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 چکيده

اوژن يونسکو در آثار نمايشي خود، با هدف نمايش خالءهاي هستي انسان و احتضار      
گزيند تا بتواند اين حجم از شکست را هم در قالب گفتار و هم در  مي، زباني را برميوجود آد

نگرد و  زبان مي روي صحنه بیاورد. در حقیقت، يونسکو از زاويۀ ديگري به بطن زندگي آدمي به
آورد و  دادن زبان، زمینۀ فرسايش آن را در ذهن خواننده فراهم مي با ناکافي و ناتوان جلوه

کند. وي با بنمايه کردن خالء و گسیخته  جود بین زبان و انديشه را متزلزل ميتوازن مو
کند، آنگونه که  هايش را در جهاني فاقد معنا رها مي دادن کالم و هستي انسان، شخصیت نشان

شود. با در نظر داشتن اين رويکرد در  هیچ جايگاه و گريزگاهي برايشان متصور نمي
مطالعۀ احتضار وجود انسان در اين دنیاي  کوشیم به اين پژوهش ميهاي يونسکو، در  نمايشنامه

هاي ارنو ريکنر در رابطه با   پرهیاهو، از وراي اضمحالل زبان بپردازيم. بدين منظور از انگاره
 هاي يونسکو بهره خواهیم گرفت.  اي از نمايشنامه تئاتر نو و پاره

 انحطاط زبان، خالءهستي، احتضار وجود نو،اوژن يونسکو، ارنو ريکنر، تئاتر کليدی:  واژگان
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 مقدمه -0

هنگام يافتن محتوايي پیوسته و زباني استوار بر پايۀ  خوانندة آثار نمايشي اوژن يونسکو، به
ها،  پرسش جاي يافتن پاسخ به يابد که به کوبیده مي خرد و منطق، خود را در برابر زباني درهم

هیچ روي قابل درمان  گذارد که به ا در برابر خالئي ميافزايد و خواننده ر هامي شمار پرسش به
گیرد نیز  نیست. اين خالء، نه تنها در بافت آثار يونسکو، بلکه در زباني که از آن بهره مي

تدريج قالب همیشگي و  شود که تئاتر يونسکو به خورد. اين ويژگي از آنجا ناشي مي چشم مي به
ورزد که احساس خالء و  مي کیدأتهاي جديدي  هدهد و بر جنب طبیعي خود را از دست مي

بخشند. يونسکو با هدف نمايش بهینۀ اين احساس، زبان را از  پوچي را هرچه بیشتر شدت مي
روي، زباني که فاقد  برد. بدين اصطالح آن را از بین مي کند و به قالب ديرينۀ خود خارج مي

رسد که هر واقعیتي،  نظر مي به"ش است: هاي پیشین است، ناتوان از القاي معناي خوي توانايي
افتاده، متالشي و تهي شده است، تا جايي که هر چیزي فاقد اهمیت  هر زباني از شکل

"نمايد مي
  (. 882: 4099)يونسکو، 4

شده، گوياي ناتواني زبان يا  با اين حال بايد در نظر داشت که مفهوم زبان تخريب
باط نیست. زبان يونسکو معناي مورد انتظار را القا ها در برقراري ارت شخصیت توانايي عدم
خود گرفته است. با اينکه در نگاه  کند، چون زبان از نو ساخته شده و چهرة جديدي به نمي

تنهايي حرفي براي گفتن  کند، هر کس خود به ها نامفهوم جلوه مي اول، گفتگو میان شخصیت
ها را از معناي  اند که آن خود گرفته بهفقط صورت جديدي  اند ها ناپديد نشده دارد. واژه

دهد. يونسکو  گفتگوي  خود ادامه مي سازد. زبان خالي شده است، ولي به شان جدا مي جهاني
گیري  آورد و همین امر موجب شکل روي صحنه مي روش جديدي از استفاده از زبان را به

 گذشته، هاي نامه نمايش مثل رديگ کند. زبان رفته قلمداد مي شود که زبان را از دست تصوري مي
بازد. در  تدريج رنگ مي توازن موجود بین انديشه و زبان به. نیست حاوي پیام يا و تفکر حافظ

(. آنچه 11: 4092)يونسکو،  "اند جدايي هستي و انديشه"هاي يونسکو شاهد  حقیقت خواننده
هم  ري نامريي مانع از بهگويد، جداي آن چیزي است که انديشه طلب دارد. گويي ديوا گفتار مي

کردن انديشه  حال ناپديد شود. غايت نهايي واژه، ناپديد شدن و در عین پیوستن و ادغامشان مي
شود، در ابهام و تعلیق فرو  و معناي حاصل از آن است. بدين ترتیب است که گفتگو ناتوان مي

سازد. محتواي  ها ميهاي ناپیوسته و ناهنجار ر ها را در تلي از ديالوگ رود و شخصیت مي
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سازد. تمامي اين  آباد رها مي کند و خواننده را در ناکجا جاي پیشرفت، پسرفت مي داستان به
ثباتي  کنند که مفهومي جز ترديد و بي زباني ناتوان و ناکافي بدل مي عناصر، زبان يونسکو را به

 بخشد. با آثار نمايشي وي مي نو به همراه ندارد. با همۀ اين تفاسیر، اين زبان منحط، معنايي به
 بدين و شوند مي بدل نشانه به خواننده براي صحنه اشکال همۀ مفهوم، انتقال در زبان ناتواني

 نمايشي اشارات و سکوت شکسته، زبان البالي در پنهان س ر به يازي دست به ترغیب را ما سان،
 جوانه متن زيرين هاي اليه رد که کند مي معطوف معنايي سمت به را ما توجه يونسکو. کنند مي
 يکالم، سکون جا يسکوت جا"است و ما را به سمت نمايشي هدايت مي کند که در آن  زده

 .(2: 4122و رهبري:  پرتوي) "ردگیيحضور را م يحرکت و عدم جا
بايد در نظر داشت که تا کنون مطالعات متعددي در رابطه با تئاتر نو، تراژدي زبان و 

ن در آثار نمايشي اوژن يونسکو صورت گرفته است، با اين حال، برقراري بحران هستي انسا
ها کمتر مورد توجه بوده است. هدف مقالۀ حاضر بررسي جامع  ارتباطي معقول بین اين مقوله

آثار نمايشي اوژن يونسکو و برقراري ارتباطي معنادار بین انحطاط زبان و احتضار وجود انسان 
هاي تراژدي زبان و  تمامي جنبه ر اين خواهد بود تا نگاهي کلي بهمان ب است. بدين سبب سعي

هاي ارنو ريکنر در بارة تئاتر  استفاده از نظريه بودن زندگي بشر بیندازيم و اين امر ما را به عبث
گیري از گفتار، در عین پذيرش مرگ  نو، جايگاه، اهمیت و شخصیت مستقل زبان و شیوة بهره

کشیدن مباحث  تصوير اي در به کند. چرا که اين مفاهیم نقش عمده تدريجي زبان، ترغیب مي
تئاتر نو و تئاتر آبسورد براي ما فراهم خواهند آورد؛ تئاتري که در آن اوژن يونسکو تصويري 
نو از جايگاه و شرايط هستي انسان در اين جهان، و از خودبیگانگي وي در برابر جهاني 

