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  :نویسنده درباره

 

 ها مدت و باشدمی فارسی و عربی ادبیات و زبان التحصیل فارغ او .گشود جهان به دیده فرانسه نیور شهر در 1972 سال در اِنَر ماتیاس

 ادبی جوایز اغلب او آثار .است مشغول عربی زبانِ تدریس به اسپانیا بارسلوناي دانشگاهِ  در اکنون وي .است داشته امتاق خاورمیانه در

 کتاب براي )2009( "لیورانتر" و )2008( "دسامبر" معتبر جوایز توانمی میان آن از که اند داده اختصاص خود به را اي ارزنده

 »نماقطب« رمان نوشتن خاطر به 2015 سال در او .برد نام کتاب این براي  را )2010( "نیدبیرستا گنگور" جایزة و ،»منطقه«

Boussole شد گنکور جایزه برنده. 
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 پادشاهان، نبردها، از آنها با نیستند، بیش کودکانى آنان که آنجا از

 خنس مبادا لیک .بگو سخن فرشتگان و ها فیل شیاطین، ها، اسب 

 .ببرى یاد از را دست این از مقوالتى و عشق از 
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 به هیزم از اي توده بر را او دم، سپیده .سوزاندمی خود آتش در را شب دخترِ  روز، .ندارد اي رابطه روز با شب    

 ديمطرو امت ما .را پرستان معشوقه و معشوق و شاعران خواران، شراب یارانش، او اتفاق به و .کشندمی آتش

 به او .ماست خودِ از یکی او شناسم؛می را تو تركِ رفیق و یار .شناسمنمی را تو من .مرگ به محکومان هستیم،

 چه که شگفتم در .برادریم هم با ما شود؛می بلعیده خود هاي سراب در و سایه در و گرددمی ناپدید و محو تدریج

 یا عشق؛ شاید شراب، شاید افیون، شاید آلود، نشئه غبارهاي سمت به کشاند، ما سمت به را او لذتی چه یا و رنجی

 .است پنهان ذهن هاي الیه پشتِ  پس در که روان و روح در مبهمی جراحت شاید

  .بپیوندي ما به که است ین توا آرزوي    

 جسم ماا روي، فرو خود در که هستی این بدنبال کند،می پرتاب ما آغوش به را تو که ست پریشانی و هراس    

 .ورزدمی امتناع شدن رها از گیرد،می فاصله نفس لذت از است، درآویخته خود اعتقادات به سخت تو

 .کنمنمی سرزنش را تو من    

 بر باشد؛ پیروزي سرانجامش تواندمی اندیشه که آنجا جسارت، و توان از جهانی دیگري، زندانِ  یک مقیم تو    

 همه، این با .ثروتی و افتخار جستجوي در تو آوري، دست به را قدرتمندان بتِ مح و لطف توانیمی که باوري این

 به الکل سوزشِ  که دانیمی داري؛ هراس چون نوشینمی .لرزيمی خود به وحشت از رسدمی راه از که شب

 تیعطوف و مهر جستجوي به نوازش، انگیز وسوسه نیازِ  سمت به کشاند،می سستی و ضعف ورطۀ به را تو سرعت

 رودروي که آرامشی سرانجام و خشنودي جستجوي به کودکی، گمگشتۀ جهانِ بازیافتنِ به است، رفته یادها از که

 .ست تاریکی مبهمِ  و متزلزل درخششِ 

 مرا لبان سرخی و کالم ظرافت طالبی، مرا لبخندِ  شکفتنِ و تن پوستِ  لطافت آرزومندي، مرا زیباییِ گمانت به    

 پیوند، بهبودي، وحشت، از گریز باشی، واقف برآن خود آنکه بی آرزومندي، که را آنچه اقعو در لیک خواهانی،

 .خوردمی ولع و حرص با تنهایی و انزوا در را وجودت است، نهفته تو در که نیرویی این .ست فراموشی و بازگشت

 و روز روشنایی در پا یک هک حالی در و اي گشته گم نیست پایانی آن بر که ومیشی گرگ هواي در اینسان،    

 .کشیمی رنج اي، نهاده شب تاریکی در دیگر پاي

 

******* 
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 طالیی مخمل توجهی قابل مقدار ،1برگم ساتن توپ نه پشم، عدلِ  دوازده و صد خز، و سمور پوست توپ سه    

 پنجشنبه در که ایست محموله این :جوهرات کوچک جعبۀ یک و آینه صندوق دو نیترات، چلیک ده فلورانسی،

 کشتی هنوز .شودمی تخلیه کشتی از  3قسطنطنیه بندر در  2بوئناروتی آنژ میکل شدن پیاده از پس  1506 مه 13

 کشتیرانی روز شش از پس .نهدمی پا خشکی بر بلند، جهشی با ساز مجسمه که لنگرنینداخته حسابی و درست

 4مانوئل را او دهید اجازه خبریم، بی اوست انتظار در که يا یونانی دیلماجِ  نام از .خورد تلوتلومی اندکی پرمشقت،

 بازرگانی ، 5مارینگی فرانچسکو دي جیوانی شناسیم،می را آمده او استقبال به که شخصی عوض در بنامیم؛

 او .اوست آن از شده تخلیه محمولۀ .است افکنده اقامت رحل استانبول در که است سال پنچ اکنون که فلورانسی

 خلق را 6داوود  که سازي مجسمه فلورانس، جمهوري قهرمانِ این مالقات از و است، مهربان و رو خوش فردي

 .است خرسند بسیار کرده

 در 7ایاصوفیه نامیدند؛می قسطنطنیه را آن که ویژه به است؛ داشته تفاوت امروز با دوران آن در استانبول قطعاً    

ـُـر باختري کرانۀ نبود، خبري رنگ آبی مسجد نآ از هنوز و فروختمی فخر تنهایی به آنجا  اندوهگین حالتی 8بُسف

 خود در را جهان چهارگوشۀ جهانگردانِ که عظیمی هزارتوي آن صورت به هنوز استانبول بزرگ بازار و داشت،

 هنوز گفت شودمی و نبود رومی امپراطوري آن دیگر امپراطوري، .بود درنیامده کندمی گور و گم و بلعدمی

 رومی و یهودیان ها، یونانی ها، عثمانی از متشکل شهر اهالی .بود نگرفته خود به واقعی شکل عثمانی امپراطوري

 ها فلورانسی .بودند بخشیده بدو اهللا خلیف و اهللا ظل امیرالمؤمنین، چون القابی که بود دوم بایزید سلطان، بودند؛ ها

                                                
1

  Bergame  شھری در پنجاه کیلومتری میالن ایتالیا 
2

  Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simonie  (1475  - 1564) 
3

  Constantinople  نام پیشین استانبول ترکیھ 
4

  Manuel   
5

  Giovanni di Francesco Maringhi 
6

  David   
 دارد ارتفاع ترم ١٧٫۵ اوود،د تندیس .شد ساختھ یتالیائیا برجستھ سازمجسمھ و نقاش ،آنژمیکل وسیلھ بھ میالدی، ١۵٠۴ سال در داوود مجسمھ

 )پدیاویکی( .شودمی محسوب ُرنسانس عصر شاھــــــــــکارھای زا داوود تندیس ]١[.استشده ساختھ مرمر سنگ از و
 
 

7
  Sainte-Sophie   کلیسای کوچکی کھ بعدھا بھ مسجد ایاصوفیھ تبدیل شد 

8
  Bosphore   

 از را آسیا و اروپا قاره ود تنگھ این .پیونددمی مرمره دریای بھ را سیاه یایدر کھ است ترکیھ کشور در آبی باریکھ بوسفور تنگھ یابُسفُر تنگھ
 )پدیایکیو( .دارد قرار تنگھ این طرف دو در استانبول شھر .کندمی جدا یکدیگر



 با آنان از نبردھا، پادشاھان و فیل ھا سخن بگو  ماتیاس ِانَر

                                             وفب وایآ �� �                                                                                                                                                 ١١

 سال یک و سی که بود محتاط و خردمند مردي او  .خواندندمی 10زهباژا ها فرانسوي و 9باجازتو را او ها ونیزي و

 هنر، و علوم .نبود عالقه بی جوان زنان و زیباروي شاهدانِ  به آزمود؛می را موسیقی و شعر و شراب کرد؛ حکومت

 .پسندیدمی را ُبرنده شمشیرهاي و تیزرو هاي اسب و بردمی لذت جنگیدن از نهاد،می ارج را معماري و اخترشناسی

 عمل به دعوت استانبول به 11فلورانس دو دِبوئناروتی بوئناروتی آنژ میکل از تا داشت برآن را او چیزي چه اینکه از

 و برخوردار بسزایی شهرتِ از ایتالیا در خود ساز مجسمه آن زمان آن در اگرچه نیست، دست در اطالعی آورد

 با را او اغلب و شناختندمی زمان هنرمند بزرگترین را او برخی سالگی یک و سی در .بود ارزشمندي اعتبار داراي

  .پنداشتندمی همسنگ بود بزرگتر او از سال بیست که کبیري هنرمند ،12داوینچی لئوناردو

 

*******  

 

 

 13پییترو سن کلیساي بناي سنگ اولین بود قرار که روزي از پیش درشامگاه آوریل، هفدهم شنبه روز در امسال،    

 بود رفته اعظم پاپ اقامت محل به متوالی بار پنجمین براي او .گفت ترك را رم ناگهان به آنژ میکل بگذارند، را

 بیرون آنجا از را او .بپردازد را کلیسا آن ساخت مخارج هزینۀ و نماید عمل خویش وعدة به که کند استدعا او از تا

 .بودند انداخته

                                                
9

  Bajazeto 
1 0

 Bajazet 
1 1

 Michel-Ange Buonarroti des Buonarroti de Florence 
1 2

 Léonard de Vinci    

 ،ریاضی ،نقاشی ھایرشتھ در کھ است نسانسر دوره ایتالیایی ھنرمندان و دانشمندان از )١۵١٩ مھ ٢ - ١۴۵٢ آوریل ١۵( داوینچی لئوناردو
 )پدیاویکی( .بود برجستھ شخصی ھندسھ و ،تندیسگری ،مھندسی ،کالبدشناسی ،موسیقی ،معماری

 
 

1 3   San Pietro   
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 نامه زندگی .است پرباران و خجالتی بهار، .لرزدمی و است پیچیده ویشخ پشمی رداي در را خود آنژ میکل    

 مرز به بوئناروتی آنجلو میکل شب، از گذشته ساعت دو که نویسدمی برایمان  14کـُـندیوي آسکانیو او، نویسِ 

 .کندمی توقف شهر فرسنگی سی در اي مسافرخانه در او رسد؛می فلورانس جمهوري

 خشم و آزرده دل سختی به نموده بدرفتاري او با که خودکامه، و افروز جنگ پاپِ ،15ومد ژول از آنژ میکل    

 .است آگاه خود ارزش و هنر به نسبت خوبی، به و است خودپسند و مغرور او .است آگین

 دهنمو سفارش و است فرستاده اش پیگیري به پاپ که را اي سرسپرده او فلورانس، خاك در بودن ایمن به علمِ  با    

 صرف هنگام به روز آن فرداي .کندمی باز خود سرِ  از بازگرداند، رم به را او اجبار به لزوم صورت در حتی که،

 خود ذهنِ در او .کندمی فراهم برایش گوشت کم و چربی کم آبگوشتی خدمتکارش .رسدمی فلورانس به شام

 بدگویی و سعایت پاپ نزد او از گمانش هب که حاسدي نظرتنگانِ  نقاش،  17رافائلِ  و  16برامانت معمار مهندس

 .است خودپسند و مغرور خود، نیز 18روور دال ژول فروش، فضل مقامِ عالی کشیشِ  .گیردمی ناسزا باد به را کنندمی

 سنگ بود، پرداخته خود جیب از را مرمر هاي سنگ خرید هزینۀ ناچار هنرمند .خسیس و خودکامه خودپسند،

 که عظیمی یادبود بناي .بود نموده گزینش پاپ آرامگاه اجراء و ساخت جهت ،19رارهک شهر از شخصاً که هایی

 عنوان به که پولی مقدار .آورد برمی نهاد از آهی آنژ میکل .شدمی برپا جدید کلیساي مرکز در درست بایستمی

 و انتقاالت و قلن تدارکات، مخارج مصروف بود شده پرداخت و رسیده پاپ امضاء به قرارداد، طبق بر بیعانه

 .بود شده آنها نمودن چهارگوش و ها سنگ تخته تراش منظور به کارآموزان استخدام

                                                
1 4

  Ascanio Condivi (1525-1574)    
 این بھ مربوط ایعاتش نادرستی ات کوشدمی آنژ میکل  زندگی کتاب در ھک است آنژ میکل ویسن حال شرح ولینا او .ایتالیایی نویسندۀ و نقاش

 )مترجم( .ھنرمندان دیگر بھ نسبت سادتشح و خساست خوت،ن و رورغ خصوص در شایعاتی ند؛رسا اثبات بھ را ھنرمند
1 5

  Jules II   

 پاپ لقابا با ار او.بود پاپ میالدی ١۵١٣ تا ١۵٠٣ از و آمد دنیا بھ ایتالیا در کھ بود رم کاتولیک کلیسای ھایپاپ از یکی  دو ژولیوس پاپ
 )پدیاویکی( .بود رنسانس عصر در ھاپاپ موثرترین از یکی وی .اند امیدهن نیز مخوف پاپ و جنگجو

1 6
  Donato di Angelo di Pascuccio dit Bramante (1444-1514)  نقاش و معمار ایتالیایی در دوران اوج رنسانس   

1 7
  Raphaël   

 در  ایتالیایی معمار و نقاش شود،می شناختھ رافائل کوچکش اسم با بیشتر کھ )میالدی ١۵٢٠ آوریل ۶ - میالدی ١۴٨٣ آوریل ۶( سانتسیو رافائل

 )پدیا ویکی( . اند بوده خود دوران بزرگ استادان گانھسھ ،داوینچی لئوناردو و آنژمیکل ھمراه بھ وی . است رنسانس اوج دوران

1 8
  Jules Della Rovere  

1 9
  Carrare    

 دانـــــھ دارای و دسفی بسیار ناحیھ این مرمر ھای سنگ . دارد بسزایی شھرت  مرمرش ھای سنگ برای کھ ایتالیا توسکانی ناحیۀ در واقع شھری

 برداری بھره آن از پرھزینھ یا و ارزشمند ھای معمـــاری و ھا مجسمھ ساختن منظور بھ امروز بھ تا باستان دوران از کھ است ظریفی و ریز ھای

 )مترجم(  . شودمی استفاده و



 با آنان از نبردھا، پادشاھان و فیل ھا سخن بگو  ماتیاس ِانَر

                                             وفب وایآ �� �                                                                                                                                                 ١٣

 گیرد،می جان اندکی آبگوشت، صرف از پس است، درآمده پا از نگرانی و فکر و سفر خستگی از که پیکرتراش    

 است زده تکیه بالش به که درحالی و خاموش است، رُنسانس عهد مردان خاص که کوچکش بسیار تختخواب در

 وحشت آیدمی انسان سراغ به خوابیده وضعیت در که مرگی تصویر از که چرا رود،می خواب به نشسته حالت به

  .دارد

 

******* 

 

 شبِ  در مقام، عالی کشیش اینکه فکر از او .نشیندمی پاپ سوي از پیامی انتظار به پیکرتراش روز، آن فرداي    

 و است، ابله یک معمار برامانتِ  .لرزدمی خود به خشم از بود نشده او پذیرفتن به حاضر حتی عزیمتش، از پیش

 یکشنبه آنگاه .اند ناالیق پوشِ  بنفش مقام آن مجیزگوي که نظر کوته کوتولۀ دو .پرمدعا متکبر یک نقاش رافائلِ 

 گوشت از دلچسبی و پرچرب غذاي و نهدمی کنار را امساك بار اولین براي ها ماه از پس آنژ میکل رسد،می ازراه

 .خوردمی است محل نانواي پختِ  دست که بره

 تا را سربی مداد دو مغزِ  و زقرم مداد سه کوتاهی زمان اندك در و کندمی سپري نقاشی کشیدن به را روز تمام    

 .کندمی مصرف آخر به

 

 

******* 

 

 

 آیا داندنمی و است مردد .است شده اشتباه مرتکب آیا که پرسدمی خود از آنژ میکل شوند،می سپري روزها      

 داوود،  مجسمۀ خلق فلورانس، در .هرگز .رم به بازگشتن و کردن مدارا .نه یا کند تحریر پاپ حضرت براي اي نامه

 داد دخواهن کار سفارش او به شوند مطلع او بازگشت از اهالی که هنگامی .است ساخته بدل شهر قهرمان به را او
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 اینکه فکر .انگیخت برخواهد دارد قرارداد او با که را ژول خشم امر این اما بپذیرد، را سفارشات این تواندمی او و

 غضب و خشم از آکنده را وجودش شود سرافکنده و خوار مذهبی بلندپایۀ مقام آن مقابل در دیگر بار یک باید او

 .کندمی

  .کندمی خاکشیر و خرد را سفالیلعابدار بشقاب یک و گلدان دو او    

  .پردازدمی انسان اندام از هایی رحط کشیدن به ولا درجۀ در و شودمی نقاشی مشغول گیرد،می آرام سپس،    

ـُـندیوي آسکانیو      که را 20فرانسیسکن راهبِ  نفر دو او مغرب، نیایش از پس بعد، روز سه که کندمی تصریح ک

 است روزي چند .پذیردمی اند شده خیس سرتاپا باران آساي سیل ریزش زیر در که الیدرح اند، آمده دیدارش به

 تا کندمی یاریشان خدمتکار .کندمی تهدید را شهر سیل خطر و است آمده باال شدت به 21اَرنو رودخانۀ آب که

 الیشان، و گل به آلوده رداي سجاف و گذراندمی نظر از دقت به را مرد دو آن آنژ میکل کنند؛ خشک را خود

 .کندمی ورانداز را شان تکیده و الغر پاي ساق نرمۀ و شان برهنه هاي قوزك

 .هستیم عالیرتبه مقام یک از مهمی بسیار پیام حامل ما استاد، -

 کردید؟ پیدا مرا چگونه -

 .افتدمی خنده به فرستاده وا نزد حقیر و ارزش بی اصدق دو دوم ولژ که کرف این زا آنژ میکل    

 .استاد برادرتان، راهنمایی با -

 .بلندپایه بسیار شخصیتِ  یک از است عجیبی درخواستِ  .ایم آورده برایتان اي نامه -

 جانب از که نامه نآ دیدن با آنژ میکل .است ناسناش آن نویسۀ امضاي و هرم اما است، هرم و كال فاقد نامه    

  .نهدمی میز روي را کتوبم او .دشو خود نومیدي و اسی مانع تواندنمی است، نیامده پاپ

 چیست؟ مضمونش -

                                                
2 0

  Franciscain   (مترجم) .فرقھ راھبان کھتر کھ توسط قدیس فرانسیس آسیزیانی بنیانگذاری شد. اندیشھ ھای آنھا بر مبنای فقر استوار است 
2 1

  Arno        

 چون شھرھای از مدیترانھ دریای در شدن سرازیر از پیش و گیردمی سرچشمھ فالترونا کوه از کھ کیلومتر ٢٤١ طول بھ ایتالیا در ای رودخانھ

 )مترجم( . کندمی گذر زه پی و فلورانس
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 .استاد قسطنطنیه، سلطانِ  جانب از است دعوتی -

   

 .قسطنطنیه سلطان .اند زده بیرون حدقه زا ریزش چشمان چگونه که ردک تصور را نرمنده آن دگیز شگفت نتوا می

 رداختهپ و ساخته ممکن وادم ترین یفرظ از که مومی کاغذي .چرخاندمی انگشتان یانم در را نامه .کبیر ترك آن

 .است شده
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 اش روده و دل .است پشیمان آدریاتیک، دریاي بر اي کشتی در آدریاتیک، بادهاي مقابل در نشسته آنژ، میکل 

 حوالی در .است الهی انتقام توفان، این .است هراسیده او شنود،می هایش گوش در هیاهویی پیچد،می هم به

 براي" :بود گفته که چرخدمی ذهنش در پل سنت قصار جملۀ مدام ،23الموره برابر در سپس ،22راگوسا لسواح

 این کرانگی بی .کردمی درك را جمله این معناي او اکنون و ،"بروید دریا بر بیاموزید، را کردن نیایش اینکه

 شنیدمی را آن از نیمی تنها او که یآهنگ ناخوش محلی گویش به جاشوها .انداختمی وحشت به را او آبی عظمتِ

  .کردندمی گو و گفت

 فلورانس ،24آنکونا در شدن پیاده قصد به مه ماه اول روز در سرانجام دودلی، و تردید روز شش از پس آنژ، میکل    

 هنوز هک بهانه این به بار هر آنژ میکل و آمدند پی در پی دیگر، مرتبۀ سه فرانسیسکنی راهب دو آن .گفت ترگ را

 بارها و بارها را سلطان نامۀ او .کرد خودشان سراي صومعه روانه را آنها کنند، صبر همچنان باید و ندارد آمادگی

 حتماً  دوم ژول .بخشد خاتمه تردید و ابهام این به پاپ جانب از پیامی فاصله این در که امید این با کرد، بازخوانی

 قسطنطنیه، سلطانِ  به خدمت با تواندمی او حال، هر به .شدمی تازه جنگی مهیاي و بود خود کلیساي درگیر سخت

                                                
2 2

  Raguse   (مترجم) یکی از شھرھای جزیرۀ سسیل در جنوب ایتالیا 
2 3

  La Morée 
2 4   Ancône     (مترجم) مرکز استان مارکھ در ایتالیا 
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 بود انداخته بیرون درگاهش از دستی تهی همچون را او که افروز، جنگ فروش فضل مقام آن از اي جانانه انتقام

 پنجاه معادل چیزي .است نجومی رقم یک کند،می پیشنهاد او به ترك سلطان که دستمزدي گذشته، این از .بگیرد

 تقاضاي کل این .ماه یک .بود پرداخته بدو کار دوسال براي پاپ که آنچه برابر پنج عبارتی به یا ،25داکوت هزار

 و قسطنطنیه بین پل، یک ساخت آغاز و برداري نقشه و طراحی ریزي، برنامه و طرح جهت ماه یک .است بایزید

ـِرا اش شمالی حومۀ  پلی .نامندمی  29بیزانتن  28کروُسکراس یا  27طالیی شاخ را آن که خوري از گذر براي پلی . 26پ

 راهبان تا کوشدمی قیدانه بی و سستی با آنژ میکل .پا نهصد از بیش طول به اي سازه .استانبول بندر میان در

 شما سلطان اگر« گویند،می پاسخ در آنها .نیست صالحیت صاحب اینکار براي او که سازد متقاعد را فرانسیسکنی

 واقع کبیر ترك آن پسند مورد شما نقشۀ و طرح چنانچه و .استاد هستید، شرایط واجد شما اینکه یعنی زیده،برگ را

 ارائۀ لئونارد؟ ».کرد رد و نپذیرفت را داوینچی لئوناردو طرح تر پیش که همانگونه پذیرفت، نخواهد آنرا نگردد،

 کند؟می تحقیر را پیکرتراش آن که اي تیپاچلف و دست شخصیت همین داوینچی؟ لئوناردو از پس آنهم طرح

 :کندمی پیدا آنژ میکل ساختن متقاعد براي را مناسب کلمات درنگ بی باشد شده متوجه چندان آنکه بی راهب،

 به شما مانده، ناکام او که آنجایی زیرا گرفت، خواهید پیشی او از افتخار و شهرت در بپذیرید را کار این اگر شما

 .کرد خواهید عرضه جهان به را "داود مجسمۀ" همچون دیگري همتاي بی یادمان و آمد اهیدخو نائل موفقیت

 چوبی پناه جان به که حالی در آینده، نابغۀ و رجستهب معمار و نقاش ینا همانند، یب پیکرتراش نآ حظه،ل ینا در    

 .پیچدمی خود به یانغث و وحشت از که رآمدهد پا از یکريپ جز یستن کسی است، زده تکیه کشتی خیس
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2 5

  Ducat   (مترجم) پول رایج در اروپا و ایتالیای آن دروران  
2 6

  Péra   
پـِرا یا بیوگلو منطقھ ای در بخش اروپایی استانبول است کھ توسط  مصبِ  شاخ طالیی از شھر قدیمی (شبھ جزیرۀ تاریخی قسطنطنیھ) جدا شده 

  است. (مترجم)  
2 7

  Corne d’Or   

 مرمره دریای با مصب این .شودمی سرازیر بُسفـُر تنگۀ داخل بھ و کندمی تبدیل قسمت دو بھ را استانبول شھر کھ است مصبی طالیی شاخ
 )مترجم( .دھدمی جزیره شبھ تشکیل

2 8
 Khrusokeras   نام یونانی شاخ طالیی 

2 9   Byzantins امپراطوری روم شرقی 
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 هاي خملم و برگم ساتن هاي توپ نآ پشم، هاي دلع آن ز،خ ايه وستپ نآ ،1506 مه ماه سیزدهم در    

 .ندکرد تخلیه کشتی از آنژ، میکل شدن یادهپ از پس ا،ر ها جعبه و ها لیکچ و فلورانسی،

 کرده مشاهده را ایاصوفیه کلیساي قصر، هاي بلندي ننهاد سر پشت از پس پیکرتراش، هنرمندِ  پیش، ساعتی    

 آنژ میکل بود؛ گرفته دوش بر جهان بلند هاي قله تا را آن گنبد پیکرش، غول هاي شانه آن با 30اطلس گویی بود،

 روغن بارگیري گرفت؛ نظر زیر را بندر داخل جوش و جنب و فعالیت بود، گرفتن پهلو درحال کشتی که مدتی در

 ساختمان جهت چوب و آجر نقره، سرب، و نمک ، 33ازمیر خشک انجیر مصر، برنج ، 32طرابلس ابونص ، 31میتیلن

 از که را بزرگ مسجد یک هاي مناره و سلطان قدیمی حرمسراي گذراند، نظر از را شهر هاي سراشیبی او سازي؛

 شاخ مصبِ  آنسوي در 34گاالتا دژ باروهاي به روبرو، ساحل به ویژه به او دید؛ نظر یک به بود زده بیرون تپه باالي

 در جاست، همین پس .کرد نگاه دقت به داشت، شباهت 35تیبر مدخل به اندکی ظاهرا که مصبی همان طالیی،

 .است سترگ بس کندمی طی پل این که مسافتی .شود ساخته پل آن است قرار که رود دستِ  باال قدمی، دو همین

 است؟ ندازها چه خور این ژرفاي است؟ نیاز تاقی چند به

 فکر .شودمی مستقر مارینگی فلورانسی تاجر تجارتخانۀ اول بقۀط در کوچکی اتاق رد اش، نهب و ارب با نژآ میکل    

 .شود پانسیون میهنانش هم زا یکی خانۀ رد دادمی ترجیح او شاید که ودندب کرده را این

                                                
3 0

  Atlas   
 دوش بر را افالک کھ شد محکوم یونان، گانھ دوازده خدایان یا مپیانھااُل علیھ جنگ در شکست از پس کھ بود تیتان یک اطلس یونانی اساطیر در

 )مترجم( .کشد
  

3 1
  Mytilène 

3 2   Tripoli 
3 3

  Smyrne 
3 4

  Galata  (مترجم) دژ و نام محلھ ای در استانبول  
3 5   Tibre  (مترجم) سومین رود طوالنی ایتالیا  
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 هک اتاقی .گزیندمی اقامت او مجاورت در ه،رتخانتجا همان ملحقات از حقريم جاي در ش،ا یونانی دیلماج    

 لنگه دو سنگی؛ زیباي ايه تاق با ستا داالنی هب شرفم گشایدمی آن در را ودخ بنۀ و بار ئناروتیبو آنجلو میکل

 از پس آید،می ناکجا از ظرن به که را نوري سقف، به سبیدهچ کمابیش باال، سیارب ارتفاع رد ردیف مه پنجرة

 یک بلوط، وبچ از یزم یک و ختخوابت یک .کنندمی راکندهپ اتاق داخل به وبی،چ هاي هکرکر از گذشتن

 میخ سقف به که سنگین مدور آهنی شمعدان یک و گردسوز چراغ دو ست،ا شده ارک گردو وبچ اب هک صندوق

 .آنجاست بخش زینت هک است چیزهایی مامت است، شده

 است، ساخته نپنها خود پشت رد رنگارنگ عابدارل ايه اشیک با را حمامی که است وچکیک درِ  اتاق، داخل    

 .شویدنمی را خود هرگز او که راچ ندارد، آنژ میکل رايب اي ستفادها مورد یچه که جایی
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 اي تاخورده کاغذهاي :است کرده بندي سرهم را نآ خود که ساده يا دفترچه ارد،د دفترچه کی آنژ میکل    

 شود،نمی استفاده شیدنک طرح براي دفترچه ینا از .شده مجلد کلفت مقواي اب و شده وختهد هم به ریسمان با که

 یادداشت آن در نیز را اه نامه چرکنویس ای و شودمی الهام او هب گاه که را ياشعار کند؛نمی نقاشی آن در او

 گذاردمی اش روحیه بر که یريتاث و وزهار هواي و آب وضعیت هب نسبت احساساتش زا حتی نآ در کند،نمی

  .نویسدنمی

 شیاءا نام از اپذیرين پایان مجموعۀ .کندمی درج را اش خزانه هاي حساب ثیف،ک و دار کهل دفترچۀ ینا در او    

 به ا،ه واژه و غذاها صورت زیورآالت، و ها باسل ریزِ مایحتاج؛ ورتص و خارجم ها، کتاب و سابح گوناگون،

 .سادگی همین

 .دارد صندوق نقش وا براي دفترچه این    

 .بخشدمی جان اآنه به اشیاء نام ذکر    
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 .40دفرالژ ،39دریس طناب ،38بادبان طناب ،37توفان قایق ،36مثلثی بادبان مه، یازدهم    

 .45کارلنگ ،44کوپه ،43وَرانگ ،42کابِستَن ،41گارسِت مه، دوازدهم    

 .روغن موم، ،فتیله فندك، ،47آمادو ،46اِتوپ مه، سیزدهم    

 مرکب شیشه یک دوات، یک زیبا، قلم سه بزرگ، عدد پنج و کوچک کلفت کاغذ ورق ده مه، چهاردهم    

 .48سانگین عدد سه جامغزي، سربی، مداد مغز قرمز، مرکب شیشه یک سیاه،

 .بدهکارم کش آدم الهبردارِ ک خشکِ ناخن یگمارین هب داکوت دو    

 .است نیمجا زغال و نان وسط خمیر خوشبختانه    

 

******* 

 

 .گذراندمی انتظار در را اول وزر سه آنژ میکل    

                                                
3 6

  Voile latine   (م) بادبانی است مثلثی شکل  
3 7

  Tourmentin   (م) قایقی کھ مناسب توفان است 
3 8

   Balancine  (م) طنابی کھ بادبان را بھ دیرک بادبان متصل میکند 
3 9

   Drisse   (م) طنابی است برای برافراشتن بادبان 
4 0

   Déferlage  (م) باز کردن و برافراشتن بادبان 
4 1

   Garcette    
 استفاده کشتی تجھیزات و ابزارآالت کردن مھار و بستن برای آن زا و کردندمی داج رسودهف رگبز ھای طناب از ورداندریان کھ کوچکی طناب

 )مترجم.(کردندمی
4 2

   Cabestan   
 )مترجم( .است شدهمی استفاده آن از نابط کردن جمع یا نگرل کشیدن باال رایب کھ مودیع محور اب چاھی چرخ

4 3
   Varangue   

 )مترجم( .شودمی ستفادها آن زا کشتی انتھای در کھ چنگکی
4 4

   Coupée   نقشۀ کشتی 
4 5

  Carlingue   (م) قطعھ ای طولی در انتھای کشتی 
4 6

  Etoupe   تفالۀ کتان 
4 7

  Amadou    
    ماده ای گیاھی کھ بھ راحتی میسوزد و برای افروختن آتش بھ کار برده میشود. (مترجم)

4 8
  Sanguine   

 )مترجم( .شدهمی استفاده نقاشی و یزیآم رنگ برای نسانسر دورۀ رد کھ رمزق یھا دانھ رنگ با است خاکی
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 حوالی از رفتن دورتر شهامتِ  شود، خارج اگرهم .صبح هنگام در ویژه به شود،می خارج خانه از بندرت    

 پیشنهاد آنژ کلمی به او .کندمی همراهی را او مانوئل مترجمش .ندارد را گزیده سکنا آن در که اي تجارتخانه

 بر را آن ساخت بایزید سلطان که زیبایی مسجد یا ایاصوفیه کلیساي از برود، شهر شناختن و بازدید به که دهدمی

 هاي زدن قدم همین او .پذیردنمی آنژ میکل .کند دیدار است رسانده پایان به تازگی به شهر در اي تپه بلنداي

 حوالیِ  شهرتا خاکریزهاي امتداد در زدن قدم بندر، به رسیدن روانسرا،کا دور چرخیدن :دهدمی ترجیح را همیشگی

 او سکوت در راهنمایش .خانه به بازگشت و طالیی شاخ مقابلِ  کرانۀ تماشاي و 49دالفارینا بندر ها، فرنگی قول به

 گو و گفت کسهیچ با آنژ میکل گذشته، این از .کنندنمی گو و گفت هم با هیچ تقریبا دو آن .کندمی دنبال را

 .کندمی صرف خودش اتاق در اوقات بیشتر را غذاهایش هنرمند .کندنمی

 .کندمی نقاشی او    

 .کندنمی طراحی پل آنژ میکل    

   .کندمی ترسیم پا مچ استخوانبندي و زندمی نقش انسان و اسب او    

 

******* 

 

 اعظم وزیر که زمانی تا کند،می سپري پا مچ استخوانبندي و اسب انسان، پیکر کشیدن به تمام روز سه آنژ میکل    

 بنام 50جنوایی جوان زادة نجیب یک از مرکب عثمانی وزیر نمایندگان .خواند فرامی را او و فرستدمی او پی کس

 اي درشکه درون را پیکرتراش .است رنگ جگري پیچِ  عمامه هاي کاله با  52چري ینی دسته یک و ، 51فاالچی

 مقابل راه، کردن باز براي سپاهی دو دهند؛می قرار اند بسته بدان چاالك و تیزرو هاي اسب که ییطال و خاکستري

 .خوردمی هان مادیان پهلوي به شان، خمیده شمشیرهاي کنند؛می حرکت دوان دوان مالزمین

                                                
4 9   Della Farina 
5 0

  Génois  اھل شھر جنوای ایتالیا 
5 1

  Falachi 
5 2   Janissaire   سرباز عثمانی 
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 پیکرتراش کنار در نشستن از که سعادتی از کند؛می باز را گو و گفت سرِ زاده نجیب فالچی درشکه، داخل در    

 براي دربار صبري بی از سرانجام و است، خشنود او مالقات از اندازه چه تا اینکه از گوید،می است شده نصیبش

 از آنژ میکل .دارد برمی پرده بخشد تحقق را واالیی کار چنین یک است قرار که اي برجسته هنرمند با آشنایی

 شود؛می زده شگفت است نزدیک ترك بزرگِ  سلطان به اندازه این تا که جنوایی نفر یک که موضوع این دریافتن

 به چگونه جوانی در که دهدمی شرح برایش و است سلطان غالم او که گویدمی و زدندمی لبخندي او به فاالچی

 دیگران حسد و رشک مایۀ که است برخوردار موقعیتی از اکنون او اینکه و شودمی اسیر دریایی دزدان دست

 هاي گفته یونانی مانوئل .است ثروتمند بسیار باشد، اهمیت حائز موضوع این چنانچه و محترم قدرتمند، او .تاس

 زندمی کنار است داشته پنهان خود پشت در را درشکه پنجرة که را اي پرده آنژ میکل کند؛می تایید را سرکرده آن

 ضرب کند،می نگاه گذرندمی چشمانش مقابل از کاروان حرکت آهنگِ ضرب با که قسطنطنیه هاي خیابان به و

 سرعت کم و کــُند هستند مبادله و معامله حال در که تجاري هاي دسته یا و باربرها حضور سبب به گاه که آهنگی

 بر روشنی نورگیرهاي که محمد دین پیروان هاي نمازخانه و چوبی، هاي خانه کاال، از آکنده انبارهایی .شودمی

 .کنندمی روشن شهر نور محتواي به را ها چشم شان سرپوشیده ورودي باالي

 پیش وزیر .شد خواهد برگزار زیاد تشریفات بدون و کوتاه بزرگ خواجۀ با دیدار که کندمی تصریح فاالچی    

 داشته همکاري او با شودمی محول او به که اي وظیفه در است قرار که پرداخت خواهد کسانی معرفی به چیز هر از

 را او آنگاه آنها .کرد خواهد اشاره شوندمی محسوب مهم اما دارد اداري جنبۀ کامال که جزئیاتی به سپس و باشند

 نمونه طراحان، عالوة به را، اش هنري نیاز مورد لوازم تمام آن در که کارگاهی کرد، خواهند مستقر کارگاهی در

 .یافت خواهد مهندسین و سازان

 جنگ پاپ آن دوم، ژول از دیدارهایش یاد به را آنژ میکل مسلح، مردان فراگیر حضور ،رسندمی که قصر به    

 سایه هم همزمان شوند،می پیاده آنها و شودمی متوقف آن در درشکه که بزرگی بسیار محوطۀ .اندازدمی افروز

 و ماموران و چري ینی سربازان از جماعتی .تابدمی آن بر درخشانی و کننده خیره آفتابِ  هم و است سار

 به هنرمند صورتگرِ اند؛ کننده خیره و نوساز ارتفاع، کم ها ساختمان .کنندمی بازرسی را واردین تازه کارگزاران،

