
 ١ماريا دلبر
  گابريل گارسيا مارکز

  : ترجمه از اسپانيايی
  ١٣٩٢ ،ويدا حاجبی تبريزی

هنوز حولۀ حمام دوشش بود و سرش پُر از  ٢ماريا دلبرطوری که .فن و دَفن اَنگ سِر وقت رسيدکمأمور شرکت 
در را که باز کرد . همينقدر فرصت کرد گل سرخی پشت گوشش بگذارد تا سر و وضعش خيلی ناخوشايند نباشد. بيگودی

داشت مأمور عبوِس ترشرويی جلو " سوداگران مرگ"برخالف تصوری که از . از سر و وضعش بيشتر ناراحت شد
باال پوشی به . های رنگارنگ وبی را ديد با ُکت و شلوار چهار خانه و کرواتی با نقش پرندهرويش نبود، بلکه جوان محج
های زمستانی هم طاقت  ها از باران اش بيشتر وقت های کجتاب دمی بهار بارسلون که باران  -تن نداشت با وجود هوای دم

  . شود فرساتر می

وقت از آنها پذيرايی کرده بود، از ديدن جوان  د و وقت و بیبا اينکه مردهای بسيار به عمرش ديده بو ماريا دلبر
حاال ديگر پا گذاشته بود توِی هفتاد و شش سالگی و شک نداشت که . آمد احساسی که کمتر به سراغش می. خجالت کشيد

د و از او با همۀ اين احوال کم مانده بود در را به روی مأمور کفن و دفن ببند. پيش از عيد ميالد مسيح خواهد مرد
آخر . اما دلش نيامد. بخواهد چند لحظه پشت در منتظر بماند تا لباس بپوشد و آنطور که شايستۀ اوست از او پذيرايی کند

  ،دعوتش کرد بيايد تو. زد يک يخ میجوانک توی سرسرای تار
ر بار است که يکنفاولين آخر پنجاه سال است که در کاتاالن هستم و اين . ام ببخشيد که ريخت جغد پيدا کرده  -

 .رسد سروقت می

داد، گرچه هنوز زنگ  رفته که کمی بوی کهنگی می  -زد؛ آنقدر شسته خيلی خوب حرف میزبان کاتاالن را 
های سيمی، هنوز زِن دو رگۀ  با وجود سن زياد و آن بيگودی. شد بازشناخت اش را می موسيقِی زبان پرتغالِی از ياد رفته

ها بود که ترحمش را نسبت به مردها از  مدت. های تيز عسلی ای بود با موهای زبر و چشم خوش قد و باال و سرزنده
 هايش را روی پادریِ  هايش به تاريکی عادت نکرده بود، بی هيچ حرفی کف کفش فروشنده که هنوز چشم. دست داده بود

  .بوسه زد ماريانَف تميز کرد و سری فرود آورد و بردست ک
  ،گفت ماريا دلبر

 .بفرما بنشين. ای سرداد مردهای دورۀ ما هستی و رگبار ريز قهقهمثل  -
. شد که در آن ساعت هشت صبح انتظار پذيرايی گرمی نداشته باشد مرد اگر چه تازه کار بود اما آنقدر سرش می

های فراری بود که از گوشۀ قارۀ آمريکا آمده  رحمی که در نگاه اول بنظرش يکی از آن ديوانه آنهم از طرف پيرزن بی
زد، همان جلوی در ساکت  ها کنار می های ُکلفت مخملی را از جلو پنجره داشت پرده ماريا دلبراين بود که وقتی . است

  . ايستاده بود
کرد؛ سالنی که همه چيزش با وسواس چيده شده بود و  مینور کم مايۀ ماه آوريل به زحمت فضای سالن را روشن 

ام درست سرجای خود و چنان با سليقه چيده وسايل دستی همه به اندازه، هرکد. مانست بيشتر به ويترين عتيقه فروشی می
   .شد می به اين نظم و ترتيب يافت ای هم کمتر خانه بارسلون چوندر شهر قديمی و پُررمز و رازی شده بودند که 

 .ام ببخشيد، انگار در را عوضی گرفته گفت،مرد  -
 .گيرد اما مرگ عوضی نمی. کاش اينطور بود زن گفت، -

نقشه رنگارنگ بود و . که مثل نقشۀ دريا نوردی بود روی ميز ناهار خوری پهن کرد فروشنده نقشۀ چند اليی را
 ٣مونت خويچفهميد که نقشۀ کامل گورستان بزرگ  ماريا دلبر. شد روی هر تکه رنگ چند صليب و چند شماره ديده می

نام و   گورهای بی ، ميان پُشتهآن باران سيل آسای ماه اکتبر زيرافتاد که ٤مانائوسبا ديدن آن به ياد گورستان . است
يادآوردن آن دلش   لوليدند و از به در گل و الی می ٥تاپيرهاهای فلورانسی،  های مجلِل ماجراجوياِن مزين به شيشه مقبره

و او . دختر بچه که بود يک روز صبح رودخانۀ آمازون طغيان کرد و شهر به باتالِق بدبويی تبديل شد. بهمخورد
. ها گير کرده بود های لباس و موی سر مرده ۀ شناوری را در حياط خانه ديده بود که الی درزهايش تکههای شکست تابوت

