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پل چوبی هنوز آن جاست.1خانهایکهشکسپیرآنرامنزلش
مینامیدونیزمدرسهوکلیساییکهپسازتولدشدر1564در
آنهاحضورمییافت،هنوزبههمانصورتدرشهربازرگانی
ویلیام اگر هستند. جای بر اِیِون2 ـ اِپان ـ استرتفورد زیبای و
میتوانستباشمابهشهرزادگاهشبرگردد،مطمئنًابهآنبازاری
میبردتانکهدرآنهرپنجشنبهپدرشودیگربازرگانانکاالهای
خودرامیفروختند.شمارابهحیاطمهمانخانههاییمیبردکه
اجرامیکردند.حتی برنامه آنها نمایشهایسیاردر بازیگران
ممکنبودمدرسةگرامرراکهدرآنآموزگاراندستورزبانرابه
مغزدانشآموزانجوانفرومیکردند،نشانتانبدهدــهمانجا
دانشآموزان از یکی بهویژه،دردلوروح واژگان، زیبایی که

پسرجایگرفت.
بهدنیاآمدنویلیامدر1564، با جانومریآردنشکسپیر
تصورنمیکردندکهچهآیندةدرخشانیدرانتظارنخستینپسرشان
است؛اوروزیبرایملکهالیزابتاولتئاتراجراخواهدکردو

نامشتاابدباناماوپیوندخواهدخورد.
در1564،الیزابتاولــتنهافرزندشاههنریهشتموآن
انگلستان ملکة که بود سال شش و داشت سال 31 ــ بولین
شدهبود.انگلستاندردورةالیزابتمانندبسیاریازکشورهادر
طولتاریخ،همروزهایتابناکداشتوهمروزهایبیفروغ.
انگلستانترکیبیبودازفقیروغنی،سالمتیوبیماری،وفراوانی
1.جملههایاعبارتهاییکهبهصورتسیاهدرآغازهرفصلآمده،ازنمایشنامهها

ـم. یاشعرهایشکسپیرنقلشدهاست.
2. Stratford – upon – Avon

وقحطی.هرچنددرمرزهایداخلیاینکشورصلحوآرامش
برقراربود،ملکهنیروهایشرابرایجنگبهسرزمینهایدیگر
میفرستاد،ومردمانگلستانبرایآنکهاندکیازایندرگیریها

رهایییابند،بهتفریحوسرگرمیمیپرداختند.
ویلیامشکسپیردرکشوریبهدنیاآمدکهبازیها،ورزشهاو
بازارهایخاصخودشراداشت.ازبختخوش،الیزابتخود
بهنمایشخوبعالقهمندبود.توجهولطفخاصاوبهتفریح
وسرگرمی،چهکوچکوچهبزرگ،اورانزدمردمانگلستان
محبوبکردوهمچنین،صحنةتئاتررابراینبوغشکسپیرآماده
ساخت.شکسپیرکهبهشهرآمد،تئاتردرلندنفعالبود.درطول
بیستسال،ویلیامشکسپیرتئاتریچنانبینظیربهانگلستانارائه
او نمایشهای ارمغانآورد. به برایششهرتوثروت کردکه
دلهایمردمانگلستانراتسخیرکرد،زیرااینآثاربادرونیترین
احساساتوعواطفمردمسخنگفتند.همةاینهاراباسبکو

ذکاوتیحیرتانگیزانجامداد.
بین از اجرا آخر درشبهای احتماالً شکسپیر نمایشهای
مانع ناخواسته، دیگر، مکانی و زمان در مردی اگر میرفتند،
ایناتفاقنشدهبود.اینمردیکمخترعآلمانیبهنامیوهانس
گوتنبرگبودکهدراواسطقرنپانزدهمشیوةچاپباحروف
سربیقابلجابجاییرابهدنیامعرفیکردوهجدهسالپساز

آن،اولینکتابمنتشرشد.
بهدنیاآمد،میکلآنژهنرمند درآنسالکهویلیامشکسپیر
ایتالیاییازدنیارفت.در1564،مجسمةداوداثرمیکلآنژ،شصت

پیشگفتار



8 8

سالبودکهدرجایباشکوهیقرارداشتومونالیزا،شاهکار
داوینچی،61سالبودکهبهشیوهایرازآلودلبخندمیزد.آری،
ُرنسانسدرایتالیاپدیدآمدهبود،اماانگلستانهمچناندرانتظار

شکسپیربود.
دریایی اکتشافات و ماجراجوییها شکسپیر، تولد سال در
مرزهایشناختهشدةدنیارابهعقبراند.کلمبدر1492،باهاما
راکشفکرد.نُهسالبعد،آمریگووسپوتچیبهساحلجنوب
آمریکارسید.واشکونونیسدِبالبوئا1در1513بهاقیانوسآرام
اولین ــ ماژالن فردیناند سربازان آن، از پس سال نُه و رسید
کسانیکهتوانستندکرةزمینرادوربزنندــبهاسپانیابرگشتند.

1. Vasco Nuñez de Balboa

دانشمندانیکهقرنهابودبهستارههاخیرهبودند،وقتیدر1543
راهبیلهستانیبهنامنیکالوسکوپرنیکبهدرستیادعاکردکه
خورشیدمرکزمنظومةشمسیاستنهزمین،بهسرآغازجدیدی

رسیدند.
دراینزمانةماجراجوییوامیدواری،کودکیخالقدرست
بهموقعمتولدشد.چندانکهبراساسشواهدونشانهها،درهمان
آمادة نیز الیزابت ملکه افتادندو راه به دوراننشریاتمکتوب
برای آنپس،ستارگان از بود. بازی و نمایش با سرگرمشدن
تماشاییکآتشبازیدرعرصةتئاترــکهدنیاازآنلذتبرد

ــبهصفشدهبودند.



