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فصل
ابرازشجاعتدرنبردلپانتو1

ميگل دِ سروانتس 24 ساله نرده  های لبة عرشة كشتی را محکم 
گرفته بود تا تعادلش را حفظ كند. كشتی پر از سربازان مسلح 
بود. كشتی كه در حال حمله بود، به سرعت حركت می كرد. 
امواج متالطم آن را تکان می دادند و باال و پایين می بردند. مرد 
جوان از جایگاه مناسبش می توانست ببيند كه كشتی های دشمن 
به سرعت نزدیک می شوند. این كشتی ها سرتاسر افق دید او را 
پر كرده بودند؛ و عرشه های چوبيشان پر از جنگجویانی بود كه 
او می دانست تنها هدفشان كشتن او و همراهانش است. كسی 
از شروع حمام  پيش  لحظات  واپسين  در  نمی داند سروانتس 
بار دیگر پيش  اما شاید یک  خون در چه فکری بوده است. 
خود مرور می كرده كه چگونه در آن روز شوم از روزهای سال 

1571 گذرش به آب های یونان افتاده است.
سروانتس اسپانيایی یک سال قبل از آن به عنوان سرباز در 
ارتش نامنویسی كرده بود، و همراه سه هزار سرباز دیگر تحت 
اسپانيایی قرار  افسر برجستة  مونکادا  فرماندهی دون ميگل دِ 

ميگل دِ سروانتس از جملة سربازان اتحادیة مقدس بود كه در سال 1571 و در نبرد 
دریایی لپانتو در یونان با ترک های عثمانی جنگيدند. 



10

شخصیت های تأثیرگذار

داشت. واحد مونکادا در ناپل، شهری كوچک در ساحل غربی 
ایتاليا، مستقر بود. در آن زمان ناپل و خليج پهن و تماشایی اش 

متعلق به اسپانيا بود. 
شاید یکی از دالیل پيوستن سروانتس به ارتش تمایل او به 
جنگ با ترک های عثمانی بوده باشد. مدتی بود كه امپراتوری 
عثمانی، كه مركزش در خاورميانه بود، بخش هایی از اروپای 
شرقی را تهدید می كرد. عثمانی ها مسلمان بودند، در حالی كه 
تقریباً تمام اروپایيان از جمله اسپانيایی ها دین مسيحی داشتند. 
رهبران اروپا به ویژه پاپ پيوس پنجم فکر می كردند ترک های 
عثمانی تهدیدی جدی برای اعتقادات و شيوة زندگی آنان به 
شمار می روند. سروانتس هم با این نظر موافق بود: او مشتاق 
بود در مقابل كسانی كه نيروهای مهاجم می دانستشان از وطن 

و دینش دفاع كند.
در ژوئيه سال 1570 این خطر شرقی از هميشه جدی تر شد. 
قوای عثمانی به جزیرة بزرگ قبرس واقع در دریای مدیترانه  
حمله كردند. پاپ با فراخواندن تمام كشورهای مسيحی نشين 
به یکپارچگی به این حمله واكنش نشان داد. خيلی ها به این 
دعوت پاسخ دادند كه منجر به تشکيل اتحادیة مقدس در اوایل 
ایتاليای  )در  جنووا  جمهوری  ونيز،  اسپانيا،  شد.   1571 سال 
فعلی( و دوک نشين ساوی )در جنوب شرقی فرانسة امروزی( 

از جمله اعضای این مجمع بودند. 
اتحادیة مقدس فوراً یک ناوگان جنگی بزرگ تدارک دید. 
از  بيش  و  جنگی  كشتی  فروند  سيصد  از حدود  ناوگان  این 
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این  فرمانده  بود.  شده  تشکيل  جنگجو  و  مالح  هزار  هفتاد 
نيروها دون خوان اتریشی برادر ناتنی فيليپ دوم پادشاه اسپانيا 
به  دریایی  دزدان  كشتی های  نابودی  با  قبالً  خوان  دون  بود. 
عنوان قهرمانی جنگی به شهرت رسيده بود. در سپتامبر سال 
1571 او به ناوگانش دستور داد به سوی یونان حركت كنند 
و در آن جا جلوی پيشروی عثمانی ها را بگيرند. سروانتس در 
ایتاليایی به نام  كشتی اي به نام ماركيزا گماشته شد كه فردی 

فرانسيسکو دو سانتو پی یترو ناخدایش بود.