آفريند تا عبث بودن  ؛ تئاتري که براي خودش زباني جديد مي دهد ما ارائه مي غیرقابل فهم به
 نمايش بگذارد.  زندگي انسان را هر چه بهتر به

 
 انحطاط زبان -6

هايي در  تصور وجود دشواري بر اين نکته واقفیم که جهان خلق شدة يونسکو، ما را به
ايجاد ارتباط، همان  دهد. ولي بايد در نظر داشت که اين ناتوانايي در برقراري ارتباط سوق مي

شکند و ديدگاه  هاي عمومي گفتگو را درهم مي ناتوانايي معمول تئاتر نو نیست. يونسکو قالب
دهد. با وجود اين، انحطاط تدريجي زبان، گواه ناتواني  آن ارائه مي جديدي نسبت به

کشد  مي تصوير ها در برقراري ارتباط نیست، بلکه نوعي عدم انتقال و عدم فهم را به شخصیت
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شدت  هاي يونسکو در هر حال و به سازد. گفتگو در نمايشنامه که مايۀ رنج انسان را فراهم مي
بیان مقصود خويش و  هاست که قادر به قابل تصور است زيرا مشکل بنیادين در توانايي انسان

اي اصلي ه کنند که يکي از بنمايه همه گمان مي" نويسد: انتقال مفهوم باشند يا خیر. يونسکو مي
هاي من، ناتوانايي در برقراري ارتباط است. اين اشتباه است. من در پي غیرممکن  نوشته
هاي جزئي است که امکان دارد  نافهمي ام. گاهي اوقات مسئله مربوط به دادن گفتگو نبوده جلوه

در  عدم وجود بحران زبان کثرت، به (. يونسکو به418: 4020)يونسکو،  "وجود آيد بین افراد به
کند.  است، انکار نمي ورزد، اما خلق زباني را هم که داراي موانع خودخواسته آثارش تأکید مي

اين  رسد به نظر مي هاي يونسکو غیرقابل تصور به بدين سبب، اگر درک متقابل بین شخصیت
خواهند گفتگويي داشته باشند و يا در صورت وجود گفتگو  ها خودشان نمي دلیل است که آن

بخشد که ناگزير  ها را غنا مي بست طور عمد بن ببرند. يونسکو خود به دار پیش هدفآن را 
گیري از فرايندهاي زباني که محکوم  انجامد. اين نويسنده، با بهره شکست گفتگو مي به
هاي زندگي  روي صحنه آوردن اهداف نهان خويش است که در جلوه اند، در پي به اضمحالل به

گیري از  هاي احتضار وجود انسان با بهره شود. هدف او بازسازي جلوه ميروزمرة انسان نمايان 
پذيرها تبديل کنند.  بیان ناپذيرها را به خواهند بیان عمد نمي ها به اضمحالل زبان است. شخصیت

  :کنند جاي بیان انديشه، آن را هر چه بیشتر پنهان مي اند که به هايي در حقیقت گفتگوها بهانه
خواهیم  خواهیم همديگر را درک کنیم، نمي حرف همديگر گوش دهیم، نمي یم بهخواه ما نمي"

صورت واضح و دقیق حضور  خواهیم. ولي کلمات به شك نمي حرف همديگر را قبول کنیم. بي
ها را پنهان  عمد در عین آشکار کردن افکارمان، آن ها را بازگو کنند. ما به دارند تا ناگفتني

 (. 492: 4092)يونسکو،  "کنیم مي
کند، تالش وي براي رهايي زبان از  افزون بر اين، آنچه نوشتار اين نويسنده را متمايز مي

است که تا کنون بدان نسبت داده شده بود. زبان ديگر پل ارتباطي بین   هايي چنگ تمامي نقش
هم، تا کند تا زباني بیافريند ديرف اش منحرف مي ها نیست. او زبان را از مسیر همیشگي انسان

دريافت مطلب را از مسیر اصلي خود خارج کند، چرا که در نظر وي اين تنها روشي است که 
شود تا دوباره آن را  تفصیل شرح دهد. او منکر زبان مي توان شدت بحران هستي انسان را به مي

ا ها را از وجود بال و مصیبتي آگاه کند که زبان فقط بخش کوچکي از آن ر کشف کند، تا انسان
 اي ملعبه به شد، نزد يونسکو مي پشتیباني انديشه طرف از ترها پیش که دهد. زباني تشکیل مي

 که آنجايي ولي از راند. گونه معنايي، تنها مکالمه را پیش مي القاي هیچ بدون که شود مي تبديل
 صحنه از انديشه سان کند و بدين مي پسرفت همراه ندارد، معنايي با خود به يا پیام هیچ زبان
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 از را خود اصالت داد، مي تشکیل را نمايشنامه تمام ساختار که محتوا، شود؛ مي گذاشته کنار
 و صورت گیرد ابعاد تمامي در گفتگو شوند مي باعث محتوا فاقد هاي ديالوگ. دهد مي دست
 فراهم شنیدن براي چیزي چنین گفتگويي .نباشد تصور قابل آن براي ابتدا از بعد يا جهتي هیچ
 خالء و پوچي حس و پرند مي شاخه آن به شاخه اين از ربط که بي کلمات از تلي جز کند، نمي

 . کنند مي تقويت تماشاگران و ها شخصیت نزد را
 شده کالم از هم گسیخته که است باور اين بر کند، مي صحبت نو تئاتر از ريکنر که بار هر

باقي  "ناقص و توصیفات نابسامانهاي پراکنده، جمالت  چیزي جز تکه"و از گفتگو  است
 نکند، همراهي را شده ادا کلمات اي فلسفه هیچ . وقتي(89: 4022 نمانده است )ريکنر،

در عمل، در . است شده حذف ها آن از مهمي گويي بخش آيند، مي نظر بريده شده به ها ديالوگ
 چیدن هم کنار در تنهاشان  توانايي که شوند مي بدل هايي واره آدم به ها چنین شرايطي انسان

 داشته ها ديالوگ ساير با شان تناسب يا معنادهي در نگراني کوچکترين آنکه بي است، واژگان
. بخشند غنا را گفتگو تا کنند مي پرتاب بیرون به را کلمات کنند، مي باز را دهانشان. باشند

 سوق اي، کلیشه و مختصر هاي پاسخ اختصار، سمت به را جمالتشان ها کمبودهاي زندگي انسان
 ديالوگ تهي است، واژه شوند؛ مي اصلي هاي ديالوگ دهد. بیهودگي و تهي بودن تبديل به مي

 تهي بودن در و شود مي آغاز تهي بودن با چیز همه حقیقت در. است تهي گفتگو است، تهي
 هم از و بريده، چندپاره بريده هاي همین خالء و پوچي سرآغاز تولد ديالوگ و رسد مي پايان به

 رنگ کننده گیج و پیچیده هاي ديالوگ پشت هاي يونسکو شخصیت رفته رفته. شود مي گسیخته
 عقالني هاي پاسخ ها شخصیت. زند را کنار مي منطق مغزي آنان سبك و حماقت و بازند مي

 نظر در را ديگري هاي ديالوگ آنکه و بي کند مي زندگي خودش دنیاي در هرکس دهند، نمي
 بهره آن از که را انساني و زبان يونسکو حقیقت در. کند مي صحبت خودش ايبر بگیرد،