 میکل که هایی داالن و ها گذرگاه باشند؛ گارد استقرار محل و منازل اصطبل، باید آنها که گویدمی خود با حدس

 آنژ میکل خود نه و رافائل نه که جایی ندارند، پاپ قصر هاي قوسی تاق با ینسبت هیچ گذرانندمی آن از را آنژ

 .اند نکشیده آن بر مویی قلم هنوز



 با آنان از نبردھا، پادشاھان و فیل ھا سخن بگو  ماتیاس ِانَر

                                             وفب وایآ �� �                                                                                                                                                 ٢٢

 سفالینه زینتی، هاي کاري چوب به مزین مجلل، و بزرگ تاالري در را او است 53پاشا علی نامش که اعظم وزیر    

 عمامه اُبهت با مرد این درمقابل که شود گفته آنژ میکل به نیست نیازي .پذیردمی زیبا خطی هاي کتبه و لعابی هاي

 و دبیر و منشی و کاتب از قطاري و است جهان شدة شناخته مردانِ  قدرتمندترین از یکی که مردي بزند، زانو دار

 نزدیک و برخیزد که کندمی اعالم صورتگر هنرمند به زاده نجیب فالچی زود، خیلی .است کرده احاطه را او سرباز

 شاید یا و ونیزي جنوایی، هاي واژه از مملو که غریبی ایتالیایی زبان به او .دارد جدي و قاطع صدایی وزیر .شود

 .بگیري عهده به را وظیفه این کردي زحمت قبول که کنیممی تشکر تو از ما استادا« .گویدمی سخن است  اسپانیایی

 ».مایی میان در تو که است خرسند بایزید سلطان سرورت بوئناروتی، استاد

  .اندازدمی زیر به سر قدرشناسی و احترام نشان هب آنژ میکل    

 و دیدار خبر از که کندیم تصور ذهن در را دوم ژول اپ،پ حضرت مقدسِ  قامم واکنش اخودآگاهن آنژ میکل    

 .است شده گاهآ اعظم ترك نزد حبوبشم پیکرتراش افتنی حضور از

  .کندمی تزریق وحشت و هیجان زا آمیخته لذتی وا جانِ  به اندیشه این    

 

******* 

 

 مخارجش و ها هزینه جهت 54اَسپر صد مبلغ و کندمی تسلیم آنژ میکل به التین به قراردادي پاشا علی اعظم وزیر    

 باریک و ظریف انگشتانی و لطیف دستانی کندمی دراز او سمت به را قراداد اوراقِ  که دبیري .پردازدمی او به

 الحمایۀ تحت که برجسته شاعري و بزرگ هنرمندي فرهیخته، ادیبی .باشدمی 55پریستینا دو مِسیحی نامش دارد؛

 داندمی یونانی و فرانسه اندکی او دارد؛ راستین لبخندي اندوهبار، نگاهی گون، فرشته اي چهره .باشدمی اعظم وزیر

 :رسدمی خادمان از هیئتی آنها پی از و منصبان صاحب آمدن به تنوب آنگاه، .است مسلط پارسی و عربی زبان به و

                                                
5 3

  Ali Pacha 
5 4

  Aspre  (م) واحد پول قدیمی 
5 5   Mesihi de Pristina (1470-1512)   

 انگلیسی باخترشناس توسط ھیجدھم قرن در کھ بھاری قصیدۀ دیوان صاحب و عثمانی بایزید سلطان عھد ۀبرجست خطاط و شاعر

 اھل کھ چندان مسیحی کھ است شده نقل ترک نویس حال شرح چلیبی عاشق از . شد برگردانده انگلیسی بھ ترکی از جونز سرویلیام

  )مترجم( . دادنمی میتاھ کار بھ بود، بستان و باغ در دوستان با تفرج و میخانھ
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 نشده نائل سرمعمارباشی سمتِ  به هنوز که سرمهندسی شی،با مهندس قسطنطنیه؛ شهر مسئول و حاکم شهرمینی،

 خوش دارند توان در که سرعتی تمام با مانوئل و فاالچی .شودمی شناخته دفتردار نام به که کارپرداز است؛

 اتاق به را او و گیرندمی را پیکرتراش بازوهاي دو آن کنند؛می ترجمه را جمعیت هاي تشویق و ها وییآمدگ

 پشت در اند، رسیده سر پیشتر که زادگان نجیب اند؛ نهاده آن بر طعام و اند گسترده سفره که جایی برند،می مجاور

 گاوِ  گوشتِ  کار، قناعت آنژِ  میکل .کنندمی پر عطرم آب از را ها جام و گرفته پناه طالیی هاي ابریق و ها مشربه

 تنها و کندمی مزمزه را خرنوب مالسِ  به آمیخته ماکیانِ  و  مرغ و بادمجان خورشت خرما، حریرة در شده خوابانده

 آن از یک هیچ تشخیص به قادر است، شده سردرگم و گیج که آنجا از خورد؛می را آنها از اندکی بسیار مقدار

 شکوه رغم علی جماعت این که اندیشدمی خود با هنرمند .سقز نه و کافور نه دارچین، طعم نه شود؛نمی ها طعم

 بیش محتوا بی بازتابی و تصویري جز آنها براي او اند؛ توجه بی و اعتنا بی او به پذیرایی و استقبال آن جالل و

  .نگیزدا برمی او در سرافکندگی و تحقیر احساس مختصر امر این و نیست،

 را کار درنگ بی و ببیند را اند داده وعده او به که را کارگاهی اینکه دارد، آرزو یک تنها آسمانی، آنژِ میکل    

 .کند آغاز

 

******* 

 

 .ندارد اي پذیري انعطاف و نرمی هیچ تو روح  .است سخت و سفت تو جسم .اند سخت و سفت تو بازوهاي    

 که دانستیمی .شدم تو هاي نگاه ملتفت پیش ساعتی .کشیديمی مرا انتظار که انمدمی .بیداري که نیست تردیدي

 .دانممی خوب را این داشتی، مرا حضور آرزوي .رسدمی مقصود و هدف به غایت در چیز همه .آمد خواهم

 پشت من به تو تو، باشند؛ داشته خود نزد مرا و کشیده دراز تاریکی در که دارند را این آرزوي دل در بسیاري

 یا و رحم بی وحشی یک خاص که عضالتی این کنم،می احساس را تو کشیدة و سفت عضالت این من .کنیمی

 .داس یا شمشیر .زد شمشیر بسیار باید قدرتمندي عضالت چنین آوردن دست به براي شک بی .جنگجوست یک

 که آنی از تر زمخت بسیار .نیست اینجا ربرزگ و سرباز جاي چون کنم، تصور سرباز یا برزگر یک را تو توانمنمی

 .کیستی دانمنمی تاجري؟ ناخدایی، مالحی، یک تو پس .کرد تصور شاعر یک ُترکـَـت دوست همچون را تو بشود

  .کنینمی نگاه کرد تصاحب اسلحه زور به یا و خرید را آن توانمی که اي شیئ صورت به من به تو
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 که رافتیظ آن را، ایته نگاه قتِ د آن .داشتم دوست بسیار نگریستیمی رام که آنگونه خواندن، آواز هنگام      

 یکیتار در صدا کی جز یزيچ من .بترسم باید که نمم این غریبه؟ ترسیمی چه؟ اکنون و .بود شان آزمندي در

 تمیز مه از آسمان در سپید اي رشته زا را سیاه اي شتهر بتوان هک هنگام .شد خواهم ناپدید پیدس دمیدن با نیستم،

 .لغزید خواهم بیرون اتاق ینا از صدا و سر یب من دادند رس نماز ذانا مسلمانان هک و داد

 .کن رها لذت دامن در را خود .داشت نخواهی خود مالمت و سرزنش براي چیزي تو و داد، خواهند را مزدم    

 نه، ...دور بسیار سرزمینی در نبود، یکی بود یکی .کن گوش پس نداري؟ من به رغبتی و میل .لرزيمی تو

 .است رسیده سر به افسانه و قصه دورة .نیست گفتن قصه وقت دیگر .کنم حکایت اي قصه برایت خواهمنمی

 دیگر که درازیست سالیان کنند؛می هالك خود پاي زیر را ها اسب که هستند اي وحشی هاي بدوي پادشاهان،

 باید گریختم،می آن از بایستمی من غریبه، است مرده من جهانِ .کنندنمی پیشکش هایشان خانم شاهزاده به فیلی

 شاهزادة که هنگامی .آوردممی یاد به را سرزمینم سقوط روزِ  تنها، من .کشیدممی دست خاطراتم از حتی

 سانهرا و زده وحشت مادرم گریخت، خود سپس و گشود مسیحیان ارتش روي بر را شهر هاي دروازه خیانتکارمان

 بر برف از ظریفی و نازك الیۀ بود، ژانویه ماه .دهد دلداري را او کوشیدمی بود خوشبین آینده به که پدرم بود،

 شما، رحم بی و خشن کاتولیکِ  حاکمان ،56فردیناند و ایزابال .بود دلچسب و مطبوع هوا .درخشیدمی ها کوه روي

 کنار در پرشور اي شکرگزاري و دعا و  پیروزمندانه نیایش یک برگزاري از پس فردیناند بودند؛ خفته 57الحمرا در

 کاخ آن اتاقِ  زیباترین در تا بود آورده در به تن از زره بودند، شده دژ وارد جنگیدن بدون که هایش شوالیه تمام

 تقرمس شهر در اسپانیایی زادگان نجیب چگونه که بودیم دیده آنکه حال بعد، ماه سه .شود سوار خود شهبانوي بر

 احترام مسیحیان به ما .شوید کشته یا و بگروید ما دین به یا بروید، یا .راندند بیرون آنجا از را ما آنها شدند،می

 .شودمی ناپدید و محو شبه یک چیز همه .بود سازگاري بود، پیمان و عهد مان بین .گذاشتیممی

 باشم، متنفر تو از توانستممی اتفاق این براي .ددی نخواهم هرگز شدم بزرگ آن در که را مکانی تردید بی من    

 .شد دفن اینجا فرسنگی دو در مادرم .مرد سفر رنجِ  از پدرم .ماندمی محفوظ من براي حق این .تو صلیب از و تو از
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  Yasbel et Fernando 
 خواھان میشھھ آنھا .گردید کشور دو اتحاد سبب ١٤٦٩ لسـا در آنھا مخفیانھ ازدواج .آراگون ادشاهپ دوم فردیناند و استیاک پادشاه اول ایزابال
 )پدیا ویکی( .شد محقق ١٤٩٢ در اداگران نشین مسلمان پادشاھی فتح اب امر ایـــن سرانجام و بودند احدو اسپانیایی تشکیل

5 7   Alhambra 

 از ــکیی شایــــد و )عرب( آفریقا شمال ھنر ھاینمونھ تریناخصش از یکی عنوان بھ ھک ،اسپانیا در ِگرانادا شھر بر مشرف است کاخی الحمرا
 .استشده گرفتھ بنا بر غالب رنگ از ،بسیاری نظر بھ ناب است، رخگونس معنای ھب کھ اخک نام .آیدمی بشمار جھان اسالمی بناھای مشھورترین

 )پدیا ویکی(
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 عدالت عین این .داد پناه شد کشیده بیرون رومیان چنگ از که پایتختی این در ما به و شد پذیرایمان بایزید سلطان

 همچنان تو و کنممی نوازشت آرامی به من .لرزينمی دیگر .شهر مقابل در شهر چشم، مقابل در چشم .است

 من اینکه .باشی داده فرا گوش من به اصال که دارم شک نبود؟ جالب برایت حالم شرح .یخ سردي به سردي،

 را تو بسیاري چیزهاي بودي، یدهد را 58گرانادا تو اگر .است کرده زده شگفت را تو کنممی صحبت اسپانیایی

 .کردمی زده شگفت

 سپري ایام .کندمی روشن را ندولسآ سرزمین زمستانی نگِر کم ورشیدِ خ امروز .ندارم اندوهی و غم من    

 .شوندمی

 که ثروتمند هایتن به کشوریست ریاهاد فراسوي در که کنندیم حکایت گویند؛می سخن نو جهان از مردم    

 هب روشنایی .برندمی فرو تاریکی عمق به ار ما و شوندمی دور ما از ها ستاره .اند ردهک تسخیر را آن ها فرانسوي

 هیچ من از تو .غریبه شناسم،نمی را تو من .گشت بازخواهد یک که داندمی چه کسی رود،می زمین دیگر سمت

 علی .کنیممی قسمت هم با را حظهل این ان،م خواسته و یلم خالف بر ما .است شب ما مشترك وجه تنها دانی،نمی

 من .ام نشسته تاریکی در تو مقابلِ  من شدند، ابودن که چیزهایی همۀ غمر علی دیم،ش متحمل هک رباتیض رغم

 نه و گفت خواهم نیت اكپ هاي جن از هن تو براي .کنم تحکای برایت هایم قصه زا و بنشینم حرس تا خواهمنمی

 را راسه و وحشت .کن اره را خودت .پرخطر جزایر در نگیزا شگفت سفرهاي زا نه و دهشتناك هاي غول از

 .پروردگار جز یستمن کس هیچ آنِ  از که ستمه گوشتی تکه وت همچون نیز من .شو مند بهره منم آنچه زا و بنه کناري

 خواهد حسوبم خیانت نه این .آنها جانب از ایست دیهه این .برگیر را تنم پوست طرع از من، یباییز از اندکی

  .اي یروزيپ نه و شکست نه یمانی؛پ و عهد هن و شد

 .شوند یکی هرگز آنکه بی اند، دهش فشرده هم بر که هایی لب ونچ اند، کرده ندانیز را ودخ که ستد ود تنها    
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  Grenade    

 ویکی( .بود اندلس مسلمانان دست در ۴٩٢١ سال تا شھر ینا .مربع کیلومتر ٨٨ برابر ساحتیم با است اسپانیا گرانادای استان مرکز گرانادا
 )پدیا
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 آیا اینکه یا ندارد، کسر و کم چیزي آیا که یابد اطمینان تا زند سرمی آنژ میکل به صبح هر مترجم مانوئلِ   

 فهرست مشغول یا کشیدن نقاشی غرقِ  که بیندمی را پیکرتراش اوقات اغلب کند؛ همراهی جایی تا را او خواهدمی

 این میتواند که است برخوردار اقبال این از او گاه .باشدمی اش دفترچه درونِ  در ناپذیر پایان هاي سیاهه کردنِ 

 مشاهده قلم یا مرکب با تزئینی معماري یک جزئیاتِ کشیدن یا انسان اندام طرحِ  دنکر رسم درهنگام را فلورانسی

 .کند

 .شودمی او هنر محسور مانوئل    

 امانوئل از .کندمی اندامی عرض و اندازدمی غبعب به بادي سرخوشانه بیند،می که را او اشتیاق آنژ میکل    

 انگشتان هاي پیچیدگی تمام دست، مچ اولیۀ طرح دقیقه، دو از کمتر و بگذارد میز روي را دستش که خواهدمی

 :گویدمی نجوا به مبهوت و مات امانوئل .کندمی رسم کاغذ روي بر را او انگشت بندِ هاي گره و  کمانی

 .است معجزه یک شما کار این استاد، ـ    

 .زندمی قهقهه بلند صداي با آنژ میکل    

 .ندارم احتیاجی خداوند به کار این براي من است، استعداد و قریحه این .من دوست نه معجزه؟ ـ    

 .ماندمی باقی دستپاچه و هول همچنان مانوئل    

 ارزشی هیچ تالش و کار بدون استعداد .است تالش و کار این چیز، هر از قبل .مانوئل گذارممی سرت به سر ـ    

 .داري دوست اگر کن، امتحان .ندارد

 .دهدمی تکان سر زده وحشت لمانوئ    

 .دانمنمی چیزي نقاشی از اصال من استادا، نیستم بلد من اما ـ    

 قرار میز روي من مقابل را چپت بازوي .ندارد وجود دیگري راه اینکار براي .کنی چکار که دهممی یاد تو به ـ    

 یک کن، نقاشی بینیمی که را آنچه راست دست با و کن، رها را ات شست انگشت کن، باز نیمه تا را دستت بده،

 وجود دست خودِ  در چیز همه .نداري نیاز کدام هیچ به استاد، به نه و کار نمونۀ به نه .بار هزار بار، سه بار، دو بار،

 تا بگیر سر از دوباره .باش داشته ایمان چشمانت به .چروك و چین حتی و ابعاد محتوا، حرکت، استخوان، .دارد

 از گرفتن کمک با آنوقت بده؛ انجام چهارپایه روي پایت دادن قرار با را کار همین بعد .بشناسی را آن هک زمانی
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 به بروي توانیمی تازه بدن، حالت و وضعیت کشیدن براي آنوقت، .کن پیاده ات چهره روي را روش همین آینه،

 .مدل یک  سراغ

 ...مذهبی شمایل .کندنمی نقاشی اینگونه هیچکس اینجا استادا؟ هست موفقیت امکان کنیدمی فکر ـ    

 .کندمی قطع تندي به را او حرف آنژ میکل   

 انجام کودکان براي کودکان توسط که اي نقاشی .مانوئل است، کودکان نقاشی مذهبی هاي انگاره و شمایل ـ    

 که اندازه هر تا توانیمی بعد .شد خواهی نقاش کنی دنبال مرا هاي توصیه اگر که دهممی اطمینان تو به .شودمی

 .کنی نقاشی را ها شمایل و ها انگاره باشی مایل

 کنیم؟ دیدن ها یادمان از و بزنیم قدمی برویم دارید دوست .استادا کرد، خواهم امتحان ـ    

 کنم،می کار همخوامی نیست، کاغذم روي سایه است، العاده فوق نور تابش راحتم، اینجا .نه فعال مانوئل، نه ـ    

 .متشکرم ندارم، نیاز دیگري چیز به

 .دیدار امید به پس .رفت خواهیم تان کارگاه دیدن به فردا .خوب بسیار ـ    

 او که داشت خواهد را این شهامت آیا که پرسدمی خود از کندمی ترك را آنجا که حالی در یونانی دیلماج    

 کند؟ نقاشی به اقدام و بگذارد میز روي را دستش نیز
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 به تازگی به آن ساخت کارِ  که باشکوهی مسجد قدمی دو در سلطان، قدیمی قصر فرعی ساختمان در کارگاه    

 شدن جایگزین جهت را آنژ میکل مانوئل، و زاده نجیب فاالچی مسیحی، شاعر دبیرِ  .است شده واقع رسیده پایان

 .هستند هنرمند واکنش گرانن اندکی آنها .کنندمی همراهی مکان آن در

 طرح از انباشته که بزرگی میز مقابل منظم صفی در مهندس، و نقاش از جماعتی که قوسی و مرتفع است تاالري    

 .است آورده هم گرد آن در است نقشه و
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 عجیب زةسا یک از متفاوتی هاي نمونه آنها خورد،می چشم به اي شیشه اي قفسه  روي مینیاتوري نمونۀ تعدادي    

 تاقی یک توسط و دهندمی خود مجانب در پل عبوري سطح تشکیل که شلجمی دو غیرعادي؛ پل یک غریبند، و

 .است درآورده مدور حالت به را کمرش که اي گربه شبیه چیزي شوند،می نگاهداشته سرپا منفرد

 خوش قالب در را اي کلیشه رتیعبا مسیحی .استادا شما، افراد و پادشاهی قلمرو هم این :گویدمی فاالچی    

 مانده ثابت مینیاتوري هاي نمونه روي بر اش خیره نگاه .شنودنمی آنرا آنژ میکل که کندمی اضافه آن به آمدگویی

 .است

 آنرا مهندسین .استادا اند، شده ساخته داوینچی لئوناردو پیشنهادي طرح روي از که ست هایی نمونه ها این ـ    

 اند، داده تشخیص زشت نسبتاً  ...نسبتاً  را آن سلطان بگویم، چطور است، ناممکن اجرایش اما اند، شناخته مبتکرانه

 .بودنش سبک و سادگی رغم علی

 .فهمدنمی هیچ نیز معماري از پس کند،نمی درك پیکرتراشی هنر از چیزي بزرگ داوینچی اگر    

 نزدیک است گذشته او از سالی و سن و است ارشدتر او از که نامی هنرمند آن ابتکاري طرح به نابغه آنژِ  میکل    

 از و آوردمی وارد آن به جانانه اي ضربه وار سیلی سپس کند،می وارسی نگاه با را آن اي لحظه براي :شودمی

 چهارپایه روي بشکند آنکه بی شده بند هم به چسب با که چوبی بناي آن کند؛می پرتاب پایین به پاسنگ روي

 .شودمی زمین نقش اش

 لگدمال را آن خشم با و گذاردمی چوبی کوچک نمونۀ آن روي را راستش سمت پوشِ  گالش پاي پیکرتراش    

 .کندمی خرد و

 است، شاهانه پل یک آن و دهد، پیوند یکدیگر به را دژ دو باید شود، بنا طالیی شاخ روي بر است قرار که پلی    

 کار یک دواینچی لئوناردو طرح .ساخت خواهد عظیم شهر یک متضاد، کامال کرانۀ دو زدنِ  پیوند از که پلی

 که چرا ندارد کششی و جذبه هیچ .اندازدمی وحشت به را آدم که است نوآورانه آنچنان طرح این .است مهندسی

 غریزي طور به آنژ میکل .است شده دژها و استحکامات به نه و شهر به نه سلطان، به نه توجهی کوچکترین آن در

 او زیرا است، دیده را قسطنطنیه شهر او زیرا شد، خواهد موفق که داندمی رفت، خواهد فراتر بسیار که داندمی

 دهندة پیوند عامل بلکه نیست، آور سرگیجه پیادة عابر پل  یک اند خواسته او از که را اي سازه که است فهمیده

 .مذهبی پل یک تجاري، پل یک ارتشی، پل یک .است ها سلطان و امپراطورها شهرستان به شهرستانی
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 .سیاسی پل یک    

 .متمدنانه هنري اثر یک    

 اند کرده روشن را اش فتیله که توپی هب گویی که طوري انوئل،م و االچیف مسیحی، ازان،س مونهن مهندسین،    

  .گیرد آرام و فرونشیند نرمنده خشم تا کنندمی صبر .زنندنمی پلک و اند دوخته چشم نژآ میکل به نگرند،می

 اي ندیشها از وییگ هک ماندمی این به آورد،می بل بر لبخندي زند،می برق نگاهش .گیردمی آرام سرانجام    

 .است آمده بیرون رتالطمپ و آشفته بسیار

 :گویدمی ديخونسر با سپس کند،می دور را چوبی ۀنمون آن بقایاي الیمم لگدي با   

 یاصوفیها کلیساي دیدن به رام لطفا مانوئل، .کنیممی آغاز اکنون هم از ار کارمان .نظیریست بی کارگاه ااینج ـ    

 .ببر
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 سال پنجاه که کلیسا، آن و است ایستاده کوچکی میدانگاه در بوئناروتی، آنجلو میکل 1506 مه هیجدهم در    

 رداي به اندیشد،می 60ژوستینین و 59کنستانتن به او .کندمی اشاتم را بود مسیحیت عالم مرکز همچنان این از پیش

 چگونه آنها اینکه به اندیشد،می بودند بربر کمابیش که اي صلیبی جنگجویان به و امپراتورها رنگ ارغوانی رومی

 شوند؛ خارج آن از قدیسین گان بازمانده و مقدس پیکرهاي از باري کوله با دوباره تا شدند وارد مکان بدان اسب با

 اندیشید، خواهد ایاصوفیه کلیساي گنبد این به ،61رم پییر سن کلیساي گنبدِ کردنِ نقاشی لحظۀ در بعد، سال بیست او
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   Constantin 
 سال در یالنم فرمان طی او .بود روم امپراتور ،)میالدی( ٣٧٣ ژوئن ٢۶ در مرگ و ٢٧٢ سال در متولد بزرگ کنستانتین یا یکم کنستانتین

 )پدیا ویکی( .داد زادیآ دیگر مذاھب بھ آن نارک در و ردک روم سمیر مذھب را مسیحیت ،)میالدی( ٣١٣
6 0

  Justinien   

 او . بود مرگش زمان تا میالدی ٢٧۵ سال از ،) بیزانس ( شرقی روم امپراتور ،میالدی ۵۶۵ سال در رگم میالدی، ۴٨٣ زادهٔ  : یکم ژوستینین

 ای  ژوستینین . باشدمی بود، خاوری ارتدکس لیسایک مرکز ھادهس تا کھ ایاصوفیھ کلیسای ترینشبرجستھ کھ گذارد جابھ خود از چندی ھایسازه

 )پدیا ویکی( . نمود مسیحیت گسترش برای بسیاری کوشش نیانوسیوستی

6 1   Basilique Saint-Pierre de Rome 
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 ساعت این ـ موذن هدایت با ها استانبولی که کندمی مشاهده محلی صحن از اکنون هم را آن نیمرخ که گنبدي

 .شتابندمی سو بدان عصر نماز آوردن جا به براي ـ انسانی

 براي ورود احساس و یاد نیز او در شک بی .کندمی حرکت 62پریستینایی فرزند این مسیحی، او، شانۀ به شانه    

 زنده بود شد امپراطوري پایتخت و سلطان اقامت محل تازگی به که استانبول، همان یا قسطنطنیه شهر به بار اولین

 کلیساي آن راهروي در که را صدیقی وفاداران است، گرفته دست رد را پیکرتراش بازوي همواره که او .شودمی

 :کندمی پیشنهاد و دهدمی نشان او به گذرندمی عظیم

 .استادا برویم، شان یپ از بیایید ـ    

 بر است، شده زیبا و واال عمارت حسورآنم که حالی در و اعر،ش آن دستان دایته و مکک با نژ،آ یکلم و    

 .شودمی نجاآ داخل و آیدمی فائق مسلمانان مادهاين تمام به نسبت خود ترس

 

******* 

 

  .بود ندیده آن همتاي ار چیزي هرگز پیکرتراش    

 سنگ از هایی روکش و ارپیچم سنگفرش جهان، مرمرهاي نگس ترین رغوبم و یباترینز زا تونس هیجده    

 او مسیحی .کنندمی تحمل خود ايه شانه بر را آور سرگیجه و ظیمع گنبدي که هاللی الکام تاق هارچ و سماك

 به ار چشمانش تنها نجلوآ میکل .بردمی دارند تسلط انهنمازخ صحن بر آنجا زا که سرسرایی وير باال، بقۀط به را

 شکل مکعبی اشکالی صورت هب شدت به خورشید نور آنجا زا که است وختهد هایی نجرهپ به ویژه، هب نبد،گ آن

 .کندمی نقش نماها روي بر را همتا بی اییه طرح و مایلش که خشب مسرت ورين تابد،می داخل به هاآن میان از

                                                
 و ھاحجاری و دارد وسعت مربع متر زارھ ٢٠٠ بھ نزدیک ھک است مر شھر در انواتیک مجاورت در کلیسایی ،واتیکان در پییر سن کلیسای

 وسط در او قبرهم و استبوده مسیح حواریون از یکی پیترو نس شخص . است ایتالیایی مشھور ھنرمند آنژ میکل ثرا آن سقف باالی ھایمجسمھ

 و بزرگ کلیسای ینا زیرزمین در نیز کرد فوت پیش سال ندچ کھ ھم دوم لپ ژان اپپ جملھ زا ھاپاپ سایر و دارد قرار ساکلی این داخلی محوطھ

 )پدیا ویکی( . اندشده دفن مجلل

 
6 2  Pristina  (م) پایتخت و بزرگترین شھر جمھوری تازه استقالل یافتھ کوزوو  
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 و بیرونی پیرایگی بی بین تباین باوجودِ و انگیزد، برمی اي سبکبالی احساس چنان باال، حجم وجودِ با بنا، آن    

 دایرة با و انگیزاند شگفت و ساده که شکلی مربعی هاي طرح ابعاد در توازنی چنان درونی، فضاي اعتالي و رفعت

 کاش اي .سازدمی اشک از سرشار کمابیش را پیکرتراش چشمان که کند،می ایجاد دارند تناسب کامال گنبد

 شروع درنگ بی که نبود تردیدي بود، آنجا فلورانسی پیر معمار آن اگر .بود آنجا 63سانگالو دا جولیانو استادش،

  .نمودمی رسم را هایش سازه و کشیدمی را آن ئیاتجز کرد،می نقاشی به

 زانو آنها .اند کرده دهسج شماري بی هاي فرش روي رب صدیق وفادارانِ  مسرایان،ه جایگاه رد او، ايپ زیر    

 اند گرفته رویشان مقابل در کتابی مچونه که دستانشان هب خیزند، یبرم پسس گذارند،می زمین بر پیشانی زنند،می

 برندمی گوشهایشان سمت به زندمی موج هوا در که اکتیس همهمۀ آن شنیدنِ  تربه براي ار آنها نگاهآ و گرندنمی

 ذهنِ  حضورشان که اي جسمهم هیچ بدون اي، دیسانهق تندیس ای صویرت یچه دونب آنها، .زنندمی زانو دوباره باز و

 دايص و خوانندمی لب زیر چیزي زبوروار سازد،می حرفمن او دیدارِ  و خداوند هب رسیدنِ راه زا را ومنم هاي جان

 آنجا رد آري، آمیزد؛می درهم نابی و خالص نور اب که آید درمی يا همهمه ورتص به امفهومشانن هاي زمزمه

 با مارپیچ نگارهاي و قشن و اسلیمی قوشن تعدادي گرم خورد،نمی چشم به اي قدیسانه ندیست و تصویر هیچ

 .شناورند هوا در گویی که سیاه، مرکب

 .محمد پیروان این اند عجیب    

 به آن در هم پیامبرشان زا تصویر یک حتی که شان پیرایه یب جامعِ مساجد ینا با حمدم پیروان ینا ندا عجیب    

 موزائیک سپید، چگ از اندودي گونهچ که دهدمی شرح آنژ لمیک براي مانوئل، رقط از مسیحی، .خوردنمی چشم

 و خط« .است داشته پنهان نظر از بود، وشاندهپ را دیوارها این رتاسرس قبال هک را حیانمسی ايه دیوارنگاري و ها

 خطوط نآ هنرمند آن رايب مانوئل ».استاد ما، عتقاداتا و ایمان صاویرت شوند،می محسوب ما تصاویر خطاطی،

 ».خداست لرسو محمد اهللا، جز داییخ نیست« :کندمی رمزگشایی را درپیچ پیچ

 .استاد گویید،می 64مَـئومِتو او به خودتان زبان در شما که است کسی همان محمد اینجا ـ    

                                                
6 3

  Giuliano da sangallo  (1455-1516)  
مھندس ایتالیایی کھ بھ دستور خاندان مدیچی و دو پاپ، بناھای ھنری مذھبی و غیرمذھبی قابل توجھی را در توسکانی و رم طراحی و بنا  

 نمود. (مترجم) 
6 4   Maometto 
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 است همانکسی او که اندیشدمی خود با بپردازد ساختمان آن تماشاي و سیر به دوباره اینکه از پیش آنژ میکل    

 .کندمی یاد او از خود سفر در 65دانته که

 

******* 

 

 1506 مه 19 طنیه،قسطن    

 66فلورانس در سیمونی بوناروتا دي لودویکو دي بوناروتو به    

 کرده من به را 67آلدوبراندینی پیرو سفارش آن در که کردم دریافت اي نامه تو از مه نوزدهم امروز بوناروتو،    

 نامه یک تنها لحظه این تا او که بدان .کنم اجابت برایش کرد تقاضا که را هرآنچه که اي خواسته من از و بودي

 خود کوشش تمام اینکه و بدهم برایش خنجر یک ساختِ سفارش تا است خواسته من از و است نوشته من براي

 آن احسن نحو به و سرعت به چگونه که ام مانده .درآید آب از ممکن شکل بهترین به کار این تا دهم خرج به را

 ندارم اي اضافه وقت من اینکه بعد است، بیرون من تجربۀ و حرفه از کلی به رکا این اینکه ابتدا :برسانم انجام به را

 .برد خواهم کار به را تالشم تمام من او رضاي براي شده که طور هر حال این با .دهم اختصاص بدان که

 مستقر تو خانۀتجارت در او که مایلم .دریافتم را چیز همه ،68سیمون جیووان موردِ  ویژه به شماها، امور مورد در   

 اگر و بردارم؛ قدمی نیز او براي ام، رسانده یاري شماها به که اي اندازه همان به خواهدمی دلم که چرا شود،

 محول ام عهده به اینجا که را کاري زودتر چه هر بخواهد، است داشته خود پناه و پشت در مرا همیشه که خداوند
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  Dante Alighieri 

 وی اثر مشھورترین ھک ایتالیایی رآوازۀپ شاعر و نویسنده )میالدی ١٣٢١ سپتامبر در راونا رد وفات و ١٢٦٥ در فلورانس متولد( ،الیگری دانتھ

 دایتھ را وی راھنما دو دارد، جھان سھ این ھب دانتھ کھ فریس این در . است نھاده "الھی کمدی" نام نآ بر کھ است برزخ و دوزخ و بھشت گانۀ سھ

 است "بئاتریس" او راھنمای بھشت در و زیستھمی انتھد از پیش قرن ندچ کھ تس ایتالیایی شاعر "ویرژیل" او راھنمای دوزخ و برزخ در . کنندمی

 بئاتریس . ودب نکرده مالقات بیشتر بار چند تنھا ار او ولی ورزیدمی شقع او بھ انتھد کھ ودب معمولی نیز بئاتریس . است بوده او رویاھای زن کھ

 دوزخ مختلف مراحل از تابک این در تھدان . است گشتھمی او دنبال بھ فلورانس خیابانھای در موارهھ دانتھ گویندیم و فتر دنیا زا جوان خیلی

 آخرین در عاقبت تا کند،می برخورد مذھبی و دبیا و تاریخی مختلف ھای شخصیت اب مراحل این رد و گذردمی بھشت و رزخب و

 )مترجم( . رسدمی خدا دیدار بھ است ھشتب مرحلۀ کھ لھمرح

6 6
  A Buonarroto di Lodovico di Buonarrota Simoni in Firenze 

6 7
  Piero Aldobrandini (1593-1621)       (مترجم) کاردینال کلیسای کاتولیک رم در ایتالیا   

6 8   Gionanni Simone   
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 خواهم برآورده بودم داده قول شماها به که را اي وعده و گشت بازخواهم سپس رسانید، خواهم انجام به شده

 او باید تو نظرم به کند، گذاري سرمایه تجارتی در خواهدمی سیمون جیووان بودي گفته که پولی مورد در .کرد

 وت که دانممی .کرد خواهیم حساب تسویه یکجا را همه برگشتم وقتی برگردم، من تا کند صبر که کنی متقاعد را

 گوییمی که را پولی این واقعا اگر که بگو او به من طرف از .کافیست من براي همین و کنیمی درك مرا

 .بفرستم شما براي که ندارم چیزي هنوز من اینجا در .بردارد  69ماگیوره ماریا سانتا حساب از را آن باید خواهد،می

 و است نامعلوم و مبهم اش آینده هنوز که کاري ،اند داده من به کنممی که کاري براي ناچیزي دستمزد تنها

 .باشید شکیبا مدتی براي  بازگشتنم تا که خواهممی شماها از خاطر همین به .شود ام نابودي موجب تواندمی

 آمدن توصیۀ هم او به و  دانمنمی صالح من فعال شود، ملحق من به است مایل گفته که سیمون جیووان مورد در    

 .ندارم شاید و باید هک آنگونه او پذیرایی براي امکاناتی هیچ و کنممی زندگی ناجور اتاقی در من که چرا کنم،نمی

 !برگردیم و ایم آمده شبه یک ما که بگو او به ورزید، اصرار اگر

 .نیست عرضی زیاده    

 .افتد مراد بروفق کارها که کن دعا .هستم تو دعاي محتاج    

 تو آنجلوي میکل    

 

******* 

 

 

 با شده سرخ ماهی بخواهی؛ که چندان هر روغن، نان، ادویه، سبزي، آش، سکه؛ دو چراغ، و شمع :مه نوزدهم    

 .سکه یک پشمی پتوي سکه؛ یک خدمتکار نیم؛ و 70دوکا دو کبوتر، دو

 .گوارا و است زالل آب    
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  Santa Maria Maggiore   (مترجم) کلیسایی واقع در شھر برگامِ  ایتالیا 
7 0   Ducat   (مترجم) واحد پول قدیم 
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******* 

 

 همراه کمان و ساز عود، داند؛نمی را شان ترکی هاي نام آنژ میکل که ویلون یک و 72ماندور یک ،71لوت یک    

 جوانی زن نوازنده .نوازدمی شدید و تند گاه و نوازشگرانه گاه حالتی به انگشت، با نوازنده که 73باسکی طبل یک با

 آن به فلزمانندي کوبش موزون صورتی به چندي به هر که دستبندهایی با است، پوشیده مردانه لباس که ست

 پرت را اندوهگین حال عین در و وحشیانه موسیقی این شنیدن از فلورانسی، هنرمند حواس و افزایدمی همنوازي

 همراه به  ــ برد پی او جنسیت به شودنمی گشاد پیراهن و دار پف شلوار آن با ــ جوان مرد آن یا جوان زن :کندمی

 مابین مرد، آن یا زن، آن .است عاجز آن زبان دركِ  از کلی به آنژ میکل که خواندمی آواز به را شعري موسیقی،

 که حالی در او .زیبا رقصی آید؛ درمی رقص به آمده، وجد به موسیقی کوچکِ گروه که حالی در شعر، بندِ  دو

 محور یک گرد به ایستاده را پیکرش شوند، جابجا چندان پاها آنکه بی است، داشته نگاه نقطه یک در را خود

