
 آيد گودو مي

  محرمي ايرج يِ نوشته

  نويسنده استيِ هرگونه اجرا منوط به اجازه

ا ي  آدمه دريافت اين زبان در ابتدا براي هر كدام از. در اين نمايشنامه هر كدام از آدمها به يك زبان خاص حرف مي زنند 
به همين دليل ،هيچ ديالوگي بر مبناي نمايشنامه هاي معمولي در آن وجود . نمايش و تما شاگران دشوار به نظر مي آيد 

آدم ها . كه در همه زبانها قابل فهم باشد ، اشاره شده است  ندارد و تنها در البالي حرفهاي آنها به اسامي خاص و كلماتي
بطوري كه مخاطب به درك عميقي از  .  خود از حركات بدن و حاالت چهره استفاده كنندبايستي براي بيان مفاهيم و مقصود

 . موضوع نائل شود و لذت درك ناشي از آن ،اين زبان را براي اوقابل فهم مي سازد
  

نمايشنامه  ››  روالي–نه ‹‹ اين نمايشنامه مديون تالشهاي استاد ارجمند فرهاد ناظر زاده كرماني در آموختن شيوه           
 21/82نويسي و زحمات خالصانه استاد عزيز سعيد كشن فالح در رسيدن به شيوه اجرايي خاص آن است و تحت شماره 

   كانون نمايش دانشكده سينما وتئاتر به ثبت رسيده است در گروه كارشناسي ارشد 24/4/82مورخه 
   

 مردي يوناني: ادپيوس 

 يك دانشجوي دانماركي: هاملت 

 يك خدمتكار شرقي: كي ال

 :ننه دالور

او تاجري جهاني و بزرگ است كه از خرده فروشي در ميادين جنگ به اين موقعيت رسيده . نام واقعي او آنا فيرلينگ است 
 . اوسالحهاي جنگي و سازهاي موسيقي تجارت مي كند. است 

 . ون بين المللي استاو گوينده اخبار تلويزي. كه ما تنها تصوير او را مي بينيم : گوينده

 :صحنه       
 

تلويزيوني براي مسافران در انتهاي . كه محل نشستن تما شاگران صندلي هاي آن است  سالن انتظار يك فرودگاه            
 يك ساعت باالي سر مسافران آويزان است و صداي تيك تاك ساعت از لحظه ورود  سالن در نظر گرفته شده است

 . راه صداي هواپيماهاي در حال صعود و فرود به طور گوشخراش شنيده مي شودتماشاگران به هم

هاملت .تلويزيون تصاويري از برخورد هواپيمايي مسافربري به برجهاي تجارت جهاني و حوادث مرتبط را نشان مي دهد   
ستگاه صداي بوق شنيده مي شود با هر برخورد او با د.مي شود هنگام عبور از ميز كنترل صداي آژير بلند . وارد مي شود 

و خود را به وسط سالن انتظار پرت .و سريع از دستگاه مغناطيسي كنترل رد ميشود .. مي كند      هاملت به زحمت عبور.
بلند مي شود و با زباني كه فهم آن براي تماشاگران امكان ندارد ،با صداي بلند به طرف ميز كنترل داد مي . مي كند

هاملت به ساعت دقيق مي .متوجه صداي تيك تاك ساعت مي شود . ش هويجي بيرون آورده و گاز مي زند كشد،اززير كاله
را  سرش  ، هملت  تندتر مي شود  عقربه  دور . تكان مي دهد  را  شمار سرش  شود ،به طرف آن مي رود ،با گردش ثانيه 

. آن را مي شكند و قطعاتي از آن را به دور مي اندازد  . او به ساعت حمله مي كند.سريعتر مي چرخاند و ناگهان مي ايستد  
متوجه ورود مردي ديگري به ميز . به سمت تلويزيون مي رود و آن را دست كاري مي كند ، تلويزيون خاموش مي شود

