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  چكيده
يكي از آثار نمايشي رضا قاسـمي اسـت كـه بـر      حركت با شماست مركوشيو نامه نمايش

دهد رضا قاسمي  نشان مي  نامه نمايشاساس الگوي درام ابزورد نوشته شده است. بررسي 
هـاي گونـاگون اقتبـاس كـرده اسـت. از عنـوان        و داستان بـه شـيوه   نامه نمايشاز چندين 

هاي رومئو ژوليت شكسپير است و دسـت   كه برگرفته از نام يكي از شخصيت نامه نمايش
بـا   نامـه  نمـايش ها، نمايانگر گفتگوي متن  ها و كنشكند تا ديالوگ آخر بكت را تداعي مي

را بـا   نامـه  نمـايش تحليلـي، مـتن    ــ  هاي ديگر است. اين پژوهش به روش توصـيفي  متن
هـاي   هايي كه از آن اقتباس يا برداشت صورت گرفته بر اساس در نظـر داشـتن گونـه    متن

نتيجـه اجمـالي گويـاي آن     اقتباس و نيز الگوي اقتباسي دبورا كاراتمل بررسي كرده است.
 است كه رضا قاسمي به جاي توصيف و توضيح مبسوط مضامين مورد نظر خود، از طريق

هارولـد پينتـر،    مسـتخدم ماشـيني  بكـت،   دست آخر نامه نمايشاقتباس از آثاري همچون 
قطـره خـون   شكسپير، سه  رومئو ژوليتتنسي ويليامز،  اي باغ وحش شيشه، افسانه هاملن

داستايفسكي كه عمدتا ماية ابزورديتـه   تسخيرشدگانو جنايات و مكافات صادق هدايت، 
كشند، وضعيت سوژة مدرن  دارند و مشكالت رواني و فلسفي سوژة مدرن را به تصوير مي

صـرفا تقليـد و    نامـه  نمـايش كاركرد اقتبـاس در ايـن   دهد.  را پيش روي مخاطب قرار مي
هـاي يـأس، گنگـي، انـزوا، مـرگ، جسـتجوي        برداشت صـرف نيسـت بلكـه  مضـمون    

  جود، ركود وضعيت بشري و خالء عاطفي را برجسته كرده است.امرنامو
  اقتباس، ابزورد، حركت با شماست مركوشيو، رضا قاسمي. :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
 نامـه  نمـايش ايران سابقه چنداني ندارد. آنچه در ايران به عنوان نمايش و  ادبيات نمايشي در

شناسيم درگذشته موجوديتي نداشته است. در ايران، نمايش بـه شـكل تعزيـه و     نويسي مي
مـدرن همخـواني نداشـته و     نامـه  نمـايش هاي  شده است كه با ويژگي شبيه خواني اجرا مي

آشـنايي بـا جامعـة اروپـا و     «اي بوده است.  بيشتر متكي بر رويداد تاريخي، ديني و اسطوره
قرن هجده و نوزده در اوج خود در آن جا رواج داشت، مايه تحـول  هايي كه در  نامه نمايش

نخستين ايراني ).«152: 1379عبداللهيان،»(نويسي در ايران شد. نامه نمايشنمايش و پيدايش 
هايي به تقليد از اسلوب اروپايي و با داستان پردازي، شخصيت سازي و فضا  نامه نمايشكه 

» ميرزافتحعلـي آخونـدزاده  «ذربايجاني تصنيف كـرده،  و خلق و خوي ايراني به زبان تركي آ
كرتيكاهايي هم كه بر ترجمه آثارش توسط ميرزا جعفرقراچه داغي - است كه به سبب نقدها

به زبان فارسي نوشته و نيز انتقادهايي كه درباره آثار نمايشي ميرزا آقا تبريزي بعمـل آورده،  
: 1363پـور،  خود اختصاص داده اسـت.(ملك  مقام نخستين نقاد تاريخ نمايش ايران را نيز به

خواهي و  نويسي به صورت رسمي همراه با مضامين آزادي نامه نمايش). در واقع شروع 123
نويسـان   نامـه  نمـايش با ديدگاه سياسي و اجتماعي شكل مي گيرد. پس از دوره مشروطه، از 

ثمينـي، حميدرضـا    توان به غالمحسين ساعدي، بهرام بيضايي، اكبر رادي، نغمـه  ميمعاصر 
 نامـه  نمايشنعيمي، رضاقاسمي اشاره كرد. در اين ميان رضا قاسمي به رغم نگارش چندين 

و رمان و گرفتن جايزه كمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. ايـن در حـالي اسـت كـه           
 هاي او به دليل اقتباس از آثار كالسيك و مدرن ايراني و غربي و بازخوانش آنها نامه نمايش

  ها، اضطراب و وضعيت انسان معاصر ظرفيت بحث و بررسي دارد. ترسيم دغدغه و نيز
اي است  نامه نمايشچنانكه از عنوانش پيداست،  حركت با شماست مركوشيو نامه نمايش

كه از آثار متعدد نمايشي و داستاني اقتباس شده است. اين پژوهش در پـي پاسـخ بـه ايـن     
ها با چـه هـدفي و چگونـه صـورت      ها و رمان نامه نمايشمسأله اساسي است كه اقتباس از 

تـوان   هاي صورت گرفتـه مـي   و اقتباس نامه نمايشگرفته است و چه پيوندي ميان مضمون 
شـود، سـپس چكيـده     برقرار كرد. در پاسخ به پرسش باال، ابتدا رضـا قاسـمي معرفـي مـي    

  شود. هاي اين اثر به بحث گذاشته مي ، ساختار و اقتباسنامه نمايش
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  پژوهش ةپيشين. 2
هاي فراواني انجام گرفته اسـت. از آنجـا    و تئاتر ابزورد پژوهش نامه نمايشترديد، دربارة  بي

سـازي مضـامين    كه تمركز اين پژوهش به طور مشـخص بـر كـاركرد اقتبـاس در برجسـته     
هـاي كلـي دربـاره     رضا قاسمي است، صرفا به چند مـورد از پـژوهش   نامه نمايشابزوردي 
  شود: و تئاتر ابزورد اشاره مي امهن نمايش
گرايـي بـن انديشـه و تماشـاگان انديشـه       و نمـايش درونمايـه   نامـه  نمـايش معنا در « .1
  .1381،فرهاد ناظرزاده كرماني، مجله هنر و معماري،»ها بينش
  1390، پرستو محبي،مجله تئاتر،»تأثير متقابل ادبيات داستاني مدرن و تئاتر ابزورد«. 2
  .1386، فرشيد ابراهيميان، مجله نمايش،»بر تئاتر ابزورد اي مقدمه« .3
، سعيد »هاي بهمن فرسي نامه نمايشهاي ساختاري و مضموني تئاتر ابزورد در  جلوه« .4

  .1394رمشكي و همكاران، مجله ادبيات معاصر جهان،
 از حسـين احـدي  » تحليل رمان همنوايي شبانه اركستر چوبها«اي با عنوان  جز پايان نامه

در دانشگاه محقق اردبيلي دفاع شده است و چنـد مقالـه از    1390قورتولموش كه در سال 
ايـن  «و  1382، كيومرث پوراحمد، مجله هفـت، سـال  »همنوايي شبانه اركستر چوبها«جمله 

، كـه بـه   1389رضا كيواني نژاد، مجله آزمـا،   علي» گويد نه نويسنده زبان است كه سخن مي
هاي رضا قاسمي پژوهشي انجام نشـده   نامه نمايشرداخته ، درباره قاسمي و رمان مطرح او پ

است. بر اين اساس، پژوهش پيش رو، گامي است در شناسايي ظرفيت محتوايي و سـبكي  
كه به دليل اقتباس از متون  حركت با شماست مركوشيو نامه نمايشآثار رضا قاسمي به ويژه 

ترين دليلي كه ايـن   اما مهم. يت بررسي داردهاي آنها ظرف متعدد و انعكاس و انتقال مضمون
را درخور بررسي كرده است، پرداختن به مضامين مدرنيستي و  مايـة ابـزوردي    نامه نمايش

هـا و مصـائب    است كه در قالب توصيف زندگي دو مهاجر ايراني تبيين شده است. دغدغه
شـود . ايـن    كنـد در غربـت مـدرن دوچنـدان مـي      انسان ايراني كه دورة گذار را سپري مي

ا مهاجرت كـرده و زنـدگي و مسـائل ايرانيـان     معضالت براي رضا قاسمي كه خود به اروپ
اي  از ايـن حيـث، بـه گونـه     نامه نمايشمهاجر را ديده و درك كرده، كامالً ملموس است و 

يابـد.   تجربة زيسته است و از اين روست كه درونماية مدرنيستي و ابزورديك آن اعتبار مـي 
اش مهـاجرت   ه نويسـنده گرچه نمايشنامة مورد بحث و ديگر آثار رضا قاسمي به دليل آنكـ 

كرده و در خارج از ايران نوشته شده است، در محاق قـرار گرفتـه اسـت، بـا وجـود ايـن،       



  نامة ... كاركرد اقتباس در به كارگيري مضامين ابزوردي در نمايش   126

نويسـي و رمـان جـايزه     نامـه  نمايشتوان از نظر دور داشت كه رضا قاسمي در عرصه  نمي
اي  اش دارد از حيث اقتباس، و نيز پـرداختن بـه دغدغـه     گرفته است و آثاري كه در كارنامه

  بررسي است. سان معاصر درخوران
  

  رضا قاسمي و آثار. 3
در اصفهان به دنيا آمد و دوران كودكي و نوجـواني را در بنـدر    1328رضا قاسمي در سال 

براي ادامه تحصيالتش به تهران آمد و در دانشكده هنرهاي   1348ماهشهر گذراند. درسال 
ضـا قاسـمي بـه طـور رسـمي از سـال       هاي تئاتري ر زيبا ليسانس تئاتر را اخذ كرد. فعاليت

هـاي   نامـه  نمـايش در مجله خورشيد آغاز شـد و بعـدها   » كسوف«نامه نمايشبا انتشار 1347
هايي بدون تـاريخ از مـن    )، نامه1350(صفيه موعودهاي  نامه نمايشموفقي را به صحنه برد. 