امپراتوری عثمانی 
تهدیدی برای 

كشورهای عضو 
اتحادیة مقدس به 

شمار می رفت.

روسيه

600 كيلومتر

600 مایل
دریاي خزر )كاسپين(

امپراتوري
 صفویه

صحرای
عربستان

اتحادیة مقدس
امپراتوري عثماني
امپراتوري اسپانيا

را   1570 سال  مرزهاي  نقشه 
نشان مي دهد.

دریاي مدیترانه

اقيانوس 
آرام

اروپا

آمریکاي 
شمالي اقيانوس 

اطلس

پرتغال

امپراتوري 
مقدس روم 

ونيز

اسپانيا ایاالت پاپی

الجزایر

صحرای 
آفریقا

آمریکای 
جنوبي 

دریاي 
شمال ـ ليتواني لهستان 

مجارستان

دانمارک سوئد
نروژ

اسکاتلند

انگلستان

فرانسه
امپراتوري عثماني

دریاي سياه
روسيه
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جنگی  ناوهای  از  بسياری  همچون  ماركيزا  دوره،  آن  در 
می كرد  استفاده  باد  نيروی  از  هم  حركت  برای  اروپا  چوبی 
و هم از نيروی پاروزنان؛ تقریبًا 39 متر طول داشت و تنها 
پنج متر پهنا. این ابعاد باعث می شد دویست پاروزن، سيصد 
مالح و دویست جنگجویی كه به همراه سالح ها و غذاها در 
كشتی بودند، فضای كافی نداشته باشند. چنين كشتی هایی، با 
آن همه افراد و تجهيزاتی كه در فضای كوچکشان به زور جا 
داده شده بود، بسيار تنگ و كثيف و متعفن بودند. موش ها 
اوضاع  این  بودند.  فراوان  كشتی ها  این  در  نيز  حشرات  و 

مارک آنتونيو كولونا )نفر 
چپ( و سباستيانو وني یر 

در رهبری نيروهای 
اتحادیة مقدس در نبرد 

لپانتو به دون خوان 
اتریشی یاری رساندند.
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سروانتس را پریشان كرد. او كه دچار دریازدگی و تنگی نفس 
بودند،  زده  نيش  را  همه جایش  و شپش ها  بود، كک ها  شده 
و از كثيفی خودش و همراهانش حالش به هم می خورد، در 
خالل هفته  های پيش از جنگ، زندگی فالكت باری در كشتی 

گذراند.
عاقبت، مشقت سروانتس به بيماری تبدیل شد. كمی قبل 
از حملة ناوگان اتحادیه به عثمانی ها در نزدیکی لپانتو در شرق 
به  پي یترو  ناخدا سانتو  را زمينگير كرد.  او  یونان، تب شدید 
سروانتس گفت كه می تواند در طول نبرد زیر عرشه استراحت 
كند، اما او امتناع كرد. سروانتس در حالی كه سالح هایش را 
در دست گرفته بود و كشان كشان روی عرشه حركت می كرد، 

به سانتو پي یترو و دیگر افسران كشتی گفت:
آقایان، تا امروز در هر وضعيتی كه در آن اعليحضرت درگير 
نبردی شده است كه من هم به شركت در آن امر شده ام، 
همچون سربازی خوب و به درستی خدمت كرده ام. اكنون 
نيز به خوبی گذشته خدمت می كنم، گرچه بيمار و تبدارم. 
بهتر است در خدمت خدا و اعليحضرت باشم و برای آن ها 

بميرم تا این كه در زیر عرشه پنهان شوم.1

سپس با احترام تعظيمی كرد و افزود: »ناخدا، مرا در خطرناک ترین 
موقعيت ممکن بگذارید... از جایم تکان نمی خورم و در حال 

نبرد می ميرم!«2
قرار  سروانتس  شدید  وظيفه  شناسی  تأثير  تحت  ناخدا 
گرفت و به او اجازة جنگ داد، و حتی این مرد جوان را به 
سرپرستی دوازده مرد دیگر گماشت كه وظيفه شان محافظت 
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از یکی از جوانب كشتی بود. سروانتس هنگام رویارویی دو 
ناوگان متخاصم در هفتم اكتبر سال 1571 در این جایگاه قرار 