                                                 
  Maria Dos Prazeres-1 در مجله ١٩٩٢و برای نخستين بار دردسامبر در زبان اسپانيايی به معنای ماريا دلبر است  

مريکا در بوئنوس توسط انتشارات سود اَ    دوازده داستاناز  ای مجموعهفاصله کوتاهی در به چاپ رسيد و به " ماگازين دومينيکال" کلمبيايی
  .است شدهومينيکال منتشر شده بود ترجمه از همان نسخه اول که در مجله ماگارين داين داستان  .آيرس نيز منتشر شد

٣- Mont Juich  
٤- Manaos :شهری در برزيل 
٥- Tapir ای بلند بشکل خرطوم حيوانی ست در قارۀ آمريکا، شبيه ُگراز باپاهايی کوتاه و پوزه 



اش برگزيده بود، و نه گورستان کوچک نزديک و  را برای آرامگاه ابدی مونت خويچبه خاطر همين خاطره بود که تپۀ 
  گفت، .را٦سن خراواسيوخودمانی 
 .نرسدخواهم که آب هرگز به آن  جايی می -
  خواهيد؟ پس اين قطعه را می -

ذاشت، جايی را روی نقشه نشان گ با نوکِ  نشانگر فوالدی تاشويی، که مثل قلم خودکار توی جيبش میفروشنده و 
  و گفت، داد

 .آيد هيچ دريايی تا اينجا باال نمیآب  -

نام  ور يک شکل و بی ها را دنبال کرد تا به در ورودی اصلی رسيد، جايی که سه گ زن روی نقشۀ رنگی راه
هر . ها که در جنگ داخلی کشته شده بودند و دو رهبر ديگر آنارشيست ٧بوئن اَونتورا دوروتی. کنار هم قرار گرفته بودند

نوشت با مداد، با رنگ، با ذغال، با مداد ابرو يا الک ناخن، به  شب کسی نام اين سه را روی سنگ سفيد گورها می
کردند تا هيچکس نفهمد زير سنگ مرمرهای  ها را پاک می ها نام هر روز صبح نگهبان و. ترتيب و با حروف کامل

ترين  حضور داشت؛ اندوهبارترين و پرآشوب دوروتیدر مراسم خاکسپاری  ماريا دلبر. ی کجا خوابيدهسکچه خاموش 
اما گورستان پُرشده بود و جا برای . رامدآخواست کنار گور او بي دلش می .بخود ديده بود بارسلونخاکسپاری که شهر 

  و گفت،. ناچار به همين که امکان پذير بود تن داد. هيچ گوری نمانده بود
های امانتی پنجساله نگذارند، مثل اينست که آدم را توی پستخانه امانت  به شرطی که مرا توی اين جعبه -

 . گذاشته باشند
  ،صلی يادش آمدناگهان شرط ا

 .ينکه درازکش خاکم کننداز همه مهمتر ا -
در واقع اين حرف اعتراضی بود به پيش فروش پُرجنجال گورها که به قيمت ارزان و به اقساط به فروش گذاشته 

  . کنند ها را عمودی خاک می جويی در زمين مرده شايع شده بود که برای صرفه. بودند
  اين حرف دروغِ بی بر تکرار کرده باشد توضيح داد چند بار ازمطلب را فروشنده به دقت، مثل سخنرانِی که 

. اند فروش ارزان قيمت گورها راه انداخته عتبار کردن خبر پيشا یهای قديمی کفن و دفن برای ب رکتايست که ش پايه
خواست به اشاره از او  ماريا دلبراما . به ترديد مکثی کرد. داد سه تقۀ آهسته به در خورد همينطور که داشت توضيح می

  آهسته گفت، .که ادامه بدهد
 .است ٨نگران نباشيد، نوئی -

با وجود اين، پيش از آنکه در . های او راضی شد با توضيح ماريا دلبرفروشنده حرفش را دوباره از سرگرفت، و 
مسائل  ترين با جزيی مانائوسای رودخانه در  های سال، از زمان طغيان افسانه را باز کند خواست فکرهايی را که سال

  ،ر دلش بهم جوش خورده، يکجا بگويدخصوصی د
ها زير  و اگر بشود تابستان يعنی ميخوام بگم برای خوابيدِن زير خاک دنبال جايی هستم که خطر سيل نباشد  -

 !جايی باشد که بعد از مدتی مرا از آن بيرون نکشند و به آشغالدانی نيندازند. درخت باشمسايۀ 
آشفتگی سر و وضعش هيچ تناسبی با بقيۀ خانه . کوچکی که از باران خيس شده بود آمد توسگ . در کوچه را باز کرد

پريد روی ميز و . گشت و تا وارد شد با شادی شروع کرد به جست و خيز همسايه برمی از گردش صبحگاهِی پيِش در و . نداشت
فقط يک نگاه صاحبش کافی بود . گورستان را کثيف کندهای گل آلودش نقشۀ  کم مانده بود با پنجه. بيخودی شروع کرد به واغ واغ