ل پرت و به تماشاگر و به زبان خودش اشاره مي كند كه االن دستگاه آژير مي كشد و تازه وارد به داخ0بازرسي مي شود 
 اديپ عصباني   .دستگاه آزير مي كشد او برمي گرددو شمشيرش را از غالف درمي آورد. اديپ وارد مي شود . مي شود 
و دهان هاملت باز .فقط صدا مي آيد .هاملت با هر ضربه اديپ به مامورين در پشت صحنه پيچ و تاب مي خورد . مي شود 
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 . متوجه همديگر مي شوند.  ريزد مانده و هويچ خورده شده از دهانش بيرون مي

 : / هم زمان /اديپ و هاملت 

 !  هي گودو          -

به عقب مي روند و دوباره براي بغل كردن هم بر . اديپ ،آرام و هاملت سريع به طرف هم مي آيند و همديگر را بغل ميكنند
 . است و الي پاهاي اديپ سر مي خورد  سرعت هاملت زياد.مي گردند 

   هي ؟ / كشيده تر وبلند تر / ؟ ..…… هي    ؟.…هي   : اديپ
اديپ اشاره مي  ./ هاملت اشاره مي كند كه پشت پاهاي اوست ، اديپ خم مي شود و از الي پاهايش پشت خود را مي نگرد 

دوباره . مي كند  هاملت را باال ميكشد و بغل اديپ. كند ، آنجا چه مي كني ؟ مگر من تورا خوردم كه از اونجا بيرون اومدي 
 اديپ با قطع حركت آهسته ، در  مي روند و با اشاره يك ، دو ، سه بصورت حركت آهسته بطرف هم مي آيند      به عقب

از جمله او فقط گودو مفهوم است ( من كه گودونيستم : حاليكه هاملت آهسته به كار خود ادامه مي دهد از خودش مي پرسد
از جمله او فقط كلمه ( من كه گودو نبودم : و ازخود ميپرسد .حاال هاملت مي ايستد . دهد و به حركت آهسته ادامه مي) 

  .به همديگر مي رسند و صدايشان نيز بلند مي شود .و دوباره به حركت خود ادامه ميدهد) گودومفهوم است 
  .…… گودووووو         -

  اديپ مي پرسد؟. ناگهان از هم جدا مي شوند 
  و؟ گود         -

  .هاملت انگشت به دهان مي گيرد و باسر اشاره مثبت مي كند 
  .گودو : هاملت

   
   
   

  )با حركت انگشت نشانه ؟ .( …آ… !  گودو: اديپ
  گودو؟ : هاملت

اديپ با اشاره دست مي پرسد تو گودو نيستي و هاملت نيز مي پرسد ،تو هم گودو نيستي اديپ بااشاره سر جواب منفي مي 
  . سينه اش مي گذارد دهد و دست روي

  )مانند دكلمه  (    بوس  ادي :اديپ
  .ادي ،پوس: هاملت 
  )صداي خود را كلفت مي كند و با صداي خفه و بم تكرار مي كند ( نو ، بوس ، پوس اديپوس  : اديپ

  هامي) با اشاره دست روي سينه  : ( هاملت
  )با لهجه عربي (  هاملت،الهاملت    هامي! ها  : اديپ

  ! هامليت  : هاملت
  ). و لبخند مي زند  به يك حركت رقص عربي اشاره مي كند( اهامليت  : اديپ

  )با اشاره مي پرسد تو چشم بادامي هستي هاملت با لهجه ژاپني و با لكنت زبان (  هام لت ،  نو هامليت ، ايس : هاملت
نع از افتادن او مي شود و او را به عقب بر مي مثل حركات سامورايي تند مي چرخد ، اديپ ما . ( بوس…  دي..او : هاملت

  )گرداند و به اشاره خود 
هاملت .  اشاره از هاملت مي پرسد چرا حمام نمي كند و سلماني نمي رود  بعد دماغش را مي گيرد و با( ادي …ادي  : اديپ

  )اديپ مي پرسد حاال منو شناختي . سر به پايين مي اندازد 
  !ها  !  ها : هاملت
مي كند روي خورده هاي شمشير را  و واديپ سعي  شمشيرمي شكند .  شمشير را سر جايش به غالف بر مي گرداند اديپ