گرفته بود.
با  ناوگان جنگی هر دو طرف  آغاز شد،  همين كه جنگ 
كشتی ها  این  كردند.  یکدیگر حمله  به  كشتی  تيزه های جلوی 
تيزه های محکم چوبی یا آهنی داشتند كه در نوک دماغه یا جلوی 
كشتی قرار می گرفت. چنانچه این ابزار با سرعت به بدنة كشتی 
دشمن برخورد می كرد، آن را سوراخ می كرد و باعث غرق شدن 
كشتی می شد. جنگجویان هر دو طرف با شمخال هایشان بارانی 
مرگبار از گلوله  های سربی را بر سر هم می باریدند. بعضی از 
ناخدایان نيز كشتی خود را پهلو به پهلوی كشتی دشمن حركت 
می دادند؛ و به این ترتيب سربازان از یک كشتی به درون كشتی 

نيروهای اتحادیة 
مقدس با سالح ها و 
فنون جنگی مختلف 

به كشتی های 
عثمانی ها حمله 

كردند.
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شمخالی كه سروانتس و 
دیگر سربازان در نبرد لپانتو 

به كار بردند، شکل اولية 
تفنگ های دستی امروزی 
بود. وقتی صاحب اسلحه 

ماشه را می كشيد، جرقة 
كوچکی باروت های درون 

تفنگ را مشتعل می كرد، كه 
بر اثر آن گلوله ای سربی 
شليک می شد. در اوایل 

قرن شانزدهم، سربازان در 
سراسر اروپا از شمخال 

استفاده می كردند. اما 
شمخال دو ایراد اساسی 
داشت: نخست، پر كردن 

مجددش خيلی طول 
می كشيد؛ و دوم آن كه بُرد 
مؤثر آن تنها 45/5 متر بود.

دیگر می پریدند و با گرز و شمشير تن به تن 
می جنگيدند.

می گرفت،  شدت  جنگ  كه  همان طور 
شليک  پياپی  خود  شمخال  با  سروانتس 
تأثير  تحت  تا  می كوشيد  همچنين  می كرد. 
نگيرد.  قرار  اطرافش  ترسناک  صحنه  های 
شيپورها،  نواختن  پاروها،  شدن  خرد  صدای 
انسان ها گوشخراش  فریاد  و  تفنگ ها  شليک 
بود. بعدها یکی از سربازان ایتاليایی آن روز را 

چنين توصيف كرد: 
نفير شيپورها ... و صدای طبل ها وحشتناک 
اما سر و صدای شليک شمخال ها  شد، 
و غرش توپخانه از آن هم وحشتناک تر 
بود. فریادها بسيار گوشخراش و غریوها 
بسيار شدید بود... آدم از آن همه وحشت 
دیوانه  مردها  این  می شد...  سردرگم 

و  می خندند  می كشند،  زوزه  می زنند،  فریاد  آن ها  شده اند، 
می گریند.3

در بحبوحة این آشوب و قصابی، سروانتس ناگهان احساس 
كرد گلوله های دشمن بدنش را تکان می دهد: دو گلولة سربی 
وارد سينه اش شد و سومی به دستش اصابت كرد. او بعدها این 
واقعه را چنين توصيف كرد: »احساس كردم سينه ام جراحت 
این  با  است.«4  تکه شده  هزار  و دست چپم  برداشته  عميقی 
همه، این جراحات جدی برای متوقف ساختن این مرد جوان 
و مصمم كافی نبود. او در ميان حيرت همقطارانش تمام توانش 
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را جمع كرد تا سر پا بایستد و جنگ را از سر 
بگيرد. 