پردة اول

سال های نخستین
دنیایی پر از شگفتی

آوریل 1564 تا 1577. ویلیام شکسپیر در استرتفوردـ  ِاپانـ  ِایِون، واریکِشر 
انگلستان، به دنیا می آید، برای اولین بار به تماشای نمایش می نشیند، و به 

مدرسه می رود.

دنیا صحنة نمایش است...
و هرکس به نوبت نقش های بسیار بازی می کند...

اول، نقش طفل...



قدیمی ترین نقشة شناخته شده از استرتفورد ـ اِپان ـ اِیِون
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یک هدیة بهاری. نورسیدةجانومریشکسپیر،پسریآرامو
گلگونبهنامویلیامبودکهتمامصبحرابهآرامیغانوغون
کردهبود.مریپسرشرابامهربانیازگهوارهاشبیرونآوردو
کالهشرامرتبکرد.بعد،پارچةرنگیکتانیآویختهرویدیوار
اتاقنشیمنراصافکرد.بانوزادشزیرآفتاببهاریرفت،که
اینکهبچهایرامحکم از بود. تابستانگرم نیمة آغاز همچون
درآغوشداشت،دوبارهلذتبرد.چندسالپیشدوفرزندش
جونومارگرتراــزمانیکههنوزبچهبودندــازدستداده
بود.عمرآنهابهکوتاهیعمربنفشههابود...دلنشین،عطرآگین،
ناپایدار...یکدمــنهبیش.حالباداشتنویلیام،باردیگراز

مادربودنخودخوشحالبود.

در خیابانی که زندگی می کرد. جانومریشکسپیرازمعرفی
به بیشک هنلی، خیابان در دوستانشان به جدیدشان فرزند
خودمیبالیدندوخوشحالبودند.هرچندنمیدانیمدربهارآن
سالچندنفرازهمسایگانوبستگانآمدندتادرخوشحالی
آنهاشریکشوند،اماامروز،بعدازگذشتبیشازچهارصد
سال،هرسالدومیلیوننفربهدیدناسترتفوردـاِپانـاِیوِن

میروند.
تاریخ اما نشد، ثبت شکسپیر ویلیام تولد تاریخ افسوس! 
راروزچهارشنبه26 ترینیتی هالی کلیسای در تعمیدش غسل
بایدظرفچند اینمراسم ازآنجاکه آوریل1564نوشتهاند.
روزپسازتولدنوزادانجامشود،مورخان23آوریلراتاریخ

تولدشکسپیرتعیینکردهاند.اگراینتاریخدرستباشد،ازآنجا
کهاودر23آوریل1616ازدنیارفت،پسدقیقًا52سالزندگی

کرد.

طلِب طالِع َسعد از ستارگان. بهاحتمالزیادجانومریهم
و شخصیت که بودند معتقد الیزابت دورة افراد بیشتر مانند

جان و مری آردن شکسپیر پردة اول، صحنة اول:
بچه دار می شوند.

خیابان هنلی، محل سکونت خانوادة شکسپیر.
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سالمتفردتحتتأثیرترکیبیازچهارخلط)مایعاتاصلی(
را نوزادشان چون و صفرا. و سودا بلغم، خون، است: بدن
بسیاردوستداشتند،دلشانمیخواستبداننداینچهارعنصر
ویلیامخیلیدمویاست آیا است: ترکیبشده او در چگونه
)یعنی است بلغمی بهنفس(؛ اعتماد با و امیدوار بسیار )یعنی
بیاحساسوکند(؛سوداییاست)بیشترتندخووآشفته(؛یا
هماهنگ ترکیبی یا افسرده(؟ و عصبانی )اکثراً است صفراوی
نتیجهفردیمتعادلو اینچهارمادهرادربدنداردودر از

سالماست؟
واکنون،تأثیرستارگانبرسرنوشتآدمهاچیست؟بسیاری
تولد روز در سیارهها و ستارهها موقعیت که معتقدند مردم از
بنابراین، اومشخصمیکند. بدن در را مواد این نسبت نوزاد،

بهاعتقادآنهاموقعیتستارههاوسیارههادرروزتولدهرفرد،
تقدیراورارقممیزند.

مریوجانشکسپیربرایویلیامچهآرزوییداشتند؟احتماالً
شود! خوشحالی و سالم بچة که باشد کردهاند: آرزویی چنین
منجمانبعدهادربارةشکسپیرمیگویندکهویلیام،تحتنفوذ

سیارةنظمبهدنیاآمد.


دورة در من.  دنیای  تمام  من،  غذای  من،  لذت  من،  زندگی 
قرن در حال، این با بود. مادر و پدر چیز همه بچه الیزابت،
به ناامیدکننده اغلب و سخت کاری خانواده تشکیل شانزدهم
نظیر بیماریهایی حسابمیآمد.آتشسوزی،بالیایطبیعیو
شیوع از ترس و گرفت را خیلیها جان سرخک و آنفوالنزا

زادگاه ویلیام شکسپیر.
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طاعونکهازسال1348بهطورمداومبهانگلستانحملهمیکرد،
مردمراهموارههشیاروگوشبهزنگنگهداشتهبود.

