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Waiting for Godot has inspired many works in different countries. Among them is the 

qasida of "Waiting for Godot" by Nizar Qhabbani, a contemporary Syrian poet, as if it were 

a verse translation of Beckett’s play. Drawing upon the French School of comparative 

literature, the comparative study of the play by Beckett and the Nizar Qabbani’s qasida 

reveals that both works foreground the futility of human expectation and reflect on the 

central theme of absurdity. Within a descriptive-analytic framework, the present study aims 

to discover the similarities and differences between these two works through a close reading 

and comparison between the authors' method of presenting the themes of futility of human 

expectations and absurdity. The findings of the study show that Beckett created the work 

after World War II and the colonization of his country, Ireland, and Qabbani after the Arab-

Israeli war. The main theme of both works, waiting, is interpreted as negative. Beckett and 

Qabbani have been urging their nations to give up on waiting in vain absurdity and instead 

to strive for unity and change in their lives. 
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  ها:واژهکلید

چشم  ،یمعناباختگ ،یقیتطب اتیادب

به راه گودو، ساموئل بکت، نزار 

 .یقبان

در انتظار » دهی، الهامبخش آثار فراوانی در کشورهای مختلف شده است. از جمله، قصچشم بهراه گودو ی شنامهینما

ساموئل بکت است.  یشنامهیمنظوم نما یترجمه ده،یقص نیا ییاست که گو یشاعر معاصر سور ینزار قبان ی«گودو

فرانسه، اشتراک آن دو  یقیتطب اتیمکتب ادب هیبر پا ینزار قبان یدهیساموئل بکت و قص یشنامهینما یقیتطب یمطالعه

.  پژوهش حاضر سازدیم انینما یه روشنب یمعناباختگ یهیبشر و انعکاس بنما یهودهیانتظار ب فیتوص یاثر را در نحوه

خوانش  قیدو اثر، از طر نیا نیب ییو با هدف کشف نقاط شباهت و تفاوت و همگرا یلیتحل -یفیبا روش توص

 یافتههای. شودیانجام م یعنصر معناباختگ زیانتظار و ن یهودگیمفهوم ب یارائه یبرا بیدو اد نیروش ا نیب یسهایمقا

پس از جنگ اعراب  یو نزار قبان رلند،یدوم و استعمار کشورش ا یئل بِکِت بعد از جنگ جهانسامو دهدیپژوهش نشان م

 یانتظار، به عنوان نکته یعنیدو اثر  نیو مشترک ا یل، اقدام به خلق اثر کردند. از مضمون اص یستیونیصه میو رژ

 نیاز ا دنیملت خودشان را به دستکش ،یو پوچ و معناباختگ هودهیدر مذمت انتظار ب ی. بکت و قبانشودیم ریتعب یمنف

 کردهاند. بیخود ترغ یدر زندگ رییتغ جادیو تالش و اتحاد و ا تیوضع

پژوهش . "یساموئل بِکِت و نزار قبان« چشم به راه گودو»در  یمعناباختگ ةیمابن یقیتطب یبررس". ینژاد عل یمصطف و نیزاده مه یحاج ;عبداالحد یبیغ  :استناد

 .973-954, 1401, 2, 27ر جهانمعاص اتیادب
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 مقدمه  .1

 ،یقیتطب اتادبیّ. پردازدمی ملی ادبیات در فنی و فکری هایجریان یادبیات تطبیقی به کشف ریشه   
(. در 24)شاور   « متفاوتناد  یفرهنگا  هاای نهیکه برخاسته از زم یآثار ایسهیمقا یمطالعه و بررس» یعنی

 کشاورهای  و هااز فرهنگ بیادآثار دو  نیمتقابل، ب راتیتأث گونهنیبه کرّات شاهد ا یقیطبت اتیقلمرو ادب
و آن  کندیاز انزوا و عزلت فراهم م یبوم اتیّخروج ادب یرا برا نهیزم» ات،یّنوع از ادب نی. امایمختلف بوده

هاال    یما ی)غن« .دهاد یرار ما ق هاشهیدر معرض افکار و اند ،یجهان یادب راثیاز کلّ م یرا به عنوان جزئ
78  .) 

که  یمکتب نیاول گردد،یبه فرانسه باز م شتریبه اروپا و ب یقیتطب اتیاز آنجا که منشأ رشد و نمو ادب    
کرد، مکتب منسوب به فرانسه است.  یآن را طراح یموضوع، قاعده و قانون نهاد و اصو  و مباد نیا یبرا
 یخیحتماا ارتبااط تاار    دیبا قیدو ادب مورد تطب -مانند:  هایییژگیومکتب در اواخر قرن نوزدهم با  نیا»

متفااوت و مختلاف    دیا با قیا مورد تطب هایزبان حوزه -باشد یو عمل یواقع دیو تأثر با ریتأث -داشته باشند
 (.19 -18 یمقدس نی)ام« باشد، به وجود آمد

ر از حوادثی چون جناگ و یاا انقاالب    از جمله ادبیات؛ متأث ،یزندگ هایعرصه یتمام کهییاز آنجا    
از وحشت، اروپاا را فراگرفات، نجاات    ایهیسا ز،نی دوم جهانی جنگ از ناشی روانی یاست، پس از صدمه

 یگریروش د نویسان،مهخود را از دست داد. نمایشنا یاصل یمعنا ،ینشد، زندگ افتیانسان  یبرا ایدهنده
نمایشانامه  آثاار  کاه  ایگی، نزد آنان شدت گرفت. باه گوناه  را در پیش گرفتند و نوعی احساس پوچی زند

 تاوان مای  قاطعیات  با که شدند مندبهره نویسینمایشنامه فن در ایریشه نوسازی از جنگ، از پس نویسان
 .رندجای دا یمعناباختگ ای ابزورد تئاتر یزمره در همگی گفت
دلهاره،   ،یهسات  ،یباه زنادگ   بیا اد دودرخصوص نگارش آن  یادیدو متن، شواهد ز قیخوانش دق   

 ریتعب یمورد منف کی عنواناز انتظار به ،ی. بکِت و قباندهدیقرار م اریدر اخت دیام ختنیو برانگ یمعناباختگ
انتظاار را   یعدم ساودمند  حس،نیبه احساس بکت است. ا هیشب کند،یاستفاده م یکه قبان ی. حسکنندیم
 .  کندیم دییتأ

 دآیا یبه نظر م نیچن ت،ینامتنیو ب پژوهیترجمه اتیفرانسه و نظر یقیدب تطبدر چهارچوب مکتب ا   
باا   ،یباه قالاب شاعر    شنامهینما یترجمه یبه نوع یبِکت و تأثر از او و حت یبا استفاده از گودو یکه قبان
عارب   یبار جامعاه   هکا  معنابااختگی  و دلهاره  أس،یدر شعرش؛ از سکون، رخوت،  مضموننیا ینیبازآفر
نسبت به بکت، ارائه  ینسبتاً متفاوت قبان یوهی. شکندیگشته و مردم را گرفتار کرده است، انتقاد م یولمست
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 یبه خاود ماردم اسات و ناه شخصا      ش،یاتکا یکه تنها نقطه یرییاست؛ تغ رییتغ یبرا یدعوت جد کی
 . گرید

نوشاته   یبکت و نزار قبانساموئل  چشم به راه گودو یشنامهینما یدرباره یادیز هایتاکنون پژوهش 
و بان  یریرپذیتأث یو خوانش تنگاتنگ آنها، به ارائه یاز آنها با آوردن شواهد متن کیچیه یشده است، ول

 ریتااث »در وبالگاش باا عناوان     یفضال به مطالب ا توانمی. انداثر نپرداخته دونیا انیم یمعناباختگ یهمای
 هاای از شاباهت  برخای  به واراشاره کرد که به صورت فهرست «و فروغ فرخزاد یساموئل بکت بر نزار قبان

