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پیشگفتار
پل چوبی هنوز آنجاست 1.خانهای که شکسپیر آن را منزلش
مینامید و نیز مدرسه و کلیسایی که پس از تولدش در  1564در
آنها حضور مییافت ،هنوز به همان صورت در شهر بازرگانی
و زیبای استرتفورد ـ اِپان ـ اِی ِون 2بر جای هستند .اگر ویلیام
میتوانست با شما به شهر زادگاهش برگردد ،مطمئن ًا به آن بازاری
میبردتان که در آن هر پنجشنبه پدرش و دیگر بازرگانان کاالهای
خود را میفروختند .شما را به حیاط مهمانخانههایی میبرد که
بازیگران نمایشهای سیار در آنها برنامه اجرا میکردند .حتی
ممکن بود مدرسة گرامر را که در آن آموزگاران دستور زبان را به
مغز دانشآموزان جوان فرو میکردند ،نشانتان بدهد ــ همانجا
که زیبایی واژگان ،بهویژه ،در دل و روح یکی از دانشآموزان
پسر جای گرفت.
جان و مری آردن شکسپیر با به دنیا آمدن ویلیام در ،1564
تصور نمیکردند که چه آیندة درخشانی در انتظار نخستین پسرشان
است؛ او روزی برای ملکه الیزابت اول تئاتر اجرا خواهد کرد و
نامش تا ابد با نام او پیوند خواهد خورد.
در  ،1564الیزابت اول ــ تنها فرزند شاه هنری هشتم و آن
بولین ــ  31سال داشت و شش سال بود که ملکة انگلستان
شده بود .انگلستان در دورة الیزابت مانند بسیاری از کشورها در
طول تاریخ ،هم روزهای تابناک داشت و هم روزهای بیفروغ.
انگلستان ترکیبی بود از فقیر و غنی ،سالمتی و بیماری ،و فراوانی
 .1جملهها یا عبارتهایی که به صورت سیاه در آغاز هر فصل آمده ،از نمایشنامهها
یا شعرهای شکسپیر نقل شده است.ـ م.
2. Stratford – upon – Avon

و قحطی .هرچند در مرزهای داخلی این کشور صلح و آرامش
برقرار بود ،ملکه نیروهایش را برای جنگ به سرزمینهای دیگر
میفرستاد ،و مردم انگلستان برای آنکه اندکی از این درگیریها
رهایی یابند ،به تفریح و سرگرمی میپرداختند.
ویلیام شکسپیر در کشوری به دنیا آمد که بازیها ،ورزشها و
بازارهای خاص خودش را داشت .از بخت خوش ،الیزابت خود
به نمایش خوب عالقهمند بود .توجه و لطف خاص او به تفریح
و سرگرمی ،چه کوچک و چه بزرگ ،او را نزد مردم انگلستان
محبوب کرد و همچنین ،صحنة تئاتر را برای نبوغ شکسپیر آماده
ساخت .شکسپیر که به شهر آمد ،تئاتر در لندن فعال بود .در طول
بیست سال ،ویلیام شکسپیر تئاتری چنان بینظیر به انگلستان ارائه
کرد که برایش شهرت و ثروت به ارمغان آورد .نمایشهای او
دلهای مردم انگلستان را تسخیر کرد ،زیرا این آثار با درونیترین
احساسات و عواطف مردم سخن گفتند .همة اینها را با سبک و
ذکاوتی حیرتانگیز انجام داد.
نمایشهای شکسپیر احتماالً در شبهای آخر اجرا از بین
میرفتند ،اگر مردی در زمان و مکانی دیگر ،ناخواسته ،مانع
این اتفاق نشده بود .این مرد یک مخترع آلمانی به نام یوهانس
گوتنبرگ بود که در اواسط قرن پانزدهم شیوة چاپ با حروف
سربی قابل جابجایی را به دنیا معرفی کرد و هجده سال پس از
آن ،اولین کتاب منتشر شد.
در آن سال که ویلیام شکسپیر به دنیا آمد ،میکلآنژ هنرمند
ایتالیایی از دنیا رفت .در  ،1564مجسمة داود اثر میکلآنژ ،شصت
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سال بود که در جای باشکوهی قرار داشت و مونالیزا ،شاهکار
داوینچی 61 ،سال بود که به شیوهای رازآلود لبخند میزد .آری،
ُرنسانس در ایتالیا پدید آمده بود ،اما انگلستان همچنان در انتظار
شکسپیر بود.
در سال تولد شکسپیر ،ماجراجوییها و اکتشافات دریایی
مرزهای شناخته شدة دنیا را به عقب راند .کلمب در  ،1492باهاما
را کشف کرد .ن ُه سال بعد ،آمریگو وسپوتچی به ساحل جنوب
آمریکا رسید .واشکو نونیس دِ بالبوئا 1در  1513به اقیانوس آرام
رسید و ن ُه سال پس از آن ،سربازان فردیناند ماژالن ــ اولین
کسانی که توانستند کرة زمین را دور بزنند ــ به اسپانیا برگشتند.

1. Vasco Nuñez de Balboa
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دانشمندانی که قرنها بود به ستارهها خیره بودند ،وقتی در 1543
راهبی لهستانی به نام نیکالوس کوپرنیک به درستی ادعا کرد که
خورشید مرکز منظومة شمسی است نه زمین ،به سرآغاز جدیدی
رسیدند.
در این زمانة ماجراجویی و امیدواری ،کودکی خالق درست
بهموقع متولد شد .چندان که بر اساس شواهد و نشانهها ،در همان
دوران نشریات مکتوب به راه افتادند و ملکه الیزابت نیز آمادة
سرگرم شدن با نمایش و بازی بود .از آن پس ،ستارگان برای
تماشای یک آتشبازی در عرصة تئاتر ــ که دنیا از آن لذت برد
ــ به صف شده بودند.