 به متعلق پیکر این اگر .شودمی جابجا باد وزش با که اي شده رها طنابِ مالیــمِ  موجیِ  کتِ حر .چرخاندمی ثابت

 کند، عطا دارد چه هر است حاضر آنژ میکل باشد، مرد یک به متعلق چنانچه است؛ کمال حد در باشد، زن یک

 را هایش استخوان شدن جاجاب چگونگی را، پایش ساق نرمۀ و  ران عضالت برجستگی بتواند که شرط این به تنها

 قوزكِ شودمی دار پف شلوار آن وراي از اکنون، .ببیند را اش سینه عضالت و بازو عضالت شدن پایین و باال و

 آرنج زیر تا دستبند، به نرسیده پیراهنش .است پیچیده درهم زیاد فشار از که دید، را قدرتمندي اما ظریف پاي

 آن پیکرتراش که ایست ناحیه همان این و سازد،می آشکار را ساعد هاي هماهیچ موزون هاي برجستگی و رسدمی

 حرکات، نحوي ترین راحت به توانیممی آن طریق از که بخشی آن دارد،می دوست بدن بخش زیباترین عنوان به را

  .دهیم انتقال را هایمان خواسته و احساسات

  آرام آرام احساسات و هیجان که کندمی احساس است، تهنشس اي تشکچه بر چهارزانو که حالی در آنژ، میکل    

 موسیقی این شاید آنکه حال اند، سپرده فراموشی دست به را موسیقی هایش گوش .شودمی مستولی وجودش بر

                                                
7 1

  Luth  عود 
7 2

  Mandore   (مترجم) .ماندور یا گلیشون: آلت موسیقی سیمی شبیھ بھ عود کھ در قرون وسطا از آن استفاده میشد  
7 3   Tambour de basque   (مترجم) چیزی شبیھ بھ  دایره زنگی 
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 ریزدنمی فرو که اشکی از سرشار و درآورده لرزش به را هایش چشم و انداخته حال و وضع این به را او که است

 بدان یا کند،می لمس را زیبایی او که زمان هر مثل ایاصوفیه، در عصر هنگامۀ در پیش ساعاتی ثلم .است کرده

 .کندمی لرزیدن به آغاز درد با آمیخته سعادتی از هنرمند آن وجود که است لحظاتی چنین در شود،می نزدیک

 تاثیرش تحت روح و جسم همزمانِ لذتِ  چگونه که بیندشمی دارد؛ زیرنظر را او و نشسته کنارش در مسیحی    

 زند،می لبخند مسیحی .است میسر افیون و شراب شاید یا هنر، طریق از تنها بدان  دستیابی  که لذتی اند، داده قرار

 به دارد، برنمی چشم او از اي لحظه که خوان، آوازه جواهر آن وجودِ  از غریبه میهمان بیندمی اینکه از خرسند

  .است شده برانگیخته اساتشاحس و درآمده هیجان

 را الزم دستورات آن، از پیش اما کند، استراحت اندکی بود مایل آنژ میکل ایاصوفیه، کلیساي از دیدار از پس    

 نقشه و ها طرح به مطلقا من :نمود منتقل آنها به و کرد ترجمه برایشان شتاب با مانوئل و داشت اعالم گروهش به

 از کاري چه که، دهندمی اطمینان او به .هندسی هاي نقشه تا گرفته ها مقطع و ها برش از دارم، نیاز ایاصوفیه هاي

 اتاق به آنگاه او .رفت طفره دادن پاسخ از و زد حرف مبهم و گنگ پیکرتراش منظوري؟ چه براي اما تر، ساده این

 شگفت همیشه صداي که زمانی ات شد، تحریر مشغول سخت و برداشت قلم و کاغذ برد، پناه اش پیرایه بی و ساده

 صفحۀ روي بر و اند گشته بلند ها سایه که دادند اطمینان او به ها مناره باالي بر انسانی هاي ناقوس این انگیزِ

 بود، درآورده تحریر رشتۀ به نامه دو او .است کرده غروب که است لحظاتی خورشید و اند شده پهن کاغذش

 داده سیمون جیووان ترش کوچک برادر درمورد الزم رهنمودهاي آن در و انسفلور در بوناروتو برادرش به یکی

 و درست هنوز .سپرد خواهد بازرگان مارینگی به فردا، را ها نامه .رم در سانگالو دو جولیانو به دیگري و بود،

 براي او از یستیناییپر مسیحی که دهد خبر او به تا کرد الباب دق مانوئل که بود نبسته را ها نامه پاکت درِ  حسابی

 میکل .پرداخت خواهند نوش و عیش به او، تمایل صورت در آن، از پس است؛ گرفته دعوت شبانه اي میهمانی

 علی خواجه شخصِ احتمالی حضور نیز و شاعر آن و مترجم آن دلپذیر پافشاري اما کرد، تردید کمی ابتدا آنژ

  .کرد قطعی را او تصمیم پاشا،

 بسته دیگري از بعد یکی ها دکان .افتاد راه به شهر کردة دم هاي خیابان در همراهش هدایت اب او بدینسان    

 شده برابر چند شب واسطۀ به که یاسمن و سرخ هاي گل عطر کشیدند؛می کار از دست وران پیشه و شدندمی

 و فریفته همچنان کرتراش،پی .آمیختمی هم در شهر دیگرِ  شاعرانۀ چندان نه هاي رایحه و دریایی هواي با بود،

 چه تا قسطنطنیه که داد شرح مسیحی براي .بود شده پرچانه انگیزي حیرت طور به عصر، روز آن مالقات مجذوبِ 

 داشت وجود ایاصوفیه در چیزي اندازد؛می بود، کرده دیدن آن از پیش سال ده که ونیز، شهر یاد به را او اندازه
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 بیشمارِ  هاي پایه و ها ستون که نامنظم و آشفته چیزي شد،می یافت نیز 74مارك سن کلیساي در همان عین که

 توهمی تنها، این شاید کند، توصیف را آن چگونه دانستنمی واقعا هنرمند آن که چیزي بود، گرفته را اش نفس

 و دانته از برایش آنژ میکل پرسید؛ هنرمندان و شعرا و فلورانس رم، به راجع او از مسیحی .بود ها خاطره و یادها از

 از بودند؛ نشنیده را نامشان هرگز مانوئل و مسیحی و  بودند گذاشته سر پشت را همه که نوابغی گفت، 75پترارك

 به بحث آنگاه .آورد میان به سخن کرد دگرگون را فلورانس که هنرهایی پشیمانِ  اربابِ  ، 76باشکوه لورنزوي

 نظر موردش در توانستندمی و شناختندمی را او مانوئل و سیحیم که شخصیتی تنها شد، کشیده داوینچی لئوناردو

 پوسیده و کهنه نظرات و عقاید آن با پیرمرد آن که دهد شرح برایشان تا کوشید آنژ میکل کنند؛ صحبت و بدهند

 بفروشد قیمتی هر به را خودش بود حاضر او بود، انگیز نفرت اندازه چه تا داشت، اشیاء ماهیت و هنر به راجع که اي

 سلطنتش، ابتداي در چگونه بایزید سلطان که کرد نقل مسیحی .شود متوسل جنگ حال در هاي ارتش تمام به و

 سپس و ایتالیا در رم شهر به ابتدا جم چگونه اینکه و بوده، جنگ در پاپ با ،77جم خائنش، و مرتد برادرِ  خاطر به

 .شدمی افروخته ونیز جمهوري با دیگري جنگ آتشِ جنگ، این پی از چگونه بود؛ شده پناهنده ناپل پادشاه نزد

 .بود آشتی و صلح در قدرتمند ایتالیاي با که بود سالی چند تنها عثمانی امپراطوري

 میان در سرعت به اي روزنه که رسیدند داشت قرار اي پنجره بی بلندِ  دیوارهاي وسط در که آهنی دري به آنها    

 .نمود هدایت شدمی روشن مشعل با که پرگلی حیاط به و کرد دعوت درون به را آنها خدمتکاري .شد گشوده آن

 از .بودند نهاده بالش و تشکچه و انداخته فرش بود، گلخانه این به مشرف که پردرختی محیط انتهاي در اتاقی در

 میان در رسیدند؛ راه از دیگر میهمانان آنگاه .کردند پذیرایی تازه هاي میوه و خنک معطرِ  هاي نوشیدنی با آنها

 با خشک و سرد چنان آنها .داشتند حضور نیز جنوایی زادة نجیب آن اش جدانشدنی مالزم و پاشا علی وزیر آنها،

 و شد نواختن مشغول گروه .نمود تلقی بار اهانت و تحقرآمیز را آن هنرمند که کردند سرسالمتی آنژ میکل

 رقاصه ــ مردِ  آن یا ــ زن آن آیا که داشت تردید ابتدا لحظه آن در که بود ریخته هم به و منقلب چنان پیکرتراش
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  Saint-Marc  (مترجم) .مھمترین کلیسای شھر ونیز کھ در سال ٨٢٠ میالدی بنا گردیده است 
7 5

  Francesco Pétrarque  

 )پدیا ویکی( .شودمی شناختھ مدرن شاعر اولین عنوان بھ  کھ ایتالیایی شناسانسان و شاعر )١٣٧۴-١٣٠۴( پترارک فرانچسکو
7 6

  Laurent le Magnifique  

 در او . بود ایتالیا رنسانس طی فلورانس حاکمان ترینبرجستھ از یکی )١۴٩٢ آوریل ٩-١۴۴٩ ژانویھ ١( مدیچی لورنزویِ  یا کوهباش لورنزوی

 در و پرداختمی ھنرمندان و شعرا ،فیلسوفان ،عالمان با ھمنشینی بـــھ خود، دورهٔ ھم حاکمان بھ نسبت دیپلماسی و سیاست در ھایشبرتری کنار

 بھ رنسانس دورهٔ  در انسان گرایانھآرمان ھایالگو بھترین از دلیل ھمین بھ و داشت استعداد ...  و شعر ،شکـــار ،ورزش چون ھاشاخھ از بسیاری

 )پدیا ویکی( . داشــت پی در را فلورانس طالیی عصر پایان او مرگ و بود ھمراه ایتالیایی رنسانس اوج با او حکومت . آمدمی شمـــار

7 7   Djem 
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 که حضار دیدن با  اما .نه یا نماید تشویق زدن دست با بود درآورده نمایش به بدیع و زیبا چنین رقصی که را

 جلوي او خورد،نمی چشم به آنها در ستایش و تمجید از گواهی و نشانه هیچ و بودند گرفته سر از را پرچانگی

 زبان به  لبخندزنان و چرخید او سمت به مسیحی .ماند باقی سرجایش العملی عکس هیچ بی و گرفت را خود

 نشان موسیقی به اي عالقه هرگز که فلورانسی هنرمند .است او طبع باب نمایش آیا که پرسید خود غریب و عجیب

 نزد انگیز غم عملی شک بی موسیقی او دیار در زیرا نمود، اظهار را خود عالقمندي هیجان و شور با داد،نمی

 .بود عیاش هاي دهقان و گردان خرس هاي لوطی کارِ  رقص، و شد،می محسوب راهبان

 رقاصه آن تماشاي و سیر به احساسات، از سرشار نبود، ترکی زبان به مناظره و بحث درك به قادر که آنژ میکل    

 چهارزانو او، قدمی چند در که )زن یک نه و است مرد یک رقاصه که بود شده متقاعد پیش از بیش او( پرداخت

 او از را معذبش نگاه او کرد، حواله سویش به لبخندي زیبارو آن که هنگامی .بود نشسته نوازندگان میان در

 ايه پچ پچ و همهمه گرماگرمِ  در مسیحی .سازد پنهان را نگرانیش و تشویش که نبود نیازي خوشبختانه .بازنگرفت

 تنها آنژ میکل که موزون و آهنگین اي نغمه :نمود اشعاري خواندن بر از به مبادرت ایستاده، .برخاست جا از حضار

 با را بیت پایان حاضرین گاه کرد؛می همراهی را شاعر چندي به هر عود .کردمی درك را آن صداهاي همگونی

  .کردندمی تاکید يآمیز تحسین هاي زمزمه یا و پایان بی هاي گفتن "آه آه،"

 ترجمه آنژ میکل براي بودند شنیده را آنچه تا کرد تالش بیهوده مانوئل نشست، خود جاي بر مسیحی که هنگامی    

  .بود سنگدلی و مستی عشق، شعر، موضوعِ که دریافت را این تنها آنجلو میکل کند؛

 

 

******* 

 

 باشد،می محفلی چنین در جستن شرکت کاربردِ  و قوانین زبان، ندانستن از ناشی که اي کننده گیج تنهایی آن در    

 او کنار مجددا مسیحی .یابد درنمی را آنها او که گیردمی قرار توجهاتی هدف و کندمی پوچی احساس آنژ میکل

 اهل میان در پرهیاهویی شادمانی سبب نمود، ادا آواز به کمابیش که اسرارآمیز کلماتی بیانِ  با پاشا علی نشست؛

 هاي جام خادمی .شد پیگیري و بود درنگ بی آن تاثیر که هایی واژه .کن جام درمی و برخیز ساقیا :گردید محفل
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 موضوع و کرد ترجمه آنژ میکل براي بود کرده بیان پاشا علی که را آنچه امانوئل .کرد توزیع جمع بین رنگی آبی

 از کاهی پرِ بسانِ  را سنگینی مسینِ ابریق جاویی، هایی قدم اب  ـــ مرد یا ـــ زن رقاصۀ آن .نمود روشن برایش را

 .نمود پر دیگري ازپی یکی را ها جام دیگر سپس و وزیر جام ابتدا سبکباالنه، آري سبکباالنه، و کرد بلند زمین

 .دلرزی خود به نابغه آنژِ  میکل شدند، نزدیک کامال شده کشیده عضالت آن شده، رها هاي پارچه آن که هنگامی

 آن زیبایی و مالحت به احترام اداي براي و میزبان از شناسی حق نشانۀ به اکنون زند،نمی شراب به لب هرگز که او

 حالت به ساقی، .بردمی لبانش سمت به را جام بود، کرده پر غلیظ و تند شرابِ  از را قدحش که ـــ مردي  ـــ زنی

 .کندمی خم ها جام روي بر را ابریق بید، درختِ بسانِ  شودمی خم خواران شراب روي بر چون و سرو، بسانِ  ایستاده

 کبودي یاقوت شود؛می سرازیر دارد گون سرخ تاللویی ها چراغ نور اندكِ  پرتو در که رنگ سیاه مایعی ابریق از

 .کندمی بازي یاقوت نقش که

     

 همچنان که زمانی تا  ـــ رقاصه مرد ــ رقاصه زن .شوندمی جدا آنها از نوازندگان زنند،می حلقه گان سفره هم    

 چنان آنژ میکل .درآید ــ آوازخوان ــ خوان آوازه نقش به دوباره تا نشیندمی اند نشده خالی و اندمی پر ها جام

 که را، مترجم توضیحات که است شده شوندمی بم و زیر راحتی به و سرعت به که قدرتمندي صداي آن محسور

 همین چهره، خطوطِ  لطافت همین دوم، مستی این .شنودنمی کند تفسیر برایش را آواز تا کوشدمی کندن جان با

 زانوان، روي بر شکننده دستانِ  آن گرفتنِ  قرار حالتِ  همین و مرجانی، هاي لب مابین عاج همچون سپیدِ  هاي دندان

 را قدحش باز که امید این به کشد،می کام به هم پی از جرعه جرعه که است مردافکنی شراب آن از تر قوي بس

 .شود نزدیک او به دیگر بار یک کامل موجود این که امید این به کنند، پر

 همچون باده، لذتِ  از مغلوبِ  و مست پرهیزکار، سادة آنجلوي میکل و یابدمی ادامه ها ساعت تا آوازخوانی    

 .شودمی تکرار ها آوازخوانی بین در مرتب خدادر این و زندمی چرت ها نازبالش گودي در درگاهواره، کودکی
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 رم در 78پاپا دل معمار سانگالو، دا جولیانو استاد به    

 وجود آن و ستا شده خاطر رنجیده من غیبت از مقدس پدر که دریافتم چنین هایت نامه از یکی در جولیانو،    

 به بودیم رسیده فقتوا به آن سر بر که را  مواردي آن تمام و بپردازد را نظر مورد وجوه تا است شده حاضر مقدس

 .بازگردم چیزي از نگرانی بدون من که است نموده تمایل اظهار نیز و درآورد، اجرا

 هنگام دس،مق شنبۀ روز در پاپ، شنیدم که بود این واقع در گردید رم از من عزیمت موجب که چیزي آن    

 جرآ و سنگ صرف هم پشیزي حتی نیست حاضر دیگر که بود گفته بود میزبان که جواهرسازي به غذا صرف

 را نچهآ او، ترك از قبل .شد من تعجب باعث سخت که چیزي :بزرگ خواه باشد کوچک کار این خواه کند،

 روز من :بازگردم بهدوشن که داد پاسخ من به مقدس مقام آن .نمودم تقاضا او از داشتم نیاز کارم ادامۀ براي که

 سر به دست مرا عهجم صبح آخر، دست .بود بیهوده اما رفتم، آنجا به شنبه پنج و چهارشنبه و شنبه سه و دوشنبه

 اما شناسد،می مرا که گفتمی من به راند بیرون آنجا از مرا که شخصی .انداختند بیرونم دیگر، عبارت به کردند،

 .کردمی اطاعت را آنها اوامر باید و معذور و بود مامور

 من عزیمت علت نهات این اما .شدم نومید شدیدا عمل، در آن دیدنِ  و مذکور اظهارات آن شنیدن از بعد وب،خ    

 که کافیست درق همین آوردم؛ میان به ذکري آن از خواهمنمی اینجا در من که شد، سبب نیز دیگري مورد نبود،

 .من ناگهانی یمتعز دلیل است این .شدمی بنا پاپ مقبرة از پیش من مقبره بودم، مانده رم در چنانچه بگویم،

 مقام آن اینکه :خواند خواهی برایش نیز را ها گفته این شک بی نویسی،می من براي پاپ طرف از شما که حال   

 بر ما که است الس پنج نزدیک اکنون .دارم را کار آن رساندنِ  پایان به آمادگی پیش از بیش من که بداند مقدس

 اصمینان من :ام داده هوعد که اي زیبایی همان به پییر، سن در اي مقبره ایم، کرده توافق هم با رهمقب آن بناي سرِ 

 .یافت نخواهید دنیا کجاي هیچ در را آن نمونۀ رسد، انجام به کار این چنانچه که، دارم

 .یسینوب برایم زودتر چه هر را آن جواب که خواهشمندم شما از عزیزم، بسیار جولیانوي اي پس،    

                                                
7 8   Del Papa 
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 .نیست عرضی زیاده    

 1506 مه نوزدهم روز    

 فلورانسی پیکرتراش شما، آنجلوي میکل    

 

******* 

 

 چوبی خواب تخت در مضطرب و تنها و تک بود، زده چرت ها بالشتک گودي در که پرهیزگار آنجلوي میکل    

 چیزهایی مبهم طور به .است زده موم و هرم هایش پلک بر کابوس از هایی پاره تکه .شودمی بیدار خواب از خود

 تختخوابش روي و آورده روان تخت یا کالسکه با را او مانوئل و مسیحی که آوردمی یاد به .آیدمی خاطرش به

 را محاسنش موي خشم از .فشاردمی هم به را هایش دندان .کندمی شرمساري احساس شدت به .بودند انداخته

 از پروردگارا درگذر، گناهانم از پروردگارا .بردمی پناه دعا و نیایش به که است شدید چنان ندامت دردِ .کندمی

 در ها بدي از و برحذر شیطانی هاي وسوسه از مرا پروردگارا ببخش، مرا کردم مجالست دین بی کافران با اینکه

  .دار امان

 تصمیم و خیزد برمی جا از متزلزل حالی با بود، شده پیاده کشتی از که پیش روز چند همانند درست آنگاه، او    

 پاپ خود خیال در البد است؛ کرده وحشت او که نیست تردیدي .بازگردد فلورانس به زودتر چه هر که گیردمی

 روز به او دهد؛می تکان سرش باالي تهدید حالتِ  به را تکفیري چوب و است شده خم او روي که بیندمی را

 اهریمن و دیوها میان در که جایی پیوست، خواهد کافران جمع به دوزخ هاي حلقه در نکهای به :اندیشدمی رستاخیز

 .شد خواهد چاك چاك شکمش و شد خواهد قطعه قطعه ابد تا ها

 آیا خواست؟نمی را این خود خداوند آیا واداشت؟ وطن جالي و عزیمت به را او که نبود پاپ خودِ این آیا اما    

 برادرانش تنها حقوقش؟ پرداخت بدون تازه انداخت، بیرون نامطلوب عنصري چون را او هک نبود پاپ حضرت این

 با را مراسالتش و است نگاهداشته مخفی آنجا در را اقامتش حاضر حال در او .است قسطنطنیه در او که دانندمی

 شهر از ارسالی را نهاآ و فرستدمی نماید، رازداري شدت به است خواسته او از که بازرگان، مارینگی وساطت
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 در که شان گمان به برد،نمی سر به توسکان در او که دریابند اگر حتی .نمایدمی امضاء و زندمی تاریخ فلورانس

 .است ترك بزرگ امپراطور نزد که افتاد نخواهند فکر این به مطمئنا اما است، میالن در حتی یا و ونیز یا بلونیا

 تنها نه تا پاشدمی صورتش و سر به یخ آب و رودمی حمام به شده که هم بار یک براي برجسته، پیکرتراشِ     

 بازمی را خود آرامش کمی اینکه از پس .بزداید خود وجود از را پیشین شب سنگین شراب اثر بلکه ها، نگرانی

 خود محافظت براي هنرمندان که عملی همان مثل پیچد،می خود سر دور به دستاروار را اي پارچه عادت طبق یابد،

 این به صرفا را کار این آیا .دهندمی انجام ها دانه رنگ پاشیدنِ و مرمر سنگ هاي تراشه و خاك و گرد مقابلِ  در

 کردن دور براي اینکه یا داد، انجام وسواس سر از شد زنده وجودش در دوم ژول مقبرة هاي مجسمه یادِ  که خاطر

 اثرِ  از که مغزش در سینه، جاي به که بود او قلب این گویی تو داد؟می رنجش که بود اي تپنده و شدید سردردِ

 .همزمان طور به دو هر شک بی .تپیدمی بود شده سنگین شراب

 کم و سریع خطوطِ با و بود اش حافظه نقاشی مشغول میز، سر پیکرتراش کرد، الباب دق کسی که هنگامی    

 مسیحی بود؛ برده یاد از را نامش کشید؛می بود دیده پیش بش که را اي ساقی پاي ساق نرمۀ و قوزك رنگ،

 خاطرش در آن از چیزي اما بود، گفته آمدمی دوري سرزمین از که او نژاد و تبار و خواستگاه از چیزهایی برایش

 .برگرفت اش نقاشی از چشم اکراه به آنژ میکل .بود کرده فراموش را همه و نمانده

 .استادا آمده، پریستینایی مسیحی ــ    

 سیرابی آبگوشتِ اي کاسه بود، آمده دیدنش به که کسی رسیدنِ راه از خبرِ  با همراه بازرگان، مارنگی خادمِ     

  .آورد نان اي قطعه و شیردان

  .خورممی را غذایم پایین همان .پایین بیایم دهممی ترجیح ــ    

 .شد محوطه وارد آنجا از و رفت پلکان سمت به داالن جانب از و کرد پا به را اش گالش پوشید، را ردایش او    

 آسمان صبح، امروز .کشدمی را انتظارش محوطه، بزرگِ  انجیر درختِ  سایۀ زیر در اي چهارپایه بر نشسته مسیحی،

 سبزِ  هاي برگ با تقابل در کاروانسرا، سنگی دیوارهاي تا که نابی رنگ ست، آبی اي العاده فوق طرز به استانبول

  .است شده گسترده درخت تیرة بسیار

 گرده یک شد،می بلند بخار سرشان از که غلیظ سوپ بشقاب دو چوبی، جعبۀ یک با دیگري چهارپایۀ خادم    

 .نهاد آنجا و آورد بهاره سیر از تازه جوانۀ چند و رنگ تیره نان
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 شاعر آن .داد سالم او به صمیمانه و گرم و برخاست جاي از شدمی نزدیک که آنجلو میکل دیدن با مسیحی    

 این و بود، کشیده چشمها به سرمه اندکی باریک، و بلند هیبتی و لب بر تابناك لبخندي با آراسته، لباسی به ملبس

 ناچارا مرد دو آن دیلماج، مانوئل غیاب در .بود حساب بی هاي عیاشی و خوابی بی اثر ساختن پنهان براي شک بی

 کوشدمی آنژ میکل .کنند بسنده دانستمی مسیحی که اي فرنگی زبان مختصر به ارتباط راريبرق براي بایستمی

 دوران در ایتالیایی بازرگانان یاد به را مسیحی قطعا زبان این کند؛ ادا شمرده شمرده را ها واژه و بزند حرف آرام تا

 درآمد، اسارت به 80راگوس در که مسیح دینِ  به معتقد زنی مادرش، 79دالماسی صداي آهنگِ  به و اش کودکی

 معتدل هواي و آب و سوپ آن طعم از بلکه آوردند،نمی میان به بحثی معماري از و شعر، از هنر، از آنها .اندازدمی

 از پس .کشندنمی پیش را گذشته شب بزمِ  موضوعِ کدامشان هیچ متفاوتی دالیل به گویند؛می سخن روز آن

 .ریزدمی آب هایشان دست روي و شودمی نزدیک نمسی تُنگی با خادم نهار، صرف

 اتفاق، به مگیه و پیوندندمی اعظم وزیر محبوبِ شاعر و هنرمند به مهندس کی و ردارب نقشه کی بعد، اندکی    

  .کنندمی ترك ندرگاهب مقصد به را لورانسیف مارینگی انبار

 

******* 

 

 کند،می یادداشت اش دفترچه در کنندمی حمل خود با درشت و زری هاي قایق که را کاالهایی نامِ  آنژ میکل    

 بدهند دیگري قایق به را خود جاي تا کنندمی پیاده را خود هاي محموله زده شتاب که هایی قایق آن نامِ  از اگرچه

 ،82زمیتا ایتالیایی،زغال پارچه ،81کرتی مالس مصر، برنج طرابلس، صابون میتیلن، روغن :است اطالع بی و خبر بی

 .بسفر سنگ
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  Dalmate – Dalmatie   
  )مترجم( .است داشتھ رواج کرواسی، غرب در یا منطقھ الیریا، رد تر پیش کھ التین ایھ زبان خانوادۀ از نقرضیم و مرده زبان

8 0
  Raguse  

 )مترجم( .گویندمی دوبرونیک آن ھب امروز کھ رواسیک در ساحلی شھری
8 1

  Crète 
8 2   Izmit 
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 زورق با را بندرگاه وسط تا شهر باروهاي ورودي ِگردِ  و ها اسکله روي مهندسین، و آنژ میکل صبح طول بقیۀ    

 دورنماي تماشاي غرق فلورانسی پیکرتراش .اند کرده گیري اندازه و نموده بررسی را مسیر این و اند زده دور

ـِـرا استحکامات که یطالی شاخ مصبِ  سوي آن در اي تپه آنجاست؛  و شکوه و است،  شده واقع آن روي بر 83پ

 محل و کنندمی محاسبه کاست و کم بی را خور مساحت مساحان .دارد قرار او روي در رو که استانبول جالل

 یکدیگر با مساحت گیري اندازه واحدهاي سر بر آنها .دهندمی نشان هنرمند نقاش به را شده ریزي برنامه پلِ دقیق

 قایق از رودخانه دیگر کرانۀ در سرانجام آنها عثمانی؛ 86آندازه و 85کوالچ ونیزي، یا فلورانسی 84َارَشِ  دارند، بحث

 آن از که برجهایی که ست حدي تا شیب این و دارد، تند بسیار شیبی که شهر از اي حاشیه در شوند،می پیدا

  .گیرندمی قرار موازاتش در کنندمی حفاظت

 .دهندمی نشان بردباري و شکیبایند آنها هاي سمبل و مسیحیان به نسبت چقدر محمد پیروان این که است عجیب    

ـِـرا سکنۀ  آنان میان در .شودمی یافت کلیسا بیشماري تعداد آنجا در و است یونانی و التینی نژاد از متشکل اساسا پـ

 نوع از را آنها توانمی و آیندمی آندولس ردستدو سرزمین از که شوندمی دیده نیز چند  87موروهایی و یهودیان

 رانده بیرون اسپانیا از اخیرا زدند باز سر مسیحت دین به گرویدن از که آنهایی .داد تمیز یکدیگر از شان پوشاك

 به بازگشت به خود تمایل پیکرتراش هنرمندِ  و شود،می انجام ها گیري اندازه رسد،می پایان به بازدید .شدند

 .داردمی را بیان نقاشی سرگرفتن از و یهقسطنطن

 

       ******* 

 

 قوانینی با که انسان پیکر مثل درست است؛ توازن و تعادل هنر معماري .شودمی شروع ها مقیاس و ابعاد با کار    

 متضمن هک است قوانینی پیرو نیز بنا یک عضالت، گرفتن قرار وضعیت و پاها ساق بازوها، طول شود،می اداره دقیق

                                                
8 3

  Péra    
8 4

  Coudée  
 )فارسی فرانسھ معاصر فرھنگ( .متر نیم معدل انگشتان، سرِ  تا رنجآ از طول دیمیق واحد راع،ذ یا اََرش

8 5
  Kulaç 

  )مترجم( .است داشتھ استفاده وردم عثمانی امپراطوری دورۀ رد کھ بازو ود طول رابرب طول یریگ اندازه واحد 
8 6

  Endazé 
8 7

  Maure   
 زندگی آفریقا غرب شمال در مدتاع امروزه و داشتند بـِـربـِـری و اسپانیایی عربی، نژادی کھ شدهمی گفتھ اسپانیا مسلمانان بھ موروھا یا مورھا

 )پدیا ویکی( .کنندمی
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 اتصال و بندي مفصل و ترتیب و نظم از معبد یک زیبایی است، آرایش نما یک کلید .همسازیست و هماهنگی

 ظرافت آنها، قوس ها، تاقی وزن و آهنگ مگر بود نخواهد چیزي پل یک .شودمی ناشی آنها بین اجزاء و عناصر

 هاي تاقی بین ارتباط در تزئینات، و آرایش و ها، گلوگاه ها، دهانه حتم، طور به .تابلیه و ها لته ها، ستون زیبایی و

  .بود خواهند پل یک مهمِ  هاي شاخص جزء همگی ها، ستون و دار قوس

 .ندارد يا ایده هیچ آنژ میکل    

  .88پییتا همچون داوود، مجسمۀ همچون زیبا، شاهکار یک باشد، همتا بی باید اثر این    

 یدها تمام با هک کسی هب اندیشد،می اوینچید لئوناردو به است، شغولم اولیه هاي رحط ترسیم به او که همچنان    

 .اند پایان بی قرنی از متفاوت دورة ود به متعلق دو نآ که است اورب این بر و است خالفم هایش

 نیامده ذهنش به پل طرحِ  هنوز .کندمی خیالپردازي و رفته فرو رویا به ده،ش خم اش قاشین میز وير آنژ میکل    

 ترین زرگب دوم، ژول مقبرة رحهايط دارد؛ عماريم زمینۀ رد ندکیا جربۀت او .است جزئیات در غرق .است

 کنارش در اکنون سانگالو که خواهدمی دلش چقدر .است کرده کار رویشان رب تاکنون که ستا معماري اثرهاي

 نهات نه آنها .ستا زیاد بسیار خطرش .است ناراحت و عصبی .است پشیمان پذیرفته را کار ینا اینکه از .بودمی

 ندارد ردیدت هم اي حظهل او .کنند پیدا دسترسی نیز وا به توانندمی بلکه ببرند، بو ینجاا در او حضور به است ممکن

 .آورند وارد ضربه او به خواهندب که کجا ره توانندمی ُرمی مرگبار هاي سیسهد یا پاپ نینآه دستِ  که

 .استحکامات دو نبی آسا غول لپ یک    

 .مستحکم پل یک    

 اپذیري،ن خستگی گونۀ به وا آیند؛می ها ایده که است قاشین کشیدنِ و رحط رسمِ اب که داندمی نیک آنژ میکل    

 .کندمی رسم ستون و تاقی و فرم

 .است اندك ودر کرانۀ تا شهر هايبارو و اکریزهاخ مابین فاصلۀ    

                                                
8 8

  Pietà  

 از پس را عیسی فرزندش او تصویر این در است، گریستن حال در مقدس مریم نمایانگر  کھ آنژ میکل مشھور ھای دیوارنگاری از یکی

 )مترجم( . است گرفتھ ھا دست روی زانوانش بر معراجش، از پیش و شدن مصلوب
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 کثیري جمعِ  که شکاف و مزغل از پر مانندي اي قورباغه پل اندیشد،می فلورانس وسطایی قرون قدیمی پلِ  به او    

 شده جمع خود در که باریک پلی دهد،می تعفن و نعش بوي و است کرده احاطه را آن خانه سالخ و قربانگاه از

 هنگام که هایی خون آنژ، میکل .دسازمی نمایان را شهر عظمت نه و کندمی عطا رودخانه به شکوهی نه و است

 پل این از همیشه او آورد؛می یاد به را شودمی سرازیر آرنو داخل به جویبارها و نهرها طریق از حیوانات، ذبح

 .داشت وحشت

 .است ترسانده را او کار عظمتِ    

 .آرمان بدون .جان بی .توخالی چیز یک .دهدمی آزارش و داشته مشغول خود به را او ذهن داوینچی نقاشی    

 پوسیده و کهنه هاي فرم آن از را خود موجود، ثبات بی هاي فرم به رسیدن براي تازگی، به زیبایی .زیبایی فاقد

 نقش شود،می زاده محتوا از که را شکلی تا اند آورده آنجا به را او .نیست مهندس یک آنژ میکل .است ساخته رها

  .سازد آشکار و زند

 .شود ور حمله بدان باید اي وسیله چه با داندنمی او که است مبهم چنان شهر محتواي اضر،ح حال در    
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 نیمه زندگی به اي تازه مورد و نموده باب دیگري آداب مسیحی، با اش روزانه هاي گردش از جدا آنژ میکل    

 دیلماج ظهر از بعد روز هر .بخواند کتاب برایش که خواهدمی مانوئل از او .است افزوده اینجا در باطلش و عاطل

 را آن درب ترك شاه و است بایزید ویژة که اي شده احداث تازه زیباي کتابخانۀ به اتفاق به و رودمی سراغش به

 و پارسی، و ترکی هاي افسانه و شعر هاي کتاب از منتخبی دیلماج و روندمی است گشوده هنرمند آن روي بر

 .کندمی ترجمه شفاها برایش را رومی و یونانی هاي رساله

 است شده بنا معینی ارتفاع در مسجدش، همچون بایزید، کتابخانۀ .اند نورپردازي ارباب ها عثمانی این تردید بی    

 ها کتابخوان روي مستقیم طور به را پرتوش هرگز که آفتابی خورد،می غوطه نامحسوس اما فراگیر آفتابی در و

 جهت و موقعیت استادانۀ بازي این به بتواند تا گیرد کار به را حواسش دانگ شش باید آنژ لمیک .پاشدنمی فرو

 زیر عوض به جاللش و شکوه که فضایی دریابد، را ساده فضاي این آساي معجزه هماهنگی رازِ و ببرد پی یابی



 با آنان از نبردھا، پادشاھان و فیل ھا سخن بگو  ماتیاس ِانَر

                                             وفب وایآ �� �                                                                                                                                                 ٤٦

 هیجانش به گذارد،می اثیرت او بر دهد،می قرار سازه آن مرکز در را او کننده، دیدار کردن لگدمال و گرفتن

 .بخشدمی خاطر اطمینان او به و آوردمی

  .شناسدنمی مرز و حد آنژ میکل کنجکاوي    

 .دهدمی نشان القهع چیز همه به او    

 است؛ خبر بی آنها از کلی به که گزیند برمی را روایاتی و کندمی انتخاب را اي ناشناخته هاي نوشته دست    

 هایی صندل از کند،می تفریح سقراط هاي بازي شنیدن از .بخواند را 89ضیافت رسالۀ برایش تا دارد یوام را مانوئل

 باشد؛ مرتب و آراسته گساري باده قصد به 90آگاتون خانۀ به رفتن براي تا پوشد،می پاها داشتن نگاه تمیز براي که

  .است عالقمند بسیار دارند، نهفته خود در که هایی داستان خاطر به ویژه به دانشمندان، هاي رساله به او

 حکایتِ  آن در آنژ میکل که باستان، دوران در شده شناخته رسالۀ تنها ،91ویتروو اثر عناصر رسالۀ نمونه براي    

 تجارب از خشنود دینوکرات .سپاردمی خاطر به شهري تشکیالت یا معابد ابعادِ  اهمیتِ از بهتر بسیار را 92دینوکرات

 دینوکرات و بود جهان فرمانرواي و صاحب که اسکندر، ارتش به پیوستن قصد به روز یک هایش، مهارتش و

 جانب از آمیزي سفارش هاي نامه او کشورش، ترك از پیش .رفت مقدونیه به داشت، او با آشنایی به تمایل بسیار

 راحت بتواند وسیله بدین تا نمود فراهم بودند اعتبار صاحب دولتی دستگاه در که سرشناسی دوستان و والدینش

 کنند فراهم شرایطی تا کرد تقاضا آنها از او کردند، استقبال او از گرمی به اینکه از پس .درآید پادشاه حضور به تر

 همراه بسیار انتظار با آن اجراي اما شد؛ داده دیدار این وعدة او به .شود معرفی اسکندر به زودتر چه هر بتواند تا

