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یادداشت مترجم

ویکتـور هوگـو در فوریـۀ 180۲ از پـدری نظامـی و مادری سـلطنت طلب 
در شـهر بزانسـون بـه دنیا آمـد. از نوجوانی به سـرودن شـعر پرداخت. در 
پانزده سـالگی به سـبب سـرودن منظومه ای بلنـد مورد تقدیر فرهنگسـتان 
فرانسـه قرار گرفت. در بیست سـالگی با َاِدل فوشـه، همبازی کودکی اش، 
ازدواج کرد. در بیست وچهارسـالگی نخسـتین رمانش به نام بوگ ژارگال 
را نوشـت و در بیست ونه سالگی با انتشار کتاب نُتردام دو پاری )گوژپشت 
نُتردام(، که پس از بینوایان بزرگ ترین اثر اوسـت، شهرتی عالمگیر یافت. 
دیگر آثار داستانی او عبارت اند از: هان ایسلندی، آخرین روز یک محکوم، 
کلود ولگرد، کارگران دریا، مردی که می خندد، نودوسـه. افزون بر اینها، 
چندیـن نمایشـنامه نوشـت کـه معروف ترینشـان عبارت انـد از: کرامول، 
ِارنانی، ریبالس و ماریون دولورم. هوگـو در مـه 1885، پـس از یک دوره 

بیماری، در هشتادوسه سالگی در پاریس درگذشت.
در 18۲7، هوگـو مقدمـه ای بـر نمایشـنامه اش کرامِول نوشـت کـه 
می توان آن را مرامنامۀ مکتب رمانتیسم دانست، مکتبی که بیش از هرچیز 
احساسـات و عواطف بشـری را ارج می نهد. با آنکه ریشه های این مکتب 
را بایـد در سـدۀ هجدهـم جسـتجو کرد، هوگـو زین پس عصری نـو را در 
تاریـخ ادبیـات جهان گشـود که »عصر رمانتیسـم« نام گرفـت و خانه اش 
میعادگاه نویسـندگان پیرو مکتب رمانتیسم شـد. رمان گوژپشت نُتردام از 



گوژپشت ُنتردام دوازده   

شاخص ترین آثار رمانتیک جهان به شمار می رود. هنگام نگارش این اثر، 
هوگو چنان مجذوب شـاهکار خود شـده بود که طی پنج ماه آن را نوشت و 
در این مّدت تنها برای خوردن و خوابیدن از پشت میزش برمی خاست. این 

اثر پس از انتشار با استقبال کم نظیری روبه رو شد.
عنوان اصلی کتاْب نُتردام دو پاری1 یا نُترداِم پاریس است. حوادث رمان 
غالبـًا در ایـن کلیسـا و محیط پیرامـون آن روی می دهـد. در واقع، قهرمان 
راستین این اثر کلیسای نُترداِم پاریس است. این بنا، که ساخت آن از 116۳ 
تا 1۳45 به طول انجامید، از مهم ترین آثار معماری گوتیک در فرانسه است، 
سبکی که هوگو عالقۀ خاصی به آن داشت. زمانی که هوگو اقدام به نگارش 
این اثر کرد شیوه های نوین معماری جایگزین شیوۀ معماری گوتیک می شد 
و این کلیسـای جامع چنان رو به ویرانی بود که برخی مسـئوالن شهر قصد 
تخریب کاملش را داشتند. اما هوگو، که ستایشگر این بنا بود، با نگارش این 

اثر ارزش و اعتبار آن را به مردم خاطرنشان ساخت.
متأسـفانه در 15 آوریـل ۲019 )۲6 فروردیـن 1۳98( این کلیسـا دچار 
آتش سوزی گسترده شد. در این حادثه سِر مناره و سقف کلیسا فروریخت 
و بـه قسـمت های داخلـی آن و تزییناتش آسـیب جّدی وارد آمـد. به گفتۀ 
کامی پاسکال، تاریخدان فرانسوی: »به مّدت هشتصد سال این کلیسا ناظر 
وقایـع پاریـس بود. قرن ها بـود که ناقوس های ُنتردام زنـگ حوادث تلخ و 
شـیرین را می نواختند.« پاپ فرانسـوا، رهبر کاتولیک های جهان، نیز این 

کلیسا را »نماد مسیحیت« و این حادثه را »فاجعه« خواند.
در ایران، کازیمودو، ناقوس زِن گوژپشِت کلیسا، را قهرمان این داستان 

1. واژۀ »ُنتردام« در زبان فرانسه به معنی »بانوی ما« است و به مریم مقّدس اشاره دارد. 
در جهان، کلیساهای دیگری نیز به این نام وجود دارد و هوگو تصریح می کند که اثرش 

در باب کلیسای نُترداِم پاریس است.



سیزده   یادداشت مترجم

می دانند و این اثر با عنوان گوژپشت نُتردام شـهرت یافته اسـت. در 18۲0، 
هنری سیبسـن، پیکرتراش انگلیسـی، که به کار مرّمت ُنترداِم آسـیب دیده 
در جریان انقالب فرانسـه مشـغول بوده اسـت، با فردی به نام تراجان آشنا 
می شـود. سیبسـن می نویسـد: »تراجان متین ترین و دوست داشـتنی ترین 
مردی است که در همۀ عمر دیده ام. او سنگ تراش بود و در خدمت یکی از 
پیکرتراشان دولت بود که نامش را فراموش کرده ام. فقط می دانم که آن فرد 
گوژپشـت بود و دوست نداشـت با سنگ تراشان دیگر نشست و برخاست 
کنـد.« در 18۲0، هوگو -- که به مرّمـت ُنتردام عالقه مند بود -- در همان 
محّله می زیسـت و احتمااًل تراجان و اسـتاد گوژپشـتش را در ُنتردام دیده 
بود. بنابراین امکان دارد هوگو شخصیت کازیمودو را از استاِد تراجان الهام 

گرفته باشد.
آنچه به شاهکار هوگو ارزش و اعتبار ویژه می بخشد بازسازی تاریخی 
قرون وسـطی اسـت. هوگـو، به مدد تخّیلی قـوی و پرشـور، پاریس قرون 
وسـطی را بـا کوچه هـای اسـرارآمیز و هیاهـوی مردم فقیرش پیش چشـم 
ما مجّسـم می کند. توصیـف محّلۀ معجزگاه، که کانـون گدایان و معلوالن 
شـهر اسـت، این واقعیت را بر ما آشـکار می کند که فاصلۀ میان توانگر و 
تهیدسـت، همچنان که میان حکومت و مردم، بی حد و اندازه اسـت. این 
 نامگذاری از آنجا ناشی می شد که معلوالن -- که به راستی معلول نبودند --
به محض ورود به آنجا، گویی بر اثر معجزه، شفا می یافتند. در واقع، آنجا 
سـکونت گاه آنان بود و دیگر نیاز نبود که در آنجا تظاهر به معلولیت کنند. 
بسـیاری از شـهرها معجز گاه داشـتند. در پاریس، دوازده معجزگاه بود که 
بزرگ ترین و معروف ترینشـان محّله ای بود که هوگو در این اثر آن را چنان 
اسـتادانه ترسیم کرده است که می توان وی را جامعه شناس دنیای ولگردها 

و اوباش به شمار آورد.



گوژپشت ُنتردام چهارده   

موریـس بـاِرس )19۲۳-186۲(، ادیـب فرانسـوی، هوگـو را »اسـتاد 
کلمات فرانسـه« می نامد. به راسـتی گسـتردگی و تنّوع واژگانی که وی در 
آثارش به کار می برد حیرت انگیز است. در این اثر، نویسنده برای بازسازی 
فضای قرون وسـطی از الفاظ قدیمی و منسـوخ بهره می برد، گاه عباراتی 
را بـه زبـان التین نقل می کند،1 و در مواردی واژه هایی را از زبان های دیگر 
وام می گیرد. از آنجا که در متن اصلی واژه های قدیمی و حتی منسـوخ به 
کار رفته و سـبک و سـیاق اثر قدیمی اسـت، در ترجمه نیـز حتی االمکان 
واژه های قدیمی به کار برده ام و از رسـم الخط قدیمی پیروی کرده ام. پیش 
از این، جواد محیی این اثر را به فارسی برگرداند که ترجمۀ وی را نخستین 
بار در سـال 1۳۳6 انتشـارات گوتنبرگ منتشر کرد. اما جمالت و عبارات 
التین و نیز عبارات دشوار در آن ترجمه نشده اند. عالوه بر این، ترجمۀ وی 
دارای افتادگی ها و اشـتباهات بسـیار اسـت. در اینجا وظیفۀ خود می دانم 
از خانم زهرا عالی که این اثر را به دقت خواندند و به شایسـتگی ویراسـتند 
سپاسگزاری نمایم. امیدوارم توانسته باشم از اثری که آلفونس دو المارتین 
)1869-1790(، شـاعر فرانسـوی، آن را »حماسۀ قرون وسطی« خوانده 

است ترجمه ای شایسته ارائه دهم.1

تابستان 1399

1. در این کتاب، بر روی هر جمله یا عبارتی که عالمت ستاره )*( آمده نشانۀ آن است که 
آن جمله یا عبارت در متن اصلی به زبان التین است.



