
ساموئل بکت در نمایشنامه در انتظار گودو سرگردانی بشر 
امروز را به تصویر کش��یده است. او در دو شخصیت اصلی این 
نمایشنامه به نام های استراگون و والدیمیر انتظار پوچ و بی نتیجه 
برای آمدن شخصی به نام گودو را به گونه ای نوشته که هر بار 
که این دو نفر از آمدن گودو ناامید می ش��وند، سلسله عواملی 
دست به دست هم می دهد تا امیدی واهی در این دو نفر آنها را 

به ادامه این انتظار بکشاند. 
محل قرار استراگون و والدیمیر با گودو روی تلی خاک کنار 
یک درخت است. استراگون فردی سر به هوا و بی توجه است 
که دچار حواس پرتی ست و دائم حوادثی که اتفاق می افتد را 
از یاد می برد. والدیمیر دقیق تر از او و نسبتا محتاط تر است. او 

استراگون را به صبر کردن برای آمدن گودو تشویق می کند.
بکت با استفاده از درخت و تپه خاکی در این نمایش نشان 
داده که به نمایش نویسی ساده توجه دارد و روی صحنه در این 

نمایش این شخصیت ها هستند که اهمیت دارند. 
اگر بکت به کاله های ش��خصیت ها توجه دارد نه به خاطر 
آن است که این اشیاء به خودی خود در نمایش مهم هستند بلکه 
به این دلیل اس��ت که شخصیت ها از کاله های خود و دیگران 

استفاده های مخصوص به خود دارند.
 حتی راه رفتن استراگون و والدیمیر در جاده مد نظر بکت 
نیس��ت بلکه او س��رگردانی این دو نفر را با قرار دادنش��ان زیر 

یک درخت نش��ان داده اس��ت. آنچه مهم اس��ت گفت وگوی 
بین ش��خصیت ها برای معلق نگه داشتن زمان و طوالنی کردن 

انتظارشان برای دیدن گودو است.
الزم است مطرح کنم که انتظار استراگون و والدیمیر برای دیدن 
گودو که بی نتیجه می مان��د در واقع یکی از ویژگی های زندگی 
مدرن بشر امروز است که در بسیاری مواقع زمان را از دست می دهد 

و در انتظارهای بی حاصل عمرش را به هیچ و پوچ می بازد.
  ه��دف بکت از قرار دادن این ش��خصیت ه��ا در انتظاری 
 بی نتیجه نش��ان دادن نهیلیس��م یا پوچ گرایی در زندگی ست.
 م��ی بینیم که پوتزو هم در واق��ع کاری مهمی انجام نمی دهد 
 و فقط به کتک زدن نوکرش الکی و اس��تفاده از نیروی او برای 

جا به جا کردن وسایلش می پردازد.
درباره سه شخصیت پوتزو و الکی و پسر تا به حال با نگاه 
درس��تی نقد نوشته نشده و این سه شخصیت بررسی نشده اند. 
عده ای گفته اند که بکت برای خالی نبودن عریضه و جهت پر 
کردن گفت وگوهای نمایش خود این س��ه ش��خصیت را وارد 
نمایش کرده زیرا اگر نمایش فقط ش��امل استراگون و والدیمیر 

بود بسیار کم حجم تر از این می شد.
 آنچه مهم است بررسی این سه شخصیت در ارتباط با گودو 
اس��ت زیرا گودوی خیالی را می توان توسط این سه شخصیت به 
درستی بررسی کرد. به نظر من در تحلیل این سه شخصیت می توان 

به شخصیت گودوی نادیده دست یافت.
 برای این منظور باید در سخنان و حرکات این سه شخصیت 
دقیق شویم. پوتزو فردی بی رحم است که با شالق زدن نوکرش 
الکی او را واردار به کار کردن می کند. مشابه همین بی رحمی را 
در گودو هم می بینیم چون پسر به والدیمیر می گوید که گودو 

او را کتک نمی زند اما برادرش را کتک می زند. 
مورد دیگر بی ارادگی در الکی اس��ت که مرتبا از پوتزو کتک 
می خورد و فقط از او حرف شنوی دارد. بی ارادگی الکی درست 
برعکس اراده مندی گودوست چون گودو استراگون و والدیمیر را 
به اراده خود در انتظار می گذارد و به دیدن آنها نمی آید و این اوست 

که برای آینده این دو نفر تصمیم می گیرد.
 س��ومین شخصیت یعنی پسر اس��تراگون و والدیمیر را در 
امی��د دیدن گودو نگه می دارد و گودو آنه��ا را در انتظار دیدن 
خود می گذارد. بنابراین ما س��ه شخصیت پوتزو و الکی و پسر 
را می توانیم مانند قطعات یک پازل در کنار هم قرار دهیم و به 

شخصیت گودو پی ببریم. 
ش��خصیت پوتزو از نظر بی رحمی با گ��ودو هم خوانی و 
مطابقت دارد ولی ش��خصیت الکی از نظر بی ارادگی برعکس 
ش��خصیت اراده مند گودو اس��ت و شخصیت امید بخش پسر 
مکمل شخصیت انتظار دهنده گودو می باشد. این سه نفر با هم 

مجموعا گودو را تشکیل می دهند.