پردة اول

سالهای نخستین
دنیایی پر از شگفتی
ِ
آوریل  1564تا  .1577ویلیام شکسپیر در استرتفورد ـ ِاپان ـ ِا ِ
واریکشر
یون،

انگلستان ،به دنیا میآید ،برای اولین بار به تماشای نمایش مینشیند ،و به

مدرسه میرود.

دنیا صحنة نمایش است...

و هرکس به نوبت نقشهای بسیار بازی میکند...

اول ،نقش طفل...

قدیمیترین نقشة شناختهشده از استرتفورد ـ اِپان ـ اِی ِون

پردة اول ،صحنة اول :جان و مری آردن شکسپیر
بچهدار میشوند.
یک هدیة بهاری .نورسیدة جان و مری شکسپیر ،پسری آرام و
گلگون به نام ویلیام بود که تمام صبح را به آرامی غان و غون
کرده بود .مری پسرش را با مهربانی از گهوارهاش بیرون آورد و
کالهش را مرتب کرد .بعد ،پارچة رنگی کتانی آویخته روی دیوار
اتاق نشیمن را صاف کرد .با نوزادش زیر آفتاب بهاری رفت ،که
همچون آغاز نیمة تابستان گرم بود .از اینکه بچهای را محکم
در آغوش داشت ،دوباره لذت برد .چند سال پیش دو فرزندش
جون و مارگرت را ــ زمانی که هنوز بچه بودند ــ از دست داده
بود .عمر آنها به کوتاهی عمر بنفشهها بود ...دلنشین ،عطرآگین،
ناپایدار ...یک دم ــ نه بیش .حال با داشتن ویلیام ،بار دیگر از
مادر بودن خود خوشحال بود.
در خیابانی که زندگی میکرد .جان و مری شکسپیر از معرفی
فرزند جدیدشان به دوستانشان در خیابان هنلی ،بیشک به
خود میبالیدند و خوشحال بودند .هرچند نمیدانیم در بهار آن
سال چند نفر از همسایگان و بستگان آمدند تا  در خوشحالی
آنها شریک شوند ،اما امروز ،بعد از گذشت بیش از چهارصد
سال ،هر سال دو میلیون نفر به دیدن استرتفورد ـ اِپان ـ ا ِ ِ
یون
میروند.
افسوس! تاریخ تولد ویلیام شکسپیر ثبت نشد ،اما تاریخ
غسل تعمیدش در کلیسای هالی ترینیتی را روز چهارشنبه 26
آوریل  1564نوشتهاند .از آنجا که این مراسم باید ظرف چند
روز پس از تولد نوزاد انجام شود ،مورخان  23آوریل را تاریخ

تولد شکسپیر تعیین کردهاند .اگر این تاریخ درست باشد ،از آنجا
که او در  23آوریل  1616از دنیا رفت ،پس دقیق ًا  52سال زندگی
کرد.
ِ
طلب طال ِع َسعد از ستارگان .به احتمال زیاد جان و مری هم 
مانند بیشتر افراد دورة الیزابت معتقد بودند که شخصیت و

خیابان هنلی ،محل سکونت خانوادة شکسپیر.
لوا ةدرپ
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سالمت فرد تحت تأثیر ترکیبی از چهار خلط (مایعات اصلی)
بدن است :خون ،بلغم ،سودا و صفرا .و چون نوزادشان را
بسیار دوست داشتند ،دلشان میخواست بدانند این چهار عنصر
چگونه در او ترکیب شده است :آیا ویلیام خیلی دموی است
(یعنی بسیار امیدوار و با اعتماد بهنفس)؛ بلغمی است (یعنی
بیاحساس و کند)؛ سودایی است (بیشتر تندخو و آشفته)؛ یا
صفراوی است (اکثرا ً عصبانی و افسرده)؟ یا ترکیبی هماهنگ
از این چهار ماده را در بدن دارد و در نتیجه فردی متعادل و
سالم است؟
و اکنون ،تأثیر ستارگان بر سرنوشت آدمها چیست؟ بسیاری
از مردم معتقدند که موقعیت ستارهها و سیارهها در روز تولد
نوزاد ،نسبت این مواد را در بدن او مشخص میکند .بنابراین،

زادگاه ویلیام شکسپیر.
12

لوا ةدرپ

به اعتقاد آنها موقعیت ستارهها و سیارهها در روز تولد هر فرد،
تقدیر او را رقم میزند.
مری و جان شکسپیر برای ویلیام چه آرزویی داشتند؟ احتماالً
چنین آرزویی کردهاند :باشد که بچة سالم و خوشحالی شود!
منجمان بعدها در بارة شکسپیر میگویند که ویلیام ،تحت نفوذ
سیارة نظم به دنیا آمد.
زندگی من ،لذت من ،غذای من ،تمام دنیای من .در دورة
الیزابت ،بچه همه چیز پدر و مادر بود .با این حال ،در قرن
شانزدهم تشکیل خانواده کاری سخت و اغلب ناامیدکننده به
حساب میآمد .آتشسوزی ،بالیای طبیعی و بیماریهایی نظیر
آنفوالنزا و سرخک جان خیلیها را گرفت و ترس از شیوع

کلیسای هالی ترینیتی.

