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  چكيده
انتخاب و مسـئوليت اسـت كـه بـه دنبـال       اگزيستانسياليسم، مكتبي فلسفي مبتني بر آزادي،

هـاي سـاموئل بكـت،     رسيدن به تعريفي براي اصالت بشر است. اين نگرش در نمايشـنامه 
اوه! اي ، ازجملـه  1969تبار سدة بيستم و برندة جايزة نوبل ادبي  رلندينويسندة فرانسوي اي

 هاي سياسي گاه وارد بازي بكت همواره مستقل بود و هيچ بازتاب يافته است. روزهاي زيبا

رو هر كس از منظر خود آثـارش را تفسـير    گفت. ازهمين  نشد. او دربارة آثارش سخن نمي
ز او ندارند، بكت را انساني نااميـد و آثـارش را مـبهم    كند و برخي كه شناخت درستي ا  مي

 دهند.  نشان مي

هـا و سـاختار    دادن خالصه، خاستگاه، فردسـان  دست اين پژوهش، به ترتيب، پس از به
اي، توصـيفي و   بـا روش كتابخانـه  از منظري نـو،  گيري از متن نمايشنامه،  نمايشنامه، با بهره

 

دانشجوي دكتراي گروه فلسفه هنر، دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسـي، واحـد علـوم و تحقيقـات،      *
 Mbansari59@gmail.com ،دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران

استاد مدعو گروه فلسفه هنر، دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشـگاه   **
رهاي نمايشي و موسيقي، پـرديس هنرهـاي زيبـا، دانشـگاه     آزاد اسالمي، تهران، ايران. استاد دانشكدة هن

  kamyabi1944@yahoo.fr ،(نويسنده مسئول) تهران، ايران
استاديار گروه فلسفه هنر، دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي، واحد علـوم و تحقيقـات، دانشـگاه     ***

  Sh-eslami@srbiau.ac.ir، آزاد اسالمي، تهران، ايران
  29/07/1401تاريخ پذيرش:  ،04/04/1401تاريخ دريافت: 

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose. 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،شناسي بنيادي غرب   78

 

با توصيف موقعيت انساني و  اوه! اي روزهاي زيباشنامة دهد بكت در نماي  تحليلي، نشان مي
دنبال نقد ايستايي، ركود و انفعال انسان اسـت. بيشـتر     صحنة پاياني زندگي دو فردسان، به

بردن جامعـه و پـذيرفتن مسـئوليت     ها، در عين آزادي، از انديشيدن، تالش براي پيش انسان
تغيير زندگي خود و ديگران ندارند و با تنبلي  اي، ميلي به شدن و گريزانند؛ بدون هيچ اراده

هـا،   شوند. بكـت ماننـد ديگـر اگزيستانسياليسـت      و ناآگاهي، پذيراي استثمار و استعمار مي
  داند.  رهايي انسان را در خودسازي، بيداري و قدرت اراده و انتخاب مي

  ادي، مسئوليت.، اگزيستانسياليسم، انتخاب، آزاوه! اي روزهاي زيبابكت،  ها: دواژهيكل
  

  . مقدمه1
و  انتخـاب  و اصولي چون فلسفي است كه با تكيه بر آزادي انسان، مكتبي اگزيستانسياليسم

، بنيان وجود از ديد اين مكتب، اين اصول است. بشرمسئوليت در پي  تعريفي براي اصالت 
  .ندنك  متمايز مي، ديگر موجودات از و او را سازند  را مي  آدمي

از  بســيارياگزيستانسياليســت، بــه  عنــوان، تــداي نيمــة دوم ســدة بيســتم مــيالدياباز 
گسـترة داسـتان، رمـان و     .داده شـده اسـت   بويژه در فرانسه و آلمـان ادبي  آثار نويسندگان
با اين همه، بـا سـه معنـا و     .وسيع است ،اي نامشخص گونهه اگزيستانسياليست، ب ةنمايشنام

يك اثر ادبي، اگزيستانسياليستي اسـت: آثـار ادبـي فيلسـوفان     گفت  توان  رويكرد متمايز، مي
اي كـه   اگزيستانسياليست، آثار ادبي تأثيرگذار بر رشد فلسفة اگزيستانسياليست، و آثار ادبـي 

و مسـئوليت را مطـرح    نتخابا ،مايه مرتبط با اگزيستانسياليسم، مثل آزادي يك انديشه يا بن
  ربطي به فلسفة اگزيستانسياليست ندارند.صورت، آثار،  كنند. در غير اين   مي

مايه و نيت خاصـي دارنـد و مسـتقيم، بـا فلسـفة       ، عموماً بننخستهايي از مورد  نمونه
هـاي كوتـاه دو    هـا و داسـتان   نمايشـنامه ها،  نبسياري از رمامرتبط هستند.  ماگزيستانسياليس

اي هم وجود  رچه موارد مرزي. گگيرند  ميمارسل و سارتر در اين دسته جاي گابريل بووار، 
اي نوشته  ، آنهايي هستند كه با هدف فلسفييوان تصريح كرد آثار اگزيستانسياليستت  ميدارد، 
اند كه پيوندي كم و بيش آشكار، با فلسفة اگزيستانسياليستي نويسنده دارند. از آن جمله  شده
 هاي آزادي راهگانة او،  سه سارتر، رمان هاي سمگو  خروج ممنوعهاي  نمايشنامهتوان به   مي

  دو بووار اشاره كرد. آمد كه بماند اوو رمان 
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هستند كه در گسترش اگزيستانسياليسم مؤثر  دستة دوم ادبيات اگزيستانسياليستي، آثاري
نويسـان بـزرگ روس در    اند. آثار رمـان  اند، اما نوشتة فيلسوفان اگزيستانسياليست نبوده بوده

داستايوفسكي و لئو تولستوي بارها همچون مثال براي اين دسته ذكـر  قرن نوزدهم، فئودور 
اند. هر دو تـا   ها كشف نكرده شوند. قطعاً تولستوي و داستايوفسكي را اگزيستانسياليست  مي
يك از ايـن   اي پيدا كرده بودند. هيچ  هاي قرن نوزدهم در آلمان و فرانسه نفوذ گسترده نهامي

همه، آثار خـاص آنهـا، ماننـد     دانست. بااين» اگزيستانسياليست«ي وان بدرستت   ميدو تن را ن
 مـرگ ايـوان ايلـيچ   ، و داستايفسـكي  )Notes From Underground( ينيزيرزم هاي تيادداش

تجربة انساني از مرگ، احساس گناه و رنج، در تطور   تولستوي، همچون الگوهاي انضمامي
  ).79: 1398(ميشلمن،  اهميت بودندبويژه در آلمان حائز  ياليسمفلسفة اگزيستانس

 ي ازكه گرچـه وابسـتگي فلسـفي روشـني ندارنـد، يكـ       هستند  اي آثار ادبيسوم،   دسته
مؤثر نشان  طوره را ب ، انتخاب و مسئوليت، مانند آزاديماساسي اگزيستانسياليس هاي هانديش
آثار سـاموئل بكـت   ستند. ترين دسته ه ترين و از نظر تاريخي متنوع گسترده و البته دهند،  مي