  ،زن بی آنکه صدايش را باال ببرد گفت .تا از جوش و خروش بيفتد
 .برو پايين نوئی -

ماريا . اش غلطيد حيوان خودش را جمع کرد، نگاهی هراسان به صاحبش انداخت و دو قطره اشک شفاف بر پوزه
  فروشنده حيرت زده گفت، .گشت و او را حيران ديددوباره حواسش متوجه فروشنده شد، بر دلبر

 !مادر قحبه اشکش درآمد -
 ،زن با صدايی آهسته پوزش خواست و گفت

ها هم  شود از آدم معموًال وارد خانه که می. بيند هيجان زده شده از اينکه در اين ساعت کسی را اينجا می  -
 .البته نه آنطور که تو مالحظه کردی. کارتراست مالحظه

  فروشنده دوباره گفت،
 . مادرقحبه اشکش درآمد -

   ،سرخ شد و پوزش خواست. رکيکی زده در جا متوجه شد حرف
 !ببخشيد، اينو کسی توی فيلم هم نديده -

  زن گفت، 

                                                 
٦- San Geravacio 
٧- Buenaventura Duruti  
٨- Noi 



هاشان تمام وقت مشغول ياد  مسئله اين است که صاحب. توانند گريه کنند ها اگر يادشان بدهند می همۀ سگ -
دهد، مثل غذا خوردن در بشقاب، سِر يک ساعت معيين و در يک محل  آزارشان میدادن چيزهايی هستند که 

دهند، مثل خنديدن و  برعکس چيزهای طبيعی را که برايشان لذت بخش است به آنها ياد نمی. کثافت کردن
 کجای کار بوديم؟. گريه کردن

چون سايۀ آن چندتا . ن درخت هم تن دادها بدو ناچار به گذران تابستان ماريا دلبر. به پايان کار کم مانده بود
خورد، چون  های قرار داد بدردش نمی اما شرط و شروط. درخت گورستان را گذاشته بودند برای مقامات عالی رتبه

  . خواست از مزايای پيش پرداخِت يکجا و نقد در معامله استفاده کند می
گذاشت، با نگاهی تيز به وارسی خانه پرداخت و از  فروشنده فقط وقتی کار تمام شد و کاغذها را دوباره در کيف

. ديد دوخت، انگار بار اول بود که او را می ماريا دلبردوباره برگشت و نگاهش را به . زيبايی سحرآميز آن جا خورد
  پرسيد،

 توانم جسارتاً سئوالی بکنم؟ آيا می -
 گفت،و  زن او را بسمت در راهنمايی کرد

 .که مربوط به سن و سال نشود البته که ميتوانی، تا جايی -
  مرد گفت، 

 ايد؟ شما چه کاره. شان حدس بزنم، راستش دراينجا نتوانستم ها را از روی اشياء خانه وسواس دارم حرفۀ آدم -
  ،از خنده ريسه رفت ماريا دلبر

 جنده پسرم، مگر معلوم نيست؟ -
  فروشنده سرخ شد،

 .متأسفم  -
  زن گفت، 

 .باشمم بايد از آن بيشتر متأسف خود -
  . د را گرفت تا سرش به در نخوَردو زير بازوی مر

 .ات نشکند مواظب خودت باش تا پيش از اينکه مرا درست و حسابی خاک نکنی کله -

زيبايش به  دورگۀهمينکه در را بست سگ کوچولو را بغل گرفت و شروع کرد به نوازشش و با صداِی آفريقايِی 
  . رسيد ظه از مهد کودکی در همسايگی به گوش میهمسرايی با کودکانی پيوست که در آن لح

و از آن زمان بيش از هميشه به آن موجود . سه ماه پيش در خواب به او الهام شده بود که قرار است بميرد
شد و سرنوشت  با دقت زياد به حساب چيزهايی رسيده بود که بايد بعد از مرگش تقسيم می. اش دلبسته بود روزهای تنهايی

خودش را کنار . توانست در همان لحظه بميرد و هيچکس را به زحمت نيندازد حاال ديگر می. تعيين کرده بودجسدش را 
آخرين سرپناهش را در . آنکه خودش را خيلی به زحمت بيندازد ذره روی هم انباشته بود بی -ثروتی هم ذره. کشيده بود

ای در طبقۀ  آپارتمان مخروبه. به گسترش آن را بلعيده بود برگزيده بود که اکنون شهِر رو ٩گراسياشهرک قديمی و اصيل 
اش آثار جنگی عبث نقش بسته  زده     اول خريده بود که هنوز بوی ماهی دودی در آن پيچيده بود و روی ديوارهای شوره

 ماريا دلبر. بودها پُر  هرچند همۀ طبقه. سريداری در کار نبود و در راه پلۀ نمناک و تاريکش چند پله شکسته بود. بود
های تراشکاری شده به  های زنده پوشانده بود و شيشه حمام و آشپزخانه را نوسازی کرده بود و ديوارها را با رنگ

های زيبای آخرين ُمد و اشيای تزيينی و  آخر سر هم مبل. های مخملی به آنها آويخته بود ها نصب کرده بود و پرده پنجره
های  ها از خانه های ابريشمی و گلدوزی که فاشيست هايی پُر از پارچه رده بود، با صندوقوسايل پذيرايی را به خانه آو

