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،ميرد نمي هرگز

،بخشد مي جان

نيز، گاهي و

!ستاند مي جان

،هميشه ولي

"است زنده

آن ، وبا سالهاي عشق در كم دست ، آثارش همه در نه اگر و گذارد مي صحه ، گونه شعر قطعه اين مفهوم بر ماركز  گابريل
با. است زنده همواره عشق ، آورده در تحرير رشته به سده دو در حاضر عصر نويسنده اين كه داستانهايي در. رساند مي اثبات به را

ولي ، دارند حضور او گوناگون كتابهاي ماجراهاي در كه يافت نيز را ديگري ي زنده هاي شخصيت توان مي ماركز آثار بر نگرشي
. است كلمبيايي دردانه اين هاي نوشته جاودان هميشه ي دستمايه عشق

حساب به روزگار شگفتيهاي از اين و بپروراند ذهن در تواند نمي ، او خود جز كسي هرگز كه است اي گونه به ماركز هاي انديشه
.سازد وادار تحسين و شگفتي به را اثارش خوانندگان كه بكشد تصوير به را مطالبي بتواند انساني كه آيد مي

با را داستان نخست ظاهر به هاي شخصيت بتوان كه ميكند خطور كسي ذهن به چگونه.  كنيم استناد وبا سالهاي عشق كتاب همين به
به آن ماجراي كه شود متوجه ، كتاب ي مطالعه بار چند از پس خواننده كه برساند قتل به اي گونه به ، آگاهي و دانش همه آن

احساسي ، قرن نيم اندازه به مدتي در توان مي چگونه ؟ است نداشته عشق جز اساسي و پايه نيز ارادي غير و اتفاقي كامال و سادگي
كه سپرد مردي آغوش به را اشرافي زندگي به گرفته خو زن زيباترين توان مي چگونه نامند؟ مي عشق را آن كه داشت نگه زنده را

؟ است عام و خاص زبانزد اش چهره زشتي

حال اين با. ندارد انتظار هرگز خواننده كه است اي گونه به ، ميگيرد شكل ماركز آثار ساير و كتاب اين در كه رويدادهايي اغلب
و گذرد مي آنها از زود خيلي ، صفحات كردن پر و نويسي دراز جاي به و كند نمي استفاده سوء اي يگانه توانايي چنين از نويسنده
.نيست پيشين وقايع بهت از كمتر آنها از حاصل شگفتي كه دهد مي شرح را اي تازه ماجراهاي

چنان و شناسد مي را جهاني اين لطايف همه ، دارد نويسندگي در كه اي كوبنده شيوه و گرايي واقع عين در ماركز گارسيا گابريل
حيوان نوعي از كتاب همين به استناد با هم باز. است خاكي كره موجودات زندگي از جزئي واقعا گويي كه برد مي كار به را آنها

،برند مي بين از را آن نسل ، انسانها نسل چند هر و كند مي گري جلوه و زايد مي ولي ، ندارد مذكر جنس كه برد مي نام دريايي
.بيافريند عشق تا بخشد مي زندگي و آورد مي بر سر سراجام ولي

گارسيا
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 اثارش از يك هر براي ماركز گارسيا گابريل ، داشتند اختيار افراد گزينش در كافي اندازه به نوبل اهداكنندگان اگر راستي به
 تا بماند زنده هم ديگر سده يك كاش.  است كرده زندگي تنها سده يك.  دارد قرار سالگي صد آستانه در او. بود انتخاب بهترين
 . ندارد نگاه پنهان مردم نظر از ، است شده اعطا او به كه را موهبتي و بگذارد عموم قضاوت معرض در را خود ناب افكار

 صد. دارند قرار ، برترين نه اگر ، جهان برتر آثار زمره در كه آيند مي شمار به شاهكار چهار ، كلمبيايي نويسنده بلند داستان چهار
. آن جاودانگي از و گويند مي عشق از اي گونه به يك هر ، ربايي آدم يك گزارش و ساالر پدر پاييز ، وبا سالهاي عشق ، تنهايي سال

 .است زندگي به اميد و عشق از سرشار نيز او كوتاه هاي داستان

 تغييراتي ايجاد به اجبار بدون خوشبختانه و شده برگردانده فارسي به ماركز گارسيا گابريل قلم به و اسپانيايي متن از حاضر كتاب
 گناه هميشه همچون خواهشمندم فاضل خوانندگان از ، مفيد كاري ارائه براي تالش رغم به. است رسيده چاپ به ، اصلي نوشتار در

 بي خود منتقدانه هاي پند و آموزنده هاي انديشه از را او و بگذارند مترجم عهده بر كه ، نويسنده حساب به نه ، را موجود اشكاالت
 .نسازند بهره

 

 پارساي كيومرث

 

  

  

  

 1 فصل

 

 بالفاصله ، اوربينو خوونال دكتر. كرد مي زنده خاطرش در را فرجام نا عشق ناخواسته طور به ، بادام تلخ رايحه.  بود پذير نا اجتناب
 به را خود وقت اسرع در بودند خواسته او از. شد امر اين متوجه ، داشت سنگين و مرطوب هوايي كه تاريك خانه به ورود از پس
. بياورد عمل به ، بود شده عادي او حرفة در آن با شدن روبرو كه رويدادي ، قتل يك مورد در را الزم تحقيقات و برساند آنجا

 اشتغال كودكان زمينه در هم آن عكاسي شكل به چند هر. بود جنگ مجروحان زمره در و آند مهاجران از ، آمور سنت خرمياد
 بود گرفته صورت سيانيد بخار استنشاق اثر بر او مرگ ظاهرا. آمد مي حساب به شطرنج بازي در دكتر هميشگي حريف ولي ، داشت

 .يافت مي رهايي ، گذشته خاطرات يادآوري رنج از ترتيب اين به شايد و

 كنار در اي چهارپايه روي.  بودند انداخته پتويي جسد روي. خوابيد مي درآن همواره كه بود سفري تختخواب يك روي خرميا جسد
 مي استفاده سمي شيميايي مواد تبخير براي آن از ، عكاس كه بودند داده قرار بزرگ سيني يك در را آزمايشگاهي وسايل ، بستر
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. ميخورد چشم به ، بود شده بسته سفري تختخواب پايه به و داشت برف همچون سفيد اي سينه كه پشمالو و سياه سگي جسد. كرد
 .شد مي ديده حيوان جسد كنار در نيز متوفي بغل زير چوب همچنين

. آزمايشگاه هم و آمد مي حساب به خواب اتاق هم اقع درو ، ريخته هم در اتاق آن.  شد مي حكمفرما تاريكي بر تدريج به دم سپيده
 همه تقريبا. بدهد تشخيص را مرگ حضور بتواند دكتر كه بود اي اندازه به تابيد مي درون به پنجره هاي پرده زير از كه نوري
 روي. نداشت وجود محوطه ان در كافي هواي ، آن تبع به و نور نتيجه در و بودند پوشانده ضخيم هاي پرده با را اتاق هاي پنجره
.  نداشت برچسب كدام هيچ كه خورد مي چشم به گوناگوني هاي بطري و آزمايشگاهي هاي شيشه ، بود اتاق در كه اي قفسه طبقات
 قرار جسد كنار در ديگري سيني. شد مي ديده ، بود شده محصور رنگي قرمز كاغذ با كه چراغي زير هم معوجي و كج برنجي سيني
 چند و عكاسي شيشه زيادي تعداد كنار در اطراف در نيز قديمي روزنامه و مجله تعدادي. بود عكس ظهور داروهاي ويژه كه داشت
 چند هر.  بود اتاق داخل لوازم و وسايل همه بودن براق و تميز ، شد مي نظر جلب موجب آنچه.  بود شده پراكنده شكسته صندلي
 رايحه ميتوانست راحتي به ، قوي شامه داراي فردي ولي ، بود آمده درون به تازه هواي و شده باز پنجره ، دكتر حضور زمن از پيش
 نمي عاشقانه مرگ مناسب را مكان آن اوربينو خوونال دكتر. بيفتد فرجام نا عشقي شدن خاموش ياد به و كند احساس را بادام تلخ

 .داد نمي نسبت الهي مشيت به نيز را اتاق ريختگي هم در حال عين در ولي ، دانست

. داشتند حضور آنجا در گذراند مي پزشكي دانشكده در را انترني دوران كه جوان مردي با ، بود كارآگاه احتماال كه پليس مامور يك
 ، دكتر مشاهده با آنها.  بودند مانده اوربينو دكتر ورود منتظر و پوشانده پتو با را جسد روي ، گذاشته باز را اتاق پنجره نفر دو همين

 در زا آنها همدردي ، باشد داشته بزرگداشت از نشاني آنكه از بيش ، آنان كالم لحن.  گفتند آمد خوش و كردند سالم او به احترام با
 بود برقرا آمور سنت خرمياد و دكتر ميان كه صميميتي ميزان از همه تقريبا. كرد مي بيان ، بود گرفته شكل كه اسفناكي رويداد مورد

 دانشكده كالسهاي در تدريس از پيش روز هر كه كاري همان يعني ، داد دست نفر دو آن با ، اوربينو خوونال دكتر.  داشتند آگاهي
 اي گونه به اشاره و شست انگشت با را آن روي پتوي و رفت جسد سوي به آنگاه. داد مي انجام دانشجويان همه مورد در ، پزشكي

 خرمياد برهنه جسد. كرد مي تداعي ذهن در را مذهبي مراسم اجراي او عمل حوه.  دارد مي بر زمين از را گلي شاخه نگار كه زد كنار
 نظر به ، بود زنده كه زماني از پيرتر بسيار و شده كبود پوستش رنگ. شد نمايان خشكيده چوبي همچون و باز شچماني با آمور سنت
 شكمش روي جراحي عمل از ناشي هاي بخيه جاي. بود شده زرد ريشش و سر موهاي و درخشيد مي چشمانش مردمك.  رسيد مي

 هاي كشتي پاروزن بردگان از حالتي او به و بود شده هايش شانه آوردن عضله موجب بغل زير چوب از مدارم استفاده. شد مي ديده
 اوربينو خوونال دكتر. داشت گرسنه كودكان ضعيف و الغر پاهاي به زيادي شباهت پاهايش حال عين در.  بخشيد مي قديمي بادباني

 بود شده مرگ به منجر حتي كه بود شده مواجه زندگي در بسياري دلخراش هاي صحنه با و كرده درمان را زيادي بيماران اينكه با
 : گفت زد مي حرف خود با انگار كه حالتي در.  شد ناراحتي و اندوه دچار سابقه بي اي گونه به

 ...شد مي تمام تدريج به بد دوران ديگر!  لعنتي اي - 

.  بود گرفته جشن را خود تولد سالگرد هشتادمين دكتر گذشته سال. شود مسلط خود بر كوشيد و كشيذ جسد روي را پتو آنگاه
 : داشت اظهار عوض در و نكرد را كار اين ولي ، كند اعالم نيز را خود بازنشستگي ، مراسم همان در داشت قصد

 .ام نگرفته را نهايي تصميم هم مردن براي هنوز كه چند هر ، دارم استراحت براي زيادي فرصت مرگ از پس - 

 عصايي از دليل همين به و شد مي ايجاد رفتن راه هنگاه در پاهايش در كه لرزشي و راست گوش شنوايي دادن دست از عليرغم
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 طاليي ساعتي ، جواني دوران در همچنين و پوشيد مي مرتبي و خوشدوخت نخي شلوار و كت همواره ، كرد مي استفاده اي نقره دسته
 رنگ مرواريد و كوتاه ريشي. آمد مي جيب اين به اش سينه ديگر سوي از آن طاليي زنجير كه گذاشت مي سينه پيش جيب در را

 روي ، بودند ضروري كه را مطالبي ذهني فراموشي از جلوگيري منظور به. داشت بود مرتب و زده شانه كه موهايش همچون
 ، دادند مي دست از را خود كارآيي و شدند مي مخلوط هم با يادداشتها اين همه ، مدتي از پس ولي ، نوشت مي كوچكي كاغذهاي
 ريخته هم در طبابت دستي كيف در و داد مي قرار استفاده مورد كه ابزارهايي ساير و ، دارو هاي شيشه ، پزشكي وسايل مثل درست

 مورد ، لياقتش اندازه به متاسفانه ولي ، آمد مي شمار به منطقه پزشك ترين مقبول و ترين باهوش ، ترين مسن ، بزرگترين او.  بود
. بود دقيق و صريح ، كرد صادر دانشجو پسر و پليس مامور براي جسد مورد در كه دستوراتي. بود نگرفته قرار عمومي محافل توجه
 : كرد مي روشن را آمور دسنت خرميا مرگ واقعي دليل ، اتاق فضاي در موجود رايحه زيرا شد نمي احساس شكافي كالبد به نيازي

 ... عكس ظهور در رفته كار به اسيدهاي ساير با تركيب نتيجه در كه سيانيد بخار از ناشي مرگ - 

 در پليس مامور. كند تلقي اتفاقي را رويداد آن ، داد نمي اجازه خود به كسي كه بود زياد اي اندازه به زمينه اين در متوفي تجربه البته
 از پس ، آمد مي حساب به بارزش هاي ويژگي از كه قاطعيتي با ، اوربينو خوونال ولي ، شد ترديد دچار اندكي ، دكتر دستور اجراي
 : افزود جوان مرد كردن قانع

 . كنم صادر را دفن جواز بايد من نكنيد فراموش اينكه ضمن در...  - 

 جسد بر طال سيانيد تأثير مشاهده براي فرصتي هرگز او.  شد اميدي نا دچار اندكي ، دكتر دستور شنيدن از پس جوان دانشجوي
 لهجه از ول.  كرد تعجب ، بود نديده پزشكي دانشكده در را جوان روز آن تا اينكه از نيز اوربينو خوونال دكتر. بود نيافته انسان يك
 جوان پزشك دلگرمي براي ، دليل همين به. است آمده شهر به تازگي به و آيد مي حساب به آند مناطق اهالي از كه زد حدس او

 : گفت ، گفت

 خواهي جسد بررسي براي كافي فرصتي تو و كرد خواهد خودكشي ، عشق در شكست خاطر به كسي كه كشيد نخواهد طولي - 
 .داشت

 اثر بر مورد تنها ، آخري اين ، آورد مي خاطر به خدمت دوران طول در كه خودكشي زيادي تعداد ميان در كه شد متوجه بالفاصله
 : داد ادامه بنابراين. است نبوده عشق در شكست خاطر به هم آن تازه و بوده سيانيد سم

 .دارد وجود كريستال هاي تكه آنها قلب در كه شوي مي متوجه ، كني برخورد موردي چنين با اگر - 

 تا دهد انجام زودتر چه هر را قانوني مراحل داد دستور ، زد مي حرف زيردستانش با هميشه كه لحني همان با پليس مامور به آنگاه
 .بسپارد خاك به كليسا مقدس گورستان در را او ميخواست دكتر. گيرد انجام عصر روز همان خاكسپاري مراسم

 .ميكنم صحبت شهردار با مورد اين در - 
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 داشته اي ساده زندگي ، آورد مي دست به عكاسي هنر طريق از كه زيادي پول عليرغم آمور دسنت خرميا كه دانست مي خوبي به
 حال اين با. دارد وجود دفن و كفن مخارج براي كافي پول ، كارش ميز كشوهاي از يكي داخل در كه نداشت ترديدي بنابراين. است

 : گفت جوان پزشك و مامور به

 .گيرم مي عهده بر را ها هزينه همه پرداخت خودم چون نست مهم زياد ، نكرديد پيدا ميز كشوهاي در پولي اگر - 

 ، مرگ اصلي دليل دانست مي قلبا البته.  است بوده طبيعي ، عكاس مرگ كه دهد اطالع خبرنگاران به گفت پليس مامور به سپس

 .كرد خواهد جلب را خبرنگاران رضايت بيشتر

 مسئوليت احساس دانست مي بود شناس ووظيفه جدي مردي كه پليس مامور كنم مي صحبت هم اعظم اسقف با لزوم صورت در
 .ساخت خواهد فراهم را اطرافيان دلگيري, دكتر

 به خاكسپاري مراسم انجام كه دهد انجام سرعت با چنان را قانوني مراحل دكتر دستور وبه باطني ميل عليرغم بود مجبور حال اين با
 . نيافتد تعويق

 .برود او نزد است مجبور ولي, ندارد اعظم اسقف با كردن صحبت براي تمايلي هيچ دكتر كه نداشت ترديدي ضمن در

 غير پرسشي با را كار اين چند هر بپرسد كليسا مقدس كليساي در را متوفي خاكسپاري دليل تا داد جسارت خود به پليس مامور
 .داد انجام مستقيم

 ....بوده قديس مردي متوفي كه ام شنيده

 :گفت و داد تكان سر اوربينو دكتر

 .وبندگانش ميداند خودش و ميشود مربوط خداوند به موارد اين ولي..قهرمان قديسي..نادر امري.. مهمتر ان از

 .كرد مقدس مراسم در حضور به دعوت را مردم,نشين مستعمره شهر بزرگ كليساي ناقوسهاي دور مسافتي در شهر سوي آن در

 كتش جيب از را طاليي زنجير به متصل وظريف طاليي ساعت.نهاد چشم بر را خود طاليي قاب داراي عينك, اوربينو خوونال دكتر
 متوجه,انداخت ها عقربه به كه نگاهي وبا كرد باز را ساعت منقوش درپوش, داد ان روي كوچك دكمه به اندكي فشار آورد بيرون
 .است نمانده چيزي گلريزان پنجاهه مذهبي مراسم شروع به كه شد

 قرار استفاده مورد پاركها در كه دوربينهايي همچون درست بود شه نصب چرخدار اي پايه سه روي بزرگي عكاسي دوربين اتاق در
 خود بر بود شده نقاشي روغن و رنگ با كه را دريا منظره داد مي نشان را عكس زمينه پشت واقع در دوربين مقابل ديوار گرفت مي

 با ويژه مراسم,  مذهبي مراسم اجراي سال نخستين همچون,گوناگون مراسم در كودكان عكسهاي به مزين نيز ديوارها ساير. داشت
 وبه رفت مي آنجا به شطرنج بازي براي معموال وبيكاري اداري غير ساعات در اوربينو دكتر بود همراه تولد مراسم و سنتي لباسهاي

 آينده در عكسها ناشناس صاحبان كه انديشيد مي امر اين به واغلب نگريست مي پوشاند مي رو ديوارها همه تدريج به كه عكسها ان
 .كشاند خواهد وتباهي فساد به را شهرها همه شده نابود نيز خودش جسد هاي خاكستر كه دور چندان نه اي
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 مي چشم به مهره تعدادي با شطرنج صفحه يك دريانوردان به متعلق قديمي پيپ چند حاوي سفالين ظرف كنار در ميز روي
 .نداشت بردن براي بختي سفيد ولي است مانده ناتمام بازي كه بود معلوم.خورد

 شب بازي به مربوط بازي دانست مي البته.كند مقاومت تمام نميه بازي تحليل و بررسي وسوسه برابر در نتوانست اوربينو دكتر
 صفحه بازي آخرين پايان از پس همواره ولي كرد مي بازي شطرنج نفر سه با الاقل شب هر آمور دسنت خرميا زيرا, است گذشته
 با مقتول كه شد متوجه اوربينو دكتر ضمن در.داد مي قرار ميز كشو در و گذاشت مي مخصوس جعبه در را آن مهرههاي و شطرنج
 :گفت خود با.است باخته مي را بازي ترديد بدون كار ادامه در كرده مي بازي سفيد مهره

 به را گسنتري دام و كند بازي ماهرانه چنين كه شناسم مي را نفر يك تنها داريم دست در خوبي مدرك باشد داده روي جنايتي اگر
 .باشد بلد زيبايي اين

 اخرين تا معموال كه نشدني رام پياده آن چگونه كه ببرد پي معما اين پاسخ به جانش دادن دست از بهاي به حتي داشت تصميمي
 .است گذاشته ناتمام را خود زندگي بازي آخرين بار اين ميداد ادامه بازي به كامل پيروزي يا تسليم وتا خون قطره

 زدن در بدون:بودند چسبانده خانه در روي كه شد كوچكي يادداشت متوجه گشت اخرين در ئ صبح شش ساعت در محله شبگرد
 .بدهيد اطالع هم پليس وبه شويد وارد

 با جوان مرد.بودند گشته «آ منبع دنبال وبه استشمام را بادام عطر تلخ ورايحه رسيده راه از جوان وپزشك پليس مامور بعد مدتي
 خورنال دكتر نشاني كه يافت را اي نامه كاغذها ميان در ميز روي نيز پليس مامور شد ها مهره محو شطرنج ناتمام بازي مشاهده
 .نبود كردن پاره جز اي چاره آن گشودن باري كه بودند كرده ومهر الك چنان را پاكت خورد مي چشم به پاكت روي اوربينو

 .بتابد درون به بيشتري نور تا زد كنار پنجره مقابل از را رنگ وتيره ضخيم پرده دكتراوربينو

 .بود پر صفحات طرف دو هر و بود شده نوشته خوانا انداختمطالب نگاهي نامه متن به گاه«آ

 رسيد نخواهد گلريزان پنجاه مراسم به هرگز نخواند سرعت به را نامه اگر كه آورد ياد به ناگهان جمالت نخستين مطالعه از پس
 كار پايان از پس.برگردد عقب به صفحه چند بود ناچار مطالب درك براي گاهي طوريكه به كرد مطالعه را متن عجوالنه بنابراين

 ولي دهد نشان تفاوت بي را خود كوشيد چند هر.است بازگشته تاريخ اعماق واز دست دور مكاني از انگار كه داشت حالتي چنان
 كند تا را نامه خواست مي كه هنگامي و بود شده كبود جسد پوست همچون لبانش شد پديدار اش چهره ژرفدر اندوهي هاي نشانه
 زد لبخند آنها به محزون حالتي با شد پزشك وجوان پليس مامور حضور متوجه ناگهان لرزيد مي آشكارا انگشتانش بگذارد جيب در

 :وگفت

 .بود او نامه وصيت واقع در يا سفارش اخرين نيست خاصي مطلب

 به راكه موزاييكي خواست آنها از بالفاصله دكتر زيرا.پنداشتند درست را همه نفر دو آن ولي بود راست سخنانش از نيمي چند هر
 شده نوشته قديمي اي دفترچه در صندوق گاو رمز بياورند بيرون را قديمي اي دفترچه ان زير واز بياورند بيرون بود نچسبيده زمين
 كافي جانبي ومخارج ودفن كفن هزينه تامين براي حال هر به ولي نيافتند داشتند انتظار كه را مبلغي صندوق گاو گشودن از پس بود
 .بود
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 :گفت آنها به بنابراين رسيد نخواهد مراسم به ديگر كه دانست مي اوربينو دكتر

 مي مرا وعذر ميكند درك را شرايط خداوند ولي برسم يكشنبه روز مراسم به توانم نمي شخصي كارهاي دليل به كه است بار سومين
 .پذيرد

 ترك مهمتري كارهاي دادن انجام براي را جا«آ همسرش به دادن اطالع براي تمايلش وعليرغم ماند ديگر دقيقه چند ترتيب اين به
 .كرد

 .يابند حضور او كار اتاق در متوفي با وداع آخرين براي تمايل صورت در بدهد اطالع كارائيب مهاجران به بايست مي

 افراد تا وناشناس ساده كارگران از آنها ميان در بود برخوردار زيادي اهميت از نيز شطرنجباز دوستان كردن خبر ديگر سوي از
 فرد نخستين عنوان به بود مايل متوفي نامه خواندن از پيش كنند شركت خاكسپاري مراسم در ميخواستند كه داشتند وجود اي حرفه

 برايش گلي حلقه گرفت تصميم نهايت در بود شده ترديد دچار آن متن مطالعه از پس ولي, يابد حضور خاكسپاري مراسم در
 باشد كرده توبه گذشته اعمال از عمر لحظات اخرين در آمور دست بودخرميا اميدوار.بفرستد

 .سال گرم ماههاي آخرين ر مناسب زماني.شد مي انجام ظهر از بعد پنج ساعت در خاكسپاري مراسم

 پنجمين بيستو جوانتر دكتر يابد حضور يا اوليوه السيدس شاگردش بهترين مهماني در راحت خيال با توانست مي صورت اين در
 .بود كرده دعوت ناهار صرف به را استادش و گرفته جشن را خود ازدواج سالگرد

 بي ناحيه سراسر در كه بود رسيده وخوشنامي محبوبيت به چنان زندگي اوايل آشفته سالهاي گذاشتن سر پشت از پس اوربينو دكتر
 .بود همتا

 تقويت براي پتاسيم بروميد. خورد مي را داروهايش ديگران چشم از دور و ميخواست بر خواب از سپيده دميدن با معموال
 براي وبالدونا سرگيجه رفع براي ارگوسترول قطره,هوا رطوبت يا بارندگي هنگام در استخوانها درد تسكين براي ساليسات,روحيه
 منظور به دليل همين به كنند خودداري وفراوان گوناگون داروهاي مصرف از كه ميكرد توصيه بيمارانش به هميشه راحت خواب
 .كشيد مي بو و كرد مي نزديك بيني به را«آ بار يك ساعت هر كه گذاشت جيب در كافور اي تكه خود هراس بر غلبه

 درس كالس سر بر هشت ساعت در وسپس ميكرد مطالعه كارش اتاق در ساعت يك صبح كالسهاي سر بر رفتن از پيش روز هر
 .شد مي حاضر

 .داد انجام مداوم طور به مرگ از پيش روز يك تا را وتدريس بود دانشكده در عمومي پزشكي استاد او

 ارسال برايش ميكردو دريافت بارسلونا از را شده منتشر اخبار آخرين پاريس در كتابفروشي يك كه بود كتاب مشتاق اي انداز به
 .داد نمي نشان اسپانيايي زبان به, داشت فرانسوي زبان به شده نوشته كتابهاي مطالعه به كه را اشتياقي البته.كرد مي

 صبحگاهي مطالعه از پس خواند مي شبانه خواب از پيش ساعت دو يا يك, ساعت يك مدت به نيمروزي خواب از پس را كتابها همه
 .ميكشيد عميق نفس دقيقه پانزده ومدت مينگريست بيرون به دستشويي پنجره از
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 .بود وخنكتر تر تازه آنسو هواي زيرا آمد مي خروسها سرايي نغمه صداي كه ايستاد مي سمتي به هميشه

 سفيد وجليقه وشلوار كت زد مي فارينا ادكلن بدنش به داد مي حالت سيبيلهايش به كر مي مرتب را ريشش گرفت مي دوش سپس
 نرم حركات و شاداب روحيه سالگيهمچنان ويك هشتاد در پوشيد مي را هايش چكمه و ميگذاشت سر بر سبكي كاله كرد مي تن بر

 .بود كرده حفظ وبا گيري همه دوران در پاريس از بازگشت از پس را خود

 به كند تخلف غذايي پرهيز از اينكه بدون بود شده نقرهاي آن رنگ ولي نكرده جواني دوران با تغييري هيچ موهايش ارايش نحوه
 با را سير اي تكه غذايي وعده هر در خورد مي افسنطين معده ناراحتي ساختن برطرف منظور به خورد مي صبحانه كافي اندازه

 امور يا كليسايي خدمات يا اجتماعي كارهاي در معموال نيز ها كالس پايان از پس. شود قلبي سكته مانع تا جويد مي نان مقداري
 .ميكرد شركت هنري

 به حال عين در و ميرفت فرو نيمروزي خواب به ، درايوان دقيقه ده حدود در آن از پس و خورد مي خانه در هميشه را ناهار
 موتور گوشخراش صداي و خيابان گرد دوره فروشندگان ،صداي بودند نشسته انبه درخت زير كه جوان هاي مستخدمه وراجيهاي
 تحمل به مجبور واقع در. ميكرد اسشمام ، شد مي فضا الودگي موجب كه را ها موتور سوخت ي رايحه و ميداد گوش قايقها و كشتيها
 مشغول بود رسيده دستش به تازه كه هايي كتاب مطالعه به نيمروزي خواب از برخواستن از پس. بود صدا سرو پر و آلوده فضاي

 بود او زندگي محل اهالي همه توجه مورد طوطي اين. ميداد ياد آواز و انگليسي ،زبان اموزش دست و خانگي طوطي به سپ و شد مي
 بود امن اي اندازه به شهر البته شد مي بيماران عيادت عازم و نوشيد مي خنك نوشابه بزرگ ليوان يك ظهر، از بعد چهار ساعت در
 .برود ميخواهد كه جا ،هر خيال آرامش با توانست مي كس هر كه

 را آن سرخ اسب دو كه خوانوادگي دار كروك بزرگ كالسكه از فقط شهر در آمد و رفت براي ، اروپا از بازگشتش نخستين از پس
 كنار را آن از استفاده بنابراين ، ندارد كارآيي ديگر ، نقليه وسيله اين كه دريافت بعد مدتي ولي ، ميكرد استفاده ، كشيدند مي

 وسيله چنين و شد نمي كالسكه بر سوار كسي ديگر دوران آن در كشيد مي را ان اسب يك كه كرد انتخاب را اي كالسكه و گذاشت
 عمد به ، نوگرايي با مبارزه و لجبازي منظور به دكتر حال اين با. رفت مي كار به اجساد حمل يا ، گردشگران سرگرمي براي تنها اي

 ها خانه به ، العالج بيماران مداواي منظور به تنها كه ميدانست خوبي به ولي بود نشده نشسته باز هنوز چند هر. شد مي آنها بر سوار
 واقع در. ميكردند تلقي نظير بي و متخصص فردي را او زيرا آمد مي حساب به افتخار نوعي برايش امر همين البته شود مي دعوت
 نداشت جراحي عمل و جديد هاي دارو از استفاده به اعتقادي دكتر. بدهد تشخيص را مرض تا بود كافي بيماران به نگاه يك تنها

 :گفت مي. كرد نمي اعتماد كار اين براي پزشكي هر به و ميدانست خطرناك را جراحي اصوال

 . است بيماران مداواي در ناتواني الگوي بزرگترين ، جراحي چاقوي - 

 :ميگفت درس كالس در اغلب ميكرد معرفي زودرس مرگ عامل را متداول غذاهاي از درصد هفتاد و ميدانست سمي را داروها همه

 .شناسند مي را آن پزشكان از اندكي تعداد كه دارند تاثير هايي دارو تنها - 

 خويش سرنوشت بر حاكم ، انسان كه داشت عقيده و نبود متصور برآن حدي كه ميگرف نظر در واال اي اندازه به را انسان جايگاه
 :گفت مي ديد مي وااليي جايگاه چنين در نيز را خود. است
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 درد از هراس بدون ، دنيا اين ترك براي او به كردن كمك ، آيد مي بر ما دست از كه كاري.  اوست خود ، انساني هر مرگ عامل - 
 . است رنج و

 در را خالقيتي زيرا ، ميكردند مشورت او با ،همواره قبلي و جديد شاگردان ، عاميانه فرهنگ به اعتقاد و قديمي هاي باور اين عليرغم
 مي حساب به حاذق و گرانقدر پزشكي را او كه نبود ترديد.  بودند داده نام بخش شفا بينش ان به كه ديدند مي استادشان نهاد

 مي شهر نشين اعيان ناحيه در واقع قديمي و مجلل هاي خانه در و بودند ثروتمند ممتازو طبقه افراد از ، دكتر بيماران اغلب آوردند
 .زيستند

 در ساعتي چه در دانست مي همسرش ، آمد مي پيش اضطراري كاري اگر كه بود منظم و دقيق اي اندازه به دكتر روزانه برنامه
 ماند مي) محله(پاروكيا كافه در مدتي ، خانه به آمدن از پيش ، جواني دوران در. كرد پيدا دسترسي او به توان مي نه.چگ و كجاست

 به ديگر ، بعد به بيستم قرن آغاز از البته. كرد مي بازي شطرنج ، بودند كاراييب اهالي از كه مهاجراني يا ، همسرش پدر دوستان با و
 .كرد مي برگزار اجتماعي باشگاه نظر زير ، گوناگون هاي محله در مسابقاتي عوض در و نرفت كافه آن

 و زانو افتادگي كار از عليرغم ، گذشت مي او ورود از ماه سه تنها كه مهاجر مرد اين. شد آشنا آمور دسنت خرميا با زمان همان در
 بازي در او دادن شكست به قادر كس هيچ كه بود اين دليل. نداشت نظير كه آورد بدست شهرتي ،چنان عكاسي كار شروع از پيش

 نظر از ، خرميا با مالقات.بودند خورده شكست و داده مسابقه او با ، داشتند بازي اين با اشنايي كمترين كه كساني همه.  نبود شطرنج
 بود كرده پيشرفت زمينه اين در چنان و داشت زيادي عالقه شطرنج به دكتر ،زيرا آمد مي حساب به معجزه نوعي ، اورمينو خوونال

 .نبودند شطرنج بازي در او هاي خواسته ارضاي به قادر پيشين مشهور رقباي و شناخت نمي حريفي ، شهر سراسر در كه

 قرار بررسي مورد را او گذشت اينكه بدون دليل همين به. داشت انتظار دكتر كه بود حريفي همان آمور دسنت خرميا خوشبختانه
 در كافي پول نيز نهايت در پرداخت وارد تازه فرد از حمايت به ، است امده آنجا به ياس و فالكت با چگونه كه دريابد يا ، بدهد
 گرفتن از پس آموز دست خرميا البته. كند خريداري را عكاسي آتليه تاسيس براي الزم وسايل بتواند تا داد قرار خرميا اختيار

 . داد ادامه كار اين به ، كامل حساب تصفيه تا و كرده آغاز را بدهي ،بازپرداخت مشتري از عكس نخستين

 آغاز شام صرف از پس و هفت ساعت در را بازي ، كار اوايل در بود شطرنج خاطر به تنها ، اعتماد از سرشار و صميمانه ارتباط اين
 از دكتر ميداد اجازه و كرد مي را حريف مالحظه ، كامل برتري عليرغم آمور دسنت ،خرميا نخست روزهاي البته. كردند مي

 چنان ، سال چند از پس نيز دكتر. كرد مي تحميل را هايش انديشه تمام ، قدرت تمام يا ، بعد مدتي ولي. كند استفاده تفكراتش
 . شد مي مساوي نفر دو آن هاي بازي نهايي نتيجه معموالً كه كرد پيشرفت

 دسنت خرميا و كرد تاسيس محله ان در) آزاد فضاي در(  تابستاني سينماي يك ، كنته نودا گاليله دون نام به فردي زمان آن در
 به محدود دكتر و او ميان شطرنج بازي ، بازي دليل همين به.  گذراند مي فيلم تماشاي به را ائقات اغلب ، بود سينما عاشق كه آمور
 سينما به هم با معموال كه بودند شده صميمي چنان خوونال و خرميا.دادند نمي نشان اي تازه فيلم سينما آن در كه شد مي هايي شب
 دسنت ،خرميا حال عين در و نداشت را فيلم موضوع پيگيري حوصله زيرا ، رفت نمي انان همراه هرگز دكتر همسر البته. رفتند مي

 .دانست نمي رفاقت و مصاحبت شايسته را آمور
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 از پس. كند شركت جمعي دسته مذهبي مراسم در تا رفت مي كليسا به. بود متفاوت دكتر تفريحي و كاري برنامه يكشنبه هاي روز
 مي بيماران عيادت به ندرت به هفته آخر تعطيلي هاي روز. كرد مي استراحت و خواند مي كتاب مينشست ايوان در خانه به بازگشته

 خودداري برنامه فوق و اجتماعي هاي مسووليت پذيرفتن ،از پيش سال چند از. باشد مواجه اظطراري وضعيت با اينكه مگر رفت
 .بود كرده

 سالگرد پنجمين و بيست مراسم سپس ،و دوستان از يكي ناگهاني مرگ نخست: شد همزمان منتظره غير رويداد دو با پنجاهه مراسم
 ، آمور دسنت خرميا دفن جواز دريافت از پس ، خانه در استراحت براي دكتر تمايل عليرغم. سابق شاگردان از يكي ازدواج

 .برود ازدواج سالگرد مراسم به شد موجب كنجكاوي

 را او خواست ران كالسكه از سپس و كرد مرور و اورد بيرون جيب از را خرميا نامه ديگر بار ، كالسكه بر شدن سوار از پس بالفاصله
 شنيده اشتباه كرد تصور ران كالسكه كه بود اور شگفت و غيرمنتظره چنان فرمان. ببرد بردگان قديمي محله در ناشناخته مكاني به

 آشكار و واضح كامال نشاني كرد نمي اشتباه برود بايد كجا پرسيد ،دوباره نيايد پيش تفاهمي سوء اينكه براي دليل همين به ، است
 مي ، ناگوار هاي افشاگري. خواند را نامه نخست جمله چند دوبار دكتر شناخت مي را محل ان خوبي به نامه نويسنده احتماال.بود

 نزع حال در مردي هيجانات و اوهام داد مي احتمال نيز اي اندازه تا البته بدهد تغيير سال و سن آن در ،حتي را او سرنوشت توانست
 .باشد شده هايي تحليل چنين ،موجب

 را مسير كوتاهترين ران كالسكه. ببارد باران ظهر از پيش رسيد نمي نظر به ولي ، شد سرد و ابري زود صبح از روز آن در هوا
 مراسم از كه شد مواجه مردم از هايي گروه با راه در.رفت پيش به سابق نشين مستعمره شهر انداز دست از پر جاده از و برگزيد
 توقف اي گوشه در و خودداري پيشروي از اسب كردن رم از جلوگيري منظور به بود مجبور مواقعي چنين در.گشتند مي باز پنجاهه

 مي استفاد رنگي هاي چتر و دار چين هاي دامن از كه دختراني. بود شده تزيين رنگي هاي كاغذ و گل با خيابانها شوند رد انها تا كند
 اصلي ميدان در. كردند مي تماشا را نوازندگان گروه نظم و مردم امد و رفت و بودند ايستاده خيابان طرف دو هاي بالكن روي كردند
 بر امد و رفت شد مي ديده زحمت به خيابان هاي چراغ بزرگ هاي حباب و نخل درختان پشت مسيح حضرت از اي محسمه شهر
 نبود نشستن براي خالي صندلي يك حتي پاروكيا كافه در و بود شده متوقف تقريبا جمعيت ازدحام اثر

 كروك. بود نما انگشت و نظير بي نيز شهر تمام در حتي نقليه وسيله اين. بود اوربينو دكتر به متعلق خيابان اسبي تك كالسكه تنها
 و ها ،چرخ بودند مانده مصون نمك از سرشار هواي ان در زدن زنگ از كه برنزي هاي بست هاو لوله ، براق و خورده واكس چرمي
 ياد به را تماشاگران و داد مي كالسكه به يگانه كهشكوهي هايي ويژگي ساير و ، رنگ سرخ و درخشان چوبي هاي قسمت ساير

 رانندگان براي را سفيد پيراهن پوشيدن نيز سليقه خوش مردان كه دوراني در گذشته آن از. انداخت مي وين اپراي سالن لژهاي
 مخمل شلوار و كت همان داد مي دستور خود ران كالسكه به همواره دكتر ، دانستند مي كافي ، تشخص دادن نشان منظور به كالسكه
. كرد مي سيرك صحنه بازيگران به شبيه را او كه بگذارد سر بر را كالهي و بودند خريده برايش نخست روز از كه بپوشد را مستعمل

 .نداشت مناسبتي كارائيب گرم تابستانهاي مكاني و زماني شرايط با كار اين اگر حتي

 

 پر و شلوغ بسيار ها يكشنبه دانست مي اينكه با و شهر آن به فراوان عالقه و كافي شناخت بودن دارا رغم به اوربينو خوونال دكتر
 گرد جمعيت وسط در درست هم روز آن در. نداشت كار اين براي هم دليلي هيچ و گشت مي خيابانها در معموال ، است آمد و رفت
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 و كند توقف شد مجبور ران كالسكه نظر مورد خانه يافتن براي. رفت مي پيش به بردگان به مربوط بخش در ، خيابان در آمده
 .بپرسد رهگذران از را نشاني

 

 شهر حومه هاي مرداب نزديك آنجا.  رسيد مي مشام به ناخوشايندي بوي كه رسيد اي ناحيه به پيشروي مقداري از پس كالسكه
 از ، گيرد مي بر در را اش خانه فضاي باد وزيدن دليل به شبها معموال كه اي رايحه دريافت بالفاصله اوربينو دكتر و بود شده واقع

 مي نفوذ اتاق داخل به باز پنجره طريق از.  آميخت مي هم در ايوان مقابل در شده كاشته ياس گلهاي رايحه با بو همين. كجاست
 واقع اي نطقه درم او خانه ، شد مي دكتر آرامش مخل كه نبود رايحه اين تنها تازه.  آزرد مي را مشام ، آن تندي و سنگيني و كرد
 آشغال به دستيابي منظور به الشخورها معموال شد مي جاري نهرهايش در شهر كشتارگاه از خون و آب از مخلوطي كه بود شده

 ، بود آجري هايش خانه اغلب كه شهر نشين اعيان ناحيه در حاليكه در. جنگيدند مي هم با آنجا در ، آب در موجود هاي گوشت
 نداشت وجود هايي پديده چنين

 از هايي سقف و بودند شده درست فاسد و خورده ترك چوبهاي از ها خانه ي همه ، رسيد آن به كالسكه با دكتر كه اي محله در
 ها اسپانيايي توسط شده ساخته باز رو فاضالب كه مواقعي در تا بود گرفته قرار خاكي هايي تپه روي ها خانه هاي پايه.  داشتند حلبي
 به توانست مي رهگذري هر حال اين با.  رسيد مي نظر به ويرانه و پست ، ناحيه آن در چيز همه.  نروند فرو آب زير به ، كند طغيان
 . بود فقرا مذهبي جشن مراسم مخصوص ، موسيقي اين.  بشنود ، كثيف هاي ميخانه داخل از را موسيقي صداي وضوح

 خاطر به را ران كالسكه و دويدند مي كالسكه دنبال به پاره لباسهاي با كودكان از اي عده ، گشتند مي خانه دنبال به كه لحظاتي در
.  براند كالسكه اطراف از را آنها ، داشت دست در كه شالقي از استفاده با شد مجبور راننده.  كردند مي مسخره كالهش و لباس
 ، است بيهوده تالش اين كه شد متوجه زود خيلي ولي ، شود انجام محرمانه صورت به خانه آن از ديدار بود كرده تالش اوربينو دكتر
 . نيست كاري پنهان به نيازي كرد احساس اين بنابر.  كند جلب را ديگران توجه توانست نمي اصوال ، او سال و سن در فردي زيرا

 همچنين و ها پنجره به آويخته توري هاي پرده ولي ، نداشت همسايه محقر هاي خانه با آشكاري تفاوت هيچ ، خانه ظاهري وضعيت
 توقف ران كالسكه.  كرد مي جلب را رهگذران توجه ، بود رفته سرقت به بزرگ و قديمي كليسايي از احتماال كه حياط ورودي در

 اطالع اوربينو دكتر به و گشت باز ، است آمده درست يافت اطمينان كه اين از پس.  آورد در صدا به را در كوبه و شد پياده ، كرد
 . شود پياده كالسكه از تا كرد كمك او به سپس و داد

 گل يك و داشت تن بر سياه لباسي زن.  بود ايستاده ، نداشت زيادي روشنايي كه آن آستانه در زني و شد باز صدا و سر بي خانه در
 نشان همچنان ، نبود سال چهل از كمتر مسلما و داشت كه توجهي قابل سال و سن رغم علي.  بود نهاده گوشش روي هم رنگ زرد
 سرش بر محكم چنان را موهايش.  داشت خشن و تند نگاهي و رنگ سبز چشماني.  ايت مغرور و اصيل اروپائيان از كه داد مي

 . آمد مي نظر به فلزي موهاي با فوالدي خودي كاله دور از كه بود چسبانده

 بازي هنگام عكاسي آتليه در را او بارها ، آن از پيش آمد يادش به ولي.  نشناخت را زن نخست نگاه در اوربينو دكتر كه اين با
 برد جلو را دستش دكتر نخست ، حال اين با.  است نوشته نوبه تب بيماري مداواي براي اي نسخه برايش نيز بار يك و ديده شطرنج

 . دادند دست هم با و كرد پيروي او از نيز زن و
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.  بودند داده قرار مناسب جاي در را يك هر كه بود قديمي نفيس اثاثيه و لوازم و مبلها از پر مكاره بازار همچون خانه، پذيرايي سالن
 در ، گذشته قرن در پاييزي روز يك در كه لفتاد هايي فروشي عتيقه از يكي ياد به ة پذيرايي سالن مشاهده محض به اوربينو دكتر

 . بود ديده پاريس

 : كرد زدن حرف به شروع ، اسپانيايي كامال اي لهجه با و نشست دكتر مقابل ، مبل سوي آن در زن

 . بياييد زودي اين به كردم نمي فكر ، است خودتان منزل اينجا.  آمديد خوش - 

 متوجه و نگريست زن چهره به شگفتي شدت از آمده بيرون چشماني با.  است شده فاش اسرارش همه كرد احساس اوربينو دكتر
 در شده نوشته مطالب درباره ، زن آن اطالعات كه بود مشخص كامال.  است بوده فايده بي امري ، نيز كاري پنهان تصور حتي كه شد
 مرگ از پيش ساعت چند تا زن زيرا ، باشد داشته واقعيت توانست مي امر اين البته.  اوست خود از بيشتر ، آمور دسنت خرميا نامه

 هم زيادي اشتياق و گذشتگي خود از و گذرانده آمور دسنت خرميا با را خود عمر از نيمي از بيشتر واقع در.  بود او كنار در ، خرميا
 از مردم كه استان مركز آن در ولي ، دانست عشق به شبيه را احساس اين توان مي نهايت در.  بود داده نشان او با معاشرت ادامه به

 در را يكديگر ، مهاجر مرد و زن اين.  دانستند نمي چيزي دو آن بين احساسي چنين وجود از ، داشتند آگاهي نيز دولتي اسرار همه
 . بودند ديده پورتوپرنس در آسايشگاهي

 ، سال يك از پس.  بود كرده سپري آنجا در ، مهاجر عنوان به را خود حضور نخست سالهاي نيز مرد و آمده دنيا به آنجا در زن
 هر زن اين.  شد آنجا راهي ، بود آمده شهر به هميشگي اقامت براي كه مرد دنبال به زن ، باشند گذاشته قراري هم با اينكه بدون
 جنسي ناتواني از ، بود فلج تقريبا پاهايش كه آمور دسنت خرميا كردند مي تصور همسايگان.  كرد مي نظافت را آتليه بار يك هفته
 او صميمي دوست كه كرد نمي باور هرگز و داشت اعتقادي چنين ، پزشكي داليل به شخصا نيز اوربينو دكتر البته.  برد مي رنج هم

 شهري در بالغ فرد دو اينكه پذيرش ولي ، بود كرده اشاره موضوع اين به صراحتا ف نامه در خرميا چند هر.  باشد داشته اي معشوقه
 خطراتي ، كار اين زيرا ، بود مشكل برايش ، باشند داشته اي ذابطه چنين ، كنجكاو مردماني داراي حال عين در و بسته حد آن تا

 . داشت پي در ناپذير جبران

 : داد توضيح زن

 . خواست مي چنين آمور دسنت خرميا خود - 

 و تقدير شايان مواردي در و باشد محكوم توانست نمي ، بود لذت و شادي از سرشار اغلب كه مشتركي زندگي چنين زن نظر از
 با هم دليل همين به و اند نداشته وابستگي يكديگر به كامال آنها كه آمد مي بر چنين زن هاي گفته از حال اين با ، بود نيز ستايش
 . اند نكرده ازدواج يكديگر

 بدون سينماي ان تاسيس هنگام از.  كردند تماشا را فيلم و نشستند يكديگر از جدا ، معمول طبق ولي رفتند سينما به هم با پيش شب
 طور به ها آن ، هفدهم قرن به متعلق قديمي صومعه يك هاي ويرانه روي دكونته ئو گاليله دون توسط ، تابستاني اصطالح به و سقف

 داستان اساس بر را آن كه بود آمده در نمايش به " نيست خبري غرب در " فيلم شب آن.  رفتند مي آنجا به هفته در دوبار متوسط
 ، وحشيانه جنگي پيامدهاي خاطر به قلبش و خوانده را كتاب اين قبل سال نيز اوربينو دكتر.  بودند ساخته نام همين به مشهوري
 . بود شده دار جريحه
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 ناشي را مرد حاالت شايد.  است اندوهگين و ناراحت خرميا كه كرد مي احساس زن.  شدند آتليه عازم مرد و زن ، فيلم پايان از پس
 دليل همين به.  دادند مي جان و رفتند مي فرو الي و گل در كه دانست مي مرداني مرگ كننده ناراحت هاي صحنه و فيلم تماشاي از
 پذيرفت ، زن در خوشحالي ايجاد براي نيز مرد.  كنند بازي شطرنج هم با كرد پيشنهاد ، برهاند خياالتي چنين از را او كه اين براي ،
 ، بعد حركت چهار در دانست مي كه حالي در نتيجه در و نگرفت جدي را بازي زياد البته.  كرد بازي به شروع سفيد هاي مهره با و

 . كرد واگذار را بازي ، شد خواهد مات

 ژنرال نه ، است بوده زن اين ، مرگ از پيش دقايق در خرميا بازي حريف آخرين كه دريافت اوربينو دكتر اي لحظه چنين در
 : گفت شگفتي از سرشار لحني با بنابراين.  آرگوت خرونيمو

 ! بود استادانه بسيار - 

 جدي ، است شده محو ديد گستره از مرگ غبار ميان در ديگر كه آمور دسنت خرميا زيرا ، نيست تعريف شايسته كه كرد تاكيد زن
 . بود گرفته كم دست را حريف و نكرده بازي

 به خواست زن از و كرد واگذار را بازي خرميا ، راديو از رقص موسيقي برنامه پايان از پس ، شب ربع و يازده ساعت در حال هر به
.  بنويسد ، بود او شايسته و شاخص رفقاي از يكي كه اوربينو خوونال دكتر دوستش براي اي نامه داشت قصد زيرا ، برود خود خانه

 و شطرنج تنها بلكه ، نبود علمي مطالب ، هم با دو آن اشتراك وجه البته.  اوست دوست ترين صميمي دكتر كه بود گفته همچنين
 رنج و درد دوران پايان به ، آمور دسنت خرميا كه شد متوجه زن لحظه همان.  بود بازي اين مختلف روشهاي مورد در كردن بحث
 اين زن كه هنگامي.  بنويسد نامه اوربينو دكتر دوستش براي بتواند كه دارد فرصت اي اندازه به تنها و است شده نزديك خود

 : پرسيد و شد شگفتي دچار مرد ، گذاشت ميان در خرميا با را موضوع

 ! داني مي را چيز همه تو پس - 

 را رنج و درد ، خود زندگي ماههاي آخرين در بتواند مرد كه كند كاري كوشيد مي همواره بلكه ، دانست مي را چيز همه تنها نه زن
 . بود گرفته بر در را او ، جسماني عذاب و رنج چند هر ، كند تحمل تر راحت

 : گفت دكتر

 . بدهيد گزارش من به را او وضعيت كه بود شما وظيفه - 

 : گفت ، بود داده دست از را اش روحيه كه حالي در زن

 . بكنم را كار اين توانستم نمي - 

 ؟ چرا - 

 . داشتم دوست خيلي را او چون - 
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 ، مطالبي چه كه شد متوجه ناگهان ، شنيده كس همه از را چيز همه زندگي در كرد مي تصور كه او.  فهميد را چيز همه اوربينو دكتر
 ، بود كه گونه همان را او ذاتي شخصيت كوشيد و انداخت زن به نگاهي.  است نخورده گوشش به ، صداقت و سادگي اين با هم آن
 گذاشته گوش پشت كه گلي و ، مار چون كننده مسحور چشماني با ، سياه لباس در زن آن ، او نظر به.  بكشد تصوير به ذهنش در
 . باشد رودها الهه توانست مي ، بود

 و كشيده آهي مرد كه بودند رفته فرو فكر به و كشيده دراز ، ورزي عشق از پس هائيتي در خلوت ساحلي در ، زن اين و خرميا
 : بود داشته اظهار

 . شد نخواهم پير هرگز من - 

 آمور، دسنت خرميا منظور ولي ، داشت زمانه گذشت با مقابله براي قهرمانانه اي اراده از نشان ، زن نظر از موقع آن در مرد سخنان

 . دهد خاتمه خود زندگي به ، سالگي شصت به رسيدن محض به خواست مي واقع در.  بود ديگري چيز

 از پيش شب به را خود زندگي مهم تصميم اجراي تاريخ ولي ، رسيده سالگي شصت به سال همان ژانويه سوم و بيست روز خرميا
 منظور به مردم نظر از مذهبي مراسم ترين مقدس ، گلريزان پنجاهه.  بود كرده موكول يكشنبه روز پنجاهه مراسم برگزاري
 مدتي از زن واقع در و بودند رسيده توافق به ، خرميا تصميم اجراي نحوه مورد در مرد و زن.  آمد مي شمار به القدس روح پرستش

 كشيده عذاب و شده ناراحتي دچار ، داشت موعود ي لحظه به رسيدن در زمان كه شتابي از دو هر.  بود خبر با امر جزئيات از پيش
 به زيادي عالقه ، آمور دسنت خرميا.  دهد انجام كاري ، زمان گذشت از جلوگيري براي توانست نمي آنها از يك هيچ البته.  بودند
 نزديك موعود روز به چه هر ، ورزيد مي عشق زن اين به و داشت دوست را سگش.  بود مند عالقه ، عشق و دريا به ، داشت زندگي

 نيرويي سوي از بلكه ، نگرفته خودش را تصميمي چنين كه كرد مي فكر گاهي.  شد مي اميدي نا دچار بيشتر مرد ، شدند مي تر
 . نيست پذير ابطال ديگر كه است شده اتخاذ

 : داد توضيح دكتر به زن

 . نبود دنيا اين در ديگر ، كردم ترك را او كه ديشب - 

 كنار در كه سگ پشت به دستي مرد ولي ، شود خارج خانه از او سگ با همراه ، آمور دسنت خرميا مرگ از پس كه كرد پيشنهاد زن
 : گفت و كشيد ، زد مي چرت و بود كشيده دراز صاحبش بغل زير هاي چوب

 . بيايد سفر اين به من همراه است قرار هم ويلسون رو وود آقاي جناب چون ، متاسفم - 

 عمد به را طناب گره زن البته.  ببندد تختخواب پايه به را سگ كرد درخواست زن از ، بود نامه نوشتن مشغول كه حالي در سپس
 طول در آمور دسنت خرميا به نسبت آميز خيانت رفتار تنها را كار اين ولي ، بگريزد لزوم صورت در بتواند حيوان تا نبست محكم
 صاحب خاطرات ، سگ چشمان به نگريستن با تواند مي آينده در كه بود اين او بهانه ، حال عين در.  آورد مي حساب به آشنايي
 . كند زنده ذهنش در را حيوان

 : داد پاسخ و كشيد راحتي نفس نيز زن و است نگريخته سگ كه داد اطالع او به اوربينو دكتر



www.98ia.com    *** كتابخانه مجازي نودهشتيا   ***   
 

گابريل گارسيا ماركز  –عشق سالهاي وبا    Page 16 
 

 . نشود جدا صاحبش از گرفته تصميم بنابراين - 

 . شد نمي محسوب خيانت ، بود كرده كه كاري ترتييب اين به زيرا ، كرد خوشحالي اظهار خبر اين شنيدن از

 : گفت و انداخت زن چهره به نگاهي بار آخرين براي.  گرفت خود خواسته اجراي به تصميم ، نامه نوشتن از پس آمور دسنت خرميا

 . دار نگه زنده ، رز شاخه يك هميشگي داشتن همراه با مرا خاطره - 

 فرصت تا كرد دود سيگار چندين و ، كشيد دراز بستر روي لباس همان با.  گشت باز خانه به زن كه بود گذشته شب نيمه از دقايقي
 پس ، بامداد سه ساعت از پيش اندكي.  بينديشد ، بود تحمل قابل غير و سخت كافي اندازه به و شده نوشته نامه در كه مطالبي به يابد
 كند درست قهوه بتواند تا گذاشت اجاق روي را آن و ريخت قوري در آب كمي ، آمد بيرون بستر از ، ها سگ زوزه صداي شنيدن از
 گل نخستين تا شد گلخانه وارد هم آن از پس.  است سوگوار كه دهد نشان تا پوشيد سياه لباس و كرد عوض را لباسهايش آنگاه. 
 . بگذارد گوش پشت بر و بچيند ، بود شده شكفته بامدادي ساعت آن در كه را رز

 از و سپرد خواهد ذهن به همواره را نظير بي زن آن افكار و رفتارها خاطره كه نداشت ترديدي ، سخنان اين شنيدن با اوربينو دكتر
 . كرد خواهد ياد احترام با او

 قول مرد به زيرا كرد نخواهد شركت خاكسپاري مراسم در كه داشت اظهار جمله از كرد روشن را بيشتري مطالب زن هم آن از پس
 زن.  است خوانده خرميا طوالني نامه در را مطلبي چنين خالف كه آمد نظرش به اوربينو دكتر البته.  نكند كاري چنين است داده

 و نبرد سر به اندوه و ماتم در را خود زندگي سالهاي بقيه و نريزد اشك اي قطره هرگز كه اند گذاشته قرار خرميا با گفت همچنين
 كردن وصله جمله از احمقانه كارهاي انجام با را خود عمر و نشود اش خانه چهارديواري زنداني آن بر عالوه.  نكند هم ناله حتي

 تاكيد همچنين زن.  آمد مي حساب به شوهرانشان مرگ از پس ، منطقه آن زنان رسوم و آداب از كار اين.  ندهد هدر كهنه لباسهاي
 طبق.  داد خواهد ادامه خود زندگي به و رساند خواهد فروش به ، است آن در كه وسايلي همه با را آمور دسنت خرميا خانه كه كرد
 قصد زن حال اين با.  شد مي زن به متعلق ، خرميا مرگ از پس ، آن در موجود وسايل همه با خانه ، بود شده نوشته نامه در آنچه

 از شكايتي گفت مي.  كند زندگي بهتري خانه در و برود ديگري محل به ، آورد مي دست به خانه فروش از كه پولي با نداشت
 . دهد مي ترجيح ديگر جاهاي به را فقرا مرگ تله همين و ندارد ناحيه آن در سكونت و فعلي زندگي

 : كرد زمزمه لب زير و شد شگفتي دچار ، اصطالح اين شنيدن با اوربينو دكتر

 ! فقرا مرگ تله - 

 همچنان و نكرده تغييري هيچ ، سالها طول در ، شهر آن زيرا ، بيايد حساب به نامناسب توانست نمي زياد اصطالحي چنين البته
 وجود كه اي منطقه همان.  داشت حضور بلوغ سالهاي از اش شبانه كابوسهاي در همواره و بود مانده باقي سوزان و خشك اي منطقه
 خاصي رويداد هيچ گذشته قرن چهار در واقعا.  كرد مي نابودي و زدگي زنگ دچار را چيز همه و پژمرده را گلها اغلب ، فراوان نمك
 بود مالحظه قابل اتفاقات معدود از مردابها بيشتر شدم ومتعفن ، افتخارات باختگي رنگ ، تدريجي فرسودگي و نگرفته شكل آنجا در
 بوي و ريخت مي خيابانها به آنها محتويات ، شد مي پر فاضالب چاههاي معموال ، شديد و مداوم بارندگيهاي اثر بر زمستان فصل در. 