مفهاوم   لیا تحل یبررسا » یدر مقالاه  انیناظم نی(. همچن1382 یدو اثر اشاره کرده است )افضل نیمهم ا
و  یباه مفهاوم منجا    یارکوتاهیبسا  یاشااره  «یقبان زارو ن یاتالبی ثالث، اخوان شعر در بخشنجات یمنج
و همکااران هام در    خی(. محماد شا  1389 انیر شعر مورد نظر کرده است )ناظمآن، د هاییژگیاز و یبرخ
فقا  در شاعر    ،یدر مورد منجا  «یدر شعر فروغ فرخزاد و نزار قبان یمفهوم منج یقیتطب یبررس» یمقاله

 (.1395 خشی) انددو شاعر بحث کرده نیا
 آثار یکل یمعرف 
 ساموئل بکِت: ی«گودو راهبهچشم» ی.خالصه1
در کناار   نامند،یم« گوگو»و  «دیید»را  گریکه همد« استراگون»و  «ریمیوالد» یگرد به نامهادوول 
قرار مالقاات دارناد و    ست،یک دانندیبه نام گودو که نم یدارد، در خارج شهر با شخص زین یکه درخت یراه

یما  انیا را ب شاان هاییاحتآورند. نار-یم ادیخود را به  یگذراندن وقت، گذشته یراب. اندنشسته راهبهچشم
. اساتراگون شاب گذشاته را در    کشاند یرا انتظاار ما  « گودو»حا ، آمدن  نیو در ع کنند،یم یشوخ کنند،
یاو را باه درد ما   یتنگش که پاهاا  هایکفش از گوگو. انداو را کتک زده یگذرانده و افراد ناشناس یگودال
. آنهاا  برناد یمثاناه، رنام ما    یماار یب نیهمچنا و  شودیاز کالهش که باعث خارش سر م دییو د آورند
 اش)پوتزو( با بارده  اربابکیخواهند داشت؟  یچه درخواست نند،یندارند. اگر گودو را بب قرارنیبه ا ینانیاطم
گاودو را   غامیپسربچه، پ کیمورد انتظار است.  یپوتزو، همان گودو کنندی. آنها فکر مشودی( وارد مالکی)
همچناان منتظرناد.    «دیید»و « گوگو»دوم  ٔەاما فردا حتماً خواهد آمد. در پرد د،آییمن روزکه ام آوردیم
یم میو تصم برندیرنم م ییو گوگو از تنها دیی. دروندیو باز م گردندیباز م «یالک»و برده او « پوتزو»
کناد   یقدام به خودکشا تواندیم نفرکیاست و فق   کیدرخت، بار یخودشان را دار بزنند. اما شاخه رندگی
ی. پسربچه دوباره ما مانندیو منتظر گودو م شوندیمنصرف م یاز خودکش جهی. درنتماندیتنها م یگریو د
حلاق  یەو استراگون دربار ریمیاما فردا خواهد آمد. والد د،آییکه امروز نم آوردیم امیو از طرف گودو پ دآی
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نیا خورناد. ا -یخود تکان نم یبروند، اما از جا خواهندیکه م ندگویی. آنها مزنندیکردن خود حرف م زآوی
 .دآییادامه دارد و گودو هرگز نم شنامهینما انیتا پا انتظار

 ینزار قبان ی«به انتظار غودو» یخالصه
باه خاوبی    ،ینجات وطان عربا   یانتظارِ دراز مردم عرب را برا« به انتظار غودو» یدهیدر قص یقبان   

 کندیم میترس یقطار، چشم به راه مسافر ستگاهیمردم جهان عرب را در ا شعرنیاو در اتصویر کرده است. 
قارار   یو سارگردان  یهاودگ یب دبه وضوح به انتظار پرداخته و آن را نما شعرنیکه هرگز نخواهد آمد. او در ا

فشاار و   یضاا از ف یاست و نخواهد آماد. و  یرواقعیکه مورد انتظار است، غ یآن کس دهدیداده و نشان م
یانتقاد ما  زیتحت فشار قرار داده است، ن نیسارد یخفقان حاکم بر جامعه که مردم را همچون کنسرو ماه

اساالم را   یمیقاد  هاییروزیپ ،یستیونیصه میرژ بلاز شرم شکست مقا دیحکام عرب نبا دگویی. او مکند
 کنند. دیرا سف شانیآنها رو یلهیوسکنند و به یادآوری

 یجز انتظار را ندارند و منتظر هستند تا بحرانا  یزچی خود مقابل در هاشده که عرب انیب دهیقصنیا در
ملت  رتیهمّت و غ میرمستقیطور غبه یحل شود. قبان ناجی کیبه وجود آمده است، از طرف  شانیکه برا

و آنها را  دیایب یکستا  هستندو منتظر  کنندیخود دفاع نم یآزاد یبرا نکهیو از ا کشدیعرب را به چالش م
متحد شوند و خودشان باه فکار    دیبا ملتنیکه ا کندیم انیب دهقصینیدر ا ی. وکندینجات دهد، انتقاد م

ابازار ساو     یناوع  ،یبه منج دنیرس یمردم عرب را برا یجهیو بدون نت یخودشان باشند. او انتظار طوالن
 . کندیم نتقادو از آن ا داندیم یحاکمان عرب یاستفاده
 نگارش دو اثر زمان
 یبارا  1953چاا  و در   1952به زبان فرانسه نوشته شاده و در ساا     1948گودو در سا   راهبهچشم

 اجرا شده است. سیدر پار لونیبلن در تئاتر باب یبه کارگردان بارنینخست
 یشاده میتقسا  رنم برده است. مردم استعمارزده و اریبس رلندیا هنش،یم تیگفت بکت از موقع توانیم

 انتظاار، نیا بکات ا  یرا آزاد کناد. بارا   رلندیو ا دیایکه ب گردندیم منجیکیبه دنبا   ش،یاز مدتها پ رلندیا
 یفرانسه، او را متقاعد کرده بود که کسا  هایستیالیستانسیبا اگز شیکنزدی خصوصقبو  بود. به رقابلیغ
مساک   یابیا )کام ردیبپاذ  تیارد عمل شود و مسائول و رلندیملت ا نکهینخواهد آمد؛ مگرا رلندینجات ا یبرا

نوشته، اماا از آنجاا کاه     هایرلندیا اش،یاصل هنانمیهم به خطاب را گودو راهبهبکت، چشم نی(. بنابرا111
تحات اساتعمار و    یاز ماردم کشاورها   یاریبسا  یمسائله  تواناد یم شنامهینما-نیطرح شده در ا یمسئله

 (111. )است شده شمو جهان اثر،نیاستثمار باشد، ا
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باا   زیا ن اثار نیا ا جاییدوم به نگارش در آمد. در جا یمصادف با جنگ جهان 1948در  شنامهینما متن
استراگون حکم غذا  ی: استخوان مرغ براخوردیاز جنگ در آن به چشم م یکه رد مشوییمواجه م یموارد

 چهای یناامعلوم، با   یاستراگون توسا  افاراد   ییشده و رو به اتمام است و از سو بندیرهیج م،یرا دارد، هو
 . شودیبه باد کتک گرفته م یلیدل

 یاست. ساال  یهم نکته قابل توجه 1948سا   لیدر اوا نفلسطی اشغا  واقعهاثر با  نینگارش ا تقارن
مکاان   المقادس، تیشد که ب سیتاس کشوری عنوانبه یستیونیصه مینوشته شد، رژ "در انتظار گودو"که 

 یمعروف ساموئل بکت را بارا  ی-شنامهیعنوان نما یدر آن قرار داشت. قبان انیحیمانان و مسمقدس مسل
یدرج م یستیونیصه میاعراب از رژ 1967بد و پوچ در جهان عرب پس از شکست ژوئن  تیوضع فیتوص
و همچناان   برناد یاعاراب از آن رنام ما    هاای که هنوز هم نسال  دهندیرا نشان م یدیو ناام أسیو  کند
 نتظرند.م

عرب از شرم شکست، منتظر آمدن گودو بودند؛ اما گودو هرگاز نخواهاد    مداراناستیس ،یگفته قبان به
غلباه بار    ی، در تاالش بارا  1967عرب، در دوران پس از  یاستبداد هایمیکه رژ کندیآمد. او استدال  م

