ماريا دلبر

١

گابريل گارسيا مارکز
ترجمه از اسپانيايی:
ويدا حاجبی تبريزی١٣٩٢ ،

سر وقت رسيد.طوری که ماريا دلبر ٢هنوز حولۀ حمام دوشش بود و سرش پُر از
مأمور شرکت کفن و دَفن اَنگ ِ
بيگودی .همينقدر فرصت کرد گل سرخی پشت گوشش بگذارد تا سر و وضعش خيلی ناخوشايند نباشد .در را که باز کرد
عبوس ترشرويی جلو
از سر و وضعش بيشتر ناراحت شد .برخﻼف تصوری که از "سوداگران مرگ" داشت مأمور
ِ
رويش نبود ،بلکه جوان محجوبی را ديد با ُکت و شلوار چهار خانه و کرواتی با نقش پرندههای رنگارنگ .باﻻ پوشی به
تن نداشت با وجود هوای دم -دمی بهار بارسلون که بارانهای کجتاباش بيشتر وقتها از بارانهای زمستانی هم طاقت
فرساتر میشود.
ماريا دلبر با اينکه مردهای بسيار به عمرش ديده بود و وقت و بیوقت از آنها پذيرايی کرده بود ،از ديدن جوان
توی هفتاد و شش سالگی و شک نداشت که
خجالت کشيد .احساسی که کمتر به سراغش میآمد .حاﻻ ديگر پا گذاشته بود ِ
پيش از عيد ميﻼد مسيح خواهد مرد .با همۀ اين احوال کم مانده بود در را به روی مأمور کفن و دفن ببندد و از او
بخواهد چند لحظه پشت در منتظر بماند تا لباس بپوشد و آنطور که شايستۀ اوست از او پذيرايی کند .اما دلش نيامد .آخر
جوانک توی سرسرای تاريک يخ میزد .دعوتش کرد بيايد تو،

 ببخشيد که ريخت جغد پيدا کردهام .آخر پنجاه سال است که در کاتاﻻن هستم و اين اولين بار است که يکنفرسروقت میرسد.

زبان کاتاﻻن را خيلی خوب حرف میزد؛ آنقدر شسته -رفته که کمی بوی کهنگی میداد ،گرچه هنوز زنگ
زن دو رگۀ
موسيقی زبان
پرتغالی از ياد رفتهاش را میشد بازشناخت .با وجود سن زياد و آن بيگودیهای سيمی ،هنوز ِ
ِ
ِ
خوش قد و باﻻ و سرزندهای بود با موهای زبر و چشمهای تيز عسلی .مدتها بود که ترحمش را نسبت به مردها از
پادری
دست داده بود .فروشنده که هنوز چشمهايش به تاريکی عادت نکرده بود ،بی هيچ حرفی کف کفشهايش را روی
ِ
کنَف تميز کرد و سری فرود آورد و بردست ماريا بوسه زد.
ماريا دلبر گفت،

-

مﺜل مردهای دورۀ ما هستی و رگبار ريز قهقهای سرداد .بفرما بنشين.

مرد اگر چه تازه کار بود اما آنقدر سرش میشد که در آن ساعت هشت صبح انتظار پذيرايی گرمی نداشته باشد.
آنهم از طرف پيرزن بیرحمی که در نگاه اول بنظرش يکی از آن ديوانههای فراری بود که از گوشۀ قارۀ آمريکا آمده
است .اين بود که وقتی ماريا دلبر داشت پردههای ُکلفت مخملی را از جلو پنجرهها کنار میزد ،همان جلوی در ساکت
ايستاده بود.
نور کم مايۀ ماه آوريل به زحمت فضای سالن را روشن میکرد؛ سالنی که همه چيزش با وسواس چيده شده بود و
بيشتر به ويترين عتيقه فروشی میمانست .وسايل دستی همه به اندازه ،هرکدام درست سرجای خود و چنان با سليقه چيده
شده بودند که در شهر قديمی و پُررمز و رازی چون بارسلون هم کمتر خانهای به اين نظم و ترتيب يافت میشد.
-

مرد گفت ،ببخشيد ،انگار در را عوضی گرفتهام.
زن گفت ،کاش اينطور بود .اما مرگ عوضی نمیگيرد.

فروشنده نقشۀ چند ﻻيی را که مﺜل نقشۀ دريا نوردی بود روی ميز ناهار خوری پهن کرد .نقشه رنگارنگ بود و
روی هر تکه رنگ چند صليب و چند شماره ديده میشد .ماريا دلبر فهميد که نقشۀ کامل گورستان بزرگ مونت خويچ
است .با ديدن آن به ياد گورستان مانائوس٤افتاد که زير آن باران سيل آسای ماه اکتبر ،ميان پُشتهگورهای بی نام و
ماجراجويان مزين به شيشههای فلورانسی ،تاپيرها ٥در گل و ﻻی میلوليدند و از به يادآوردن آن دلش
مقبرههای مجل ِل
ِ
ق بدبويی تبديل شد .و او
بهمخورد .دختر بچه که بود يک روز صبح رودخانۀ آمازون طغيان کرد و شهر به باتﻼ ِ
تابوتهای شکستۀ شناوری را در حياط خانه ديده بود که ﻻی درزهايش تکههای لباس و موی سر مردهها گير کرده بود.