رفته آنها را به قيمت دسِت دوم  - جمهوريخواهان فراری بعد از شکست به غارت برده بودند و او طی ساليان دراز رفته
بود که  ١٠ُکنت ِد گاردونااش با  ده بود دوستیتنها پيوندی که با گذشته برايش باقی مان. های مخفی خريده بود و در حراج

حتی در آن دوستِی بازمانده . حالی همخوابگی کنندبعد با بي آمد تا با هم شامی بخورند و های آخر ماه به ديدارش می جمعه
اتومبيلش را که عالمت اصل و نسبش روی آن حک شده بود در  ُکنت. دادند از روزگار جوانی هم احتياط به خرج می

اين کار را هم . رفت گذاشت و پای پياده و در تاريکی به آپارتمان طبقۀ اول می ای دورتر از آنچه الزم بود می فاصله
شناخت جز  هيچکس را در آن ساختمان نمی ماريا دلبر. کرد، هم برای حفظ آبروی زن برای حفظ آبروی خودش می

خودش هم . کردند يک دختر بچۀ نُه ساله در آن زندگی میساکنان در روبرو که از مدتی پيش يک زن و مرد جوان با 
  .ها به کسی برنخورده بود شد اما به راستی هيچ وقت در راه پله باورش نمی

های  کرد، در جامعۀ کاتاالن کرد متوجه شد بيش از آنچه خودش فکر می اش را تقسيم می با اين همه، وقتی ارثيه
اش را هم به کسانی بخشيده بود  حتی جواهرات بدلی. ان بود، جا افتاده استش ُرک و زمختی که نجابت اساس شرف ملی

                                                 
٩- Gracia 

١٠- Conde de Gardona 



آخر کار بازهم مطمئن نبود که انصاف را خوب رعايت کرده . های نزديکش يعنی به همسايه. که بيشتر دوستشان داشت
ی تدارک ديده بود تقسيم ارثيه را چنان دقيق و جد. باشد، در عوض يقين داشت که حق هيچکس را فراموش نکرده است

های خودش هم شک  ماند، به چشم زد هيچ چيز از چشمش پنهان نمی هم، که الف می ١١اَربُلکه سردفتر ثبت اسناد کوچۀ 
اش  کرد وقتی که ديد زن از بَر فهرست دقيق اموالش را با نام دقيق هر شئی به زبان کاتاالن قرون وسطايی به منشی

  .برد حرفه و نشانی کامل و جايگاهی که در قلبش دارند يک به يک نام می هايش را با کند و وارث ديکته می
، سرانجام او هم يکی از ديدارکنندگان فراوان روزهای يکشنبۀ گورستان مأمور شرکت خاکسپاری پس از ديدارِ 

داد و مرتب های چمن را آب  های چهار فصل کاشت و جوانه شد و مثل ديگر همسايگان آرامگاهش، دور و بَر گورش گل
خت شد که حيران مانده بود چرا با آن محل آنقدر اُ . هرداری بشوندهای ش سر آنها را با قيچی باغبانی چيد تا مثل قاليچه

نام را ديد يکهو   در اولين روز ديدارش، وقتی نزديک دِر ورودی آن سه گور بی. اوِل کار بنظرش آنقدر ناجور آمده بود
اما در . ستاد که نگاهی به آنها بيندازد، چون نگهبان در چند قدمی ايستاده بود و مواظب بوددلش فرو ريخت، اما حتی ناي

. يکشنبۀ سوم همينکه نگهبان حواسش پرت شد فوری دست به کار شد تا يکی ديگر از آرزوهای بزرگش را برآورده کند
ها  ز آن پس هربار که دستش رسيد باز ناما. دوروتی: روی اولين سنگ سفيدی که باران آن را شسته بود با ماتيک نوشت

نوشت، گاه روی دوتا و گاه روی هر سه تا و هميشه با دستی  گاه نامی را روی يک گور می. ها نوشت را روی سنگ
  .محکم و قلبی لرزان و پُر اندوه

بعد از ظهری سه هفته بعد، در . ای در آخر ماه سپتامبر، در اولين خاکسپاری روی تپه حضور يافت روز يکشنبه
اما . تا آخر سال هفت قطعه پُر شده بود. سوز و سرما، دختر جوان نو عروسی را پهلوی آرامگاه او بخاک سپردندپُر

هوا که رو به گرما گذاشت و جوش و خروش . هيچ باکش نبود. زمستان کوتاه آمد ورفت بی آنکه او را از پا درآورد
ُکنت . گذاشت هايش را پشت سر می د، با سرزندگی بيشتری معمای خوابهای باز سرازير ش زندگی دوباره از پنجره

انگيز پنجاه سالگی هم  های جوانِی شگفت گذراند، در بازگشت او را از سال های گرم را در کوهستان می که ماه ِدگاردونا
  .تر يافت جذاب

گور او را در ميان گورهای  نوئی نتيجه، سرانجام توانست کاری کند که های زياد و بی بعد از تالش ماريا دلبر
پس از آن با پشتکار به او ياد داد روی گور خالی او گريه کند تا بتواند بعد از مرگش باز . يک جور پهنۀ تپه بشناسد