اما نمیدانستند، را بهطاعون ابتال الیزابتعلت دورة مردم
در بیماری این بر که مقامات، توصیة به آن، شیوع بار هر با
طولسالیاننظارتمیکردند،گوشمیدادند.مثاًلخانوادههای
مبتالبهطاعونبایددرتماممدتبیماریدرخانهمیماندند،در
و بالشها پتوها، مالفهها، و میداشتند نگه بسته را پنجرهها و

لباسهایشانراازبینمیبردندیاتمیزمیکردند.
از الیزابتگمانمیکردندکهطاعون بسیاریازمردمدورة
هوایبدبوبهوجودمیآید.فکرمیکردنداگراینهوایبدرابا
هوایخوشبوعوضکنند،ازشرطاعوندرامانخواهندماند.
بههمینسببدرکناردرختانمیوهمینشستندوقوطیمعطربا
خودحملمیکردندوگیاهخوشبویُرزماریرانزدیکبینیو

دهانخودمیگرفتند.
موشها میشود: منتشر چگونه طاعون که میدانیم امروزه
فرصتمییابندکهدرشهرهایبزرگوکوچکجمعشوند.زبالة
شهرهایبزرگوکوچکونیزسقفهایپوشالی،کهموشها
درآنالنهمیکنند،زمینةمساعدیبرایتکثیرآنهاوککهایشان
بسیارمستعد اینوضعیتخطرناکاستچونموشها است.
آلودهشدنبهباکتریخاصیبهنامیِرسینیاپِستیسهستند.این
باکتریعاقبتموشهاراازپادرمیآوردوباعثشیوعطاعون
میشود.قبلازاینکهاینباکتریموشهارابکشد،َککهاموش
انسان به نباشد،َکک آلودهمیشوند.وقتیموش رامیگزندو
حملهمیکند.آلودگیایجادشدهسببعوارضبسیاریمیشود،
ازجملهدردهایشدیدپشت،ساقپا،سردرد،باالرفتنضربان
نبض،تبشدید)102درجةفارنهایتیابیشترازآن]درحدود
48درجهسانتیگراد[(،احساسسرماونیزهذیانگویی.بیماراز کلیسای هالی ترینیتی.
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زمانشروعبیماری،درفاصلةبیندوروزتایکماهبعدمیمیرد.
که هوایی تنفس راه از انتقال ــشامل سایرشکلهایطاعون
ــعوارض آلودهاشکردهاست آن، تنفسدر با مبتال شخص

متفاوتیدارد.امانتیجةهمةآنهایکیاست:مرگ.
بر لندن مردم از نفر هزار ویلیام،هشتاد تولد از قبل سال
تولد سال در دادند. دست از را خود جان طاعون به ابتال اثر

ویلیام،ارتشُکنتوارویکاینبیماریراازفرانسهباخودبه
انگلیسآوردودرپیآن254نفراز1500تادوهزارنفراز
مری،مادرویلیام،فکرکرد باختند.احتماالً همسایگانشانجان
بهدلیلاستفادهازقوطیمعطروگیاهانخوشبوــوشایدحتی
گذاشتنشاخهایُرزماریپشتگوشبچهاشبههنگامخواب

ــنوزادشازاینبیماریغالبًاکشندهجانسالمبهدربرد.

اتاق نشیمن خانة ویلیام شکسپیر در خیابان هنلی.
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زمین مقاوم
شکلکلیشهرزادگاهشکسپیرکه441/123مترمربعمساحتدارد،اززمان

تأسیسآندرسال1196تابهحالتغییرنکردهاست!

تعاریف
مفهومایننامچیست؟نامشهراسترتفوردـاِپانـاِیِونبرگرفتهازواژگان

زیراست:
کلمةاِسترت)straet(واژةکهنانگلیسیمعادلجادةقدیمیاست.

آدم که است رودخانه یا چشمه کمعمق جای معنای به )Ford( فورد 
میتواندازآنردشود.

اِیِون)Avon(برگرفتهازکلمةولزیآفون)afon(استبهمعنایرودخانه.

اسکلت چوبی
ساختارخانةشکسپیررا»اسکلتچوبی«مینامند.اسکلتاینخانهکهاز
از استفاده با افقی تیرهای به تیرهایعمودی اتصال با بلوطاست، چوب
برای است. شده ساخته درخت این منعطف سرشاخههای نیز و شاخهها
شاخههای و  سرشاخهها این ــ خانه این دیگر نیمة ــ دیوارها تکمیل

درخترابعداًباگلُرسوکاهبههممیچسباندند.

در خانه
دوخانةزیبایخانوادةشکسپیردرمیاندرختانزبانگنجشک،بید،سپیدار،
نارونقرارداشتکهاینشهرقدیمی لیمووتقریبًاهزاراندرخت بلوط،
دارایرودخانهرازینتدادهبود.یکیازساختمانهامنزلشکسپیرهابودو

دیگریکارگاهجانشکسپیر.

تعاریف
الیزابتیهابهآندستهازمردمانگلستانگفتهمیشودکهدردورةحکمرانی

ملکهالیزابتاولــاز1558تا1603ــزندگیمیکردند.

سندغسلتعمیدویلیامشکسپیربهزبانالتین:
Gulielmus)William(filius)sonof(Johannes)John(
Shakspere (Shakespeare).

]ترجمةعبارتباال:ویلیام،پسِرجانشکسپیر.[
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بهزودیدرخواهیدیافتکهقوطیمعطربویبسیارتندیدارد.
مردمدورةالیزابتونسلهایبعدازآنهمبههمیندلیلازاین
قوطیهااستفادهمیکردندتاطاعونودیگربیماریهاییراکه
ازخوددور ایجادمیشود، متعفن بهسببهوای بودند معتقد
کنند.رسمبودکهمردماینقوطیهایخوشبورادردست،جعبه
یاجیبهایشاننگهمیداشتند،یابهزنجیریبستهودوردست
بیماری یاگردنشانمیانداختند.امروزهمیدانیمکههوایبدبو
نمیآورد.بااینحالهنوزمیتوانیمازبویخوشقوطیمعطر

لذتببریم!

