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 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
 هرگونه استفاده  از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در 

قالب بخش هایی از آن مجاز است.



اینلبهای و تیز اینکلهیتخممرغیوچشمهای نمیشود
تردوشکنندهراازتاریخادبیاتدنیاحذفکرد.نمیتوانشاعر
بودونمایشهای تئاتر بودوشکسپیرنخواند.نمیتوانعاشق
جای حتمًا دنیا شکسپیر بدون ندید. صحنه روی را شکسپیر
بهدردنخوریبود.اگراونبود،آنزنانعاشقوبیپروا،آنمردان
غمگینوسودازده،آندلقکهایهمیشهخندانفهمیده،آن
را تاریکی دل از روشن بهصحنهی خیرهشدن لحظاتعمیق

دیگرکجامیشدپیداکرد؟
کیرا آ ساختهاند. فیلم کلی شکسپیر نمایشنامههای از تازه
کوراساوابافیلمسریرخون،گریگوریکوزینتسفبافیلمهملت،
ِکِنتبراناباهنریپنجم،فرانکوِزفیِرلیبافیلمرومئووژولیتو
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ازخیلعظیم تا تنهاچند کارتونشیرشاه، با آِلرس راجر حتی
اقتباس شکسپیر نمایشنامههای از که هستند سینماگرهایی

سینماییکردهاند.
بدون را امروزی رمانهای و داستانها از خیلی دیگر حاال
ارجاعدادنبهشخصیتهاوتمهایشکسپیرنمیتوانفهمید.
کاپیتانآهبرمانموبیدیکاثرهرمانملویلازجنسمردان

بدفرجامیچونمکبثاست.
امااززندگیخودشکسپیرهیچکسچیززیادینمیداند.گویا
در۲۶آوریل۱5۶4درشهراستراتفوردانگلستانپسریبهدنیا
آمدهکهکودکیونوجوانیچنداندلپذیرینداشتهاست.خیلی
زودترکتحصیلمیکندومشغولکارمیشودودرهجدهسالگی
همازدواجمیکند.بعدهمصاحبسهبچهیقدونیمقدمیشود.
مقابل در بچهها این شکم سیرکردن و تروخشککردن البته
گفتهاند آنطورکه بهحسابمیآیند. بعدیاشهیچ گرفتاری
شکار استراتفورد کلهگندههای از یکی شکارگاه در شکسپیر

کند فرار اینشهر از لومیرودمجبورمیشود وچون میکند
کار تماشاخانههایشهرمشغول در آنجاهم برود. لندن به و
بازیگریهممیکند. و نوشتن به اماهمزمانشروع میشود،
از و میزند هم به شهرتی خودش برای که نمیکشد طولی
فالکتنجاتپیدامیکند.ازدههیسومزندگیاشبهبعددهها
نمایشنامهوشعرمینویسدودرتماشاخانههایلندنمخصوصًا
درتماشاخانهیگلوبکهسهامدارآنهمبودکارگردانیمیکند.
اوسالهابعدبهاستراتفوردبرگشتوهمانجادر۲5آوریل

۱۶۱۶،درسنپنجاهوسهسالگیدرگذشت.
شعر. تعدادی و است نوشته نمایشنامه سیوهفت شکسپیر
نمایشنامههایاورابهسهدستهمیتوانتقسیمکرد:تراژدیها،

کمدیهاوآثارتاریخی.
تراژدیهـانمایشـنامههاییهسـتندکـهسرگذشـتغمانگیـز
وعبرتآمـوزیـکیـاچندشـخصیتمعمـواًلواالمقـامرانمایش
میدهنـد.ایـنشـخصیتهاهیچکـدامعاقبتبهخیرنمیشـوند.
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اصـلتراژدیبهسـنتنمایشهـاییونانباسـتانبرمیگردد.از
نمایشـنامهنویسهاییمثـلسـوفوکلواوریپیـدکـهقرنهـاقبل
ازمیـالدمسـیحزندگـیمیکردهانـدچندیـنتـراژدیباقـیمانده