 فکر این به اند، داده قرار تمسخر مورد را او آنها که خیال این به دینوکرات .شدمی فراهم مناسبی تموقعی باید :شد
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  Le Banquet   

 در افالطون اثر ھمترینم اثر این و است عشق رسالھ ینا موضوع .است افالطون ھایرسالھ مھمترین از یکی سیمپوزیوم یا مھمانی ،ضیافت
 آنھا در کھ باشدیم افالطون سقراطی ھایرسالھ از رسالھ این .است »گساری ادهب بزم« سیمپوزیوم اللفظی تحت ترجمھ .باشدمی عشق زمینھٔ 

 تاریخ .است یکدیگر با آن بازیگران گفتگوی اھدش خواننده آن زا بخشی رد کھ استروایتی ونھٔ گ بھ رسالھ این .باشدمی رویداد اول چھرهٔ  سقراط
 )پدیا ویکی( .باشد شدهوشتھن )میالد از پیش( ٣٨۵ سال در کھ آیدبرمی قراین از لیو نیست آشکار درستی ھب رسالھ این نگارش

9 0
  Agathon   

 بیشتر و بود اوریپیدس و نافالطو نزدیک دوستان از وی .باشدیم باستان یونان آتنی پردازتراژدی و شاعر ،)میالد از پیش ۴٠٠-۴۴٨( آگاتون
  ــ بود شده گرفتھ ۴١۶ در آگاتون بھ نیونا ادبی جایزه نخستین دریافت شادی ھب ضیافت آن ھک ـــ فالطونا ضیافت تابک در نمودش برای از

 )پدیا ویکی( .است شده شناختھ

9 1   Viruve (Marcus Vitruvius Pollio)    (مترجم)  معمار رومی در قرن اول پیش از میالد 

9 2
  Dinocrate de Rhodes   

 طراحی ند،ک بنا دریا کنار در ارسطو ھای یدها اساس بر را آن داشت تصمیم کھ بیرک اسکندر فرمان نابرب را سکندریھا شھر ھک یونانی معمار
 )مترجم( .است برخوردار بسزایی شھرت از یگرد ماندگار بناھای و فسیوسا و رتیمیسآ معبد اختنس خاطر بھ ھمچنین او .نمود
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 بسیار منزلت زیبایی او خانوادة در .داشت دلپذیري چهرة و بود باال بلند او .نماید مبادرت عمل این به خود که افتاد

 گذاشت، میهمانسرا یک در را هایش لباس او .شیدبخمی زیادي نفس به اعتماد او به طبیعی موهبت این .داشت

 گرزي و انداخت چپ شانۀ بر شیري پوست سپس نهاد، سر بر سپیدار شاخۀ یک از تاجی مالید، روغن را پیکرش

 این تازگی .شد روانه پرداختمی عدالت اجراي به آن در پادشاه که دادگاهی سمت به و گرفت راست دست به

 زده شگفت سخت و گردید دینوکرات حضور متوجه اسکندر .داشت معطوف خود به ار الناس عوام نظر منظره

 موطنم .هستم معمار دینوکرات من" :داد پاسخ .شد جویا را او نام و شود نزدیک که دهند اجازه تا داد فرمان شد،

 شمایل 93آتوس قلۀ به من .اوست عظمت شایستۀ نمودم، تقدیم اسکندر به که هایی طرح و نمونه .است مقدونیه

 تمام آب آن از که جامی دارد، راست دست در جامی و چپ دست در را شهر یک محوطۀ که بخشیدم را مردي

 ".شوند  جاري دریا به آنجا از تا  است سرازیر ها کوه از گرفته سرچشمه هاي رودخانه

 گوش انوئلم مردد صداي هب اشتیاق با است، کشیده دراز ختخوابشت روي بر شتپ به هک حالی رد آنژ میکل    

   .خالقیست مرد دینوکرات این .سپاردمی

 .آوریم فرود سرتعظیم فروتنانه سزارها قابلم در که ستا بوده نینچ تاریخ ايابتد از    

 ایستاده دوم ژول قابلم دارد، دست در را گرزي و ستا حیوان یک وستپ به لبسم که الیح رد کندمی مجسم    

   .یردبگ را خود قهقهۀ جلوي تواندنمی و است

 

******* 

 

 گیاه ترکی، معطر بزیجاتس زعفران، مادگی خشک، رمزق فلفل ور،کاف ویا،ب وزج ارچین،د لفل،ف دانۀ :مه بیستم    

 اَسپر، دو تنها دامک هر از اُنس چهار شرقی؛ گیاه مهر و فرفریون گیاه کالیپتوس،ا بادام یره،ز ارچین،د رختد غافی،

 .شد ثروتمند حسابی شودمی آنها تتجار با

                                                
9 3

  Athos   
 بیست یبرا یشترب نجاآ شھرت .است ککلسدی شرق رد واقع )مرکزی مقدونیۀ( یونان در ای وھستانیک جزیرۀ شبھ مقدس، کوھستان یا آتوس

 )مترجم(  .اند داده جای خود در را راھب ھزار سھ ریبق و اند شده اسیست میالدی ھمد قرن رد کھ ستا اورتدکسی صومعۀ
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 با اینکه زا پیکرتراش .کرد سپري بازارهایش و شهر کردن زگ به شاعر، سیحیم مالزمتِ رد را وزر آنژ، میکل    

 حکمم که چندان آنها دوستی .است دهز شگفت است نموده برقرار اي دوستی و فاهمت چنین یرمسیحیغ کافر یک

 .است رازدارانه و ارانهک مالحظه زنی اندازه مانه به ست، قوي و

 جانداران، بازار روباز، بازار یک درون به ،94بیزانس دیوارهاي سوي آن به جنوب، هاي دوردست تا را او مسیحی    

 شده آورده حبشه از که سیاهی گان برده باریک و بلند پیکر وحشت با آنژ میکل .برد حیوانات و ها انسان بازار

 شده زنجیر یکدیگر به که بختانی تیره کاروان بودند، شده اسیر بلغارستان یا قفقاز در که وستیپ سپید زنان بودند،

 در اقامت چون سرنوشتی کرد؛ مشاهده را کردندمی شماره را ها لحظه اکنون از بهتر سرنوشتی انتظار در و بودند

 روزي سیه و فالکت از را نگاهش زود یخیل او .احداث حال در مکانی در بردگی یا و ثروتمند استانبولی یک خانۀ

 .برگرداند یانش مذهبی هم

 .بودند چشمگیرتر مه بردگان از ازار،ب آن حیوانات    

 رنگ، الییط هاي اسب وسپند،گ گاو، .شدمی یافت آنجا در ،مخلوقی نوع همه قریبات یا خلوقی،م نوع همه    

 گوشه رد و بلند، شمپ از داهاییر اب شترهایی پشم، کم کوهانه یک شتر شب، ونچ سیاه عربی نگیج اسب کهر،

 .بودند شده آورده بدانجا پارس ریقط از هندوستان، هاي دستدور از هک نادر ربسیا ستاندارانیپ اي،

  .کردمی تفریح بسیار لورانسیف هنرمند آن یرتِ ح از مسیحی    

  .ندبود داده مادرشان ومخرط به را ایشانه خرطوم وچک،ک فیل دو    

 .کند نوازش را آنها و ودش نزدیک کرد وسه آنجلو میکل    

 .مسیحی آورد،می شانس کار این که گویندمی ــ    

 حیوانات آن شنخ و زبر پوست بر کشیدن دست براي بازار، ودِ خ تا الي و لگ میان زا که نرمنده یدند اب شاعر،    

  .افتاد خنده به تسخ رفت، پیکر غول

 .بشود شما مال نهاآ از یکی خواهدمی ندلتا ــ    
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  Byzance  
 .شد داده نام تغیر استانبول بھ بعدھا کھ است بوده شرقی روم امپراطوری پایتخت  ،)قسطنطنیھ( کنستانتین بیزنطھ، بوزنطھ، بیزانتیوم، بیزانس،
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 روبرو فیل یک با انبارش حیاط در که کرد مجسم را خشک ناخن مارینگی قیافۀ اي لحظه براي آنژ میکل    

  .دار خنده و مضحک بسیار اندازي چشم .شویدمی انبار حوض در را خودش دارد که شودمی

 ناچیزي جیرة همان به است مجبور باشکوه حیوان این مارینگی خانۀ در که ببینم وقتی بخشید نخواهم را خودم ــ    

 .مسیحی کند، قناعت دهندمی ما به که

 .استادا کردم، پیدا برایتان را خودتان حال مناسب و پسند مورد چیز یک کنید، نگاه ــ    

 را شاعر احتیاط با و دبو نهاده دهان روي را دستش حنایی، رنگ به کوچک میمون یک بلندي، فلزي قفس در    

 دوباره ظرافت با و شد آویزان ها نرده به دم با کرد، رقص یک اجراي به شروع آنژ، میکل دیدن با او .نگریستمی

 .نمود احترام اداي و کرد تعظیم نمایش یک اجراي پایان در هنرمندي همچون و آمد فرود زمین روي

 .زد دست برایش زنان قهقهه آنژ میکل    

  :گفت و کرد او به رو تمسخرآمیزي حالتِ به و شوخی با سیحیم    

 .کند پیدا را خودش پسند مورد طرفدارن چطور داندمی ظاهرا ــ    

 با است اصیلی میمون او .بخشیده او به جدي کامال ظاهري اش بزي ریش گذشته، این از .باشماست حق ــ    

 .بلندمرتبه شخصیتی

 .بود خواهد شما براي خوبی همدم او مشغولید کار به که هنگامی .کنممی پیشکش اشم به را آن من پس ــ    

 قرار دستش در حیوان آن قفس که هنگامی نورزید؛ مخالفتی بنابراین و نگرفت جدي را پیشنهاد این آنژ میکل    

 .بود شده دیر ورزیدن مخالفت براي دیگر گرفت،

  !کشیدمی زحمت چرا کنید،می محبت ــ    

 :کرد اضافه چاپلوسانه حالتی با آنگاه و    

 .انداخت خواهد شما یاد به مرا همیشه او با همنشینی ــ    

 قهقهه هنرمند، هاي لب روي مزورانه لبخندِ  مشاهدة از پس اما شد، پریشان و سراسیمه اي لحظه براي مسیحی    

  .سرداد پرطنین اي
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 جست میز روي به آنجا از پرد،می تختخواب روي اندازد،می تخته و لنگش اتاق در شادمانه حیوان آن اکنون،    

 یادداشت سرگرم که آنژ میکل مزاحم و آیدمی و دارد برمی اي دانه شود،می آویزان اش قفس در به زند،می

  .شودمی برداریست

 .کندمی محسور و مسرور را هنرمند انرژي، این     

 میمون آن کند،می مشاهده را اي بینی پیش غیرقابل متحرك جرم که کودکی همچون درازي، مدت براي او    

 .شودمی پل آن بیشمار هاي طرح ترسیم در غرق دوباره آنگاه و گیردمی نظر زیر را

 

******* 

 

 با که هنري دارد، جاي ادبیات قلۀ در که هنري دارد، تفاوت مسیحی شاعري و شعر با هنر این اول، نگاه در    

 شاعرِ  .دهدمی آنها با منطبق اي گسترده فضاهاي صداها به و آرایش ها صامت به تحرك، ها واژه به ضخیم یخط

 که دانیممی .بخشدمی سیما ها آیه یا و ابیات جمالت، کلمات، به و است گرفته دست به محکم را قلمش خطاط،

 نمانده امان در روزگار گزند از است زده که وريمینیات هاي نقش از اثري هیچ ظاهرا اما کشد،می نیز مینیاتور او

 چهره نوش، و عیش از اي صحنه .است مانده جاي به شده فراموش اي نوشته دست در هنوز که یکی مگر است،

 پروازند، در سرشان فراز بر خیالی حیواناتِ  و اند کشیده دراز یکدیگر کنار در گان معشوقه که هایی باغ چند، هایی

 اشعارش تنها او است، ناشناس نقاش یک مسیحی :آموزنده و اخالقی حکایات یا عارفانه برجستۀ اراشع مصورسازي

 وسوسه به را  آغوشی هم و افیون و شراب و است دلبسته ها لذت به او نیستند؛ چندان هم آن که کند،می امضاء را

 دیوار به که حالی در رگاهانسح مدهوش، و مست اغلب را او .دهدمی ترجیح مرگ از پس شهرتِ  شدیدِ  هاي

 درازي مدت و شود بخار حمام راهی باید او آنگاه و کنندمی بیدارش دادن تکان با یابند؛می است زده تکیه میخانه

 را زنان و مردان مسیحی .بازگردد پیشین حالت به جسمش و گیرد جان اندکی دوباره تا بمالد را هایش شقیقه

 و سرود،می شعر بهار وصف در و سَرورش ستایش و مدح در او داست، دوست را مردان و زنان داشت، دوست

 شدن پدر احساس نه ، آنژ میکل همچون نیز او کرد؛می توصیف کننده نومید هم و دلنشین هم همزمان را دو هر

 بود، نیافته آرامشی و تسلی مایۀ هیچ اعتقاد و ایمان در او آنژ، میکل برخالف را؛ ازدواج طعم نه و بود چشیده را

 به ویژه به او .پسندیدمی را مناره باالي در موذن برادرانۀ آواز و مسجد محوطۀ آبی و بخش آرامش فضاي چه اگر
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 لحجۀ و بندر هاي فعالیت و پرداختند،می نوش و عیش به آنها در ها چري ینی که پرهیاهویی هاي دخمه و شهر

 .بود عالقمند بسیار بیگانگان

 کاغذ تنِ ذراتِ  بر قلم آلود نوازش غیژغیژ را، مرکب سیاه جراحت را، خط نقاشیِ  دیگري، چیز ره از بیش و    

 .را
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 .کندمی خود بی خود از مرا که است شیرین چنان من در تو مستی    

 معشوق یک خوابِ  آیا .ببینم تو تفکر با کنم، گذر تو قلمرو به دارم دوست .اي زنده .کشیمی نفس آرام چه تو    

 جایی من آن در که دانممی گمشده؟ قصري خوابِ  کودکی، خوابِ  بینی؟می دورها آن در آنجا، شکننده، و سپید

 گشوده تو براي حال این با .اي بسته صدف یک همچون تو .داشت نخواهیم جایگاهی آن در ما از هیچکدام .ندارم

 را تو سرنوشت من .آورد خواهد هجوم بیرون هب زندگی آن از که ظریفی کوچک شکاف نیست، دشوار شدن

 نام عظمتِ  .یافت خواهی دست ثروت به تو داشت، خواهند گرامیت ماند، خواهی روشنایی در تو .زنممی حدس

 خواهد فراموشمان دیدي اینجا در تو که را آنچه هر ما .داد خواهد پناه خود سایۀ در را ما بارویی، و دژ چون تو

 داشتی، آرزویش که را پیکري کرد، خواهی فراموش مرا صداي تو خودِ  .شد خواهند پدیدنا لحظات این .شد

 .داري محفوظ خود نزد آن از چیزي که کاش اي .کرد خواهی فراموش را همه را، هایت تردید و را هایت لرزش

 یادگارِ  یک نه .ایینم منتقل دیگران به من دوردست سرزمین از نمایندگی به که .بريمی خود با مرا از بخشی که

 مردها، که دانممی من .واقعیت یک .تاریکی در آن نوسان و ارتعاش ستاره، یک انرژي بلکه تصویر، یک نه مبهم،

 کردن بنا با بیهوده آنها کنند؛می دور خود از را شان وحشت عشق وبا را، شان نومیدي خشم با که هستند کودکانی

 هایی درفش همچون خود مقابل را آنها و کنند،می خوش دل ها روایت به .دهندمی نشان واکنش معابد و ها کاخ

 منسوب است وابسته آن به که جماعتی به را خودش تا سازدمی حکایتی خود براي کسی هر آورند؛ درمی اهتزاز به

 دام به و مکنیمی محسور جادویی و انگیز شگفت موجودات و ها فیل پادشاهان، نبردها، نقل با را آنها ما .کند

 و دارد نظارت آنها بر تولد بدو از تندي روشنایی اینکه است، مرگ فراسوي در سعادت اینکه بیان با اندازیم؛می

 وعدة این عشق، عشق، با و کنند،می تهدیدشان شیاطینی چرخند،می دورشان به فرشتگانی اینکه کند،می ادارشان
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 یک همسان تو از آنها داشت؛ خواهند دوست آنها و بگو سخن ینهاا تمام از آنان با .شده اشباع و شده فراموش

 بدبو متعفنِ  فرنگی این تو داري، قرار من مقابل در اینجا اکنون که تو یافت، درخواهی تو اما .ساخت خواهند خدا

 که معطر حجابی مگر این که یافت خواهی در را تماما تو است، زده گره من به را او اتفاق و سرنوشت دست که

 .نیست ساخته پنهان خود پشتِ  پسِ  در را ابدي رنج
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0

 ینها،ا تمامی از تر ارزشمند و زیباتر آنکه حال مواد، از و رنگ از نام، از قطاري .

 .ایی آمیزي رنگ هیچ بی و شیار بدون پی، و رگ بدون سپید، سپید، است، سپید رنگِ

 .کندمی لتنگید احساس مرمر سنگ براي    

 براي رد،ک کار آن روي بر شودب تا است یازن که ریفیظ یروين براي .اش ستحکمم و سرسخت لطافتِ  براي    

 .نمود صرف نآ روي کردنش پرداخت براي ایدب که زمانی مدت

  .بست ار اش دفترچه زده شتاب آنژ میکل د،ش اتاق وارد لبابا دق دونب مانوئل هک هنگامی    

 .دیمش حالتان نگران ببخشید، امر استادا، ــ    

                                                
9 5

  Cipolin  (مترجم) .سنگ مرمری کھ رومی ھا از آن استفاده میکردند 
9 6

  Ophite   (مترجم) .تختھ سنگی کھ از مواد گداختھ درون زمین (ماگما) تشکیل میشود 
9 7

  Sérancolin   .سنگ مرمر قرمز رنگ مایل بھ ارغوانی کھ خاستگاه آن روستایی بھ نام سرانکولن در منطقۀ پیرنھ در فرانسھ است
 (مترجم)

9 8
  Brocatin 

9 9
  Obsidien  (مترجم) .تختھ سنگی آتشفشانی، غنی از سیلیس، کھ در رنگ ھای خاکستری، سبزه تیره، قرمز و یا سیاه یافت میشود 

1 0

0

  Cinatique 
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  .گذاشت زمین بر را قلمش آنژ میکل    

 باشی؟ نگران دح این تا تو هک شده سبب يچیز چه .مانوئل چرا ــ    

  .است رموزيم و عجیب آدم لورانسیف مرد ینا قطعا .کندمی پیدا معذبی حالت ناگهان مانوئل    

  .اید نزده غذا به لب حاال تا صبح دیروز از شما و بود، روشن شب تمام چراغتان استادا  اما ــ    

 .دهدمی فرا گوش گو و گفت این به دقت با خود، گاه نشمین محل از گویی میمون    

 .دهدمی سر آهی اشپیکرتر    

 .باشم گرسنه که کنممی گمان کردي، یادآوري من به که حاال .توست با حق است، همینطور ــ    

 .شودمی جمع خاطر و یابدمی قلبی قوت ناگهان به گویی یونانی جوان    

 .بیاورم همینجا را غذایتان توانممی باشید مایل اگر ــ    

 .مانوئل کنی،می محبت ــ    

 .کندمی پا آن و پا این کمی در آستانۀ در اتاق، از شدن خارج از پیش دیلماج،    

 استاد؟ بپرسم، سوالی شما از توانممی ــ    

 .حتما بله، ــ    

 کردید؟می کار پل طرح روي کردید؟می چه شمع این کورسوي در را دیشب طول تمام ــ    

 .زندمی لبخند مترجم تکلف بی و دالنه ساده کنجکاوي حس به آنژ میکل    

 .من دوست کردم،می نرم پنجه و دست دشوارتر بسیار کار یک با من .نه بگویم اگر کنم ناامیدت شاید نه، ــ    

 .واقعی چالش یک

 نکرده راضی دارد، دست در را در دستگیرة هنوز که را مخاطبش پاسخ این که کندمی احساس نقاش هنرمند    

 :کندمی هاضاف و .بود
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 .کشیدممی فیل یک ــ    

 .کندمی ركت آشپزخانه به رفتن قصد به را تاقا شد، نخواهد ستگیرشد بیشتر ینا از یزچ زدمی حدس که مانوئل    
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 صنعتگران تالش و کار مسیحی هنگري،آ کورة تند مايگر در .برنج و قرهن و آهن امروز فیل، و میمون پریروز،    

 است این آري تورق، و کاري چکش و ستحکام،ا بین رِت کامل هچ ره توازنِ  .دهدمی نشان آنژ میکل به را سلطان

  .خمیده شمشیر یک یا خنجر یک برندگی و مقاومت کلیدِ 

 زرادخانه .است کرده اعطا فلورانسی هنرمند به مسیحی، وساطت با پاشا، علی که است نادر ویژة امتیاز یک این    

 .شودمی نگاهداري و حفظ  سلطان، حرمسراي از بیشتر بسیار حتی حسدي و رشک با ها، سالح ساخت نفنو و ها

 زره شمشیر، آنجا در و اند نموده بنا شهر از دورتر اي فاصله در را ها زرادخانه سوزي، آتش خطر از ممانعت براي

10کولورین هاي توپ جوشن، و

1

 کارگاه سازي، اسلحه کارخانۀ ینا قلب در .کنندمی پرداخت و ساخت شمخال و 

 هاي شمش کمک به را این و بخشد،می واقعیت خنجر و شمشیر هاي تیغه زیباترین ساخت به که ست کوچکی

 مشاهده قابل آنها روي بر پیشاپیش دمشقی متحدالمرکز نقوش و کنندمی وارد هندوستان از که همتایی بی پوالدي

  .دهندمی انجام است،

 رئیس .است شده کنندمی اداره را آهنگري دمِ  که آهنگرانی قدرت و آهنگري آن هاي فعالیت افسونِ آنژ میکل    

10مملوکی لباس و سمت از را او سلطان که ست سوري اسیري دارند، سروکار او با مسیحی و آنژ میکل که کارگاه

2

 

 به گر صنعت استاد آن است، دهش عرق غرقِ  اش تنه نیم زیر پیکرتراش هنرمند که حالی در است؛ آورده بیرون

 .ریزدمی عرق نه و کندمی ناراحتش کوره گرماي نه نظر

                                                
1 0

1

  Couleuvrine   
 سالح این .شدهمی استفاده آن از دور فواصل بھ فلزات یا سنگ توپ، گلولۀ کردن پرتاب برای رنسانس دورۀ و وسطا قرون در کھ بلند لولھ توپی

 چشمگیری قــــــابل گونۀ بھ کھ شدهمی سبب امر ھمین و کردهمی پرتاب ھدف سمت بھ خوابیده مسـیری در باالیی، اولیۀ سرعت با را ھا پرتابھ
 )مترجم( .باشد دقیق گیری نشانھ در

1 0

2

  Mamelouk   
 در .بودند ترک سالطین یا اسالمی خلفای خدمت در کھ شده آزاد جنگی اسیران و غالمان از متشکل اند بوده نظامیانی شبھ اعضای ھا مملوک

 امپراطـــــوری کھ زمانی تا سال، ٢٦٧ مدت بھ شام و مصر در کھ دادند ھا مملوک یا ممالیک نام بھ ای سلسلھ تشکیل آنھا میالدی ١٢٥٠ سال
 )مترجم( .داشتند فرمانروایی بخشید، پایان آنھا سلسلۀ بھ ١٥١٧ در عثمانی
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 بیرون بود نموده رسم آسا، پیل و سخت شبِ یک از پس صبح، آنروز که را طرحی پیراهن شکاف از آنژ میکل   

 بسیار تناسبی با و دارد، قرینه حالتی دست حفاظ محلِ  محورِ  در که راست، اي تیغه با زینتی خنجر یک طرحِ  آورد؛

 ساختن که فهماندمی مسیحی به شود،می گرد چشمانش سوري گرِ  صنعت .است شده رسم سوم دو ترتیبِ  به کامل

 نارضایتی موجبِ  آورد،می بختی نگون که چیزي رومی، صلیب شکل به کافري، خنجري نیست، ممکن چیز چنین

 مناسب طرح این که کندمی توضیح فلورانسی آن براي و ندزمی لبخند پریستینایی مسیحی گردد؛می خداوند

 هدر به اي عالقه که پیکرتراش .است خالص و ناب فرمی این اما او نظر از .شودمی زده شگفت آنژ میکل .نیست

 میز، یک وقت، ساعت یک تقاضاي آنها از ندارد، کالمی و دینی هاي وسواس به راجع بحث براي وقت دادن

 بسیار گرمایش و شودمی تهویه خوبی به که مجزا، اتاقی در را او کند؛می طراحی براي قرمز مرکب و َپر قلم یک

 .سازندمی مستقر است تر تحمل قابل

 .دارد برنمی او از چشم مسیحی    

 را خود اولیۀ طرح چگونه پرگار، یک کمک به ها تناسب یافتنِ با که کندمی مشاهده را هنرمند آن دستان    

 که اي خمیدگی دهد،می جزئی خمیدگی یک پایین، سمت به رو تیغه سومِ  دو بخش در سپس کند؛می سازيباز

 یک نامحسوس حرکت حسِ  مجموع در که چیزي شود،می جبران دست حفاظِ  فوقانی قسمت در شیب یک با

 زند،می تکیه زیرین شاخۀ روي که  ساده اي کتیبه بوسیلۀ که شکلی موجی حرکت انگیزد، برمی آدمی در را مار

 .کنندمی خنثی را یکدیگر تیغه تیز بسیار نوك در و اند هم مکمل که انحنا دو .ماندمی پنهان دید از

 .بخشدمی زیبا و بدیع شاهکار یک به را خود جاي و شودمی ناپدید رومی صلیب آن    

 .معجزه یک    

 آن جزئیاتِ  که لوحی همراه به رو و پشت طرحِ  دو دقیقه، چهل ظرف در اما کرد، تقاضا وقت ساعت یک او    

  .رساند پایان به را بود شده نقش رویش کتیبه

 دوان اینکه از پیش مسیحی، که کند،می طلب آب کمی زند؛می لبخند خود، کار از مند رضایت آنژ میکل    

 حیرت از خود نوبۀ به سوري مرد .دکنمی فراهم برایش عجله با برساند سوري صنعتگر دست به را زیبا اثر آن دوان

  .ماندمی باز دهانش
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 که اي تیره سبتان پوالد کند،می انتخاب ار پوالد ترین محکم نژآ میکل رسد؛می دپوال انتخاب به نوبت آنگاه    

  .زنندنمی هم بر را آن رایشآ و کنندنمی مانع ایجادِ  امرئین تقریبا هاي نقش

 .بود اهدخو پادشاه یک سالح این    

 .بپردازد آن قبال در يا شاهانه پول ایدب ثروتمند آلدوبراندینی    

10اُسُکدار و یابند بازمی را خود قایق شادمان و خرسند هنرمند، دو آن    

3

 .کنندمی ترك استانبول مقصد به را  

10رمست که مسیري از عبور یاد به را آنژ میکل بُسُفر، هاي آب روي بر بخش آرامش چنین سفري

4

 جدا ونیز از را 

 ونیزي همه این که نیست تعجبی اندیشد،می خود با بود؛ رفته بدانجا جوانی ایام در که مکانی اندازد،می کندمی

10سرنیسیم به شهر این .کنندمی زندگی اینجا در

5

 همه که اي گونه به اي، افسانه هاي اندازه در اما دارد، شباهت 

  .دارد قرار رم سلطۀ و تپه هفت محاصرة در که ونیزي .باشد شده ضرب صد عدد در آن چیز
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 1506 مه سوم و بیست قسطنطنیه،     

 فلورانس در سیمونی وناروتاب دي لودیویکو يد بوناروتو به    

 فکر .همتا بی خنجر یک شد، خواهد آماده خنجرش زودي به که کنی اعالم الدوبراندینی به توانیمی بوناروتو،     

 خودم و بازگردم من ات کند صبر که باشد این تر مطمئن شاید .کنم ارسال برایش آینده ماه اوایل تا بتوانم کنمیم

 کارم در ندانیچ پیشرفت من اینجا، .بیشتریست شکیبایی و صبر کمی مستلزم کار این اما بیاورم، برایش را آن

  .کنم تعیین آن پایانِ  براي زمانی توانمنمی بنابراین کنم،نمی مشاهده

                                                
1 0

3

   Scutari– Ü  sküdar 

 قرار ایلی قوجا جزیرۀ شبھ غربی جنوب ناحیھ در و بسفر تنگھ شرقی ساحل در بخش این . آن مركز و استانبول شھر آسیایی ھایبخش از یکی

 )پدیا ویکی( . است گرفتھ

1 0

4

  Mestre  (مترجم) .منطقھ ای از شھر ونیز ایتالیا کھ در ورودی تاالب این شھر قرار دارد 
1 0

5

  Sérénissime  (مترجم) .ھمان جمھوری ونیز میباشد 
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 .خوشحالم بسیار بابت این از و بریدمی سر به کامل سالمتی در که خوانممی ات نامه در     

 بدان نیستم؛ اطالع بی شما تنگدستی از من که بگویم باید اي، نموده تقاضا من از مجددا که پولی خصوص در    

 هیچ هنوز شده داده وعده مواجبِ و مبلغ آن از و پردازممی هنگفتی اجارة محقر فکسنی اتاق این براي من که

 تو از دارد، اصرار همچنان سیمون جیووان چنانچه گفتم، تو به قبال که همانگونه .است نشده پرداخت من به چیزي

   .بپردازي او به ماگیوره ماریا سانتا حساب از که خواهممی

 .درآید مرادمان بر چیز همه که خواهممی خداوند از    

 .نیست عرضی زیاده    

 تو آنجلوي میکل    
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 پیشرفت از تا است مایل او .نمایدمی احضار را آنژ میکل مسیحی، طریق از پاشا علی اعظم وزیر مه، هفتم و بیست    

 بی وزیر فرمان در او است؛ معذب کمی فلورانسی هنرمند به حال عرض این ابالغ از ترك شاعر .شود جویا کار

  .شدمی ناشی سلطان خودِ ناشکیبایی از شک بی که بود کرده احساس اي بیتا

  .بود اش پل نگران بایزید    

 کمتري شکوه و عظمت از اعظم، وزیر با مالقاتش اولین با مقایسه در آنژ میکل رسیدنِ  حضور به مراسمِ     

 کارگزار مسیحیِ  مالزمت در آنژ میکل رد؛پذیمی حضور به خود دیوان در را آنژ میکل پاشا، علی .است برخوردار

 قدم را محوطه پایین و باال قرار بی حالی با قفس در میمونی همچون و ساختمی پنهان را اضطرابش سختی به که

 .بنشیند انتظار به درختی سایۀ زیر طوالنی مدت بود مجبور زد،می

 نجیب .کند شرفیاب زمین بر خداوند سایۀ جانشین ورحض به را آنها تا آمد مالزمش و آنژ میکل دنبال به فالچی    

 همان دچار آرام آرام آنژ میکل و نیست خونگرم و خوشرو همیشه روال به و پیش دفعات همچون جنوایی زادة

 .دادمی آزار را مالزمش پیش از که شودمی تنشی

 نزدیک که کندمی اشاره مسیحی به او اند، کرده اش احاطه خادمان و وزرا است، نشسته سکویی روي پاشا علی    

  .ماندمی سرجایش احترام و ادب نهایت با آنژ میکل .شود
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 الحمایه تحت شاعر و کندمی ادا موجز جملۀ دو پاشا علی گیرد،می صورت دو آن بین مختصري گوي و گفت    

 .دهدمی پاسخ کلمه یک با اش

 .رسدمی فلورانسی هنرمند به نوبت سپس    

  .کندمی ترجمه فالچی .گویدمی سخن او با ترکی زبان به وزیر بار این    

 .ببینیم مایلیم نیز ما .استاد ببیند، را هایت طرح تا است منتظر صبرانه بی سلطان ــ    

 .دیگر روز ده تا حداکثر .من سرور داشت، خواهم تقدیم خدمتتان زودي به من ــ    

 که کارگاهی به اینکه و گیري،نمی بهره ایم نهاده اختیارت در که بردارانی نقش و مهندسین از که ایم شنیده ــ    

 نیست؟ ذوقت و پسند باب نکند چرا؟ .زنینمی سر ایم کرده فراهم برایت

 طرح و نقشه اینکه محض به .است زود خیلی هنوز اینکه فقط .من سرور است، من ذوق و پسند مورد که البته ــ    

  .نمود خواهم طرح اجراي و مینیاتوري هاي نمونه ساخت به شروع کردم، یهته گوناگونی هاي

 .باشد پناهت و پشت خداوند .برگرد کارت سرِ  به حاال .ماند خواهیم کار نتایج منتظر ما پس خوب، بسیار ــ    

 فاالچی و کندمی ادب سرِ  از تعظیمی است؛ شدن مرخص معناي به جمله این که کندمی احساس آنژ میکل    

 را اش توصیه آخرین پاشا علی تا ایستندمی چند لحظاتی آنها .کند اش راهنمایی بیرون به تا گیردمی را او بازوي

 ترکی آنژ میکل اگر نشاند؛می لبخند زاده نجیب فاالچی لبان بر که اي توصیه کند، ابالغ مسیحی به خطاب

 مدعو این پیکرتراش، معمارِ این مبادا، که خواست اش مایهالح تحت شاعر از اعظم وزیر که یافت درمی دانستمی

 او کارهاي در تاخیر این نکند اینکه و بکشاند، هرزگی و عیاشی به و کند خود فاسد اخالقی اصول پیرو را سلطان

      .باشد بوده میخانه به پیگیر و مداوم آمدهاي و رفت از ناشی

 .شودمی مزاج عصبانی و تندخو آنژ میکل خروج، هنگام و گو و گفت پایان از پس     

  .گیردمی قرار قدرتمندان تحقیر مورد اي گونه به همیشه است، همین حکایت رودمی که کجا هر به    

 .نیست خبري مواجب از    

 .آیدنمی میان به صحبتی مخارج و ها هزینه براي تازه پولِ  از    

  .است شده گرفته نظر در قرارداد در آنچه از شاهی یک حتی دریافتِ از دریغ    

 آورد؟می نظرتنگی و خست جالل، و شکوه و برق و زرق که داشت باور باید آیا    



 با آنان از نبردھا، پادشاھان و فیل ھا سخن بگو  ماتیاس ِانَر

                                             وفب وایآ �� �                                                                                                                                                 ٥٩

 یافته گسترش و بسط مکررشان هاي مالقات لطفِ  به که اي بسته شکسته زبان همان با را دلش حرف آنژ میکل    

 است، شده خاطر رنجیده اندکی نکات این اظهار از هک ترك، شاعر با است، فهم قابل مسیحی و خودش براي و

 پیکرتراش که ست کافی .ناسپاس و نشناس حق نه و اند نظرتنگ و خسیس نه بایزید و پاشا علی نه، .نهدمی میان در

  .گرفت خواهند طال را او سراپاي چگونه آنها که دید خواهد آنگاه دهد، ارائه طرح یک تنها

  .شودمی بیگانه یک نصیب ندرت به بسیار که امتیازي شود، شرفیاب سلطان شخص حضور به تواندمی حتی او    

 و اند آمده هم گرد بزرگی جماعت است، کرده علم قد جدید قصر ماندگار و باشکوه ورودي که مکانی در    

 زندمی کنار را جمعیت چري ینی سرباز اي دسته زند؛می جار اي جارچی است؛ انباشته را فضا دهل و طبل صداي

 .کندمی دور و

  .کنیم عوض را مسیرمان دهید اجازه .استادا است، اعدام مراسم ــ    

  .ایستدمی راست جمعیت جلوي صف در او .کندمی پافشاري آنژ میکل    

 ادارو مالیمت با را او آورند؛می دارد پاي و دست بر رشته و بند که حالی در کبود، هاي لب با را محکومی    

 شده دور خود دنیاي از که است مدتی اکنون گویی زند،می زانو مقاومتی هیچ بی مرد آن .بزند زانو تا کنندمی

 .شودمی خم و آوردمی پیش را گردنش خود، است؛

 مطلقِ  سکوتِ  .زندمی برق و تاباند بازمی را خورشید نور آنی براي شمشیرش تیغۀ شود،می نزدیک جالد    

 سنگفرشِ  به سر برخوردِ  گوشت، شدنِ  پاره گردن، شدنِ خرد خفیفِ صداي تا دهدمی را اجازه نای جماعت،

 .شود شنیده زمین، بر شدنش جاي و خون جهش صداي و میدان

 .کندمی آمرزش طلب خداوند از بینوا روز سیه آن براي و بنددمی را ها چشم اي لحظه براي آنژ میکل    

 قیافه با مسیحی .پیچندمی پارچه در و کنندمی جمع احترام و اکرام با را محکوم کالبد و سر باقی جالد دستیاران    

 .برگرداند رو اکراه و انزجار از حاکی اي

  .است زده شگفت سخت محکوم آن فرمانبرداري از آنژ میکل    

 .برویم ددهی اجازه حاال .بودند خورانده تریاك او به عذاب و زجر کاهشِ براي البد ــ    

  .افتدمی راه به راهنمایش پی از و ندارد وجود اي دیدنی چیزِ  دیگر که شودمی قانع پیکرتراش    

 مسیحی؟ ــ    
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 استادا؟ بله، ــ    

 .کنندمی خطاب آنژ لمیک مرا دوستانم .نکن صدا ستاداا مرا دیگر کنممی خواهش ــ    

 کسی مبادا ات کندمی تندتر را هایش قدم ست،ا آمده هیجان به و گرفته قرار سخن این اثیرت تحت که شاعر    