ايزه اول ) برنـده جـ  1355 چو ضحاك شد بر جهان شهريار )،1353ام و بالعكس( به خانواده
)، 1358نويسـي جشـن طوس(تلويزيـون ملـي ايـران)، اتـاق تمشـيت(        نامه نمايشمسابقه 

)، در فاصـله سـالهاي   1364)، معماي ماهان معمار(1362)، ماهان كوشيار(1360خوابگردها(
» حركت با شماست مركوشيو«نوشته شدند. قاسمي در پاريس دو نمايشنامة  1364تا  1350

و بـه نوشـتن رمـان روي      پس از آن براي هميشه با تئاتر وداع كـرد   را نوشت و» تمثال«و 
هـاي   م) نـام دارد كـه جـايزه   1994(همنوايي شبانه اركستر چوبهاآورد. اولين رمان قاسمي، 

متعددي را نصيب خود كرده است. از جمله: بهترين رمان از منظـر منتقـدان و نويسـندگان    
يس ويژة رمان تحسين شدة جايزه مهرگان ادب. مطبوعات، بهترين رمان بنياد گلشيري و تند

هاي او هسـتند كـه همگـي در خـارج از      از ديگر رمان خوانند ها مي وردي كه برّه، چاه بابل
  اند. ايران نوشته شده

  
 حركت با شماست مركوشيو نامه نمايش ةخالص. 4

دو مرد مهـاجر كـه در    اي است درباره دوپرده نامه نمايشحركت با شماست مركوشيو، يك 
انـد.   كنند. گويا اين دو در سرزمين مادري خودشان بازيگران نمايش بـوده  غربت زندگي مي

ترسد و مدام  نام يكي ازآنها مركوشيو است و نام آن دگر ميرزا آقا. مركوشيو از همه چيز مي
ي بـه كـار   فكر مي كند كه هنوز دنبالش هستند؛ چون سابق براين، گويا در يك دستگاه دولت

آيـد. مركوشـيو و    گري مشغول بوده است. روزي مركوشيو بـه خانـه ميرزاآقـا مـي     شكنجه
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شوند اما در اين بين مركوشيو بـا گفـتن ديالوگهـايي از     ميرزاآقا به بازي شطرنج مشغول مي
كند. سـوءظن او وقتـي    رمئو و ژوليت، سوءظن خودش را به ميرزاآقا نمايان مي نامه نمايش

شـود كـه درآن    د كه از طبقه باالي همان خانه سبدي با يك طناب  آويزان ميبيشتر مي شو
پيغامهاي عجيبي گذاشته شده است و سرانجام طناب آويزان شده ، به شكل يك طناب دار 
در قاب پنجره نمايان مي شود. همسايه بـااليي هـويتي نامشـخص دارد. ميرزاآقـا براسـاس      

كند. در ادامه كم  ا كرد، او را يك زن افليج معرفي ميشود به آنها اتك شواهدي كه خيلي نمي
شود. او كه به ميرزاآقا به دليل  كم شدت اين بدگماني ها باعث نوعي جنون در مركوشيو مي

ريـزد. يـك    ها خانه را به هم مي اش بيشتر بدگمان شده، مانند ديوانه وجود بوي بد در خانه
بنـدد. از سـويي مـادام سـونيا،      و به كمر خود مي دارد كند، آن را برمي اسلحه كمري پيدا مي

همسايه ديگر ميرزاآقا از او براي جشن تولد پسرش دعوت كرده. جنـون مركوشـيو آنقـدر    
خواهد خود يا همسايه بااليي را بكشد. سرانجام اين پرده با وارد شدن  شود كه مي جدي مي

ذاشته است و دعوت  از اي كه دوبال فرشته بردوش خودش گ يك دختر بچه در هيأت بچه
يابد. در پرده دوم  آنها به جشن و درحالي كه اسلحه همچنان همراه مركوشيو است، پايان مي

شويم. مادام سونيا يك زن لهستاني است. او براي مهماني پسرش  با همسايه ميرزاآقا آشنا مي
تش مركوشيو  و تمام اهالي ساختمان را دعوت كرده ولي از ميان اهالي فقط ميرزاآقا و دوس

گويد كه سال قبـل   اند. مادام سونيا درباره ميرزآاقا به مركوشيو مي تعدادي بچه به جشن رفته
اش، هانس،  دچار مشكالت روانـي شـده بـود كـه ميرزاآقـا حـال و روحيـه او را         پسربچه

ـ  گويد كه پشت سرميرزا آقا افرادي مي بهتركرده و هم از اين قضيه مي ي گويند او قاتل پيرزن
كرده. مادام سونيا نـه اينكـه آدم پرحرفـي باشـد، امـا از       است كه درآن ساختمان زندگي مي

زند. شوهر مادام سونيا كه  اي صحبت نكرده مدام حرف مي شدت اينكه تا به حال با همسايه
آلماني تبار است، يك سالي است كه خودش را دراتاقي حبس كرده است.گويا بعد از فـرو  

داند  ن، خودش را به دليل پشت كردن به كشورش يك شكست خورده ميريختن ديوار برلي
كند و قصد خودكشي دارد. در بين صحبتها، صداي  و مدام خود را به اين خاطر سرزنش مي

پايين آمدن كسي به گوش مي رسد. صدا هراس انگيز است، مركوشـيو دسـت بـه اسـلحه     
شود و هانس پسربچه مـادام   مي جلوي درخروجي مي رود. ناگهان صداي تيراندازي شنيده

شوند. مركوشيو بيرون رفته و بعد ازا ينكـه دوبـاره    سونيا و دوستانش درحال بازي وارد مي
گويد يـك   داخل مي شود، درجواب اينكه همسايه بااليي چه كسي بود و آيا آمده يا نه؟ مي

و ديگـر   كنـد. هـانس   فرشته با پاهاي چوبي بوده است و شروع به اجراي يك نمايش مـي 
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ها است. آنها را  كنند اما گويا او با نمايشش درحال مسخ كردن  بچه ها او را همراهي مي بچه
كند. در ميانه نمايش، كالوس، همسر مادام سونيا از اتـاقش بيـرون    در نقش موش مسخ مي

گيرند. ديگر درنمايش معلوم نيسـت كـه    آيد، هانس و كالوس همديگر را درآغوش مي مي
هاي مسخ شده را به جز هانس كـه   كند. او بچه كند و كجا بازي نمييو بازي ميكجا مركوش

برد و به نمايش بازي، آنها را  رود، با خود مي به خاطره  چوب زير بغل دنبال مركوشيو نمي
رونـد، مركوشـيو    كند. بعد از اينكه كالوس و هانس به اتاق كالوس مـي  از صخره پرت مي

گويد از پنجره پرتشون كردم. سرانجام  ها را چه كردي؟ مي ه بچهگردد و در جواب اينك برمي
شود تا دست آخر شطرنج  كند و به خانه ميرزاآقا راهي مي مركوشيو از مادام خداحافظي مي

را بازي كنند. در پايان درحالي كه مادام سونيا درحال جمع كـردن ظـروف مهمـاني اسـت     
وشيو به مهماني آورده و فرامـوش كـرده بـود    شنود و بعد نقابي را كه مرك ،صداي تيري مي
  رود. دارد و به سمت در خروجي مي باخود ببرد، برمي

  
  تناظر مضمون و ساختار . 5
ترديد ميان اجزاي يك اثر نوشتاري پيوند ارگانيك برقرار است و عناصر اثر بـر يكـديگر    بي

وگـو،   پردازي، گفت طور كه ساختار و سبك بر مضمون، شخصيت تأثير متقابلي دارند. همان
بخشـد، ايـن رابطـه     اي به آنها تعين خاص مي گذارد و به گونه فضا و ديگر عناصر تأثير مي

گيري و  و ديگر عناصر نيز به شكل تواند از آن سو نيز تبيين شود؛ به اين معنا كه مضمون مي
مدرن، نقـش  هاي  نامه نمايشو به ويژه   نامه نمايشدهند. مضمون در  قوام ساختار جهت مي

مايـه   درباره خلـق درون  از فيلم نامه تا فيلمبنيادي و تعيين كننده دارد. ليندا سيگر در كتاب 
ضمن بيان تقدم انتخاب مضمون قبل از ساختار اثر، انتخاب يك ساختار مناسب براي ارائـه  

 مايه شخصـي و  كنم چند درون سعي مي« كند: مضمون مورد نظر نويسنده را نيز يادآوري مي
كوشـم   مايه داشته باشيد. آنگـاه مـي   اجتماعي تعيين كنم تا هميشه بتوانيد بيش از يك درون

ساختاري پيرامون آنها ايجاد كنم تا بتـوان طـوري آنهـا را بيـان كـرد كـه مخاطـب بتوانـد         
درونمايه را در ارتباط  نويسي، هاي فيلم نامه تئوري).نويسندة كتاب 134:1385سيگر،»(بفهمد

  داند: هن ناخودآگاه نويسنده ميمستقيم با ذ
فرايند انتخاب درونمايه بر خود هنرمند نيز آشكار نيسـت و بـه سـاحت ناخودآگـاه او     

هـاي   شود. در واقع، درونمايه سنتز ميان زيباترين لحظـات و بـدترين تـرس    مربوط مي
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هـاي   بازتاب انگيـزه مايه هر فيلم عالوه بر بيان ناخودآگاه نويسنده  نويسنده است. درون
  ).101:1388پنهان و ناشناختة قهرمان نيز هست (شهبازي،

ترين داليل شناخت ساختار پيش از بررسي مضمون يك اثر اين اسـت كـه    يكي از مهم
). 154:1392روز،»( رابطه مستقيمي با روندهاي فكري نويسنده دارد نامه نمايشساختار هر «

بر دو جزء داستان و ساختار نمايشي آن اگر نمايش و يا هر اثر دراماتيك ديگري را مشتمل 
گيرد و ساختار نمايشي ناشي از تمهيدهايي  بدانيم، داستان بيشتر از تخيل نويسنده نشأت مي

). ممكـن اسـت   163: 1390برد.(مكـي،  است كه او براي موثركردن اثـرات آن بـه كـار مـي    
ك چنين سـاختي  اي تنظيم شود. در ي براساس ساختي تك پرده نامه نمايشرويدادهاي يك 

ها  شود. در حقيقت هر يك از تكه يك سلسله رويداد كه ارتباط علي ندارند، به ما عرضه مي
 »دهـد.  شايد به تنهايي قابل عرضه باشند ولي مضمون مشترك همه را به يكديگر پيوند مـي 

  ).54- 59: 1380(تلخيص از قادري،
  
  حركت با شماست مركوشيو و درام ابزورد نامه نمايش 1.5

اي مدرن است كه به طـور مشـخص بـه وضـعيت      نامه نمايشحركت با شماست مركوشيو 
هـاي هارولـد    نامـه  نمـايش هاي بينامتني كه از  انسانِ مدرن و معاصر پرداخته است. مضمون

  كند.  را تقويت مي نامه نمايشپينتر، تنسي ويليامز و بِكت برگرفته شده، ماية ابزورديك اين 
Absurd اي مشتق است از  واژهsurdusمنطـق و   (التيني) به معناي گنگ، كر، بي كالم، بي

يوناني است. به معناي آنچه گنگ و بي كـالم و   alogosخود ترجمه التيني  Surdus عقل. بي
).پيشينه ابـزورد  29: پاورقي ص1393به طور كلي با كالم عقالني ناسازگار است(فرهادپور، 

هاي ابـزورد را بـه    ) ريشهRoberto Calassoگردد. حتي روبرتو كالسو( يبه تئاتر يوناني باز م
رساند.  تئاتر ابزورد از تراژدي و كمدي يوناني تأثير پذيرفته و در آن ريشه  عصر خدايان مي

ها و عناصر تئاتر ابـزورد   ). پس از دوره باستان، بحث در باب ريشهCornwell,2006:33دارد(
ها و متون عصر باروك و در دوره  نامه نمايشآثار رابله، شكسپير،  ادبيات دوره ميانه همچون

گيرد. با اين حال، ابزورد به عنوان  مدرن، نويسندگاني چون داستايفسكي، كافكا را در بر مي
اصطالح براي نوعي از تئاتر قرن بيستم، در همين سده به كار رفته است. گـويي، نخسـتين   

، ايـن اصـطالح را در   1تئـاتر ابـزورد  ) در كتابي بـا عنـوان   Martin Esslinبار، مارتين اسلين(
توصيف آثار بكت، اوژن يونسكو، آرتور آدامو، هارولد پينتر به كـار بـرد. بـه بـاور اسـلين،      

  ابزورد   تئاتر
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اي تركيب نامعمولي از بدعت  هاي كهن حتي منسوخ است و تا اندازه بازگشت به سنت
هـايي   ن بدعت، شرح و گسترش و ارزيابي شـيوه هاي پيشين است. در واقع، اي با سنت

 شـوند  تـر مـي   است كه كامال آشنا هستند لـيكن در بـافتي تقريبـا متفـاوت، پـذيرفتني     
)Esslin,2001: 293.(  

