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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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ساحل اِفسس1 شور و شوم بود. انگارکه کابوسی 

را حامله باشد. مرغ های دریایی در آسامن اسکله 

می کشیدند.  ترسناکی  جیغ های  و  می چرخیدند 

کشتی چوبی بزرگی کنار ساحل ایستاده بود و جاشوها بارهاش 

را خالی می کردند. 

نزدیکی های ظهر بود و دو مرد کنار ساحل قدم می زدند. آفتاِب 

داغِ تابستان پوست هاشان را می سوزاند.

یکی از مردها که ردای سفیِد نازکی روی شانه هاش انداخته 

 بود، گفت: »هیچ جا شهر خوِد آدم منی شه درومیو2! هیچ جا! 

Ephesus.۱؛شهرمهمیدریونانباستانکهامروزهدرترکیهواقعشده.
2.Dromio

۱
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دمل برای سیراکوز۱تنگ شده.«

درومیو گفت: »همین طوره ارباب آنتیفولوس۲! زمان زیادیه که 

شهر زادگاهمون رو ندیده ام. دمل برای پدرتون خیلی تنگ شده. 

کاش زودتر برگردیم.«

آنتیفولوس گفت: »من هم دمل برای پدر تنگ شده. من که 

توی  کارمون  ندارم. همین که  اون  دنیا کسی رو جز  این  توی 

اِفسس متوم بشه، به شهرمون برمی گردیم. االن درست هفت 

ساله که از این شهر به اون شهر می ریم. بهت قول می دم که این 

دیگه آخرین سفرمونه.«

درومیو انگشت هاش را سایبان چشم هاش کرد و به مرغ های 

ماهی خوار خیره شد که جیغ های مستشان اسکله را پُر کرده 

بودشان.  آورده  شوق  رِس  ماهی ها  بی جان  الشه ی  انگار  بود. 

با  را  دو مرد قدم زدند و کنار کشتی آمدند. مردی که رسش 

Syracuse.۱؛شهریباستانیدرجزیرهیسیسیلکهدرجنوبایتالیاست.
2.Antipholus

حریری به رنگ آبی زنگاری بسته بود، به جاشوها دستور می داد 

مراقب بارهاش باشند. همین که چشمش به آن ها افتاد، گفت: 

»اوه! آنتیفولوس! دوست من! باالخره به شهر ما رسیدی. هان؟ 

می بینی اِفسس چه باشکوهه؟«

آنتیفولوس سبیل هاش را جوید و لبخند بی جانی روی لب هاش 

نشست.

مرد هامن طور که رسبنِد آبی اش را باز می کرد، گفت: »تعجبم! 

تو هنوز خسته نشدی از این شهر به اون شهر رفنت؟ غلط نکنم 

همه ی دنیا رو دیدی. نیست؟«

آنتیفولوس گفت: »تو چی رفیق؟ خسته نشدی از تجارت؟«

تاجر گفت: »تجارت خستگی منی شناسه که. تَه نداره اصالً. پول 

می آد روی پول و همین طور زیاد می شه. اما تو چی؟ از این همه 

دوِر این شهر و اون شهر گشنت چی نصیبت شده؟ همین جا 

توی اِفسِس ما مبون. زن های ِدلی داریم که پات رو خوشگل 

بند می کنن.«
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و دستش را روی شانه ی آنتیفولوس انداخت و بلندبلند خندید.

آنتیفولوس رسش را پایین انداخت و گوش ماهی سفیدی را زیر 

کفش هاش لغزاند و گفت: »تو هم اگه جای من بودی، همین 

کار رو می کردی رفیق. هیچ کس جز این درومیو منی دونه برای 

چی این همه شهر رو زیر پا گذاشته ام. هیچ کس رفیق!«

تاجر ریش های تُُنکش را خاراند و گفت: »اوه! آنتیفولوس! تا 

یادم نرفته بگذار پول هایی رو که بهت بدهکار بودم، برگردونم. 

شاید به دردت بخوره. بزنی اش به یک زخمی. شنیده ام تاجرهای 

سیراکوزی رو می گیرن. صداش رو درنیار اهل کجا هستی. قانوِن 

سفت و سختی گذاشته اند. هر تاجر سیراکوزی که به اِفسس بیاد، 

باید پول خونش رو بده. شنیده ام همین امروز و فردا قراره یک 

تاجر سیراکوزی رو اعدام کنن.«

آنتیفولوس گفت: »من هم یک چیزهایی شنیده ام. توی سیراکوز 

هم انگار تاجرهای اِفسس رو اعدام می کنن. خوش حال می شم 

به شهر ما هم رسی بزنی.«

تاجر زنگاری پوش دوباره خندید و گفت: »خوشم می آد هنوز 

هم اهل بگوبخندی. بیا امشب رو تا خوِد صبح با هم بشینیم 

و گپ بزنیم آنتیفولوس. خیلی دمل می خواد قصه ی سفرهات رو 

برام تعریف کنی.«

آنتیفولوس کیسه ی سکه هاش را از کمرش باز کرد و گفت: 

»بیا درومیو. همیشه فکر می کردم اِفسس ناامنه. این پول ها رو 

به مهامن خانه برب. من هم گشتی توی بازار می زنم و برای ناهار 

برمی گردم.«

درومیو کیسه را توی لباسش انداخت و گفت: »چشم ارباب!«

و در چشم به هم زدنی دور شد و آن دو دوست قدیمی را تنها 

گذاشت.



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