٣
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 Maria Dos Prazeresدر زبان اسپانيايی به معنای ماريا دلبر است و برای نخستين بار دردسامبر  ١٩٩٢در مجلهکلمبيايی "ماگازين دومينيکال" به چاپ رسيد و به فاصله کوتاهی در مجموعهای از دوازده داستان توسط انتشارات سود ا َمريکا در بوئنوس
آيرس نيز منتشر شد .اين داستان از همان نسخه اول که در مجله ماگارين دومينيکال منتشر شده بود ترجمه شده است.
٣
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 Tapir -حيوانی ست در قارۀ آمريکا ،شبيه ُگراز باپاهايی کوتاه و پوزهای بلند بشکل خرطوم

به خاطر همين خاطره بود که تپۀ مونت خويچ را برای آرامگاه ابدیاش برگزيده بود ،و نه گورستان کوچک نزديک و
خودمانی سن خراواسيو٦را .گفت،

-

جايی میخواهم که آب هرگز به آن نرسد.
پس اين قطعه را میخواهيد؟

و فروشنده با نوک ِ نشانگر فوﻻدی تاشويی ،که مﺜل قلم خودکار توی جيبش میگذاشت ،جايی را روی نقشه نشان
داد و گفت،
 -آب هيچ دريايی تا اينجا باﻻ نمیآيد.

زن روی نقشۀ رنگی راهها را دنبال کرد تا به در ورودی اصلی رسيد ،جايی که سه گور يک شکل و بی نام
کنار هم قرار گرفته بودند .بوئن اَونتورا دوروتی ٧و دو رهبر ديگر آنارشيستها که در جنگ داخلی کشته شده بودند .هر
شب کسی نام اين سه را روی سنگ سفيد گورها مینوشت با مداد ،با رنگ ،با ذغال ،با مداد ابرو يا ﻻک ناخن ،به
ترتيب و با حروف کامل .و هر روز صبح نگهبانها نامها را پاک میکردند تا هيچکس نفهمد زير سنگ مرمرهای
خاموش چه کسی کجا خوابيده .ماريا دلبر در مراسم خاکسپاری دوروتی حضور داشت؛ اندوهبارترين و پرآشوبترين
خاکسپاری که شهر بارسلون بخود ديده بود .دلش میخواست کنار گور او بيﺂرامد .اما گورستان پُرشده بود و جا برای
هيچ گوری نمانده بود .ناچار به همين که امکان پذير بود تن داد .و گفت،

-

به شرطی که مرا توی اين جعبههای امانتی پنجساله نگذارند ،مﺜل اينست که آدم را توی پستخانه امانت
گذاشته باشند.

ناگهان شرط اصلی يادش آمد،

-

از همه مهمتر اينکه درازکش خاکم کنند.

در واقع اين حرف اعتراضی بود به پيش فروش پُرجنجال گورها که به قيمت ارزان و به اقساط به فروش گذاشته
بودند .شايع شده بود که برای صرفهجويی در زمين مردهها را عمودی خاک میکنند.
سخنرانی که مطلب را چند بار از بر تکرار کرده باشد توضيح داد اين حرف دروغِ بی
فروشنده به دقت ،مﺜل
ِ
پايهايست که شرکتهای قديمی کفن و دفن برای بیاعتبار کردن خبر پيشفروش ارزان قيمت گورها راه انداختهاند.
همينطور که داشت توضيح میداد سه تقۀ آهسته به در خورد .به ترديد مکﺜی کرد .اما ماريا دلبر به اشاره از او خواست
که ادامه بدهد .آهسته گفت،

-

نگران نباشيد ،نوئی ٨است.

فروشنده حرفش را دوباره از سرگرفت ،و ماريا دلبر با توضيحهای او راضی شد .با وجود اين ،پيش از آنکه در
را باز کند خواست فکرهايی را که سالهای سال ،از زمان طغيان افسانهای رودخانه در مانائوس با جزيیترين مسائل
خصوصی در دلش بهم جوش خورده ،يکجا بگويد،

 يعنی ميخوام بگم برای خوابيد ِن زير خاک دنبال جايی هستم که خطر سيل نباشد و اگر بشود تابستانها زيرسايۀ درخت باشم .جايی باشد که بعد از مدتی مرا از آن بيرون نکشند و به آشغالدانی نيندازند!