در  ینظاام  هاییروزیو پ یمیو افتخارات قد پرستانههنیو م یمذهب هایتیروا ریاحساس شکست، به تکث
 -نیمانناد نبارد حطا    یخیتاار  هاای یروزیا پ یادآوریا که  کندیاشاره م ی. قبانآوردندیم یاعصار قبل رو

به حکومت آنها را در شرق خاتمه دهاد   ونیبیموفق شد با شکست دادن صل یوبیا نالدیکه صالح یهنگام
هرگاز   -کافران مکاه را شکسات داد   ان،مسلمان هیکه ارتش جامعه اول یهنگام -نبرد بدر ادآوردنیبه ای، -

در جهاان معاصار عارب و از     تیا فارار از واقع  هاای از نگرش ی. قبانبردینم ادی از را 1967 آورجنگ شرم
 یهیاألعماا  الشاعر   ،ی. )قباان کندیانتقاد م کنند،یم هیدوران گذشته تغذ هایکه از اسطوره مداراناستیس

 (281: یالکامله
 زین هاییراه تهمت نی. هرچند در انگردیرا از سوراخ تنگ شهوت نم زچینشان داد که همه کارنیبا ا او
با شاعر   رای. زکردیم یبلکه احساس بزرگ اورد؛یدر ن پای از را او دروغ اوصاف و هانسبت نیاو شد، ا بینص

. اوردیا ب رونیب هوشییبکند و عقل عرب را از اتاق  کیخود توانسته بود دستگاه اعصاب ملت عرب را تحر
 (99 ثیغ می)سل

 ینظر اتیادب
 معناباختگی و تئاتر سم،یالیستانسی( اگزالف
و   یو متاأثر از شارا   افات ی ایگساترش قابال مالحظاه    ،یبعد از جنگ دوم جهان سمیالیستانسیاگز   
 زیا ن کیا درامات خلق آثار ینهیدر زم یقرار گرفت و حت قیمورد توجه عم ،اروپایی یحاکم بر جامعه یفضا
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خاموش و گناگ   یجهان باما  فلسفه،نینهاد. در ا ریو کامو تأث ونسکویچون بکت،  یسندگانینو یشهیبر اند
 یاسات و هارتالش آدما    رناپاذی او اجتنااب  ی. مرگ برامهستی روروبه است، در آن تنها رها شده یکه آدم

بر اساس انتخااب خاود فارد     دیانجام شود، با ی. اگر قرار است حرکتماندیم معقی جهان، با وگوگفت یبرا
و  ساازد یمتعهد م گرانیاو را نسبت به جهان و د یمکه انتخاب آد مسئلهنیبه ا آگاهیو با آن ردیصورت گ
 یتی. احساس مسئولستین ینیمکتب بدب سمیالیستانسیاگز همه،نی. اما با ابردیآزاردهنده فرو م ایدر دلهره
اسات.   یفارد ضارور   یتعاال  یکه بارا  یو آزاد یگردی به دادندارد و توجه نشانفلسفه وجود -نیکه در ا

آن اسات   یایا همه گو ان،یآدم ریو متعهد شدن نسبت به حقوق سا گرانیو د ودبهبود وضع خ یتالش برا
 یرهیا ت یحاصال دوره  سام یالیستانسیمشروط هم وجاود دارد. اگز  ینبیخوش کی یفلسفه، حت نیکه در ا

 (.66 فخرایی) است آن از بعد آورزنح یجنگ و فضا
نیا در ا یبه کار رفات. و  نیاسل نینوشته مارت نامنیبه هم یدر کتاب بارنیاول ،یتئاتر معناباختگ عنوان

 تیوضع یمعناباختگ یدرباره ،یعالطبیاز اضطراب مابعد یحس»با  ساننویشنامهینما نیکه ا سدنوییم کتاب
اساتدال  دربااره   »تئااتر   نیا ا اسات، اشاره کرده  نیاسل نمارتی که گونهن... هماسندنوییم« انسان یزندگ

را بار حساب    اییمعنابااختگ  نیانسان را کنار گذاشته است و فق  وجاود چنا   یزندگ تیوضع یمعناباختگ
)رابارتس   «گاذارد یما  شیتئاتر باه نماا   یصحنه یانسان، بر رو یهست یمشخص از معناباختگ یریتصاو
300.) 
( دارد. آنجاا  Anti-théâtre« )ضااد تئاااتر  »دبیات، تئاتر بکت همواره سیری به ساوی ا یحوزه در

 دنیای بیان به بکت تئاتر ضد. گیردکه سکوت جای کالم، سکون جای حرکت و عدم، جاای حضاور را می
و  یتواست )پر شتهگ بد  معنابی و پوچ دنیایی به بشار ویرانی و اضطراب آن در که پردازدمی عقالنی غیر
 یباه رو  سیدر پاار  لونیدر تئااتر بااب   1953در انتظار گودو در ساا    یشنامهیکه نما ی(. هنگام7 یرهبر

 که شدند زدهحا  جالب، بهت نیمتفاوت و در ع حدنیتا به ا یشینما شیدایاز پ یصحنه رفت، منتقدان ادب
اسات   ادزیا  چناان خاص، آن یادب عنونیدر ا تآن وضع کردند. سهم بک یرا برا معناباختگی تئاتر اصطالح
تئااتر   ساان نویشنامهی( تمام نما299. )رابرتس میبنام یپدر تئاتر معناباختگ ایاو را استاد اعظم  متوانییکه م

 (.301) پردازندیها مانسان نیبه فقدان مراوده ب یگریاز هرموضوع د شیب ،یمعناباختگ
گرفته  ایجهینت شود،یگفته نم یجابای طوربه زچیچیه شود،یروشن نم یزیهرگز چ هاشنامهنماینیا در

در چهاارچوب   ژهویا باه  سات؛ ین معناایی چیواجد ه دهند،یانجام م هاتیکه شخص اعمالیو اندک  شودینم
پوتزو و  یست... مثال وقتیاز مفهوم عمل مخالف آن ن شیب ،یمفهوم هر عمل گردی عبارت. بهشینما عیوقا
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آناان، از نشساتن و    عمال نیا ا گردناد، یما  یزچیا  دنباا  و باه  کنناد یم دنیدو شروع به مهیسراس یالک
 (307. )ستیو استراگون مهمتر ن ریمیوالد دنیانتظارکش
  یستیونیصه میبه جنگ اعراب و رژ ی( نگرش نزار قبانب
را  اسات یس یایا دن یزن و غز  بود، دغدغه یعنیخود  اصلی موضوع نگران که اندازهبه همان یقبان  

 یرا برا یعرب گرایییمل یرفت؛ هوا رونیشعر زن ب یو سه سا ، چهاربار از فضا ستیب یداشت. او در طن
آب  ییو گاو  باود ( اما ماه ژوئان  85خالد  لیخود بازگشت. )نب یتنفس کرد و سپس به فضا یمدت کوتاه

کاه در   ایسانده ینورا از  یشوک بزرگ، قباان  نیبود. ا شدهختهیر یاحساسات و اشعار قبان یبر رو  یسرد
 : سدنوییکرد که با چاقو، گلوله و تو  م لیتبد یبه کس سدنوییم اقیمورد عشق و اشت

 نیبِالسّاک  کتُاب یَلِشااعرٍ   /نیشعرَ الحبِّ وَ الحَن کتُبیَمِن شاعرٍ  /یحَوّلتَنی بِلَحظَه /نالحَزیوَطَنی ای    
از  /ایکرده لیلحظه مرا تبد کیمن/ تو در  نیطن غمگ(. )آه و475 یالکامله یهیاسیاألعما  الس ،ی)قبان
 (. سدنوییخود م یکه با چاقو یکسبه  /سدنوییم یکه درباره عشق و عالقه طوالن یشاعر
نیا سوارشدن نداشت. اما حادود ا  یاسب خشم برا یعنی اسب،کیاز  شیب» یقبان شوک،نیدنبا  ا به
عارب   هاای میا خاود را از هماه رژ   یتینارضا یقبان رد؟پذییم انیو در کجا پا شود؟یاز کجا شروع م خشم

