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زبان ديداري و تجسمي اشياء در نفي زبان كالمي در آثار بكت  
  

  مرتضي بابك معين

چكيده  
تئاتر را بيش از آنكه متني ادبي بدانيم، بايد يك حضور و تجربه قلمداد كنيم؛ زيرا واقعيت ادبي 
و تخيلي هنر چيزي است جدا از بازنمود و تحقق فيزيكي آن در زمان و در فضاي صحنه. آثار 
بكت را ميتوان بروز عيني اين ادعا دانست. تمركز بر حضور اشياء و صحنهپردازي، گوياي 
گرفتن از جوهرة ادبي و تخيليِ هنر و رفتن بهسوي تئاتري ناب است؛ آشناييزدايي از  فاصله
نظام نشانهاي زباني با كاركردي ارجاعي هم گامي است بهسوي خلق اين تئاتر ناب. در آثار 
بكت، زبان ويژگي داللتگري خود را از دست ميدهد و بهجاي آن، اشياء و فضا داللتگري 
ميكنند. در آثار اين نمايشنامهنويس، زبان متني داراي اهميتي فروتر از زبان اشياء و صحنه 
است. درواقع، بكت در نفي ديكتاتوري نظام نشانهاي زباني و فراتر از ديالوگ، بهدنبال زبان 
تئاتريِ نابي است كه جاي آن نظام كالمي را بگيرد. ميتوان ادعا كرد در اين آثار، اشياء و 
صحنهآرايي از يكسو تحقق مادي، ديداري و تجسمي نظام نشانهاي زباني است و از سوي 
ديگر زبانِ هرآنچه ميتواند روي صحنه گفته شود و معنا دهد، زباني است بهغايت مستقل از 
گفتار كالمي. براساس اين، اشياء كاركرد آرايهاي و تزييني خود را از دست ميدهند و به 
نشانههايي تبديل ميشوند كه هركدام در ارتباط با شخصيتها، بر چيزي داللت ميكنند. اين 
مقاله نشان ميدهد چگونه بكت با آشناييزدايي از زبان و نقش داللتي آن و با تكيه بر نقش 
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نشانهاي و داللتي اشياء، از اصول تئاتر سنتي فاصله ميگيرد و تئاتر ناب خود را تعريف 
ميكند. 

واژههاي كليدي: بكت، زبان، نقش داللتي زبان، نقش نشانهاي اشياء، تئاتر ناب.  
  

1. مقدمه 
پرسش اساسياي كه اين مقاله برآن است به آن پاسخ دهد، اين است كه آيا تئاتر بكت از 
برخي جنبهها در راستاي انديشههاي انقالبي آنتونن آرتو(1) در حوزة تئاتر براي خلق نوعي 
زبان تئاتري ناب نبوده است و اگر جواب اين پرسش مثبت است، اين جنبههاي متفاوت 

كداماند. ميتوان ادعا كرد كه همسو با انديشههاي آرتو:  
تئاتر بكت با نفي تئاتري با ادعاي روانشناختي كه بهشكل پايهاي مبتني است بر 
ديكتاتوري مطلق زبان گفتاري، تنها بهدنبال آن است كه فراتر از ديالوگ گفتاري، به 
نوعي زبان تئاتري ناب يعني به زباني عيني دست يابد كه بتواند مستقل از زبان 

      .(Artaud, 1964: 54) گفتاري مستقيماً بر احساس تماشاگران تأثير بگذارد
 آرتو برآن بود تا تئاتر را از جنبههاي رئاليستي برهاند و آن را از حقارت نگاه روانشناختي 
خالص كند. درواقع، با نفي زبان شنوايي اصوات، به «زبان ديداري اشياء» (Ibid, 136) متوسل 
ميشود. آثار بكت تاحد بسياري بازتاب چيزي است كه آرتو در تئاتر بهدنبال آن بود. كسي كه 
ميزانسن را ماديتبخشي ديداري و تجسمي زبان گفتاري ميداند؛ يعني زبان آنچه كه ميتواند 
مستقل از زبان گفتاري روي صحنه گفته شود و معنا دهد؛ درواقع هرآنچه كه بيان خود را در 
فضا پيدا ميكند. ژستها و اشياء به كمك شخصيتها ميآيند تا آنچه را كه زبان كالمي قادر 