 در واقع بکت نیازی نداشت شخصیت گودو را وارد صحنه 
کن��د تا ما به رفتار و نح��وه برخورد او با دیگران پی ببریم بلکه 
بکت با زیرکی و درک درست از خلق یک شخصیت خیالی به 
اسم گودو او را در سه شخصیت دیگر یعنی پوتزو و الکی و پسر 
جای داد و گودو را به عنوان ش��خصیت مطابق متضاد و مکمل 
این سه شخصیت درآورد. این نوع نگاه به گودو در هیچ یک از 
تحلیل های این نمایش تا به حال مطرح نشده و به نظر من الزم 

است از این دید گودوی خیالی را در نظر گرفت. 
اینکه من مجموع سه شخصیت پوتزو و الکی و پسر را برای 
گودوی خیالی در نظر گرفته ام می تواند ما را به نتیجه دیگری 
هم برس��اند. اگر در زمان هایی که هر یک از این سه شخصیت 
با اس��تراگون و والدیمیر صرف می کنند دقیق ش��ویم می بینیم 
که پوتزو بیش��تر از الکی و الکی بیش��تر از پسر وقت خود را با 

استراگون و والدیمیر صرف می کنند. 
حال اگر گودو در این نمایشنامه می آمد و طبق همین تفاوت های 
زمانی در گفت وگوهایی که با اس��تراگون و والدیمیر داشت بر 
آنه��ا تاثیر می کرد می بینیم که نتیجه ای که به دس��ت می آمد 
اص��ال مثبت نبود چون من پوتزو را ش��خصیت مطابق با گودو 
و الکی را شخصیت متضاد با گودو و پسر را شخصیت مکمل 
گودو در نظر گرفته ام و گودو در صورت ظاهر شدن در انتهای 
 این نمایشنامه به بحث کش و قوس دار با استراگون و والدیمیر 

می پرداخت همان طور که پوتزو این کار را می کند و استراگون 
و والدیمیر در برخی قسمت های این نمایش از دست پوتزو به 
س��توه می آیند و حتی می بینیم که وقتی پوتزو زمین می خورد 

آنها بدون دریافت پول از او تمایلی به کمک کردنش ندارند. 
اگر پوتزو رفتاری مالیم با آنها داشت اگر چه آن دو سرگردان 
و بی پول هستند اما به خاطر رفتار محبت آمیز پوتزو به کمکش 
می رفتند. چون زمانی که الکی و پسر با آن دو صرف می کنند 
کمتر از زمانی ست که پوتزو با آنها می گذراند پس کش و قوس 
کمتری به بحثش��ان می دهد و می بینیم که ظاهر شدن گودو با 
فرض داشتن مجموع این سه شخصیت در خودش باعث دور 
کردن استراگون و والدیمیر از خودش می شد چرا که کتک زدن 
برادر پسر توسط گودو نشان می دهد که گودو هم مانند پوتزو 
که الکی را می زند فردی خش��ن و بیرحم اس��ت و این رفتار 
مسلما به دلیل دافعه زیاد سبب دور شدن استراگون و والدیمیر 
از او می ش��د. اگر چه انتظار بیهوده آن دو مد نظر بکت بوده و 
به همین دلی��ل از آوردن گودو در پایان نمایش خودداری کرده 
است تا شخصیت گودو خیالی بماند و مخاطبان نمایش خوشان 

او را تصور کنند. 
الزم اس��ت دو شخصیت استراگون و والدیمیر را مستقل از 

همدیگر و نیز به طور مکمل هم بررسی کنم.
 اگر قرار بود تنها یکی از دو شخصیت استراگون یا والدیمیر 
در این نمایش��نامه می آمد در این صورت نیمه دیگر هر یک از 
آنها ناکامل می ماند. استراگون وجودی دمدمی مزاج دارد که قادر 
به تصمیم گیری نیست و باید برای این که منتظر گودو بمانند یا 

نه مرتب از والدیمیر سوال کند. 
ام��ا به نظر من والدیمیر نیز بدون اس��تراگون قادر به انتظار 
طوالنی نیس��ت چون با وجود آنکه او فردی مصمم اس��ت اما 
احتی��اج به یک نفر مثل اس��تراگون دارد ت��ا او را برای ماندن با 
 او متقاعد کند. حتی هر بار که اس��تراگون در ماندن با او تردید 
می کند، این تردید در افکار والدیمیر هم اغتش��اش و دوگانگی 
ایجاد می کند و او مجبور است بخشی از انرژی خود را صرف 
متقاعد کردن اس��تراگون برای ادامه ماندن با او کند در حالی که 
به نظر من اگر او احتیاجی به استراگون نداشت می توانست به 