هايی جلب کرد تا بتواند  چندين بار سگ را از خانه تا گورستان پای پياده برد و توجه او را به نشانه. همين کار را بکند
تواند او را  راه را خوب ياد گرفته و ديگر می رد، تا جايی که احساس کرد سگرا ياد بگي١٢رامبالساتوبوس خط مسير 

  .به تنهايی به گورستان بفرستد
روز يکشنبۀ آخرين تمرين بود، ساعت سه بعد از ظهر پوشش بهاری سگ را از تنش در آورد چون هم گرمای 

او را ديد . آنوقت سگ را به اختيار خودش ِول کرد. کرد کمتر توجه جلب می تابستان نزديک شده بود و هم بدون پوشش
ش زن بغض. مگينش زير دُمی جنبانشود، با کونک بهم فشردۀ و غ های تند وسبک دور می که در سايۀ پياده رو با قدم

. هايش را گرفت شکهای مشترکشان؛ بزور جلوی ا های تلخِ خواب و خيال گرفت، هم برای خودش هم برای اينهمه سال
سوار اتوبوس خِط  ١٤ِلِسپپانزده دقيقه بعد در ميدان . پيچيد به سمت دريا ١٣مايورتا اينکه ديد سگ سرچهار راِه کوچۀ 

ها، که برای تفريحِ روز  ای از بچه براستی هم ميان دسته. پاييد شد و دزديده سگ را از پنجرۀ اتوبوس می رامبالس
  .ها پياده برای گذرِ  ، او را ديد جدی و در خود فرو رفته در انتظار چراغ سبزگراسيااه يکشنبه آمده بودند به گردشگ

 ،زن آهی کشيد
 !خدای من، چه تنهاست -

که يکی  سالم و عليک کرد با چندتا از عزادارانی. ناچار دو ساعت تمام منتطر سگ ماند مونت خويچزير آفتاب 
آخر، از روز اولی که آنها را ديده بود آنقدر گذشته بود که . ا شناخته بودبه زحمت آنها ر. های دور ديده بود از يکشنبه

کمی . گذاشتند ها را روی گور می شان باشند گل ديگر نه لباس عزا به تن داشتند، نه غمگين بودند و بی آنکه به فکر مرده
کشتی اقيانوس . را از جا پراندهای دريايی  بعد، وقتی ديگر هيچ کس نمانده بود صدای بوق غمناکی را شنيد که مرغ

ته دل آرزو کرد که اِی کاش از کسی برايش نامه آورده باشد، از پيمای عظيِم سفيدی را با پرچم برزيل روی دريا ديد و 
 ینوئاز ساعت پنج چيزی نگذشته بود که سر و کلۀ . جان سپرده بود ١٥پرنامبورکواز آن کسی که بخاطر او در زندان 

زد اما با غروری کودکانه احساس  از خستگی و گرما له له می. روی تپه پيدا شد، دوازده دقيقه پيش از وقت رسيده بود
  .راحت شد که بعد از مرگش کسی هست که بر گورش گريه کند ماريا دلبرخيال . کرد پيروزی می
دوباره قهوه . آورد که چيست ما سر درنمیا. کرد آور روی قلبش سنگينی می ز سال بعد بود که باز چيزی دلهرهپايي

د و کالهی با رک تن به مانتويی با يقه پوست روباه . را از سر گرفت ١٦ِدل ِرلوح های اقاقياِی ميدانِ  خوردن زير درخت

                                                 
١١- Arbol  
١٢- Ramblas 
١٣- Calle Mayor  
١٤-Lessep.   
١٥- Pernambuco.  
١٦- Plaza del Reloj  =ميدان ساعت  



که  یحال حواسش را حسابی جمع کرد، در. ه بوددوباره ُمد شد گذاشت که از فرط قديمی بودن های مصنوعی به سر گل
های  و وراجی مردهايی که جلو دکه رامبالسهای پرنده فروش در گذر  اش سر درآورد، به پچ پچ زن د از دلهرهکوشي می

به موج . زد ها ديگر کسی از فوتبال حرف نمی برای اولين بار بعد از سال. بودند، گوش سپردشده کتابفروشی جمع 
های بی چون و چرای مرگ را  يق شد و در همه جا نشانهريختند دق سکوت معلولين جنگی که برای کبوترها ُخرده نان می

ها  نشد، موسيقی و نواهای شاد از بالکُ های اقاقيا دوباره روشن  های رنگی ميان درخت در جشن ميالد مسيح چراغ. ديد
ميانۀ آن اما . ها را پُر کردند هايی که به هيچ کس و هيچ چيز اعتنايی نداشتند دور و بر کافه توريست. رسيد بگوش می

که آن دورۀ  ماريا دلبر. شد حس می ها برخيابان ها بزن و بکوب هم همان تنش سرکوفتۀ پيش از دورۀ سلطۀ آنارشيست
برای نخستين بار نيمه شبی . اش را بگيرد توانست جلوی دلهره پرِشر و شور را زندگی کرده بود نگران بود و نمی

چرا که روی ديوار روبروی . أموران امنيتی دانشجويی را با گلوله کشتندزده از خواب پريده بود؛ همان شبی که م وحشت
  زده به خود گفت، زن حيرت ".زنده باد کاتاالن آزاد"ی پهن نوشته شده بود يخانۀ او با قلم مو