 .اشدب اش چهره شدن سرخ شاهد
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ن نمازخانۀ گلوبندِ  در     10سیستی

6

ت که اي صحنه روبروي ،  10جودی

7

ن سرِ  شکوهمندانه   10هولوفر

8

 دست در را  

10جالوت سرِ تا شودمی آماده داوود است، گرفته

9

 خالصی رنگ آبی هاي دانه با که دستی در او کند؛ جدا تن از را 

 شانه روي بر نور از اي لکه کند؛می حمل زمین با موازي اي خمیده شمشیر است، کرده آمیزي رنگ را بازویش

  .است افتاده پیچیده، هم در تالش از که اش

 شهرتی او به و تپذیرف خواهد تحقق بعد سال سه که ایی دیوارنگاري این به لحظه این در آنژ میکل شک، بی    

 پلی اندیشد،نمی دیگري چیز به پل، آن طرح به جز او حاضر حال در .اندیشدنمی بخشید، خواهد بیشتر چندان دو

 را آور اضطراب شهر این و برسد خود دستمزد به تا برساند پایان به زودتر چه هر را آن طرح است آرزومند که

                                                
1 0

6

  Sixtine  
 واتیــــــکان موزۀ از بخشی اکنون کھ است واتیکان در پاپ کاخ ھای سالن از یکی گردید بنا میالدی چھاردھم قرن در کھ سیستین نمازخانھ

 ھای یدیوارنگار و تزئینات واسطۀ بھ آن شھرت . آیندمی گردھم جدید پاپ انتخاب برای ھا کاردینال کھ است نمازخانھ این در . شودمی محسوب

  )مترجم( . باشدمی غیره و بوتیچلی ساندرو لوپروکین، آنژ، میکل جملھ از رنسانس دورۀ بزرگ ھنرمندان

1 0

7

  Judith  

 ھولوفرن . داد نشان خود از ای سرسختانھ مقاومت بتانی روستای نمود،می فتح را مقدس سرزمین شھرھای ھولوفرن، آشوری سردار کھ ھنگامی

 بسیار زنی کھ جودیت نام بھ جوانی بیوۀ . بست شھر ساکنان روی بر را آب و برد بین از را ھا قنات روستا، این ھالیا درآوردن زانو بھ برای

 کھ سردار و رفت ھولوفرن اردوگاه بھ اغذیھ و شراب با خدمتکارانش اتفاق بھ او . برساند قتل بھ را سردار آن گرفت تصمیم بود زیبایی و ثروتمند

 بھ شد، الیعقل مستِ  کھ نوشید و خورد چندان ھولوفرن . داد شرکت خود جشن در را او و نمود استقبال گرمی بھ او از بود هشد او زیبایی محسور

 وحشت دیدند او دستان در را شان فرمانده سر سربازان کھ ھنگامی . کرد جدا تن از را سرش و شد راوانھ اش پی از جودیت رفت، خود سراپردۀ

   )مترجم( . است سیستین نمازخانۀ در آنژ میکل ھای دیوارنگاری از یکی موضوع داستان این . برداشتند را محاصره و گریختند زده

1 0

8

  Holopherne   
 )مترجم( .رسید قتل بھ جودیت دست بھ کھ آشوری سردار

1 0

9

  Goliath   
 )مترجم( .است شده یدهکش تصویر بھ سیستین نمازخانۀ در آنژ میکل توسط کھ داوود دست بھ جالوت شدن کشتھ داستان
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 و آن در زدن پرسه از حال این با او و است، جدي و قاطع بسیار بودن صمیمی عین در که شهري .کند ترك

  .شودنمی دلزده و خسته رنگ و چهره و تصویر کردن انبار و گردآوردن

 به شروع و شودمی قلم به دست پگاه ورن شدن پدیدار محض هب بامدادان هک معنا دینب کند،می کار آنژ میکل    

 به وبتن غروب هنگام .زندمی چرت اندکی او و خواندمی کتاب رایشب و آیدمی مانوئل آنگاه کند؛می نقاشی

 دوست را اش، زیبایی اندازه همان هب و او، با صاحبتم و جالستم که رديف اب رسد،می فرا مسیحی با زدن قدم

 شودمی همیخان راهی ستثناءا بدون شاعر که نگامیه یعنی کند،می ترك را او شب رسیدن فرا زا قبل آنژ میکل .دارد

   .کند مست و بنوشد مد سپیده تا که

 نزاع یک در جوانی دورة در که اش بینی بود، بلند بسیار پیشانیش .نبود برخوردار چندانی زیبایی از آنژ میکل    

 .بود گشته جدا پوست از اندکی هایش گوش و بود پرپشت ابروهایش داشت، خورده پیچ حالتی بود شکسته

 و عیب بی خطوط دنبال به همیشه او اگر که کنندمی اضافه همچنین .داشت وحشت خود رةچه از او گویند،می

 و سالخوردگی تنها، .بود آن فاقد کلی به خودش که است دلیل بدین زد،می نقش زیبا هاي چهره و بود نقص

 و محرومیت همین در شاید .بود ساخته پنهان را اش زشتی و بود کشیده همتا بی اي هاله او روي بر که بود شهرت

 علیه طغیان در هنرمندان، تحقیر در زمان، خشونت در بیابیم؛ را او هنر انرژي و نیرو توانیممی که ست سرخوردگی

 .است قدرتمندتر محرکی هر از که شهرتی و پول ناپذیر سیري عطش در و آز، و حرص در طبیعت؛

 .است عشق جستجوي در آنژ میکل    

  .جهنم از که اندازة همان به دارد، وحشت عشق از آنژ میکل    

  .گرداندمی دیگر سمتی به را ها چشم کند،می احساس خودش روي را مسیحی نگاه که هنگامی    

 

 

******* 

 

 

 نهند؛می گداخته آهنی پاهایش روي بر .کنندمی شکنجه را او که ست باري هفتمین این .کشدمی نعره آنژ میکل    

 سینه نـُکِ  انبر، یک با .شودمی گوشت و پوست سوختگی بوي کردنِ  احساس مانع که است شدید چنان درد
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 چپش بازوي چکش یک کمک به کنند؛می تکه تکه را هایش شانه و زانوها روي پوست کنند،می پاره را هایش

 .شودمی بیهوش او .کنندمی خرد را

 .آورندیم هوشش به مجددا او روي ردس آبِ  دلو ندچ ریختن با    

 .کندمی ناله    

 .کندمی استغاثه و التماس رانشگ شکنجه و داخ درگاه به    

 مامت کشد،می نعره دوباره پاشد،می سیدا هایش زخم روي ستنطقم بمیرد؛ گذارندنمی کند؛می مرگ آرزوي    

  .است شده شیدهک رنج و درد از هک ست کمانی هِ ز او شود،می ماهیچه یگرفتگ دچار یکپارچه کالبدش

 .است پرهمهمه و آلود رنج سیاه، چیز همه ست،ا شده نابینا وا نیست، الیدنن به ادرق دیگر    

 که نفرت زا آکنده جمعیتی آدم، زا مملو یدانیم در برند،یم هیزم تلِ  سمتِ به اعدام رايب را او وزر آن فرداي    

 سرداده باد زنده باد زنده و تحسین فریادِ  جالد رايب و دستنه دیگري شکنجۀ و زجر اهدش که اند ینا از خرسند

 .اند

 خود پاي زیر در را ها چوب شیدنک شعله و وختنس صداي او و آورندمی نزدیک ار آتش گیرانۀ که هنگامی    

 نعره آتش، تودة هیاهوي و سوزدمی او سوخت، خواهد او رگ؛م و درد زا وحشت افتد،می وحشت به شنودمی

  .کندمی هخف خود در را اش میدانهنو هاي

 است، شده خشک عطش از که هانید با و عرق خیسِ  او ریزند،ب آرنو رودخانۀ رد را سترشخاک ینکها زا پیش    

  .شودمی بیدار خواب از

11ساوناروال خواب او که است مدیدي مدتهاي    

0

 مرگ کابوسِ  که است سال ده به قریب حدود .بود ندیده را 

 پهن و فراخ آتش گرماي از محکوم آن چهرة که ست حالی در این و آید،می سراغش به چندي به هر ،واعظ آن

 پوست زیر از هایش استخوان و خورندمی تاب و پیچ ها دست و ترکندمی و آیندمی جوش به ها چشم گردد،می

  .زنندمی بیرون
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 Jérôme Savonarole 

 سرسخت مخالفین از یکی وی .بود ١۴٩٨ تا ١۴٩۴ ھایسال در فلورانس رھبر و ایتالیایی متعصبِ  کشیش )١۴٩٨-١۴۵٢( ساوناروال جیروالمو
 سرانجام و شد صادر وی لباس خلع حکم آمد، پدید ششم الکساندر پاپ و او بین کھ اختالفاتی پی در١۴٩٧ سال در .است تاریخ در رنسانس
 زنده یارانش زدیکترینن از نفر سھ و ساوناروال فراوان، ھایشکنجھ از پس ١۴٩٨ مھ ٢٣ در .کرد صادر ١۴٩٨ در را وی ارتداد حکم الکساندر

   .شدند سوزانده آتش در
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 تالش نور بلعیدن براي گویی کشد،می نفس وسانهمای و شودمی خیره شب تاریکی به او لرزد؛می آنژ میکل    

 .کندمی

 

 

******* 

 

 همه آن از هیچکدام از و است، نشده حاصل پیشرفتی چندان کارش در هنوز آنژ میکل که حالی در مه، ام سی    

 دستش به است، آمده مارینگی کاالهاي همراه به ایتالیا از که اي نامه نیست، راضی است کرده ترسیم که طرحی

 دو که را اي آمرانه زیباي خط او شود؛می زده شگفت سخت نیست برادرانش جانب از نامه آن اینکه از .رسدمی

 .آوردنمی جا به است کرده پر را کاغذ صفحه

 دور به .کوبدمی برزمین پا و خیرد برمی جا از سنگینی به .پردمی رنگش .افتدمی لرزه به تنش آن خواندن از    

 کند،می مچاله هم در اي گلوله صورت به را مکتوب آن غضب و کینه با و شودمی سرخ خشم از چرخد،می خود

 خبر دیلماج مانوئلِ که کشدمی اي نعره چنان کند،می بازخوانی دیگر بار یک کند،می باز را آن مجددا سپس

 آنچه هر دست پشت ضربۀ با و کندمی پاره تکه را نوشته آن او که رسدمی سر اي لحظه در سراسیمه و شودمی

  .کندمی پرتاب هوا به را کاغذ و زغال و قلم و دوات از اعم است، میز روي

 .بگریزد هنرمند آن غصب و خشم مقابل از صدا و سر بی و دزدانه که دهدمی ترجیح مانوئل    

 .است شده پنهان تختخواب زیر زده وحشت میمون،    

 .است قرار این از قضیه   

 اتفاق افتادمی اتفاق نباید که آنچه .است رسانده رم به ترك اعظم وزیر حضور به را او شرفیابی خبرِ پاکروانی    

 اش کاشانه و خانه به اگر که کنندمی تهدید .رساند خواهند پاپ گوش به را قضیه که کنندمی تهدید را او .افتاد

 خواهند تقاضا برایش را مرگ به محکومیت حتی و کرد اهندخو تکفیرش و طرد کرد، خواهند نابودش بازنگردد

 .کرد

 با عثمانی دولت که داندمی نیک او .باشدمی امضاء فاقد .است نشده صادر پدرمقدس جانب از مراسله این اما    

 در ستیدر به و صادقانه آنژ میکل .است قدرتمند عثمانی بزرگ امپراطوري .است بسته صلح پیمان ایتالیایی ایاالت
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 حتی .باشد کرده عقد طرح یک قرارداد فرانسه یا میالن در توانستمی که همانگونه است، جسته شرکت کار این

 همچنان حسودان که کندمی تصور او .باشدمی تازه دسیسۀ یک از صحبت .است کرده سلطان خدمتِ  هم داوینچی

 بار این شهرتی تواندمی و بردمی سر به آن انتظار در قسطنطنیه که شاهکاري اجراي از ممانعت با که آنند پی در

  .کنند نابود و تحقیر را او ببخشد، او به جهانی

 یک دیوانی، پیکرتراش یک حد در همیشه براي که خواهندمی .پرورانندمی دل در را او شکستِ  آرزوي آنها    

 .بماند باقی پیشخدمت و نوکر

   .است شده پنهان رقعه این پشت در بدخواهی نظرتنگِ ارمعم کدام که داندمی روشنی به او    

 جاي غضب و خشم است؛ شده تر آرام کمی او آید،می او نزد به روزانه گردش براي مسیحی که هنگام غروب    

 فرو را او اندوه تنها نه موذن نالۀ و بُسُفر غروب که ست حالی در این و است، داده دلتنگی و خزن به را خود

 اما بود، شنیده امانوئل زبان از را عصر روز آن واقعۀ خبرِ  مسیحی .افزایدمی آن شدت بر عکس بر که اند،نشنمی

 پیدا درمانده و خسته حالتی ناگهان به مصاحبش و یار که شودمی متوجه او .آوردنمی میان به آن از ذکري هیچ

  .است تر خاموش و تر ساکت همیشه از و کرده

 سختی به اندکی و است شده پشت خمیده نامحسوسی طور به آنژ میکل پردازند؛می زدن پرسه به شهر در آنها    

 دوخته چشم خود روي مقابل زمینِ  به اکنون دارد کنجکاو و سرزنده نگاهی عادتا که او دارد؛ برمی قدم پاکشان و

  .دارد برنمی آن از نگاه و

 .گیردنمی اخیه رزی را او کند،نمی پرسش و سوال او از مسیحی    

  .کاریست مالحظه شخص مسیحی    

 بسنده همین به و است خرسند دارد برمی قدم پیکرتراش کنار در همیشه از تر نزدیک تواندمی اینکه از او    

  .کندمی احساس را دوست پیکرِ  حضورِ که آنجا تا او، با تماس در و شانه به شانه تقریبا کند؛می

 تپه فرازِ  بر رنگی صورتی خط خود از و شده پنهان نظر از خورشید که جایی افتند،می راه بغر سمت به آنها    

 و رسانده پایان به تازگی به را آن ساختن کارِ  بایزید که باشکوهی مسجد مقابل از آنها است؛ نهاده جا به ها

 فرود سپس زنند،می قدم ها تپه ستیغ تا اندکی گذرند؛می است، کرده احاطه کاروانسرا و مدرسه دورتادورش

 آجري هاي تاقی آن با که پلی رسند،می گردیده بنا شده فراموش سزارِ  یک توسط که آبرسانی پلِ  به و آیندمی

 سن وقفِ  که قدیمی کلیسایی مقابل کوچکی، میدان .است نموده تقسیم قسمت دو به را شهر رنگش سرخ
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11توماس

1

ـِرا هاي برج چراغ .زیبا و مندشکوه بس اندازیست چشم دارد؛ وجود است   طالیی شاخ است؛ روشن پ

 هاي شانه که ریخته را رنگی خاکستري سدِ نقش بُسفر شرق، در و است شده گم رنگ تیره ِمهی خم و پیچ در

 کرده جدا آسیا از را همه آن که است بُسُفر این و است؛ برده خود سلطۀ زیر به را آن ایاصوفیه، پاسدارش تیرة

  .است

 .اندیشدمی رم به آنژ میکل    

 هر از یشترب کند،می تنهایی احساس مسیحیان؛ فتۀر دست از یزانسِ ب به اندازد،می نظر جیبع بیگانۀ شهر این به    

 آن تهدیدآمیزِ  عبارات و الفاظ وبارهد او .روزي یهس و بختی تیره حساسا کند،می گناه احساس دیگري زمان

  .گذراندمی ذهن از را مرموز عجیبِ مراسلۀ

  .گیردمی رامیآ به را او بازوي مسیحی    

 استادا؟ خوبید، ــ    

 و ناراحت را او عمل این محترم، زنِ  کی به چه و باشد پیرمرد کی به احترام رخورِ د او ظرن از فتارر ینا چه    

  .کشدمی یرونب ترك شاعر دست از را ازویشب تندي به ور این زا و کندمی خشمگین

 پا و دست داوینچیِ  مثل و بود ادهد را اینجا به آمدن زحمت ودخ به چرا یاید؟ب اینجا هب ودب دهش اضیر چگونه    

 بود؟ کردهن بسنده نقاشی و رحط یک فرستادن هب تنها چلفتی

  .بود دیده درخشیدمی او چشمان در خشم از که را شکیا مسیحی بود، رنگرداندهب سر وقعم به نژآ میکل اگر    

  .گرفت تصمیم باید اکنون    

 حاضر حتی که سلطانی براي ودب نموده بنا و ساخته اینجا ات که را شهرتی و نبوغش ش،ا رفهح ش،ا ندگیز نباید    

 .دهد باد بر و بیندازد طرخ به بود، شدهن پذیرفتنش به

 وا اما .بکند بایزید با نیز را عمل مینه دتوانمی بود؛ نیاورده فرو سر فروزا جنگ پاپ وم،د ژول قابلم در او    

 تواندنمی رو این از .بود نیافته داشت نیاز طرح آن رايب که را يا ایده نوزه او .بود نکرده راحیط را پل آن هنوز

 دستمزد آن بلکه داده، باد رب را حیثیتش و کرده خوار ار خود تنها هن بازگردد کنونا اگر ند؛ک ستمزدد ادعاي

 .ددا خواهد دست از نیز ودب داده وعده دوب سلطان که هنگفتی
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  Saint Thomas  (مترجم) .یکی از دوازده حواریون عیسی مسیح 
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 .دهدمی آزار ار او غیرمنتظره رقعۀ این    

 آرامی به سپس ازآید،ب خود به وبارهد آنژ میکل که کندمی وتسک دقایقی دهد؛می خرج به شکیبایی مسیحی    

 .استادا ببینید، را آنجا :گویدمی او به

 .رددگ برمی تعجب با پیکرتراش    

 .کنید نگاه را آنجا ایین،پ آن آنجا، ــ    

 چند کورسویی و ها برج روشنایی جزب او اندازد،یم است بلعیده را آن شب هک دورنمایی به گاهین آنژ میکل    

 :گویدمی مسیحی .بیندنمی دیگري چیز تنگه روي

 ای و شعري یچه هرگز .ندارد وجود لپ یک زا تر باشکوه چیزي نیاد در .افزود خواهید زیبایی هانج به شما ــ    

 نام زا آوریم،می میان به صحبت قسطنطنیه زا که هنگامی .بود نخواهد رخوردارب نیرویی چنین زا داستانی هیچ

 .دیگر چیزي از نه .کرد خواهیم یاد ستادا،ا شما، شاهکار زا و ایزیدب مسجد ایاصوفیه،

 رقص که راهنما هاي فانوس هب که حالی رد شده، رانگیختهب حساساتیا اب و سخنان این زا متاثر آنجلو میکل    

  .نشاندمی لب بر لبخندي ارد،د نظر کنندمی هدایت سیاه مواجا بر را ها زورق

 

 

 شود؛ میخانه راهی پریستانیایی مرد آن پی از شب آن که است پذیرفته کالفگی و نگرانی دلیل به آنژ میکل شاید    

 را اشعارش از بیت یک حتی که شاعري دارد، مذهب و  دین بی شاعر آن به که است اعتمادي دلیل به نیز شاید

 آنژ میکل .دارد سازگاري او زاهدمنشانۀ هاي گیري سخت با مکان آن هواي و حال صرفا هم شاید .شناسدنمی هم

 همیشگی عادات برخالف این و گذارد،می او پاي جاي پا است، خورده یکه او تصمیم از که مسیحی از پیروي به

 پسندش مورد هاي دخمه به را پیکرتراش هنرمندِ  اگر است شرمساري سبب ترك مردِ براي که آنجا از .است شان

ـَـله محلۀ در 11تَحتَک

2

 به و بزند دور را شهر که گیردمی تصمیم رو این از ببرد، است سربازان آمد و رفت محل که 

  .برود دارد قرار طالیی شاخ مصبِ  دیگر سمت در که بیشماري هاي کافه آن از یکی
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  Tahtakale   
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11کلر سنت دروازة زیر از دریایی، کوتاه سفر یک از پس و یابندمی ران کرجی یک راحتی به بندر در    

3

 درست ،

 که دم سپیده تا باید ناچار خواران شراب گذرند؛می شود، مسدود و بسته شبانه روال طبق اینکه از پیش لحظاتی

 .بمانند همانجا شودمی گشوده ازهدرو دوباره

 نقاشی و گشت بازمی تاقشا به که بودمی این بهتر شود؛می پشیمان و نادم ودخ ناگهانی تصمیم زا آنژ میکل    

 نشسته فرو شا شگفتی و خشم اینکه محضِ هب غریب، و میزِعجیبآ تهدید راسلۀم نآ ماا گرفت،می پی را هایش

 نیست ردانیم آنگونه از وجه یچه به نژآ میکل .بود شده اثرگذار و نموده عمل کندافمر و پرزور شرابی چون بود،

  .کند مرعوبش کسی بگذارد که

 .برساند آسیب او هب تا کوشدمی حسدورزي که ستنی باري اولین این    

 ار او اقعو در کردن، او خدمت و بودن ركت بزرگ امپراطور حضرم در هک یابیم رمید اندیشیممی که خوب    

 .کندنمی نگران و مضطرب

 نفرین برد،می سر به آشتی و صلح در ایتالیا التایا با حاضر حال رد و است روپاا بزرگ دقدرتمن ادشاهپ بایزید    

  .زند برهم را آرامش و لحص این بخواهد هک آنکس بر

 .شناخت را انتها تا رفتن و مسیر این زا گذر باید    

 آرزوهاي و آمال او است؛ خرسند و شاد است بازیافته را خود لبخند دوباره همدش و یار بیندمی هاینک از مسیحی    

 .بیندمی شراب منظر از را او خوي و خلق در تغییر این و کندمی جستجو فلورانسی هنرمند این وجود در را خود

 شراب خالی شکم نباید وجه هیچ به د،کر شروع غذا با باید .باشد نقص بی و کامل شبی باید غیرمنتظره شبِ این

 همراه به اند، داده سفارش که را شیردانی سیراب و نشینندمی میزي سر بر اي میهمانخانه در رو این از نوشید،

11پاستا آبگوشت

4

 شگفتی موجب هم باز شهر، از قسمت آن در جمعیت فراوانی و گوناگونی .بلعند فرومی ولع با 

ن سن بندر از یهودي، و یونایی تالیایی،ای ترك، شود؛می آنژ میکل 11آنتوا

5

11بمبارد بندر تا گرفته  

6

 و یهودیان . 

 نباید که است این اند گشته قائل آنها براي که محدویتی تنها شوند، مستقر مایلند کجا هر که آزادند مسیحیان

                                                
1 1

3

  Sainte-Claire 
1 1

4

  Pâte – Pasta   (...اسپاگتی، ماکارونی، راویولی) پاستا 
1 1

5

  Saint-Angoine   
1 1

6

  Bombardes   
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ـِرا .نهند بنا آنها حوالی در عبادتگاهی یا و کنند سکونت مساجد نزدیک  .نیست مذهبی یا نژادي هاي اقلیت محلۀ پ

  .شودمی محسوب قسطنطنیه ادامۀ آنجا،

 گذرند؛می است گسترده آن فراسوي در چند ورستانیگ که گاالتا، جنوایی دیمیق دژِ  زرگِ ب برج زا مرد ود آن    

 .بزنند هپرس پیاده شهر در خاطر سودهآ شبانه آشکاري طرخ هیچ یب توانندمی که است شگفت رد این از آنژ میکل

 شهر چه آنگاه .دز خواهد پیوند پایتخت مرکز به را مالیش محالت این هک اي شتهر آن هب اندیشد،می اش پل به او

  .دنیا هاي درتمندترینق از یکی ردید،ت بی .شد خواهد زاده آن لد از انگیزي شگفت

 بدانجا دوم ژول زا گرفتن انتقام رايب و داوینچی نهادن رس پشت قصدِ  به روت،ث و پول هب رسیدن صدِق به او    

 اوودد  یا پییتا  که مانگونهه درست سازد،می دگرگون را او تکلیف و کار چگونه هک بینیممی اکنون و بود، آمده

 .است گرفته شکل دشخو هنري اثر زا آنژ میکل .نمودند ستحالها و دگرگون را او

 کرده تعیین پیکرتراش بردن براي ار نظرش وردم محل هک یحیمس .شوندمی سرازیر نوبج سمت به اندکی آنها    

 خاطر به خوبی به پیش هفتۀ آواز و رقص برابر رد را نجلوآ میکل حساساتا او .افزایدمی هایش قدم سرعتِ  بر بود

    .آوردمی

11دومنیک سن ایتالیایی قدیمی کلیساي اطراف در    

7

 به ایست همحل است، شده تبدیل مسجد به است سال ده که 

11آندلو نام

8

 پادشاهان وحشیگري مقابل در سلطان، اند؛ شده مستقر آنجا در گرانادا شدگانِ  رانده که مکانی ، 

11کاتولیک

9

  .بخشید پناهندگان به را محل آن و راند بیرون شان صومعه از را دومنیکن مسیحیان ،

 کی در کوتاه دري .است شده نهانپ نشان و نام بی اي میخانه مذهبی، کانم آن از يا مالحظه ابلق فاصلۀ در    

 .دهدمی تشکیل را میخانه این روديو تراود،می آن از آلود حزن اشتیاقی و شور که نوایی،ج قدیمی خانۀ

                                                
1 1

7

  Saint-Dominique Guzmàn 

 از بعد آنچھ سبب بھ .است مسیحی مقدس ھایچھره تأثیرگذارترین و ترینمھم از یکی او .آمد دنیا بھ اسپانیا در ١١٧٠ سال در ومینیکد قدیس
 بــا مبارزه صرف را خود زندگی بیشتر دومینیک .شناسندمی عقاید تفتیش دستگاه با قرین را او اغلب دند،دا انجام اش فرقھ اعضای وی مرگ

 )پدیا ویکی( .ھاست "دومینیکن" یا "واعظ برادران" فرقۀ گذار بنیان او .گذراند کلیسایی اشرافیت با مبارزه نیز و بدعتگذاران

1 1

8

  Andalou   
1 1

9

  Rois Catholiques  
 

 بھ نجمپ الکساندر پاپ توسط آراگون پادشاه دوم فردیناند و کاستیا پادشاه اول ایزابال بھ کھ است لقبی کاتولیک پادشاھان یا کاتولیک فرمانروایان
 ایـــن سرانجام و بودند واحد اسپانیایی تشکیل خواھان ھمیشھ آنھا .گردید کشور دو اتحاد سبب ١٤٦٩ سـال در آنھا مخفیانھ ازدواج .شد اعطا آنھا
 مرگ از سپ و درآمد موروثی صورت بھ "کاتولیک فرمانروایان" لقب آن از پس .شد محقق ١٤٩٢ در گرانادا نشین مسلمان پادشاھی فتح با امر

 )پدیا ویکی( .گردید منتقل نیـز آنھا جانشینان بھ فردیناند، و ایزابال
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 و ارادت عرض او هب و خیزند برمی جاي از آشنا سفرة مه چندین که ستا نشده اردو درستی هب نوزه مسیحی    

 بزرگی خصیتش مقابل در وییگ که نانچ دارند،می اش رامیگ و کنندمی تعظیم برشبرا در آنها کنند؛می ادب

 پوشانده را یوارهاد متري یک ارتفاع تا هک رنگارنگ سرامیک ايه کاشی هب زینم تس تاقیا میخانه، .دارند قرار

 کرده دودآلود را فضا که سوز روغن هاي چراغ ند؛ا داده قرار بلند هاي الشب و تشکچه ار اتاق ورد تا ردو اند،

 یا و یگانهب یک برند؛می پی او بودنِ  خارجی به آنژ میکل رداي و لندب تنۀ یمن از آنها .اند کندهپرا جا همه در اند

 راحتی و دنج وشۀگ در را آنها .نداشتند آشنایی وا با و دیدندمی را او ارب اولین براي که حلم ساکن اي فرنگی

 پیکرتراش .آورندمی پیاله چند و ابریق کی همراه به دارد، سینم اي ینیس که وچکک زمی یک برایشان نشانند؛می

 اند؛ ساخته ازگارس گساري باده قانونِ و قاعده اب را خود وبخ چه ،جماعت ینا هک اندیشدمی خود با فلورانسی

 .آمیزند درمی هم هب اهگ و کنندمی عوض پی در پی را معطر بِآ و شراب ايه جام هک بیندمی را محفل اهل او

 اي نوشیدنی .کنندمی خالی ها جام روند را غلیظی مایعات ودخ نوبۀ هب نیز آنها و گذرندمی ها گروه بین ها ساقی

 حفظ براي آنگاه و رسند،ب سرخوشی مرحلۀ هب تا نوشندمی سرعت هب را اول پیالۀ دو بزه؛س و گیاه طرع با گوارا،

 .دهندمی ادامه نوشیدن به ندتريک وندر و آهنگ با حالت، این

  .شودمی رها و آسوده کامال دوم جامِ  از پس آنژ میکل    

 نظر از را ساقیان جوش و جنب و اتاق، روشن ایهس در نهفته هاي هرهچ سفالی، ايه کاشی نقشِ  و رحط او    

 شنود،می بار اولین براي و آمیخته هم در ترکی  هنگینآ هاي وبم زیر اب که ایی ندولسیا خشنِ غمۀن به گذراند؛می

 .دهدمی فرا گوش

 به گذاشت،نمی قدم رمی هاي دخمه هب نادرتر هم آن زا و کردنمی دآم و رفت فلورانس هاي یخانهم به که او    

 افراط آن زا دور به که فضایی کرد،می آرامش حساسا ممتاز نه و بود دويب نه که ضاییف آن رد عجیبی گونۀ

  .هندمی نسبت شرق هب عموما که بود هایی برق و رقز یا رخوتناك هاي کاري

 رکی،ت لباسی به ملبس ست یباروییز جوانِ  با وگ و فتگ شغولم ختس وا رسید؛می نظر به خرسند نیز مسیحی    

 میکل ؛بود پیوسته میخانه محفلیانِ جمعِ به آنها زا پس زمانی اندك هک روشن، پیراهنی و تیره فتانیخ زا متشکل

 آنجامدنمی طولی واقع، در و گویندمی سخن وا از آنها که یابد درمی وستا متوجه که ایشانه نگاه یدنِ د با آنژ

 .کندمی معرفی یکدیگر به را ود آن مسیحی که
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 درمی شگفتی کمال در آنژ، میکل و بود گذرانده ونیز در را اي طوالنی مدت او است، ارسالن جوان آن نام    

12سینیوریا میدان بلکه کند،می صحبت نقص بی ونیزي اي لهجه ته با را ایتالیایی تنها نه او که یابد

0

 فلورانس، در را 

 بخشیده فلورانسی پیکرتراش به را واالیی اعتبار و شهرت که اي مجسمه بود، دیده خود چشم به را داوود مجسمۀ و

 :گویدمی ارسالن .است

 .ست زرگیب بسیار سعادت شما مچونه بزرگ هنرمندِ  دو حفلِ م در حضور افتخار ــ    

 .کندمی رورغ احساس آنژ میکل از یشترب تملق این زا گویا مسیحی    

 و آیم،می بازرگانان نزدِ  از یتالیا،ا از من .نیست تصادفی هم چندان ایدش که مالقات، ینا سالمتی هب بنوشیم ــ    

 نیک فال به ینجاا در را شما دیدنِ  و ودم،ب دور پایتخت زا که ودب الس دو .است شهر این رد من شبِ  اولین این

  .گیرممی

 .کشند رمیس را هایشان جام آنها    

 هفتۀ که ــ آوازخوانی ــ خوانی آوازه با دنش روبرو حضم به نژآ یکلم رسد؛می وازآ و موسیقی به نوبت سپس    

 میان به زنگی ایرهد یک و عود کی با وا شود؛می زده فتشگ سختی به بود، یدهد اعظم وزیر حفلم در گذشته

 رفتۀ دست زا هاي گل و اه باغ زا آن در و کندمی غزل یک خواندن به روعش و نهدمی قدم میهمانان محفل

 مسیحی سمت به آرامی به نژآ میکل .راندمی سخن است عشق باران که نجاآ لطیفِ باران از و بهار زا و آندولس،

 به را او مدع به و داشته را کردنش افلگیرغ قصدِ  دوست نآ که ابدی رمید دسح هب زند؛می لبخند او و چرخدمی

 .باشد آن آراي مجلس حبوب،م خوانندة آن شب نآ بوده رارق که وردهآ اي میخانه

 ضیحاتتو به او گردد؛می او خوانِ  نغمه دايص و اندوهگین حالتِ الحت،م محسور یگرد بار کی آنژ میکل    

 در که خوان، آوازه سینه فسۀق ناحیۀ در هک نامحسوسی گیبرآمد زا یکرتراش،پ اینبار .سپاردنمی گوش ارسالن

  .است زن یک او هک گرددمی قانع شود،می محسوس زدن نفس هنگام

 و یفتهش ناشناخته، وسیقیم آن غرابتِ  رغم لیع که، کندمی خود سرگرم ار او چنان گمان و حدس بازي این    

 .گرددمی زیبارو آن  فریفتۀ

                                                
1 2

0

 La Piazza della Signoria « Place de la Seigneurie »   
  میدان بزرگی در فلورانس ایتالیا کھ شکل فعلی آن بھ قرن ھای دوازده و چھارده برمی گردد. (مترجم) 
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 شاید .اندازدمی او به تبانی و مدستیه از حاکی هایی گاهن رقاصه نرمنده آن هک رسدمی نظرش به چنین واقع در    

 .داشت تن به فرنگی ايه لباس که بود اي همسفره تنها او ونچ بود بازشناخته ار او لیلد این هب قاصهر که

 در شده، اپدیدن و محو رزمینیس خاطرة رد نها،آ شود؛می سرازیر اند شده تاثرم که فلیانمح چشمان از اشک    

 .شوندمی مستقر باران، و برف طافتل به شمشادها، مرز

 خبر کاتولیک پادشاهان خشونت از نه و آن، سقوط زا نه گرانادا، پادشاهی لمروق از هن آنژ یکلم هک نجاآ از    

 .کندمی تعبیر بیکران و ظیمع عشقی به ار زن آن اشتیاق و شور دارد،

 

******* 

 

 

 

 زرین سرشانۀ دارد، نارنجی بازتاب که ردایی اند، زده حلقه ظریفی پاي مچ دور به که اي نقره خلخال پنج آن    

 .فتیا خواهیم باز سیستین نمازخانۀ هاي دیوارنگاري در بعد سال چند را است شده نهاده گردن پاي در که خالی و

 و شهر آن .بود خواهد استانبول مدیون بسیار معماري، و نقاشی از اعم بوئناروتی، آنجلو میکل شاهکارهاي

 اش زندگی کارهاي مابقی در آنجا از متاثر هاي فرم و ها رنگ مناظر، کرد؛ دگرگون را او نگاهِ  اش دگربودگی

 مسجد و ایاصوفیه از ملهم پییر سن گنبدِ .دگردی خواهد اشباع آنها از وجودشان و شد خواهند دیده وضوح به

12مدیسی کتابخانۀ بایزید؛

1

 دارد؛ آمد و رفت زیاد بدآن مانوئل اتفاق به او که سلطان شخصی کتابخانۀ از ملهم 

12موسی خودِ حتی و مدیسی نمازخانۀ هاي مجسمه

2

 شخصیت و ها نگرش از پایی ردِ ساخت، دوم ژول براي که 

  .است شده روبرو آنها با قسطنطنیه، در اینجا، در که دارند هایی

 برد، خواب هب پاشا علی حضور در کودکی همچون ار او پرزور شرابِ  و زیاد حساساتِ ا هک یشپ فتۀه برخالف    

 .است داشته ارزانی برابر هد لذتی و دراكا او هب الکل اینبار

  .ناسدبش را ــ خنیاگر مرد ــ نیاگرخ زنِ آن ات است ایلم بسیار او    
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1

  Médicis  
1 2

2

  Moïse   
 .است شده نھاده رم پییر سن کلیسای در ،)دوم ژولیوس( دوم ژول آرامگاه در کھ است آنژ میکل ھنری شاھکارھای از دیگر یکی وسیم مجسمۀ
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 شناخت،می جسم سواي و ملکوتی يا نغمه را عشق هک او کرد،می وکولم بهشت به را نفس ذتل همیشه که او    

 پنداشت،می شعر مرز فراسوي در بديا و جاودان مرمر، سنگ ادنِد تراش در اه دست رخشچ همچون ار آن و

  .لرزیدمی خود به ران،ک بی آن دیگري، آن نقص، و عیب یب مواج، پیکر ینا شدنِ  زدیکن از اکنون

 یگريد برد،می رشک اندکی دو آن از کیی شوند؛می او در ناآرامی و شویشت این متوجه رسالنا و مسیحی    

  .اند آمده مکان آن هب دلربایی و ریبندگیف براي اقیانس و خوانندگان .کندمی تفریح

 و است، عذبم او .کندمی تردید اي لحظه رايب نظر هب شاعر کند؛می زمزمه سیحیم گوش در چیزي ارسالن    

  .گرددمی عقیده هم او با اهراظ اما شناسد،نمی چندان را وانج مرد آن چه اگر

 در را داري زنده شب و بروند است میخانه قدمی ندچ در که وا خانۀ هب هک کندمی پیشنهاد دو آن به ارسالن    

 هنرمند نآ افتخار هب که گیرندب دعوت )آندولسی مرد یا آندولسی زن( ولسیآند زیباي آن از و بگیرند پی آنجا