 ة جـايزة و برنـد  مـيالدي  بيستم تبار سدة ايرلندي فرانسوي ةنويسند شاعر و )1989ـ1906(
؛ هرچند بكـت، نـه   اند دانسته» ياگزيستانسياليست«بارها ، سبباين به  زرا ني 1969نوبل ادبي 

  .نپذيرفته استرا براي خود  يفلسفي ديگر عنوانو نه هيچ  عنواناين 
اي كـه   ج) است؛ نمايشنامه 1401(بكت،  براه گودو چشمترين نمايشنامه بكت،  وفمعر

اش، پژوهشـگران پرشـماري را واداشـته دربـارة آن و فردسـان       به سبب داستان و فرم ويژه
ورزي كننـد. در ايـران نيـز بسـياري،      اي يا مذهبي قلـم  اي اسطوره همچون كليدواژه» گودو«

انتظـار،  «زيـر عنـوان    حسـين وارث آدم  بخش ششم كتاب ازجمله استاد علي شريعتي در 
اي زيباسـت،   ، پس از توضيح انتظار مثبت كه از ديد او خوشبيني به آينـده »مذهب اعتراض

دادن مصداق انتظار منفي كه از منظر او، بدبيني انسـان بـه آينـده اسـت، بـه ايـن        براي نشان
استاد شريعتي، انتظار موجـود در ايـن    اشاره كرده است. از ديد» گودو«نمايشنامه و فردسان 

). حـال آنكـه بايـد گفـت     1387نمايشنامه، انتظاري منفي و مخربِ اراده اسـت (شـريعتي،   
كننـدة وضـعيتي محصـور و زنـداني و      طوركلي، ترسيم هاي بكت به نمايشنامه 2هاي فردسان

هـاي شخصـي    وزهاند، و اين نه از سر نوميدي كه از آم بويژه در انتظار قُوت زندگي و مرگ
بكت، ازجمله عصيانش در برابر طبيعت است؛ اينكه چرا انسان بايد اين چنين ناتوان شود و 

تالشي درخور، به فقر افتد و زندگي را با درد و رنج به پايان برساند. بايـد افـزود بكـت     بي
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هاي سياسي و روشـنفكري وارد نشـد و همـواره مسـتقل و      گاه در بازي سياسي نبود و هيچ
نگـاران و  هـاي روزنامـه   گفـت و پرسـش    نسان باقي ماند. او دربـارة آثـارش سـخن نمـي    ا

گذاشت. بنابراين چنين بوده و هست كه هـر كـس از ديـد      پاسخ باقي مي پژوهشگران را بي
كند و آنها كه شناخت درستي از او ندارند، وي را انساني نااميد   خود، آثار بكت را تفسير مي

  انگارند.  مبهم مي و بدبين و آثارش را
اي كـه   است؛ نمايشـنامه  ا3اوه! اي روزهاي زيبهاي مهم بكت،  ازجمله ديگر نمايشنامه

دادن تصويري روشن از بكت و نگـاه اگزيستانسياليسـتي او، در ايـن نوشـتار      دست براي به
ين را در آغاز اين نمايشنامهنگارش نسخه اصلي انگليسي  بكت،شود.  بازخواني و تحليل مي

دهـد    هاي باقيمانده از اثر، نشان مي نويس نگاري پيش شروع كرد. تاريخ 1960روزهاي اكتبر 
به پايان رسانده است. آلن اشـنايدر كـارگردان نخسـتين     1961را در چهاردهم مه  آنبكت 

آن را در تئـاتر چـري لـين نيويـورك بـه روي       1961اجراي اين اثر بود كه هفدهم سپتامبر 
: 1398(الينـز،  نقش ويني را بازي كرد  )Ruth White(وايت اين اجرا، روث . در بردصحنه 

بـه فرانسـه    »Oh les Beaux jours«. در ادامه، خود بكت ايـن نمايشـنامه را بـا عنـوان     )130
ونيز، به زبان فرانسه اجرا شد. بهترين » دوفصلي«در جشنواره  1963برگرداند و در تابستان 

دئون پاريس به كـارگرداني رژه بلـن و   اُ ي اين نمايشنامه در تئاترانگيزترين اجراها و خاطره
همسـرش مـادلن رنـو در نقـش وينـي       و )Willie(لويي بـارو در نقـش ويلـي     - بازي ژان

)Winnie( بيسـتم تئـاتر    ةست. مادلن رنو كه يكي از ماهرترين و مشهورترين بازيگران سدا
كرده است   يس و كشورهاي ديگر اجرا ميسالگي اين نمايشنامه را در پار 86جهان است تا 

  .)5 الف: 1401بكت، (
تفسـيرهايي  است؛  نوشته شده اين نمايشنامه و اجراهاي آن، تفسيرهاي بسياري  ةدربار

انـد.   اي فلسـفي بـوده   دادن وجهي ادبي يا هنري از آثار او يا نگـره  كه هر كدام به دنبال نشان
دهد   در اين پژوهش آمده است، نشان مي روزهاي زيبا اوه! ايآنچه در بازخواني نمايشنامة 

بكت متأثر از اصول فلسفي اگزيستانسياليسم: آزادي، انتخاب و مسئوليت اسـت؛ انسـان بـا    
د نديشبيدهد   آنچه انجام مي ةتواند از زندگي خود فاصله بگيرد و دربار  ميباور به اين اصول 

  ي، مسئول است.آزادرداري از و مسئوليت خويش را بپذيرد؛ او در عين برخو
يدن، تالش ، در عين آزادي، از انديشها بيشتر انسان دهد  بكت در اين نمايشنامه نشان مي

اي، ميلـي بـه شـدن و     بدون هيچ اراده ؛مسئوليت گريزانندپذيرش و  بردن جامعه براي پيش
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 ثمار و اسـتعمار پـذيراي اسـت   بـا تنبلـي و ناآگـاهي،   ندارنـد و   زندگي خود و ديگران تغيير
دهندة انفعال،  ، نه تنها ترويجاوه! اي روزهاي زيباتوان گفت نمايشنامة  بنابراين مي. شوند  مي

زنـدگي انسـان در ايـن دنيـاي     » پوچ«هاي  ايستايي و ركود نيست كه نمايش و نقد موقعيت
ـ    پست، و برانگيزانندة او به حركت، تالش و ساختن است. ازاين ا رو در پـژوهش حاضـر ب

هاي بكت و رفتارسازبودن هـر گونـه خـوانش و     آگاهي از تأثيرگذار و طرازبودن نمايشنامه
هـا و سـاختار    دادن خالصـه، خاسـتگاه، فردسـان    دسـت  تفسير آثار او، به ترتيب، پس از به

ـ از منظـري نـو،   نمايشنامه، با استفاده از متن نمايشـنامه،    وتوصـيفي   ،اي روش كتابخانـه  اب
كرد و نگاه با تكيه بـر اصـول اساسـي اگزيستانسياليسـم، بـراي مخاطـب       اين روي تحليلي،

گفته، خوانشي طراز، در اختيار خوانندگان قرار  شود تا با تصحيح خوانش پيش بازنمايانده مي
  دهد.
  