دیباچۀ نویسنده

سال ها پیش، نویسندۀ این کتاب هنگام بازدید از کلیسای ُنتردام یا، به بیان 
بهتر، هنگام کاوش در آن، در کنج تاریِک یکی از برج های کلیسا، این واژه 

را دید که دستی آن را بر سینۀ دیوار کنده بود:

‘AΝΆΓΚΗ1

معلوم نبود در سیاق نگارش این حروف بزرگ یونانی، که در دل سنگ 
جا گرفته و از غبار زمان سیاه بودند، چه کیفیتی بود که نشان می داد دستی 
در قرون وسطی آنها را نگاشته است. به ویژه مفهوم شوم و بی چون و چرای 

واژه دل نویسندۀ کتاب را سخت به درد آورد.
وی کوشـید دریابد کدام انسان رنجدیده ای، پیش از آنکه این جهان را 
وداع گوید، این داغ جنایت یا تیره بختی را بر جبین این کلیسـای کهنسال 

زده است.
بعدها )نمی دانم چه کسـی( دیوار را سـفید کرده یا تراشـیده، چنان که 
سنگ نبشته محو شده است. کمابیش دویست سال است که با کلیساهای 
اسـرارآمیز قرون وسطی چنین رفتار می شود. از درون و از بیرون مثله شان 
می کنند. کشیش روی سنگ نبشته ها گچ می کشد و معمار می تراشدشان. 

آنگاه مردم سر می رسند و تخریبشان می کنند.

1. در زبان یونانی به معنی سرنوشت )پانویس ها همه از مترجم است(.



گوژپشت ُنتردام۲   

بدیـن سـان، اکنـون از آن واژۀ غریـب، کـه بـر بـرج تیرۀ ُنتـردام حک 
شـده بـود، و از راز پنهان و بس غم انگیز آن فقـط خاطره ای مبهم در ذهن 
نویسنده به جا مانده است. کسی که این واژه را بر دیوار نوشته نیز از میان 
مردم رخت بسته و نوشتۀ او هم به  دنبال او ناپدید گشته است. شاید کلیسا 

هم به زودی نابود شود.
این کتاب بر اساس این واژه به رشتۀ تحریر درآمده است.

یۀ 1831 فور



بخش اول

1. تاالر بزرگ
سیصدوچهل وهشـت سـال و شـش ماه و نوزده روز پیش مـردم پاریس با 
صدای پرطنین ناقوس کلیسـاها، که از سـه منطقۀ شـهر قدیـم و جدید و 

کوی دانشگاه برمی خاست، از خواب بیدار شدند.
هیچ خاطره ای چون خاطرۀ روز ششم ژانویۀ 148۲ در حافظۀ تاریخ به 
جا نمانده است. هیچ معلوم نبود که غلغلۀ ناقوس ها و همهمۀ شهرنشینان 
بـرای چیسـت. نه از یـورش پیکاردیایی ها1 یا بورُگنیایی هـا۲ خبری بود، نه 
از شـکار دسـته جمعی، نـه از شـورش محّصلیـن در تاکسـتان الس۳ و نه 
»تشـریف فرمایی اعلیحضرت پادشاه پرشـوکت«. زن یا مرد سارقی را هم 
در عدلیۀ پاریس دار نمی زدند و سـفیری نیز با دبدبه و کبکبه، چنان که در 
سـدۀ پانزدهم بسـیار معمول بود، وارد شهر نمی شـد، چراکه همین دو روز 

Picards .1؛ اهالی پیکاردی، ناحیه ای در فرانسه.
Bourguignons .۲؛ اهالی بورُگْنی، ناحیه ای در فرانسه.

Laas .۳؛ ناحیه ای در فرانسه.
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پیش سـفیران فالنـدری1 برای مذاکره در بـاب ازدواج ولیعهد با مارگریت 
فالنـدری بـا شـکوه تمام به پاریـس آمده بودنـد و جناب کاردینـاِل بورُبن۲ 
نیـز برای خوشـایند پادشـاه به ناچار بـه هیاهوی جلف رؤسـای بلدیۀ دیار 
فالندر روی خوش نشـان داده بود. عالیجناب با »لوده گری و خلق وخوی 
پسـندیده« در مهمانسرای بورُبنی اش از آنان پذیرایی نمود و از اینکه رگبار 

قالیچه های نفیسش را جلِو در خیس می کرد خم به ابرو نیاورد.
روز ششم ژانویه، به گفتۀ ژاِن تروایی۳، آنچه »مردم پاریس را به هیجان 
مـی آورد« همزمانـی دو جشـن باشـکوه بود، یعنـی روز پادشـاهان و عید 

لودگان، که یادگار روزگاران کهن اند.
در آن روز، در میـدان گـِرو آتش بـازی برپا بود، جلِو کلیسـای کوچک 
براک درخت می کاشتند، و در کاخ عدلیه نمایش مذهبی برگزار می کردند. 
از شـب پیـش، کارگـزاران نایب الحکومـه بـا نیم تنه هـای پشـمی بنفـش، 
 که صلیب سـفیدی روی سینه شـان بود، سـر چهارراه ها به صدای شـیپور

خبر جشن را جار می زدند.
مردان و زنان شهر از صبح دِر خانه ها و دّکان ها را می بستند و به سوی 
سه محل تعیین شده می رفتند. عّده ای به محل آتش بازی، عّده ای به محل 
درختـکاری و عّده ای به محـل برگزاری نمایش مذهبـی روی می آوردند. 
البته باید به ذوق سـلیم مردم پاریس آفرین گفت، زیرا بیشترشـان به محل 
آتش بازی، که مناسب حال و هوای فصل بود، یا به تماشای نمایش مذهبی، 
کـه در تـاالر سرپوشـیدۀ کاخ عدلیـه برگزار می شـد، می رفتنـد و درختان 
بی شـکوفۀ بینوا را زیر آسـمان ژانویه رها می کردند تا در گورستان کلیسای 

Flandre .1؛ ناحیه ای در بلژیک.
Bourbon .۲؛ نام شاهزاده ای فرانسوی از خاندان سلطنتی بورُبن.

Jehan de Troyes .۳؛ حقوقدان و وقایع نگار فرانسوی سدۀ پانزدهم.
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براک از سـرما بلرزند. به ویژه در خیابان های پیرامون کاخ عدلیه جمعیت 
مـوج مـی زد، زیرا همه می دانسـتند سـفیرانی که دو شـب پیـش از فالندر 
آمده اند می خواهند در نمایش مذهبی و مراسم انتخاب پاپ لودگان، که آن 

هم در تاالر بزرگ برپا می شد، حضور یابند.
بـا آنکـه در آن زمان تـاالر بزرگ عدلیـه بزرگ ترین تاالر  سرپوشـیدۀ 
جهان بود )البته ُسـوال1 هنوز تاالر  بزرگ کاخ مونتارژی۲ را اندازه نگرفته 
بـود(، در آن روز  ورود بـه آن کار آسـانی نبود. میـدان کاخ پر  از جمعیت 
یایـی بی کران  بـود و از پشـت پنجره های سـاختمان های مجـاور چون در
می نمـود. کوچه هـای اطـراف میدان نیز چـون رودخانه هایـی بودند که از 
آنها سـیل جمعیت دمادم به سـوی این دریا سرازیر می شد. موج جمعیت 
پیوسـته گسـترش می یافت و به در و دیوار خانه هایـی می خورد که در این 
دریا چون دماغه هایی نامنظم پیش آمده بودند. در میان نمای مرتفع کاخ، 
که به سـبک گوتیک۳ سـاخته شـده بود، جمعیت پیوسـته از پّلکان بزرگ 
باال و پایین می رفتند و چون امواجی که به مانعی برخورد کنند در وسـط 
پّلکان به هم برخورد می کردند و به طرف کناره ها پخش می شـدند. سـیل 
جمعیتی که مدام از پّلکان بزرگ به میدان سـرازیر می شـد به سان آبشاری 
بـود که به دریاچـه می ریخت. صدای پاها و فریادهـا و خنده ها هیاهوی 
بسـیاری به پا کرده بود. گهگاه هیاهو دوچندان می شـد، زیرا جریانی که 
ایـن جماعـت را به سـوی پّلکان بـزرگ می رانـد به ناگاه پس زده می شـد، 
آشفته می شد و چرخ می زد، و این زمانی بود که کماندار یا صاحب منصبی 
سـواره برای حفظ نظم به جمعیت یورش می برد. این سـّنت پسـندیده از 

Henri Sauval .1؛ وکیل و تاریخدان فرانسوی سدۀ هفدهم.
Montargis .۲؛ ناحیه ای در فرانسه.

gothique .۳؛ سبک معماری رایج در سده های دوازدهم تا شانزدهم در اروپا.
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ضبطیـه به نظمیه، از نظمیه به امنیه و از امنیه به ژاندارمری کنونی پاریس 
رسیده است.