طاعون که از سال  1348به طور مداوم به انگلستان حمله میکرد،
مردم را همواره هشیار و گوش به زنگ نگه داشته بود.
مردم دورة الیزابت علت ابتال به طاعون را نمیدانستند ،اما
با هر بار شیوع آن ،به توصیة مقامات ،که بر این بیماری در
طول سالیان نظارت میکردند ،گوش میدادند .مث ً
ال خانوادههای
مبتال به طاعون باید در تمام مدت بیماری در خانه میماندند ،در
و پنجرهها را بسته نگه میداشتند و مالفهها ،پتوها ،بالشها و
لباسهایشان را از بین میبردند یا تمیز میکردند.
بسیاری از مردم دورة الیزابت گمان میکردند که طاعون از
هوای بدبو به وجود میآید .فکر میکردند اگر این هوای بد را با
هوای خوشبو عوض کنند ،از شر طاعون در امان خواهند ماند.
به همین سبب در کنار درختان میوه مینشستند و قوطی معطر با
خود حمل میکردند و گیاه خوشبوی ُرزماری را نزدیک بینی و
دهان خود میگرفتند.
امروزه میدانیم که طاعون چگونه منتشر میشود :موشها
فرصت مییابند که در شهرهای بزرگ و کوچک جمع شوند .زبالة
شهرهای بزرگ و کوچک و نیز سقفهای پوشالی ،که موشها
در آن النه میکنند ،زمینة مساعدی برای تکثیر آنها و ککهایشان
است .این وضعیت خطرناک است چون موشها بسیار مستعد
آلوده شدن به باکتری خاصی به نام یِرسینیا پِستیس هستند .این
باکتری عاقبت موشها را از پا درمیآورد و باعث شیوع طاعون
میشود .قبل از اینکه این باکتری موشها را بکشدَ ،ککها موش
را میگزند و آلوده میشوند .وقتی موش نباشدَ ،کک به انسان
حمله میکند .آلودگی ایجادشده سبب عوارض بسیاری میشود،
از جمله دردهای شدید پشت ،ساق پا ،سردرد ،باالرفتن ضربان
نبض ،تب شدید ( 102درجة فارنهایت یا بیشتر از آن [در حدود
 48درجه سانتیگراد]) ،احساس سرما و نیز هذیانگویی .بیمار از
لوا ةدرپ
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زمان شروع بیماری ،در فاصلة بین دو روز تا یک ماه بعد میمیرد.
سایر شکلهای طاعون ــ شامل انتقال از راه تنفس هوایی که
شخص مبتال با تنفس در آن ،آلودهاش کرده است ــ عوارض
متفاوتی دارد .اما نتیجة همة آنها یکی است :مرگ.
سال قبل از تولد ویلیام ،هشتاد هزار نفر از مردم لندن بر
اثر ابتال به طاعون جان خود را از دست دادند .در سال تولد

اتاق نشیمن خانة ویلیام شکسپیر در خیابان هنلی.
14
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ویلیام ،ارتش ُکنت وارویک این بیماری را از فرانسه با خود به
انگلیس آورد و در پی آن  254نفر از  1500تا دو هزار نفر از
همسایگانشان جان باختند .احتماالً مری ،مادر ویلیام ،فکر کرد
به دلیل استفاده از قوطی معطر و گیاهان خوشبو ــ و شاید حتی
گذاشتن شاخهای ُرزماری پشت گوش بچهاش به هنگام خواب
ــ نوزادش از این بیماری غالب ًا کشنده جان سالم به در برد.

زمین مقاوم

در خانه

شکل کلی شهر زادگاه شکسپیر که  441/123مترمربع مساحت دارد ،از زمان

دو خانة زیبای خانوادة شکسپیر در میان درختان زبانگنجشک ،بید ،سپیدار،
بلوط ،لیمو و تقریب ًا هزاران درخت نارون قرار داشت که این شهر قدیمی

تعاریف
ِ
ِ
مفهوم این نام چیست؟ نام شهر استرتفورد ـ اپان ـ ای ِون برگرفته از واژگان

دیگری کارگاه جان شکسپیر.

تأسیس آن در سال  1196تا به حال تغییر نکرده است!

زیر است:
کلمة اِسترت( )straetواژة کهن انگلیسی معادل جادة قدیمیاست.

فورد ( )Fordبه معنای جای کمعمق چشمه یا رودخانه است که آدم

میتواند از آن رد شود.
اِی ِون ( )Avonبرگرفته از کلمة ولزی آفون ( )afonاست به معنای رودخانه.

دارای رودخانه را زینت داده بود .یکی از ساختمانها منزل شکسپیرها بود و

تعاریف

الیزابتیها به آن دسته از مردم انگلستان گفته میشود که در دورة حکمرانی

ملکه الیزابت اول ــ از  1558تا  1603ــ زندگی میکردند.

اسکلت چوبی

ساختار خانة شکسپیر را «اسکلت چوبی» مینامند .اسکلت این خانه که از

چوب بلوط است ،با اتصال تیرهای عمودی به تیرهای افقی با استفاده از
شاخهها و نیز سرشاخههای منعطف این درخت ساخته شده است .برای
تکمیل دیوارها ــ نیمة دیگر این خانه ــ این سرشاخهها   و شاخههای
درخت را بعدا ً با گل ُرس و کاه به هم میچسباندند.

سند غسل تعمید ویلیام شکسپیر به زبان التین:

 )Gulielmus (William) filius (son of) Johannes (John
Shakspere (Shakespeare).
[ترجمة عبارت باال :ویلیام ،پس ِر جان شکسپیر].