وسایل الزم
*پرتقالیباپوستکلفت)درضمنمیتوانیدازلیمو،گریپ

فروتیالیموترشهماستفادهکنید(
*چنگال

*یکجعبهپراز]گیاهخوشبوی[میخک
*کاسه

*چهارادویه،یاادویةپامکینپای،یایکقاشقخورشتخوری
ازهریکازاینادویهها:دارچین،جوزهندیوزنجبیل

*روبان،یاتورریزیادرشت

یکیازمیوههاییکهنامبردیموپوستکلفتیهمداردبردارید.
باشد،چون ازپوستمیوهشکافینداشته دقتکنیدکهجایی
سخت شده پاره پوستش که میوهای به میخک کردن وصل

است.
باچنگالبهشکلنامنظمرویپرتقالسوراخهاییایجادکنید.
سوراخهانبایدآنقدرعمیقباشندکهمیخکهاداخلآنبیفتند،
چونقراراستآنرابهدیگراننشاندهید!تمامسوراخهارابا

میخکپرکنید.

قوطی معطر
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یا ادویه ادویهها)چهار پرتقالراداخلکاسهایبگذاریدو
ادویةپامکینپای،یاترکیبیازدارچین،جوزهندیوزنجبیل(

رارویپرتقالبریزید.
دوهفتهصبرکنیدتاقوطیمعطر)درهمانظرف(آبخودرا
ازدستبدهدوکوچکوکاماًلخشکشود.درتماماینمدت
قوطیمعطربایددرمحلیآفتابیوبدونسرپوشنگهداریشود.
پارچةتوری باروبانو را آن قوطیمعطرکهخشکشد،
تزیینکنید.روبانیرنگی)یاتور(رادورپرتقالببندیدوباالی
آن،یکگرةدوتاییبزنید.بعدیکروباندیگررادرهمانجهت
و ببندید کند( تقسیم بهچهارقسمت را پرتقال که )بهشکلی
دوبارهدرقسمتباالیپرتقال،گرةدوتاییبزنیدونوارزیبایی

بهآنببندید)گرهپروانهایبزنید(.
اگردوستداریدقوطیمعطرراآویزانکنید،روبانیرابهشکل
حلقهبهگرةباالییآنوصلکنید.یااصاًلآنرابههمانکاسه
برگردانیدتابویشیرینوخوشآن،همهجایخانهرافرابگیرد.

در کوچه باغ.دوبهارگذشتوویلیامبهبچةپرجنبوجوشی
تبدیلشد.درکنارپدرومادروزیرسایةچترپیچامینالدولة 
زرد،بیشکازبرداشتناولینگامهایکوچکخودشادمانبود
واززیباییوعطرگیاهانوگلهایباغ،سرخوش.بزرگترکه
شدبرایپیادهرویبهروستامیرفت.بعدهابایادآوریآنروزها

غزلمیسرودونمایشنامهمینوشت:
میناهایرنگرنگ،وبنفشههایآبی،

گلهایفاختةنقرهای،
وغنچههایگلشیپوریزردفام

دشتهاراباسرخوشیرنگزدهاند؛
نرگسهایزرد...بادهایمارسرابهزیباییازآِنخودمیکنند؛

درمیانتمامگلها...ُرزبهتریناست.

که میفهمید میرسید، بلوغ و نوجوانی به ویلیام که همچنان
گیاهانوگلهاچقدرمیتوانندمفیدباشند.مادرشنهتنهابرای
معطرکردنغذاازآنهااستفادهمیکرد،بلکهدرتهیةنوشیدنی،
و بیماریها درمان و منزل، طبقههای و کمدها کردن خوشبو
تسکیندردازگیاهانکمکمیگرفت.وقتیازگیاهیبهجای

دارواستفادهمیکردند،آنراگیاهطبیمینامیدند.
درچهاربیتنخستیکیازغزلهایشکسپیر)شمارة18
از154(،اوفردیراباتابستانمقایسهمیکند.بهکاربردواژههای

معتدلومالیمدربیتاولتوجهکنید:
آیامیتوانمتوراباروزیتابستانیقیاسکنم؟

تودوستداشتنیترومعتدلترومالیمتری
بادهایتندغنچههاینرمماهمِهرامیلرزانند،

ومهلتتابستانبرایقراریعاشقانهبسیارکوتاهاست...

بهبیاندیگر،آنفردبسیاربهترازتابستاناست!]معتدلومالیم
کهدرزبانفارسیهردوهمصفتانسانوهمآبوهواقرار
میگیرند،ازمعادلهایفارسیواژةانگلیسیtemprateکهدراین

شعرِشکسپیربهکاررفتهاست،بهشمارمیآیند.[
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خانة دو هر همانند. شلوغی  در  دو  هر  ــ  خانه  دو   :1569
شکسپیرهاواقعدرخیابانهنلیشلوغبود.مریآردنشکسپیر
جان و ساله( )سه گیلبرت ساله(، )پنج ویلیام مادر دیگر حاال
)نوزاد(بود.جاندرآغوشدایهبهاینطرفوآنطرفمیرفت
وگیلبرتازچرخیدندورخودشلذتمیبردوازصدایبه
همخوردنسکههاینقرهوطالیپدرومادرشهمخوشش
مدرن مهدکودکهای به که جایی در ویلیام درضمن، میآمد.
امروزیشباهتداشت،الفبامیآموخت.بچههاکهمشغولبودند،
مریبهکارروزمرهمیپرداخت:آشپزی،خیاطی،تمیزکاری،کار
که روز یک باالخره که میکرد فکر خود با باغ. و مزرعه در
پسرهایشبهمدرسهبروند،دخترشکهازنگهداریبرادرهایش
آسودهخواهدشد،درانجاماینکارهابهاوکمکخواهدکرد.در
آندوران،فقطدخترانخانوادههایثروتمندــمثلملکهالیزابت
اولــتحصیلمیکردندودرسهاییمثلزبانهایخارجیو
ریاضیاتیادمیگرفتند.مریباوجودتمامیگرفتاریهاییک