هاي بيان جستجوي انسان در امر ناموجود اسـت. جسـتجويي    تئاتر ابزورد يكي از شيوه
گشته است. از يك  ناموجود يا گمكه شايد ستايش خدا نباشد، ليكن توصيف و ستايش امر 

گـذارد كـه از    منظر، تئاتر ابزورد به طرز هجوآميزي پوچي زندگي كساني را به نمـاش مـي  
تـري دارد. وراي افشـاي پـوچي     واقعيت غايي ناآگاه هستند و از نگاه ديگـر، وجـه اثبـاتي   

رو  ز پـوچي روبـه  تـري ا  هاي عميق هاي نامعتبر زندگي، تئاتر ابزورد با اليه هجوآميز از شيوه
شود. پوچي از وضعيت خود انسان در جهاني كه سقوط باورهاي مـذهبي او را از يقـين    مي

هـاي   نويسان به فقدان مراوده بين انسـان  نامه نمايش). همة Ibid,359-361محروم كرده است(
شود و نيز به فقدان هويت فردي و اصرار  جامعة مدرن كه منجر به از خودبيگانگي آدمي مي

).  بـه بـاور   24: 1394پردازند( رابرتس،  ياده از حد جامعه به همرنگ شدن اعضاي آن ميز
پردازنـد كـه جهـان پـوچ و      نويسان واقعا به اين امـر نمـي   نامه نمايشاسلين، تئاتر ابزورد و 

نامفهوم  است يا نيست؛ يا اينكه به تعريف معناي ابزورد همت گمارند، بلكه صرفا آن را به 
ابـزورد بـه بيـان ايـن نكتـه       نامـه  نمـايش ). Bennett,2011: 3كننـد(  ثال ارائه ميعنوان يك م

پردازد كه جهان مدرن بيش از آنكه از منطق رياضي وار پيروي كنـد، گنـگ و بـي معنـا      مي
شود.  اهميت بررسي مضمون به خوبي روشن مي ها   نامه نمايشاست. از اين رو، در اين نوع 
هاي ابزورد بدون  نامه نمايش«ثار تابع مضمون، فضا و لحن است. چرا كه پيرنگ در اينگونه آ

شود و در سـاخت روايـي  ايـن نـوع آثـار       هاي كالسيك آغاز مي چيني آشناي داستان زمينه
براي افكندن و گشودن وجود ندارد و  - دست كم از نوع رايجش - معموال هيچ گره مسلطي

نقطه اوج بـه حـداكثر كشـش نمايشـي خـود      تر از آن هستند كه در  ن   ها اغلب كم توا كنش
برسند. در ساختار درام ابزورد هرگز تمهيدي براي افشاي بعد پنهان شخصيت هـا بـه كـار    

هـاي نمايشـي اغلـب در ميانـه      رمقي در نفس كنش شود. اين نوع بيهودگي و كم گرفته نمي
شود. در اغلـب   آور و خسته كننده و گاه آشفته و سردرگم بيشتر نمايان مي گفتگوهاي مالل

هاي نمايشي نيز پايان داستان يا مثل آثار مدرن بدون رسـيدن بـه نتيجـه قطعـي      اين روايت
  ). 78و77: 1390(محبي، است
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هـاي درام   نداشتن هدف، يأس، انزوا، مرگ انديشي به دليل رسيدن به پوچي، مضـمون 
م مسـلط در ايـن      تار كـه بـا   هسـتند و در پيونـد بـا سـاخ     نامـه  نمـايش ابزورد است كـه تـ

هدف، نبود گره مشخص بيرونـي، نبـود هيجـان و نقطـه اوج و      ربط و بي وگوهاي بي گفت
هـاي آن اسـت،  ابزورديتـة حركـت بـا شماسـت        فضاي تيره و مبهم از بارزترين مشخصه

چرخد. از آنجـا   حول محور مركوشيو و ميرزاآقا مي نامه نمايشبرند.  مركوشيو را به پيش مي
تار ابزورد بيش از شخصي بودن جنبه بشري و نوعي دارند، در برخي هاي ساخ كه شخصيت
انــداز قاســمي  تـوان هــر دو را نمونــه يـك نــوع بشـري دانســت كــه از چشـم     مـوارد مــي 
 شوند. مي  شناسانده

كنند. گويـا نـام اصـلي     اند كه در فرانسه زندگي مي مركوشيو و ميرزاآقا دو مهاجر ايراني
مركوشيو، سيدطه است و معلوم نيست از چه زمان و چرا به ايـن نـام ملقـب شـده اسـت.      

ميرزاآقا يادداشت «كند:  اي كه درون سبد گذاشته خود را چنين خطاب مي مركوشيو در نامه
خوانـد: بيـايين بـازي رو تمـومش كنـين. سـيد طـه ملقـب بـه           مـي دارد و بلند  را برمي
  ).21: 1390قاسمي، »(مركوشيو

نويس مدرن فارسي را به ذهن متبادر  نامه نمايشميرزاآقا، نام ميرزاآقاي تبريزي، نخستين 
اي مـبهم   دهد. صرفا به گونه از گذشتة اين دو چيز روشني به دست نمي نامه نمايشكند.  مي

شـود. آنچـه آشـكار     ها با مركوشيو پيش از مهاجرت از ايران اشاره مـي  گ بچهبه ارتباط مر
هاي موجود و ديالوگهايي كه ميان دو شخصيت اصلي رد و بدل مي شـود   است همه كنش

اي از جامعـة انسـاني بـه تصـوير      درونيات آنها و ديگر ساكنان ساختمان را به مثابـة نمونـه  
انديشة مرگ بر همه سـاكنين سـاختمان سـايه افكنـده      گي، انزوا، يأس و  رابطه كشد. بي مي

سرانجامي ميل بـه كشـتن را    است. تنهاييِ اگزيستي و اجتماعي، احساس پوچي، عبث و بي
دهد؛ گويي مرگ پايانِ سردرگمي و رهايي از پوچي تلقـين شـده    در شخصيتها افزايش مي

به دست بيـاورم؛ مـرگ در    دهد تا آنچه را مايلم تنها مرگ است كه به من امكان مي«است. 
كلمات است و تنها امكان معناي آنهاست. بدون مرگ، همه چيز در پوچي و در نيستي فرو 

 - هاي جشن تولد را به گونة نمايشـي  ). مركوشيو كه بچه36- 35: 1395بالنشو،»(ريخت مي
رتمـان  اي كـه در آپا  كشد. ميرزاآقا بر اساس شايعه واقعي به كشتن داده، سرانجام خود را مي

پيچيده، قاتل پيرزني است. شوهر سونيا، دچار افسردگي است و مـدام بـه خودكشـي فكـر     
  زند.  كند. دختر افليج طبقة باال گوشه گير و سرانجام خود را دار مي مي
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 حركـت بـا   نامـه  نمايشگذري برشتي و  سازي، فاصله تئاتر ابزورد، بيگانه 2.5
  شماست مركوشيو

واحـد،  » خـود «اي است كه گويـا   سازي در تئاتر ابزورد به گونه  تصوير پردازي و شخصي
شود. بيان وضعيت ابزورديك، ابهام و بهـت شخصـيت،  گويـا     شخصيتي دوگانه نموده مي

  كند. ضمير ناخودآگاه او را نيز درگير مي
كنـد، يـا    شود، خود را تكـرار مـي   در تئاتر ابزورد، شخصيت واحد، دوگانه متجسم مي

شود، يا فقط شـباهتي بـه آن دارد، بـا     ر گفتار و كردار او متجلي ميشخصيت ديگري د
شود، نه تنها در شعور بلكـه ميـان عقـل و جنـون يـا بـين يـادآوري و         خود متضاد مي

آميـز   آميز و رفتـار خشـونت   فراموشي يا بين بيداري برنده و به كارگيري ابزار خشونت
سـت كـه برشـت، پـيش از آن را ابـزار      يابد؛ همة آينها تعبير همان مفهومي ا نوسان مي

  ). 90: 1376(غنيمي هالل،  سازي ناميد بيگانه

قاسمي، مركوشيو(شخصيت اصلي) و ميرزاآقـا شخصـيتي دوگانـه     نامه نمايشدر 
نبود توضيح و دليل اي از يك شخصيت واحد باشند.  دارند و شايد هر دو نمودي دوگانه

شود، القـاي غيرمسـتقيمِ غيـر واقعـي      ن ميوگوها بيا مشخص بر آنچه از خالل برخي گفت
  دهند.  هايي از ساختار برشتي را انعكاس مي ها، مايه ها و حاالت شخصيت بودن كنش

برتولت برشت با مطرح كردن تئاتر روايي دربرابر تئاتر ارسطويي، به دنبال آن است تـا  
پـرورش   نگرش تماشاگر را درباره زندگي اجتماعي سياسي او دگرگون كند. هـدف او 

نگاه انتقادي بيننده در صحنه تئاتر از طريق فاصله گذاري بين تماشاگر وصحنه نمايش 
  ).21: 1391(استارمي، است

نـو واكنشـي اسـت در برابـر تئـاتر      » تئاتر حماسيِ«هاي برشت درباره ايجاد يك  انديشه
فكرانـه بـا    نهادينه شدة بورژوايي كه به نظر او مخاطب را به درگيـر شـدن منفعالنـه و بـي    

خواهد مخاطب را به انديشيدن  كشاند. برشت از سويي ديگر مي هاي دراماتيك مي شخصيت
ها است نبايـد   هايي كه در حال تماشاي آن را باخبر كند كه موقعيت وادارد و برتر از همه او

حركـت بـا شماسـت     نامـه  نمـايش رسد  ). به نظر مي230: 1393مسلم فرض شوند(هارلند،
گـذاري ميـان شخصـيت دراماتيـك و خواننـده، از       سازي و فاصله در ايجاد بيگانه مركوشيو

هـاي   هايي كه نويسـنده دربـاره شخصـيت    ويژگي تئاتر برشتي بهره برده است. چرا كه داده
دهد، بسيار انـدك اسـت و خواننـده بـا      به ويژه شخصيت اصلي و پيشينة او مي نامه نمايش
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ها برسد. براي نمونه،  سرنخ هاي مبهم متن بايست به فهم روابط ميان رخدادها و شخصيت
هريك از آنهـا  در خالل گفتگوهاي مركوشيو با ميرزاآقا، مخاطب تا حدودي درباره زندگي 

اطالعات سرراست و  نامه نمايشماند؛ چرا كه  زند كه در حد حدس باقي مي هايي مي حدس
اي  كند كه در ابتداي ورودش گربـه  دهد.در پرده اول، مركوشيو ادعا مي دقيقي به دست نمي

اي دركار نيست و سپس در ادامة ديالوگها  شويم اصال گربه را ديده است ولي بعد متوجه مي
دهـد و ايـن    شويم او نسبت به آوردن نام بچه واكنش روحي از خود نشـان مـي   وجه ميمت

اي است كه براي مخاطب كامال روشن نيست. آيا او باليي سربچه ها آورده  نمايانگر گذشته
شـود. حساسـيت او    است؟ اين پرسش با مسخ كردن بچه ها در صحنه بعدي تقويـت مـي  

ز نمايانگر خالء شـهوت و ميـل بـه زنـان در شخصـيت      وقتي كه نام زن به ميان مي آيد ني
اوست و باز دليل اين حساسيت روشن نيست. ملقب شدن او به نام مركوشيو نيز گوياي آن 

رمئـو وژوليـت غـرق شـده      نامـه  نمايشاست كه او به شدت در تخيالت اين شخصيت از 
وگوهـايي از   فـت قاتل پيرزني اسـت. ديگـر آنكـه درآميخـتن گ      است. ميرزا آقا طبق شايعه

