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  دهكيچ
ه بـارزترين  كاول و دوم، دستخوش تحوالتي شد  يستم فرانسه، متأثر از دو جنگ جهانيتئاتر قرن ب

سـاموئل بكـت   . مرسوم تـا بـه آن زمـان بـوده اسـت      يشيآن به كنار نهادن و دگرگون كردن اصول نما
)Samuel Beckett (تجوي تئـاتري  ران عرصه تئاترآوانگارد است، در جسكآوران و مبت از نام كش يه بك

تـوان مقطـع و    ت را ميكتئاتر ب. با قالبي عريان و به دور از قراردادهاي نمايشي و مقررات صحنه است
. ش به شـمار آورد يدر نما يينها ييگشا و گره يپرداز تيشخص ،ينوشتار كدر سب ينيوه نويسرآغاز ش
انسان گرفتار در دنيايي پـوچ را  بختي  گيرد، فالكت و نگون ت كه در زمرة تئاتر فلسفي جاي ميكب تئاتر

ها معناي  ناپذير شدن هم كنشي معنادار بين انسان هاي ديرينه و امكان دهد كه با فروپاشي ارزش نشان مي
بـا   -آوران انحطاط در عصر حاضر است كه يكي از پيام -گمان بكت بي. زندگي در آن رنگ باخته است

اي  و حيات معنا باخته آدميان خود در جستجوي جامعه زيركي خاصي با بر مال كردن روابط غير انساني
ت سعي دارد مشكالت انسان معاصر را به تصوير بكشد؛ انسـاني  كب. هاي معنادار است انساني با شالوده

 ين جسـتار فرصـت  يا. كوشد جايگاه خود را در اين جهان پيدا و خود را با شرايط آن سازگار كند كه مي
  .ميان دهنده است، آشنا شوكت ينيهام و مضاميه سرشار از اكت كب يتئاتر ش با جهانيش از پياست تا ب

  .پايان بازي، در انتظار گودومعاصر، انسان معاصر، نمايش،  بكت، تئاتر :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
ـ   يثر از حوادثأمت ،ً ادبيات هر دوره غالبا اسـت كـه آينـدة تمـدن      يچون جنگ و يـا انقالب

نويسـان   نمايشـنامه  ،پس از صدمه رواني ناشي از جنگ دوم جهاني. گيرد بشري را در دست مي
نوعي احساس پوچي زنـدگي نـزد آنـان شـدت     . تري را در پيش گرفتند جديدي روش اساسي

    آثـار   همـه  .انعكـاس يافـت   نيـز  در شـكل تئـاتر   حتـي  كـه نـه تنهـا در محتـوا     گرفت آنچنـان 
ر فـن  اي د از نوسـازي ريشـه   ،ي دهـة پنجـاه  ها ويژه در ساله ب ،نويسان پس از جنگ نمايشنامه
در زمرة تئـاتر پـوچي يـا    توان گفت همگي  با قاطعيت مي كه ،دندنويسي برخوردار ش نمايشنامه

 يو هنـر  يادبـ  يها جرياناست كه  1789بعد از انقالب سال ). 15 وييني( دارندتئاتر نو جاي 
( Cubisme)وبيسم كون همچ ييها انيم كه جريدر همين زمينه شاهد آن. پديد آمدند

دادائيسم  ،1
)Dadaïsme(2 فوتوريسم ،)Futurisme (3، يابند يتئاتر نو و رمان نو نمود م.  

ژميـه   يهـا  وشـش ك. اما در عرصه تئاتر نقش گردانندگان صحنه بسيار حائز اهميت اسـت 
)Gémier(، لوينه پو )Lugné-Poë(، رگ گوردن گ)Gordon Graig (  وپوكو)Copeau (به طور 

رد بـه  كـ  كمـ كبعـد از آن   يبه تجديد حيات تئاتر در فرانسة بين دو جنگ و حت يقابل توجه
     يپايـان بـاز  و ) En attendant Godot( )1953 (در انتظـار گـودو    ه دو نمايشـنا مـة  كـ  طـوري 

(Fin de partie) )1957 (بـا اسـتقبال    بودنـد  كمبهم و غير قابـل در  يها ه از جمله نمايشنامهك
ه در آن كـ ت كـ و ب) Ionesco(و كيونسـ  يخيمـه شـب بـاز    شـوند و تئـاتر   يبرو مـ رو يعموم

