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اومبرتو اکو و غالمرضا امامی ـ ایتالیا



سخن مترجم
بولونیا شـهری قدیمی و فرهنگی در شـمال ایتالیا به دو چیز شهره است: به 

کهن  ترین دانشگاه جهان با قدمتی بیش از نهصد سال، نزدیک دو برج بلند، 

برجی راست و برجی کج و به اولین نمایشگاه جهانی کتاب کودکان با پیشینه 

و تاریخی بیش از نیم قرن. 

هر ساله چهره  ای نامی و فرهنگی مهمان ویژه است و گشایش نمایشگاه بر 

عهده ی اوست. نمایشگاهی که از سراسر جهان، ناشران، نقاشان، نویسندگان، 

معلمان، کودکان و نوجوانان در آن با شور و شوق شرکت می کنند. 

چند سال پیش بانو فرارا، مدیر فرزانه ی نمایشگاه مژده داد که امسال اومبرتو 

اکو نمایشگاه را می  گشاید. از سر مهر دعوت کرد که در آن مراسم حضور یابم، 

از نزدیک با اومبرتو اکو آشنا شوم و از هم سخنی و فیض حضورش بهره ببرم. 

بانـو فـرارا ایران را می  شـناخت. هفته  ای در تهران میزبانـش بودم و وی در آن 

سفر مجموعه  ی کتاب  های برگزیده  ی نمایشگاه بولونیا را به کانون هدیه داد. 

اومبرتو اکو رئیس دانشکده ی انسان شناسی و استاد دانشگاه بولونیا بود. 

کتـاب بـه نام گل سـرخ وی بـه زبان  های بسـیاری ترجمه شـده و در جهان 

خوش درخشیده بود. هرچند که وی دوست نداشت او را تنها داستان نویس 

بنامند. اکو، فیلسـوف، نشانه شـناس، اسـتاد قرون وسـطی، منتقد، نویسنده 

و محقـق یگانـه  ای بـود. می  تـوان وی را از غول  های قـرن نامید که در همه ی 

زمینه  های فرهنگی نامور بود. 

می  دانسـتم که کتابی یگانه با تصویرهای جذابی با نام سـه قصه نوشـته. 
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کتابی که خود می  گفت این داستان  ها برای همه   است. از نه ساله تا نودساله. 

از وی خواستم که رخصت دهد کتاب سه قصه را به فارسی برگردانم. پذیرفت. 

بـا نگاهی مهربان و لبخندی گفت: «سـه قصـه را خوانده  ای؟» گفتم: «آری، 

اما شـما و شـاعر شـهیر ما موالنا پس از چندین قرن گویی از یک چشـمه  ی 

زالل نوشیده  اید.»

گفت: «چطور؟»

داسـتان موالنا را در مثنوی گفتم که چهار فارس و ترک و عرب و رومی در 

پی انگور بودند و هر یک به زبان خویش سخن می گفتند و با هم درگیر شدند 

و به قول خداوندگار سخن موالنا: 
نفـر جنگـی شـدند تنـازع آن  ــددر  ــل بدن ــا غاف ــّر نام  ه ــه ز ِس ک
پـر بدنـد از جهـل و از دانـش تهیمشـت بـر هـم می  زدنـد از ابلهـی

گفت: «چه قصه  ی زیبا و عمیقی.»

گفتم: «چقدر شبیه قصه ی سه فضانورد شماست.»

سـه چینی و آمریکایی و روسـی به فضا می  روند و هر یک به زبان خویش 

ترانـه می  خواننـد و یاد مادر می  کنند اما قصه ی موالنا در زمین روایت شـده و 

قصه  ی شما در ماه می  گذرد. 

صمیمانه خندید و گفت: «سفارشت را به ناشر می  کنم.»

دلدادگان داسـتانی  اسـت برای همه ی زمان  ها، زبان  ها و مکان  ها. داسـتان 

آزادی انسان   است و پیروزی عشق. 

قصه  ای نامکرر که همیشه تازه و خوش و خواندنی  است. 