 :کندیاعالم م
وَ ال  / ٌیشَا  رعُبنایَ عُدیَ لَم /الجُبنا ساَلم عِیوَ فَرحنا وَ رَقَصنا/ وَ تَبارَکنا بِتَوق /ا الحیسَقطَت آخِرُ جُدرانِ    

شارم   یوارهاید نی( )آخر25-15م از عشق تا سبز شو ،ی)قبان ا یعُروقُ الکِبر نایف بِستیَفقَد  / ٌیش خجِلنایُ
صال  بازدالن امضاا     ماان یکاه پ  میگفتا  کیو به هم تبر /میدی.. و رقص میو ما خوشحا  شد /ختیفرو ر
غارور در وجاود ماا     هاای رگ رایا ز /کندیما را شرمسار نم یزیو چ /ترساندیما را نم یزیچ گرید /میکرد

 خشک شده است ...(
 هاای که در دو مرحلاه در ساا    رودیلبنان به شمار م یشهرها نتریو مظلوم نآشناتریاز نام یکی قانا
ماردم قاناا از تارس     1996قرار گرفت. در سا   یستیونیصه میرژ یستیآماج حمالت ترور 2006و  1996

بودند، اماا هادف    دهروستا پناه بر نیا کیسازمان ملل مستقر در نزد یروهایبه مرکز ن شانیبمباران روستا
هم بودناد، کشاته    یرنظامیآنها که غ شتریقرار گرفتند و ب یستیونیصه میرژ هایجنگنده انهیوحش بمباران
 شدند.
 :دگوییقانا م نیبعد از کشتار خون« قانا یمَجزره»در شعر  یقبان

حاداً/  وا اًیشا یواحاداً/ انتظرناا قر   اًیالخنجرَ مِن رَقبتناا/ انتظَرناا هاشام    سحُبیَواحداً/  ایانتظَرنا عَرب      
 ناا یأرسَلو فاکسااً لل  /یو شَرِبنا ثرثره یفأکَلنا ثرثره /یدونکشوتاً واحداً/ انتظرنا خالداً ... أو طارقاً ... أو عنتره
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(. 18را کشات؟   خیمعلام تاار   یچاه کسا   ،ی)قباان  یوَ انتها ِ المَجازره  /یالتَّعاز می... استلَمنا نصَّه/ بعدَ تقد
 کیا  /یهاشم کیتا  میکشد/ منتظرماند رونید/ و دشنه را از گردنمان بشو دایعرب پ کیتا  میمنتظرماند

و  /میدیو نوشا  مزدیا را ساق  ییشاود/ پرگاو   دایا عنتره پ ایطارق،  ایخالد،  کی /شوتکیدون کی /یشیقر
 کشتار.  انیآکنده بود/ اما پس از پا تیکه متن آن از تسل /میکرد افتیدر یبرنما

اسات کاه باا دعاا و      نیا انجام دهند، ا توانندیکه م یدارند و تنها کارن بتیاعراب قدرت و ه ن،یبنابرا
داستان صل  و سازش  دگوییو م ختهیرا برانگ یمردم انقالب یسرنوشت خود منتظر بمانند. قبان یانتظار برا

 مبارزه است: ،یروزیو تنها راه نجات و پ ستین شیب بازیشبمهیو عدالت، خ
 /هاااألحرار یکنُاتم أ  ثُیا حَ لَحامٍ تَیا بَ یف /األغواریفِ سانیبَ یف /لالخَلییلقُدسِ فا یالثُوّار/ فِ هایُأ ای   

مِان   مار  یَواحادٌ/   قٌیا طَر نَیفلساط  یللا  /یهیوَ العد ُ مَسارح  /یهیالساَلمِ مَسرح یتَقدَّموا/ تَقدَّموا/ فَقصّه
 ساان یدر ب /لیدر قدس و الخل /ونیبانقال ی( ا40را کشت؟  خیمعلم تار یچه کس ،ی)قبان یهیبُندُق یفَوهه

 باازی شبمهیکه داستان صل ، خ /شیبه پ /شیآزادگان/ به پ یا دیو در هر کجا هست لحمتیو اغوار/ در ب
 از دهانه تفنگ.  گذردیکه آن هم م /ستین شیراه ب کی ن،یفلسط یاست/ به سو

 یو بررس بحث. 2

او با عنوان  هایشنامهیوجود انسان است. در نما دنبویمسائل مورد توجه بکت، قطب نتریاز عمده یکی
در  یزنادگ  ،یدر مقابال کاور   ییناا یهمچاون ب  نماییصهیخص هایو ... به قطب یدر انتظار گودو، آخر باز

رفاتن در   ،صابری یب بلمقابل مرگ، زمان حا  در مقابل زمان گذشته، جسم در مقابل عقل، انتظار در مقا
عماده   هایاز هدف یکی رسدیبه نظر م بیترت نی. به امخورییبر م گردی مشابه مورد هامقابل نرفتن و ده

را باه   شهاای تیبکات شخصا   منظاور، نیهاست. به هما -قطب نیانسان بر حسب ا یهست فیبکت، توص
و  یو گوگو، پوتزو و الک دیید ایو استراگون  ریمیمثا  والد یبرا کند؛یم بندیمتقسی جفتصورت جفت

آن را حال کناد. )رابارتس، بکات و      دیهستند که هرتماشاگر، شخصا با ییمعما هاتیشخص حا نی... . با ا
هستند که بکات   ایدهیچیپ ریو تصاو هابندیاز قطب بخشی کم،دست هاتقابل نی( ا300 یتئاتر معناباختگ

آثار  نهیانسان در آ )رابرتس، بردیمعناباخته به کار م یدر جهان سانان یمعناباخته یکاوش درباره هست یبرا
 (.518بکت 

 دیتا شا کندیم یادآوریانسان مدرن را به او  یرو شیپ یمسئله ان،بینیبا بهتر شنامهنماینیا نیبنابرا
خلاق کناد و    ییمعناا  معناا، بای  و گاودو بدون یزندگ نیا یرفته است، بلند شود و برا یآنچه بر و دنیبا د
 ی. هسات کردنمعنییب یهست نیابه حا   یبا اضطراب و فکر ییاروی. لزوم روندیافریب ست،یرا که ن یزیچ
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از  یمارد  /یاست ز عشاق بود کاز طرفا   ینباشد. به قو  حافظ: شهر خال معنایب تواندیکه پوچ است اما م
 (189بکند. )حافظ  یو کار دیبرون آ شیخو

که در  یاست که با انسان ایبه گونه شتر،یبلکه ب شه،یاگر نه هم شنامهیدر رمان و نما پردازیتیشخص
تی(. وجاه اشاتراک شخصا   55 خانیو امن اطخیدارد ) هایییهمانند شود،ینشان داده م یوجود یفلسفه
 یبارا  دیام هایبارقه نیرآنان به آخ لیدل-نیاست و به هم ارعیتمام ییآثار بکت، هراس آنان از تنها های
 هاای شانامه ینما هایتی(. شخص304 معناباختگی تئاتر و تبک رابرتس،) اندمراوده د  بسته ینوع یبرقرار
(. 304مشاخص نشاده اسات )    قاا یدق وقات چیکه ها  ابندیدست یدرباره زندگ ییکه به معنا دوارندیبکت ام

و تحمال   زنادگی  به همچنان شان،معناباخته یایآن است که آنها در دن هاتیشخص نیا یبرجسته یژگیو
-نیا در انتظاار گاودو(. وجاود ا    یشانامه یو استراگون در نما ریمیثل والد)درست م دهندیمصائب ادامه م

را در  یاتفاق است، معناباختگ نتریپا افتاده شیکه مرگ، پ ییایدر دن شانیبا طبع ناآگاه و عام هاتیشخص
 .کندیبارزتر م شینما نیا

ساازگار نسابت باه     باا یتقر دگاهدیکیدر  ینزار قبان ی«درانتظار گودو»شعر  ،یقیتطب اتیمفهوم ادب در
بکت قارار گرفات و از    رتأثیهنگام استفاده از مضمون انتظار، تحت یبکت قرار دارد. قبان یشنامهیمتن نما