مادرپرمشغله،هنوزخیلیاحساسخوشبختیمیکرد.
جانشکسپیرهممثلهمسرشبسیارمشغولبود.اوفرزند
نزدیکی همان در اسنیترفیلد دهکدة از کشاورز خانوادة یک
بود،کهحاالدارایسهفرزندشدهبود.چونپیشهوربود،برای
خانوادهاشرفاهبهارمغانآورد.همدباغ)کسیکهپوسترابه
الوار،جو هم و بود دستکشدوز و میکند( تبدیل سفید چرم
احتماالً برایجان وپشمخریدوفروشمیکرد.چهارشنبهها
باید روز آن فردای است،چون بوده بسیارخستهکنندهای روز

دستکشها،کیفهایپول،پیشبندهاوکمربندهارابرایفروش
بهبازارمیبرد.

ازقرندوازدهممیالدی،دراسترتفوردـاِپانـاِیِون،کهمرکز
تجارتمحلیبهحسابمیآمد،پنجشنبههاروزمبادالتدوستانه
خریدن برای زیادی اجناس بود. شهرنشینان و کشاورزان بین
وجودداشت:گوشت،کره،جو،ذرت،پنیر،تخممرغ،میوه،پارچه،
کفش،شکر،ابزار،پوشاک،اسب،گوسالهوگوسفند!بازارانباشته
بودازرنگها،بوهاوصداهایمختلف،وویلیامپیوستهدرآنها

ــهمةصداهاوبوهاورنگهایدنیاــغرقمیشد!
جانشکسپیرعالوهبرنقشهاییکهبهعنوانهمسر،پدر
وتاجرداشت،درشورایشهریکهآنرابرایزندگیانتخاب
کردهبودنیزخدمتمیکرد.از1556تا1568]سیریصعودیرا
طیکردوبهترتیب[ازکارشناسطعمنوشیدنیبهپاسبان،وکیل
ناظر یعنی ــ منتخب مقام باالترین و انجمنشهر شهر،عضو
)شهردار(ــرسید،ویکدورةمتداولیکسالهدراینمقامباقی
ماند.هرروزصبحوکال،اعضایانجمن،شهرداروروحانیشهر
را تازهمجوزگرفتةشهر تاتجارت باهمجلسهایمیگذاشتند
راهبیندازند؛مسئولیتمدرسه،حقوقمعلم)سالیبیستپوند(،
پِلکالپتون،کلیسا،معامالت،بازارهایروزوراههاباخودشان
فصل و حل را ساکنان میان اختالفهای باید ضمن در بود.
ازمستمندانتصویبمیکردند میکردندوقوانینیدرحمایت
کهثروتمندانرابهدستگیریازفقیرانشهرشانملزمکنند)تقریبًا

نیمیازجمعیتاینشهردر1601فقیربودند(.

جان شکسپیر از خانواده در حال رشد پردة اول، صحنة دوم:
خود حمایت می کند.
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جانشکسپیرمدارکراباپرگار)ابزارکارشدردستکشدوزی(
امضا ــ بود خودش خاص نشان که ــ ضربدر یک شکل به
میکرد.اینکهاسمشرادرامضایشنمینوشت،دلیلاینتلقی
نمیشدکهخواندنونوشتننمیدانست،زیرادرآنزمانبسیاری
ازباسوادهافقطبانشانخاصخودشانامضامیکردند.درهردو
صورت،پدرویلیامشکسپیربهعنوانشهرونداسترتفوردـاِپانـ

اِیِون،مردیمحترمومحبوببهشمارمیآمد.

گیاه یا ادویه؟
تفاوتمیانگیاهوادویهچیست؟

ریحان،آویشنونعناعبرگگیاهانمناطقیباآبوهوایمعتدل)نهخیلی
گرمونهخیلیسرد(هستند.انگلستانآبوهوایمعتدلیدارد.ادویهها
ـکهدرمناطقیبا ـماننددارچین،فلفلوجوزهندیـ موادیگیاهیهستندـ
آبوهوایاستواییمیرویند.کشورهندوستانکهداراییکیازکهنترین

تمدنهایدنیاست،آبوهوایاستواییدارد.

گلی برای هر ماه
شکسپیرمتولدآوریلاستوگلمتعلقبهماهتولداوگلمیناست.کدامگل،

مخصوصماهتولدشماست؟
ژانویه:گلیخ
فوریه:پامچال
مارس:بنفشه
آوریل:مینا
مِه:َخفچه
ژوئن:ُرز

ژوئیه:نیلوفرآبی
اوت:خشخاش

سپتامبر:نیلوفرپیچ
اکتبر:رازک

نوامبر:داودی
دسامبر:راج
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جانشکسپیرکهدردوختندستکشودباغیاستادبود،بیتردید
درابتداکارآموزیکردهبودتابتوانددانشوفنتجارتخودرا
فرابگیرد.بعدازهفتسالکاروآموزشتوأمانوتهیةچرماز
پوستاسب،گوزن،سگتازی،بزوگوسفند،باالخرهتوانست
فروشگاهخودراتأسیسکند.دیگربازرگانانشهر،همچنانکه
تشکیل یاشرکتهایی اصناف بود، مرسوم اینگونهشهرها در
دادهودرآنعضوشدهبودند.اماصنفدستکشدوزانتاسال

1606،پنجسالبعدازمرگجانشکسپیر،تأسیسنشد.اگراو
زندهبود،بیشکیکیازاعضایارزشمندومحترمآنمیشد.