راحتی او را از ماندن با خود منصرف کند. 
ضمن��ا خود والدیمیر هم به نتایج ای��ن انتظار آگاهی ندارد 
و حت��ی نمی داند دیدن گودو چه تاثیری روی او و اس��تراگون 
خواهد گذاش��ت. این پرس��ش مطرح اس��ت که اس��تراگون و 
والدیمیر از چه نظر با هم مکمل هستند؟ دو شخصیت استراگون 
و والدیمیر به طور مکمل با هم تردید و تصمیم را در نمایشنامه 
نشان می دهند.  می توان موضوعات دیگری به غیر از انتظار را 
برای نمایشنامه نویسی در نظر گرفت و دو شخصیت مکمل را 

وارد نمایشنامه کرد.
 این همان تضاد شخصیت ها نسبت به همدیگر است. این 
تضاد به صورت تمایل به نظم و بی نظمی در نمایشنامه ”والدین 
وحشتناک“ نوشته ژان کوکتو نیز وجود دارد و کوکتو مانند بکت 

ازشخصیت های مکمل در نمایشنامه اش استفاده کرده است.
منبع:

 Waiting for Godot- Samuel Beckett- Grove
New York -1982 -Press
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زندگی ادبی سامویل بکت که در روز » جمعه  خوب « 
سیزده ام آوریل سال 1906 به دنیا آمده ) روز مصلوب کردن 
مسیح � م ( کناره گیرانه ترین زندگی ادبی از زمان »مارسل 
پروس��ت« است . تا س��ال 1952 تنها خوانندگان معدودی 
کتاب های او را می شناختند یا اسم او را شنیده بودند . اگر 
چه گفته اند که »جیمز جویس« بخشی از کتاب مورفی او را 

از حفظ داشته است  .
ش��هرت ناگهانی بکت با روی صحنه آمدن نمایش��نامه  
بدبینانه و در عین حال پر نش��اط » در انتظار گودو « شروع 
ش��د که در آن دو آدم بیکاره  که طنز خام دس��تانه ش��ان تا 
ح��دودی از لورل و هاردی مایه گرفت��ه در انتظار مردی به 
نام گودو هس��تند که هرگز ظاهر نمی ش��ود . بکت قبل از 
این نمایش��نامه ک��ه او را در دنیا معروف ک��رد ، پنج رمان 
نوش��ته بود که از مضحکترین و بدون ش��ک بدبینانه ترین 
رمان های انگلیسی هستند � بهتر بگوییم ، فرانسوی، زیرا در 
 میان کارهای غیر عادی بکت یکی هم این است که پس از
 17 سال نوشتن به زبان انگلیسی درخشان ، تصمیم گرفت 

به زبان فرانسه بنویسد. 
چ��ون درونمایه  اصلی بکت پیروزی یا کوش��ش برای 
پیروزی انس��ان بر تمام محدودیت هایی اس��ت که طبیعت 
و جامع��ه به او تحمیل ک��رده اند ، این گمان وجود دارد که 

فرانسه نویسی بکت فقط یک حرکت مضحکه وار است .
» مورفی « که اولین رمان بکت اس��ت ، در 1983 چاپ 
شد . در این رمان بکت برای اولین بار شخصیت اصلی آثار 
خود را خلق کرد . این شخصیت مردی است که هم از نظر 
مالی و هم از نظر روحی از پا در آمده و آرزوی بزرگ اش 
این است که با تاب خوردن و تعمق کردن در صندلی راحتی 
خودش که تنها مایملک اوست به یک حالت خلسه و صفای 

روحی هندو- مانند برسد . 
 پ��س از اینک��ه از آواره گ��ی فلس��فی خود به دس��ت 
روس��پی ای که خود را نجات داده تقریبا رهایی می یابد در 
یک انفجار گاز به قطعات ریزی تقسیم می شود و خاکستر 
او در مستراح تئاتری در دوبلین ، توام با سر و صدای آب که 

در صحنه هم قابل شنیدن است ، پایین می رود. 
رمان »وات« درباره  شخص آواره دیگری است که وضع 
اش بدتر اس��ت ، زیرا قهرمان داستان از نظر ازپا در آمدگی 
جلوتر رفته و در یک محیط غیر قابل توضیح تر ، در منزل 
شخصی به نام آقای نات ، زندگی می کند که رفتارش غریب 