عاقبت، بر سروانتس و یارانش روشن شد 
كه نيروهای اتحادیة مقدس بر ارتش عثمانی 
فائق آمده است. او بعدها از لحظة شورانگيز 

پيروزی چنين یاد كرد:

از  ما  شيپورهای  صدای  شنيدن  با  ترک ها 
از  و  آگاه  و شکست خودشان  ما،  پيروزی 
ترس زهره ترک شدند. ندای بلند پيروزی كه 
به روشنی روز در فضا طنين انداز شده بود، 

نشان می داد كه مسيحی ها پيروز شده اند.5

از  اما  شد،  مجروح  این جنگ  در  سروانتس 
بيرون آمد. دست چپش به شدت  آن سربلند 
له شده بود و برای هميشه از كار افتاد. از آن 
پس، خيلی از آشنایانش او را از روی محبت 
می زدند.  صدا  لپانتو«  جنگ  بی دست  »مرد 
نوشت:  چنين  جراحتش  مورد  در  بعدها  او 
برسد،  نظر  به  بدظاهر  است  ممکن  »گرچه 
حاصل  زیرا  می داند،  زیبا  را  زخم  این  او 
به یادماندنی ترین و عالی ترین لحظاتی بوده كه روزگار به خود 

دیده است.«6
باید به  روشن است كه سروانتس قویًا باور داشت آدم ها 
الهامبخش  باور  این  و  بجنگند.  می دانند،  برحق  آنچه  خاطر 
اعمال او بود: نخست در مقام سرباز و سپس در مقام نویسنده. 

دون خوان، فرمانده ناوگان 
اتحادیة مقدس در نبرد لپانتو، 

در سال 1547 به دنيا آمده 
بود. او پسر كارلوس اول 

پادشاه اسپانيا، و برادر ناتنی 
پادشاه فيليپ دوم بود. دون 

خوان در سال 1568 گروهی 
از دزدان دریایی را كه 

مقرشان در شمال آفریقا بود، 
شکست داد. سه سال بعد، 

فيليپ او را به فرماندهی 
ناوگان اتحادیة مقدس كه 
عازم یونان بود، گماشت. 

پيروزی قاطع دون خوان در 
لپانتو او را در سراسر اروپا 
به قهرمان بدل كرد. شاعر 

انگليسی جی. كی. چسترتون 
بعدها در شعر لپانتو از او 

بی اندازه تجليل كرده است. 
دون خوان در سال 1578 
و طی عملياتی جنگی در 

بلژیک درگذشت.
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یافتند.  راه  نيز  تخيلی اش  داستان های  به  واقعی اش  تجربيات 
شخصيت اصلی بزرگ ترین رمانش، شواليه ای كه دون كيشوت 
سروانتس  خود  باورهای  و  تجربيات  از  انعکاسی  دارد،  نام 
است. دون كيشوت دوست داشت زندگی اش را در راه افتخار 
در  كه خالقش  كاری  یعنی درست همان  كند،  فدا  عدالت  و 

آب های خونين لپانتو كرده بود.

دون خوان و نيروهایش 
پيروزیشان بر عثمانی ها را 

جشن گرفته اند.





میگل ِد سروانتس

19

فصل
2

مردی كه یکی از محبوب ترین آثار داستانی جهان، یعنی دون 
آمد.  دنيا  به  اسپانيا  در   1547 سال  در  نوشت،  را  كيشوت، 
اطالعات مربوط به زادگاه سروانتس كاماًل مشخص است: او 
در آلکاال دِ اِِنارس، شهری در 32 كيلومتری شمال شرق مادرید 

در مركز اسپانيا، پا به جهان گذاشت. 
با این همه، تاریخ دقيق تولد سروانتس روشن نيست. اما 
مدارک غسل تعميد او سالم به جا مانده اند، و تاریخ نهم اكتبر 
سال 1547 را نشان می دهند. در آن زمان رسم بود كه نوزادان 
زیرا  دهند،  تعميد  غسل  وقت  اسرع  در  تولدشان  از  پس  را 
ميزان مرگ و مير نوزادان بسيار باال بود. خيلی از بچه های تازه 
متولدشده تا قبل از یک سالگيشان از دنيا می رفتند. اسپانيایی ها 
هم كاتوليک های متعصبی بودند و می خواستند مطمئن شوند 
داده  تعميد  غسل  مرگشان  از  پيش  بداقبال  كودكان  این  كه 
این  اساس  بر  شود.  تضمين  بهشت  به  ورودشان  تا  شده اند 
 29 در  ميگل  كه  می زنند  تخمين  امروزی  محققان  واقعيات، 

سپتامبر یا یکی دو روز زودتر یا دیرتر به دنيا آمده باشد.