 جااد یا یباا بکات اختالفا    مادهاو ن ریتصاو یکرد، اما با استفاده از برخ ادی یمنف تیوضع کیآن به عنوان 
 کند.  جادیا رییتغ یبرا یراخوان جدف کیآنها،  یآنها و از ورا نشیکرد؛ تا در چ

در قفاس و   هاای و مارغ  نیساارد  یمردم را چاون کنسارو مااه   « بانتظار غودو» دهیدر قص یقبان نزار
که  یآنها از دود زغا  مسموم شده است طور هایهیکه ر داندیم خیتار ستگاهیشده در ا یزندان یگوسفندان

 ندارد: دنیتوان نفس کش
یهی:/ هَل تَعرفون ما حُریسادت یداتیسَ ای.../  نیکَالسّرد خِالتارییمَحطه ین .../ فوَ نَحنُ مَرصوصو    
 یأقفاصِانا/ نَنظارُ فا    ی... وَ نَحنُ کَالادجاجِ فا   /نالسّکیقَبّلیُالجَرح مُضطراً/ ألن  کونُیَ نَی... ح /ن؟السردی
 یکَالخرفان/ أوالدُنا ناموا عَلا  خِیالتار-یطهمَح یمَحبوسونَ ف حن... فَنَ /دیالحَدیخُطوطِ سکّه یلل /یبالهه

 (18 یالکامله یهیاسیاألعما  الس ،یأکتافنا ... / رِئاتُنا ... تَسمَّمَت بِالفَحم وَ الدُّخان. )قبان
 یآزاد ددانیا یم ایآ /انآقای ها،.../ خانم نیسارد یمثل ماه خ،یتار ستگاهیدر ا /میما به هم فشرده شد و
... و ما چون مارغ در قفاس   /ردیاست که زخم ناچار است/ تا چاقو را بپذ ی... زمان /ست؟یچ نیسارد یماه
 یزنادان  خیتار ستگاهیگوسفندان در ا ثلم ما...  /را آهنخطوط راه /مکنیینظاره م یبا نادان /میهست مانهای
 . اندسموم شدهما از دود زغا  م یها-هی.../ ر انددهیخواب مانهایشانه یفرزندانمان رو /میهست
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یگودو و طلب ظهور او، که به نظار ما   یمخصوصاً برا کند؛یاستفاده م یتکرار فراوان دهیدر قص یقبان
ماردم   نیا کاه ا  ایگودو، الاقل ب ی: اکندیتضرع و التماس م نچنینیبه مقصودش ا دنیبه خاطر نرس رسد
ملّات   ییانجام دهند. از سو یرخود کا یخود برا دیو بدانند که با ابدی انیو اتحاد پا امیق یبرا شانهایبهانه
 در اناد، در دسات گرفتاه   ،یاز آزاد یسرخ را به عنوان نمااد  هایو گل رقیکه ب یدر حال د،یبا ام زیعرب ن
انیرا به مقصد خود برساند و آنها را از ابوجهل و ابوسف یدنیهستتد که آن مسافر ناد یقطار دنرسی انتظار
 بخشد: ییان ظالم و زورگو رهاحاکم یعنیزمانه؛  های

وَ  یغاودو .../ وَ خَلصصانا مِان الطُغااه     ایا وَ األزهاار/ ... تَعاا     الحَمرا ارقَینَنتظرُ القَطار/ وَ نَحملُ البَ     
(. در انتظاار آن 19 یالکاملاه  یهیاسا یاألعماا  الس  ،ی)قبان انسُفییوَ مِن ظُلم أب جَهلٍیوَ مِن أب /انیالطُغ
برهان/ و از  یو ما را از ستمگران و ستمگر /ایگودو ب ی... ا /میسرخ در دست دار هایو گل رقیب /مقطاری

 . انیابوجهل و ستم ابوسف
ادامه خواهد  زین ینامعلوم ندهیدور دارد و تا آ هایدر گذشته شهیاست و ر یانتظار طوالن ،ینظر قبان به

، چشم به راه گودوحالت، مردم -نیو در ا ودریو جلو نم ستادهای زمان انگار که کننده،خسته یداشت. انتظار
کاه   اناد دهیرسا  یو پاوچ  اسی به رسد،ینم یا-دوارکنندهیام امپی چون و انددوخته آهنچشم به خطوط راه

مانناد   زیا ن دیا آنها اجابت نشود و مشکالتشان حل نشود. چاون شااهان جد   هایو خواسته دیایمبادا گودو ن
 قماش هستند: کیاز  میشاهان قد
نَجلاسُ   /نالسًّابعی یسانه  یحَتّ نَیالعِشریمِن سِنه /دالبَری... وَ ال مُوزِّعُ نایأتیَلَا اهلل  /یساعاتُنا واقفه      

 ،ی)قباان  دالجَدیا مِثال المَلاک   مُالقادی بَعضَهم/ وَ المَلاکُ  شبَهونَیَکُلّ المُلوکِ  /دالسّعیوَجهِ المَلِکِ انتظارِیفِ
 /رساان ... و نه نامه دآییما م ینه خدا به سو /اندستادهیما ا های(. ساعت19 یکاملهال یهیاسی  الساألعما

همند/ و سالطان   هیهمه شاهان شب یول /مایمبارک نشسته یتا سا  هفتاد/ در انتظار پادشاه ستبی سا  از
 است.  دیمثل سلطان جد میقد

( شعر 199شد. )النقاش  "و ستم ریتحق هایعرب از زخمروشنفکر  سازیپاک"خواستار  نیهمچن یقبان
متعاقب اعراب اسات. آنهاا در هار     هایاز شکست یناش نیاست و ا نانهیبدب یعموماً با لحن ،یقبان یاسیس

 نیا را نداشاتند. باا ا   نآ ییداشاتند، تواناا   رییتغ جادیدر ا یرا از دست دادند و هر زمان که سع نیزم یجنگ
 . شودیم یروزیباعث پ ،ینگاه اجمال نینشان داد و هم دیبه ام ینگاه توانیوز هم موجود، در شعر او هن

 یپس از جنگ الکرامه، که باه هماراه ارتاش عربا     ژهی(، به ونیفلسط بخشیفت  )جنبش آزاد جنبش
 میا رژ ریا نظ-یارتاش با   یرناپاذی شکسات  یافساانه  باردن نیاردن در آن شرکت داشتند، منجر باه از با  
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 یخاون  هبودناد کا   دواریو مخاطبان عرب ام یدوباره در آنجا زنده شد و قبان دیام ن،ید. بنابراش یستیونیصه
 شود:  یملت عرب جار هایتازه در رگ

مِن جَرح.../ کنَبعِ ما ٍ  یطالعه یجمیله یوَ بَعد ما .. بَعد ما/ مِن یَأسِنا یَئِسنا/ جا َت للینا فَت ُ/ کَوَرده   
کَالسّیدِالمَسای ِ .. بَعادَ مَوتِناا     /ی.. ثُرنا عَلى أکفانِناا وَ قُمناا/ وَ فَجاأه    یل ّ/ وَ فَجأهصافی یُروی صَحارىّ م

فت  نزد ماا آماد/ مثال     /مشوییم دیخود ناام یدی( از ناام140 یالکامله یهیاسیاألعما  الس ،ینَهَضنا )قبان
 /کناد یما  یاریا را آب ینمک هایابانیباز آب سرد،  یکه از زخم در حا  رشد است/ مانند چاه بایگل ز کی

 م. یکرد امی.. بعد از مرگ ق  یو ناگهان/ مانند مس /میکرد امیق مانیها-کفن هیناگهان .. ما عل
 درمانیو درد ب دیایبه کمک مردم ب شیتا با شعرها طلبدیاز مردم، انتظار خودش را م گردیییاو در جا