دم درها و پنجره ها و بر پشت بام ها، هزاران زن زیبا، آرام و با حجب و 
حیا این کاخ و این ازدحام را می نگریستند و به همین دلخوش بودند، زیرا 
در پاریس بسیارند کسانی که به تماشای تماشاگران خشنودند و دیواری که 

پشت آن حادثه ای رخ می دهد برایشان بسیار جالب است.
اگر ما، مردم سال 18۳0، می توانستیم در عالم خیال به این پاریسی های 
سـدۀ پانزدهم بپیوندیم و از میان فشـار  تنه و مشت و لگد وارد تاالر بزرگ 
کاخ، کـه در ششـم ژانویـۀ 148۲ کوچک می نمود، بشـویم، بـا منظره ای 
جالـب و دل انگیز روبه رو می شـدیم و پیرامونمان چیزهای کهنه ای بود که 

برایمان تازگی داشت.
چنانچه خوانندۀ کتاب مایل باشـد، به یاری اندیشه می کوشیم دریابیم 
که اگر  از آستانۀ دِر تاالر گذر می کردیم، میان ازدحام ُکلیجه ها1 و َارخاُلق ها۲ 

و پاچین ها، چه احساسی به ما دست داد.
نخست گوشمان وزوز می کرد و چشممان خیره می شد. باالی سرمان 
طـاق مضاعـف با قوس جناغـی، به رنگ الجـوردی، آراسـته به گل های 
یـن و تندیس هـای چوبـی بـود و زیر پایمان کف پوشـی از مرمر سـیاه و  زّر
سـفید، چند قدم آن طرف تْر سـتونی سـترگ و پس از آن ستون های دیگر؛ 
در مجموع هفت سـتون به دنبال هم در طول تاالر سـقف مضاعف تاالر را 
نگه می داشـتند. پیرامون چهار سـتون اول، جایگاه پرزرق و برق سوداگران 
بود و پیرامون سـه سـتون آخْر نیمکت هایی از چوب بلوط که از شلوارهای 
سـه ربعی طرفین دعاوی و جامۀ وکال صیقل یافتـه بودند. دورتادور تاالر، 

1. از انواع نیم تنه.

۲. از انواع نیم تنه.
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در طول دیوار بلند، بین درها و پنجره ها و بین ستون ها، پیکره های بی شمار 
همـۀ شـاهان فرانسـه، از زمـان فاراموند1 تا به امـروز، ردیف شـده بودند. 
شـاهان کاهل۲ با دسـتان آویخته و سـربه زیر ایسـتاده بودند و شاهان دلیر 
و جنگجو با دسـتاِن روبه آسـمان و سـربلند خودنمایی می کردند. از میان 
شیشـه های رنگارنِگ پنجره های بلند بیضی شـکل نور بـه درون می تابید؛ 
درهـای ورودی تاالر به طرز ظریفی منّبت کاری شـده بودنـد؛ و این همه، 
طـاق  و سـتون  و دیـوار و گچ بـری و ِازاره  و در و تندیس ، از بـاال و پایین با 
رنگ های آبی و طالیی تزیین شـده بودند. البته این مجموعه، که به روایتی 
دوبـرول۳ در 1549 آن را می سـتود، در آن زمـان زیـر گـرد و خـاک و تـار 

عنکبوت تا حد زیادی جلوه اش را از دست داده بود.
حـال در ذهـن خـود ایـن تـاالر دراز و پهنـاور را مجّسـم کنیـد کـه به 
نـور کم فـروِغ روزی از روزهـای ژانویـه روشـن اسـت و در آن، جمعیـت 
رنگ و وارنـگ و پرسـروصدا از کنـار دیوارهـا می گذرنـد و دور سـتون ها 
می چرخنـد. در ایـن صورت، طرحـی کلی و مبهم از تابلویـی که در صدد 

ترسیم جزئیاتش هستیم خواهید داشت.
اگـر راوایـاک هانری چهـارم را نمی کشـت، بی گمـان در دفتـر عدلیه 
پرونده ای از وی وجود نداشت و همدستانش در صدد تخریب اتاق مزبور 
برنمی آمدنـد. در ایـن صـورت، دیگر  به خاطِر نداشـتن راه حـل بهتر ناچار 
نمی شدند برای آتش زدن دفتِر کاخ اتاق ها و کاخ عدلیه را به آتش بکشند. 
در نتیجه، حریق سـال 1618 رخ نمی داد و کاخ قدیمی با تاالر قدیمی اش 

Pharamond .1؛ پادشاه نیمه افسانه ای فرانک ها.
Rois fainéants .۲؛ منظور شاهان سلسلۀ ِمروَونژیان است که از سدۀ پنجم تا نیمۀ سدۀ 

هشتم سلطنت کردند.
Du Breul .۳؛ راهب فرانسوی سدۀ شانزدهم.
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پابرجا می ماند. آنگاه می توانستم به خواننده بگویم برود آنجا را ببیند و من 
از نوشـتن و خوانندۀ کتاب از خواندن شـرح جزئیات معاف می شدیم. این 
خـود گویای این حقیقت اسـت که رویدادهای بزرگ پیامدهای بی شـمار 

دارند.
به راستی که احتمال می رود راوایاک همدستانی نداشته یا، اگر داشته، 
در حریق سـال 1618 دسـت نداشـته اند. این رویداد به دو شکِل دیگر نیز 
قابل توجیه اسـت. نخسـت آنکه سـتارۀ شعله وری که سی سـانتیمتر پهنا 
و نیـم متـر  درازا داشـت، و چنان که همـه می دانند نیمه شـب هفتم مارس 
از آسـمان فرو افتاد، به راسـتی روی کاخ فرود آمده اسـت. دوم آنکه بنا بر 

دوبیتی تئوفیل1:

رخداد غم انگیزی بود بی گمان:
عدلیه بانو۲ در پاریس
بس که فلفل خورد،
سقش۳ آتش گرفت.

ایـن سـه توجیـه سیاسـی و طبیعـی و شـاعرانه از حریـق کاخ اهمیت 
چندانی ندارند؛ مهم خود حریق است که متأسفانه رویدادش مسّلم است. 
بـر اثـر فاجعـه، امروز آثاری انـدک از این بنا بـه جا مانده کـه آن هم به یمن 
مرّمت های پی درپی رو به ویرانی اسـت. آری، از نخستین اقامتگاه شاهان 
فرانسه، این برادر بزرگ کاخ لوور، که در روزگار فیلیپ خوش سیما4 چنان 

Theophile de Viau .1؛ تئوفیل دو ویو، شاعر فرانسوی )1590-16۲6(.
۲. واژۀ Justice )عدلیه( در زبان فرانسه مؤنث است.

۳. واژۀ Palais در زبان فرانسه هم به معنی »سق« است و هم به معنی »کاخ«.
Philippe le Bel .4؛ فیلیپ چهارم، پادشاه فرانسه )1۳14-1۲85 م(.
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قدمتـی داشـت کـه در آن به دنبال آثـار معمـاری دوران روِبر1 می گشـتند و 
ِالگالـدوس۲ آن را وصـف نموده، آثـاری بس اندک به جـا مانده و کمابیش 
همه چیز ویران شده است. از اتاقی که سن لویی۳ در آن »بساط عروسی به 
راه انداخت« چه به جا مانده است؟ باغی که وی در آن »با جامۀ پشمین و 
نیم تنۀ بی آستین و ردای سیاه با ژوَئنویل4 روی قالی دراز می کشید« و به امر 
قضاوت می پرداخت چه شده است؟ اتاق امپراطور سیگیسموند5 کجاست؟ 
همین طور اتاق شـارل چهارم یا اتاق جان َلکَلند6؟ پّلکانی که شـارل ششـم 
از باالی آن فرمان عفو عمومی صادر کرد کجاسـت؟ کجاست تخته سنگی 
که مارِسـل7، در حضور ولیعهد، روِبر دو کِلرمون8 و سـردار شامپانی9 را بر 
آن گـردن زد؟ کجاسـت اتاقکـی کـه در آن فرامین پادپاپ ِبِندیْکـت10 را پاره 
کردنـد و حاملیـن فرامیـن را -- که از مردم پاریس پـوزش طلبیدند -- با آن 
رداها و کاله های مسخره شـان از آنجا راندند؟ تاالر بزرگ، با رنگ و لعاب 
ین و الجـوردی اش، قوس های جناغی اش، تندیس ها و سـتون هایش،  زّر
ین کو؟ چه شـد آن شـیر سـنگی  و گنبد پرنقش ونگارش چه شـد؟ اتاق زّر
که مقابل در سـر به زیر افکنده، ُدم میان پاها نهاده بود و به سـان شـیرهای 

Robert .1؛ روبر دوم، پادشاه فرانسه )10۳1-996 م(.
Helgaldus .۲؛ راهب و وقایع نگار فرانسوی سدۀ یازدهم میالدی.

Saint Louis .۳؛ لویی نهم، پادشاه فرانسه در سدۀ سیزدهم میالدی.
Joinville .4؛ نجیب زادۀ فرانسوی، نویسندۀ زندگینامۀ َسن لویی.

Sigismond .5؛ پادشاه بورگوندی ها )از قبایل ژرمن(.
Jean sans Terre .6؛ پادشاه انگلستان در سدۀ دوازدهم میالدی.

Marcel .7؛ نایب الحکومۀ پاریس.
Robert de Clermont .8؛ سردار نرماندی.