مهاجرتخانوادگی

تصویری از بندر سویل اثر آلونسو سانچز كوئلو، متعلق به قرن شانزدهم.
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از دوران كودكی ميگل، از جمله زندگی 
زیادی  چيز  تحصيالتش،  و  خانوادگی 
عمدتًا  و  بعدها  شرح حال  نویسان  نمی دانيم. 
و  اسناد  از  آمده  دست  به  نتایج  اساس  بر 
ذكری  بستگانش  و  او  از  كه  دولتی  مدارک 
به ميان آورده اند، آنچه را در بارة او می دانيم 
دوران  نوشته های  در  كردند.  گردآوری 
وجود  كوتاه  بخش  چند  نيز  بزرگسالی اش 
دوران  اوضاع  از  شرحی  ظاهراً  كه  دارد 

جواني خود او هستند.
یکی  نيز  پسرک  تعميد  غسل  مدرک 
نام  مدرک  این  در  است.  مدارک  این  از 
دونيا  و  سروانتس  دِ  رودریگو  والدینش 
دیگر  است.  شده  ذكر  كورتيناس  دِ  لئونور 
شواهد موجود حاكی از آنند كه رودریگو جراح بوده است. 
البته، در آن زمان، این واژه به معنای امروزی اش، یعنی پزشکی 
نمی رفت.  كار  به  می دهد،  انجام  را  جراحی  اعمال  كه  ماهر 
پزشک  دستيار  نوعی  عماًل  جراح  وسطا،  قرون  اسپانيای  در 
دیگر  و  شکسته بندی  كار  داشت  اجازه  دستياری  چنين  بود. 
موارد جزئی مربوط به طبابت را انجام دهد؛ اما فاقد مهارت و 

موقعيت اجتماعی یک پزشک تام و تمام بود. 
كم تری  خيلی  پول  پزشک  به  نسبت  جراح  به عالوه، 
درمی آورد، بنابراین خانوادة سروانتس هيچ گاه وضع مالی خيلی 
خوبی نداشتند. در واقع، اغلب به سختی دخل و خرج خود را 

در گواهی غسل تعميد 
سروانتس، صادره از كليسای 

مریم مقدس كبير در آلکاال 
دِ  اِنارس آمده است: »یکشنبه 

نهم ماه اكتبر سال هزار 
و پانصد و چهل و هفت 

ميالدی ميگل پسر رودریگو 
دِ سروانتس و همسرش 

دونيا لئونور و پسرخواندة 
خوان پاردو غسل تعميد داده 

شد. جناب كشيش سّرانو، 
راهب و خادم بانوی ما، 

غسلش داد، به گواهی... من 
كه او را غسل دادم و نامم را 

نوشتم.«7 
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یکی می كردند. چه بسا این اوضاع دونيا لئونور همسر رودریگو 
را آزار می داده است. در نمایش تک پرده ای قاضی دادگاه طالق 
كه سروانتس سال ها بعد نوشت، یکی از شخصيت ها همسر 
یک جراح است. شکایتی كه در پاراگراف بعدی از زبان او نقل 
شده است، شاید تا حدی برگرفته از همان كلماتی باشد كه او 

از زبان مادر خودش می شنيده:
فریبش را خوردم و با او ازدواج كردم. او به من گفت پزشکی واقعی 
و نبض گير است در حالی كه بعدها معلوم شد فقط جراح است، 
كسی كه دررفتگی را جا می اندازد و كسالت های جزئی را درمان 

می كند كه باعث می شود نصف یک پزشک ارزش داشته باشد.8

جراح می توانست امور 
جزئی مربوط به طبابت 

نظير بخيه زدن پای 
مجروح را انجام دهد.
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مردی  رودریگو  متوسط،  اجتماعی  موقعيت  و  درآمد  به رغم 
می شد، خودش  ممکن  كه  وقت  هر  بود.  جاه طلب  و  مغرور 
را نجيب زاده معرفی می كرد. اعضای طبقة نجيب زادگان ادعا 
می كردند كه از تبار خانواده های اشرافی اسپانيا هستند، و اگر 
مزایای  از  داشتند،  موضوع  این  اثبات  برای  را  الزم  مدارک 
پرداخت  از  آن ها  مثاًل  می شدند.  برخوردار  خاصی  اجتماعی 
ماليات معاف بودند. به عالوه، اگر قادر به پرداخت بدهيشان 
نبودند، كسی نمی توانست مطابق رسم رایج روزگار آنان را به 
زندان بفرستد. رودریگو سندی نداشت كه ثابت كند نجيب زاده 
است. بنابراین، گاهی كه اوليای امور می خواستند مداركش را 