لوا ةدرپ
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قوطی معطر

بهزودی در خواهید یافت که قوطی معطر بوی بسیار تندی دارد.
مردم دورة الیزابت و نسلهای بعد از آن هم به همین دلیل از این
قوطیها استفاده میکردند تا طاعون و دیگر بیماریهایی را که
معتقد بودند به سبب هوای متعفن ایجاد میشود ،از خود دور
کنند .رسم بود که مردم این قوطیهای خوشبو را در دست ،جعبه
یا جیبهایشان نگه میداشتند ،یا به زنجیری بسته و دور دست
یا گردنشان میانداختند .امروزه میدانیم که هوای بدبو بیماری
نمیآورد .با این حال هنوز میتوانیم از بوی خوش قوطی معطر
لذت ببریم!
وسایل الزم

* پرتقالی با پوست کلفت (در ضمن میتوانید از لیمو ،گریپ
فروت یا لیموترش هم استفاده کنید)
* چنگال
* یک جعبه پر از [گیاه خوشبوی] میخک
* کاسه
* چهار ادویه ،یا ادویة پامکین پای ،یا یک قاشق خورشتخوری
از هر یک از این ادویهها :دارچین ،جوز هندی و زنجبیل
* روبان ،یا تور ریز یا درشت

16
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یکی از میوههایی که نام بردیم و پوست کلفتی هم دارد بردارید.
دقت کنید که جایی از پوست میوه شکافی نداشته باشد ،چون
وصل کردن میخک به میوهای که پوستش پاره شده سخت
است.
با چنگال به شکل نامنظم روی پرتقال سوراخهایی ایجاد کنید.
سوراخها نباید آنقدر عمیق باشند که میخکها داخل آن بیفتند،
چون قرار است آن را به دیگران نشان دهید! تمام سوراخها را با
میخک پر کنید.

پرتقال را داخل کاسهای بگذارید و ادویهها (چهار ادویه یا
ادویة پامکین پای ،یا ترکیبی از دارچین ،جوز هندی و زنجبیل)
را روی پرتقال بریزید.
دو هفته صبر کنید تا قوطی معطر (در همان ظرف) آب خود را
از دست بدهد و کوچک و کام ً
ال خشک شود .در تمام این مدت
قوطی معطر باید در محلی آفتابی و بدون سرپوش نگهداری شود.
قوطی معطر که خشک شد ،آن را با روبان و پارچة توری
تزیین کنید .روبانی رنگی (یا تور) را دور پرتقال ببندید و باالی
آن ،یک گرة دوتایی بزنید .بعد یک روبان دیگر را در همان جهت
(به شکلی که پرتقال را به چهار قسمت تقسیم کند) ببندید و
دوباره در قسمت باالی پرتقال ،گرة دوتایی بزنید و نوار زیبایی
به آن ببندید (گره پروانهای بزنید).
اگر دوست دارید قوطی معطر را آویزان کنید ،روبانی را به شکل
حلقه به گرة باالیی آن وصل کنید .یا اص ً
ال آن را به همان کاسه
برگردانید تا بوی شیرین و خوش آن ،همه جای خانه را فرا بگیرد.
در کوچهباغ .دو بهار گذشت و ویلیام به بچة پرجنب و جوشی
تبدیل شد .در کنار پدر و مادر و زیر سایة چتر پیچ امینالدولة
زرد ،بیشک از برداشتن اولین گامهای کوچک خود شادمان بود
و از زیبایی و عطر گیاهان و گلهای باغ ،سرخوش .بزرگتر که
شد برای پیادهروی به روستا میرفت .بعدها با یادآوری آن روزها
غزل میسرود و نمایشنامه مینوشت:

همچنان که ویلیام به نوجوانی و بلوغ میرسید ،میفهمید که
گیاهان و گلها چقدر میتوانند مفید باشند .مادرش نهتنها برای
معطر کردن غذا از آنها استفاده میکرد ،بلکه در تهیة نوشیدنی،
خوشبو کردن کمدها و طبقههای منزل ،و درمان بیماریها و
تسکین درد از گیاهان کمک میگرفت .وقتی از گیاهی به جای
دارو استفاده میکردند ،آن را گیاه طبی مینامیدند.
در چهار بیت نخست یکی از غزلهای شکسپیر (شمارة 18
از  ،)154او فردی را با تابستان مقایسه میکند .به کاربرد واژههای
معتدل و مالیم در بیت اول توجه کنید:
آیا میتوانم تو را با روزی تابستانی قیاس کنم؟
تو دوستداشتنیتر و معتدلتر و مالیمتری
بادهای تند غنچههای نرم ماه مِه را میلرزانند،
و مهلت تابستان برای قراری عاشقانه بسیار کوتاه است...

به بیان دیگر ،آن فرد بسیار بهتر از تابستان است! [معتدل و مالیم
که در زبان فارسی هر دو هم صفت انسان و هم آب و هوا قرار
میگیرند ،از معادلهای فارسی واژة انگلیسی  temprateکه در این
شع ِر شکسپیر به کار رفته است ،به شمار میآیند].