 .برقصد و بخواند وازآ تنها خودشان رايب و یایدب فلورانسی، بزرگ

 آواز رسیدن سر هب انتظارِ  در رامی جام آخرین رو این از .شودیم مسرور سخت پیشنهاد این نیدنش از آنژ میکل    

 این نارک از مالیمت به یکرتراشپ است؛ عطرآگین و رهیاهوپ یست،ن نداختنا سوزن جاي میخانه کشد؛می سر

 از حد این ات هرگز او .گذردمی است عیان وضوح به حفلم آن در حیث زهمها که اي یختگیر هم هب و اختالالل

 .است نبوده دور هنرش زا و برامانت، و افائلر هاي سیسهد از م،ر از برادرانش،

 امر جریان در را خادمش که فرستدمی کس و دهدمی را داري زنده شب تدارکات ترتیب محتاطانه ارسالن    

 میخانه وساطتِ با کارانه، مالحظه حالتِ  همان با هم باز شخصا، آنگاه او کند؛ مهیا آنشب براي شامی و دهد قرار

12اکسا نقرة سکۀ پنج و شودمی خوان آوازه آن از دعوت دارِ  عهده چی

3

 حسابِ  بابتِ  عهد، آن سرة و رایج پول ،

  .پردازدمی بودند نوشیده که هایی اشربه

 با است؛ افکنده ایهس وجودش بر که ست حسدي و رشک نتیجۀ دگمانیب این کش یب ست؛ا دگمانب مسیحی    

 .تاس برانگیز ظن و مشکوك ناشناس، فردِ ینا غریب و جیبع هاي ولخرجی و اسرافکاري مه،ه این

 .است رسیده چاپلوسی و تملق درجۀ به پیکرتراش بالق در رسالنا مهربانی و محبت    

 

******* 
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3

  Akça   
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 در است، نهاده نامحرم نگاه مقابل در را او اینکه از است، سپرده غیر دستِ  به را عشق نماد این ازاینکه مسیحی    

 بخش الهام اشعارش که عثمانی، شعر احیاگرِ  استادِ  خالق، بینِ  باریک سنجِ  نکته شاعرِ  آن .است عذاب و رنج

 قربانی انگیز غم کرمی و سخاوت سرِ  از را خود عشق کرد، خواهند پیروي او سبکِ  از که بود خواهد مقلدي صدها

 کتابت نظم به که حالش شرح در است، ربوده را شهر زیبارویان ترین آراسته روح و جسم که او .کندمی فدا و

 سعادت که طبعی، شوخ و لطافت از سرشار آدمیست او درآمده، وصف به اي شهپی عاشق هر از فراتر اند، کرده

 .دهدمی ترجیح خود سعادت به را پیکرتراش هنرمند

 نازیبا اي چهره دهد،می تعفن بوي افتاده، دام به تازه شمالی بردة یک یا تمدن بی وحشی یک همچون آنژ میکل    

 ظرافت از عاري و خشونت از پر صدایش دارد، بسیار فاصلۀ هندویش خال آن با شیراز زیباروي شاهد با و دارد،

 تمامی رغم علی اما اند، شده فرسوده پیکرتراشی چکشِ و اِسکنه مداوم استفادة از و اند خشن و زبر دستانش است،

 و پرشور روح در را زیري و تیز آواز استقامتش، و پشتکار و ذکاوتش، و هوش خشونتش، تمامی رغم علی اینها،

 پیکرتراش که ست چیزي این و است، کرده خود مجذوب را مسیحی العالجی گونۀ به که یابیم،می عاشقش

  .است نگردیده آن متوجه ظاهرا

 ترك شاعر بخشد،می ناییروش بدان آهنی شاخۀ چند هاي شمعدان اندك نور که بزرگی اتاق در پایین، آن    

 در که ندارد را این شهامت او کند،می بدل و رد کالمی چند خرسند و خندان ارسالنی با گاه به گاه دست، به جام

 بی او پی از و است رفته استراحت قصد به آنژ میکل که جایی گذرد،می چه باال طبقۀ در که کند تجسم ذهن

 .است پیوسته او به میزبان ةاشار به آندولسی خنیاگر زنِ  آن درنگ

 خطوط اکنون مسیحی چشمان زیر در است؛ مانده صبح به ساعتی سه دو همچنان اما است، رفته بسی شب از    

  اي افسانه هاي جن همچون که نباشد دلخور ارسالن از تواندنمی و نیست خودش دستِ  .است زده حلقه اي تیره

 است، دلبسته او به شدت به که اي نتراشیده و نخراشیده فرنگی همین را، اش همنشین دسیسه با و بود شده پدیدار

 .بود آورده در به چنگش از

 .کندمی شعر یک خواندنِ به بنا مسیحی    

 .پارسی شعر یک    

 برآید من کـام تا نــــدارم طـلب از دست    
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 برآید تــن ز جان یا جانان به رسد تن یا    

 خواندن با و شناسدمی را است ناپذیر تقلید که همتا بی شاعر این شیراز حافظ دم، در او ند،زمی لبخند ارسالن    

 .زندمی تایید مهر خود آگاهی بر غزل، آن از آخر بند

 عشقبازان خیل در خیرش ذکر گویند    

 برآید انجمـــن در حافظ نام که جا هر    

 

******* 

 

 .است افکنده سایه قاتا فضاي بر کاملی نسبتاً  تاریکی    

 .پراکندمی اتاق درون به ناچیزي روشنایی است باز اندکی که در درزِ  الي از بیرون، از شمعی نور تنها،    

 باریکی و بلند و کشیدگی را، او پیکرِ  گردي یابد؛ درمی حدس به هست چه هر بیند،نمی چیزي دیگر آنژ میکل    

 .افتدمی فرو زمین بر و خوردمی لیز و ندکمی رها تن از که لباسی و را، قامتش

 و گالب و عنبر عطر النگوهایش زنگِ  صداي شنیدنِ  از پیش شود،می نزدیک او به تیره هیئتِ  این که هنگامی    

  .کندمی احساس شودمی منتشر تنش از که را ولرمی عرقِ  بوي

 .شودمی جمع خود در و شودمی جابجا تختخواب روي پیکرتراش    

 بکند؛ چه و بگوید چه است مانده او و دارد قرار کنارش در اکنون بود، خوانده آواز برایش که اي تیره سایۀ این    

 کند؛می لمس را او جسم و کشدمی دراز مقابلش خوان آوازه است؛ کرده وحشت سختی وبه کندمی شرم احساس

 دریا روي از که سردي شبانۀ بادِ  گویی افتد،یم لرزه به تنش و کندمی حس را خود هاي نفس صداي آنژ میکل

 .کندمی ناگهانی انجمادي دچار را او وزدمی

 .ایستد بازمی لرزه از سوزنده نوازش این از تنش گیرد،می قرار بازویش ماهیچۀ روي دستی    

 از نیرومندانه و تند اینچنین که آنهاست از کدامیک نبض از کندمی احساس که را نبضی تپشِ  این داندنمی    

  .تپدمی سرانگشتان این وراي

 .نوردد درمی را او گردنِ  پسِ لطیف گیسوانی گرمِ  موج    



 با آنان از نبردھا، پادشاھان و فیل ھا سخن بگو  ماتیاس ِانَر

                                             وفب وایآ �� �                                                                                                                                                 ٧٥

 باال ها سینه برفراز که اي چهره و میدهخ آرنجِ با جوان، ردم آن ای زن نآ هک کندمی مجسم بسته چشمان با او    

 .است شیدهک دراز تخت روي رشس پشت است، گرفته

  .ماندمی باقی حرکت یب خود سرجاي چوب، اي تکه چون شکخ و ختس او    

 

 

******* 

 

 

 

 فتهگر فرا شب ار تو ورِ د ات دور .نداري رفتن براي اییج هیچ تو .کنم نقل ار حکایتی برایت خواهممی سرانجام    

 من جسمِ  طالب تو منی؛ ايه نوازش زندانی تو محبوسی، است دهش واقع ها وردستد در هک دژي رد تو است،

 .است شده محو و ناپدید امروز هک است کهن سیارب سرزمینی صۀق این .نداري گریزي من دايص از لیک، نیستی،

  .است عاشق وزیري و اعرش سلطانی شده، راموشف کشوري قصۀ

 شد؛ مغلوب را جنگ شاه.بودند قدرتمند آنها .مسیحیان علیه نیز که مسلمانان، بین تنها نه بود، درگرفته جنگی    

12قرطبه ترك به مجبور او

4

12تولِدو کردن رها و 

5

 همیشه که وزیرش .بودند پراکنده جا همه در دشمنانش گردید؛ 

 باغ در را درازي ساعات و سالیان دو آن .بود اش دلباخته و شیفته بود، رازدارش اکنون داشت را آموزگارش نقش

 شده ها زیبایی مدهوش و مست و بودند پرداخته شعر سرودن به هم کنار در سارها چشمه لبِ بر و ها بوستان و

 بود داده پیشنهاد داشت محاصره در را شهر که فرنگ پادشاه به او بود، داده نجات را شهر وزیر، بار یک .بودند

 اگر ماا کرد، خواهند تقدیم او به را شهر کلید باشد، قمار آن پیروز او چنانچه بگذارند؛ شطرنج قمارِ به را آن  که

 کردند استفاده یشم جنس از زیبایی هاي مهره از بازي این براي .بروند و بردارند را شهر محاصرة که باید شد بازنده

                                                
1 2

4

  Cordoue   

 شھر این از .بود امویان حکومت پایتخت و معروف شھرھای از قرطبھ شھر .است اسپانیا جنوب در آندولس منطقھ در شھری کوردوبا یا قرطبھ
 ترینمھم کھ کردند بنا را بزرگی مسجدھای شھر این در مسلمانان .شودمی یاد اسالمی فرھنگ و تمدن مراکز ترینمھم از یکی عنوان بھ ھمواره

 )پدیا ویکی( .بود شھر ھمین در قرطبھ مسجد آن

1 2

5

  Tolède   

 )پدیا ویکی( .است اسپانیا تولدوی استان مرکز )ُطلَیِطلَھ :عربی( تولدو
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 دستاوردي نشانۀ به را شطرنج مسیحی پادشاه و شد پیروز را بازي وزیر .بود جهان سوي آن هنرمندان کارِ  حاصل که

 .شد شمال راهی و داد تمهخا محاصره به و داشت نگاه خود نزد جنگ از

 شیفتۀ و محسور بودند، مشغول رودخانه کرانۀ در تفرج و تفریح به وزیر و پادشاه که هنگامی روز یک    

 .گردیدند جوان خادمتکار یک شاعريِ  قریحۀ و فرهنگی تربیت بینی، باریک حصر، و حد بی زیبایی حاضرجوابی،

 .ساخت ملکه یک قدیمی، بردة یک از او .آورد قصر به خود با ار او و شد دلباخته او به وار دیوانه سلطان

 با دیگر دیوانی امور براي جز و شد رویگردان خود وزیر از کلی به شاه که بود ترکیب خوش و زیبا چنان ملکه    

 عشقِ  زا سوختن بر حال، عین در و سلطان، توجه دادنِ دست از بر او برد؛می رنج وزیر .نمودنمی مشورتی هیچ او

 .گریستمی نمود،می نیافتنی دست که پادشاهش همسر پنهانِ 

 دوردست جایی در اي قلعه و دژ گري والی مقام منصوب را خود و گرفت فاصله وزارت پست از و خود، از وزیر    

 .نمود

 زیباي ملکۀ صاحبِ ت شدیدِ  آرزوي با آوازخوانی، و شعر ایام خاطراتِ  یادآوري رفته، دست از لذاتِ  اندوهِ  و غم    

 .ساختمی آکنده انتقام و عشق از را او قلب و شدمی همراه پادشاه

 تصرف به را پایتخت و شود پیمان هم مسیحیان با که گرفت تصمیم بود، گشته مایوس و نومید که آنجا از    

  .کند خود آن از را زیبارو واالي بردة آن و درآورد

 .داد در تن خیانت این به يا پشیمانی و ندامت هیچ بی او    

 .درآورد فرنگیان خدمت به را اش ارتش او    

 .درآوردند محاصره به را شهر هم با آنها    

 برآید، جنگیندن درصدد آنکه بی بود، شکسته  درهم خود همراه و یار شکنی پیمان و رویگردانی از که سلطان    

  .فرستاد سرکش وزیر براي را آن پیکی با و نمود خطاطی ار آن خود و سرود شعري .کرد حبس اتاقش در را خود

 افکندمی چتر سرم فرازِ بر پیوسته لذت سایۀ    

 گریدمی شرابی غایب ابرِ  این و    

 کندمی مدهوشم و مست که    

  من براي تو شمشیر    

 است عشق لطیف ضربۀ    
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 تو پیشکش قلمرو این    

  باش حافظش و ضامن    

 خیانت به دست دیگر بارِ  یک که گرفت تصمیم بود، گرفته قرار تاثیر تحت شدت به عشق ابراز این از که روزی    

 پیروزمندانه سخت، پیکاري از پس و کرد غافلگیر را آنها و داد گسیل مسیحیان عیله بر را اش ارتش اینبار او بزند؛

  .بازگشت شهر به

 .گذاشت زمین بر پادشاه بلمقا تسلیم نشان به را سالحش آنگاه او    

 .نمود دعوت خود خانۀ به را وزیر پادشاه، شب همان    

 از و کشید بیرون نیام از را شمشیرش تردیدي کمترین بدون سپس و گرفت آغوش در محبت و مهر سر از را او    

   .بدرانید هم از را اش سینه تا شانه سرِ 

 :نشنید خواند بر از دوستش که را شعاريا و سپرد جان و غلطید فرو زمین بر وزیر    

 برسانی عشق رفعت به را خود نتوانستی تو    

 کردي شکار بود دسترست در هرآنچه شکاري باز همچون و    

 کردي رهایش بود، تو آنِ  از طعمه    

  اند سنگدل عاشقان    

 .برنتابند معشوق سستی     

 باختم، را پیروزمند پیکارِ  این     

 کنممی دفاع آن از که را خاکی ینا     

  ، بود نخواهد برایم کویري جز پس زین    

 درآمدند قتل به من دستِ به که کسان آن  روح و    

 .بود خواهند من جاوید نگهبانان    

 تو .واقعی ست حکایتی قصه، این که باش برحذر دادي؟ فرا گوش کردم حکایت برایت که اي قصه این به آیا    

 به اعتنایی بی و تحقیر این خاطر به را تو و باشم داشته شمشیري توانممی هم من .زنیمی بازپس مرا هاي شنواز

 که گذاريمی .فهمینمی مرا شاید .است دراز شب .زنیمی نفس آرام .داندمی چه کسی خوابی، تو .کنم نیم دو

 دیگري جاي در که کنیمی احساس .ببرد ابخو به و دهد تکان آرامی به را تو اي گهواره همچون صدایم آهنگ
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 حضور من که هستی آنجایی تو .نیستی دور ات کاشانه و خانه از چندان .نیستی دور چندان حال، این با .هستی

 به تو .کنی عشق تسلیم یقینا را خود وزیر چون روزي شاید آمد؛ خواهی اینجا به تو .دانیمی خود را این دارم،

 و بگیر را خود تصمیم .شکاري اي پرنده همچون بگیرد، را خود تصمیم .داد خواهی دانمی عشق و شوق و شور

 .شو ملحق من به مردگان هاي قصه دیار در
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 مسیحی با نه دارد، قرار طالیی شاخ مصبِ  مالیم آبهاي برفراز که آرامی اتاق در شب آن ماجراي از آنژ میکل    

 این از او نهاد؛ نخواهد میان در شود،می آشنا بعدها که اي دلداه چند آن با یا و ادرانشبر با حتی نه ارسالن، با نه و

 پاي رد تنها اش، تغزلی اشعار :کندمی نگاهداري و حفظ اش پنهانی اشعار در یا اش نقاشی در جایی در خاطره،

  .گردید ناپدید همیشه براي که آنیست از مانده جا به مبهمِ

 خواهد حسد و رشک مالیمِ  سوزشِ خصوص در غزل دو او کرد؛ خواهد ابراز آشکارتر را خود دردِ  مسیحی،    

 .کندمی تقویت را او که است عشق مصرفِ  با رشک که زیرا سرود،

 به را شب تمام تنها مسیحی و رفت، و کشید را راهش خود نوبۀ به بود درآمده پا از خستگی از که میزبان    

 رداي در را خود که حالی در دزدانه، و صدا و سر بی که دید را آندولسی زیباروي سحرگاه او گذراند؛ خواريمی

 حذر او نگاه از که آنژي میکل ماند، آنژ میکل انتظار در صبرانه بی او کرد؛ ترك را خانه بود، پیچیده بلندي

 بخار حمام به پاکشان را افتاده توان از پیکرتراشِ  که ساخت قانع را خود دار جریحه و آزرده قلبِ  مسیحی کرد؛می

 کشید؛ کیسه برادرانه سپس و داد مال و مشت و شستشو را هنرمند وتنِ  سر او بگیرد؛ خود دستانِ  اختیار در و ببرد

 و بکشد دراز مطبوعی و گرم مرمر سکوي روي بود شده پیچیده سپیدي ملحفۀ در که را آنژ میکل تا گذاشت

  .ماند بیدار سرش باالي کند،می داري زنده شب اي مرده سرِ باالي گویی چنانچه خود، و بزند، چرت

 مسیحی کند،می کشیدن خرناس به شروع و رودمی بیرون تنش از رخوت و خمودي آنجلو میکل که هنگامی    

 .دارد قرار او سرِ  باالي همچنان

 که طوري است، کننده خیره نیرویی از سرشار گذشته، شب خوابی بی و الکل مصرف رغم علی پیکرتراش،    

 مراقب خاطر به شاعر از او است؛ یافته رهایی افراط یا ندامت بارِ  فشارِ  از کثافات، و چرك از شدن رها با گویی
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 مایل که چرا کند، همراهی اقامتش محل تا را او کرده محبت که خواهدمی او از و کندمی سپاسگزاري هایش

  .بگیرد سر از را کارش است

 آفتابِ  تیغ زیر که گیردمی شکل نظرش مورد پل خیالی تصویر طالیی، شاخ از گذر هنگام آنژ، میکل ذهنِ رد    

 آنژ میکل چشمان در اشک که کندمی جلوه واقعی چنان تصویر آن و است، شناور رودخانه روي بر صبحگاهان

 شب آن وقایع گویی .بود خواهد مندقدرت و ظریف نواز، چشم و ابهت با عظیم، بنایی بنا، آن و .زندمی حلقه

  .بود شده پدیدار دلخواهش طرح سرانجام و بود، ساخته آشکار برایش را حقیقت و بود کرده باز را چشمانش

 سایه قلم، با را خطوط و کندمی پیاده کاغذ روي بر را ایده آن و گردد بازمی اش خانه به دوان دوان تقریبا او    

 .کندمی ترسیم سرخ رنگ با را برجسته کاتِن و سپید رنگ با را ها

  .گیردمی شکل شهر محتواي از و خیزد برمی شب دل از ناگهان به پلی    
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 بوناروتی،    

 قدر همین ببخش، مرا نویسممی اختصار به را نامه اینکه از .کنممی درك را تو من .کردم دریافت را ات نامه    

 و رسانم اتمام به را کار زودتر چه هر تا کنممی تالش روز و شب .است شده خرد مرمک شاق کار از که بدان

 .شوم ملحق تو به بتوانم

 را کارها از برخی ترتیب زودي به بمانم، زنده خداوند لطف به اگر و اندیشم،می پول به و سیمون جیووان به    

 .داد خواهم

 خورممی قسم .شد نخواهد مایوس او .نمایی بیعانه تقاضاي او از خنجر بابت و بروي الدوبراندینی نزد توانیمی    

 .است ندیده زیبایی این به خنجري عمرش تمام در کسی هرگز که

 .کن دعا برایم    

 .تو آنجلوي میکل     
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 ستون وير بر ها تاقی ینا دهند؛می نامحسوس بسیار انحنایی با رکزيم قوس یک شکیلت کوتاه اقیت عدد چهار    

 و برج صورت به و شکافندمی را ها آب شان شکل مثلثی ايه جلوآمدگی که ندا گرفته رارق قدرتمندي هاي

 با چندانی اصلۀف و است زده کیهت نامرئی ژيد بر هک اشکوهیب گذرگاه و پل .آورند درمی قلعه یک باروهاي

 هک دست دو .زندمی دپیون یکدیگر به ظرافت با ند،ا هادهن کنار را اختالفاتشان هک را، کرانه دو و ندارد امواج

  .کنندمی لمس را یکدیگر و اند سیدهر هم به که کشیده اریکب انگشت دو ند،ا زده کیهت امواج رب شکوهمندانه

 .است زده بهت اشا،پ علی اعظم، وزیر    

 .شد خواهد خرسند بسیار بایزید    

 هاي نمونه ساختِ اجراي بر خود و داد ارائه مهندسین و سازها نمونه به را هایش نقاشی و طرح آنژ میکل    

 شخصا خود تا شودمی دعوت پیکرتراش از .کرد نظارت سلطان به ارائه جهت بزرگ تصاویر کشیدن و مینیاتوري

 گبزر هاي سنگ مسئلۀ ماندمی .بزرگ و درخشان بس افتخاري کند، برداري پرده کارش از فرمانروا حضور در

12شهرمینی به مربوط هم آن که ارتباطی، راه و ها تاقی فشار مقابلِ در مقاومت براي

6

12باشی مهندس و 

7

  .شودمی 

 مصبِ  روي بر را کلیدي و بدیع پلی طرح او :کرد عمل قرارداد طبق بود، داده که اي وعده به فلورانسی هنرمند    

 موزون و کمانی راهبرِ هاي پل از دور به داوینچی، شانِدرخ راهکارهاي با متفاوت طرحی نمود؛ پیاده طالیی شاخ

12کنستانتن قدیمی و

8

  به شبیه اثر این .دارد حضور اثر این در او انرژي و نیرو تمام .سنتی برجستۀ آثار از فراتر ،

 .نفروت هم و است باشکوه هم همزمان .کرد مشاهده آن در را توفان احتمال و آرامش، نیرو، توانمی است؛ داوود
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  Shehremini 
1 2

7

  Mohendesbashi 
1 2

8

  Constantin   

 )پدیا ویکی( .بود روم امپراتور ،)میالدی( ٣٣٧ ژوئن ٢۶ در مرگ و ٢٧٢ سال در متولد بزرگ کنستانتین یا یکم کنستانتین
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 براي که را خنجري تا رفتند اُسُکدار زرادخانه به آنژ میکل و مسیحی سلطان، حضور به طرح ارائۀ از شپی شب    

 تیز و صیقلی دمشقیِ  سیاهِ پوالدِ قطعه آن بگیرند؛ تحویل بودند داده سفارش براندینی آلدو فلورانسی متمول مرد

 سرِ  با پیکرتراش که هنگامی .زیباست العاده فوق است، دهش نهاده قرمز فالنل پارچۀ به مزین اي جعبه در که

 خواهد دشوار بسیار برایش آن از کندن دل و فروش لحظۀ که اندیشدمی این به کند،می نوازش را اش تیغه انگشتان

 .بود

 پريس مهربان و خدمتگذار ارسالنِ  خانۀ در که شبی ماجراي به کمتر و بود کارش سرگرم سختی به آنژ میکل    

 و عشق که کندمی احساس او .آوردنمی میان به آن از ذکري دیگر دالیل به نیز مسیحی اندیشید؛می بود کرده

 رسدمی که شب گاهِ  روزانه، هاي گردش طی در درد؛می هم از را قلبش و دهدمی آزارش هنرمند آن به اش عالقه

 در را دوست بازوي چندي به هر و جویدمی بهره فرصت نای از گیرد،می فرا را شهر بُـسُفر از برخاسته طراوتِ و

 سحرگاه تا که گیردمی پیش در را میخانه راه همیشه مثل رساندمی مارینگی خانۀ به را او که همین و گیرد،می دست

 است؛ تنش پر وزیر اربابش با روابطش .بسپارد فراموشی بهمی پی در پی هاي جام کمک به را خود اندوه و بنوشد

 یک خطاطی یا نامه یک تحریر براي را او پاشا علی که هنگامی غالبا، کنند؛می سرزنش هایش غیبت خاطر به را او

  .بگذارند پا زیر یافتنش براي را تحتکل هاي زاغه و ها دخمه تمام باید و یابندنمی را او خواند،می فرا شاهانه فرمانِ 

 بی و سخت گاه او نگاهِ  نیست؛ او به خودش نگاه همسانِ  ورانسیفل مرد آن نگاه که کندمی احساس مسیحی    

 شاعر وجود در را بیشتري عالقۀ و عشق که است سردي و سنگدلی همین و است، روح بی و سرد حتی و رحم

 .شود تر نزدیک دوست به بتواند اینکه براي تنها کند، فدا داردمی عزیز که را آنچه تا است آماده او زند؛می دامن

 و تالش و را او خوراکی کم و شراب از پرهیز همچنین او .شمردمی محترم را او و خود مابین فاصلۀ این او اما

 با زمانِ  هم انگیزش، شگفت نتایج از او که کاري شمرد،می محترم کندمی پیگیري سرسختانه چنین که را کارش

  .است شده مطلع پاشا علی وزیر

 هرگونه از احتراز براي .رساند خواهند سلطان حضور به را ها طرح و نقش و ینیاتوريم هاي نمونه آنها فردا،     

 رضایت و است داده نشان فرمانروا به را آن از طرحی پیش، از پنهانی پاشا علی عمومی، انظار در اي ناامیدي و یاس

 .بود خواهد تاییدیه گرفتنِ جهتِ  فردا تشریفاتِ  و مراسم .است کرده حاصل را او

 

  .بازگردد فلورانس به زودتر چه هر و کند دریافت را دستمزدش که دارد عجله آنژ میکل    
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 رم در پاپا لد معمارِ ، سانگالو دا ولیانوج استاد به    

12کنستانتینوپل در صوفی سنت کلیساي بناي هاي نقشه و طرح این من ام دوستی پاس به جولیانو،    

9

 از که را  

 برایت که امیدوارم .اند العاده فوق آنها که براستی دارم؛می ارسال برایت گرفتم مارینگی نام به فلورانسی نیبازرگا

  .شوند واقع ثمر به مثمر

 اطالع من به آرامگاه خصوص در را پاپ حضرت پاسخِ که خواهشمندم تو از هم باز عزیزم، بسیار جولیانوي    

 .دهی

 .نیست عرضی زیاده    

 1506 ژوئن شمش    

 فلورانسی پیکرتراش تو، آنجلوي میکل    

     

 

******* 

     

    

 ینی نخبگان، وزرا، بردگان، از جماعتی .است مانده مبهوت و مات دربار جاللِ و شکوه و فراخی از آنژ میکل    

 که الماس و طال از يا کالله به مزین است نهاده سر بر سپیدي دستار که سلطان آسودة و اصیل چهرة و ها، چري

 آن که ساختند مینیاتوري اي نمونه روز سه از کمتر ظرف بایزید معماران .بخشدمی خاصی جذابیت دستار آن به

 شش مینیاتوري نمونۀ کند؛می عصبانی و ناراحت را هنرمند که موضوعی اند، نهاده فاخر اي قفسه روي بر اکنون را
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9

  Basilique Sainte-Sophie de Constantinople          (مترجم) کلیسا (یا مسجد) ایاصوفیھ در قسطنطنیھ 
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 اما بگذارند، نمایش به میزي روي بر سادگی به را آن که بود مایل او .دارد ارتفاع َارَش نیم و یک و طول اَرَش

  .دادنمی قرار فرمانروا دید معرض در باشگوه و اصیل اشیاء جز و خواستمی را آن خالف تشریفات سنتِ

 .سازدنمی پنهان را خود شادمانی بایزید    

 .کندمی ودنماییخ لبانش بر بزرگی لبخند    

 هنرمند آن از نگیفر زبان به نادر، سب دراقدامی تیح و گوید،می شادباش پیکرتراش به اسطهو بدون و خصاش او    

 .کندمی سپاسگزاري

 .بود نشده استقبال گرمی ینا به نیز فرانسه ادشاهپ سفراي ای و نیزو سفراي از    

 .دکن آغاز زودتر چه هر را پل اختنِس کار که دهدمی فرمان باشی مهندس به رسما بایزید    

 شودمی نزدیک هنرمند بیاورند، تر نزدیک را فلورانسی پیکرتراش تا کندمی امر زمین، بر خداوند سایۀ آنگاه،    

13تغراي به که شده، لوله اي نوشته پوست او و

0

 محترمانه آنژ میکل .کندمی تسلیم پیکرتراش به است، شده ممهور او 

 .کندمی تعظیم

 .است مرخص که دارندمی اعالم آن از پس    

 برانداز وبیخ به را سطان هنرمند، تا بود کافی مانز اندك همین اما یانجامید،ن طول هب یشترب قیقهد ندچ یدارد آن    

 گونه دور که را یريپ عالئم و سیاه، ابروهاي رنگ، یرهت و درشت شمانچ عقابی، ینیب یرومند،ن ترکیب و کند

 به دست درنگ بی نداشت، تنفر حد ینا تا چهره نقاشی زا آنژ یکلم اگر ند؛ک شاهدهم ردکمی خودنمایی او هاي

 .نمودمی صورتگري کردن، راموشف از پیش را زرگب عالیجناب نآ چهرة طوطخ و شدمی قلم
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  Toghra   

 احکام سر بر که منحنی است بوده خطی قدیم در و نویسند،می پادشاھان فرمان سر بر که باشد قابیال : طغرا

 )دھخدا( . اند کشیدهمی ملوک
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 را وچکک آیینۀ یک و مرکب شیشۀ دو او است، شده برافروخته و سرخ خشم از و است غضبناك آنژ میکل    

 مانوئلی کند،می صدا را مانوئل و فرستدمی اتاق آنسوي به را میمون اي مالحظه هیچ بدون کند،می خاکشیر و خرد

 از و بکشد را راهش دزدانه و صدا و سر بی که بود دیده این در را ِخرد سلطان، پیشکشی طومارِ  ترجمۀ از پس که

 :دهدمی سر فریاد آنژ میکل .بخزد بیرون اتاق

 .کن پیدایش برایم را مسیحی ــ    

 .گردد بازمی شاعرپیشه منشی آن مالزمتِ  در بعد ساعتی و کندمی اجرا را فرمان درنگ بی مانوئل    

 دوست یار و رفیق مقام در را او که شخصی به دادن سالم و گفتن درود بدون و چینی، مقدمه بی هنرمند آن    

 :پرسید و داد ننشا او به را نوشته پوست داشت،می

 چیست؟ این ــ    

 مگر .محرومند امتیاز این از ها خارجی .عظیم افتخار یک .مالکیت سندِ  یک .استادا است، سلطان پیشکش این ــ    

 .آنجلو میکل تو،

 این که کندنمی درك او که است چگونه .خشمگین هم و است اندوهگین هم آنژ میکل دستِ  از مسیحی    

  اوست؟ به نسبت العاده فوق احترامِ  اداي و سپاس ایانگرنم نوشته پوست

 خبرم بی آن وجودِ  از کامال که افتاده دور و پرت دیاري در روستایی مالک من که بگویی خواهیمی تو ــ    

 نیست؟ اینطور هستم،

 .عایداتش و ها زمین تمام با روستایی .است همینطور دقیقا بوسنی، در روستایی مالک ــ    

 است؟ همین مواجبم و مزد پس ــ    

 .شد خواهد پرداخت پل کارِ پیشرفتِ  محض به تو مواجبِ  و مزد .است پیشکش یک تنها این استادا، نه ــ    



 با آنان از نبردھا، پادشاھان و فیل ھا سخن بگو  ماتیاس ِانَر

                                             وفب وایآ �� �                                                                                                                                                 ٨٥

 بود، توانش در اگر است؛ ناخوشایندي احساس دچار است نومید و مایوس اینچنین که دوست دیدنِ  از مسیحی    

 .کردمی طالپوش را آنژ میکل سراپاي لحظه همین در

 .گیردمی دستانش بین اندوه و غم با را سر و نشیندمی فلورانسی هنرمند    

  .کنندمی خفیف و خوار را او همه کند،نمی فرقی رومی، یا ترك قدرتمندِ    

 .کن رحم من به خداوندا    

 قبضه خود پرقدرت یدِ  در را او ،دهد تشخیص مناسب که زمان هر تا بایزید، که است دریافته نیک آنژ میکل    

 .ساخت خواهد

 شاعر آن اگر که نفرتی چنان با نگرد،می است نخوت و ازغرور پر او خودِ همچون که مسیحی به تنفر با هنرمند    

 .گریستمی هق هق و زدمی گریه زیر بود، غرور این از عاري ترك
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 .نیستی مست تو .کندمی پرتاب تو هاي شانه ارتفاع تا را اش نجینار هاي بارقه آتش .است شب دومین این    

 به اندیشی؟می چه به .گیرينمی بهره من از تو و توام مقابل من .حرارت و پرشور و بلهوس کودکی، یک تو    

 .کیستی تو که دانممی من .بجویی سود من عشق از چگونه دانینمی تو کسی؟ چه

 .اند گفته من به    

 .هستم پااندازها و ها چی میخانه بردة که من همچون سالطینی، بردة وت    

 اسباب که دارد وامی را ما که باشد آمیزي جنون خشم همین کودکی لحظۀ بهترین شاید .باشد تو با حق شاید    

 .کنیم یرخاکش و خرد و بشکنیم درهم آرزویمان و میل با نبودنِ منطبق و بودن ناقص دلیل به را مان چوبی بازي

 این من .لرزانیمی را تنم تو .نیست تردیدي این در هیچم، تو کنار در من .است کرده کور را تو نبوغت شاید
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 خواهد نابود را چیز همه هایشیقین از و شکست، خواهد درهم را  خود راهِ سرِ  در چیز همه که را، سیاهی نیروي

  .کنممی احساس کرد،

 دلیل چه به داندمی خدا و پول، خاطر به کنی، برپا را پلی که اي آمده اي، نیامده اینجا هب من با آشنایی براي تو    

 همان نزنی، دست من به اگر .گشت بازخواهی سرنوشتت سوي به تغییري، هیچ بی بودي، که همان تو و دیگري؛

 ها، سایه جز و مانییم محبوس خودت دنیاي در .کرد نخواهی مالقات را احدي تو .ماند خواهی باقی بودي که

 آنکه بی کشانیمی دیگر روز به را روز هر .دید نخواهی دیگري چیز نشده فتح هاي سرزمین و ناتمام اشکال

  .کنی احساس را زندگی

 آن تمام براي دلگرمی و تسلی .ام دلگرمی و خاطر تسلی یافتن طلبِ  در من .نیستم عشق جستجوي در من    

 مقابل خیره چشمان با مشتاق کودکان بسانِ  و دهیم،می دستشان از مادر رحمِ  در بودن نطفه بدوِ  از که هایی سرزمین

 .گیریممی تحویل افسانه و قصه جایشان به و نشینیممی گو قصه

 ما که کنیم، فراموش بیگانگان آغوش در تا کوشیممی ما که ندارد، وجود رنج جز چیزي که است این واقعیت    

 .شد خواهیم رگو و گم زودي به

 گرفت، خواهد خود به دارد امروز آنچه سواي دیگري مفهوم و معنا زمان گذر در شاید ماند؛ خواهد برجا تو پلِ     

 تفاوت اش اولیه واقعیت با کرد خواهند تصور ذهن در آن از آیندگان آنچه من، شدة ناپدید سرزمین مثالِ  به

 ما .نیست ما آنِ  از چیزي هیچ .شد خواهند متشبث خود آرمانهاي و ادنیاه و ها روایت به ما وارثان داشت، خواهد

 به چیز همه ها، انسان بزدلی و سستی در را شهامت و کرد، خواهیم جستجو دهشتناك هاي جنگ در را زیبایی

 .پیوست خواهد افسانه

 .کنینمی درك مرا که دانممی اي، بسته فرو لب تو    

 .کشم آغوشت در بگذار    

 .گریزيمی دست از ماهی چون تو    

 .یابیم دست تو به توانیمنمی که دور آنقدر اي، شده دور بسیار دیگر    
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 و خلق خوش بسیار آنژ میکل رسد،می راه از روزانه هاي زدن قدم براي مسیحی که هنگامی روز، آن فرداي    

 ظرافت و مالیمت با او .بخواهد پوزش خود گذشتۀ روز تندخویانۀ رفتار از باید چگونه که داندنمی .روست خوش

 :گویدمی .نمایدمی دعوت خود اتاق به و کندمی تمجید و تعریف او از رود،می شاعر استقبال به

 .دهم نشان تو به را چیزي خواهممی ــ    

 .شودمی روان اش پی از زده شگفت مسیحی،    

 او بنشیند؛ باید کجا داندنمی ناراحت، و معذب مسیحی، .کنندمی سکوت ود هر شوندمی اتاق وارد که هنگامی    

 .ماندمی باقی ایستاده حالت همان به

 .ماندمی حرکتبی و ساکت خود قفس در آنها از سیتا به نیز او و شمردمی محترم را آنها سکوت ظاهرا میمون    

 سیمایش ظریف خطوط زیبایش، شانۀ پهناي و گذراندمی نظر از را مسیحی است؛ سراسیمه و دستپاچه آنژ میکل    

 .نگردمی را اش زده روغن سیاه موهاي و

 :گویدمی .کندمی دراز سمتش به کاغذي ناگهان به او    

 .شماست براي این ــ    

 .آیدمی خوش بسیار شاعر گوش به او کردنِ خطاب شما این    

 چیست؟ این ــ    

 :گویدمی    

 .آوردمی شانس .فیل یک .یادگاري یک .ست نقاشی کی ــ    

 :کندمی اضافه خنده به سپس    

 .دادید من به شما که است میمونی عوضِ  در این ــ    
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 :زندمی لبخند مسیحی    