و عصبانی کننده است وجودش مسلم نیست .
رمان دیگری به نام »مرسیه و کامیه« که هرگز چاپ نشده 
و طبعا به انگلیسی  ترجمه نشده ، مربوط به این دوره و از 
طن��ز آمیزترین آثار اوس��ت . اگر مطالب این کتاب به جای 
اینکه با نثر نوش��ته ش��ود با فیلم بیان می شد می توانست 
هم- ردیف ب��ا بزرگترین فیلم های صامت دوره  »باس��تر 

کیتون« باشد .
 این کتاب درباره  دو ایرلندی اس��ت ک��ه در زیر باران 
ش��دید در ترن ها و زاغه ها به دنبال قطعات یک دوچرخه  
شکسته می گردند . علت چاپ نشدن این رمان معلوم نیست 
. زمان » وات « س��الها بین خواننده گان دست به دست می 
گش��ت گویی که صنعت چاپ اصال اختراع نشده است و 
س��رانجام در پاریس در س��ری کتاب های جیبی اولمپیا که 
کتاب هایی زش��ت نگارانه )پورنوگرافیک( هستند به چاپ 
رس��ید . در حالی که این کتاب اصال جنبه ی زشت نگاری 

ندارد .
شاهکارهای بکت در میان رمان هایش یکسری سه تایی 
موسوم به » مالوی مالون می « است . در این کتاب ها طنز نبوع 
دار خود را با تمام بدبینی عجیب اش نش��ان می دهد »میرد « 
و » ن��ام نابردنی «. مالوی که احتماال بزرگترین ش��خصیت 
مضحکه در زبان انگلیس��ی از زمان قهرمان های اس��مولت 
در ق��رن هیجده ام اس��ت، یک ایرلندی فرتوت اس��ت که 
س��المت اش رو به وخامت می رود او داستان زندگی خود 
را با لحن طعنه آمیزی که در طنز ایرلندی بی س��ابقه است 
 بیان می کند . هنگامی که ما برای بار اول در داس��تان به او
 بر می خوریم فقط می تواند دوچرخه ای را که مانند خودش 
زهوار در رفته اس��ت سوار شود و هنگامی که برای بار آخر 
او را می بینیم تنها می تواند روی زمین بغلتد . به دالیلی  که 
روشن نیست مالوی تحت تعقیب مردی به نام موران است 
که درباره  او می توان گفت که  خبیث ترین و در عین حال 
مضحکترین شخصیت در تمام ادبیات است. رمان » مالون « 
یک پیشرفت یا پسرفت در انحطاط و سقوط است . مالون 
نیز مانند مالوی ، داستان زندگی خود را بیان می کند و یا بهتر 
بگوییم داستان زندگی خود را با مدادی به طول نیم سانتیمتر 
 می نویس��د رومان در وس��ط جمله ، هنگامی که مداد تمام 
می ش��ود ، به پایان می رس��د .رمان » نام نابردنی « به یک 
حالت مطلق بکتی می رس��د . قهرمان آن فراموش کرده که 
کیس��ت و ما مجبوریم با حدس��یات اشتباه آمیز او بسازیم . 
واقعی ترین هویت او ما را قانع می سازد که او مردی فاقد 
دس��ت و پا س��ت که در داخل یک خمره  ش��یر در جلوی 
یک رستوران ایرلندی نگاهداری می شود و صورت غذای 
رس��توران بر روی خمره  شیر چسبانده ش��ده و در هوای 
نامساعد سرپوش خمره گذاشته می شود .ممکن است تصور 
ش��ود که رمان » نام نابردنی « می توانس��ت فقط پایان یک 
کوش��ش پیگیر بکت برای خلق آثاری مملو از بی حرکتی و 
زبونی کامل باشد . اما او از این حد هم فراتر رفت و در سال 
1961 رمانی درباره  مردی منتشر کرد که در دنیایی زندگی 
می کند که به طور کامل از گل والی و قوطی های پراکنده  
غذا و قوطی باز کن تشکیل شده است . در این دنیا شخص 
فقط می تواند به گونه ای دردناک و آهسته بخزد . صحبت 
کردن غیر ممکن اس��ت زیرا دهان از گل و الی پر ش��ده و 
دید نیز محدود اس��ت زیرا آدمی نمی تواند سرش را خیلی 
از درون گل ب��اال بیاورد . با این وجود بکت دو ش��خصیت 
را در این رمان جای می دهد . آنها با یکدیگر مالقات کرده 
ب��ه کمک قوطی بازکن ها با یکدیگر رابطه برقرار می کنند. 
نمایشنامه های بکت نیز همان پیشرفت را به سوی یک زجر 

کامل زیستن دنبال می کنند .
نمایش��نامه ه��ای بک��ت ب��ا نمایش��نامه   » در انتظ��ار 
 گ��ودو « ش��روع م��ی ش��ود و از نظ��ر فلس��فی مانن��د
 رم��ان هایش با انحطاط پایان می یابند . بعد از نوش��تن ده 
نمایش��نامه ، بک��ت اینک به یک صحنه  خالی رس��یده که 
مطلقا چیزی در آن اتفاق نمی افتد � جز یک فریاد دلخراش 