غالمرضا امامی 

۱۰
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روزی روزگاری...
شـاید خواننده هـای کوچولویـی که خیلی به افسـانه ها 

عالقه دارند بگویند:
»یک شاهی بود!«

نه خیـر آقا! قصه ی پینوکیو این طوری شـروع می شـود 
ولی قصه ی پینوکیو واقعی نیست.

قصـه ای که می خواهیم برای شـما تعریـف کنیم، تقریبًا 
واقعی است. می گویم »تقریبًا«، چون کسی که این قصه را 
تعریف کرد، نجیب زاده ای اسـت به نام آلساندرو که حدود 
دویسـت سـال پیش در میـالن زندگی می کـرد و چهره ی 
زیبایی داشـت. چهره ای که شـبیه چهره ی اسـب غمگینی 
بـود. آلسـاندرو می گفـت قصه را سـال ها پیـش در میان 
برگه هایی مربوط به چهارصد سـال پیش پیدا کرده است، 

یعنی زمان قصه ی ما حدود قرن شانزدهم است.
خـب، بگذاریـد قصـه را از اول شـروع کنیم. بلـه، روزی روزگاری 

پادشـاهی بود، پادشـاه اسـپانیا. اما در قصه ی ما اصاًل از او خبری 

نیسـت، مگر دورادور. در آن زمان، کشـیش بسـیار ترسـویی زندگی 

می کـرد. آن قـدر ترسـو کـه کافی بود باد پنجـره ای را به هـم بزند تا 
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خودش را از ترس خیس کند. )ببخشید که از این اصطالح بی ادبانه 

اسـتفاده می کنم. شما سـعی کنید هیچ وقت از این حرف ها نزنید؛ 

ولی من ناچارم، چون کشیش قصه ی ما واقعًا همین قدر ترسو بود.(

شـاید بپرسـید چطور ممکن اسـت کشیشی از احکام اخالقی 

انجیـل پیـروی نکند؟ چـون طبق دسـتور انجیل، کشـیش باید 

خوب، بخشنده و شجاع باشد و از پیروانش دفاع کند. مگر در 

کتاب هـای تاریـخ نخوانده ایم که کشـیش های زیادی در مقابل 

باندهای مافیا و تبهکاران ایسـتادگی کردند و کشـته شـدند؟ اما 

نویسـنده ی قصه ی ما که چهره ی اسـب مانندی داشت، با اینکه 

مسـیحی مؤمنی بود، می دانسـت انسـان ها ممکن اسـت ترسو 

یا شـجاع باشـند و این به شغلشـان ربطی ندارد و می دانسـت 

چـون زندگـی در آن دوره خیلی سـخت بوده، بسـیاری از مردم 

بـرای این کشـیش، راهـب یا راهبه می شـدند که فقیـر بودند و 

می خواسـتند خـرج زندگـی را در بیاورنـد و از گرسـنگی نمیرند، 

آن هـا بـرای احسـاس وظیفـه و فداکاری کشـیش نمی شـدند. 

برای همین، کسانی پیدا می شدند که بدون توجه به دستورهای 

انجیل، کشـیش می شـدند تا زندگی شان را پیش برند.

دوره ی سـختی بود. قصه ی ما در استان لومباردی ایتالیا اتفاق 
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اسـتفاده می کنم. شما سـعی کنید هیچ وقت از این حرف ها نزنید؛ 

ولی من ناچارم، چون کشیش قصه ی ما واقعًا همین قدر ترسو بود.(

شـاید بپرسـید چطور ممکن اسـت کشیشی از احکام اخالقی 

انجیـل پیـروی نکند؟ چـون طبق دسـتور انجیل، کشـیش باید 

خوب، بخشنده و شجاع باشد و از پیروانش دفاع کند. مگر در 

کتاب هـای تاریـخ نخوانده ایم که کشـیش های زیادی در مقابل 

باندهای مافیا و تبهکاران ایسـتادگی کردند و کشـته شـدند؟ اما 

نویسـنده ی قصه ی ما که چهره ی اسـب مانندی داشت، با اینکه 
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بـرای این کشـیش، راهـب یا راهبه می شـدند که فقیـر بودند و 

می خواسـتند خـرج زندگـی را در بیاورنـد و از گرسـنگی نمیرند، 
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انجیل، کشـیش می شـدند تا زندگی شان را پیش برند.