 همراه را رنگي قرمز خاك و گرد ، وزيد مي كه گرمي بادهاي نيز تابستان فصل در.  كرد مي ايجاد شهر فضاي در را تحملي قابل غير
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 گاهي.  كرد مي غبار از پر و داد مي قرار تهاجم مورد ، بودند مخصوص هاي حفاظ داراي كه را آنها حتي ، ها خانه همه و ، آورد مي
 آخر تعطيالت كه شنبه روزهاي.  برد مي هوا به را اطفال و آورد مي در جا از را ها خانه سقف كه كه بود اي اندازه به باد شدت هم

 ساخته مردابها كنار در كه را خود مقوايي هاي خانه در موجود وسايل ، خانگي حيوانات با همراه ، فقير كودكان ، شد مي آغاز هفته
 حك آهن با كه بزرگي داغ همچون بردگي هاي نشانه پيش چندي تا.  رفتند مي ساحلي هاي صخره سوي به و داشتند برمي ، بودند
 نمي نشان توجه موارد اين به كسي تعطيل روزهاي آن در ديگر ولي ، خورد مي چشم به سالخوردگان پشت و سينه روي ، بود شده
 كردند مي عشقبازي ها بوته ميان در خشونت با ، نوشيدند مي مشروب ، رقصيدند مي ، شدند مي جمع ساحل در همه عوض در و داد
 ، اوباش و اراذل همين.  دادند مي سر همه براي آزادي شعار ، يكشنبه شب اواخر در يعني ، مقوايي هاي خانه به بازگشت از پيش و
 معامله براي ف داشتند هرچه و شدند مي سرازير شهر قديمي هاي محله خيابانهاي و ميدانها به وحشيگري با هفته روزهاي ساير در
 و كرد مي پر را فضا ، شده سرخ ماهي بوي و شد مي ساكنان وار ديوانه كارهاي انجام شاهد مرده شهر.  دادند مي ارائه مردم به ،

 . بخشيد مي فضا به اي تازه جان

 مانند اشرافزادگاني و اشرافي زندگي فروپاشي شتاب موجب ، داري برده الغاي ، آن دنبال به و اسپانيا يوغ زير از يافتن استقالل
 دو در.  بردند مي پناه بودند ساخته كه هايي قصر درون به ، سكوت در و تدريج به ، قديمي هاي خانواده و بود اوربينو خوونال دكتر
 كشتيها از آنان غافلگيرانه شدن پياده و دريايي دزدان هجوم پذيرش براي زيادي آمادگي كه شده فرش سنگ خيابانهاي سوي
 را ها ساختمان بهترين رنگ سفيد ديوارهاي حد از بيش تركهاي و خورد مي چشم به ها ايوان روي وضوح به هرز علفهاي ، داشت

 ، نيمروزي خواب هنگام ، ظهر از بعد دو ساعت در معموال ، خاص مواقع در تنها زندگي هاي نشانه.  كرد مي ريزش به تهديد نيز
 و خشك هاي اتاق در زنان.  رسيد مي گوش به ها خانه درون از پيانو تمرين و نواختن صداي ، لحظاتي چنين در.  شد مي پديدار
 زمانهايي در و بود ننگ داغ ، نور انگار ، ماندند مي امان در ، خورشيد نور تند تابش از ، گوناگون هاي عطر خوش رايحه از سرشار

 و دشوار ، پنهاني نيز آنها عاشقانه رفتارهاي.  پوشاندند مي روسري با را هايشان چهره ، كردند مي شركت روزانه نيايشهاي در كه
 غروب لحظات در.  شد مي گر جلوه طوالني و يكنواخت صورت به آنان زندگي دليل همين به.  بود خرافات و موهومات با همراه

 معموال هوا.  پوشاند مي را فضا تعفن بوي ، همزمان و خواست برمي مردابها از خونخوار هاي پشه از ابري ، آن از پس و خورشيد
 . انداخت مي نيستي و مرگ ياد به را انسان و بود اندوهبار و گرم

 تنها دوران آن از و بود گذشته صورت همين به اوربينو خوونال جواني دوران در نشين مستعمره سابقا شهر آن در واقعي زندگي
 بود شكوفايي حد در ، كارائيب منطقه هاي شهر ساير با مقايسه در تجارت ، شهر آن در.  داشت وجود دكتر ذهن در مبهم خاطراتي

 گرانادا شاهزاده همچنين.  نداشت جنوبي امريكاي در آفريقايي فروشبردگان بزرگ بازارهاي ايجاد جز دليلي شكوفايي اين البته. 
 باران و برف پر و سردسير پايتخت به و كند رسيدگي كشورش امور به منطقه همان از داد مي ترجيح و داشت سكونت شهر اين در

 آنجا به ، كردند مي بار وراكروز در كوئيتو بندر از كه را هايي گنجينه ، پارويي و بادباني متعدد كشتيهاي شامل تجارتي ناوگان.  نرود
 . گذاشت مي سر پشت را اقتصادي بار پر سالهاي شهر و آوردند مي

 سنگها شامل اي محموله حاوي خوزه سان بادباني كشتي ، ظهر از بعد چهار ساعت در ، ميالدي 1708 سال ژوئن هشتم ، جمعه روز

.  رفت كاديز سوي به و افراشت بر را بادبانهايش ، رسيد مي پزو ميليارد پانصد به روز آن در آنها ارزش كه گرانبها و قيمتي فلزات و
 آب زير بندر به نزديك اي صله فا در كشتي.  شد انگلستان ناوگان توپخانه حمله مورد كه بود نكرده طي را زيادي مسافت هنوز
 زير به آن كشف براي اي عده كه اين از پس ولي ، داشت قرار دريا بستر در همچنان ، قرن دو گذشت از پس.  شد غرق و رفت
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 اثر بر و بود ايستاده صاف ، پرچمي همچون نيز آن خداي نا اسكلت.  يافتند مرجانها ميان در را ارزش پر گنجينه ، رفتند دريا
 جالب اي خاطره عنوان به ، نويسان تاريخ ذهن در همچنان ، ارزش پر نماد اين.  شد مي متمايل سو آن و سو اين به ، امواج حركت
 . بود مانده باقي

 ستونهاي با ايواني داراي ، خنك و وسيع ، طبقه يك اي خانه در اوربينو خوونال دكتر ، المانگا مسكوني بخش در خليج سوي آن در
 در آستانه از.  كرد مي زندگي ، داشت وجود وفور به آن در شده غرق كشتيهاي بقاياي كه متعفن و ساكن مردابهايي بر مشرف بلند

 در ، شطرنج بازي به را اوربينو دكتر فراوان عالقه كه خورد مي چشم به سياهي و سفيد شطرنجي موزاييكهاي آشپزخانه تا ورودي
 اقامت براي جديد قرن در را ناحيه آن كه كاتالوني گران صنعت نظر از كه دانستند مي مردم از اندكي عده.  كرد مي تداعي ذهن

 مقايسه در ، خانه بزرگ سالن.  آيد مي حساب به ماندگي عقب و ضعف نوعي ، شطرنج بازي به عالقه ، اند ساخته نوكيسه ثروتمندان
 را آن ، اي شيشه بزرگ در يك و شد مي باز خيابان به رو كه بود عريض پنجره شش داراي و داشت تري بلند سقف ، اتاقها ساير با
 ، داشت قرار سالن در ايستاده حالت در نگهباني همچون كه داري پايه بزرگ ساعت و اتاقها مبلمان.  كرد مي جدا غذاخوري سالن از

 و اصل كريستال جنس از همه ، بودند آويخته ديوارها به كه چراغهايي.  بود انگلستان كشور ساخت و نوزدهم قرن اواخر به مربوط
 روي كه سفيد مرمر جنس از كوچك هاي مجسمه و چيني هاي كاسه و بزرگ گلدانهاي خانه جاي همه در.  بود چشم اشك همانند
 جايشان واقع در و شده مخلوط محلي تزيينات با تدريج به ، اروپايي ويژه تزيينات.  خورد مي چشم به ، بودند گرفته قرار هايي پايه
 صنعتگران كار چرمي هاي پايه چهار كنار در ، وين ساخت هاي صندلي و انگليسي دار دسته هاي صندلي مثال.  بودند داده آنها به را

 ها پنجره به را هايي پرده و بود سالن اصلي تزيينات از ، رنگارنگ هاي حاشيه با خاسينتو سان هاي ننو.  شدند مي ديده داخلي
 كنار در فضايي.  بود شده دوخته آنها روي گوتيك ويژه خط با و ابريشمي نخ با ها آن دهنده سفارش يا بافنده نام كه بودند آويخته
 كه بود شده گرفته نظر در موسيقي نوازندگان گروه گرفتن قرار منظور به واقع در كه شد مي ديده آن به متصل و غذاخوري سالن
 تركيه بافت فرشهاي با را آن كاشيهاي روي ، پژواك ايجاد از جلوگيري براي ولي.  كردند مي اجرا كنسرتهايي ، رسمي مراسم در
 با همراه كه خورد مي چشم به ميزي روي گرامافون از اي تازه مدل.  بودند پوشانده ، بود خريده پاريس در نمايشگاهي از دكتر كه

 . بخشيد مي سالن تزيينات ساير به خاص اي جلوه ، بود شده چيده خاص نظمي و سليقه با كه موسيقي صفحه تعدادي

.  نواخت نمي پيانو ديگر ، پيش سالها از اوربينو دكتر.  بودند پوشانده پارچه با را رويش كه داشت قرار سالن گوشه در نيز پيانو يك
 راند مي فرمان آنجا در مدير و سليقه با زني كه داشت آن از حكايت و بود فرما حكم ترتيب و نظم ، استثنا بدون ، خانه جاي همه در

. 

 

 

 قابل ، شد مي مشغول دعا به آنجا در دكتر كه محلي يعني كتابخانه با ، زيبايي و پاكيزگي نظر از ، خانه از اي نقطه هيچ ، حال اين با
 به متعلق براق چرمي صندلي و گردو چوب از ميز يك و بودند كرده كتاب از پر را فرادان هاي قفسه شامل ديوارهاي.  نبود مقايسه

 هزار سه همه و كرد مي استفاده كتاب گذاشتن براي نيز ها پنجره چهارچوب از حتي دكتر.  شد مي ديده اتاق در اوربينو دكتر پدر
 در مرتب و دقيق ، بودند كرده حكاكي رويشان را آنها خانوادگي عالمت و داشتند طالكوب چرمي جلدهاي كه را خود كتاب عنوان
 قرار بندر سوي از متعفن بادهاي وزش و صدا و سر معرض در كه خانه اتاقهاي و سالنها ساير برخالف كتابخانه.  بود چيده ها قفسه

 . كرد مي تداعي را ها صومعه سكوت كه بود برخوردار آرامشي چنان از ، داشتند
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همواره داشتند عادت نواحي آن مردم.  بود شده بزرگ آنها نزد و بود آمده دنيا به كارائيب ساكن خرافاتي اي خانواده در اوربينو
شهر آن در.  نداشت جريان آنجا در خنك هواي هرگز البته.  بيايد داخل به خنك هواي احتماال تا بگذارند باز را هايشان خانه پنجره

آن در حضور اوايل در همسرش و اوربينو دكتر.  كشيدند مي هم را ها پرده و بستند مي را هايشان خانه پنجره و در مردم همه،
،شد مي فشرده ، بودند كرده ايجاد خود كه حصاري در قلبشان و كردند مي خنكي احساس ، ها پنجره بودن بسته دليل به ، خانه
در و تابستان اواسط در حتي يعني ، كرد استفاده گرما با مقابله براي رميها روش از بايد كه رسيدند باور اين به ، مدتي از پس ولي
و ها در همه شب طول در ولي ، نشود خانه وارد خيابانها آلوده حال عين در و داغ هواي تا داشت نگه بسته را ها پنجره نيز اوت ماه

گرما در حتي آنها خانه ، بعد به هنگام آن از اتفاقا.  كند خنك را خانه اتاقهاي ، درون به ماليم نسيم وزش تا گذاشت باز را ها پنجره
تاريك نيمه اتاقهاي در ظهر از بعد خواب ترتيب اين به.  آمد مي حساب به شهر خنك هاي خانه جزو ، تابستاني خورشيد سوزان ي
آن از بعد دقايقي.  بود بخش لذت بسيار ، غروب اوايل در آمدند متحده اياالت اورلينز نيو بندر از كه يي كشتيها گذر تماشاي و و

، ديگر سوي از.  بردند مي و كردند مي جمع را آب روي شده جمع هاي زباله و و يافتند مي حضور خليج در اليروبي قايقهاي هم
همچون و برد مي هوا به را ها سقف كه شديد بادهاي تند وزش هنگام يعني ، مارس تا دسامبر سرد ماههاي در اوربينو دكتر خانه
كرد نمي تصور كسي هرگز حساب اين با.  بود مقاوم بسيار ، گشت مي ها خانه درون به رخنه براي شكافي دنبال گرسنه گرگ
. باشد خوشبختي و خوشي از عاري محفوظي و آرام محيط چنين در دادن زندگي ادامه و كردن ازدواج

به كه اي خانه دو هر واقع در.  نيست خوشحال و شاد كه د دا مي نشان اش چهره و رسيد خانه به ده ساعت از پيش اوربينو دكتر
.  بود نشده نيز گلريزان پنجاهه مذهبي مراسم در شركت به موفق ضمن در و بودند شده او ناراحتي موجب ، بود كرده مراجعه آنها
دلش.  بود شده مواجه اي تازه تحوالت با ناگهان ، كند طي را آرامش دوران داشت انتظار كه سال و سن آن در اينكه مهمتر همه از
و سر ناگهان ولي ، كند استراحت خانه در اندكي ، ناهار صرف منظور به يا اليوه السيدس دكتر خانه به رفتن از پيش خواست مي

نشسته انبه درخت شاخه ترين بلند روي و كرده پرواز كه را دكتر آموز دست طوطي كوشيدند مي كه شنيد را خدمتها پيش صداي
اين.  بود گريخته آنان چنگ از ناگهان ، كنند كوتاه را پرهايش تا بود آورده در قفس از را طوطي كه هنگامي ظاهرا.  بگيرند ، بود

كه هنگامي لي و ماند مي خاموش ، بزند حرف خواستند مي حيوان از هرگاه.  آمد مي حساب به ياغي و لجباز پرندگان از طوطي
نظير كم نيز انسانها ميان در حتي كه كرد مي ادا روان و سليس چنان را عبارات و آمد مي در سخن به ناگهان ، نداشت انتظار كسي
در. داد نمي انجام ، حاضر افراد از كدام هيچ مورد در آموزش امر كه حالي در ، بود داده آموزش طوطي به شخصا اوربينو دكتر.  بود
.نبودند مستثني نيز كودكي دوران در فرزندانش حتي مورد اين

دكتر.  است آمده دنيا به آن ار پيش سال چند دانست نمي كسي و برد مي سر به اوربينو دكتر خانه در سال بيست از بيشتر از طوطي
طوطي به آنگاه و ، كرد مي حضار را پيشخدمتها همه ، نشست مي ايوان روي ، نيمروزي خواب از بعد ازظهر بعد روز هر اوربينو
دانشگاه از زبان التحصيل فارغ يك همچون و راحتي به توانست مي كه بود گرفته ياد را فرانسوي زبان چنان پرنده.  داد مي آموزش

عمل چهار كه كرد زيادي تالش اوربينو البته.  بود داده ياد طوطي به را مقدس كتابهاي از نيايشهايي دكتر همچنين.  بزند حرف،
با كه عكس تعدادي ، كرد اروپا به كه سفري آخرين در.  ماند ثمر بي او كوششهاي ولي ، بياموزد حيوان به هم را رياضيات اصلي
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.  آورد همراه ، آمد مي حساب به قرن هاي پديده از كه بوقي گرامافون يك با همراه ، بود شده گرفته جديد دوربينهاي از استفاده
 چند.  خريد ، بود دكتر محبوب آهنگسازان ار آثاري و شده ضبط آنها روي تازه و مشهور آهنگهايي كه نيز گرامافون صفحه تعدادي

 . بخواند را آوازها همان راحتي به ، داد مي گوش آهنگها به مشتاقانه بار چند روزي كه طوطي تا نكشيد طول بيشتر ما

 مرد خوانندگان و زنانه صداي با را زن خوانندگان آوازهاي ، استعداد با پرنده.  بودند برانت آريستاد و ژيلبر ، آوازها اين خوانندگان
 به طوطي شهرت.  دادند مي قرار تشويق مورد را حيوان و خنديدند مي خوشحالي با نيز پيشخدمتها و خواند مي مردانه صداي با را

 از تعدادي.  شود آورده آنان نزد پرنده كه شد مي درخواست ، شهر آن در دولتي مقانات حضور زمان در گاهي كه رسيد جايي
 خريدن براي را خود آمادگي بارها ، آمدند مي آنجا به نيواورلينز از موز حمل ويژه بزرگ قايقهاي با كه نيز انگليسي جهانگردان

 رييس سوارز فيدل ماركو دون شخص كه رسيد اوج به زماني طوطي شهرت.  كردند اعالم ، شود پيشنهاد كه قيمتي هر به طوطي
 سه ساعت حدود در آنها.  باشند پرنده نمايي هنر شاهد نزديك از تا آمدند اوربينو دكتر خانه به دولت وزراي با همراه ، جمهور

 گرماي در امر اين و كنند استفاده كاله و فراك و شلوار و كت از بودند مجبور ، رسمي بازديد روز سه طول در.  رسيدند بعدازظهر
 بود ثمر بي آنجا در حضورشان ولي ، بيايند اوربينو دكتر خانه به ساخت وادار را آنان كنجكاوي.  كرد مي ناراحتشان ، اوت ماه شديد

 زدن حرف به وادار را پرنده تهديد و تشويق و التماس با كوشيد دكتر هرچه و نزد حرف اي كلمه طوطي ، ساعت دو مدت در زيرا ،
 . كند گوشزد او به را قلبي حمله بروز خطر شد مجبور همسرش كه بود شده خشمگين و ناراحت چنان دكتر.  نداشت اي فايده ، كند

 

 و طوطي از غير.  بود برخوردار انها از خانه آن در پرنده كه بود امتيازاتي اعطاي پايان ، تاريخي لحظه آن در طوطي مفتضحانه رفتار
.  كند آمد و رفت اوربينو دكتر منزل به نداشت حق حيواني هيچ ، بود آمده آشپزخانه به دوباره ، غيبت سال سه از پس كه الكپشتي
 هيچ ، حال اين با.  است شده ناپديد حيوان كردند مي تصور همه و نداشت انتظار كسي كه گشت باز خانه به كه هنگامي الكپشت

 موجب تواند مي كه آمد مي شمار به يمن خوش و معدني سنگ اغلب و آورد نمي حساب به زنده موجودي عنوان به آن از كس
 معموال و دانست مي علمي داليل را حيوانات از خود نفرت علت اوربينو دكتر.  شود خانه در حاضران ميان در شادي ايجاد

 . همسرش از غير كرد مي قانع را همه او استداللهاي

 ... شوند مي مرتكب انسانها حق در را ظلم بزرگترين ، دارند عالقه حيوانات به اندازه از بيش كه كساني - 

 

 ايجاد موجب را طاووسها ؛ خائن و طلب فرصت را ها گربه ؛ چاپلوس و پست موجوداتي كه ، وفادار حيواناتي نه را سگها همچنين
 و ؛ بيماري و تب ناقل را ميمونها ؛ آزمند و حريص را خرگوشها ؛ آور مالل رنگارنگ پرندگان را دراز دم هاي طوطي ، عفونت
 اين صبحگاهي بانگ و است مسيح كنندگان انكار جرم شريك خروس بود معتقد زيرا ، آورد مي حساب به ملعون نيز را خروسها
 . است شده عيسي حواري خيانت موجب حيوان

 ، بخرامد طاووس همانند ، جواني دوران همچون توانست نمي ديگر و داشت سال دو و هفتاد هنگام آن در كه دكتر همسر دازا فرميا
 استفاده نهايت ، داشت او به شوهرش كه عشقي از ، ازدواج نخست سالهاي در.  بود خانگي حيوانات و گرمسير مناطق گلهاي عاشق

 رم امپراطوران نام و داد پرورش را دالماسي سگ سه نخست.  كرد نگهداري آنها از و آورد خانه به را حيوان زيادي تعداد و برد را
 شد موجب آنها ولد و زاد كه نكشيد طولي و كردند مي مبارزه هم با پيوسته ، ماده سگ نظر جلب براي سگها.  نهاد آنان بر را
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 شكلهاي و رنگها به و ايراني و سيامي ، حبشي نژادهاي از كه رسيد ها گربه به نوبت ، آن از پس. يابد افزايش قالده ده به تعدادشان
 ي جنگلها از را ميموني نيز مدتي.  دانستند مي خود به متعلق را جا همه و يافتند مي حضور اتاقها همه در حيوانات اين.  بودند متنوع

 همواره ميمون.  كرد مي ترحم احساس تنها ، حيوان اين براي زيرا ، بست مي انبه درخت به را آن اغلب كه آورد خانه به آمازون
 از را حيوان فرميا شد موجب آنچه.  داشت دراز دستهاي و تزوير بي نگاه.  بود اوبدوليو اسقف به شبيه و داشت محزون اي قيافه
 . كرد مي فضولي و چراني چشم ، خانمها ساير حضور هنگام در ميمون بلكه ، نبود شباهتي چنين ، براند خانه

 

 را پا دراز حواصيلهاي همچنين.  بودند شده چيده آمد و رفت مسير سوي دو در كه قفسهايي در نيز گواتماال محلي پرندگان انواع
 در موجود تزييني گلهاي و ، آمد مي درون به ، خانه باز ي درها و ها پنجره از اغلب كه داشت نيز گوزن يك.  كرد مي نگهداري
 مرغ يك آنها.  دارد را شهر اين از ديدار قصد پاپ كه بود شده شايع ، داخلي جنگ شروع از پيش اندكي.  خورد مي را گلدانها
 اي شايعه ، پاپ مسافرت شد معلوم كه نكشيد طولي زيرا شد داده پس ، سريع خيلي حيوان اين ولي ، كردند وارد گواتماال از بهشتي
 از هم زماني.  آمد مي شمار به خواهانه آزادي هاي جنبش از جلوگيري براي راه تنها زيرا ، بود دولت ، شايعه منشاء.  نيست بيش
 از تعدادي پدرش خانه در و دوشيزگي زمان در فرمينا.  خريدند زاغچه شش با قفسي ، كرد مي حمل قاچاق كاالهاي كه كشتي يك
 از خانه ساكنان همه ، بعد چندي ولي.  كند تجربه شوهرش خانه در را آن دوباره داشت قصد و بود كرده نگهداري را پرندگان اين
 اور هراس چشمان درخشش.  داشت طول متر چهار كه آوردند خانه به را بزرگي مار همچنين.  كردند شكايت ها زاغچه صداي سرو

 ، نمودند مي راضي همه ، حال عين در ولي ، كرد مي آشفته و ترساند مي را ساكنان ، بودند تاريك كامال كه خانه اتاقهاي در حيوان
  كنند فرار ، آوردند مي هجوم خانه به باران فصل كه موذي حشرات از بسياري و مارمولكها ، خفاشها شد مي موجب ، مار حضور زيرا

 

 در و بود اجتماعي و خيريه امور ساير و پزشكي حرفه به مربوط كارهاي به رسيدگي مشغول دوران آن در اوربينو خوونال دكتر
.  دانست مي شاد و سليقه با بانويي و كارائيب منطقه زن زيباترين را همسرش بلكه ، نداشت زندگي شيوه به اعتراضي تنها نه نتيجه
 كه شد اي فاجعه شاهد رسيد خانه به كه هنگامي ، بود شده هم خسته بسيار كه كار ساعت پايان از پس ، باراني روز يك در ولي

.  خورد مي چشم به ، خون در غرق ، گوناگون حيوانات اجساد ، پذيرايي سالن از بيرون در.  داشت دنبال به را او رفتار تغيير
 ميخكوب و مبهوت را آنان ، حيوانات كشتار.  بكنند بايد چه دانستند نمي و بودند رفته ميزها و صندليها روي وحشت با پيشخدمتها

 . بود كرده

 

 ، بگيرد را بازيگوشي خرگوش بود نشده موفق كه اين دليل به ، آلماني نژاد از اندام درشت سگهاي از يكي كه بود گونه اين ماجرا
 باغبان كه اين تا داد مي ادامه كار اين به همچنان سگ.  بود دريده هم از ، داشت قرار راهش سر كه را حيواني هر و شده خشمگين
 ، شد مي ديده لبانش روي كه سگ رنگ سبز بزاق.  بود كرده تكه تكه را وحشي سگ ، باغباني داس با و شده ماجرا متوجه همسايه
 داد دستور بنابراين ، است گرفته گاز را حيوانات از يك كدام دانست نمي اوربينو دكتر چون.  است شده هار حيوان داد مي نشان
 . بسپارند خاك به افتاده دور اي منطقه در و ، بسوزانند را هايشان الشه ، بكشند را آنها همه
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 اين در كه حيواني تنها. دهند انجام اش خانه كردن عفوني ضد براي را الزم اقدامات كرد تقاضا كورديا ميزري بيمارستان از سپس
 . بود اقبال خوش و درشت الكپشت همان ، برد در به سالم جان ميان

 به.  است داشته حق خانگي حيوانات از نگهداري با مخالفت در شوهرش كه كرد اعتراف بار نخستين براي دازا فرمينا ، روز آن در
 نقاشيهاي عوض در.  شود خارج دهانش از شوهرش حضور در حيوانات درباره حرفي مبادا كه بود مراقب طوالني مدتي دليل همين
 دلش در اميد از اي بارقه روزي البته.  نداشت خانگي حيوانات حضور به اميدي ديگر.  كوبيد اتاقها ديوار به و خريد طبيعت به مربوط
 از بيشتر كه را اي نقره خوري غذا سرويس و آمده داخل به ، دستشويي باز پنجره از ، سپيده دميدن لحظات در دزدي.  شد ايجاد
 جلوگيري براي داد خواهد اجازه ترديد بدون شوهرش كرد مي تصور زن.  بود برده خود با ، داشت قرار آنها خانواده در نسل پنج
 و درها پشت به اضافي بست و چفت چند عوض در.  نداد اي اجازه چنين اوربينو دكتر ولي.  بياورند خانه به را سگي ، واقعه تكرار از

 به البته.  گذاشت صندوق گاو در و كرد جمع را ارزش با وسايل همه آنگاه.  كشيد خانه دور به آهني اي نرده و كرد نصب ها پنجره
 نشان ترتيب اين به.  گذاشت بالش زير را اي تپانچه ، زمان آن عادت به و افتاد داخلي جنگ دوران ياد به.  نكرد اكتفا نيز كارها اين
 همه و بيايند دزدان چه ، باشد هار چه ، باشد زده هاري واكسن چه ، زنجير با بسته چه باشد آزاد چه ، نگهبان سگ آوردن با كه داد

 : گفت چنين مورد اين در او.  است مخالف...  ، نيايند چه و ببرند را وسايلش

 

 ! باشد نداشته صدا و سر كه بيايد خانه اين به تواند مي چيزي فقط - 

 و بخرد ديگري سگ بود گرفته تصميم زن زيرا ، داد خاتمه همسرش آور زيان واقع در ولي منطقي ظاهرا هاي بحث به سخن اين با
 به توان مي جواني دوران در دازا فرمينا خانم اخالقي ويژگيهاي از.  شود زيادي عده جان رفتن دست از بهاي به توانست مي كار اين
 اوربينو دكتر سخنان به توجه با بنابراين.  بود افزوده آن به هم را زيركي ، طوالني ساليان گذشت ولي ، كرد اشاره او صراحت و اراده

 دليل به كه خريد پاراريبويي سلطنتي طوطي يك ، گشت مي باز كورازائو از كه كشتيهايي از يكي از و شد اسكله عازم بالفاصله ،
 بيشتر مبلغي اگر كه زد مي حرف روان و سليس اي اندازه به ، حال اين با.  بود گرفته ياد را زشت حرفهاي تنها ، ملوانان نزد اقامت

 . بود پرداخت به حاضر زن ، خواستند مي هم سكه دوازده از

 

 زرد سرش.  داد مي نشان ظاهرش كه داشت آن از كمتر مراتب به وزني.  كرد مي جلب خود به را همگان توجه آساني به نر طوطي
.  دهد تشخيص مانگلرو نژاد طوطيهاي با را حيوان اين تفاوت توانست مي راحتي به كسي هر دليل همين به ، بود سياه زبانش و

 . بزنند حرف توانند نمي ، بگيرند قرار نيز مربيان بهترين آموزش تحت اگر حتي ، اخير نژاد طوطيهاي

 مواردي در و نداشت تسليم جز اي چاره نيز همسرش تصميم اين برابر در ، داشت عادت خوردن شكست به اصوال كه اوربينو دكتر
 ، شد مي خيس طوطي پرهاي و باريد مي باران كه روزهايي در.  شد مي شگفتي دچار يادگيري دز طوطي سريع پيشرفت نحوه از هم
 ياد خانه اين در را آنها بود معلوم كه گفت مي سخناني وار مسلسل و شد مي باز زبانش ، برد مي اين از كه زيادي لذت دليل به

 تصميم.  است تر سالخورده كردند مي تصور همه آنچه از داد مي نشان وضوح به سخناني چنين.  است گذشته به مربوط و نگرفته
 نفوذ خانه داخل به شيرواني زير نورگير راه از دزدان ديگر بار كه شد اعالم باطل كامال زماني ، خانگي حيوانات پذيرش عدم به دكتر
 : بود زده فرياد ضمن در و ترسانده را دزدان ، سگ صداي تقليد با طوطي ولي ، كردند
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 ! بگيريد را دزدها!  بگيريد را دزدها - 

 

 واقعي ارزش به اوربينو دكتر كه شد موجب فرياد همين و زد مي حرف انساني انگار كه بود كرده بيان ماهرانه چنان را عبارت اين
 با همراه را آن و بسازند طوطي براي جايگاهي داد دستور. گرفت برعهده خود را آموزش كار ، بعد به روز آن از.  ببرد پي حيوان
 هوا كه دسامبر ماه اوايل از.  كرد درست برايش موز درخت زير نيز آن مشابه جايگاهي و داد قرار انبه درخت زير ، آب ظرف يك
 خانه داخل به را حيوان بنابراين.  بود تحمل قابل غير پرنده براي خانه ساختمان از خارج در زندگي ، مارس ماه اواخر تا شد مي سرد
 كه هايي غده معموال ماهها همين در.  كشيدند مي پتو قفس روي و رفت مي خواب به اتاق از اي گوشه در قفسي در شبها و بردند مي
 مي آور زيان خانه اهالي براي را قسمت ان هواي تنفس ، داد مي بيماري احتمال كه اوربينو دكتر و كرد مي باد ، بود پرنده گلوي در

 آشپزخانه به روزي ولي.  برود خواهد مي جا هر آزادانه تا كردند مي رهايش و چيدند مي را طوطي بالهاي نوك همواره.  دانست
 را حيوان.  افتاد ديگها از يكي داخل به ناگهان تا زد وارو و پشتك آنقدر و نشست غذا هاي ديگ باالي در اي ميله روي ، رفت

.  ماند زنده حال هر به ولي ، بود چسبيده هم به پرهايش و سوخته جوش آب در بدنش كه اين با.  آوردند بيرون كفگير با بالفاصله
 سخنگويي قدرت ، بماند قفس در همواره طوطي اگر كه بودند شنيده الته.  دارند نگه قفس در را پرنده شدند مجبور ، بعد به آن از
 دكتر تا گذاشتند مي ايوان در و اوردند مي بيرون چهار ساعت حوالي ظهر از بعد روز هر را حيوان بنابراين. داد خواهد دست از را

 بنابراين.  اند كرده رشد بالهايش نشوند متوجه خانه اهالي كه شد موجب قفس در طوطي مداوم حضور.  بدهد را الزم آموزشهاي
 . بود نشسته انبه درخت شاخه بلندترين روي و زده پر ناگهان ، كنند كوتاه را پرهايش داشتند قصد كه روزي صبح

 

 مستخدمه با همراه ، دكتر هاي مستخدمه همه.  بود نشده آن گرفتن به موفق كسي هنوز و گذشت مي پرنده پرواز از ساعت سه
 بدون و بود نشسته شاخه روي پرنده.  بودند نتوانسته ولي ، بكشند پايين را طوطي تا كردند استفاده ترفندي هر از همسايگان هاي
 : زد مي فرياد ، باشد داشته بازگشت قصد كه اين

 

 ! ليبرال حزب باد زنده!  ليبرال حزب باد زنده - 

 

 دكتر.  كرد مي خوشحالي اظهار برود دار باالي به زيادي عده سر شد مي موجب و داد مي كه كه شعاري از و خنديد مي هم بعد
 فرانسوي و اسپانيايي زبانهاي از استفاده با كوشيد مي ولي ، ببيند درخت هاي شاخه ميان در را پرنده درستي به توانست نمي اوربينو

 ، داشت دار زنگ و مؤكد لحني و داد مي پاسخ صاحبش به زبانها همان با طوطي.  بياورد پايين و بزند گول را طوطي ، التيني گاهي و
 در دكتر كه سازماني شد متوسل نشاني آتش به ، ديد نمي حيوان بازگرداندن آماده را كسي كه اوربينو دكتر.  آمد نمي پايين ولي

 . كرد مي رسيدگي آن داخلي امور به فراغت روزهاي

 



www.98ia.com    *** كتابخانه مجازي نودهشتيا   ***   
 

گابريل گارسيا ماركز  –عشق سالهاي وبا    Page 24 
 

 معموال ، شد مي حادث سوزي آتش كه مواردي در و نبود كلمه واقعي معناي به نشاني آتش سازمان داراي آنها شهر اواخر همان تا
 كردن خاموش به مختلف مكانهاي از آب سطلهاي حمل و ساختماني معمولي نردبانهاي از استفاده با داوطلبانه صورت به افرادي
 به توجه با ، پيش سال يك از خوشبختانه.  زد مي صدمه اماكن به آتش خود از بيشتر اغلب كار اين ولي ، كردند مي اقدام آتش
 اداره ، نشاني آتش سازمان افتخاري رياست سمت پذيرش با اوربينو دكتر ، شد داده اختصاص شهر عمراني كارهاي به كه اي بودجه

 با همرا قوي فشار شيلنگهاي داراي آبپاش ماشين دستگاه يك و كرد ريزي پايه اي حرفه نشان آتش تعدادي از استفاده با را اي
 زنگ صداي شدن شنيده محض به و سوزي آتش مواقع در كه بود چنان كار اين اهميت.  آورد فراهم نردبان و خطر اعالم ويژه زنگ

 هنر شاهد نزديك از بتوانند مدارس آموزان دانش تا شد مي رها كاره نيمه درس كالسهاي و آمد مي در صدا به كليسا ناقوسهاي ،
 اوربينو دكتر روزي ولي ، بود آتش كردن خاموش سازمان كار تنها ، اداره اين افتتاح نخست هاي هفته در.  شوند نشانان آتش نمايي

 كوالك و برف و طوفان وقوع از پس زده يخ حالت به را اي بچه پسر نشانان آتش كه است بوده شاهد هامبورگ در كه گفت آنها به
 نشانان آتش كه است كرده مشاهده ناپل شهر در همچنين.  دادند نجات خانه يك در زميني زير از ، روز شبانه سه گذشت با ،

 زيرا آوردند پايين به ماشين نردبان از استفاده با ، باريك و تنگ كوچك يك در اي خانه دهم طبقه از را مردي جسد حاوي تابوت
 كه شد موجب دكتر هاي گفته همين.  است رسانده مي اقل حد به را عمل سرعت كه بوده پيچ در پيچ اي اندازه به ساختمان هاي پله

 كشتن و اند افتاده دام به كه كساني دادن نجات براي قفل بريدن جمله از ديگري اضطراري خدمات ارائه تمرين به نشانان آتش
 . گماردند همت ، سمي مارهاي

 

 آنها ار كه هنگامي ترتيب اين به.  كند برگزار مدت كوتاه هاي دوره ، اوليه كمكهاي آموزش براي پذيرفت نيز پزشكي دانشكده
 : داد پيغام اوربينو دكتر.  نشدند شگفتي دچار زياد ، بياورند پايين درخت از را طوطي شد خواسته

 

 . دهند مي انجام من خاطر به را كار اين بگوييد آنها به - 

 چنان ، امور دسنت خرميا نامه خواندن از پس كه است اين واقعيت.  شود ناهار مهماني عازم و بپوشد لباس تا رفت اتاقش به آنگاه
 . داد نمي نشان نگران طوطي سرنوشت براي زياد كه بود رفته فرو فكر در

 هاي اندازه در حلقه شش داراي كه اصل مرواريد از گردنبندي و انداخت آن به كمربندي ، پوشيد آزاد ابريشمي لباس دازا فرمينا
 از تر سالخورده دانست مي واقع در.  كرد پا به ، شد مي استفاده آنها ندرتاز به كه را بلندي پاشنه كفشهاي و ، آويخت بود متفاوت

 در ولي ، نبود سال و سن آن با زني شايسته ، بود پوشيده كه لباسي با او ظاهري وضع.  كند استفاده پوشاكي چنين از كه است آن
 چشم به پيري از اثري ، سفيدش پوست و ظريف انگشتان و دستها در و بود الغر و قامت بلند زيرا ، داشت تناسب اندامش با ضمن
 عكسي به شباهت همچنان ، او ذاتي متكبرانه نگاه و روشن چشمان و بود ريخته هايش گونه روي مانند طره موهايش.  خورد نمي

 ، بود گذاشته زن ظاهر بر تأثيراتي حال هر به طوالني سالهاي گذشت چند هر.  بود انداخته شوهرش با ازدواج مناسبت به كه داشت
 و شاد زندگي و بود برخوردار كامل سالمتي از.  كند توجه تغييرات اين به كسي داد نمي اجازه ، او سختكوشي و ذاتي شخصيت ولي

 ، كنند جلوه واقعي اندازه از بزرگتر باسنها شد مي موجب كه فنرهايي و آهني شكمبندهاي از استفاده دوران.  داشت خوشبختي
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 دو و هفتاد در حتي ، باشند داشته طبيعي كيفيت توانستند مي و كردند مي راحتي احساس آزادانه بدن اعضاي همه و بود گذشته
 . سالگي

 گلهاي از جالبي تزيينات با ناقوس شكل به كه كالهي با ، آرايش ميز برابر در همسرش ، آمد اتاق داخل به اوربينو دكتر كه هنگامي
 . بود نورگير و وسيع كافي اندازه به آنها خواب اتاق.  بود نشسته ، سر بر بنفشه

 چشم به اتاق وسط در صورتي رنگ به دوزي مليله اطلسي روتختي با ، پشه نفوذ از جلوگيري منظور به سفيد توريهاي با تختخوابهايي
 . رسيد مي گوش به آنجا از باران ريزش و جيركها جير صداي كه شد مي باز گلخانه به اتاق پنجره دو.  خورد مي

 شب از.  گزيد مي بر ، سال فصول به توجه با و گوناگون مناسبتهاي به را شوهرش لباسهاي ، عسل ماه از بازگشت از پس دازا فرمينا
 در زماني چه از دانست نمي.  بپوشد ، حمام از آمدن بيرون از پس اوربينو تا گذاشت مي صندلي روي و داشت مي بر را آنها پيش

 ضمن در.  داد انجام زيادي عالقه و عشق با را كار اين بار نخستين كه داشت خاطر به ولي ، كرد مي كمك شوهرش به لباس پوشيدن
 قادر تنهايي به ديگر او كه رساند مي ياري شوهرش به لباس پوشاندن در دليل اين به تنها ، سو اين به پيش سال پنج از دانست مي
 كرد نمي تصور كدام هيچ.  بودند كرده برگزار را ازدواجشان سالگرد پنجاهمين جشن تازگي به آنها.  نبود كار اين دادن انجام به

 هرگز البته.  بهتر زندگي يا است عشق خاطر به يكديگر به آنان اتكاي نبود معلوم.  دهد ادامه زندگي به بتواند ديگري حضور بدون
 شوهرش گامهاي در را تعادل عدم هاي نشانه تدريج به زن.  نشنوند را آن پاسخ دادند مي ترجيح و نكردند مطرح را پرسشي چنين

 و فرسودگي نتيجه را آنها ولي ، كرد مي مشاهده خواب هنگام در گريستن و ، فراموشكاريها ، حالت وتغييرات رفتن راه هنگام در
 . دانست مي زمان آن رفتارهاي و كودكي دوران به بازگشت بر دليلي بلكه ، آورد نمي حساب به سالخوردگي

 همچون را او بلكه كرد نمي رفتار آزاررسان و مزاحم پيرمردي همچون اوربينو با هرگز كه بود استداللي چنين به توجه با شايد
 شده شروع زندگي اوايل همان از فريببي خود اين واقع در.  دارد نگهداري و مراقبت به نياز كه گرفت مي نظر در سال خرد كودكي

 . آمد مي حساب به نگري آينده نوعي و بود

 مفهومي برايشان زندگي است آن از ناشي اندوه تحمل از آسانتر ، ازدواج هاي دردسر گرفتن ديده نا كه شدند مي متوجه زودتر اگر
 به هنگامي منطق و عقل كه داشت واقعيت اين در ريشه ، بودند آموخته تجربه و پند عنوان به هم كنار در آنچه.  يافت مي متفاوت
 هاي توانايي افول شاهد شكيبايي سالها از پس دازا فرمينا.  نيست مفيدي كار هيچ دادن انجام به قادر ديگر كه آيد مي انسان سراغ

 ديگر كه شود مواجه اي فاجعه با ، خواب از شدن بيدار از پس كه ترسيد مي اين از شب هر و شد مي اندوه دچار و بود شوهرش
 اين به و خواست مي بر خواب از آمده دنيا به تازه كودكي همچون معصوميتي با اوربينو دكتر ، صبح روز هر ولي.  نباشد پذير جبران
 بانگ با.  داشت آشنايي شوهرش شدن بيدار نحوه با خوبي به زن.  است كرده غلبه نيستي و فنا بر ديگر بار كه داد مي نشان ترتيب
 به مرد تمايل از نشان واقع در كه بود دليل بي ظاهرا و ماليم هاي سرفه ، او در زندگي نشانه نخستين و گشود مي چشم خروس
 مثالً ، شد مي متوسل زدن غر براي ديگري هاي بهانه به بالفاصله ، كرد نمي بيدار را زن ترفند اين اگر.  داشت همسرش كردن بيدار

 مرد گامهاي صداي زن.  يافت نمي ، نبود ولي ، باشد تختخواب كنار در هميشه بود قرار كه را آنها و گشت مي دمپاييهايش دنبال به
 مي باز لباسهايش پوشيدن براي و نشست مي مطالعه اتاق در ساعت يك مدت دكتر.  شنيد مي ، رفت مي دستشويي سوي به كه را

 . است رفته خواب به دوباره همسرش دانست مي زيرا ، كرد مي خودداري چراغها كردن روشن از ، مدت اين تمام در البته.  گشت

 : بود داده پاسخ درنگ بدون مرد.  كند توصيف را خود خواستند اوربينو دكتر از مهماني يك در روزي
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 . پوشم مي لباس تاريكي در كه هستم مردي من - 

 غير كه كند مي وانمود مرد چند هر ، نيست اتفاقي ، او سحرگاهي هاي سرفه و صدا و سر كه دريافت ، پاسخ اين شنيدن با همسرش
 ، خواب هنگام در كس هيچ ، اوربينو دكتر ازنظر.  بود بيدار كه حالي در است خوابيده كرد مي وانمود نيز زن خود البته.  است عمدي
.  است رقصيدن آماده انگار كه دستهايش حالت و تراش خوش پيشاني ، اندام نظير بي هاي منحني با زني.  نبود همسرش از زيباتر
 كمترين كه است منتظر همسرش كه دانست مي اوربينو دكتر.  نداشت آشفته خوابهاي ديدن زمان در را او خويي تند هم كس هيچ

 غرغر صداي كه بار يك جمله از.  اند كرده خواب بد را او زود صبح چرا بگويد مثالً.  كند آغاز را زدن غر و بشنود را صدايي
 : گفت آلود خواب لحني با ، شنيد دمپاييهايش يافتن در موفقيت عدم دليل به را شوهرش

 ! ... گذاشتي جا دستشويي در را آنها ديشب - 

 : افزود خشمگينانه ، نبود آلود خواب ديگر كه لحني با بالفاصله ولي

 ! باشد داشته راحت خواب آدم گذارند نمي كه است اين ما خانه بزرگ بدبختي...  - 

 دادن نشان از را خود رضايت كار اين با.  كرد روشن را چراغ ، بسوزد خودش براي اقل ال دلش اينكه بدون و زد غلتي آنگاه - 
 ظاهراً گاهي و آور شگفت كه نقشهايي.  كردند مي ايفا خوبي به را خود نقش آنها دو هر واقع در.  ساخت مي آشكار قدرت

 به آنان زندگي در كه مبتذلي و افتاده پا پيش بازيهاي همان از.  آمد مي حساب به عشق هاي لذت از هم اين.  بودند ناخوشايند
 . نبود حمام در صابون روزي كه بود اين آنها از يكي.  داشت وجود كرات

 دكتر.  شد آغاز سادگي به روزمره امور ساير همچون موضوع اين

 روشن را چراغها كه اين بدون هم باز و رفت حمام به كرد، مي استحمام ديگران، كمك به نياز بدون كه روزهايي از يكي در اوربينو...
. برد مي سر به بيداري و خواب بين رخوت حالت در هميشه مثل همسرش. برگشت خواب اتاق به و پوشيد را لباسهايش كند،

 و سر ايجاد از پس دكتر. بود گرفته خود به رقص حالت و داشت قرار سرش باالي دستهايش. بود آرام نفسهايش و بسته چشمانش
 :زد غر آرام لحني با ظاهر در لباسهايش، با اندك صدايي

 .شويم مي را خودم صابون بدون كه شود مي هفته يك تقريباً ـ

 كرده فراموش كه بود متوجه البته. دارد جنگ سر دنيا همه با انگار كه غلتيد جايش در محكم چنان سخنان، اين شنيدن با همسرش
 گرفت تصميم و نيست حمام در صابون كه شد متوجه استحمام حال در آن از پيش روز سه هم خودش. بگذارد حمام در صابون است

 كه بود اين واقعيت. شد تكرار هم بعد روز سه تا فراموشي اين و كرد فراموش ولي بگذارد، مخصوص محل در صابوني بالفاصله
 حد از بيشتر را همسرش تا بود كرده حساب هفته يك عمد به را آن دكتر ولي رسيد، نمي هفته يك به حمام، در صابون فقدان مدت

 :گفت بلند، صداي با بنابراين. برانگيخت را فرمينا خشم امر، اين. دهد نشان خطاكار معمول

 .بوده صابون هميشه. كنم مي استحمام روز هر من ـ
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 كار اينكه بهانه به بنابراين. دهد ادامه را بحث نخواست يا نتوانست بار اين ولي داشت، آگاهي همسرش شگردهاي از مرد چند هر
 پاي صداي شنيدن با فرمينا. بازگشت خانه به بيماران، از عيادت از پيش عصر ولي رفت، كورديا ميزري بيمارستان به دارد، مهمي

 اندازه به. دهد انجام زودتر چه هر بايد كه دارد زيادي و مهم كارهاي كه كرد وانمود و رساند آشپزخانه به را خود شتابان شوهرش،
 بعد، ماه سه تا. شنيد خيابان در را او كالسكه حركت صداي و رفت مي كه را شوهرش پاي صداي كه كرد معطل آنجا در را خود اي
 در بپذيرد همسرش اينكه از پيش نبود حاضر مرد. افزودند مي امر وخامت بر تنها كنند، اصالح را خود روابط خواستند مي گاه هر

 آگاهانه كه كند قبول مرد اينكه مگر باشد شوهرش پذيراي خواست نمي نيز فرمينا و برگردد، خانه به زود است، نبوده صابون حمام
 .بيازارد را همسرش تا است گفته دروغ عمد به و

 مي پيش را اي تازه هاي دلگيري ، ناراحتي هر. شد مي آنها بيدارشدن از پس ويژه به ديگري اختالفات ايجاد موجب موضوع همين
. است افزوده آنها كينه ميزان بر رفتار اين كه شدند متوجه دو هر زود خيلي. شد مي قديمي و كهنه زخمهاي شدن باز موجب و آورد

 او تا كنند اعتراف خود خطاي به و بروند كشيش نزد دو هر كرد پيشنهاد اوربينو دكتر. كنند گذشت گرفتند تصميم دليل، همين به
 كرده تحمل را چيز همه لحظه آن تا كه زن. كند قضاوت آنها مورد در سپس و نه، يا است بوده صابوني حمام در آيا كه بپرسد خدا از
 :زد فرياد خشمگين و شد متوسل گريه يعني مؤثر و كارآمد حربه همان به بود، داده دست از را خود شكيبايي و

 !جهنم به برود كشيش ـ

. نداشت امكان آنها، بردن ميان از كه شد ايجاد افواه در زشتي شايعات. درآورد لرزه به را شهر نسنجيده، و ناشايست سخن همين
 فرمينا كه بعد ودتي. بود معروف اپراي يك از متني انگار كه گرفت جاي عمومي اذهان در چنان» !  جهنم به برود كشيش«  عبارت
 تنهايي به آنجا در و گردد مي باز پدري خانه به كه كرد اعالم شوهرش، واكنش از جلوگيري منظور به بود، شده خود تندروي متوجه
 نبود، اساس و پايه بي زن تهديد ، حال اين با. بودند داده اجاره را آن ولي بود، فرمينا به متعلق همچنان خانه گرچه. كند مي زندگي
 بزرگي رسوايي چه كه داد نمي هم اهميتي. بدهد ادامه زندگي به ديگري جاي در و برود شوهرش خانه از داشت قصد واقعاً زيرا
 به اي جداگانه اتاق در خانه، از رفتن جاي به كرد پيشنهاد همسرش به بود، برده پي موضوع به كه دكتر. شد خواهد ايجاد آن از پس
 سكوت در آنها. زد نمي حرف شوهرش با و خوابيد مي ديگري خواب اتاق در بعد به آن از زن و شد پذيرفته پيشنهاد اين. ببرد سر
 ها بچه كه دادند مي انجام ماهرانه چنان را كار اين. رساندند مي يكديگر به ها بچه طريق از را خود هاي پيام و خوردند مي غذا

 .هستند قهر هم با مادرشان و پدر شدند نمي متوجه

 اوربينو. شد دكتر توسط صبحگاهي صداي و سر ايجاد مشكل رفتن بين از موجب امر همين. نداشت وجود حمام ، مطالعه اتاق در
 غذا زمان يك در دو هر معموالً. كند استحمام صدا و سر ايجاد بدون كوشيد مي و رفت مي حمام به هنگام شب كالسها، پايان از پس
 .شدند مي آماده خوابيدن براي و زدند مي مسواك آن از پس. رسيدند مي حمام در به زمان يك در اغلب و خوردند مي

 كار اين. كند مطالعه تا گرفت دست در را كتابي و كشيد دراز نفره دو رختخواب روي مرد شبي. شد سپري صورت اين به ماه چهار
 بي نخست. است رفته خواب به كتاب مطالعه حال در مرد كه كرد مشاهده و شد خارج حمام از همسرش كه داد ادامه زماني تا را