 با بیشتر ( و482 :4022 )ريکنر، "رود مي پیش زحمت با ديالوگ" گیرد، مي سخره به گیرد مي
 که است شده مخفي سطور بین چیزي رسد مي نظر . بهشود مي همراه سکوت و مکث

 پیرمرد چون است، شده بريده بريده جمالت از پر 4ها صندلي نامۀ شناسد. نمايش نمي گريزراهي
 صحبت توانايي که کنند مي صحبت نامرئي هايي مهمان با و کنند مي زندگي توهم در پیرزن و

 کنند پر کلمات با را آن خواهند مي و بینند مي خود هستي در و زندگي در خاليي ها آن. ندارند
 پر جاي به زندگي. معنايند از عاري نیز ها واژه کهچرا  نیست، بیش سرابي واهي امید اين ولي
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 بیشتر و بیشتر زبان شود، مي ادا که اي کلمه هر با شود و مي نیز خالي کلمات از حتي شدن
 کنند، فرسوده هايي که بدان رجوع مي انسان مثل هم، گیرد، چراکه زبان خود مي حالت رخوت به

 از بخشي يا زبان همۀ ناخواسته و يا خواسته سکويون آثار در اوقات گاهي رمق شده است. بي و
اين نابساماني شخصیت اصلي  . شود مي نافهمي باعث حذف نیز اين و شود مي حذف آن

 و گرسنگي در ژان مشابهي حالت در. کند مي گم را کلمات صحبت، به شروع با ،4خوفناک
 حس زندگي. است ناقص زباني دارند، اختیار در که زباني 1هوايي عابر در برانژه يا و 8تشنگي

 هم هايشان صحبت در بلکه زندگي، در تنها نه را اين حس و کند مي القا ها آن به خالء را
ها خود را در میان زباني نابسامان و در هم شکسته محصور  چشمگیرتر مي کند. شخصیت

. در چنین جهان کند آورند و در دنیايي بدون معني مستغرق مي ستوه مي ها را به يابند که آن مي
منظور معنابخشي  گیري از کلمات يا جمالت به کنترل زبان خويش يا بهره ها قادر به اي آن آشفته

معنايي فراهم  هاي خود نیستند. چنین شرايطي زمینه را براي چیرگي بي اعمال و يا حرف به
رساني  ش پیامدهد. در نتیجه، زبان ارز ها را گسترش مي آورد و شکاف پرنشدني بین انسان مي

شود و  تر مي شود. رفته رفته اين ورطه عمیق زباني تهي مي دهد و بدل به خود را از دست مي
يابد تا زماني که در ناتوانايي در برقراري ارتباط  ها و کالمشان افزايش مي فاصلۀ بین انسان

تعدد و در مراحل  ن، بهيابد. اين ناکامي زبا اي از گفتگو تقلیل مي سايه رسد. گفتگو به اتمام مي به
ثیر أتتواند اجتماع کوچك خانوادگي را تحت  سازد؛ مي مختلفي از ارتباط خود را نمايان مي

 نفره صحنۀ چهارو  1خوان طاس آوازهقرار دهد يا اينکه حتي در تمامي جهان انتشار يابد. در 
با گفتگوهاي  گذارد. نمايش مي يونسکو بحران خانوادگي را در بطن گفتگوي زناشويي به8

پنهان کردن "ها در جهت  شوند و همۀ اين ها در ابتذال و جزئیات غرق مي جانبه، شخصیت تك
ها با گفتگوهايشان عدم  گیرد. اين شخصیت ( صورت مي422: 4022)اوبر، "شان تنهايي عمیق

ست اي ا کشند. همیشه زباني تهي و يکنواخت آغازگر مکالمه تصوير مي وجود معناي کامل را به
ها براي  کند. شخصیت که نه آغازي دارد و نه انجامي و خواننده را در بهت و حیرت رها مي

کنند، چون چیزي براي گفتن ندارند. در میان اين همه ابتذال گفتاري، زبان گم  هیچ صحبت مي
کند  کند که در آن هر فرد براي خودش صحبت مي میرد. يونسکو دنیايي را خلق مي شود، مي مي
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شوند. زبان انتخابي  ها نمي ها و پاسخ ايجاد انسجام بین ديالوگ ها موفق به شخصیت زبان وچون 
زند و بدين ترتیب معنا را نابود  ها حرف مي جاي شخصیت ها و به يونسکو براي شخصیت

ماند و فهم متقابل همیشه از دسترس خارج  کند. در چنین شرايطي ديالوگ ناممکن باقي مي مي
دهند. اين  خود نمي عمد زحمت فهم به ها به درعدم فهم نیست، ولي شخصیت شود. مشکل مي

کند که مقصد خاصي جز  اي بدل مي بازي کودکانه کاهد و آن را به موضوع از ارزش مکالمه مي
ها،  نیستي و بیهودگي ندارد. حتي اگر از وجه خانوادگي قضیه خارج شويم، در ساير نمايشنامه

ها  اند که با آن ها خواهان داشتن مخاطباني گذارد. شخصیت نمايش مي هيونسکو وجه ديگري را ب
گفتۀ ريکنر؛ ما در دنیاي تئاتر از نبود مخاطب رنج  ها بدهند. به وارد گفتگو شده و پاسخي بدان

من جواب  کنم، تو به من با تو صحبت مي "بريم، از حضور غیرقابل لمسش ناالنیم : نمي
شنود؟ چگونه صداي مرا  کنم چه کسي صداي مرا مي بت ميدهي نه، بگويیم: من صح مي
دنبال  (. ما ديگر به12: 8999)ريکنر، "کنم  ها صحبت مي شنويد؟ من که ازدوردست مي

ها نیستیم، بلکه در جستجوي مخاطبي هستیم که قادر باشد صداي ما را  ها و پاسخ پرسش
اي را  حال خود رها شده انسان بهتصوير  گرسنگي و تشنگيبشنود و متوجه کالممان شود. در 

يابد و زبانش از بیان احساسش  دنبال تسکین است و آن را هیچ کجا نمي مي بینیم که همواره به
و برقراري ارتباط قاصر است و حتي پس از چشیدن خوشبختي هم بلد نیست چگونه حوادث 

سري ديالوگ هايي را  عابر هواييآمده را روايت کند، چون زبانش ناتوان و ضعیف است.  پیش
گذارد که حاصل عدم فهم متقابل و عدم کارکرد زبان است. در اين اثر زبان  نمايش مي به

پیش بردن گفتگو نیست. محصور زباني منجمد است و  بینیم که قادر به شخصیت اصلي را مي
 آيد.  جز بريده بريده حرف زدن کاري از وي برنمي به

اي ديگر يونسکو با حفظ مفهوم ناتوانايي در برقراري ارتباط  نمايشنامه از يك نمايشنامه به
پردازد. در  بخشد و از وجوه مختلف بدان مي آن مي هاي جديدي به و ناتواني زبان، صورت

ما شاهد حضور انساني سردرگمیم که در جستجوي زبان گمگشتۀ  4هايش ن  مردي با چمدا
يابد، ولي  تۀ خود را از نو ميخويش است چون تنها بدان طريق است که هويت گمگش