اديپ با گرفتن فيگور هاي قدرت بدني سعي دارد ،به هاملت . اما هاملت مي بيند و شروع به گريه مي كند . با پا بپوشاند 
.  كه تو شمشير را براي جه مي خواستي  بعد به اشاره مي پرسد . نشان دهد ،كه اگر شمشير ندارد ولي قدرت بدني دارد

هاملت . هاملت با زبان اشاره ازاو مي پرسد كه مي داني شكسپير سرنوشت مرا چگونه رقم زده است ، اديپ نمي داند 
وت زنان رد ميشود هاملت در حاليكه كه س.اديپ باالي صندلي مي رود ، آرام ومواج بال مي زند . شروع به تعريف مي كند 

  . را بر زبان مي آورد با زنجيري در دست كه آن را مي چرخاند ،عبور مي كند حاال اديپ حركت مي كند  و نام افليا. 
  هاملت.…هاملت  : اديپ

  !وا آ آ آ ي  !  ها !   ها : هاملت
  !وا آ آ آ ي  !  ها !  ها : اديپ

  ها؟:هاملت
  ! آي ،پاپا    ها…هاملت ! ها : اديپ 
  !پا پا ؟پاپا الال ايز ماي ماما : هاملت
اديپ شيشه اي زهر . اديپ پايين ميĤيد ،پاورچين پاورچين بطرف هاملت مي رود ، هاملت دراز مي كشد ./ …هاملت  : اديپ

  /.مي ريزد و آرام به سر جاي خود بر مي گردد   از جيب در مي آورد و در گوش هاملت 
  ش كرده و صداي اديپ را نمي شنود ،و از اينكه هيچ صدايي نمي شنود ،گريه اش مي گيردانگشت داخل گو. / پاپا  : هاملت

  .پاپا ، پاپا/ 
  !پاپا ؟ هاملت ، يور ماميي ، توبي،آور ،نات ،توبي ،يور مامي  : اديپ

  /با اشاره دست مي پرسد چه كنم / پاپا ؟ : هاملت
. ير از صحنه خارج مي شود و صداي فرياد هاملت بلند مي شودشمشيرش را به پايين پرت مي كند ، شمش/ هاملت : اديپ

  /اديپ با اشاره از هاملت درباره شمشير سوال مي كند
  .هوراشيو ،پاپا هوراشيو ديدس  : هاملت
 هوراشيو ، ويتينگ يو ،آي  مي شود ،       . متوجه روح هوراشيو كه در حال پرواز با آسمان است/ ديد ،اوه ،هاملت  : اديپ

  /. و با اشاره مي گويد كه تو بايد انتقام من را از عمو و مادرت بگيري   بعد رو به املت . كام ،توو،
   ، ويت ، وات ، ويت ، ويچ ؟ پاپي : هاملت
و سعي در خواندن آن دارد . ورودي كاغذ مي نويسد و آن را به پايين مي اندازد ، هاملت كاغذ رابر مي دارد / گودو  : اديپ

  هاملت در پشت سرخود با ديدن اديپ از جا.منتظر تعريف كردن بقيه موضوع است . . ه پشت سر هاملت مي رود اديپ ب. 
براي بارسوم ،هاملت واكنشي . اديپ دوباره ژست روح ترسناكي را مي گيرد و او را مي ترساند . مي جهد و مي تر سد 

واو مطمئن . ماند كه مادرش با كالديوس ازدواج كرده است هاملت به اديپ مي فه. نشان نمي دهد و به اوخيره مي شود 
تنها كسي كه مي تواند او را از اين مخمصه نجات دهد .  يا آن يك حادثه شيطاني بوده است  نيست كه روح پدر را ديده

  /گودوست 
  .تو بي، اور، نات تو بي  : هاملت
  س يو بي بي توبي؟مادر اند كالديو) با دهن كجي ( تي بي تي تو بي تي  : اديپ