دوره ی سـختی بود. قصه ی ما در استان لومباردی ایتالیا اتفاق 

افتـاد. بخـش بزرگی از 

این استان تحت فرمان 

حکومـت اسـپانیا بـود. 

حاکمـان  اسـپانیایی ها 

زورگویی بودند و اشراف 

ایتالیا هم به آن ها کمک 

می کردند. محل زندگی 

اسـپانیایی ها یا در شهر 

میـالن بود یا قلعه های تاریـک و قصرهای کوچکی در بلندی های 

اطـراف شـهرها و روسـتاها. مزدورها و آدم کش هـا از این قلعه ها 

محافظت می کردند.

این مزدورها چه کسانی بودند؟ امروزه به آن ها می گوییم محافظ 

شـخصی؛ اما دقت کنید، آن ها واقعًا آدم های وحشـی و بدجنسی 

بودند که دسـت به کارهای بسـیار بدی می زدند. بعضی از اشـراف 

نادان ایتالیا آن ها را از زندان یا مجازات های دیگر نجات می دادند 

و استخدامشـان می کردنـد و آن هـا هم در عوض حاضـر بودند به 

دستور اربابشان دست به هر جنایتی بزنند.

این تبهکاران را خیلی راحت می شـد شـناخت. قیافه شان طوری 
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بـود که به محض دیدنشـان ترس به جان 

آدم می افتـاد. همه جـور سـالحی هم به 

خودشـان می بسـتند: خنجر، شمشـیر، 

تپانچه، تفنگ چخماقی. به موهایشان تور 

می بستند و روی چهره شان می انداختند 

تا هروقت خواسـتند شر به پا کنند، 

کسی آن ها را نشناسد.

بدانیـد  می خواهیـد  اگـر  خالصـه، 

ایـن تبهکاران چه شـکلی بودند، دزدان 

دریایـی فیلم هـا را به یـاد بیاورید. 

اما آن قدر وحشی و بدجنس بودند که دزدان دریایی 

در مقایسه با آن ها فرشته به نظر می آمدند.

بگذریـم. کشـیش ترسـوی ما که قصـه اش را روایـت می کنیم، 

اسـمش ُدن آبوندیـو بود و در دهکـده ای زیبا در 

سـاحل دریاچه ی کومو زندگی می کرد. شـبی، 

وقتی آرام به سـوی خانه اش می رفت، در راه 

بـه دو تـن از این تبهـکاران برخـورد که انگار 

منتظـرش بودنـد. تـا آن هـا را دیـد، همان طور 
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کـه قبـاًل گفتم، نزدیک بود خـودش را خیس کند ولـی برای آنکه 

بی ادبی نشود، حرفم را تکرار نمی کنم. تبهکاران به کشیش گفتند: 

»جنـاب کشـیش، گویا فردا قرار اسـت عقد دختری بـه نام لوچیا 

موندال را بخوانید که نامزدش جوانی است به نام لورنزو ترامالینو. 

آقـای کشـیش! ایـن کار را نکنید! این عقد را انجـام ندهید، وگرنه 

بد می بینید.« الزم نبود بگویند چه پیشامد بدی در انتظار کشیش 

بود. چون از خنده و دندان های تیز ببر مانندشان، پیدا بود که اگر 

این عقد را بخواند، چاقو، گلوله یا هر دو نصیبش خواهد شد.

کشـیش دن آبوندیـو کوشـید بـه این تهدیـد اعتـراض کند، اما 

تبهکاران گفتند از طرف دن رودریگو مأموریت دارند.

دن رودریگـو؟ دن آبوندیـو به محض اینکه اسـم دن رودریگو را 

شـنید، لـرزه بر اندامش افتـاد، چون یکی از بدترین اشـرافی بود 

که قباًل گفتم و آدم بسـیار زورگو و خشـنی بود. چرا دن رودریگو 

نمی خواسـت لورنـزو و لوچیـا با هم ازدواج کنند؟ کشـیش در آن 

لحظـه نمی دانسـت چـرا، ولی بعدًا بـا لوچیا صحبت کـرد و علت 

را فهمیـد. دن رودریگـو زورگو بود و خوشـش می آمد به آدم های 

ضعیف تـر از خودش زور بگوید. مثل بعضی از جوان های امروزی 

مزاحـم  و  مـی رود  موتورسـواری، حوصله شـان سـر  موقـع  کـه 
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دخترهایی می شوند که از کارگاه خیاطی به خانه شان بر می گردند. 