 به را او هاي شانه فرمينا كرد، خاموش را چراغ عاقبت و غلتيد مدتي اوربينو دكتر كه هنگامي و كشيد دراز شوهرش كنار در اعتنا
 حال همان در كه بود شده لذت دچار بستر در خوابيدن از چنان مرد. بخوابد ديگري اتاق در بايد كه كرد يادآوري و داد تكان شدت
 :گفت
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 ...بود حمام در صابون.  دارم قبول خوب، بسيار. بخوابم همينجا بگذار ـ

 اين كه نبود باوركردني برايشان و آوردند مي ياد به را موضوع اين سالخوردگي، جاده پيچهاي گذاشتن سر پشت از پس آنها
 و كنند فراموش را خود هاي مسؤوليت همه است شده موجب و بوده زناشويي مدت طول در برخوردشان ترين جدي تلخ، ماجراي
 آن از دادند مي ترجيح ولي داشتند، زيادي متانت و بودند سالخورده دو هر اينكه با. دهند قرار آزمايش مورد را اي تازه زندگي
 .شود خونريزي موجب و كند باز سر دوباره ، قديمي خورده جوش دير زخم بود ممكن زيرا نكنند، ياد ماجرا

 خيلي دازا فرمينا. بود ادراري شب بيماري هم آن و دارد بزرگ ضعفي نقطه كه داد نشان ازدواج نخست روز همان از اوربينو دكتر
 دراز بستر روي رفت مي فرانسه به كه كشتي يك اختصاصي كابين در آنها. بود خواهد مواجه عظيمي مشكل چه با شد متوجه زود

 هرگز را رويداد اين فرمينا. رسيد زن گوش به ادرار واضح صداي ناگهان كه ناليد مي دريازدگي تهوع حالت از دكتر و بودند كشيده
 براي هرگاه ولي داد، كاهش زيادي حد تا را ادراري شب ميزان و كاست اوربينو دكتر ادرار رفتار شدت از زمان گذشت. نبرد ياد از

 اعتراضات به پاسخ در ولي بود، تحمل قابل غير كار اين زن، نظر از. كرد مي خيس را توالت كاسه رفت، مي دستشويي به ادرار تخليه
 بود اوربينو دكتر با حق البته. داد مي نسبت اختياري بي و جسماني وضع به را حالتي چنين و آورد مي كننده قانع داليلي شوهرش او،
 هايش همكالسي با كردن ادرار زياد براي كه اي مسابقه در دبيرستان، در تحصيل دوران در. نداشت كار اين در اختياري هيچ و

 ميزان ازدواج، از پس سال چند. شود برنده زيادي اختالف با و كند پر را بطري چند شد موفق و يافت دست پيروزي به شد، برگزار
 بهانه. كند انتخاب ادرار جريان براي را دلخواهي مسير توانست نمي نتيجه در و شد شاخه شاخه ضمن در و آمد پايين ادرار فشار و
 :بود چنين توالت كاسه كردن خيس مورد در او

 !نداشته مردان مورد در مناسب و كافي اطالعات احتماالً كاسه اين مخترع ـ

 ادرار دفع از بعد. بكند مورد اين در فكري بايد كه رسيد نتيجه اين به مدتي از پس ، خانوادگي هاي درگيري از جلوگيري منظور به
 خود زدن غر ميزان از امر، اين از آگاهي با همسرش. كرد مي خشك و تميز را توالت كاسه اطراف كاغذي، دستمال تعدادي با

 جنايت انگار كه زد فرياد خشمگين چنان روزي. كند خودداري توانست نمي ديگر شد، مي زياد آمونياك بوي اگر ولي كاست،
 .است كرده كشف را بزرگي

 !دهد مي تعفن بوي خرگوش قفس مثل اينجا ـ

 ادرار هنگام در. يافت را كار درمان و افتاد رواني و جسماني رنج اين براي اي چاره فكر به سرانجام دكتر سالخوردگي، دوران در
 در حال، عين در. داد مي دست او به آرامش احساس هم و شد نمي كثيف كاسه هم ترتيب اين به و نشست مي همسرش مثل كردن،
 افزود بايد. چسبيد مي دوش ميله به محكم چاه، در سقوط از جلوگيري منظور به و كند حفظ را خود تعادل توانست نمي حالتي چنين
 توالت كاسه فاقد نتيجه در و نداشت قديمي توالت ها، خانه ساير با مقايسه در بودن مدرن و نوساز دليل به اوربينو دكتر خانه كه

 دكتر ولي خورد، مي چشم به ها خانه از بسياري در سيستم اين. شد مي خوردن ليز مانع و داشت مشبك پاي جاي كه بود هايي
 حساب به بهداشتي غير مشكالت از ديگر يكي هم حمام وان. كنند تعويض را آن بود داده دستور نبودن، بهداشتي دليل به اوربينو

 و نشستند مي وان درون كردند، مي استحمام ماه هر جمعه آخرين در آنها. بودند كرده اختراع خودشان براي اروپاييان كه آمد مي
 يكپارچه صورت به بزرگي تشت داد دستور دكتر حساب، اين با. شستند مي را خود شد، مي جاري بدنشان از كه كثيفي آب همان با

 برگهاي از استفاده با را نياز مورد آب. است نوزاد كه كند احساس دهد، مي شستشو را او دازا فرمينا كه هنگامي تا شود ساخته
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 كه بخشيد مي دكتر به آرامشي چنان آب، اين تأثير. ماند مي گرم هم بعد ساعت يك تا كه جوشاندند مي نارنج پوست و خوشبو
 كاكائو كرم با پاشيد، مي پاهايش ميان به پودر مقداري نخست استحمام، از پس دازا فرمينا. خوابيد مي مدتي استحمام، حين در گاهي

 پوشاندن. كرد مي قنداق فراوان عالقه و عشق با را نوزادي انگار كه پوشانيد مي شورت او به اي گونه به و كرد مي نرم را جوشهايش
 ...سنجاق نصب و كراوات تا جوراب از تكه، به تكه لباس،

 بي و آرام بامداداني به مبدل آنان دهنده آزار روزهاي صبح موقع همان از شود آماده كامال دكتر تا يافت مي ادامه كراوات دار ياقوت
 فرمينا بودند گرفته او از تولد از پس فرزندانش كه بخشي لذت دوران همان بازگشت كودكي دوران به اوربينو دكتر و شد صدا سرو
 و خوابيد مي كمتر كرد مي مسئوليت احساس بيشتر سالخوردگي دوران به ورود و ميانسالي دوران گذاشتن سر پشت توجه با نيز

 .برميخاست خواب از شوهرش از زودتر خانه كارهاي به رسيدگي براي معموال

 كنار آموز دست خرميا جسد روي از را پتو گلريزان پنجاهه مراسم برگزاري با مصادف يكشنبه روز در اينكه از پس اوربينو دكتر
 براي تالش سالها از پس بود نكرده تجربه مومن پزشكي عنوان به لحظه آن تا كه داشت احساسي كند بررسي و معاينه را آن تا زد

 خيره او به هم مرگ كرد احساس و نگريست مرگ به مستقيم بار نخستين براي مرگ چنگال از آنان دادن نجات و بيماران درمان
 ويژه به و همواره كه بود پديده اين حضور نگران بلكه هراسيد نمي مرگ از هرگز نبود مرگ از هراس معناي به امر اين است شده
 پديده فيزيكي وجود ديد روز آن در آنچه ولي داد نمي نشان را خودش ولي ساخت مي آشكار را خود شبح شبانه كابوسهاي از پس
 را آموز دست خرميا مرگ واقعي چهره دادن نشان براي خداوند كه بود خوشحال دكتر نبود بيش خيالي زمان آن تا كه بود اي

 خدا سور از دانست نمي دكتر كه قديسي آورد مي حساب به قديسان جمله از خود دوست اين همواره زيرا است داده قرار واسطه
 رويدادي كرد احساس و شد رها گمراهي و غفلت از دريافت را خرميا واقعي شخصيت و خواند را نامه اينكه از پس لي دارد ماموريت
 .است گرفته شكل برايش كننده تعيين و آور شگفت

 در زن كه هنگامي شود دوستش ترين صميمي مرگ از ناشي اندوه گرفتار شوهرش نداد اجازه هرگز دازا فرمينا ديگر سوي از
 همسرش ولي گرفت قرار روز آن رويداد تاثير تحت اي لحظه مرد كرد مي كمك پيراهن هاي دكمه بستن و شلوار پوشاندن
 كه كسي مرگ مورد در ويژه به بگذارد تاثير دازا فرمينا بر آساني به توانست نمي رويدادي هيچ راند او ذهن از را افكار اين بالفاصله
 داشتن دليل به كه بود بغل زير چوبهاي به متكي و مفلوك فردي زن نظر از آموز دست خرميا نبود قائل برايش اهميتي كمترين

 شده كودكان عكاسي به مبدل نياز روي از و برده در به سالم جان آنتيل فراوان جزاير خونين هاي درگيري از مساعد اقبال و بخت
 به اهميت بي توانست نمي امر اين البته كه بود شطرنج بازي در مهارت منطقه آن ساكنان ساير و زن نظر از نيز او توانايي تنها بود

 شد معلوم بعد مدتي كه كند غلبه تورمولينو نام به مردي بر بود شده موفق جانبه دو اي مسابقه در دانستند مي همه زيرا آيد حساب
 .است بوده كاپايالنكا حريف واقعي نام

 :گفت همسرش به اوربينو دكتر

 زندان به و شد فجيعي جنايت ارتكاب به متهم بيهوده رفت آنتيل به گوانا كاين از تبعيدي عنوان به بود گناه بي فردي او كن باور- 
 .خوراندند انسان گوشت او به آنجا در افتاد

 ان بيندازد نامه به نگاهي اينكه بدون دازا فرمينا ولي بخواند تا داد همسرش به را آموز دست خرميا زندگي اسرار حاوي نامه سپس
 جز كسي براي نويسنده كه يابد دست اسراري به نشد حاضر واقع در و كرد قفل را كشو آن در و گذاشت آرايش ميز كشو در را
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 با دامست مي حال عين در و داشت آگهي دشواريها تحمل در شوهر فراوان توانايي از زن برد گور به خود با و نكرد فاش دوستش
 دست خرميا كه نداشت ترديدي بنابراين كند مي ياد موجود جامعه از آميزي اغراق هاي انگاره چه سن رفتن باال و زمان گذشت
 دليل به نه واال ارزش اين كه است دشوار اندازه چه تا برايش بزرگ اندوه آن تحمل و داشته شوهرش نظر از وااليي ارزش چه آموز

 تبعيد دوران هاي پاره كاغذ حاوي كيف يك تنها كه حالي در ويژه به بوده منطقه اين به ورود زمان به مربوط بلكه خرميا گذشته
 روابط حتي و نكرد افشا را خود واقعي مشخصات هرگز متوفي چرا كه كرد مي تعجب امر اين از بيشتر دازا فرمينا است داشته همراه
 براي كه بود اين هم يكي منطقه آم ساكنان نياكان از مانده يادگار به خوش هاي آيين از كه حالي در داشت پنهان زن يك با را خود
 شوهرش به او كرد كمك مرد خودكشي فرآيند به كه داشت حق كامال خرميا معشوقه دازا فرمينا نظر از بودند قائل احترام زنان
 :گفت

 .كرد زن آن كه كنم مي را كاري همان دقيقا هم من شوي عملي چنين انجام به مصمم داليل همان با تو روزي اگر- 

 تلخ برايش را زندگي كه ديد مواجه درك قابل غير حال عين در و ساده موضوعي با را خود ديگر بار سخنان اين شنيدن با نيز دكتر
 :داد پاسخ كرد مي

 اين در چرا كه است اين شود مي من خشم موجب آنچه بود مربوط خودش به كرد مي او كه كارهايي داني نمي چيز هيچ انگار تو- 
 .آورد حساب به غريبه مارا سال چند

 :كرد استدالل خونسردي با بنابراين بيند نمي را او گريه كه كرد وانمود زن ولي زد حلقه هميشه مثل چشمانش در اشك

 دوست را او اندازه اين تا ديگر دوستان ساير نه و تو نه دانستيد مي را واقعيت اگر داد انجام درستي كار مورد اين در اتفاقا- 
 .نداشتيد

 روي را ياقوت سنجاق و كرد مرتب دقت با را كراواتش گره گذراند جليقه روي دكه سوراخ از را شوهرش طالي زنجير دازا فرمينا
 جيب در را آن زدن تا بار چند با سپس و كرد پاك دستمال با بود جاري ريشش روي چشمانش از كه را دكتر اشكهاي آنگه زد آن
 زنگ يازده دار پايه بزرگ ساعت هم لحظه همان در شد مي باز هم از ماگنوليا گل برگهاي شكل به كه داد قرار ترتيبي به كت جلو

 .نواخت متوالي

 پنجمين و بيست جشن كه بودند چيده دقيق و مرتب را چيز همه چنان او باسليقه دختر هفت و يا اوليوه دكتر همسر دوشان آمينتا
 مركز در آنها خانه بيايد شمار به سال اجتماعي مهم رويدادهاي از يكي و كند جلوه شكوه با بسيار شوهر و زن اين ازدواج سالگرد
 درست بود آورده در اي تازه شكل به و داده تغيير فلورانس اهالي از عماري را مستحكم دژ اين بود شده واقع شهر تاريخي منطقه
 معماري شيوه به را هفدهم قرن تاريخي بناي معمار اين دهد مي تغيير كامال كه را قديمي هاي قلعه و برجها بر كه سام ياد مثل

 كه داشت بزرگ خوري ناهار يك و پذيرايي سالن دو خواب اتاق شش خانه بخشيد آن به خاصي زيبايي و كرد تحول دچار ونيزي
 مي چشم به ساختمان درون اي گلخانه گرفت مي قرار استفاده مورد امدند مي حومه يا شهر از و برگزيده دقت به كه مهماناني براي
 تعداد بود گوشنواز بسيار آن آب ريزش صداي كه فواره يك با نمايي آب و رسيد مي نظر به سرپوشيده ايواني همچون كه خورد
 با داشت وجود طاقها ميان كه فضايي البته و كرد مي معطر كامال را هوا و سوخت مي آنجا در خوشبو چوبهاي ساير و عود زيادي
 ترجيح خوري ناهار اتاق از استفاده جاي به دليل همين به شايد و نبود متناسب ساكنانش خانوادگي اصالت با همچنين و خانه محيط
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 بزرگراه از عبور و اتومبيل از استفاده صورت در شهر تا خانه اين كنند پذيرايي مهمانان از خانه حياط يا باز محوطه در بودند داده
 آن هاي كناره در وحشي گلهاي انواع كه گذشت مي خانه حياط ميان از سرعت كم ولي آب پر جويباري داشت فاصله دقيقه ده تنها

 از سايبانهايي آنها بودند گرفته برعهده را مهمانداري وظيفه يا اليوه خانم رهبري به سانچو مهمانخانه پيشخدمتهاي همه بود روييده
 و يكصد از پذيرايي براي ميزهايي و داشته برپا تابيد مي انها بر مستقيما خورشيد نور كه درمكانهايي شاد رنگهاي با برزنت جنس
 ويژه مراسم انجام براي هم بزرگي ميز بودند كرده استفاده زيبايي روميزيهاي از و چيده غان درختان سايه زير را مهمان دو و بيست

 ...نظر در

 اي گوشه در چوبي بادي سازهاي نوازندگان گروه جايگاه. شد مي ديده تازه رز گلهاي از پر گلداني آن روي كه بود شده گرفته... 
 دانشكده از زهي سازهاي از چهارنوازي گروه يك. بنوازند والس آهنگهاي تنها بود شده خواسته نوازندگان از. داشت قرار حياط از

 با مراسم، برگزاري چند هر. بود دانشكده همين اصلي گذار پايه خود كه داشتند دعوت يا اليوه آقاي افتخار به نيز زيبا هنرهاي
 سالگرد مراسم اجراي براي جالب مناسبتي گلريزان، پنجاهه مراسم با همزماني ولي داشت، زيادي فاصله او التحصيلي فارغ سالگرد
 .افزود مي جشن شكوه بر و آمد مي حساب به ازدواج

 سيه از زنده را ماكيانها. شود فراموش چيزي وقت، كمبود دليل به مبادا بود، شده آماده پيش ماه سه از جشن برگزاري مقدمات
به خوشمزه و مأكول خوراكيهايي گوشتشان، خوش عطر و طعم و چثه درشتي دليل به پرندگان اين. بودند كرده وارد اورو ناگاد 

 را رودخانه سواحل معموالً غذا كردن پيدا براي آنها. داشتند زيادي محبوبيت مهمانان، ميان نيز ديگري جهت از و آمدند مي حساب
 بدنشان داخلي اعضاي در كه خوردند مي نيز را طال ذرات معموالً كار، اين با. زدند مي نوك ها دانه به و خراشيدند مي ناخنهايشان با

 اين و شدند مجلل پيماي اقيانوس كشتي يك بر سوار خدمتكاران، از تعدادي و دخترانش با همراه يا اليوه خانم. كرد مي رسوب
 چيز همه تهيه در زن. شوند يا اليوه آقاي بيشتر اعتبار موجب تا كردند انتخاب زيبا، و درشت پرندگان ساير ميان از را ماكيانها
 ژوئن ماه در يكشنبه روز آن به بهاري، بارانهاي ريزش مورد در نگراني دليل به البته كه جشن برگزاري موعد از غير داشت، دخالت
 دچار بودند، شده پديدار آسمان در كه متراكمي ابرهاي مشاهده با و شد كليسا عازم صبح روز همان يا اليوه خانم. بود شده موكول
 شرايط بدترين در حتي كه داد اطالع داشت، حضور كليسا در تصادفي طور به كه هواشناسي اداره رييس ولي شد، نگراني و هراس
 طبق البته. ببارد باران شهر آن در گلريزان، پنجاهه مراسم برگزاري با مصادف يكشنبه روز كه است نيفتاده اتفاق هرگز جوي،

 مشروب ليوانهاي مهمانان كه اي لحظه در درست دوازده، ساعت در و نپيوست واقعيت به هواشناسي اداره رييس بيني پيش معمول،
 را حاضران آور، هراس تندري و درخش آسمان نخست كردند، نزديك لبانشان به غذا صرف از پيش آور اشتها نوشابه عنوان به را
 بر بال همچون آسا سيل باراني و ريخت هم بر را چيز همه وزيد، دريا سوي از كه تندبادي نيز بعد لحظاتي و كرد ميخكوب جاي بر
 .آمد فرود حاضران سر

 ديده را يكديگر جاده در و داشتند تأخير خودش همچون كه مهمانان از تعدادي با همراه آشفته، اوضاع آن در اوربينو خوونال دكتر
 گل از پر هاي چاله در فرورفتن از جلوگيري منظور به كالسكه، از شدن پياده از پس دكتر. رساندند خانه به را خود زحمت به بودند،

 مستخدمان داد نمي اجازه ولي رفت، مي پيش به سختي با و پريد مي موجود، سنگهاي روي از زياد، سال و سن آن با حياط، الي و
 .نشود خيس آن از بيشتر تا برسانند برزنتي سايبانهاي زير به و كنند كول را او سانچو مهمانخانه

. شود پذيرايي مهمانان از آنجا در تا كردند منتقل خواب اتاقهاي حتي و ساختمان داخل به را ميزها فراوان، تالش با مستخدمان
 هواي همچون و گرم اتاقها گرم هواي. كنند پنهان داشت، وجود شان چهره در كه را اندوهي و ماتم نكوشيدند هرگز مهمانان
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 هر روي حياط، در. نكند نفوذ داخل به طوفان و باد و باران آب تا بودند بسته را ها پنجره. بود كرده دم بخار ديگهاي موتورخانه
 به را ديگر سوي و خانمها به را حياط سوي يك. خورد مي چشم به كارت يك روي شده نوشته آن، به مربوط مهمانان نام ميزي
 به زيرا شد، نمي رعايت تشريفاتي چنين خانه، داخل سالنهاي در ولي. بود دوران آن سنتهاي از هم اين. بودند داده اختصاص آقايان
 نظمي بار، نخستين براي شايد ترتيب، اين به و نشست مي آورد، مي گير خالي صندلي جا هر كس هر و نداشت وجود جا كافي اندازه

 هم به اوضاع چنان در. شد گرفته ناديده تشريفات و خورد هم بر شد، مي رعايت هايي مهماني چنين در سنتي طور به معموالً كه
 فاخري لباسهاي و چكيد مي آب موهايش از. داشت حضور جا همه در و زد مي سر جا همه به پيوسته يا اوليوه آمينتا خانم اي ريخته

 شوهرش از. كرد مي مقاومت و زد مي لبخند همچنان موجود، دشواريهاي عليرغم. بود شده آلوده گل و خيس داشت، تن بر كه
 مي داشتند، تن بر لباس نوع همان از كه دخترانش همه با همراه دليل همين به. نشود تسليم ناماليمات برابر در كه بود آموخته
 در ري اي اوبدوليو اسقف و داشت قرار وسط در اوربينو خوونال دكتر غذا، ميزهاي از يكي سر بر. دارد نگه راضي را مهمانان كوشيد
 حين در شوهرش مبادا ترسيد مي كه بود دليل اين به فرمينا حضور. نشست او چپ سمت در معمول طبق دازا فرمينا و راست سمت
 .بريزد لباسش روي را سوپ يا برود خواب به غذا صرف

 رفتارش. رسيد مي نظر به جوان همچنان سالگي پنجاه به رسيدن عليرغم. بود نشسته اوربينو دكتر مقابل در يا اوليوه السيدس دكتر
 مقامات را ميز آن دور صندليهاي ساير. نداشت پزشكي دقيق حرفه با تناسبي هيچ داشت، كه شادي روحيه و نمود مي زنانه و ظريف
 همراهي ميز سر تا را زيبايي ملكه شخصاً فرماندار. بودند كرده اشغال گذشته سال زيبايي ملكه و شهردار فرماندار، جمله از محلي،
 رسمي لباس داشتند، دعوت ناهار صرف به چون ويژه به مراسم، در شركت براي بود نشده خواسته مهمانان از اينكه با. بود كرده

 ويژه لباس نيز مردان اغلب. بودند آويخته خود به را گرانبهايشان گوهرهاي و پوشيده شب لباسهاي خانمها همه ولي بپوشند،
 مشكل البته. بودند پوشيده فراك حتي نيز اندكي تعداد و بسته مشكي كراوات آنها از تعدادي. داشتند تن بر را شام مراسم

 از يك هر برابر در را موجود غذاهاي از فهرستي. داشت تن بر معمولي لباس اوربينو، دكتر يعني مجلس در حاضر فرد پسندترين
 .بود شده نوشته رنگ طاليي حروف با و فرانسوي زبان به آن متن كه بودند داده قرار مهمانان

 كتهايشان توانند مي تمايل صورت در خواست حاضر مردان از است، گرم اندازه چه تا خانه داخل فضاي دانست مي كه يا اوليوه خانم
 اين كه داد اطالع اوربينو دكتر به اسقف. دهد مي انجام را كار اين كه باشد نفر نخستين نداشت جرأت كس هيچ ولي آورند، در را

 در يكديگر از كه هايي كينه و كهنه زخمهاي گفته، اين با آمد مي نظر به. آيد حساب به تاريخي ضيافتي تواند مي نوعي به مهماني،
 بودند، كرده فعاليت متضاد جبهه دو در استقالل، كسب از ناشي داخلي جنگهاي از پس اسقف و دكتر. است يافته بهبود داشتند، دل
 موفق كه شد جواناني و ليبرالها پيروزي به منجر داخلي جنگ. ديدند مي يكديگر كنار در را خود استثنايي، روز يك در ناگهان ولي

 رياست به ليبرال حزب از را فردي و بكشند بيرون قدرت تشنه كاران محافظه چنگال از را حكومت سال، پنج و چهل از پس شدند
 جمهور رييس مثل هم ليبرال جمهور رييس كه داشت عقيده زيرا بود، انتخابي چنين مخالف اوربينو دكتر. كنند انتخاب جمهوري
 موجب دانست مي زيرا نياورد، زبان به غذا ميز سر بر را سخن اين البته. ويژه و متفاوت لباسي با ولي كرد، خواهد عمل كار محافظه
 خاطر به مهماني، آن در حضورشان دليل بفهماند اسقف به داشت زيادي تمايل چند هر شود، مي بيشتري مخالفت و دلخوري ايجاد

 جنگي و سياسي مخاطرات از بيشتري ارزش كه است خانوادگي هاي شايستگي خاطر به بلكه نيست، دارند ذهن در كه هايي انديشه
 .بود نشده فراموش رابطه اين در نيز نفر يك نام حتي ضيافت، آن در. دارد



www.98ia.com    *** كتابخانه مجازي نودهشتيا   ***   
 

گابريل گارسيا ماركز  –عشق سالهاي وبا    Page 33 
 

 سهمگين چنان طوفان. گرفت سر از درخشيدن ابر بي آسمان در خورشيد. آمد بند رسيد، فرا كه شتابي همان با آسا سيل باران
 در نيز باران ريزش از حاصل الي و گل. خورد مي چشم به همچنان شكسته هم در درختان مثل آن، مخرب نتايج كه بود وزيده
 .يافت تجلي آشپزخانه در طوفان، به مربوط رويداد ترين تلخ. شد مي مشاهده خانه حياط

 آنها روي را ديگها و كرده درست يكديگر، روي آجرها چيدن با را موقت اجاقهايي خانه، ساختمان پشت باز محوطه در مستخدمان
 داخل به موقع به آشپزخانه وسايل ساير و ديگها خوشبختانه ولي شوند، ويران اجاقها شد موجب طوفان شديد وزش. بودند گذاشته

 ولي نشوند، غذا حاضركردن به موفق مبادا ترسيدند مي مهماني كنندگان برگزار و گذشت مي سرعت به زمان. شد حمل ساختمان
 بر انسان ظهر، از بعد يك ساعت در. شد ساختمان ديوار سوي آن در ديگري اجاقهاي ساختن به منجر مستخدمان، فراوان تالش
 براي بودند داده قول كالرا سانتا صومعه خواهران اينكه داشتند، نگراني يك تنها ضيافت برگزاركننده افراد. بود كرده غلبه طوفان

 كنار خندقهاي احتماالً كه سيالبهايي به توجه با. برسانند يا اوليوه دكتر خانه به يازده ساعت از پيش و كنند آماده را دسر روز آن
 .رسيد نخواهد آنجا به دو ساعت از زودتر دسر كه نداشتند ترديدي بود، كرده پر را بزرگراه

 هواي شد، گشوده ها پنجره آسمان، شدن صاف از پس. كردند مي پر را خندقها كوتاه مدتي در نيز كمتر بسيار شدت با بارانهايي
 ولي كنند، اجرا ايوان روي را خود برنامه شدند مجبور نوازندگان گروه. كرد خنك را جا همه و آمد كرده دم اتاقهاي درون به تازه
 راحتي به بتوانند آنها شد مي مانع بشقاب، و قابلمه و ديگ خوردن هم به صداي و سر. آورد بار به برايشان فراواني مشكالت كار اين
 تحمل ديگر كه يا اوليوه آمينتا خانم. نبود دلنشين زياد ، نواختند مي كه والسهايي نتيجه در و سازند برقرار كالمي ارتباط يكديگر با

 .داد را غذا آوردن دستور شود، سرازير اشكهايش بود نمانده چيزي و داده دست از را خود

 هياهوي. كردند آغاز موتزارت از الشاسه آهنگ نواختن با را خود كنسرت آرامش با زيبا، هنرهاي دانشكده از اعزامي نوازندگان
 از و خاست مي بر آنها از بخار كه غذايي ظرفهاي با سانچو مهمانخانه پوست رنگين پيشخدمتهاي رفت و آمد. بود شده پا بر بسياري

 نوازندگان موسيقي به درستي به كه كسي داد نمي اجازه بگذارند، ميزها روي را غذاها تا كردند مي عبور دشواري با صندليها ميان
 را خود تمركز قدرت زمان، گذشت با او. برد مي لذت كافي اندازه به و شنيد مي خوبي به اوربينو دكتر حال، اين با ولي بدهد، گوش

 فراموش تا كرد مي يادداشت داد، مي انجام كه را حركتي هر نيز شطرنج بازي در كه اي گونه به بود، داده دست از زيادي حد تا
 شود، مي مشغول بحث به و زند مي حرف ديگران با كه حالي در توانست مي هنوز ولي. است بوده چه حركت آن از هدفش كه نكند
 اتريش، در اقامت دوران دوستان از يكي با را خود بود نتوانسته مورد اين در هرگز البته. ببرد لذت آن از و بدهد گوش موسيقي به
 .بداند همتراز بود، هم اركستر رهبر كه

 كه لحظه همان در. كشيد تصوير به ذهن در را نمايشنامه دوم پرده شوبرت، اثر دوشيزه و مرگ آهنگ به دادن گوش با همزمان
 نداشته توجهي اطراف مزاحم صداي و سر به كوشيد مي و بود نواختند مي كه زيبايي آهنگهاي و نوازندگان گروه به حواسش همه

 است، ديده جايي در را او كه نداشت ترديدي. آورد مي فرود سر احترام با كه ماند خيره جواني شده سرخ چهره به نگاهش باشد،
 مي خوب خيلي كه را كساني نام اسامي، مورد در ويژه به. آمد مي پيش او زندگي در مواردي چنين اغلب. كجا دانست نمي ولي

 مي دلش كه كشيد مي زجر آن يادآوري براي شبها چنان و آورد نمي خاطر به بود، شنيده جايي در كه را آهنگي نام يا شناخت،
 پسر آن كه آورد ياد به ناگهان ولي داشت، حالتي چنان نيز لحظه آن در. نكشد طول بامداد تا فراموشي اين ولي بميرد، خواست
 شگفتزدگي حالت شد، شگفتزده اشرافي، و متشخص جمع آن در او مشاهده با. است بوده شاگردانش از يكي گذشته سال در جوان
 دكتر. است پزشكي نامه پايان تهيه حال در كه كرد معرفي بهداشت وزير فرزند را جوان يا، اوليوه دكتر زيرا نكشيد، طول زياد هم
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 در نه اوربينو دكتر متأسفانه. كرد تعظيم و برخاست جاي از نيز جوان و داد تكان دست جوان مرد براي خوشحالي با اوربينو خوونال
 اتاق در پليس مأمور با همراه روز آن صبح كه است پزشكي همان جوان، آن كه نياورد ياد به هرگز ديگر، مواقع در نه و موقع، آن

 .داشت حضور آمور دسنت خرميا

 و شناخته را جوان مرد اينكه از پيروزي احساس با زيرا گذاشت، اوربينو دكتر خوشبختي حساب به بايد را فراموشي اين هم شايد
 از پس لحظاتي البته. بياورد ياد به را آن سازنده و آهنگ نام نتوانست ولي داد، گوش ديگري آهنگ به است، رانده عقب را پيري
 كارهاي از زهي، سازهاي توسط اجراشده اثر كه داد توضيح دكتر به نواخت مي سل ويولن كه نوازندگان از يكي گروه، كار پايان

 خانم. بود نشنيده را نامي چنين هرگز اروپا، روز آهنگهاي و موسيقي دنياي رخدادهاي پيگيري عليرغم دكتر. است فائوره گابريل
 روي دست كرد، مشاهده تفكر در غرق را او اينكه از پس كرد، مي مراقبت شوهرش از عجيبي وسواس و دقت با كه دازا فرمينا
 :گفت و گذاشت اش شانه

 .كني فكر او به نيست الزم. نكن ناراحت را خودت زياد ـ

 را آمور دسنت خرميا لحظات، آن در بلكه كرد، نمي فكر فائوره گابريل به دكتر واقع در. آمد خود به و زد لبخندي اوربينو دكتر
 روي شده قاب عكسهاي در حاضر كودكان نگاه كه بود كرده تجسم دروغين مدالهاي و ساختگي نظامي لباس با تابوت درون

 خيلي ولي بزند، حرف او با آمور دسنت خرميا خودكشي مورد در تا برگشت اسقف طرف به. بود شده خيره او به آتليه، ديوارهاي
 داده اطالع او به را ماجرا گلريزان پنجاهه عيد مراسم پايان از پس واقع در. است باخبر موضوع اين از اسقف كه شد متوجه زود

 در جسد خاكسپاري اجازه بر مبني درخواستي كاراييب، منطقه پناهندگان نماينده آرگوته خرانيمو ژنرال سوي از حتي. بودند
 :گفت اوربينو دكتر به اسقف. بود كرده دريافت بداند، صالح او كه ديگري مقدس مكان يا كليسا گورستان

 .نبود محترمانه زياد درخواست ـ

 :پرسيد ماليمتر لحني با آنگاه

 داند؟ مي را خودكشي دليل كسي ـ

 :داد پاسخ اوربينو دكتر

 !پيري از ترس بله، ـ

 .است رانده زبان بر را آن البداهه في كه دانست مي خودش چند هر بود، مناسب عبارتي

 استادش به و گرفت بر آنان از را خود توجه اي لحظه داد، مي گوش خود بر و دور مهمانان حرفهاي به دقت با كه يا اوليوه دكتر
 :گفت

 .نيست عشق خاطر به كه باشيم هايي خودكشي شاهد است حيف واقعاً ـ

 :داد پاسخ شگفتي ابراز بدون شنيد، مي شاگردش زبان از را خويش افكار كه اوربينو دكتر
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 .باشد طال سيانيد با خودكشي اينكه آن، از بدتر ـ

 مورد اين در موسيقي معجزه البته. آمد فائق خرميا نامه خواندن از ناشي ناراحتي احساس بر ترحم احساس عبارت، اين گفتن از پس
 بازيهاي از پس كه كرد اسقف براي اي ساده قديس از تعريف به شروع حساب، اين با. داشت تأثير همسرش تلقينات از بيشتر
 از. آورد ميان به سخن كودكان شادكردن براي او تالش از و بود شناخته را او داشت، ادامه بامدادان تا گاهي كه شطرنج طوالني
 نيز خود كه كرد تأكيد و گفت او زندگي ترتيب و نظم و نيك رفتارهاي و عادات از زد، حرف دنيا درباره او نظير بي آگاهي و دانش

 خود گذشته زندگي همه شد موفق فرد اين چگونه داند نمي واقعاً و است شده شگفتي دچار آمور، دسنت خرميا روح پاكي مشاهده با
 .كند رها را

 سخن جامعه كودكان دل در شادي ايجاد براي خرميا توسط شده گرفته عكسهاي فروش مزاياي از و نگريست شهردار به آنگاه
 كه آورد ميان به سخن موضوع اين از همچنين. كرد نخواهد ظهور آنجا در هرگز ديگر ، انساني چنين نظير كه داشت اظهار و گفت
 .است كودكان همين به متعلق مملكت آينده

 قبول حال عين در ولي دانست، مي رسوايي ، است كرده خودكشي كه را باسواد نظامي يك و مومن كاتوليك يك تقديس ، اسقف
 خواست مي هم شهردار. دهد قرار عموم تماشاي معرض در و كند تهيه را او توسط شده گرفته عكسهاي از اي مجموعه كه كرد
 .كند آوري جمع را عكسها تواند مي چگونه بداند

 :داد پاسخ لكنت با بودند، كرده داغ زغال با اسرار حفظ براي را زبانش انگار كه اوربينو خوونال دكتر

 .گيرم مي عهده به را كار اين مسؤوليت ـ

 بلند صداي با و كشيد راحتي نفس دكتر و باشد داشته حضور خاكسپاري مراسم در بايد كه داد تذكر شوهرش به دازا فرمينا خانم
 :داد پاسخ

 .نبود يادآوري به نيازي. كنم مي شركت مراسم اين در البته ـ

 در كه نواخت را آهنگي چوبي بادي سازهاي نوازندگان گروه. شد بدل و رد ميز سر بر حاضران ميان كوتاهي سخنان آن، از پس
 مستخدمان بودند منتظر آنها اغلب. شدند زدن قدم مشغول آنجا در و رفتند ايوان به مهمانان. بود نشده درج شده ارائه برنامه

 همان از غير داشتند، حضور بيرون در همه. شود ايجاد همه براي رقصيدن امكان تا بزدايند را محوطه الي و گل سانچو مهمانخانه
 بود شده موفق كه كردند مي احساسات ابراز و زدند مي كف اوربينو دكتر براي آنها. بودند نشسته مخصوص ميز سر بر كه مهماناني
 كه نشد متوجه كسي البته. بكشد سر نفس يك با ، فرزندانش و همسر و صاحبخانه سالمتي به نيمه تا را خود مشروب ليوان آخرين
 روي زياده اين شايد حال، هر به. بود كرده شراب ليوان يك با خود، عالقه مورد غذاي صرف از پس را كار همين نيز پيش لحظاتي
 سر بر را ويولن نوازندگان از يكي چنان او صداي. بخواند آواز خواهد مي دلش كه كند احساس سالها گذشت از پس شد موجب
 استقرار محل كنار از سرعت با اتومبيلي ناگهان لحظات، همان در ولي كرد، اقدام خواننده با همراهي به خود ساز با كه آورد ذوق

 .پاشيد آنان روي را اطراف هاي چاله در موجود الي و گل و گذشت نوازندگان
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 كه بود دليل همين به شايد داشت، اردكها صداي به زيادي شباهت اتومبيل بوق صداي. شد خارج نظم حالت از موسيقي گروه
 ماركو دكتر بعد لحظاتي و كرد توقف ايوان مقابل در اتومبيل. كردند سرايي نغمه به شروع جمعي دسته مرغداني، در حاضر اردكهاي
 كه شد مي ديده سيني يك آنها از يك هر دست در. شدند خارج آن از خنديدند، مي كه حالي در همسرش و دازا اوربينو آئورليو
 ها سيني محتواي. خورد مي چشم به نيز اتومبيل كف و صندليها روي زيادي تعداد ها سيني آن از. بودند انداخته آن روي اي پارچه
 و شوخيها و ها پراني متلك اينكه از پس. بودند آنها نرسيدن يا رسيدن دير نگران ميزبان خانواده افراد همه كه بود دسرهايي همان
 خواهران كه داد توضيح جدي لحني با دازا اوربينو ماركو دكتر رسيد، پايان به اتومبيل ورود نحوه مورد در مهمانان هاي لطيفه

 سيني كردند درخواست دكتر از طوفان وقوع از پيش آنها. بودند كرده آماده موقع به را دسر و عمل خود قول به كالرا سانتا صومعه
 و پدر خانه كه دادند اطالع او به ناگهان ولي بود، گذاشته اتومبيل در را ها سيني و پذيرفته نيز او. برسانند يا اوليوه دكتر خانه به را ها

 .بود رفته آنها خانه به و كرده رها كاره نيمه را برنامه بنابراين. است شده سوزي آتش دچار مادرش

 ياد به موقع به دازا فرمينا ولي شد، زيادي دلهره و نگراني دچار برسد، پايان به پسرش حرفهاي اينكه از پيش اوربينو خوونال دكتر
 .بياورند پايين درخت از را طوطي و بروند خانه به است خواسته نشاني آتش مأموران از خودش كه آورد او

 سيني بالفاصله شد مي مجبور اينكه از بود، داده قهوه دسر، جاي به مهمانانش به پيش لحظه چند اينكه دليل به يا اوليوه آمينتا خانم
 را يا اوليوه دكتر خانه دسر، تعارف از پيش همسرش و اوربينو خوونال دكتر. كرد مي ناراحتي احساس شدت به ببرد، آنان نزد را ها

 اندكي شد موفق دكتر البته. بود مانده باقي خاكسپاري مراسم در شركت سپس و نيمروزي خواب تا كوتاهي زمان زيرا كردند، ترك
 به واقعي سوزي آتش از بيشتر نشاني آتش مأموران كه كرد مشاهده خانه به رسيدن از پس بالفاصله زيرا نبود، كافي ولي بخوابد،

 روي و بريده را درخت هاي شاخه آمدن، پايين به حيوان ساختن وادار و طوطي ترساندن منظور به آنها. اند رسانده آسيب خانه
 به را لوله اشتباهاً كنند، وحشت دچار را پرنده آب فشار از استفاده با كوشيدند مي كه حالي در هم آن از پس و بودند ريخته زمين
 مبلهاي از زيادي تعداد رفته، اتاق درون به زيادي فشار با ها شيشه شكستن از پس آب و بودند گرفته خواب اتاق پنجره طرف
 .بودند آورده وارد زيادي خسارت و كرده خراب بودند، آويخته ديوار به كه را دكتر نياكان از قديمي تابلو چند و قيمت گران

 دكتر خانه مقابل در و آمده بيرون هايشان خانه از حريق ايجاد گمان به نشاني، آتش ماشينهاي زنگ صداي شنيدن با همسايگان
 منطقه آن به شهر مدارس همه آموزان دانش وگرنه بود، تعطيل مدارس يكشنبه روزهاي خوشبختانه. بودند كرده ازدحام اوربينو
 از استفاده با را طوطي توانند نمي شدند متوجه اينكه از پس نشاني آتش مأموران. كردند مي بدتر را اوضاع و شدند مي سرازير
 رسيد اوربينو دكتر پسر لحظات، همان در خوشبختانه. كردند درخت هاي شاخه بريدن به شروع تبر با بياورند، پايين ماشيني نردبان

 باز بعدازظهر پنج ساعت در بودند داده قول مأموران. آورند در ريشه از را درخت بود نمانده چيزي زيرا نداد كار، ادامه اجازه و
 را دازا فرمينا عالقه مورد قاليچه و رفته ايوان روي آلود گل كفشهاي با نيز رفتن هنگام در. كنند هرس را درخت هاي شاخه و گردند

 گلخانه طريق از آشفتگي، و صدا و سر مشاهده با طوطي زيرا بود فايده بي تالشها اين همه تازه. بودند كرده پاره بود، تركيه بافت كه
 زد، صدا را طوطي و داد قرار بررسي مورد را همسايه خانه درختان هاي شاخه همه شخصاً اوربينو دكتر. گريخت همسايگان از يكي
 ...رفتن دست از گمان با دكتر. نداد او به پاسخي پرنده ولي

 از پيش و كشيد دراز بستر در دكتر بود ظهر از بعد سه ساعت شد آماده نيمروزي خواب براي و كرد متوقف را جستجو طوطي
 .شد مست بود كرده هميشه از تندتر را آن شده پخته مارچوبه رايحه كه خود ادرار بوي استشمام از خوابيدن



www.98ia.com    *** كتابخانه مجازي نودهشتيا   ***   
 

گابريل گارسيا ماركز  –عشق سالهاي وبا    Page 37 
 

 كه نداشت احساسي به شباهتي اندوه اين برگرفت در را وجودش سراسر غريب اندوهي احساس شد بيدار خواب از كه هنگامي
 ابري ميكرد احساس نيمروزي خواب از پس بود آمده سراغش به آموز دست خرميا جسد سر بر حضور لحظه در روز آن صبح

 يا سنگيني هرگز سالگي پنجاه تا گذراند مي را خود زندگي ظهرهاي از بعد آخرين كه دهد مي نشان و است برگرفته در را روحش
 بستر روي نيمروزي خواب براي گاه هر تدريج به بعد به آن از ولي كرد نمي احساس را خود بيروني و دروني اندامهاي حضور حتي
 اسرار پانكراس غذه حتي و راز و رمز پر كبد تپنده قلب.شد مي اندامهايش وزن متوجه بست مي را چشمانش و كشيد مي دراز

 فرد تنها او واقع در هستند جوانتر او از شهر افراد ترين سالخورده كه افتاد فكر اين به تدريج به كند احساس توانست مي را آميزش
 به است شده ضعيف اش حافظه دريافت كه زماني آمد مي حساب به خود اي افسانه خانواده اعضاي از جمعي دست عكسي در زنده
 .بود داده ارائه پزشكي دانشكده در استادانش از يكي كه افتاد بيماري اين درمان براي اي شيوه ياد

 !سازند مي حافظه خود براي كاغذ از حافظه فاقد افراد- 

 گذاشته جيبهايش در دليلي چه به را كاغذها كرد مي فراموش حتي كه رسيد جايي به زيرا نبود موثر ديگر مدتي از پس روز اين ولي
 فراموش گاهي كرد مي باز را آنها درها كردن قفل جاي به گاهي كرد مي جستجو عينكش يافتن براي را خانه همه گاهي است

 مي كه داستاني شخصيتهاي كه برد مي ياد از گاهي بدتر آن از است رسيده كرد مي مطالعه كه كتابي از اي صفحه چه به ميكرد
 كرد مي كه قضاوتهايي به نتيجه در و كند استدالل درستي به توانست نمي ديگر كه بود اين همه از مهمتر هستند كساني چه خواند

 .نبود زيادي اطمينان

 مشخصي و واضح بوي سالخوردگي چون مرضي هيچ ولي دارد خاصي بوي مرضي هر كه ميافت در تجربه به اوربينو خوونال دكتر
 يافته دست مهم نتيجه اين به گرفتند مي قرار تشريح ميز روي و شدند مي شكافته پا تا سر كه اجسادي روي مطالعه به توجه با ندارد
 اي رايحه چنان كه خودش لباسهاي كنند مخفي را سالشان و سن كوشيدند مي كه بود بيماراني طريق از او ديگر تجربيات بود

 نبود قديمي و معتقد مسيحي يك يعني نود اوربينو واقعا اوربينو دكتر اگر خواب هنگام در همسرش ناآگاهانه تنفس و داشتند
 .كرد مي اظهار كه نداشت مخالفتي آموز دست خرميا گفته با احتماال

 .داد خاتمه مرحله اين به موقع به بايد بنابراين است انسان زندگي از آور شرم اي مرحله پيري- 

 به سالگي يك و هشتاد در او بود مشغول جنسي آميزش به بستر در كه كرد نمي احساس سالخورده را خود لحظاتي در تنها دكتر
 غير رويدادي با مواجهه با بيماري به ابتال دليل به نه تارها اين و است شده بسته مو تار چند به عمرش كه داد مي تشخيص خوبي
 را او و بگسلند هم از مو تارهاي اين كه خواست مي دلش شوند پاره است ممكن بستر در زدن غلت هنگام در سادگي به بلكه مترقبه
 آن در شود آنها پارگي موجب خود اگر ترسيد مي زيرا دارد نگاه سالم و محكم را آنها كرد مي تالش شدت به ولي كنند راحت
 .بيابد را خداوند نتواند تاريكي از پر دنياي

 از پيش داد دستور كرد مي مرتب بودند ريخته هم به نشاني آتش ماموران كه را نفره دو تختخواب كه حالي در دازا فرمينا خانم
 از را او رفت شوهرش سراغ به آنگاه بنوشد خواب از برخاستن از پس تا كنند اماده اوربينو دكتر براي خنكي ليموناد چهار ساعت
 مي چشم به اوربينو دكتر بستر كنار در دوكتاب شود خاكسپاري مراسم به عزيمت آماده بايد كه شد آور ياد و كرد بيدار خواب
 هنوز دوم كتاب صفحات مونته آكسل نوشته "ميشله سان داستان" ديگري و كارل آلكسي اثر"ناشناخته موجود انسان" يكي خورد
 اتقا در كه را مرمري بر كاغذ خواست آشپز پاردو ديگنا خانم از شد بيدار اينكه از بعد دكتر بنابراين بودن نشده باز و نخورده برش
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 كه كرد اي صفحه از نخست كتاب ماجراي بقيه خواندن به شروع آرامي به صفحات كردن باز از پس بياورد برايش ود اصلي خواب
 درد سر عليرقم بنابراين رسيد مي پايان به كتاب خواند مي را ديگر صفحه چند اگر تنها بود كرده مشخص را آن پاكتي گذاشتن با

 خشكي رفع براي حال همان در.داد ادامه كتاب خواندن به ميزبان خانواده افراد سالمتي به مشروب ليوان آخرين نوشيدن از ناشي
 مطالعه اواسط در جويد مي آرامي به و گذاشت مي دهانش در يخ كوچكي تكه نيز گاهي و نوشيد مي ليموناد از هايي جرعه دهان

 مراسم در شركت براي را لباسهايش مبادا ترسيد مي كرد تن بر نداشت آهار اش يقه كه پيراهني و پوشيد را جورابهايش
 اي گهواره صندلي روي و داد قرار ديگر كتاب روي و بست را كتاب كرد متوقف را مطالعه بعد لحظاتي كنند عوض خاكسپاري
 بود كرده سيراب و آلود گل را آنها ريشه باران كه نگريست ساختمان محوطه مقابل موز درختهاي به تاسف با مدتي نشست حصيري
 كه شد خيره بالداري هاي مورچه به آن از بعد بودند زده را هايش شاخه نشاني آتش ماموران كه افتاد انبه درخت به نگاهش سپس
 طوطي يك روز همان تا كه بود كرده فراموش كردند مي پرواز كوتاه هاي مسافت در و بودند آمده بيرون ها النه از باران از پس

 ميگفت كه شنيد را محبوبش رنده صداي ناگهان داشت دوست خيلي را حيوان آن او و بودند آورده برايش پاراماريبو كه است داشته
 شاخه ترين پايين روي كه ديد را حيوان بعد لحظاتي بود دكتر كنار در انگار آمد مي نزديك اي فاصله از صدايش"سلطنتي طوطي"

 :زد فرياد است نشسته انبه درخت باقيمانده

 !شعور بي ولگرد اي- 

 :داد پاسخ لحن همان با طوطي

 !خودتي شعور بي دكتر- 

 نكند فرار و نترسد پرنده كه كرد مي احتياط پوشيد مي را كفشهايش كه حال همان در و داد ادامه طوطي با زدن حرف به همچنان
 تعادل كوشيد عصا از استفاده با بود آلود گل و خيس همچنان كه رفت ايوان به آرامي به و انداخت شانه روي را شلوارش بندهاي

 عادت طبق پرنده تا گرفت طوي سوي به را عصايش رسيد شاخه نزديك كه هنگامي نخورد ليز ها پله روي از و كند حفظ را خود
 بود دسترسي قابل همچنان حال اين با پريد باالتر شاخه به عوض در و نكرد را كار اين حيوان ولي بنشيند آن اي نقره دسته روي
 را طوطي تواند مي برود باال پله دو اگر كه كرد حساب دكتراوربينو بود شده داده تكيه درخت به نشاني آتش ماموران نردبان زيرا

 پرنده شود منحرف ادب بي طوطي حواس تا شد مشغول آهنگي زمزمه به ضمن در و گذاشت پله نخستين روي گام بنابراين بگيرد
 به دست دو هر با و گذاشت دوم پله روي گام دكتر پريد باالتر شاخه به آرامي به كرد مي تكرار را دكتر آواز كه حال همان در نيز

 محاسبه را شاخه بلندي البته شد گذاشته سر پشت نيز چهارم و سوم پله كرد مي تكرار طوطي و خواند مي همچنان چسبيد نردبان
 .بگيرد را طوطي تا برد باال را راستش دست و گرفت چپ دست با را نردبان بود نكرده

 روي كه ديد را مردي نشود دير خاكسپاري مراسم به رفتن كه دهد اطالع اربابش به تا آمد سالخورده آشپز پاردو ديگنا خانم
 :زد فرياد اختيار بي است اوربينو دكتر كه شد نمي متوجه ديد نمي را شلوارش بند سبز رنگ اگر است ايستاده نردبان

 !دهيد مي كشتن به را خودتان!سانتيسيمو يا- 
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 پاهايش زير از نردبان زيرا كرد رها را طوطي ناگهان كشيد راحتي و خوشحالي روي از نفسي و گرفت را طوطي گردن اوربينو دكتر
 وداع ديگران با يا باشد داشته كردن توبه فرصت اينكه بدون شد متوجه بالفاصله و ماند معلق آسمان و زمين ميان اي لحظه رفت در
 .است گفته بدرود را زندگي گلريزان پنجاهه عيد با مصادف يكشنبه روز ظهر از بعد دقيق هفت و چهار ساعت در درست كند

 از بعد شنيد را پاردو ديگنا فرياد صداي ناگهان كه پخت مي شما براي كه بود سوپي چشيدن حال در آشپزخانه در دازا فرمينا خانم
 نداخت را قاشق اختيار بي اند آورده هجوم آنها خانه به همسايگان همه كرد احساس سپس و برخاست پيشخدمتها همهمه صداي آن
 اتفاقي چه دانست نمي لوي دويد مي و زد مي فرياد برود ايوان به دوان دوان سالخوردگي رغم به بتواند تا برد كار به را توانش همه
 اس افتاده الي و گل روي پشت به كه ديد را شوهرش ناگهان بيايد بيرون اش سينه از خواست مي قلبش اس افتاده انبه درخت زير

 صداي سرو و حاضر جمعيت ميان در پيرمرد بماند زنده همسرش رسيدن تا كوشيد مي انگار كه بود اي گونه به اوربينو دكتر حالت
 نگاهي شناخت را همسرش زندگي لحظات آخرين در دازا فرمينا نديدن خاطر به آلودش اشك چشمان و پلكها ميان از فراوان

 با مرد بود نديده شوهرش از مشتركي زندگي قرن نيم طول در را نگاهي چنان فرمينا انداخت زن به سپاسگزاري روي از و اندوهبار
 :گفت نفسهايش آخرين با و باقيمانده نيروي از استفاده

 !دارم دوستت چقدر كه داند مي خدا- 

 .بود انگيز خاطره و دليل بي مرگي

 در جدي حضور لديل به بعد مدتي و بازگشت زادگاهش به فرانسه رد خود تخصصي دوره يافتن پايان محض به اوربينو خوونال دكتر
 از بيش كرد پيدا همشهريانش ميان در زيادي محبوبيت بود انداخته خطر به آنها استان در ويژه به را مردم كه وبا بيماري كني ريشه

 ...چهارم يك مرگ موجب كرد مي خدمت آنجا در كه پزشكي اروپا از بازگشت

 

 با اوربينو دكتر شد مي ديده آمد مي حساب به مشهور پزشكان از خود كه اوربينو دكتر پدر مردگان ميان در بود شده شهر جمعيت
 كرد تاسيس را شهر پزشكي انجمن نخستين بود كرده دريافت كه بزرگي ارثيه از گرفتن كمك و جذاب و قوي شخصيت به توجه
 دستور يعد مدتي گرفت عهده بر را آن دايمي رياست نيز خود بود نخستين كاراييب منطقه همه در همچنان سال چندين تا كه

 از راحتي به هايش زباله كه سرپوشيده بازار نخستين فاضالب تخليه سيستم نخستين....  سپس و كرد صادر را قنات نخستين ساختن
 برگزيده تاريخ آكادمي و زبان آكادمي رياست به آنگاه ديگر اجتماعي كارهاي بسياري و شد مي تخليه آنيماس الس مجراي طريق
 فرانسه دولت گرفت مقدس مزار آيين شواليه لقب اورشليم التين كليساي اسقف از داد انجام كليسا براي كه خدماتي دليل به شد
 عالقه او بخشيد مي ويژه اعتباري اجتماعي يا مذهبي انجمنهاي همه به اوربينو دكتر حضور درواقع داد او به را نور دو لژيون نشان نيز

 با تا دهند قرار فشار زير را محلي بازرگانان و دولت كوشيدند مي متفاوت گروههاي در تجمع با كه داشت پرستاني ميهن به زيادي
 پرواز آزمايش طرح انگيزترين خاطره بكوشند كشور اعتالي راه در آمد مي حساب به پيشرفته زمان آن در كه طرحهايي از حمايت