 خالصة نمايشنامه .2

 وينـي و ويلـي   هـاي  نـام  به ،سالخورده مردي و زن داستان ،اوه! اي روزهاي زيبا نمايشنامة
 ساكش داخل اشياي با و رفته فرو زمين سينة در كمر تا زن .كردند مي زندگي هم با هك است
 در و گويـد  نمي سخن چندان مرد است. گويي تك و گفتنسخن حال در مدام و رود مي ور

 يـا  ببينـد  مي شوهرش از نشاني هرگاه زن ندارد. چنداني همراهي همسرش، خاطرات تكرار
 پيشـرفت  بـا  نامد. مي زيبا روز حتا و هالحظه را لحظات يا حظهل آن شنود، مي كوتاه صدايي
  باشد. داشته زيبا روزهاي است اميدوار هم باز اشزندگي خاطرات تكرار در زن داستان،
 تعجـب  كمـال  در و است جوش و جنب پر ي،نور ريز فرورفته، خاك در كمر تا يِنيو

ـ ندار تفاوتي يكديگر با هايشروز ور. لهشع نور نه كند، مي داريب را او كه است يزنگ نيا  د.ن
 زنـد،  مـي  حـرف  و خورد مي دارو .شود نمي ساكت هرگز زند، مي حرف خودش با مدام او

 كالهش بخواند. مسواك دستة روي از را آن سازندة شركت نام كوشد مي و زند مي مسواك
 ،شود نمي دهيد و است  تپه پايين هك را شوهرش سپس كند. مي پرت را آن و گذارد مي سر را
 به گويي تك حالت گفتگوها، ،اوقات اغلب اما دهد، مي گوش او اوقات يگاه .كند مي داريب

 اش  نامـه روز يترهـا يت خوانـدن  مشـغول  ويلـي  كند، مي صحبت ويني يوقت گيرند. مي خود
 سكوت كنند. مي تكميل را يكديگر آنها كه است طوري آنها رابطة نوع دارد باور ينيو است.
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 ،او روز برجسـته  نقطـه  كنـد.  صـحبت  وقفـه  يب كه دهد مي را امكان نيا او به ويني، وهرش
 است. ويلي از پاسخ افتيدر

 رونيـ ب يريـ ت هفـت  سـاكش  از است، زمين سينة در فرورفتن حال در روز هر كه ويني
 را وي چتر، خواهد مي او گذارد. مي نزمي يرو را آن ،ريآفتابگ چتر گذاشتن از قبل .آورد  مي
 او .رود مـي  وفـر  ساكش در گريد بار كي .رديگ مي آتش چتر اما ،كند محافظت ديخورش از

 نيبهتـر  شـود،  مي آماده خواب يبرا ينيو يوقت آورد.  مي بيرون ساكش از را يقيموس جعبه
 او كـه  اسـت  مشتاق انهيمخف او اما د،يگو مي يليو به را خودش پناهگاه به دنيخز يبرا راه
 كند. مكان نقل دشيد دانمي در ييجا به

 را كالهش هنوز او است. رفته خاك زير گردنش تا اكنون و تر  قعمي ينيو دوم، ةپرد در
 بـه  او كـه  بار هر است. كنارش يقبل مكان همان در همچنان ريت هفت و ساك و دارد سر بر

 حرف هم هنوز او دهد. نمي پاسخ او به گريد يليو .ديآ  مي در صدا به زنگ رود، مي خواب
 ظـاهر  بـود،  دهيپوشـ  او از يخواسـتگار  زمـان  در كه يلباس همان با يليو يوقت اما زند، مي
 كند؛ مي زمزمه ويلي يبرا اش يقيموس جعبه از يآهنگ .كند مي قطع را حرفش ويني شود، مي

 زنگ دوباره شود. مي محو لبانش روي از لبخند بندد. مي را چشمانش ويني عاشقانه. آهنگي
 نتوانسـته  كه ويلي به خيره و كند مي باز را چشمانش ويني آيد.  مي در صدا به بلند صداي با

 شود. مي محو لبخند دوباره زند. مي لبخند برساند، او به را خود خاك، سينة از وپا چهاردست
 خاك در  تمامي به ويني و ندارد بلندشدن توان ويلي خورد. مي گره هم در ويلي و ويني نگاه
  رود. مي فرو

  
 خاستگاه نمايشنامه .3

 Damned to Fame: The Life of Samuel(محكـوم بـه شـهرت     جيمز نلسون در كتاب مهـم 

Beckett (  عنـوان  بكت« نويسد:  مي بكتاوه! اي روزهاي زيبا دربارة عنوان نمايشنامه "Oh 

les beaux jours"  ـ وام  سـاتي، جمـع احسا  /"Collogue sentimental" يعنـي  ن،را از شعر ورلَ
بكت اين نمايشنامه را براي همسر ژان ـ لويي بـارو،    ).Knowlson, 1996: 508( »ه استرفتگ

وقفـه آن را در سـالن تئـاتر     مادلن رنو نوشت و اين هنرمند بزرگ، سي سال پيوسـته و بـي  
  اجرا كرد.  4ليزه شانزه

  كند: جيمز نلسون، همچنين گزارش مي
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 )Brenda Bruce( بـروس بـه برنـدا    ،نشسته بود شنامهيمانوشتن ن يكه برا يدرحال بكت
 ،فتـد يب يهر كس يتواند برا كه مي ياتفاق نيتر كردم وحشتناك خب من فكر مي" گفت:

 زنگ كي ،ديهست يرو ادهيطور كه در حال پ است كه اجازه ندهند بخوابد تا همان نيا
و  يرو فرو مي ن ده در زميزن دار؛ي. بديآن را نگه دار ديوجود داشته باشد و مجبور باش

... . ستين يتابد و درخت  روز و شب مي انيپا يب ديو خورش، پر از مورچه است چاله آن
كـه   يزيـ و تنهـا چ  ،كنـد  مـي  داريتو را ب شهو آن زنگ همي ،يزياست، نه چ يا هينه سا
  ).Knowlson, 1996: 501( "ي استدر طول زندگ ي، ديدن تودار

دهد، توجهي است  ن بكت، او را به آفرينش اين نمايشنامه سوق ميآنچه در نهانگاه ذه
ها بايد به يكديگر داشته باشند؛ مسئوليتي است كه ايشان بايد در قبال هم بر عهده  كه انسان

گذرند؛ مسئوليتي كه در اينجا،  گيرند و براحتي از كنار آن مي بگيرند و متأسفانه بر عهده نمي
  بر عهده بگيرد. ويلي بايد در برابر ويني

 

 نامههاي نمايش فردسان .4

وقفه پرحرف اسـت و   يو ب نيخوشب يني. واست يليساله و همسر و حدوداً پنجاه يزنويني 
از آن گرفته شـده   شنامهيكند كه نام نما را تكرار مي "است زيباييروز  اوه چه"غالباً عبارت 

 رايز ؛است ميوخ اريبس ،كند مي دايخود پ يكه برا يتيوضع اش، ينياست. در تقابل با خوشب
 ينيحال، خوشـب  نياز شن و خاك مدفون است. با ا يتا كمرش در تل ،يحيتوض چيبدون ه

ـ  ن،يـ بـر ا  افزونشود.  رهااست از مخمصه خود  دوارامي نهماصمي او ثابت است و نظـر  ه ب
او هر د. كن روال روزانه را دنبال مي كي ياز نظر مذهب و دارد يوسواس التيرسد او تما مي
ساك خود از  ـ كه همگي فرسوده و در شرف اتمام هستند ـ   نامرتبط يايشا يسر كي روز