Champagne .9؛ ناحیه ای در فرانسه.
Antipape Bénédict .10؛ منظور بندیکت سـیزدهم اسـت که کلیسای کاتولیک مقام او 

را به رسمیت نشناخت.
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اریکۀ سلیمان در برابر نیروی عدالت حقیر می نمود؟ و آن درها و پنجره های 
منقوش؟ و یراق آالتی که بیسـکورِنت1 هم از عهدۀ ساختشـان برنمی آمد؟ و 
منّبت کاری های ظریِف دوآنسـی۲؟ ... زمان با اینها چه کرده اسـت؟ بشـر 
بـا ایـن عجایب چه کرده اسـت؟ به جای همۀ اینها، به جـای این یادگار دیار 
ُگل۳، به جای این هنر گوتیک به ما چه داده اند؟ اتاق های خمیده و بدترکیب 
دوبروس، این معمار ناشی دروازۀ َسن ِژروه، را اثر هنری می دانند؛ و به جای 
تاریخ، یادگارهای گزاف سـتون بزرگی را تحویلمان می دهند که هنوز طنین 

یاوه گویی های کشیشان از آن برمی خیزد.
مهم نیست. برویم به سراغ کاخ کهنسال عدلیه و آن تاالر بزرگش.

یک طرِف این متوازی االضالِع غول آسا میز مرمر بی نظیری بود با طول 
و عـرض و ضخامتـی که بنا بر اسـناد قدیمی نظیر آن دیده نشـده و گویی 
طوری ساخته شده بود که گارگانتوا4 را به اشتها آَوَرد. »چنین تّکه مرمری 
در دنیـا منحصربه فرد بود.« طرف دیگِر تـاالر نمازخانه ای بود که در آن به 
دستور لویی یازدهم پیکرۀ وی را، در حالی که در برابر مریم عذرا زانو زده، 
قرار داده بودند. در ردیف پیکره های پادشاهان، دو جای خالی دیده می شد 
که جایگاه پیکره های شارلمانی5 و َسن لویی است، دو قّدیسی که به عقیدۀ 
لویی یازدهم در آسمان جای دارند. این نمازخانه، که در آن زمان نوساز بود 

Biscornette .1؛ آهنگـر فرانسـوی سـدۀ هفتـم و هشـتم میـالدی که در فلزکاری بسـیار 
مهارت داشت.

Du Hancy .۲؛ درودگر نامی که در عهد لویی دوازدهم می زیست.
Gaule .۳؛ سـرزمینی در اروپـا، شـامل فرانسـه، بلژیـک، لوکزامبـورگ، بخـش اعظـم 

سویس، شمال ایتالیا، و غرب آلمان.
Gargantua .4؛ نام غولی افسانه ای و نیز رمانی از رابله )Rabelais(، نویسنده و پزشک 

فرانسوی سدۀ شانزدهم میالدی.
Cahrlemagne .5؛ امپراطور بزرگ روم غربی و پادشاه قوم فرانک در سدۀ هشتم میالدی.
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و قدمتش به شـش سال هم نمی رسید، با ریزه کاری های دلنشین معماری 
سـاخته شـده و با مجّسـمه های شـگفت انگیز و کنده کاری های ظریف و 
عمیقـی زینـت یافته بود که معـّرف پایان عصر گوتیک بودند. در فرانسـه، 
این شـیوۀ معماری تا اواسـط سدۀ شانزدهم در ساخت آثار افسانه ای دورۀ 
رنسـانس رعایت می شـد. به ویـژه پنجرۀ کوچـک مدّور و منقـوِش باالی 
سـردر شـاهکاری ظریف و زیبا به شمار می رفت و به سان ستاره ای بود که 

از تور ساخته شده باشد.
در میان تاالر، روبه روی در بزرگ، کنار دیوار، سـّکویی بود با پوشـش 
ین راه داشـت. این  زربفـت و در میانـش مدخلـی بود که به راهـرِو اتاق زّر
سـّکو جایگاه فرسـتادگان فالندری و دیگر شخصیت های برجسته ای بود 

که برای دیدن نمایش می آمدند.
رسـم بـود که نمایـش روی میز مرمـر اجرا شـود. از ایـن رو، از صبح 
میز را برای نمایش آماده کرده بودند. روی تخته سـنگ مرمر، که از پاشـنۀ 
کفـش هیئت های قضایی خط خطی بود، اتاقک چوبی نسـبتًا بلندی قرار 
داده بودنـد. سـقف اتاقک به منزلۀ صحنۀ نمایش بـود و از  همه جای تاالر 
دیده می شـد. دورتادور اتاقک پرده کشـیده بودند و درون اتاقْک رختکن 
بازیگـران بـود. نردبانی با پّلکان شـیبدار را بیرون از اتاقک گذاشـته بودند 
تـا رابـط صحنۀ نمایش و رختکن باشـد و به کمـک آن بازیگـران به درون 
اتاقـک رفت وآمد کنند. بـرای هر تغییر و تحّولی که در نمایش رخ می داد، 
بازیگـران باید از ایـن نردبان باال و پایین می رفتند. هنوز دوران کودکی هنر 

و تجهیزاتش بود!
چهار تن از مأمورین عدلیه، که وظیفه داشـتند در روزهای جشـن نیز 
مانند روزهای برگزاری مراسـم اعدام حافظ بسـاط عیش و عشـرت مردم 

باشند، در چهار گوشۀ میز مرمر ایستاده بودند.
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نیمـروز، هنگامـی کـه سـاعت بـزرگ کاخ دوازده ضربـه می نواخت، 
نمایش آغاز می شـد. البته این زمان برای اجرای نمایش بسـیار دیر است، 

اما رعایت حال سفیران واجب بود.
جمعیت از صبح منتظر شروع نمایش بود. بسیاری از این مردِم شریف 
و کنجـکاو از سـحرگاه در برابـر پّلـکان بـزرگ کاخ از سـرما می لرزیدند. 
حتی بعضی ها ادعا می کردند که شب را پشت در کاخ گذرانده اند تا زودتر 
از دیگـران وارد تـاالر شـوند. هر دم بر شـمار مردم افزوده می شـد و مانند 
سیلی که سطح آن پیوسته باالتر رود از در و دیوار تاالر باال می رفتند، دور 
ستون ها ازدحام می کردند، خود را به سرستون ها می رساندند و روی کتیبۀ 
درهـا، لـب پنجره ها، روی هر  برآمدگی سـاختمان یا برجسـتگی پیکره ها 
جـای می گرفتنـد. ناراحتی، ناشـکیبایی، مالل، گسـتاخی و دیوانه بازی، 
بگومگوهایی که هر دم به خاطر تنه زدن یا لگد کردن پا صورت می گرفت، 
خسـتگی ناشـی از انتظـار طوالنی، این همـه با هیاهوی مـردِم محبوس، 
به هم فشـرده، شتاب زده و آسیب دیده دسـت به دست هم می دادند و باعث 
می شـدند تا، پیش از ورود سـفیران، فضای تاالر  زننده و ناخوشایند شود. 
جـز صـدای شـکایت و دشـنام های مـردم بـه فالندری هـا، رئیـس بلدیه، 
کاردیناِل بورُبن، پیشـکار کاخ، خانم مارگریت اطریشـی، چوبداران و نیز 
به سـرما، گرما، هوای نامسـاعد، اسـقف پاریس، پاپ لودگان، ستون ها، 
پیکره ها، دِر باز و پنجرۀ بسته صدای دیگری شنیده نمی شد. در این میان، 
گروه های محّصلین و فراّشان با شوخی ها و شیطنت هایشان به ناخشنودی 

جمع دامن می زدند یا به عبارتی جماعت را سیخونک می زدند.
گروهـی از ایـن شـیاطین سـرخوش، پس از شکسـتن شیشـۀ پنجره، 
گسـتاخانه روی سرسـتون ها نشسـته بودند و از آنجا مردِم داخل و خارج 
تاالر را مسـخره می کردند. دلقک بازی ها و طنین خنده هایشـان و سخنان 
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تمسـخرآمیزی که از این سـو به آن سوی تاالر بین خود رّد و بدل می کردند 
به خوبی گویای آن بود که این جوانان به مالل و خستگی دیگران بی اعتنایند 
و در انتظار شـروع نمایْش خیلی خوب می توانند، برای خوشـایند خود، از 

آنچه در برابر دیدگانشان می گذرد نمایش دیگری ترتیب دهند.
یکـی از آنهـا خطـاب به جوانـک شـیطان و موبوری که چهـرۀ زیبا و 

شروری داشت فریاد زد:
-- عجب! تویی یوئاِنس فرولو دو موِلندینو! اسمت خیلی بامسّماست، 
ژان دو موَلن1، چون دو دسـت و دو پایت مثل چهار پرۀ آسـیاب بادی اند. 