است.
در دارند. باستان یونان در ریشه هم کمدی نمایشهای اما
اصلی آدمهایعادیشخصیتهای معمواًل که نمایشها این
آنهاهستنداتفاقاتخندهداریمیافتدکهناشیازاشتباهات
هم تماشاگر انسانهاست. احمقانهی ویژگیهای یا غیرعمد
موقعدیدناینآثارخیالشراحتاستکهقهرمانهایداستان
آریستوفانو پایانخوشدارد. بهمراددلشانمیرسندوقصه

ِمنانِدرازکمدینویسهاییونانباستانبودهاند.
نمایشنامههایتاریخیشکسپیرهمبرمبنایوقایعواقعیتاریخ
هنری و ریچاردسوم مثل نمایشنامههایی نوشتهشدهاند. اروپا
هشتمکههنوزهمبسیارمحبوبهستندودرتماشاخانههای

دنیااجرامیشوند.

مادرمجموعهیشکسـپیرخنـدانکمدیهاودرمجموعهی 
شکسـپیر گریـان تراژدیهـایشکسـپیررابـهقصههایـیروان
سـاختار سـیدعلیاکبر سـیدنوید کردهایـم. تبدیـل خواندنـی و
دیالوگمحـورنمایشـنامههاراتغییـرداده،امـااصـلماجراهـاو
شـخصیتهایاصلـیراحفظکردهاسـت.درضمـنتصویرهای
ایـنکتابهـاهـماثـریـکنقـاشدرجـهییـکبـهنـامفرانـک
هـاوارداسـتکـهدرقـرننوزدهـمنمایشـنامههایشکسـپیررا
تصویرگریکردهاسـت.اوتاسـال۱۸۳۳تصویرگریمجموعهی
آثـارشکسـپیرراکامـلکردواسـمآنراهمگذاشـت: جوهرهی

نمایشـنامههایشکسـپیر.
امیدواریمازخواندناینمجموعهکتابآنقدرخوشتانبیاید
کهارادهکنیدوبرویدسراغاصلنمایشنامههایشکسپیر.بهقول

شکسپیر:جسمماباغاستوارادهیماباغبان.
علیبخشی 
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موهای  و  بود  ایستاده  آینه  جلوی  فردیناند۱ 

شقیقه اش را نگاه می کرد. چهار تار موی مجعد سفید 

روشن خودمنایی  از خرمایی های  انبوهی  البه الی 

می کردند. آن تارهای سفید را عاشقانه دوست می داشت. هر 

روز صبح به آن ها خیره می شد و نوازششان می کرد. این سفیدی 

یکدست برایش دل چسب بود. نشانه ی همه ی شب هایی بود 

که در تالشی خستگی ناپذیر به صبح رسانده بودشان. به قاب 

زیتونِی کنده کاری شده ی کنار آینه دست کشید. دوازده فرشته ی 

بال دار البه الی برگ های درخت مو، کف دست هاشان را به هم 

1.Ferdinand

۱
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چسبانده بودند و دعا می خواندند. صدای کوبِش چکمه هایی 

روی سنگ، خلوِت تاالرش را پر کرد. برگشت. سه مرد جوان و 

کشیده به طرفش می آمدند. پشتشان به نور بود و سایه هاشان 

پریده رنگ و باریک، در آفتاب تند صبحِ تابستان روی سنگ ها 

می خزیدند.

فردیناند به چهره ی آن سه مرد که در تاریکی فرو رفته  بودند، 

خیره شد و گفت: »دوستان من! هزار بار آفتاب رفت و ماه آمد 

و من همچنان منتظر چنین ساعتی بودم. منتظر چنین روزی که 

من، پادشاه ناوار۱، همه ی تاج و تخت و شوکتم رو دفن کنم و در 

کنار شام، نزدیک ترین هام روی این کره ی خاکی به جست وجوی 

حقیقت و معنای زندگی بنشینیم.«

کف دست هاش را به هم چسباند و گفت: »و ما چهار نفر، زیر 

آفتاِب صبح، سوگند یاد می کنیم که سه سال به زندگی و لذت هاش 

پشت کنیم و با خودمان بجنگیم. آیا برای این سوگند آماده این؟«

۱.ایالتیدرشمالاسپانیا،هممرزبافرانسه.