 ايجاد بود نگذشته كسي ذهن از هوايي نامه ارسال آن از پيش رساند ناگار دالسيه خوان سان به را هوايي اي نامه كه بود بالون يك
 محل همان در همچنان كه كرد تاسيس را زيبا هنرهاي دانشكده او بود گرفته نشات اوربينو دكتر هاي انديشه از نيز هنري مراكز
 گمارد همت آوريل ماه در شعر انجمنهاي برگزاري از حمايت به نيز سال چندين داشت قرار سابق
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 در كه تاتر سالن بازسازي مثل باشند دسترسي قابل غير نيز بعد قرن يك تا ميرسيد نظر به كه يافت دست اهدافي به اوربينو دكتر
 زمينه اين در مسابقاتي و كرد مي تربيت جنگي خروس نمايشنامه اجراي جاي به و بود شده مرغداني به تبديل استعمار دوران
 بهاي به حتي تاثر اندازي راه كه بودند باور اين بر همه و داشت پي در را شهروندان از بسياري حمايت امر اين كرد مي برگزار
 تماشگران و بود روشنايي براي چراغ و صندلي فاقد كه شد بازگشايي حالي در تاتر سالن دارد ارزش همگاني جنبش يك برپايي
 رسمي چنين البته كنند روشن پرده دو فاصله در با بياورند چراغهايي خود با و باشند داشته همراه صندلي نشستن براي بودند مجبور

 و كتها و بلند لباسهاي و كردند مي استفاده فرصت از خانمها كوتاه فاصله همين در داشت وجود هم اروپايي بزرگ تاترهاي در
 فروختند مي فخر حاضر زنان ساير به تابستان گرم هواي و ميگذاشتند نمايش به را خزشان پوست پالتوهاي

 تماشا و نشستن براي لزومي و بودند كوتاه بسيار ها نمايشنامه معموال كه بود اين كار اوايل در چراغ و صندلي فقدان اصلي دليل
 اينكه با مثال آمد شمار به ضروريات از چراغ و صندلي نمايش اجراي طول افزايش با مدتي از پس ولي شد نمي احساس كردن

 و چراغ صندلي شد داده اجازه بنابراين كشيد مي طول صبح تا ولي آمد مي در اجرا به سانس يك در تنها تاتر يك در اي نمايشنامه
 گيرد قرار تماشاگران اختيار در نمايش سالن در خوراكيها انواع

 آلت يك نواختن ميخورد چشم به آن در نوظهور اي پديده كه بود فرانسوي اپراي يك شد اجرا تاتر در كه اي نمايشنامه نخستين
 صحنه روي پابرهنه داشت باال بسيار صدايي و بود زيبا زني كه تركيه كشور اهالي از اي خواننده گذشته آن از چنگ نام به موسيقي
 از پس معموال كه شد معلوم تجربه به بود گرانبها سنگهاي داراي انگشترهايي به مزين نيز پايش شست انشتان و شد مي ظاهر

 فضا سوختند مي خرما روغن با كه سالن چراغهاي روشنايي از حاصل دود زيرا ميشد ديده زحمت به صحنه نمايش اجراي از دقايقي
 اين به توجهي نگاران وقايع البته دادند مي دست از را صدايشان دود استنشاق اثر بر نيز خوانندگان گذشته آن از ميكرد آلوده را
 همگان نظر از حال هر به برسانند مردم اطالع به بزرگنمايي با را جالب و انگيز خاطره رويدادهاي كوشيدند مي دادند نمي نشان امر

 همه بود كرده بيمار را اشراف طبقه زيگفريد آيداو اتللو چون هايي نمايشنامه و اپرا تب زيرا بود همين اوربينو دكتر اقدام بهترين
 آن در اپرا و نمايش سالنهاي ساختن براي نيز استانها ساير ساكنان امر اين به توجه با بودند زيبايي هنرهاي چنين تماشاي مشتاق
 نرسيد بود اوربينو دكتر نظر مورد جايگاهي به استان

 نشد دولتي مقام و بست پذيرش به حاضر هرگز ميكرد دريافت محلي مقامات سوي از كه پيشنهاداتي عليرغم اوربينو خوونال دكتر
 همه در خود ولي ميكرد انتقاد ميكردند استفاده دولتي و سياسي مقام به دستيابي براي خود شريف حرفه از كه پزشكاني از شدت به

 رسوم و آداب از پيروي خاطر به بيشتر او رفتار اين البته داد مي راي خودش حزب به ليبرال يك عنوان به و داشت شركت انتخابات
 نقطه همان در خيابان در اعظم اسقف كالسكه مشاهده با كه رفت مي شمار به قديمي اي خانواده از فرد آخرين شايد ميگرفت انجام
 آشتي براي را خود توان همه و بود صلحجو فردي اوربينو شود رد كالسكه تا آورد مي فرود سر و زد مي زمين بر زانو بود كه اي

 با دانست مي ديگري چيز هر بر مقدم را ملي منافع همواره و برد مي كار به جامعه نظم بهبود منظور به كاران محافظه و ليبرالها دادن
 ليبرالها نظر از آورد نمي حساب به خود اعضاي از را او كشور اصلي حزب دو از يك هيچ انديشه و راي استقالل دليل به حال اين

 يك او فراماسونها نظر از دانستند مي فراماسون را او نيز كاران محافظه و آمد مي شمار به بدوي غارنشينان زمره در اوربينو دكتر
 جشنهاي برگزاري عاشق اي اشرافزاده اوربينو دكتر ميكردند تصور نيز ماليم منتقدان بود پاپ دربار خدمت در و مخفي كشيش
 ندارد داخلي جنگهاي در ملت هاي توده مرگ و اسارت به توجهي هيچ و است موسيقي و شعر
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 از خروج اي انگاره چنين رد منظور به او اقدام نخستين كرد نمي پيروي معيارهايي چنين از اوربينو دكتر و نبود گونه اين واقع در
 از زيبا اي دوشيزه با ازدواج او دوم اقدام داشت قرار اوربينو خاندان اختيار در سده يك از بيشتر كه بود رو دكاسالدويه ماركز كاخ
 و مهري بي مورد نيز ازدواج از پس و نبود متصور برايش روشن اي آينده جامعه مقتضيات به بنا كه بود اجتماعي متوسط طبقه

 دهد نشان را خود شايستگيهاي شد موفق كوتاه زماني گذشت با اوربينو دكتر همسر ولي گرفت مي قرار متشخص خانمهاي تمسخر
 ويژگيهاي كه شدند واقعيت اين پذيرش به ناچار اشراف طبقه به وابسته خانمهاي همه كه اي گونه به برانگيزاند را همگان توجه و

 حتي و اجتماعي وقايع همه ويژه هوشي تيز دليل به اوربينو دكتر است واالتر و باالتر آنها همه از و نظير بي او شخصيتي و اخالقي
 از مشهور و متشخص فرد آخرين كه دانست مي همه از بهتر او خود البته شناخت مي را جامعه در خود جايگاه و طبقاتي شكافهاي
 چند هر آيورليو ماركو پسرش نبودند برخوردار او جانشيني براي الزم ويژگيهاي از فرزندش دو آيد مي حساب به اوربينو خاندان
 به گذشته زمانهاي مانند توانست نمي و نداشت خود زندگي سال پنجاه طول در موفقي كارنامه ولي بود پزشك خودش همچون
 نبود فرزند صاحب هنوز اينكه مهمتر همه از بگيرد عهده بر را خود نيكان سنگين مسووليتهاي خانواده ذكور فرزند نخستين عنوان
 دوران به دختر سه آوردن دنيا به از پس و كرد ازدواج نيواورلينز اهالي از بانك يك ساده كارمند با اوربينو دكتر دختر تنها اوفليا

 آنچه ولي كشيد مي رنج نسل تسلسل فقدان دليل به اوربينو دكتر چند هر نداشت ذكور فرزند واقع در يعني بود نهاده گام يايسگي
 اطرافيان با دايم ارتباط ايجاد در او موفقيت عدم و دازا فرمينا آينده زندگي از ترس داد مي عذاب زندگي روزهاي آخرين در را او

 بود خود

 خاندان ديده مصيبت افراد شيون و زاري صداي و برگرفت برگرفت در را خانواده افراد همه اندوه رسيد فرا موعد روز سرانجام
 رويدادي شاهد كه آمدند گرد اميد اين به خيابانها در همه. شدند ناراحتي و ماتم دچار نيز منطقه مردم حتي.  رفت آسمان به اوربينو
 ادارات پرچمهاي.  شد اعالم عمومي عزاي شهر در روز سه.  بودند نيز افسانه از كورسويي دنبال به ، رويداد اين در و باشند تازه

 خانوادگي گور داخل در اوربينو دكتر تابوت كه شد نواخته زماني تا پيوسته كليساها همه ناقوس.  امد در افراشته نيمه حالت به دولتي
 ، تنه نيم اي مجسمه بتوانند تا ساختند قالبي ، زيبا هنرهاي دانشكده دانشجويان از گروهي.  شد موم و مهر آن درهاي و گرفت جاي
 همان در.  شد ملغي طرح اين اجراي ، نگرفت قرار عموم پسند مورد كه اين دليل به ولي ، كنند تهيه اوربينو دكتر از طبيعي اندازه به

 از استفاده با اوربينو دكتر از بزرگي تصوير و كرد توقف آنجا در مدتي ، اروپا صد به در المللي بين مشهور مندان ازهنر يكي روزها
 خالف مواردي ، تصوير آن در البته.  بود كرده دراز طوطي گرفتن براي را دستش و ايستاده نردباني روي كه كشيد روغن و رنگ

 نشان رنگ سبز شلوار بند با ركابي شلوار و آهار بدون يقه داراي با پيراهني با را او كه اين جمله از.  خورد مي چشم به نيز واقعيت
 دوره در كه است شده كشيده عكسي روي از تصويري چنين بود معلوم.  داشت سر بر پهني كاله و بود پوشيده فراك بلكه ، داد نمي

 . بود شده گرفته او از وبا شيوع

 

 

 بزرگ ديوار به ، اسفناك حادثه وقوع از پس ماه سه را بزرگ نقاشي آن ، ببينند را تصوير اين بتوانند مردم همه كه اين براي
 . كرد مي ارائه را وارداتي اجناس كه آويختند فروشگاهي
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 بزرگ هاي مؤسسه از يك هر ، تاريخ آن از پس.  پرداختند مي اثر تحسين به و ايستادند مي ، تصوير تماشاي براي شهر مردم همه
 نشان پرست ميهن همشهري اين از را خود شناسي قدر تا كردند آويزان ديوارهايشان به و گرفتند قرض را تصوير مدتي ، شهر
 دانشجويان ، بعد سال چند اينكه تا شد آويخته بزرگي ديوار به و يافت انتقال زيبا هنرهاي دانشكده به تصوير نيز آن از پس.  دهند
 . زدند آتش ، فراوان انزجار با و كشيدند پايين را آن

 

 ضعيف و اراده بي زني ، شوهرش هراس و تصور خالف بر كه كرد ثابت ، شدن بيوه لحظات نخستين همان در دازا فرمينا خانم
 ، تصميم همين دنبال به.  ندهد شوهرش مرگ از سياسي ويژه به و ابزاري استفاده اجازه كسي به گرفت تصميم بالفاصله او. نيست

 تاالر در آن گذاشتن و پوش سر بدون تابوتي در اوربينو دكتر جسد دادن قرار براي او فرمان و جمهور رييس تسليت تلگراف به
 برگزاري براي اسقف درخواست با نيز آن از پس و نكرد توجهي ، او با وداع آخرين در مردم حضور منظور به فرمانداري بزرگ
 مراسم تا دارند نگه كوتاه مدتي شبستان آن در را تابوت پذيرفت تنها و ورزيد مخالفت ، بزرگ كليساي شبستان در احيا مراسم
 مقابل در كه پسرش خواهش و اصرار به حتي.  يابد انتقال گورستان به خاكسپاري براي بالفاصله و برسد پايان به ميت نماز خواندن

 ، كرد مي توصيه را عمومي مكاني در احيا مراسم برگزاري ديدو نمي تسليم جز اي چاره مسؤل مقامات و مردم گوناگون خواستهاي
 ، شود انجام خودشان خانه در بايد ، احيا جمله از ، مراسمي هر و دارد تعلق او خانواده به اوربينو دكتر جسد كرد تأكيد و ننهاد وقعي

 مجبور كه اين نه بپردازند، سوگواري به دارند تمايل گونه هر بخواهند آنها از كنند دعوت شيريني و قهوه صرف به را نزديكان
 . گردند باز خانه به ناراحت و معذب و كنند شركت سنتي مراسمي در متوالي شب نه باشند

 

 تنها و شد بسته مردم عموم روي به اوربينو دكتر خانه درهاي ، خاكسپاري تشريفات انجام از پس بالفاصله ترتيب اين به
 . يافتند احترام اداي و تسليت عرض و ورود اجازه او نزديك دوستان و خويشاوندان

 

 و شدند موم و مهر و انبار ، امن مكانهاي در و برچيده نفيس تزئينات و گرانبها اشياي.  داشتند سوگواري از نشاني ، خانه اتاقهاي همه
 پيشتر كه بزند حدس توانست مي و ديد مي ديوار بر را شده قاب هاي عكس از مانده باقي آثار تنها ، آمد مي خانه داخل به كس هر
 گرفته امانت به همسايگان از كه صندليهايي با همراه را خانه در موجود صندليهاي.  بود شده كوبيده ديوار به تابلو يك محل آن در

 از بزرگتر جا همه ، تزئيني وسايل فقدان به توجه با و بودند چيده خواب اتاقهاي حتي و پذيرايي سالن ديوارهاي كنار در ، بود شده
 سوي يك در مبلها.  كرد مي هراس و وهم ايجاد و داشت رساتر طنيني ، حاضر افراد صداي آن بر عالوه.  رسيد مي نظر به پيش
 اتاق وسط در.  بودند انداخته بزرگ و سفيد اي پارچه ان روي كه داشت قرار هميشگي جاي همان در پيانو تنها.  بود شده جمع سالن

 روي ، بود شده اهدا او به نور دو لژيون فرمانده عنوان به كه شمشيري با ، تابوت بدون اوربينو دكتر پوشيده لباس جسد ، مطالعه
 پا تا سر ، دازا فرمينا خانم.  آمد مي حساب به دالكاله اوربينو خوونال پدرش اموال از پيشتر كه خورد مي چشم به تحريري ميز

 احساسات آميز مبالغه ابراز بدون و مسلط كامال ولي ، بود ايستاده بزرگ تحرير ميز همان كنار در ، سوگوار و اندوهگين ، سياهپوش
 تكان با تنها ، نيز جسد حمل هنگام و ايستاد آنجا در صبح يازده ساعت تا او.  پذيرفت مي را حاضران همدردي و تسليت اظهار ، خود
 . كرد وداع شوهرش با ، دستمالش دادن
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 ، الي و گل در دادن جان حال در اوربينو دكتر مشاهده سپس و خانه سالخورده آشپز پاردو ديگنا صداي شنيدن از پس دازا فرمينا
 لحظات در او اميد نخستين.  است دشوار بسيار خويشتنداري ، برده سر به شوهرش با كه زيادي سالهاي به توجه با كرد مي احساس
 چشمان ديد مي كه كشيد مي شعله زن دل در دليل اين به اميدي چنين.  بماند زنده او كه بود اين ، اوربينو دكتر بالين بر حضور

 مدت شوهرش خواست مي دلش.  بود نديده ، مشترك زندگي طول در را آن نظير كه است درخشان و شفاف چنان شوهرش
 و دارد و است داشته دوست را او حد چه تا ، مشترك زندگي مراديهاي نا عليرغم همسرش كه شود متوجه تا بماند زنده هم ديگري

 از و كنند اصالح را گذشته غلط رفتارهاي بكوشند و بگذارند ميان در يكديگر با ، اند مانده ناگفته كه را هايي حرف بتواند ضمن در
 او بر كه اندوهي.  شود تسليم ، مرگ بازگشت قابل غير فرمان برابر در شد مجبور كه نكشيد طولي ولي.  بپرهيزند پيشين غفلتهاي
 آماده آبديده فوالدي همچون را او امر همين شايد.  بود خويشتن از انزجار حتي و دنيا كور خشم از نفرت با همراه ، شد مستولي

 بر را زن آرامش بزرگ اندوهي ، بعد به لحظه آن از.  كند مقاومت و بايستد تنهايي به ، ناماليمات ساير برابر در تا برانگيخت و كرد
 رايحه هنوز كه را شده ساخته تازه تابوت يكشنبه شب يازده ساعت در كه هنگامي در تنها.  ندهد بروز را ان كوشيد مي ولي ، زد هم

 ، آوردند خانه به ، داشت دار چين و ابريشمي آستر و مسي هاي دستگيره و رسيد مي مشام به ان ار دريايي نقل و حمل ويژه
 دستور بالفاصله دازا فرمينا پسر ، دازا اوربينو دكتر.  شد نمايان اش چهره در تأثر و تاسف هاي نشانه و كند داري خويشتن نتوانست
 تدريجي پوسيدگي رايحه ، كردند مي آگين عطر را خانه فضاي زيادي گلهاي كه اين عليرغم زيرا ، داد تابوت در را جسد گذاشتن

 . بود ديده پدرش پوست روي را رنگ بنفش هاي سايه نخستين و كرده استشمام را

 

 : گفت پريشان لحني با دازا فرمينا ، تابوت سرپوش شدن بسته از پيش

 

 ! هستي زنده من براي همواره ولي ، رود مي پوسيدگي به رو بدنت اينكه با - 

 به ، گرفت دستهايش در را او دست مدتي.  كرد مرحومش شوهر دست و آورد بيرون انگشتش از را ازدواج حلقه ، رفت جلو سپس
 : گفت و ، بدهد نفس به اعتماد او به تا كرد مي را كار اين عمومي مجامع در حضور هنگام در كه صورت همان

 

 . ديد خواهيم را يكديگر زودي به - 

 

 به ، خانه در حاضر مهم شخصيتهاي جمع در البته.  كرد احساس قلبش در را سختي درد آريزا فلورنتينو آقاي ، سخنان اين شنيدن با
 مهمي كارهاي مرد اين ولي.  بود نشناخته را آريزا ، گفتند مي تسليت او به كه افرادي ميان در دازا فرمينا خانم حتي و آمد نمي چشم

 سردر احساس آبدارخانه در همه كه هنگامي.  بود كرده اجرا موفقيت با و گرفته برعهده برگزاري حين در و مراسم انجام از پيش را
 براي را دازا خانم نياز كامال توانند نمي همسايگان شد متوجه كه زماني.  شود درست قهوه كافي اندازه به دا دستور او ، داشتند گمي
 هاي حلقه چيدن براي كافي جاي كرد مشاهده كه وقتي.  كرد تأمين ديگري مكانهاي از را آنها ، كنند برطرف صندلي گرفتن امانت
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 افراد و يا اليوه السيدس دكتر حضور از پس.  ببرند گلخانه به را آنها خواست مستخدمان از ، ندارد وجود سالن و اتاقها در گل
 آقاي ، بودند كرده رها كاره نيمه را جشن مراسم او مرگ بار تأسف ماجراي شنيده دنبال به كه ، اوربينو دكتر خانه در خانواده

 . كرد صادر را مشروب زيادي مقدار آوردن فراهم دستور آريزا فلورنتينو

 

 داخل به شده گشوده درهاي از افراشته سري و گسترده بالهاي با ناگهان ، فراري طوطي كه شد متوجه گذشته شب نيمه مرد همين
 تا بدهد طوطي به فرصتي اينكه بدون فلورنتينو ولي.  است پشيمان خود رفتار از كه داد مي نشان حيوان ظاهرا.  آمد پذيرايي سالن

.  كند رسيدگي آن داخل حيوانات به تا رفت اصطبل به سپس.  انداخت قفس درون به و گرفت را پرنده ، بگويد بيهوده سخنان
 بلكه ، آورد نمي حساب به امور در دخالت را آنها كسي كه شد مي انجام ريا بي اي گونه به و صداقت روي از خانه آن در او خدمات

 . دانست مي ضروري و ارزنده ، اي آشفته شرايط چنان در

 

 پوستش.  داشت راست و استخواني اندامي.  رسان كمك و جدي پيرمردي:  داد مي نشان ظاهرش كه بود همان ، ريزا آ فلورنتينو
 سيبيلي.  رسيد مي نظر به درخشان چشمانش او اي نقره قاب عينك شيشه پشت در.  بود تميز و شده اصالح همواره صورتش و تيره
 را اش شقيقه روي موي اندك تارهاي.  نمود مي طوب مر هميشه لبانش و كرد مي تداعي ذهن در را داستانها قديمي عشاق كه نازك

 . پوشاند مي زحمت به را سرش شده خالي قسمتهاي روي و كرد مي شانه باال طرف به

 در و سال گرم ماههاي در حتي كه پوشيد را هميشگي لباسهاي همان ، خبر شنيدن از پس بالفاصله ، اوربينو دكتر درگذشت شب
 لبه كاله و ، ابريشمي كراوات ، آهاري يقه پيراهن ، رنگ تيره جليقه و شلوار و كت.  كرد مي تن بر ژوئن ماه فرساي طاقت حرارت

 مدت ، هوا شدن روشن از پس.  كرد مي استفاده عصا عنوان به آن از گرفتكه مي دست در هم براقي و رنگ سياه چتر معموال.  دار
.  شد ظاهر دوباره ، نيرو پر و سرحال نيز او ، آمد بيرون كوهها پشت از خورشيد كه هنگامي و شد ناپديد ديد گستره از ساعت دو

 گردن دستمال.  خاكسپاري مراسم در شركت ويژه مشكي فراك و شلوار.  داشت تن بر اي تازه لباسهاي و بود تراشيده را صورتش
 نه ، داشت همراه كه چتري.  انباشت مي را فضا و خاست مي بر بدنش از كه عطري رايحه و...  سابق چتر و كاله همان.  كراوات بجاي

 به كه اطميناني به توجه با.  باريد مي روز آن ظهر كه بود باراني مورد در شناسي هوا اداره بيني پيش دليل به بلكه ، عادت حسب بر
 اوربينو دكتر خانواده.  بيندازند جلو به را مراسم اجراي ، امكان صورت در كرد تقاضا دازا اوربينو دكتر از ، داشت هوا بودن باراني
 رييس ضمن در و يد آ مي حساب به دريانورد خانداني از آريزا فلورنتينو دانستند مي زيرا ، پذيرفتند را او سخنان واقع در نيز

 در برنامه تغيير براي فرصتي ولي.  بود خواهد درست حتما ، باران مورد در او بيني پيش بنابراين و است كارائيب كشتيراني شركت
 با توانستند نمي و نداشتند گوناگون افراد و سازمانها با ارتباط برقراري جز اي چاره كار اين براي زيرا ، نبود خاكسپاري مراسم
 و مدارس ، زيبا هنرهاي دانشكده موسيقي گروه ، ارتش نوازندگان گروه ، خصوصي و دولتي شركتهاي ، نظامي غير و نظامي مقامات

 . كنند برقرار تماس سرعت به ، بودند كرده آماده يازده ساعت در مراسم در حضور براي را خو كه كليسا برادري انجمنهاي

 

 تبديل و افتاد اهميت از ، باران شديد ريزش دليل به ، آيد شمار به منطقه تاريخي رويدادهاي از رفت مي انتظار كه خاكسپاري مراسم
 گورستان به را خود ، سا آ سيل بارش و الي و گل از گذشتن با شدند موفق مردم از اندكي تعداد تنها.  شد آور رنج مصيبتي به
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 نزديكي تا ، تنومند درخت اين هاي شاخه و داشت قرار استعمار دوران در شده كاشته و عظيم درختي كنار در كه برسانند خانوادگي
 . بود گسترده گورستان ديوار

 

 به مربوط بخش در و آمده گرد خانوادگي گورستان ديوار سوي آن در كارائيب پناهندگان ، پنج ساعت در ، پيش روز ظهر از بعد
 در چنين ، اش نامه وصيت در خرميا.  بودند كرده دفن سگش با همراه را آمور دسنت خرميا جسد ، كرده خودكشي مردگان
 . بود كرده خواست

 

 سراپايش ، خانه به بازگشت از پس.  داشت حضور گورستان در خاكسپاري مراسم آخر تا كه بود افرادي معدود از ريزا آ فلورنتينو
 براي داغي ليموناد دليل همين به. شود دچار سرماخوردگي بيماري به ناگهان ، دقت و مراقبت سالها از پس ترسيد مي و بود خيس
 را بدنش آنقدر و پيچيد خود دور پتويي سپس.  خورد اسپرين قرص دو با همراه و ريخت آن در كنياك مقداري ، كرد درست خود
 . بود نيرو پر و سرحال ، شد بيدار خواب از كه عنگامي.  بازگشت جسمش به نيرو و كرد عرق سطل يك اندازه به تا داشت نگه گرم

 

 عرض براي كه شوند مهماناني از پذيرايي آماده و كنند مرتب و تميز را جا همه داد دستور خانه به بازگشت از پس زادا فرمينا خانم
 ساعت هنوز.  كشيد آن دور به سياهي روبان و داد قرار مطالعه اتاق در را شوهرش شده نقاشي تصوير.  رسيدند مي راه از تسليت
 انگار ، دعا مراسم انجام از پس.  بود گرم ، گذشته شب همچون هوا ، كردند پر را خانه ، مهمانان كه بود نشده ظهر از بعد هشت
 بعد از فرمينا ، بله.  دارد استراحت به نياز دازا فرمينا خانم زيرا ، كنند ترك را خانه زودتر چه هر بايد كه داد اطالع مهمانان به كسي

 . بود نكرده استراحت اي لحظه و مانده بيدار لحظه آن تا يكشنبه ظهر از

 دوستان از تعدادي بدرقه براي ولي ، كرد مي خداحافظي مهمانان با ، بود ايستاده مطالعه اتاق در كه محلي همان از دازا فرمينا خانم
 همان.  ببندد هم را در ، آنان خروج از پس تا رفت دنبالشان به حياط در آستانه تا ، بودند مانده انجا در ديگران از بيشتر كه صميمي
.  شد پذيرايي سالن وسط در سوگواري سياه لباس در آريزا فلورنتينو آقاي حضور متوجه حال همان در.  كرد مي هميشه كه كاري
 مي اعالم را خود حضور فراموشي دل از كه مردي مشاهده با ولي ، بود نديده و سپرده فراموشي به سال چندين مدت را او جند هر
 سر از كاله آريزا فلورنتينو ، كند سپاسگزاري مراسم در شركت خاطر به او از دازا فرمينا خانم اينكه از پيش.  شد خوشحال ، كرد

 : گفت و گشود ، داشت زندگي اعظم بخش در كه را هايي عقده ، گذاشت قلبش روي را آن و برداشت

 . كنم ابراز تو به را خود جاويدان عشق و ابدي وفاداري ديگر بار تا بودم فرصتي چنين انتظار در قرن نيم از بيشتر ، فرمينا - 

 به گرفت تصميم نخست.  است شده مواجه ديوانه مردي با كرد مي تصور ، نداشت آگاهي فلورنتينو رفتار و اخالق از دازا فرمينا اگر
 از دشنام با را او ، است نشده سرد گور در شوهرش جسد هنوز كه لحظاتي در هم آن ، كرده آنها خانه حريم به مرد كه اهانتي دليل
 : گفت تنها و شد مسلط خود بر زود خيلي ولي ، براند آنجا

 ! نده نشان من به را ات قيافه هستي زنده كه زماني تا ديگر!  برو اينجا از - 
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 » نباشد نمانده باقي تو بودن زنده به زيادي سالهاي اميدوارم« :  انديشيد.  رود بيرون فلورنتينو تا گشود را در سپس

 راه به ساختمان سوي به كامل تنهايي در.  انداخت را در آهني چفت و بست را در آهسته.  شنيد را مرد گامهاي شدن دور صداي
 آگاهي كامال ، بود كرده خلق نرسيده سالگي هجده به هنوز كه زماني يعني ازدواج هنگام از كه ماجرايي عظمت از لحظه آن تا.  افتاد

 كسي اينكه بدون ، گذشته روز فاجعه از پس بار نخستين براي.  اورد خواهد سرش بر چه عمر آخر تا تنهايي دانست نمي و نداشت
 و شد خواب اتاق وارد كه هنگامي.  گريست شوهرش دادن دست از خاطر به.  گريست خود خشم خاطر به.  گريست ، باشد شاهد
 را او ، بود شوهرش به متعلق كه چيزي هر.  گريست ، است نخوابيده تنهايي به آنجا در هرگز باكرگي دادن دست از لحظه از فهميد

.  زد مي خود به كه عطري.  دار آيينه ميز مقابل در مرد خالي جاي.  بود بالش زير كه پيژامايي.  دار منگوله دمپاييهاي.  گرياند مي
 كرد دور چشم برابر از را او متعلقات همه بايد ، دارد دوستش انسان كه مرگ از پس« .  لرزاند را بدنش و گذشت ذهنش از فكري

 ...« 

 

 دعا كمي.  شد مي خرد اندوه فشار زير.  كرد نمي تشنگي يا گرسنگي احساس حتي.  نداشت كمك به نيازي بستر به رفتن براي
 غير همچنان.  كشيد دراز بستر روي نيز اميد همين با واقع در.  بدهد خاتمه هم او زندگي به شب همان خواست خداوند از و خواند

 عالم در ولي ، است خوابيده كه نشد متوجه.  رفت فرو عميقي خواب به ، بعد لحظاتي.  داشت تن بر را لباسهايش بقيه ، جوراب از
 و خوابيد مي تختخواب چپ سمت در همواره.  ندارد حضور خواب تخت سوي آن در كسي و است زنده هنوز كه دانست مي رؤيا
 ديگر كه دانست مي خواب حالت همان در.  نبود گونه اين ، بار اين ولي.  كرد مي احساس بستر سوي آن در را ديگري فرد وزن
 تا و نزد غلت هرگز...  گريست و گريست و گريست ، دانست مي خواب حالت همان در و كشيد نخواهد دراز كنارش در كسي

 حضور بدون و انگيز نفرت صبحي در كه ديد را خورشيد نور ، گشود چشم كه هنگامي.  ماند حالت همان به خروسها بانگ شنيدن
 گريه خواب در كه فهميد.  است فرورفته طوالني خوابي به تنها و نمرده كه شد متوجه لحظه همان در.  تابد مي بستر بر ، شوهرش

 ، نداشت حضور دنيا اين در ديگر كه شوهرش از بيشتر فلورنتينو به ، خواب در گريستن هنگام در كه دريافت.  است كرده
 . است انديشيده

 

 2 فصل

 

 

 

 ماه نه و سال يك و پنجاه گذشتن از بعد و ، شد رانده سپس و داشت دازا فرمينا با كه عشقي التهاب پر دوران از پس آريزا فلورنتينو
 خريدن به نيازي ، خود عشق نخستين خاطره سپردن ذهن به براي.  بسپارد فراموشي به را زن بود نتوانسته هرگز ، روز چهار و

 قلبش در را فرمينا ياد ، اي بهانه يا رويدادي هر ، روز هر تقريبا زيرا ، نداشت خود عشق سلول ديواره روي كشيدن خط يا تقويم
 كه زيست مي كوچك اي خانه در ، آريزا ترانزيتو خانم مادرش با همراه ، نخستين عشق از شدن جدا هنگام در.  كرد مي زنده

 يا پارچه بريدن با آنجا در و بود كرده داير را اي مغازه ، جواني دوران از مادرش.  شد مي باز ها پنجره خيابان سوي به هايش پنجره
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 و ترانزيتو فرزند تنها فلورنتينو.  فروخت مي و كرد مي درست بندي زخم باند ، جنگي مجروحان زخم پانسمان براي ، كهنه لباسهاي
 شركت بنيانگزار برادر سه از يكي و كشتي يك صاحب كه آمد مي حساب به لوايزا كينتو پيو دون و او ميان اتفاقي اي رابطه ثمره

 . بود كرده ايجاد مگدالنا رودخانه در كشتيراني صنعت در عظيم تحولي ، شركت اين.  بود كارائيب رودخانه كشتيراني

 

 

 را فلورنتينو زندگي هاي هزينه پنهاني طور به همواره هرچند. درگذشت ، بود ساله ده پسرش كه هنگامي لوايزا پنجم پايس دون

 

 همين به. نكرد خود وارث را او نيز مرگ از پس و آورد نمي حساب به قانوني فرزند عنوان به را پسرش هرگز ولي پرداخت، مي... 
 خوبي به را او واقعي مادر و پدر مردم همه تقريباً حال، اين با. كرد مي استفاده مادرش خانوادگي نام از همواره فلورنتينو كه بود دليل
 مشغول كار به منطقه آن در پست شركت نمايندگي در و كند تحصيل ترك شد مجبور پدر، مرگ از پس فلورنتينو. شناختند مي

 نصب طريق از ها، تلگراف رسيدن از مردم به دادن اطالع و ها نامه بندي دسته پستي، هاي بسته كردن باز آنجا در او وظيفه. شود
 .بود پستي دفتر ورودي در روي فرستنده كشور از كوچكي پرچم

 و بود آلماني مهاجر يك كه شد توگوت لوتاريو آقاي يعني تلگراف دريافت و ارسال متصدي نظر جلب موجب او پشتكار و استعداد
 الفباي توگوت لوتاريو. داد مي موسيقي آموزش خصوصي طور به ها خانه در هم و نواخت مي ارگ كليسا در هم بيكاري، اوقات در

 گوش طريق از شد موفق موسيقي آموزش جلسه چند از پس جوان پسر. داد ياد فلورنتينو به را تلگراف دستگاه با كار طرز و مورس
 مي. آمد مي حساب به خود محله جوان مشهورترين شد، آشنا دازا فرمينا با كه هنگامي. بنوازد ويولن اي، حرفه اي نوازنده همچون ،

 اندام الغر جواني موقع آن در.بنوازد ويولن با را عاشقانه زيباي آهنگهاي و دهد انجام راحتي به را رقص حركات ترين تازه توانست
 چهره چروك و چين ميزان بر او، بين نزديك طبي عينك. زد مي روغن آنها به بودكه سرخپوستان شبيه مشكي موهاي داراي و

 دفع براي زندگي، طول همه در بود مجبور و برد مي رنج نيز مزمن يبوست از ضعيف، ديد از غير. افزود مي اش، شكسته ظاهراً
 آريزا ترانزيتو ولي بود، رسيده ارث به مرحومش پدر از كه داشت سياه لباس دست يك تنها. كند استفاده تنقيه از فضوالت، آسان
. رسيد مي نظر به تازه و نو كليسا، در پسرك حضور هنگام در يكشنبه، روزهاي كه داشت مي نگه پاكيزه و مرتب را او لباس چنان

 نيز فلورنتينو. كردند مي كشي قرعه خود ميان بودن، او با منظور به دختران نامعلوم، آينده و كهنه لباسهاي چسماني، ضعف عليرغم
 دوران و داد كف از دل ديد، را دازا فرمينا كه هنگامي تا يافت ادامه امر اين. گزيد مي بر را دختر بهترين موقعيت، اين از استفاده با

 .يافت پايان معصوميتش

 نام به شخصي دست به تلگرافي رساندن بر مبني توگوت لوتاريو سفارش انجام براي كه هنگامي روزي ظهر از بعد در بار نخستين
 را تلگراف صاحب فراوان، تالش با. كرد مالقات دازا فرمينا با دانست، نمي را او اقامت محل نشاني درستي به كه رفت مي دازا لورنزو

 نظر به صومعه پوشيده سر ايوان همچون و بود طاقدار اي ويرانه نيمه كه اوانجليوس لوس در اي خانه در و قديمي محالت از يكي در
 اي مستخدمه دنبال به آريزا فلورنتينو. خورد مي چشم به آنجا در بسته خزه گلدان تعدادي و سنگي حوض يك. يافت رسيد، مي

 در سيمان و آجر و آهك همچون ساختماني مصالح. شنيد نمي را انساني هيچ صداي و رفت مي پيش به طاقدار ايوان زير پابرهنه
 خط با فربه مردي كه شد مي ديده موقتي دفتري راه، انتهاي در. است تعمير دست در محل آمد مي نظر به و بود پراكنده اطراف
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 همان واقع در شخص آن. داشت حضور نيمروزي، خواب حال در ميزي پشت در نشسته بود، چسبيده سبيلش به كه مجعد ريشي
 بنابراين و گذشت مي سال دو از كمتر او، ورود از زيرا آمد، مي شمار به ناشناس تقريباً فردي شهر آن در. بود دازا لورنزو آقاي

 .نداشت زيادي آشناي و دوست

 حالتي با آريزا فلورنتينو. بيند مي نيمروزي خواب در كه است كابوسي دنبال انگار كه گرفت پسرك دست از اي گونه به را تلگراف
 مهر كوشيد مي لرزان، انگشتاني با كه شد متوجه نگريست، مي مرد رنگ خاكستري چشمان به كه حالي در و بود ايستاده ترحم قابل
 هم در چهره پاكت، گشودن از پس تلگراف گيرندگان كه بود كرده مشاهده را اي صحنه چنين نظير بارها. بردارد را پاكت روي
 از پس او. نبود چنين ، دازا آقاي مورد در ولي. است كرده فوت شان خانواده افراد از يكي شدند مي متوجه زيرا بردند، مي فرو

 :گفت و گرفت خود به بشاش اي چهره كشيد، راحتي نفس متن، مطالعه

 !خوبي خبر چه ـ

 اگر داد مي نشان كه زد خيال آرامش از حاكي لبخندي. بدهد فلورنتينو به سكه پنج شد مجبور بود، زده كه حرفي به توجه با سپس
 براي كه كاري. داد دست آريزا فلورنتينو با و برخاست جاي از. كرد نمي دريافت پولي هرگز بود، رسيده پسرك سوي از بدي خبر
. كند راهنمايي در آستانه تا را پسرك بايد كه فهماند مستخدمه، به اي اشاره با و كرد خداحافظي او از. نبود معمول پست، رسان پيام
 منظور به داشتن نظر زير و مراقبت براي بلكه او، راهنمايي يا رسان پيام به احترام براي نه. بود مرسوم و معمول كامالً كار، اين البته

 در نيز ديگري افراد كه شد متوجه بار اين آريزا فلورنتينو. رفتند مي پيش طاقدار ايوان زير از احتياط با دو هر. سرقت از جلوگيري
 ايوان كنار در اي پنجره كنار از. كرد مي تكرار را آن كه ديگري زن و خواند مي را متني كه آمد مي زني صداي. دارند حضور خانه

 زن. ديد جداگانه صندلي دو بر نشسته را جوان دختري و سالخورده زني انداخت، داخل به كه سريعي نگاه با پسرك و گذشتند
. بدهد درس مادرش به دختري كه آمد مي عجيب نظر به. خواند مي دخترك، راهنمايي با داشت زانو بر كه كتابي روي از را مطالبي

 پرورش و مراقبت مورد را دخترك چنان سالخورده زن البته. بود اش عمه زن، آن و داد نمي درس مادرش به دخترك واقع در ولي
 .است خودش فرزند انگار كه داد مي قرار

 همان. گذرد مي راهرو از كسي چه ببيند تا نگريست بيرون به پنجره از بماند، باز اش عمه كردن راهنمايي از اينكه بدون دخترك
 .بود مانده پايدار همچنان قرن، نيم از بيش گذشت با كه شد عشقي سرآغاز اتفاقي، نگاه يك

 بيماري گيري همه سخت دوران پايان از پس كه بود اين آورد، دست به دازا لورنزو آقاي مورد در آريزا فلورنتينو كه اطالعي تنها
 تخليه هنگام در را او كه كساني. است آمده آنجا به ناگا دالسيه خوان سان از دخترش، تنها و مانده شوهر بي عمه با همراه وبا،

 زندگي براي كافي الزم وسايل همه زيرا است، شده وارد شهر اين به دائمي اقامت براي كه شدند متوجه ديدند، كشتي از بارهايش
 .بود كرده فوت نداشت، زيادي سال و سن دخترك كه هنگامي لورنزو همسر. بود آورده همراه را راحت

 راهبه همچون بلند لباسي خانه، از بيرون در بود، كرده كه نظري طبق بر و داشت سال چهل دازا، لورنز آقاي خواهر اسكوالستيكا
 .كرد مي تن بر را كاران توبه لباس هم خانه داخل در و پوشيد مي فرانسيسكو سان هاي

 است، مرفه فردي دازا لورنزو رسيد مي نظر به. بود فرمينا نامش. داشت مرحومش مادر همچون نامي و بود ساله سيزده دخترك
 امر ظاهر و بود پرداخته اوانجليوس لوس در خانه آن خريد براي توجهي قابل پول. نداشت شغلي ولي داشت، خوبي زندگي زيرا
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. شد مي پزو دويست حدود در تعمير هزينه احتماالً و كند خرج بايد خانه سازي باز براي را مبلغ آن برابر دو الاقل داد مي نشان
 وفاداري ، شوهرداري هنر ، جامعه جوان دختران به قرن دو از بيشتر مدرسه آن. كرد مي تحصيل مقدس باكره مدرسه در دخترش

 متشخص افراد دختران تنها جمهوري، اعالم سالهاي نخستين در آن از پس و استعمار دوران در. آموخت مي را گذشتگي خود از و
 ثروت تدريج به متشخص هاي خانواده و داشت وجود جامعه در كه واقعيتهايي دليل به آن از پس ولي شدند، مي پذيرفته مدرسه در
 موقعيتهاي به توجه بدون شدند مجبور مدرسه رهبران رسيد، استقالل به كشور و دادند دست از را خود اجتماعي موقعيت و

 تعيين تحصيل هاي هزينه پرداخت براي كافي توان را ورود شرط و بگشايند همگان روي به را درها اجتماعي، طبقات و خانوادگي
 حال هر به. باشند آمده دنيا به كاتوليك و مشروع قانوني، ازدواج طريق از دختران اينكه:داشت وجود هم ديگري شرط البته. كنند
 تا او خانواده مالي وضعيت داد مي نشان خواند، مي درس آنجا در دازا فرمينا كه واقعيت همين و بود گران مدرسه در تحصيل هزينه

 .شد نمي محسوب اش خانواده و دازا آقاي اجتماعي طبقه بودن ممتاز براي دليلي امر، اين البته. است خوب اندازه چه

 طولي ولي. است دسترسي قابل بادامي چشم زيباي دختر آن كه داد اميدواري خود به خبرها، اين شنيدن به توجه با آريزا فلورنتينو
 خالف بر دازا فرمينا. بود خواهد مواجه بسياري اشكاالت با دسترسي اين كه دريافت دازا لورنزو آقاي مستبدانه رفتار از كه نكشيد
 و مانده خانه عمه با بود مجبور آمدند، مي مدرسه به سالخورده اي دايه با همراه يا گروهي صورت به معموالً كه مدرسه دختران ساير
 .ندارد كردن خطا پا از دست اجازه دخترك كه داد مي نشان عمه رفتار. كند طي را مسير آن شوهرش بي

 هفت ساعت از. برگزيد را كشيدن انتظار و گيري، گوشه كمين در نشستن مرموز روش آريزا فلورنتينو كه بود دليل همين به شايد
 شعر كتاب خواندن حال در كه كرد مي وانمود و نشست مي بادام درخت يك زير كوچك، پارك در دورافتاده نيمكتي روي صبح،
 و رسيد مي زانوانش زير تا كه بلندي ساق جورابهاي با رنگ آبي يونيفرم در نيافتني دست دخترك شدن نزديك محض به. است

 سرش. رفت مي راه طبيعي غروري با دخترك. نگريست مي او به چشمي زير آمد، مي پايين كمرش تا سر پشت از كه بافته گيسوان
 مي سينه به دست دو با را كتابهايش حاوي كيف. بود جلو به شده دوخته چشمانش و سريع، گامهايش ثابت، نگاهش برافراشته،

 چهره چنان بيايد، راه دخترك پاي به پا كوشيد مي همچنان كه رداپوش عمه.  ندارد وزني انگار كه رفت مي خرامان چنان و فشرد
 .داشت مي حذر بر شدن، نزديك از را همه كه داشت عبوسي

 ...مشاهده را او برگشت و رفت چهار آريزا، فلورنتينو

 

 را ويژه جايگاهي و مد آ در رؤياهايش ملكه صورت به دخترك ، مدتي از پس ولي.  بود قانع دورادور ي ديدارها همين به و كرد مي
 گرفت تصميم و انديشيد نمي كسي به دخترك جز ديگر ، بعد هفته دو.  كرد تصرف قلبش در ، خيالي لحاظ از چه و پاكي نظر از چه
 . بنويسد برايش خود دستخط با اي نامه

 

 

 بسيار مورد اين در.  برساند دخترك دست به چگونه دانست نمي زيرا ، داشت نگه جيبش در همچنان روز چند تا ولي نوشت را نامه
 تبديل ، اوليه نامه رسيدكه جايي به پردازي عبارت تداوم.  افزود مي آن به عباراتي روز هر ، كشيد درازا به زمان اين چون و انديشيد
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 ياد و خوانده پارك همان در ، گوناگون كتابهاي در را آنها كه شد ستايشي و توصيف و تمجيد و تعريف از سرشار اي نامه واژه به
 . بود گرفته

 

 آنها دنياي دانست مي ولي.  بگيرد كمك دخترك همشاگرديهاي از دازا فرمينا دست به نامه رساندن براي رسيد مي نظرش به گاهي
 مي طرفي از.  باشد خبر با ، داشت سينه در كه رازي از ديگري فرد خواست نمي ضمن در.  دارد رؤياهايش با زيادي فاصله چه

 به را مراسم در حضور اجازه پدر ولي ، شده دعوت جشني مجلس به دخترش ، شهر آن به دازا آقاي ورود از پس روز چند دانست
 . نداشت فرمينا با ارتباط ايجاد براي ديگري راه هيچ ، ترتيب اين با.  است نداده او

 

.  دارد نگه سينه در را رازش توانست نمي ديگر.  بود شده پر ورقها طرف دو هر و رسيده برگ شصت به شده نوشته كاغذهاي تعدا
 تأثير تحت چنان آريزا ترانزيتو.  بود مطمئن داري راز كه داشت اعتماد او به تنها.  گذاشت ميان در مادرش با را ماجرا بنابراين

.  بيابد راهي ، مشكل آن براي گرفت تصميم و گريست زيادي مدت كه شد نگراني و ناراحتي دچار پسرش احساس معصوميت
 ، زياد حجم آن با اي نوشته چنان تحويل دانست مي.  كند خودداري دخترك به نامه دادن از كه كرد نصيحت پسرش به نخست
 : گفت بنابراين.  بود يافته خام و تجربه بي عشقي امور در خودش پسر مثل هم دخترك زيرا ، كرد خواهد زده وحشت را فرمينا

 

 هراسان و گير غافل ، عشق اظهار هنگام در تا بدهي كردن فكر فرصت او به و سازي مطلع ات عالقه ميزان از را او بايد نخست - 
 . بروي فرمينا سراغ به بعد و بياوري دست به را دختر عمه دل بايد مهمتر آن از ولي.  نشود

 

 

 . شدند گفته پسرك به دير بسيار ولي ، آمدند مي حساب به خردمندانه پندهايي چند هر

 

 چه ببيند تا كرد منحرف اش عمه به دادن درس و كتاب از را خود فكر اي لحظه و نگريست بيرون به پنجره از دازا فرمينا كه روزي
 . گرفت قرار تأثير تحت شدت به ، او ظريف و پذير آسيب ظاهر و آريزا فلورنتينو مشاهده با ، شود مي رد راهرو از كسي

 

 

 به منظوري چه به پسرك كه دريافت و شنيد تلگراف دريافت نحوه مورد در پدرش از را مطالبي ، شام صرف حين در شب همان
 از دوران آن در زيرا ، شد آريزا فلورنتينو به بيشتر دلبستگي موجب اظالعات اين كسب است كار به مشغول كجا در و آمده آنجا
 را پسرك بار نخستين براي كه هنگامي افكار همين با.  آمد مي شمار به آسا معجزه اختراعي تلگراف ، مردم ساير مانند هم او نظر

 و دارد حضور پارك در است هفته چند پسرك كه شنيد اش عمه از فرمينا.  شناخت بالفاصله ، ديد مطالعه حال در ، پارك در نشسته
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 از خروج هنگام در و يكشنبه روزهاي در پسرك حضور به توجه با ، عمه اينكه تا يافت ادامه همجنان ديدارها اين.  كند مي مطالعه
 »! ...  شود نمي متقبل من ديدن خاطر به را زحمت همه اين او مسلماٌ« :  انديشيد و باشد اتفاقي تواند نمي كار اين كه دريافت ، كليسا

 

 

 ابراز براي زيادي عالقه و مهربان و رئوف قلبي ، پيوسته هاي توبه به عادت و عبوس و خشك ظاهري بودن دارا عليرغم عمه
 كه شود يافت كه جواني كه انديشه اين.  امد مي شمار به او پسنديده ويژگيهاي از اين و داشت ديگران با كردن همراهي و همدردي

 . برانگيخت را احساساتش ، بدارد دوست را اش زاده درابر

 

 مي تصور.  داشت ترحم از نشان ، گذاشت مي او بر آريزا فلورنتينا حضور كه تأثيري تنها و نداشت عشق از اي تجربه هنوز فرمينا
 عمري بايد ، مرد يك واقعي ماهيت به بردن پي براي كه كرد مي آوري ياد او به همواره عمه.  است رنجور و بيمار پسرك كه كرد

 نظر زير را آنها آمد و رفت كردن حالمطالعه در و نشيند مي پارك در كه پسري شد متوجه دير بسيار فرمينا ولي.  داشت طوالني
 . است عشق بيمار ، دارد

 

 بال زير ، مادرش فوت از پس را دازا فرمينا.  آمد مي شمار به برادرش فرزند عاطفي گاه تكيه مهمترين مهمترين الستيكا اسكو عمه
 حمايتگرانه جنبه و رسيد مي نظر به دوستانه ، باشد خواهرانه اينكه از بيشتر نيز برادرش با او روابط.  بود كرده بزرگ و گرفته پر و
 روز هر دونفر آن.  بود گذراني وقت براي سرگرمي ييك فرمينا عمه براي آريزا فلورنتينو نام به فردي ظهور.  داشت همدستانه و

 هميشه ، هوا گرماي عليرغم كه تميز و مرتب پسرك به نگاهي ، اوانجليوس لوس كوچك پارك كنار از عبور هنگام در بار چهار
 : گفت مي ، ديد مي را او زودتر كه كدام هر.  انداختند مي ، كند مي مطالعه كه كرد مي وانمود و پوشيد مي مشكي لباس

 

 . اينجاست ، آه - 

 

 و باشند مسلط خود بر كوشيدند مي كه حالي در آنها ، بنگرد عبور حال در خانم دو به و كند بلند را ش سر پسرك اينكه از پيش
 . گذشتند مي اعتنا بي ، نخندند

 

 : گفت عمه روزي
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 و شود مي ريز سر اش عالقه عاقبت ولي.  است من حضور دليل به ، شود نمي نزديك تو به اگر.  رسد مي محجوبي جوان نظر به - 
 . دهد مي تو به اي نامه يا گذارد مي پيش به گام

 

 كه داد ياد اش زاده برادر به ، بود كرده كسب كه گرانبهايي تجربيات و گذاشته سر پشت كه ناماليماتي به توجه با اسكوالستيكا عمه
 ولي ، امد مي ناپذير شكست نظر به ، ممنوع عشقي با ارتباط ايجاد براي ، روش اين.  بدهد پيام ، اشاره و ايما با تواند مي چگونه
 . نداشت را آن از پيروي جرأت دازا فرمينا

 

 شد نخواهد انجام كارب آن از فراتر كرد مي تصور ماه چند تا ولي ، انگيخت بر را فرمينا كنجكاوي فايده بدون و روزه هر ديدارهاي
 از هراسان شبي.  شد بيشتر ، نزديكتر ارتباط ايجاد براي دخترك اشتياق ، ديدارها تداوم با بنابراين.  آمد نخواهد وجود به تغييري و

 خواب از خواستن بر از پس.  نگرد مي او به و است ايستاده بسترش كنار در پسرك كه كرد مشاهده خواب در زيرا ، پريد خواب
 پيش گام بتواند تا بدهد پسرك به شههامتي خواست مي خداوند از دعاهايش در.  بپيوندد واقعيت به عمه پيشگويي كه ، كرد آرزو

 . كند ارائه او به ، بود گفته عمه كه را اي نامه و بگذارد

 

 كه اي نامه و خود عشق به ، مادرش نزد آريزا فلورنتينو كه شد شروع اي لحظه همان از ماجرا.  نشد مستجاب دعاهايش هرگز ولي
 به ، صفحه دهها در شده نوشته و عشقي نياز و راز از سرشار نامه دادن از كه داد هشدار مادر نتيجه در و كرد اعتراف ، بود نوشته

 احساس فرمينا ، دسامبر ماه شدن نزديك با.  بنشيند انتظار به هم باز شد ناچار فرمينا ، ترتيب اين به.  كند خودداري دخترك
 نخواهم مدرسه به كه ماهي سه طول در پرسيد مي خود از پيوسته.  شد خواهد خراب تعطيالتش كه دانست مي و كرد مي نگراني
 . كند نگاهش كه بدهد فرصت او به و راببيند عاشق جوان هم باز تواند مي چگونه ، رفت

 

 بيشتر را دخترك نگراني موضوع همين.  نگرد مي او به تنها ، جمع ميان در پسرك كه شد متوجه مذهبي مراسم در كريسمس شب
.  بود نشسته پدرش و عمه ميان در زيرا ، برگرداند محبوبش طرف به را سرش حتي نداشت جرأت.  فشرد بيشتر را قلبش و كرد
 به پسرك چنان كرد احساس ، مراسم اجراي لحظات آخرين در حال اين با.  دارد نگه پنهان را خود اندوه اينكه جز نداشت اي چاره

 هم به لبان و ، شده مسخ چهره ، يخزده نگاه همان با را او و انداخت عقب به نگاهي اش شانه فراز از اختيار بي كه است نزديك او
 مي زمين به حتماٌ ، گرفت نمي را اش عمه دست اگر كه داد دست از را نفس بر تسلط چنان و كرد مشاهده عشق وحشت از فشرده
 بي حمايت اي اشاره با فرمينا به بخشيدن اطمينان منظور به و كرد احساس را زاده برادر دستهاي سرد عرق اسكوالستيكا.  افتاد
 . كرد اعالم او از را خود دريغ

 و زد مي قدم بيهوده ، نفس بر تسلط بدون و اختيار بي ، كريسمس مناسبت به بازي آتش و چراغاني هنگام در نيز آريزا فلورنتينو
 و خانه جلو در رانشسته اسكوالسيتيكا و فرمينا ، گذشت مي معشوق خانه برابر از كه هنگامي نيز بعد هفته طول در.  ريخت مي اشك
 هنگام در و آنها خانه در شده بدل و رد نگاه نخستين از پس.  شد مي افزوده او روحي بحران ميزان بر و ديد مي بادام درخت زير
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 يونيفرم بدون دازا فرمينا بار اين.  رفت مي شمار به باز فضاي در و خانه كنار در آنها ديدار دومين اين اش، عمه به دخترك تدريس
 الهه به شبيه را او كه بود گذاشته برسر گل از تاجي و داشت تن بر داري چين تونيك.  رسيد مي نظر به ديگر اي گونه به ، مدرسه
 كتاب البته.  بخواند كتاب نبود مجبور ديگر.  شود ديده تواند مي راحتي به بود مطمئن كه نشست جايي در پسرك.  كرد مي تاجدار
 مي دريغ او از را آميزش محبت نگاه كه دختري.  نگريست مي رؤياهايش دختر چهره به پروا بي ولي ، بود گشوده زانوانش روي
 . كرد