دستکشراهممیتوانبهصورتسادهدرستکردوهم
میتوانرویآنراباخزچیندادیاآنراباروبان،تورومنگوله
آراستوحتیمیتوانآنرامعطرکرد.چرایکدستکششیک

درستنمیکنید؟

تزیین یک جفت دستکش
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وسایل الزم
*مترنواری

*یکمترتوربهعرض2تا4سانتیمتر
*قیچی

*یکجفتدستکشچرم)برایتعیینسایزدستکش،دورتا
دورکفدستتانرابجزشستاندازهبگیریدوعددبهدست
آمدهرادوبرابرکنید.اینعدد،سایزدستکششماست.اگر
تا بروید دوم دست لباسهای فروشگاه به ندارید، دستکش
نمونةارزانشراپیداکنید.برایحفظدقتودرستیدرکار،
بهتراستدستکشتانچرمسفیدباشد،امااستفادهازرنگهای

دیگرهماشکالیندارد.(
*نوارچسب

این تزریق مخصوص تفنگی پُمپ با حرارتی مایع چسب *
چسب

برایانجاماینفعالیت،حتمًاازکمکبزرگترهااستفادهکنید.

دورمچتانرااندازهبگیرید.چندسانتیمتربهعددقطرآناضافه
کنیدوبههماناندازهازتورببرید.

بادودست بتوانید قراردهیدکه رارویسطحی دستکش
رویآنکارکنید.

توررادورآنبپیچیدورویشراچسبنواریبزنیدتانیفتد
وسرجایشمحکمشود.

پیچیدنتورکهتمامشد،لبةآنرابرگردانیدوباچسبمایع
رویچرمبچسبانید.بعدچسبنواریرابکنید.

اگردوستداریدمچدستکشکهشبیهدهانةبزرگترشیپور
آن به را نوار که قسمتی تا میتوانید شود، گشادتر است شده

چسباندهاید،بهفاصلههایمنظمچندبرشکوتاهبزنید.
دستوانه کردید، درست دستکش برای که را سردستی

مینامند.
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1569: جرقه ای زده می شود. روزیعدهایبازیگروارداسترتفورد
مقامشهردار، کنند.جانشکسپیر،در تامردمراسرگرم شدند
بایدقبلازاینکهمردمنمایشرامیدیدندآنراتماشاوسانسور
میکرد.بههمیندلیل،تاالراصنافــمحلبرگزاریجلسات
شورایشهرــبهسرعتبهتماشاخانهبدلشد.ظاهراًجاناز

تماشایآننمایشلذتبرد،چونبالفاصلهاجازةاجرایآنرا
صادرکردوبهبازیگرانآننیزنُهشیلینگپرداخت.

نمایشیای برنامة نخستین که ــ نمایش این دیدن از بعد 
نمایشهایدیگریکه ــوهمچنین تماشاکرد ویلیام بودکه
بعدهادراسترتفورداجراشد،انگارهمویلیاموهمخانوادهاش

جان شکسپیر، پسرش را برای اولین بار به تماشای پردة اول، صحنة سوم:
نمایش می برد.

بازیگران نمایش های سیار به سراسر انگلستان سفر می کردند.
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بهتردستیوشعبدهبازیعالقهمندشدند.آنهاازتماشاینمایش
در کاونتری در سال هر ژوئن ماه در که کریستی کورپوس
احتماالً نیزخوششانمیآمد. برگزارمیشد استرتفورد نزدیکی
اووخانوادهاشدرکارناوالونمایشآبیهجدهروزهایکهبرای
ملکهالیزابتاولدرمحوطةقصررابرتدادلی)دوکلیسستر(
در1575اجراشد،شرکتکردند.اینکارناوالباآتشبازیو
شلیکتوپهمراهبود!ویلیامدرستبهموقعبهدنیاآمدهبودــ

وقتیکهسرگرمی،همهچیزدهاربابیبهشمارمیرفت!

]سندی که در آن،[ مبلغی که در 1569 از سوی جان شکسپیر به 
گروه بازیگران پرداخت شد ]ثبت شده است[.



رابرت دادلی )ُکنت لیسستر(
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شعبدهبازهاوشعبدهبازیبخشسرزندهوپرشوردورةالیزابت
واغلبپایثابتبازارروزها،جشنهاوعیدهابودند.آنهابا
همینطور و بچهها کلکهایخاصشان، و رنگارنگ لباسهای

بزرگترهاراسرگرممیکردند.

وسایل الزم
*سهعددکیسةکوچکدررنگهایمختلفــمثاًلقرمز،زرد
وآبی.اینکیسههابایدازجنسیباشندکهبتوانآنهارامحکم
دردستگرفت،اماخیلیسفتنباشند.بهجایآنهامیتوانید

ازدوجورابگلولهشدههماستفادهکنید.
وسایلاختیاری:میتوانیدسهروسریکوچکوسبکازحریر

دررنگهایمختلف،جایگزینکیسههاکنید.

روشیککیسهای:کیسهراکهباالمیاندازیدومیگیرید،دستتان
رادرفاصلةبینکمروقفسةسینةخودنگهدارید.برایانجاماین
کارتصورکنیدقابیکپنجرةچهارگوشرادردستگرفتهاید
نقطة دو راستشماست. دردست آن، راست دقیقًاگوشة که
فرضیایکهکیسههارابهسمتآنهاپرتابمیکنید،گوشةباالی
سمتراستوسمتچپقابآنپنجرهاست.دستهایتانبه
آرامیکیسههاراباالمیاندازدومیگیرد،انگارکهشنیامقدار
زیادیبرگرابههوامیپاشید.مسیرکیسه،قوسیشکلخواهد
بود.کیسةقرمزرابهطرفگوشةفرضیسمتچپباالبیندازید
وآنرابادستچپبگیرید.بگذاریدکیسهتویدستتانبیفتد.