 .ست العاده فوق .آنجلو میکل سپاسگزارم ــ    

 .بخشممی شما به را آن .ام گذاشته شما براي هم یکی این ــ    

 .کندمی پیشکش شاعر به بود داده او به سلطان که را طوماري آنژ میکل    

 .است سکه هزار هزاران آن ارزش .استادا ست، سلطانی پیشکش این بپذیرم، را آن توانمنمی من ــ    

 نامِ  قیدِ  امکان حتم طور به اینکه و کند، چکار آن با داندنمی که ورزدمی تاکید و کندمی پافشاري آنژ میکل    

 .دارد وجود مالکیت سندِ  این در خودش نام عوضِ در مسیحی

 .ورزدمی مخالفت شدیدا همواره لبخندزنان مسیحی    

 .ست کافی برایم همین .استادا دارم،می نگاه را فیل من ــ    

 بیرون آمادة هک هنگامی بعد، لحظاتی سپس است، شده مسیحی جدل و بحث تسلیم که کندمی وانمود آنژ میکل    

 :داردمی اظهار مالیمی صداي با او شوند،می اتاق از رفتن

 موفقیتی هیچ توانستمنمی هرگز من شما، بدون .من آنِ از که شماست آنِ  از اندازه همان به سند این دانید،می ــ    

  .کنم کسب

  .نهدمی او هاي دست در را سلطانی پیشکش اصرار به او و    

  .بازایستد تپش از است مانده کم که است شده آکنده شوق و شور از چنان قلبش که کندمی حساسا مسیحی    
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 زند،می نقش پایه ستون هاي بري گچ و مقعر هاي بري گچ ستون، سر دلتنگی، و مالل از گریز براي آنژ میکل    

  .بود زده طرح پا قوزك و پا و دست را سرتاسرشان پیشتر که کاغذهایی روي بر هم آن
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 .کشدمی انتظار او    

 .کندمی ثبت اش دفترچه در اپذیرن پایان هاي فهرست    

 که هنگام آن این، از یشپ سال ده که اپذیرين سازش اپپ نآ کند،می کار روور ِدال ژول رامگاهِ آ روي بر گاه    

 نوبت هب آنژ میکل .داد رارق بایزید هاي چري نیی مقابل یتالیا،ا جنوب در را اتیکانو ارتش بود،ن بیش کاردینالی

 .نمود اهدا پل یک دیگري به و آرامگاه یکی هب و کرد مالقات یگريد از عدب یکی ار دشمن ود هر

 .خواندمی کتاب برایش و آیدمی روز هر مانوئل    

 .دارد دوست قصه آنژ میکل    

 بسیار را شیاطین و مالئک نبرد قصۀ و المپ، کوه انگیز شگفت خدایان هاي دسیسه افسانۀ جنگی، روایات او    

 فشار زیر که بیندمی را قهرمانی او زنند؛می حرف او براي تصاویر و سازندمی تصویر او براي ها قصه .پسنددمی

13گورگون سرِ  آن با که خود شمشیرِ  وزن

1

 گوزن یک زخم از خون اي قطره .است شده خم کرده، جدا تن از را 

 .اند زده زانو برف در هانیبال هاي فیل است، شده دیدارپ جوان

 .سرایدمی عاشقانه شعرهاي يچند به هر او    

 آزارش و آورندمی هجوم ذهنش به اغلب او دستان ماست و او بانۀش هاي مزمهز آندولسی، زیباروي آن خاطرة    

 .دهندمی

 مبهم ورط به او اما کند؛ یهمراه را وا که خواهدب سیحیم از یا بازگردد، میکده هب که است ودهب مردد بارها    

 او .سازد دار جریحه را او لبِ ق که نیست مایل و زندمی حدس خود به نسبت ركت شاعر آن اساحس از چیزهایی

 بروز خود از گاه که هایی عصبانیت و خشم و لقیخ نوسانت غمر بر .ست راضی غریب و جیبع دوستی این از

 که آنجا جانش، خشِ ب ترین نهانی در تردید بی و است، احساس وعین از رخودارب سیحیم هب تنسب او دهد،می

  .است شده پنهان شاعر نآ چهرة از ویريتص آیند،می در خروش و وشج به آرزوها و امیال
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  Gorgone   

 ھاییفلس از پوشیده بدنی با مؤنث، ھیوالھایی ھاگورگون یونان، اساطیر در .اندبوده باستان یونان اساطیر در ایافسانھ موجودات از ھا گورگون
 ھاآن .شدمی تبدیل سنگ بھ کردمی نگاه ھاآن بھ کس ھر کھ اندبوده زشت چنان ایچھره و تیز ھایینداند زنده، مارھای از موھایی ناپذیر، نفوذ
 سر تصویر از یونانیان .ھستند ستو و فورسیس دختران ھاآن .بود فانی داشت امن مدوزا کھ سومی و بودند جاودان کھ اِِتمو و اُلایر :بودند تن سھ
 ویکی( .کنند محافظت شیطانی قدرتھای از را خود و کرده زده وحشت را خود دشمنان تا کردندمی استفاده خود سپرھای آراستن برای ھیوال این
 )پدیا
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 .است پیچیده و ممبه فردي خودش ايبر آنژ میکل    

 خود پوست رد شادي از پذیردمی حضور به را او که هنگامی .آیدمی دیدارش هب ارسالن صبح روز یک    

 شهر باروي و رجب گشایش کارِ  بودند؛ رسانده او اطالع هب پیش لحظاتی هک است بريخ زا اشین این و گنجد،نمی

 است، شده برخ با پل ساز و ساخت ارِ ک آغازِ  از ارسالن .ستا رسیده اتمام به پل حداثا بر مقدم تس اقدامی که

 و بگوید او به را تبریک راتبم تا است مدهآ رو ینا زا کند،می افتخار معمارش مهندس هب سلطان که ددانمی او

 اظهار او .است خوشایند او اب مصاحبت .است محضر خوش و ور خوش مرد آن .نماید حتراما اداي او به نسبت

 دارید فلورانس، هرش همانند درست نیز ینجاا در شما .است جدید کارِ  آن زا سخن یکسره ایتختپ تمام دارد،می

 .شویدمی تبدیل شهر قهرمان به

  .بکشاند اش القهع مورد موضوع به ار صحبت رس چگونه داندنمی است، عذبم اندکی که آنژ میکل    

 ناآش ارسالن با قضا بر ستد که بازرگان، ارینگیم اتفاق به و نشیندمی محوطه داخل انجیرِ  رختد سایۀ زیرِ  آنها    

 نیک فال به را تفاقا و زمانی هم ینا هنرمند گویند؛می سخن رم زا و سیاست از لورانس،ف از آیند،می در آب از

 .ببیند دیگر یکبار را خود محبوب دهش طور هر هک ست اهیر یافتن ستجويج در او .گیردمی

 :دگویمی بازرگان .یابدمی او براي را مناسب اهِ ر که ست ارینگیم این و    

13قدیس یوحناي فلورانس، ارباب جشن زودي به ــ    

2

 روي کنم، برپا مناسبت این به ضیافتی دارم تصمیم .است 

 .کنممی حساب جشن این در شما حضور

 :افزایدمی چنین او سخن هب چرخدمی پیکرتراش سمت به هک حالی در ارسالن    

 .شناسممی العاده فوق مطربِ روهگ یک من ــ    

 .شودمی گلگون و سرخ آنژ یکلم    
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  Saint-Jean Baptist, Patron de Florance 

 جشنی او رگداشتبز برای فلورانس شھر در ژوئن چھارم و بیست در سالھ ھر کھ است مسیح حواریون دوازده از یکی قدیس یوحنای

 سمت بھ گوناگون ھای دستھ و صفوف در اھالی روز آن صبحِ  . جویندمی شرکت آن در شھر اھالی تمام کھ دارندمی برپا نامش بھ

 . بپردازند پایکوبی و جشن بھ سپس و نمایند احترام ادای قدیس این بھ شمع نمودن روشن با تا شوندمی روانھ شھر این تعمید میدانِ 

 نوعی از برگرفتھ کھ جشن این در معروف ھای ورزش از یکی . دارد اختصاص ورزش و نمایش اجرای بھ جشن این از بخشی

 )مترجم( . باشدمی راگبی و فوتبال و کشتی از ای آمیختھ است، وسطا قرون دوران در خونین فوتبال
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 و بندر از بخشی بستنِ با طالیی، شاخ مصبِ  روي بر جدید پل ساختِ  کارِ  میالدي 1506 ژوئن بیستم روز در    

  .شودمی آغاز رسما است، نیاز مورد پل ساختنِ براي که سنگی قطعه هزاران ارسال و حمل جهت سکویی بناي

 میکل .بود دالفارینا بندرِ  ساختن تر وسیع و شهر دیوارهاي پاي در بزرگ فضایی کردنِ دهآما به الزم این از پیش

 برج و خرج جهت نقره سکۀ صد مقدار تنها تازگی به برد؛می سر به شده داده وعده مواجب انتظار در همواره آنژ

 گردید کندمی طلب او زا مارینگی که آوري سرسام و گزاف هاي هزینه مصروف هم آن که دادند، او به هایش

  .شد سرازیر بازرگان آن جیب به خوراکش و خورد و اقامت محل مخارجِ  بابت سرعت به و

 زمان از .باشدمی اند داده قرار فشار تحت را او که برادرانش از تر مشتاق بسیار ایتالیا به بازگشت براي آنژ میکل    

 وانمود مرتد و کردن تباه پیِ  در اشخاصی که است واقف خوبی به او رم، از ارسالی اسرارآمیزِ  مکتوبِ  دریافت

 راهروهاي .دارد عادت ها دسیسه و ها توطئه این به او .هستند این، از باالتر و بدتر انگی حتی شاید و او، ساختنِ 

 قدرتمندتر بسیار برامانت، و رافائل دشمنانش، ویژه، به زند؛می موج کشان آدم و بازان دسیسه وجودِ  از پاپ قصر

 .دیگرانند از

 .کند عزیمت خود دیار به زودي به تواندمی که اند داده وعده او به    

 راضی و خشنود چندان زودي این به او عزیمت قصدِ از پاشا علی و بایزید مبادا که دارد هراس این از آنژ میکل    

 .نباشند

 .دلپذیریست و لطیف بسیار زندان قسطنطنیه    

 و مسیحی عطوفتِ مابین پاپ، و بایزید مابین او، براي که همانگونه است، نوسان در شرق و غرب بینما شهر    

 .است نوسان و تعادل در کننده خیره رقاصۀ یک سوزانِ خاطرة
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  .آیدمی پیکرتراش دیدار به دیگر بار ارسالن    

  .یابدمی باشدمی مخارجش و ها هزینه آخرین کردنِ  فهرست مشغول که حالی در اتاقش، در را او    

 به میز روي از کشان جیغ و اندازدمی تخته و شلنگ قفسش از بیرون و اتاق در که میمون حضور از ارسالن    

 .شودمی زده شگفت سخت پرد،می بازدیدکننده پاهاي بین تا و تخت روي به سپس و هنرمند شانۀ روي

 .کشدمی کنار را پاهایش اعتنا بی ترك مرد    

 اید؟ آورده گیر کجا از دیگر را حیوان این ــ    

    :گویدمی غرور با لبخندزنان پاسخ در آنژ میکل    

 .آیدمی هند از است، هند موطنش .ست مسیحی هدیۀ ــ    

 .اندازدمی باال شانه ارسالن    

 .بگیرد دندانتان است ممکن باشید، مراقب .دهدمی هم گندي بوي است، انگیز نفرت چقدر ــ    

 .دهدمی سر قهقهه و زندمی خنده زیر به آنژ میکل    

 خو خلق خاطر به من .بوده حقش هم او که است، گرفته دندان را مارینگی فقط امروز تا نباش، نگران نه، نه، ــ    

 .ببین خورد،می غذا خودم دستِ  از .زنممی صدا ژول را او ناپسندش و بد منش و

 کوچکش، انگشتان با را خشک میوة آن میمون گیرد؛می میمون به رو و دارد برمی اي کیسه درون از را فندقی    

  .دارد برمی کامل متانتِ  با و تمامتر چه هر احترام با و ظرافت به

 .زندمی خنده زیر به دیگر بارِ  اختیار بی آنژ میکل    

 نیست؟ یتباشخص و برجسته حیوان یک او نظرت به ــ    

 .کندمی اخم و چیند ورمی لب انزجار با ارسالن    

 .استادا دارد، وجود انسانی رفتارهاي نظیرِ  حالتی تقریبا شان اهریمنی و پلید رفتار در ــ    
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 .آیدمی دار خنده و جالب خیلی که من نظر به کنید؟می فکر اینطور ــ    

 .کند عوض را بحث موضوع دهدمی ترجیح ارسالن    

 دارید؟ تان پل از خبري ــ    

 سازي آماده کارِ  .جدالند و جنگ در هم با آنها ارتفاع و ها پایه بین فاصلۀ مسئلۀ حلِ سرِ  بر مهندسین .آري ــ    

 تهیه را ها کناره اجراي دقیق طرحِ  و ها، ستون و ها تاقی جزئیاتِ زودي به من شده؛ آغاز کرانه دو هر روي بر

 .نمود خواهم

 نشده؟ انجام هنوز ــ    

 .هستم مهندسین نظرِ  منتظر نه، ــ    

 .ماند خواهید ما نزد بیشتري مدت همچنان حساب این با ــ    

 .دهدمی سر آهی آنژ میکل    

 .است ممکن ــ    

 .سازدنمی خرسند را شما نظر به امر این ــ    

 هر که دارند اصرار و نیازمندند من به نیز برادرانم این، بر عالوه .شده تنگ ایتالیا براي دلم که کنممی اعتراف ــ    

 .بازگردم زودتر چه

 در را شما اقامت تواندمی چیزي چه .بخواهید من از حتما نکنید تردید باشد، من توانِ در که کاریست اگر ــ    

 سازد؟ خوشایندتر اینجا

 .افتدمی شب، هنگام در نوازشگرش دستانِ  و او ايصد آندولسی، رقاصۀ یادِ به اختیار بی آنژ میکل    

 از جور همه نیز مسیحی .سپاسگزارم شما از اید، داده انجام من براي برآمده تان دست از که کاري هر شما ــ    

 .سازدمی فراهم برایم کنم آرزو آنچه هر و کندمی مراقبت من

 .مسیحی این از امان آه، ــ    
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 .شودمی احساس ارسالن دايص در مالمت و سرزنش از حالتی    

 .است مطلوبی راهنمایی و لچسبد و خوب فیقیر او ــ    

 .شودمی گم زنی خود در شد، گم افیون و شراب در هک آدمی ــ    

 .بزرگیست شاعر او مهه این با .است چنین قطعا ــ    

 استادا؟ اید، شنیده را وا اشعار هرگز ماش آیا ــ    

13پترارك اشعارِ  اندازة همان به اشعارش .شناسممی اند کرده ترجمه برایم که را او اشعار از منتخبی نم ــ    

3

 ما 

 .زیباست

 .گوییدمی شما که است همینطور ــ    

 تواندنمی دیگر رسدمی که ضبغ آستانۀ به عادت، طبق .رنجدمی اندکی جوان مرد آن نایۀک از آنژ میکل    

 :کند خودداري

 دارید؟ مخالفتی او اب شما آیا ــ    

 قدرتی که شخصی همیتِا کردنِ  برآورد است؛ زیرو مهمِ ايه الحمایه حتت زا کیی او .برعکس نه، مطمئنا ــ    

 .نیست مشکل ندانچ دارد دوستانش اندازة و حد در

  .کند احساس نارسال کالم از را خیانت و نابکاري مفهوم تا اشدب عیار تمام رباريد یک ات نبود زمال آنژ میکل    

 جوان بازرگانِ آن هاي فشک روي و رفتمی و جستمی بهره فرصت از میمون اشک اي که دکر آرزو او    

 زوبینی که مو و پشم پر سلحشوري بسانِ و برداشت، قلمدان داخل زا قلمی وضع در یوانح نآ ماا کرد،می ادرار

 چه داندمی داخ و دارد نگاه دستش در استر را آن وشیدک گیرد،می ستد در ناشیانه را ودشخ از بلندتر بسیار

 .بنویسد کاغذ روي چیزي
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 Francesco Pétrarque  

 انگلیسی شاعران .شودمی شناختھ مدرن شاعر اولین عنوان بھ و است ایتالیایی شناسانسان و شاعر )میالدی١٣٧۴-١٣٠۴ ( پترارک فرانچسکو
 کالسیک نویسندگان از او وسیع دانش .اندگرفتھ زیادی تأثیر او زیبای ھاینتسون از اسپنسر ادموند و شکسپیر ویلیام ،چاوسر جفری مانند زبانی

 ایتالیایی زبان پیشرفت در مھمی نقش ھمچنین وی .کنند یاد شناسانسان بزرگترین و اولین عنوان بھ را او شده باعث التین زبان دوبارهٔ  احیای و
 )پدیا ویکی( .داشت ادبی زبان یک عنوان بھ
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 .دهدمی سر بلند اي قهقهه آنژ میکل    

 .اهمیتند بی یزهاچ این تمام بینید؟می ــ    

 .بزند قهقهه او همراه به باید ناچار که کندمی احساس ارسالن    

 .بازیست دلقک همه این که کنیممی قبول باشیم، داشته ایمان کریه موجود این بودنِ  حیوان به اگر ــ    

 :گویدمی نجوا به و آهسته سرانجام و ماندمی باقی ساکت لحظاتی براي آنژ میکل    

 .آوریم درمی را او اداي که هستیم هایی دلقک ما همۀ خداوند، غیاب در .است درست ــ    
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 کمی آنژ میکل .است سرور و جشن یکپارچه مارینگی کاروانسراي قدیس، یوحناي روزِ  ژوئن، موچهار بیست    

 جشن این در و نهاده کنار موقتا را هایشان رقابت ونیزي، و جنوایی بازرگانِ  تعدادي دارد؛ افتخاري میهمانِ  حالت

 به مهم استانبول در که توسکانی و فلورانسی هاي شخصیت تمام و فاالچی البته، صد و مسیحی، اند؛ جسته شرکت

 مصبِ  آنسوي در که اي رومی کلیساي به هنگام صبح مدعوین، .اند شده دعوت میهمانی این به نیز آیندمی حساب

 کرانۀ در شب رسیدنِ  فرا به و فلورانس به آنها .اند کرده برگذار نیایش و دعا مراسم و رفته دارد قرار طالیی شاخ

 آنژ میکل .شوندمی دلتنگ و اندوهگین کمی اندیشه این از و اندیشند،می افروخت خواهند آتش که اَرنو رودخانۀ

 .پیوندندمی میهمانان جمع به درخشد،می زیبایی از و دارد تن به اي شده گلدوزي خفتان لباس که مسیحی، همراه به

 در را ضیافت میزهاي و است گرفته سایه را محوطه اینکه رغم علی گرما، اما است، نرسیده راه از هنوز تابستان

 درود را میزبان ابتدا و رسدمی راه از خود نوبۀ به ارسالن .است آور خفقان و فرسا طاقت اند، چیده ساران سایه

 از که بیندمی را مسیحی پیکرتراش، .شودمی نزدیک مسیحی و آنژ میکل به سپس و کندمی تکریم و فرستدمی

  .ندارد او قلبِ  در جایی وطن جهان میهنِ هم این نظر به لرزد؛می خود به ناخرسندي از یا غافلگیري
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 همراه به ارسالن که بود امیدوار دل در او شود؛می مایوس و نومید است آمده تنها که ارسالن دیدنِ  از آنژ میکل    

 .ندارد خصوص این در سوالی هیچ پرسیدن شهامتِ  او بیاید؛ بود کشیده را انتظارش اینهمه که خوان آوازه آن

 .نشینندمی میز سر مدعوین    

 .است دیده تدارك ناپذیر پایان و مفصل سوري .است گذاشته تمام سنگ مارینگی    

 .خوردمی غذا انگشتان سرِ  با است، عذاب و رنج در گرما از که کار قناعت آنژِ  میکل    

 .خزدمی خود اتاق به خستگی بهانۀ به است ناپذیر خستگی که او و کند،می رها را مدعوین غذا هاي نیمه    

 خشمگینانه و دهدمی تشخیص ارزش بی را آن کند،می بازخوانی بود سروده پیش شب که را اي تغزلی شعر    

  .زندمی خط

 .رودمی محوطه به و آیدمی پایین اتاقش از بعد ساعت چند    

 .است زده غیبش مسیحی    

  .است رسیده نیمه به و شده کاسته ها میهمان تعداد از    

 .هستند خنک شربتِ  نوشیدن و کردن بازي مشغول آنها    

 .ست باقــی امیدي اندك هنوز .کندمی دلگرمتر حدودي تا را هنرمند که چیزي آنجاست، همچنان ارسالن    

 با همراه رسید، خواهند هنگام شب ها مطرب .است طور همین شک بی آري، .بیایند دیرتر کمی آنها که شاید

 .آتش افروختن

 صورت به که بالکان، یا آناتولی هاي برف با که را شربتی کند،می مزمزه را شیرینی گیالسِ  شربتِ  آنژ میکل    

  .اند ساخته گورا و خنک کنند،می نگهداري کاه بین تاریک کامال مخازنی اعماق در بزرگ فشردة هاي قالب

 هم شراب نوشیدنِ از قمار لذتِ او براي .پذیردنمی او کنند،می پیشنهاد را نرد تخت بازي دور یک آنژ میکل به    

 دارد لب بر را اش همیشگی و ثابت لبخند که ارسالن کنار در .کندمی دوري آنها از امکان صورت در است، کمتر

 .معمولی و ادهافت پا پیش بحثی موضوع پرسد،می او از کارهایش مورد در آنژ میکل .نشیندمی
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 ونیز به باید نزدیک آیندة در .است ساخته میسر و سهل را بازرگانی کار جمهوري با صلح .ندارم شکایتی ــ    

 .است رونق پر رفته هم روي اما است، تر کوچک انبار این از قطعا دارم، انبار یک آنجا در .بازگردم

 را آن توانمی بیشتر .باشد بازرگان یک برومند، جوان این که سازد متقاعد را خود تواندمی مشکل آنژ میکل    

 یک دخلِ پشت که شخصی را او شودنمی شک بی اما کرد، تصور پیشه عاشق یک حتی یا مزدور شمشیرزنِ یک

 کدام برحسب و چگونه او که پرسدمی خود  از .نمود تصور باشد، ونیز در حجره آن اگر حتی است، نشسته حجره

 شناسند؛می را یکدیگر بازرگانان تمام که نیست شکی این در .است کرده پیدا آشنایی و نزدیکی ینگیمار با اتفاق

 .کنند فروش و خرید خود بین چیزهایی و باشند داشته هم تجاري روابط خودشان بین شاید

 در چوب عظیمی تودة میزبانشان دلتنگی؛ و حسرت با آمیخته شادمانی نوع یک مسرورند، و شاد ها فلورانسی    

 کل کشیدن آتش به خطر که اقدامی کند، روشن را آنها هنگام شب که ساخته آماده محوطه داخل حوض وسط

 به آنژ میکل .است نساخته نگران را او چندان ظاهرا آن پیوستنِ وقوع به احتمال که اتفاقی زند،می دامن را محله

 دلش و افتدمی نبود، بیش کارآموزي هنوز که دورانی در باشکوه، لورنزوي قصر در قدیس یوحناي هاي جشن یاد

 است؛ ندیده خود به شادي و مسرت رنگ شماري، انگشت لحظاتِ جز امروز، به تا اش زندگی .آیدمی درد به

 نور مدیچی قصر اماخاطرات .شدند سپري سرافکندگی و تحقیر و مشقت، و رنج شاق، کارِ با که درازي سالیان

 زندگی آن در آورد، بدست آنجا در که ارزشی با بسیار تعلیمات فراسوي در .تاباندمی او یزندگ به اي ویژه

 اغلب او که داشت وجود صمیمانه نسبتا ایمنی و خاطر آرامش نوعی باشکوه، لورنزوي اطرافیان کنارِ  در درباري

 .شدمی ناشی آموختن به شناپذیر سیري عطشِ یا جوانی، قیدي بی از که آرامشی کند،می احساس را آن کمبود

 و کشیدن رنج را، کردن مبارزه آموخت، را ریختن عرق او بود؛ همساالنش و رفقا با رو در رو اغلب او آنجا در

 اندکشان عطوفتِ  در و شان، رحمی بی و سنگدلی در استادانش، سخت نگاه در آنژ، میکل .گرفت فرا را کردن کار

 .یابدمی پدرانه نگاه

 برمی دریا روي از که مالیمی نسیم دارد، برمی رنگی صورتی شکافِ  آسمان بازد؛می رنگ دریجت به روز    

 کرده باز چهارتاق را درها بخشد؛می اي تازه روي و رنگ آن به و سازدمی خنک نرمک نرم را کاروانسرا خیزد،

 افتاده انجیر هاي برگ میان به کرده، رگذ دار تاق داالن میان از نسیم اکنون هم و اند، گشوده هوا ورود بر را راه و

  .است آورده در حرکت به مالیمت به را آنها و
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 .دارد نگران ظاهري .گردد بازمی بود، شده فراخوانده وزیر توسط اضطراري حالتِ  به اینکه از پس مسیحی،    

 .ندارد او وضع و حال به توجهی چندان آنژ میکل

 .ابدیمی تسکین و شودمی سبکبال او    

 افروخت، خواهند آتش که رسید، خواهند راه از زودي به مطربان که شودمی متوجه ها فلورانسی هاي زمزمه از    

  .نوشید خواهند شراب که

 .رودمی تابستانی شبِ شعفِ و شور مرزِ  تا و کندمی رها را خود ناگهان، به او    
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 شد، بیدار خواب از که هنگامی آنژ، میکل دیشب؛ شاید یا .مرد مونمی صبح امروز بدشگون، و انگیز اسف خبري

 آرمیده چانه روي بر سرش و بودند، شده جمع هم در هایش پنجه بود، شده پهن زمین کف که یافت حالی در را او

 .بود شده متوقف لحظه یک در دویدن حال در گویی تو .بود

 .ماند آویزان هوا در جان بی او و کرد بلند زمین از و گرفت را او کوچک ریزنقش دست آنژ میکل    

 بود، داده دست از را وزنش تمام حیوان آن که کرد احساس کرد، جمع زمین روي از را میمون که هنگامی    

 .بخشیدمی وزن و جرم حیوان آن به که بود زندگی نیروي و انرژي تنها گویی

 .بود بخشیده بیشتري کنندگیش آن به مرگ که بود کوچکی ناچیزِ  موجود او    

 قالب از را آن و نهاد قفس درون را کوچک کالبد آن او .فشردمی را قلبش چیزي که کرد احساس آنژ میکل    

 .داد قرار زمین روي و کرد جدا

 یرونب اتاق از را او زودتر چه هر تا کرد صدا را خادمی و کند، دور خود گان دیده مقابل از را آن که داد ترجیح    

 بر او .برد بیرون وجودش از نیز دادمی آزارش که غریبی اندوهِ  اثر و رد بتواند اقدام این شاید که امید این به ببرد،
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 شناختِ  به چندانی فرصت هنوز که آشنایی تازه کودكِ مرگ بر گویی که گریست اي گونه به حیوان آن مرگ

  .گریستمی بود، نکرده پیدا او
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 و بود میان در عشق خداوند از سخن که ایامی آن در بیند،می دور هاي گذشته در ضیافتی رویاي آنژ لمیک    

 ایامی نبود، زیبایی تماشاي و سیر براي جز زیبایی و نبود، ناپسند و زشت سخنوري کرد،نمی سنگین را زبان شراب

 و رفتارها در و بودند شناور و سیال ها جسم که ایامی نداشت، جایی آن در نیستی و مرگ زشتِ  لحظاتِ  که

 بسترِ  در گانش همسفره که جایی بیند،می آل ایده ضیافت یک رویاي او .نبود بندي و قید هیچ هایشان خواسته

 عوامانگی و ابتذال که جایی پرداخت،نمی جدل و بحث به الکل از شده اشباع مغزهاي با و خستگی و سستی

 .شدمی زده کنار هنر سود به دربست

 مسیحی و ارسالن مگر همه، اند، شده بدترکیب و زشت خوشی و لذت از اندازه چه تا که بیندمی را میهمانان او    

 شان نقص و عیب بی و تراش خوش هاي لب آنکه بی و کنند،می ورانداز تحقیر با را یکدیگر غریبی گونۀ به که

 .کنندمی دعوت دوجانبه چالشی به را یکدیگر نظر به بنهند، هایشان جام بر را

 به ست، خودپسندي فردِ  او که آنجا از آید؛ برنمی آن کشف جستجوي در آنژ میکل که ست رازي اینجا در    

 .اوست شخص به مربوط اوست، به مربوط گذردمی آنها بین آنچه که کندمی احساس مبهمی و گنگ گونۀ

 رسد؛می طرح یک رساندنِ پایان آستانۀ به که اي لحظه در همیشه مثل اندوهگین، هم و است شادمان هم او    

 آسمانی اثر یک کمالِ  حدِ  در سازه آن اینکه دلیل به غمگین و است رسانده پایان به را کار که جهت این از شادمان

  .نیست

 را دنیا بتوان تا کرد خلق باید اثر چند :اندیشدمی و نگردمی اند شده خود بی خود از و مست که میهمانان به او    

 ساخت؟ زیبا

 هیوالهاي آنها کند؛می بدریخت و دگرگون را ها چهره اند درآمده رقص به حوضچه در که آتشی هاي شعله    

 را او که است پوش نارنجی زنِ  یک پیکرِ  تنها .غریب و عجیب متحرك هاي سایه اند، گذشته دوران هولناك
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 از را شب که او هاي نغمه او، ظریف حرکاتِ .خوان آوازه زنِ  آن پیکرِ  است، ساخته خود محسورِ  و مجذوب

 .زندمی ضربه طبل بر وحشیانه عمومی، اعتنایی بی و تفاوتی بی آن در که او دست و ساخته، آکنده خود

 .است نگران و دلواپس آنژ میکل    

 .بشنود را او صداي و باشد وبمحب کنار در اتاق روشن سایه در دیگر بار یک بتواند کاش که کندمی آرزو او    

 .سازدمی آشفته را وجودش متناقضی احساسات .نگردمی را او غریب اضطرابی با مسیحی که کندمی احساس

 وصدا سر با و جرعه جرعه میهنانش هم که مردافکنی سنگین شرابِ  به دست که است مراقب کامال او بار این    

 .نزند کشند،می سر
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 دست از فرصتِ  کاش اي که کنیممی آرزو سربگذرانیم؛ از تکرار به را تجاربی که داریم این آرزوي غلبا ما    

 تالش بیازمائیم؛ دیگر بار را اي نشده ابراز کالم یک یا و ناموفق حرکت یک که کنیم، تجربه مجددا را اي رفته

 همیشه براي که اي دلتنگی یا و ایم، نداشته انجامش جسارت که را نوازشی یا اي، مانده گلو در صداي تا کنیممی

 .بازیابیم را است شده ناپدید و محو هایمان سینه از

 گویی است، پریشان و مضطرب خود تفاوتی بی و سردي از است، کشیده دراز پهلو بر که حالی در آنژ میکل    

 جسم در اي یافتنی دست چیزِ هیچ رد،ندا وجود ملموسی و آشکار چیزِ  هیچ .است بوده گریزان او از همیشه زیبایی

 و وحدت به هرگز آنها گریزند؛می دست هاي پنجه الي از ماسه و شن یا برف همچون چیز همه ندارد، وجود

 و مجزایند هم از که اند رس گل تودة دو آنها یابند،نمی دست عشق حرارت و شور به هرگز رسند،نمی یگانگی

 .یابندمی را راهشان و شوندمی هدایت ستاره یک خیال با و سرگردانند، تاریکی رد آنها پیوندند،نمی هم به دیگر

 که اي ادویه عطر و گردنش، بر او بیگانۀ گسیوان لطیفِ لرزش اش، شانه با را پوست این تماس او همه، این با    

 .گذردمی نارشک از تفاوت بی لذت .کندنمی عمل دیگر جادو .دارد دوست را شودمی منتشر او تنِ از

 .کنیم رها و آزاد وجودش در را آن که بگشائیم، رویش بر را عشق و شور دروازة که خواهدمی ما از او    
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 .سوزاند خواهد را خود خود، آتشِ از و آمد درخواهد پرواز به ققنوس همچون او    
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 به را دستت که شد عطا فرصت این تو به .تاس شب آخرین این که است، رسیده فرا پایان که کنیمی احساس    

 داري را آرزویش و میل تو که آن .نیست اي چاره .کنممی تفویض تو به را خود بیهوده من کنی، دراز من سوي

 فدا تو خشنودي براي را خود که کسی همان نیستم، بیشتر تو شاعر دوستِ از بازتابی جز چیزي من .نیستم من

 خواهی فراموش برد؛ خواهی رنج آن از بعدها شک، بی ببري؛ پی آن به اکنون شاید .ندارم وجود من .کندمی

 پل .شد خواهند محو آرام آرام هایمان چهره خطوط پوشاند، خواهی ما هاي چهره از را دیوارها بیهوده تو کرد؛

 اما کنی، ترسیم را اي عبوري پل قادري تو .ست یافتنی زوال چیز همه بیاورند؛ دوام کاش هستند، چیزها بهترین ها

 .بسپاري توست انتظار در که بازوانی به را خود توانینمی

 چیزي اینجا در تو گذر از .اراده شکیبایی، سرنوشت، .داندمی چه کسی کرد، خواهد حل را موارد این همۀ زمان    

 اکنون او .دریا آنسوي در نجا،آ در من، شدة محو سرزمینِ همچون .بنا یک ها، نشانه پاها، رد .ماند نخواهد جا به

 مدت آنان با که باید .ندارد وجود اند کرده حفظ را ها داستان این که کسانی سینۀ در و ها داستان در جز دیگر،

 که آنچه از گفت؛ سخن شده منقرض حیواناتِ  و شده فراموش پادشاهان خورده، شکسته نبردهاي از درازي هاي

 ترسیم بازگشت در تو که را مرزي این .یابد موجودیت دیگر بارِ  یک تا شد،با توانستمی که آنچه از و بود

 یک کرد؛ خواهند پاك و محو را آن روزي آنها کشیم،می شن روي بر چوب با که است خطی همچون کنی،می

 .باشد آمده سراغت به مرگ روز آن اگر حتی رساند، خواهی حال زمان به و کرده رها را خود تو، خودِ  روز

 .گشت بازخواهی روز یک تو    
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 لرزانِ  نورِ طالیی؛ سایۀ یک .پرداخت است، خفته نزدیکش که جوان زنِ آن تماشاي به درازي مدتِ  آنژ میکل    

 نیافتنی دست چیزِ  یا خواب فرارِ  بر را راه اینچنین گویی که اش، کرده مشت دست و ران پا، قوزك روي بر شمع

 او بازوي روي بر آرامی به را انگشتش آنژ میکل .است تیره تنش پوستِ  سازد؛می روشن و بدتامی است، بسته اي

 .رودمی اش شانه گودي تا و کشدمی

 حالت در اش چهره تماشاي به و بود گشته او خستۀ صداي مفتون او داند؛نمی جوان زن آن از چیزي آنژ میکل    

 ژوئن، آسمان در بیشمارِ گانِ ستاره شدن نمایان با قدیس، یوحناي شآت که بود حالی در این و بود، نشسته خفتن

  .شدمی خاموش آرام آرام

 .چرخدمی آنژ میکل سرِ  در اي نغمه همچون اسپانیایی واژة سه    

elefantes batallas, Reyes, 

 ها فیل نبردها، پادشاهان،

 نگاهداري و حفظ شدت به را گرانبهایش هاي سنگ گنجینۀ کودك یک که دقتی همان با را ها واژه آن او    

 .کندمی یادداشت اش دفترچه درون کند،می
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 خود خوابگاه و خانه راهی یک هر خراب و مست ها فلورانسی .کرد بدرقه کاروانسرا درِ  تا را ارسالن مسیحی،    

 را ضیافت آن از مانده جا به آثار خرینآ و چرخیدندمی محوطه در همچنان که بودند مارینگی خادمانِ تنها شدند؛

 .کردندمی آوري جمع

 .نگردمی نشیند،می خاکسترش سطح بر که اندوهی و غم به و شودمی خاموش آرام آرام که آتش به مسیحی    

 .داد خواهد دست از همیشه براي را آنژ میکل که دهدمی گواهی دلش    

 هاي آدم از هم و ونیز عامل هم همزمان طور به او ست، غریبی و عجیب جاسوس نوکرصفت چاپلوسِ  ارسالنِ    

 .دهدمی مشکوك پیشنهادات دریا سمت دو از یک هر به و است سفر در آن و این بین مدام او است؛ سلطان
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 بی براي حاضرند که بازانی دسیسه حاسدان، دارد؛ رواج ها کاخ در مرسوم بازي و تبانی و توطئه نیز اینجا در    

 است کافر و دین بی فردي اثرِ  که کفرآمیزي پلِ  این ساختِ  از ممانعت و بایزید چشم در پاشا علی ساختن اعتبار

 .بزنند بازار و بوم سرِ  بر را او رسوایی کوس و کنند آبرو بی را وزیر آن و بزنند، دست عمل هر به

 .ندارد چیزها این به ظنی سوء کمترین آنژ میکل    

 خصومتی و کینه هیچ ارسالن به نسبت اکنون او است؛ اقدامات گونه این دندة چرخ ارسالن که انددمی مسیحی    

 او براي را دسیسه یک مضونِ  و مفاد تازگی به بوسنی، در تیولی ملک یک قبولِ  ازاي در او که ویژه به ندارد،