به بيان آن نيست، به آن عينيت بخشند و بيانش كنند.  
اگر در تئاتر بكت قرار باشد به عنصري اشاره كنيم كه حضور پررنگ و گريزناپذيري داشته 
باشد، اين حضور بيشك، حضور اشياء است كه با حضور شخصيتها گره خورده است. 
هميشه نشان و ردپايي از ارتباط خاص شخصيت با اشياء وجود دارد و شخصيت با ارتباط 
خود با چيزها خود را تعريف ميكند. به عبارت ديگر، شخصيتها مدام به اشياء آويزاناند و 
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هستي آنها معنايشان را از اين ارتباط كسب ميكند. لودويك ژانويه1 در اينباره بهدرستي 
مينويسد:  

قهرمان بكت درحالي كه با اشياء پيوند خورده است درخصوص آنها تفكر ميكند، به 
لطف حضور آنها آنچه را كه تهديديش ميكند از آنچه حمايتش ميكند تمييز 
ميدهد. قهرمان بكت خود را به آنها گره ميزند، ميپيچاند، آنها را نوازش ميكند و 

به نام ميخواندشان (66 :1966).   
بازي3 آخر گدو،2 انتظار در( بهجز آثار نمايشي بكت كه بهتفصيل به آن خواهيم پرداخت 
خوبي)4 در ديگر آثار بكت نيز شاهد حضور هميشگي و لجوجانة اشياء در  روزهاي چه آه و
ميميرد،5 بدون حضور پررنگ خودكار  مالون غياب نظام كالمي هستيم: مالون، شخصيت اثر
خود هستي ندارد. پيوند هستي شخصيتها به حضور اشياء در آثار ديگر غيرنمايشي بكت نيز 

ديده ميشود كه پرداختن به آن خارج از بحث اصلي اين مقاله است.  
تئاتر بكت با تخريب نشانههاي زباني و با بازي بازيگوشانه با آنها براي تضعيف نقش 
ارجاعي و صريح زبان از يكسو و با اهميت دادن به حركات و ژستهاي شخصيتها و كنش 
آنها بر اشياء و ميزانسن از سوي ديگر، خود را بهعنوان تئاتري پيشرو تثبيت ميكند. به 
عبارت ديگر، بار معنايي تئاتر در نفي نظام كالمي بر عهدة نظام ديداري اشياء است و همين 

جابهجايي نشانهاي اساس تئاتر بكت را تعريف ميكند.  
  

2. نفي نظام زبان ارجاعي  
ميتوان ادعا كرد كه در آثار بكت بهطور كلي، زبان كاركرد ارتباطي و ارجاعي خود را از دست 
داده و فقط دال بر هستي شخصيتهاست. به عبارت ديگر، در اين آثار شخصيتها به اصواتي 

تقليل مييابند كه از طريق آنها فقط بهدنبال ثابت كردن هستيشان هستند.   
در تئاتر بكت، نشانههاي زباني دچار هرجومرج ميشوند، رابطة قراردادي ميان دال و 
مدلول مخدوش ميشود، زبان خود را تخريب ميكند و اين هرجومرجِ نشانهاي با 
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آشناييزدايي از نظام گفتاري معمول، صريح و ارجاعي، نظامي گشوده و باز ميآفريند و 
اينگونه راه را براي معاني ضمني، استعاري و نمادين هموار ميكند. به اين ترتيب، بهسبب 
آشفتگي نظام نشانهاي كالمي ميتوان ادعا كرد كه تئاتر بكت هم آنگونه كه آرتو خواسته بود 
«خواب و آرامش نشانهها و معنا را درهم ميريزد.» (Artaud, 1964: 147). به عبارت ديگر، 
اغلب، بازي نشانههاي كالمي و سرگشتگي و شناوري دالها ما را از سطح معناي صريح و 
قطعي به سطح ژرفتري از معنا هدايت ميكند كه جايگاه عدم تعين معنايي است. به اين 

ترتيب، متن همانگونه كه آرتو گفته بود، سيطرة بينهايت امكانات معنايي ميشود.  
و اصوات و شناوري دالهاي بيمدلول- كه  از يكسو تكرار بيوقفة نشانههاي كالمي
ميتوان آن را به قايمموشكبازي واژهها يا رقص آنها تعبير كرد- و از سوي ديگر تكرار 
حركات و ژستهاي شخصيتها و تعاملشان با اشياء هم مانع پيگيري و پيشرفت عملياي كه 
آغاز شده است ميشود و هم خود بيوقفه تكرار ميشود تا درنهايت بهشكل پارادوكسيال، 
درعين جابهجاييهاي بسيار، كليت تئاتر ايستا و منسجم بهنظر آيد. ازاينروست كه ژرژ گودن 
تئاتر بكت را در اوج بينظمي داراي نظمي خاص ميداند: «شكل در آثار بكت بهنوعي بهدنبال 
القاي بيشكلي است، بهدنبال خلق احساسي بهغايت مغشوش و آشفته؛ اما چنانچه با نگاهي 
Godin, ) «.موشكافانهتر اين آثار را تحليل كنيم، خواهيم ديد همهچيز بسيار حسابشده است