 !ميرد خدای من، مثل اينکه همه چيز دارد با من می -
م که يکباره همۀ سر و دَ    های سپيده در آن دَم دَم. زمان دختربچگی شناخته بود مانائوسای را فقط در  چنين دلهره

رفت؛  نگل آمازون در مغاک سکوت فرو میافتاد و هوا لرزان بود و ج میها از حرکت  شد، آب صداها خاموش می
  . مانست ای که به دَِم مردن می لحظه

 .اش آمد مثل هميشه برای شام به خانه نت ِد گاردوناکُ وريه، در ميانۀ آن تنش تحمل ناپذير، در آخرين جمعۀ ماِه ف
رسيد، با يک شيشه شامپانِی  شب می ٩تا  ٧سر وقت ميان ساعت  ُکنت .ديدارشان برگزاری يک مراسم تکراری بود

خمير  نوعی پيراشکی با ماريا دلبر. محلی پيچيده در روزنامۀ بعد از ظهر تا به چشم نيايد و يک جعبه شکالت مغزدار
يک ظرف پُر از . ها کرد؛ همان غذای سنتی مورد عالقۀ کاتاالن پز میب کرد و مرغ تُردی را آ شت درست مینازک و گو

وپراهای گرامافون بود که گزيدۀ تاريخی اُ  گوشش به ُکنتوقتی او سرگرم آشپزی بود، . گذاشت های فصل هم می هميو
  .نوشيد تا پايان می.نم - هم نم را ١٧پُرتويینواخت و گيالِس  ايتاليايی را می

کردند که  می بيحالی بازیز روی عادت و مثل هميشه باهم عشقبعد از شام که با گپ و گفتی مفصل همراه بود، ا
که هميشه با نزديک شدن نيمه شب دست و پايش را گم  ُکنت. کرد نشست می بعِد آن حِس ناگواِر خاصی در وجودشان 

پِِستا ٢۵کرد، پيش از رفتن  می
او  ُکنتبود هنگامی که  ماريا دلبراين قيمت . گذاشت زير جاسيگاری اطاق خواب می ١٨

  .ديده بود، و اين تنها چيزی بود که از زنگار زمانه در اَمان مانده بود ١٩پاراِللورا در يک مسافرخانۀ سرراِه 
را گرفته بود و  ماريا دلبرهگاهی دست گ ُکنتهيچ يک هرگز از خود نپرسيده بودند که پايۀ اين دوستی چيست؟ 

هايی به او کرده بود و به او ياد داده بود که ارزش  اندازش توصيه های مناسب برای استفادۀ درست از پس در فرصت
ای که عمری  خانه  مهمتر اينکه، وقتی در فاحشه. ماِل دزدی هستند يادگارهايش را بداند و اينکه چکار کند تا معلوم نشوند

خواستند او را به يک  می خورد و ها نمی شده و بدرد امروزی در آن سرکرده بود به او اعالن کردند که ديگر پير وپاتال
زندگی آبرومند  به او راه نتکُ ها بياموزد،  بازی را به پسربچه خانۀ مخفی بازنشستگی بفرستند که با پنج پِِستا طرز عشق

گونه مادرش او را در چهارده سالگی تعريف کرده بود که چ ُکنتزن هم برای . نشان داده بود گراسياپيری را در محلۀ 
اقيانوس اطلس بيرحمانه از او کام گرفته  و افسر ارشد يک کشتی تُرک در تمام راِه سفرِ . فروخته بود مانائوسدر بندر 

دانستند که  هر دو می. نام و نشان یبزبان،  یب ول،پ یرها کرده بود، ب پاراِللوا در کنار باطالق نورافشاِن بود و بعد او ر
کردند، هيچ  گذراندند خود را تنها حس نمی خورند، اما با وجودی که هيچوقت به اندازۀ زمانی که با هم می زياد بهم نمی

يک جنب و جوش ملی الزم بود تا هر دو يکباره متوجه . پا بگذارند کدام هم جرأت نکرده بودند لذت اين عادت را زير
  !اند، و چه مهربانانه شوند که اينهمه سال چقدر از هم بيزار بوده

دو ٢٢بنيامينو جيگلیو  ٢١لوسيا آلبانِسهداد که  گوش می ٢٠البوهمداشت به موسيقی  ُکنت. در يک آن جرقه زده شد
تُک پا جلو . داد داشت در آشپزخانه گوش می ماريا دلبرکه  را شنيد يکباره رگبار اخباری کهخواندند  صدايی آن را می

، ديکتاتور ابدی اسپانيا، نسبت به سرنوشت سه فرانسيسکو فرانکوقرار بود ژنرال . رفت و خبر را از نزديک گوش کرد
  و گفت، نفس راحتی کشيد ُکنت. بگيردطلب باسک که به اعدام محکوم شده بودند تصميم نهايی را خود بعهده  جدايی

 .پس بی بُرو برگرد تيرباران خواهند شد، چون فرمانده آدم عادلی است -
هايی بی روح در  با مردمک چشم ،او را همانطور که بود ديد .های تيز ُکبراوارش را به او دوخت چشم ماريا دلبر