از کی اینجایی؟
-- لعنت بر شـیطان! بیشـتر از چهار سـاعت اسـت که اینجا هستم و 
امیـدوارم ایـن چهار سـاعت جـزو دوران برزخم به حسـاب بیاید. صدای 
هشت سرودخوان پادشاه سیسیل را که ساعت هفت صبح در َسنت شاِپل 

بند اول سرود را می خواندند شنیدم.
-- چه سـرودخوان های خوبی! صدایشـان هم مثل نوک کالهشان تیز 
است! آخر شاه قبل از خواندن دعای یوحنای مقّدس نباید از ایشان سؤال 
می کـرد کـه آیا آقای یوحنای مقّدس خوش دارد دعایش را به لهجۀ محلی 

بلغور کنند؟
از میـان جماعتـی که زیر پنجره ایسـتاده بودند پیرزنـی با اوقات تلخی 

فریاد زد:
-- همـۀ اینهـا بـرای آن اسـت که ایـن سـرودخوان های نکبتـی بیکار 
نمانند! از شـما می پرسـم، آخر آدم هزار لیور پاریسی۲ را خرج خواندن یک 

Jehan du Moulin .1؛ واژۀ Moulin به معنی »آسیاب« است.
۲. سـّکه ای کـه در پاریـس ضرب می شـد اندکی ضخیم تر از سـّکه ای بود که در شـهر تور 

ضرب می شد.
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دعـا می کنـد! آن هم با گرفتن عـوارض از ماهی فروش های بـازار پاریس!
مرد درشـت اندام و متینی که در کنار زن ماهی فروش دماغش را گرفته 

بود گفت:
-- سـاکت باش، پیرزن! باالخره باید دعا کـرد. نکند دلت می خواهد 

پادشاه دوباره مریض شود؟
محّصل ریزنقشی که به سرستون چسبیده بود فریاد زد:
-- آی گفتی، جناب ژیل لوکورنو1، پوستین دوز پادشاه!

همـۀ محّصلیـن، با شـنیدن نام پوسـتین دوز بینوای پادشـاه که کسـی 
انتظارش را نداشت، زیر خنده زدند. عّده ای می گفتند:

-- لوکورنو! ژیل لوکورنو!
و عّده ای دیگر می گفتند:

-- کورنوتوس و ایرسوتوس.۲
شیطانِک روی سرستون دوباره فریاد زد:

-- پس چی! چرا می خندید؟ عالیجناب ژیل لوکورنو، برادر ارباب ژان 
لوکورنو، خوان ساالر پادشاه، پسر ارباب مائیه لوکورنو، دربان باشی جنگل 

َونِسن است، که همه جد اندر جد ساکن پاریس اند و متأّهل اند!
شادی دوچندان شد. پوستین دوز پاسخی نداد و کوشید خود را از دید 
همـه پنهان کند. اما بیهوده عرق می ریخت و نفس نفس می زد، زیرا مانند 
ُگوه ای که در چوب فرو رود صورت عبوسش، که از خشم و ناراحتی سرخ 

شده بود، میان شانه های اطرافیانش گیر می کرد.
سـرانجام یکـی از اطرافیانش، که مانند خـود او خپله و محترم بود، به 

یاری اش شتافت و گفت:

Gilles Lecornu .1؛ ژیِل شاخدار.
Cornutus et hirsutus .۲؛ به زبان التینی: شاخدار و ژولیده.
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-- قباحت دارد! محّصل که با یک شهروند این گونه صحبت نمی کند! 
زمـان مـا ایـن قبیل افـراد را با ترکـه می زدند و بعـد با همان ترکه آتششـان 

می زدند.
همۀ محّصل ها شلیک خنده سر دادند.

-- اوهو! این شعر از که بود؟ این جغد بیچاره دیگر کیست؟
یکی از آنها گفت:

-- عجب! می شناسمش. استاد آندری مونیه است.
دیگری گفت:

-- یکی از چهار کتابدار قسم خوردۀ دارالعلوم است.
سومی فریاد زد:

-- تو این دّکان همه چیز چهارتایی است: چهار طایفه، چهار مدرسه، 
چهار عید، چهار مّدعی العلوم، چهار صاحب رأی، چهار کتابدار.

ژان فرولو گفت:
-- پس شیطان را هم باید چهار قسمت کرد.1

-- مونیه، کتاب هایت را می سوزانیم.
-- مونیه، نوکرت را می زنیم.

-- مونیه، زنت را غّصه دار می کنیم.
-- دوشیزه اودارِد چاق وچّله را.

-- که مثل بیوه ها شاداب و بانشاط است.
استاد آندری مونیه غرولندکنان گفت:

-- خدا لعنتتان کند!
ژان، که همچنان از سرستون آویزان بود، گفت:

1. اصطالحی است به معنی »جنجال به پا کردن«.
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-- خفه شو، استاد آندری، وگرنه می پرم رو کّله ات!
اسـتاد آنـدری سـر  بلنـد کرد، گویـی در یـک آن ارتفاع سـتون و وزن 
جوانک شیطان را حساب کرد، در ذهن خود وزن او را در مجذور سرعت 

ضرب نمود، و دیگر حرفی نزد.
ژان، که فاتح میدان نبرد بود، پیروزمندانه گفت:

-- با اینکه برادرم شّماس1 اعظم است، ولی این کار را می کنم.
-- آقایان، اساتید آدم های نازنینی هستند! فقط در چنین روزی رعایت 
شـأن ما را نکرده اند. هرچه باشد، در شـهر جدید درختکاری و آتش بازی 
است و در شهر قدیم نمایش مذهبی و مراسم انتخاب پاب لودگان و ورود 

سفیران فالندری، ولی در دارالعلوم هیچ خبری نیست!
یکی از کشیشان مستقر در لب پنجره گفت:

ــ با این حال، میدان موِبر به اندازۀ کافی وسیع است!
ژان فریاد زد:

-- مرگ بر رئیس دارالعلوم، مرگ بر اساتید صاحب رأی، مرگ بر وکال!
دیگری گفت:

-- امشـب باید در شـان گایار کتاب های اسـتاد آندری را آتش بزنیم و 
حسابی کیف کنیم.

بغل دستی اش گفت:
-- میز منشیان را هم باید سوزاند!

-- و ترکه های مستخدمین را!
-- و ِخلط دان رؤسا را!

-- و قفسه های وکال را!

1. خادم کلیسا.



   17 تاالر بزرگ

-- و صندوق آرای اساتید صاحب رأی را!
-- و چارپایۀ رئیس دارالعلوم را!

ژان کوچولو با صدایی زننده گفت:
-- مرگ بر اسـتاد آندری، منشیان و مستخدمین، متکّلمان، طبیبان و 

احکام نویسان، وکال و اساتید صاحب رأی و رئیس دارالعلوم!
استاد آندری، در حالی که گوش هایش را گرفته بود، زیر لب گفت:

-- به گمانم آخرالزمان است.
یکی از کسانی که لب پنجره بود فریاد زد:

-- چه به موقع! رئیس دارالعلوم است. دارد از میدان می گذرد.
همه به طرف میدان سر گرداندند.

ژان فرولو دو موَلن، که به یکی از ستون ها چسبیده بود و نمی دید بیرون 
چه می گذرد، پرسید:

-- واقعًا رئیس محترم دارالعلوم، استاد تیبو، است؟
بقیه پاسخ دادند:

-- آره، خودش است. استاد تیبو است.
به راستی رئیس دارالعلوم بود که با اساتید از میدان مقابل کاخ، از سمت 
سـفارت، می گذشـتند. محّصلین به طرف پنجره هجوم آوردند و با نیش و 
کنایه و مسخره بازی از آنان استقبال کردند. رئیس دارالعلوم، که پیشاپیِش 

دیگران می رفت، قبل از همه مورد تمسخر قرار گرفت.
-- سالم، آقای رئیس! آهای! سالم!

-- چـه شـده که گذر این قماربـاز قّهار به اینجا افتـاده! انگار طاس را 
کنار گذاشته!

-- ببیـن با قاطرش چطـور  یورتمه می رود! گوش هایـش هم درازتر از 
گوش های قاطرش است!
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-- آهای! سـالم جناب رئیس تیبـو! تیبوی طاس باز1! پیر خرفت! قمارباز 
قّهار!

-- ماشاءالله! چقدر جفت شش می آوری؟
-- صـورت پیـر و رنگ پریده و درب و داغانش را ببین! از عشـق قمار 

به این روز افتاده!
-- تیبوی طاسدار۲، چه شـده که به دارالعلوم پشـت کرده ای و در شهر 

پرسه می زنی؟
ژان دو موَلن فریاد زد:

ــ حتمًا به خیابان تیبوتوده۳ می رود تا جا و مکانی پیدا کند!
همۀ گروه، در حالی که غضب آلود دسـت می زدند، با صدایی رعدآسا 

کنایۀ ژان را تکرار کردند.
-- به خیابان تیبوتوده می روید تا جا و مکانی پیدا کنید، مگر نه، آقای 

رئیس؟ همبازی شیطان!
بعد نوبت به رجال دیگر رسید.

-- مرگ بر مستخدمین! مرگ بر چماقداران!
-- بگو ببینم، روَبن پوسَپن، این دیگر کیست؟

-- ژیلِبر دو سویی، ژیلبرتوس دو سالیاکو، رئیس دارالعلوم اوتون4!
-- بیا لنگه کفشم را بگیر! تو آنجا مسّلط تری، بزن تو کّله اش!

-- بگیر، این هم گردوهای جشن.*

1. Tybalde aleator

 dé ؛ نام خیابانی نزدیک لوور )واژۀThibault-aux-dés ؛ معادلTybalde ad dados .۲
به معنی »طاس« است.(.