میناهای رنگرنگ ،و بنفشههای آبی،
گلهای فاختة نقرهای،
و غنچههای گل شیپوری زردفام
دشتها را با سرخوشی رنگ زدهاند؛
نرگسهای زرد ...بادهای مارس را به زیبایی از ِ
آن خود میکنند؛
در میان تمام گلهاُ ...رز بهترین است.
لوا ةدرپ
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پردة اول ،صحنة دوم :جان شکسپیر از خانواده در حال رشد
خود حمایت میکند.
 :1569دو خانه ــ هر دو در شلوغی همانند .هر دو خانة
شکسپیرها واقع در خیابان هنلی شلوغ بود .مری آردن شکسپیر
حاال دیگر مادر ویلیام (پنج ساله) ،گیلبرت (سه ساله) و جان
(نوزاد) بود .جان در آغوش دایه به این طرف و آن طرف میرفت
و گیلبرت از چرخیدن دور خودش لذت میبرد و از صدای به
هم خوردن سکههای نقره و طالی پدر و مادرش هم خوشش
میآمد .در ضمن ،ویلیام در جایی که به مهدکودکهای مدرن
امروزی شباهت داشت ،الفبا میآموخت .بچهها که مشغول بودند،
مری به کار روزمره میپرداخت :آشپزی ،خیاطی ،تمیزکاری ،کار
در مزرعه و باغ .با خود فکر میکرد که باالخره یک روز که
پسرهایش به مدرسه بروند ،دخترش که از نگهداری برادرهایش
آسوده خواهد شد ،در انجام این کارها به او کمک خواهد کرد .در
آن دوران ،فقط دختران خانوادههای ثروتمند ــ مثل ملکه الیزابت
اول ــ تحصیل میکردند و درسهایی مثل زبانهای خارجی و
ریاضیات یاد میگرفتند .مری با وجود تمامی گرفتاریهای یک
مادر پرمشغله ،هنوز خیلی احساس خوشبختی میکرد.
جان شکسپیر هم مثل همسرش بسیار مشغول بود .او فرزند
یک خانوادة کشاورز از دهکدة اسنیترفیلد در همان نزدیکی
بود ،که حاال دارای سه فرزند شده بود .چون پیشهور بود ،برای
خانوادهاش رفاه به ارمغان آورد .هم دباغ (کسی که پوست را به
چرم سفید تبدیل میکند) و دستکشدوز بود و هم الوار ،جو
و پشم خرید و فروش میکرد .چهارشنبهها برای جان احتماالً
روز بسیار خستهکنندهای بوده است ،چون فردای آن روز باید
18
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دستکشها ،کیفهای پول ،پیشبندها و کمربندها را برای فروش
به بازار میبرد.
از قرن دوازدهم میالدی ،در استرتفورد ـ اِپان ـ اِی ِون ،که مرکز
تجارت محلی به حساب میآمد ،پنجشنبهها روز مبادالت دوستانه
بین کشاورزان و شهرنشینان بود .اجناس زیادی برای خریدن
وجود داشت :گوشت ،کره ،جو ،ذرت ،پنیر ،تخممرغ ،میوه ،پارچه،
کفش ،شکر ،ابزار ،پوشاک ،اسب ،گوساله و گوسفند! بازار انباشته
بود از رنگها ،بوها و صداهای مختلف ،و ویلیام پیوسته در آنها
ــ همة صداها و بوها و رنگهای دنیا ــ غرق میشد!
جان شکسپیر عالوه بر نقشهایی که به عنوان همسر ،پدر
و تاجر داشت ،در شورای شهری که آن را برای زندگی انتخاب
کرده بود نیز خدمت میکرد .از  1556تا [ 1568سیری صعودی را
طی کرد و به ترتیب] از کارشناس طعم نوشیدنی به پاسبان ،وکیل
شهر ،عضو انجمن شهر و باالترین مقام منتخب ــ یعنی ناظر
(شهردار) ــ رسید ،و یک دورة متداول یکساله در این مقام باقی
ماند .هر روز صبح وکال ،اعضای انجمن ،شهردار و روحانی شهر
با هم جلسهای میگذاشتند تا تجارت تازه مجوزگرفتة شهر را
راه بیندازند؛ مسئولیت مدرسه ،حقوق معلم (سالی بیست پوند)،
پلِ کالپتون ،کلیسا ،معامالت ،بازارهای روز و راهها با خودشان
بود .در ضمن باید اختالفهای میان ساکنان را حل و فصل
میکردند و قوانینی در حمایت از مستمندان تصویب میکردند
که ثروتمندان را به دستگیری از فقیران شهرشان ملزم کنند (تقریب ًا
نیمی از جمعیت این شهر در  1601فقیر بودند).

جان شکسپیر مدارک را با پرگار (ابزار کارش در دستکشدوزی)
به شکل یک ضربدر ــ که نشان خاص خودش بود ــ امضا
میکرد .اینکه اسمش را در امضایش نمینوشت ،دلیل این تلقی
نمیشد که خواندن و نوشتن نمیدانست ،زیرا در آن زمان بسیاری
از باسوادها فقط با نشان خاص خودشان امضا میکردند .در هر دو
صورت ،پدر ویلیام شکسپیر به عنوان شهروند استرتفورد ـ اِپان ـ
اِی ِون ،مردی محترم و محبوب به شمار میآمد.

گیاه یا ادویه؟

تفاوت میان گیاه و ادویه چیست؟

ریحان ،آویشن و نعناع برگ گیاهان مناطقی با آب و هوای معتدل (نه خیلی

گرم و نه خیلی سرد) هستند .انگلستان آب و هوای معتدلی دارد .ادویهها

موادی گیاهی هستند ــ مانند دارچین ،فلفل و جوز هندی ــ که در مناطقی با
آب و هوای استوایی میرویند .کشور هندوستان که دارای یکی از کهنترین
تمدنهای دنیاست ،آب و هوای استوایی دارد.
گلی برای هر ماه

شکسپیر متولد آوریل است و گل متعلق به ماه تولد او گل میناست .کدام گل،

مخصوص ماه تولد شماست؟
ژانویه :گل یخ
فوریه :پامچال

مارس :بنفشه
آوریل :مینا
مِه :خَ فچه
ژوئنُ :رز

ژوئیه :نیلوفر آبی

اوت :خشخاش

سپتامبر :نیلوفر پیچ
اکتبر :رازک

نوامبر :داودی
دسامبر :راج

لوا ةدرپ
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تزیین یک جفت دستکش
جان شکسپیر که در دوختن دستکش و دباغی استاد بود ،بیتردید
در ابتدا کارآموزی کرده بود تا بتواند دانش و فن تجارت خود را
فرا بگیرد .بعد از هفت سال کار و آموزش توأمان و تهیة چرم از
پوست اسب ،گوزن ،سگ تازی ،بز و گوسفند ،باالخره توانست
فروشگاه خود را تأسیس کند .دیگر بازرگانان شهر ،همچنان که
در اینگونه شهرها مرسوم بود ،اصناف یا شرکتهایی تشکیل
داده و در آن عضو شده بودند .اما صنف دستکشدوزان تا سال
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 ،1606پنج سال بعد از مرگ جان شکسپیر ،تأسیس نشد .اگر او
زنده بود ،بیشک یکی از اعضای ارزشمند و محترم آن میشد.
دستکش را هم میتوان به صورت ساده درست کرد و هم
میتوان روی آن را با خز چین داد یا آن را با روبان ،تور و منگوله
آراست و حتی میتوان آن را معطر کرد .چرا یک دستکش شیک
درست نمیکنید؟