کند که دست کمي از کالفي سردر گم  ناکارامدي زبانش او را در جهاني ناشناخته سرازير مي
هاي طبیعي  دور از ويژگي ندارد و همیشه با عنوان کابوس از آن ياد میشود. در حقیقت زبان، به

 8میرد پادشاه ميترس است. در اي گم شده و غیرقابل دس مانند ابژه خود، دقیقا  مثل هويتش به
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شود که سمبل مرگ و افول تدريجي  ذهن خواننده روي نابودي تدريجي زبان متمرکز مي
گذارد. پادشاه در حضور مخاطبان  نمايش مي پادشاه است و قدرت سلب شدة پادشاه را به

. دستورات شود يابد. زوال پادشاه با زوال زبان نمايان مي بسیار، زبان خود را ناکارامد مي
کند.  سمت سقوط تدريجي هدايت مي آمدن زبان، پادشاه را به ها و بند نافرجام، ناکامي ديالوگ

کند چون ديگر فاقد قدرت است. پادشاه قادر  مونولوگ تبديل مي ها را به احتضارش ديالوگ
شود.  اش است محو مي میل خود پیش ببرد و در عدم که قلمرو غايي نیست، هیچ چیز را به

تر، گاهي اين مسئله در سطوح جهاني هم،  افزون بر اين، ناکارامدي زبان در سطوح کوچك
دهد. وقتي شخصیت اصلي  مي نشان را خود افتد، اتفاق مي 4کرگدنمشابه همان شرايطي که در 

نام برانژه زبان طبیعي خود را در مقابل زبان دگرگون و مسخ شده جهاني ناتوان  داستان به
( است که روي صحنه 829: 4099)يونسکو،  "هذيان جمعي"ناتواني در فهم يابد اين  مي

 ها صندليکند. در  کند و عمیقا  شکل و طبیعت زبان جمعي را دچار تغییر مي خودنمايي مي
کند. در وهلۀ اول ناتوانايي  يونسکو ناتوانايي در برقراري ارتباط را از وجوه مختلف بررسي مي

ها با  آيد. در حقیقت، آن روي صحنه مي ت زوج پیر با مخاطبان خیالي بهبرقراري ارتباط با مالقا
کند و بدين سان  نشینند و اين نیستي همیشه سکوت اختیار مي گفتگو مي نیستي است که به

شود که  جانبه ختم مي اي يك مکالمه گردد و در نتیجه به هايي در ديالوگ ايجاد مي شکاف
جلو هل  ها را به ها ديالوگ ها و فقدان  نیستي ها با وجود اين شکست است. در واقع آن محکوم به

داشتن مخاطب مي کنند تا بدين نحو تنهايي خود را بپوشانند و در برابر  دهند و تظاهر به مي
گیري از زبان زماني خود را  احتضار جسم و زبان سر خم نکنند. نقطۀ اوج عدم توانايي بهره

کند پیامي براي بشريت دارد همچنان زبانش  نکه اعالم ميدهد که مرد پیر با اي نشان مي
کند تا پیامش را  ماند. وي در اين راه از سخنوري درخواست مي اثر باقي مي قدرت و بي بي
شود که او هم کر و الل است. حتي حضور او هم چیزي از  جهانیان برساند، ولي مشخص مي به

چون و چرا دچار  اده از زباني دارد که بيکاهد چون مذبوحانه سعي در استف کمبودها نمي
ها و  هاي يونسکو، همه چیز در تاريکي نامه اضمحالل شده است. بدينگونه است که در نمايش

گیرند و صداي پاي عدم را تداعي  مي شوند و رفته رفته کل صحنه را در بر ها محو مي سیاهي
 کنند.  مي
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 سکوت و تعليق گفتار -4

گیري  ر برقراري ارتباط، جلوة ديگري که موجب شکلدر چارچوب ناتوانايي د
شود سکوت يا همان تعلیق گفتار است. يونسکو از قصد ما را در برابر  هاي گفتاري مي بست بن

 "سکوت گوش فرا دهیم آورد تا به دهد و شرايطي فراهم مي متني پر از شکاف قرار مي
عنوان  نها و مغموم، گفتار را بههاي ت ( چون در هیاهوي جهان، شخصیت98: 4020 )يونسکو،

زباني واقعي  کند. در چنین شرايطي سکوت به کنند که فقط تهي را رد و بدل مي مانعي تلقي مي
انتقال  ها قادر به شود و بايد همان چیزي را بگويد که صداي شخصیت و پر از نشانه تبديل مي

مل ناتوانايي گفتار شناخته عنوان مک کند به آن نیست. سکوتي که بیشتر از کالم صحبت مي
هاي ناتوان قادر نیستند با ديگران با سکوت  رمق شود شخصیت شود چون وقتي زبان بي مي

آمیزند و  کنند، يا سکوت ديگران را بفهمند و بدين ترتیب صدا و سکوت درهم مي صحبت
رقراري ارتباط ها در ب نتیجه چیزي جز تعلیق يا عدم تداوم گفتگو نخواهد بود. تمامي ناتوانايي

 يابد.  گويي نینجامد با سکوت خاتمه مي ياوه اگر به

يابند که روي  ها گم کنند، درمي توانند خود را در واژه دانند که نمي خوبي مي ها به شخصیت
ها براي رهايي از خالء همیشگي نخواهد بود و تلنبار  هم انباشتن واژگان پناهگاه ممکن آن

هاي تارک دنیا در سکوت  ء کم نخواهد کرد. بدين سبب، انسانکردن کلمات چیزي از آن خال
ندارند تا بدين طريق  چنداني هم معناي که کنند سیالبي را ادا مي گیرند يا کلمات تك پناه مي

صداها بکاهند. ولي سکوت شماري از  و تنهايي گمگشتۀ خود را دوباره بازيابند يا از سر
يابد،  طرفه ادامه مي کند و گفتگو همیشه يك نميسکوت تشويق  ها، ديگران را به شخصیت

يونسکو ما را در برابر  4مستاجر جديداي حقیقي داشته باشد. در  مکالمه آنکه شباهتي به بي
روي صحنۀ نمايش بشدت  عالقه دارد تنها يك  اشیايدهد که با تلنبار کردن  مردي قرار مي

سان ديواري  کند و بدين ها مي جايگزين واژاشیا را  چیز را سرکوب کند و آن هم زبان است. او
کند. ريکنر  سمت سکوت هدايت مي سازد و همه چیز را به از نافهمي بین خود و ديگران مي

)ريکنر،  "برد توسط همین سکوت است که شخصیت کالم را از بین مي"کند که:  نشان مي خاطر
صدايي که او را در  و پر سر ( و از اهمیت حضور مخاطبان، در جهت جدايي از جهان81: 4022

دارد چراکه  دور نگه مي کاهد. او خود را از جهان، از کلمات و از گفتگو به بر گرفته، مي
(. شخصیت يونسکو در برابر 12: 4022)ريکنر،  "سکوت او قدرتمندتر از هر حرفي است"
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تجمع کلمات، رسد که تجمع اشیأ بیشتر از  نظر مي کند، به همۀ اطرافیانش سکوت اختیار مي
کند و کالم را حذف  ها مي آيد. اشیأ را جايگزين انسان مذاق وي خوش مي جمالت و حرفها به