در کوچه را باز کرد .سگ کوچکی که از باران خيس شده بود آمد تو .آشفتگی سر و وضعش هيچ تناسبی با بقيۀ خانه
پيش در و همسايه برمیگشت و تا وارد شد با شادی شروع کرد به جست و خيز .پريد روی ميز و
نداشت .از گردش
صبحگاهی ِ
ِ
بيخودی شروع کرد به واغ واغ .کم مانده بود با پنجههای گل آلودش نقشۀ گورستان را کﺜيف کند .فقط يک نگاه صاحبش کافی بود
تا از جوش و خروش بيفتد .زن بی آنکه صدايش را باﻻ ببرد گفت،

 نوئی برو پايين.حيوان خودش را جمع کرد ،نگاهی هراسان به صاحبش انداخت و دو قطره اشک شفاف بر پوزهاش غلطيد .ماريا
دلبر دوباره حواسش متوجه فروشنده شد ،برگشت و او را حيران ديد .فروشنده حيرت زده گفت،

-

مادر قحبه اشکش درآمد!

زن با صدايی آهسته پوزش خواست و گفت،

-

از اينکه در اين ساعت کسی را اينجا میبيند هيجان زده شده .معمو ًﻻ وارد خانه که میشود از آدمها هم
مﻼحظهکارتراست .البته نه آنطور که تو مﻼحظه کردی.

فروشنده دوباره گفت،
-

مادرقحبه اشکش درآمد.

در جا متوجه شد حرف رکيکی زده .سرخ شد و پوزش خواست،

-

ببخشيد ،اينو کسی توی فيلم هم نديده!

زن گفت،
٦
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-

همۀ سگها اگر يادشان بدهند میتوانند گريه کنند .مسئله اين است که صاحبهاشان تمام وقت مشغول ياد
سر يک ساعت معيين و در يک محل
دادن چيزهايی هستند که آزارشان میدهد ،مﺜل غذا خوردن در بشقابِ ،
کﺜافت کردن .برعکس چيزهای طبيعی را که برايشان لذت بخش است به آنها ياد نمیدهند ،مﺜل خنديدن و
گريه کردن .کجای کار بوديم؟

به پايان کار کم مانده بود .ماريا دلبر ناچار به گذران تابستانها بدون درخت هم تن داد .چون سايۀ آن چندتا
درخت گورستان را گذاشته بودند برای مقامات عالی رتبه .اما شرط و شروطهای قرار داد بدردش نمیخورد ،چون
ت يکجا و نقد در معامله استفاده کند.
میخواست از مزايای پيش پرداخ ِ
فروشنده فقط وقتی کار تمام شد و کاغذها را دوباره در کيف گذاشت ،با نگاهی تيز به وارسی خانه پرداخت و از
زيبايی سحرآميز آن جا خورد .دوباره برگشت و نگاهش را به ماريا دلبر دوخت ،انگار بار اول بود که او را میديد.
پرسيد،
 آيا میتوانم جسارتاً سئوالی بکنم؟زن او را بسمت در راهنمايی کرد و گفت،

-

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

مرد گفت،
 وسواس دارم حرفۀ آدمها را از روی اشياء خانهشان حدس بزنم ،راستش دراينجا نتوانستم .شما چه کارهايد؟ماريا دلبر از خنده ريسه رفت،

-

جنده پسرم ،مگر معلوم نيست؟

فروشنده سرخ شد،

-

متأسفم.

زن گفت،

-

خودم بايد از آن بيشتر متأسف باشم.

نخورد.
و زير بازوی مرد را گرفت تا سرش به در
َ

-

مواظب خودت باش تا پيش از اينکه مرا درست و حسابی خاک نکنی کلهات نشکند.