  هاي اوست. آورد. اين ساك و محتواي آن گنجينة ويني و همة داشته  بيرون مي
 عمـل  خاطره دستيار عنوان با آنها دارند. ثانويه كاركردهاي نيز او ساك در موجود اقالم

 او اختيـار  در كـرد،  توصـيف  »وجودي معناي محك سنگ« توان مي آنچه اين اشيا. كنند مي
 آنهـا  مهم حوادث و خاص روزهاي خاطرات به را او اشيا، اين از ويني درك. دهند  مي قرار

 .كند مي مرتبط

 شـدن  تمام يا شدن فرسوده حال در اند، ويني كه در اين ساك قرار گرفته هاي دارايي تمام
 آن داروي جرعة آخرين بطري، دورانداختن از پيش او ية هر روزة خود،آغاز رو در. هستند
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و   آفتـابي  چتـر  لبش ته كشـيده اسـت.   رژ و ندارد مويي هيچ تقريباً او مسواك خورد. مي را
  دارند.  گردنبند مرواريد او هم چنين حكمي

وپـا   او فلـج اسـت و چهاردسـت    .ي استنيساله و شوهر و شصت حدوداً يمردويلي، 
به وينـي  او ظاهراً  .از چند جهت طرف مقابل همسرش است يليو پشتي دارد. حركتي الك

در هنگامـة  معمـوالً   ، آن هـم فقط با اكـراه  و كند بندرت صحبت مي يلياست و خ توجه يب
ـ  هـاي  و در ميان پرحرفي اش روزنامه يترهايتمرور  بـه همسـرش    ييهـا  پاسـخ  ،امـان او  يب
اي كه او در  مخمصهو همسرش  تيظاهر به وضع به يليو ،ينيو ينيدهد. برخالف خوشب مي

كمـك بـه او    ايـ بـردن و   سـؤال  ريـ ز يبرا يتالش چيو ه آن اسير شده است، توجهي ندارد
 ي در آن اسـير اسـت و  نـ يه وخاكي است ك كنار پشتة  پناهگاهي. محل سكونت او كند نمي
  .نديتواند او را بب نمي

 

  ساختار نمايشنامه .5
 رويـارويي  دارنـد؛  عادت او پيشرو و نو هاي پردازي صحنه به بكت، هاي شنامهنماي مخاطبان
نيز به همـين   وجود دارداي روزهاي زيبا  !اوه اي دوپرده نمايشنامه در كه چيدماني با ايشان

  بسيار شگفت است: شكل و
اي درآمـده. شـيب    اي چمن واسوخته كه وسط آن برآمده است و به صـورت تپـه  تكه

رف جلو و طرفين صحنه. پشت تپه بريدگي عمودي است تا سطح صـحنه.  ماليم به ط
نما، انتهاي صحنه خيلي پرمدعاتر است  واقعي شديد، دكور نهايت سادگي و تقارن. نور
 رسـند  كه در افق دوردست به هـم مـي   دهد ابر را نشان مي و دشت هموار و آسمان بي

  .)6الف:  1401بكت، (

ه توضيحات صحنه نيز تصريح دارند، روي ويني و ويلي، بـه  ك در اين چيدمان، همچنان
گـويي طـوالني    . وينـي در تـك  )7و  6ر.ك: همـان،   (براي نمونـه، سمت تماشاگران است 

ظاهر با خود و ويلي، امـا   هگيرد، روي سخنش ب خويش كه دو پرده از نمايشنامه را در بر مي
ابتـدا، بـا تصـويري متفـاوت و     در اصل، با مخاطبان نمـايش اسـت. تماشـاچيان در همـان     

اي خـاك فـرو رفتـه اسـت. بنـابراين       شوند: زني كه تا سينه زيـر پشـته   ديگرگون روبرو مي
شـود تـا    ها يكي پس از ديگري، خارخار ذهن تحليلگر و جستجوگر مخاطـب مـي   پرسش
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اي از آخـرين   جايي كه بكت، براي همراهي با اين ذهن، از زبـان وينـي و در نقـل خـاطره    
  سازد: ها را پديدار مي اند (آقا و خانم شاور) اين پرسش هايي كه آنها ديده انسان

هـايش   كند؟ منظورش چيست تا زير پستان گفت: اين زن چه كار مي ك... خالصه مرد
آورد؟   گفت چرا آن مرد، اين را از خـاك در نمـي   ك... مرد. خودش را كرده زير خاك

اي براش دارد؟ اين مـرد   ين زن چه فايدهمنظورش تو بودي، عزيزم. گفت اين جوري ا
گفت بيا درش بيـار،   كها. بعدش مرد اي براي زن دارد؟ از اين چرت و پرت چه فايده

گفت اگر من بودم  كهم گفت با چي درش بيارم؟ مرد كاين جوري معني ندارد. ... زن
  .)19( ردم. ... ظاهراً زن و شوهر بودندآو  با دستم درش مي

ها و جمالت  تواند جالب باشد، تفاوت برخي عبارت توضيح آن در اينجا مي اي كه نكته
را بكت، بر خالف  اوه! اي روزهاي زيبادر نسخة انگليسي و فرانسوي اين نمايشنامه است. 

كه نخست به فرانسه نوشت و بعد به انگليسي، نخست به انگليسي نوشـت   براه گودو چشم
برگرداند. با توجه به اينكه اين برگردان زباني به دسـت   و دو سال بعد خود آن را به فرانسه

چـرخش  «ناميد. بكت در ايـن  » ترجمه»  تمامي توان آن را به دهد، نمي خود نويسنده رخ مي
» نـوآفريني «باشـد، بـه بيـان مـن،     » برگردان زباني«رسد تعبير بهتري از  نظر مي كه به » زباني
ها را تغييـر   شايد با طنزي ظريف، برخي عبارت كند. او به اقتضاي فرهنگ زبان مقصد و مي
هـا، ازجملـه    ها در نسخة انگليسي يا فرانسه نمايشنامه دهد. بنابراين وجود برخي تفاوت مي

  ، طبيعي است. براي نمونه،اوه! اي روزهاي زيبا
 شود مي داده زبان هر با متناسب هايي نام برد، مي نام آنها از ويني كه افرادي يا شهرهابه 
 چـارلي " انگليسي نام .است شاعرانه يا طبعانه شوخ عبارتي چرخشي با شامل اغلب كه

 خـانوادگيِ  نـام  شـود؛  مـي  تبـديل  )Charlot Chassepot( "شارلوت چاسپوت"به  "هانتر
 نـام  دو هر كه درحالي همزاد انگليسي خود است؛ از تر بازيگوش نهايت بي كه فرانسوي
انـدازه تحسـين    همـان  به فرانسه در هايش فيلم كه تاس "چاپلين چارلي" كننده تداعي