وسایل الزم

* متر نواری
* یک متر تور به عرض  2تا  4سانتیمتر
* قیچی
* یک جفت دستکش چرم (برای تعیین سایز دستکش ،دور تا
دور کف دستتان را بجز شست اندازه بگیرید و عدد به دست
آمده را دو برابر کنید .این عدد ،سایز دستکش شماست .اگر
دستکش ندارید ،به فروشگاه لباسهای دست دوم بروید تا
نمونة ارزانش را پیدا کنید .برای حفظ دقت و درستی درکار،
بهتر است دستکشتان چرم سفید باشد ،اما استفاده از رنگهای
دیگر هم اشکالی ندارد).
* نوارچسب
* چسب مایع حرارتی با پُمپ  تفنگی مخصوص تزریق این
چسب
برای انجام این فعالیت ،حتم ًا از کمک بزرگترها استفاده کنید.

دور مچتان را اندازه بگیرید .چند سانتیمتر به عدد قطر آن اضافه
کنید و به همان اندازه از تور ببرید.
دستکش را روی سطحی قرار دهید که بتوانید با دو دست
روی آن کار کنید.
تور را دور آن بپیچید و رویش را چسب نواری بزنید تا نیفتد
و سر جایش محکم شود.
پیچیدن تور که تمام شد ،لبة آن را برگردانید و با چسب مایع
روی چرم بچسبانید .بعد چسب نواری را بکنید.
اگر دوست دارید مچ دستکش که شبیه دهانة بزرگتر شیپور
شده است گشادتر شود ،میتوانید تا قسمتی که نوار را به آن
چسباندهاید ،به فاصلههای منظم چند برش کوتاه بزنید.
سردستی را که برای دستکش درست کردید ،دستوانه
مینامند.
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پردة اول ،صحنة سوم :جان شکسپیر ،پسرش را برای اولین بار به تماشای
نمایش میبرد.
 :1569جرقهای زده میشود .روزی عدهای بازیگر وارد استرتفورد
شدند تا مردم را سرگرم کنند .جان شکسپیر ،در مقام شهردار،
باید قبل از اینکه مردم نمایش را میدیدند آن را تماشا و سانسور
میکرد .به همین دلیل ،تاالر اصناف ــ محل برگزاری جلسات
شورای شهر ــ بهسرعت به تماشاخانه بدل شد .ظاهرا ً جان از

بازیگران نمایشهای سیار به سراسر انگلستان سفر میکردند.
22
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تماشای آن نمایش لذت برد ،چون بالفاصله اجازة اجرای آن را
صادر کرد و به بازیگران آن نیز ن ُه شیلینگ پرداخت.
بعد از دیدن این نمایش ــ که نخستین برنامة نمایشیای
بود که ویلیام تماشا کرد ــ و همچنین نمایشهای دیگری که
بعدها در استرتفورد اجرا شد ،انگار هم ویلیام و هم خانوادهاش

به تردستی و شعبدهبازی عالقهمند شدند .آنها از تماشای نمایش
کورپوس کریستی که در ماه ژوئن هر سال در کاونتری در
نزدیکی استرتفورد برگزار میشد نیز خوششان میآمد .احتماالً
او و خانوادهاش در کارناوال و نمایش آبی هجدهروزهای که برای
ملکه الیزابت اول در محوطة قصر رابرت دادلی (دوک لیسستر)
در  1575اجرا شد ،شرکت کردند .این کارناوال با آتشبازی و
شلیک توپ همراه بود! ویلیام درست بهموقع به دنیا آمده بود ــ
وقتی که سرگرمی ،همهچیز ده اربابی به شمار میرفت!

[سندی که در آن ]،مبلغی که در  1569از سوی جان شکسپیر به
گروه بازیگران پرداخت شد [ثبت شده است].
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رابرت دادلی ( ُکنت لیسستر)

آموختن تردستی

شعبدهبازها و شعبدهبازی بخش سرزنده و پرشور دورة الیزابت
و اغلب پای ثابت بازار روزها ،جشنها و عیدها بودند .آنها با
لباسهای رنگارنگ و کلکهای خاصشان ،بچهها و همینطور
بزرگترها را سرگرم میکردند.

اگر خوب تمرین کنید ،دیگر لزومی ندارد برای گرفتن یا پرتاب
کردن کیسه ،دستهایتان را زیاد حرکت بدهید.حاال کیسه را با
دست چپ باال بیندازید و بگیرید .آنقدر به این کار ادامه دهید تا
انجام این حرکت رفت و برگشت برایتان آسان شود .وقتی آن را
خوب یاد گرفتید ،حرکت دو کیسهای را تمرین میکنیم.

* سه عدد کیسة کوچک در رنگهای مختلف ــ مث ً
ال قرمز ،زرد
و آبی .این کیسهها باید از جنسی باشند که بتوان آنها را محکم
در دست گرفت ،اما خیلی سفت نباشند .به جای آنها میتوانید
از دو جوراب گلوله شده هم استفاده کنید.
وسایل اختیاری :میتوانید سه روسری کوچک و سبک از حریر
در رنگهای مختلف ،جایگزین کیسهها کنید.