 ي، تاريخينند بر تئاتر روانشناسانه، اخالقك ينقش م يها همچون حشرات و الرو ايفا شخصيت
هـاي   سـاموئل بكـت در شـكل   «بنابر گزارش آكادمي سـوئد  . گيرد يسبقت م 4و تئاتر وودوويل

 .»كـرده اسـت   ي و فالكت انسان را در عصر حاضـر افشـاء  جديد نمايشي و ادبي خود، بيچارگ
) 81نـاظرزاده كرمـاني  ).( 1961بيانية آكادمي سوئد، هنگام اعطاي جايزه نوبل به بكت در سال (
ماننـد   زيـ ن تكـ دارند ب يه اظهار مك) Mueller( و مولر) Roman Jacobsen( وبسنكنظر يا ازو 

                                                           

براي توضيحات بيشتر رجـوع كنيـد   . دهد هاي هندسي نشان مي مكتب نقاشي كه در آن نقاش اشياء را به شكل -1
 .18666 ص ،12ج  ،ارات دانشگاه تهرانسسه چاپ و انتشؤ، ملغت نامه اكبر، علي. دهخدا: به 
در زبان فرانسه به معني سرگرمي و مسخرگي است و بيان كنندة مفهوم دوگانـه هـيچ و همـه چيـز     » دادا«واژة  -2

  .125 ص ،1371 ،، انتشارات مرواريدفرهنگ اصطالحات ادبي ، داد،  سيما: براي اطالعات بيشتر رك . است
بـراي  . كنـد  گسـلد و بـر نيروهـاي نـو تأكيـد مـي       و سبك ادبي كه از گذشـته مـي  نهضتي در هنر  .گرايي آينده -3

  . 87ص  ،1381 ،، نشر نقطهفرهنگ اصطالحات تئاترهمايون،  نور احمر،: توضيحات بيشتر رك
  .درام كوتاه همراه رقص و آواز -4
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طبق ايـن اظهـار نظـر     .)234زرگرزاده ( ندك فيرسندگان بزرگ قصد دارد انسان را تعير نويسا
سرنوشت او و متزلـزل   ،نويسان آوانگارد به بررسي موقعيت بشر بكت جداي از ديگر نمايشنامه

پردازد و آثارش مثال قابل توجهي هستند كه در آنها از حل هـر گونـه    بودن آرزوهاي انسان مي
  .ورزد ميمسئله و بيان پيشنهاد براي بهبود وضع بشر اجتناب 

آرايي  صحنه ،ها يژگيث وياز ح يشيم تا با مطالعة دو اثر برجسته نمايدر مقاله حاضر بر آن
  .ميآشنا سازت كب ينبوغ تئاتر ش با يش از بيرا ب خوانندگان يپرداز تيو عناصر آن و شخص

  يبحث و بررس
» ئـاتر ضـد ت « يبه سـو  يت همواره سيركتئاتر ب اتيدر حوزة ادب: تكتئاتر ب يژگيو -1

)Anti-théâtre( حضـور را   يت و عدم جـا كحر يون جاكس ،المك يوت جاكه سكآنجا  .دارد
بشـر   يه در آن اضطراب و ويرانكپردازد  يم يغير عقالن يت به بيان دنياكضد تئاتر ب. گيرد يم

لذت بـردن از اميـال و    يبرا يه در آن نه راهك يدنياي. معنا بدل گشته است يپوچ و ب يبه دنياي
. تـوان يافـت   رده مـي كـ ه ذهن بشر را به خود مشـغول  ك يسؤاالت يبرا يرزوهاست و نه جوابآ

  . شود غيرمستقيم حقايق نه چندان خوشايند موقعيت انسان را يادآور مي يها ت به شيوهكتئاتر ب
را بـه گـوش همگـان     يدرون آدم يه صداكخود سعي بر آن دارد  يتئاتر ت با نوشتاركب

ت لب بـه  كآنچه در آثار ب. ندك يت جلوه مكآفريده شده بفردسانان اتكدر حربرساند و اين امر 
» نـام ناپـذير  «تـاب  كخـود در  . تمام انسانهاست يه صداكت نيست بلكگشايد خود ب يسخن م

)L’Innommable (گفـتن نيسـت مگـر     يبـرا  ياما چيـز  ،بگويم يمجبورم چيز«دارد  ياذعان م
ه گفتـار در  كزند  يچنگ م يآوردن به تئاتر به هنر يرو ت باكب). 69موس ياَُن( ».حرف ديگران
زيرا او در زمينة زندگي و هنـر خـود نـه تنهـا خاموشـي گزيـده بلكـه        . ناپذير است آن اجتناب