 

 و زود خيلي ولي ، آنجاست تعميرات و خانه داخل آشفتگي دليل به ، بادام درخت زير تدريس كه كرد تصور نخست آريزا فلورنتينو
 و دهد مي قرار او مشتاق نگاههاي معرض در را خود ظهر از بعد هر دازا فرمينا كه دريافت مدارس ماهه سه تعطيالت در ويژه به

 هيچ زيرا ، نه يا است گرفته قرار توجه مورد و اند ديده را او آيا دانست نمي هنوز حال اين با.  شد پسرك اميدواري موجب ، امر اين
 . داشت نمي بر تالش ار دست و داد مي جرأت خود به ، حال اين با.  بود نكرده دزيافت دازا فرمينا سوي از مورد اين در اي نشانه

 

 در دخترك و رفت خانه داخل به كاري انجام براي ، گذاشت نيمكت روي را درسي كتاب روزي اكوالستيكا عمه نوامبر ماه اواخر در
 پيش از را فرصت اين كه انديشيد آريزا فلورنتينو.  ماند تنها ، ريخت مي هايش شانه سر بر بادام درخت زرد برگهاي كه حالي

 رايحه و نفسها صداي كه بود كم چنان آنها فاصله.  ايستاد دختر برابر در و گذشت خيابان از ، اند داده او به و اند كرده طراحي
 با شهامت با و گرفت باال را سرش.  كرد مي استشمام و شنيد مي خوبي به ، نكرد فراموش عمر آخر تا كه را دازا فرمينا بدن خوش
 : بود چنين هايش گفته.  داد انجام هم بعد قرن نيم كه كاري همان.  كرد زدن حرف به شروع فرمينا

 

 ! بگير من از را نامه اين كنم مي خواهش فقط - 

 

 بسيار صدايش ، آريزا فلورنتينو ضعيف ظاهر و ماليم رفتار برخالف.  بود منتظره غير دازا فرمينا براي صدايش و پسرك گفتار لحن
 : داد پاسخ ، بردارد داشت دست در گلدوزي براي كه اي پارچه روي از را سرش اينكه بدون دخترك. بود برنده و تيز

 

 . بگيرم چيزي پدرم اجازه بدون توانم نمي - 

 

 حال اين با.  ماند خاطرش در هميشه براي كه گذاري تأثير و آرام لحن.  لرزيد شدت به فرمينا گرم صداي شنيدن با فلورنتينو
 : گفت قبلي محكم لحن همان با.  باشد مسلط خود بر كوشيد

 ! ... بگير - 
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 باز او دل در را اميد از اي روزنه عوض در.  بنگرد پسرك به تا نكرد بلند را سرش حتي و داد ادامه گلدوزي به همچنان دازا فرمينا
 : گفت و گذاشت

 

 . كنم عوض را خود نشستن محل من تا كن صبر آنقدر و بيا اينجا به ظهر از بعد روز هر - 

 

 داخل به و برخاست جاي از اسكوالستيكا عمه ناگهان ، روز آن در ولي.  نشد دخترك منظور متوجه دوشنبه روز تا آريزا فلورنتينو
 ، اش عمه رفتن از پس دازا فرمينا بار اين ولي ، ديد را ماجرا ، بود نشسته پارك در هميشگي نيمكت همان روي پسرك. رفت خانه
 اش يقه بر را سفيدي كاملياي گل.  برخاست جا از صحنه اين مشاهده با فلورنتينو.  نشست ديگري نيمكت روي و برخاست جاي از

 : گفت و ايستاد دخترك برابر در ، كرد طي را خيابان عرض.  رفت مي راه صاف و بود زده

 ! فرارسيد من زندگي لحظه بزرگترين - 

 برگهاي باد.  بود خلوت روز ساعت آن در كه انداخت اطراف به هم نگاهي و نگرست پسرك به ، كرد بلند را سرش دازا فرمينا
 : گفت دخترك.  برد مي خود با را زمين بر شده ريخته

 ! بده را نامه - 

 

 روي را آن مهم مطالب از ي ا خالصه ، داد عقيده تغيير ولي ، بدهد او به را اي صفحه دهها نامه خواست مي تر پيش آريزا فلورنتينو
 دخترك برابر در و آورد در جيب از را نامه همان.  داد قرار تأكيد مورد را خود عشق در وفاداري و صداقت و نوشت اي صفحه
 پاكتي.  انداخت فلورنتينو لرزان دستهاي به نگاهي چشمي زير ، بود كرده خم پارچه روي را سر كه حال همان در دخترك.  گرفت
 لرزش متوجه كه كرد وانمود ، كار اين با.  بگذارد آن روي را نامه پسرك تا آورد باال را گلدوزي پارچه قاب.  ديد را رنگ آبي

 . است نشده او دستهاي

 

 كه انداخت اي فضله و خورد تكاني ، بود نشسته بادام درخت شاخه روي كه اي پرنده.  داد رخ لحظه همان در ، منتظره غير اتفاق
 در.  نشود موضوع متوجه فلورنتينو تا كرد پنهان سرش پشت و برد پايين را قاب سرعت به دازا فرمينا.  افتاد پارچه روي مستقيم

 . نگريست پسرك صورت به ، بود شده سرخ اش چهره كه حال

 

 

 : گفت خونسردي ،با بود گرفته او طرف به را نامه و ايستاده همچنان كه آريزا فلورنتينو

 ! است خوشبختي نشانه اين ، آه - 
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 را كامليا گل فلورنتينو.  گذاشت بندش سينه در و گرفت پسرك دست از را نامه شتابان سپس.  زد لبخند و داد تكان سر دازا فرمينا
 و رفت گلدوزي پارگه سراغ به ، بود مانده باقي كه اندكي فرصت به توجه با و نپذيرفت فرمينا.  برد جلو و آورد بيرون اش يقه از

 : گفت

 . نيا اينجا به ديگر ام نكرده اشاره تا و برو حاال ، خوب - 

 اشتهايش ، شده رگه دو صدايش زيرا ، شد اش عالقه مورد دختر با پسرش ديدار متوجه كه بود كسي نخستين آريزا فلورنتينو مادر
 نامه نخستين پاسخ دريافت براي انتظار شروع زمان از.  بود غلتيده دنده آن به دنده اين از و ، مانده بيدار شب ، داده دست از را

 شديد ضعف و پيوسته تهوع حالت ، سبز رنگ به استفراغ ، اسهال.  كرد نگران بسيار را مادر كه شد پديدار فلورنتينو در هايي نشانه
 ارتباط زمان از كه آنها زاد خانه و پير مباشر.  بود وبا بيماري عالئم بلكه ، نبود معشوق از دوري و دلتنگي هاي نشانه زن براي ،

 مشاهده با ، داشت برعهده را پسرك خوانده پدر نقش و بود اسرار محرم مادرش با فلورنتينو واقعي پدر يا آريزا ترانزيتو پنهاني
 چهره رنگ و شد ضعيف شدت به پسرك قلب ضربان.  شد ناراحت و نگران بسيار و داد دست از را خود خونسردي ، ها نشانه اين
 عوض در.  درد نه دارد تب نه فلورنتينو كه بود آن از حاكي پزشكي معاينات.  برد مي سر به احتضار حال در واقع در.  بود پريده اش

 ، عشق هاي نشانه كه بود باور اين بر زيرا ، پرسيد سؤاالتي مادرش از سپس و بيمار خود از نخست پزشك.  داشت مردن به تمايل
 مسافرت به كرد توصيه و تجويز گياهي دارويي ، بيمار اعصاب آرامش براي ، آن از پس.  دارد وبا بيماري عالئم به زيادي شباهت
 و نداشت درمان نوع اين به اعتقادي آريزا فلورنتينو البته.  بسپارد فراموشي به را چيز همه و باشد هميشگي محيط از دور تا برود
 . بود عشق راه در شهادت عاشق

 دردي به توجه با بنابراين.  كرد مي سركوب را خود غريزي عشق فقر مهلكه در و بود شده آزاد و رگه دو اي برده آريزا ترانزيتو
 هذيان هرگاه.  يابد مي او در را خود شده سركوب عشق كرد مي احساس و برد مي لذت ، كشيد مي عشق مناسبت به فرزندش كه

 نشود لرز دچار تا پيچاند مي بدنش دور به پتويي ، داد مي او به شده تجويز گياهي داروي همان از مقداري ديد مي را پسرش گويي
 : گفت مي آنگاه.  كند عرق و

 

 پديده چنين چون ، شوي لذت دچار و ببري رنج او دوري از بايد.  بكن را استفاده نهايت ، آمده پيش برايت عشق در كه فرصتي از - 
 . ماند نمي باقي برايت عمر آخر تا هايي

 به ، بود داده دست از را حواسش و هوش آريزا فلورنتينو زيرا ، نگرفت قرار استقبال مورد عشقي چنين ، پستي دفتر در عوض در
 در روي را آلمان پرچم ، چهارشنبه روزهاي از يكي در.  گرفت مي اشتباه هم با را ها نامه فرستنده كشورهاي پرچم كه اي گونه
 را متحده اياالت پرچم ، ديگري روز.  بود انگلستان ليورپول از ليالند كشور به متعلق ، شده وارد كشتي حاليكه در كرد نصب

 چنان ، ها نامه توزيع هنگام در ويژه به حواسي بي اين.  آمد مي نازايره سنت از ژنرال پيماي اقيانوس كشتي حاليكه در ، آويخت
 به نياز كه نكرد اخراج پستي دفتر از را او دليل اين به تنها توگوت لوتاريو آقاي و شد اعتراض موجب كه كرد ايجاد آشفتگي
 سني تفاوت به توجه با كه بود اي اندازه به نفر دو اين صميميت.  داشت كليسا همسرايان گروه در ويولن نواختن براي حضورش

 هاي ميخانه در چه و مشترك كار هنگام در يچه ول ، بودند نوه و بزرگ پدر همچون آنها.  نمود مي عجيب و درك قابل غير ، زياد
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 گاهي رفتارشان.  بودند هم با و يكديگر كنار در همواره ، رسيد مي نظر به مناسب نا آنها اجتماعي موقعيت به توجه با كه بندر اطراف
 به ، شكوه پر مهمانيهاي در شركت از پسٌ  معموال كه لباس خوش ثروتمنداني همچون گاهي ، بود پول بي و مست جوانان همچون

 . خوردند مي برنج و شده سرخ ماهي و رفتند مي بندر

 

 مي جامائيكا مشروب و ماند مي آنجا در صبح تا ، رفت مي ها ميخانه به ، پستي دفتر در كار پايان از پس هيشه توگوت لوتاريو
 هنگام.  بود طاليي ريش داراي و كلفت گردن ، فربه مردي او.  نواخت مي آكاردئون ، آنتيل كشتيهاي ملوانان با همراه و نوشيد
 آريزا فلورنتينو.  شد مي نوئل بابا مثل ، بست مي زنگوله چند كمرش به اگر كه گذاشت مي سر بر اي ويژه كاله ها ميخانه در حضور

 . شد خوشحال بسيار و ديد آنجا در ، اداري محيط از خارج ، بار نخستين براي هم را

 

 در مهمانخانه اين.  خورد مي غذا و رفت مي آنجا به دوبار يا يك اي هفته معموالً لوتاريو كه بود اي مهمانخانه ، انداز بار نزديكي در
 داراي سالنهاي.  كند بيان را خوشي خاطرات توانست مي ، زد مي حرف و داشت زبان اگر كه بود مستعمراتي كاخهاي از يكي گذشته

 روزنه از پر هايي تيغه با اتاقها اين.  بودند كرده تقسيم متعدد و كوچك اتاقهاي به ، استقالل كسب از پس را آن بزرگ و مرمر كف
 نداشتند مجاور اتاقهاي به دزدكي كردن نگاه جز هدفي ، كردند مي اجاره موقتاٌ را آنها كه كساني واقع در.  بود شده جدا هم از درز و
 چنان و ديد آنجا در را خودش همسر ولي ، نگريست مي مجاور اتاق به كوچكي روزنه از ، اتاقها اين از يكي در مردي گويند مي. 

 اتاقها اين از تعريف با كوشيد توگوت لوتاريو چه هر حال اين با.  كرد كور را خود چشمان ، بافي كاموا ميله با كه شد ناراحت
 . نشد موفق ، كند تجربه را اروپايي اشراف سرگرميهاي از يكي و برود آنها از يكي تماشاي براي شود ترغيب آريزا فلورنتينو

 

 به دليل همين به و بود هرزه و زنباره مردي توگوت.  است داشته حق لوتاريو احتماالً كه دريافت آريزا فلورنتينو تا گذشت سال چند
 نه ، كرد مي كرايه اتاقي و رفت مي مهمانخانه به بعد سالهاي اگر و نداشت خصوصيتي چنين آريزا فلورنتينو ولي ، رفت مي اتاقها آن
 . بود شخصي كارهاي به رسيدگي و ماندن تنها براي كه ، چراني چشم دليل به

 مي عاشقانه داستانهاي و شعر كتابهاي و نشست مي آور خفقان و تنگ اتاقهاي از يكي در خود زندگي دوران اندوهبارترين در او
 و هايشان بوسه صداي و رفتند مي آشيانه به مهمانخانه بزرگ ايوان روي ، بود ماده ديگري و نر يكي كه خيالش پرندگان.  خواند

 نمي ، شد مي خنك هوا كه شبها ولي.  بخشيد مي ناشدني وصف آرامشي او نيمروزي خواب به ، كوبيدند مي هم به كه بالهايشان
 ، شتابزده عشقبازي يك با تا آمدند مي آنجا به كار پايان از پس كه نشنود ذا خسته مرداني صداي و بگيرد را گوشهايش توانست
 مطالب آريزا فلورنتينو كه بود ترتيب اين به.  بزنند حرف بودند تن اهداي و پول دريافت آماده كه زناني با و بزدايند تن از خستگي
 براي كه متشخص مشتريان و دولتي مقامات از بسياري خانوادگي اسرار از ، باالتر آن از و شنيد وفايي بي و خيانت مورد در را زيادي
 . آورد در سر ، شود مي شنيده مجاور اتاقهاي از سخنانشان كه دادند نمي اهميت يا ، دانستند نمي و كردند مي تعريف هايشان رفيقه
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 سنگهاي و طال از پر اسپانيايي كشتي يك ، سوتاونتو الجزاير مجمع دريايي مايل چهار فاصله در شد متوجه كه بود ترتيب اين به
 ، گذشت مي امر اين از زيادي مدت چند هر.  است رفته فرو آب عمق در هجدهم قرن از پزو ميليارد پانصد از بيش ارزش به قيمتي
 او ذهن از دازا فرمينا فكر جز به فكري واقع در. بود نينديشيده آن هاي پيامد به جدي طور به هرگز ، پيش ماه چند همين تا ولي
 ، آن به دستيابي از پس كه كند طرح اي نقشه ، عظيم گنج كشيدن بيرون براي شد موجب عشق همين سرانجام ولي.  گذشت نمي

 . بدهد هديه شستشو براي طال دوش اش آينده همسر به بتواند

 

 

 به طريق اين از تواند نمي كه شد متوجه ، است گذاشته دخترك بر تأثيري چه اشعارش دريابد خواست مي كه هنگامي بعد سالها
 فراموش قرن نيم تا كه برد پي مطلبي به ، ماند پاسخ انتظار در و داد دازا فرمينا دست به را نامه كه لحطه همان.  يابد دست چيزي
 كه اي انگيزه تنها دليل همين به.  است بهاري برايش اي دوره و فصل هر در هوا ، باشد دخترك كنار در اي لحظه اگر اينكه:  نكرد

 اين ، كرد مي كليسا همسرايان گروه در ويولن نواختن در ويژه به ، توگوت لوتاريو با همكاري دوستي ادامه به ترغيب را او
 ، شد مي نواخته مذهبي مراسم در معموالً كه آهنگي.  ببرد لذت و ببيند دوباره مواج لباس در را فرمينا روزي بتواند كه بود اميدواري

 و انگيز هيجان والسهاي نواختن به شروع كليسا در ناگهان روزي كه داشت ناهمگوني چنان او التهاب پر عاشقانه روحيه به توجه با
 . برود بيرون همسرايان گروه از بالفاصله خواست او از باطني تمايل خالف بر نيز توگوت لوتاريو.  كرد عاشقانه

 

 

 ، است كرده استفاده عطري چه از دازا فرمينا كه اين به بردن پي منظور به آريزا فلورنتينو كه بود هنگامي با مصادف ماجرا اين
 كوچك شيشه زمان همان در همچنين.  بچشد را آنها مزه و بخورد ، داد مي پرورش گلخانه در مادرش كه را گلهايي گرفت تصميم
 حمل آمريكايي يا آلماني كشتيهاي با قاچاق طور به ، كمياب كاالهاي با همراه روزها آن در كه يافت مادرش لباس جيب در را عطري

 همان.  كند غلبه آن رايحه كشف منظور به خود كنجكاوي بر نتوانست هم موقع آن در.  رسيد مي فروش به بندرگاهها در و شد مي
 در شب آسمان زير را دلدادگاني كه حال همان در.  شد مست كامالً كه نوشيد مشروب اي اندازه به و زد سر بندر ميخانه به شب
 . رفت هوش از و افتاد زمين به مستي شدت از ، كرد مي تماشا عشقبازي حال

 

 

 طاقت آن از بيش ، بود نشسته بيدار خانه به فرزندش گشت باز انتظار در دل آزرده و نگران ، صبح شش ساعت تا كه آريزا ترانزيتو
 خود استفراغ در مستغرق را پسرش كه گذشت مي ظهر از كمي مدت.  شد مشغول بندر در جستجو به و آمد بيرون خانه از ، نياورد

 . انداخت مي آن در را شدگان غرق اجساد معموالً نيز دريا كه گودالي همان.  يافت ساحل در متروك اي ناحيه در گودالي در ،
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 خود از و ارادگي بي خاطر به را او ، پسرش حال بهبودي براي تالش ضمن ، آن از استفاده با تا بود يافته فرصتي مادر حال هر به
 به به را خود دختران همه و ندارد وجود ضعيف آدمهاي براي جايي ، عشق دنياي در كه كند آوري ياد او به و سرزنش شدن بيخود
 . بيابند آنها اقتدار قلمرو در پناهگاهي بتوانند تا سپارند مي اراده با و مقتدر مرداني دست

 در را پسرش آريزا ترانزيتو كه هنگامي!  گرفت ياد خوب چه و ، داد قرار خود گوش آويزه درستي به را پند اين آريزا فلورنتينو
 با و شد ناراحت بسيار ، كرد مشاهده را او افتاده هاي شانه و ديد سياه كراوات و كاله و شلوار و كت با فروشگاهي از خروج حال
 : پرسيد اندوهگين لحني

 ؟ روي مي خاكسپاري مراسم به مگر ، پسرم - 

 : داد پاسخ و شد سرخ ، خجالت شدت از فلورنتينو

 . است طور همين تقربياً - 

 

 آرزوي و خواند دعا برايش كه اين از پس بنابراين.  يافت مصمم و قاطع بسيار را او ضمن در ولي ، شد فرزندش هراس متوجه مادر
 . بگيرند جشن هم كنار در بتوانند تا است كرده تهيه شب آن براي مشروب مقداري كه داد مژده ، كرد موفقيت

 با رفت مي پارك به پنهاني و كرد نمي عمل خود قول به روزها اغلب پسرك ، گذشت مي دازا فرمينا به نامه تحويل زمان از ماه يك
 آغاز ظهر از همچنان بادام درخت زير همان در تدريس كار.  بود نكرده تغيير چيز هيچ ، مدت آن در.  ببيند را معشوق كه اميد اين
 پس.  داد مي ادامه پارچه روي گلدوزي به همچنان تدريس ضمن در دازا فرمينا.  يافت مي خاتمه ظهر از بعد دو ساعت در و شد مي
 آريزا فلورنتينو ، نامه تسليم موعد از ماه يك گذشتن با.  شود خنك هوا تا نشست مي نيمكت همان روي گاهي نيز تدريس پايان از

 عليرغم ، مصمم گامهايي با ، شد نمي دور دازا فرمينا كنار از اسكوالستيكا عمه اينكه به توجه با و داد دست از را خود شكيبايي ديگر
 : گفت اسكوالستيكا به و شد نزديك زن دو آن ،به پيمود را خيابان عرض ، زانوان لرزش

 

 . بزنم او به خواهم مي كه دارم مهمي حرفهاي.  بگذاريد تنها را خانم دختر اين و من لحظاتي لطفاً - 

 

 : گفت خونسردي با پاسخ در اسكوالستيكا

 

 . باشد او به مربوط و خصوصي اگر حتي ، شود گذاشته ميان در نبايد من حضور بدون مطلبي هيچ ؟ حرفهايي چه - 

 

 : گفت پسرك
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 . شد خواهد شما متوجه كار اين پيامدهاي ولي ، زد نخواهم او به حرفي صورت اين در - 

 

 حال همان در و برخاست جاي از آريزا فلورنتينو حرفهاي تأثير تحت بنابراين.  نداشت سخناني چنين شنيدن انتظار اسكوالستيكا
 تنها را جوان دو و رفت خانه به گلدوزي سوزن تعويض بهانه به.  است گرفته الهام القدس روح از را سخنان اين پسرك انديشيد
 . گذاشت

 نام اگر و نداشت ، بود آمده سراغش به كرده گم راه اي پرنده همچون كه عاشق جوان آن مورد در چنداني اطالعات دازا فرمينا
 و نامعلوم پدري از مشروع نا پسري فلورنتينو كه بود شنيده تنها.  چيست اسمش دانست نمي ، بود نخوانده نامه زير را پسرك
 داشت خواهد پيشاني بر ابد تا را مادر جواني دوران اشتباه تنها ننگ داغ ، كند مي كه تالشهايي عليرغم و است نكرده ازدواج مادري

.  دارد پيش در روشن اي آينده و است اليق فردي بلكه ، نيست ساده رساني نامه تنها ، پستي دفتر در كه دانست مي همچنين. 
 مي قلبش به خوشحالي از موجي ، انديشه اين.  ببيند را او بتواند كه است آورده دليل اين به را تلگراف هم روز آن زد مي حدس
 و انداخت مي زير به سر هميشه دخترك چند هر.  بود ديده ويولن نواختن حال در كليسا در را آريزا فلورنتينو طرفي از.  انداخت
 گروه در موسيقي آالت همه چند هر كه نداشت ترديدي و ديد مي را چيز همه چشمي زير ولي ، نداشت او به نگريستن جرأت

 زمره در فلورنتينو البته.  نوازد مي او خاطر به تنها ، پسرك ويولن ولي ، آيد مي در ترنم به حاضران همه خاطر به كليسا همسرايان
 خصوصيات و پوشيد مي كه اي تيره كارمندي لباس ، داشت چشم بر كه عينكي تنها و نبود دازا فرمينا توجه و عالقه مورد جوانان
 از ديگري هاي جنبه هم چيزها اين كرد نمي كمان هرگز فرمينا حساب اين با.  انگيخت مي بر را دخترك كنجكاوي حس ، او عجيب
 بود داده انجام كه كاري خاطر به را خود هرگز ضمن در ولي ، پذيرفت را پسرك نامه چگونه و چرا نشد متوجه هرگز ، هستند عشق

 دچار را جوان دختر زندگي ، بود داده پسرك به پاسخ ارائه براي كه قولي از ناشي رواني فشار ، حال اين با.  كرد نمي سرزنش
 كه آمد مي دامي ، فرمينا نظر به هايش اشاره و ، او اتفاقي نگاههاي ، پدرش سخنان.  ترساند مي را او چيز همه.  كرد مي اختالل
 بنابراين و است رفتن لو معرض در لحظه هر انگار كه بود اي گونه به رفتارش.  بودند گذاشته او نهاني راز يا پنهاني عشق راه برسر

 اسرار همه از سالخورده زن چند هر ، كرد مي عمل محتاطانه نيز اش عمه با گفتگو هنگام در.  زد مي حرف كم بسيار غذا ميز سر بر
 . است كرده دريافت پسرك از را نامه خودش انگار كه داد مي نشان همدردي اش زاده برادر به چنان و بود خبر با نهاني

 و سيصد ميان از خواست مي انگار.  خواند مي را نامه و بست مي داخل از را در ، رفت مي دستشويي به اوقات اغلب دازا فرمينا
 و رسيد نمي اي نتيجه به كار اين با ولي. بيابد را نهفته رمزي ، عيان و آشكار مطلب از غير ، آن واژه هشت و پنجاه و حرف چهارده
 و رساند دستشويي به را خود تپش پر قلبي با و شتابان ، نخست بار.  بود ديده بار نخستين كه ديد مي خود برابر در را متني همان
 از كه يافت معطر اي نامه تنها ، پاكت داخل در ولي.  شود مواجه عسل شيريني به هايي واژه با كه كرد پاره اميد اين با را پاكت

 . شد هراسان آن قاطعانه عبارات

 در.  نداشت دادن جواب جز اي چاره كه بود صريح چنان آن متن ولي ، ندارد نامه به پاسخ دادن به اجباري كه انديشيد دازا فرمينا
 هم آن. بينديشد پسرك به كه است داده حق خود به الزم حد از بيش دريافت شگفتي با تصميمي بي و سرگرداني حالت. همان

 كه بود كرده فراموش انگار. آيد نمي پارك به ديگر فلورنتينو چرا كه گفت مي خود به نگراني با گاهي! شيفتگي با آميخته اي انديشه
 تا ديگري چيز يا شخص به هرگز دانست مي و بود پسرك مورد در ذكرش و فكر همه واقع در. است داده پيشنهادي چنين خودش



www.98ia.com    *** كتابخانه مجازي نودهشتيا   ***   
 

گابريل گارسيا ماركز  –عشق سالهاي وبا    Page 60 
 

 خواب از شدن بيدار لحظه در. ببيند را او كه اميد اين با دوخت مي چشم پارك كنار و گوشه به پسوسته. است نينديشيده اندازه اين
 نگريسته او به تاريكي در و نشسته انتظار به خيابان در صبح تا فلورنتينو گذشته شب كه داشت خوشايندي احساس چنين هميشه
 سختي به آمد، مي او سوي به كه پسرك مصمم گامهاي صداي شنيدن از پس روز آن ظهر از بعد كه بود دليل همين به شايد. است
 انتظار كه دازا فرمينا شد، اش نامه پاسخ خواستار صراحت با جوان مرد كه هنگامي ولي. نيست رؤيا و خواب عالم در كرد مي باور

 با ندارد حق دانست مي و بدهد پسرك به پاسخي توانست نمي. نيافت موضوع گرفتن جدي جز اي چاره نداشت، را قاطعيتي چنين
 .كند باز خود سر از را او منطقي غير پاسخ

 :گفت فلورنتينو

 .ندهي آن به پاسخي نامه، پذيرش از بعد كه است نزاكت از دور ـ

 كه داد قول و كرد عذرخواهي پاسخ، دادن در تأخير دليل به و شد مسلط خود بر خوبي به. بود رسيده فرا دخترك سرگرداني پايان
 .بدهد را او جواب تعطيالت، پايان تا

 دهكده براي تلگرافي تا رفت پستي دفتر به اسكوالستيكا عمه كه بود مانده مدارس بازگشايي به روز سه. داد انجام هم را كار همين
 اي گونه به فلورنتينو با الستيكا اسكو برخورد. خورد نمي چشم به هم نقشه روي حتي نامي چنين. بفرستد مولر يدراس پي نام به اي
 وانمود و داد قرار پيشخوان روي را پاكتي آمدن بيرون هنگام در. شناسد مي نه و است ديده نه را او هرگز موقع آن تا انگار كه بود
 .برگشت خانه به و شد خارج پستي دفتر از خونسردي با. است گذاشته جا را آن كه كرد

 همه خوشي، و لذت از سرشار آريزا فلورنتينو. شد مي ديده طاليي نقوش به آراسته و گرانبها كاغذي روي اي نوشته پاكت، داخل در
 لذت بيشتر خواند، مي بيشتر چه هر و خواند مي بار چند و آرامي به را آن واژه هر. بود مشغول نامه خواندن به را ظهر از بعد مدت
 .برد مي

 دريافت انتظار در همواره. ديدند نمي ديگري روياي و انديشيدند نمي يكديگر جز چيزي به شدند، عاشق دو آن كه سالي طول در
. نداشتند را يكديگر با مالقات بخت بعد، سال حتي و بهار هيجان پر فصل طول در حال، اين با. بودند آن به دادن پاسخ سپس و نامه

 هم با اي لحظه نتوانستند هرگز بعد، قرن نيم تا رفت، دازا فرمينا نزد نامه پاسخ دريافت براي فلورنتينو كه اي لحظه از آن، بر عالوه
. رسيد مي هم بار دو روزي به گاهي و بود زياد آنان نگاري نامه ميزان سال، نخست ماه سه در. بزنند حرف عشق درباره و باشند تنها

 .شد اسكوالستيكا هراس موجب امر، همين

 ماجرا، بودن تصادفي به تظاهر با روز هر تقريباً رساند، پسرك به و برد اش زاده برادر از اسكوالستيكا كه اي نامه نخستين از پس
 در كه كسي شد متوجه ماه سه از پس. ببينند را يكديگر عاشق، پرنده دو آن داد نمي اجازه هرگز ولي ، پيمود مي را خيابان عرض
 در ديگري پشتيبان برادرش، از غير دازا اسكوالستيكا. است خودش بلكه نيست، دازا فرمينا سوزد، مي عشق آتش اين هاي شعله

 هرگز برادر، به خيانت يا اعتماد، از استفاده سوء كه دانست مي خوبي به زن داشت، دازا آقاي كه اخالقي به توجه با و نداشت زندگي
 برادر تواند نمي كه يافت مي در رسيد، مي گيري تصميم مرحله به گاه هر حال، اين با. گرفت نخواهد قرار اغماض و بخشش مورد
 قرار استفاده مورد را روشهايي داد مي اجازه بنابراين. بود شده آن گرفتار جواني دوران در خود كه كند سرنوشتي دچار را اش زاده
 روزانه مسير در را خود هاي نامه دازا فرمينا.باشد نداشته دنبال به هم را مخاطراتي نهايت در و شود او روح شادي موجب كه دهد
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 مي نشان را بعدي نامه محل نيز جديد نامه در و بود كرده اشاره آن به پيشين نامه در كه گذاشت مي خاصي جاي در مدرسه به خانه
 نوعي، به و نداشت نامه تحويل در اي مداخله ديگر اسكوالستيكا مدتي، از پس ترتيب اين با. كرد مي را كار همين نيز فلورنتينو. داد
 مي قرار استعمار دوران قلعه ديوارهاي درز ميان يا درختان تنه شكاف در يا معموالً ارسالي هاي نامه. شد حذف آنها ميان ارتباط از

 بين از و كرد مي پاره را ها نامه آسا سيل بارانهاي گاهي. نباشند خبر بي يكديگر از عاشق دو نيز كليسا به رفتن روزهاي در تا گرفت
 .يافتند مي هم با ارتباط برقراري براي راهي آنها هم باز ولي برد، مي

 با. نوشت مي نامه و نشست مي سوخت، مي خرما روغن با كه بود چراغي دود از پر كه خانه پشت اتاق در شب هر آريزا فلورنتينو
 به مادر. دهد انجام نقص بدون را كار اين كوشيد مي داشت، عاشقانه كتابهاي و شاعري و شعر مورد در كه زيادي مطالعات به توجه
 :زد مي فرياد خوابش اتاق پنجره از دليل همين به. شد مي او سالمتي نگران تدريج

 .كني مي خراب را خودت مغز كارهايت، اين با ـ

 در را هايش نامه نيز راه سر در و رفت مي اداره به بخوابد، صبح تا شب اينكه بدون گاهي و داد نمي گوش او حرفهاي به فلورنتينو
 .كند پيدا را آنها مدرسه راه در دازا فرمينا تا گذاشت مي شده تعيين پيش از محل

 نظر زير دقت به را او مدرسه در نيز مقدس خواهران بلكه بود، پدرش شديد مراقبت تحت تنها نه دخترك ، فلورنتينو خالف بر
 سر مطالب كردن داشت ياد بهانه به نيز نامه نوشتن براي و رفت مي دستشويي به معموالً پسرك، هاي نامه خواندن براي. داشتند
 فرصت، نداشتن از غير البته. نداشت كاغذ، از نيمي حتي كردن پر براي كافي فرصت هم اغلب. داد مي انجام را كار اين كالس،
 همچون را نگاري نامه بلكه. كرد نمي احساسات درگير را خود زياد ضمن در و آمد مي شمار به او هميشگي عادات از نويسي خالصه

 و بودند كنجكاوي حس ارضاي منزله به برايش ها نامه آن همه واقع در. آورد مي حساب به روزانه داشت ياد دفتر كردن پر
 كه رفت مي پيش اي اندازه به ولي بماند، ور شعله همچنان عشق، آتش كه داد مي پاسخ فلورنتينو هاي نامه به دليل اين به دخترك
 .نسوزد آن هاي شعله در دستش

 جنون به را معشوق كه رفت مي پيش اي اندازه به ولي كشيد، مي آتش به را خود اش، نامه از سطر هر در فلورنتينو ديگر سوي از
 نيز را سرش موي از تاري ضمن در. فرستاد مي دازا فرمينا براي و نوشت مي سوزن نوك با گل برگهاي روي را شعرهايش. نكشاند

 ماند، مي منتظر چه هر ولي. شد مي محسوب فرمينا وظايف از اين كه حالي در كرد، مي تقديم دخترك به و گذاشت مي پاكت در
 دازا فرمينا شد موجب كار همين حال، اين با. باشد معشوق شده بافته زلفهاي از مويي تار بود اميدوار كه كرد نمي دريافت پاسخي
 از اي تكه نيز محبوب تولد سالروز براي دخترك. بفرستد مرغ پر يا پروانه، بال شده، خشك برگهاي برايش و بردارد پيش به گامي
 .باشد آن خريدن به قادر آموز دانش دختري رفت نمي انتظار و بود گرانقيمت بسيار دوران آن در كه فرستاد كالور پدرو سان جامه

 جز كسي آهنگ نوازنده كه دريافت و پريد خواب از بالفاصله. شد مي نواخته ويولن با كه شنيد را سرنادي آشناي دازا فرمينا شبي
 گوش موسيقي نواي به داد ترجيح داشت، طبيعي امتحان بعد روز اينكه عليرغم و شد لذت و خوشحالي در غرق. نيست فلورنتينو
 كنجكاوي صبحانه، ميز سر بر دازا لورنزو آقاي بعد، روز. باشد پروا بي و احتياط بي چنين فلورنتينو كرد نمي تصور هرگز. بسپارد
 نمي هم باز و دارد، معنايي چه ها خانه پنجره زير عاشقانه اي قطعه يا سرناد نواختن دانست نمي خوشبختانه. نكرد پنهان را خود

 كرد دخالت اسكوالستيكا عمه حالت اين در. دارد ظن سوء كه آمد مي بر او لحن از ولي نوازند، مي خانه كدام براي را آهنگ دانست
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 خواب از آهنگ صداي شنيدن با گذشته شب كه گفت زن. بود شده حبس اش سينه در نفس كه شد فرمينا خيال راحتي موجب و
 .نوازد مي ويولن پارك در و خيابان سوي آن در كه است ديده را مردي و نگريسته بيرون به پنجره پرده پشت از و شده بيدار

. است ناميده تاجدار الهه را آن دازا، فرمينا ياد به و ساخته خودش را عاشقانه آهنگ كه بود نوشته خود قبلي نامه در آريزا فلورنتينو
 مي دورتر مسافتي به شب هر بلكه نيامد، آنها خانه مقابل ديگر دازا فرمينا توصيه به البته. شد حك دخترك قلب در زيبا اسم اين
 مي بازخواست، از هراس بدون نيز فرمينا ترتيب اين به. نواخت مي باشد، شنيدن به قادر معشوق كه مناسب اي فاصله در و رفت

 بود بينوايان گورستان گزيد، مي بر عاشقانه آهنگ نواختن براي فلورنتينو كه مكانهايي جمله از. بدهد گوش راحت خيال با توانست
 در. يافت مي فرسايش آسا، سيل بارانهاي يا خورشيد شديد نور تابش اثر بر همواره و داشت قرار گياه و گل بدون اي تپه روي كه

 مي گوش داشت، العاده فوق طنيني كه موسيقي نواي به و نشستند مي نيز داشتند بوقلمون به زيادي شباهت كه الشخورهايي آنجا
 .ببرد دست دور مسافتي تا را صدا تواند مي باد زيرا بنوازد ويولن باد موافق جهت در بايد شد متوجه پسرك هم بعد مدتي. دادند

 كشور قرن نيم از بيشتر در كه جنگي همان مشاهده. افكند سايه مردم زندگي بر سال آن اوت ماه در ديگر، داخلي جنگ يك خطر
 و استان آن در را ساعت شش مدت به شبانه عبور منع مقررات و كند اعالم نظامي حكومت شد مجبور دولت. بود كرده ويران را

 دادند، پاسخ منصفانه غير اي گونه به نيز ارتش افراد و داد رخ بسياري آراميهاي نا چند هر. بگذارد اجرا به كاراييب حاشيه شهرهاي
 يك. است گرفتن شكل حال در رويدادهايي چه نبود متوجه اصوالًً كه بود خود عشق دنياي در مستغرق چنان آريزا فلورنتينو ولي
. كرد غافلگير را او نظامي، گشت اتومبيل يك ناگهان بود، زده هم بر را مردگان آرامش گورستان كنار در ويولن نواختن با كه شب

 براي ماژور، سل گام در آهنگهايي نواختن با كه بود اين او اتهام زيرا كردند، اعدام به محكوم و محاكمه نظامي دادگاه در را فلورنتينو
 فرصت انتظار در ساحلي آبهاي نزديكي در ليبرالها، به متعلق كشتيهاي در كه دشمني. كند مي جاسوسي و فرستد مي پيام دشمن

 .بود آسا معجزه ورطه، اين از پسرك نجات. بود

 :بود گفته فلورنتينو

 .هستم بينوا عاشقي من چيست؟ جاسوسي از شما منظور ـ

 وزنه پايش به و كردند محبوس نظامي پادگان انفرادي سلول در را او روز شبانه سه مدت بنابراين. داشت اي كننده قانع دليل ظاهراً
 نيز سالخوردگي هنگام تا است، نبوده بيش دامي آزادي، و دستگيري اين كرد احساس شد آزاد اينكه از پس. بستند زنجير و

 را او كه است بوده كشور، كل در شايد يا استان، در انساني تنها كه بود باور اين بر همچنان داخلي، جنگ چندين تجربه عليرغم
 .برود طرف آن و طرف اين به و ببندد پاهايش به زنجير با كيلويي سه اي وزنه عشق، خاطر به كردند مجبور

 خواستگاري دازا فرمينا از سطر، يك در اي نامه ارسال با آريزا فلورنتينو روزي. گذشت مي آنها عاشقانه نگاري نامه از سال دو تقريباً
 مي پاسخ عنوان به كه هايي نامه در او ولي فرستاد، مي دخترك براي كامليا گل هاي شاخه معموالً آن، از پيش ماه شش در. كرد

 يا خواستگاري براي گيري تصميم به نيازي و است قانع نگاري نامه ادامه به كه دهد نشان تا فرستاد مي پس را گلها همان نوشت،
 كار، اين كرد نمي تصور هرگز و پنداشت مي عاشقانه بازي نوعي را كامليا گل ارسال و دريافت دازا، فرمينا واقع در. نيست نامزدي
 گريبانش مرگ پنجه كرد احساس رسيد، دستش به خواستگاري نامه كه هنگامي بنابراين. باشد مقصد به رسيدن براي ميانبر راهي

 ميان در بود، او راهنماي و پشتيبان همواره كه اسكوالستيكا عمه با را موضوع بود، شگفتزده و مبهوت كه حالي در. است گرفته را
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 با. بگيرد تصميم مورد اين در خودش بايد و دارد سال بيست او كه كرد اعالم صراحت با تنها ، راهنمايي جاي به عمه ولي. گذاشت
 :كرد توصيه حال اين

 را كار اين اگر چون. بماني پشيمان و متأسف عمر آخر تا اگر حتي و باشي مرگ حال در ترس از اگر حتي بدهي، مثبت پاسخ بايد ـ
 ...خوري مي حسرت ابد تا بيايد، پيش اتفاقي هر نكني

 پيشنهاد را ماهه يك مهلتي نخست. بينديشد مورد اين در تا خواست كافي مهلت پسرك از كه بود مبهوت و گيج چنان دازا فرمينا
 نامه بگيرد، درستي تصميم بود نتوانسته هنوز كه چهارم ماه پايان از پس. داد افزايش ماه سه و دو به را آن از بعد مدتي ولي كرد،

 :بود شده نوشته آن در كه كرد دريافت رنگ سفيد كاملياي گل با همراه ديگري

 »!... هرگز يا... حاال يا! اخطار آخرين «

 كنده كاغذي تكه در دخترك. بود قلبش بر تيري همچون كه كرد دريافت دازا فرمينا از اي نامه آريزا فلورنتينو روز همان عصر
 به كنم مي ازدواج تو با خوب، بسيار« :  بود نوشته مداد از استفاده با هم آن پاسخ سطر يك تنها مدرسه، داشت ياد دفتر از شده

 »! نكني بادمجان خوردن به وادار مرا هرگز بدهي قول كه شرطي

 به تمايل از پسرك كه پيش ماه شش از. بود آماده كامالً مادرش ولي نداشت، آمادگي پاسخي چنين دريافت براي آريزا فلورنتينو
. كند اجاره را خانه آن از بيشتري بخش آنها از تا رفت خانه مالكان سراغ به آريزا ترانزيتو خانم بود، زده حرف دازا فرمينا با ازدواج

 شده ساخته هفدهم قرن در كه قديمي خانه اين. كردند مي استفاده ساختمان از اشتراكي طور به نيز ديگري هاي خانواده زمان آن تا
 و تعمير عهده از كه شركت ورشكسته مالكان. آمد مي حساب به اسپانياييها سلطه زمان در توتون انحصاري شركت كار محل بود،

 هايش پنجره كه ساختمان از بخشي. بودند داده اجاره و كرده تقسيم كوچكتر قطعات به به را آن آمدند، نمي بر ساختمان نگهداري
 كارخانه واقع در شد، مي خاكي حياط به مشرف كه عقبي بخش. گرفت قرار توتون فروش خرده يك اختيار در شد، مي باز خيابان به

 مي استفاده رختشويخانه عنوان به آن از مشترك طور به مستأجران كه داشت هم بزرگي اصطبل و آمد مي حساب به سازي توتون
. رفت مي شمار به ساختمان واحد كوچكترين حال عين در و ترين راحت كه زيست مي اول طبقه در آريزا، ترانزيتو خانم. كردند
 .شد مي متصل خيابان به بزرگ، دري با كه داشت قرار طبقه همان در هم اي مغازه

 مي شبها آريزا ترانزيتو شد، مي استفاده نورگير از روشنايي تأمين براي و بود شركت اين انبار سابقاً كه واحد اين سوي آن در
 ميز يك. گرفت مي قرار استفاده مورد انباري عنوان به كه بودند كرده جدا هم از اي تخته ديوارهاي با هم را خانه از بخشي. خوابيد

 هايي نامه نوشتن براي صندلي و ميز همان از آريزا فلورنتينو و خوردند مي غذا آن روي كه خورد مي چشم به آن در صندلي چهار و
 .بود شده كوبيده مقابل ديوار دو به توري ننوي يك هم اي گوشه در. كرد مي استفاده داشت، ادامه صبح تا اغلب كه

 دختري سوم نفر اگر ويژه به كنند، زندگي آن در توانستند نمي نفر سه ولي داشت، نفري دو زندگي براي كافي فضاي بخش، اين
 بود كرده بازسازي اي گونه به و خريده ويرانه نيمه و بزرگ اي خانه پدرش و خواند مي درس مقدس هاي باكره مدرسه در كه بود
 نگران زيرا رفتند، مي خواب به هراس و وحشت با ساختمان، آن ساكن هاي خانواده اعضاي اغلب. كند مي جلوه نو و تميز بسيار كه

 به حياط داخل اتاق واگذاري گفتگوها، نتيجه. شد مذاكره وارد مالكان با بهانه همين به نيز آريزا ترانزيتو. بودند سقف آمدن فرود
 .بود او طرف از سال پنج مدت به ساختمان از نگهداري تعهد و زن
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 پارچه و آورد مي دست به مغازه از كه درآمدي بر عالوه زيرا داشت، اختيار در را تعهدي چنين انجام براي الزم مالي منابع ترانزيتو
 زيادي بهره و داد مي وام ديگران به داشت اختيار در كه را پولهايي فروخت، مي و آورد مي در بندي زخم باند صورت به كه هايي

 كه حالي در و آمد مي او مغازه به خود مجلل كالسكه بر سوار كه بود اشراف طبقه از زني وام، گيرندگان جمله از. كرد مي دريافت
 قيمتي سنگهاي از قطعه آخرين خودش قول به و ريخت مي اشك است، تزئيني يا توري نوار انتخاب يا تماشا مشغول كرد مي وانمود

 .گذاشت مي گرو كردند، مي زندگي سعادت و رفاه از پر دوراني در كه را خود اشرافي خاندان از باقيمانده

 با مراجعان، ساير بلكه زن، آن تنها نه دليل همين به شايد كه كرد مي را او خانوادگي حيثيت و آبرو مالحظه چنان نيز آريزا ترانزيتو
 در از پس روز سه دو كه بود ديده را سنگهايي اغلب كرد، مي را كار اين كه سال ده طول در. شدند مي خارج مغازه از كامل رضايت
 مي حساب به خود داراييهاي جزو را آنها ترتيب اين به. بود گذاشته گرو در و آورده مغازه به صاحبش توسط دوباره گروه از آمدن
 شده پر طال سكه با دريافتي، هاي بهره آوري جمع طريق از كه رفت اي كوزه سراغ به شد، باخبر پسرش تصميم از كه زماني. آورد
 خود زندگي محل تواند مي تنها نه شد متوجه خرج، و دخل محاسبه از پس. كرد مي پنهان تختخوابش زير همواره را كوزه اين. بود
 همه بود خواهد قادر مساعد بخت اندكي با باشد، زرنگ كمي اگر بلكه شود، متعهد آن تعمير و نگهداري براي و دهد گسترش را

 .بگذارد ارث به باشند، دوجين كرد مي آرزو كه هايش نوه براي و بخرد را ساختمان

 بود خواسته پسرك از توگوت لوتاريو آقاي. بود رسيده اول دستيار مقام به و بود كرده پيشرفت پستي دفتر در نيز آريزا فلورنتينو
 به ازدواج كار ترتيب، اين به. شود او جانشين آينده، سال در تلگراف و مرس علوم دانشكده به رفتن و پستي دفتر ترك دليل به

 آقاي شود معلوم اينكه يكي. داشت مهم شرط دو وصلتي، چنين با موافقت براي آريزا ترانزيتو حال، اين با. گرفت مي صورت راحتي
 مورد در كس هيچ عوض در ولي باشد، راه اين در بزرگي كمك توانست مي او لهجه چند هر. آمده كجا از و كيست دازا لورنزو
 .نداشت درستي اطالع او، گذشته و فعلي زندگي شيوه

 نشوند مرتكب خطايي هيچ مدت، اين طول در ضمن در و بشناسند خوبي به را يكديگر تا باشد طوالني آنها نامزدي دوران اينكه دوم
. دارد نگه دست داخلي، جنگ پايان تا كه كرد توصيه پسرش به البته. كنند زندگي هم كنار در توانند مي كه يابند اطمينان تا

 با. نكند مال بر را خود خصوصي زندگي رازهاي خواست مي چون بلكه مادرش، خاطر به نه پذيرفت، را دوم و اول شرط فلورنتينو
 طول در زيرا ندارد اي فايده هيچ كار اين كه كرد مي استدالل ولي بود، موافق نامزدي زمان انداختن تعويق به منظور به او توصيه
 .بودند نكرده تجربه را صلح در زندگي روز يك حتي استقالل، كسب از پس سال پنجاه

 .شويم مي پير كنيم، صبر بخواهيم اگر ترتيب اين به ـ

 حساب به زمينه اين در مانعي تواند نمي جنگ كه بود باور اين بر داشت، حضور مذاكرات در تصادف حسب بر كه او خوانده پدر
 هايي گاوميش همچون را دستان زير كردن، قرباني براي ثروتمندان و نبود فقرا ميان درگيري جز معنايي جنگ او نظر از زيرا بيايد،
 .كردند مي ها جبهه روانه و استخدام سرباز عنوان به را آنها يعني. فرستند مي جلو راندند، مي پيش به زمين اربابان كه

 دانم، مي كه جايي تا چون دهند، مي دست از را جانشان مناطق همان در نيز ها انسان و گيرند مي در كوهستانها در معموالً جنگها ـ
 .دشمن گلوله با نه است، اعدام يا تيرباران حكم اساس بر شوند، مي كشته شهرها در كه كساني
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 شرايط ، اسكوالستيكا عمه هاي توصيه اساس بر دازا فرمينا. شد مشخص بعد، هاي هفته طول در نيز نامزدي به مربوط جرئيات
 پايان به دختر دبيرستان دوم دوره تحصيالت بدهد اجازه پسرك كه گذاشت ديگري شرط نيز خودش و پذيرفت را آريزا فلورنتينو

 ...برگزاري نحوه. بگيرد صورت امر اين كريسمس، تعطيالت در و برسد

 

 نوشته با و كمتر هراسي با ولي ، يافت مي ادامه آنها نگاري نامه همچنين. شد موكول موعود زمان در فرمينا پدر توافق به نيز مراسم
 .سازد آشفته را آنها روياي توانست نمي موضوعي هيچ ترتيب اين به.بود رايج ها شوهر و زن ميان معموال كه متفاوت هايي

 آن از پيش كه ميداد نيرويي و بخشيد مي او به زيادي نفس به اعتماد ، بارنشسته به عشق. شد دگرگون آريزا فلورنتينو زندگي
 دستيار عنوان به را او درنگ بي توگوت لوتاريو آقاي كه بود كارامد و ماهر چنان داد مي انجام كه كارهايي در. بود نكرده تجربه

 مي احساس آلماني مرد نتيجه در و نرسيد نتيجه به تلگراف و مورس دانشگاه شعبه تاسيس براي هايش برنامه. برگزيد هميشگي
 و آكاردئون نواختن ، بارانداز به رفتن در او هاي لذت. دارد زندگي از بردن لذت براي بيشتري فراغت احساس به نياز كرد

 .شد مي خالصه چراني چشم براي مهمانخانه هاي اتاق از يكي در شبي بردن سر به و ملوانان با مشروبخواري

 كه پولهايي با آلماني مرد. چيست مهمانخانه آن به توگوت لوتاريو زياد عالقه علت فهميد آريزا فلورنتينو تا نكشيد طول زيادي مدت
 يك,  ضعيف فردي به را آن اداره ولي ، بيايد حساب به اصلي مالك و بخرد را مهمانخانه شد موفق بود كرده انداز پس سال چند طي

 را او آريزا فلورنتينو كم دست. بود ولي ؛ باشد خوبي مدير كه آمد نمي بر مرد ظاهر از. سپرد قلب خوش ر بسيا و طاس كله ، چشم
 مهمانخانه در بود داده اجازه ، بكند درخواستي پسرك اينكه بدون ، فلورنتينو به مرد.  داشت دليل نيز پذيرش اين البته. داشت قبول
 هوسراني از خواست دلش اگر درضمن و بنويسد را اش عاشقانه هاي برنامه خاطر آرامش با بتواند تا باشد داشته اختيار در را اتاقي

 آنجا در را زيادي مدت ، مثبت پاسخ يافت در و خواستگاري از پيش طوالني هاي ماه خالل در. نورزد دريغ نيز چراني چشم و
 در تنها را پسرش گاهي آريزا ترانزيتو. كند مي سپري خود خانه در يا اداره در مرد يك معموال آنچه از بيشتر حتي ، بود گذرانده
 و داد ياد نوشتن و خواندن فرزندش به آريزا ترانزيتو كه زماني همان از. آمد مي خانه به لباس تعويض براي كه ديد مي مواقعي
 زننده و مستهجن هايي نوشته واقع در ولي ، بود كودكان براي داستانهايي شامل كه خريد را نورديك از انتشار مصور كتابهاي برايش

 آن مطالب. شد مطالعه عاشق ، داشت سال پنج هگام آن در كه فلورنتينو. نبود خواندن قابل سني هر براي و داشت وجود آن در
 تفاوت عليرغم كرد، اشعار مطالعه به شروع كه هنگامي دليل همين به.  خواند مي بر از مدرسه كتابخانه در يا ، كالس در را كتابها
 كه نشد متوجه هم بزرگسالي هنگام تا فلورتينو البته. نداشت مشكلي هيچ ، شعري اشارات و مستهجن هاي واژه ميان فاحش هاي
 ، حال عين در. نداشت فرقي هيچ ، كتاب عنوا يا موضوع برايش و بخواند خواست مي تنها. بد كتاب كدام و است خوب كتاب كدام

 مي ، شعري هر خواندن دوبار با معموال. پسنديد مي را عاشقانه هاي غزل نيز اشعار ميان در و داد مي ترجيح نثر به را شعر هميشه
 كه شدند مي موجب بودند، زيباتر و تر منظم ، بهتر قافيه داراي چه هر اشعار. كند بر از ، بخواهد خود اينكه بدون را آن توانست

 .بگيرد ياد تر آسان را آنها

 كتاب خواندن دليل همين به. بود دازا فرمينا برلي عاشقانه هاي نامه نوشتن در آريزا فلورنتينو بخش الهام ، اشعاري و ها كتاب چنين
 دانست مي زندگي ضروريات از را روزانه امور به پرداختن كه رسيد فرا زماني ولي ، بود متكي آنها مطالب به همواره ، اسپانيايي هاي

 ، عاشقانه و ميهني اشعار مطالعه با و خواد مي را عشقي موضوعات داراي كتابهايي آن از پيش.رفت مي مطالعه سراغ به كمتر ديگر و
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 آنها با همزمان ولي ، خريد مي طاقدار زيرگذر از سكه دو قيمت به را ها داستان اين. گريست مي و نشست مي مادرش همپاي
 زماني بعد سالها كه طوري به. كرد مي مطالعه ، آورد مي دست به كه را كتابي هر. خواند مي بر از نيز را طاليي دوران رزمي آشعار

 توسط شده ترجمه آثار و كارناير برادران اثر "جوانان گنجينه " جلدي بيست رمان ، بود گذاشته سر پشت را جواني دوران ديگر كه
 .بود خوانده را ايبانز بالسكو وينسنته

. داشت هم ديگري هاي سرگرمي بلكه ، گذشت نمي خواني شعر يا مطالعه به تنها مهمانخانه در جواني دوران در فلورنتينو زندگي
 كسب نيز هايي موفقيت البته و كنند جلب را نظرش ميكردند تالش گوناگون روشهاي به ، كردند مي كار آنجا در كه دختراني
 .كرد مي زندگي گونه اين به ؛ نامزدي و خواستگاري رسمي مراسم انجام براي موعود زمان از پيش چهارماه ترتيب اين به. كردند

 