57 :1994). در تئاتر بكت، حرف زدن كاركرد ارتباطي خود را از دست ميدهد تا كاركردهاي 

ديگري پيدا كند. شخصيتها حرف ميزنند تا بدانند كه هستند: درواقع حرف زدن براي آنها 
بهمعناي «شنيده شد» است؛ بهمعناي «اينكه انساني هستند بين بقية انسانها». آنها با حرف زدن 
به دنبال برقراري ارتباط با ديگري نيستند؛ بلكه با شنيده شدن و جواب گرفتن ميفهمند كه 
وجود دارند. ازاينرو، اغلب نشانههاي زباني دالهاي سرگردانياند كه فقط براي اثبات هستي 

به زبان ميآيند. شخصيتها به ضعف زبان گفتاري در داللت كردن آگاهاند: 
ميگويد: «كلمات شما را رها ميكنند، آري شما را  خوبي، روزهاي چه آه ويني، شخصيت
رها ميكنند. خوب تا وقتي بيايند، چكار ميتوانيم كنيم؟ آرايش كنيم، اگر نكردهايم و اگر شك 
 .(Beckett, 1974: 23) «.داريم ناخونامون رو تميز كنيم، اگر نيازي به تميز كردن داشته باشند
بازي: «كلماتي را كه به من آموختي بهكار ميبرم. اگر نميخواهند ديگر چيزي  آخر در
  .(Beckett, 1957: 64) «.بگويند، كلمات ديگري به من بياموز. يا اينكه بگذار خاموش باشم
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تئاتر بكت با نشان دادن نابسنده بودن زبان متني، بر ميزانسن دكور و بهويژه اشياء و چيزها 
به زبان ديداري چيزها متوسل  صحه ميگذارد. درواقع، او نيز مانند آرتو فراتر از زبان كالمي
ميشود. بنابراين، زبان اشياء با حضور مصرّ و كاركرد دراماتيك، نمادين و فلسفيشان، جايگاه 

مهمي در آثار بكت دارند.  
  

3. كاركرد دراماتيك اشياء  
در آثار بكت، دكور برهنه و عريان است: درختي خشك در كورهراهي دورافتاده در نمايشنامة 
باند، دشتي با  آخرين بازي، ميزي در اتاقي شلخته در آخر گدو، اتاقي بدون اثاثيه در انتظار در
چه آه خوبي؛ اما سنها پر از اشياء متفاوتاند. ويني در روزهاي چه آه علفهاي سوخته در

با تمام دقت ساك خود را وارسي ميكند و از درون آن مسواك، خميردندان،  خوبي روزهاي
قاب عينك، عينك دستي، شيشة عطر، ذرهبين، شانه، سوهان ناخن، يك هفتتير و يك جعبة 
قبل از  كراپ باند، آخرين موسيقي يعني مجموعهاي از چيزهاي نامربوط را بيرون ميآورد. در
بگويد بهدقت جيبش را وارسي ميكند و از درون آن پاكت نامه و يك دستهكليد  آنكه كالمي
بيرون ميآورد. با دستهكليد در كشويي را باز ميكند كه از درونش قرقره و يك موز را بيرون 
هم  گدو انتظار در ميكشد و كشوهاي ديگر نيز حاوي قرقرههاي ديگري است. در نمايشنامة
استراگون جيبهاي كثيفش را بادقت وارسي ميكند. الكي هم با يك چمدان سنگين، يك 
صندلي تاشو، يك پاكت و يك مانتويي كه در دست دارد بهسختي خود را ميكشاند و يك 
هم يك  بازي آخر عدد مرغ، يك قرص نان و يك بطري شراب از پاكت بيرون ميآورد. در
چهارپايه، دستمال، ساعت و عينك مدام حركات و گفتوگوهاي شخصيتها را پيش ميبرند. 
انتظار در اين اشياء گاه كاركردهاي ناب كميك دارند: مانند كاله مسخرة شخصيتهاي
و يا كفشهاي كهنة استراگون؛ روشي كه والديمير بارها و بارها كالهش را برميدارد،  گدو
داخلش را نگاه ميكند، به درونش دست ميكشد، تكانش ميدهد، فوتش ميكند و دوباره 
يا بازي با  گدو؛ انتظار در سرش ميگذارد؛ يا تبادل طوالني كالههاي شخصيتها در نمايشنامة
چمدان كه الكي آن را زمين ميگذارد و دوباره برميدارد، حركتي كه بارها تكرار ميشود و 
آخرين درواقع فضاي حركات مسخرة سيرك را تداعي ميكند؛ يا پوست موزي كه كراپ در