Thibautodé .۳؛ امالی دیگری است از عبارت پیشین )مذکور در پانویس ۲(.
Autun .4؛ ناحیه ای در فرانسه.
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-- مرگ بر شش متکّلم با آن لّباده های سفیدشان!
-- آنها که آنجا هسـتند متکّلم اند؟ من فکر کردم شـش تا غاز سفیدند 

که َسنت ژنوی ِیو به عنوان تیول رونیی به شهر فرستاده.
-- مرگ بر طبیب ها!

-- مرگ بر کاردینال ها و یاوه گویان با آن بحث و جدل هایشان!
-- آهای، مهردار َسـنت ژنوی ِیو، خاک بر سـرت! مثـاًل برایم تبعیض 
قائـل شـدی! واقعًا که! جایـم را در میان طایفۀ نرماندیایی ها1 به آسـکانیو 

فالزاسپاداِی کوتوله از والیت بورژ۲ دادی، چون که ایتالیایی است.
همۀ محّصلین با هم گفتند:

-- این بی انصافی است. مرگ بر مهردار َسنت ژنوی ِیو!
-- آهـای، اسـتاد یواخیم الدئور! آهـای، لویی دائوئیـل! آهای، المِبر 

اوکتمان!
-- مرده شور ترکیب وکیل دولت آلمان را ببرد!

-- همین طور کشیش های َسنت شاِپل را با آن لّباده های خاکستری شان!
-- با آن لّباده های پشمی خاکستری شان!*

-- آهای، ارباب هنر! با جّبه های قشنگ سیاه! با جّبه های قشنگ سرخ!
-- رئیس عجب خدم و حشمی دارد!

-- انگار دوک ونیز برای عروسی عازم دریاست.
-- بگو ببینم، ژان! اسامی کاهنان َسنت ژنوی ِیو را بگو!

-- لعنت به کاهنان!
-- پـدر کلـود ُشـوار! عاّلمـه کلـود ُشـوار! نکنـد دنبـال مـاری الژیفارد 

می گردید؟

1. اهالی نرماندی )Normandie(، ناحیه ای در فرانسه.
Bourges .۲؛ ناحیه ای در فرانسه که زمانی در دست رومی ها بود.
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-- تو کوچۀ گالتینی است.
-- رختخواب فرمانده قشون را مرتب می کند.

-- صدقه سری می دهد.
-- یا باد معده.*

-- می خواهی دم دماغت بدهد!
-- رفقا! اسـتاد سیمون سـانَگن، کشیش صاحب رأی پیکاردی. زنش 

هم ترکش نشسته.
-- پشت سِر سوارکار نگرانی عمیقی است.*

-- خدا قّوت، استاد سیمون!
-- روز به خیر، آقای صاحب رأی!

-- شب به خیر، خانم صاحب رأی!
یوئاِنـس دو موِلندینـو، کـه همچنان روی سرسـتون نشسـته بود، آهی 

کشید و گفت:
-- دیدن این چیزها خوشحالشان می کند.

کتابدار قسـم خوردۀ دارالعلوم، اسـتاد آندری مونیه، سـر خم کرد و در 
گوش پوستین دوز پادشاه، استاد ژیل لوکورنو، گفت:

-- باور کنید آخرالزمان است، آقا. هیچ وقت محّصل ها تا به این اندازه 
از حّدشان تجاوز نکرده اند. اینها همه اش به خاطر اختراعات مزخرف این 
دوره اسـت. توپ و خمپاره انداز، و به خصوص ماشـین چاپ، این طاعون 
جدید آلمانی. دیگر از صحیفه و کتاب خّطی خبری نیست! صنعت چاپ 

دِر دّکان کتاب فروش ها را تخته می کند. دورۀ آخرالّزمان است.
پوستین دوز پاسخ داد:

-- آن طور که من می دانم، جنس َبَدرشین های1 مخمل بهتر شده.

1. َبَدرشین یا َبَطرشین، زینِت روی لباس کشیشان.
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در همیـن هنگام، سـاعْت دوازده ضربه نواخـت. به یکباره از جمعیت 
صدایی برخاست: »آهان! ...«

محّصل ها سـاکت شـدند. سپس جنب وجوش آغاز شد. همه این پا و 
آن پا می کردند و سرک می کشیدند. صدای سرفه و فین فین از گوشه و کنار 
به گوش می رسـید. همه خـود را جمع وجور می کردنـد، موضع می گرفتند 
و راسـت می ایسـتادند. سـپس سـکوت همه جا را فراگرفت. همۀ گردن ها 
افراشـته، همـۀ دهان ها باز و همۀ چشـم ها به میز مرمر بـود. خبری نبود. 
چهار مأمور عدلیه همچنان مانند چهار مجّسـمه راسـت و بی حرکت سـر 
جای خود ایستاده بودند. همۀ نگاه ها به سوی سّکوی فرستادگان فالندری 
بود. در بسـته بود و سـّکو خالی بود. جمعیت از صبح منتظر سه چیز بود: 
ظهر، سـفیران فالندری، نمایش مذهبی. فقط ظهر به موقع از راه رسـیده 

بود.
این وضع قابل تحّمل نبود.

یک دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه، پنج دقیقه و باالخره یک ربع ساعت 
منتظر ماندند. خبری نشد. جایگاه خالی بود و نمایشی در کار نبود. خشْم 
جایگزین ناشـکیبایی شـد. سخنان خشـم آلودی به گوش می رسید، اما با 
صدای آهسـته. عّده ای زیر لب می گفتند: »نمایش! نمایش!« کم کم همه 
به خروش می آمدند. طوفانی در راه بود. غّرشی برخاست. نخستین شراره 
از جانب ژان دو موَلن بود. در حالی که چون مار دور سرسـتون پیچ و تاب 

می خورد، با تمام قوا فریاد زد:
-- نمایش را شروع کنید! فالندری ها بروند به جهّنم!

همه کف زدند و فریاد کشیدند.
-- نمایش را شروع کنید! فالندری ها بروند به جهّنم!

جوانک محّصل دنبال کالمش را گرفت:
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-- نمایش را شـروع کنید، وگرنه در قالب یک نمایش اخالقی ضابط 
عدلیه را دار می زنیم!
مردم فریاد زدند:

-- صحیح است! و اول مأمورینش را دار می زنیم!
همه کف زدند. رنگ از رخسار مأمورین پرید و به همدیگر نگاه کردند. 
جماعـت به سـوی آنان هجوم آوردند. نردۀ چوبـی بی دوامی که بین مردم و 

مأمورین فاصله انداخته بود در برابر فشار مردم خم شد.
وضعیت بحرانی بود. همه از هر سو فریاد می زدند:

-- غارت کنید! غارت کنید!
همان دم پردۀ رختکن، که پیشتر از آن سخن گفتیم، باال رفت و مردی 
بیـرون آمـد. با دیـدن او، مردم از حرکـت بازماندند و چون ِسحرشـدگان، 

خشمشان به کنجکاوی بدل شد. مرد فریاد زد:
-- آرام باشید! آرام باشید!

مرد، نامطمئن، سراپا لرزان و ُکرنش کنان، تا لب میز مرمر پیش رفت. 
هرچه جلوتر می رفت بیشتر کرنش می کرد و چیزی نمانده بود زانو بزند.

آنگاه تا حّدی آرامش برقرار شد. فقط همهمه ای گنگ، که همواره از 
سکوت جمعیت برمی خیزد، شنیده می شد. مرد گفت:

-- آقایان و خانم های شهرنشـین، مفتخریـم که در حضور عالیجناب 
کاردینـال نمایش اخالقی بسـیار جالبـی را، به نـام »داوری عادالنۀ مریم 
مقـّدس«، اجـرا نماییـم. در ایـن نمایـش، اینجانب نقـش ژوپیتـر1 را ایفا 
می کنـم. هم اکنـون عالیجنـاب کاردینـال به همـراه سـفیر واالمقـام دوک 
اطریش در دروازۀ ُبده مشـغول اسـتماع خطابۀ آقای رئیـس دارالعلوم اند. 

به محض تشریف فرمایی عالیجناب کاردینال، نمایش آغاز می شود.

Jupiter .1؛ خدای خدایان در اساطیر روم.
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به راسـتی که تنها ژوپیتر می توانسـت با مداخلۀ خـود این چهار مأمور 
را از مرگ برهاند. و اکنون که ما سـعادت آن را یافته ایم که این حکایت را 
نقل کنیم و در نتیجه در پیشگاه مریم مقّدس مسئول باشیم، امیدواریم بنا 
بـر آن گفتار کهن »به مداخلۀ یک رّب الّنـوع نیاز پیدا نکنیم«.1 البته لباس 
ژوپیتـر چنـدان زیبـا بود که توّجه همـه را جلب نمـود و در آرام کردن مردم 
نقش به سـزایی داشـت. ژوپیتر زرهی پوشـیده از مخمل سیاه با دکمه های 
طالیـی به تن داشـت و کالهخـودی با دکمه های نقره ای و طالیی بر سـر. 
اگر ریش سـرخ و پرپشـتی دو طرف صورتش را نمی پوشاند و اگر پیچه ای 
از مقـّوای طالیـی بـا تیغه های نازک -- کـه نمودی از آذرخـش بود -- بر 
دست و پاتابه ای شبیه پاتابه های یونانیان بر پاهایش نمی داشت، با آن جامۀ 

مرّتبش مانند یکی از کمانداران برتانیایِی فوج آقای ِبری بود.

