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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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در  که  بود  شکسته ای  حلقه ی  شبیه  ماه  هالِل 

روشنی  نقطه ی  تنها  برمی داشت،  موج  رودخانه 

و  آسامن  تیرگی  و  می نشست  آب  روی  که  بود 

رودخانه را می شکست. ورونا۱در سکوِت شب خوابیده بود. 

دو نجیب زاده از پل سنگی خم شده بودند و سنگ ریزه های 

کوچکی توی آب می انداختند.

والنتین۲ گفـت: »اگه دل باخته نبودی، اگه اسیـِر عشق منی شدی، 

با هم می رفتیم سفر. همه ی دنیا رو می گشتیم و لذت می بردیم 

۱.شهریدرایتالیا.
2.Valentine

۱
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و این زندگِی تکراری رو بیهوده تلف منی کردیم. اما چی بگم؟ 

عاشق شدی دیگه. پس کام بگیر و کِیف کن. به گمونم اگه من 

هم عاشق شده بودم، همین کار رو می کردم.«

پروتیوس۱ دستش را دوِر شانه ی دوستش حلقه کرد 

و گفت: »انگاری که راستی راستی می خواهی بری 

پرس. باشه. حرفی نیست. فقط من رو فراموش 

نکن هیچ وقت. برات دعا می خونم.«

والنتین رسش را به سنگ های پل تکیه داد و 

بلندبلند، در تاریکِی شب خندید.

»تو؟ تو دعا بخونی؟ مگه جز خوندن قصه های 

عاشقانه هم کاری بلدی؟«

پروتیوس گفت: »مسخره ام می کنی؟«

والنتین گفت: »مسخره؟ دیگه صحبت از این حرف ها گذشته 

رفیق. قرار نیست چیزی عوض بشه که...«

1.Proteus
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پروتیوس گفت: »هوووم؟«

را گرفت و گفت: »راستش رو  والنتین دست های دوستش 

خنده دار  کافی  انــدازه ی  به  می کنم عشق  فکر  من  بخواهی، 

نداره.  من  مسخره بازی های  و  به شوخی ها  احتیاجی  هست. 

فکرش رو بکن، بیست شب بیدار باشی، چشم دوخته باشی 

به آسمون و باالخره محبوبه ات لبخندی بهت بزنه. همه ی اون 

خستگی از بین می ره، نیست؟ من که منی فهمم عشق رو. به 

شکل غم انگیزی خنده دار و ابلهانه ست پروتیوس.«

پروتیوس شانه باال انداخت و گفت: »من عشق نیستم که 

جواب تو رو بدم.«

والنتین ساعتش را از جیبش بیرون کشید.

»دیگه باید برم پروتیوس. کشتی آروم آروم راه می افته. میالن 

آغوشش رو گشوده و به روی من لبخند می زنه. برام نامه بنویس 

از خودت و عشقت. من هم مثِل تو خوندن قصه های عاشقانه 

رو دوست دارم. خنده ام می ندازه و شادم می کنه. می دونی که؟«

والنتین این را گفت و در تاریکِی کوچه های سنگ فرِش ورونا گم 

شد. پروتیوس هنوز روی پل خم شده بود و حلقه ی مهتابی رنِگ 

ماه را متاشا می کرد. ورونا ساکت بود و فقط صدای سنگ ریزه هایی 

به گوش می رسید که آب را می شکافت و جایی در اعامِق رودخانه 

آرام می گرفت. صدایی گفت: »شام ارباب والنتیِن من رو ندیدین 

آقای پروتیوس؟!«

جواِن باریکی با موهای وزوزی سیاه و چشم های درشت، روی 

پل ایستاده بود و نفس نفس می زد.

»تویی اسپید۱؟ انگاری حسابی از گله جا موندی گوسفندکوچولو! 