رويش سر ميخورد و ميلغزد.   باند
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براساس شيوة كميك، شاهد بازي دائمي و نظاممند شخصيتها با اشياء هستيم. در 
تمام نمايشنامه حول بازي با كفش ميچرخد: بهمحض باال رفتن پرده،  گدو انتظار در نمايشنامة
استراگون سعي ميكند كفشهايش را بيرون آورد، آنهم با دو دست. او تمام كوشش خود را 
ميكند، سپس نفس عميقي ميكشد و دوباره با تمام تالش همت خود را از سر ميگيرد. چند 
لحظه بعد دوباره همان بازي از سرگرفته ميشود و عاقبت موفق ميشود كفشهايش را بيرون 
آورد. در آخر پردة اول، كفشها را در دست دارد و آنها را گوشهاي ميگذارد. اول پردة دوم، 
كفشها دوباره ظاهر ميشوند و در آخر نمايش، استراگون پس از كوشش و همتي دوباره براي 
بيرون آوردن كفشها، لحظهاي استراحت ميكند و سرانجام آنها را بيرون ميآورد، بلند 
ميشود و آنها را در دست ميگيرد. بنابراين، بازي با كفش كه نمايش با آن آغاز و با آن هم 
بهپايان ميرسد و اينگونه ارزشگذاري و برجسته ميشود، مدام سبب وقفه در روند 

روبهجلوي داستان ميشود.  
بهشكلي موازي با بازي كفشها، والديمير با كاله خود بازي ميكند: كالهش را برميدارد، 
به درونش نگاه ميكند، دستش را درونش ميچرخاند، تكانش ميدهد و دوباره بر سر 

همين حركات تكرار ميشود.   ميگذارد. در آخر نمايش، دوباره و دقيقا ًً
پوتزو نيز درگير همين حركات مكانيكي تكراري است: عينكش را برميدارد و دوباره 
ميزند. شروع به پر كردن پيپش ميكند و بعد از روشن كردنش، آن را از دهانش بيرون 
ميآورد و به آن خيره ميشود. دوباره همين حركات تكرار ميشود. همين حركات را با اسپري 
نيز ميكند: آن را از جيبش درميآورد، بعد از مصرف دوباره در جيبش ميگذارد، باز آن را 

بيرون ميآورد، مصرف ميكند و دوباره در جيبش ميگذارد.  
همين بازي را الكي با چمدان، پاكت و صندلي تاشو دارد: چمدان و پاكت را زمين 
ميگذارد، جلوتر ميرود، صندلي را باز ميكند، زمين ميگذارد، برميگردد، چمدان و پاكت را 
برميدارد و سپس دوباره چمدان و پاكت را زمين ميگذارد، جلو ميرود، صندلي را جابهجا 

ميكند، برميگردد و چمدان و پاكت را برميدارد.  
درواقع، تكرار و تضاد ژستها و حركات بهمنظور جابهجايي حداقلي و بيمعناي اشياء، به 
حركات شخصيتها ويژگي پوچي، بيمعنايي و مكانيكي ميدهد كه خود مولدّ تأثيرات كميك 
است. اما فراتر از كاركرد كميك، كفش، كاله، پيپ و اسپري همگي اشكال صحنهاي و ديداري 
هستند كه برگشت دائمي و مصرانةّ آنها به نمايش ريتمي خاص ميدهد و درنهايت، بنياد يا 
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جوهرة اصلي نمايشي را بهوجود ميآورند. همين حركتهاي كميك و در عين حال 
هم بارها تكرار ميشود: كالو چهارپايهاي را مدام جابهجا ميكند، از  بازي آخر ريتمدهنده، در
آن باال ميرود، پايين ميآيد و دوباره آن را جابهجا ميكند و همان حركت باال رفتن و پايين 
آمدن تكرار ميشود. در همين تئاتر، هام با عينك خود بازي ميكند، عينك را در دست ميگيرد، 
ميگذارد، برميدارد، به زمين ميافتد، دوباره برش ميدارد، با آن بهترتيب به بيرون، داخل سن و 
سالن اشاره ميكند يا دستمال خود را از جيب درميآورد، تا ميكند و دوباره در جيب ميگذارد. 