 بـه  هـا  فرانسوي كه است  نامي شارلوت( شوند ستوده مي متحده اياالت در كه شوند مي
شد) يـا آنكـه در    چاپلين خود مترادف دادند و بعدها چاپلين ولگرد معروف شخصيت
اشـاره بـه    و نويسـنده  چنـدين  از هـايي  قـول   نقـل  از ويني كـه سرشـار   هاي سخنراني
 شـوند،  مي ترجمه فرانسه به مستقيماً آنها از برخي كه درحالي است، هاي مختلف آهنگ
 شوند؛ يك نمونة آن، مي جايگزين فرانسوي نويسندگان از هايي قول نقل با ديگر برخي
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 هاي  نمايشنامه از اي از يكي كه در نسخة فرانسة آن با جمله است شكسپير قولي از نقل
  ).Hammond, 2021( است شده گزينجاي راسين ژان

  
  گريزي ارادگي و تحليل مسئوليت توصيف بي .6

 ةزندگي، فعل، تالش، شدن و تغيير است. يك روي فلسفه و وظيف ةاگزيستانسياليسم، فلسف
ساخته و البته موجود است؛ اما روي ديگر آن،  آن، توصيف وضعيت انسان در هستي خويش

،  ابي براي طي مسير بهتر تا رسيدن به هـدف غـايي آدمـي   ورزي و راهكاري كمك به انديشه
از يك سو  اوه! اي روزهاي زيبا، رو، در نمايشنامة است. ازاين يعني رسيدن به مقام انسانيت
ساخته دو انسان، ويني و ويلي، روبرو هستيم؛ موقعيتي ويـژه   با توصيفي از وضعيت خويش

دادن  دسـت  رفت از ايـن وضـعيت و بـه    ي برونبار و از ديگر سو با نقدي برا و البته مصيبت
  ماندن صرف. راهكاري براي بازگرداندن ايشان به زندگي، و نه زنده

هـاي نمايشـي، برابـر ايـن نگـاه فلسـفي شـكل         ها و گفتارهاي فردسان بنابراين حركت
ماست؛ چـه آنهـايي    ةگيرند. نمايش ويني و ويلي و داستان اين زوج، نمايش زندگي هم مي
 ةاند و چه آنهايي كـه در فرازمـان و فرامكـان داسـتاني، خواننـد      در سالن نمايش نشستهكه 

رو كشف اليه الية داستان و فهم نقد موجود در متن، بسـتري   بكت هستند. ازاين ةنمايشنام
  شود. مي و پيشرفت بشريت به خودسازي  براي دعوت آدمي

ا زير سينه زير خاك مـدفون شـده   نخست ت ةاي خاك است. او در پرد ويني، اسير پشته
توان براي ويني، حركتي عمودي ترسيم كرد. امـا   است و در پرده دوم، تا گردن. بنابراين مي

تواند حركتي رو بـه جلـو و افقـي     ظاهر آزاد است و مي در ديگر سو، ويلي قرار دارد كه به
و البته از ديـدرس  تنگ، تاريك و كوچكي كه نزديك ويني است  پناهگاهداشته باشد. او در 

كند. حركت ويلي، حالت چهار دست و پـا دارد و او   تماشاچيان خارج است، استراحت مي
تواند راسـت كنـد؛ وضـعيتي كـه بـيش از هـر چيـز، بـا وجـود           حتا گردن خود را هم نمي

تـوان   كند. در تبيين فلسفي وضعيت موجـود، مـي   بزرگسالي ويلي، او را به كودكي مانند مي
شود ويلي با وجود آزادي، ويني را ترك نكند، خطرهراسي و وابستگي  گفت: آنچه سبب مي

اي ندارد و رفتن او  است كه از خود اراده نابالغيويلي به سرپرستي به نام ويني است. ويلي 
  هم با دستور و اجازه ويني است: پناهگاهشبه 
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وب، تقصير نداري [مكث] كالهـت  خسته شدي، عزيزم؟ [مكث] خ پناهگاهت: ... از ويني
يادت نرود [مكث] بميرم الهي، تو ديگر آن خزنده سابق نيستي [مكث] نخير، ديگر آن 

اي كه دل مرا برد نيستي [مكث] چهار دست و پـا، عزيـزم، چهـار دسـت و پـا       خزنده
  .)20([مكث] زانوها را بگذار زمين! زانوها را! [مكث] حركت، عجب مصيبتي است! 

اين وابستگي بيشتر از امروز بوده  ،دهند در گذشته هاي نمايشي ويني، حتا نشان مي گفتار
  است:

ات را بگيرم. [مكث.] قبل از آن هـم يـك    توانستم دست يك وقت بود كه من مي: ... ويني
بـه دسـتگيري     گرفتم. [مكث.] تو هميشه احتيـاج مبرمـي   ات را مي وقت بود كه دست

  .)27(داشتي ويلي 
نيز در جاي خود، وابسته به ويلي است. گذشته از چرايي و چگونگي پديدارشدن ويني 

سـازد، حضـور ويلـي     ماندن اميدوار مي وضعيت فعلي اين زوج، آنچه او را به آينده و زنده
خواهد ويلي را از دست بدهد. بنابراين شنيدن صداي ويلي، حتا اگر در پاسخ  است. او نمي

اسـت كـه    زيبـا د، براي او خوشايند است. روزي براي ويني ربط باش به پرسشي هرچند بي
  ويلي، يعني او همچنان زنده خواهد بود:  ويلي پاسخ او را بدهد؛ زيرا آواي كالمي

 خواهد امروز با من حرف بزنـد.  او مي ]گردد، شاد. كه از طرف مقابل بر مي درحالي[ :ويني
 .بـاز هـم يـك   .] ظه. پايان شادييك لح[كه باز هم وجود خواهد داشت!  زيباروز  !اوه

  .)10(يك لحظه... 
تـوان بـه نيازمنـدي وينـي      در خوانش روانشناختي اين نمايشنامه، حتا فمينيستي آن، مي

شـدن از سـوي ويلـي (مـرد) در زنـدگي پرداخـت. بنـابراين         (زن) به جلب توجه و ديـده 
كـه    ، شـربت تقـويتي  زنـد  كند، مسواكي كه مي خميردنداني كه ويني با وسواس انتخاب مي

واژگـاني   ةزند و خطابي كـه دربردارنـد   كند، رژي كه بر لب مي خورد، مويي كه شانه مي مي
، همه براي دعوت ويلي به ديـدن وينـي   )7(است » گنجينه من«و » مهربانم«، »عزيزم«چون 

گيـرد.   ويني شـكل مـي   زيبايشود، روز  رو وقتي توجه ويلي به ويني جلب مي است. ازاين
توان ميزان فرازآمدگي و فرورفت ويني پيش چشمان تماشـاگران و   بر همين خوانش، ميبرا

رفته زير خاك مـدفون   توجهي مرد به زن، گُلِ وجود زن، رفته همسرش را تفسير كرد: با بي
ايـن   گردد. بنابراين تا زمان باقي است، بايد بـه ايـن تجلـي و فرازآمـدگي كمـك كـرد.       مي

 يگران ـ بايد به دست همسر و شريك زنـدگي رخ دهـد؛ همـان    ياريگري ـ بدون دخالت د 
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در نقـل   در همراهي همسرش در گذر از موقعيت مكاني ويني، طور كه آقاي شاور يا كوكر
  :دهد ويني، با گذاشتن خود بجاي ويلي، پيشنهاد مي ةخاطر