    بكـت همچـون بـازيگران نمـايش    ). 183 غيـاثي ( رسـانده اسـت  » مقاومـت « سكوت را به مرز
 يهـا  ه قادر به بيان ناگفتـه كند ك يرا خلق م يفردسانانه كآورد بل يبه زبان نم يحرف 1»يباز الل«

بكت خويش را در آثـارش جسـته   ) Guy Groussy( به گفته گي گروسي. درون نويسنده باشند
  ).183 همان( است

تئـاتر او بـه خلـق    . انـد  العـالج فـرو رفتـه    يوتكدر س فردسانان تكبآور  حزن يدر دنيا

                                                           

براي توضيحات . وير بكشندشكلي از درام يا نمايش كه در آن بازيگران داستاني را با حركات و اشارات به تص -1
   .  133ص  ، 1381 ،، نشر نقطه فرهنگ اصطالحات تئاتر همايون، نور احمر، : بيشتر رك
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آينـد   يصحنه مـ  يبه رو كت كو تنها وت يگرنددكنار يكه از هم جدا اما كپردازد  يفردساناني م
 يت خـود را بـا انـدوه   كـ بفـرد سـان   ). 934 كسارازا( تا عدم حضورشان را به اثبات برسانند

و  يسـرگرم  يه بـه نـوع  كـ  ياندوه. روزمره را به دنبال دارد ياو خستگ يه براكيابد  يمواجه م
و  معنا يبه ظاهر ب يتاكحر وجود افزايد يسالت بار مكند وآنچه به اين وضعيت ك يلذت جلوه م

  .بدون عالقه و از سر اجبار است يانتظار
 يونـد يپ! خـوش  يروزهاو  يپايان باز، انتظار گودوچون در  يت در آثاركب يشيهنر نما

رسد  ين به نظر ميچن. ندك يت بشر برقرار ميبودن موقع يكد و تأمل در باب تراژين هزل، تقليب
 مقـدس   يت منجـر بـه انتظـار   يـ ه در نهاكبشر  يو هست يزندگ مداوم معنا و مفهوم يجستجو

ت، كـ ب. برد يش ميمدرن پ يتراژد ياش به سو يكيزيق متافيت را با مفهوم عمكتئاتر ب ،شود يم
خته با طنز يه آمكزنند  يم يشگامان تئاتر نو دست به خلق آثاريو از پكونسيو  )Brecht(برشت 
  ). 103ر يبارب-ماسه( دارند يرن پرده بر مت متزلزل انسان مديشخند از موقعيو ر

در » .در تئاتر همه چيز زبـان اسـت  «ه كبنا بر نظر اوژن يونسكو : صحنه و عناصر آن -2
شـنيداري يـا   : گيرند در دو گروه قرار مي اًهاي تئاتري هر آنچه متفاوت باشند الزام حقيقت زبان
شود كـه خـود يكـي از عناصـر      ميدر اين بخش به توصيف صحنه اشاره ). 19وييني (ديداري 

آرايي در هـم   صحنه ييستم با عصر طاليخ تئاتر، قرن بيدر تار. رود شمار مي ديداري نمايش به
     مـتن آمـده و بـه آن ارزش     كمـ كه در تئاتر نـو صـحنه و عناصـر آن بـه     ك يبه طور. زديآم يم
ه زبـان قـادر   كآنجا . دهد يخود را به زبان صحنه م يجا يت زبان گفتاركدر تئاتر ب. بخشد يم

ت غالبـاً  كـ ب يهـا  نمايشـنامه  يها صحنه يتمام. شود يالم مكبه سخن گفتن نيست صحنه خود 
بـرگ كـه    يب يبا درخت يروستاي يا جاده در انتظار گودو .است ياز هر گونه عناصر تئاتر يعار

در  يو بيابان كخش يو يا سرزمين يباز پايانتيره و تار در  يكند، يا اتاق در طي نمايش رشد مي
والديميـر و   - از معنا و مفهوم يعار به ظاهر ييايدر دن -ها نان اين صحنهكسا !خوش يروزها

. شيده هسـتند كاز بشر رنج  يهاي سمبول ينگ و نل همگ ،لوكهام و  ،كيال پوتزو و ،استراگون
مـا خـود بشـريت    « :ندك ييد مكبر اين مسئله تأ انتظار گودو درشنامة يه والديميردر نماكهمچنان
  ).442سورر (» هستيم