كه مـانع از همـذات پنـداري و     نامه نمايشرومئو ژوليت و افسانه هاملن با متن  نامه نمايش
  گذاري برشتي دارد. شود، شمايي از فاصله مي نامه نمايشيكي شدن با حال و هواي 

  
  نقاب نمايش 3.5

و اقتباسـي،  از منظر ديگر، نمايشنامة حركت با شماست مركوشيو به واسطة عناصر بيتامتني 
است كه  نامه نمايشاست. مركوشيو، شخصيت اصلي  نامه نمايشاي درباره  نامه نمايشگويي 

نـواز و   دهد كه گاهي در كسوت رومئو و گاهي در كسوت نـي  خود نيز نمايشي ترتيب مي
شود كه در عين حال و به طور دقيق هيچ كدام آنها نيسـت.   افسونگر افسانة هاملن ظاهر مي

رسد مركوشيو با نام مدرن ِغير ايراني و ميرزاآقا با نام سنتيِ ايرانـي وجـه دوگانـة     به نظر مي
 يك شخصيت باشند:

گيرد: هرگاه دو نفر مثل تو باشند، يكي بايد ديگري  مركوشيو اسلحه را رو به ميرزاآقا مي
  ). 39: 1390را بكشد(قاسمي،

كنـد. در   ا تبيين و تقويت ميمدرن ر- البته مهاجرت از ايران اين دوگانة شخصيتيِ سنتي
شاهد ديگري  نامه نمايشآورد ولي  وگوي باال اين گمان را پيش مي اين مورد نيز صرفا گفت

دهد. اگر نتوان بر اينكه ميرزاآقا چهرة ديگر مركوشيو است،  بر قطعيت اين امر به دست نمي
مة شكسپير و مرد گاه شخصيت مركوشيوي نمايشنا گاه و بي دليل متقني به دست داد، حلول
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تر از همه نقاب مركوشيو، بـر چنـدگانگي شخصـيت او صـحه      نواز افسانه هاملن و بيش ني
  گويد: گذارد. وقت رفتن به جشن تولد هانس، ميرزاآقا خطاب به مركوشيو مي مي

  آيي؟ همين طور مي«
زند) نقابي روي نقـاب   مركوشيو: خوب شد گفتي(صورتك گرگ را دوباره به چهره مي

  ).38همان، »(اريمبگذ
انسان را بـه مخاطـب    - استفاده از ماسك و نقاب، درآميختن شخصيت و هويت بازيگر

  دهد. نشان مي
هـاي عجيـب و    اي بود كه درآن بازيگران ماسك نامه نمايشدر قرن پنجم قبل از ميالد، 

كردنـد. ايـن    اي را مسخره مي زدند و خدايان و قهرمانان افسانه غريب برچهره خود مي
در » ميموس« آوردند و به همين دليل  بازيگران گاهي اداي آدمهاي اجتماع را نيز در مي

 »واقع حلول كـردن شخصـيت آدمـي ديگـر و هويـت مشـابه پيـدا كـردن بـا اوسـت          
  ).247: 1368(براهني،

ساني مركوشـيو و در   استفاده شخصيت مركوشيو از نقاب گرگ، نمايانگر خصلت گرگ
شـود.   هاي انساني دور مي است است كه روز به روز از ويژگي تر، نوع بشري سطحي كالن

شـود.   هاي ديگر نيز ابراز مي نمايشگري، بازي، در نقابِ بازي بودن، در خصوص شخصيت
  ميرزاآقا به دختر افليج طبقه باال گمان بازيگري دارد: 
  راديويي بوديم نامه نمايشميرزاآقا: شايد تمام اين مدت ما شنونده يك 

  مركوشيو: ولي صداي چوبهاي زيربغلش همين يه ديقه پيش اومد.
ــا: ــوده!    ميرزاآق ــاتر ب ــه وقتــي هنرپيشــه تئ ــو، ي ــه ت ــم مث ــوم؟ شــايد اون  از كجــا معل

  ).37  :1390(قاسمي،
 

  با شماست مركوشيو حركت نامه نمايشاقتباس در . 6
شـود. ايـن    مواجه ميهاي متنوع  ، مخاطب با اقتباسنامه نمايشدرست از عنوان تا پايان اين 

وار است كه تشخيص آنها براي مخاطـب عـادي كـه بـا متـون       ها گاهي بسيار اشاره اقتباس
توان گونة برداشت به شمار آورد؛ و  نمايشي و داستاني آشنايي كمي دارد، ساده نيست و مي

هـايي بـه مخاطـب ارائـه      هـا و سـرنخ   ، نشانهنامه نمايشهايي از  گاه در اقتباسي بودن بخش
شود. چنانكه پيش از اين اشاره شد، قاسمي از رومئو ژوليت شكسپير، دست آخرِ بكت،  مي
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زدگان داستايفسكي، مستخدم ماشيني هارولد پينتـر،   افسانه هاملن، جنايات و مكافات و جن
هـاي گونـاگون    اي تنسي ويليامز، سه قطره خون صادق هدايت بـه شـكل   باغ وحش شيشه

قاسمي   نامه نمايشهاي متعدد،  تأثير پذيرفته است. به رغم اقتباس اقتباس و برداشت كرده يا
هـاي خـود را در خصـوص انسـان      در عين حال هيچ كدام از آنها نيست و قاسمي دغدغـه 

مدرن به ويژه وضعيت مهاجرانِ ايراني در جامعة مدرن، در مقام نويسندة مهاجر تبيين كرده 
وگـوي بينـامتني، تـوارد و تقويـت      هـدف گفـت  هـا بـا    ها و تأثيرپـذيري  است. اين اقتباس

هاي مورد نظر قاسمي صورت گرفته است. در واقع، اقتباس در بيشتر موارد كـنش    مضمون
هاي متني كـه در انگيـزش واكـنش بينـامتني      هاي مختلف و سنت توارد متن.«  بينامتني است

گيرد. تي اس اليـوت در   يابد، فرايندي است كه در بيشتر موارد در اقتباس انجام مي بروز مي
گيـرد.   در تبيين اقتباس از اصطالح علمي وام مي سنت و استعداد فرديخود با عنوان   مقاله

كند كه منجر  اليوت اقتباس را همچون واكنشي شيميايي ميان ميراث ادبي و هنرمند تلقي مي
خـود كنـاره   هـا از تماميـت    زماني كه بينـامتن  ).Sanders,2006:18شود( به تركيبي جديد مي

كنند. به يك معنا مـتن اقتبـاس    تري همچون تجهيز مي بگيرند، خود را با اصطالحات متنوع
)، تفسير، version)، برگردان (parodyپارودي («تواند شده بر حسب نوع و ميزان اقتباس، مي

 )،revision( بـازنگري  )،travest( هجوآميز )،تقليدforgery( 2)، جعلpasticheتقليد و پاستيژ (
طور  ) نام گيرد. همانecho) و انعكاس(rewritingبازنوشت( )،revaluation( گذاري بازارزش

دهد، تلقي از اقتبـاس متفـاوت و حتـي متضـاد اسـت(همان).       كه اين فهرست نشان مي
هاي پيشين و احيانا سنتي  هايي جديد بر الگوي متن اقتباس تالشي است براي ايجاد متن

پذير براي مخاطبان عصر خود است و به يك معنـا   تني متفاوت و درككه حاصل كار م
آيـا مـتن   «هاي سنتي است. در اقتباس اين پرسش پيش روسـت كـه    به روز رساني متن

تـرين كـنش    اقتباس شده بايد به متن اصلي وفادار باشد؟ معمول اين است كـه خالقانـه  
دأ وفادار نباشد يا بـه اصـطالح   دهد كه متن اقتباس شده به متن مب اقتباسي جايي رخ مي

خيانت كرده باشد. متن اقتباس شده به دنبال زدودن يا مصرف كامل مـتن مبـدأ نيسـت.    
عرضـي را   هـاي متفـاوت و هـم    بسيار ضروري است كه متن منبع بتواند فرايند خوانش

استمرار بخشد كه كاركرد فرهنگي دارند و در عين حال تجربه لذت را در درك روابـط  
تني براي خواننده تدوام دهد. چرا كه بخشي از فعاليت ناخودآگـاه و شـكل نايافتـة    بينام

ــتن  ــان مـ ــاوت ميـ ــابه و تفـ ــاد  حـــس و ادراك از درك تشـ ــه و ايجـ ــا برانگيختـ هـ
  ). Sanders,2006: 25شود( مي
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گيري عنوان گرفتـه   متن اقتباس شده از منظر ميزان تفاوت و مشابهت با متن مبدأ، از وام
گيرد. دسته بندي دبورا كارتمـل، سـنجش ميـزان و نحـوة      بازآفريني را در برميتا بازنگري، 
پـردازان   كنـد. كاراتمـل، يكـي از نظريـه     هاي متن مبدأ به متن مقصد را تعيين مي انتقال داده

سازي بنا نهاده  هاي صنعت فيلم هاي خود را بر اساس اقتباس اقتباس است كه بيشتر پژوهش
  بر سه نوع است:است. از نظر وي اقتباس 

  . انتقال1
  . تفسير2
 . قياس3

هاي انتقالي از مـتن منبـع هسـتند كـه ايـن انتقـال        ها دربردارنده اليه بسياري از اقتباس
گيرد. در برخي موارد، فرايند انتقال  هاي فرهنگي، جغرافيايي و زماني را دربرمي اصطالح

نـــه تقريبـــي ســـاده بـــه مباحـــث فرهنگـــي مـــتن منبـــع اســـت كـــه تفســـير گو
تر از انتقـال و تفسـير    ). طبقه بندي سوم كاراتمل كمي متفاوتCartmell,1999:24است(
درك مخاطب را به واسطة خصلت بينـامتنيِ  «، تالش بر اين است كه »قياس«. در است

 ). Sanders,2006:22( تر سازد تر و غني اقتباس از توليد يا فراوردة فرهنگي جديد عميق

ست مركوشيو، به لحاظ نوع و ميزان اقتبـاس دامنـة گونـاگون    حركت با شما نامه نمايش
اي كـه گـاه اطـالق برداشـت و تأثيرپذيري(بـه عنـوان نمونـه در         اي دارد؛ به گونه وگسترده
آخر بازي ساموئل بكت يا جنايت و مكافات داستايفسكي)  يا اقتبـاس بـه لفـظ     نامه نمايش

قتباس به عنوان اصطالح فني. به همين دليل نمايد تا ا تر مي عام و در معناي برگرفتن مناسب
، مواردي كه وجه اقتباسي چندان آشكار و محسـوس نيسـت، عنـوان    نامه نمايشدر بررسي 

برداشت يا تأثيرپذيري انتخاب شده است. با وجود اين و چنانكه آمد انعكاس و برداشت و 
ي اقتباس تلقي شده كـه  ا گيرند، گونه بازنوشت كه در زمرة اقتباس آزاد و محتوايي جاي مي

هايي است كه قالب كلـي اثـر     در آن ميزان خالقيت و دخالت نويسنده بسيار بيش از اقتباس
  حفظ شده است. در اقتباس آزاد،

كنـد.  دارد و اثري كامال متفاوت خلق مـي ايده يا انديشه يا قالب اصلي اثر اوليه را برمي
مستقل از اثـر اوليـه بـه خلـق اثـري جديـد       اقتباس كننده در اقتباس آزاد به طور كامل 

پردازد. اين جاست كه نقش يك نويسنده در فرايند اقتبـاس اهميـت بيشـتري پيـدا      مي
  ).58: 1393(نصيري، كند مي
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 نامه نمايشهايي كه از اقتباس شده، رضا قاسمي در اين  بندي با توجه به تعاريف و دسته
اراتمل، هرسة انتقال، تفسير و قياس را به ميزان و از منظر الگوي اقتباس آزاد و نيز الگوي ك

گيري عنوان، تقليد(پاستيژ)، انعكاس و بازنگري را به كـار   متفاوت در نوع انتقال مفهوم، وام
  برده است.