 آورد؟... بعدش مردك گفت بيـا درش بيـار، ايـن     چرا آن مردك اين را از خاك در نمي
جوري معني ندارد. زنك هم گفت با چي درش بيارم؟ مردك گفت اگر مـن بـودم بـا    

  5.)19( آوردم. ظاهراً زن و شوهر بودند  دستم درش مي

شناختي نيز تصوير ويني در پرده اول و دوم را  توان با نگاهي نشانه برابر خوانش باال، مي
چه اينكه در اين دو پـرده، زيـر    حركت رو به غروب، افول و حتا سقوط ويني تفسير كرد؛

ابر و روشن، روز و شبي وجود ندارد و تنها صداي زنگ سـاعتي از   نور شديد و آسمان بي
 تنم توي كارد مثل«كننده زمان خواب و بيداري است؛ صدايي كه به گفته ويني  بيرون، تعيين

ان خورشـيد گمشـده دو   تـو   . بنابراين وجود ويني (زن) را مي)24(» نيشتر مثل رود...  مي فرو
  نمايشنامه گرفت. ةپرد

  
  دعوت به بيداري، پويايي و خودسازي .7

هـاي بكـت، آشناسـت.     خراش اين ساعت، براي مخاطبان هميشگي نمايشنامه صداي گوش
ل، فردسـان  انيز هام، ن پايان بازياين صدا، همان صدايي است كه در  هـاي ايسـتاي    گ و نـ
كند  كند؛ همان آوايي كه به تعبير كلو، مرده را هم زنده مي نمايشنامه را به بيداري دعوت مي

، تكرار و كـاربردي غلـوآميز دارد.   اي روزهاي زيبا !اوه . اما اينجا در)52ب:  1401بكت، (
  گويد: ويني در توصيف اين صدا مي

 و بخواب فقط شنوي، نمي كن انگار بگير. نشنيده را زنگ ويني. بگير، نشنيده ام گفته بارها
هـر   ببند؛ و كن باز را تيها چشم خواهد. مي دلت جور هر شو؛ بيدار و بخواب شو، بيدار
 ببند، و كن باز را تيها است. [مكث.] چشم بهتر نظرته ب هر جور يا داري دوست جور

بيشتر.]  شود. [لبخند نمي ديگر شود. [لبخند.] نمي [مكث.] اما همين. ببند، و كن باز ويني،
  ).24( مكث.] .بخندپايان لنه. [ نه،

 توان در آزادي، آن توان صداي زنگ ساعت را نشنيده گرفت؟... چرا نمي چرا ديگر نمي
اراده،  ايـم يـا بـي    شـده » عادت«رفتار كنيم؟... آيا ما گرفتار  انتخاب و طور كه دوست داريم

ر نيستيم؟... زنيم؟... چرا در پي تغيي ايم؟... چرا دست به حركتي نمي تسليم شرايط حاكم شده
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ايم؟...  ساموئل بكـت، از زبـان وينـي و در ضـمن نقـل       چرا به شرايط موجود، راضي شده
  اي ظريف و در عين حال پراهميت اشاره دارد: اي، به مسئله خاطره

 مـادرش  رحـم  آورد، قبـل از مـرگش، از   هاي گذشته، ميلدرد بـه خـاطر مـي    مثل زمان

 عروسـك  بود آمده كه ببيند كـه يـك   سالش پنج چهار قبالً او  دارد. [مكث.] خاطراتي

تنش را پوشانده، مجموعـة لبـاس    تمام  لباس اند. [مكث.]هديه داده او به بزرگ از موم
دامـن كوتـاه    كامـل،  بازي ها، لباس زير سوراخ سوراخ، جوراب ها، كفش كامل. [مكث.]

 زيـر  كـش  بـا  كوچولو، حصيري كاله سپيد. [مكث.] تور ها. [مكث.] دستكش روستايي،

هايي بـا   كتاب كوچك تصويري با داستان[مكث.] يك  مرواريد. گردنبند چانه. [مكث.]
- پيچ هاي چشم كند. [مكث.] روي ميهاي واقعي زير بغلش است وقتي كه پياده ويژگي

  .(همان) شوند مي بسته و باز اشآبي دار

اي بـراي   ن انگيزاننـده شدن در زندگي، بـا عنـوا   و ديده» توجه«آري، بكت، به بايستگي 
در خاطره ـ داستاني هرچند ساختگي، به  » ميلدرد«نمايي  پردازد. او با رخ حركت و تغيير مي

كند. هـر حركـت، بـه     هايي كه مخاطب او هستند، بايدهاي زندگي را گوشزد مي همه ويلي
يم، محركي نيازمند است و براي آنكه به خودسازي، از آن دست كه ويني در سر دارد، برسـ 

، حركـت رو بـه بـاال و صـعود     »توجـه «را همراه سازيم. بنابراين با هر » توجه«نخست بايد 
خواهد بود. اما با تأسف، آنچـه   زيباييگيرد، و آن روزي كه چنين است، چه روز  شكل مي

ويلي (مرد) به وينـي  » توجهي بي«نمايد،  اش، رخ مي در ادامه با نگاهي انتقادي، از نوع بِكتي
  ت:(زن) اس

بلنـدتر.] ويلـي! [مكـث. بـا سـرزنش       زند.] ويلي! [مكث. طوالني. صدا مي : ... [مكثويني
 مدت اين تمام است بعيد تو از ويلي، آيد مي عجيب  كمي نظرم به رفتارت ماليم.] گاهي

 حـاال  اينجا [لبخند بيشتر] نه [لبخند] است؟ [مكث.] نه عجيب [مكث] باشي. سنگ مثل

  .(همان)اين...  وجود .] بالبخندپايان نه [ ديگر
اش  تـوجهي، پيوسـته در زنـدگي    براي ويني، هميشه رؤيا بوده است و ايـن بـي  » توجه«

وجود داشته است و با گذشت زمان، بيشتر و بيشتر شده است. بنابراين شاهد غروب، افول، 
  سقوط و فرورفت ويني هستيم.

ميلي بـه   ارادگي و بي و ايستاست. اين بياراده، منفعل  كه آمد، فردساني بي ويلي، همچنان
  سوزاند: حركت تا آن اندازه است كه ويني، در نقش مادر ـ همسري مهربان، بر او دل مي



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،شناسي بنيادي غرب   90

 

گردد] براي هـيچ... [يـك قـاب عينـك بيـرون       ويلي بيچاره... [داخل ساك را مي: ... ويني
در زندگي... [عينـك را   گردد.] ... آورد.] ... هيچ هدفي... [به طرف تماشاگران بر مي  مي

گذارد]  آورد] ... بيچاره ويلي عزيز من... [قاب عينك را سينه زمين مي  از قاب بيرون مي
  .)7(... فقط براي خوابيدن خوب است. ... 