دن رودریگـو هـم سـر راه مزاحـم لوچیا شـده بـود، ولی 

لوچیا بی  اعتنا به راهش ادامه داده بود. حاال دن 

رودریگـو می خواسـت انتقـام بگیرد و 

نگذارد عروسی لوچیا سر بگیرد.

کشیش که از ترس نصفه عمر شده 

بود به خانه اش برگشت و ماجرا را برای 

خدمتکارش، ِپرپتوا، تعریف کرد. پرپتوا 

به کشیش توصیه کرد که ماجرا را با 

اسقف میالن در میان بگذارد. معروف 

بود که اسقف میالن حامی بینوایان است و گره از کارها باز می کند؛ 

اما کشیش حتی جرئت نداشت به او خبر بدهد. شب وحشتناکی 

را گذرانـد. صبـح روز بعد، لورنزو برای آماده سـازی برنامه ی ازدواج 

نزد کشـیش آمد، اما کشـیش بـا کلماتی قلمبه سـلمبه، بهانه های 

بی معنایـی آورد که داماد از آن ها سـر در نیاورد. باالخره کشـیش با 

زبان بی زبانی به او فهماند که بهتر است از خیر ازدواج با لوچیا بگذرد.

لورنزو پسـرخوبی بود، ولی با کله شقی از دهان خدمتکار بیرون 

کشـید که ماجرا چیسـت و فهمیـد همه چیز زیر سـر دن رودریگو 
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اسـت. لورنزو به سـرعت به سوی خانه لوچیا دوید و ماجرا را برای 

نامـزدش و مـادر نامـزدش، آنیـزه، تعریـف کرد و گفـت آن حاکم 

نامـرد چه توطئه ای چیده اسـت. لورنزو نه تنها آدم زودرنجی بود، 

بلکـه مثـل همـه ی آدم هـای آن دوره، همیشـه خنجری به شـال 

کمرش می بسـت. برای همین به همه اعالم کرد که االن به قصر 

دن رودریگـو مـی رود و خـون به پا می کند. تصـور کنید، آدمی که 

هیچ وقـت آزارش حتـی بـه مورچه ای نرسـیده بود، بایـد در برابر 

آن همـه تبهـکار چه می کرد. ولی خونش بـه جوش آمده بود و به 

این چیزها فکر نمی کرد.

مـادر لوچیـا پیشـنهاد کـرد به جـای کشـتار و خون ریـزی، از 

وکیل مدافـع ماهـری کمـک بگیـرد؛ وکیل مدافعـی کـه بتوانـد بـا 

زیرکـی و زرنگـی از پـس دعواهای پیچیده هـم بر بیاید. آن روزها 

به چنین وکیل هایی شـارالتان می گفتنـد. لورنزو به خانه ی وکیل 

رفت و دو مرغ چاق وچله برایش هدیه برد. اول از شدت ناراحتی 

نمی توانسـت مشـکل را درسـت توضیـح بدهـد. وکیـل خیال کرد 

لورنزو مثل بسـیاری دیگر، جنایتـی کرده و می خواهد از مجازات 

حبـس نجـات یابـد. خیال می کـرد لورنزو منظـورش را با کلمات 

 قلمبه سلمبه و نامفهوم می گوید تا وانمود کند که آدم مهمی است،
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ولـی وقتی فهمید که برای شـکایت از حاکم قدرتمند میالن آمده 

که مانع ازدواجش شـده، او را از خانه بیرون انداخت و مرغ ها را 

هـم پـس داد. برای اینکه خـود آقای وکیل، مشـاور دن رودریگو 

بود و ناگفته پیداسـت برای کارهای زشـتی به او مشـاوره می داد! 

برای همین نمی خواست با اشراف و قدرتمندان در بیفتد.