در زهدان مـادر از   يه روزگاركهستند  يآرامش يت در جستجوكآفريده شده بفردسانان 
 هكـ انـد   هدور افتـاد  يسـرزمين  تنگ و يا يا در بسته حفره ين اتاقكآنان سا. آن بر خوردار بودند

رسـيدن بـه    يرينه انسان برادي يدهند و اين يادآور آرزو يخود ادامه م يبه زندگ يبدون نگران
ت بسـيار هنرمندانـه   كـ ب. اند در بطن مادر از آن بهره مند بوده يه روزگاركاست  يهمان آرامش
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در  يه از هـر گونـه گزنـد   كـ شاند آنجا ك يحالت جنين بودن انسان را در بطن مادر به تصوير م
چـه  (» .پشت تا خـورده  ،هزانوها به بغل جمع شد ،چنبر زده (...) به پهلو خوابيده« .امان هستند

هـا و سمبولهاسـت و    ت زبان نشـانه كم بر تئاتر بكزبان حا). 442 دوروزوا) (29ص است، طور
ه كـ  يهـاي  سـمبول . نو وارد گستره انديشه نويسنده شويم يدهد تا با نگاه ياين اجازه را به ما م

والديمير سـرش را   رود، يهايش ور م استراگون تمام مدت با پوتين. آنها بسيار ساده است كدر
هـا   ايـن شخصـيت   يتمام. لنگد يلو مكالل و  كيخاراند، پوتزو و هام هر دو نابينا هستند، ال يم

 كيخا ه انسان درمانده همچون خرك يآور و بدون آرامش هستند آنجاي مالل ياز دنيا يتصاوير
لنگ لنگان قدم بر  برد و يوالديمير از پروستات رنج م. ندارد يچ راه نجاتيبر زمين چسبيده و ه

هـام فلـج بـر     ،كشـند  لو هر دو به خاطر پاي آسيب ديدة خود عذاب ميكاستراگون و . دارد يم
نـگ و نـل در    ،نـد ك يرا مرتباً باز و بسـته مـ   يچرخدارش دستمال آغشته به خون يصندل يرو

 كبرده پوتزو تمام مدت مجبور است ي كيال ،نندك يم يدرون سطل آشغال روزگارشان را سپر
 پر از شن در دست داشته باشـد  يبه گردن و چمدان يند و طنابكوسايل را با خود حمل  يسر
س چنـدين  كفرد مصداق چندين نشـانه اسـت و يـا بـالع     كت گاه يكدر تئاتر ب .)357سورر (

ه بشـريت بـه آمـدنش دلخـوش دارد     كانسان  يگودو همان ناج. اي واحدند سمبول بيانگر ايده
نـگ و   يهـا  سطل آشـغال  ،يپايان بازدر . ليسم و يا ارباب و فرودست استاپيتاكبيانگر رابطه 

فـزون   يايـت ازمحروميـت جسـمان   كدار هام و دستمال آغشته به خـون او ح  چرخ يصندل ،نل
  ).162شاهين / قويمي( يابنده انسان را دارد

اشـته شـده ارتبـاط زمـين و     كز جهـان  كـ جهان و در مر يزكه سمبول محور مركدرخت 
   ،بـوده  يآيينـ  ير بـاز نـزد يونانيـان باسـتان سـمبول     يـ ه از دكـ درخت . ندك يا بر قرار مآسمان ر
 يدرختـ  يدو ولگرد پا در انتظار گودودر نمايشنامة . است بين عالم باال و عالم پايين يا واسطه
ه نزد گلها كر است كالزم به ذ. منتظر آمدن گودو هستند يروستاي يا برگ در جاده يو ب كخش

نـزد مـردم   ) tilleul( كنزد ژرمنها، درخت زبان گنجش)  (frêneزفوني، ز)chêne(وط درخت بل
 بنوا. (برخوردارند ياز قداست خاص يبريدر س) bouleau) (توس( و درخت غان يناوياندكاس
ز دنيا گويا از ميوه ممنوعه درخـت سـيب بـاغ عـدن تنـاول      كنار درخت در مركدو ولگرد ) 55
هـر  » ايم؟ جا آمدهكه هستيم؟ از كما «: پرسند ينون از خود مكو ااند  هرده و از بهشت رانده شدك

