




گفتارهای نمايشنامه را  کالو تکیه به دیوار اولین  اولین جملۀ دست آخر بکت. 
ادا می کند. اعالن پايان دقیقًا به  معنای خوِد پايان نیست. در نمايشنامه های 
کافکا،  این درام ها تا ابد ادامه پیدا  خ نمی دهد. شبیه رمان های  بکت پايان ر
می کنند. نوعی اعالن پايان و در عین حال امکان ناپذیرِی پايان همیشه در  این 
پايان و عدم امکان  درام ها وجود دارد. اما چرا دقیقًا نوعی اجبار برای اعالن 

پايان در  این آثار دست اندرکار است؟ 
بکت در دهۀ 19۴0، در فرانسه شاهد حملۀ نازی ها به پاريس و درگیر شدن در 
جنبش مقاومت است. عالوه بر این، در همین دهه، شاهد برپایی اردوگاه های 
کار اجباری یهوديان و رخدادهای فاجعه بار پس از آن بوده است. در دهۀ 60 
نزديک  از  را  شرقی  اروپای  کمونیستی  و  توتالیتر  دولت های  فجایع  هم  تا 80 
را  فاجعه  نمايش  بکت  که  زمانی  از  و  دهه ها،  همۀ  این  در  می کند.  دنبال 
که به واسالو  هاول  تا دهۀ هشتاد و نمايشنامۀ فاجعه،  آغاز می کند،  در گودو 
تقديم شده است، تصویرپردازِی فاجعۀ پايان تا سرحدات خود پیش می رود. 
که در آن دهه ها مخاطرات ناشی از مدرنیسم، دو جنگ  او تنها هنرمندی نبود 
جهانی، توتالیتاريسِم روسی، و فجایع زيست محیطی را، هم پیشگویی می کرد  

مقدمه

 تمومه
ً
تمومه، تقریبا
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که از فاجعه سخن بگويد مگر  و هم به عینه می ديد. اما هنر بکت سر آن نداشت 
با چشم پوشی مستقیم و سکوت مرگ بار. بنابراین، چه در نمايشنامه های بلند 
که بتواند  این خواستۀ معین را  کوتاه تر، او به ابداع زبانی می پردازد  و چه در آثار 

کند: فاجعۀ ما حی و حاضر  اينجاست. دنبال 
کم نظیر را در  که از قضا هسـتۀ مقاومتی  روش بکت برای نیل به  این مقصود، 
کار وی تشکیل می دهد، روش حذف و تقلیل هم زمان فرم و محتوا تا سرحدات 
چـون  عريض و طويلـی  و  ُپرحـرف  نمايشـنامه های  پـس  از  بنابرایـن،  بـود.  خـود 
در انتظار گـودو، به تدریـج تصویرپـردازی سـکوت، زوال، مـرگ، و پايـان، در آثـاری 
به شـدت تکیـده و بـی روح نظیـر من نه، بـازی، صدای پا، و  يـا آمد و رفت، و به طور 
کل دراِم متأخـر بکـت، تجسـم می يابـد. حتـی درون مايه هـای نمايشـنامه های 
که از  نظر  بزرگ تر )گودو، دست آخر، روزهای خوش(، به خصوص درون مايۀ زوال، 
مـن مهم تریـن درون مايـۀ همـۀ آثـار بکـت محسـوب می شـوند، در  ایـن درام هـای 
تکیده تـر، به  نحـو بسـیار پیچیده، و چه بسـا دقیـق و انتزاعی تری تجسـم می يابد. 
کـه مشهـور اسـت، در مـورد آخـر جهـان اسـت، اما همـۀ  دسـت آخـر، آن طـور 
درام های بکت نوعی دست آخر محسوب می شوند. آنها به طور مشخص در مورد 
زوال و پوسیدگی و اضمحالل هستند و نه دقیقًا در مورد پايان.  بکت پايان را اعالم 
نمی کند، بلکه صرفًا نشانه های آن را پیش چشم ما می گذارد.  این نشانه ها همیشه 
در شکل روتین های بکتی، اشیایی که فیگورهای بکتی استفاده می کنند، مفهوم 
بروز پیدا  صحنه ای  دراماتیِک  تصاویر  در  بنیادی تر،  بسیار  به طرزی  و  پیری، 
کافی برای پیر شدن وقت دارند،  می کنند. فیگورهای بکتی در حالی که به  اندازۀ 
کرده اند، روتین های هرروزۀ خود را پی  گیر  ِخ نیمه روشن خود  و در حالی که در برز