2. پِیر گَرنگوار
بـا شـنیدن سـخنان ژوپیتـر، احسـاس خشـنودی و شـگفتی مـردم که از 
دیـدن لبـاس ژوپیتر پدیـد آمده بود از میـان رفت. هنگامی کـه وی به این 
نتیجۀ ناخوشـایند رسید و گفت که »به محض تشـریف فرمایی عالیجناب 
کاردینال، نمایش آغاز می شـود«، صدایـش در میان هیاهوی جمعیت گم 

شد. مردم فریاد می زدند:
-- نمایش! نمایش!

و پیش از همه، صدای یوئاِنس دو موِلندینو در میان جار و جنجال مردم 
چون صدای شیپور به گوش می رسید:

-- فورًا شروع کنید! نمایش را شروع کنید!
“Nec deus intersit”. :1. هوراس، فن شعر
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روَبن پوسَپن و کسانی که دم پنجر ه جمع شده بودند فریاد می زدند:
-- مرگ بر ژوپیتر و کاردیناِل بورُبن!

مردم پیوسته می گفتند:
-- نمایـش اخالقـی! همیـن اآلن! فورًا! سـزای بازیگـران و کاردینال 

چوبۀ دار است!
ژوپیتر بیچاره حیران و هراسـان بود و رنگ از رخسار سرخاب زده اش 
پریده بود. آذرخش را رها کرد، کالهخودش را به دست گرفت، سراپا لرزان 

تعظیم کرد و تته پته کنان گفت:
-- عالیجناب ... سفیران ... خانم مارگریت فالندری ...

نمی دانست چه بگوید. می ترسید مبادا دارش بزنند.
می ترسـید مردم، به خاطر اینکه منتظر مانده انـد، یا کاردینال، به خاطر 
اینکه منتظرش نمانده است، دارش بزنند. در هر دو طرْف مهلکه یا همان 

چوبۀ دار را می دید.
خوشبختانه کسی به یاری اش شتافت و مسئولیت را به عهده گرفت.

این فرد در این سوی نرده، در فضای خالی کنار میز مرمر ایستاده بود و 
هنوز کسی متوّجه حضورش نشده بود، زیرا ستونی که به آن تکیه داده بود 
انـدام بلنـد و باریکش را از دید مردم پنهان می کـرد. مردی الغر، بلندباال، 
موبور و رنگ پریده بود و با وجود چین های روی گونه ها و پیشانی اش هنوز 
جوان می نمود. چشمانی درخشان داشت و لبانی خندان. جامۀ سیاهش از 
فرط کهنگی و فرسودگی برق افتاده بود. به طرف میز مرمر رفت و به ژوپیتر 
بینوا اشاره کرد. اما ژوپیتِر سرگشته متوّجه اشارۀ او نشد. فرد تازه وارد گام 

دیگری برداشت و گفت: 
-- ژوپیتر! ژوپیتر گرامی!

ژوپیتر هیچ نشنید.
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سـرانجام مرد بلندباالی موبور با ناشـکیبایی تقریبًا بیخ گوش او فریاد 
زد:

-- میشل ژیبورن!
ژوپیتر، که گویی از خواب پریده بود، گفت:

-- کی بود صدایم کرد؟
مرد سیاهپوش گفت:

-- من.
ژوپیتر آهی کشید. مرد سیاهپوش دنبال کالمش را گرفت:

-- فـورًا نمایش را شـروع کنیـد. باید رضایت مـردم را جلب کرد. من 
نایب الحکومه را قانع می کنم تا ایشان نیز آقای کاردینال را قانع کنند.

ژوپیتر نفس راحتی کشـید و با همۀ توانش رو به مردمی که هنوز او را 
هو می کردند فریاد زد:

-- آقایان شهرنشین، هم اکنون نمایش را شروع می کنیم.
محّصل ها فریاد زدند:

-- به افتخار ژوپیتر! تشویقش کنید، همشهری ها!*
مردم فریاد زدند:

-- مرحبا! مرحبا!
صـدای تشـویق مـردم گـوش را کر می کـرد. ژوپیتـر بـه درون اتاقک 

بازگشته بود. تاالر از هیاهوی جمعیت می لرزید.
اما مرد ناشـناس کـه به طرزی جادویی، به قول ُکرِنـی، »طوفان را فرو 
نشـانده بود« با فروتنی پشـت ستون بازگشـته بود و اگر دو زن جوان که در 
ردیف اوِل تماشاگران گفتگوی او با میشل ژیبورن یا همان ژوپیتر را شنیده 
بودنـد صدایش نمی زدند، بی گمان همان گونـه ناپیدا و بی حرکت و بی صدا 

می ماند. یکی از زن ها با اشارۀ دست او را نزد خود خواند و گفت:
-- استاد!
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زن دیگر، که در لباس عید زیبا و شاداب و بی پروا می نمود، گفت:
-- سـاکت بـاش، لی ِینـارد عزیـز. او که روحانی نیسـت. نبایـد به او 

بگویی »استاد«، باید بگویی »آقا«.
لی ِینارد گفت:

-- آقا!
مرد ناشناس به طرف نرده رفت و با شور و اشتیاق پرسید:

-- خانم ها با من فرمایشی دارند؟
لی ِینارد سراسیمه گفت:

-- اوه، نه! ژیسـِکت الژانسـی ِین، که کنار من ایسـتاده، می خواهد با 
شما صحبت کند.

ژیسِکت از شرم سرخ شد و گفت:
-- نه، لی ِینارد بود که به شـما گفت »اسـتاد«. من به او گفتم که باید 

بگوید »آقا«.
دو دختر سر  به زیر انداختند. مرد، که دلش می خواست با آنها صحبت 

کند، نگاهی به آنها کرد و گفت:
-- پس خانم ها فرمایشی ندارند؟

ژیسِکت پاسخ داد:
-- نه، اصاًل.

لی ِینارد  گفت:
-- نخیر.

مـرد بلندبـاالی موبور قدمی برداشـت تا برگردد. امـا دختران کنجکاو 
نمی خواسـتند میدان را خالی کنند. ژیسـِکت، به سان دریچۀ سّدی که باز 

شود یا مانند زنی که عزمش را جزم کرده باشد، به تندی پرسید:
-- آقـا، شـما آن سـربازی را که در نمایْش نقش مـادر مقّدس را بازی 

می کند می شناسید؟
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-- منظورتان نقش ژوپیتر است؟
لی ِینارد گفت:

-- آه، بله! اشتباه گفت. ژوپیتر را می شناسید؟
-- میشل ژیبورن را می گویید؟ بله، خانم.

لی ِینارد گفت:
-- چه ریش باابّهتی دارد!

ژیسِکت با کم رویی پرسید:
-- موضوع نمایش چطور است؟ خوب است؟

مرد ناشناس بی درنگ پاسخ داد:
-- خیلی خوب است، خانم.

لی ِینارد پرسید:
-- موضوعش چیست؟

-- »داوری عادالنۀ مریم مقّدس«. یک نمایش اخالقی است، خانم.
-- پس چیز تازه ای است.

لحظه ای سکوت شد. مرد ناشناس سکوت را شکست:
-- نمایش اخالقی جدیدی است که تا کنون اجرا نشده.

ژیسِکت گفت:
-- پس با نمایش دو سال پیش فرق دارد، همان نمایشی که روز ورود 

سفیر پاپ اجرا شد و سه دختر زیبا در آن بازی می کردند ...
لی ِینارد گفت:

-- سه حوری.
مرد ناشناس افزود:

-- سراپا برهنه.
لی ِینـارد بـا حجـب و حیـا سـرش را بـه زیـر انداخت. ژیسـِکت هم 
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 نگاهی به او انداخت و همان کار را کرد. مرد لبخندزنان دنبال کالمش را 
گرفت:

-- آن نمایش برای سرگرمی بود. امروز به خاطر دوشیزه خانم فالندری 
نمایش اخالقی اجرا می شود.

ژیسِکت پرسید:
-- آوازهای چوپانی هم می خوانند؟

-- در نمایـش اخالقـی؟ ابدًا! نباید انواع نمایش را با هم مخلوط کرد. 
اگر لوده بازی بود، اشکالی نداشت.

-- افسوس! آن روز، سِر چشمۀ پونسو، زن ها و مردهای بی تمّدنی که 
با هم سـِر جنگ داشتند برای خویشتنداری سرودهای مذهبی و آوازهای 

چوپانی می خواندند.
مرد ناشناس با لحن نسبتًا خشکی گفت:

-- آنچه برای سفیر پاپ مناسب است برای یک شاهزاده خانم مناسب 
نیست.

لی ِینارد باز لب به سخن گشود:
-- و در کنارشان عّده ای با سازهای سبک آهنگ های دلنشین می نواختند.

ژیسِکت در ادامۀ کالم وی گفت:
-- و برای اینکه رهگذرها گلویی تر کنند، از سر  دهانۀ چشمه شراب 

و شیر و شربت بیرون می آمد و هرکس می خواست، از آنها می نوشید.
لی ِینارد گفت:

-- کمی پایین تر از پونسـو، در عید تثلیث1، مصائب حضرت مسـیح را 
نمایش می دادند و نمایششان بی کالم بود.
ژیسِکت کالم او را قطع کرد و گفت:

Trinité .1؛ هشتمین یک شنبه بعد از عید پاک.
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-- بله، یادم است. عیسی را به صلیب کشیده و دو راهزن هم در چپ 
و راستش بودند.