 :کندیخودش هم از گودو استمداد م جهیناموفق بوده و در نت کارنیدر ا گویی که. کند درمان را آنها
... فَلَساتُ  یارَتیالبُراق/ انتظِروا ز یأو کَأنن /یُّالمَهد یبِدونِ مَوعدٍ/ کأَنّن کُمیفَسوفَ آت /یارَتیانتظِروا ز    
را  خیمعلام تاار   یچه کس ،یبان)ق السّلطانیال صوره /یصورَت علصقونَیُ وتِهمیبُ یمُعرصفٍ/ فَالناسُ ف یمُحتاجاً لل
 مان  راهباه چشام  /باراق همچون ای /یخواهم آمد/ مانند مهد خبریکه ب /دباشی من راهبه( چشم66کشت؟ 

 جاای  باه  هاشاان، در خاناه  /ختیبه معرف ندارم/ مردم، همه عکس مرا خواهند آو یازی... که من ن دباشی
 پادشاه.  ریتصو
 و شعر شنامهیدر نما یمعناباختگ 

اسات.   دهیکشا  ریبه تصو نیبشر امروز را به صورت نماد یهودگیو ب یسرگردان شنامه،نماینیدر ا بکت
. هر باار  کشندیبه نام گودو را م یکه با هم در تضاد هستند، انتظار شخص شنامهنماینیا یاصل تیدوشخص

و  یاداماه دهناد. سرگشاتگ    ربه انتظاا  دوارانهیتا ام شودیباعث م یعوامل شوند،یم دیکه از آمدن گودو ناام
یمشااهده ما   شانامه ینوع بشر، در متن نما ی-ندهیبه عنوان نما شنامه،ینما هایتیشخص یهودهیانتظار ب
 .شودیم یسپر شکلنیآنها به هم یندارد و کل زندگ ایجهیکه نت ی. انتظارشود
 ریا میبارده اسات و والد   ادی . استراگون ازستندیکه آن دو ولگرد در انتظار چ داندینم نیقیبه کسچیه
 ل،یا . هابسات یهست، محل و روز و سااعت آن چ  یبا او قرار مالقات دارد. اگر قرار یکه چه کس داندینم
  یمحا نیا باه ا  شاتر یب یرنگ؛ همه، «آمدن ایبه دن» نیدرخت، التجا، توبه از گناه نخست  ،یآدم، مس ل،یقاب

آورده  قصاد نیا به ا دی. شاکنندیرا روشن نم ایمسئلهکه درخصوص گودو،  اشاراتنی. اما ادهندیمقدس م
 یآدما  دیا نوم دیا بار ام  ایا و  رندیبگ یتماشاگران را به باز ایرا نشان دهند  ریمیوالد ذهنی حالت تا اندشده

که در انتظار گودو بودن، همچون در انتظار خدا بودن است  ستآن ا مدانییم نیقیانگشت بگذارند. آنچه به
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 یچیه ینوع ریمیوالد یاست، هرگز نخواهد آمد؛ چرا گه گودو یافتننای خدا چون که او، هم گودو نکهیو ا
 (11و  10ندا یت ورکیاست. )
 اتیا اله یرا به مسائله  یو اخالق یو مال یاجتماع هاییدگیچیتا پ رسدیگودو، پوتزو از راه م یجا به

جاواب   داند،یخود را خوب م تیو پوتزو که هو ؟دیستیگودو ن ی: قربان، شما آقاپرسدی. استراگون مدیفزایب
 ی. من خاودم حتا  مشناسییما درست او را نم»: دگوییاستراگون م «ست؟یمن پوتزو ام، گودو ک»: دهدیم

هم او که بارها پاوتزو را بار دوش    ،یندارد، اما الک یبا مسائل اله یپوتزو کار «شناسمینم نم،یاگر او را بب
است، از هام  واروانهیهرچند د یدارد. نطق تند و مطو  الک اییدلبستگ نیت، چنذهن اوس یدارد و به جا

نظام را.   یمارگ( تبااه   ها،یباز ات،الهی) بخشآن به سه بندیمیقسو با ت دهدیرا نشان م شهیاند یدگپاشی
 (11)همان: 
 اریاطاالع بسا  و اساتراگون(   ریمیآن )والد یاصل تیدو شخص نکهیبکت و ا شنامهیتوجه به متن نما با
 تیا کاه هو  میابیا -یدر ما  رد،گیا یمخاطب قرار ما  اریدر اخت یکم اریاز گودو دارند و اطالعات بس یاندک

اسات کاه    یزیا چ ایا  یکس ینفس انتظار برا ت،یندارد و موضوع حائز اهم یچندان تیگودو اهم تیشخص
مخاطاب   یو خساتگ  یدگا حاکم است، موجب مال  و دلز شنامهیکه در سراسر نما ی. انتظاردآییهرگز نم

کاه عمادتاً    جاواب یدر سواالت با  ادیکند که تفکر و تامل ز انیرا ب نکتهنیبکت قصد دارد ا دی. شاشودیم
 است. یانتظارند، باعث درد و رنم و نگران دهییزا

آن، از درد  یلهیوسا هستند. تاا باه   گذرانیبه فکر وقت شنامهینما انیاز او  تا پا ریمیو والد استراگون
انتظار . «هنظرییب ونیعادت اف»: کندیم انیب شنامهیمضمون را در اواخر نما نیا ریمینتظار رها شوند. والدا

 از انتظار بشر است. ینماد ر،یمیاستراگون و والد
خواهناد،  -یهم به آنچه که م تی. درنهاکنندینم تالشیچیه شیاهداف خو یو استراگون برا ریمیوالد

چیباه آمالشاان ها    لیا ن یبرسند. آنها بارا  شیخو یبه آرزو روزیمانند د یید در فردادارن دیام ای رسندینم
بارده را باا طنااب از     ،کاه اربااب   ییارباب و برده، جا ی. بکت در صحنهکنندینم جادیا شیدر خو یرتغیی

 خواهاد یما  نیهمچنا  یرا نشاان دهاد. و   هیو تسل  سرما یزندگ یپوچ کندیم یسع رد،گییگردن خود م
آمدن از  رونبی و هاانسان یمردم تحت کنتر  سرنوشت مشترک هستند و خواهان برادر یکه همه دیبگو
 ظلم و سلطه است. ریز

مادرن باه    یایاز اعما  گوناگون انسان در دن ینیتبا ،یو استراگون و سفر پوتزو و الک ریمیوالد انتظار
ی( با 304 ی)رابرتس، بکت و تئاتر معنابااختگ ندارد.  یدر پ یدیفرجام مف کدامچیکه ه یاعمال رسد،ینظرم

. اسات  ماراوده  در هاا انسان مهه عجز دهندهظاهراً نشان گر،یکدیگفتگو با  یآنان برا هایتالش ثمربودن
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یانساان مادرن، نما    نادگان یو استراگون به منزله نما ریمیکه والد کنندیبه سرعت معلوم م شینما عوقای
 (  305بزنند. ) یدمفی و کنندهدست به عمل قانع ایاتخاذ کنند و  یدیمف ای کنندهقانع میتصم توانند

مان   یایدن م؛یازمندنی کنندهقضاوت یبه ذهن ،یپوچ هیتوج ی: از آنجا که براسدنوییم ایدر نامه بکت
 هاای تیا . او فق  موقعستین یدیو ناام پوچی تئاتر تئاترش. نبود گرا( او پوچ15 ندا یت ورکی. )ستیپوچ ن
 هاا، تهمات  هاا، دروغ هاا، ها، دردها و رنم-جنگ ها،عدالتییپست ب یادنینای در آوراضطراب و کنندهکسل

 انیکه از رحم مادر، شروع و به گور پا رهگذرنیکه در ا دامی نی. به ادهدمی نشان را استثمارها و استعمارها
مسک   یابیو با هم مهربان باشند )کام زندیبپره یگرآزاریو بس کوتاه است؛ از قتل و شکنجه و د ردپذییم

1386.) 
 میترسا  یقطار، چشم به راه مساافر  ستگاهیشعر مردم جهان عرب را در ا نیقبانی در ا گر،ید یسو در

نَنتظِارُ القطاار/ / نَنتظارُ المُساافرَ الخفایَّ      »که نخواهاد آماد:    یرا دارند، مسافر دنشیکه انتظار رس کندیم
 «کَاألقدار/
 : دگویی. آنجا که مسازدیم انیو سبب استفاده از قطار را نما زهیانگ گرش،یدر کتاب د یو
 اینمود و -یبود که آراستن و مرمتش مجاز نم نیمرمر یحیضر ،یادب راثیشهر ما م بانیاد دهیعق به»