می گیرند و سرگرم بازی بی پايان  کشتن زمان می شوند. 
بکت با تصاویر گودو و دست آخر اشارات بسیار صريحی به مفهوم زوال و پايان 
کی،  کی در پردۀ دوم، پیری زودرس ال می کند. در گودو زمین بایر، زوال پوتزو و ال
گوگو، اشارتی به پايان دارد. در دست آخر زوال  و تنهایی بی حد و حصر دی دی و 
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کالو و، سپس جلوتر، در طعنه های نیش داِر َهم اعالم  گفتار ابتدایی  و ویرانی با 
می شود:

کرديـم. تقریبـًا تمومـه. )مکـث( ديگـه نطقـی نخواهـد بـود.  تمومـه، تمـوم 
)مکـث( يـه چیـزی تـو سـرم چکـه می کنـه.)ص۵6(

در  اينجـا نیـز، شـبیه گـودو، تصویرپـردازی فاجعـه در قالـب پناهـگاه آخرالزمانـِی آن 
ِنـل، و روتین هـای مکـرر )رفت و آمدهـای  گیاهـی َنـگ و  کـورِی َهـم، زندگـی  دو، 
کاربرد اشـیا( رخ می دهد. اما چرا علی رغم  این ارجاعاِت  کالو و نظم دقیق  پیاپی 
مکـرر بـه پايـان، چیـزی در  ایـن آثـار بـه پايـان نمی رسـد؟ چـون فیگورهـای بکتـی 
گیر افتاده اند. پايان برای  نمی میرند. آنها تا ابد در درون روتین های تکراری خود 
آنهـا نويد نوعی خوشـبختی اسـت. نوعـی راه چارۀ خوش بینانه. به نظـر من،  ايدۀ 
کار بکت  پايان بخشی، با تصور بکت از فاجعۀ دائمی جهان همخوان نیست. در 
فاجعه نه تنها قابل  نقل به صورِت مسـتقیم نیسـت، بلکه اساسـًا پايان نمی يابد، 
گـوش ماسـت. فاجعـه مـدام َاشـکال جديـدی بـه خـود می گیـرد.  همیشـه بیـخ 
تـا  تـا شـکنجه و زجـر حکومت هـای خودکامـه،  از احتمـال جنگ هـای ویرانگـر، 
کـه نمـود بـارز همـۀ آنهـا را می تـوان در دسـت آخر ديـد.  فجایـع زيسـت محیطی، 
کالو، بعـد از  اينکـه می گويـد »تمومـه«، بالفاصلـه ادامه می دهـد، »تقریبًا  بنابرایـن 
کـه »يه  کـه همیشـه فقـط قضیـه  ایـن اسـت  کامـاًل می دانـد  تمومـه«)ص16( و َهـم 
چیزی داره روندش رو طی می کنه.« روند پیری، افول، و اضمحالل.  این با درک 
کنـون مـا( همخـوان اسـت: همه چیـز  از قبـل بدتـر شـده و  مـا از لحظـۀ حـال نیـز ) ا
کنـده از ته مانده هـای آوار و  کـه صرفًا آ کنونـی  تقریبـًا بـه پايـان خـودش نزديک تـر؛  ا

پسـماندهای تخريـب طبیعـت بیـرون و درون اسـت.

کرده. طبیعت ما رو فراموش  َهم: 
ديگه طبیعتی وجود نداره. کالو: 

تهران، آبان ۱39۸



    شخصیت ها

Hamm َهم

Clov کالو

Nagg َنگ

Nell ِنل     



خت.
ُ
فضای داخلی  ل

نور خاکستری.
با  کوچک،  پنجرۀ  دو  باال،  در  صحنه،  عقب  راست  و  چپ 

پرده های افتاده.
در جـلــو سـمــت راســت،  یــک در.  یــک عـکــس، نـزدیــک در 

آویخته  شده، که رویش به دیوار است.
در جلو سمـت چـپ، چسبیـده به هم،  دو سـطل آشغال، که با 

 یک پارچۀ کهنه پوشانده شده. 
در مرکز، َهم، روی یک صندلی چرخ دار قرار دارد، و رویش با 

پارچه ای کهنه پوشانده شده.
کنار در بی حرکت، کالو ، که چشم هایش بر  »َهم« ثابت مانده. 