 ، بود نيامده هنوز پسرك چون ولي ، گرفت را آريزا فلورنتينو سراغ و آمد پستي دفتر به صبح هفت ساعت در دازا لورنزو روزي
 ده. شد داشت شيري نگيني كه خود طالي انگشتري با بازي با مشغول حال همان در و بنشيند انتظار در نيمكتي روي شد محبور
 مي را پسري همان شد متوجه بالفاصله دازا لورنزو آقاي.  شد پستي دفتر وارد آريزا فلورنتيتو كه گذشت مي هشت ساعت از دقيقه
 : گفت و گرفت را فلورنتينو دست ، برخاست جا از. بود آورده اش خانه به را تلگراف كه بيند

 .بزنيم حرف هم با دقيقه پنج است الزم ، بيا من دنبال به پسر - 

 مي.  نداشت آمادگي ديداري چنين براي.  رفت مرد دنبال به اختيار بي ، بود شده حس بي مردگان همچون كه آريزا فلورنتينو
 ؟ بود چه ماجرا ولي. است نياورده دست به ماجرا دادن اطالع براي فرصتي هم دازا فرمينا كه دانست

 

 و باال از و شده كالس وارد افعي همچون آرام و صدا بي مقدس كره با مدرسه ناظم داللوز فرانكا روحاني خواهر گذشته شنبه روز
 كه بود كرده مشاهده و رسيده دازا فرمينا به عاقبت و نگريسته كنجكاوي با ، داشت قرار برابرشان در آنچه به ، دختران سر پشت

 سختگيرانه مقررات اساس بر. است عاشقانه نامه نوشتن مشغول ، نويسد مي را درسي مطالب كه كند مي وانمود حاليكه در دخترك
 رفت مديريت دفتر به فوري اخطار دريافت از پس دازا لورنزو ترتيب اين به.  بود مدرسه از اخراج مستوجب خطايي چنين ، موجود

 فرمينا. است آمده پديد اي روزنه آن در اند كشيده مدرسه پيرامون مجازي طور به كه ناپذيري نفوذ ديوار عليرغم كه دريافت و
 امر همين و نداد معشوق مشخصات و نام مورد در توضيحي ولي ، كرد اعتراف خود خطاي به بالفاصله ، ذاتي راستگويي دليل به دازا

 به آمد، مي حساب به ناپذير نفوذ حريمي و مقدس مكاني لحظه آن تا كه را او اتاق نيز پدرش. شد مذهبي مدرسه از او اخراج موجب
 عشق نمايانگر و شده بدل و رد سال سه مدت در كه ديد را عاشقانه هاي نامه از انبوهي ؛ چمدان كاذب كف زير و كرد وارسي دقت
 كه كند باور توانست نمي ديگر لحظات در نه و لحظه آن در نه پدر.  داشتند امضا و نام وضوح به ها نامه همه. بود آنان ميان عميق

 .ندارد هم ماسبي شغل و نيست بلد نوازي ويولن و رساني نامه جز كاري كه باشد شده فقير و ولگرد جواني عاشق دخترش

 دادن بدون و رحمانه بي بنابريان. است نگرفته پا خواهرش كمك بدون طوالني و محتاطانه عشق اين كه نداشت ترديدي دازا آقاي
 خود زندگي در هرگز دازا فرمينا.  فرستاد ناگا دالسيه خوان سان در زادگاهش به و كرد كشتي بر سوار را او ، كردن التماس اجازه
 شدت از ، رنگ اي قهوه لباس در سالخورده زن ، گرم ظهر از بعد آن در.  نكرد فراموش را اسكوالستيكا عمه وداع اندوهبار صحنه
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 با وداع از پس و شد مي ديده دستش در ، بود گذاشته آن در را خود مختصر دارايي كه چمداني تنها.  لرزيد مي ناراحتي و درماندگي
 در كه پولهايي. شد محو ديد گستره از ، خانه روبروي كوچك پارك پشت در اندوه از سرشار اي چره و مطمئن نا گامهايي با ، فرمينا

 مدت ، مستبد پدر سلطه از رهايي از پس دازا فرمينا. باشد او ماه يك مخارج كننده تامين توانست مي تنها ؛ بود پيچيده دستمالي
 نامه ، ماجرا آن از سال سي گذشت از پس. نيافت او از نشاني ولي ، گرفت همه از را سراغش و گشت اسكوالستيكا دنبال به زيادي

 دريا در بيچاره زن كه داد مي نشان نامه متن. است گشته دست چندين و بوده راه رد زيادي مدت بود معلود كه رسيد دستش به اي
 .است شده غرق

 خاطر به را مادرش دازا فرمينا.  كرد نمي بيني پيش اش عمه عادالنه غير تنبيه برابر در را دخترش واكنش نحوه هرگز دازا لورنزو
 مي چيزي نه. كرد زنداني اتاقش در را خود ، او رفتن از پس ، حساب اين با.  دانست مي خود واقعي مادر را اسكوليتا آوردو نمي

 دخترك و بگشايد را در خواست او از ملتمسانه لحني با سپس و تهديد با خست دازا لورنزو كه هنگامي.  نوشيد مي چيزي نه و خورد
 آزارش بي و معصوم ساله پانزده دختر به شباهتي هيچ كه شد مواجه زخمي پلنگي ماده با پدرش ، كرد را كار اين روز چند از پس

 .نداشت

 جز ، سالي و سن چنان در شدن عاشق كه كند تفهيم او به و بياورد راه به را دخترش ، محبت و استدالل با كرد تالش دازا لوزنزو
 مقدس خواهران برابر در ، برگردد مدرسه به ، بفرستد پس را جوان مرد هاي نامه همه خواست فرمينا از. نيست كودكانه هوسي
 از بيشتر كند، خوشبخت را او بتواند كه مناسب خواستگاري يافتن براي كه خورد سوگند شرافتش به. كند بخشش طلب و بزند زانو
 نصيب شكست جز چيزي كه شد متوجه زود خيلي. زد مي حرف ديوار با انگار.  نداشت تاثيري سخنانش ولي. كرد خواهد تالش همه

. كرد نفرين را او و كشيد فرياد دخترش سر بر غذا صرف هنگام در و داد كف از اختيار هفته آن دوشنبه روز عاقبت. است نبرده
 گلوي بر را آن نوك ، گرفته دست در را آشپزخانه چاقوي فرمينا كه شد متوجه ناگهان ، آورد لب بر كف خشم شدت از كه هنگامي

 جرات صحنه اين مشاهده با. است ايستاده برابرش در ، بارد مي آن از نفرت كه چشماني با و لرزد نمي كه دستهايي با و نهاده خود
 ، او با كردن صحبت دقيقه پنج براي و برود آريزا فلورنتينو سراغ به گرفت تصميم بنابراين.  كند بحث دخترش با آن از بيشتر نكرد
 . بيندازد مخاطره به را خود

 طبق.  رسيد نمي آسان نظر به ، بود ريخته هم بر را چيز همه و شده آنها خانوادگي زندگي وارد كه ولگرد و منفور جواني با مباحثه
 . كند پنهان پيراهنش زير بسيار دقت با كوشيد و برداشت را خود كمري سالح خانه از خروج از پيش ، عادت

 

 

 پاروكيا كافه به و گذشته كليسا مقابل ميدان از ، كشيده بيرون پستي دفتر از دازا لورنزو توسط كه مدتي طول در آريزا فلورنتينو
 مشتري ، روز از ساعت آن در.  باشد مسلط خود بر نتوانست كرد مي كه تالشي عليرغم ، نشست ميز سوي آن در و شد برده

 را صندليها.  بود كافه بزرگ سالن كف كاشيهاي كردن تمييز و ساييدن حال در سياهپوست زني.  نداشت حضور آنجا در ديگري
 مالقات اين.  انجاميد خواهد كجا به و رفت خواهد پيش چگونه گفتگويشان دانست نمي پسرك.  بودند داده قرار ها ميز روي وارونه
 كه زيادي اهميت جز اي انگيزه ، شود آن مانع دانست نمي كسي و گرفت مي انجام داوطلبانه صورت به زود يا دير كه اجباري
 فرمينا زيرا نبود مشكل ، رفت خواهد پيش نابرابر اي گونه به بحث اينكه بيني پيش البته.  نداشت ، بود قائل خود عشق براي پسرك
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 بار اطراف هاي قمارخانه به كه گاهي آريزا فلورنتينو برآن عالوه.  بود كرده گوشزد را پدرش تند اخالق هايش نامه اغلب در دازا
 در و خورد مي چشم به شديد خشمي آثار نيز هايش خنده در حتي و كند مي بازي ملوانان با دازا آقاي كه بود شاهد ، رفت مي انداز
 انگشتري و ، اي گربه سبيل ، آميز تحكم سخنان ، قواره بي اندام.  شد مي يافت وفور به خشونت مرد رفتارهاي و كارها همه در واقع

 بود رفتن راه آرام او ويژگي تنها شايد.  دادند مي نشان شديدتر چندان دو را او عصبي حالت ، همه و همه و رنگ شيري نگين داراي
 . داشت دخترش خراميدن به بسياري شباهت و رفت مي پيش و خراميد مي گويي كه چنان ،

 

 

 دازا آقاي كه اي لحظه و نديد مرد چشمان در را خشم حالت ، انتظار خالف بر ، نشست صندلي روي كه هنگامي آريزا فلورنتينو
 ، بود ننوشيده مشروب صبح هشت ساعت در هرگز آن از پيش.  يافت باز را رفته دست از شهامت پسرك ، كرد تعارف مشروب

 . دارد فراوان نياز مشروب به كرد مي احساس زيرا پذيرفت مشتاقانه را دعوت ولي

 

 او لحن ضمن در.  گفت خواست مي كه را چيزهايي همه ولي ، نزد حرف دقيقه پنج از تر بيش بود گفته كه طور همان دازا لورنزو
 . گرفت قرار تأثير تحت بالفاصله آريزا فلورنتينو كه بود نرم و صميميانه چنان

 

 بانويي جايگاه به او رساندن و دخترش پرورش:  نداشت بيشتر هدف يك ، گذشت در همسرش كه هنگام همان از دازا آقاي
 خواندن سواد كه اسب و قاطر فروش و خريد دالل يك براي ويژه به ، بود پيش در مشكل و طوالني مسيري البته.  ممتاز و متشخص

 روشن سيگاري همواره.  بود نرفته بيرون ناگا دالسيه خوان سان از هنوز خوشبختانه كه دزديهايش اسب ماجراي و نداشت نوشتن و
 : گفت مي خشك لحني با و كرد مي

 

 . است بيماري از بدتر بسيار نامي بد - 

 

 فرمينا.  داد ياد نوشتن و خواندن هم پدرش به ، شد باسواد و رفت مدرسه به كه اين از پس ، نداشت خبر پدر بد سابقه از كه دختر
 . رسيد مي خانه كارهاي همه به ، اسكوالستيكا عمه از گرفتن كمك بدون سالگي دوازده در كه بود اليق و شايسته چنان

 

 : بود چنين دخترش مورد در دازا آقاي نظر اظهار

 

 ! بگيرد طال بايد وزنش اندازه به كه است قاطري مثل فرمينا - 
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 خوان سان كه شد متوجه دازا آقاي ، رساند پايان به درخشان كارنامه و عالي نمرات با را دبستان دوره دازا فرمينا اينكه از پس
 با و فروخت را دامهايش و مزرعه بنابراين.  است كوچك بسيار ، اهدافش به دستيابي و دختر بيشتر پيشرفت براي ناگا دالسيه
 به را تحصيلكرده و زيبا بانويي تا كرد مهاجرت افتخار پر و زده موريانه ، شده ويران شهر به طال پول پزو هزار هفتاد و باال اي انگيزه
 بي پسركي حضور با ناگهان.  بياورد دست به دخترش براي واال شخصيتي ، ازدواج براي مناسب مردي يافتن با و كند معرفي جامعه
 ، خود اهداف از مختصري شرح از پس ، سخن آغاز در.  ديد آرزوهايش و اهداف سر بر بزرگي مانع ، آريزا فلورنتينو نام به پا سرو
 : گفت

 . بكنم تو از درخواستي خواهم مي ، دليل همين به - 

 : افزود و انداخت دور ، كرد خاموش را سيگارش

 ! بروي كنار ما راه سر از اينكه - 

 كه بود شده فرمينا گذشته و دازا آقاي سخنان جذب چنان.  داد مي گوش او حرفهاي به و نوشيد مي جرعه جرعه آريزا فلورنتينو
 را اش آينده توانست مي ، راند مي زبان بر كه اي واژه هر.  بگويد بايد چه دانست نمي ، رسيد خودش به زدن حرف نوبت وقتي

 . كند دگرگون

 ؟ ايد كرده صحبت او خود با:  پرسيد

 : داد پاسخ دازا لورنزو

 ! ندارد ربطي تو به موضوع اين - 

 : گفت فلورنتينو

 : گفت لورنزو.  بگيرد تصميم بايد او من نظر به كه پرسيدم اين براي - 

 . بگيرند تصميم مردان بايد و است مردانه موضوع يك اين!  ندارد ربطي هم او به - 

 كنجكاوانه ، بود مجاور ميز سر بر نشستن حال در و آمده درون به كه اي تازه مشتري و رسيد مي نظر به آميز تهديد صدايش لحن
 . نگريست او به

 : گفت و آورد پايين را را صدايش بنابراين.  بزند حرف قاطعيت از حاكي لحني با ولي آرامي به كوشيد آريزا فلورنتينو

 . ام كرده خيانت ، بكنم كاري چنين اگر و بگيرم تصميمي توانم نمي ، ندانم را او نظر تا من ولي ، باشد شما با حق شايد - 

 

 : گفت و آورد پايين را صدايش هم او ، گرداند اطراف به را نگاهش ، داد تكيه صندلي پشتي به دازا لورنزو

 ! كنم شليك تو به نكن مجبورم - 
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كشيد شعله قلبش در آتشي.  باشد نداشته لرزش صدايش كه بزند حرف طوري كوشيد ولي كرد احساس دلش در آشوبي فلورنتينو
: گفت و گذاشت سينه روي دست. 

! نيست زيبا و شكوه با ، عشق راه در مرگ همچون چيز هيچ!  كنيد شليك- 

: گفت محكم لحني با و انداخت او به پشم گوشه از نگاهي ، نگريست مي بيرون به كه دازا لورنزو

! حرامزاده - 

خواست مي گونه اين.  برد مسافرت به خود همراه را دخترش دازا لورنزو كه بود نگذشته آنها نتيجه بي گفتگوي از هفته يك هنوز
دختر اتاق در به ضرباتي خشم با ، نداد فرمينا به توضيحي هيچ ، كاري چنين انجام براي.  كند فراموش را آريزا فلورنتينو او كه

. كند بندي بسته فوري سفري به رفتن براي را الزم وسايل داد دستور عصبي حالتي با و گشود لگد با را در.  كوبيد

: پرسيد فرمينا

؟ رويم مي كجا - 

: غريد مرد

! قبرستان به - 

اين از پيش ولي ، برخيزد مقابله به پيشين شهامت همان با گرفت تصميم ، ديد مي واقعيت به نزديك بسيار را پدر گفته كه دخترك
شليك همچون صدايي كه كوبيد ميز روي چنان و پيچيد دستش دور به ، آورد بيرون را كمربندش دازا آقاي ، دهد انجام كاري كه

لوازم بندي بسته به شروع اعتراض بدون ، بود آگاه خوبي به خود اندك توان از كه فرمينا.  انداخت انداز طنين خانه فضاي در گلوله
هرگز كه دانست مي انگار.  برداشت لباس از پر چمدان دو و ، توري ننوي يك ، انداز زير براي حصير دو ، سفري تشك يك و كرد
كاغذي دستمال از اي تكه روي و رفت دستشويي داخل به ، شود رفتن آماده و بپوشد لباس اينكه از پيش.  گردد نمي باز سفر آن از
يك در و كرد قيچي سر پشت از را اش بافته گيسوي همه.  نوشت فلورنتينو براي موفقيت آرزوي با همراه وداع عنوان به اي نامه،

. فرستاد آريزا فلورنتينو براي طريقي به را آن سپس.  داد قرار طاليي گلدوزي داراي مخملي قوطي

كه كارواني با همراه و قاطر سواربر آنها كه گذشت مي نوادا را سيه پرتگاههاي دامنه از آن مرحله نخستين.  بود وار ديوانه مسافرتي
تند تابش زير يا ساعات اغلب.  كشيد طول روز يازده مرحله اين.  كردند عبور آند كوهستان از ، بودند سوار قاطر مسافرانش اغلب
و برسر شالق همچون كه گرفتند قرار بادهايي تند معرض در يا ، شدند خيس اكتبر ماه شديد بارانهاي زير يا ، سوختند خورشيد نور

دليل به ها قاطر از يكي سوم روز.  كرد مي حس بي و گيج را همه ها صخره ميان از شده متصاعد بخار.  كوبيد مي ضربه رويشان
كه ديگر قاطر هفت.  شد پرتاب ژرف اي دره انتهاي به سوارش با همراه و كرد پيدا جنون شبيه حالتي ، وحشي خرمگسهاي هجوم
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كرده سقوط سوار و ها قاطر ي ناله صداي بنابراين و كردند سقوط دره درون به مقاومت بدون نيز ، بودند شده بسته آنها به طناب با
قاطر به نه ولي ، رفت دره ته به چمدانهايش.  ماند باقي دازا فرمينا ذهن در آن از پس سالها تا ماجرا اين.  آمد مي همچنان مدتي تا

. است نبوده كرده سقوط حيوانات آن بر سوار خودش چرا كه بود ناراحت بلكه ، شده خرد هاي قاطر به نه و انديشيد مي مرده چي

فلورنتينو ديگر دانست مي اينكه به توجه با سفر مخاطرات ساير و سقوط انديشه.  شد مي قاطر سوار فرمينا كه بود بار نخستين
حرف پدرش با اي كلمه ، سفر آغاز از.  بود شده او زياد ناراحتي موجب ، كرد نخواهد دريافت را هايش نامه و ديد نخواهد را آريزا
به گاه هر.  بود ها قاطر امور به رسيدگي مشغول مدت همه در و نگفته چيزي داشت ضرورت كه كلمه چند جز نيز دازا آقاي و نزده

كرايه مسافرتي چادرهاي اگر و خورد نمي دازا فرمينا كه شد مي نصيبشان مانده غذاهاي تنها ، رسيدند مي راه سر هاي مهمانخانه
در يا آزاد هواي در معموالً دليل همين به.  شد مي آنها كامل استراحت مانع ، قبلي مسافران ادرار و عرق بوي ، كردند مي

براي هم هايي ميله و بود شده پوشيده نخل برگهاي و شاخه با آن سقفهاي كه ماندند مي ها جاده كنار در شده ايجاد خوابگاههاي
،روز يازده دراين.  برسانند صبح به خوابگاهها آن در را شب توانستند مي مسافران.  بودند كوبيده زمين به حيوانات مهار بستن
او تازه مسافران رفت و آمد بلند صداي يا ، ماند مي بيدار ترس از يا.  نخوابيد كامل طور به و راحتي به هم شب يك حتي دازا فرمينا

. كرد مي خواب بي را

زمان هرچه ولي ، بود آرام و خلوت منطقه و فراوان جا معموالً ، رسيدند مي خوابگاهها به مسافران و شد مي تاريك هوا كه هنگامي
گوشه هر در.  آمد مي در حيوانات و انسانها انواع از نمايشگاهي صورت به محل آن و شد مي افزئده مسافران تعداد بر ، گذشت مي
،بودند كوهستان ساكنان كه آرواك بومي سرخپوستان.  بود استراحت مشغول حيواني و شده بسته درختان به ننو تعدادي ي ا

خروسها نيز سپيده دميدن با.  نروند دور زياد تا بستند مي كمرشان به طناب با را بزهايشان و خوابيدند مي نشسته صورت به معموالً
مي گوش به نيز كوهستاني سگهاي زدن نفس صداي.  كردند مي سرايي نغمه جمعي دسته طور به سبد شبيه قفسهايي داخل در

. نبرد پي صاحبانشان اختفاي محل به دشمن تا نكنند پارس هرگز ، جنگ ران دو در بودند گرفته ياد حيوانات اين.  رسيد

گذرانده سفر در را عمرش از نيمي از بيشتر زيرا ، آمد مي حساب به آشنا و عادي دازا لورنزو براي گرفتاريهايي و ها صحنه چنين
آنها با و ديد مي را خود قديمي همسفران و دوستان از تعدادي شبانه خواب از برخاستن از پس معموالً هم دليل همين به و بود

ماهيهاي گربه بوي.  نداشت همراه فرسا طاقت ناراحتي و درد جز چيزي سفر اين دخترك براي ولي.  زد مي حرف گذشته درباره
ديوانه موقع آن تا اگر.  كرد مي بيزار خوردن غذا از كامالً و داد مي افزايش را او اشتهايي بي ميزان ، بود ها قاطر بار كه نمكسود

گام فراموشي وادي به دانست مي چند هر ، بود او نكردن فراموش در كوشش و آريزا فلورنتينو خاطرات به انديشيدن دليلش ، نشد
. است نهاده

دو گشتيهاي به رفت مي احتمال كه داشت وجود افواه در اي شايعه سفر آغاز از.  بود جنگ ، دخترك وحشت زعوامل ا ديگر يكي
كدام به متعلق نظامي دسته هر كه داد تشخيص توان مي چگونه بودند داده ياد مسافران به قاطرچيان.  بخورند بر مناقشه طرف
راه برسر معموالً.  نبينند آسيبي كه دهند نشان را خود طرفداري و كنند رفتار اي گونه به توانستند مي صورت اين در.  است گروه
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 همديگر به حيوانات همچون را تازه افراد و جوانان و كردند مي گيري سرباز ، افسري فرمان تحت كه ديدند مي را نظامي هاي دسته
 . باشد واقعي رويدادها كرد نمي گمان كه شد مي هراسان چنان دازا فرمينا.  بردند مي همراه و بستند مي

 

 با دازا لورنزو.  كردند آويزان درخت به ، دور چندان نه مسافتي در و دستگير را مسافران از نفر دو ، ناشناس گشتي گروه يك شبي
 سر چنين از گريز شكرانه به و آوردند پايين درخت از بودند مرده كه را بيچاره فرد دو همراهانش با ، شناخت نمي را آنها كه اين

 روزي.  كند مساعدت آنها با اقبال و بخت كه شد موجب كار همين شايد.  سپردند خاك به ، رايج مذهبي مراسم طبق ، نوشتي
 گذاشت لورنزو شكم روي را تفنگ لوله داشت تن بر ژنده لباسي كه افراد از يكي.  ريختند آنها سر بر نظامي مسلح افراد از گروهي

 : پرسيد و

 

 

 ؟ ليبرالها يا هستيد كاران محافظه طرفدار - 

 : داد پاسخ مرد

 . هستيم اسپانيا اتباع از ما.  كدام هيچ - 

 : گفت مسلح فرد

 . مانديد نمي زنده بود اين از غير - 

 : زد فرياد سپس

 ! پادشاه باد زنده - 

.  شدند وارد بزرگ ميدان به مسافتي پيمودن از پس.  بود شده واقع آن در دوپار واله شهر كه رسيدند خرم دشتي به بعد روز دو
 تعليم اسبهاي با كار سوار تعدادي.  رسيد مي گوش به طرف هر از آكاردئون صداي و بودند گسترده را بساطشان بازان خروس
 ولي.  بودند آتشبازي ويژه محل كردن پا بر مشغول نيز اي عده و نواختند مي كليساها ناقوسهاي.  كردند مي تردد خيابانها در ديده

 . شود برگزار آنجا در جشني است قرار شود متوجه كه نبود اي گونه به دازا فرمينا روحي شرايط

 بر سوار ، خويشاوندان از تعدادي با همراه آنها از استقبال براي و بود فرمينا دايي كه رفتند سانچز ليسيماكو خانه به دختر پدرو
 برگزاري براي مقدماتي كارهاي شاهد تا گرداندند شهر در را وارد تازه مهمانان نخست.  بودند آمده اصلي جاده تا ، عالي اسبهاي
 . بردند خانه به سپس و باشند جشن
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 قطور ديوارهاي ، بزرگ اتاقهاي.  بود شده سازي باز و داشت قرار استعمار دوران بزرگ كليساي مجاورت در سانچز ليسيماكو خانه
 آن از نيشكر شيره رايحه و شد مي گشوده ميوه درخت از پر باغي طرف به پنجرهايشان كه داشت وسيعي سالنهاي و ، كننده دلگير

 . داشت اربابي ملكهاي به زيادي شباهت خانه اين.  رسيد مي مشام به

 ، محبتها.  بودند آمده آنها ديدار براي كه شد نزديك و دور خويشاوندان از پر خانه ، اصطبل در قاطرها و اسبها بستن ار پس لحظاتي
 ارتباط او با كوشيدند مي زيادي جوان ن پسرا.  آمد مي تحمل قابل غير دازا فرمينا براي آنها گويانه آمد خوش رفتارهاي و ها بوسه

 روي نشستن و قاطر بر شدن سوار از حاصل درد.  نداشت دنيا اين در فلورنتينو جز را ديگري جوان هيچ حوصله ولي ، كنند برقرار
 دور مكاني ، داشت احتياج آن به واقعاً كه چيزي تنها.  بود شده علت بر مزيد هم سفر خستگي و طوالني مدت به چرمي و سفت زين

 . بگريد و بنشيند آن در كه بود خلوت و افتاده

 

 

 مي دليل همين به.  بود سوزان عشقي گرفتار خودش همچون و بزرگتر او از سال دو ، دازا فرمينا دايي دختر سانچز براندا هيلده
 مدت در تا برد خود اتاق به را دازا فرمينا هوا شدن تاريك از پس براندا هيلده.  كند درك را خود عمه دختر راحتي به توانست
 از ناشي كه دخترك كفل روي عميق زخمهاي مشاهده و فرمينا لباسهاي آوردن بيرون از پش.  باشند هم كنار در ، آنجا در اقامت

 كمك با براندا هيلده.  است برده در به سالم جان سفر اين از چگونه دانست نمي و شد شگفتي دچار ، بود سفت زين روي نشستن
 كردند آماده گرم آب ، هستند دوقلو انگار كه داشت شوهرش به شباهتي چنان و بود برخورد خوش و مهربان بسيار كه مادرش
 به را خانه ، مردم هلهله و شادي و ها ترقه صداي و شد آغاز جشن مراسم هم لحظات همان در.  ماليدند مرهم و شستند را زخمها
 . آورد در لرزه

 

 از يكي براندا هيلده ، كرد كش فرو بازي آتش مراسم صداي و سر و كردند ترك را خانه ، خويشاوندان كه اين از پس شب نيمه
 بود خوشحال بسيار هم خودش.  خواباند پرقو بالشهاي داراي و راحت و نرم بستر در را او و داد دازا فرمينا به را خود خواب لباسهاي

 مهر كه آورد بيرون اي نامه بسترش تشك زير از آنگاه. كرد قفل پشت از و رابست اتاق در ، آمده دست به فرصت از استفاده با و
 دختر كه بود ناظر مشتاقانه.  انداخت آريزا فلورنتينو عاشقانه هاي نامه ياد به را دازا فرمينا ، امر همين.  بود آن روي پستي دفتر
 را نامه خواندن دخترك.  داد تحويل خودش عمه دختر به را فلورنتينو عاشقانه نامه صفحه يازده و برداشت را پاكت مهر چگونه دايي

 . دانست مي را چيز همه براندا هيلده پس.  كرد خيس را كاغذها همه اشكهايش كه گريست و خواند آنقدر و داد ادامه صبح تا

 توسط هم آن ، را ورودشان سانچز ليسيماكو زنش برادر به ، سفر از پيش كه كرده اشتباهي كار چه شد متوجه دير خيلي دازا لورنزو
 امر همين و بود كرده خبر را نزديك و دور خويشاوندان ، تلگراف يعني وسيله همين به نيز سانچز.  است داده اطالع ، تلگراف
 منطقه پستي دفاتر كاركنان ساير با زيرا ، شود آگاه آنها مقصد از ، كرد مي كار پستي دفتر در كه آريزا فلورنتينو كه شد موجب
 كابو به دختر و پدر كه دريافت شبكه همين طريق از.  بود انداخته راه به وسيعي رساني خبر شبكه و كرده برقرار اي صميمانه ارتباط
 با بنابراين.  شد خبر با آنجا در ماهه سه اقامت و دوپار واله به آنها ورود زمان از شبكه همين از استفاده با زهم با.  روند مي دالوال
 . داد ادامه ، كشيد طول نيم و سال سه كه ريوهاچا در آنها مسافرت پايان تا را كار اين و كرد برقرار تلگرافي ارتباط دازا فرمينا
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 خانه به شد مصمم و است كافي آنها عشق كردن فراموش براي ، طوالني مدت اين كه كرد گمان دازا لورنزو ، نيم و سال سه از پس
 و ندارند كردن غيبت و پراكني شايعه براي چيزي اش رفته دست از همسر خويشاوندان ديگر كه شد مطمئن طرفي از.  گردد باز

 از دازا آقاي هدف ولي ، شد همسرش خانواده و او ميان آشتي موجب منتظره غير ديدار اين واقع در.  اند كرده فراموش را گذشته
 كه مهاجر مردي با سانچز فرمينا ازدواج با آنها كه بود اين همسرش خويشاوندان ناراحتي و قهر اصلي دليل.  نبود اين ، مسافرت
 جز كاري و است سفر در هميشه كه دانستند مي گو گزافه و ، خو تند ، عصبي فردي را او و بودند مخالف ، نداشت روشن اي گذشته
 وانمود دازا لورنزو ديگر سوي از.  كند ازدواج دار خانواده و متشخص زني با كه است آن از تز پست و ، ندارد قاطر فروش و خريد
.  دارد خواه خود مرداني و سليطه زنهايي و است زياد اعضايش تعداد كه كرده انتخاب معمولي اي خانواده از را دختري كه بود كرده
  نظر از كه بود استوار گيري تصميم در و وفادار خود عشق به چنان ، معامله طرف دو تفكرات به توجه بدون سانچز فرمينا

 .است داده رضايت ازدواج اين به خود، معايب پوشاندن خاطر به كه نمود مي چنين ديگران...

 تكرار را همسرش خانواده زشت اشتباه همان دخترش، عاشقانه روابط در دخالت با دازا لورنزو رويداد، آن از پس سال پنج و بيست
 سرنوشتي چنين همگي نيز آنان البته. بود كرده سرزنش بودند، آنها ازدواج مانع كه را همسرش خويشاوندان گذشته در او. كرد مي

 به رسيدگي و متوفا عشق براي سوگواري حين در كه بود اين دازا لورنزو براي امر تالفي. كردند مي گله خويشاوندانشان از و داشتند
 فرمينا مهربان دختردايي و شهر دختر زيباترين براندا هيلده. كرد مي بدل و رد عاشقانه تلگرافهاي دخترش قاطرها، ستد و داد امور
 مي ياري اش عمه دختر به امر اين در بود، خودش از بزرگتر سال بيست و فرزند چند با مرده همسر مردي عاشق نيز خود كه دازا،

 .گرفت مي بهره عشق از وسيله اين به و شد مي پنهاني نگاههاي به منحصر مرد آن با او ارتباط البته و رساند

 گلهاي و گياهان از پوشيده دشتهاي و سرسبز هاي دامنه از بار اين. افتادند راه به دوباره دوپار، واله در طوالني نسبتاً اقامتي از پس
 سانچز فرمينا خويشاوندان استقبال مورد رسيدند، مي اي دهكده يا شهر هر به. بردند مي سر به رؤيا در انگار. گذشتند خوشبو
 شهر ساكنان به تلگراف، ارسال با را بعدي مقصد مكان همان از. رفتند مي آنها خانه به و گرفتند مي قرار دازا لورنزو متوفاي همسر

 .دادند مي اطالع بعدي دهكده يا

 و خرم و سبز دشتهايي و نشاط پر مردماني كه است نهاده گام اي منطقه به كرد احساس دوپار واله به ورود روز همان دازا فرمينا
. بود عيد هميشه انگار. است آن ساكنان ويژگيهاي از گوناگون، مناسبتهاي به پايكوبي و جشن مراسم برگزاري و دارد حاصلخيز
 مي گرسنگي احساس گاه هر و رساندند مي صبح به را شب جا همان در بودند، كه جا هر آمدند، مي آنها مالقات به كه مهماناني
. داشتند دسترس در خوردن براي گوشت از پر غذاهاي و خوابيدن براي اضافي ننوهاي همواره. بود فراهم برايشان چيز همه كردند،
 .كردند مي آماده ، دلپذير و شيرين اقامتي براي را الزم وسايل همه شدند، مي باخبر تلگراف توسط مهمانان ورود از كه نيز ميزبانان

 ارث به خود نياكان از كه شادي روحيه به توجه با راه طول در و شد همراه اش دخترعمه با نيز سانچز براندا هيلده تازه، سفر در
 مادرش، ويژه به خود، خانواده گذشته مورد در فرمينا مدت، اين طول در. شد مي دازا فرمينا نشاط و خوشحالي موجب بود، برده

. دارند دوست را او خويشاوندانش و دارد قرار پشتيباني و حمايت مورد كرد مي احساس همواره و آورد دست به زيادي اطالعات
 راه، مشكالت عليرغم نيز سفر پايان در. انديشيد آينده به اميدوارانه و يافت دست آرامش به زود خيلي كه بود دليل همين به شايد
 .نكرد فراموش را ماجرا اين زيباي خاطرات هرگز
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 عشق بدون و عشق با تواند مي انسان كه دريافت خانه به بازگشت و اطراف مزارع در گردش مدتي از پس شهرها از يكي در روزي
 اجازه كه كرد پيشنهاد پدرش به كسي بودند گفتگو مشغول خويشاوندان از جمعي در كه هنگامي شب همان. ببرد لذت زندگي از

 .كند ازدواج موسكوته كلئوفاس آقاي مشهور، ثروتمند وارث يگانه با فرمينا دهد

 آموزش گرانقيمت برگهاي و زين با را نظيرش بي و عالي اسبهاي كه بود ديده شهر بزرگ ميدان در و شناخت مي را او دازا فرمينا
 در زيادي تأثير ابروانش و چشمها و بود توانمند و باهوش قيافه، خوش جواني. كند مي آماده ويژه مراسمي انجام براي و دهد مي

 كه الغراندام و بيچاره جواني آريزا، فلورنتينو با را او بالفاصله شد، ارائه پيشنهادي چنين كه لحظه همان در. گذاشت مي بيننده
 خود عشق در ترديدي حال، اين با. كرد مقايسه نشست، مي بادام درخت زير پارك، در و گذاشت مي زانوانش روي كتابي همواره

 .نداد راه

 مي كه فرمينا. است شده شگفتي دچار او مطالب شنيدن از و رفته فالگيري نزد كه بود گفته دازا فرمينا به روز همان در براندا هيلده
 او از آينده، و جاري اوضاع پيشگويي ضمن تا رفت فالگير سراغ به مشتاقانه كند، عمل خويشاوندان توصيه به پدرش مبادا ترسيد
 به اعتماد كه شد موجب امر همين. نيست او پايدار عشق راه سر بر مانعي هيچ كه داد مي نشان شد، مي رو كه كارتهايي. بخواهد نظر
 فلورنتينو با عاشقانه زندگي چون احساسي تواند نمي ديگري مرد هيچ كنار در كه برسد نتيجه اين به و يابد باز را رفته دست از نفس
 ميزان بر آن، بر عالوه و كرد تؤام آگاهانه تصميمات با را احساسي هاي جنبه آنها، تلگرافي مكاتبات زمان همان از. باشد داشته
 گرفتن بدون باشند، جا هر ديدار، نخستين در شدند مصمم تلگرافي پيامهاي همين در. شد افزوده نيز پيام دريافت و ارسال دفعات
 .آيند در يكديگر عقد به كسي، از اجازه

 به رسيدن دليل به بود داده اجازه پدرش كه خويشاوندان از يكي عمومي مهماني در شركت از پيش روز شد موجب تصميم همين
 مي حساب به او نامزد را خود زيرا بفرستد، آريزا فلورنتينو براي تلگرافي برقصد، دارد دوست كه پسري هر با تواند مي بلوغ سن
 .بگيرد اجازه محبوبش مرد از دانست مي ملزم و آورد

 آن در فردي و رسيده فوري تلگرافي شد باخبر كه بود توگوت لوتاريو با قماربازي حال در مهمانخانه در شب آن آريزا فلورنتينو
 .است پاسخ دريافت منتظر خط سوي

 هفت از بيش ارتباطي مسير بستن با بود شده موفق او. كشيد مي انتظار و بود نشسته كا فونسه تلگراف متصدي خط پشت در البته
 بتواند دخترك تا سازد برقرار را آريزا فلورنتينو و دازا فرمينا ميان مستقيم ارتباط آنها، توسط پيام ارسال از جلوگيري و ايستگاه
 .بگيرد را مهماني در حضور اجازه

 پرسشهاي نه يا دارد حضور خط سوي آن در فلورنتينو اينكه از اطمينان براي و بود مردد هم باز مثبت، پاسخ دريافت از پس فرمينا
 :كرد مخابره مضمون اين به را عبارتي دادن، اطمينان منظور به فلورنتينو سرانجام و كرد مطرح را زيادي

 »! خورم مي سوگند تاجدار الهه به «

 در. ماند آنجا در بعد روز صبح هفت ساعت تا و رفت رقص مهماني به آسوده خيالي با محبوب، مرد رمزي پيام دريافت با دازا فرمينا
 زمان آن تا. شود كليسا راهي شتابان و كند عوض را لباسهايش خواست مي كه كرد ترك را مهماني دليل اين به هم ساعت آن

 نظر از داد، مي جلوه شوهردار زني همچون را او كه رفتارش تغيير. بود داده جاي چمدانش ته در و كرده دريافت زيادي تلگرافهاي
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 عمه تبعيد با. گذاشت مي بودند، كرده كه مسافرتي حساب به را آن و شد مي محسوب جواني دوران خطاي جبران دازا لورنزو
 لورنزو حال اين با. كرد برقرار مستحكم پيوندي و برد بين از را تيرگي اين زمان مرور ولي بود، شده تيره آنها روابط ، اسكوالستيكا

 .نزد حرف او با دخترش، ازدواج براي خويشاوندان توصيه پذيرش عدم يا پذيرش مورد در هرگز

 شده غرق كشتي در موجود گنج كشيدن بيرون و كشف بر مبني خود عزم مورد در گرفت تصميم آريزا فلورنتينو بعد، روز چند
 ولي دانست، مي پيش مدتي از را واقعيت اين هم فلورنتينو و داشت واقعيت دريا زير گنج. بزند تلگراف دازا فرمينا به اسپانيايي
 شكل به و است شده تن ماهي از پر دريا سطح كه ديد ناگهان روزي ظهر از بعد كه گرفت زمينه اين در اقدام به تصميم هنگامي
 رفتند مي شيرجه آب درون به فراوان صداي و سر با منطقه آن در حاضر ماهيخوار مرغان همه. است آمده در آلومينيوم از پوششي

. راندند مي را ماهيخوار مرغان پاروهايشان با خداوند، سوي از ارسالي قاچاق جنس اين بيشتر چه هر صيد منظور به نيز ماهيگيران و
 ماهيگيران ولي بود، ممنوع استعمار زمان از آنان، شكار سپس و ماهيان كردن حس بي براي خرگوشك نام به گياهي از استفاده
 .برگزيدند را ديناميت بيشتر، شكار براي هم بعد مدتي و كردند مي استفاده آن از قانوني چنين به توجه بدون كاراييب، منطقه

 تماشاي و اسكله روي نشستن ساحل، به رفتن آريزا فلورنتينو تفريح مهمترين رفت، مسافرت به دازا فرمينا كه هنگامي از
 پسران ساحل، كنار پايابهاي در معموالً. گشتند مي باز بندر به و كردند مي شده حس بي صيد از پر را قايقهايشان كه بود ماهيگيراني
 باال را آن و بروند شيرجه تا بيندازند آب در را اي سكه خواستند مي عابران يا ساحل در حاضران از كه شدند مي ديده هم خردسالي
 اقيانوس كشتيهاي به را خود رفتند، مي دور بسيار مسافتي به شناكنان كه شوند غواصاني شبيه خواستند مي كار اين با شايد. بياورند

 .كردند مي را درخواست همين كشتي مسافران از و رساندند مي پيما

 آمريكايي جهانگردان حيرت و شگفتي موجب كه بود اي اندازه به ژرفا آن در ها سكه آوردن بيرون و رفتن شيرجه در آنان مهارت
 از پيش آريزا فلورنتينو. بود شده نوشته آنان مورد در كتابها حتي و مجالت و ها روزنامه در نيز زيادي مقاالت. شد مي اروپايي و

 خود نفع به امر اين از بتواند كه بود نرسيده فكرش به هرگز ولي دانست، مي آنان مورد در زيادي مطالب عشق، دام به شدن گرفتار
 ديگري انگيزه نتيجه در و گذشت ذهنش از ظهر از بعد روز همان انديشه اين. كند استفاده دريا در نهفته گنج كشيدن بيرون براي و

 .كرد پيدا خود ماليخوليايي افكار با كردن زندگي براي

 كشيدن بيرون فكر از فلورنتينو مثل هم او كه گذشت مي داشت نام يوكاليدز كه شناگران همين از يكي با كردن بحث از دقيقه ده
 كه كرد بسنده اطالعات مقداري دادن به تنها و نگفت يوكاليدز براي دانست مي را چه هر آريزا فلورنتينو البته. آمد هيجان به گنج،
 :پرسيد پسرك از او. كند ايجاد اي انگيزه بتواند

 بروي؟ پايين متري بيست عمق تا تواني مي ـ

 :داد پاسخ يوكاليدز

 .بله ـ

 :پرسيد

 بروي؟ آب وسط به نجات يا دريانوردي وسايل از استفاده بدون است، طوفاني دريا كه روزي ماهيگيري قايق يك با تواني مي ـ
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 :داد پاسخ هم باز يوكاليدز

 .بله ـ

 كني؟ پيدا سوتاونتو جزيره بزرگترين غربي شمال مايلي شانزده در را اي نقطه تواني مي ـ

 :گفت يوكاليدز

 .بله ـ

 :پرسيد هم باز

 كني؟ پيدا دريا در را مسيرت ستارگان نور روي از تنها و هنگام شب تواني مي آيا ـ

 :داد پاسخ يوكاليدز

 .بله ـ

 :پرسيد فلورنتينو

 كني؟ كار من براي ، گيري مي ماهيگيران از كه دستمزدي همان با حاضري آيا ـ

 :گفت شناگر جوان

 .بله ـ

 :افزود بعد و كرد مكثي

 .هفته آخر براي اضافي سكه پنج با...  ـ

 :پرسيد و بست كار به جوان ترساندن براي را هميشگي شگرد فلورنتينو

 كني؟ دفاع ها كوسه هجوم برابر در خود از چگونه داني مي ـ

 :داد پاسخ جوان پسر

 .بله ـ

 :پرسيد هم باز فلورنتينو

 نكني؟ مال بر شكنجه اتاق در حتي هرگز و داري نگه خود نزد را راز تواني مي ـ

 :گفت شناگر
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 .بله ـ

 نمي باقي كسي براي ترديد جاي كه بود قاطع چنان او مثبت پاسخ ضمن در. داد نمي منفي پاسخ ، پرسشي هيچ به يوكاليدز واقع در
 نشود متوجه كس هيچ تا كند اجاره قايقي و بپرسد را ماهيگيري لوازم و قايق يك كرايه قيمت خواست پسرك از فلورنتينو. گذاشت

 مخصوص بوق يك و شمع بسته يك نفتي، چراغ آشاميدني، آب ، غذا مقداري نيز خودش. روند مي دريا وسط به كاري چه براي
 .بخواهد كمك ديگران از آن، بر دميدن با ضروري مواقع در تا كرد آماده شكار

 قادر كه كند باريك را خود توانست مي چنان و داشت ماهي همچون بدني. بود حراف و ماهر چابك، ساله، دوازده پسركي يوكاليدز
 بگويد توانست نمي كسي و بود شده برنزه خورشيد، نور تابش برابر در بدنش پوست. شود رد هم گاوميش يك چشم حدقه از بود

 از پس آريزا فلورنتينو. كرد مي پيدا بيشتري جلوه رنگش زرد چشمان پوستي، رنگ چنان به توجه با. است بوده چه آن اصلي رنگ
 كار چنين دادن انجام براي گزينه بهترين پسرك كه شد متوجه مناسب، پاسخهاي دريافت و فراوان پرسشهاي كردن مطرح

 .كند آغاز را عمليات آينده يكشنبه از فرصت، دادن دست از بدون گرفت تصميم بنابراين. است دشواري

 پيش همه. گذشتند ماهيگيري محدوده از و رفتند پيش خلوت درياي در كردند، حركت خورشيد طلوع از پيش يكشنبه، روز بامداد
 بر حصيري كالهي شلوار، و كت از غير آريزا فلورنتينو و نداشت تن بر چيزي مايو جز يوكاليدز،. بود گرفته انجام ضروري بينيهاي

 الجزاير مجمع فراوان جزاير ميان از عبور هنگام در كه داشت همراه نيز كتاب يك. بود پوشيده نيز چرمي پوتين يك و گذاشته سر
 بر عالوه پسرك كه دريافت آريزا فلورنتينو يكشنبه روز در حركت آغاز همان در. سازد سرگرم آن خواندن با را خود سوتاونتو،
 جزئيات همه با منطقه آن در را كشتيها شدن غرق دقيق تاريخ. شناسد مي خوبي به نيز را خليج سواحل ، دريانوردي و شنا در مهارت

 مي چشم به آب روي كه را شناوري چيز هر منشاء و مبدأ. داشت كافي اطالعات كشتيها و قايقها ناخدايان همه مورد در و دانست مي
. بود شمرده بردند، مي كار به خليج دهانه كردن محدود براي اسپانياييها كه را زنجيري هاي حلقه تعداد حتي. دانست مي خورد،

 ولي كرد، مطرح را زيادي پرسشهاي نه، يا داند مي او نهايي قصد مورد در چيزي پسرك آيا كه امر اين درك براي آريزا فلورنتينو
 .ندارد شده غرق كشتي مورد در اطالعي كوچكترين كه فهميد زود خيلي

 كشتيهاي ويژگيهاي درباره اطالعاتي كوشيد شنيد، مهمانخانه در دريا در شده غرق گنج مورد در مطالبي كه بار نخستين همان از
 كه بود يافته اطالع. نيست منطقه آن مرجاني ژرفاي در خفته بادباني كشتي تنها خوزه، سان كه فهميد. بياورد دست به قديمي بادباني

 بللو پورتو اي افسانه و زيبا منطقه از ارزش با اي محموله و رسيد آنجا به 1708 مه ماه در فيرمه را تيه ناوگان پيشاپيش كشتي، آن
 كونتادورا جزيره از كه مرواريد صندوق ده و يكصد و وراكروز، و پرو از نقره صندوق سيصد شامل كه كرد مي حمل پاناما در

 .شد مي بود، شده گردآوري

 براي را ديگري محموله بود قرار. نداشتند نوش و عيش جز كاري آن ملوانان و بود انداخته لنگر آنجا در ماه يك بادباني، كشتي
 و موزو بنادر از سبز زمرد جعبه شانزده و يكصد از عبارت كه دهد نجات بدبختي و فقر از را كشورش بتوانند تا ببرند اسپانيا پادشاه

 .بود طال سكه ميليون سي و سوموندوكو

 فرانسوي، جنگي و مسلح كشتي تعدادي پشتيباني با كه بود متفاوت هاي اندازه در كشتي فروند دوازده شامل رافيرمه تيه ناوگان
 ويجر چارلز ناخدا فرماندهي به انگليسي جنگي كشتيهاي هجوم مورد راه در ولي كرد، عزيمت بندر از ورود، از پس ماه يك تقريباً

 كشتيهاي چون و گرفت قرار بود، انداخته لنگر آنها كمين در خليج ورودي بخش در واقع سوتاونتو الجزاير مجمع نزديكي در كه
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. شدند غرق نيز بازرگاني كشتيهاي از زيادي تعداد بلكه خوزه، سان تنها نه نداشتند، انگليسي ناوگان با مقابله قدرت فرانسوي جنگي
 ترديدي ولي اند، يافته نجات فروند چند و اند رفته فرو دريا قعر به كشتيها آن از فروند چند دهد نشان كه نبود مدركي هيچ البته
 .بود شده غرق سرنشينانش همه با همراه محموله، اعظم بخش حامل خوزه، سان كه نداشت وجود

 آن شدن غرق دقيق محل كرد تصور و يافت را خوزه سان حركت مسير دوران، آن ناوبري هاي نقشه مطالعه با آريزا فلورنتينو
 آبهاي وسط به پيشروي، ساعت چهار از پس و گذاشتند سر پشت خليج مدخل در را بوكاچيكا قلعه ترتيب بدين. داند مي را كشتي
 مي راحتي به كردند مي تصور كه طوري به ببينند را مرجاني كف در خوابيده خرچنگهاي توانستند مي آنجا از كه رسيدند دريا آرام

 هوا. ببيند آن در را خود تصوير توانست مي راحتي به آريزا فلورنتينو كه بود زالل اي اندازه به آب. بردارند دست با را آنها توانند
 .بود شده غرق خوزه سان كه برسند محلي به توانستند مي دريانوردي ديگر ساعت دو با. بود گرم شدت به نيز

 به را محلي. بود داده دست از تحمل و شده التهاب دچار آن، گرماي و خورشيد تند نور تابش زير آريزا فلورنتينو بعد، ساعت دو
 به پسرك ماهي همچون حركت. بياورد باال خود با بيند مي را چه هر و برود متري بيست عمق به بايد كه گفت و داد نشان يوكاليدز

 نمي نشان هجومي واكنش رفتند، مي طرف آن و طرف اين به او مسير در كه هايي كوسه. بود مشاهده قابل قايق درون از خوبي
 كرد مي فكر كه لحظاتي در درست. نيامد بيرون ديگر ولي رفت، مرجان اي توده درون به يوكاليدز كه ديد آريزا فلورنتينو. دادند

 تا آب كه حالي در آب سطح روي كه كرد مشاهده را يوكاليدز و برگشت. شنيد سرش پشت از را صدايش ، است شده خفه پسرك
 به بنابراين. ندارد وجود آنجا در چيزي كه داد مي نشان حركت اين با. است گشوده اطراف به را دستها و ايستاده رسد، مي كمرش
 مدتي از پس. كردند وارسي را مختلفي مكانهاي و گذشتند مرجانها وراي از. رفتند ژرفتر مكانهاي به و زدند پارو شمال سوي

 :گفت آريزا فلورنتينو به. شود مي تلف بيهوده وقتشان كه رسيد نتيجه اين به يوكاليدز

 بيابم؟ را ات گمشده داري انتظار چگونه خواهي، مي چه گويي نمي من به وقتي ـ

 را مرجانها تا بيايد آب درون به و بياورد در را لباسهايش گرما از گريز براي خواست او از يوكاليدز. نزد حرفي فلورنتينو هم باز ولي
 :داد پاسخ فلورنتينو. ببيند نزديك از

 .ببينيم پنجره هاي شيشه پشت از را آن بتوانيم كه كرده خلق اين براي را دريا خداوند من نظر از ـ

 اجازه كه طوري به شد ابر از پوشيده تدريج به آسمان ظهر از بعد. نگرفت ياد شناكردن هرگز كه بود عقيده همين دليل به شايد
 بدون ساحل كردن پيدا. گردند باز شدند مجبور كه شد سرد و رفت تاريكي به رو چنان هوا. بتابد دريا سطح به خورشيد نور داد نمي

 همه كه فرانسوي مسافربري بزرگ كشتي يك خليج، به ورود از پيش. بود ممكن غير تقريباً دريايي فانوس عالئم از استفاده
 .گذاشت جاي بر سر پشت را زيادي كفهاي و گذشت كنارشان از بود، روشن چراغهايش

 و دارد نگه پوشيده را خود راز خواست مي همچنان آريزا فلورنتينو اگر. شد سپري بيهوده ترتيب، همين به هم ديگر يكشنبه سه
 كشتي شدن غرق ماجراي شد مجبور بنابراين. رفت مي هدر هم ديگر هاي يكشنبه ترديد، بدون نگذارد، امر جريان در را يوكاليدز

 ...همه با را
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 مورد آنچه از متفاوت مكانهايي به را فلورنتينو و گرفت دست در را عمل ابتكار پسرك ، بعد به آن از.  دهد شرح برايش جزييات
 ماه دو هنوز.  رفتند پيش ، بود كرده تعيين فلورنتينو كه محلي شرق مايلي بيست در قديمي كانال مسير از آنها.  برد ، بود نظرش
 با توانست نمي آريزا فلورنتينو.  ماند آب زير معمول حد از بيشتر يوكاليدز ، باراني هاي ظهر از بعد از يكي در كه بود نشده سپري
 پسرك تا كشيد طول ساعت نيم تقريباً.  كرد مي تغيير قايق جاي ، هرموج با و دارد نگه ثابت جايي در را قايق پاروها از استفاده
 در و آورد بيرون درخشان گوهر تكه دو ، دهانش از آنگاه.  انداخت آن درون به را خود و آمد باال ، گرفت قايق لبه به را دستش
 . اورد مي حساب به خود شاهكار براي مناسب پاداشي را آنها انگار.  گرفت همسفرش چشمان برابر

 

 

 با را چيز همه و برود آب زير خودش بتواند تا بگيرد ياد را غواصي و شنا زودتر چه هر بايد كه فهميد آريزا فلورنتينو لحظه همان
 به شده غرق كشتيهاي تعداد ، دريا كف بر و مرجانها ميان در ، متري هجده عمق در كه بود گفته او به يوكاليدز.  ببيند چشمانش

 همه چرا دانست نمي ضمن در. ندارد وجود آنها شمارش امكان ، دريا قعر در رفتن فرو بار سه يا دو در كه است زياد اي اندازه
 نزديك فرورفته آب زير به تازه كشتيهاي و اند مانده سالم همچنان ، گذرد مي آنها شدن غرق از سال چندين كه اين با كشتيها
 آنها از تعدادي و اند نديده آسيبي هيچ هم بادبانها حتي كه كرد مي اظهار او.  روند مي بين از و شوند مي پوسيده سرعت به ، ساحل

 ياد به را همه امر اين و درآيند صف به اند خواسته خودشان انگار كه اند شده چيده رديف به هم كنار در اي گونه به دريا كف در
 همان ، شناساني قابل كشتي تنها كه بود گفته پسرك.  اند شده غرق كه روزي همان يعني ، اندازد مي ژوئن نهم روز ظهر از پيش
 كشتيها ساير از بيشتر بسيار ، حال عين در ولي ، شده نوشته كشتي انتهايي بخش در طاليي حروف با آن نام زيرا است خوزه سان
 كه ديده غذاخوري سالن در گرفتار را بزرگي پاي هشت گفت مي او.  است ديده آسيب و گرفته قرار انگليسي توپهاي اصابت مورد
.  ندارد امكان رهايي گرنه و ، كرد قطعه قطعه را درازش پاهاي بايد ، حيوان كردن آزاد براي و است نداشته آمدن بيرون براي راهي
 سپس و افتاده دام به نداشته كافي رشد كه زماني در احتماالً كه بود باور اين بر و زده تخمين سال سيصد هم را پا هشت سال و سن
 فرمان اتاق در ويژه لباسهاي همان با نيز را كشتي خداي نا اسكلت پسرك.  بيايد بيرون است نتوانسته انگيز حيرت رشد دليل به