  !اشاره ميكند كه گالديوي قوي است مثل ژوپيتر : هاملت 
  ژوپيتر : هاملت
  )حركت ساختن مجسمه گلي ودميدن روح در آنان !( زئوس) اشاره به آسمان مي كند ( ژوپيتر ؟ …هاي : اديپ 
   !و به او مي فهماند كه چرا از شكستن شمشير اديپ گريه كرده است/  ؟  گودو : هاملت
  .هامي  : اديپ

  . ها  با حركت سر : هاملت



 هاملت مي كذارد و با حركت نشان مي دهد كه زئوس قادر است كه هر كس را تبديل به يك گربه يا  اديپ دست روي شانه/
ن اما زئوس خداي خدايا. كه كشتن كالديوس كاري ندارد . اديپ نشان مي دهد . هاملت با ناباوري ايستاده است .حشره كند 

  /.هاملت مي پرسد كه چرا بايد زئوس را كشت . است و كشتن او وگرفتن انتقام به اين راحتي نيست 
  .اند كالديوس زئوس . هامي ، زئوس ،كالديوس  : اديپ

  وات ؟ : هاملت
 را از هاملت به باال مي رود و دختري.  مي رود شروع به چوپاني و جمع آوري بره ها مي كند  اديپ در نقش پدرش       

سي زيف خود را اديپ .زئوس او را با اديپ اشتباه مي گيرد .شخصي به نام سي زيف او را مي بيند . كنار چشمه مي ربايد 
التماس دروغين سي . مادر محكوم ميكند  و زئوس او را به كور شدن چشمها ،نفرين فرزندان ،قتل پدر و ازدواج.جا مي زند 

  .نقش زمين مي شود . كه حاال در قالب سي زيف است  قه اي او را دورمي كند و اديپزيف جايي نمي رسد و زنوس با صاع
اديپ نشان مي دهد كه زئوس خيلي قوي است و تنها گودو كه به علت رياضت و اعمال .  هاملت اديپ را بلند مي كند      

آنها قدم مي زنند و فكر مي . ا مي كشد هاملت هور. مي تواند او را از بين ببرد .روحي داراي قدرت مافوق خدايان است 
هاملت مشتش را گره كرده و . براي آمدن گودو شروع به عبادت مي كنند، بعد او را صدا مي زنند و تظاهرات مي كنند . كنند

وشتن شعار هر دو شروع به ن. كه دستش به مثابه تظاهرات باال رفته است .  اين ايده را به او القاء مي كند  اديپ. باال مي برد
حاال اديپ به زحمت دست . اديپ و هاملت كم كم صداي خود را پايين آورده اند . مي كنند      روي ديوار و راهپيمايي 

در اين هنگام .  گودو را بر زبان مي آورند  آنها فقط نام. هاملت را باال مي برد و با تكان دادن فك او كلمه اي خارج مي كند 
در محل بازرسي با شنيدن صداي آژير ترسيده .  پايه و چند جعبه آالت موسيقي حمل مي كند الكي كه در پشتش چهار

آنها وارد شده و ننه دالور .و الكي دوباره بر مي گردد.برگشت او با آمدن ننه دالور مصادف مي شود . مي گردد         بر
اديپ .ايه را زمين گذاشته و با اشاره او تميزش مي كند الكي چهار پ. به الكي اشاره مي كند، كه چهار پايه را زمين بگذارد

اعتقاد دارد كه الكي همان گودو است و اين را با حركات دست به هاملت مي فهماند و هاملت به ننه دالور اشاره مي كند كه 
ود و هاملت سرغ ننه اديپ به كنار الكي مي ر.ننه دالور الكي را وادار به تبديل شدن به يك زير پايي مي كند .گودو است 

  ./دالور 
  .…كنت … آي :هاملت 
  كت ؟ : اديپ

  …آي كنت هاملت ، پرنس س : هاملت
  سيس،س ،سيس: اديپ 
  شواليه هاملت : هاملت
  .) كه هميشه در شكست وفرار است  اديپ شواليه اي را نشان مي دهد( ها ها ، شواليه  : اديپ
 طرف ننه  اديپ بلند شده و به.  جهد و هاملت به پشت روي اديپ مي افتد الكي از جاي مي. ننه دالور بلند مي شود     