النگویل۱ که وسط ایستاده بود، جلیقه ی چرمی تنگی به تن 

داشت که دکمه های طالیی رنگش زیر آفتاب برق می زدند. گفت: 

»فردیناند عزیز! تا هر جا که بخواهی، همراهی ات می کنم. هر 

چند که این سه سال بدِن ما در آرزو می سوزد، اما روحِ ما در 

عیش و نوش خواهد بود.«

دومـن۲ موهـای بلنـد جوگندمی اش را از پشـت بسـته بود و 

عصـای باریکی به دسـت داشـت کـه روی دسـته اش ماهی های 

کوچکـی دهان هاشـان را بـه آسـامن بـاز کـرده بودنـد. گفـت: 

»رسورم! مـن امـروز نْفـس خـود را هـم می کُشـم، بـه مریـم 

مقـدس قسـم کـه عشـق و ثـروت و شـهرت از هم اکنـون در 

وجـود من مـرده اسـت.«

برون۳ نرمه ی گوشش را با دست نوازش کرد و گفت: »حرفی 

نیست پادشاه فردیناند! گویا پیش از این سوگند یاد کرده ام که 

1.Longville 2.Domain
3.Browne
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بخوانم.  و  بخوانم  و  بخوانم  متام  ساِل  باشم، سه  همراه شام 

حرفی نیست. اما انگار در این پیامن نامه ی جدید نباید با هیچ 

بانویی صحبت کنیم، و اگه اشتباه نکنم هفته ای یک روز هیچ 

منی خوریم و روزهای دیگر هم یک وعده غذا. درست می گم؟ 

و انگار شب ها سه ساعت خواب. بدون هیچ چرتی در روز.«

فردیناند گفت: »البته آقای برون. همین طوره.«

گامن  این ها  از  پیش تر  آقایان!  »اوه  گفت:  و  خندید  برون 

می کردم خواِب شب مفید باشه و حتی چرت بلندی در روز. 

هوووم؟ منع دیدار بانوان زیبارو، مطالعه ی مداوم، روزه گرفنت و 

نخوابیدن. حتامً خیلی سخته آقایان عزیز.«

پیامن  این  از رشایط  شام  برون!  آقای  »اما  گفت:  فردیناند 

چهارنفره اطالع داشتین.«

روی شیشه  که  مسیح  کودکِی  تصویر  به  پنجره  کنار  برون 

نقش شده بود، دست کشید و گفت: »البته رسورم، من سوگند 

خورده ام سه ساِل متام مطالعه کنم، اما نگفتم مطالعه درباره ی 

چی. گفتم؟ نگفتم. من ترجیح می دم مطالعه کنم و پی بربم 

که کجا می شه یک شام دل چسب خورد، کجا می شه یک بانوی 

زیبارو رو مالقات کرد، برای بردن دل اون زیبارو چه جمله ای 

مناسب تره و البته مهم تر از همه اینکه چطور می شه سوگندی 

رو نقض کرد؟«

فردیناند با انگشت اشاره شقیقه اش را فشار داد و گفت: »اما 

آقای برون! متام این لذت ها بیهوده اند. این همه سال شام لذیذ 

و بانوان زیبارو کنارمون بوده اند. چه شد دوسِت من؟ کجای دنیا 

رو گرفتیم؟ هان؟«

بـرون گفت: »بله فردیناند عزیز. بله. متام لذت ها بیهوده اند. 