ببينند، به دردسر می افتاد. 
اندازه ای  تا  موقعيتش  ارتقای  برای  رودریگو  تالش های 
چشمگير  پيشرفت های  از  بردن  سود  به  او  تمایل  از  ناشی 
كشورش بود. در آن دوران، اسپانيا قدرتی جهانی بود. كارلوس 
داشت.  نيز  را  پنجم  شارل  امپراتور  عنوان  اسپانيا  پادشاه  اول 
عالوه بر اسپانيا، قلمرو وسيع او جزایر ساردنی و سيسيل در 
عمدة  بخش  و  آفریقا  شمال  از  بخش هایی  مدیترانه،  دریای 
شارل  می شد.  شامل  نيز  می ناميم  آمریکا  امروزه  كه  را  جایی 
همچنين وارث بخش هایی از آلمان، اتریش و هلند بود. این 
امپراتوری قدرتمند ثروتی بی كران به هم زده بود كه رودریگو 

دِ سروانتس اميدوار بود سهمی از آن داشته باشد.
دونيا لئونور مادر ميگل، برخالف پدر او، دوست نداشت 
اجدادش  و  پدربزرگ ها  بزند.  نسبش حرفی  و  اصل  بارة  در 
به  را  دینشان  كه  یهودیانی  یعنی  بودند،  )نوكيش(  ُكنِورسو 
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كاتوليسيسم تغيير داده بودند. یهودیان مدت ها در اسپانيا مورد 
چنين  از  فرار  برای  آن ها  از  بسياری  بودند.  تبعيض  و  تنفر 
برخوردی دین خود را تغيير داده بودند. اما این تردید هميشه 
وجود داشت كه برخی از ایشان واقعاً مارّانو باشند: مسيحيان 
ادامه  خود  یهودی  رسوم  و  آداب  به  مخفيانه  كه  دروغينی 
به  از  پيش  كمی  مظنون  ماّرانوهای  از  نفر  هزاران  می دادند. 
دنيا آمدن دونيا لئونور كشته شدند. گرچه او كاتوليک صادق 
و مؤمنی بود، احتماالً تمام زندگی اش را با ترس از دستگيری 

گذراند. 
نيز  فرزندانش  به  را  كاتوليکی اش  باورهای  لئونور  دونيا 
انتقال داد. ميگل چهارمين فرزند از هفت بچة او و رودریگو 
نام آندرس، در سال 1543 متولد شده،  به  اولی، پسری  بود. 

دختری یهودی متهم به 
جادوگری.
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اما در دورة شيرخوارگی مرده بود. بعد از او دو دختر به دنيا 
آمده بودند: آندرئا )1544( و لوئيزا )1546(. پس از ميگل نيز 
پسر دیگری متولد شد )1550( كه نام پدرش رودریگو را بر 

او نهادند، و در آخر هم خوان )1554( متولد شد.
رودریگو، دونيا لئونور و چهار فرزند بزرگ ترشان ابتدا در 
خانه  ای كوچک و نه چندان راحت در آلکاال دِ اِنارس زندگی 
یافتن  بهبود  اميد  با  اما رودریگو در سال 1551 و  می كردند، 
اوضاعشان خانواده  اش را به واالدوليد )وایادوليد( منتقل كرد. 
از  مادرید یکی  واالدوليد در دویست كيلومتری شمال غرب 
برای  رؤیاهای رودریگو  اما  بود.  زمان  آن  آبادترین شهرهای 
كسب موفقيت نقش بر آب شد: او كه قادر به پرداخت دیون 
مخصوص  زندان  در  را  ماهی  چند  نبود،  خود  تزاید  به  رو 