: 4022)ريکنر،  "وزن کالم است و کالم چیزي جز پرچانگي نیست سکوت هم"کند، چون  مي
از قصد  يابیم که داراي زباني مرده است. زباني که (. ما در اين اثر خود را در برابر انساني مي88
توانند  کند. اشیأ مي حرکت است. او خودش و ديگران را از قدرت گفتگو محروم مي بي

 جر جديدأمستهم مثل اين نابساماني خوفناک ثیرند. در أت ها بي اش را پر کنند، ولي واژ تنهايي
نتیجه  ها براي برقراري ارتباط با شخصیت بي شود. تمامي تالش سکوت خاستگاه تمام اثر مي

شوند،  مونولوگ تبديل مي ها به کند. ديالوگ ماند، چون وي در برابر سکوت مقاومت مي مي
ها  رود. در بهترين حالت او با حاالت صورت يا ژست چون انتظار هیچ پاسخي از وي نمي

اي ادا کند،  کلمه خواهد چند کلمات مراجعه کنند. هنگامي هم که مي آنکه به کند، بي صحبت مي
خاطر بیاورد. اين  تواند کلمات دلخواهش را به رسد که نمي نظر مي ست. بهزبانش شکسته ا

تفاوت است و  رسد، بي ذهن خواننده مي ها، افراد و هرچه که به شخصیت در برابر همۀ صحبت
چیز و  ورزد. او در برابر هر بودن خود اصرار مي ترتیب رمزگشايي زبانش بر پیچیده بدين

 4ژک يا تسلیمکند. با  از تنهايي و سکوتش برهاند، مقاومت ميکسي که قصد دارد او را  هر
کند، چون  دهد. ژک سکوت اختیار مي يونسکو جنبۀ جديدي از پافشاري بر سکوت را نشان مي

کردن  سوي پرچانگي و ابدي خواهند او را به هاي ديگران مي پچ از بازي زندگي خسته است. پچ
اش پديد  مکالمه هدايت کنند، ولي با اين حال، ژک ديواري سرسخت بین خود و خانواده

خواهد صحبت کند،  نشاني از پذيرش و تسلیم از خود نشان ندهد. او نمي آورد تا هیچ مي
محرک  خواهد از زبان، بدون مراجعه به (، نمي898: 4009)يونسکو،  "کالم مرده است"چون 
اش، يعني انديشه بهره بگیرد. براي او زبان سست و ناتوان شده و اعتبار خويش را از  اصلي

کنند.  هاي واهي و پوچ بیان نمي اي توخالي چیزي جز حرفه دست داده است، چرا که انسان
هاي نامبرده در  است. شخصیت هاي بايسته گاه ماند که فاقد تکیه صحرايي خالي مي کالم نزد او به

گرايند، افرادي که در  گیر و عزلت هايي غیراجتماعي و گوشه هاي يونسکو؛ انسان نمايشنامه
توانند در جامعه  کساني که فقط مي"ین اجتماعي رايج نیستند. اند و سازگار با قوان حاشیه مانده

 "گیري اختیار کنند توانند زندگي کنند، مگر اينکه گوشه زندگي کنند، ولي در جامعه نمي
(. همین امر است که ولع جدايي از زبان و زندگي را نزد آنان زنده 24-29: 4099)يونسکو، 

وردن ناتوانايي در برقراري ارتباط و سکوت، معنايي را روي صحنه آ دارد. يونسکو با به نگه مي
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تر از  دهد که سکوت راحت آيد و نشان مي دنبال کمبود و بیهودگي مي کشد که به تصوير مي به
مانند. ما  شود که با وجود کلمات مستتر مي هاي مخفي زندگي مي شود و وارد اليه کالم بیان مي

شويم. سکوت، با  ( وارد داستان مي19: 4022)ريکنر،  "کند واسطۀ آنچه که متن بیان نمي به"
زند.  هیچ خستگي، مدام حرف مي شود. سکوت است که بي سکوت خود، باعث حرکت اثر مي

 کند.  ديدن مي از طريق نبود زبان، از طريق کمبود است که يونسکو ما را وادار به
 

 تک گویی -0

ديالوگ وجود دارد که اين امر  عالقگي خاصي در قبال هاي يونسکو بي در نمايشنامه
شود که زبان  شود. اين مشکل از آنجا ناشي مي هايي با ظاهر ديالوگ مي موجب ايجاد مونولوگ

دنبال ناتوانايي  شود و نه قابل فهم است. به شود که در آنجا نه شنیده مي وارد زنداني مي
مونولوگ  رفته جاي خود را بهگیرد و رفته  ها ، نقش ديالوگ کاستي مي ها در بیان ايده شخصیت

يوسي را نشان دهد که در اين أمهاي  گیرد تا چهرة انسان گويي بهره مي دهد. يونسکو از تك مي
گويي نزد  تك"آورند.  گويي روي مي تك اند و ناگزير به حال خود رها شده دنیاي پرهیاهو به

 "کشاند مرگ مي سوي ها را به يونسکو روش بیان تنهايي عمیقي است که اغلب شخصیت
کنند، با  ها و کمبودها محافظ مي ها با کلمات از خود در برابر نیستي (. آن421:  4022)اوبر،

در برابر  کرگدن،جنگند. برانژه در  رساند، مي ها آزار مي آن تنهايي خود و هر چیزي که به
براي ديگران  زباني غیرقابل فهم کند، زبان جهاني برايش تبديل به شدن ايستادگي مي کرگدن

يابد. با اين حال، با وجود تنهايي، در برابر  شود و در میان آن همه کرگدن، خود را تنها مي مي
ها بیگانه  کند. در نبود وسیلۀ ارتباطي، او خود را در برابر جامعۀ کرگدن دگرگوني مقاومت مي

بیگانگي  خود شود. اين احساس از هاي وي مي گويي يابد و همین حس است که سرآغاز تك مي
راند و در نبود هیچ مخاطبي وي را وادار  حاشیه مي ها او را به هاي کرگدن عمیق میان نعره

: 4008)کوپري،  "رود سمت خالء پیش مي زبان به"کند. وقتي  ها مي گیري در مونولوگ پناه به
خیزد.  مبارزه برمي کند و در برابر کرگدن شدن به آيد، شورش مي کمکش مي گويي به ( تك42

پايان از رسالت خود  هاي بي گويي برخالف وي، پس از تك 4جیره و مواجب قاتل بيولي برانژة 
دست  شود. در صحنۀ آخر وي خود را به پوشد و تسلیم دست سرنوشت مي چشم مي
سپارد تا نگراني و اضطرابش را در برابر قاتل از نظرها پنهان کند.  انتهايش مي هاي بي مونولوگ
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تفاوتي و  صحبت کند، ولي چیزي جز بي ها قصد دارد تا قاتل را وادار به يالوگاز راه د
شود. او در هزارتوي زبان خويش  هاي قاتل و مضحکه کردن خويش نصیبش نمي قهقهه
هايش براي برقراري  خورد چون تمامي تالش افتد و در اين بازي اسفناک شکست مي گیرمي

 د. انجام بیهودگي مي ارتباط با قاتل به
گويي روي  تك شان، به هاي يونسکو در رودررويي با مالل هستي بیشتر شخصیت