امـا مـن فکـر می کنم بیهوده تـر اینه که برای چیزی رنج بکشـی 

کـه جز رنـج چیزی نصیبت منی کنه. درسـت مثل رنجِ خم شـدن 

روی کتـاب. بـرای چـی؟ بـرای پیداکـردِن نـور حقیقـت؟ به چه 

 قیمتـی؟ بـه قیمت ازدسـت دادن نـوِر دیدگان؟ این طور نیسـت

 آقایان؟«
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و هامن طور که دایره وار روی سنگ های تاالر قدم می زد، دستش 

را دور شانه ی النگویل حلقه کرد و ادامه داد: »اما اگه به چشم 

یک بانوی زیبارو خیره بشین، چی؟ کور رو بینا می کنه آقایان! 

من دنبال این حقیقت بوده و هستم. آدمیزادی که مدام روی 

کتاب خم شده، چیزی جز تقلید پوچ از دیگران نصیبش منی شه. 

گامن می کنم کشف حقیقت از جنس دیگه ای باشه دوستان من!«

النگویل گفت: »گندم رو ریشه کن می کنین آقای برون تا علف 

هرز بیرون بیاد؟«

برون به عادت همیشگی، نرمه ی گوش چپش را نوازش کرد و 

گفت: »وقتی غازهای جوان تخم می گذارن، بهار نزدیکه.«

دومن گفت: »منظورتون چی بود آقای برون؟«

برون گفت: »به وقت خودش متوجه منظورم می شین. بّسه 

دیگه دوستان من! اون پیامن نامه ی سخت رو بدین تا اسمم رو 

زیرش بنویسم. پیشنهاد می کنم همگی با جوهر من امضا کنیم، 

شاید اسباب گشایشی بشه در این عهدنامه ی سخت. سه سال 

بود دیگه. نه؟ خدای من! درست مثل کابوس می مونه...«

خندید و شیشه ی کوچکی پر از جوهر رسخ را از جیبش بیرون 

آورد. فردیناند از جعبه ی چوبی کوچکی که کنار آینه بود، کاغذ 

لوله شده ای را بیرون کشید و نرم نرم بازش کرد و به برون داد. 

برون هامن طور که روی کاغذ خم شده بود، خواند: »هیچ زنی 

نباید به دوکیلومرتی دربار من بیاید.«

می خاراند،  را  چپش  ابروی  باالی  گوشه ی  که  هامن طور  و 

گفت: »این خرب اعالم شده آقایان؟«

النگویل سبیل هاش را جوید و گفت: »بله. درست چهار روز 

پیش.«

برون گفت: »اون وقت مجازات چی؟ مجازات هم تعیین شده؟«

دومن گفت: »البته آقای برون. زبان چنین زنی بریده خواهد 

شد.«

برون گفت: »فردیناند عزیز! فراموش نکردی که دخرت پادشاه 

گویا  می آد؟  اینجا  به  آکواتین  دربــاره ی  مذاکره  برای  فرانسه 
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پدرشون در بسرت بیامری هسنت و تصمیم گرفته اند که دخرتشون 

این کار رو...«

فردیناند به پیشانی اش کوبید و گفت: »وای! خدای من! پاک 

فراموش کرده بودم.«

آینه ی دیواری اش تکیه داد که روی آن  قاِب  به  را  و رسش 

دوازده فرشته ی بال دار کوچک البه الی شاخه های درخت انگور 

پنهان شده بودند.

برون هامن طور که با جوهر قرمز اسمش را زیر آن پیامن نامه 

می نوشت، گفت: »اوه! چه دردناک! طفلک شاهزاده خانوم بیچاره! 

من!  دوستان  دردناکه  آآآآآآه!  زبان بریده!  زیباروی  دوشیزه ی 

شاهزاده ی بی زبان فرانسوی. چه کابوس خنده دار و ترسناکی!«



نشر هوپا همگام با ناشران بين المللی، از کاغذهاى مرغوب با زمينه ى ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعكس می کنند و در نتيجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهاى دیگرند و جابه جایی کتاب هاى تهيه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینكه براى توليد این کاغذها درخت کمترى قطع میشود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