در اینجـا، دو زن پرچانه به یاد ورود سـفیر پـاپ افتادند و هر دو با هم 
سرگرم صحبت شدند:

-- پیش ترهـا در  ُپرتوَپْنتـر اشـخاصی بودند که لباس هـای فاخر به تن 
می کردند.

-- حوالی چشـمۀ َسن اینوسان، شکارچی ای بود که در میان هیاهوی 
سگ ها و صدای شیپور گوزنی را تعقیب می کرد.

-- چوب بست قّصابی پاریس مانند حصار قلعۀ دی ِیپ بود!
-- یادت که هسـت، ژیسـِکت، وقتی سـفیر پاپ می گذشت، یکدفعه 

فرمان حمله دادند و انگلیسی ها را سر بریدند.
-- دم دروازۀ شاتله چه آدم های نازنینی ایستاده بودند!

-- پونتوشاْنژ معرکه بود!
-- وقتی سـفیر پاپ می گذشـت، روی پل بیشـتر از دویسـت دسته از 

پرندگان مختلف را آزاد کردند. واقعًا که زیبا بود، لی ِینارد!
سـرانجام مرد ناشناس، که گویی با بی حوصلگی به گفتگوی دو دختر 

گوش می داد، لب به سخن گشود:
-- نمایش امروز از آن هم زیباتر است.

ژیسِکت گفت:
-- واقعًا نمایش امروز زیباتر از آن است؟

-- مسّلمًا.
و بعد، مرد ناشناس با غرور افزود:

-- نمایشنامه  را من نوشته ام.
دخترها شگفت زده گفتند:

-- واقعًا؟
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جوان شاعر اندکی سینه اش را جلو داد و گفت:
-- بله. ما دو نفر هستیم: ژان مارشان، که کارش نّجاری است، تخته ها 
را اّره کرده و اتاقک نمایش را ساخته و من، که نمایشنامه را نوشته ام. من 

پِیر گَرنگوارم.
حتی نویسندۀ سید1 هم با چنین غروری نگفته بود: »من پِیر ُکرِنی ام.«
خواننـدگان مـا توّجـه دارند کـه از هنگامی که ژوپیتر بـه درون اتاقک 
بازگشت تا لحظه ای که نویسندۀ نمایشنامۀ اخالقی جدید این گونه ناگهانی 
در برابر شـگفتی سـاده دالنۀ ژیسـِکت و لی ِینارد هویت خود را فاش نمود 
مّدتی گذشته بود. اما موضوع جالب توّجه این بود که انبوه تماشاگران، که 
تا دقایقی پیش چنان ناآرام بودند، حال با بزرگواری گفتۀ بازیگر نمایشنامه 
را پذیرفتـه بودند؛ و ایـن گویای این حقیقت جاودانه اسـت که بهترین راه 
برای آنکه تماشـاگران تماشـاخانه شکیبا باشند آن است که به آنها بگویند 

نمایش به زودی شروع می شود.
با این حال ژان غافل نبود. ناگهان در میان سکوت و انتظار حاضران، 

که دقایقی پیش به هیجان آمده بودند، فریاد زد:
-- ژوپیتر، خانم مریم، شـاگرد ابلیس! خودتان را مسـخره کرده اید؟ یا 

نمایش را شروع کنید یا ما شروعش می کنیم.
دیگر درنگ جایز نبود.

از درون اتاقک، صدای ترّنم موسـیقی به گوش رسید. پرده باال رفت. 
چهـار بازیگـر با لباس هـای رنگارنگ و چهره هـای آراسـته از نردبان باال 
رفتنـد، روی اتاقـک در برابـر تماشـاگران صف کشـیدند و تعظیـم غّرایی 

کردند. آنگاه نوای موسیقی خاموش و نمایش آغاز شد. 

Cid .1؛ یـا ِال سـید، نمایشـنامه ای معـروف از پِیر ُکرِنـی )Pierre Corneille(، شـاعر و 
نمایشنامه نویس فرانسوی سدۀ هجدهم. 
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چهار بازیگر، پس از ادای احترام به تماشـاگران، در سکوتی روحانی، 
شروع به اجرای پیش درآمدی کردند که ما برای رعایت حال خوانندگان به 
شرح آن نمی پردازیم. وانگهی، امروز نیز مانند گذشته، مردم بیشتر به لباس 
بازیگران توّجه دارند تا به نقشی که ایفا می کنند، و صد البته این کار درستی 
است. هر چهار بازیگر لباسی نیمه  زرد و نیمه  سفید به تن داشتند که فقط نوع 
پارچه شان با هم فرق داشت. لباس نفر اول زربفت با حاشیۀ نقره ای بود، 
لباس نفر دوم ابریشمی، لباس سومی پشمی و لباس چهارمی از کرباس. 
اولی شمشـیری به دسـت داشـت، دومی کلیدهای طالیی، سومی ترازو و 
چهارمی بیل؛ و برای کمک به درک و فهم ناقص کسـانی که به خصیصۀ 
آشـکار ایـن افراد پی نمی بردند با حروف درشـت و سـیاه بـر لباس زربفت 
نوشته شده بود: من اشرافیتم؛ بر لباس ابریشمی: من روحانیتم؛ بر لباس 
پشمی: من تجارتم؛ و بر لباس کرباس: من زراعتم. برای آنکه تماشاگران 
باهـوش به جنسـیت بازیگران پی برند1، دو بازیگـری که نقش مرد را بازی 
می کردند لباس کوتاه تری پوشیده بودند و کالهی با لبۀ برگشته بر  سر  گذاشته 
 بودند، حال آنکه لباس دو بازیگر زن بلندتر بود و باشـلق به سـر داشـتند.
بـا کمی حسـن نیت، تماشـاگران می توانسـتند از مضمـون پیش درآمد 
دریابنـد کـه زراعـت همسـر تجـارت و روحانیت همسـر اشـرافیت بود و 
این دو زوج خوشـبخت مشـترکًا پسـر دردانه ای داشـتند که می خواسـتند 
زیباتریـن دختـر جهـان را به همسـری اش برگزینند. بنابرایـن در پی یافتن 
چنین زیبارویی سراسر عالم را زیر پا گذاشته، اما ملکۀ ُگلُکند، شاهدخت 
تِربیزوند، دختر خان تاتار و غیره را نپسـندیده بودند. از این رو، زراعت و 
روحانیت و اشـرافیت و تجارت سـر میز مرمر کاخ عدلیه دور هم نشسـته 

1. در زبان فرانسـه، واژه های اشرافیت )noblesse( و تجارت )marchandise( مؤنث اند 
و وا ژه های روحانیت )clergé( و زراعت )labour( مذکر.



یگر چهار  باز
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بودنـد و در حضـور حّضار محترم چنان پند و اندرزهایی می دادند که در آن 
زمان فقط اساتید مدرسۀ هنر می توانستند چنین جسورانه این همه سفسطه 

و مجاز و کنایه به کار برند.
به راستی نمایش بسیار زیبا بود.

با این حال، در میان تماشاگران، که هر دم موجی از استعاره به سویشان 
هجـوم مـی آورد، هیچ گوشـی شـنواتر، هیچ قلبـی تپنده تر، هیچ چشـمی 
حیران تر و هیچ گردنی افراشته تر از چشم و گوش و قلب و گردن نویسندۀ 
نمایشـنامه، این شـاعر شـریف، پِیر گَرنگوار نبود، که دمی پیش شـادمانه 
نامـش را در حضـور دو زیبـارو افشـا کرده بـود. او چنـد گام عقب تر رفته 
بود و از پشـت سـتونش نمایش را می دید و می شـنید و از آن لّذت می برد. 
هنوز صدای تشویق گرم مردم، هنگام شروع پیش درآمد، در گوشش طنین 
می افکنـد و از اینکـه می دید در میان سـکوت حّضار افـکارش یکایک بر 
زبان بازیگران جاری می شـود به خلسـه فرومی رفت. آفرین بر تو، ای پِیر 

گَرنگوار شایسته!
البته با کمال تأسف باید بگوییم که این خلسه دیری نپایید. هنوز چنان 
که بایْد از جام سـکرآور شـادی و پیروزی ننوشـیده بود که قطره ای تلخ با 

آن درآمیخت.
گدایی ژنده پوش، که در میان جمعیت گم بود و بی شک نتوانسته بود از 
دسـت اطرافیانش به اندازۀ کافی دشـت کند، بر آن شد که خود را به باالی 
بلندی برسـاند، جلب توّجه کند و صدقـه بخواهد. از این رو، هنگامی که 
نخستین ابیات پیش  درآمد خوانده می شد، از ستون جایگاه ویژه باال رفت 
و خود را به نرده ای رساند که بین مردم و بازیگران بود. آنگاه بی آنکه حرفی 
بزند، با نشـان دادن لباس پاره اش و زخم کریهی که بر بازو داشـت کوشید 

تا توّجه و ترّحم مردم را جلب کند.