روش دو کیسهای :کیسة قرمز را در دست راست و زرد را در
دست دیگر بگیرید .اول کیسة قرمز را به باال پرتاب کنید .وقتی
به باالی قوس فرضی رسید ،کیسة زرد را در مسیر کیسة قرمز
باال بیندازید .سپس کیسة قرمز را با دست چپ و زرد را با دست
راست بگیرید .همینطور به انداختن و گرفتن ادامه دهید .شاید
اگر واژههای زیر را در هنگام انجام دادن این تردستی با خود
تکرار کنید ،به شما در اجرای بهتر آن کمک کند؛ بگویید :بنداز
بنداز ،بگیر بگیر ،بنداز بنداز ،بگیر بگیر.

وسایل الزم

روش یک کیسهای :کیسه را که باال میاندازید و میگیرید ،دستتان
را در فاصلة بین کمر و قفسة سینة خود نگه دارید .برای انجام این
کار تصور کنید قاب یک پنجرة چهارگوش را در دست گرفتهاید
که دقیق ًا گوشة راست آن ،در دست راست شماست .دو نقطة
فرضیای که کیسهها را به سمت آنها پرتاب میکنید ،گوشة باالی
سمت راست و سمت چپ قاب آن پنجره است .دستهایتان به
آرامی کیسهها را باال میاندازد و میگیرد ،انگار که شن یا مقدار
زیادی برگ را به هوا میپاشید .مسیر کیسه ،قوسیشکل خواهد
بود .کیسة قرمز را به طرف گوشة فرضی سمت چپ باال بیندازید
و آن را با دست چپ بگیرید .بگذارید کیسه توی دستتان بیفتد.

روش سه کیسهای ــ آبشاری :کیسة قرمز و آبی را در دست
راست بگیرید .کیسة قرمز باید بین انگشت سوم و شستتان باشد.
کیسة آبی نیز زیر کیسة قرمز و بین انگشت حلقه و انگشت
کوچک شما قرار بگیرد.
دور اول:
 .1با دست راست ،کیسة قرمز را به باال پرتاب کنید.
 .2کیسة قرمز را که باال انداختید ،با دست چپ کیسة زرد را
باال بیندازید.
لوا ةدرپ
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 .3با دست چپ ،کیسة قرمز را بگیرید.
 .4با دست راست ،کیسة آبی را به باال پرتاب کنید.
 .5با دست راست ،کیسة زرد را بگیرید.
ترتیب کار به این صورت است :پرتاب با دست راست ،پرتاب با
دست چپ ،گرفتن با دست چپ ،پرتاب با دست راست (کیسة
سوم) ،گرفتن با دست راست.
دور دوم:
 .6با دست چپ ،کیسة قرمز را به باال پرتاب کنید.
 .7با دست چپ ،کیسة آبی را بگیرید.

راست ـ چپ
گرفتن

تردستی با یک کیسه.
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 .8با دست راست ،کیسة زرد را باال بیندازید.
 .9با دست راست ،کیسة قرمز را بگیرید.
 .10با دست چپ ،کیسة آبی را به باال پرتاب کنید.
 .11با دست چپ ،کیسة زرد را بگیرید.
دور سوم :این کار را دوباره تکرار کنید.
ممکن است در ابتدای کار فقط یک یا دو دور را بتوانید به
طور کامل انجام دهید .مطمئن ًا کیسهها چند بار از دست شما
نقاط فرضی

رها میشوند و حتی شاید آن باال به کیسة دیگر برخورد کنند و
روی سرتان بیفتند .نگران نباشید ،باالخره با تکرار و تمرین این
تردستی ،انجام آن برای شما آسانتر خواهد شد .وقتی دست
و چشمتان سریعتر کار کند ،میتوانید روش آبشاری را حتی
پایینتر و باالتر از سطح دیدتان نیز انجام دهید.

تذکری سودمند

در ابتدا ،بهتر است با روسریهای سبک شروع کنید .روسری از کیسه

سبکتر است و زمان بیشتری طول میکشد تا روی زمین بیفتد .این تأخیر

باعث میشود شما هم فرصت بیشتری برای گرفتنش داشته باشید .زمانی که
تردستی با روسری برایتان آسان شود ،برای بازی با کیسه آماده شدهاید.
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دنیا کوچک است .در گذشته ،چهار طبقة اجتماعی وجود
داشت و هر طبقه دارای بخشهایی بود .این چهار طبقة اصلی
عبارت بودند از :نجیبزاده ،شهروند ،خردهمالک و کارگر.
مری آردن شکسپیر از هشت خواهر دیگر خود کوچکتر بود.
پدرش کشاورز بود و مری در ویلمکوت (حدود پنج کیلومتری

استرتفورد) بزرگ شده بود .پدر او عالوه بر امالک ویلمکوت،
دو زمین کشاورزی هم ــ که بیش از چهار هزار مترمربع وسعت
داشتند ــ در اسنیترفیلد داشت .تصادف ًا ،زمانی که جان و مری
ــ والدین ویلیام ــ بزرگ میشدند ،پدرِ جان ،خانه و بخشی از
مزرعة اسنیترفیلد را از پدر مری اجاره کرد!