است.  گدو انتظار در بازي با دستمال در اينجا معادل بازي با اسپري در نمايشنامة
نيز كاري است كه همواره تكرار ميشود؛ بازي  بازي آخر بازي كالو با سگ مخملي در
صحنهاي كميكي كه حركتي مكانيكي و بيمعنا را تداعي ميكند. مانند بازي استراگون با كفش 
هام با  كه نمايش را شروع ميكند و ميبندد، اينجا نيز نمايش با بازي با زيرپيراهن كهنهاي كه

آن صورت خود را خشك ميكند، شروع و بسته ميشود.  
ميبينيم كه در بيشتر آثار بكت اشياء عناصر اجتنابناپذير بازي شخصيتها بهشمار 
ميآيند؛ بازي بهمعناي وسيع آن: هم بازي صحنهاي و هم بازي كميك. درواقع، آنها هم مادة 
اصلي نمايش هستند و هم به آن ريتم و حركت ميدهند و بهنوعي ميتوان ادعا كرد كه نمايش 
با وجود آنها تداوم پيدا ميكند. بنابراين، آنگونه كه ژيرودو ميگويد: «نمايشنامهنويس اينجا 
يك هنرمند بيشيء و وسيله نيست». درواقع، تئاتر بكت قبل از هرچيزي آنسان كه يونسكو 
اعتقاد داشت: «تئاتري است كه اشياء به بازي گرفته ميشوند و به آنها زندگي داده ميشود. 

   .(Ionesco, 1966: 63) «.لذا بيشتر نمايشي براي ديدن است تا براي شنيدن
  

4. معناي نمادين اشياء  
در تئاتر بكت اشياء فقط داراي كاركردي كميك و صحنهاي نيستند؛ بلكه انتخاب آنها بدون 
نيت نيست و ازاينرو ميتوان آنها را حامل معنا و يا دستكم داراي القايي نمادين دانست. 
الكي با آن كشيده ميشود و شالقي كه پوتزو در دست  گدو انتظار در طنابي كه در نمايشنامة
بازي، سوت زدن هام براي  آخر دارد، القاكنندة معناي ارتباط ظالمانة برده و سرور است. در
صدا كردن كالو، مانند سوت زدن براي سگها، نشانه و تداعيكنندة همان ارتباط بين برده و 
صداي سوتي كه از منبعي نامعلوم ميآيد و شخصيت را  بيگفتار، عمل سرور است. در
بهشكلي مكانيكي به عمل واميدارد، نماد همان استبدادي است كه انسانها را به ماشين تبديل 
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ميكند. بنابراين شالق، طناب و سوت همگي ميتوانند معناي نمادين همة قدرتهاي 
زورگويي باشند كه ديگران را به بند ميكشند.  

گدو، نگاه وسواسانه و مضطرب پوتزو به ساعت كه مبادا «زمان  انتظار در در نمايشنامة
ساعتي كه طنينش  حضور پررنگ بازي، آخر متوقف شده باشد» (Beckett, 1952: 64) و در
«به كار آخرالزمان ميآيد» (Beckett, 1957: 67) ممكن است بيان نمادين دلمشغولي زجرآور 
شخصيتها به زمان باشند؛ القاي معناي انتظار و لحظة آخر (هر دو تيتر در خود دغدغة زمان 
را دارند)؛ لحظهاي كه شخصيتها از رسيدن آن آگاهاند؛ ولي پيوسته خود را سرگرم ميكنند تا 

به آن نينديشند.  
درگيري بيهودة استراگون براي درآوردن كفش ميتواند بيان طنزآميز مبارزة بيهودة انسان در 
رويارويي با مرارتهاي هستي باشد. جملة اول نمايشنامه بيان اين تالش بيهوده است: «چيزي 
براي انجام دادن نمانده است.» (Beckett, 1952: 9). خالي بودن كفش و كاله كه استراگون و 
والديمير بهشدت آنها را تكان ميدهند و وارسي ميكنند و به درون آنها دست ميكشند تا 
شايد «چيزي» از آنها بيفتد، بر زندگي بيمعنا و بيمحتوا و خالي داللت دارد: «هيچچيزي، 
هيچچيزي براي ديدن ندارد.» (Ibid, 10). ازاينرو، بهنظر ميرسد انسان جهان بيرون را بيهوده 
و از روي ناتواني خود متهم ميكند و با آن درميافتد: «و انساني كه تماماً كفش خود را مقصر 

