
و این آغازی است برای ورود به قلمرو 
نمادین؛ جایی که زن بواسطه درک 
دیگری - با حضور مــرد - از دروازه 
عبور می کند و مرد کماکان باقی می ماند. 
اینجاست که »تونل« معنا می یابد و تبدیل 
به دروازه ای برای بازگشت دو شخصیت 
به نقطه ابتدایی رشد روانیشان می شود 
و در این جدال، این زن است که پیروز 
می شــود؛ از آن رو که زن در تونل بود 
و مرد روی تونل. پس این زن اســت که 
مسیر بازگشــت را می شناسد و تالشش 
برای همراهی مرد، به ظاهر بی نتیجه است؛ 
لیکن او را یک مرحله پیش می کشد و شاید 

روزی مرد نیز از »تونل« عبور کند.
البته باید گفت پایــان این نمایش به نحوی 
کنایه ای است بر دیدگاه لکان؛ چرا که از منظر 
لکان این مرد اســت که بواسطه نزدیکیش 
به قضیب، یک گام از زن پیش اســت و در 

»تونل« این گونه نیست.

نقدی بر فیلم تئاتر »تونل«

شبی با ژاک لکان 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

احسان صارمی

یک کهنه کار تئاتر، در قامت شکوه و غرور، در رختکن 
مردانه، جایی میان نورهای آویخته شده به دیوار، زبان 
طعنه و کنایه برای پسری برمی گزیند که در ابتدای راه 
است. گاهی او را با خود همراه می کند و گاهی او را پس 
می زند. دریغ از آنکه نام پســرک همنام عیسی مسیح 
است و او شاید روزی نفرین شود. نمی دانم رابرت دیوید 
ممت چقدر به این مسئله توجه می کند؛ اما گویی مسیح 
در کالبد جان جوان حلول کرده است تا خود را در رختکن 
بازیگران، جایی پشت صحنه با رابرتی دراندازد که مملو 
از تشویش های بازیگرانه است. این مسیح اما تا جایی تاب 
می آورد و درنهایت خود به رابرتی دیگر بدل می شود تا 
شاید مرد گنهکار به پاالیش نفســی دست یابد. جایی 
که همان زندگــی در تئاتر به او آموخته اســت باید به 

کاتارسیس رسید.
»زندگی در تئاتر« نوشته دیوید ممت، زندگی پشت 
صحنه دو بازیگر تئاتــر را نقل می کنــد،  یکی جوان و 
دیگری پیر. بازیگر پیر، مشهور و گستاخ است. او مغرور 
از مشروعیتش، مدام بازیگر جوان را تحقیر می کند و تا 
جای ممکن او را آموزش می دهد. بازیگر جوان، شیفته و 
واله بت بازیگری خویش، درس هایش را خوب می آموزد. 
او آرام آرام به رابرتی جدید بدل می شــود تــا آنکه از او 
پیشــی می گیرد. بازیگر جوان دیگر به بازیگر محبوب 
روی صحنه بدل شده اســت و بازیگر پیر رنگ می بازد. 
او قدرتش را از دســت می دهد و مشروعیتش به واسطه 
بازیگر جوان تأیید می شــود. »زندگــی در تئاتر« از آن 
موتیف های پرتکرار ادبیات اســت، روایت غرور مرد پر 
زور و ظهور پهلوان تازه کار جســور، جوانی که درنهایت 
پشــت پیر مغرور را زمین می زند. هرچند در بار اخالقی 
و تعلیمی گاهی اوقات این پیر اســت که برنده می شود 

تا کماکان دود از کنده برخیزد یا پیر به خواســت خود 
شکست می خورد تا جوان آرزویش بر باد نرود؛ اما روایت 
دیوید ممت جدی و تراژیک است و به واقعیت نزدیک تر 
است. روایت او داستان جهانی قابل لمس است و چندان 
با ایده آل پوریای ولی همخوانی ندارد و خبری از آن فوت 
آخر کوزه گری حکایت مشهور نیســت، پیر فرزانه هم 

یادش می رود فوت نهایی در کار است.
محمد برهمنــی با گــروه جوان خود، متشــکل از 
میرســعید مولویان و ایمــان صیادبرهانــی، اعضای 
گروه جوان بالن هســتند که پیــش از این نمایش های 
»سرگیجه« و »مکان اتفاق ناگوار« را روی صحنه برده 
بودند. اینکه چه چیز متــن ممت برای گروه بالن جذاب 
بوده است مشخص نیست، به خصوص آنکه اثر پیشین 
گروه اقتباسی از رمان »منگی« ژوئل اگلوف بوده است. 
نمایشی سوررئال در باب نسبت انسان و آزادی و تصویری 
اکسپرسیونیســتی از انسان ماشــین زده، با تصویری 
دراماتیک و اومانیستی از پشــت صحنه تئاتر دو دنیای 
متفاوت را رقم می زند. یک هجرت، یک ســفر از ییالق 

به قشالق است.
این هجرت در نــگاه اول حرکت از سوررئالیســم به 
نوعی از رئالیســم اســت. اینکه جهان خیالی را این بار 
در قامت امر محســوس به مخاطب عرضــه کرد. با این 
حال به نظر نمی رســد داســتان ممت جهان ملموس 
و محسوســی را ارائه دهد. دو شــخصیت ویژگی هایی 
دارند که آنان را از مای مخاطــب مجزا می کنند. رابرت 
به قدری مغرور و خودشــیفته اســت که گاهی شــما 
با او دشــمنی می کنید یــا جان گاهی چنــان مظلوم 
می نماید که حال شــما از او به هم می خــورد و از خود 
می پرسید چرا مشــتی حواله رابرت نمی کند. واقعیت 
آن اســت که آنان منحصر بــه فرد هســتند و همین 
 باعث می شود به شــخصیت های دراماتیک بدل شوند. 