آفريقايی دورگۀ زيبايش به
صدای
همينکه در را بست سگ کوچولو را بغل گرفت و شروع کرد به نوازشش و با
ِ
ِ
همسرايی با کودکانی پيوست که در آن لحظه از مهد کودکی در همسايگی به گوش میرسيد.
سه ماه پيش در خواب به او الهام شده بود که قرار است بميرد .و از آن زمان بيش از هميشه به آن موجود
روزهای تنهايیاش دلبسته بود .با دقت زياد به حساب چيزهايی رسيده بود که بايد بعد از مرگش تقسيم میشد و سرنوشت
جسدش را تعيين کرده بود .حاﻻ ديگر میتوانست در همان لحظه بميرد و هيچکس را به زحمت نيندازد .خودش را کنار
کشيده بود .ثروتی هم ذره -ذره روی هم انباشته بود بیآنکه خودش را خيلی به زحمت بيندازد .آخرين سرپناهش را در
٩
شهر رو به گسترش آن را بلعيده بود .آپارتمان مخروبهای در طبقۀ
شهرک قديمی و اصيل گراسيا برگزيده بود که اکنون ِ
اول خريده بود که هنوز بوی ماهی دودی در آن پيچيده بود و روی ديوارهای شوره زدهاش آثار جنگی عبث نقش بسته
بود .سريداری در کار نبود و در راه پلۀ نمناک و تاريکش چند پله شکسته بود .هرچند همۀ طبقهها پُر بود .ماريا دلبر
حمام و آشپزخانه را نوسازی کرده بود و ديوارها را با رنگهای زنده پوشانده بود و شيشههای تراشکاری شده به
پنجرهها نصب کرده بود و پردههای مخملی به آنها آويخته بود .آخر سر هم مبلهای زيبای آخرين ُمد و اشيای تزيينی و
وسايل پذيرايی را به خانه آورده بود ،با صندوقهايی پُر از پارچههای ابريشمی و گلدوزی که فاشيستها از خانههای
ت دوم
جمهوريخواهان فراری بعد از شکست به غارت برده بودند و او طی ساليان دراز رفته -رفته آنها را به قيمت دس ِ
و در حراجهای مخفی خريده بود .تنها پيوندی که با گذشته برايش باقی مانده بود دوستیاش با ُکنت ِد گاردونا ١٠بود که
دوستی بازمانده
جمعههای آخر ماه به ديدارش میآمد تا با هم شامی بخورند و بعد با بيحالی همخوابگی کنند .حتی در آن
ِ
از روزگار جوانی هم احتياط به خرج میدادندُ .کنت اتومبيلش را که عﻼمت اصل و نسبش روی آن حک شده بود در
فاصلهای دورتر از آنچه ﻻزم بود میگذاشت و پای پياده و در تاريکی به آپارتمان طبقۀ اول میرفت .اين کار را هم
برای حفظ آبروی خودش میکرد ،هم برای حفظ آبروی زن .ماريا دلبر هيچکس را در آن ساختمان نمیشناخت جز
ساکنان در روبرو که از مدتی پيش يک زن و مرد جوان با يک دختر بچۀ نُه ساله در آن زندگی میکردند .خودش هم
باورش نمیشد اما به راستی هيچ وقت در راه پلهها به کسی برنخورده بود.
با اين همه ،وقتی ارثيهاش را تقسيم میکرد متوجه شد بيش از آنچه خودش فکر میکرد ،در جامعۀ کاتاﻻنهای
ُرک و زمختی که نجابت اساس شرف ملیشان بود ،جا افتاده است .حتی جواهرات بدلیاش را هم به کسانی بخشيده بود
٩

 Gracia١٠
Conde de Gardona -

که بيشتر دوستشان داشت .يعنی به همسايههای نزديکش .آخر کار بازهم مطمئن نبود که انصاف را خوب رعايت کرده
باشد ،در عوض يقين داشت که حق هيچکس را فراموش نکرده است .تقسيم ارثيه را چنان دقيق و جدی تدارک ديده بود
که سردفتر ثبت اسناد کوچۀ اَربُل ١١هم ،که ﻻف میزد هيچ چيز از چشمش پنهان نمیماند ،به چشمهای خودش هم شک
کرد وقتی که ديد زن از َبر فهرست دقيق اموالش را با نام دقيق هر شئی به زبان کاتاﻻن قرون وسطايی به منشیاش
ديکته میکند و وارثهايش را با حرفه و نشانی کامل و جايگاهی که در قلبش دارند يک به يک نام میبرد.
ديدار مأمور شرکت خاکسپاری ،سرانجام او هم يکی از ديدارکنندگان فراوان روزهای يکشنبۀ گورستان
پس از
ِ
شد و مﺜل ديگر همسايگان آرامگاهش ،دور و بَر گورش گلهای چهار فصل کاشت و جوانههای چمن را آب داد و مرتب
سر آنها را با قيچی باغبانی چيد تا مﺜل قاليچههای شهرداری بشوند .با آن محل آنقدر ا ُخت شد که حيران مانده بود چرا
در ورودی آن سه گور بی نام را ديد يکهو
او ِل کار بنظرش آنقدر ناجور آمده بود .در اولين روز ديدارش ،وقتی نزديک ِ
دلش فرو ريخت ،اما حتی نايستاد که نگاهی به آنها بيندازد ،چون نگهبان در چند قدمی ايستاده بود و مواظب بود .اما در
يکشنبۀ سوم همينکه نگهبان حواسش پرت شد فوری دست به کار شد تا يکی ديگر از آرزوهای بزرگش را برآورده کند.
روی اولين سنگ سفيدی که باران آن را شسته بود با ماتيک نوشت :دوروتی .از آن پس هربار که دستش رسيد باز نامها
را روی سنگها نوشت .گاه نامی را روی يک گور مینوشت ،گاه روی دوتا و گاه روی هر سه تا و هميشه با دستی
محکم و قلبی لرزان و پُر اندوه.
روز يکشنبهای در آخر ماه سپتامبر ،در اولين خاکسپاری روی تپه حضور يافت .سه هفته بعد ،در بعد از ظهری
پُرسوز و سرما ،دختر جوان نو عروسی را پهلوی آرامگاه او بخاک سپردند .تا آخر سال هفت قطعه پُر شده بود .اما
زمستان کوتاه آمد ورفت بی آنکه او را از پا درآورد .هيچ باکش نبود .هوا که رو به گرما گذاشت و جوش و خروش
زندگی دوباره از پنجرههای باز سرازير شد ،با سرزندگی بيشتری معمای خوابهايش را پشت سر میگذاشتُ .کنت
جوانی شگفتانگيز پنجاه سالگی هم
دِگاردونا که ماههای گرم را در کوهستان میگذراند ،در بازگشت او را از سالهای
ِ
جذابتر يافت.
ماريا دلبر بعد از تﻼشهای زياد و بینتيجه ،سرانجام توانست کاری کند که نوئی گور او را در ميان گورهای
يک جور پهنۀ تپه بشناسد .پس از آن با پشتکار به او ياد داد روی گور خالی او گريه کند تا بتواند بعد از مرگش باز
همين کار را بکند .چندين بار سگ را از خانه تا گورستان پای پياده برد و توجه او را به نشانههايی جلب کرد تا بتواند
مسير اتوبوس خط رامبﻼس١٢را ياد بگيرد ،تا جايی که احساس کرد سگ راه را خوب ياد گرفته و ديگر میتواند او را
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
تابستان نزديک شده بود و هم بدون پوشش کمتر توجه جلب میکرد .آنوقت سگ را به اختيار خودش ِول کرد .او را ديد
که در سايۀ پياده رو با قدمهای تند وسبک دور میشود ،با کونک بهم فشردۀ و غمگينش زير د ُمی جنبان .زن بغضش
گرفت ،هم برای خودش هم برای اينهمه سالهای تلخِ خواب و خيالهای مشترکشان؛ بزور جلوی اشکهايش را گرفت.
١٤
١٣
خط
تا اينکه ديد سگ سرچهار را ِه کوچۀ مايور پيچيد به سمت دريا .پانزده دقيقه بعد در ميدان ِلسِﭗ سوار اتوبوس ِ
رامبﻼس شد و دزديده سگ را از پنجرۀ اتوبوس میپاييد .براستی هم ميان دستهای از بچهها ،که برای تفريحِ روز
گذر پيادهها.
يکشنبه آمده بودند به گردشگاه گراسيا ،او را ديد جدی و در خود فرو رفته در انتظار چراغ سبز برای ِ
زن آهی کشيد،