  .(Ibid, 12) «.ميداند حال آنكه خطاكار واقعي پاست
در عناصر دكور نيز بر پيري، تباهي و مرگ داللت ميكنند. درخت خشك در نمايشنامة
گدو: اگر اين درخت بهفاصلة يك روز گل ميدهد، نه براي القاي معناي تحول و گذر  انتظار
زمان است؛ بلكه بيشتر براي آن است كه سرگرداني زماني و مكاني شخصيتها را با تأكيد 
فضاي خالي اتاق با پنجرههايي در ارتفاع باال، با پردههايي  بازي، آخر بيشتري بيان كند. در
افتاده و تابلويي برگشته بر روي ديواري لخت و برهنه همگي بهمعناي نفي هرگونه ارتباط با 
جهان زندة بيروني و جهان روبهزوال دروني است: «چيزي در افق نيست» و همهچيز «صفر و 
عدم» (Beckett, 1957: 46 & 48) است. دانهها كه نماد زندگي و تداوم آن هستند 
«نميرويند» و «هرگز هم نخواهند روييد» (Ibid, 27-28). درواقع، جهان بكتي جهاني است 
كه بهگفتة فرانسوا نودلمن، «هر توليدمثلي خود يك مصيبت اعظم است.» (103 :1998). 
هركسي كه توليدمثل كند و تباري از خود برجاي گذارد «يك  بازي آخر اينجاست كه در

توليدكنندة نفرينشده» و «يك شهوتران ملعون» (Beckett, 1957: 23-24) است.  
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در جهان بكتي، هم موجودات و هم چيزها سير آهسته و بازگشتناپذيري بهسوي نيستي و 
عدم دارند: والديمير آخرين هويجش را به استراگون ميدهد و ميگويد آخريش را طول بده، 
«ازش ديگه چيزي نمانده است» (Beckett, 1952: 26). فرداي آن روز فقط تربچه و شلغم 
باقي مانده است. درواقع، مزة چيزها هم رو به بيمزگي ميرود و استراگون ميگويد: «هرچقدر 
جلوتر ميرويم، همهچيز خرابتر ميشه.» (Ibid, 27). پيپ هم درگير همين سرنوشت 
بهتر از اولي بود.» (Ibid, 38). سگ  ميخوانيم: «دومي گدو انتظار در ميشود. در نمايشنامة
هام باشد كه مدام  كه نميتواند خودش را سرپا نگه دارد، ميتواند تصوير بازي آخر بيپنجه در
در صندلي چرخدار نشسته است. در اين اثر، اشياء و چيزهاي اطراف هام ناپديد ميشوند و 
همه بهسوي نيستي ميروند: «چرخ دوچرخهاي نمونده» (Beckett, 1957: 22)، «... فرني 
 ...» ،(Ibid, 89) «پتويي نمونده ...» ،(Ibid, 76) «قرصي نمونده ...» ،(Ibid, 23) «نمونده
آرامبخشي نمونده» (Ibid, 949)، «... كفني نمونده» (Ibid, 102). درواقع، اشياء، نشانهها و 

ديداري و عيني قانون كلي جهان بكتي هستند؛ جهاني بهسوي نيستي و عدم.    شواهد
  

5. داللتهاي فلسفي اشياء و فضاها  
فراتر از هر نمادگرايي، ميتوان گفت اشياء در عين بيمعناييشان داللتي معنايي دارند. اغلب، 
گرايشي وجود دارد كه تئاتر بكت را به فلسفة پوچي- كه سارتر و كامو مطرح كرده بودند- 
نزديك كند. به عبارت ديگر، فراتر از معاني نمادين و ضمني، حركات و توجه موشكافانهاي كه 
شخصيتها براي كشف ابژههاي پيشپاافتاده نشان ميدهند و يا دربارهشان صحبت ميكنند، 
ممكن است در خود حاوي معنايي فلسفي باشد. اين حركات و توجههاي بيمورد و بيمفهوم 
كه  به اشياء در نگاه اول، با درنظر گرفتن تكرار وسواسانة آنها و با توجه به نشانههاي كالمي
يكباره در كنار نشانههاي سردرگم ديگر ظاهر ميشوند، روزنههايي هستند كه ما را يكباره به 
سطح معنايي ژرفتري هدايت ميكنند. براي مثال، در پايان بحث و جدلي كه دربارة هويج و 
شلغم بين والديمير و استراگون درميگيرد، در آخر اين مكالمه- كه در آن نشانههاي زباني 
ناگهان با استفاده از  بيهيچ نظم زباني و بيربط با يكديگر پشتسر هم ميآيند- والديمير
ضمير خنثي، كلي و نامعينِ «اين» به انديشة خود جنبهاي فراگير ميدهد و ما را از سطح 
ظاهري گفتوگويي بيمعنا و پيشپاافتاده درباب هويج و شلغم به سطح ژرف معنايي فلسفي 
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ميكشاند: «اين واقعاً بيمعناست»؛ «اين» ممكن است به كليت هستي برگردد. بهعبارتي، 
بيهودگي و پوچي جزئيات يكباره تاحد مسائل فلسفي دربارة هستي بسط پيدا ميكنند.  