 واحد امتداد داشات.  ریمس کیدر  ستمیقرن ب ستگاهیتا ا تیدوره جاهل ستگاهیبود که از ا آهنیخ  راه کی
آناان   هاای دانجاماه  و هاا نام همان مسافران نام ها،توقف همان هابود، توقف هاستگاهیهمان ا هاستگاهیا

یو ناراحات، محباوس بودناد و نما     نیچاوب  یهاا کوپه در مسافران که بود سا  پانصد. هادانهمان جامه
 آماده  در آن کنناده از سفر خسته یاز قطار و جزئ یشوند، چندان که به صورت قسمت ادهیپ ایسوار  توانستند
 (61شعر زن انقالب  ،قبانی) «.بودند
فلسطینیان آشناست، در شاعر خاود از محرومیات و گرانای و      یکه با غم مردم عرب به ویژه گرفتار او

 مردم را پنهان کند:  یو دادخواه هاتمحرومینیا خواهدیحکومت م نکهای و گویدکمبود اعراب می
.../ وَ الغال ِ .../ وَ الحِرمانِ .../ صادَرَها مُرافقواالسّلطان/  الدَّوا ِینَحمِلُها/ عَن قِلّه یتِ التوَ العَرضُحاال    
 یالکاملاه  یهیاسا یاألعماا  الس  ،قبانی) اإلنسانغودو.../ وَ جَفصف دَمعَنا/ وَ أنقِذِ اإلنسانَ مِن مَخالبِ ایتَعا َ 
کمباود دارو.../ و گرانای.../ و محرومیات بودناد.../      یکه دربااره  /میهمراه خود داشت هک هایی(. عریضه20

را خشک کان/ و انساان را از چناگ انساان      مانهایگودو .../ اشک یا ابی /اندهمراهان سلطان از ما ربوده
 نجات بده. 
 گوید کاه -از انتظار بیش از حد و مردمی سخن می« در انتظار گودو»قبانی در قسمت پایانی شعر  نزار

 او پایش  را خوب مردم و بردکودک نام می هالیونمی از گودو برابر در او. جوندمی را هادر رؤیاهاشان سنگ
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 ییآمادن و کماک باه رهاا     ر،تا بلکه د دهدیمردمان خوب قسم م یودو را به همهگ و دهدمی قرار شفیع
 :دینما لیمردم تعج
تُرابِنا األشاجار/ تَعاا  ...    یزورَنا األمطار/ تَرفُض أن تَکبُرَ فغودو ... فإنّ أرضَنا/ تَرفُض أن تَ ایتَعا َ     

مِان   نَیای مِن أجلنِا نَحن.../ فَمِن أجالِ الماَل   تَجیاألبقار/ لن لَم یف درُّیَال  بُی.../ وَ الحَل حمِلنَیَفَالنّسا  ال
یما/ نما  نیگودو ... سرزم یا ای(. ب20 األحجار ) قَرقِشُیُأحالمِه/  یما زا َ ف /بٍیّالصِّغار/ مِن أجلِ شَعبٍ طَ

... زنان هم آبستن  ایخواهد که درختان در خاک ما رشد کنند/ ب-ینم /ندیایب دارشدی به هاکه باران خواهد
کودک بیاا/ باه خااطر     هایلیونم خاطر به.../  آییاگر به خاطر ما نمی /دهندینم ری.../ و گاوها ش شوندینم

 . جوندمی هارار رویاهاشان/ سنگمردم خوب/ که همواره د
می قدر. همانانددهیو نه د شناسندیبکت، نه گودو را م شنامهیمانند نما زین دهیو مردمش در قص یقبان
دارد  یای روی. نکناد یالعاده م-خارق یدارد و کارها یاری. او قدرت بسستین یمعمول یکه گودو شخص دانند

 دگاهیا د بخاش، نیا در ا یباان دهاد. ق  نیو آالمشان را تسک دهیبخش ییقادر است مردم را رها یکه به راحت
یما  یبعضا  خاورد، یما  شهیمردم معتقدند گودو ش یبعض دگویی. او مدگوییخود را بازم دگاهیمردم و نه د

یفکر م یهستند. عده بانیآوردن خرگوش از گر رونیمعتقد به ب گرید یبعض رود،یآتش راه م یرو ندگوی
 دهیا ند جاا کیتا به حا ،  یجادو که کس ایاز معجزه  یا. مجموعهکندیم لیا به الماس تبداو زغا  ر کنند

. او باا  کندیو انتقاد م ردپذییمردم، خسته شده و نم یافکار و باورها نیاز ا یقبان رسدیاست. که به نظر م
و  یسا یو ع یان موسا کاه باه داسات    ییسخنش را موثرتر ارائه دهد. جا خواهدیم ،یاستفاده از تناص قرآن
معاصر آماده، اشااره    یاز متون شعر یلیاست و در خ یقصص قرآن نیدر ب تکرارنیشتریبمعجزات آنها که 

 :کندیم
 خرُجُیَالنار/ وَ -کَالهُنودِ فَوقَ رُیسیَالزّجاجَ أو/  بتَلِعُیَ /یرهیالصّغیالشّاشه فَوقَ رَأوهُ مَن لکنَّ.../  نَرهُلَم     
را بار   رشیکه تصو یی.../ اما آنهامایدهی(. ما او را ند19نِضار ) یالفَحمَ لل قلِبُیَوَ  /وبِهیمِن جُ ضا َبَیالاألرانبَ

یآتاش راه ما   یمثل هندوها رو ایدهد .../ -یرا قورت م شهی( شندگویی)م /انددهید ونیزیلوصفحه ت یرو
 .  کندیم لیه الماس تبدآورد/ و زغا  را ب-یدر م شهایبیاز ج دیسف هایو خرگوش /رود

یما  دیا بودن گودو تاک یافتننیدست و بودنو به ناشناس کندیم لینظرش را در مورد گودو تکم شاعر
 :کند

(. ما او را 19األحجار ) حرصکُیُبِه .../ قالوا بِأنَّ صَوتَه/  وماًیلکنَّ مَن تَبرَّکوا  /دَهی نُقبّللَم وَ.../  نَرهُلَم     
 /شصادای  که گفتند.../  اندتوس  او متبرک شده یکه روز یاما کسان /مایدهی../ و دستش را نبوس. مایدهیند

 . دآورمی در حرکت به را هاسنگ
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 ایکه مجموعاه  دانندیباال م ییکه قدرت گودو را تا جا کشدیم رینظر مردم درباره گودو را به تصو او
یما  انیب نیو در واقع انتظارات مردم را از گودو چن شمارندیم شیرا برا یاله یایاز کرامات و معجزات اول

 :کند
 یللا  القَما َ حمِلُی.../ وَ أنّه سَ رُاألبصاریّحیُو أنّ نورَ وَجهِه  /شأنُه... جَلّ ا ِاهللِیأنّه .../ مِن أول ؤکّدونَی    

 یالبِحاار/ وَ أنّاه فا    یفِا  یالحَنطه زرعُیَوَ  /صُرونبیَ انَالعُمیجعلُیَ... بِالقِنطار/ وَ  نَیوَ السّمنَ وَ الطَّح /وتِنایبُ
خداوناد   یایکه او .../ از اول کنندیم دی(. تاک19.../ مِن تَحتِها تَنسَکِبُ األنهار ) یدخلُناالجَنّهیُ کمِهسَنواتِ حُ

و روغن  /وردآیما م هایاو بار گندم را به خانه /داردیوا م رتحی به را هاچشم اشمتعا  است/ و نور چهره
 /بردیم بهشتیحکومتش ما را به آن یاو در سالها /کاردیم ایگندم را در در /کندیم نایرا ب ناهایو آرد را/ ناب

 دارد.  انیجر رشیها از ز-یکه جو
کاه   رایا و گودو هساتند، ز  یاعتقادشان به منج نیهم یچهیاست و آنها باز جهنتییملت عرب ب انتظار