-

خدای من ،چه تنهاست!

زير آفتاب مونت خويچ ناچار دو ساعت تمام منتطر سگ ماند .با چندتا از عزادارانی سﻼم و عليک کرد که يکی
از يکشنبههای دور ديده بود .به زحمت آنها را شناخته بود .آخر ،از روز اولی که آنها را ديده بود آنقدر گذشته بود که
ديگر نه لباس عزا به تن داشتند ،نه غمگين بودند و بی آنکه به فکر مردهشان باشند گلها را روی گور میگذاشتند .کمی
بعد ،وقتی ديگر هيچ کس نمانده بود صدای بوق غمناکی را شنيد که مرغهای دريايی را از جا پراند .کشتی اقيانوس
عظيم سفيدی را با پرچم برزيل روی دريا ديد و از ته دل آرزو کرد که اِی کاش از کسی برايش نامه آورده باشد،
پيمای
ِ
از آن کسی که بخاطر او در زندان پرنامبورکو ١٥جان سپرده بود .از ساعت پنج چيزی نگذشته بود که سر و کلۀ نوئی
روی تپه پيدا شد ،دوازده دقيقه پيش از وقت رسيده بود .از خستگی و گرما له له میزد اما با غروری کودکانه احساس
پيروزی میکرد .خيال ماريا دلبر راحت شد که بعد از مرگش کسی هست که بر گورش گريه کند.
پاييز سال بعد بود که باز چيزی دلهرهآور روی قلبش سنگينی میکرد .اما سر درنمیآورد که چيست .دوباره قهوه
ميدان دِل ِرلوح ١٦را از سر گرفت .مانتويی با يقه پوست روباه به تن کرد و کﻼهی با
ی
خوردن زير درختهای اقاقيا ِ
ِ
١١
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گلهای مصنوعی به سر گذاشت که از فرط قديمی بودن دوباره ُمد شده بود .حواسش را حسابی جمع کرد ،در حالی که
میکوشيد از دلهرهاش سر درآورد ،به پچ پچ زنهای پرنده فروش در گذر رامبﻼس و وراجی مردهايی که جلو دکههای
کتابفروشی جمع شده بودند ،گوش سپرد .برای اولين بار بعد از سالها ديگر کسی از فوتبال حرف نمیزد .به موج
سکوت معلولين جنگی که برای کبوترها ُخرده نان میريختند دقيق شد و در همه جا نشانههای بی چون و چرای مرگ را
ديد .در جشن ميﻼد مسيح چراغهای رنگی ميان درختهای اقاقيا دوباره روشن شد ،موسيقی و نواهای شاد از بال ُکنها
بگوش میرسيد .توريستهايی که به هيچ کس و هيچ چيز اعتنايی نداشتند دور و بر کافهها را پُر کردند .اما ميانۀ آن
بزن و بکوب هم همان تنش سرکوفتۀ پيش از دورۀ سلطۀ آنارشيستها برخيابانها حس میشد .ماريا دلبر که آن دورۀ
پر ِشر و شور را زندگی کرده بود نگران بود و نمیتوانست جلوی دلهرهاش را بگيرد .برای نخستين بار نيمه شبی
وحشتزده از خواب پريده بود؛ همان شبی که مأموران امنيتی دانشجويی را با گلوله کشتند .چرا که روی ديوار روبروی
خانۀ او با قلم مويی پهن نوشته شده بود "زنده باد کاتاﻻن آزاد" .زن حيرتزده به خود گفت،
 خدای من ،مﺜل اينکه همه چيز دارد با من میميرد!چنين دلهرهای را فقط در مانائوس زمان دختربچگی شناخته بود .در آن دَم دَمهای سپيده دَم که يکباره همۀ سر و
صداها خاموش میشد ،آبها از حرکت میافتاد و هوا لرزان بود و جنگل آمازون در مغاک سکوت فرو میرفت؛
لحظهای که به دَ ِم مردن میمانست.
در ميانۀ آن تنش تحمل ناپذير ،در آخرين جمعۀ ما ِه فوريهُ ،کنت ِد گاردونا مﺜل هميشه برای شام به خانهاش آمد.
شامپانی
ديدارشان برگزاری يک مراسم تکراری بودُ .کنت سر وقت ميان ساعت  ٧تا  ٩شب میرسيد ،با يک شيشه
ِ