صورِت بسیار سرخ.
نمایی کوتاه.

کالو مـی رود و زیـر پنجـرۀ سـمت چـپ می ایسـتد. به سـختی و 
تلوتلوخـوران راه مـی رود. به سـمت بـاال و پنجـرۀ سـمت چـپ 
نـگاه  راسـت  سـمت  پنجـرۀ  بـه  و  می چرخـد  می کنـد.  نـگاه 
می کند. می رود و زیر پنجرۀ سـمت راسـت می ایسـتد. به پنجرۀ 
سـمت راسـت نگاه می کند. برمی گردد و به پنجرۀ سـمت چپ 
نـگاه می کنـد. بیرون مـی رود، و بالفاصله با  یک نردبان کوچک 
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برمی گـردد، آن را زیـر پنجـرۀ سـمت چـپ می گـذارد، از آن بـاال 
مـی رود، پـرده را کنـار می زنـد. پاییـن می آیـد، شـش قـدم )مثـاًل ( 
به سـمِت پنجـرۀ سـمت راسـت مـی رود، بـرای برداشـتن نردبـان 
برمی گردد، آن را برمی دارد و زیر پنجرۀ سـمت راسـت می گذارد، 
از آن بـاال مـی رود، پـرده را کنـار می زنـد. پاییـن می آیـد، سـه قـدم 
بـرای برداشـتن نردبـان  به سـمِت پنجـرۀ سـمت چـپ مـی رود، 
برمی گـردد، آن را برمـی دارد و زیـر پنجـرۀ سـمت چـپ می گـذارد، 
از آن بـاال مـی رود، بـه بیـرون پنجره نـگاه می کند. خندۀ       مختصر. 
راسـت  سـمت  پنجـرۀ  به سـمِت  قـدم  یـک  می آیـد،   پاییـن 
مـی رود، بـرای برداشـتن نردبـان برمی گـردد، آن را برمـی دارد و زیـر 
بیـرون  بـه  بـاال مـی رود،  از آن  پنجـرۀ سـمت راسـت می گـذارد، 
پنجـره نـگاه می کنـد. خنـدۀ مختصـر. پاییـن می آیـد، بـا نردبـان 
برمی گـردد،  می ایسـتد،  مـی رود،  آشـغال ها  سـطل  به سـمِت 
راسـت می گـذارد،  پنجـرۀ سـمت  زیـر  را  آن  و  را می بـرد  نردبـان 
به سـمِت سـطل آشـغال ها مـی رود، پوشـش پارچـه ای را از روی 
آنهـا برمـی دارد، آن را تـا می کنـد و روی بازویـش می انـدازد. دِر 
 یکـی از سـطل ها را برمـی دارد، خـم می شـود و بـه درون آن نـگاه 
کار را با سـطل  می کند. خندۀ مختصر. درش را می بندد. همان 
دوم می کنـد. به سـمِت َهـم مـی رود. پوشـش پارچـه ای روی او 
را برمـی دارد. آن را تـا می کنـد و روی بازویـش می انـدازد. َهـم، 
ردای خواب پوشـیده، کالهی نمدی بر سـر دارد،  یک دسـتمال 
خونـی بـزرگ روی صورتـش قـرار دارد، سـوتی از گردنـش آویـزان 
کلفـت  جوراب هایـی  انداختـه،  زانوانـش  روی  شـالی  اسـت، 
 در خـواب اسـت. کالو بـه او نـگاه می کنـد. 

ً
بـه پـا دارد، و ظاهـرا

به سـوی  می ایسـتد،  مـی رود،  در  نزدیـک  مختصـر.  خنـدۀ 
می چرخـد. تماشـاخانه 

)نگاه ثابت، بدون لحن( تموم، تمومه، تقریبًا تمومه، تقریبًا باید  کالو: 

و  یه روز،  تموم شده باشه. )مکث( دونه به دونه،  یک به یک، 
کوچیک، تودۀ غیر ممکن.  گهان،  یه توده می شه،  یه تودۀ  نا
)مکث( دیگه مجازات نمی شم. حاال می رم به آشپزخونه م، 
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سه متر  در سه متر در سه متر، و منتظر اون می شم تا سوت 
میز  به  ابعاد خوب، نسبت های خوب،  )مکث(  برام.   بزنه 
تکیه می دم، و به دیوار خیره می شم، و منتظر اون می شم تا 

سوت بزنه برام.