در  شاه یکناد کاه هم  -یرا به مردم القا ما  سرنوشتنیو ا کندیقطار گودو را اعالم م ریبلندگو، همواره تاخ
 اناد را در ذهن مردم کاشته کرو تف تلقینیکه حاکمان، ا نیبکنند. هم توانندینم یگریانتظار باشند و کار د

هاان ماردم باه    که اذ یو ستم خود ادامه دهند و در صورت یاست تا به حکمران یخواهد آمد، کاف منجی که
انتظاار   نیا درست خواهاد شاد. ا   زیهمه چ د،یکه نگران نباش رسدیتابلو م نیبه ا ابد،یسوق  یسمت اقدام

 : دیایب د،آییاز دستش بر م یبزرگ که هر کار یآن منج ات دیفق  منتظر بمان ابد،ی ادامه هااگر قرن یحت
رُبماا   عامااً نَیرُبّما تأخَّرَالقَطار/ خَمسا  وماًیَنَیلنتبِهوا/ خَمس بِالمِنشار/ لنتبِهوا/ یالدّولهیتَنشُرُنا لذاعه     

رَأسانا األفکاار/ و صاارَ     ی... / ف/الجُلوسیأفخاذنا مِن کثرَه حتیَرُبما تاخَرالقَطار/ تَق قَرناًنَیتَاخَرالقَطار/ خَمس
 یأقدامَنا انتظار/ وَ صار جلادُ وَجِهناا کَقطعاه    غودو .../ فقَد تخَشَبت ایمِن الجِدار/ ... تَعا َ  ز اًلَحمُ ظَهرِنا جُ

قطار پنجااه  دیکه/ حواستان باشد/ حواستان باشد/ شا دهدیبا بلندگو خبر م یدولت یوی(. راد18« )اآلثار... 
 ار،یاز نشساتن بسا   ماان هایکناد/ ران  ریتاخ قرنهم پنجاه دیکند/ شا رتاخی سا پنجاه دیکند/ شا رتاخی روز

گاودو .../ انتظاار    یا ایشده/ ... ب واریاز د یدر سرمان افکار )فاسد شده(/ گوشت کمر ما جزئ /فاسد شده/...
 شده است.  یاثر باستان کی چون.../  مانرا خشک کرده است/ و پوست چهره مانیپاها

کشد کاه  -یم ریرا به تصو ی، انسان"در انتظار گودو" یشنامهیگفت بکت در نما توانیم یطور کلبه  
. اصاطالح  دآیا ینما  گاهچیاما ه کند،یمشکالت را حل م یهمه بایاست که تقر یدام در انتظار ظهور آدمم

 شاکلی  باه  کاه  شاود یمحساوب ما   سام یالیستانسیاگز هایفلسفه یادیبن میاز مفاه یکی ،یدلهره و نگران
( نازار  183مو . )کاا دهاد یساوق ما   دانهیو نوم کیتار یرا به سمت و سو یاحساسات بشر شتریقدرتمند، ب

کارها به او را  تمامی کردنموکو  و دهندهنجات کی یانتظار برا یهودگیاز بکت، ب یریرپذیبا تأث زین یقبان
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درک  ایژهیا و تیا و حم رتیا را با غ 1967 گدر جن یستیونیصه می. او شکست اعراب از رژکندیم  یتقب
 و کناد  درمان آنها خود توس  اند،گرفتار آمدهرا که ملت عرب به آن  یدیو بر آن است دلهره و ناام کندیم

 کند.  بیترغ یحق وطن عرب یایاح برای را آنان
 گیری جهینت . 3

باه   یرا بر آثار عربا  یآثار غرب ریتأث نکهیعالوه بر ا ده،یو قص شنامهیتنگاتنگ نما یسهیخوانش و مقا 
تفاوت و هاشباهت تطبیقی، پژوهشدر این. سازدیم انینما زیرا ن یبکت بر قبان ریتاث دهد،ینشان م یخوب
از  یقباان  یدهیقصا  تأثیرپذیری شواهد شده سعی و است شده داده نشان اثر دو محتوایی و ساختاری های
 یدر استفاده از اثار بکات، معنابااختگ    قبانی که دهدبکت بررسی شود. نتایم بررسی نشان می یشنامهینما

 انساان،  غربت و نگرانی ترس، نظیر پوچی هایمایها استفاده از درونآنها را ب یدیو نوم أسیمردم عرب و 
 نسبت نهاکرده و تنها تفاوت دونویسنده، در نوع نگرش آ انیبکت ب ینویسنمایشنامه یشیوه از متأثّر کامالً
انناده یاا   خو باه  معناسات، بای  و پوچ زندگی که را مفهوم این بکت، ینمایشنامه است؛ زندگی و هستی به
 نسابی  اماری  شارقی،  ایبه عنوان شاعر و نویسنده قبانی نظر در پوچی، که حالی در کند،ماشاگر القا میت

 .  است
 اناد آن خلق شده یامدهایچون جنگ، هردو اثر، متأثر از جنگ و پ یاز اتفاقات بزرگ اتیتبع تأثر ادب به

 باه  متعهاد  شااعر،  هاردو . اندکرده نایب خوبیبشر را به یزندگ یو معناباختگ مفهومییو ب یبه پوچ لمی و
 دهقصینیدر سرودن ا ی. قباناندبوده نهاآ یازهایبه ن ییسرنوشت ملتشان و پاسخگو یو در پ گراملی وطن،

متنااظر فردساان   توانیگرفته و م تیرا از بکِت عار دهیکه عنوان قص ییبکت بوده تا جا ریکامال تحت تاث
 کرد. دایپ زین دهیرا در قص شنامهینما های

اعتمااد   تیبه خود و تقو یو اتکا بیاعتقاد به غ ینف ب؛یدو اد هایتیآثار و فعال ،یبا توجه به زندگ    
 ریدر اثر هردو مشخص است. تأث ییبه آرامش و رها دنیو رس یدر زندگ یاساس رییتغ جادیبه نفس، جهت ا

هماان  یدر مورد آن اظهار نظر کرد؛ ولا  یبه راحت توانیاست که نم ایاز بکت، مسئله یقبان یکیدئولوژیا
 نبود.  یبه مسائل اعتقاد بندیپا یلیخ یو مذهب بود، ول نیبه د دیاگر چه اسماً مق یکه قبان مبگویی قدر

 را جامعاه  تاا  دارد سعی است، موردپسند اعراب نزد در که سنتی هایبا استفاده از نمادها و نشانه یقبان
را واداشات تاا    یاعراب، نازار قباان   یو خوار یو آگاه کند. احساس ذلت و زبون تجاوزان بیدارم ظلم برابر در

مردم،  نیشاعر به سرنوشت ا عهدپا به عرصه سیاست بگذارد. ت یل،اسرای از هاعرب بارپس از شکست خفت
باا   یکناد و باه ناوع    قیا ارائاه طر  هانابسامانی از رفتبرون یرا بر آن داشته تا در بستر شعر خود، برا یو
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باه   رمسینیوا دارد. او در ا یداریآنان را به صورت غیرمستقیم، به تکاپو و پا ،یسرزنش انسان و حاکم عرب
 و امیدوار است.  وشروشن، دلخ یو فرداها ندهیآ هاینسل

نقاد اوضااع    یمعناباختاه بارا   یتجربه نیاز ا یکه نزار قبان دهدیرمان و شعر نشان م قیقرائت دق    
و از  یسات یونیصه میا زمانه خود بهره برده است. تا نشان دهد که شکست اعاراب از رژ  یماعو اجت یاسیس

از  یگاانگ یو ب یسات یالیستانسیاگز یعرب را چگونه دچار معنابااختگ  یمردم و جامعه ن،یدست دادن فلسط
روند  ق،یتحق هایافتهیو  میمتمرکز شد نیمضام نیخود بر ا یقیتطب لیخود و جامعه کرده است. ما در تحل

 یذهنا  هاای و مشاغله  یگاانگ یزمان، انزوا و احساس ب یرانگریو ،یزندگ بودنیرا در مورد تکرار یمشابه
 .دهدمی نشان آورعذاب
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