بدهکاران گذراند.
آزاد شد، خانواده  اش  ِپدر در سال 1553  وقتی سروانتس 
همان جا  ميگل شش ساله  شاید  برگرداند.  آلکاال  به  دوباره  را 
خواندن را آموخته باشد. هيچ مدركی وجود ندارد كه او در 
بر  اكثر محققان  باشد، و  به مدرسه ای رسمی رفته  آن دوران 
این باورند كه آلونسو دِ وی یراس یکی از اقوام دورشان اصول 
خواندن و نوشتن را به او آموخت. در آن زمان، آلکاال شهری 
و  كتاب  ناشر  شماری  به عالوه،  بود.  سرزنده  و  دانشگاهی 
همين ها  شاید  و  داشت.  وجود  آن جا  در  كتابفروشی  چندین 

زمينه  ساز ورود ميگل نوجوان به جهان ادبيات بوده اند. 
معلوم نيست این پسر نوجوان چه مدت در زادگاهش باقی 
ماند. برخی شواهد حاكی از آن هستند كه او سال بعد، یعنی در 
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سال 1554، همراه والدینش برای اقامتی طوالنی به كوردوبا در 
جنوب اسپانيا رفت. شاید ميگل در آن جا به مدرسة یسوعی ها 
رفته باشد. یسوعی ها یکی از رسته های راهبان كاتوليکی بودند، 
و هستند، كه به سبب ازخودگذشتگی در راه یاد دادن و یاد 

گرفتن مشهور شده بودند. 
در سال 1555 كه ميگل هشت ساله بود، یک مدرسة یسوعی 
در كوردوبا تأسيس شد. هيچ مدرک قاطعی وجود ندارد كه او 
در آن مدرسه ثبت نام كرده باشد؛ اما مطلبی كه بعدها نوشت 

محل تولد 
سروانتس در 

آلکاال دِ اِنارس 
امروزه موزه شده 

است.
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پدران  تعليمی  رفتار  نحوة  بارة  در  عميق  دانشی  نشان دهندة 
مذهبی یا كشيش ها با پسران جوان در چنين مدارسی است. او 

در رمان گفتگوی سگ ها می نویسد: 
من از دیدن عشق... و هنری كه پدران و استادان مقدس با 
آن پسرهای جوان را تعليم می دادند، بسيار مشعوف شدم... 
مشاهده كردم كه با چه نرمشی آن ها را شماتت می كنند، با 
چه مهری تنبيهشان می كنند، چطور با ذكر مثال هایی به آنان 
الهام می بخشند، برای تشویق به ایشان جایزه می دهند، و چه 

دوراندیشانه خواسته هایشان را برآورده می كنند.9

در  نبود.  پایان سفرهای خانوادة سروانتس  كوردوبا  در  اقامت 
سال 1564 كه ميگل هفده یا هجده ساله بود، رودریگو آن ها را 
به سویل )سویيا( شهری مهم در جنوب غربی اسپانيا برد. شاید 
ميگل جوان در آن جا مدتی كوتاه به مدرسة محلی یسوعی ها 
احتماالً  باشد، پس  آن جا درس خوانده  ميگل  اگر  باشد.  رفته 
عمویی مهربان شهریه  اش را پرداخته، چون رودریگو اندوخته  ای 

نداشت.
آخرین نقل مکان خانواده كه بر زندگی ميگل تأثير گذاشت، 
بار، او و سایر اعضای خانواده در  دو سال بعد رخ داد. این 
مادرید ساكن شدند كه همان تازگی ها پایتخت جدید اسپانيا 
شده بود. شواهدی محکم نشان می دهند كه ميگل جوان آن جا 
به مدرسه  ای محلی رفته است. خوان لوپز دِ اویوس تحت تأثير 
هوش و پشتکار و استعداد نویسندگی ميگلِ دانش  آموز قرار 
یادداشتی  اویوس  از  دوستانی صميمی شدند.  دو  آن  گرفت. 
به جا مانده كه در آن ميگل جوان را »شاگرد عزیز و محبوب 

ما«10 خوانده است.
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در سال 1568، اویوس به ميگل مأموریتی مخصوص داد. 
اليزابت والوئا همسر فيليپ دوم پادشاه اسپانيا به تازگی و در 23 
سالگی مرده بود. سرپرست مدرسه از این مرد جوان خواست 