اما برای من و نســل من هجرت از یک احترام به سوی 
یک اعتراض اســت. زمانــی نمایش توســط داریوش 
مؤدبیان آماده اجرا می شــود. بهمن ســال 1380 علی 
نصیریان و داریوش مؤدبیان با همکاری پارسا پیروزفر 
نمایش را برای اجرا مهیا می کنند تا بدین وســیله گروه 
»مردم« را احیا کننــد؛ اما راه به جایــی نمی برند، جز 
تصویری بر جلد کتاب ترجمه شــده. نسل پیشکسوت 
که هماننــد رابرت بر ســینه خــود قطــاری از مدال 
 نصب کرده اســت، جایی شکســت می خورد که اشاره 

به خودش دارد.
در مقابل نیروی جوانــی آرزوی پیــری را برآورده 
می کند. نمایش روی صحنه می رود. رابرت پیر شکست 
می خورد و این جان جوان است که پیروز رختکن را ترک 
می کند تا به ســوی پیری رخوت بار آینده خویش پیش 
رود. جایی نمایش ممت بوی ناتورالیسم به خود می گیرد. 
گویی این یک توارث است که به بار خواهد نشست. پس 
می توان »زندگی در تئاتر« را یک هشدار خواند. جایی 

باید این غرور نسبت به گذشته بریده شود. نگاهی به حال 
داشــت. اکنون کجاییم و چه قدرتی داریم.  نه اینکه در 

گذشته چه کردیم و چه بودیم.
نمایش محمد برهمنی همه اینها را در دل خود دارد. 
غلوهای رابرت در رختکــن آرام آرام روی صحنه رنگ 
می بازد. او جایگاهش را از دست می دهد. نیروی جوانی 
جان یا شــاید صالبت رخســارش به او کمک می کند 
رابرت را مغلوب کند. غلوهــای بازیگر کهنه کار برایش 
کارساز نیست. به قســمت های مطالعه نقد دقت کنید. 
جوان از خواندن نقد نمی هراسد و رابرت پیر خشمگین 
می شود. در واقعیت باید خالف آن رخ دهد. جوان عاصی 
از اظهارنظر منفی و پیر که خشــت خــام برایش جام 
جهان بین است، درنگ کنان از گفتار متضاد. در »زندگی 
در تئاتر« این مسئله کلیشه ای در هم شکسته می شود. 

پیر عاصی و جوان تأمل گر.
 ،Vodزندگی در تئاتر« پیش از وارد شدن به چرخه«
چهار بار اجرای عمومی را تجربه می کند و به وجود عدم 

شــهرت گروه به یکی از آثار موفق دو ســال اخیر بدل 
می شود، نمایش از بین جشــنواره دانشجویی زاده و به 
یک اثر موفق گیشه تبدیل می شــود. در آن زمان اجرا 
اگر به طیف مخاطب نمایــش دقت می کردید یک نکته 
قابل توجه بود: جوانان. انــگار نمایش بدل به یک بیانیه 
می شــود. این مهم به احتمال قوی به شکل ناخودآگاه 
صورت می گیــرد. همه برای بازی میرســعید مولویان 
در نقش رابرت غش و ضعف می کنیم. او را می ســتاییم 
که چنین درخور و پرانــرژی بازی می کند. گاهی اوقات 
می پنداریم او چندان پیر هم نیســت. کافی است کمی 
قیاسش کنیم با پیران جامعه تئاتر و بازهایشان. آنان برای 
شبه پیر نمایش جانانه کف می زنند تا آنکه او نقاب از رخ 
برداشته و با جسم جوان خود، با زبان جوان خود، با جوانی 
واقعی خود سخن می گوید. حال پیری رنگ می بازد و این 

ناخودآگاه ادامه پیدا می کند.
حتی نمایش به بیانیه ای سیاســی هم می نماید، در 
کشوری که امور در دست مدیران پیر است، گویی ظهور 
یک ستاره جوان آرزو اســت. نیروی جوانی که همچون 
آدونیس در بهار ظهور کند و پیر زمستان را ناک اوت کند. 
حاال پیروزی جوان نمایش نوعی کاتارســیس عمومی 
است در یافتن آمال و آرزوهای یک نسل. هرچند ممت 
کمی بدبین این، چراکه میــراث پیرمردها برای جوانان 
جدا از شهرت، غرور اســت. اینجا خبری از پوریای ولی 
نیســت که آگاهانه دســت به انتخاب زند. اینجا غریزه 
حکومت می کند و ناخودآگاه به قهرمانان اجازه نمی دهد 

از اختیارات درونی و ذهنی خود بهره ببرند.
برهمنی و گروه کوچکش موفق می شــوند شــکلی 
معقول از نمایش را ارائه دهند. حتی با شــناختی که از 
مؤدبیان داریم بعید نیســت او نیــز چنین چیزی روی 
صحنه برد؛ تنها کمی ســخت و ســفت تر به واســطه 
وســواس ها. در عوض برهمنی بازیگــران را کمی آزاد 
گذاشته اســت. آنان می خرامند و می جهند. آنان خود 
می دانند چه کنند. خط کشــی الزم نیست. این زندگی 
در تئاتر اســت، زندگی که همه مــا برگزیدیم و در آن 

سکنی گزیدیم.

»زندگی در تئاتر« روایتگر تضاد جوانی و پیری است

طومار پیچیده کهنگی

یادداشت

به شکل قابل توجهی در »تونل« 
همه چیز دوتاست و اعضای این 

دوتایی ها در تقابل با یکدیگرند، 
برخی در مفهوم و برخی در شکل 

بصری روی صحنه
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