فصل دومفصل دوم
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تا همین جا هم فهمیدیم آقای آلساندرو می خواهد چه جور 
قصـه ای برایمان تعریف کند. در دنیا همیشـه قدرتمندانی 
هستند که زور می گویند و بیچارگانی که باید با زورگویی ها 
کنـار بیاینـد. قدرتمنـدان بـرای سـرکوب بیچـارگان دو کار 
می کردنـد: یـا تبهکارانی اجیـر می کردند که اسـلحه به کار 
می بردند و مردم را تهدید می کردند یا مشاورانی استخدام 
می کردنـد کـه چون مـردم خواندن و نوشـتن بلـد نبودند، 
بـا حرف هـای قلمبه سـلمبه و کلمـات التین، آن هـا را گیج 
و سـردرگم می کردنـد. در آن زمـان، زبـان التیـن هم زبان 
کشیش های کلیسا بود و هم زبان وکیل، قاضی و دانشمند.
ولی وقت آن رسیده که ما هم همراه آقای آلساندرو، قصه گوی 

خوبمان که مسـیحی مؤمنی بود، نفس راحتی بکشـیم، چون در 

آن روزگار، همان قدر که کشیش های ترسو و بزدل وجود داشتند، 

خوشـبختانه کشیش های شـجاع هم پیدا می شدند. این شد که 

خانواده ی بینوای قصه ی ما از کشیشـی به نام پدر کریسـتوفورو 

در صومعه ی ِپسکاره نیکو کمک خواستند.

کریستوفورو قبل از اینکه کشیش بشود، اسمش لودویکو بود و 

سـرباز بی بندوباری بود. پدرش هم تاجر ثروتمندی بود که زندگی 
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آسـوده و خوشـی داشـت. لودویکو در سـال های پیش از کشیش 

شدن، گاهی قلدری می کرد و زور می گفت. روزی بر سر موضوعی 

دعوایش شد که اگر برایتان بگویم شاید بخندید، ولی در آن روزگار 

پای شرف و آبرو در میان بود: دعوا سر این بود که وقتی دو نفر در 

پیاده رو به هم می رسند، کدام یک باید کنار برود تا دیگری رد شود؟

خالصـه، در پیاده رو کسـی مثاًل به نام آقـای فالنی از روبه رو به 

لودویکو رسید و گفت: »برو کنار!«

لود ویکو گفت: »نه خیر! خودت برو کنار، چون من دارم از سمت 

راست می آیم.«

آقـای فالنـی گفت: »نه بابا! جدی؟ وقتـی آدمی مثل تو جلوی 

من سبز شود، سمت راست همیشه مال من است!« بعد با پررویی 

و توهین گفت: »برو کنار عمله ی بی ارزش، وگرنه نشانت می دهم 

با بزرگان چطور رفتار کنی!«

لودویکـو کـه خون داشـت خونـش را می خورد، گفـت: »به من 

می گویـی عمله؟« عمله یعنی کارگر سـاده، ولـی در آن روزگار اگر 

یکـی از اشـراف به دیگـری می گفـت »عمله« توهیـن بزرگی بود، 

چـون اشـراف هیچ کـدام کار نمی کردنـد. بـرای همیـن، لودویکـو 

گفت: »این که به من بگویی عمله، دروغ و توهین بزرگی است!«
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آقای فالنی گفت: »نه خیر! خود تو که به من می گویی دروغ گو، 

دروغ می گویی!«

یا تفنگ با کردن شـلیک از قبل دعوایی هر در بود رسـم دوره آن در

گفتنچندجملهبههمادایاحترام می کردند. شمشیرکشیدن، باید با

دوره آن اشراف اگر باشید مطمئن اما دیوانه واری! کار چه بگویید شاید

هم به ماشینشـان گلگیر وقتی ما دوره ی در راننده دو که می شـنیدند

دیوانه. می گفتند ما همبه آن ها چهحرف هاییبههممی زنند، می خورد،

به هر حـال قرن شـانزدهم همان قـدر کـه دوره ی  دزدان دریایی 

بـود، دوره ی شمشـیربازی هـم بـود. وقتـی لودویکـو و طـرف 

مقابلش باالخره شمشـیر کشـیدند، محافظانشـان هم با یکدیگر 
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