ناشناس که از روی صحنه پخش می شود .
بکت برای رادیو ، تلویزیون و فیلم نیز چیز نوشته و همیشه 
هنر خود را با احتیاجات خاص هر یک از این وسایل تطبیق داده 
است . وی از نظر فن نویسندگی بهترین نویسنده  انگلیسی زبان 

از زمان دوست و هموطن اش »جیمزجویس« است . 
بعضی از منتقدان بکت را از گونه  اگزیستانسیالیست های 
فرانسوی دانسته اند و این احتماال نادرست است زیرا هنربکت 
یک تکامل منطقی از ادبیات مضحکه آمیز ایرلندی اس��ت که 
همیش��ه تلخ و موجز و تیره بوده اس��ت . بکت فقط نظرات 
مضحکه  ایرلندی را به آخرین حد بیهودگی و پوچی رسانده و 
بدین سان در قرن جنگ های بزرگ ، بزرگترین بیان سرنوشت 

بدفرجام و مبهم انسان را به رشته  تحریر کشیده است .

نگاهی به زندگی ادبی سامویل بکت

مضحکه  تلخ 
گای دیو نپورت /  فرخ شادان   

روزانه
محمدعلي سپانلو به هجدهمين

 مجموعه  شعرش رسيد 
ایسنا: محمدعلي سپانلو به 
هجدهمين مجموعه  ش��عرش 

رسيد. 
ن��ام  ب��ا  مجموع��ه  ای��ن 
»فانتزي ها« شعرهاي یک  و نیم 
س��ال اخیر این شاعر 69ساله را 
ش��امل مي ش��ود که به گفته  او، 
در این مجموعه واقعیت هاي زندگي به شکل فانتزي آمده 
است.  او همچنین افزود: این شعرها، شعرهاي اخیرم است 
که در حال تنظیم و جمع آوري آنها هستم؛ اما خودم هنوز 
از کمال کتاب راضي نیستم و به این دلیل معلوم نیست که 

چه زماني آن را به ناشر بسپارم. 
»رگبارها«، »پیاده روها«، »سندباد غایب«، »هجوم«، »نبض 
وطنم را مي گیرم«، »خانم زمان«، »تبعید در وطن«، »س��اعت 
امید«، »خیابان ه��ا، بیابان ها«، »فیروزه  در غب��ار«، »پاییز در 
بزرگراه«، »ژالیزیانا«، »کاشف از یادرفته ها« و »قایق سواري 
در تهران« از جمله دیگر مجموعه هاي ش��عر منتشرش��ده  
سپانلو هس��تند که تا کنون س��ه گزیده نیز از شعرهاي او 
انتشار یافته است.  از سوي دیگر، »مقلدها« اثر گراهام گرین 
با ترجمه  این مترجم که قرار بود از سوي نشر افق به چاپ 
چهارم برس��د، به گفته  او، بیش از یک  س��ال است که در 
انتظار دریافت مجوز انتش��ار است. همچنین دو نمایشنامه  
»عادل ها« و »ش��هربندان« آلبر کامو با ترجمه  سپانلو دوباره 
منتشر خواهند شد. نمایشنامه  »عادل ها« پیشتر 9بار منتشر 
شده است. نمایشنامه  »شهربندان« نیز قبال دو بار منتشر شده 
اس��ت و سال گذشته، قطب الدین صادقي این نمایشنامه  را 

به روي صحنه برد. 

مریم حسيني نقد فمينيستي
 ادبيات زنانه را منتشر مي كند 

ایسنا: مریم حسيني در رویكردي فمينيستي، ادبيات 
زنانه را بررسي مي كند. 

حس��یني در ادامه  تالیف هاي پژوهش��ي اش در نقد و 
بررسي ادبیات زنانه، این بار با رویکردي فمینیستي به نوشتار 
زنان��ه مي پردازد. به گفته  او، این کتاب هم اکنون در مراحل 
پایاني تألیف است و بزودي به نشر چشمه سپرده مي شود. 
کتاب »نقدي بر نوش��تار زنانه« دربرگیرنده  نقد هایي بر 
آثار شاعران و داستان نویسان زن است که از آن جمله به نقد 
و بررسي آثار شاعراني چون فروغ  فرخزاد، سیمین بهبهاني، 
پروی��ن اعتصامي، ژال��ه قائم مقامي و زنددخت ش��یرازي 
مي توان اش��اره کرد. همچنین در بین نویسندگان زن نیز از 
نقد و بررسي آثار سیمین  دانشور، غزاله علیزاده، شهرنوش 
پارسي پور، منیرو رواني پور و سعیده قدس مي توان نام برد. 
از س��وي دیگر،  این  اس��تاد دانش��گاه الزه��را )س( به 
هم��راه دو نفر از دانش��جویانش به تدوین کتاب��ي درباره  
»جریان شناسي شعر زنان ایران« مشغول است. این کتاب به 
ش��عر زنان ایران از سال   1300 تا   1357 مي پردازد و در آن، 
شاعران تاثیرگذار زن، مؤلفه هاي شعر ي آنها، مضامین شعر 