محلی پيچيده در روزنامۀ بعد از ظهر تا به چشم نيايد و يک جعبه شکﻼت مغزدار .ماريا دلبر نوعی پيراشکی با خمير
نازک و گوشت درست میکرد و مرغ تُردی را آبپز میکرد؛ همان غذای سنتی مورد عﻼقۀ کاتاﻻنها .يک ظرف پُر از
ميوههای فصل هم میگذاشت .وقتی او سرگرم آشپزی بودُ ،کنت گوشش به گرامافون بود که گزيدۀ تاريخی ا ُوپراهای
گيﻼس پُرتويی ١٧را هم نم -نم.تا پايان مینوشيد.
ايتاليايی را مینواخت و
ِ
بعد از شام که با گﭗ و گفتی مفصل همراه بود ،از روی عادت و مﺜل هميشه باهم عشقبازی بيحالی میکردند که
ناگوار خاصی در وجودشان نشست میکردُ .کنت که هميشه با نزديک شدن نيمه شب دست و پايش را گم
حس
بع ِد آن ِ
ِ
١٨
میکرد ،پيش از رفتن ِ ٢۵پسِتا زير جاسيگاری اطاق خواب میگذاشت .اين قيمت ماريا دلبر بود هنگامی که ُکنت او
را در يک مسافرخانۀ سررا ِه پارا ِللو ١٩ديده بود ،و اين تنها چيزی بود که از زنگار زمانه در اَمان مانده بود.
هيچ يک هرگز از خود نپرسيده بودند که پايۀ اين دوستی چيست؟ ُکنت گهگاهی دست ماريا دلبر را گرفته بود و
در فرصتهای مناسب برای استفادۀ درست از پساندازش توصيههايی به او کرده بود و به او ياد داده بود که ارزش
يادگارهايش را بداند و اينکه چکار کند تا معلوم نشوند ما ِل دزدی هستند .مهمتر اينکه ،وقتی در فاحشه خانهای که عمری
در آن سرکرده بود به او اعﻼن کردند که ديگر پير وپاتال شده و بدرد امروزیها نمیخورد و میخواستند او را به يک
خانۀ مخفی بازنشستگی بفرستند که با پنج ِپسِتا طرز عشقبازی را به پسربچهها بياموزدُ ،کنت به او راه زندگی آبرومند
پيری را در محلۀ گراسيا نشان داده بود .زن هم برای ُکنت تعريف کرده بود که چگونه مادرش او را در چهارده سالگی
سفر اقيانوس اطلس بيرحمانه از او کام گرفته
در بندر مانائوس فروخته بود .و افسر ارشد يک کشتی تُرک در تمام را ِه ِ
نورافشان پارا ِللو رها کرده بود ،بیپول ،بیزبان ،بینام و نشان .هر دو میدانستند که
بود و بعد او را در کنار باطﻼق
ِ
زياد بهم نمیخورند ،اما با وجودی که هيچوقت به اندازۀ زمانی که با هم میگذراندند خود را تنها حس نمیکردند ،هيچ
کدام هم جرأت نکرده بودند لذت اين عادت را زير پا بگذارند .يک جنب و جوش ملی ﻻزم بود تا هر دو يکباره متوجه
شوند که اينهمه سال چقدر از هم بيزار بودهاند ،و چه مهربانانه!
٢٢
٢١
٢٠
در يک آن جرقه زده شدُ .کنت داشت به موسيقی ﻻبوهم گوش میداد که لوسيا آلبانِسه و بنيامينو جيگلی دو
صدايی آن را میخواندند که يکباره رگبار اخباری را شنيد که ماريا دلبر داشت در آشپزخانه گوش میداد .تُک پا جلو
رفت و خبر را از نزديک گوش کرد .قرار بود ژنرال فرانسيسکو فرانکو ،ديکتاتور ابدی اسپانيا ،نسبت به سرنوشت سه
جدايیطلب باسک که به اعدام محکوم شده بودند تصميم نهايی را خود بعهده بگيردُ .کنت نفس راحتی کشيد و گفت،

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

پشت عينک دسته طﻼيی ،با دندانهای تيز و حريص و دستهايی شبيه به دستهای حيوانی که به رطوبت و تاريکی خو
کرده باشد .رو به ُکنت گفت،

١٧
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 پس برو به درگاه خدا دعا کن اين کار را نکند .چون اولين کسی را که تيرباران کنند ،من در سوپ تو سممیريزم.