 از است نتوانسته ولي بوده خود دادن نجات به قادر ناخدا احتماالً.  شد مي كج طرف آن و طرف اين به امواج حركت با كه بود ديده
 واپسين كه مانده پايين آن در اي اندازه به نتيجه در ، بگريزد موقع به و كند صرفنظر بزرگي گنج چنان و گرانبها سنگهاي همه آن

 باكره تصوير با طاليي مداليون يك و زمرد انگشتر يك ، داشت كافي مدارك اظهاراتش براي يوكاليدز.  است كشيده را نفسهايش
 از پيش كه نوشت دازا فرمينا براي گنج درباره اي نامه فلورنتينوآريزا ، كشف اين از پس اندكي.  بود زده زنگ آن زنجير كه مقدس

 مورد اين در معموالً دازا لورنزو پدرش واقع در.  بود باخبر بادباني كشتي غرق ماجراي از دازا فرمينا.  رسيد دستش به بازگشت
 در.  سازد خارج دريا از را گنج آلماني غواص تعدادي با همراه ، پول مقداري آوري جمع با كرد مي اميدواري اظهار و گفت مي سخن
 را انگاره اين ، دانشگاه تاريخ رشته دانشجويان از تعدادي اينكه جمله از داشتند تأثير نيز ديگري عوامل ، دازا لورنزو اقدام تعويق
 در موجود گنجينه همه كه شاهزادگان از يكي كه اي افسانه.  نيست افسانه جز چيزي ، كشتي شدن غرق ماجراي كه كردند مي تبليغ
 و ساخته ، سلطنتي خزانه از سرقت داشتن نگه پنهان منظور به ، بود دزديده را آنها و كرده تخليه شدن غرق از پيش را كشتي

 فلورنتينو ادعاي مورد ژرفاي در نه و ، دارد قرار دريا متري دويست عمق در بادباني كشتي كه بود شنيده دازا فرمينا.  است پرداخته
 به شده بزرگنمايي هم را خبر اين ، شاعري و شعر در جوان مرد آميز اغراق تراوشهاي به توجه با بنابراين.  متري بيست در آريزا
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 مي نشان را اكتشاف جزييات كه كرد دريافت مورد اين در متعددي هاي نامه كه زماني ، حال اين با.  شد خوشخال و آورد حساب
 . است شده جنون دچار محبوبش مرد احتماالً كه گفت خود دايي دختر برانداسانچز هيلده به ناگزير ، دادند

 

 كه رسيد جايي به كار نتيجه در و گشت مي باز قايق به بيشتري مدارك با رفت مي آب زير به بار هر كاليدز يو مدت اين طول در
 بياورند فراهم مناسب اي بودجه داشتند تصميم بلكه ، نداشت اهميتي جوان جستجوگران براي ها انگشتر و ها گوشواره تعداد ديگر

 . بكشند بيرون آب از ، آنها در موجود هاي گنجينه همه با را شده غرق كشتي فروند پنجاه هر و

 

 از و كرد تعريف مادرش براي را داستان ، استخراج در كمك دريافت منظور به آريزا فلورنتينو كه يافت ادامه اي لحظه تا ماجرا اين
 نشانه منظور به را گوهرها از تعدادي آريزا فلورنتينو.  باشد رسان ياري تواند مي كه جايي تا رؤياهايش به دستيابي در خواست او

 بي ولي ، رنگ زرد فلزاتي ، طالها شد متوجه زود خيلي.  زد دندان آنها به طالها آزمايش براي و گرفت او از فرزندش صداقت هاي
 استفاده سوء پسرش سادگي از فردي كه نداشت ترديدي.  نيستند رنگين هاي شيشه جز چيزي هم انگشترها نگين و هستند ارزش

 . كرد اعالم او به صراحت با را موضوع اين.  كند مي برداري كاله واقع در و

 در بعد يكشنبه تنها نه ولي.  است نكرده خالفي كار هيچ مورد اين در كه كرد ياد سوگند و زد زانو آريزا فلورنتينو برابر در يوكاليدز
 . شد ناپديد ديد گستره از هميشه براي و نشد ديده ماهيگيران اسكله در نيز بعد روزهاي بلكه ، نيافت حضور مقرر محل

 

 براي هم او ، كرد نمي ياري اقبال و بخت اگر كه انداخت خطر به شدت به را آريزا فلورنتينو جان خطرناكي ماجراي آن، از پيش
 موجب و كرد وزيدن به شروع شديدي طوفان ناگهان ، بودند رفته دريا به قايق با يوكاليدز با همراه كه شبي ، شد مي ناپديد هميشه

 . بردند پناه فانوس برج به هردو و داد نجات را جانشان روشن دريايي فانوس خوشبختانه.  شد آنها غافلگيري

 

 و خشكي شگفتيهاي مورد در دريايي فانوس مسئوول مأمور با و رفت مي آنجا به ظهر از بعد روزها اغلب آريزا فلورنتينو زمان آن از
 فلورنتينو زندگي در را اي عمده تغييرات ارتباط و آشنايي همين.  داشت موارد اين در زيادي اطالعات مأمور.  كرد مي گفتگو دريا
 ياد ، نفت پيتهاي و چوب زيادي مقدار از استفاده با را فانوس داشتن نگه روشن طريقه جوان مرد مدت همان در.  كرد ايجاد آريزا
 استفاده و دلخواه جهت به را نور تاباندن روش همچنين.  بردند مي كار به را سوختي چنين ، برق از استفاده و كشف از پيش.  گرفت

 به نتوانست شخصي كارهاي دادن انجام براي مأمور كه باري چند در و آموخت خوبي به فانوس نور كردن زياد كمو براي آينه از
 مي معموالً كه بود چنان زمينه اين در او پيشرفت.  كرد راهنمايي را كشتيها و ايستاد او جاي به صبح تا شب ، بيايد كارش محل

 خاموش و روشن با را آنها ناخدايان دادن پاسخ نحوه و بشناسد چراغهايشان روشنايي ميزان يا ، بوق صداي از را كشتيها توانست
 . بزند حدس ، چراغها كردن
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 اشراف و اعيلن هاي خانه كه نشين شاهزاده ساحلي منطقه در.  شد مي تازه كاري سرگرم نيز هفته سايرروزهاي ، ها يكشنبه از غير
 دو در بخش دو اين.  بودند كشيده ديوار را آن وسط و تعيين مجزا بخش دو ، مردان و زنان كردن شنا براي ، داشت قرار آنجا در

.  رفت مي نشانه را زنانه بخش كه بود كرده نصب برج در را دوربيني فانوس مأمور.  داشتند قرار دريايي فانوس چپ و راست سمت
 پوشيدن با ، هستند نظر تحت دانستند نمي كه زنان.  كند چراني چشم و برود آنجا به سكه يك پرداخت با توانست مي كس هر

 نوع همان از ، كوتاه لباسهاي هم اي عده.  كردند مي استراحت ، آفتابگير چترهاي زير و ساحل در آبتني از پس جديد مايوهاي انواع
 ساحل در لباسها همان با نيزاغلب سالخورده خانمهاي.  زدند مي قدم ساحل در و داشتند برتن ، پوشند مي خيابانها در معموالً كه

 به. نشوند فرزندانشان مزاحم و نيايند طرف آن به غريبه مردان بودند مراقب زدندو مي چشم بر عينك اغلب و يافتند مي حضور
 بود اين امر واقعيت.  كند چراني چشم و برساند آنجا به را خود آبي زير شناي با مردي مبادا كه داشتند نظر زير را ديا سطح ويژه
 برج ولي.  نبود شد، مي هويدا خيابانها در آنچه از بيشتر چيزي هرگز ، آمد مي چشم به دوربين پشت از و برج فراز از آنچه كه

 . چيدند مي را لذت ممنوع ميوه خودشان قول به و آمدند مي آنجا به يكشنبه روزهاي اغلب كه داشت مشترياني همواره فانوس

 اندوه از رهايي منظور به بلكه ، چراني چشم خاطر به صرفاً نه را كار اين ولي ، آمد مي شمار به افراد همين از نيز آريزا فلورنتينو
 زيادي تالش از پس بلكه ، نبود اي جاذبه چنين وجود دليل به نيز دريايي فانوس مأمور و آريزا فلورنتينو ميان دوستي.  داد مي انجام
 را مكاني هيچ ، نشد موفق و داد نشان خود از او جاي به ديگري دختر برگزيدن و دازا فرمينا كردن فراموش براي جوان مرد كه

 خواست عمويش لدون و مادرش از كه كرد عادت آنجا به چنان نيز بعد مدتي.  دانست نمي يافتن آرامش براي فانوس برج از بهتر
 آمد در.  داشتند خصوصي صاحباني بلكه ، نبودند دولت به متعلق دريايي فانوسهاي دوران آن در.  بخرند برايش را فانوس برج

.  گرفتند مي وارداتي كاالهاي ميزان و كوچكي يا بزرگي با متناسب ، كشتيها از وروديه عنوان به كه شد مي تأمين پولهايي از برجها
 به موفق نتيجه در و نبودند موافق كار اين با لئون و مادرش ولي ، دانست مي شرافتمندانه بسيار را آمدي در چنين آريزا فلورنتينو

 خارج خصوصي مالكان دست از دريايي فانوس برجهاي ، كرد پيدا را آنجا خريدن توانايي خودش كه بعد سالها.  نشد برج خريد
 . بود گرفته قرار دولت اختيار در و شده

 

 فانوس پديده و گنجينه كشف شده، غرق كشتيهاي. نبودند بيهوده  هم زياد ، آريزا فلورنتينو رؤياهاي و سرگرميها ، حال عين در
. بگذارد سر پشت را سخت دوران آن و نيفتد پاي از دازا فرمينا غياب در كردند كمك جوان مرد به كه بودند هايي انگيزه دريايي،

 .رسيد او به دخترك الوقوع قريب بازگشت خبر رفت، نمي انتظار هرگز كه اي لحظه در

 نبود، مناسب دريايي، سفرهاي براي فصل آن. بازگردد خانه به گرفت تصميم هاچا، ريو در اقامت طاليي دوران از پس دازا لورنزو
 سفر، طول در. داشت كهنه دكل دو و بود قديمي بسيار فرمينا، و لورنزو حامل كشتي. بپذيرد را خطر اين داد ترجيح لورنزو ولي

 برخورد از ناشي تكانهاي. رفت نخواهد جلو به هرگز كشتي رسيد مي نظر به كه وزيدند مي مقابل سمت از چنان سهمگين طوفانهاي
 تا بودند بسته ديواري تختخواب به طناب با را دخترك. برساند صبح به را دردناك شبي دازا فرمينا كه شد موجب بزرگ، امواج با

 .نشود او خوردن سو آن و سو اين به يا افتادن موجب كشتي شديد تكانهاي

 آور خفقان و گرم هواي و كننده مشمئز بوي. نيامد بيرون دهانش از زرداب جز چيزي ولي شد، تهوع حالت دچار زيادي دفعات
 شده پاره بود، شده بسته تختخواب به آن با كه طنابي ، كشتي تكانهاي اثر بر كرد احساس نيز بار چند. آزرد مي را او كابين داخل
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 شدن غرق حال در كشتي كه دادند مي اطالع وسيله اين به انگار. شنيد مي عرشه از را آميز التماس هاي ناله و فريادها صداي. است
 كه بود شبي تنها گذشته، سال سه در. رسيد مي گوش به كناري تختخواب از كه بود پدرش هاي خرناسه صداي بدتر، همه از. است

 دراز ننو روي فلورنتينو او، خالف بر. بينديشد آريزا فلورنتينو به توانست نه و شد خوابيدن به موفق نه ، ناراحتي و ترس شدت از
 .كرد مي شماري لحظه محبوب، رسيدن براي و بود كشيده

 زنجير صداي. رفت فرو عميقي خواب به بعد لحظاتي دازا فرمينا. شد حاكم دريا بر آرامش و رفت بين از طوفان دم، سپيده از پيش
 بارانداز به آريزا، فلورنتينو ديدن اميد با و رفت كابين پنجره پشت به گشود، را طناب. كرد بيدار خواب از را دخترك كشتي، لنگر

 شاخه بر بامدادي خورشيد رنگ طاليي نور. بودند ايستاده نخلها زير كه كرد مشاهده را گمرك مأموران تنها محوطه، در. نگريست
 از پيش شب كه ريوهاچا اسكله پوسيده هاي پاره تخته دور، مسافتي در و بارانداز ديگر سوي در. تابيد مي درختان برگهاي و ها

 .خورد مي چشم به بودند، كرده حركت آنجا

 تصوير به ذهن در را حركت از پيش روز سپس و كشتي در حضور سخت لحظات و گذراند حيرت و بهت در را روز آن مدت بقيه
 نبود، كشتي با سفر جز راهي بازگشت، براي. زدند مي را هميشگي حرفهاي همان و بودند آمده وداع براي زيادي مهمانان. كشيد
 همه به كه داخلي جنگهاي تشديد آن، بر عالوه و كشيد مي طول هفته دو الاقل قاطر، پشت بر كوهستاني هاي جاده از عبور زيرا

 تا يافتند حضور اسكله در دوستان و خويشاوندان همه بنابراين. داشت پي در زيادي مخاطرات بود، كرده سرايت كاراييب استانهاي
 و گريه با همراه وداع، لحظات. بود نمانده كابين در آنها براي جايي كه بود زياد اي اندازه به سوغاتي هاي بسته. كنند بدرقه را آنها
 اظهار را خود رضايت ، هايشان تپانچه با جمعي دسته شليكهاي با مردان كشتي، حركت لحظه در و شد سپري دلتنگي اظهار و زاري

 .داد پاسخ آنها به عرشه روي از خود، تپانچه با تير پنج شليك با نيز دازا لورنزو و داشتند

 موجب امر همين و داشت خوش اي رايحه دريا. وزيد مي موافق بادي و بود صاف هوا زيرا ترسيد، نمي دازا فرمينا حركت، آغاز در
 نمي ديده او واقعي چهره و داشت صورت بر ماسكي كه ديد را آريزا فلورنتينو رؤياهايش در. برود خواب به آرامي به دخترك شد
 ناخدا اتاق در را پدرش و رفت عرشه روي شتابان. پريد خواب از دخترك و كرد وزيدن به شروع شديد طوفان ناگهان سپس. شد

 به بازگشت بر مبني تصميمي هوا، خرابي عليرغم كه دريافت نگاهش از. بود شده مست اندكي و خورد مي مشروب كه يافت
 .ندارد ريوهاچا

 به كشتي. آزرد مي را مشام كيلومتر، چند تا بندر مشمئزكننده بوي. بود اسكله به ورود حال در فرمينا و دازا لورنزو حامل كشتي
 هاي پله روي آريزا فلورنتينو. كرد خيس را جا همه و گرفت در تندي باران ناگهان. رفت مي پيش به كشتيها ساير ميان از آرامي
 .كرد مي تماشا آنيماس الس خليج به را دكل دو داراي كشتي ورود و بود ايستاده پستي دفتر

 از پيش روز. انداخت لنگر و رسيد اسكله كنار به كه شد نزديك اي اندازه به. بودند شده حركت بي و خيس باران زير بادبانهايش
 يك جوي، بد اوضاع دليل به كشتي كه بود يافته اطالع لحظه آن در ولي كشيده، انتظار كشتي رسيدن براي صبح يازده ساعت تا آن
 از چشم. كشيد مي انتظار پستي دفتر هاي پله روي صبح، چهار ساعت از روز آن بنابراين. كند مي حركت ريوهاچا از ديرتر روز

 اواسط در قايق. داشت نمي بر دهند، نمي راه دل به خطرناك دريايي سفر آن از هراسي بود معلوم و داشت سرنشين پنج كه قايقي
 .رساندند ساحل به را خود زحمت به و شنا با ناگزير سرنشينان. نشست گل به ناگهاني و تند طوفاني وزش اثر بر راه،
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 همين به. بود بيهوده انتظار اين ولي شود، قطع باران شايد تا ماندند انتظار به كشتي در صبح هشت ساعت تا پدرش و دازا فرمينا
 ديگر و بود رفته فرو آب در كمر تا دازا فرمينا. رفتند پيش ساحل سوي به و شدند قايق بر سوار ديگر، مسافر سه با همراه دليل
 چنان. رساند اسكله به و گرفت دست روي را او و شتافت دخترك كمك به پوست سياه كارگري ولي نداشت، اسكله به رسيدن توان
 .نبود تأثير بي شناسايي، عدم اين در دازا فرمينا بلوغ و رشد البته. نشناخت را او آريزا فلورنتينو كه بود شده خيس

 خدمتكاري كمك به بود، شده كثيف بسيار نتيجه در و نكرده زندگي آن در كسي زيادي مدت كه خانه به ورود از پس دازا فرمينا
 .كرد مرتب و تميز دقت به را جا همه پالسيديا، گاال نام به پوست سياه

 آماده آنها زندگي براي را خانه تا رساند آنجا به نشين برده محله از را خود دخترش، و دازا لورنزو بازگشت خبر شنيدن با خدمتكار
. بود داده نيرو او، به عشق و شده اليق و جوان زني به تبديل بلكه نبود، گذشته مظلوم و پا و دست بي دختر آن ديگر فرمينا. كند

 نظير بي شهامتي كرد مي احساس و ترسيد نمي پدرش از ديگر. زدود مي ديوار و در از را عنكبوت تارهاي و خاك و گرد مصممانه
 لورنزو بودند، نشسته غذاخوري بزرگ ميز سر بر كه هنگام شب. بدهد تكان خود انگشت اشاره با را دنيا تواند مي و است كرده پيدا
 .آورد مي جا به را مذهبي مراسمي انگار كه داد انجام چنان را كار اين. سپرد دخترش به را خانه امور اداره رسمي طور به

 !گردانم مي باز تو به را زندگي كليدهاي من ـ

 دانست مي. پذيرفت را مسؤوليت اين آگاهانه ، رفتار اين با و فشرد را پدرش دست بود، گذاشته سر پشت را سالگي هفده كه فرمينا
 .كند استفاده عشق، پرنده رهاسازي براي تواند مي آزادي اين از

 به و گشود را پنجره. شد يأس و نااميدي دچار خانه، به بازگشت از پس بار، نخستين براي برخاست، خواب از كه هنگامي بعد، روز
 نشست مي آن روي آريزا فلورنتينو كه نيمكتي و سر، بدون مجسمه همان با كوچك پارك. باريد مي باران همچنان. نگريست بيرون

 شوهر را او بلكه دانست، نمي دسترس از دور را خود محبوب ديگر دخترك. داشت قرار برابرش در كرد، مي مطالعه شعر كتاب و
. است داده دست از فلورنتينو از بودن دور دليل به را زيادي فرصتهاي كرد مي احساس. دانست مي روحش و جسم مالك و آينده
 كرده ور شعله فلورنتينو به نسبت قلبش در را عشق شعله خداوند. بود شده آشنا آن سختيهاي با و كرد مي درك خوبي به را زندگي
 روي نيز باراني روزهاي حتي همواره جوان مرد. كرد مي نااميدي و شگفتي احساس ديد، نمي پارك در را محبوب اينكه از ولي بود،

 متوجه زود خيلي ولي لرزيد، خود بر فكر، اين از لحظاتي باشد، مرده شايد انديشيد نخست. ماند مي انتظار به و نشست مي نيمكت
 زمان او و بودند تماس در نامه و تلگراف توسط هم با پيش روز دو همين كه آورد ياد به زيرا است، انديشيده احمقانه چه شد

 بازگشت، از پس را ارتباط برقراري نحوه هايشان، نامه در بودند كرده فراموش البته. بود داده اطالع وسيله همين به را بازگشتشان
 .كنند تعيين

 بعد، مدتي. بشناسد را دخترك بود نتوانسته اسكله در زيرا اند، گشته باز خانه به آنها دانست نمي آريزا فلورنتينو كه بود اين واقعيت
 از را خانه شب همان اند، رفته و كرده حركت جمعه روز آنها كه داد اطالع او به هاچا ريو پستي دفتر مسؤول دوشنبه روز يعني

 .شد خاموش سپس و روشن اتاقها از يكي چراغ كه كرد مشاهده و گرفت نظر زير دور مسافتي

 از خروسها بانگ با آريزا ترانزيتو. داشت شدن عاشق روزهاي نخستين همچون احساسي. نخوابيد صبح تا و رفت خانه به شب آن
 ، شد مشغول جستجو به بالفاصله. رفت مي حياط به كه بود ديده را او شب نيمه. شد نگران نديد، را پسرش چون و برخاست خواب
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 پرداخته دريا و باد براي عاشقانه اشعار و ها ترانه خواندن به سپيده، دميدن تا و رفته اسكله به جوان مرد. نيافت را فلورنتينو ولي
 دازا فرمينا براي چگونه كه رفت فرو انديشه اين به و نشست ميزي سر بر يافت، حضور پاروكيا كافه در صبح، هشت ساعت در. بود
 .لرزيد خود بر و شد كنده جا از قلبش گذشت، مي آنجا از كه فردي مشاهده با ناگهان. بفرستد گويي آمد خوش پيام

 نخستين براي. داشتند حضور كليسا مقابل بزرگ ميدان در داشتند، دست در كه سبدهايي و پوست سياه خدمتكار همراه دازا فرمينا
 بود ريخته چپ شانه روي را بلندش گيسوان. بود شده متين و زيبا، ، قامت بلند بسيار. ديد مي مدرسه روپوش بدون را محبوبش بار،
 روي از برخاستن توان كه بود شده زده شگفت چنان آريزا فلورنتينو. نداشت بلوغ از پيش و مدرسه دوران به شباهتي ديگر و

 .بود شده ناپديد ميدان پيچ در دازا فرمينا كه دويد بيرون كافه از و گرفت نيرو اي لحظه. نداشت محبوب دنبال به رفتن و صندلي

. شد لذت در غرق فرمينا، خراميدن بهتر، عبارت به يا رفتن راه شيوه از. پرداخت آنها تعقيب به شود، ديده اينكه بدون و آرامي به
 با پالسيديا گاال حال، همان در. رفت مي پيش به و گذشت مي مردم ميان از خود، ويژه سادگي با اطراف، به توجه بي دخترك
 خريدن براي گذشته در دازا فرمينا. كوشيد مي ارباب به رسيدن براي و زد مي تنه ديگران به داشت، دست در كه سنگيني سبدهاي
 مسؤوليت دازا لورنزو زيرا بود كم بسيار معموالً آنها شده خريداري اجناس مقدار ولي آمد، مي بازار به اش عمه با همواره اجناس،
 مي و كرد مي انتخاب خود نيز را خانه ساكنان لباس حتي و خوراكيها، تا منزل مبلمان از و داشت عهده بر را نياز مورد وسايل خريدن
 آرزوهايش از كه كاري داشت، خريدن و كردن انتخاب حق و بود آمده بازار به بار نخستين براي اينكه از دازا فرمينا بنابراين. خريد

 .بود راضي و خوشحال آمد، مي حساب به نوجواني دوران در

 پياده در كه گداياني التماس به بفروشند؛ ابدي عشق معجون كوشيدند مي كه مارگيران اصرار به توجهي پيشروي حال در دخترك
 را آموز دست تمساحي كرد مي تالش كه دروغين سرخپوستي به و بود؛ جاري خون پايشان و دست از و بودند كشيده دراز ها رو

 و رفت مي داشتند حراجي اجناس كه فروشگاههايي به گزيد، مي بر دقت به را الزم وسايل حركت، مسير در. نداشت كند، عرضه
 برابر در و آورد مي در كوليها شكل به را خود پوشيد، مي را ابريشمي بلند لباسهاي انواع. داشت مي بر خواست، مي كه را وسايلي

 خود و داشت مي بر رنگي بادبزني و كرد مي نصب شانه موهايش به. بخندد خود غريب و عجيب ظاهر به تا ايستاد مي ديواري آينه
 برداشت را آن سرپوش ديد، نمكسود ماهيهاي شاه حاوي اي بشكه فروخت، مي وارداتي غذايي مواد كه فروشگاهي در. زد مي باد را
 .بود گذرانده ناگا دالسيه خوان سان در كه افتاد خردسالي دوران ياد به ماهيها رايحه استشمام از و

 ادويه به سپس و خريد دانه بي كشمش بسته دو. برداشت را آن از شيشه دو.  داد مي بيان شيرين مزه كه چشيد هم را سس نوعي
 و زنجبيل ميخك، گل مقداري. كند استشمام را آنها رايحه تا كرد آسياب دستش كف را كوهي پونه و گلي مريم و رفت فروشي
 و كرد انتخاب دستشويي صابون چند فرانسوي، بهداشتي و آرايشي لوازم فروشگاه در. خريد هم اوكاليپتوس شده خشك برگ

 را سيگار زننده بوي كه داد او به قرص عدد يك و ماليد خوشحال مشتري گوش پشت را پاريس از شده وارد عطر آخرين فروشنده
 .برد مي بين از

 مي انجام سرعت با را كارها ضروري، و الزم وسايل انتخاب در ولي كرد، مي معطل زياد اجناس، خريد و انتخاب موقع در دازا فرمينا
 روز دانست مي كه ف زفا شب هاي مالفه براي چلوار و شلوار براي پارچه. خريد آريزا فلورنتينو براي هم چيزهايي روز همان. داد
 چانه اجناس، خريدن هنگام در. بخشيد خواهد آنا به ابدي لذت و گرفت خواهد خود به را آنها كرده عرق بدن رايحه عروسي از بعد
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 روي آنها كه زماني داران مغازه و پرداخت مي طال هاي سكه با را كاالها بهاي. شود صاحب را اجناس بهترين پول كمترين با تا زد مي
 .بردند مي لذت صدايشان شنيدن از چرخاندند، مي آزمايش منظور به فروشگاه پيشخوان

 نزديك اي اندازه به و كرد مي استفاده فرصت از گاهي. خرد مي چيزهايي چه دخترك كه ديد مي. بود مراقب دور از آريزا فلورنتينو
 از چنان نيز بار يك. ببيند بود، پوست سياه خدمتكار دست در كه سبدي داخل در را شده خريداري اجناس توانست مي كه شد مي

 او نتوانست نگريست، مي جلو به تنها گرفته باال سري با كه دازا فرمينا. كرد استشمام را او عطر رايحه كه گذشت دازا فرمينا نزديك
 كفشها، صداي شنيدن رفتار، مشاهده با ديگران چرا دانست نمي كه بود متفاوت و زيبا چنان دخترك آريزا، فلورنتينو نظر از. ببيند را

 پيش جرأت منظره، اين از بردن لذت عليرغم جوان مرد. شوند نمي ديوانه خودش مثل او، لبخند و مواج، گيسوان زيبا، روسري
 آريزا فلورنتينو رسيد، طاقدار گذر به دخترك كه هنگامي. بزند هم بر را طبيعي حالت آن مبادا ترسيد مي واقع در. نداشت آمدن

 .شدند مي مشغول كار به و نشستند مي نويسان عريضه گذر، آن در. كند گم را او محوطه، شلوغي در است ممكن كه انديشيد

 در گذر اين. نيست محجوب و جوان زنان و دختران براي شايسته مكاني گذر، اين كه بودند باور اين بر همكالسيهايش و دازا فرمينا
 سر پر را فضا كشيد، مي را آنها االغ كه كوچكي گاريهاي و ها كالسكه ، ها درشكه و بود كوچك ميداني كنار در طاقداري سالن واقع

 به نويسان عريضه كه هنگامي همان. بود شده داده آنجا به استعمار دوران از نويسان عريضه گذر نام. كردند مي شلوغ و صدا و
 دريافت با تا ماندند سواد بي مشتريان انتظار در و آمدند آنجا به آنها، روي اي پارچه و زده كش آستينهاي ها، جليقه با تدريج

 .بنويسند نامه برايشان اندك، دستمزدي

 كارتهاي و نامه، شهادت حال، عرض شكايت، مقاله، نوشتن جمله از ديگري كارهاي دلدادگان، براي عاشقانه هاي نامه بر عالوه
 قاچاق، اجناس گرد دوره فروشندگان بلكه نبودند، گذر آن بدنامي موجب نويسان، عريضه. دادند مي انجام نيز تسليت و تبريك
 اين. آوردند مي بار به رسوايي محل آن در بارداري، از جلوگيري وسايل و سوسمار، روغن انگيز، ت شهو كرمهاي مستهجن، تصاوير
 .داشت هم زيادي مشتريان و شد مي وارد بندر آن به اروپا از كشتي با معموالً اجناس

 ها، بچه پسر كه رسيد مكاني به و برد پناه طاقدار گذر به يازده، ساعت در خورشيد، تند حرارت از فرار منظور به دازا فرمينا
 شيريني و جادوگر پزشكان دوم، دست كتابهاي فروشندگان فروشان، پرنده آنها، كنار در. زدند مي واكس را رهگذران كفشهاي
 :زدند مي فرياد گوشخراش صداي با آخريها، اين كه داشتند حضور گرد دوره فروشان

 !ببر شيريني عسل، و قند از بهتر معشوق براي ـ

. كرد جلب را نظرش آن، مركبهاي ويژه به افزار، نوشت فروشگاه يك در موجود اجناس و گذشت آنها كنار از تفاوت بي دازا فرمينا
 خطوط كه فسفردار مركب كننده؛ مأيوس و تسليت هاي نامه نوشتن براي ، سياه مركب عاشقانه؛ هاي نامه نوشتن براي قرمز، مركب
 خواست مي دلش. شد مي ظاهر گرما، با تماس اثر بر تنها كه نامرئي مركب و بود؛ رؤيت قابل تاريكي در شبها ، آن با شده نوشته
 نكرد انتخاب را كدام هيچ فراوان، تفكر از پس ولي. كند شگفتي دچار و سرگرم را آريزا فلورنتينو بتواند تا باشد داشته را آنها همه
 نان دار، ورق زر شكالت فرشته، موي. برگزيد را عدد شش نوع، هر از. خريد شيريني آنگاه. رفت رنگ طاليي مركبي سراغ به و

 دست در كه گذاشت سبدي در را آنها همه ملكه، شيريني و ژاپني، شيريني اي، نشاسته شيريني دار، كنجد شيريني اي، خامه
 و پوست سياه زني حال همان در. كرد مي منقلب را حالش رهگذران، بدن عرق بوي و ها مگس هجوم. بود پوست سياه خدمتكار
 آناناس دازا فرمينا. كرد تعارف او به كارد نوك با را آناناس اي تكه و آمد پيش داشت، سر بر رنگارنگي روسري كه برخورد خوش
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 را آريزا فلورنتينو صداي سر، پشت از. شد خشك خود جاي بر ناگهان و انداخت اطراف به نگاهي. گذاشت دهان به و برداشت را
 :شناخت مي را آن خودش تنها كه صدايي شنيد،

 .نيست تاجدار الهه حضور براي خوبي مكان اينجا ـ

 به لبان و كبود اي چهره عينك، بزرگ هاي شيشه با را جواني نزديك، بسيار مسافتي در و نگريست عقب به زدگان صاعقه همچون
 اينكه جاي به. بود ديده حالت همان با را او بودند، آمده گرد عبادت براي كليسا در كه مردمي ميان در بار نخستين. ديد فشرده هم

 چگونه كه انديشيد درماندگي با. است شده مرتكب بزرگي اشتباه چه كرد احساس ناگهان كند، بيخود خود از را او عشق، نيروي
 به اميدوار طوالني، چنين دوراني سماجت، با و دهد جاي خود دل در عشق عنوان به را زشتي و حقير موجود چنين است توانسته
 باشد؟ او وصال

 :آورد زبان بر اختيار بي را عبارت اين بعد، لحظاتي

 !بيچاره مرد. من خداي ، آه ـ

 دور خود از را او داد، تكان را دستش دازا، فرمينا ولي برود، او دنبال به يا براند، زبان بر كالمي بزند، لبخند كوشيد آريزا فلورنتينو
 :گفت نااميدانه و راند خود زندگي از كرد،

 !كن فراموش لطفاً! ... نه ـ

 گاالپالسيديا و نوشت سطر دو در اي نامه دازا فرمينا برد، مي سر به نيمروزي خواب در دازا لورنزو كه هنگامي روز، آن ظهر از بعد
 :بود چنين نامه متن. كرد روانه آريزا فلورنتينو به آن رساندن براي را

 »... نبود بيش توهمي داشت، وجود ما ميان آنچه فهميدم ديدم، را تو كه امروز «

 ، ها نامه خواست جوان مرد از و بود فلورنتينو شعرهاي و عاشقانه، هاي نامه ، تلگرافها همه حامل پيام، آن از غير پالسيديا گاال
 بافته گيسوان و قديسان، مدالهاي كالور، پدرو سان رداي پارچه خشكيده، برگهاي اسكوالستيكا، عمه دعاي كتاب دازا، فرمينا هداياي

 .بدهد پس بود، بسته مدرسه روبان با كه را سالگي پانزده شده بريده و

 پالسيديا گاال ولي ببرد، اربابش براي را اي نامه كرد التماس خدمتكار به. بود رسيده جنون مرز به ناراحتي شدت از آريزا فلورنتينو
 هم باز آريزا فلورنتينو. نپذيرفت را جوان خواهش و گرفت را ارسالي هداياي و ها نامه تنها كرد، عمل دازا فرمينا دستور طبق بر

 حرف او با كلمه چند بتواند تا بدهد تحويل و بياورد خودش را هدايا و ها نامه همه دازا فرمينا بافته گيسوي از غير كه كرد التماس
 .نداد پوست سياه خدمتكار به را دخترك گيسوان حال، اين با. كرد رد را تقاضا اين پالسيديا گاال هم باز ولي بزند،

 دقيقه پنج تنها كرد خواهش و رفت دازا فرمينا نزد گذاشت، كنار را غرور پسرش، شده دگرگون حالت مشاهده با آريزا ترانزيتو
 ...به



www.98ia.com    *** كتابخانه مجازي نودهشتيا   ***   
 

گابريل گارسيا ماركز  –عشق سالهاي وبا    Page 88 
 

 بدون ، شد حاضر دازا فرمينا خانه در پشت فلورنتينو.  پذيرفت را تقاضا اين شرايطي با دخترك. بدهد زدن حرف اجازه فلورنتينو
 ، گذشت و نرمش از اثري كوچكترين مشاهده بدون و بدهند او به نشستن اجازه اينكه بدون. شود دعوت خانه داخل اينكه

 .داد گوش نيز دخترك و زد را حرفهايش

 آويخته اي شيشه قاب درون از را دازا فرمينا شده بريده گيسوان ، مادرش با سخت اي مشاجرا از پس آريزا فلورنتينو بعد روز دو
 ترانزيتو دست به ، گذاشت طاليي هاي نخ داراي مخملي قوطي در يافته تبرك اي هديه همچون را آن ، آورد بيرون اتاقش ديوار به
 .كرد صاحبش خانه روانه را او و داد

 و رو در رو شرايط در زن ديدار به موفق هرگز ، آورد دست به آريزا فلورنتينو كه فراواني هاي فرصت عليرغم بعد به لحظه آن از
 بار ، زن شدن بيوه شب نخستين در روز چهار و ماه نه و يكسال و پنجاه از پس اينكه تا نزد او با حرفي و نشد ديگران حضور بدون
 . گفت سخن خود ابدي عشق از ديگر

 

 3 فصل

 

 زيادي عشاق و هواخواهان ك رفت مي شمار به اي نكرده ازدواج جوانان جمله از سالگي هشت و بيست در اوربينو خوونال دكتر
 خاك به ورود لحظه همان از و بازگشته ميهن به پيشرفته جراحي و پزشكي علوم در مطالعه و اروپا در طوالني اقامتي از پس. داشت
 نكرده تلف بيهوده را اوقاتش و نداده دست از را ها فرصت اي لحظه داد مي نشان كه بود داده انجام ارزشمند چنان كارهايي ، وطن
 افرادي ميان از واقع در. داشت جدي و موقرانه رفتاري و بود شده تصيل براي عزيمت هنگام از تواناتر بسيار بازگشت از پس.  است
 همچون هايي هنر ارائه در حتي. نبود موفق و نكشيد سختي اوربينو اندازه به علوم آموزش در كسي ، رفتند خارج به او با همزمان كه

 عالي مالي پشتوانه و جذابيت با همراه ، برجسته ويژگيهاي همين. . نداشت او با برابري ياراي كسي ، پيانو نواختن و رقصيدن
 بخت از ميان اين در نيز اوربينو خوونال دكتر. شد مي او با همراهي براي آنان اشتياق و دختران عالقه و نظر جلب موجب خانوادگي
 و قيد بدون تسليم و ديد را دازا فرمينا كه روزي تا ماند باقي منزه و پاك همواره ، حال عين در ولي ، بود برخوردار آنها انتخاب
 .شد او جذابيت و رفتار شرط

 هدف كه زماني در. است كرده خانه قلبش در دختر آن عشق كرد نمي باور و شده دچار بيماري نوعي به كرد مي احساس نخست
 نداشت انتظار هرگز ؛ ميكرد اعالم جا همه در و هميشه را اين و بود شهر وضعيت به بخشيدن بهبود اوربينو خوونال دكتر اصلي
 كه دختري دست در دست ، پاييز آخر روزهاي از يكي ظهر از بعد ، كرد مي زندگي پاريس در كه زماني. شود عشق گرفتار چنين

 عشاق آنها. دادند مي گوش آكاردئون خوش نواي به و زدند مي قدم گردو درختان زير خياباني در ، نداشت او به هم احساسي
 بهتر لحظاتي كه كرد نمي تصور كسي. بوسند مي را يكديگر شلوغ هاي كوچه و ميادين ، خيابانها در آزادانه كه ديدند مي را ديگري

 قلبش روي دست ، شد پياده كاراييب سواحل در كه هنگامي ولي ، باشد داشته وجود اوربينو دكتر براي طاليي روزهاي آن از
 هنوز.  كند عوض اروپا در حضور دوران همه با را آنجا در زندگي از لحظه يك حتي نيست حاضر كه گفت خود به قاطعانه و گذاشت
 و ميكند بزرگنمايي را خوش لحظات و فراموش را تلخ خاطرات هميشه انسان قلب شود متوجه كه بود آن از تر تجربه بي و تر جوان

 .شود مي تحمل قابل ، آدمي زندگي ناراحتيهاي دليل همين به
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 و بامها روي نشسته پرندگان ، شد مي نزديك وطن خاك به و بود داده تكيه كشتي عرشه رنگ سفيد و فلزي هاي نرده به كه زماني
 و ميكرد تماشا را شهر مانده عقب و پست مناطق ايوانهاي طنابهاي روي اجتماع پايين طبقات زنان كردن پهن لباس و شستن رخت

 .دارد عهده بر سنگيني مسئوليت چه يافت مي در

 كابينها اخل به مسافران اغلب.  گذشت مي حيوانات الشه ميان از كه بود كرده انتخاب را مسيري اوربينو خوونال دكتر حامل كشتي
 دوخته رنگي خاكي كت جوان پزشك. نشوند ناراحت مرده حيوانات دهنده آزار و كننده مشمئز بوي استشمام از تا بودند برده پناه
 و داشت پاستور جواني دوران محاسن به زيادي شباهت ريشهايش ، بود پوشيده جنس همان از اي جليقه و شتر پشم از شده

 كه را بغضي زحمت به. شد پياده اسكله در و گذاشت پل تخته بر گام موقرانه.  بود زده شانه سرش سوي دو به وسط از را موهايش
 پا و پوشيده يونيفرم سرباز چند به و داد فرو ، بود كشورش اوضاع بودن مساعد نا و ويراني مشاهده از ناشي و فشرد مي را گلويش
.  بودند منتظر ساحل در دوستانش از چند تني با همراه خواهرانش و مادر. دادند مي نگهباني ، خلوت بارانداز در كه نگريست برهنه

 كه زدند مي حرف داخلي جنگ از ناشي بحران از چنان زيرا. آمدند مي آور كسالت او نظر به ولي داشتند، آراسته ظاهري دوستانش
 سراسر. داد مي نشان را سخنانشان نادرستي كه بد لرزشي صدايشان در ولي ، دانستند مي ديگر كشوري به متعلق را آن انگار

. شد مي هويدا اش چهره در تدريج به شدن بيوه از ناشي پژمردگي آثار ولي ، بود كرده رسيدگي ديگران امور به ، اجتماعي زندگي
 : كرد نگراني اظهار نيز فاصله بال و ديد مي پسرش كالبد در را خود وجود انگار لحظات آن در

 ؟ است پريده رنگ موم مثل بدنت پوست چرا - 

 :داد پاسخ دكتر

 .كند مي طور اين را انسان بدن پوست پاريس هواي و آ.  اروپاست در زندگي خاطر به جان مادر - 

 مي داخل به كالسكه پنجره از كه بدي بوي استشمام. نشست بسته در كالسكه در برد مي رنج هوا گرماي از كه حالي در بعد لحظاتي
 به رو لحظه هر سيل برابر در ، ها ماركز قديمي كاخهاي.  داشت خاكستري رنگ ، اقيانوس سطح. نمود مي تحمل قابل غير ، آمد

 فقيرانه ، كوچكتر را چيز همه. بود مشكل ، فاضالب گند بوي از ياس رايحه تشخيص.  داشتند پذير تسليم حالتي ، گدايان افزايش
.  كردند مي آمد و رفت ها زباله انبوه ميان در جمعي دسته صورت به گرسنه موشهاي.  ديد مي عزيمت هنگام از انبوهبارتر و ، تر

 ، نشين شاهزاده محله در واقع خانه تا اسكله ميان طوالني مسير در.  رفت مي پيش و گشود مي راه ها زباله كنار از زحمت به كالسكه
 به را اش چهره ، كرد مي اميدي نا احساس حاليكه در. شود سفر رنج و خستگي زدودن موجب تا خورد نمي چشم به ارزشي با چيز
 .نبيند را اشكهايش مادر تا برگرداند ديگر سوي

 غم راهرا از كه كرد احساس وجود همه با هنگامي را تلخ واقعيت اين اوربينو خاندان اقامت محل ، كاسالوئرو ماركزد نشينان كاخ
 هاي بوته ميان در ها مارمولك.  ديد حياط در را خاشاك و خاك و ، آب از خالي ؛ خورده ترك مرمرين حوض و گذشت خانه انگيز
 مي ديده خوبي به آنها خالي جاي و بودند شده كنده سنگفرشها ميان از مرمر ازسنگهاي تعدادي.  دادند مي جوالن آزادانه ها باغچه
 .بودند شده خراب و شكسته اغلب ، نيز باال طبقه در اصلي اتاقهاي به منتهي سنگهاي. شد
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 اثر بر ، زيست نمي جامعه اشراف طبقات مثل و داشت اي فقيرانه زندگي و بود حاذق پزشكي هم او كه اوربينو خوونال دكتر پدر
 ، خوونال پدر مرگ با.  بود رسانده قتل به پيش سال شش را ناحيه آن مردم اكثريت كه مرضي همان. داد جان وبا بيماري هجوم
 و الغر ، بود كرده كه زيادي هاي ناله و ريخته كه زيادي اشكهاي دليل به خوونال مادر بالنكا خانم. نداشت روح ديگر هم خانه انگار
 دو.  بود برگزيده را نياش و دعا و انزوا در زندگي ، شادي مراسم در شركت و موسيقي آالت نواختن جاي به.  رسيد مي نظر به نزار

 در ف سرور و جشن مراسم در شركت و هنري كارهاي به پرداختن به طبيعي تمايل عليرغم نيز اوربينو خوونال دكتر خواهر
 .بودند شده غرق و رفته فرو ، خانگي تحول و تغيير اين گرداب

 مي را او ف خانه بر حاكم خاموشي و تاريكي. بگذارد هم بر چشم نتوانست حتي ، بازگشت شب نخستين در اوربينو خوونال دكتر
 وارد در از كه جيرجيركي صداي.  كند دور را وحشت و شر عوامل تا كرد فوت خود دور به و خواند ، دانست مي دعا چه هر. ترساند
 چوپان " تيمارستان در كه اي ديوانه زن.  رسيد مي گوش به ، بود شده

 چكه كه آبي صداي.  داد شكنجه صبح تا را وارد تازه جوان مرد كه كشيد مي جيغ چنان ، داشت اقامت آنها خانه مجاورت در»  الهي
 ، جيرجيرك بلند پرشهاي.  كرد مي وحشت ايجاد خانه سرتاسر در كه داشت طنيني چنان ، ريخت مي دستشويي درون به چكه
 صداي ، بامداد پنج ساعت در.  كردند حرام چشمانش به را خواب ، خانه در پدر روح حضور احساس و ، تاريكي از مادرزادي ترس

 دروطن را روز يك حتي اقامت تحمل كه انديشيد لحظه همان در دكتر و.  رسيد مي گوش به خروسها بانگ با همراه جيرجيرك
 تلخي ، جوان دختران توجه و ، يكشنبه روزهاي گردشهاي ، خانواده افراد مهرباني كه نكشيد طولي ولي.  ندارد شده ويران

 ، منطقه در موجود تند بوي ، اكتبر ماه نمك به آلوده فضاي ، هوا گرماي به تدريج به.  بردند بين از را اقامت شب نخستين ماجراهاي
 زود خيلي.  شد آنجا در رايج آيينهاي تسليم و كرد عادت آنها كننده دلگرم سخنان و قرارها و قول و ، دوستان عجوالنه قضاوتهاي
 كه مانده عقب و اندوهبار دنيايي.  همانجاست دنيايش كه انديشيد و يافت محيط رويدادهاي با مواجهه منظور به آسان راهكاري
 . بود گذاشته او عهده بر را آن اصالح مسئوليت و گرفته نظر در برايش خداوند

 

 ساخت شكسته نيمه و قديمي چوبي صندلي و ميز.  بود كار محل عنوان به آن انتخاب و پدر مطب به رسيدگي ، كار نخستين
 سلطنتي آكادمي و پزشكي علوم به مربوط هاي رساله و كتابها همه.  نينداخت دور ، كردند مي ناله ، نشستن هنگام در كه را انگلستان

 نامه تابلوسوگند با همراه را باخته رنگ عكسهاي.  كرد پر فرانسوي جديد كتابهاي با را آنها خالي جاي و برد شيرواني زير اتاق به را
 برهنه بدن روي كه مرگ با نبرد حال در پزشكي عكس تنها.  برداشت ديوارها روي از ، بود شده نوشته گوتيك حروف با كه بقراط
 گوناگوني هاي گواهينامه و مدارك ، آنها كنار در.  بود مانده آويخته ديوار به پدرش پزشكي مدرك تنها با همراه ، بود شده خم زني
 . بود گرفته درخشان هاي نمره با مختلف دانشگاههاي از كه آويخت را

 

 

 برابر در زيرا ، نبود آساني كار ولي ، بگذارد نمايش به كورديا ميزري بيمارستان در را پزشكي كشفيات آخرين تا كرد زيادي تالش
.  كردند مي پيروي باستان دوران خرافات از ، سماجت با ، سنتي هاي شيوه طرفدار پزشكان ، او خدمت و جواني اشتياق و شور

 بستر به رسيدن و بيماري آمدن باال از جلوگيري منظور به آب پر هاي كاسه در بيماران تختخواب هاي پايه دادن قرار چون خرافاتي
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 به ضروريات از ، زيبايي و سليقه رعايت ، كردن عفوني ضد براي زيرا ، عمل اتاق در چرمي دستكش و مناسب لباس پوشيدن يا. 
 شود متوجه تا كند آزمايش را بيماري ادرار بخواهد رسيده راه از تازه و جوان پزشكي كه بپذيرند توانستند نمي آنها.  آمد مي شمار
 به همواره درس كالسهاي در.  اند بوده او اتاقي هم انگار كه كه بزند حرف چنان تروسئو و چاركوت از و نه يا دارد قند مرض كه

 كه اي توصيه ، كنند استفاده شده اختراع تازه شيافهاي از كرد مي پيشنهاد عوض در و گوشزد را واكسنها تزريق خطرات دانشجويان
 شيدايي و شور ، تازه روحيه.  نگريست مي جويانه ستيزه حالت به چيز همه به.  كرد مي شگفتي و حيرت دچار را دانشجويان همه

 همه و ، كردند مي زننده و جلف شوخيهاي ساكنانش كه سرزميني در او متين و موقرانه رفتار ، اجتماعي مسؤوليت درپذيرش
 . داشت مي وا تمسخر به را جوانتر آشنايان و دوستان و شد مي همكارانش نفرت موجب ، او درستكاري و پاكدامني از حاكي كارهاي

 

 بر فاضالبهاي روي خواست مي شهر مقامات از التماس با.  آمد مي حساب به شهر در مقررات و نظم فقدان او ناراحتي بزرگترين
 و جديد بهداشتي آبگذرهاي ، آن جاي به و بپوشانند ، بودند شده شهر موشهاي النه كه را اسپانياييها استعمار از مانده جاي

 دوران در شده ساخته هاي خانه در.  ببرد شهر از دورتر اي منطقه به بلكه ، نكند خالي خليج در را فاضالب كه بسازند سرپوشيده
 ، كردند مي زندگي مرداب مجاور مناطق در كه مردم سوم دو كه حال در ، داشت وجود بهداشتي امكانات داراي توالتهايي ، استعمار

 تابش از ناشي گرماي در كه كردند مي تخليه روباز زمينهاي در را مدفوعشان ، آنان از زيادي تعداد.  بودند بهره بي ، امكانات اين از
 درون به را آن از ناشي غبارهاي ، باشند متوجه آنكه بي مردم ساير و رفت مي اطراف به باد توسط و شد مي خشك ، خورشيد نور

 به و كنند برگزار را مدتي كوتاه اجباري و همگاني آموزش دوره تا كرد زيادي تالش اوربينو خوونال دكتر.  فرستادند مي ششهايشان
 فشار زير را شهر شوراي.  بسازند بهداشتي توالتهاي هايشان خانه در توانند مي چگونه بدهند ياد اطراف نواحي و شهر و ساكنان
 شده آلودگي منبع و لجنزار به تبديل دراز ساليان گذشت با و واقع شهر نزديك كه قديمي دان زباله در را شهر هاي زباله تا گذاشت

 شهر آشاميدني آب بودن ناسالم از همچنين.  كنند خاكستر و بسوزانند شهر از دور مكاني در را ها زباله ، آن جاي به و نريزند ، بود
 . رفت مي شمار به آرزوهايش از يكي ، آب هدايت براي كانالي ساختن و بود آگاه

 

 آب و داشتند زيرزميني انبارهاي آب خودشان كه آمدند مي حساب به كساني زمره در بودند طرح اين مخالف كه افرادي متأسفانه
 چوبي تشت ، دوران آن در ها خانه ضروري وسايل جمله از. بنوشانند يا بفروشند مردم به تا انباشتند مي آنها در را ساالنه بارانهاي

 خمره اين.  رفت مي سفالين هاي خمره درون به و گذشت مي تشتها اين سنگي صافي درون از آب.  بود باران آب آوري جمع براي
.  بود جنگل هاي چشمه آب همچون و خوب بسيار آن مزه.  داشتند مي نگه خنك را آب كه داشتند قرار تاريك چاهي درون در ها

 در ، كوچك آبزي كرمهاي كه انديشيد مي امر اين به بلكه ، كرد نمي توجه آن بودن خنك و زالل به تنها ، اوربينو خوونال دكتر البته
 زمان آن در ولي ، بود خزندگان اين حضور شاهد ، كودكي دوران در خودش.  يابند مي پرورش بهتر و بيشتر ، هايي خمره چنين
 عمق در ، العاده خارق موجودات اين كه داشت اين از حكايت و شد مي نقل زيبا كرمهاي مورد در كه بود هايي افسانه تأثير تحت
 . كنند مي انتقامجويي ، عشق اين براي و ، شوند مي جوان دختران عاشق ، آيند مي دنيا به آبها

 

 آموزگاري خانم ، كنده الزارا.  بود كنده الزارا خانه در شده ايجاد ويرانيهاي به توجه با انتقامجوييها از يكي شاهد خود اوربينو دكتر
 مسير خود چشم به خوونال.  خواند خرافات و افسانه را آنان و آورد زبان بر ناگوار سخناني خزندگان اين عليه بر روزي كه بود
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 و شد مي پرتاب آموزگار خانم خانه سوي به روز شبانه سه كه را كلوخ و سنگ از كوهي و ديده خيابان در را آنها حركت شده خيس
 صورت به نخست آبزي كرمهاي اين كه شد متوجه تا گذشت زيادي سالهاي.  بود كرده مشاهده ، شكست مي را ها پنجره شيشه

 . بروند سفالين هاي خمره داخل به و بگذرند چوبي تشت صافي از توانند مي آساني به كه هستند الروهايي

 

 عين در ولي ، هاست خمره در شده جمع آبهاي همين ، بيضه فتق به شهر مردان اكثر ابتالي دليل كه شد مي تصور طوالني سالياني
 به را آن و انداختند مي غبغب در باد ، گرفتند مي باال را سرشان ، شكايت جاي به ، بودند بيماري اين به مبتال كه كساني همه حال

 خانه كنار از عبور هنگام در بارها كودكي دوران در اوربينو خوونال دكتر.  دادند مي نشان يكديگر به ملي افتخار از اي نشانه عنوان
 كه بودند باور اين بر زمان آن مردم.  برند مي فرو خواب به را كودكي انگار ، زنند مي باد را هايشان بيضه كه ديد مي را مرداني ، ها

 مي خود به درد از ، بزنند آتش را الشخوري پر آن نزديكي در اگر و زند مي سوت ، بلند شبهاي در غمگين اي پرنده همچون فتق
 از پس اوربينو خوونال دكتر.  دانستند مي مردانگي نيروي بر دال را هايشان بيضه بزرگي ، داشتند فتق كه كساني حال اين با.  پيچد

 توانست نمي او دانش ولي ، داشت آگاهي مردم باورهاي بودن خرافي از و دانست مي را بيماري اين علمي داليل ، ميهن به بازگشت
 مي آنها.  كردند مي مخالفت شدت به ، آشاميدني آب تصفيه براي او پيشنهاد با دليل همين به و ببرد بين از را آنها اعتقادات
 . نشوند فتق دچار ديگر ترسيدند

 

 نيز عمومي اسكله در بهداشتي اصول رعايت عدم.  نبود اوربينو خوونال دكتر افكار كننده مشغول درد تنها ، آلوده آشاميدني آب
 در هميشه.  بود ناميده دنيا محل ترين شلوغ را اسكله اين ، دوران آن سرشناس مسافران از يكي.  شد مي او ذهن آشفتگي موجب
 و جذر به اتكاي با تنها ها زباله بردن بين از.  خورد مي چشم به بسيار هاي زباله همچنين و ، زياد صداي سرو ، فراوان كاالهاي آنجا
 و روده همچون ، شهر كشتارگاه آشغالهاي.  گرداند مي باز خشكي به را ها زباله خليج ، مدتي از پس ولي.  گرفت مي انجام دريا مد

 ايجاد آور تهوع اي منظره خورشيد نور زير و ماند مي شناور آب روي آنها ي ها خونابه.  شد مي ريخته دريا به نيز حيوانات پوست
 هاي دكه در.  كردند مي جدال هم با ، آشغالها اين از اي تكه آوردن دست به سر بر ولگرد سگهاي و موشها ، الشخورها.  كرد مي

 سبزي نيز سبزي فروشندگان.  گستراندند مي زمين بر حصيرهايي روي را ماهي و گوزن جمله از حيوانات گوشت انواع ، گوناگون
 در كشتارگاهي اينكه جمله از و كند بهداشتي را محوطه همه داشت قصد اوربينو دكتر.  كردند مي عرضه مشتريان به را تازه هاي