ويني، گاه به گاه، با تلنگري ـ گفتاري يا فيزيكي ـ در پي هوشـياري ويلـي و بـه خـود       
چتري كه در كنار اوست، او را بـه حركتـي هرچنـد     كه با ضربه نوك آمدن اوست؛ همچنان

شود. اين اسـت كـه    ؛ اما بيشتر، از تحول و ديگرگوني ويلي نااميد مي)6(دارد  موقت وا مي
  .)9(» كاش گذاشته بودم همين جور بخوابي!«كند:  گاه زمزمه مي

 »تفـرد «و  »تنهـايي «داند. در عين حال به  ويني، وجود خود را با حضور ويلي پرمعنا مي
توانـد ادامـه دهـد؟... آيـا بـي او،       حضور ويلي، آيـا مـي   نيز بسيار فكر كرده است؛ اينكه بي

سازي برسد؟... جهان بدون ديگري، چگونه خواهد بود؟... ويني در يكي از  تواند به خود مي
توانسـتم تنهـايي را تحمـل كـنم.      آه بلـه، كـاش مـي   «... گويـد:   هاي خويش، مـي  گويي تك
شـنود.   كند و مي ام بيرون آيم، بدون روحي كه زندگي مي م بگويم از دوران كودكيخواه مي

شـنوي ويلـي، خـدا     [يك لحظه] نه من نبايد براي خودم خيال بتراشم. تو چيز زيادي نمـي 
  .)همان(» نكند

توانـد   او ـ نمـي    هاي برشمرده روحي و جسمي آري، ويني بدون ويلي ـ با تمام كاستي 
يابـد. بنـابراين وينـي     شدن، تنها با حضور ديگري معنا مي ه اينكه ديدن و ديدهادامه دهد؛ چ

  گويد: مي
هايي بزني و ديگران را بـه شـنيدن    حرف تواني ... ويني لحظاتي هست كه در آن تو مي

زني؛ يعني در كوير چيزي كه مـن هرگـز    طور كامل حرف نميه تنهايي ب واداري، تو به
ها. [يك لحظه] اين آن چيزي است كه به من اجازه  طول سال نتوانستم تحمل كنم... در

مردي...  زدن و شنيدن ادامه بدهم. در صورتي كه اگر تو مي دهد ادامه دهم، به حرف مي
خواهم بگـويم   [لبخند] ... به سبك قديم!... [پايان لبخند] ... يا مرا رها كني و بروي، مي

اي كـه بـراي    زنـد تـا لحظـه    عت زنگ مـي اي كه براي بيدارشدن سا تمام روز از لحظه
توانستم بخوبي انجام بدهم؟ [يك لحظه]  زند، آن وقت چه كاري مي خوابيدن زنگ مي

ها را ببندم. ... ديگر حتا يك كلمه هم تا آخرين  توانستم به جلو نگاه كنم و لب فقط مي
 شـكند هـا را ب  شود. ديگر هيچ چيزي وجود ندارد كه سكوت اين مكان نفس گفته نمي

  .)10ـ9(



 91   و ديگران) محمدباقر انصاري( ... وزهاياوه! اي رة نمايشنام بازخواني

 

  ها براهي ها و چشم نقد ايستايي .8
و  اي روزهـاي زيبـا   !اوه هـاي نمايشـنامه   ارادگي و رفتار فردسان شناسي بي بكت، در آسيب

 ،بكـت ( بـراه گـودو   چشم ةايشان هستند، همچون نمايشنام ةآدمياني كه ويني و ويلي، نمون
پردازد؛ اينكه انسان تصـور   مي  دميخريدن پيوسته آ به تنبلي، اهمال و وقت )،140ج:  1401
  ، هميشه وقت هست:»تغيير«و » شدن«، »حركت«كند براي  مي

گويم خيلي سـاده اسـت.    ن چيزي كه من هميشه ميا: ... چه اهميتي داره، بفرماييد همويني
من آرايش سرم را ديرتر انجام خواهم داد. خيلي ساده زمان به خدا تعلق دارد و به من. 

  ).10(  سپارم و خودم... ه خدا مي[يك لحظه] ب
مسئوليتي اوست، با رفتـار و   ، چون همه از سر تنبلي و بي هاي پيوسته آدمي خريدن وقت

گـويي   اي همراه است. بنابراين انفعال و ايستايي را در پـي دارد. در تـك   براهيِ بيهوده چشم
رفتارهايي كه او در اين ميانـه    اي از ويلي است و تمامي شنيدن واژه آمادةزير، ويني پيوسته 

دهد، هرچند تكراري، براي پركردن زمان است؛ درست مانند استراگون و والديمير  انجام مي
  برند: كه با پرگويي، زمان را به پيش مي براه گودو چشمدر 

ها به ما برگردند؟ كاله بـر  توانيم انجام بدهيم در اين زمان تا وقتي واژه : ... چه كار ميويني
هـا را درسـت    ايم يا اگر شكي وجود دارد ناخنر گذاشتن، اگر اين كار را انجام ندادهس

  ).11(ها را...  توان آمدن واژه كردن، اگر الزم باشد كه درست بشوند با اين كارها مي
گ را ترك كند و كلو، هام را، ويلي اخواهد ن ، نل ميپايان بازيكه در نمايشنامه  همچنان

در دهد؛ زيرا  رخ نمي  تمامي هب» كردن ترك«گاه اين  ويني را ترك كند؛ اما هيچخواهد  هم مي
پايـان   ةوجود ندارد. در انتهـاي نمايشـنام  » قدرت اراده«خواستن و ميلي به نام عين آزادي، 

، بدون آنكه واقعاً بـرود،  بپوشد و كاله بر سر در چارچوب در ، كلو كت و شلوار ميبازي
نيز همان طور كه در توضيحات صـحنه تصـريح    اي روزهاي زيبا !اوه آماده رفتن است. در

  شود: ويلي تكرار مي ة، همين تصوير دربار)26(شود  مي
شـود بـا    طور نيست؟ [يك لحظه، بيشتر به طرف او خم مي روي ويلي، اين : ... تو ميويني

اي صـد طور نيست؟ [يك لحظه. بـا   صداي بلندتر.] تو بزودي خواهي رفت ويلي اين
تـا ويلـي را    شـود  عقب و به طرف راست كامالً خم مـي بلندتر.] ويلي! [يك لحظه. به 

ترتيب رفتنـت را اعـالم   اين اي، خوب بهات را هم كه برداشتهبه كاله حصيريببيند.] به
  .)13(اي... كرده
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  گويد: وار خويش مي گوييِ بيانيه رو، ويني در تك ايناز
ات را در  اي؛ البته آينـده كردهكه گير   اي رفتن به جلو هنگامي... به خودت كمك كن بر
گويد ويني به فكر آينده باش. به زماني فكر كـن   شنوم كه مي نظر بگير. من ذهنم را مي

  )15( ها تو را رها كنند. ... آن واژه ها تو را رها كنند... به لحظاتي فكر كن كه در كه واژه

  دارد: گفت، بيان مياي ش يا آنكه در خودانتقادي
كند، و بـرو   ويني، چتر هيچ كمكي به تو نمي ينگويد آن را بگذار زم عقل به من مي... 