اربابت سواِر کشتی شد، داره می ره میالن.«

گفت:  و  کــرد  دهانش  تــوی  را  شستش  انگشِت  اسپید 

»گوسفندکوچولو؟! من؟! به گمونم شام اشتباه می کنین آقا! این 

چوپانه که دنباِل گوسفندش می گرده. پس اگه من پِی اربابم 

باشم، ارباب والنتین گوسفنده، اسپید چوپان! هاااان؟«

1.Speed
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و با دهاِن باز به پروتیوس خیره شد. چشم های درشتش ناآرام 

توی کاسه شان می چرخیدند و انگار به دنباِل چیزی می گشتند.

»گوسفندجامعت برای علف دنباِل چوپانش می گرده. تو هم 

برای پول دنباِل اربابت راه افتادی. پس تو گوسفند کوچولویی 

اسپید.«

اسپید رسش را خاراند و گفت: »انگاری راستی راستی باید بع بع 

کنم.«

و روی سنگ های پل چهاردست وپا شد و بع بع کرد. صدای 

ناله ی بزغاله ی کوچک سکوِت بندِر ورونا را شکست.

پروتیوس گفت: »بس کن دیگه پرس! بلند شو ببینم. نامه ی 

من رو به جولیا دادی؟ چی گفت؟«

اسپید هامن طور که چهاردست وپا روی پل راه می رفت و ادای 

علف خوردن درمی آورد، گفت: »دادن که دادم. اما شام رِس کیسه 

رو شل کن تا بگم چی گفت. شام که اخالِق گوسفندجامعت رو 

خوب می شناسی.«

پروتیوس سکه ای کِف دست اسپید انداخت. اسپید جلو آمد، 

بو کشید. خندید.  مالید و  پروتیوس  به دست های  را  پوزه اش 

دندان های کج وکوله اش بیرون ریخت. سکه را الی دندان هاش 

گرفت و روی دو پا ایستاد:

»راستش... می دونین آقا؟ خیال منی کنم بتونین دِل اون خانوم 

رو به دست بیارین.«

»چطور مگه؟ چیزی گفت؟ زود باش دیگه پرس!«

»چیزی که نگفت، اما یک دوکا1 هم به من پول نداد. ترسم از 

اینه که توی عشق هم همین قدر خسیس باشن این خانوم و در 

مقابل همه ی شعرهای عاشقانه ی شام، یک لبخنِد خشک وخالی 

هم گیرتون نیاد.«

»بس کن اسپید! بهت می گم چی گفت؟«

۱.ســکهایاســتکــهدرقدیــم،دراســتانهایایتالیــاکــهقلمــرودوکهــابــود،رواج
ــِنســهو ــود.ارزشآنبی ــهآندادهشــدهب ــاِم»دوکا«ب ــههمیــنجهــتن داشــت.ب

چهــارشــلینگاســت.
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اسپید شانه هاش را توی سینه اش جمع کرد و گفت: »هیچ. تو 

بگو حتی این جمله ی کوچیک که ‘بیا! این پوِل سیاه رو به جای 

خانوم خیلی  نگفت.  رو هم  این جمله  بگیر’. حتی  زحمتت 

خسیسی انتخاب کردین آقا! مراقب باشین!«

»از جلوی چشمم دور شو اسپید! برو سواِر کشتی ات شو تا 

اسیر طوفان نشه. می دونی چرا؟ چون که تو قراره توی خشکی 

توی دست های من خفه شی. برو از جلوی چشمم.«

و اسپید هامن طور که بع بع می کرد، راهِی بندر شد.

دریا  از  که  منناکی  باد  و  بود  باز  اتاق  پنجره ی 

می آمد، روی پوست جولیا۱ می نشست. ندیمه اش 

هامن طور که زیِر لب آوازی زمزمه می کرد، موهای 

طالیی او را می بافت. جولیا گفت: »لوستا۲!«

»جانم خانوم؟«

»تو اگه جای من بودی، عاشق می شدی؟«

لوستا گردنش را به طرف شانه اش کج کرد و گفت: »خب... 

خب... تا کی باشه؟ آدم عاشق هر کسی منی شه که...«

1.Julia
2.Lucetta

۲
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