زنان و دیگر مسایل شعرشان مورد بررسي قرار مي گیرد. 
مریم حسیني متولد سال   13٤1 در تهران، عضو هیات علمي 
گروه زبان و ادبیات فارس��ي دانشگاه الزهرا )س( است. از او 
پیشتر، »نخستین زنان صوفي«   85 / نشر علم، »پیر پرده نشین«، 
زندگینامه  جنید بغدادي   80 / دانشگاه الزهرا )س( و »تصحیح 
حدیقه  الحقیقه س��نایي«   82 / مرکز نشر دانشگاهي، به چاپ 

رسیده اند. 

گروگان و هيدالگو 
به شبکه سينمای خانگی آمد 

دو فيلم سينمایی ایرانی و خارجی با نام های گروگان 
و هيدالگو ازسوی موسسه ویدئو رسانه پرده نقره ای به 

شبكه سينمای خانگی كشور عرضه شدند. 
فیلم سینمایی گروگان به کارگردانی محمدرضا آهنج 
و هیدالگو به کارگردانی جو جانستون، عناوین فیلم هایی 
هس��تند که اخیرا توس��ط این موسس��ه به شبکه سینمایی 

خانگی کشور عرضه شده اند. 
گروگان؛ داستان دختری به نام سپیده است که تصمیم 
دارد با دوست برادرش ازدواج کند. روزی او به همراه نامزد 
و ب��رادرش چنگیز برای خرید حلق��ه نامزدی به یک طال 
فروش��ی می روند و ناگهان درمیان حیرت همگان چنگیز 

اسلحه می کشد و ... 
فرهاد قائمیان الس��ا فیروز آذر، عل��ی رام نورایی، مونا 
فرجاد و اسماعیل شنگله در این فیلم داستانی 90 دقیقه ای 
به ایفای نقش پرداخته اند. سایر عوامل سازنده گروگان نیز 
عبارتند از: کارگردان: محمدرضا آهنج- آهنگساز: شهروز 
حقی- تصویربردار: فرشاد گل سفیدی- فیلمنامه: علیرضا 

حسینی. 
همچنین فیلم س��ینمایي هیدالگو ب��ه کارگردانی جو 
جانستون محصول کش��ور امریکا نیز داستان زندگی یک 
کابوی بنام فرانک هاپکینز اس��ت که توسط یکی از شیوخ 
عرب به معتبرترین و طوالنی ترین مسابقه اسبدوانی دنیا که 
در صحراهای عربس��تان انجام می شود دعوت شده است. 
اسب فرانک با نام هیدالگو به دلیل اینکه از نژاد عرب نیست 

طبق قوانین نمی تواند در مسابقه شرکت کند تا اینکه .... 

شماره  تازه  دوماهنامه  گردشگري
 منتشر شد 

ایسنا: شماره بيست ودوم دوماهنامه »گردشگري« به 
چاپ رسيد. 

دوس��یه این ش��ماره به باغ ایراني اختصاص دارد که با 
مطالبي همچ��ون: باغ ایراني؛ تصویر حکمت ما در جهان، 
باغ ایراني؛ میراث فرهنگي ما، باغ و کلمات مترادف آن در 
ادبیات و زبان فارسي، باغ دلگشاي شیراز، باغ هاي خرم آباد، 
باغ شاهزاده ماهان، باغ فردوس از تولد تا موزه و نگاهي به 

کتاب بازشناسي باغ ایراني، باغ شازده همراه است. 
همچون کاوش��گراني به کش��ف خ��ود بي اعتنا، همه 
مي توانند سفر کنند؛ حتي معلوالن، گردشگري و کافه گردي، 
ان��در فواید ج��ارو، تحفه نطنز از این روس��تا مي آید، آثار 
مثبت گردش��گري بر جامعه میزبان، توسعه اکوتوریسم در 
پارک هاي جنگلي، اورست، زباله، یک دنیا تنهایي و رنگ 

در دکوراسیون از مطالب منتشرشده در این مجله هستند. 
»گردش��گري« ب��ا صاحب امتی��ازي و مدیرمس��وولي 
محمدرضا رجبي و سردبیري محمدحسین عابدي انتشار 

مي یابد. 