اگرخوبتمرینکنید،دیگرلزومینداردبرایگرفتنیاپرتاب
کردنکیسه،دستهایتانرازیادحرکتبدهید.حاالکیسهرابا
دستچپباالبیندازیدوبگیرید.آنقدربهاینکارادامهدهیدتا
انجاماینحرکترفتوبرگشتبرایتانآسانشود.وقتیآنرا

خوبیادگرفتید،حرکتدوکیسهایراتمرینمیکنیم.

روشدوکیسهای:کیسةقرمزرادردستراستوزردرادر
دستدیگربگیرید.اولکیسةقرمزرابهباالپرتابکنید.وقتی
بهباالیقوسفرضیرسید،کیسةزردرادرمسیرکیسةقرمز
باالبیندازید.سپسکیسةقرمزرابادستچپوزردرابادست
راستبگیرید.همینطوربهانداختنوگرفتنادامهدهید.شاید
باخود تردستی این دادن انجام هنگام در را زیر واژههای اگر
تکرارکنید،بهشمادراجرایبهترآنکمککند؛بگویید:بنداز

بنداز،بگیربگیر،بندازبنداز،بگیربگیر.

دست در را آبی و قرمز کیسة آبشاری: ــ کیسهای سه روش
راستبگیرید.کیسةقرمزبایدبینانگشتسوموشستتانباشد.
انگشت و حلقه انگشت بین و قرمز کیسة زیر نیز آبی کیسة

کوچکشماقراربگیرد.

دوراول:
1.بادستراست،کیسةقرمزرابهباالپرتابکنید.

2.کیسةقرمزراکهباالانداختید،بادستچپکیسةزردرا
باالبیندازید.

آموختن تردستی
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3.بادستچپ،کیسةقرمزرابگیرید.
4.بادستراست،کیسةآبیرابهباالپرتابکنید.

5.بادستراست،کیسةزردرابگیرید.

ترتیبکاربهاینصورتاست:پرتاببادستراست،پرتاببا
دستچپ،گرفتنبادستچپ،پرتاببادستراست)کیسة

سوم(،گرفتنبادستراست.

دوردوم:
6.بادستچپ،کیسةقرمزرابهباالپرتابکنید.

7.بادستچپ،کیسةآبیرابگیرید.

8.بادستراست،کیسةزردراباالبیندازید.
9.بادستراست،کیسةقرمزرابگیرید.

10.بادستچپ،کیسةآبیرابهباالپرتابکنید.
11.بادستچپ،کیسةزردرابگیرید.

دورسوم:اینکاررادوبارهتکرارکنید.
ممکناستدرابتدایکارفقطیکیادودوررابتوانیدبه
شما دست از بار چند کیسهها مطمئنًا دهید. انجام کامل طور

راست  ـ چپ

نقاط فرضی

گرفتن

تردستی با یک کیسه.

گرفتن
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رهامیشوندوحتیشایدآنباالبهکیسةدیگربرخوردکنندو
رویسرتانبیفتند.نگراننباشید،باالخرهباتکراروتمریناین
دست وقتی شد. خواهد آسانتر شما برای آن انجام تردستی،
حتی را آبشاری روش میتوانید کند، کار سریعتر چشمتان و

پایینتروباالترازسطحدیدتاننیزانجامدهید.

تذکری سودمند
کیسه از روسری کنید. شروع سبک روسریهای با است بهتر ابتدا، در
سبکتراستوزمانبیشتریطولمیکشدتارویزمینبیفتد.اینتأخیر
باعثمیشودشماهمفرصتبیشتریبرایگرفتنشداشتهباشید.زمانیکه

تردستیباروسریبرایتانآسانشود،برایبازیباکیسهآمادهشدهاید.
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وجود اجتماعی طبقة چهار گذشته، در است.  کوچک  دنیا   
داشتوهرطبقهدارایبخشهاییبود.اینچهارطبقةاصلی
کارگر. و خردهمالک شهروند، نجیبزاده، از: بودند عبارت
مریآردنشکسپیرازهشتخواهردیگرخودکوچکتربود.
پدرشکشاورزبودومریدرویلمکوت)حدودپنجکیلومتری

استرتفورد(بزرگشدهبود.پدراوعالوهبرامالکویلمکوت،
دوزمینکشاورزیهمــکهبیشازچهارهزارمترمربعوسعت
داشتندــدراسنیترفیلدداشت.تصادفًا،زمانیکهجانومری
ــوالدینویلیامــبزرگمیشدند،پدرِجان،خانهوبخشیاز

مزرعةاسنیترفیلدراازپدرمریاجارهکرد!