 .دنمو پیشکش بود صاحب که آنچه هر خبر این کسب براي مسیحی .است ساخته برمال

 .بکند باید اقدامی چه که داندمی نیک کند؛می سرگشتگی و تنهایی احساس اکنون او    

 .نگاهدارد دور مهلکه از را او که باید خود محبوبِ  جان حفظِ  براي او    

 .دهد نجات آندولسی قاتل آن چنگ از را او که باید    

 .کند وداع او با آخر در و ردنگاهدا مخفی را عزیمتش برنامۀ بدهد، را فرارش ترتیب    
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 نیستم؛ خواب من .شد نخواهد باورت .خبري بی جریان این از تو .برسانم قتل به را تو که اند کرده وظیفه من به    

 .گذرانممی کالبدت میان از و دارممی بر اي نهاده میز روي که را خنجري آنگاه کند، غلبه تو بر خواب که منتظرم

 توانممی .داریم انتخاب حق همیشه ما البته .ندارم انتخاب حق من .نیست اي چاره .است فایده بی نجشر و غیظ

 قتل به را تو چنانچه شوم؛ مواجه تهدید و خطر با و کنم پوشی چشم پول از کنم؛ نظر صرف کار این از اکنون هم

 در اند، کرده خفه ابریشمی طنابِ با که را انمج بی کالبد یا و بُسُفر، هاي آب آنسوي در مرا مغروقِ جسد نرسانم،

 توانستممی بگریزم؛ دیگري کسِ هر یا و تو با شبانه توانستممی من .کنیم رویاپروري توانیممی .یافت خواهند اتاقم

 .بیندازم تعویق به بود توانم در که آنجا تا را لحظه این

 .نه یا شد خواهم موفق آیا که دانمنمی    
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 نه شاید یا .ندارم نفرتی هیچ اما آورم، گرد یکجا باشم داشته توانممی تو همنوعانِ  از که را نفرتی تمام باید    

 از سرزمین انتقام پدرم، انتقام دارم که کنم تصور فراخوانم، خود در را گذشته نیروي تمام که باید .زیاد چندان

 .گیرممی شد پراکنده و پخش دریا ساحل در که را ندارم و دار انتقام و ام، رفته دست

 .ایی نداشته آن در نقشی گونه هیچ تو که دانممی    

 مقاومت من .کنیممی مقاومت ما دهند؛می مان بازي و کنندمی جذب خود سمت به تاریکی در را ما نیروها    

 گونه به کرد، ازشنو مرا که باشد تو دستِ  خاطرة یا باشد، وحشت شودمی مانع که سدي آخرین شاید .ام کرده

 .کردمی تجربه را اي ناشناخته درخت تنۀ داشت گویی که اي

 .مهربانی و صمیمی حال این با اما نداري من به میلی تو    

 خیانت خود معشوق به که وزیر حرارتِ  و شور پر اندوهِ و رنج از من .آمد برنخواهم کار این عهدة از من    

  .نیستم برخودار خوردمی را او وجود هک سلطان حسودانۀ خشمِ  و کند،می

 .لرزیدم خود به آن اثر از تمام سالِ یک و بود دهشتناك بس که بار یک تنها گرفتم، دست در سالح بار یک من    

  .هستند نبرد هنگامۀ در کشیدن عربده و جنگ هیاهوي نیازمند یافتن شهامت براي هم سربازان حتی    

 توانممی اند؛ نهاده من عهدة به را وظیفه این آنها اتفاق کدام حسب بر و چرا که دهم ضیحتو برایت توانممی من    

 .دهدنمی تغییر را چیزي هیچ موضوع این اما کنم، صحبت ام زندگی از و خودم، از شمارت، بی دشمنانِ  از برایت

 دمیده من در را عشق جنون تو اگر .اند زده رقم مرا و تو سرنوشت داري، وحشت آنها از تو که هایی قدرت این

 .دهیم نجات را دویمان هر توانستیممی شاید اینگونه کنم، اغوا را تو چگونه دانستممی من اگر بودي،

 .نباشم کشتنت به مجبور تا باشم داشته دوست را تو که بودم این جستجوي در من    

 .است برده خوابت تو    

 .برسانم پایان به را کار باید    

 تر راحت خیلی گونه این بزنم؛ حدس را تو چهرة بتوانم اگر سختی به روشن و تاریک اتاقِ  این در خوشبختانه    

 فریاد مانعِ و بدراند را تو گلوي تواندمی ضربتی کمترین به که است نقص بی چنان خنجر این تیغۀ بود؛ خواهد
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 نفس دریابی آنکه بی کرد، خواهی احساس شودمی روان ات سینه بر که را گرمی مایعِ  جریانِ  تو شود؛ کشیدنت

 .گفت خواهند ترك را وجودت نیروها و شد خواهد بریده ات

 پیرزنی ندارم، دادن نجات براي امتی من .درآورد اجرا مرحلۀ به را اقدامی چنین سابقا امتش نجات براي جودیت    

 .ترسممی و هستم تنها من ندارم؛ سازد پنهان آن در را تو سرِ  و باشد داشته انبانی که

 هم به که است تو و من جانِ  وزنِ  با برابر وزنش ست؛ چري ینی یک خمیدة شمشیرِ از تر سنگین بسیار تیغه این    

 .باشد پیوسته

 نه و دارم رفتن شهامت نه ایستاد، خواهم حال همین به دست در خنجري با شب، دلِ در زمان، پایانِ تا من    

 .زدن ضربت جسارت
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 چرا، بداند آنکه بی کند،می وحشت شود؛می بیدار خواب از درگیري و کشمکش و فریاد صداي از آنژ میکل    

 زمین سطح از که برهمی و درهم ضرباتِ  صداي طلبد،می کمک کسی افتد؛می پایین تخت از و زندمی چرخی

 .کنندمی صدا را نامش که شنودمی و آیندمی دست به چراغ کسانی که بیندمی پیچد؛می اتاق در خیزد برمی

 .شودمی بلند زمین از سختی به    

 .است افتاده زمین روي زن یک آلودِ  خون پیکر    

 .است ایستاده آنجا پریده، رنگ حال عین در و سبعانه زده، وحشت نگاهی با مسیحی    

 بود، دریده را خوان آوازه تنِ  پوستِ و گوشت راحتی به پیش لحظاتی که را، آلدوبراندینی خنجرِ  همچنان او     

 .است گرفته باال دست در
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 زمین روي که اي برهنه پیکر از را خود نگاه تواندنمی او .ماندمی مبهوت و مات لحظه چند براي آنجلو میکل    

 و بزرگ مرتب ستا گرفته شکل اش سینه زیر در که رنگ سیاه مایع یک از اي چاله :برگیرد است شده دراز

 به است؛ رنگ پریده مهتاب همچون و شده پوشیده نامرتب موهایی با اش چهره سمتِ  یک شود؛می تر بزرگ

 .هیچ دیگر و نهایی لرزش یک کند،می جنبشی بار آخرین براي نظر

 و جوان زن آن نۀبره تنِ زیبایی از هم همزمان و اند، مانده زده بهت هایشان شمعدان با خادمان در، آستانۀ در    

 .اند شده زده شگفت صحنه آن خشونت از هم

 زدن دست شهامتِ  .شودمی خم است، شده آشکار و نمایان روشنایی در اکنون که پیکري سمت به پیکرتراش    

 .ندارد را آن به

 .چرخدمی مسیحی سمت به    

 گیج نیمه را او و کوبدمی صورتش به مشت با شود؛می ور حمله او سمت به سرعت به و دهدمی سر اي نعره    

 آوردمی باال چهره مقابل خنجر همراه به را دستش خود، از محافظت براي غیرارادي، واکنشی در مسیحی .کندمی

 مشت او روي و سر بر دیگر بار جراحت، آن از واهمه و ترس بی آنژ میکل کند؛می مجروح را آنژ میکل بازوي و

 اگر و است خورده جراحت و پرزور او است؛ نیرومند او پیچاند؛می و پیچاند،می و گیردمی را او مچ و کوبدمی

 را خنجر همینکه بلکه کرد،می خرد را شاعر هاي استخوان تنها نه بودند، نکرده وساطت موقع به مارینگی خادمینِ

 .وردآ درمی پا از را او آگین خشم ضربۀ هزاران با تردیدي کمترین بدون شد،می صاحب
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 دستش بر که داد اجازه مانوئل به .ندارد گریستن توان که است دار جریحه چنان و ناتوان چنان آنجلو میکل    

 براي او .است کرده ایجاد بازویش ماهیچۀ در یکدستی و راست توجهِ  قابل زخمِ  خنجر، ببندد؛ و بگذارد مرحم

 از و کرد، نوازش بود بیروح و سرد مرمر سنگ همچون جسمش که را خوان آوازه موهاي خفا، در بار، آخرین

 .نمود اجتناب اش، بسته چشمانِ  و چهره به نگریستن
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 .شد ناپدید سپس جسد آن    

 .یابد درمی و دریابد، تا کوشیدمی و نشیندمی تختخوابش روي درازي مدت تپنده قلبی با آنژ میکل    

 شبانه اقدامِ  این او .اوست هولناك حسادت و مسیحی وحشتناكِ انتقامِ از تهگرف نشئت عمل این که یابد درمی او    

 .لرزدمی خود بر و کشدمی تصویر به ذهن در را شاعر خونسردانۀ و

 .برساند هالکت به برباید، او از را آنژ میکل اینکه از پیش را، جوان زنِ  آن که بود داده ترجیح مسیحی    

 .لرزدمی درد و خشم از پیکرتراش    

 .بخوابد و بگذارد بالین بر سر دوباره بتواند او تا انجامید خواهد طول به ها ماه    
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 .بماند خاموش و بندد فرو لب گرفت تصمیم مسیحی    

 شدن خراب حد تا و برد پناه افیون به گریخت؛ شبانه همان دردناك، مچِ  با بود، شده دار جریحه نیز خود که او    

 آن اتاق روشن تاریک در که را خوان آوازه تصویر مکررا او ذهنِ .نگرفت صورت تغییري هیچ نوشید؛ ابشر

 با و شتافته او سمتِ  به سرعت به چگونه که آوردمی یاد به سازد؛می مجسم است، گرفته دست در را برنده سالح

 دست مبارزه از سپس او بود؛ برآمده ابلهمق صدد در و بود داده سر فریاد خوان آوازه زنِ  بود؛ شده گالویز او

 بیهوده و کوبدمی دیوار به سر مسیحی بود؛ خنجر صاحب که بود مسیحی این اکنون آنکه حال بود، کشیده

 صورت جوان زنِ  آن هاي سینه از یکی با تماس این چگونه و افتاد، اتفاق این چگونه که بیاورد یاد به تا کوشدمی

 .غلطید زمین بر آور مرگ ضربۀ آن از سپس و شد خم و سرداد آهی وا که شد چگونه و گرفت،

 .کرد پرتاب خنجر تیغۀ روي را خود که بود او این نظرش به    

 .برد نخواهد پی رفت آنچه به هرگز او    

 .است هشیار مستِ  مسیحی    
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 خود صبح فرارسیدنِ  تا جهان، بلمقا در پذیر آسیب بارویی و برج همچون او گرید؛می تنهایی در لرزد؛می او    

 .پیچدمی تیره ردایی پشمینِ در را
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 هم کافی وقت اگر حتی است؛ رسیده فرا شب زیرا ندارم، ات نامه به دادن پاسخ براي وقتی چندان بوناروتو،    

 در زودي به .است نرسیده ماتما به اینجا در من کارِ  هنوز زیرا بدهم، تو به قطعی جواب توانستمنمی هم باز داشتم،

 امروز به تا که همانگونه به کرد، خواهم اجابت برایتان برآید دستم از که کاري هر بنابراین و بود خواهم شما کنار

 صبور همه این با ام؛ خسته بسیار و  ام برداشته جراحت و اندوهم، و رنج در پیش از بیشتر من خودِ .ام کرده اجابت

 باشید، داشته شکیبایی کمی رو این از .گیرممی کار به را تالشم تمام نهایی هدف به رسیدن  براي و شکیبایم و

 .است بهتر من از بار هزار هزاران شما موقعیتِ  و وضعیت که چرا

 تو آنجلوي میکل
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 .کرد فنا را خود مسیحی    

 .باشد داشته آن عوض در پاداشی امید هیچ آنکه بی کرد فدا را خود عشق دیگر بار یک او    

 که ست چیزي آن این اکنون و .داد رهایی مرگ چنگ از را او و کرد دفاع دشمنش مقابل در فرنگی این از او    

 .شود قربانی همیشه براي خود دوست، نجاتِ  براي اگر نیست مهم است؛ شده نسیبش عوض در
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ـَکل، میخانۀ در را رویداد این او داند؛می چه کسی کرد، خواهد فراموش او      و زیباروي شاهدان آغوش در تـَحت

 او سپرد؛ خواهد فراموشی بادِ  به دهندمی مال و مشت را رانش عضالتِ  و آیندمی که مانندي حوري آوازخوانان

 .برد خواهد یاد از خطاطی و شعر هنرِ  هاي زیبایی در را همه

 .دهدمی دلگرمی و تسلی اندکی او به که است نوش و شعی آغازِ  و شب رسیدنِ  فرا تنها گرید؛می اغلب او    
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 فالنل، جنسِ  همان از ردا یک فالنل، تنۀ نیم دو است، شده آغشته خون به و پاره یکی که پشمین پیراهن چهار     

 که ردیگ کاغذ دو است، شده پر نقاشی از که کاغذ ورقه چهار شکسته، آیینۀ یک مرکب، شیشۀ وتعدادي قلم سه

 که اي نقره جعبۀ یک جامدادي، یک در قرمز مداد چند پرگار، یک کفش، جفت سه است، شده نگارش رویشان

 اتاق در که ست اقالمی تمام کاملِ  صورتِ  این فلز، همان جنسِ  از پیاله یک و است، شده ریخته نمک درونش

 .گردید ثبت دفتر در یعثمان کاتبانِ توسط منظم طور به و شد یافته عزیمتش از پس آنژ میکل

 رنجِ  از کرد،نمی رهایش و بود اش پی در که مرگ حضور از او .گفت ترك را قسطنطنیه مخفیانه آنژ میکل    

 به که خیانتی از نبود، جبرانش براي مجالی دیگر اکنون و بود کرده رهایش پاسخ بی ندانسته که عشقی آن خاطرة

 که فشاري از بود، خورده قدرتمندان از که فریبی از بود، کرده او به حسادت و رشک سرِ  از مسیحی باورش

 به کردنِ خدمت و کار سرگرفتنِ از و بازگشت به که امیدي از نیز و آوردند،می او به بازگشت براي برادرانش

 از اینبار بود، گریخته رم از سرشکسته و دار جریحه و درمانده که این از پیش ماه سه همانند درست داشت، پاپ

 .گریختمی قسطنطنیه

 .کرد ترك را استانبول پولی هیچ بدون او    

 .نشد آفتابی مارینگی خانۀ در دیگر مسیحی    

 .بیاید کنار خودش با نتوانست مسئله این حل براي او بفرستد؛ او دنبال به را کسی که داشت تردید آنژ میکل    
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 همه ترتیب دورادور ارسالن که است غافل او کرد؛ ریزي طرح را خود فرار برنامۀ مانوئل همدستی با پیکرتراش    

13آنکونا در را او که ونیزي قایقی برایش است، داده را چیز

4

 اعظمِ  قسمتِ  و نموده پا و دست کرد خواهد پیاده 

 .است پرداخته را سفرش هزینۀ

 .کنندمی باز خود سرِ  زا است مانده سرگردان ساحل ود مابین که ار مزاحم نرمندِ ه آن آنها    

 مجروح پیکري مگر چیزي آسمانی، همتاي یب آنجلوي میکل هر،ش دیوارهاي ایینِپ رد سکلها رد زیمتش،ع شبِ     

 را ها بادبان زودتر چه ره که دارد شتاب و است پوشانده یاهیس خفتانِ  لباسِ  رد را ودخ که یستن دهز حشتو و

 .بیابد فلورانس زادگاهش هرش در را خود وا و کنند افراشته

 هرگز آنژ میکل که پلی است، مایانن پل داربستِ   سیاهِ  هیئت رشان،س پشت در ورتر،د متر دص ندچ اال،ب آن    

 .دید نخواهد را آن

 .کشدمی آغوش در یارِغایب ايج به را او وییگ که وريط گیرد،می آغوش در را انوئلم درازي مدت او    

 جراحتِ  به ار درد این کند،می حساسا اش سینه در را گیگن دردِ  او .شودمی کشتی بر سوار آنگاه آنژ میکل

 .شودمی پر اشک از چشمانش دهد؛می نسبت دستش

 آن در نیز را ها واژه آخرین ینا آن در هک اي فترچهد باشد،می اش دفترچه برد،می خود همراه به که شیئی تنها    

 .نهدمی سر پشت ار سلطان قصر و رمسراح اندازِ  چشم کشتی که الیستح در این و کند،می درج

 درخشیدن میدن،د سپیده شدن، پدیدار    

 شدن خاموش زدن، وسوس شدن، فلکی صورت    

 

******* 
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  Ancône  - Ancona   مرکز استان مارکھ در ایتالیا 
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 که نیست مایل دیگر او .گردد بازمی سرعت به بود، ساخته پنهان ها قایق پناه و پشت در را خود که مسیحی    

 بر که رنگی سیاه پاروهاي :مگر ندارد، وجود کردن نظاره براي چیزي دیگر کند، نظاره و تدبایس آنجا این از بیش

 .بدراند هم از را شب سیاه پوشش تواندنمی که چهارگوشی بادبانِ  و زنند،می ضربه گون تیره امواج تنِ

ـَکلتـَ  هاي دخمه در تا رودمی شود، گور گم شهر هاي کوچه پس کوچه در تا رودمی او      پنهان ها چشم از حت

 خنجر است، نگاهداشته خود نزدِ  را خنجر آن ویژه به و فیل نقاشی آن تنها او آنژ، میکل خاطرات تمام از گردد؛

 سوزاند،می را شکمش پوستِ  آن گرماي اکنون هم و است نهاده لباسش هاي الیه بین در که ایی طالیی و سیاه

 .باشد درآمده هیجان هب گرما شدت از آن تیغۀ گویی که طوري

 

 

 

 

******* 

 

 

   



 با آنان از نبردھا، پادشاھان و فیل ھا سخن بگو  ماتیاس ِانَر

                                           وفب وایآ �� �                                                                                                                                                 ١١٢

 

 

 

 

 پسگفتار

 

 زلزلۀ کند،می آغاز را سیستین کلیساي کارگاهِ  در کار آنژ میکل که اي لحظه در ،1509 سپتامبر چهاردهم در    

 ار زلزله این از وارده دلخراش و بار مصیبت خسارات دقت با نگاران وقایع .کوبدمی هم در را استانبول وحشتناکی

 کودك و زن و مرد هزار چندین اند؛ شده نابود کلی به خانه هفتاد و هزار و مسجد نه و صد :کنندمی توصیف چنین

 به سوارکار صد پاشا مصطفی وزیر خانۀ در تنها که کنندمی حکایت .اند شده دفن آوارها زیر در و اند باخته جان

 قرار دریا سمت در که شهر باروهاي و برج و دیوارها از بخش آن .اند رسیده هالکت به شان اسب سیصد همراه

 از بزرگی بخش و فقرا نوانخانۀ .اند ریخته فرو کلی به دارد قرار شهر سمت در که بخشی آن و نیمه، تا دارد

 را بیزانس دورة هاي موزائیک که پوششی و اندود ایاصوفیه، کلیساي در .است شده نابود بایزید مساجد مجموعۀ

 نگاهداري و حفظ کلیسا آن از خوبی به که را، مسیحی قدیسین چهرة نقاشی و اند کرده ریزش دندبو پوشانده

  .اند ندیده آسیبی کوچکترین زلزله از ها موزائیک از یک هیچ مسیحیان، گفتۀ به .اند ساخته آشکار کنند،می

 هایش پایه زلزله از پیش تا که آنژ میکل پلِ  از نگاهداري و حفظ فکر در هیچ مسیحی قدیسین صورت، هر به    

 آوارهاي ریزد؛می فرو لرزه اثر در سازه آن :نیستند بودند، داده انجام را هایش تاقی اولین ریزي پی و بودند زده را

 آن از کسی دیگر و شوند،می سرازیر بُسُفر سمت به اند شده غضبناك لرزه زمین شدت از که هایی آب با آن

   .آورد نخواهد میان به صحبتی

 

 سیستین کلیساي داربست روي همچنان خمیده، کمر با آنژ میکل که حالی در ،1511 اوت پنجم در بعد، سالِ دو    

 و اسب روي بر او .شودمی کشته نبرد حینِ در عثمانی اعظم وزیر .گذرد درمی پاشا علی دیوارنگاریست، مشغول
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13تّکه شیعیان شورش تا کندمی تالش که حالی در اش، چري ینی سربازان میان در

5

 یکی پیکانِ  توسط بخواباند، را 

 پارس، جدید شاه اسماعیل، شاه توسط او شدن کشته انتقام که کنندمی حکایت .بازدمی جان شیعی کمانداران از

 قدرت، سریر بر جلوس براي یاغیان و شورشیان از استفاده از پس اسماعیل شاه .شودمی گرفته هولناکی شیوة به

 آبِ  از دیگی درون به زنده زنده را او و کندمی دستگیر را وزیراعظم قاتلِ خود، قدرتمند همسایۀ خوشایند ايبر

 نگهبانانشان توسط و شد پخته کامال اینکه تا کشید بسیار هاي نعره برگشته بخت آن که گویندمی .اندازدمی جوش

 .شد بلعیده ولع و حرص با

 پشتیبان، و حامی بی لخمرِ ا دائم رماندةد اعرش آن .دهدنمی تغییر مسیحی براي ار یزيچ هیچ دهشتناك انتقام این    

 توسط دمآ خلقِ  آن در هک اي قاشین همان شود،می خاموش معروف تاقِ  آن يدیوارنگار تکمیلِ زا پیش حتی

 شاعر آن چهرة هب زیادي بسیار شباهت که شودمی مشاهده نآ در اي چهره و ستا شده کشیده صویرت به خداوند

 .دارد ترك

13.رسندنمی یکدیگر به هرگز که اي کشیده انگشت دو    

6

 

 یک یافتنِ رايب هایش تالش اینکه زا پس تنهایی، و فقر رد ،1512 ژوئیۀ روزهاي از کیی غروبِ  در مسیحی    

 :اوست اشعار آخرین زا یکی ترجمۀ نای .مرد خواهد ماند،می نتیجه بی دیگر حامی

 خالقا

  جسمم که تا 

 نکند نوازش دوست سینۀ

 .مفرست گورم راهی 

 به فقط یا شد، آلوده خون به دستش ناخواسته و بود دین بی چون شاید گیرد،نمی قرار اجابت مورد او دعاي    

 به صدایی با و شاعرانه فضاي از دور به سرانجام مسیحی نبود؛ شایسته و سزاوار هایش نیایش که ساده دلیل این
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5

  Tekké 
1 3

6

  La Création d'Adam de la Chapelle Sixtine 

 سقف بـــر )دوم ژول( دوم ژولیوس پاپ فرمان بھ را آن نقاش پیکرتراِش  کھ آنژ میکل اثر "آدم آفرینش" دیواری نقاشی بھ اشاره

  . است شده نقاشـی  میالدی ١۵١١ سال در کلیسا این مشبک سقف روی بر کھ است قابی نھ از قاب چھارمین اثر این . زد نقش سیستین کلیسای

 در . بخشدمی زندگی آدم بھ بخش حیات دمی با خداوند آن در کھ است آفرینش کتاب از انجیل ھایداستان از یکی دنِ کشی تصویر بھ انسان، آفرینش

 )مترجم( . است انسان بدن آناتومی بر نقاش باالی تسلط نشانگر کھ شودمی دهمشاھ جزئیات با انسان مغز از عرضی برشی تصویر، راست نیمۀ
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 مغرب، اذان نداي در سرعت به که صدایی گردد،می خاموش دورگه و خشن دمِ  یک برآوردنِ  و افتاده خس خس

 .شودمی گم است، انداز طنین شهر شمارِ بی هاي مناره از که

 

 .بود عالقمند پل به اهراظ دوم بایزید سلطان     

 از اش امپراطوري شامل اروپایی ایالت چهار و سی و آسیایی ایالت چهار و بیست در که اي هنري اثارِ میان از    

13ارماك کیزیل روي بر تاقی نه پلِ  یک :اند کرده ثبت چنین ماند، جا به او

7

13اُسمانجیک در  

8

 چهارده پل یک ؛ 

ا روي بر تاقی 13ساکاری

9

14هرُمس روي بر تاقی نوزده پل ؛ 

0

ن در   14ساروخا

1

14خابور روي بر تاقی شش پلی ؛ 

2

 و ، 

14لتاوا روي بر تاقی هشت پل یک

3

 حوالی در ارتش عبور براي محکم و کوتاه تاقی یازده پل یک ارمنستان؛ در 

14اِدیرنه

4

 و ها نهر و کوچک هاي رودخانه روي بر اتفاقی طور که اي چوب هاي پل آوردنِ حساب به بدون ،

 آنها با تفاقیا طور به که حکومتی مسئوالن و مجریان یا ها چري ینی که انداختندمی بااهمیت چندان نه جویبارهاي

  .کنند گذر رویشان از بتوانند بودند شده روبرو

14دیِمتوکا راهِ  در ،1512 در سلیم، پسرش نفع به سلطنت از گیري کناره از پس اندکی او    

5

 زادگاهش، یعنی ،

 دولئونار امضاي به استانبول، در بزرگ اثرِ  یک رویاي که مردي نرسید؛ آنجا به هرگز و بست فرو جهان از دیده

 خوراند او به سلیم سرسپردة مزدوران از یکی که سمی توسط پروراند،می سر در بوئناروتی آنژ میکل یا داوینچی

14آییا روستاي نزدیکی در او .درآمد پا از دلتنگی و اندوه چون دیگري سموم یا و

6

14آندریُنپل جادة در ،

7

 کنارِ  در ،
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  Qizil Ermak  (مترجم) .کیزیل اِرماک یا رودخانۀ ھیالس معروف بھ رودخانۀ سرخ کھ در شرق بھ دریای سیاه میریزد 
1 3

8

  Osmandjik    (مترجم) .اُسمانجیک ــ شھری در بخش آسیایی ترکیھ کھ در شمال غربی شھر سیواس واقع شده است 
1 3

9

  Sakarya    .سومین از طوالنی ترین رودخانۀ ترکیھ واقع در فریگیھ در بخش باختری ترکیھ معروف بھ آسیای صغیر یا آناتولی
 (مترجم)     

1 4

0

  Hermos        (مترجم) .رودخانۀ کوچکی در ترکیھ کھ امروز بھ گدیز تغییر نام یافتھ است 
1 4

1

  Sarukhan   
1 4

2

  Khabour   
1 4

3

  Valta 
1 4

4

  Edirne          (ویکی پدیا) .استان ِادیرنھ یکی از استان ھای کشور ترکیھ است کھ در منتھی الیھ غرب این کشور قرار گرفتھ است 
1 4

5

  Dimetoka 
1 4

6

 Aya 
1 4

7

 Andrinople 
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 جان رنگش، طالیی و قرمز چادرِ  سایبانِ  زیر در عبارتی هب بودند، کرده اطراق اش سایه در که کوچکی پل ستونِ

  .کرد تسلیم آفرین جان به

 

 .سازد آماده رفتن رايب را خود ات رسدمی آنژ میکل به نوبت ،6154 فوریۀ در بعد، درازي مدتِ     

 تابخانه،ک یک کلیسا، یک نمازخانه، یک دیواري، نقاشی مکعب متر صدها مرمر، بزرگ مجسمۀ نه و بیست    

 شعر سیصد فلورانس، استحکامات رم، در میدان یک قصر، چندین کاتولیک، جهان پرستشگاهِ مشهورترین گنبد

 :است خورده پیوند نبوغ به و زیبایی به هنر، به همیشه که نامی و طرح، و نقاشی زیادي مقادیر عاشقانه، و تغزلی

 سال شصت یعنی سالگی، نه و هشتاد سن به رسیدن از پیش روز چند تا آنژ میکل که ست چیزي آن این آري،

 جهان از دیده ثروتمند او و پیونندمی حقیقت به آنژ میکل رویاي .نهدمی جا به خود از قسطنطنیه، به سفرش از پس

 است، خداوند دیدار آرزویش .گذاردمی جا به بسیاري دارایی و افتخار و شهرت اش خانواده براي او :بنددمی فرو

  .دارد باور سخت را او که زیرا آمد، خواهد نائل دیدار این به شک بی و

 .درازیست بسیار زمان سال، شصت    

 موي تارِ  خاطرة به دلبستگی و شناخت عدم چون هایی مضمون با چند اي عاشقانه اشعار او فاصله، این در    

 .سرود رفته دست از محبوبی

 .اندیشدمی رفته دست از دوستِ  به و کشدمی دست بازویش روي شدة سفید زخمِ  ردِ  به او اغلب،    

 است، آمیخته کامی تلخ به که حساس و ظریف خوشایندِ لحظۀ یک از مبهم اي هاله تنها او براي استانبول از    

 خشونت از ناشی رنج و دردِ  و است، گرفته زنگار زمان گذر در که لذاتی ظریف، اشکالِ  دوردست، در اي موسیقی

 نوازش دیگر که هایی چهره شد، دستگیریشان از مانع زندگی که دستانی رهایی :است مانده جا به کستش و

  .اند نشده برپا هنوز که هایی پل شوند،نمی

 

 

******* 
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 هایادداشت

 

 از است یقول نقل آید،می میان به سخن ها فیل و پادشاهان از که آنجا یعنی است، آمده آغاز در که اي نوشته    

14کپلینگ

8

14زندگی عیوب کتابِ  دیباچۀ از که 

9

 .است شده گرفته او 

 به را آنها توانمی سادگی به هک است مواردي است، گرفته قرار ام عالقۀ مورد ینجاا در هک موضوعاتی وردم در    

 :داد شرح زیر صورت

ـُـندیوي آسکانیو توسط تفصیل به آنژ میکل از سلطان دعوت      شده نقل )آنژ میکل دوست و نویس حال شرح( ک

15وآزاري جورجیو است،

0

 شاخ روي بر پلی براي داوینچی لئوناردو نقاشی .است آورده میان به ذکري آن از نیز 

 .شودمی نگاهداري و حفظ آن از میالن علمی موزة در و است موجود درستی به طالیی

 از را آنها من و معتبرند است شده آورده اینجا در هک سانگالو یا بوناروتو برادرش به آنژ میکل هاي نامه    

15کارتاجیو

1

 فرستاد سانگالو براي آنژ میکل که ایاصوفیه به مربوط هاي طرح و ها نقشه .ام کرده ترجمه و گرفته 

 .است موجود واتیکان حواریون کتابخانۀ در
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 Rudyard Kipling   

 نوبل جایزه برنده و ھندی اصلیت با انگلستان کشور اھل نویسرمان و نویسنده )١٩٣۶ ژانویھ ١٨ - ١٨۶۵ دسامبر ٣٠( کیپلینگ رودیارد ژوزف
 )پدیا ویکی( .بود ادبیات
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  Life's Handicap) Les Handicaps de la vie – Au hazard de la vie), 1891 Kipling 

1 5

0

  Giorgio Vasari   
 تاریخی ھای داستان مجموعھ اولین کھ "معماران و پیکرتراشان نقاشان، بھترین زندگی داستان" اثر خالق و ایتالیایی نویسندۀ و معمار نقاش،
 )مترجم( .باشدمی ھنر بھ راجع
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1

  Cartagio  مکاتبات میکل آنژ 



 با آنان از نبردھا، پادشاھان و فیل ھا سخن بگو  ماتیاس ِانَر

                                           وفب وایآ �� �                                                                                                                                                 ١١٨

 داركم آرشیو رد خیراا ست،ا شده داده نسبت آنژ یکلم به که "طالیی شاخ روي بر پلی پروژة" اولیۀ طرح    

 .است شده یافت بود، مانده جا به اتاقش رد او از که شیائیا فهرست مچنینه عثمانی، مپراطوريا هب مربوط

 .است آمده معماري عناصرِ  دومِ  کتاب بتدايا در درستی هب ویتروو ثرا دینوکرات داستانِ     

 و طائفه پادشاه خرینآ المعتمد، پرماجراي الِ ح شرح زا پیزوديا به مربوط آندولس، زیرِ و و سلطان داستانِ     

 .باشدمی سویل

15قاپی توپ هاي گنجینه ویترینِ در طالیی، هاي گی برجسته با سیاه پوالدینِ  خنجرِ     

2

 شده گذاشته نمایش به  

 .است

 در است، شده منعکس نجاای در که او شعر از اي گزیده اضافۀ به ،"شهرانگیز" پریستینایی مسیحی زندگی شرح    

15جیب دوم جلد در ویژه به و عثمانی، ادبی داستانهاي تمام

3

 .باشدمی موجود 

 گاه در تفصیل به من، فاالچی مانه ِمناوینو، جنوایی زادة نجیب و پاشا، لیع وزیرش وم،د ایزیدب ندگیز داستان   

 .است شده مستند یشینپ یا معاصر شمار

 .دارد واقعیت متاسفانه وردآ بار به که هایی زیان و خسارات یزن و وبیدک رهمد 1509 در ار استانبول که اي زلزه    

 .دانمنمی چیزي بقیه، مورد در     
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  Topkapi   
 شده واقع مرمره دریای و طالیی شاخ بین کھ است عثمانی امپراطوری معروف قصرھای از استانبول در واقع سرا قاپی تاپ یا اپیق تاپ کاخ

 )پدیا ویکی( .است
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  Gibb 
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سخن ناشر  

  

ستبدادي  آموزش و پرورش و باال بردن سطح آگاهی جامعه یکی از وظایف مهم دولت هاست. دولت هاي ا

سواد،  ستند. حکومت کردن بر گروهی مردم بی شد و آگاهی مردم ه شدید ر سور و مخالفان  سان شقان  عا

ـ یار مطلوب تر و راحت تر از حکومت بر مردمی خرافی و نا آگاه از حقوق خویش براي یک دیکتاتور  بسـ

است که به حقوق خویش آشنا هستند.  

سطح فهم و آگاهی مردم امکان فرمانروایی  شتن  ستبد با پائین نگاه دا ستم هاي دیکتاتوري، م سی در 

سال به 32 هزار  شده در  سالمی تعداد عنوان کتاب چاپ  شتري براي خود مهیا می کند. در جمهوري ا بی

ـد ـتمی  اسـ که ارزش علمی این رسـ که بیش از 97٪ این کتابها، کُتب دینی و فقهی و جعلیات و خرافاتی 

سالمی با  ست.  جمهوري ا سال ا سرانه مطالعه در ایران بطور واقعی 2 دقیقه در  ست. میزان  صفر ا کُتب 

ـاز ــانده که از این مقدار 15 دقیقه مربوط به مطالعه آمار  ي و جعل و تزویر این رقم را به 75 دقیقه رس سـ

ست که البته این آمار در  شریه خوانی ا کتاب 21 دقیقه قرآن و دعا و  32 دقیقه روزنامه  و7 دقیقه دیگر ن

ـد ـتچون اگر ملتی فهمید و بیدار  ـشـ دیگر به راحتی بازیچه  ـتمداراندسـ  ـسـی وشـیادان اسـ بین المللی 

سیاسی داخلی نخواهد شد. هدف ما آشنا کردن بیشتر مردم با کتاب و کتابخوانی و بیدار کردن خفتگان 

و نا آشنایان به حقوق انسانی خویش است. تا آگاه نشویم نمی توانیم زنجیرهاي بردگی و حقیرانه زیستن 

را پاره کنیم.  

هدف ما  در اختیار قرار دادن رایگان  تمام کتابهاي صوتی و ممنوعه و کمیاب براي هموطنان داخل کشور 

است که به دلیل سانسور و ممنوعیت یا از لحاظ اقتصادي براي تهیه کتاب در مضیقه می باشند.  

ـور ـتبدآواي بوف، با این تفکر که  ین رنگارنگ و دور کشـ ایران در طی دوره هاي متمادي در زیر یوغ  مسـ

نگاه داشته شده از قافله فرهنگ و تمدن بشري و غرق شدن در منجالب مذهب و خرافات، احتیاج مبرم 



�

ــتن به قافلهي تمدن جهانی  دارد،  به  رفُرم و مبارزه فرهنگی براي بیرون آمدن از این منجالب و پیوس

بوجود آمد.  

صورت  شده ب سور  سان شکالت و موانع پیش رو، هزاران کتاب ممنوعه و  شته با تمام م سالهاي گذ در طی 

صوتی و پی دي اف در اختیار عالقمندان و اقشار مختلف فارسی زبان در ایران و جهان قرار گرفته است.  

 در سال 2019 انتشاراتی آواي بوف در راستاي کمک به نویسندگانی که به علت سانسور قادر به چاپ آثار 

ستاي  شارات جهانی نمود که افتخار دارد در را ستند،  اقدام به ثبت خود تحت عنوان انت خود در ایران نی

عبور از سانسور و با هدف گردش آزاد اطالعات براي ایرانیان داخل، بصورت رایگان در نشر  آثار سانسور 

شده اقدام و این آثار را ثبت جهانی نماید.  

سرخورده و  سور ج.ا خورده و  سان شان به گیوتین  سیر شود اگر م لذا از تمامی همراهان عزیز دعوت می 

ناامید از انتشار کتب و آثار خود شده اند یا کسی را می شناسند که در این مسیر قدم گذاشته، نشر آواي 

بوف با افتخار این فرصت را براي  ثبت و انتشار  تمامی این آثار  فراهم نموده است.  

  

  

نشر آواي بوف  
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