ُکنت ترسيد،

 برای چه؟ برای اينکه من هم جندۀ عادلی هستم.کنت ِد گاردونا ديگر هرگز باز نگشت و ماريا دلبر يقين پيدا کرد که آخرين دور زندگيش به پايان رسيده است .تا

همين چندی پيش از اينکه کسی در اتوبوس جايش را به او تعارف کند يا کسی برای گذر از خيابان کمکش کند و يا زير
بازويش را برای باﻻ رفتن از پله بگيرد ،شرمگين میشد .اما سرانجام نه تنها آن را پذيرفت ،بلکه حتی همچون نيازی
نفرتانگيز از اين کار خوشش آمد .آنگاه يک سنگ گور آنارشيستی برای خودش سفارش داد ،بی نام و بی تاريخ .ديگر
وقتی میخوابيد در را قفل نمیکرد تا اگر در خواب بميرد ،نوئی بتواند بيرون برود و خبر مرگش را بدهد.
روز يکشنبهای که از گورستان به خانه باز میگشت در راه پله با دختر بچۀ همسايۀ روبرويش رو در رو شد .تا
چهار راه همراهش رفت ،با محبت مادربزرگی برايش کلی چيز تعريف کرد و متوجه شد که دختر بچه و نوئِی مﺜل دو
دوست با هم بازی میکنند .به ميدان ديامانته که رسيدند همانطور که فکرش را کرده بود دختر بچه را به خوردن بستنی
دعوت کرد .پرسيد،

 از سگها خوشت میآيد؟ عاشقشان هستم.آنگاه ماريا دلبر فکری را که مدتها در سر داشت با دختر بچه در ميان گذاشت و گفت،
 اگر روزی برای من اتفاقی افتاد نوئی را پيش خودت نگهدار .فقط به شرطی که روزهای يکشنبه او را آزادبگذاری و کاری به کارش نداشته باشی ،خودش میداند چه کند.
دختر بچه شادمانه آن را پذيرفت .ماريا دلبر هم در بازگشت بخانه خوشنود بود از اينکه توانسته خوابش را

سالها در دلش سبک سنگين کند و قوام بياورد .با اينهمه اگر آن خوابی که ديده بود تحقق نيافت ،نه از خستگی و پيری
بود و نه از عقب افتادن مرگ .حتی تصميم خودش هم نبود .زندگی بجای او تصميم گرفته بود .در يکی از بعد از
ظهرهای يخبندان ماه نوامبر هنگام خروج از گورستان ،پس از آن که نام آن سه نفر را روی سنگ گورشان نوشته بود
و داشت پياده به طرف ايستگاه اتوبوس میرفت ،طوفانی ناگهانی برپا شد .با اولين رگبار سراپا خيس شد .به زحمت
توانست زير سردری پناه بگيرد .محله خلوت بود و شهر انگار غريبه ،با دکانهای ويرانه و کارگاههای َگرد گرفته و
بارکشهای عظيمی که باعٍث میشد رعد و برق و طوفان هولناکتر بنظر برسد .ماريا دلبر سگ را که سرتا پا خيس
شده بود در بغلش گرم میکرد و اتوبوسهای پُر از جمعيت و تاکسیهای بدون مسافر با عﻼمت خاموش را میديد که از
جلويش میگذرند اما هيچکس نه به اشارههای او و نه به وضع دلخراشش توجه میکرد .ديگر از معجزه هم کاری
برنمیآمد که ناگاه يک اتومبيل مجلل سربی رنگ بی صدا از کوچۀ پُر آب گذشت و يکباره سر چهار راه ايستاد و عقب
زد و جل ِو پای او ترمز کرد .شيشههای آن ناگهان گويی با فوتی جادويی پايين کشيده شد و راننده او را دعوت کرد که
سوار شود .ماريا دلبر صادقانه گفت،

-

راهم خيلی دور است اما اگر مرا کمی جلوتر برسانيد لطف بزرگی کردهايد.

راننده به اصرار پرسيد،

-

بگوييد کجا میرويد.
به گراسيا.

در اتومبيل بدون آنکه دستی به آن بخورد باز شد و راننده گفت،

-

سوار شويد مسير من هم همان طرف است.