به رطوبت و تاريکی خو  های حيوانی که هايی شبيه به دست های تيز و حريص و دست پشت عينک دسته طاليی، با دندان
  رو به ُکنت گفت، .کرده باشد

                                                 
١٧- Porto  =نوشند مزۀ پرتغالی که پيش از غذا می مشروب شيرين.  
١٨- Peseta 
١٩- Paralelo  
٢٠- La Bohème  
٢١- Lucia Albánese 
٢٢- Gigli Beniamino  



سم چون اولين کسی را که تيرباران کنند، من در سوپ تو . اين کار را نکند پس برو به درگاه خدا دعا کن  -
 .زمري می

  ،ترسيد ُکنت
 برای چه؟ -
 .برای اينکه من هم جندۀ عادلی هستم -

تا . ش به پايان رسيده استين پيدا کرد که آخرين دور زندگييق ماريا دلبرديگر هرگز باز نگشت و  کنت ِد گاردونا
مکش کند و يا زير همين چندی پيش از اينکه کسی در اتوبوس جايش را به او تعارف کند يا کسی برای گذر از خيابان ک

اما سرانجام نه تنها آن را پذيرفت، بلکه حتی همچون نيازی . شد بازويش را برای باال رفتن از پله بگيرد، شرمگين می
ديگر . بی نام و بی تاريخ ر آنارشيستی برای خودش سفارش داد،آنگاه يک سنگ گو. انگيز از اين کار خوشش آمد نفرت

  .بتواند بيرون برود و خبر مرگش را بدهد نوئیکرد تا اگر در خواب بميرد،                            یخوابيد در را قفل نم وقتی می
ا ت. گشت در راه پله با دختر بچۀ همسايۀ روبرويش رو در رو شد ای که از گورستان به خانه باز می روز يکشنبه

مثل دو  نوئِیکرد و متوجه شد که دختر بچه و  برايش کلی چيز تعريف مادربزرگی چهار راه همراهش رفت، با محبت
که رسيدند همانطور که فکرش را کرده بود دختر بچه را به خوردن بستنی  ديامانتهبه ميدان . کنند دوست با هم بازی می

  پرسيد، .دعوت کرد
 آيد؟ ها خوشت می از سگ -
 .عاشقشان هستم -

  و گفت، داشت با دختر بچه در ميان گذاشت ها در سر فکری را که مدت ماريا دلبرآنگاه 
روزهای يکشنبه او را آزاد فقط به شرطی که . اگر روزی برای من اتفاقی افتاد نوئی را پيش خودت نگهدار -

 .داند چه کند و کاری به کارش نداشته باشی، خودش میبگذاری 
هم در بازگشت بخانه خوشنود بود از اينکه توانسته خوابش را  ماريا دلبر. ختر بچه شادمانه آن را پذيرفتد

با اينهمه اگر آن خوابی که ديده بود تحقق نيافت، نه از خستگی و پيری . ها در دلش سبک سنگين کند و قوام بياورد سال
از بعد از در يکی . زندگی بجای او تصميم گرفته بود. حتی تصميم خودش هم نبود. بود و نه از عقب افتادن مرگ

ظهرهای يخبندان ماه نوامبر هنگام خروج از گورستان، پس از آن که نام آن سه نفر را روی سنگ گورشان نوشته بود 
به زحمت . با اولين رگبار سراپا خيس شد. رفت، طوفانی ناگهانی برپا شد و داشت پياده به طرف ايستگاه اتوبوس می

های َگرد گرفته و  های ويرانه و کارگاه بود و شهر انگار غريبه، با دکانمحله خلوت . توانست زير سردری پناه بگيرد
سگ را که سرتا پا خيس  ماريا دلبر. تر بنظر برسد شد رعد و برق و طوفان هولناک های عظيمی که باٍعث می بارکش

ديد که از  اموش را میهای بدون مسافر با عالمت خ های پُر از جمعيت و تاکسی کرد و اتوبوس شده بود در بغلش گرم می
ديگر از معجزه هم کاری . کرد های او و نه به وضع دلخراشش توجه می گذرند اما هيچکس نه به اشاره جلويش می

آمد که ناگاه يک اتومبيل مجلل سربی رنگ بی صدا از کوچۀ پُر آب گذشت و يکباره سر چهار راه ايستاد و عقب  برنمی
های آن ناگهان گويی با فوتی جادويی پايين کشيده شد و راننده او را دعوت کرد که  شيشه. زد و جلِو پای او ترمز کرد

  صادقانه گفت، ماريا دلبر .سوار شود
 .ايد راهم خيلی دور است اما اگر مرا کمی جلوتر برسانيد لطف بزرگی کرده -

 ،پرسيدراننده به اصرار 
 .رويد بگوييد کجا می -
 .به گراسيا -

  راننده گفت،و  دستی به آن بخورد باز شددر اتومبيل بدون آنکه 
 .سوار شويد مسير من هم همان طرف است -

شهر رنگ عوض کرده بود، و زن خودش را در . کرد آمد، باران غوغا می زده میتوی اتومبيل بوی دواهای يخ
شلوغی رفت و راننده در ميان . کرد که در آن همۀ مشکالت پيشاپيش حل شده است دنيايی غريب و خوشبخت احساس می