  
اقتباس از عنوان رمئووژوليت: خردگرايي بورژوايي و مضمون تاثير نفرين  1.6
  ها گناه بر سرنوشت انسان بي

قاسـمي   نامـه  نمـايش و اينكه قسمتي از ديالوگهاي نمايشنامة شكسپير در صرفنظر از عنوان 
بينـد، بـه    گنجانده شده، برداشت از شكسپير، آنجا كه مركوشيو، ميرزاآقا را همچون خود مي

  صراحت بيان شده است:
مركوشيو: هرگاه دو نفر مثل تو باشند، يكي بايد ديگري را بكشد. ويليام شكسپير، رومئو 

  ).39: 1390حة نود و هفت!(قاسمي،ژوليت، صف
 رومئـو و ژوليـت شكسـپير اسـت. مركوشـيو      نامـه  نمـايش مركوشيو نام شخصـيتي در  

شـود و   (ازخاندان مونتاگو و دوست رمئو) در نبرد با تيبالت(از وابستگان ژوليت)كشـته مـي  
  خواهد مانع درگيري آنها شود. اين درحالي است كه رمئو به خاطر عشق ژوليت مي

خودش استفاده كرده است؟ به نظـر   نامه نمايشاسمي از نام مركوشيو براي عنوان چرا ق
ترين داليـل اقتبـاس قاسـمي از نـام مركوشـيو، پـردازش و تصـوير         رسد يكي از اصلي مي

هــاي بـورژوايي در دنيــاي مـدرن و درام ابــزورد اسـت. درام ابــزورد در اوايــل     شخصـيت 
نويسـندگان  «كـرد.   ي بورژوايي نمايـان مـي  هاي شخصيتها موجوديت خود به نوعي ويژگي

هاي خود را از قشر بورژوايي يا خرده بورژوا  گر هستند، شخصيت گرا كه بيشتر ناواقع عبث
تـرين ويژگـي شخصـيتهاي     ). يكـي از اصـلي  57: 1365ناظرزاده كرماني،»(اند انتخاب كرده
خودبسـندگي،   احساسي و به اصطالح عقل و خردگرايي است كه بـر اسـاس   بورژوايي  بي

احساسي در تاريخ بورژوايي  بي« دانند. خويشتن را از راهنمايي و هدايت ديگري بي نياز مي
شود. اين بي احساسي عقب نشيني خود  نيز همچون تاريخ باستان، در نقاط عطف ظاهر مي

سان به مثابع شكل راستين  اي كه بدين انگيختگي فرد به درون حوزه خصوصي است. حوزه
آميـزي كـه مركوشـيو     ). نگـاه نكـوهش  44: 1396آدورنو،»(شود. رژوايي تثبيت ميهستي بو

شكسـپير دارد تـا حـدود زيـادي او را نمـاد       نامـه  نمـايش نسبت به عاشق پيشگي رمئو در 
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خردگراييِ بورژوايي ساخته است. برچسب خردگرايي به مركوشيو بر اساس عدم توجه او 
  شود. يين ميبه عشق كه واالترين احساس فردي است، تب

مركوشيو:    اگر عشق به تو خشونت كرد تو هم به او خشونت بورز. اگر به تـو نـيش   «
» زد تو هم نيش بزن و او را به زمين بكوب و به مـن نقـابي بـده تـا چهـرة خـود بپوشـانم       

  ).55: 1388(شكسپير،
مركوشيوي قاسمي نيز عاري از حس عاطفي و مهرباني و انعطاف است. در نمايشي كه 

  كند خطاب به آنان: ها در جشن تولد هانس اجرا مي با بچه
هاتان هيزم خشم بينباريد. لب به خنده بازنكنيـد كـه خنـده آب اسـت بـر اراده       در دل

  ).59: 1390سوزان شما. از هرچه نرمش است بپرهيزيد و سخت باشيد.(قاسمي،

ايجادكننـده سرنوشـتي    دليلِ ديگر استفاده از نام مركوشيو، انتقال تأثير نفريني است كـه 
زند. قاسمي با اقتبـاس از نـام مركوشـيو،     شكسپير رقم مي نامه نمايششوم و تراژيك را در 
وگوهـاي ميرزاآقـا و مركوشـيو     دهد. از ميـان گفـت   گناهي را انتقال مي ساية شوم نفرين ِبي

  شود كه مركوشيو پيش از مهاجرت، مقام عاليِ دولتي داشته: دانسته مي
  گن درباره تو هم خيلي چيزا ميميرزاآقا: 

  مركوشيو: البد مأمور عالي رتبه!
  ).31: 1390ميرزاآقا: مسؤول كميته انحالل دشمنان برون مرزي( قاسمي، 

  مركوشيو خاطره تلخي از كودكان دارد. گويا او مسبب باليي بر آنها بوده است:
  هاي كوچولو، سنگسار ميرزا آقا:  قصة تابوت
  مركوشيو: دروغ بود.

خـوان   بيني كـه بـا دسـت و پاهـاي قطـع شـده مـي        مركوشيو:  ...يه عده فرشته رو مي
  افتن پايين. خورن و مي خودشونو از گودال جهنمي بكشن باال، اما هي ليز مي

  ميرزاآقا: تو خودت خودت خواستي...(همان)

ها چـه كـار    شود مركوشيو با بچه كند و روشن نمي به همين مقدار بسنده مي نامه نمايش
  كرده و چرا؟

در قالـب اجـراي    نامـه  نمـايش واقعي ميان كودكان و مركوشيو در   هرچه هست، حادثه
  شود: ها در جشن تولد هانس  تكرار مي نقش و نمايش براي بچه
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  ها كجان؟ ميرزا آقا: بچه
  داختمشون پايين.مركوشيو: از اون باال ان

  ميرزاآقا: جدا!
  مركوشيو: نگران نباش جاشون امنه.

  ).   66: 1390كني!(قاسمي، ميرزاآقا: ديگه نميشه فهميد كي داري بازي مي

هاي فرشـته تجسـم پليـدي و پـاكي، شـر و خيـر        ها با بال مركوشيو با نقاب گرگ، بچه
اي كه به كمر  و مركوشيو با اسلحه اي پاك و معصوم هستند. دختربچه با بالهايش نماد فرشته
  يابد: دارد در قالب يك شيطان حضور مي

 »دختربچه: ايـن آقـا رو هـم بـا خودتـون بيـارين. چشـماش مثـه چشـماي شـيطونه          «
  ).34: 1390(قاسمي،

گنـاه و معصـوم آورده، چونـان بختـك بـر       هاي بي نفرينِ باليي كه مركوشيو بر سر بچه
كشـاند.   در سرحد يأس و پوچي و انزجار به خودكشـي مـي   زندگي او افتاده و مركوشيو را

هـاي   شكسـپير مضـمون   نامـه  نمايشگيري اقتباسي از عنوان، انتقال و قياس از  قاسمي با وام
  كند.  خود را بدون توضيح و بسط، ارائه مي نامه نمايش
  
  تأثيرپذيري از سه قطره خون صادق هدايت و مضمون پريشاني ذهن  2.6

، به اين لحاظ كه مضمون نامه نمايشصادق هدايت در  سه قطره خونِكوتاه  بررسي داستان
بـا   نامـه  نمـايش دهد مورد اهميت است. شـروع   پريشاني ذهن شخصيت اصلي را نشان مي

وجود احتمالي يك گربه گل باقالي همراه است كه اقتباس از عنوان گربه گل باقالي داسـتان  
مهم اسـت، نشـان دادن    نامه نمايشاين داستان و  سه قطره خون است اما آنچه در هر دوي

پريشاني ذهن است نه وجود گربه يا روايت چگونگي مرگ گربه. قاسمي به زيركي با وارد 
كردن گربه گل باقاليِ سه قطره خون صـادق هـدايت در واقـع مضـمون پريشـاني ذهـن و       

از ابتـدا وارد   همچنين پوچي و بي سرانجامي زندگي، تفكر وسواسي و مداوم بـر مـرگ را  
  كرده است. نامه نمايش

هـاي   يك سال است كه اينجا هستم، شبها تا صـبح از صـداي گربـه بيـدارم. ايـن نالـه      
  ترسناك. اين حنجره خراشيده كه جانم را به لب رسانيده... 
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ديروز بود دنبال يك گربه گل باقالي كرد. همين كه حيوان از درخت كـاج جلـوي   
قراول جلوي در گفت حيوان را با تير بزند. اين سه قطـره خـون   اش باال رفت به  پنجره

  ).13و11: 1333( هدايت،  مال گربه است
  

  مركوشيو     يه گربة گل باقالي چاق وچله.
  ميرزاآقا      شايد گربة مارگاريته.

  مركوشيو     مارگاريت؟
  ميرزاآقا       زنيكة ديوانة بغلي
  مرده.ش  مركوشيو      تو كه گفتي گربه

  شود. ميرزاآقا كه حاال آبي به صورتش زده است داخل مي
  ).11: 1390ميرزاآقا     خوب يادت مونده. (قاسمي،

  هاي اقتباس از عنوان از اثر اوليه، موارد زير هستند: در واقع نشانه
  گربه گل با قالي است.. 1
 گربه مرده است.. 2
ون مرده گويا تنها در ذهن مركوشيو و گربه متعلق به يك زن ديوانه بوده است كه اكن. 3

 ميرزا آقا حضور دارد.

  ها براي مخاطب يادآور داستان سه قطره خون از صادق هدايت است.  اين نشانه
داستان سه قطره خون حكايت يك بيمار رواني و پريشان ذهن است كه در تيمارسـتان  

مـي كنـد در ايـن    بستري شده است كه حكايت عجيبِ دليل پريشاني ذهنش را بازگو 
داستان كه بيمار گربه اي جفت يك گربه گل باقالي را مي كشد. در واقع دچار بيماري 

  ).216: 1381(هاشمي، روحي مي شود و اين حادثه را هيچ گاه از ياد نمي برد

هـاي   دانـيم از نـام يكـي از شخصـيت     نكتة ديگر ارتباط گربه با مركوشيو است كه مـي 
رمئو و ژوليت، تيبالت،  نامه نمايششكسپير برگرفته شده است. در  رمئو و ژوليت نامه نمايش

شود. مفهوم كلمه تيبالت بـه   شخصيتي از خاندان كاپولت است كه باعث مرگ مركوشيو مي
رضـا   نامـه  نمايششده است. بر اين اساس، مركوشيو به عنوان بازيگر  نوعي گربه اطالق مي

كند، آنچنان محـو  در   و و ژوليت را نيز بازي ميرمئ نامه نمايشقاسمي كه نقش مركوشيوي 
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قاسمي به مثابة دشمن و قاتل  نامه نمايشاين نقش شده كه حضور تيبالت در ذهن او و در  
كند. در واقع، تيبالت در معناي گربه كه عامل مرگ مركوشيوي شكسپير اسـت، در   بروز مي
تشويش ذهنـيِ مـرگ را ايجـاد    قاسمي در هيأت گربه براي مركوشيوي قاسمي  نامه نمايش

رمئووژوليت  نامه نمايشكند. در داستان سه قطره خون صادق هدايت، كشتن گربه و در  مي
مرگ مركوشيو توسط تيبالت يا همان مرد خاندان كاپولت با نام گربه اي قـديمي از نكـات   

ري مهم اقتباس براي قاسمي بوده است. قاسمي با داستان سه قطره خون و همچنـين درگيـ  
شكسپير ، به خوبي مضامين الزم  براي   نامه نمايشاحتمالي ذهني مركوشيو از نام تيبالت در 

عبث را فراهم كرده است. مضمون سردرگمي، پريشان ذهني، تـوهم    نامه نمايشورود  به  
هاي خاص رواني كه در شخصيت اصلي داسـتان   انديشي و حتي حالت قتل، وسواس مرگ

ايت است به سيد طه و يا همان مركوشيو انتقال داده شده است. از سه قطره خون صادق هد
سوي ديگر، حساسيت ذهني مركوشيوي شكسپير به تيبالت نيز به همان شدت و بلكه بيش 

قاسمي انتقال پيدا كرده است  نامه نمايششكسپير است به مركوشيوي  نامه نمايشاز آنچه در 
ري و از منظر دسته بندي كاراتمل، انتقالِ اقتباس و به اين جهت در واقع نوعي اقتباس بازنگ

اش ميرزاآقا و توهم  قياسي وجود دارد. مركوشيوي قاسمي با شك بدبينانه به دوست قديمي
احـوال، از هـم    قتل، فاجعة كشتن كودكان و خودكشي نمونة تمام عيار يكي انسان پريشـان 

مضـمون  »سـه قطـره خـون    « از  گسيخته و به پوچي رسيده است. قاسمي نه تنها با اقتباس
ترس و پريشاني ذهن را وارد كرده است، بلكه با توجـه بـه خودكشـي صـادق هـدايت و      

، سـرانجامِ پريشـاني ذهنـي و هـراس از     نامه نمايشتير در پايان  خودكشي مركوشيو با هفت
  مرگ را به طور عملي به تصوير كشيده است.