شان را آشکار کنند، تا بدين ترتیب با کلمات تمامي  آوردند تا بتوانند احساسات دروني مي
خوبي در  شان را بپوشانند. جهل کامل انسان در برابر اسرار هستي و نیستي به خالءهاي هستي

تصوير کشیده شده است. شخصیت اصلي،  به اين نابساماني خوفناکي هاي پايان گويي تك
کند و صحنه را از هر چیزي خالي  تفاوتي همۀ مکالمات را رد مي حرکت و گنگ، با بي بي
اش  هاي خود را بیاغازد که ترجمان عدم توانايي کند تا آن را با سکوت بیارايد و مونولوگ مي
هايي که  گويي (. افزون بر تك 409: 4022)اوبر،  "تدر فهم خويش و صحبت با ديگران اس"

ها  گويي هاست، گاهي اوقات عطش اثبات برتري است که از وراي تك بیانگر ضعف شخصیت
گويي مانع از ايجاد ديالوگ شده و موجب انسجام نداشتن در  صحبت مي کند. اين نوع از تك

4درسشود.  متن مي
یده شدة پروفسور است که گويي هاي کنارهم چ مجموعه اي از تك  

کند تا شاگردش را راضي و  استفاده مي شود. او از زبان سوء  عنوان تنها قطب کالم شناخته مي به
اي براي ارتباط و آموزش باشد، به ابزاري براي زبان به جاي آنکه وسیله"اطاعت کند.  وادار به

 (.441: 4102ديش، )خیران"قدرت بدل شده و ضامن استیالي استاد بر شاگرد مي شود
کند تا نتواند نقشي در گفتگو داشته باشد. پروفسور  او تحمیل مي استاد کلمات و سکوت را به

زند و کارکرد گفتگويي زبان را از آن سلب  براي خودش حرف مي 8تابلومثل مرد گنده در 
ماند، چون پروفسور متکلم وحدة  کند. بدين ترتیب است که مکالمه ناقص باقي مي مي

اي معمولي. نقاش تابلو هم مثل وي  شود و شاگردش چیزي نیست جز شنونده نمايشنامه مي
اي بر رفتار يا صحبت خويش ندارد. تحت فرمان  بازي است که هیچ اراده شب عروسك خیمه

سکوت دعوت  هاي ديگري به گويي دنبال تك مرد گنده هر تالشش براي اداي کلمات به
کنند و با  شان را آشکار مي گويي حالت روحي ا گزينش تكها ب شود. در واقع شخصیت مي

گردند که همان تسکین وعده  اي مي دنبال بهشت گمشده ها به گو و منقطع کردن بخشي از گفت
 نیافتني خواهد بود.  داده شده است، ولي همواره دست
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 پرگویی  -3

د، شاهد آورروي صحنه مي اي که يونسکو در سطح زبان بهدر نابساماني و آشفتگي
سکوت، تعلیق  دهد که به هايي را نشان مي فرسايش زبان از تمامي جهاتیم. از سويي شخصیت

روي صحنه  هايي را به آورند و از طرف ديگر شخصیت هاي چندپاره روي مي و ديالوگ گفتار
ور  آورند. بدين سان، گفتگو در کلمات غوطه زبان مي اي به هیچ واهمه آورد که کلمات را بي مي

هاي زائد و تهي مثل يك مانع عمل  ماند، چون صحبت حرکت مي مي شود و در عین حال بي
نخورده باقي  شود و دست سازند. مکالمه کنار رانده مي کنند و گفتگو را غیرممکن مي مي
اي از کلمات است که گفتگو را در  ماند، چون ديگر گفتگويي وجود ندارد، بلکه زنجیره مي

هاي  کند. مثل اين است که گفتگو در نمايشنامه و آن را میان هزارتو رها ميبرد  باتالق فرو مي
اي ناشناخته و غیرقابل درمان شده است، چون با در اختیار داشتن تلي از  يونسکو دچار بیماري

شود؛  گويي بدل مي ياوه گفتگو ديگر وجود ندارد؛ سخن به"رود.  زند و پیش نمي کلمات يخ مي
 (. 818: 4024)ابستدو، "يابد اختیار فزوني مي دارد، بيزبان مقصد خاصي ن

کند.  اثر مي ارزش و بي دهد و آن را بي يونسکو زبان را با خود زبان شکست مي
زنند، متوجه نیستند که  وقفه حرف مي شانند و بي دنبال اثبات وجود و هستي ها که به شخصیت

هاي  ماشین ها به کنند. آن ها صحبت مي نجاي آ شوند و به ها مي رفته رفته کلمات جايگزين آن
ها تفکر اصیلي  آن"شوند که عاري از هرگونه خواست و يا تفکرند :  تولید کلمه تبديل مي

زند، در واقع،  ها حرف مي کنند؛ چیزي از وراي آن گويند خود خلق نمي ندارند؛ آنچه را مي
هايي  تنها حضور دارند تا حرف ها (. شخصیت40: 4029) ابستدو،"کند تنهايي عمل مي زبان به

هاي انديشمند، فکور و مدبر با  شوند، انتقال دهند. انسان خود ساخته مي راکه خود به
سمت  ها را به هاي آن اند. اين موضوع صحبت هاي غیرانديشمندانه جايگزين شده ديالوگ

کند و  نفوذ ميها  دهد و اين ابتذال، عمیقا  در قلب جمله هاي پیش پا افتاده سوق مي سوژه
هايشان هستند، مثل سرابي  ها مثل صحبت ماند. شخصیت اي باقي نمي چیزي جز سخنان کلیشه

يابیم. يونسکو  کنیم خود را در برابر ظواهر فريبنده مي اند و وقتي از نزديك تماشايشان مي واهي
گاهي "کند : خالصه مي ها ها و ضد يادداشت يادداشتهايش را در  خود اين ويژگي شخصیت

گويند چون ابتذال نشانه عدم ارتباط  اي مي پا افتاده هاي من چیزهاي بسیار پیش اوقات شخصیت
 (.191: 4099) يونسکو، "ها، انسان پنهان شده است و گفتگوست. پشت کلیشه
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کلمات حضور دارند چرا که  "يابیم که  مي کند، در مفهومي که ريکنر بیان مي با توجه به
(. اين امر 491: 4022)ريکنر،  "زبان بیاوريم ها را به را بیان نکنیم، چون بايد آن ها توانیم آن نمي

هاست، که انسان توانايي مقابله  شود که توانايي کلمات فراتر از توانايي انسان از آنجا ناشي مي
هاي  در برابر اين بازي سازماندهي شده با کلمات را ندارد. يونسکو کالم را از تمامي بنیان

محتوا بین زمین و آسمان  ها را بي بخشد، يا آن معنا بدان مي کند و طبیعتي بي نايي آن جدا ميمع
شود.  درازا کشاندن گفتگو مي کند. اين پرگويي باعث تفوق کامل کلمات پوچ و به رها مي

کند. هرچه قدر بیشتر  کند که در اختیار داشتن کلمات معنادهي را تضمین نمي يونسکو ثابت مي
خیر أت اند و براي به ها در دام نیستي گرفتار آمده گويند. در حقیقت آن کنند کمتر مي ويي ميپرگ