  آسـمان تغذيـه    يدهد گويـا درخـت از سـو    ينشينند درخت بيشتر برگ م يچه آنها به انتظار م
مقـدس در ميـان اقيـانوس     يجهان همچون سـرزمين  .ز جهان قرار داردكدرخت در مر. شود يم
 يهمان درخت مقدسـ  ،قد برافراشته يوهكز آن كه در مرك يا همچون جزيره ،واقع شده ييهانك
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  :رساند يها م دل دو ولگرد در مانده را به گوش آسمان يپابرجا تمناها يه به سان معبدك
  .مشخص نيست يچيز...خوب -والديمير
  .تمنا و خواهش -استراگون
  .درسته، خوبه -والديمير
  )25 پرده اول. ( مبهم يتمنا و خواهش -استراگون

ردن كـ آويـز   حلق يبرا يه طنابكز جهان  به دنبال تكا دو ولگرد خسته و در مانده در مرام
  .خودشان هستند
  ؟يه طناب داركيه ت -استراگون
  .نه -والديمير
  )189پرده دوم . (توانيم پس نمي -استراگون

   ياسـت و مفهـوم   )Ascension(انگر معـراج  يـ ر بـاز ب يـ ه از دكـ اسـت   يريسمان سـمبول 
آن بيـانگر درجـات مختلـف نردبـان همـان       يهـا  گره. جهان را دارد يزكاز محور مر تر پيچيده
دو پنجره در جريان اسـت بـه گـوش     يه در آنسوكرود تا از آنچه  يلو ازآن باال مكه ك ينردبان

را بـه   يآنها آرامش جسمان يه براكوالديمير و استراگون منتظر آمدن گودو هستند . هام برساند
وم بـه انتظـار   كـ آنهـا مح . ه خود را دار بزنند و نه از آنجا بروندكآنها نه قادرند . آورد يهمراه م
  .هستند

  .از اينجا برويم -استراگون
  .توانيم ينم -والديمير
  چرا؟ -استراگون
  ) 83پرده اول . (ما منتظر گودو هستيم -والديمير

پـر   يدنيـا . ده اسـت هنه پوشانده شـ ك يا با مالفه كپيرمرد فلج و مفلو ،هام يبازپايان  در
بـدل   يپايان بـاز در  يسرب يدر بسته و محصور شده پشت درياي يبه اتاق انتظار گودوشور در 

ت كـ ب يها ه در نمايشنامهكاست  يا از اتاق در بسته يدر واقع اين نمايشنامه مثال بارز. شود يم
توانـد   يمـ هـام ن . .Chambre close et fermée (chambre beckettienne) خـورد  يبه چشـم مـ  

 يتواند اطالعات يردن از خالل دو پنجره مكه با نگاه كلو است كند و تنها در اين ميان كت كحر
گرچـه ايـن دو پنجـره بـه يـك سـو بـاز        . بيرون اتاق به اطالع هام برساند يمبهم راجع به دنيا

. رانيكي خشكي و ديگري دريايي بيكـ  ،دهند شوند ولي هر كدام دنياي متفاوتي را نشان مي مي
) Connaissance( زند خود سـمبول شـناخت   يم يناركهام به  يه مالفه را از روكلو كات كحر



  11  ... ةشنامينما پژوهشي پيرامون دو

 يه دريـاي كـ هسـتند   ياسـه سـر  كگويـا دو چشـم از    يدو پنجـره فوقـان   يبـاز  پاياندر . است
ه كـ است  يپس از انفجار اتم ييادآور دنيا يچنين اتاق .دهند يبدون امواج را نشان م يستركخا

 يبيـرون از آن فنـا و نيسـت   «ه كـ نـد  ك يند و اضافه مـ ك يخود به عنوان پناهگاه ياد م هام از اتاق
سـر   يها دهند و شخصيت يم   خود ادامه  يباز ماندگان اين انفجار به زندگ). 34ت كب(» است

اگـر بـه اقامـت در آنجـا راغـب       يادامـه داده حتـ   يبه زندگ يافسردگ يصحنه هم در اين واد
  .نباشند

خـواهم  . را خـواهم ديـد   ...زمين ،آسمان .نمك يها گردش م در جنگل« -)يگبا خست( هام
   .)33همان ( »)...ثكم! (طبيعت) ثكم(نم ك يمن فرار م. دوند يام م يآنها در پ. دويد