نقد

بکت با استفاده از درخت و تپه خاکی در این نمایش 
نشان داده که به نمایش نویسی ساده توجه دارد و روی صحنه در این نمایش

 این شخصیت ها هستند که اهمیت دارند. اگر بکت به کاله های شخصیت ها توجه 
دارد نه به خاطر آن است که این اشیاء به خودی خود در نمایش مهم هستند

خالصه تیتر

نگاهی به نمایشنامه در انتظار گودو نوشته ، ساموئل بکت

ترانه جوانبخت

سرگردانی بي پایان  
بشر امروز

محمدعلي سپانلو به هجدهمين
 مجموعه  شعرش رسيد 

تعزیه یك ژانر نمایش��ي كامل به ش��مار مي آید كه از دل 
سير و روند فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اعتقادي ایرانيان در 
طول قرن هاي گذشته برخاسته است. این گونه نمایشي، اگرچه 
ریشه در آیين هاي سوگ س��ياوش و یادگار زریران در پيش 
از اس��الم دارد، اما با واقعه كربال در سال 61 هجري، مسيري 

متفاوت را آغاز كرد. 
حسین عباس��ي نیا، پژوهش��گر و کارگردان تئاتر به جایگاه 
تعزی��ه در زنجان اش��اره کرد و افزود: در زنج��ان از قدیم االیام 
مرش��دان و واقعه خوانان و نقاالن،عامالن نمایش گري در منطقه 
بوده اند و غروب هر روز باالخص روزهاي گرم بهار و تابس��تان 
میادین ش��هر و مدخل کاروانس��راها و سکوي چایخانه ها محل 
نمایش��گران و واقعه خوانان بوده است. وي ادامه داد: بازي هاي 
نمایشي و نمایش هاي گوناگون میداني مطربي در منطقه زنجان 
مرس��وم بوده و در کنار این تظاهرات نمایشي مرثیه گري و بکاء 
برعاشورائیان همیشه ایام در زنجان معمول بوده و همه روزه در 
ایام سوگواري،نظاره گران مشتاق جهت نظاره انواع مجالس تعزیه 
به میادین و کاروانسراهاي شهر هجوم مي آوردند تا از این تراژدي 
عظیم خاندان آل علي در زیر خیمه باشکوه حسینیه ها و میادین 

پرجنب و جوش شهر دیدن نمایند. 

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: تعزیه زنجان به مانند بسیاري 
از مناطق تعزیه خیز ایران، س��هم بزرگي در تجسم درام شرقي بر 
عهده دارد، چرا که جنبه هاي نمایشي قابل اعتماد بکر در مجالس 
تعزیه زنجان تجربه اي س��ت ناب در به وجود آوردن پاالیش در 
تماشگر. البته ایمان مذهبي شهروندان که ارادت و عشق دیرپایي 
را با خاندان عصمت و طهارت دارند، عنصر بسیار مؤثري در این 
رابطه بود و تعزیه در زنجان از اولین روزهاي ماه محرم شروع و 

تا آخرماه صفر ادامه داشت. 
وي ی��ادآور ش��د: روزهاي اول تا نهم ماه محرم، مجالس��ي 
همچ��ون حجة الوداع، مس��لم، حر، علي اکبر، قاس��م و عباس 
خوانده مي شد. روز دهم مختص تعزیه امام )ع( و غروب عاشورا 
"تنور خولي" مي خواندند و روز اربعین بازار ش��ام که از مجالس 
 ظریف و باشکوهي بود. تعزیه امام حسن و رحلت پیامبر در روز
 28 صف��ر نیز از دیگر تعزیه ها به ش��مار مي رف��ت. بعد از آن تا 
ماه محرم سال دیگر جسته و گریخته تعزیه هایي به مناسبت هاي 
مختلف خوانده مي شد در همه این مجالس نمایشگران تعزیه با 

مهارت و ظرافت وقایع و حادثه مربوط را تحلیل مي کردند. 
این پژوهش��گر خاطرنش��ان کرد: بیش��تر تعزیه هاي زنجان، 
تعزیه دوره بوده است. تعزیه دوره یکي از شیوه هاي تعزیه است 
که بدون اس��تفاده از س��کو در میادین و یا محله هاي مختلف و 

کاروانسراها اجرا مي شد و به آن تعزیه میداني نیز مي گفتند.
 البته این بدان معني نیست که در زنجان تعزیه سکو و تعزیه 
سیار وجود نداشته ،باالخص تعزیه سیار که بیشتر مخصوص روز 

عاشورا بوده و با شکوه و عظمت خاصي اجرا مي گردید. 
عباسي نیا ادامه داد: نمایش سیار از زیبایي خاصي برخوردار 
بوده و بیشتر از 2 تعزیه دیگر تماشاگر را به خود جلب مي کرده 
است. روزهاي عاشورا که تعزیه سیار به راه مي افتاد، کمتر کسي 
درخانه مي ماند و اکثریت به اتفاق مردم ش��هر جهت دیدن این 