و از او مي خواهد كه به اديپ زنگ بزند ،اديپ براي معرفي خود .دالور ميرود ،كارت ويزيت خود را به او نشان مي دهد 
  .مي كند ، هاملت با قطع آن به طرف ننه دالور مي رود  حركاتي را شروع 

  …دبليو، دبليو،دبليو. زل مادموا : هاملت
  سي.دبليو  : اديپ

  كام. دبليو ، دبليو ، دبليو داد ،هاملت ،داد: هاملت 
هاملت روي .  در خواب است    الكي.  ننه دالور خشمگين مي شود ،هفت تيرش را در آورده و شليك هوايي مي كند      

اديپ باالي سرش مي رود .پرنده اي از باال مي افتد .ي گيرد م) البته در سمت راست سينه ( زمين مي افتد و قلب خود را در 
. به پرنده خورده ، تو چرا دستتو اونجا گذاشتي ، هاملت اشاره مي كند از پرنده كمانه كرده است  واشاره مي كند تيركه 

 نفس مصنوعي اديپ به او.هاملت سمت چپ را مي گيرد . اديپ مي گويد كه قلب در سمت راست نيست ،در سمت چپ است 
الكي آن دو را به زور جلوي ننه . ننه دالور سمت الكي مي رود ،بيدارش مي كند و خود به روي صندلي مي رود .مي دهد 



ننه . اما الكي با حركات اشاره مي فهماند . دالور مي نشاند ننه دالور شروع به سخنراني مي كند زبان او نيز نامفهوم است 
  .ه همه فرزندانش را به خاطر سود از دست داده است دالور در جنگ هاي سي سال

ننه دالور . او فقط يك مادر شجاع است . و حاال هيچ فرزندي ندارد   ننه دالور ،دخترش كاترين را هم فراموش كرده       
ا بازي مي اديپ و هاملت با خوشحالي به طرف اسلحه ها رفته و با آنه. اسلحه هاي بزرگ وكوچك را نشان آنها مي دهد 

و .او سازهايش را هم معرفي مي كند . ننه دالور اسلحه ها را گرفته مي گويد كه تنها در مقابل پول آنها را مي فروشد .كنند 
و ننه دالور سر .الكي براي نشان دادن گودو پشتش را به اديپ و هاملت نشان مي دهد . در نهايت مي گويد كه گودو نيست 

حتماً   اگر ننه دالور گودو نباشد  هاملت و اديپ خيال مي كنند كه. ريه مي كند و دورتر مي رود الكي گ. او داد مي كشد 
  .مادر گودوست 

  !ماي مادر  : اديپ
  !ماي ماما  : هاملت

   !! گودو مادر: اديپ و هاملت 
   ! هي) به سراغ الكي كه گريه مي كند مي رود ! ( مادر ، مادر ، مادر : هاملت 

اديپ نيز پاي . لي لي از او دور مي شود  هاملت پاي خود را مي گير د و داد زنان. ربه به ساق پاي او مي زند  الكي ض     
هاملت مي ايستد ، اديپ نيز مي . الكي نيز پاي خود را مي گيرد و دنبال او مي رود .خود را مي گيرد و به دنبال او مي رود 

مي كند و از او    اديپ شكايت الكي را به ننه دالور .  جاي خود بر مي گرددايستد ، اما الكي آنها را دور زده و به سر
آنها .او فكر نمي كند .ننه دالور پاسخ مي دهد كه وقتي كاله به سر الكي است . ميپرسد مگر الكي عقل ندارد و ديوانه است 

  .د تا آنها فكر كردن او را ببين.از او مي خواهند كه كاله را از سر الكي بردارد
  . ننه دالور به سمت الكي مي رود و كاله او را بر مي دارد الكي شروع به لرزيدن مي كند       