توانم. [يك لحظه] نه، بايد كه يك چيزي برسد،  دنبال چيزي ديگر [يك لحظه] من نمي
  ).16( توانم. ... در دنيا تغييراتي ايجاد شود. من نمي

اي هرچنـد   ااميد از تحول در ويلي و دلخوش بـه همراهـي  ويني، خود گرفتار است و ن
س، به گويي پيوسته خود، با الگوبرداري از طبيعت، نسيم و نفَ و پراكنده از او، در تك  كالمي
رسد؛ حركت، صرفاً رفتن از سويي به سوي  هاي جديدي از حركت و خودسازي مي شكل

رماندگي فيزيكي، حتا از آن دست كه تواند با فرض د مي  ديگر و با دست و پا نيست. آدمي
توانـد راه   ايجاد كند. ويني نمـي » بيان«ويني دچار آن شده است، حركت، شدن و تغيير را با 

  تواند صحبت كند و باالتر از آن، آواز بخواند: برود، اما مي
توانم بگويم. [مكـث.] ولـي    توانم بكنم. [مكث.] ديگر چيزي نمي ديگر كاري نمي: ... ويني
يد باز هم بگويم. [مكث.] مشكل اينجاست. [مكث.] نه، توي اين دنيا بايد يك چيزي با

[مكث.] يك نفسي [مكـث.]    توانم. [مكث.] يك نسيمي حركت كند. من كه ديگر نمي
آن اسم جاوداني چه بودند؟ [مكث.] شايد تاريكي ابـدي باشـد. [مكـث.] شـب سـياه      

[مكث.] آره، هزار بـار شـكر.    .حسن اتفاقكنم  پايان. [مكث.] اتفاق است، گمان مي بي
[مكث طوالني.] حاال چي؟ [مكث.] حاال چي ويني؟ [مكث طوالني.] آن روز [مكث.] 

شـنوم.   ... كدام روز؟ [مكث طوالني] كدام نگاه؟ [مكـث طـوالني.] صـداي فريـاد مـي     
   .)26([مكث.] بخوان [مكث.] آوازت را بخوان ويني! 

و زنـدگي، در جـاي     با نگاه اگزيستانسياليستي خويش به آدمـي  بنابراين، ساموئل بكت
در  كنـد  ، اعـالم مـي  اي روزهاي زيبا !اوه تا براه گودو چشمهاي خويش، از  جاي نمايشنامه

برخاسـتن، حركـت و شـدن و     انتخاب و در پي آن، تا اراده و خواستن نباشد، عين آزادي،
، تكيـه بـر اراده و پـذيرش مسـئوليت      تغيير، شكل نخواهد گرفت. مقدمه خودسازي آدمـي 

اي براي خـود و ديگـري،    به تعبير آقاي شاور، فايده  است؛ چه اينكه بدون آن، وجود آدمي
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تفـاوتي نخواهـد كـرد    » خزه، قارچ و كلم«و به بيان ژان پل سارتر، با  )19(نخواهد داشت 
  ).36 :1397(سارتر، 

  
  گيري نتيجه. 9

تعهد  اوه! اي روزهاي زيبا، زيستانسياليسم در نمايشنامةاگ درآوردن نمايش بهساموئل بكت با 
آفريند. بكت، انديشمند، هنرمند و   مي و مسئوليت ، انتخابآزادي اصولدر تئاتر را بر اساس 

اش  سبك ويژه در بروشني توان مي وسواس و دقت رااست. اثر اين  اي بسيار دقيق نويسنده
اي  ثارش ديد. كارگردانان نمايش و منتقدان رسـانه واژگان، نوشتن و آفريدن آ ربردنكا بهدر 

 هـاي  نگـره گيـري و فلسـفه و    هاي شـكل  بر اساس شناخت زمينه بايد آثار او را آثار بكت،
اي و  هاي رسانه ، بازخواني، نقد و اجرا كنند؛ وگرنه تكيه بر خوانششدرست حاكم بر آثار

هـاي نشـريات اسـت، و     ن صفحهآن، شتاب براي پركرد هاي ويژگيژورناليستي كه يكي از 
كشانند كـه بـا    هاي دست سوم و سطحي، نگاه و شناخت مخاطبان را به سويي مي پژوهش
د، نبا آنچـه بايـد باشـ    كامالًد كه نشو مي چيزي د و گاه،نبسياري دار ةاثر، فاصل خالقهدف 

  د.نداربسياري تفاوت 
 بـر خـالف جريـان حـاكمِ     ،بـا اوه! اي روزهاي زي نمايشنامة دهد اين پژوهش، نشان مي

دارد  زبان، با توصيف موقعيت انساني، بيـان مـي   هاي آنگلوساكسون و انگليسي رسانه برخي
. هسـتند  پذيري گريـزان  ورزي و مسئوليت آزادي، از انديشه با وجود برخورداري از ها انسان
  تـا هنگـامي  هستند.  ، وابسته به شدن از بيرونبا تنبليميلي به شدن و تغيير ندارند و  و  اراده

و روشـنگري نخواهـد رسـيد.     فكري، رشـد  گاه به بلوغ كه انسان چنين وضعيتي دارد، هيچ
با خودسازي و بيداري  انسان تنهارهايي  دهد با نگاه اگزيستانسياليستي خود، نشان مي بكت

  .دآي  و ركود به دست مي تالش و حركت به جاي انفعال، ايستايي و ،و انتخاب قدرت اراده
  
ها نوشت پي

 

هـاي سـاموئل    خوانش نمايشـنامه مقاله برگرفته از رساله دكتراي محمدباقر انصاري با عنوان اين . 1
پروفسـور   (اسـتاد راهنمـا:   و مسـئوليت  ي، انتخاباگزيستانسياليستي آزاد اصولبر اساس  بكت

دانشكده حقوق،  )، ميشاور: دكتر شهال اسال) و استاد م، فوق دكتراابي مسك (دكتر دتامياحمد كا
  است.  ميدانشگاه آزاد اسالالهيات و علوم سياسي واحد علوم و تحقيقات 
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به پارسـي و پيشـنهاد واژگـاني پروفسـور كاميـابي مسـك و       » پرسناژ«، برگردان دقيق »فردسان«. 2
  است.» پارسي«مصوب فرهنگستان زبان و ادب 

ساموئل بكـت، برگـردان    اوه! اي روزهاي زيبانمايشنامة ، مقالههاي  مايشنامه اساس در نقل قولن .3
و اجراي آن با عنـوان   از فرانسه به پارسي )1401، مترجم(تهران:  فسور احمد كاميابي مسكپرو

در سالن استاد سمندريان در دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهـران بـه   » نامه پروژه عملي پايان«
هاي بسياري از اين نمايشـنامه شـده    گفتني است ترجمه است. 1399كارگرداني مترجم در سال 

هـا يـا جاانـداختن برخـي      همه، متأسفانه ايرادهايي در برگردان برخي واژگـان و گـزاره   است و
هم ترجمـه   »آه اي روزهاي خوش«و » روزهاي خوش«ها دارند. اين نمايشنامه، با عنوان  عبارت

  شده است.
موفق تغيير نام داد كه پس از درگذشت اين زوج » بارو - تئاتر رنو«ها، به  اين سالن در همان سال. 4

توجه به اين خدمت درخشان، دوبـاره   هنري، با دستور شهردار منطقة هشت پاريس، متأسفانه بي
  بازگشت. »ليزه تئاتر شانزه«به همان نام 

شود، بـه اغـراق    جالب اينكه در فرهنگ ايراني، وقتي كسي با شادي و توجه بسياري رويارو مي. 5
  ».ر دو متر قد بلند كرده استقدر خوشحاله كه انگا آن«گويند:  اش مي درباره
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