کنند، تا نقايص خود را  عنوان درمان انتخاب مي انداختن ناپیدايي و احتضار خويش، کالم را به
انزواي هاي پراکنده،  کنند تا بتوانند بین ديالوگ ها خود را زير ماسکي پنهان مي بپوشانند. آن

 حاکمیت نیستي کنند تا نگذارند عدم آنها را با خود ببرد، از خود را پنهان کنند. صحبت مي
 "مانند چون تنها کلمات مي. کند مي اعالم را آنان هستي پايان چون دارند واهمه صحنه روي

مه، (. با اين ه491: 4022)ريکنر،  "مي کنند ايند که اين رودررويي را قابل تحمل تنها وسیله
شود فراموش  گیر بودن کلمات مصنوعي را که باعث بند آمدن سخن مي پا و قدرت دست

اي خالي  هايي که قرار بود گفتگو را پر کنند، صحنه را از هر گونه مکالمه کنند. صحبت مي
ها گفتگو را با  هايي است که در آن شخصیت يکي از همان نمايشنامه خوان طاس آوازهکنند.  مي

شوند زبان زودتر از موعد دچار احتضار شود.  دهند و باعث مي ات اضافي کش ميافزودن کلم
هر قیمتي پرگويي را ادامه  زنند تا به کلمات ديگر چنگ مي چینند يا به ها را کنار هم مي ها واژه آن

دهند. گفتگو با سري کلماتي ادامه مي يابد که چیزي جز تکثیر بلد نیستند. مهم نیست از چه 
ها در سطح ناتوانايي در برقراري ارتباط است که گفتگو را  گويند، آن زنند و چه مي حرف مي
عنوان  برند. در رابطه با همین موضوع بايد افزود که گاهي زبان براي يك فرد به پیش مي

کنندة  تنهاترين قطب انباشته اي براي کنترل ديگران، پاک کردن نقش آنان و تبديل شدن به وسیله
شود که در  مشاهده مي تابلوو  درسهاي  شود. اين جنبه در نمايشنامه مي گرفته ظرن کلمات در

شان فقط قادر  دهند و مخاطبان آن پروفسور و مرد گنده خود را از طريق پرگويي نشان مي
ها با انباشت  ربايند. آن هايند و بدين ترتیب خاصیت برقراري ارتباط را از زبان مي يید آنأت به

کنند. يونسکو نوع ديگري از پرگويي را  خود را تضمین و ديگران را تضعیف ميکلمات بقاي 
انتظار "خواهند  ها مي کشد. آن تصوير مي اند به که زيربار سنگین تنهايي ها صندلينزد زوج پیر 

رود فقط زبان باقي مي ماند.  (.  همه چیز از میان مي412: 4022)ريکنر،  "را با کلمات پر کنند
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را پر  خألبرند تا  ها از زبان بهره مي ن و آخرين دارايي است که در اختیار دارند. آنزبان اولی
خواهند سر خود کاله بگذارند و رضايتي کاذب از شرايط  کنند. تحت تفوق پرگويي مي

آورند، چون زباني  دست نمي ماند و چیزي به ثمر مي شان ايجاد کنند. ولي اين تالش بي زندگي
ها را  کند و مثل خوره، هستي آن روي هستي ويران شدة آنان سنگیني ميويرانه و منحطط 

سپارد و آن جنبه از زبان را  فراموشي مي ها را به ثیر کلمات کارکرد واقعي ديالوگأتخورد.  مي
برد. در مواجهه با بار و رنج هستي،  شد، از بین مي عنوان وسیله ارتباطي شناخته مي که پیشتر به

هاي  گويي همراه شود. شخصیت آيد حتي اگر تهي باشد، حتي اگر با ياوه يکمك م گفتار به
کشانند تا تظاهر کنند  درازا مي يونسکو اگر هم چیزي براي گفتن نداشته باشند گفتار را به

ها صحبت مي کنند، و با تخريب زبان، آن را  چیزي براي گفتن دارند. با اين حال از کلیشه
 4هذيان دو نفرهبرد. در  جوهره و ذات و اساس کالم را از بین ميمانعي بدل مي کنند که  به

کنند و کانون خانوادگي را  هاي پرمغز رها مي هاي يونسکو خود را از چنگ ديالوگ شخصیت
ها و  هاي احمقانه نقطه آغاز کشمکش کنند. بهانه میدان جنگي مملو از کلمات بدل مي به

جاي هزاران نفر حرف  آورد. دو نفرند و به راهم ميها را ف حد و اندازة آن هاي بي پرگويي
کنند تا جلوي ديگري  کنند تا صحنه را پر کنند. زمان را سپري مي ها صحبت مي زنند. آن مي

کنند تا با اثبات حضور خود، ديگري را آزار دهند. همین  عقب ننشینند. از کلمات استفاده مي
خورد جايي که  چشم مي هم به نفره 1صحنۀ در  کنند تودة کلمات که گفتگو را دچار ابهام مي

حرف ديگري گوش  کس به سازند. هیچ سیالبي و جمالت کوتاه بنیان مکالمه را مي کلمات تك
شود و همین باعث  ساخت پازل خود مشغول مي کننده خود به دهد و در جهان گیج فرا نمي

اساس گفتگو را از مسیرش چیزي واهي و خیالي تبديل شود. چنین چیزي  شود، گفتگو به مي
نمايد. افزون بر اين، گاهي اوقات سکوت و پرگويي هم  کند و زبان را تضعیف مي منحرف مي

هدف و  کلمات سرايدار زن بي مستاجر جديدشوند. در  چالش گرفته مي زمان روي صحنه به
ت توان گف کنند. مي شوند، ولي حضورش را معنادار نمي مقصد خاصي روي صحنه جاري مي

کنند. وقتي هم  اند، حضور و يا غیابش حس يکساني را القا مي که پرگويي و سکوتش هم وزن
شنوند. او  بینند و نه صدايشان را مي که حضور دارد همه وي را ناديده مي گیرند. نه او را مي

شود. او از کلمات  رضايتش نمي ماند، مثل فرد نامريي است که پرگويي منجر به شبحي مي به
نابساماني شوند حضورش قابل لمس باشد. در اين  ه شده ولي ناکارآمدند و باعث نميساخت

 __________________________________________________________________________  
1 Délire à Deux 
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کنند ولي زبانشان در برابر سکوت شخصیت  ها پرگويي مي اين بار همۀ شخصیت خوفناک،
مانند. آنها خود را زير  ها بي تفاوت باقي مي اصلي قاصر است چون وي درمقابل همۀ گفتگو

گیرد. همیشه  ند، ولي شخصیت اصلي خودش در سکوت پناه ميکن سايۀ پرگويي پنهان مي
عنوان ناجي شناخته  کند، چون کلمات به نوعي ترس زمینه را براي آغاز پرگويي فراهم مي

آورند. از زماني که پادشاه در  ها را فراهم مي خیالشان موجبات رستگاري آن شوند و به مي
کند. کلمات را کنار هم  صحبت مي شروع به شود، از فاني بودنش آگاه ميمیرد  پادشاه مي

چیند تا نهاد ابدي بودن زندگي خود را نشان دهد، تا فناناپذيري و يا جاويداني خود را  مي
جاي آنکه  کند و به ثمر بودن خود پافشاري مي توجیه کند. ولي اين انباشت کلمات بر بي