جان شکسپیر (؟ ـ )1601

مری آردن شکسپیر (؟ ـ )1608

ازدواج در 1557

ادموند
( 1580ـ
)1607

ادوارد
(؟ ـ )1607

آن
ریچارد
( 1574ـ  1571( )1613ـ )1579

مایکل مارگرت
( 1608ـ (؟ ـ )1682
)1618

تامس
( 1605ـ
)1670

جرج ( 1636ـ
)1702

شجرة شکسپیر به بار نشسته است.
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ویلیام هارت
(؟ ـ )1616

مری
( 1603ـ
)1607

تامس
(1634
ـ ؟)

جون
گیلبرت
آن هاتاوی
( 1569ـ )1646
( 1566ـ 1556( )1612یا 1557
)1623-

ویلیام
( 1600ـ
)1639

تامس کینی
( 1589ـ
)1655

تامس
( 1620ـ
)1639

جوديت
( 1585ـ
)1662
ازدواج در
1616

ریچارد
( 1618ـ
)1639

شکسپیر
( 1616ـ
)1617

ویلیام
(1564ـ )1616
ازدواج در1582

همنت
( 1585ـ
)1596

مارگرت
( 1562ـ
)1563

دکتر جان
هال ( 1575ـ
)1635

الیزابت
( 1608ـ )1670
دوبار ازدواج

جان
( 1558ـ
 1559يا
)1560

سوزانا
( 1583ـ
)1649
ازدواج در
1607

شجرهنامة خودتان

با درست کردن این شجرهنامه ،به ماجراهای جالبی در بارة خانوادة
خود پی میبرید .شجرة خانوادة شکسپیر را الگو قرار دهید.
وسایل الزم

* کاغذ یا مقوا به اندازهای که تمامی نامها و تاریخها روی آن
جا شود.
* مداد
* خطکش

برای شروع ،نام «بستگان مادری» را باال در گوشة سمت چپ ،و
«بستگان پدری» را باال در گوشة سمت راست بنویسید .با استفاده
از خطکش ،خطی از باال تا پایین صفحه بکشید و آن را به دو
قسمت تقسیم کنید.

کنید و بعد دو خط افقی بکشید .این خط را آنقدر امتداد دهید
که بتوانید نامهای فامیل مادر و پدرتان (برادرها ،خواهرها و
همسرانشان) را بنویسید .نام پدر و مادرتان را نیز در جای مناسبی
از جدول در قسمت راست و چپ خط مرکزی ،که پیشتر رسم
کردید ،بنویسید.
نسل شما :خطی افقی بین نام پدر و مادرتان (و خواهرها و
برادرها و همسرانشان) رسم کنید .بعد خطهایی عمودی از بین
هر یک از این خطها بکشید .سپس دوباره آنقدر خطهای افقی
رسم کنید تا بتوانید نام خود ،برادرها و خواهرها ،پسرعموها و
دخترعموهای بزرگتان را در شجرهنامه وارد کنید.

نسل اجداد شما :نزدیک باالی صفحه در سمت چپ ،نام والدین
مادرتان را مقابل یکدیگر بنویسید .نزدیک باالی صفحه در سمت
راست ،نام والدین پدرتان را روبروی یکدیگر ثبت کنید .هر
جفت از اسامی را با یک خط افقی به هم وصل کنید.
نسل والدین شما :خط عمودی کوچکی از بین دو خط افقی که
بین دو مجموعة پدربزرگها و مادربزرگهایتان کشیدهاید ،رسم
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به ء
گفته شکسپیر ،حضور در مدرسه ،دومین دوره از هفت
پردة اول ،صحنة چهارم:
ء
دوره زندگی بشر است.
روزهای مدرسه .هرچند مدرکی که بر حضور ویلیام در مدرسة
جدید شاه ادوارد ششم داللت کند وجود ندارد ،اما احتمال
میرود چون فرزند یکی از اعضای انجمن شهر بوده ،به آنجا
میرفته است.
سحرخیز .یک پرندة مادر آخرین قطرههای ریز باران را از
پرهایش تکاند و با سرعتی خیرهکننده از روی درختی در باغ
شکسپیر به پرواز درآمد تا برای جوجههایش غذایی جمع کند .آن
روز صبح ،پرندگان آوازخوان هیاهوی زیادی راه انداخته بودند.
احتماالً ویلیام آرزو میکرد که ای کاش در طبقة باالی خانه در
آشیانة خودش ،چشمانش را محکم بسته و در گرمای رختخواب

میز تحریر ُمدل تودور در خانة محل تولد شکسپیر.
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پَ َرش آرمیده بود .افسوس که آن روز باید به مدرسه میرفت،
پس هیچ چارهای نبود .سحر نزدیک بود و نور کرم شبتاب با
[پدید آمدن] هر قطرة شبنم [سحرگاهی] محو و محوتر میشد.
راه رفتن روی خیابانهایی که تنها قسمتی از آنها سنگفرش شده
و به سبب طوفان شب قبل گلآلود بود ،هم پیمودن آن مسیر
کوتاه را بسیار سخت میکرد و [کفش و لباس] ویلیام را کثیف.
بنابراین ،احتماالً ویلیام هم مثل سایر دوستانش ریچارد کینی،
ویلیام رینولدز و ریچارد تایلر ،مثل حلزون با بیمیلی به سمت
مدرسه خزید.
قدرت ذهن به جسم نیرو میبخشد .آیا بچههای استرتفورد ـ اِپان ـ اِی ِون
ذهنهایی داشتند ...به خشکی بیسکویتهای ماندة بعد از سفر و
مغزی به اندازة چرک گوش هم نداشتند؟ یا اینکه با تحصیالت
صحیح به انسانهای ارزشمند و روستاییان سخاوتمندی بدل
میشدند که منطقه به وجودشان افتخار میکرد؟ جواب این سؤال 
سالها پیش از به دنیا آمدن شکسپیر داده شده بود :از اواخر
قرن سیزدهم میالدی به بعد ،استرتفورد جوانانش را برای ادامة
تحصیل و حضور در دانشگاه و نیروی نظامی به شهر میفرستاد.
ویلیام و همکالسیهایش هم مثل بچههای دیگر این صف دراز،
از باسوادان بالقوه محسوب میشدند.
ویلیام در مدرسه دربارة گذشتگان ــ چه واقعی و چه خیالی
ــ چیزهایی آموخت و همانجا بود که زبان برایش جان گرفت!
یکی از کتابهای التینی که ویلیام در مدرسه خواند ،منطقه