مربوط  يها و آتش و نشانه كخا ،باد ،ت وجود عناصر چهار گانه آبكب يتئاتر يدر دنيا
 La dernière )  (راپكـ آخـرين نـوار   هـوا در   عنصـر . ندنك يرا ايفا م يدام نقش اساسكبه هر 

bande  شود و يا همـين عنصـر    يخاطرات گذشته شنيده م يه درآن صداكاست  يهمان فضاي
ه در غروب آفتاب والديمير و اسـتراگون دستهايشـان   كآن زمان . ندك يپيدا م كيمتافيزي يا جنبه

ه كـ  يجا پنهان است و يا همچون بادك» هوهوهو يخدا«كنند تا بدانند  را رو به آسمان بلند مي
  .وزد يها م شاخه يدر البه ال

  )29پرده اول ( 1ها شاخه يال باد در البه ،آه: استراگون
ه والديمير و استراگون بـه  كاست  يه يا سرزمين موعودكدارند  يت ريشه در زمينكآثار ب

در آن مـدفون   يه وينـ كاست  يا آورند و يا تپه يدر م يها را از پا فشكمحض رسيدن به آنجا 
باشـد   يتواند آتش مقدس يعنصر آتش م. ندك يآن را حمل م كيه الك يا است و يا شن و ماسه

رها كه پيك )Le Dépeupleur( گم شدگاندر  يشود و يا گرما و حرارت يور م شعله راپكه در ك
جريـان خـاطرات و    ،ماند و آخر عنصر آب ينم يجز نگ و نل باق يسوزاند و از آن چيز يرا م

آورد همچـون   يزند و تصـاوير گذشـته را بـه يـاد مـ      يموج م ،يابد يه جريان مك يآب ،ها گذشته
 فردسـانان تمـام  . ه از آن دو پنجـره پيداسـت  ك يرنگ يستركخا يخاطرات نگ و نل و يا دريا

  .اند در پشت دريا كه سمبول زايش و تولد است محصور شده اي گونه به يپايان باز
ايش اسـت  ترين عناصر نمـ  شخصيت يكي از كانوني از آنجايي كه: يپرداز تيشخص -3

 ،خالي به وسيله تضاد در اين راستا بكت با ايجاد فضاي خالي يا تقريباً .)103ناظرزاده كرماني (

                                                           

1-  The Wind among the Reedsشعر بـه همـين نـام     يا مجموعه) 1875-1939(يتس .يب.يولدب ي، شاعر ايرلند
   .سروده است
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 فردسـانان آرايـي   در اين صحنه). 28 ينيوي( سازد گر مي حضور فيزيكي بازيگران را بيشتر جلوه
 يه بـر رو كـ هـام  . ننـد ك يمـ  دست و پنجه نـرم  يبا زوال جسمان يا ه گونهت بكآفريده شده ب

انـد و در   خـود را از دسـت داده   يه هـر دو پـا  كنگ و نل  ،وب شدهكچرخدارش ميخ يصندل
   هـايش ور   اسـتراگون بـا پـوتين    ،سـت يوالديمير قادر به نشستن ن ،نندك يم يسطل آشغال زندگ

ور كـ پـوتزو  . آزارانـد  يه به گمان او پاهايش را مـ كيابد را ب يرود تا شايد در درونشان چيز مي
. فرو رفته اسـت  كاز خا يتا گردن در تل خوش يروزهادر  يوين ،ناشنوا و گنگ كياست و ال

ه در آن كـ اسـت   يوت و مرگـ كسـ  يايصحنه گو فردسانان حاضر درتمام  ينينش انزوا و گوشه
 يصـندل  يا بر روياند  فرو رفته يگل و ال ا دريت افراد كب يايدر دن). 785 نيونيم( غوطه ورند
و هر آنچـه در اطرافشـان اسـت     ناشناخته گم و سرگردان ينيا در سرزميند و يزندان يچرخدار
 آنهـا . بلنـد  ييها سته و پنجرهكش يها پر آب، شاخه يها رود حفره يشان به شمار ميبرا يديتهد

ت هر آن قادر اسـت تـا رنـج    كب نانفردساجسم ناتوان . همواره از جسم خود در رنج و عذابند
نـد  ك يمـ  ييخودنمـا  شـان  نار جسم درمانـده كاما آنچه در . ناقص را اعالن بدارد يداشتن جسم

مفهـوم و   يات همراه با القاكرار حركت. ابندي يالم تقدم مكه بر كآنهاست  يها ات و ژستكحر
ش يـ ده و زايـ پد كيـ  كات، دركـ حر ين فـرم ظـاهر  يرا بينو به ذهن همراه است ز يا شهياند