  
  اقتباس از مستخدم ماشيني هارولد پينتر و مضامين تكرار، بيهودگي و پوچي  3.6

رسـد، از   قاسمي به اين اقتباس، آنجا كه سبدي حاوي نامه از طبقه باال به پنجره ميرزاآقا مي
). 23: 1390قاسـمي، »(شـه  داره شبيه يكي از كارهاي پينتر مـي «كند:  زبان مركوشيو اشاره مي
بيهودگي، پوچي و زندگي بازنمايي شده در درام ابزورد را با اين اثر  قاسمي مضمون تكرار،

  دهد. درونمايه بيشتر آثار پينتر عبارتست از تر نشان مي برجسته
دهد سخت نگران  دلهره و درماندگي انسان، بيهودگي و پوچي. چنانچه آثارش نشان مي

پـوچ، هراسـناك   موقعيت و سرنوشت انسان است. انساني دست به گريبـان بـا جهـان    
اعتقاد و ترسـو و بيمنـاك از بيـرون     ودلهره آور... انسان در خود هضم شده، مسخ و بي
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خود، به همين دليل در بيشتر آثار پينتر موقعيت مكاني يك اتاق و آدمهايي چند كـه از  
(مهـديان،   جنبنـد.  جهان بيـرون بـيم و تـرس در دل دارنـد و از دلهـره درجـاي نمـي       

1353:  49 .(  

اي است از يك  تئـاتر  پـوچي  تمـام عيـار،      م ماشيني  نمونه  خوب و سنجيدهمستخد
گفتگوها در اوج  بازي كلمات، تكرار واژها، فرهنگ محدود واژگان و دايـره لغـات بسـته    
وگنگ است. بن وگاس به وسيله يك آسانسور مطبخ، در مي يابند كه در طبقه فوقاني كسي 

تا دريابند در اتاق باال چه كسي اسـت؟ امـا بيهـوده     هست. به انحاء حيل متوسل مي گردند
است. هرچه  هست، تنها فضا سازي داخل اتاق  بن وگاس را به زير يكسره سلطه و سيطره 
مي گيرد و ما بقي نشانه هايي است  از به كـار گيـري نمـادين اشـياء و وسـايل ، ادات  و      

  ).235: 1367دي،تلخيص.علي آبا»(ادوات و تكرار مكررات در تئاتر پوچي. 
مسـتخدم ماشـيني شـباهت دارد و از آن     نامـه  نمايشنمايشنامة قاسمي در چند مورد به 

  اقتباس كرده است:
پينتر، دو مرد(بن و گاس) در مكان سربسته كه با هم گفتگو مي كننـد.   نامه نمايشدر . 1

 زنند. مركوشيو و ميرزاآقا نيز در يك اتاق با هم حرف مي
). 31: 1392گيرد(پينتـر،  تير را جلـوي نـور چـراغ مـي     بن هفت« ارد. بن، هفت تير د. 2

 مركوشيو نيز هفت تير دارد.
كني ما تنها شاخة اين  تو فكر مي«گويا بن و گاس عضو سازمان و تشكيالتي هستند: . 3

). از قرار معلوم و از زبـان ميرزاآقـا، مركوشـيو مـأمور سـازماني      34: 1392پينتر،»(سازمانيم؟
  :است  بوده

  گن ميرزاآقا: درباره تو هم خيلي چيزا مي« 
  مركوشيو: البد مأمور عالي رتبه!

 ).31: 1390قاسمي، »( ميرزاآقا: مسؤول كميته انحالل دشمنان برون مرزي

تقصير «پينتر و قاسمي حضور فيزيكي ندارد:  نامه نمايشفكر كردن به دختري كه در . 4
). ميرزاآقا: اين دختر حاال بخشـي از  34: 1392تر،پين»(اون دختره شد كه منو به فكر انداخت

  ذهن من شده.
  ).33: 1390مركوشيو: داري اداي استاورگين رو درمياري(قاسمي،
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اي از طبقه  پينتر، دريچه نامه نمايشتر از همه سفارش غذا از طبقه باالست كه در  مهم .5
كـي از دو مرد(گـاس و بـن)    دهد و ي شود و از طريق        نامه سفارش غذا مي باال باز مي

 گذارد. يادداشتي براي آن مي
 گاس    دو تا استيك آبدار و چيپس. دو تا دسر ساگو. دو تا چايي بدون شكر

قاسمي سبدي  نامه نمايش). و در 36و35: 1392بن    بهتره يه چيزي بفرستيم باال.(پينتر،
دهد و مركوشيو  شود كه سفارش خوراكي مي با طناب از طبقه باال در قاب پنجره آويزان مي

سبد تقريبا وسط پنجره رسيده است. ميرزاآقا يادداشـت را از  « گذارد: درون آن يادداشت مي
  ).21: 1390قاسمي،»(خواند: ما گشنمونه... سبد جدا كرده مي

با ديگران است. صرفا  نامه نمايششخصيتهاي اصلي اين دو  طناب تنها راه ارتباطي براي
صدايي ندارند  نامه نمايشكند. آنها در  خطي از سر نياز حضور اين ديگران را اعالم مي دست

كه ميان طبقه باال و  نامه نمايششوند. تكرار چندباره سفارش غذا در دو  و هيچ گاه ديده نمي
شود،  قاسمي به طناب دار تبديل مي نامه نمايشدر  پايين در رفت و آمد است كه دست آخر

، تأكيد نويسندگان آن بـر امـر   نامه نمايشسرگرداني و بالتكليفي دو شخصيت اصلي در دو 
 نامـه  نمـايش سرانجامي است كه از طريق تقليد(پاسـتيز)، مضـامين    عبث، پوچي، مرگ و بي

  قاسمي كرده است. نامه نمايشابزورد پينتر را وارد 
  
  برداشت و تأثيرپذيري از داستايفسكي 4.6
، قاســمي از رمــان جنايــت و مكافــات و حركــت بــا شماســت مركوشــيو نامــه نمــايشدر 

تسخيرشدگان داستايفسكي به دو شيوه برداشت كرده است. شيوه نخست ارائـه مضـمون و   
فضاي موجود در رمان جنايت و مكافات اسـت و ديگـري، برداشـت از طـرح كلـي ايـن       

  است.    رمان

  تسخيرشدگان 1.4.6
مربوط به رمان تسخيرشدگان يا شـياطين   نامه نمايشگمان قسمت مهمي از مضامين اين  بي

  كند: ها اشاره مي داستايفسكي است. قاسمي خود به برداشت
  ميرزاآقا: اين دختر حاال بخشي از ذهن من شده.

  ).33: 1390مركوشيو: داري اداي استاورگين رو درمياري(قاسمي،
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ها و اشاره بـه زمـان    هاي او از اين رمان نگرش خاص نسبت به بچه تأثيرپذيري يكي از
ها و زندگي است كه از ديالوگهاي بين دو شخصيت  ابديت و ارتباط اين زمان ابديت با بچه

  مهم تسخير شدگان ، يعن كيربلوف و استاورگين برگرفته شده است.
  شما بچه ها را دوست داريد؟

  ب داد:كيريلوف، خونسرد جوا
  آنها را دوست دارم

  پس ، زندگي را دوست داريد.
  زندگي را دوست دارم، خوب مقصودتان چيست؟

  اما اگر قصد داشته باشيد ،خودكشي كنيد؟
آميزيد؟ زندگي يك چيز است و آنچـه كـه    خوب، بعد؛ چرا اين دو مساله را درهم مي

  ندارد.گوييد، چيزي ديگر. زندگي وجوددارد، مرگ وجود  شما مي
  شما اكنون به يك زندگي آتي و ابدي اعتقاد داريد؟

نه، نه به يك زندگي آتي بلكه به يك زندگي زميني و ابدي. زندگي از لحظات تشكيل 
ايسـتد. همـين    شويد و ناگهان زمان مي يافته. شما به يكي از اين لحظات واصل مي

  ).226: 1361( داستايفسكي ابديت است

قاسـمي وارد   نامـه  نمـايش گـري ولـي بـا همـين مضـامين در      اين گفتگو  به شـكل دي 
  است.  شده

ها يـه مـرزه، مثـه گـرگ و مـيش. مـرز        نوشد) تو اين سن، صورت بچه مركوشيو (مي
  برداشتن نقاب فرشته و گذاشتن نقاب شيطان.

مركوشيو    مثه خطي كه حد فاصل پوست صورته با موها. اونجا....خط ابديت. كـاش  
  مي تونستم....
  ميرزاآقا     چي؟

ــرم.        ــدي ب ــواب اب ــه خ ــا، ب ــه انته ــت ن ــه ابتداس ــه ن ــي ك ــن خط ــيو   دراي مركوش
  ).18  :1390(قاسمي،
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  جنايت و مكافات  2.4.6
عـدالتي، فقـر و    ترين شخصيت رمان جنايت و مكافات راسكلينكف اسـت كـه  از بـي    مهم

بگيرد و به زندگي   معهخواهد حق خود را از جا فاصلة طبقاتي در اجتماع به ستوه آمده و مي
  انگيزاند.  رقت بارخود خاتمه دهد. غلبة اين فكر  او را به قتل پيره زن رباخوار برمي

زند  و چون  هاي آن زمان به قوانين موجود پشت پا مي راسكلينكف مانند تمام نيهليست
به قدرت فكري خود مومن است، با جرات وجسارتي خاص از حدود و قـوانيني كـه   

ــراي ان ــي ب ــرر اســت، م ــد.  ســان اجتمــاعي مق ــي زن ــه جنايــت م  گــذرد و دســت ب
  ).14: 1388(مقدمه،داستايفسكي،

اما آنچه از اين رمان اقتباس شده، قتل پيرزن يكي از ساكنان ساختمان توسـط ميرزاآقـا   
  كند: وگو با مركوشيو به اين قتل اشاره مي است. مادام سونيا در گفت

پيرزنه رو براتون تعريف كرده...! يك سال آزگار اون بيچـاره  مادام سونيا: ميرزاآقا قضيه 
تـش كـه ثـروتش رو     گـن زده بـا تبـر كشـته     كرد؛ اونوقت مـي  رو تر و خشك مي