 ري ول يوشن ، اينفرنور مي شن سنتري گاورمنت دي پليتيكا گوگود بن ژوموليو، تاواريش …وي وي ويك  : الكي 
لجند الكبير و االسوانالنابن روسو گوتنتاخ ، ،جووري ددي ياهاما، جيوشي ،جشيب الشعب الجماهير الحربيه به اسماء ا

اكونوم ،بيولوژ ، ژنتيك ،پست مدرنين ،كالسيكال اليييل ./ هر لحظه صدا و حركت الكي تند تر مي شود / اشتنبرگ ،پلي تيك 
اي ام . ودوالرويلويوشن متينگ ، ري پاپاليك ،رليدن ،صلح ،دموكرايشي ،اينتر ناشنال يونايتد رفراندوم دموكراسي آي ام گ

  .گاد
 هاملت از ننه  . اديپ و هاملت با اشاره ننه دالور كاله الكي را يا فشار به سرش مي گذارند ،آنها نفس نفس مي زنند      

 الكي  ننه دالور سمت. مي خواهد، كه به جاي اين كارها از الكي بخواهد كه برقصد و اديپ نيز اضافه مي كند بخواند  دالور
الكي از يك ملودي غمگين و . ننه دالور چون رهبر اركستر ، الكي را هدايت مي كند . و دستور مي دهد بخواند مي رود و به ا

بطوري كه اديپ و هاملت از همياري و همراهي ريتم . نا آشنا شروع مي كند و با حركت دست ننه دالور سرعت مي گيرد 
ي مختلف مي كنند و با گيج كردن الكي كاله را روي سرش مي  شروع به خواندن تصنيف ها  دو ناگهان آن.بازمي مانند 

آنها هر كدام يك اسلحه از ننه دالور مي خرند و هنگامي كه ننه دالور والكي مي . ننه دالور آماده رفتن مي شود . گذارند 
  .آن دو به دنبال ننه دالور راه مي افتند. روند 
  !الكي پوس:اديپ

  !! الكي لت :هاملت
تا زئوس را بكشند ، هاملت موشكي را به . به آسمان مي كنند آنها شروع به شليك.والكي توجه نكرده ومي روندننه دالور 

هر دو نااميدتربه سراغ .آنها داخل تماشاگران دنبال گودو مي گردند. خبري تمي شود .  شليك مي كند  سوي قصر عمويش
  :ده و گوينده ظاهر مي شود برنامه هاي عادي تلويزيون قطع ش. مي روند    تلويزبون

منابع موثق اطالع دادند كه .  مي رسانيم             شب بخير بينندگان عزيز ، آخرين بخش از اخبار شبكه جهاني را به اطالع  
در صورتيكه اخبار جديدي از گودو دريافت . پرواز گودو به ظاهرجنگ در خليج فارس امروز نيز به تعويق افتاده است 

 برنامه ها   براي شما، لطفاً به ادامه با آرزوي شبي بياد ماندني. را به سمع و نظر شما عزيزان خواهيم رساند آن.شود 



  .توجه كنيد 
تلويزيون تصويري از حمالت آمريكا به عراق ، زنان وكودكان . اديپ و هاملت به تلويزيون خيره شده و تخمه ميشكنند /  

آنها به اين فكر مي افتند كه گودو البد يك زن است كه .راپخش مي كند . … و صدام مجروح ،اسراي عراقي و سقوط
توانسته اين همه مرد را به جان هم بياندازد، يا اينكه يك آهنگسازاست بعد فكر مي كنند او يك تاجر اسلحه بود اما زود 

اي آنها رضايت بخش نيست منصرف مي شوند و تصميم مي گيرند تا آمدن گودو صبر كنند چون برگشتن به گذشته بر
آن دو پاي تلويزيون به خواب شيريني فرو .اديپ و هاملت خوشحالند كه در انتظار آنها با خطر كمتري مواجه مي شوند .

  /رفته اند
  ..…!! خودو پف خرررو دو خرررر : هاملت
  ! خودددووووووو پففف : ادبپ
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