کند.  بیشتر تقويت مي آسودگي و آرامش را برايش فراهم آورد احساس مرگ را هر چه
ماند، با انحطاط زبان پادشاه کم کم از صحنه  تدريج از زبانش چیزي جز خاکستر باقي نمي به

کند. جدايي پادشاه از پرگويي حاکي از جدايي  سمت پايان خويش حرکت مي شود و به جدا مي
ت رفتن سخن دهد با از دس وي از زندگي است. عطش نامیرايي که با پرگويي خود را نشان مي

کند. صداي آيین مرگ بلندتر از هر صداي ديگري است. براي  در مه و غبار فروکش مي
هیچ وجه قابل حصول نیست.، نه در سخن هست و نه  هاي يونسکو رستگاري به شخصیت

 اند.  ها بیهوده شود و همه تالش نیستي ختم مي خارج از سخن. همه چیز به
 را خود ها شخصیت. کند مي هدايت سريع شکست سمت هب را زبان انديشه و انسان جدايي

 تصورات و توهمات دهند مي اجازه و کنند مي غرق مغز تهي و بیهوده سخنان از انبوهي در
 گويي ياوه دهند، نمي اهمیت گويند مي که کالمي به ها شخصیت وقتي. کند احاطه را آنان باطل
 باعث و کنند مي بیان را ربطي بي و طقيغیرمن سخنان کلمات، انباشت درطي. شود مي تر قوي
 میان از زبان با را زبان دارند قصد ها آن. شود خارج خود طبیعي سیر از گفتگو شوند که مي

 را معمول گفتگوهاي هاي محدوديت تمامي احمقانه هاي حرف و ها گويي پرت و چرت. ببرند
 ها ديالوگ يونسکو. گردد مي ارک اساس گويي ياوه که شود مي اي مرحله وارد و شکند مي هم در
 منطق، و عقل نبود در. شود اثر پود و تار وارد گويي هذيان شود مي باعث و گیرد مي سخره به را

 که اي منطقي گفتارهاي بدل و رد از چون. شود مي تبديل فیزيکي حضور يك به افراد حضور
  اجزند.ع باشند، عمیشان نگرش و ذهني توانايي وجود براي برهاني بتواند

 وارد کلمات و افتد مي رمق از شرايطي چنین در ها ديالوگ طبیعي بینیم فرم آن چنان که مي
. نیست شدني پر که سازند مي عمیق چاهي ولي کنند پر ها راخأل و ها تنهايي فقط تا شوند مي

 با. شوند نمي حیات و هستي بزرگ وحشت برابر در مقاومت به موفق شمار بي گفتگوهاي
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 دستاويز نه يونسکو نزد زبان" سنار فیلیپ گفتۀ طبق که شويم مي متوجه يونسکو آثار خوانش
 فقط يونسکو ولي(.  24-29 :4091سنار، ) "پوشاند مي را خالء تنها زبان. بهانه نه و است
 گم نامربوط جمالت پشت را خودش زبان ترتیب بدين. شود مي قائل ارزش خالء همان براي
 نه و ديده نه شان اصلي تم که زنند مي مکالماتي به دست ها شخصیت ا،معن مرگ در. کند مي

 چون شود مي ختم بست بن به يونسکو هاي شخصیت بین گفتگوهاي تمامي. شود مي شنیده
 شکل همان با هذيان بار، هر اثر، هر در. کند نمي خطور ذهنشان به گويي هذيان جز چیزي

 .کند نمي تصور ودشخ براي مقصدي هیچ و شود مي ظاهر همیشگي
 

 گيری نتيجه -9

آيد.  روي صحنه مي زبان با پوششي فريبنده به يونسکو هاي نمايشنامه در که بپذيريم بايد
 فريفتن براي خود اغواگر و کاذب ظاهر گیرد، با ها بهره مي از آن يونسکو که هايي ديالوگ
 تعدد و تکرارها فزايشا و زباني هاي بازي با نويس نامه نمايش اين. دارند حضور خواننده
 سخن. است شده پنهان ها ديالوگ از ديواري پشت که جهاني است ايجاد هدفش کلمات

 است امني منطقۀ شود؛ مي شناخته زباني ناتواني برابر در خود از محافظت براي روشي عنوان به
 رپوشيس عنوان به کلمات از ها آن. دهند مي خبر ها شخصیت جهل از که صداهايي تمامي علیه
 خود از ها شخصیت. کنند مي استفاده خالءها کردن مخفي حال عین در و خويش حفاظت براي

 از ها آن. کند مي تضمین صحنه روي را بقايشان که است زبان شان دارايي تنها و ندارند چیزي
 همان و دارند واهمه برشان و دور هیاهوي در شدن گرفته ناديده از ترسند، مي شدن فراموش

 که است اي بهانه تنهاترين تکرار. کنند پرگويي وقفه بي شود مي باعث آور دلهره ترس
 پیش به جاي به که اند مبدل لباس در هايي شارالتان کلمات ولي کند مي تضمین را حضورشان

 که زماني تا گردند مي باز خود پیشین حالت به وقفه بي. رانند مي عقب به را آن مکالمه راندن
 سعي پرچانگي با ها شخصیت شود. خاموش معنا نبود در و بیفتد مرگ حال به ود،ش اثر بي زبان

 تصوير به را زبان تراژدي و رود نمي پیش گفتگو تصورشان برعکس ولي دارند گفتگو ادامۀ بر
 ناتواني شود. هدف يونسکو جلوه دادن مي زاده نو از پايان بي تکرارهاي با که کشد مي

 مسخره نظر به آن از عمیقي اليه و معنا جستجوي است، کلمات دنکر بدل و رد در ها شخصیت
 دارند حضور که کنند اثبات بايد طريقي هر . بهدهند مي اهمیت حضورشان به فقط آنها. رسد مي
 است، کلمات خلق نگراني آخرين و تنهاترين. شود نمي میسر کلمات طريق از مگر امر اين و
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 تبديل چیزي به معنا شرايطي چنین در. کنند تکرار نو از را کلمات همان بارها و بارها اگر حتي
 صورت هر در زبان. شود مي طرد صحنه از و شده انگاشته ناديده که اهمیت کم و ناچیز شود مي
 در. گردد بازمي خود اول نقطه به حاصل بي چرخش از پس و شود مي زنداني باطل دور در

 تالقي هم با پايان و آغاز نقطۀ چون نیست نزبا انتظار در شکست جز چیزي شرايطي چنین
 چنین و است تهي هاي انسان سمبل تهي زبان. ماند مي باز پیشرفت از مکالمه و يابند مي

 عروسك يك با عروسك، يك با:  کرد جايگزين چیزي هر با توان مي را هايي انسان
 وي ترتیب بدين. کنند مي تکرار نو از را جمالت همان که هايي انسان ساير با يا بازي شب خیمه

 يا و هستي که گذارد مي نمايش به را تعويض قابل کلمات و ها ديالوگ ها، انسان تصوير
 خاتمه انحطاط و تکرار در چیز همه چنین اين و کند نمي ايجاد خاصي تفاوت شان نیستي

 .يابد مي
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