  بكشه!  باال
  ). 45  :1390(قاسمي،. ها زندگي كنن مركوشيو: مردم از يه وقت شروع كردند مثل رمان

ي و برهم خـوردن تعـادل   قتل با هدف رسيدن به ثروت، احساس رنج و تفكر خودكش
هـا از   هاي شخصـيت  هايي است كه از طريق تقليد و تفسير از كنش روحي از جمله ويژگي

  كند.  راسكلينكف به مركوشيو و ميرزاآقا انتقال پيدا مي
  
  اقتباس آزاد از افسانه هاملين و مضمون فرجام بدعهدي و ناپيماني 5.6

آورنـد. در   ها به شهر هاملن هجوم مـي  ن موشخالصه افسانه هاملين اينگونه است كه ناگها
اي وارد  رسد تا اينكـه مـرد غريبـه    اي براي بزرگان شهر به ذهن نمي اين ميان هيچ راه چاره

ها را از سر مـردم و   تواند شر موش گويد كه با گرفتن هزار سكه نقره مي شود و مي شهر مي
كننـد و او   دم با او بد رفتاري ميآيد مر بزرگان برطرف كند. وقتي حرف از سكه به ميان مي

هاي زير بغل به سختي راه  اي است كه با چوب رانند. دراين ميان ويلي پسربچه را از شهر مي
ها كالفـه   برد. وقتي مردم از حضور موش زني را مي بيند و او را به خانه مي رود، مرد ني مي
دهند. مرد شروع به نواختن  قره ميآيند و به او وعده سكه ن زن مي شوند،  به سراغ مرد ني مي
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آيد و در واقع آنها  ها روياهايي به وجود مي كند. در اين زمان است كه در ذهن موش ني مي
روند، همه اعضـاي جامعـه هـاملين از دادن     شوند. پس از آنكه موش ها از بين مي مسخ مي

هاي  اين بدعهدي بچه كنند و او نيز به خاطر آنچه به ني زن وعده كرده بودند، خودداري مي
  اندازد. كند و از دره به پايين مي شهر را مسخ مي

با شنيدن موسيقي فلوت، رويايي شيرين وسحرانگيز در ذهن كودكان شهر ايجاد شد و 
تصويري از يك سرزمين جديد، روشن و دوست داشتني. جايي كه هركدام از آنهـا در  

شـد. حيوانـات ماننـد     ختـان سـبز مـي   اي بودند. انواع خوراكي بـر روي در  آن شاهزاده
گفـت چـه بايـد بكننـد!      كه هيچ كس بـه آنهـا نمـي    ها حرف مي زدند... و جايي انسان

  ).14: 1395(براونينگ،

قاسمي تا حدودي اصل داستان را دستخوش تغييراتي كرده است. نخسـت اينكـه همـه    
انه را كه مسـخ  داستان را در چندين ديالوگ خالصه كرده و ديگر اينكه قسمت نخست افس

ها است با قسمت دوم افسانه كه مسخ كردن كودكـان اسـت درهـم آميختـه و      كردن موش
هـا   آورد، در واقـع  از بچـه   نـواز را در مـي   بازآفريني كرده است. مركوشـيو وقتـي اداي نـي   

خواهد كه همانند موش رفتار كنند و به  اصطالح مـوش شـوند. حتـي از سـابين ، نيـز       مي
موش بالدار شود. نكته ديگر براي متوقف كردن هانس( كه همراه ديگـر   خواهد كه يك مي

بچه ها مسخ نشود و دنبال مركوشيو نرود) بيرون آمدن كالوس است. كالوس و چوبهـاي  
شوند تا او دنبال مركوشيو حركت نكنـد. آنچـه مهـم اسـت مضـمون       زير بغل او باعث مي

قاسمي، نشـان دادن مجـازات    نامه مايشنمسلط از لحاظ نگرش اجتماعي به اين افسانه در 
جامعه در قبال رعايت نكردن تعهد و ناپيماني است. قاسمي با اين روش در انتقاد از جامعه 

پردازد. در مورد موكوشيو دانسته نيست  هاي غالب افراد آن مي ها و وعده به بي اعتباري قول
گيرد. در بخشي از  ها انتقام مي طور از بچه كه چه كسي به او ناعهدي و خيانت كرده كه اين

اين قيمـت  « هاي ميان كالوس، سونيا و مركوشيو وقتي كالوس مدام تكرار مي كند ديالوگ
: 1390وقتي پيماني بستيد به آن وفادار باشيد(قاسـمي،  «مركوشيو پاسخ مي دهد:» گزافي بود

همان). ايفاي ».(). در جايي ديگر: خير؛ خرشان از پل گذشت. چهار هزارتاي ما چه ش؟56
اي با چوب زيربغل كه گوياي ناتواني،  شوند، وجود بچه هايي كه مسخ مي نواز، بچه نقشِ ني

هايي در طرح اصلي  اند كه با بازنگري و تفاوت نامه نمايشعدم حركت است، موارد اقتباسي 
وميت ها را با معص صفتي برخي انسان قصه، افزون بر تأكيد برمضمون فرجام ناپيماني، شيطان

  ها  به تقابل گذاشته است. بچه
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  دست آخر ساموئل بكت و بازي شطرنج  نامه نمايشبرداشت از  6.6
است. رضـا قاسـمي در رمـان همنـوايي      نامه نمايشبساط شطرنج خود يكي از عناصر مهم 

  كند: شبانه اركستر چوبها نگرش خود را به بازي شطرنج اينگونه معرفي مي
هاي ديگري خورده  هايي را كه در صحنه سيد تا رنج شكست آمدم پيش بيشتر شبها مي«

تر از  بودم با طعم پيروزي در صفحة شطرنج تالفي كنم(جايي كه نبردها معنا داشت و واقعي
سير شطرنج تـاريخ ايـران و   ). دركتاب 24: 1385(قاسمي،» رسيد) نبردهاي ديگر به نظر مي

با ممارست در شطرنج، تفكر منطقـي  « شود. هاي معناداري براي آن بيان مي نيز مزيت جهان
طبيعت ثانوي انسان مي شود؛ زيرا براي كسب پيروزي بر حريف، توسل به نيروي تفكـر و  

تـر از همـه داشـتن طرحـي مناسـب الزامـي        استدالل، همراه با پيش بيني حـوادث و مهـم  
گويـاي  حركت با شماست مركوشيو  نامه نمايشج در ). عرصه شطرن3: 1378نوايي،»(است

آن است كه هر دو شخصيت اصلي خسته و رنج ديده از مكافات و گناهـان قبلـي و بـراي    
گردند. ايـن   تالفي و تسكين شكستهاي روحي و رواني خود، دنبال ميدان نبردي معنادار مي

سـمت و سـوي بـي     نبرد براي مركوشيو دست آخر است؛ چون آنچنان ذهن و روان او به
ها و ذهن پريشـان بـر او تسـلط     ها و ترس معنايي و زوال زندگي پيش رفته است وسوءظن

يافته كه گويا اين دست بازي ديگر آخر كار است. چرا كه بايستي به ايـن پريشـاني ذهنـي    
پاياني هميشگي دهد. اگر چه در بازي شطرنج ميرزاآقا و مركوشيو پيدا نيست كه كدام يك 

اهي است وكدام سپاه سفيد؛ و اگر هر دو شخصيت را به عنوان وجه دوگانـه يـك   سپاه سي
  كند كه كدام سياه باشند و كدام سفيد.  شخصيت واحد بگيريم ديگر توفيري نمي

وگـو   اند و در حين بـازي بـا هـم گفـت     در پرده اول، مركوشيو و ميرزاآقا مشغول بازي
  است:دست آخر بكت  نامه نمايشكنند كه يادآور  مي

هام  بازي من...دست آخر كه خيلي وقته باختي، بازي كن و ببـاز و بـا بـاختن تمـوم     «
  ).178: 1390باش، »( كن

دست  نامه نمايشوگوي مركوشيو و ميرزاآقا با دو شخصيت اصلي  گرچه محتواي گفت
آخر يعني هام و كالو، متفاوت است، با وجود اين پرداختن به بازي شطرنج، بـازي دسـت   

بكت اسـت. بكـت    نامه نمايشها برگرفته از  گو و سرانجام نامعلوم شخصيت و گفت آخر و
هام در اين شطرنج، شاهي است كه از آغـاز بـازي را باختـه    « درباره دست آخر گفته است:
بكت به نقل از »(شود معنا مي داند كه مرتكب حركاتي بلند و بي است. ولي از همان ابتدا مي
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دست آخر كه از آغاز بردي نداشته اسـت، همـان بـازي زنـدگي     ). اين 168: 1394جمادي،
هـاي   است كه هرگز بردي نداشته است؛ زيرا به رغـم پيچيـدگي و ظرافـت همـه حركـت     

  ).153: 1393مات نهاييِ مرگ اجتناب ناپذير است(آلوارز،  - بازيكنان، كيش
شـود. در دسـت    ، نوبت بازي به طرف مقابل گوشزد و مدام تكرار مينامه نمايشدر هر دو 

ولي » نوبت منه«كند كه  آخر بكت، هام يكي از طرفين بازي، در مقدمه هر حركت عنوان مي
در نمايشامه قاسمي همانطور كه از عنوان پيداست اين حريف است كه مدام به طرف مقابل 

). اگر فرضِ يكي بودنِ 12،18،25: 1390قاسمي،»(حركت با توئه«كند كه  بازي يادآوري مي
اي خطاب و هشدار به خود اسـت.   ، گونه»حركت با توئه«ميرزاآقا با مركوشيو درست باشد،

مركوشيو با مهاجرت گويي يكبار بازي را در موطن خويش باخته است و حاال در سرزمين 
ـ   ده اسـت و چيـزي در   غربت كه گويي به مثابة جستجوي امرناموجود بوده است، نيـز بازن

سرانجام او بر پيروزي موهوم اسـت   دست ندارد. تأكيد او بر بازي شطرنج گوياي تالش بي
  كشاند.  آيد و او را به ورطه مرگ مي كه البته به دست نمي

  
 اي و مضمون نقص و سكون تأثيرپذيري از باغ وحش شيشه 7.6

ه نابساماني خـانواده وينگفيلـد را   اي است از تنسي ويليامز ك نامه نمايش اي باغ وحش شيشه
كند. لورا دختر خانواده وينگفيلد به دليل نقص عضو، از جامعه كناره گرفته و در  روايت مي

اند، دلخوش كرده است. لورا از نگاه  اي كه چون او شكننده اتاقش، خود را با حيوانات شيشه
اي چپش لنگ است يعني يك دختر جوان كه پ« شود: نويسنده و برادرش اينطور معرفي مي

: مقدمه). 1395بندد(ويليامز،  تر از پاي ديگرش است كه آن را با بست محكم مي كمي كوتاه
ــدگي   « ــراي خــودش ســاخته، زن ــايي كــه ب ــه طــور وحشــتناكي كمروســت و در دني او ب

  ).62: 1395ويليامز،»(كند مي
كنـد،   ا زنـدگي مـي  قاسمي، دختر افليجي كه در طبقة باالي خانة ميرزاآقـ  نامه نمايشدر 

  حركت است: گير و بي مانند دخترك باغ وحش پنجره گوشه
  گي اوني كه باالست يه دختر افليجه؟ مركوشيو: پس از كجا مي

  بينم. شو رو ديوار مي ميزاآقا: گاهي سايه
  اي؟ مركوشيو: چه جور سايه

  ).23 :1390حركت نشسته كنار پنجره (قاسمي، ميرزاآقا: ساية يه زن كه همينطور بي
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هـاي مركوشـيو و ميرزاآقـا     بنـدي در ميـان ديـالوگ    صداي چوب زير بغل چون ترجيع
  شود:  مي  تكرار