 يكيات و قـدرت سـمبول  كـ رار حركـ ت). 14بنوا (تنگاتنگ وجود دارد  يا خاص رابطه يسمبول
تئاتر به همـان انـدازه   «: د يگو ين باره ميو در اكونسي. نندك يرا خلق م ييعناصر صحنه زبان نو

اصـر  گرفت، بـه عن  يضمائم را به باز يالزم است تا تمام...ز هستين ياست بصر يداريه شنك
م يات و پـانتوم كـ ، حرهـا  و زبان از ژسـت ...ديت بخشينيا عها ر ور جان داد، سمبولكصحنه و د

ت او كبفردسانان از  يكمنحصر به فرد هر  يها ژست). 63 وكونسي( »شود يزاده م) يالل باز(
ـ از ا يه بـه خـوب  كـ دهـد   يقـرار مـ   يس زبـر دسـت  ينـو  شنامهيرا در زمرة نما     ده آنتـونن آرتـو  ي

)Antonin Artaud( الوگيـ الم و دكـ آن بـر   يو برتـر  اتكـ حر يه همانـا قـدرت افسـونگر   ك 
Envoûtement supérieur des gestes sur la parole. در شـنامة  يدر نما. نـد ك يمـ  يرويـ است پ

  .وگاستينات خاص يتمر ياير و استراگون گويميات والدكحرگودو  انتظار
  درخت؟ -استراگون
  نوبت توست؟ -ريميوالد
  نه؟يب يخدا منو م ينك ير مكتو ف -گوناسترا
  )153پرده دوم . (د چشمها رو بستيبا -ريميوالد
  



  13  ... ةشنامينما پژوهشي پيرامون دو

انگر يـ ت بكـ ستد به گفتـه خـود ب  يا يه استراگون به صورت درخت ميكن گفتگو زمانيدر ا
  ).153ت كب(وگاست ي 52ن شمارة يتمر

، يزخمـ  ييپـا  اند، استراگون با جسمشان مواجه يتكحر ياغلب با ب فردسانانت كدر آثار ب
در حادثـه  شـان را  يه پاهاكـ نگ و نل لنگد،  يلو مكهام فلج،  گرفتار شده، يدر درون تور كيال

 يا هـم در حفـره   يلـ يتا گردن در گـل فـرو رفتـه و و    ينياند، و از دست داده يدوچرخه سوار
ون، نگـاه، ژسـت و   كامـا زبـان سـ   . اند وم شدهكون محكس يا همه آنها به نوعيگو. حبس است

ت با وجود كفردسانان ب. شوند يرا موجب م يزبان تئاتر يدگيچيها خود پ نار واژهكرات در اشا
 داشتن و بودنت بين كاز نظر ب. نياز است يه در اطرافش است بكاز هر آنچه  يجسمان ينيازها
توانـد   يت از آن برخوردارنـد هرگـز نمـ   كبفردسانان ه كآنچه . توان يافت يرا م ياساس يتفاوت
فـرد   يست چگونگيه قادر نكداند  يم يت داشتن را به منزله اصلكرا بيز. ودنشان باشدب يگويا
از  ،نويسان آوانگـارد هـم عصـرش    بكت عليرغم متون نمايشنامه). 170دوروزوا (ند كه يرا توج

 ويهـاي   احساسات و عواطف انساني دوري نجسته و همچنـان ايـن مسـأله در كـانون نوشـته     
 كـت همـواره مملـو از احساسـات و وابسـتگي بـه يكـديگر هسـتند        ب فردسـانان وجود دارد و 

بـه يكـديگر منشـأ پيـدايش نظـام زوجـي در        فردسـانان اين وابسـتگي  ). 15ناظرزاده كرماني (
 .هاي بكت است نمايشنامه

ه كـ گـوش   ها از موقعيـت چهـار   در اين دو نمايشنامه با توجه به نمايش مورب شخصيت
ديگر حضـور  كـ نـار ي كبه صورت جفـت جفـت در    لباًه غاكويژگي آن وجود چهار شخصيت 

برخـورداري از چهـار شخصـيت     در ابتدا اين وضـعيت بـه واسـطه    .توان بهره جست دارند مي
ند ك ل از سه شخصيت است منسجم جلوه ميكه متشكدر مقايسه با حالت سه گوش  كدراماتي