لحظـه ای بی حرکـت می مانـد، سـپس بیـرون مـی رود. بالفاصلـه 
برمی گردد، به طرِف پنجرۀ سـمت راسـت می رود، نردبان را بلند 
می کنـد و بیـرون می بـرد. مکث. َهم تکان می خورد. زیر دسـتمال 
برمـی دارد.  صورتـش  از روی  را  دسـتمال  می کشـد.  خمیـازه 

صـورت بسیار سـرخ. عینکـی بـا شیشـه های سـیاه.

ـ  بـایــد بـازی کنــم. )دسـتمــال را باز  ـ  )خمیـازه می کشــد.( ــــ مـن  ـ ـــ  َهم: 

می کند و رو به روی صورتش می گیرد.( زخم بنِد قديمی.
ک  ـــا عینکـــش را برمـــی دارد، چشـــم ها، صـــورت، و عینکـــش را پ
می کنـــد، و دوبـــاره آن را ســـر جایـــش می گـــذارد، دســـتمال را 
ــینۀ ردای خوابـــش  ــب سـ ــل جیـ ــب داخـ ــد و آن را مرتـ ــا می کنـ تـ
گلویـــش را صـــاف می کنـــد، نـــوک انگشـــتانش را  می گـــذارد. 

می چســـباند. به هـــم 

بدبختی  از  باالتر  می کشد.( ـ ــــ  ـ  )خمیازه  ـ ـــ بدبختی ای  هیچ   
مـن هسـت؟ شـک نیسـت.  قبـاًل. ولـی االن؟ )مکـث( پـدرم؟ 
می خواد  دلم  )مکث(  سگ...م؟  )مکث(  مادرم؟  )مکث( 

که چنین مخلوقاتی  کنم اونا همون قدر رنج می کشند  باور 
که رنج اونا اندازۀ  می تونن بکشند. ولی آیا  این معنیش  اینه 
)خمیازه  مطـــ  همه چی  نه،  )مکث(  شک.  بدون  منه؟  رنج 
می کشد.( لقه، )با غرور( هرچی آدم بزرگ تر باشه به همون اندازه 

ُپرتره. )مکث. افسرده( و خالی تر. )بو می کشد.( کالو! )مکث( نه، 
بسه،  )مکث(  جنگل ها!  اون  رؤیاهایی!  چه  )مکث(  تنها. 
)مکث(  پناهگاه.  تو  این  همین طور  بشه،  تموم  این  وقتشه  
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آره،  کنم.  تمومش  دارم...  شک  دارم،  شک  با  این همه  و 
ـ   )خمـیـازه  همینه، وقتشه تموم شه و با  این همه شک دارم ـ ـــ
خدایا،  مـی کشــد.(  )خـمـیـازه  کـنــم.  تمـومــش  مـی کشـد.(  ـ ــــ  

خسته م، بهتره برم به رختخواب.
کنـــار صندلـــی  کالو بالفاصلـــه وارد می شـــود.  ســـوت می زنـــد.   

می ایســـتد.

تو هوا رو آلوده می کنی! )مکث( حاضرم کن، می رم تو  رختخواب.  

همین االن بلندت کردم. کالو:  

خب که چی؟ َهم:  

نمی تونــم کــه هــر  پنــج دقیقه بیــدارت کنــم و دوبــاره بذارمت  کالو:  

کارهایــی انجــام بــدم. )مکــث(  تو رختخــواب، بایــد  یــه 
َهم:  هیچ وقت چشم های منو دیده ی؟ 

کالو:  نه.

که عینکم  کنجکاو نبودی،  َهم:  وقتی خواب بودم، هیچ وقت 

رو برداری و به چشم هام نگاه کنی؟
پلک ها رو کنار بزنم؟ )مکث( نه. کالو: 

َهم:  یکی از همین روزها اونها رو نشونت می دم. )مکث( به نظر 

کاماًل سفید شده ن. )مکث( ساعت چنده؟
مثل همیشه. کالو: 

)به پنجرۀ سمت راست اشاره می کند.( نگاه انداختی؟  َهم: 

کالو:  آره.

خب؟ َهم: 

صفر. کالو: 

باید بارون می اومد. َهم:  