اپراي عظیم شرقي به راه مي افتادند. 
این کارگردان تئاتر تصریح کرد: تعزیه س��کو در حس��ینیه ها و 
 تکایا اجرا مي گردید و در ایام س��وگواري حضرت سیدالشهدا )ع( 
بعضي از تکایا و حسینیه ها مثل تکیه چوقور، سیدلر، سقاها، حسینیه 
اعظم و فرجیه و .. جهت عزاداري محوطه و میدانچه مشرف به تکیه 
را با چادري بزرگ مي پوشاندند و میدانچه را به شکل خیمه اي بزرگ 
و باشکوه در مي آوردند.  وسط این خیمه ها سکویي مي ساختند 
و راهرویي مش��رف به آن که صحن س��کو مکان مخصوص 
عزاداري و س��وگواري و همچنین اطراف س��کو و نیز مدخل 
تکیه ها نیز محلي براي نشستن و نظاره گري تماشاگران بود. 

این پژوهشگر گفت: تعزیه هاي سیار زنجان دو مسیر را طي 

مي کردند. مس��یر اول از مسجد محل به طرف امام زاده و این به 
مثابه حرکت کاروان امام از مکه به طرف کربال بود و مسیر دوم از 
امام زاده سید ابراهیم )ع( به طرف مسجد محل و این مسیر را از 
راه دیگري غیر از راهي که آمده بودند، طي مي کردند. مسیر دوم 
مشابه حرکت اسرا و خاندان امام )ع( به طرف کوفه و شام بود. 

عباسي نیا توضیح داد: در ابتداي حرکت دسته عزاداري بیرقي 
که مشخصات هیات و یا حسینیه را معرفي مي کرد حمل مي شد و 
در پي بیرق، چند کودک که به دست هر کدام جام خالي آبي دیده 
مي شد و به رهبري بزرگتري نوحه اي حزین مي خواندند، حرکت 
مي کردند. اغلب نوحه هاي این گروه در شریح تشنگي طفالن امام 
بود و با سوز تمام این شعرها مي خواندند و بعضاً کاه و یا کاه و 

گل را با هم  روي سرمي ریختند. 
وي ابراز داش��ت: در پي گروه کودک که نمادي از تش��نگي 
طف��الن و خان��دان ام��ام بود، دس��ته موزیک حرک��ت مي کرد. 
دس��ته موزیک مارش هاي مختلف و گوناگوني را مي نواختند 
و از ص��داي موزی��ک هیج��ان خاص��ي پدیدار مي گش��ت و 
 فضاهاي مختلفي به ذهن خطور مي نمود و اش��تیاق عجیبي را 
برمي انگیخت. پش��ت س��ر گروه موزیک معموالً تماشاگران و 
مش��تاقان بیشماري راه مي افتادند. بعد از دسته موزیک شتراني با 
قالیچه، آئینه و زین و یراق آراسته شده بودند، حرکت مي کردند 
و  روي شتران بچه خوانها قرار داشتند. صغري، رقیه، سکینه و ... 

که هر کدام با نوایي غراء نوحه سرایي مي کردند. 
این پژوهش��گر خاطرنشان کرد: در پي ش��تران، شمر سوار 
براس��بي سیاه و من تشایي در دس��ت رجز مي خواند. او گاهاً از 
اس��ب به زیر مي آمد و اش��تلم خواني مي کرد و با حرکاتي زیبا 
و حساب شده، نمایش��ي از پوشیدن لباس رزم- کشیدن خنجر 
و بریدن س��ر امام )ع( را با مهارت تمام به نمایش مي گذاشت و 
وقتي تماشاگران غرق در حرکات او شهادت را مجسم مي کردند 
و با شیون و درد گریه سر مي دادند، شمر نیز به همراهي آنان گریه 

مي کرد و برقاتلین امام لعنت مي فرستاد. 
عباس نیا اظهار داش��ت: بعد از اسب شمر، گاري هاي تعزیه 
در پ��ي او روان بودند و  روي هر کدام از گاري ها فضاهایي مثل 
خیمه گاه، قتل گاه و قصر مي س��اختند. هر گاري را با توجه به 
نوع استفاده از آن تزئین مي شد و گاري ها به ترتیب اولویت پشت 

سرهم قرار مي گرفتند. 
وي در پایان تصریح کرد: بعد از گاري ها دسته هاي عزاداري 
س��ینه زن با ریتم سنگین و وزین نوحه سرایي مي کردند و در پي 
دس��ته سینه زن، ریش سفیدان محل با پاي پیاده در حالي که کاه 
و گل برسرمالیده بودند، حرکت مي کردند و زیرلب آواي سنگین 
و محزوني را زمزمه مي نمودند. بعد از دسته ریش سفیدان دسته 
زنجیرزن حرکت مي کردند و با نوحه س��رایي بس��یار باشکوهي 

راه مي افتادند. 

روايتي از اجراي تعزيه در زنجان 
صحنه