شخصـيت پيـام    تكه بكز هندسي آن از شخصيت است كاما بارزترين ضعف آن تهي بودن مر
  ).13 ژينستيه( ندك آور را در آن جايگزين مي
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  ) La diagonalisation(ش مورب فردسانان ينما

Didi         Pozzo    
  

   

  

Gogo            Lucky  

 )در انتظار گودونمايشنامه  فردسانان نمايش مورب(

Hamm Nagg  
      

       

Clov          Nell  

  )پايان بازينمايشنامه  فردسانان نمايش مورب(

  

  
  )جفت بودن آنها(ارتباط بين فردسانان 

  
  

  عدم ارتباط به صورت جفت جفت 
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  . شـوند  يصـحنه ظـاهر مـ    يت به صورت جفـت جفـت بـر رو   كآفريده شده ب فردسانان
جـايش بلنـد    توانـد از  ياگر هام نمـ . اند شده كيهايشان با هم ي ه به واسطه تفاوتك يهاي جفت

ايـن   يتمـام . بـردة اوسـت   كـي پـوتزو اربـاب و ال  . لو قادر به نشستن نيسـت كشود در عوض 
تـوان گفـت    يدر واقع م. وجودش است يه انسان همواره تابع دوگانگكها بيانگر آنست  تفاوت
واحد در گردش است و ايـن موجـود    يناپذير موجود اجتناب يت حول محور دوگانگكتئاتر ب

ت هرگـز آن را  كـ ب فردسانان هكاست  ييايوبودن ر كيي. است ياز خود و ديگر يواحد تلفيق
 كيي: اين مطلب است يه گوياك يروياي. يابد يآنها تحقق نم ينند اما اين امر براك يفراموش نم

  .بودن همانا نبودن است

  نتيجه
همنـوع  ارتباط بـا   يقادر به برقرار يتكان بفردس. است يت سرشار از مفهوم تنهايكآثار ب
. دهد تا خود را بهتـر بشناسـاند   يت سالمت جسم خود را از دست مكفرد سانان ب. خود نيست
جسـم  . اوسـت  كيتحر يب ون وكه بيانگر سكآورد  يرا به زبان م يهاي الم تنها واژهك يدر آرزو
ه جسـمش بـه   كرود  يت قرار دارد و تا آنجا پيش مكب فردسانه بر سر راه كاست  يناقص سد
ه چونـان  ك يفردسانانت با خلق كب. اش است يوت درونكس يه گوياكشود  يبدل م 1يمونولوگ
 يضعف بشر است انسـان  يه گوياك يدر تئاتر ،اند محصور شده يحبس شده در اتاق يصداهاي

ت بـا مشـاهده   كـ ب. و مـرگ توجـه دارد   يمفهـوم پـوچ   يه بـه آنسـو  كگذارد  يرا به نمايش م
از ديد او دنيا صحنه تئاتر است و . پردازد يها م به بيان واقعيتطنزآلود  يانسان با زبان يروزمرگ

هـا خـود    ه در آن غير باورها همان باور ما و نبـود ارتبـاط بـين انسـان    كاست  يتئاتر خود دنياي
انسـان بـه دنبـال     يهـا و دردهـا   شاندن رنجكاو با به تصوير . پر شور را به همراه دارد يارتباط

   ت كـ سـاخته ذهـن ب   يپـس در واقـع در دنيـا   . دن دردهاي بشر استپايان دا يبرا ييافتن راه
 يت عـادت را تنهـا چـاره بـرا    كب. ن استكغير مم ياركگر بودن  تفاوت بودن و تنها نظاره يب

اي است كه ما را از آسـيب   عادت همان زره ،به عبارت ديگر. ندك يم يانسان معرف يها ينااميد
يعني از همان جهان احساسـات كـه    ،كند پذير است حفظ ميبيني ناپذير يا مهار نا هر آنچه پيش

عبـارت اسـت از تـالش    ... رسالت بنيادين عادت: در نظر بكت چيزي نيست مگر تضمين رنج
                                                           

هاست كه در صحنه  در تئاتر سخن يكي از شخصيت. گويند گويي يا مونولوگ كه به آن سولي لوك  نيز مي تك -1
، 1377رجمه سهيال فتـاح، سـمت،   ، تتئاتر و مسائل آن ،ميشل ،وييني: رك. كند يا خود را تنها تصور ميتنهاست و 

  .44 ص
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دائمي براي ايجاد سازگاري و سازگاري مجدد ميان خلق و خوي مزاجي ما با شرايط حاكم بـر  
  ).44 آلوارز(جهان 
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