جانشکسپیر)؟ـ1601(

ازدواجدر1557

مریآردنشکسپیر)؟ـ1608(

مارگرت
)1562ـ
)1563

جان
)1558ـ
1559یا
)1560

الیزابت
)1608ـ1670(
دوبارازدواج

همنت
)1585ـ
)1596

جودیت
)1585ـ
)1662

ازدواجدر
1616

دکترجان
هال)1575ـ
)1635

تامسکینی
)1589ـ
)1655

ویلیام
)1600ـ
)1639

مری
)1603ـ
)1607

تامس
)1605ـ
)1670

مارگرت
)؟ـ1682(

مایکل
)1608ـ
)1618

ادوارد
)؟ـ1607(

شکسپیر
)1616ـ
)1617

ریچارد
)1618ـ
)1639

تامس
)1620ـ
)1639

تامس
1634(
ـ؟(

جرج)1636ـ
)1702

ویلیام
)1564ـ1616(
ازدواجدر1582

آنهاتاوی
)1556یا1557
)1623-

گیلبرت
)1566ـ1612(

جون
)1569ـ1646(

ویلیامهارت
)؟ـ1616(

ریچارد
)1574ـ1613(

ادموند
)1580ـ
)1607

آن
)1571ـ1579(

سوزانا
)1583ـ
)1649
ازدواجدر
1607

شجرة شکسپیر به بار نشسته است.
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بادرستکردناینشجرهنامه،بهماجراهایجالبیدربارةخانوادة
خودپیمیبرید.شجرةخانوادةشکسپیرراالگوقراردهید.

وسایل الزم
*کاغذیامقوابهاندازهایکهتمامینامهاوتاریخهارویآن

جاشود.
*مداد

*خطکش

برایشروع،نام»بستگانمادری«راباالدرگوشةسمتچپ،و
»بستگانپدری«راباالدرگوشةسمتراستبنویسید.بااستفاده
ازخطکش،خطیازباالتاپایینصفحهبکشیدوآنرابهدو

قسمتتقسیمکنید.

نسلاجدادشما:نزدیکباالیصفحهدرسمتچپ،ناموالدین
مادرتانرامقابلیکدیگربنویسید.نزدیکباالیصفحهدرسمت
هر کنید. ثبت یکدیگر روبروی را پدرتان والدین نام راست،

جفتازاسامیرابایکخطافقیبههموصلکنید.

نسلوالدینشما:خطعمودیکوچکیازبیندوخطافقیکه
بیندومجموعةپدربزرگهاومادربزرگهایتانکشیدهاید،رسم

کنیدوبعددوخطافقیبکشید.اینخطراآنقدرامتداددهید
و خواهرها )برادرها، پدرتان و مادر فامیل نامهای بتوانید که
همسرانشان(رابنویسید.نامپدرومادرتانرانیزدرجایمناسبی
ازجدولدرقسمتراستوچپخطمرکزی،کهپیشتررسم

کردید،بنویسید.

و خواهرها )و مادرتان و پدر نام بین افقی خطی شما: نسل
برادرهاوهمسرانشان(رسمکنید.بعدخطهاییعمودیازبین
هریکازاینخطهابکشید.سپسدوبارهآنقدرخطهایافقی
رسمکنیدتابتوانیدنامخود،برادرهاوخواهرها،پسرعموهاو

دخترعموهایبزرگتانرادرشجرهنامهواردکنید.

شجره نامة خودتان
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روزهای مدرسه. هرچندمدرکیکهبرحضورویلیامدرمدرسة
احتمال اما ندارد، وجود کند داللت ششم ادوارد شاه جدید
میرودچونفرزندیکیازاعضایانجمنشهربوده،بهآنجا

میرفتهاست.

از را باران ریز قطرههای آخرین مادر پرندة یک سحرخیز.   
باغ در درختی روی از خیرهکننده باسرعتی و تکاند پرهایش
شکسپیربهپروازدرآمدتابرایجوجههایشغذاییجمعکند.آن
روزصبح،پرندگانآوازخوانهیاهویزیادیراهانداختهبودند.
احتماالًویلیامآرزومیکردکهایکاشدرطبقةباالیخانهدر
آشیانةخودش،چشمانشرامحکمبستهودرگرمایرختخواب

مدرسهمیرفت، به باید روز آن که افسوس بود. آرمیده پََرش
با کرمشبتاب نور و بود نزدیک نبود.سحر هیچچارهای پس
]پدیدآمدن[هرقطرةشبنم]سحرگاهی[محوومحوترمیشد.
راهرفتنرویخیابانهاییکهتنهاقسمتیازآنهاسنگفرششده
مسیر آن پیمودن هم بود، قبلگلآلود بهسببطوفانشب و
کوتاهرابسیارسختمیکردو]کفشولباس[ویلیامراکثیف.
کینی، ریچارد دوستانش سایر مثل هم ویلیام احتماالً بنابراین،
ویلیامرینولدزوریچاردتایلر،مثلحلزونبابیمیلیبهسمت

مدرسهخزید.

ـاِیِون ـاِپان  قدرت ذهن به جسم نیرو می بخشد. آیابچههایاسترتفورد
و سفر از بعد ماندة بیسکویتهای بهخشکی داشتند... ذهنهایی
تحصیالت با اینکه یا نداشتند؟ هم گوش اندازةچرک به مغزی
بدل سخاوتمندی روستاییان و ارزشمند انسانهای به صحیح
میشدندکهمنطقهبهوجودشانافتخارمیکرد؟جواباینسؤال
اواخر از بود: شده داده شکسپیر آمدن دنیا به از پیش سالها
ادامة برای را استرتفوردجوانانش بعد، به قرنسیزدهممیالدی
تحصیلوحضوردردانشگاهونیروینظامیبهشهرمیفرستاد.
ویلیاموهمکالسیهایشهممثلبچههایدیگراینصفدراز،

ازباسوادانبالقوهمحسوبمیشدند.
ویلیامدرمدرسهدربارةگذشتگانــچهواقعیوچهخیالی
ــچیزهاییآموختوهمانجابودکهزبانبرایشجانگرفت!
منطقه خواند، مدرسه در ویلیام که التینی کتابهای از یکی

به گفته شکسپیر، حضور در مدرسه، دومین دوره از هفت پردة اول، صحنة چهارم:
دوره زندگی بشر است.

میز تحریر ُمدل تودور در خانة محل تولد شکسپیر.

ء
ء