توجه موشكافانه و وسواسانة شخصيتها به اشياء بسيار پيشپاافتاده، پوچي  بازي آخر در
حركات و ژستها و رفتار شخصيت را برجسته ميكند. براي مثال، كالو براي پيدا كردن جايي 
كه در آن ساعت شماتهداري را بگذارد شروع به حركت و چرخيدن در صحنه ميكند، تابلو را 
وارسي ميكند، آن را پايين ميآورد و ساعت را جاي آن ميگذارد. حركات او مانند 
عروسكهاي خيمهشببازي است كه پيوسته دور خود ميچرخند. بهنوعي، تسلسل حركات 
ضد و نقيض گاه بيانگر يكيشدن افعالي است كه از نظر معنايي مشابه نيستند: «برداشتن، زدن 
و پرت كردن عينك» ضمن بيان پوچي حركات، افعال جدا از هم را با هم يكسان كرده، 

بهنوعي تشخص معنادار افعال را نفي ميكنند.  
از يكسو شاهد تضاد معناداري بين توجه موشكافانة ويني به  خوبي روزهاي چه آه در
اشياء روزمره و پيشپاافتاده هستيم و از سوي ديگر انديشههاي او دربارة بيمعنايي هستي. او 
ساك خود را بدون هيچ هدف معلومي وارسي ميكند: «بدون هيچ هدفي، براي هيچ، هيچ 
هدفي در زندگي.» درواقع، اشياء فقط حضور دارند: «ساك وجود دارد»؛ يعني صرفاً «آنجا 
هستند» بيهيچ معنايي كه آشكارا به آن اشاره شده باشد و هيچ منطقي. اما در عين حال داراي 
زندگي مستقل و خاص خود هستند؛ زندگي غريب و اضطرابآور. ويني ميگويد: «اشياء 
زندگي خود را دارند»؛ مانند آينهاي كه مستقل از آنچه بازميتاباند وجود دارد و براي انعكاس 

دادن آن به انسان نيازي ندارد. 
به هر حال، در آثار بكت شخصيتها همواره با اشياء سروكله ميزنند، آنها را وارسي 
ميكنند، جابهجا ميكنند، در دست ميگيرند، زمين ميگذارند و بادقت به آنها نگاه ميكنند. 
اشياء در غياب مخاطب فعال، نقش مخاطب شخصيتها را نيز بازي ميكنند؛ به اين ترتيب با 
تعامل با آنها، شخصيتها سكوت و تنهايي خود را فراموش ميكنند. ويني ميگويد: «بيابژهها 
چكار كنم، وقتي واژهها تنهايم ميگذارند». درواقع، اشياء فراتر از نقش كميك و دراماتيكي 

خود نقشي ارتباطي دارند و جانشين واژهها و گفتار ميشوند. 
گدو انتظار در و تبادل اشياء مانند تبادل كاله و كفش در نمايشنامة بين تبادل كالمي
ارتباطي موازي وجود دارد. تبادل تكراري و بيهدف واژهها قرينة ژستهاي تكراري و تبادل 
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نظام نشانهاي حركتي از يكسو و اغتشاش نظام  پوچ و تكراري اشياء ميشود و بينظمي
از سوي ديگر، فضاي نمايش را به فضايي كائوتيك و پرتنش تبديل ميكند.  نشانهاي كالمي

در تئاتر بكت، حركتهاي بدن مانند نشانههاي زباني دچار درهمريختگي ميشوند تا امكانات 
خود را به نهايت برسانند. همانگونه كه تكرار يك صوت و يا يك جمله به ازهمپاشي معنا منجر 