توی اتومبيل بوی دواهای يخزده میآمد ،باران غوغا میکرد .شهر رنگ عوض کرده بود ،و زن خودش را در
دنيايی غريب و خوشبخت احساس میکرد که در آن همۀ مشکﻼت پيشاپيش حل شده است .راننده در ميان شلوغی رفت و
آمدها جادووار به نرمی راه باز میکرد .ماريا دلبر خجالت میکشيد ،هم از وضع دلخراش خودش هم از وضع
رقّتانگيز سگ که در بغلش خوابيده بود .رو به راننده گفت،

 -مﺜل يک کشتی اقيانوسپيماست.

احساس میکرد بايد حرفی بزند که به اتومبيل بخورد .هرگز چنين چيزی را در خواب هم نديده بود .راننده به
کاتﻼن شکسته بستهای گفت،
زبان
ِ

 راستش تنها عيبش اين است که مال من نيست .بعد مکثی کرد و به زبان اسپانيايی افزود، با دستمزد تمام زندگیام هم نمیتوانم آن را بخرم.زن آهی کشيد و گفت،

-

میفهمم.

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

نيست اما جذاب است و ُکت چرمی ارزان و کهنهاش خوش قوارهاش کرده .حتما وقتی به خانه برمیگردد مادرش از
ديدنش احساس خوشبختی میکند .فقط از دستهای روستاييش میشد باور کرد که صاحب اتومبيل نيست.
در تمام راه ديگر حرفی نزدند .اما ماريا دلبر هم حس کرد جوان نيز از گوشۀ چشم وراندازش میکند .يک بار
ديگر از اينکه هنوز در اين سن زنده است دلش گرفت .خودش را زشت و رقتانگيز احساس میکرد .با آن دستمال
آشپزخانهای که زير باران با شلختگی سرش کرده بود و آن پالتوی قراضۀ پاييزی که از بس به مرگ فکر کرده بود
عوضش نکرده بود.
به محلۀ گراسيا که رسيدند باران بند آمده بود .شب بود و چراغهای خيابان روشن .ماريا دلبر از راننده خواست
سر چهار راهی نزديک خانه پيادهاش کند .اما راننده نه تنها به اصرار او را تا دَم خانه رساند ،بلکه اتومبيل را روی
پياده رو پارک کرد تا موقع پياده شدن خيس نشود .زن سگ را پايين انداخت و کوشيد تا جايی که بدنش اجازه میدهد با
وقار از اتومبيل پياده شود .وقتی برگشت از راننده تشکر کند ،با چنان نگاه مردانهای روبرو شد که نفس در سينهاش
انتظار چه چيزی را .همان وقت
حبس شد .لحظهای جا خورد درست نمیفهميد کدام يک از ديگری انتظاری دارد و
ِ
راننده با لحنی مصمم پرسيد،

 بيام باﻻ؟به ماريا دلبر برخورد .گفت،

 از اينکه مرا رسانديد متشکرم ،اما اجازه نمیدهم که دستم بيندازيد.راننده جدی و قاطع به اسپانيايی گفت،

-

دست انداختن يعنی چه! آنهم دستانداختن خانمی مﺜل شما؟

ماريا دلبر مردهای زيادی چون او ديده بود ،بسياری بیپرواتر از او را از خودکشی نجات داده بود .اما هرگز
در زندگيش آنقدر از تصميم گرفتن نترسيده بود .صدای ُمصر راننده را با همان لحن دوباره شنيد.
 بيام باﻻ؟زن بی آنکه در را ببندد از اتومبيل دور شد ،و برای اينکه مطمئن باشد طرف حرفش را فهميده است ،به زبان
اسپانيايی گفت،
-

ميل خودتان است!

وارد داﻻن شد که نور چراغ کوچه به زحمت به آن میرسيد ،شروع کرد از پلهها باﻻ رفتن .زانوهايش
میلرزيد ،نفسش از هراس چنان بند آمده بود که تصور میکرد چنين حالتی فقط در لحظۀ مرگ دست میدهد .وقتی جل ِو
در طبقۀ اول رسيد برای پيدا کردن دسته کليد در جيبهايش از پريشانی میلرزيد .صدای بسته شدن درهای اتومبيل را
يکی بعد از ديگری شنيد .نوئی که جلو جلو رفته بود خواست پارسی بکند .زن با نالهای دردناک تشر زد،
-

خفه شو!

در همان لحظه صدای اولين قدمها را روی پلههای تق و لق شنيد ،قلبش داشت میترکيد .در يک آن معمای
خوابی که سه سال زندگيش را دگرگون کرده بود از نو بررسی کرد و متوجه اشتبا ِه تعبيرش شد .حيرتزده زمزمه کرد،
 خدای من ،پس مرگ نبود!سرانجام جای کليد را در قفل پيدا کرد ،قدمهای شمرده را در تاريکی میشنيد و صدای نزديک شدن نفس کسی را
که چون خودش در تاريکی ترسيده بود حس میکرد .آنوقت فهميد آنهمه انتظارها در آنهمه سالها و آنهمه رنجها در
تاريکی ،حتی برای همين يک لحظه زندگی هم شده میارزيد.