  مگه صداي چوب زيربغلش رو همين يه ديقه پيش نشنيدي؟
  دارد) اين صداي چيه؟ مركوشيو(نقابش را برمي
  ).32و36: 1390دارد) چوب زير بغل.(قاسمي، ميرزاآقا (نقابش را برمي

وحش تنسي ويليامز با همان نقـص عضـو و ويژگـي سـكون و انـزوا در      دخترك  باغ 
نمايشنامة قاسمي حضور يافته با اين تفاوت كه حضور فيزيكي نـدارد و قاسـمي آن را بـه    

 نامه نمايشسايه برده است و صداي چوب زير بغل او را پر رنگ كرده كه البته اين يكي در 
آفريده است. ريتم يكنواخت چوب زير بغـل در  ويليامز نيست و قاسمي آن را افزوده و باز

بيشتري بخشيده و سكون و انـزواي   قاسمي به انفعال و ناتواني سوژه برجستگي نامه نمايش
اي تقليل  اين بدن، جسمي معلول و دربند و به گونه«كند.  آن را هربار به مخاطب گوشزد مي

). 112: 1394دا نيسـت(بديو، يافته از هستي است كه چيزي بيشتر از مكان ساكن و ثابت ص
گيـرد و بـه    تدوام صداي چوب و در سايه بودن دختر، فاعليـت شـناخت را از سـوژه مـي    

حركـات بـدني،   « دهد. چـرا كـه صـداي راه رفـتن و ديگـر رفتارهـاي عـادي        مخاطب مي
هاي ادراك حسي شامل الگوهاي تكراري هستند كه بـدون   كنش كاري اجسام و برهم دست

). اين در حـالي  21: 1396جانسون،»(ناك و غيرقابل فهم است سره آشوب يكآنها تجربة ما 
كنـد. صـداي    است كه چوب زير بغل در مقام يك شيء صرفا ناتواني شخص را فاش مـي 

شود  اي مي هايش سخنگوي عجز انسان درمانده شود و با تكانه چوب جايگزين صداي پا مي
كه تصوير فلج و ناتواني اگزيسـتيِ انسـان    كه درام ابزورد منادي و مدعي آن است. همچنان

  هاي بِكت است.  واره و رمان  نامه نمايشهاي گوناگون، عنصر غالب  مدرن در شيوه
  

  گيري نتيجه. 7
هـاي ذهنـي،    اي مدرن و ابزورد است كه گرفتـاري  نامه نمايشحركت با شماست مركوشيو 

كشد. پريشاني ذهني انسان معاصر، در خود  روحي و اجتماعي انسان مدرن را به نمايش مي
عـاطفگي، شـك بدبينانـه، نـاتواني و      فرو رفتن و كمرنگ شدن يا عدم ارتباط اجتماعي، بي

هــاي غالــب ايــن  انفعــال ســوژه، نااميــدي، انديشــديدن بــه مــرگ و خودكشــي، مضــمون
اند كه به واسطة اقتباس از متون نمايشي و داستاني مـدرن، برجسـتگي بيشـتري     نامه نمايش
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هـاي طـوالني و    اند. قاسمي به جاي بسط مضامين مورد نظر خـود از طريـق ديـالوگ    يافته
هـا بـا اقتبـاس و برداشـت و تأثيرپـذيري از متـوني كـه         هاي تكرار شوندة شخصـيت  كنش

هاي مستقيم و تلويحي به آنها، زمينة ذهني مخاطـب را   اشاره  ديك دارند و بادرونماية ابزور
دهـد. بـدين ترتيـب،     كند و آمادگي بيشتري به دريافت مفـاهيم و مضـامين مـي    تقويت مي

نمايشنامة حركت با شماست مركوشيو، كالژي از اقتباس و برداشت و تأثيرپذيري است تـا  
دهد كـه كمـابيش نماينـدگان آن دسـته از مهـاجراني      سرگشتگي دو مهاجر ايراني را نشان 

نام سـنتيِ  اند.  هستند كه از سنت خود گسيخته و در مواجهه با غربِ مدرن دچار تروما شده
فرهنگـي و  - ميرزاآقا و دوگانـه نـام سـيدطه و مركوشـيو در شخصـيت اصـلي، دوگـانگي هـويتي        

صر بيگانه و امر مدرن كه گويـا بيشـتر   ها و تجربة عن دهد. بريدن از ريشه دچارشدگي را بازتاب مي
هـاي    است، سـوژه   بروز و تقويت داده نامه نمايشهاي  حس انزوا و يأس و تنهايي را در شخصيت

نمايشنامة قاسمي را از هم گسيخته است. ميرزا آقا، مركوشيو(سيدطه)، همسر آلماني مادام سونيا بـه  
ت پيشين و ناتواني در سازگار شـدن بـا امـر    دليل جدا شدن خودخواسته يا اجباري از سنت و هوي

نـه   در حركت با شماست مركوشيو» حركت«اند، و از اين روست كه  بيگانه به انزوا و پوچي رسيده
معنا، گنگ و ابزورد است كه  به مثابة پويايي و بالندگي بلكه نوعي زوال و قهقهرا و حركت به امر بي

  انگيزاند. ارانة مرگ را برمي
  
  ها نوشت پي

 

  كرده استترجمه » تئاتر ابسورد«اين كتاب را منصوره وفايي  با عنوان. 1
خود را به نام فـرد ديگـر جـا بزنـد و      ةدهد كه نويسنده بخشي از نوشت جعل ادبي زماني رخ مي .2

    ).276: 1982(كادن، وانمود كند كه شخص ديگري آن را نوشته است
  
  نامه كتاب

ن، ، ترجمه مراد فرهادپور و اميد مهرگاديالكتيك روشنگري). 1396آدورنو، تئودور؛ هوركهايمر، ماكس (
  چ اول، تهران: انتشارات هرمس. 

  ، ترجمه مراد فرهادپور، چ چهارم، تهران: انتشارات طرح نو.بكت). 1393آلوارز. آ (
، »ننـه دالور و فرزنـدانش   نامـه  نمـايش مباني تئاتر روايي برشت با استناد بـه  ). «1390استارمي، ابراهيم (

  .5- 24، صص61پژوهش ادبيات معاصر جهان، شماره 
  ، چ دوم، مشهد: انتشارات مهر دامون.مجموعه آثار نمايشي بكت). 1390ي( باش، عل
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 ، چ اول، تهران: انتشارات بوتيمار.در باب بكت). 1394بديو، آلن (

(افسانه هاملين)، ترجمه محمد صادق جابري فرد، تهـران:  زن رنگارنگ فلوت). 1395براونينگ، رابرت (
  انتشارات كتاب سبز.

  ، چ چهارم، تهران: انتشارات البرز. قصه نويسي). 1368براهني، رضا (
  ، ترجمه مهشيد نونهالي، چ چهارم، تهران: نشر ني.از كافكا تا كافكا). 1395بالنشو، موريس (

، ترجمه غالمرضا صراف، چ سـوم،  : مستخدم ماشيني و درد خفيفنامه نمايشدو ). 1392پينتر، هارولد(
 تهران: نشر دات.

  ، ترجمه جهانشاه ميرزابيگي، چ اول، تهران: انتشارات آگاه.بدن در ذهن). 1396انسون، مارك (ج
  ، چ دوم، تهران: انتشارات ققنوس.انكار حضور ديگري). 1394جمادي، سياوش(

ششم،  ). تئاتر تجربي( از استنانيسالوسكي تا پيتر بروك)، ترجمه مصطفي اسالميه، چ1390جيمز، روز (
  شارات سروش.تهران: انت

زاده، ج اول، چ پنجم، تهـران:   اصغر خبره ، ترجمه دكتر عليتسخيرشدگان). 1361داستايفسكي، فئودور(
  انتشارات آسيا. 

، ترجمــه مهــري آهــي، چ هفــتم، تهــران:     جنايــت ومكافــات ). 1388داستايفســكي، فئــودور ( 
  خوارزمي.  انتشارات

ترجمـه حسـين پاينـده، چ اول، تهـران: انتشـارات      ). بكت و تئاتر معنا باختگي، 1394رابرتس، جيمز (
  فرهنگ جاويد.

، ترجمـه ي سـيد جليـل شـاهري لنگـرودي، چ اول، تهـران:       از فيلم نامه تا فـيلم ). 1385سيگر، ليندا (
  انتشارات افراز. 

، ترجمه عالء الدين پازارگادي، چ دوازدهـم، تهـران: انتشـارات    رمئو و ژوليت). 1388شكسپير، ويليام (
  و فرهنگي. علمي

  ، چ اول، تهران: انتشارات چشمه. تئوري هاي فيلم نامه در سينماي داستاني). 1390شهبازي، شاهپور (
  ، چ اول، تهران: انتشارات پايا.كارنامه نثر معاصر). 1379عبداللهيان، حميد (

، »معاصرانگليسي) درام نويس 1930سيري در زندگي و آثار هارلود پينتر (). «1367آبادي، همايون ( علي
  .228- 241،صص16مجله تئاتر، ش 

  ، چ سوم، تهران: انتشارات هرمس.بادهاي غربي). 1392فرهادپور، مراد(
 ، چ دوم، تهران: انتشارات نيلوفر.حركت با شماست مركوشيو ).1390قاسمي، رضا (

   ، چ دهم، تهران: انتشارات نيلوفر.همنوايي شبانه اركستر چوبها ).1393قاسمي، رضا(
  ، چ اول، تهران: انتشارات كتاب نيستان. آناتومي ساختار درام). 1380قادري، نصراهللا(

  ، ج اول و دوم، تهران: انتشارات توس.ادبيات نمايشي در ايران ).1363پور، جمشيد ( ملك
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هايي از فرناندر آربال، تورنتـون وايلـدر،    نامه نمايش( ترجمه نامه نمايشچهار ). 1353مهديان، محمود (
  هارولد پينتر، پل آبلمان)، تهران: انتشارات متين.

، »تأثير متقابل ادبيات داستاني مدرن و تئاتر ابزورد). «1390محبي، پرستو و محمدجعفر يوسفيان كناري (
  .73- 86نشريه مطالعات تطبيقي هنر، سال اول، شماره دوم، صص

  ، چ هفتم، تهران: انتشارات سروش. شناخت عوامل نمايش). 1390مكي، ابراهيم (
، چ اول، تهــران: انتشــارات گــر و عبــث نمــا تجربــه- تئــاتر پيشــتاز). 1365نــاظرزاده كرمــاني، فرهــاد (

  دانشگاهي.   جهاد
، فصلنامه علمي و »ها و كاربردها اقتباس از ادبيات داستاني براي درام: زمينه). «1393نصيري، مهدي.(

  .77- 69، صص58ي تئاتر، شپژوهش
  ، چ اول، تهران: انتشارات شباويز. سير شطرنج ايران در جهان). 1378نوايي، عبدالحسين (

  .، ترجمه مرجان بخت مينو، چ هفتم، كرج: انتشارات مينواي باغ وحش شيشه). 1395ويليامز، تنسي(
، ترجمـه علـي معصـومي و    بـارت  درآمدي تاريخي بر نظرية ادبي از افالتون تا). 1393هارلند، ريچارد(

  شاپور جوركش، چ چهارم، تهران: نشر چشمه.
، چ اول، تهـران:  نقد و تحليل وگزيـده داسـتان هـاي صـادق هـدايت     ). 1381هاشمي، محمد منصور (

  انتشارات روزگار. 
  ). سه قطره خون، چ سوم، تهران: انتشارات نيمروز.1333هدايت، صادق(
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