ميشود، تكرار حركت و ژست به شكلهايي اتوماتيك و بيمعنا ميانجامد.  
اما ارتباط شخصيتها با واژهها در تضاد ارتباط آنها با اشياء است. واژهها شخصيتها را 
تنها ميگذارند. ويني: «كلمات شما را رها ميكنند. آري آنها شما را رها ميكنند»؛ اما 
شخصيتها بياشياء هيچاند و هستي آنها درگرو حضور مصرّانة آنهاست. درواقع، «داشتن» 
آنها بهمعناي «بودن» آنهاست؛ اشياء آنها را از تنهايي و سكوت ميرهانند. براي الكي كاله 
داشتن بهمعناي انديشيدن و سخن گفتن است؛ زيرا او نميتواند بدون كاله بينديشد و وقتي 
والديمير كالهش را ميگيرد، الكي حرف نمينزد و ميافتد و تنها وقتي حال ميآيد كه 
چمدانش را در دست گيرد. زماني كه الكي كاله بر سر دارد، سكوتش را ميشكند و شروع به 
حرف زدن با خود ميكند؛ درواقع كاله پريشانگوييهاي او را فعال ميكند و بهعبارتي، به او 

هستي ميدهد. «داشتن شيء» بيان «داشتن هستي» و بنابراين، يافتن هويت است. 
حضور مصرّانه و لجوجانة اشياء در تئاتر بكت، اوژن يونسكو را برآن ميدارد تا تئاتر او را «تئاتر 
ديداري» بداند؛ تئاتري كه در آن «اشياء به بازي واداشته ميشوند و به آنها زندگي داده ميشود» 

(Ionesco, 1966: 63)؛ تئاتري كه در آن انديشه به تصويري عيني و ملموس كشانده ميشود.  
  

7. نتيجهگيري  
ميتوان الگويي ثابت و ساختاري مشترك براي غالب آثار بكت معرفي كرد:  

- در بيشتر آثار معروف بكت با فضايي بسته و ثابت روبهرو ميشويم: فضايي اضطرابآور 
(ازنظر ريشهشناسي، آنگواس در فرانسه از آنگولوس بهمعناي فضاي بسته، جداشده و دورافتاده 

است).  
- در اين فضاي بسته شخصيت بكتي در حالت تعليق و انتظار قرار دارد. در هنگام انتظار، 
زمانيكه قرار است حادثهاي اتفاق بيفتد و شُكي وارد شود، جسم ناخودآگاه به تكرار متوسل 
ميشود. اين تكرار در حوزة زباني و حركتي شخصيتها بروز ميكند و اين تكرار مكانيكي و 
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خودكار، كاركرد كشتن لحظه و منجمد كردن زمان را دارد. درواقع، تكرار، جسم را به جسمي 
فرمانبردار تبديل ميكند؛ زيرا براي مطيع كردن جسم نبايد فقط با آن مستبدانه رفتار كرد؛ بلكه 
ميتوان آن را گرفتار تكرار كرد تا جايي كه عمل، مكانيكي و خودكار ميشود و انسان را به 

عروسكي كوكي تبديل ميكند. 
- پيام بكت در آثارش ممكن است اين باشد كه او با خلق آثاري كه در آنها از يكسو با اوج 
اغتشاش زباني و انبوه دالهاي شناوري روبهروييم كه هيچ قطعيت معنايي را تضمين نميكنند و از 
سوي ديگر با نظام حركتي كه بيوقفه از سر گرفته و تكرار ميشود، ما را نيز در چرخة سرگيجهآور 

هستي اين شخصيتهاي مكانيكي وارد كرده، در اضطراب آنها سهيم ميكند.  
و آشفتگي نشانهاي آثارش، راه رسيدن به معناي قطعي را سد ميكند و  - بكت با بينظمي
خواننده را واميدارد تا براي فهم اين نظامهاي نشانهاي آشفته و درهم، به دادههاي فرامتني 
متوسل شود و در شكلگيري معنايي كه هرگز به تلة تعين معنايي گرفتار نميشود، فعاالنه 

شركت كند.  
 

پينوشت  

A. Artaud .1 نويسنده و شاعر فرانسوي كه هم بهسبب بحرانهاي روحي كه آن را تا سرحد 
ديوانگي كشاند و هم بهدليل انديشههاي انقالبي در حوزة ادبيات و تئاتر، بر همعصران خود تأثير 

بسياري برجاي گداشت.  
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