کشيد، هم از وضع دلخراش خودش هم از وضع  خجالت می ماريا دلبر. کرد آمدها جادووار به نرمی راه باز می
  رو به راننده گفت، .انگيز سگ که در بغلش خوابيده بود رقّت

  .پيماست مثل يک کشتی اقيانوس  -
راننده به  .چيزی را در خواب هم نديده بودهرگز چنين . کرد بايد حرفی بزند که به اتومبيل بخورد احساس می

 ای گفت،  زبان کاتالِن شکسته بسته
  ،بعد مکثی کرد و به زبان اسپانيايی افزود .ها عيبش اين است که مال من نيستراستش تن -
 .توانم آن را بخرم ام هم نمی دگیبا دستمزد تمام زن -

 زن آهی کشيد و گفت، 
 .فهمم می -

جوانکی . از گوشۀ چشم در نور سبز رنگ صفحۀ کيلومتر شمار جلِو راننده زير چشمی راننده را ورانداز کرد
پيش خودش فکر کرد، خوشگل . های برنجی رومی بود در سنين شباب با موهای کوتاه وزوزی و نيمرخی مثل مجسمه



گردد مادرش از  حتما وقتی به خانه برمی .اش کرده اش خوش قواره نيست اما جذاب است و ُکت چرمی ارزان و کهنه
  .شد باور کرد که صاحب اتومبيل نيست ش میهای روستايي فقط از دست. کند میديدنش احساس خوشبختی 

يک بار . کند هم حس کرد جوان نيز از گوشۀ چشم وراندازش می ماريا دلبراما . در تمام راه ديگر حرفی نزدند
با آن دستمال . کرد انگيز احساس می خودش را زشت و رقت. نده است دلش گرفتديگر از اينکه هنوز در اين سن ز

ای که زير باران با شلختگی سرش کرده بود و آن پالتوی قراضۀ پاييزی که از بس به مرگ فکر کرده بود  آشپزخانه
  .عوضش نکرده بود

از راننده خواست  ماريا دلبر. روشن های خيابان شب بود و چراغ. که رسيدند باران بند آمده بود گراسيابه محلۀ 
اما راننده نه تنها به اصرار او را تا دَم خانه رساند، بلکه اتومبيل را روی . اش کند سر چهار راهی نزديک خانه پياده

دهد با  زن سگ را پايين انداخت و کوشيد تا جايی که بدنش اجازه می. پياده رو پارک کرد تا موقع پياده شدن خيس نشود
اش  ای روبرو شد که نفس در سينه وقتی برگشت از راننده تشکر کند، با چنان نگاه مردانه. ر از اتومبيل پياده شودوقا

ن وقت هما. فهميد کدام يک از ديگری انتظاری دارد و انتظاِر چه چيزی را ای جا خورد درست نمی لحظه. حبس شد
  ،راننده با لحنی مصمم پرسيد

 بيام باال؟ -
  گفت، .برخورد ماريا دلبربه 
 .دهم که دستم بيندازيد از اينکه مرا رسانديد متشکرم، اما اجازه نمی -

  راننده جدی و قاطع به اسپانيايی گفت، 
 انداختن خانمی مثل شما؟ آنهم دست! انداختن يعنی چه  دست -

 اما هرگز. بود ات دادهپرواتر از او را از خودکشی نج مردهای زيادی چون او ديده بود، بسياری بی ماريا دلبر
  .ننده را با همان لحن دوباره شنيدصدای ُمصر را. ش آنقدر از تصميم گرفتن نترسيده بوددر زندگي
 بيام باال؟ -

ميده است، به زبان زن بی آنکه در را ببندد از اتومبيل دور شد، و برای اينکه مطمئن باشد طرف حرفش را فه
  ،اسپانيايی گفت

 !ميل خودتان است -

زانوهايش . ها باال رفتن رسيد، شروع کرد از پله د که نور چراغ کوچه به زحمت به آن میوارد داالن ش
وقتی جلِو . دهد کرد چنين حالتی فقط در لحظۀ مرگ دست می لرزيد، نفسش از هراس چنان بند آمده بود که تصور می می

صدای بسته شدن درهای اتومبيل را . زيدلر هايش از پريشانی می در طبقۀ اول رسيد برای پيدا کردن دسته کليد در جيب
  ای دردناک تشر زد،  زن با ناله. نوئی که جلو جلو رفته بود خواست پارسی بکند. يکی بعد از ديگری شنيد

  !خفه شو -
معمای در يک آن . ترکيد های تق و لق شنيد، قلبش داشت می ها را روی پله در همان لحظه صدای اولين قدم

  ،زمزمه کردزده ت حير. ش را دگرگون کرده بود از نو بررسی کرد و متوجه اشتباِه تعبيرش شدخوابی که سه سال زندگي
  !خدای من، پس مرگ نبود -

شدن نفس کسی را شنيد و صدای نزديک  می های شمرده را در تاريکی سرانجام جای کليد را در قفل پيدا کرد، قدم
ها در  ها و آنهمه رنج فهميد آنهمه انتظارها در آنهمه سالآنوقت . کرد که چون خودش در تاريکی ترسيده بود حس می

  .ارزيد تاريکی، حتی برای همين يک لحظه زندگی هم شده می
  
  

 