تا چهار مرثيه، شعر یا ترانة غم انگيز در رثای 
چنين  شعر  نخستين  بسراید.  ملکه 

به  غمگينم  »ترانة  می شد:  شروع 
سوی كه خواهد رفت؟ آیا ممکن 
است صدایش در گوش كسی 
اندوه  اشک  و  شود  طنين انداز 
و دل شکستگی را از چشمانش 
این  زیبایی  نسازد؟«11  جاری 

واژگان نشان می دهد كه اویوس 
شخص درستی را برای نوشتن این 

مراثی انتخاب كرده بوده است. اما او 
نتوانست پيش بينی كند كه تقدیر شاگرد 

نویسندة  بزرگ ترین  كه  است  این  درخشانش 
اسپانيا شود. 

اليزابت والوئا ملکة اسپانيا 
 .)1568-1545(
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ميان نوشتن مرثيه برای ملکة درگذشته و شركت ميگل دِ سروانتس 
در جنگ لپانتو فاصله افتاد. اطالعات ما از وقایع زندگی او در 
این سه سال بسيار كلی است. شواهد نشان می دهند كه او از 
اسپانيا به ایتاليا سفر كرده بوده. اما محققان هنوز بر سر انگيزة او 

برای ترک كشور زادگاهش اختالف نظر دارند. 
سروانتس در نخستين سال ترک اسپانيا به ارتش پيوست، اما 
دالیل او برای انجام دادن این كار نيز مشخص نيست. او پس از 
جنگ لپانتو كه در آن زخمی شد، چهار سال دیگر در خدمت 
ارتش باقی ماند. در خالل آن دوران، شاهد حمله های بيش تری 
نمانده  جا  به  دالوری ها  این  دقيق  جزئيات  متأسفانه  اما  بود. 
بنابراین، صرفًا می توان طرح كلی زندگی سروانتس را   است. 
طی سال های 1569 تا 1575 تصویر كرد. با این حال می توان 

فعاليت های عمدة او را با قطعيتی معقول دنبال كرد. 
مثاًل، شکی نيست كه سروانتس تا دسامبر سال 1569 دیگر 
همچنين  بود.  ساله   22 زمان،  آن  در  بود.  شده  ساكن  رم  در 

ميگل دِ سروانتس در ميان سربازانی بود كه در سال 1573 شهر تونس را تسخير كردند.
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شده  استخدام  واتيکان  در  پایين  مقامی  با  او  كه  داریم  یقين 
و  پاپ  زندگی  و  كار  محل  كه  بود  رم  از  بخشی  آن جا  بود. 
دیگر رجال بلندمرتبة كاتوليک به شمار می رفت و امروزه نيز 

این گونه است. 
آنچه محققان امروزی بر سرش اختالف نظر دارند این 
است كه چرا این مرد جوان اسپانيا را ترک كرد و چگونه 
این شغل را در واتيکان به دست آورد. یک نظریه این است 
نزاعی  درگير  مادرید  در  زندگی  دوران  در  سروانتس  كه 
شاه  قصر  نزدیکي  در  دوئل  كشيد.  دوئل  به  كارش  و  شد 
فيليپ انجام شد. دوئل كردن در فاصله ای چنين نزدیک به 
قطع  مجازاتش  و  می شد  محسوب  جرم  سلطنتی،  اقامتگاه 
دست راست شخص شروع كننده بود. این طور می گویند كه 
سروانتس برای فرار از مجازات از كشور گریخت. بخشی 
از شواهد موجود برای اثبات این سناریو در بخش هایی از 
این نوشته ها  به چشم می خورند. در  او  واپسين نوشته های 
و  می كنند  دوئل  كه  دارند  اسپانيایی حضور  شخصيت هایی 
این  معتقدند  كارشناسان  برخی  می گریزند.  ایتاليا  به  سپس 
نشئت  سروانتس  خود  واقعی  تجربه های  از  داستانی  وقایع 

گرفته اند. 
آن ها  گمان  به  مخالفند.  نظریه  این  با  محققان  دیگر  اما 
واقعة  می گویند  آنان  داستانند.  صرفًا  داستانی  قطعات  این 
محتمل تر این است كه به سروانتس در واتيکان شغل داده 
باشند و او به همين دليل اسپانيا را ترک كرده باشد. اواخر 