.  كند ايجاد ، بود ديده بارسلون در آنچه همانند اي شيشه ويترينهاي داراي فروشگاههايي با سرپوشيده بازاري و بسازد ديگر مكاني
 حتي ولي.  بخورد و بخرد را آنها آمد مي حيفش ، بودند زيبا و تمييز بسيار كه غذايي مواد مشاهده با انسان كه فروشگاههايي همان

 نياكانشان و خود مورد در فروشي فخر به را زندگي شهر آن ساكنان.  كردند مي تحقير را اي انديشه چنين هم او نوگراي همكاران
 فداكاريهاي و دادند مي قرار ستايش مورد را شهر زيبايي ، كشيدند مي ديگران و خود رخ به را باستاني آثار و گذراندند مي

 كافي ديد ، بهداشتي معايب و اعصار گذشت از ناشي فرسودگيهاي مشاهده براي چشمانشان ولي.  نهادند مي ارج را ملي قهرمانان
 . ديد مي باهم را پنهان و آشكار واقعيتهاي ولي داشت دوست را شهر آنان مثل نيز اوربينو دكتر.  نداشت

 

 : گفت مي او
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.  كنيم رسيدگي آن به ، است شايسته كه گونه آن ايم نتوانسته ولي ، سازيم مي را شهر اين نسل به نسل ما كه است سال چهارصد - 
 . شد خواهد زيبايي بسيار جاي شهرمان ، بخواهيم اگر

 

 قرباني آنجا در را بسياري افراد پيش هفته يازده از وبا بيماري.  بدهند انجام كارهايي ، توانند مي كه جايي تا كوشيدند مي همه البته
 كليسا اعضاي و اسقفها كنارجسد در ، كليسا سنگفرشهاي زير ، را اجتماع باالي طبقات به وابسته و متشخص افراد اجساد.  بود كرده

 طبقه افراد و فقرا اجساد و شد مي دفن ها صومعه در آمدند مي حساب به متوسط طبقه از كه مردمي اجساد.  سپردند مي خاك به
 از پلي با خشك اي رودخانه و بود شده ساخته اي تپه فراز بر كه كردند مي استعمار دوران عمومي گورستانهاي روانه را اجتماع پايين
 حك پل فراز بر سنگي روي را عبارت اين بود داده دستور ذوق خوش شهرداران از يكي.  كرد مي جدا شهر از را آن ، آهك و سنگ
 .»  مردگان استخوان نگهداري محل« :  كنند

 

 قديمي و پوسيده استخوانهاي آوري جمع عليرغم نيز كليساها در.  شد پر عمومي گورستان كه گذشت مي وبا شيوع آغاز از هفته دو
 از بزرگ كليساي داخل هواي.  نبود موجود خاكسپاري براي جايي هم باز ، ناشناس مردگان نگهداري ويژه محل به آنها ارسال و

 ، مذهبي انجام از پس دازا فرمينا كه گشودند هنگامي و بعد سال سه را مردابها درهاي و شد پر شكافدار مردابهاي از برخاسته بوي
 تصميم بنابراين.  شد مقبره از پر سانتاكالرا صومعه اطراف و حياط ، وبا شيوع سوم هفته در.  ديد بار نخستين براي را آريزا فلورنتينو
 نيز را ها مقبره.  كنند گورستان به تبديل ، داشت وسعت عمومي گورستان برابر دو و بود صومعه جوار در كه را اي ميوه باغ گرفتند
 عجوالنه و تابوت از استفاده بدون را كار اين.  دهند جاي هم روي طبقه سه در را مردگان توانستند مي كه كردند حفر عميق چنان
 محيط آلودگي بر و زد مي بيرون مجاور زمين از اجساد هاي خونابه زيرا ، شد متوقف كار اين كه نكشيد طولي ولي.  دادند مي انجام
 رها آنجا در و حمل ، شد دانشگاه وقف بعد مدتي كه شهر از دور اي فاصله در و متروك اي مزرعه به را مردگان بنابراين.  افزود مي

 . كردند

 هوا ، باروت بوي و دود بودند معتقد مردم زيرا ، شد مي شليك شهر پادگان در توپي ، بار يك دقيقه پانزده هر ، وبا شروع زمان از
 اين البته.  بود زياد تعدادشان هم و بودند فقير هم چون ، داشت شيوع بيشتر سياهپوستان درميان وبا.  كند مي عفوني ضد و پاك را

 . گرفت نمي نظر در هم را آنان سوابق و نداشت توجهي افراد پوست رنگ به ناك خطر بيماري

 

 ، باشد مشكلي كار اينكه نه ، نيامد دست به قربانيان صحيح تعداد هرگز.  رفت بين از ، بود شده آغاز كه سرعتي همان با بيماري
 ظاهر به سؤاالت پرسيدن با را آنان درد و كنند نفوذ داغديده هاي خانواده حريم به مردم داد نمي اجازه ذاتي نجابت چون بلكه

 . دهند افزايش ، بيهوده
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 قرباني نامدارترين هم و آمد مي حساب به ملي قهرماني هم آور، هراس دوران آن در خوونال پدر ، اوربينو آئورليو ماركو دكتر
 فعال شركت اجتماعي امور در.  گذاشت اجرا به و كرد طراحي عمومي درمان براي روشي رسمي دستورالعملي در او.  وبا بيماري
 به را باالتري مقام هيچ او از غير مردم كه داد نشان خود از شايستگي و لياقت چنان ، وبا گيري همه لحظات ترين سخت در و داشت

 توسط شده ارائه دستورالعمل كه كرد تأكيد ، دوران آن وقايع مطالعه با اوربينو خوونال دكتر ، بعد سالها.  شناختند نمي رسميت
 از جلوگيري و وبا از پيشگيري در ، علمي درماني روشهاي از بيشتر است توانسته و بوده علمي روش از مؤثرتر مراتب به ، پدرش
 ناديده را او لياقت و شايستگي ضمن در ولي ، كرد نمي پشتيباني پدرش اشتباهات از چند هر.  باشد گذار تأثير ، مبتاليان شدن كشته
 . نبود آنها از بيشتر افتخاراتش كه داد قرار رزمندگاني رديف در را او نام دليل همين به و گرفت نمي

 

 خويشتن در را وبا بيماري هاي نشانه كه هنگامي.  ببيند را خود راهكارهاي پرشكوه نتايج تا نماند زنده كافي اندازه به ماركو دكتر
 ديگران به تا كرد منزوي را خود تنها بلكه ، دهد نشان مقاومتي نكوشيد حتي ، بود شده متأسف و ديده ديگران در بارها كه يافت

 افراد و پزشكان ساير هاي توصيه به و شد زنداني كورديا ميزري بيمارستان اتاقهاي از يكي در خود خواست به او.  نكند سرايت
 عباراتي.  نوشت فرزندانش و همسر براي عاشقانه عبارات از سرشار اي نامه اتاق همان از و ننهاد وقعي ، در گشودن براي خانواده

 دستي با بود معلوم كه خوانا نا خطي با شده نوشته اي صفحه بيست نامه.  دارد عالقه زندگي به اندازه چه تا داد مي نشان وضوح به كه
 و سوزاندند را پيكرش ، خودش وصيت طبق.  بود او در وبا بيماري سريع پيشرفت از حاكي ، است آمده در تحرير رشته به لرزان

 خاكسپاري اين در نيز نزديك دوستان حتي.  سپردند خاك به شهر گورستان در قربانيان از بسياري خاكستر با همراه را آن خاكستر
 . نيافتند حضور

 

 برسر رفقايش و او هنگام آن در.  رسيد اوربينو خوونال پسرش دست به پاريس در ماركو دكتر فوت بر مبني تلگرافي بعد روز سه
 : داشت اظهار و نوشيد و برد باال پدر ياد به را شراب جام خوونال.  بودند نشسته غذا ميز

 

 ! بود خوبي مرد - 

 براي كه رسيد نتيجه اين به و داد قرار سرزنش مورد ، بود داده انجام كه اي ناشيانه اعمال دليل به را خود خوونال بعد سالها
 را واقعيت شد مجبور و رسيد پدرش نامه رونوشت ، تلگراف دريافت از پس هفته سه.  است گرفته ناديده را واقعيت ، نگريستن
 با و داده آموزش و پرورش را او كه مردي.  شناخت مي را او ديگران از بيشتر كه ديد خود برابر در را مردي چهره ناگهان.  بپذيرد
 بد نوعي مرگ كه كردند مي تصور خانواده افراد ساير و اوربينو خوونال دكتر لحظه آن تا.  بود كرده زندگي سال دو و سي مادرش
 به هرگز ولي ، دهد مي رخ ديگران فرزند و ، برادر ، خواهر ، همسر ، مادر ، پدر براي و گيرد مي را همه گريبان كه است اقبالي
 . آيد نمي اش خانواده و او سراغ

 



www.98ia.com    *** كتابخانه مجازي نودهشتيا   ***   
 

گابريل گارسيا ماركز  –عشق سالهاي وبا    Page 95 
 

 در كه آورد ياد به.  داد نشان او به را مرگ حضور و شد خوونال روحيه در تحول ايجاد موجب ، مرگش از بيشتر ، ماركو دكتر نامه
 نشسته مطب در پدرش با باراني روزي بعدازظهر در.  بود ديده پدرش وجود در را مرگ نخستين هاي نشانه نيز سالگي يازده تا نه

 مي كتاب و بود نشسته ، تابيد مي درون به پنجره از كه نوري زير ماركو و كشيد مي نقاشي گچ با موزاييك روي خوونال.  بودند
 ، داشت كوچك و اي نقره اي دسته كه چوبي با و برداشت مطالعه از دست پدر ناگهان.  بودند باز اش جليقه هاي دكمه.  خواند
 ورم جاي ناخنهايش با خواست پسرش از ، برساند خارش نقطه به را چوب سر نشد موفق چون.  كرد پشتش خاراندن به شروع
 به ، زد محزون لبخند پدر نيست زنده پدرش بدن كه كرد احساس شد كار اين مشغول كوچك خوونال كه هنگامي ، بخاراند را كرده

 : گفت و نگريست او

 

 . آورد نخواهي خاطر به مرا ، برسي من سال و سن به كه هنگامي بميرم امروز اگر - 

 

 باز پنجره از سپس و چرخيده هوا در مطب خنك هواي در لحظاتي مرگ عفريت.  بود آورده زبان بر خاصي دليل بدون را سخن اين
 . بود مانده باقي خوونال ذهن در آن خاطره تنها و رفته بيرون

 

 زيادي شباهتهاي دانست مي.  بود رسيده ظهر از بعد آن در پدرش سال و سن همان به خوونال.  گذشت مي زمان آن از سال بيست
 . است فاني ، او همچون كه بود دريافته و دارد پدرش با

 

.  دانست نمي ، بود كرده مطالعه وبا مورد در كوتاه دوراني در آنچه از بيشتر.  بود ساخته مشغول خود به را خوونال افكار همه وبا
 شده پاريس جمله از ، فرانسه در نفر هزار چهل و يكصد از بيشتر مرگ موجب بيماري همين ، پيش سال سي كرد نمي باور هنوز
 كه معاصر مشهور دانشمندان اغلب با بياورد دست به بيشتري دانش تا داد قرار مطالعه مورد را وبا انواع ، پدر مرگ از پس.  است

 نويسان رمان پدر ، پروست آدرين پروفسور مثل.  بود كرده گفتگو و بحث داشتند مسري بيماريهاي مورد در زيادي اطالعات
 در را موشها لوليدن ، كرد استشمام دور مسافت از را انداز بار تعفن بوي ، بازگشت خود كشور به كه هنگامي حساب اين با.  مشهور
 مشاهده خيابانها كنار لجنهاي و آلوده خاكهاي روي غلتيدن حال در برهنه پاهاي با را كودكان و ، ديد روباز فاضالب و ها زباله ميان
 . گردند باز منطقه آن به است ممكن لحظه هر مسري بيماريهاي كه كرد حاصل يقين بلكه ، برد پي فجايع ريشه به تنها نه ، كرد

 

 درمان براي خواستند اوربينو خوونال دكتر از پزشكي دانشكده دانشجويان ، بعد سال يك از كمتر مدتي در.  نبود دور زياد لحظه آن
 . برود كورديا ميزري بيمارستان به ، شد مي ديده بدنش سراسر در رنگ آبي هايي لكه كه بيماران از يكي

 يك با پيش روز سه بيمار مرد خوشبختانه.  بشناسد را دشمن تا ببيند اتاق در آستانه از را بيمار بود كافي اوربينو خوونال دكتر براي
.  رفت نمي او سوي از ديگران كردن مبتال احتمال بنابراين.  بود آمده بيمارستان به خود پاي با و شده وارد كورازائو از بادباني كشتي

 بنادر به ، بگيرند نظر زير را ورودي مبادي بالفاصله كه كرد توصيه مسؤول مقامات به و داد هشدار همكارانش به دكتر حال اين با
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 پادگان نظامي فرمانده از.  دارند نگه قرنطينه در را آلوده بادباني كشتيهاي و كنند شناسايي را وبا شيوع منبع تا بدهند اطالع مجاور
 شوخي به او.  نترسانند را مردم و نكنند شليك را توپ نيز بار يك دقيقه پانزده هر و ندهند نظامي حكومت فرمان كرد تقاضا شهر
 : داشت اظهار

 

 . كنيم نمي زندگي گذشته قرون در ديگر ما چون ، آيند مي ليبرالها كه داريد نگه زماني براي را باروتهايتان - 

 

 ، كرد مي استفراغ سفيد كف كه حالي در بيمار ، بعد روز چهار

 كومرسيو يودل ديار روزنامه بعد چندي. نشد گزارش ديگري نمونه مقامات همه باش آماده عليرغم بعد هاي هفته در. درگذشت
 به مبتال بود ساله پنج اي بچه دختر كه نفر دو آن از يكي شد معلوم. داد خوني اسهال به ابتال اثر بر كودك دو گذشت در از خبر

 قرار پزشكي شديد هاي مراقبت تحت را انها محله ساكنان و گذاشتند قرنطينه در را او برادر سه و مادر و پدر. است بوده وبا بيماري
 . شدند بازگردانده خانه به خطر رفع از پس نيز خانواده اعضاي ساير. يافت بهبود زود خيلي ولي شد مبتال او برادران از يكي. دادند

 كه شد معلوم سال پايان در ولي رسيد گيري همه گزارش پنجم ماه در و شد گزارش ديگر مورد يازده آن از بعد ماه سه طول در
 از بيشتر بهداشت رعايت در اوربينو خوونال دكتر هاي گيري سخت كه دانستند مي همه ندارد وجود بيماري گسترش خطر ديگر
 بلكه شهر آن بومي امراض تنها نه وبا بيماري بيستم قرن اغاز از پس بعد به آن از. است كرده معجزه داد مي كه هايي اخطار

 وجود مورد اين در اي ساده دليل. نيامد در گير همه صورت به هرگز ولي آمد مي حساب به ماگدالنا دره و كاراييب سواحل سرتاسر
 شده برقرار پزشكي دردانشكده پزشكان براي اجباري اي دوره. ميگرفتند جدي را خوونال دكتر هاي هشدار محلي مقامات. داشت

 بازاري ايجاد و شد احساس كامال روباز فاضالب پوشاندن ضرورت. گرفت مي قرار بررسي مورد زرد تب و وبا بيماري آن در كه بود
 . گرفت قرار كار دستور در ها زباله تخليه محل از دورتر بسيار مسافت در

 داد نمي نشان چنداني فعاليت دور چندان نه گذشته همچون و انديشيد نمي ها فرآيند اين به اوربينو خوونال دكتر دوران ان در البته
 و اشفته چنان افكاري بود شده شكسته نوعي به هايش بال از يكي واقع در و گرفتار دازا فرمينا نام به دختري عشق دام در زيرا

 . بسپارد فراموش به را زندگي همه ميخواست كه داشت پريشان

 كه ميداد احتمال امد مي حساب به اوربينو خوونال دكتر نزديك دوستان از كه پزشكان از يكي. بود پزشكي اشتباهي پيامد عشق اين
 را دخترك تشخيص صحت تاييد منظور به خواست خوونال از بنابراين است ديده ساله هجده بيماري در را وبا بيماري هاي نشانه
 شد مي محسوب شهر نشين اعيان منطقه از بيماري گزارش نخستين زيرا كرد خطر احساس خبر شنيدن با اوربينو دكتر.كن معاينه

 منطقه عازم روز همان عصر اوربينو دكتر بنابراين. بودند سياهپوست اغلب و نشين فقير منطقه ساكنان از مبتاليان همه موقع ان تا
 . نبود ناخوشايند هم زياد كه شد مواجه ديگري پديده با وبا خطرناك بيماري با برخورد جاي به ولي شد

 دوران از بازمانده هاي خانه ساير همچون ظاهي كه بود شده واقع اونجليوس كوچك پارك بادام درختان كنار در بيمار دختر خانه
 گشوده از پس. تابيد مي گذشته اعصار درون از داخلي محوطه نور انگار بود روشن و زيبا بسيار آن درون ولي. داشت ويران استعمار
 ارتفاع از نيم و حياط كف خورد مي چشم به آن در نارنج شكوفه پر درختان كه شد مي پديدار مربع شكل به بزرگ حياطي در شدن
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 گلدان رسيد مي گوش به معلوم نا مكاني از جاري آب صداي.بودند كرده گچكاري هم را بااليي بخش و پوشانده موزاييك با ديوازرا
 قفس يك درون. بود شده اويخته طاقنما زير عجيب پرندگان با هايي قفس و چيده ديوار هاي فرنيز روي ميخك هاي گل از پر هايي
 كه پيچيد حياط در مطبوعي رايحه ميكردند بسته و باز را هايشان بال گاه هر كه شدند مي ديده ها كالغ تيره از پرنده سه بزرگ
 اينكه تا كردند پارس مدتي غريبه مرد پاي صداي شنيدن با كه بود شده بسته انجا در هم سگ تعدادي. نمود مي انگيز شگفت بسيار
 ميان به زن صداي شنيدن محض به كه كردند مي امد و رفت حياط در گربه تعدادي. شد انها سكوت موجب زن يك موقرانه فرمان
 صداي كه بود حاكم محوطه بر ارامشي چنان جويبار نامريي صداي و پرندگان سرايي نغمه عليرغم.شدند پنهان و گريختند ها بوته
 . رسيد مي گوش به دست دور از دريا امواج

 مكان آن به هرگز وبا بيماري كه رسيد نتيجه اين به لحظه همان. لرزيد خود به خانه آن در خداوند حضور احساس با خوونال دكتر
 خياطي اتاق پنجره جلو به و گذشت طاقدار ايوان از. رفت پيش گاالپالسيديا دنبال به راحت خيال با بنابراين. كرد نخواهد سرايت
 مصالح وجود و خانه ريختگي هم به شاهد و بود ديده را دارا فرمينا بار نخستين براي اريزا فلورنتينو كه اي محله همان رسيد

 باال مرمري هاي پله از خوونال. بود شده بازسازي و مرتب و تميز جا همه اوربينو دكتر حضور هنگام در ولي. بود آن در ساختماني
 :گفت و آمد بيرون اتاق از پيامي با گاالپالسيديا ولي. شود راهنمايي بيمار اتاق به تا ماند منتظر دوم طبقه در و رفت

 . نيستند خانه در پدرشان زيرا شويد ايشان اتاق وارد نبايد حاال گويند مي خانم

 .بازگردد ظهر از بعد پنج ساعت در تا رفت بيرون خانه از آورد خدمتكار كه پيامي به توجه با اوربينو دكتر

 معاينه را دخترك خوونال كه مدتي همه در. رفتند فرمينا خواب اتاق به هم با و گشود دكتر روي به را در شخصا ودازا لورنزو بار اين
 بيماري تشخيص منظور به را دخترش بدن دكتر كه ميديد گاه هر و بود نشسته سينه به دست اتاق از تاريكي گوشه در پدر ميكرد
 باكره خور در شرمي حرير لباس در فرمينا. بود نظر بدون و پاك اوربينو خوونال معاينه. كشيد مي خرناسه اختيار بي كند مي لمس

 كه اي گونه به كرد مي مطرح را پرسشهايش آرام بسيار لحني با دكتر و كرد نمي نگاه ديگري چشم به دو آن از يك وهيچ داشت ها
 سنگين را اتاق فضاي تاريكي در مردي حضور. داد مي پاسخ لرزان صدايي با نيز دازا فرمينا. آيد نمي بيرون صدايي گلويش از انگار
 . نبود معلوم ميكرد احساس بيشتر را آن يك كدام اينكه ولي بود كرده

 شود مشغول اندامش فوقاني بخش معاينه به تا زده باال را لباسش سپس.بنشيند بستر در كه خواست بيمار از اوربينو خوونال دكتر
 وقار و خونسردي با دكتر درخشيد تاريك نيمه اتاق در بپوشاند هايش دست با را ها آن آنكه از پيش دخترك برجسته هاي سينه
 مورد در را كار همين آنگاه داد گوش دقت به او تنفس صداي به و گذاشت دختر سينه به را گوشش زد كنار را فرمينا هاي دست
 . كرد تكرار فقرات ستون

 آشوبي و نداشت خاصي احساس هيچ كرد زندگي او كنار در عمر يك بعد مدتي كه دختر معاينه هنگام در ميگفت هميشه خوونال
 ديگر جزييات از بسياري و بود ريخته شانه روي كه بلندي گيسوان دار تب چشمان رنگ ابي حرير پيراهن البته. نشد پا بر دلش در
 براي فرصتي ، قديمي استعماري و نشين اعيان ناحيه درآن وبا بيماري شيوع مورد در زياد نگراني دليل به ولي داشت خاطر به را

 . داد نمي او به دخترك بالغ تازه اندام به انديشيدن
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 برد مي سر به وبا ويژه به و مسري هاي بيماري با مبارزه در پيوسته كه جوان پزشكي مورد در بارها داشت متفاوتي افكار دازا فرمينا
 . نكند كسي به توجه كه باشد مغرور اي اندازه به بايد فردي چنين كرد مي تصور بود شنيده مطالبي

 و كند استراحت روز سه كه كرد توصيه دكتر. ندارد وبا به ربطي او بيماري و است معده ناراحتي دچار دخترك كه داد نشان معاينه
 تا را دكتر شناخت نمي پا از سر وبا بيماري به دخترش ابتالي عدم كننده خوشحال خبر شنيدن با لورنزودازا. بخورد را داروهايش

 ضمن سپس. داد او به طال سكه يك ويزيت حق عنوان به و شود سوار اش كالسكه به كرد كمك و كرد بدرقه در استانه
 . بيايد آنها خانه به مهمان عنوان به بلكه بيمار معاينه خاطر به نه ديگر بار خواست او از اوربينو خوونال از سپاسگذذاري

 دعوت بدون هفته همان شنبه سه روز اوربينو دكتر ولي گرفت نخواهد صورت انان ميان مالقاتي ديگر رسيد مي نظر به چند هر
 از تن سه با همراه دازا فرمينا. رفت دازا آقاي ي خانه به آمد نمي حساب به هم مناسبي وقت كه ظهر از بعد سه ساعت در قبلب

 رنگ همان از كالهي و تن بر تميز بسيار سفيد فراك كت با دكتر كه بودند روغن و رنگ با نقاشي حال در اتاق همان در دوستانش
 اينكه براي و گذاشت صندلي روي را نقاشي وسايل دخترك. خواند خود نزد را فرمينا اشاره ب و شد حاضر پنجره مقابل در سر بر

 پا پنجه روي و گرفت باال اندگي را دامنش نكند گير پايش به پيراهنش حال عين در نشوند كنجكاو دوستانش و نكند توجه جلب
 رنگ به ان نور انعكاس و خورد مي تكان حركاتش با كه داشت سربندش روي درخشان گوهري. رفت پنجره سوي به اهسته

 . رفت مي راه بسيار وقار و متانت با.بود چشمانش

 بر حال اين با. شد شگفتزده آمد مي نظر به معمول حد از مجللتر نقاشي تمرين براي كه كامل لباس ان با او مشاهده با دكتر
 داد فشار پايين به فلزي كوچك قاشق با را زبانش گرفت را دخترك نبض بود ايستاده كه مكاني همان از و آمد فائق خود احساسات

 بار نخستين با مقايسه در ميداد تكان رضايت نشانه به را سر معاينه هر با.كرد معاينه را او هاي پلك سپس. نگريست گلويش به و
 انجا به دليلي چه به اوربينو خوونال نميدانست زيرا بود نگران دازا فرمينا ولي.كرد مي بيشتري آزادي احساس آمد انها خانه به كه

 سوي از.بفرستند پيام انها و باشد حضورش به نياز اينكه مگر گردد نمي باز بود گفته معاينه از پس خانه ترك هنگام در او. است امده
 . نداشت او با دوباره مالقات به تمايلي دخترك ديگر

 نهاده بود آن در دارو كوچك شيشه چند و پزشكي وسايل كه خود دستي كيف درون را كوچ قاشق معاينه ازپايان پس اوربينو دكتر
 :گفت و بست را كيف در

 . هستي شاداب و ،سالم شكفته تازه گل يك مثل - 

 . سپاسگذارم -  - 

 ...كن سپاسگزاري خداوند از ـ

 :كرد نقل را توماس سانتو گفته سپس

 ...هستند شاداب و سالمت القدس، روح از گرفته نشأت چيزهاي همه كه باشيد داشته خاطر به...  ـ

 :افزود بالفاصله
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 داري؟ دوست موسيقي راستي...  ـ

 :پرسيد فرمينا

 چيست؟ منظورتان ـ

 :داد پاسخ دكتر

 .است خوب سالمتي براي موسيقي كه است اين منظورم ـ

 كردن پيدا براي اي وسيله موسيقي كه رسيد نتيجه اين به بعد، به مالقات آن از دازا فرمينا. داشت اعتقاد گفته، اين به دكتر راستي به
 .سالمتي براي گفت، مي اوربينو خوونال كه گونه آن نه است، شوهر يا جديد، دوستان

 تابلوهايشان پشت را صورتهايشان دارند، توجه كردن نقاشي به تنها كردند مي وانمود كه دازا فرمينا دوست دو لحظات همان در
 دكتر. بست زياد صداي و سر ايجاد با و محكم را پنجره عجله با. شد دخترك خشم موجب رفتار همين. خنديدند و كردند پنهان

 مسير ولي رفت، در سوي به و انداخت باال را هايش شانه نگريست، ، آمد پايين كه آن پشت كركره سپس و بسته پنجره به ناباورانه
 بستند و گشودند بار چند را بالهايشان بودند، كرده وحشت كه پرندگان. شد نزديك افشان عطر كالغهاي قفس به و پيمود اشتباه را
 .آميختند در زنانه عطري رايحه با را او لباسهاي و

 :گفت بلند، صداي با كه شد دازا لورنزو حضور موجب كالغها، صداي و سر

 .آيم مي حاال همين. باشيد منتظر همانجا دكتر، ـ

 ها پله از كبود و متورم اي چهره با بست، مي را پيراهنش هاي دكمه كه حال همان در. بود ديده دوم طبقه پنجره از را چيز همه
 شود مسلط خود بر كرد تالش دكتر. داشت او آشفتگي از نشان سبيلهايش ولي بود، رفته فرو نيمروزي خواب به چند هر. آمد پايين

 :گفت بنابراين. براند دلش از را ترس و

 .است سالم شكفته تازه گلي مثل كه گفتم دخترتان به ـ

 :داد پاسخ لورنزو

 .دارد هم زيادي خارهاي ولي بله، ـ

 :گفت خشن لحني با و گشود فشار با را اتاق پنجره گذشت، او كنار از كند، احوالپرسي و سالم دكتر با اينكه بدون آنگاه

 !بخواه پوزش دكتر از و اينجا بيا! فرمينا ـ

 :داد ادامه او، سخنان به توجه بي لورنزو ولي داد، نشان اهميت بي را موضوع و كرد دخالت اوربينو خوونال

 !باش زود ـ
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 توضيح پدرش به سپس. نيست مهمي موضوع كه داد اطمينان آنها به كرد، مي شرمندگي احساس دوستانش حضور در كه دخترك
 دكتر. كرد ذكر خورشيد تند نفوذ از جلوگيري را پنجره بستن دليل و باشد داشته عذرخواهي به نيازي كه است نكرده كاري داد

 .شود اجرا فرمانش كه داشت اصرار دازا لورنزو ولي داد، قرار تأييد مورد را او سخنان نيز اوربينو

 :گفت و كرد تعظيم برد، باال اندكي گرفت، را دامنش گوشه بود، شده رنگپريده خشم، شدت از كه دازا فرمينا

 .خواهم مي پوزش شما از دادم، انجام كه كاري خاطر به آقا، ـ

 او از بالفاصله دازا لورنزو. بزند لبخند نتوانست ولي كرد، كوتاهي تعظيم و برداشت سر از كاله خلقي خوش با اوربينو خوونال دكتر
 را دعوت دلگيري، عدم بر مبني خود احساس دادن نشان منظور به خوونال. كند دلجويي او از تا بنوشند قهوه اتاقش در كرد دعوت

 مي امتناع نيز الكلي مشروب مصرف از. نوشيد نمي قهوه روز طول در زود، صبح در قهوه فنجان يك از غير هرگز او البته. پذيرفت
 هم شراب مقداري بلكه نوشيد، قهوه تنها نه عصر، روز آن ولي. غذا صرف هنگام در روز، هر نه هم آن شراب، ليوان يك مگر كرد،
 رفتار از عذرخواهي ضمن دازا لورنزو. داد ادامه هنگام شب تا را نوشيدن برود، بيمار چند مالقات به بود قرار كه حالي در و خورد

 زودي به كه دارد اي شاهزاده با كردن ازدواج لياقت كه ناميد شايسته خانمي شاهزاده را او و پرداخت فرمينا از ستايش به دخترش،
 .كرد مطرح را گستاخي و لجبازي جمله از فرمينا معايب همچنين. كرد خواهد خواستگاري او از و رسيد خواهد راه از

 دخترك سوي به افكارش پرنده و شنيد حياط سوي آن از را دازا فرمينا صداي شراب، گيالس دومين نوشيدن از پس اوربينو دكتر
 روي را سوپ قابلمه. براند را ها پشه تا پاشيد اتاقها به كش حشره داروي كرد، روشن را راهرو چراغهاي كه ديد را او. كشيد پر

 بر سخني و نكرد بلند را سرش هرگز كار، اين دادن انجام مدت در. خورد مي پدرش تنها را سوپ البته. شود گرم تا گذاشت اجاق
 قابل غير را عصر روز آن رويداد و كند عذرخواهي دخترش از شد مجبور دازا لورنزو كه رسيد اي مرحله به رفتار اين. نياورد زبان
 .دانست تكرار

 دازا لورنزو اتاق در كه زماني تا دانست مي و داشت آگاهي زنان اخالقي ويژگيهاي و غرور ميزان از كافي اندازه به اوربينو دكتر
 خواست مي زيرا داد، مي ادامه زدن حرف و نوشيدن به همچنان حال اين با نشست، نخواهد آنها كنار در هرگز دخترك دارد، حضور
 مست تقريباً كه دازا لورنزو. يافت نمي دست آرامش به هرگز كرد، مي رفتن قصد اگر و كند تالفي را دازا فرمينا تحقيركننده رفتار
 قدرت تا بود يافته آزار بي اي شنونده اينكه از و نوشيد مي مشروب پيوسته بنابراين. نبود اوربينو خوونال دكتر ناراحتي متوجه بود،

 كوشيد مي كرد، مي سرفه زد، مي حرف جويد، مي برگ سيگار. رسيد مي نظر به خوشحال بگذارد، نمايش به را خود سخنوري
. ناليدند مي مدام صندلي فنرهاي. بيابد تري راحت وضعيت خواست مي انگار شد، مي جابجا صندلي روي. باشد رسا و صاف صدايش

. نيست رؤيت قابل چيزي و است تاريك اتاق كه شد متوجه ناگهان. بود نوشيده شراب پر ليوان سه مهمانش با همراه موقع، آن تا
 و است شده كج لورنزو چشم يك كه شد متوجه چراغ شدن روشن از پس اوربينو دكتر. كرد روشن را چراغ و برخاست بنابراين
 .ندارد زدن حرف هنگام در لبانش بر تسلطي

 كار اين براي قدرتي ولي برود، و برخيزد صندلي روي از خواست مي. است الكل زياد مصرف از ناشي پديده اين كه دريافت بالفاصله
 .برند نمي فرمان مغز از بدنش اعضاي كرد مي احساس و كند حفظ را خود تعادل توانست نمي. نداشت
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 مي ديده آسمان در ماه قرص. افتاد راه او دنبال به نيز دازا لورنزو. رفت بيرون اتاق از اوربينو دكتر شب، هفت ساعت در سرانجام
 شكوفه كنار در رفته خواب به اشباحي شكل به را آنها و انداخته پارچه را قفسها روي. بود انباشته را حياط بو، شب گلهاي رايحه. شد
 وسايل و بود روشن آنجا در سوز نفت چراغ يك. بود باز دازا فرمينا اتاق پنجره. بودند آورده در آنها خوش رايحه و نارنج هاي

 عبور، حال در خوونال. بودند گذاشته عمومي نمايش معرض به را آنها انگار. داد مي نشان خوبي به را تمام نيمه كارهاي و نقاشي
 :گفت

 هستيد؟ اينجا! فرمينا خانم ـ

 بود منتظر واقع در. گريست مي شدت به و بود كشيده دراز بستر روي زيرا شنيد، نمي را او صداي ولي داشت، حضور اتاق در فرمينا
. ببيند خداحافظي براي را دخترك بود اميدوار همچنان اوربينو خوونال. بخواهد توضيح رفتارش مورد در و شود تنها پدرش با تا

 بود فكر در خوونال. كند گوشزد را او ناشيانه رفتار و بزند حرف فرمينا با بايد چگونه دكتر، عزيمت از پس انديشيد مي دازا لورنزو
 .دهد ادامه گلويش معاينه به و كند آزمايش را او نبض و بگيرد دست در را دخترك نرم دست ديگر بار تواند مي چگونه كه

 بالفاصله. نپذيرفت اوربينو خوونال ولي. بپردازد ويزيت حق عنوان به مبلغي خواست مي. كرد همراهي را دكتر كالسكه، تا لورنزو
 .شد سوار ديگران، كمك بدون و داد ران كالسكه به برود، عيادتشان به بود قرار كه را بيماري دو نشاني

 در. برود بهتر مسيري از و آرامتر داد دستور ران كالسكه به. دارد تهوع حالت كرد مي احساس ناهموار مسير در حركت دليل به
 از بادي انداخت، باال را هايش شانه. دارد ذهن در را دازا فرمينا نيز تصويرش حتي كه دريافت و نگريست خود چهره به كالسكه آينه

. شنيد را خاكسپاري مراسم ناقوس صداي رؤياهايش، در. رفت خواب به زود خيلي و انداخت پايين را سرش كرد، خارج گلويش
 لب زير خواب، حالت در. رسيد گوش به آوايي چنين نيز خواليان سان بيمارستان از و آمدند در صدا به كليساها همه ناقوسهاي
 :افزود و داد دشنامي

 !باش مرده كه اي مرده ـ

 آشفته، ظاهري. شد وارد او كه بودند رسمي شام خوردن حال در غذاخوري بزرگ سالن در اوربينو خوونال دكتر خواهران و مادر
 كليساي ناقوس صداي. داشت تكيده صورتي و رفته گود چشماني كالغها، طرف از شده پاشيده هاي لكه از ناشي كثيف لباسهاي
 :گفت مادر. رسيد گوش به خانه نزديك

 ماريا ايگناسيو ژنرال خاكسپاري مراسم در شركت براي كه بدهيم اطالع تو به خواستيم مي. گشتيم تو دنبال را جا همه بودي؟ كجا ـ
 .گذشت در ظهر از بعد امروز مغزي، خونريزي دليل به كه شوي آماده دالورا دخاراييز ماركز نوه آخرين

 بشنود، را مادرش سخنان دنباله اينكه بدون. اند آمده در صدا به كليساها ناقوسهاي چرا شد متوجه تازه اوربينو خوونال دكتر
 .آورد باال بود، خورده آنچه و افتاد زمين روي صورت با شد، سرگيجه دچار ناگهان ولي برود، خواب اتاق سوي به تا برگشت

 :زد فرياد مادرش
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 ! برگشتي خانه به طور اين كه افتاده بدي اتفاق حتماً!  مقدس مريم يا - 

 

 طول روز چند كه ماريا ايگناسيو ژنرال ناگهاني مرگ مناسبت به مردم سوگواري مراسم پايان از پس. بود نيفتاده هنوز بد اتفاق
 با نيز اوربينو دكتر و گمارد همت موتزارت سوناتهاي اجراي به ، شهر تأتر سالن در پيانو مشهور نوازنده ، لوسيچ رومئو ، كشيد
 حمل دازا فرمينا خانه مقابل كوچك پارك به و كشيد مي ميش گاو را آن كه ببندند اي ارابه به را پيانو داد دستور ، فرصت اغتنام
 پريد خواب از ، آهنگها نتهاي نخستين شنيدن با فرمينا.  بنوازد آنجا در را سرنادهايي كرد درخواست نوازنده همان از سپس.  كنند

 دختران ساير همچون كه افسوس.  است داده خرج به را ابتكار آن كسي چه شد متوجه ، بنگرد بيرون به پنجره از اينكه بدون و
 . بريزد او آمده در استخدام به نوازنده و ناخوانده عاشق برسر را گلدانها همه خاك ، گل پرتاب جاي به نداشت شهامت

 

 ويژه لباس كه اوربينو خوونال دكتر به ، رفت بيرون خانه از ، پوشيد را لباس بهترين بالفاصله دازا لورنزو پدرش ، فرمينا خالف بر
 به مشهور نوازنده با همراه است بهتر كه گفت و كرد سپاسگزاري ابتكارش خاطر به او از ، شد نزديك ، داشت تن بر را كنسرت
 . گيرند قرار پذيرايي مورد ، زيبايي آهنگهاي چنين نواختن دليل به و بيايند خانه داخل

 

 : گفت دخترش به لورنزو ، بعد روز.  دارد اوربينو خانواده با وصلت به زيادي تمايل پدرش كه فهميد زود خيلي دازا فرمينا

 

 داني مي.  داشت خوبي بسيار احساس ، اي گرفته قرار دالكاله اوربينو خاندان از فردي توجه مورد چگونه كه بود شاهد مادرت اگر - 
 ؟ كرد مي چه

 

 : داد پاسخ بالفاصله دخترك

 . گرداند مي بر ديگر سمت به را صورتش ، گور در - 

 

 به را دازا لورنزو آقاي ، اوربينو دكتر كه دادند اطالع او به بعد چندي ، كردند مي نقاشي خانه در دازا فرمينا با كه دختري دو همان
 فهميد فرمينا نيز آن از پس.  است گرفته قرار اشرافزادگان شماتت مورد نيز دليل همين به و كرده دعوت اشراف طبقه ويژه باشگاه

 . است شده رد درخواستهايش ولي ، كرده باشگاه آن در عضويت تقاضاي بار چند پدرش كه

 

 استفاده مورد عضويت تقاضاي ارائه از غير را ديگري روش و نشد اميد نا ، او پذيرش با باشگاه اعضاي مخالفت رغم علي دازا لورنزو
 و كرد مي دعوت خانه به را دكتر بارها.  اوربينو خوونال دكتر با اتفاقي ظاهر به معاشرت ، بهتر عبارت به يا ديدارها يعني ، داد قرار
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 در.  خودش نه و ، شود مي ريزي برنامه اوربينو خوونال توسط بيشتر ، معاشرتها اين دانست نمي ولي ، زد مي حرف او با ساعت چند
 برود و كند رها كاره نيمه را مالقاتها شد مي مجبور دكتر كه كرد مي خارج عادي روال از را خانه كارهاي چنان فرمينا ، مواقعي چنين

 درس نخستين دازا لورنزو كافه همان در.  آوردند حساب به ديدارهايشان براي مناسبي مكان را پاروكيا كافه ، دليل همين به شايد. 
 آن به عمر آخر تا و آموخت را بازي اصول زود خيلي كه داد نشان پشتكار چنان خوونال.  داد ياد اوربينو دكتر به را شطرنج  بازي
 . شد معتاد

 

 را اي شده موم و مهر نامه ، خانه به بازگشت هنگام در دازا لورنزو شبي ، شد نواخته پيانو با عاشقانه آهنگهاي كه روزي از پس مدتي
 را نامه دازا لورنزو.  كرد مي مشخص را نويسنده نام)  ك – او – خ(  حرف سه و بود شده ارسال دخترش براي كه ديد در آستانه در

 نامه كسي چه نشد متوجه گاه هيچ دازا فرمينا.  انداخت دخترش اتاق داخل به در زير از ، گذشت مي راهرو از كه زماني و برداشت
 دخترش براي شده ارسال عاشقانه هاي نامه كه باشد يافته تغيير چنان پدرش كرد نمي تصور هرگز زيرا ، است آورده اتاقش به را
 در.  كند چه آن با دانست نمي واقع در.  گذاشت بسترش كنار ميز روي ، بخواند را نامه اينكه بدون روز چند.  برساند او به شخصاً را

 تا است آمده آنها خانه به هم باز اوربينو دكتر كه ديد خواب در ، بود رفته فرو نيمروزي خواب به كه دازا فرمينا ، باراني روز يك
 نصف را خوراكي دخترك بنابراين ، شد تبديل خوشمزه خوراكي نوعي به بعد لحظاتي قاشق اين.  بدهد او به را معاينه كوچك قاشق
.  ديد كاغذ روي كوتاه اي نوشته و گشود را پاكت.  رفت نامه سراغ به خواب از شدن بيدار از پس. داد دكتر به را آن از نيمي و كرد
 كه بود صادقانه و ساده چنان نامه متن.  بگيرد اجازه پدرش از ، يكديگر با حضوري مالقات براي بود خواسته او از تنها اوربينو دكتر
 كه آورد ياد به بالفاصله ولي ، گذاشت چمدانش كف در را نامه نخست.  شد محو ناگهان روز چند آن در شده انباشته نفرت و خشم
 تواند مي مناسبي جاي چه كرد فكر و برداشت را نامه بنابراين.  است گذاشته مي همانجا در هم را آريزا فلورنتينو معطر هاي نامه

 چراغ شعله روي را نامه ، تصميم اين با.  كند انكار را آن دريافت و ببرد بين از را نامه كه بود اين فكر ترين عاقالنه.  بيابد برايش
 و كشيد آهي.  چكيد چراغ درون به قطره قطره و شد ذوب تدريج به آتش گرماي در آن روي مهر و الك كه كرد مشاهده و گرفت
 : گفت

 

 ! بيچاره مرد - 

 چنان در اينكه از و افتاد آريزا فلورنتينو ياد به اي لحظه.  بود داده قرار استفاده مورد را واژه اين دوبار ، سال يك از كمتر مدتي در
 . شد شگفتزده ، بسپارد فراموشي به را او بود شده موفق كوتاهي مدت

 بنفش كوچك قوطي ، آنها از يكي همراه كه شد دريافت اوربينو خوونال دكتر از ، بارندگي فصل رسيدن فرا از پيش ، ديگر نامه سه
 را سرش عمد به نيز اوربينو دكتر.  داد تحويل آنها خانه به مستقيم اوربينو دكتر ران كالسكه را نامه دو.  خورد مي چشم به هم رنگي

 و بود معلوم نامه نويسنده هم ترتيب اين به.  كيست ها نامه فرستنده كه نكند ترديد پالسيديا گاال تا آورد بيرون كالسكه پنجره از
 برايش كه دارو هاي نسخه روي از را او دستخط دازا فرمينا البته.  است نكرده دريافت را آنها كه بياورد بهانه توانست نمي فرمينا هم

 . شناخت مي ، بود نوشته
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 كس هر ولي ، بود يكسانً  تقريبا آنها همه مفهوم و شدند مي داده تحويل گيرنده به صبورانه و محترمانه اي گونه به ها نامه چند هر
 بي حالت همان مشابه.  شود مي پيشين نامه از كمتر بسيار ، نامه هر در ، نويسنده شكيبايي كه كند درك توانست مي دقت اندكي با

 كرد مي دريافت نامه يك ، بار يك هفته دو هر دازا فرمينا ، حال هر به.  خورد مي چشم به آريزا فلورنتينو هاي نامه در كه اي تابانه
 يا ها نامه به پاسخي داد نمي رضايت هرگز ولي ، شد مي پشيمان ، بسوزاند را آنها گرفت مي تصميم كه بار هر.  خواند مي همانجا و

 . بدهد فرستنده

.  كرد مي فرق هم آن دستخط حتي.  داشت پيشين هاي نامه متن با زيادي تفاوت و بود شده انداخته حياط داخل به در زير از اي نامه
 ، نامه نويسنده.  شد زده شگفت و خواند را نامه.  نشد متوجه دازا فرمينا ولي ، است شده نوشته چپ دست با كه بود مشخص كامالً
 و نوشته را نامه آن دليل همين به.  است كرده اسير را اوربينو دكتر ، خود عشق شربت با دازا فرمينا كه كرد مي تصور ، بود كس هر

 ، شهر ساكنان همه برابر در ، نكند اعتراف شهر مرد ترين محبوب انداختن دام به در خود گناه به دخترك اگر كه بود كرده تهديد
 . كرد خواهد رسوا را او

 نشان انتقامجويانه واكنشي خواست نمي ولي ، آورد مي حساب به نامه نويسنده هنگام زود قضاوت و اشتباه قرباني را خود دازا فرمينا
 به ندارد دوست هرگز خودش و است كرده قضاوت عجوالنه كه دهد توضيح او به تا بود نويسنده هويت كشف پي در بيشتر.  دهد
 نظر به.  كرد دريافت امضا بدون و ها نوشته همان با ديگر آميز تهديد نامه دو نيز بعد روزهاي.  بدهد پاسخ دكتر عاشقانه هاي نامه
 مال بر چنان جانبه يك عشقي موضوع و است كار در اي توطئه كرد تصور بنابراين و باشد نوشته نفر يك را نامه سه هر رسيد نمي
 . است رسيده همگان گوش به انگار كه شده

 ارزش بي پزشكي ذهنش در.  بود ناراحت و خشمگين بسيار ، بنابراين و دانست مي اصلي مقصر احتياطي بي دليل به را اوربينو دكتر
 يا عشق اظهار از ، مقتضي مواقع در و كند مي تعريف خود از ، زند مي حرف زياد بيماران از عيادت هنگام در كه كشيد تصوير به را

 بار به كه افتضاحي دليل به را او و بنويسد اوربينو خوونال به اي نامه گرفت تصميم.  ورزد نمي خودداري عاشقانه هاي نامه نوشتن
 دو با.  باشد اي لحظه چنين منتظر دكتر خود شايد انديشيد زيرا ، شد منصرف زود خيلي ولي.  دهد قرار سرزنش مورد است آورده
 مورد در تنها آنها.  نه يا اند شنيده مطلبي مورد اين در آيا شود متوجه تا زد حرف ، كشيدند مي نقاشي اش خانه در كه دختري
 دچار و خشمگين بيشتر را دخترك ، امر همين.  دانستند نمي ديگري چيز و بودند شنيده حرفهايي عاشقانه آهنگهاي و پيانو نوازنده
 مي ، كردن قانع منظور به آميز تهديد هاي نامه ناشناس نويسنده با مالقات براي پيشين تصميم برخالف.  كرد حقارت احساس
 پيدا نكاتي ، ها نامه عبارات ميان در كوشيد.  شد خوابي بي دچار زيادي شبهاي.  كند تكه تكه ، باغباني قيچي با و ببيند را او خواست

 . است تضاد در ، دالكاله اوربينو دكتر خاندان زندگي فضاي با او دنياي دانست مي.  يافت نمي چيزي ، شود آرامش موجب كه كند

 مي نشان آن روي برچسب زيرا ، فرستاده اوربينو دكتر كه زد مي حدس آساني به.  شد ارسال برايش سياه عروسكي ، بعد چندي
 به هرگاه.  بود شده تزيين طاليي نخهاي با موهايش و داشت تن بر نفيسي لباس عروسك.  است شده خريداري مارتينيك از كه داد

 روزها.  كرد فراموش را خود ناراحتي و خشم دازا فرمينا كه بود زيبا اي اندازه به.  بست مي را چشمهايش ، شد مي خوابانده پشت
 كابوسهاي ديدن با هرگاه.  كرد پيدا عالقه عروسك به تدريج به.  خواباند مي خود كنار در شبها و نهاد مي بالش روي را آن

 تنگ برايش را كفشهايش و نفيس لباس يا ، است شده بزرگتر و كرده رشد عروسكش كرد مي گمان ، پريد مي خواب از وحشتناك
 . ديد مي
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 نمي باور.  باشد وحشتناك اندازه اين تا دانست نمي هرگز ولي ، بود شنيده زيادي مطالب آفريقا در جادو و سحر مورد در دازا فرمينا
 . است نفرستاده دكتر را عروسك كه گرفت نتيجه بنابراين.  بينديشد انتقام به رحمانه بي چنين خوونال كرد

 

 

 مدت دازا فرمينا.  بود آورده ناشناس و گرد دوره فروشي ماهي بلكه ، نياورده دكتر ران كالسكه را عروسك.  داشت حق دخترك
 ، راز اين از هرگز واقع در.  نيست چنين كه دريافت زود خيلي ولي ، است كرده آريزا فلورنتينو را كار اين كه انديشيد مي ماه يك

 اگر ، كرد مي وحشت دچار را او ، ماجرا آن به انديشيدن تنها نيز شد فرزند داراي و كرد ازدواج كه زماني در حتي و نيافت آگاهي
 . دانست مي خانواده محبوب و خوشبخت زني را خود دوران آن در چه

 

 را آن رياست كه شد متوسل داللوز فرانكا مقدس خواهر خيريه مؤسسه مدرسه به بار اين ، خود عشق به دستيابي براي اوربينو دكتر
 . بود اوربينو خاندان حمايت مورد ، تأسيس زمان از و داشت برعهده

 شدند مجبور دو آن و بود حمام در فرمينا.  آمدند دازا لورنزو خانه به آموز دانش دختري با همراه فرانكا ، صبح 9 ساعت در روزي
 همانند درشت بسيار اندامي فرانكا خواهر. بيايد بيرون دخترك تا كنند سرگرم قفس داخل پرندگان با را خود ساعت نيم حدود در

 مطابقت اش كودكانه رفتارهاي با او ظاهر واقع در.  است آلماني كه داد مي نشان اش لهجه و بود خشن نگاهش.  داشت مردان
 مدرسه در مذهبي مراسم در سختگيريهايش ياد به ديد مي را او متظاهرانه رفتار هرگاه ، داشت نفرت زن اين از دازا فرمينا.  نداشت

 . كرد مي تحقير را آموزان دانش همه كه كشيد مي تصوير به ذهن در را روزهايي و افتاد مي

 

 دخترك با صميمانه و گرم برخورد از پس داللوز فرانكا خواهر.  كرد دعوت داخل به را مهمانان ، حمام از آمدن بيرون از پس فرمينا
 كارهاي دادن انجام نحوه در را فرمينا سليقه.  كرد شگفتي اظهار ، است كرده تغيير و رشد چنان ، غيبت سال سه مدت در اينكه از ،

 دستور خود همراه آموز دانش به و ، داد قرار ستايش مورد ، بود ديده شكوفه و گل از پر گلدانهاي و حياط در را آن نمونه كه خانه
.  آورند در را چشمانش منقارهايشان با است ممكن زيرا ، نشود نزديك نيز پرندگان قفس به ضمن در و بماند منتظر حياط در داد

 . بزنند حرف هم با تا نشست راحت جاي در و رفت پذيرايي سالن به فرمينا دعوت با سپس

 

 خواست فرمينا از ، بيهوده كلمات راندن زبان بر يا وقت دادن هدر بدون داللوز فرانكا خواهر.  بود تلخ و كوتاه ، فرمينا با زن مالقات
 ترتيب اين به و كرد خواهد پاك عمومي اذهان از بلكه ، مدرسه پرونده از تنها نه را او اخراج داليل كه افزود و بازگردد مدرسه به
 : داد پاسخ روحاني خواهر و پرسيد را لطفي چنين علت ، زده شگفت فرمينا.  دهد ادامه تحصيالتش به تواند مي
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 بود همين ما از تقاضايش تنها واقع در.  دارد را هايش خواسته همه اجراي شايستگي كه شود مي انجام كسي درخواست به كار اين - 
 . شناسي مي را او تو. 

 

 : داد پاسخ تنها.  بزند حرف زن آن با او درباره نكرد جرأت ولي.  فهميد را ماجرا بالفاصله فرمينا

 

 . كند دخالت من تحصيلي يا خصوصي زندگي در دهم نمي اجازه ولي.  شناسم مي بله - 

 

 : گفت روحاني خواهر

 . كند مي موافقت پدرت كه ندارم ترديدي.  است كردن صحبت دقيقه پنج اجازه ، خواهد مي تو از كه چيزي تنها - 

 : گفت ، شد مي افزوده خشمش ميزان بر كه حالي در بنابراين ، دارد دخالت ماجرا اين در نيز پدرش كه شد متوجه دازا فرمينا

 . شود انجام ديگري مالقات هم باز كه ندارد دليلي بنابراين و ديديم را يكديگر بار دو ، بودم بيمار كه زماني - 

 : گفت فرانكا

 . است خداوند سوي از موهبتي مرد اين كه شود مي متوجه خوبي به ، عقل اندكي با زني هر - 

 ، فقرا به رساني كمك و خدا راه در خدمت براي كه افزود و داد ادامه دكتر فداكاريهاي و ايثار ، اخالقي سجاياي تعريف به آنگاه
 حضرت از تصويري ، آن اصلي مهره روي كه آورد بيرون آستينش از طاليي تسبيحي سپس.  است انداخته خطر به را خود زندگي
 : گفت و داد تكان دازا فرمينا چشمان برابر در را تسبيح.  بود شده كاري كنده مسيح

 چهارم كلمنته پاپ توسط و كرده درست ايتاليايي گوهرگران از يكي قبل سال كه ارزشي با خانوادگي يادگاري.  است تو مال اين - 
 . شده متبرك

 : گفت و كرد جمع را خود شهامت همه.  كرد مي احساس خوبي به را قلبش شديد تپش دخترك

 ؟ كنيد مي دخالت ، دارد معصيت كه كارهايي چنين در چرا پس ؟ دانيد نمي گناه را عاشقي و عشق شما مگر - 

 تكان را تسبيح دوباره.  لرزيد خشم شدت از پلكهايش ، حال اين با ، است نفهميده را فرمينا منظور كه كرد وانمود روحاني خواهر
 : گفت و داد

 . است متفاوت من با او رفتار كه داني مي.  آمد خواهد اينجا به اسقف آقاي شخص وگرنه ، برسي تفاهم به من با است بهتر - 

 : گفت دازا فرمينا
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 . بيايند هم ايشان ، ندارد اشكالي - 

 به و فشرد دستش در آورد، بيرون كهنه دستمالي ديگرش آستين از.  گذاشت آستينش در را طاليي تسبيح داللوز فرمينا خواهر
 : گفت و برآورد سينه از آهي ، زد ترحم روي از لبخندي.  است نشسته دوري فاصله در انگار كه انداخت نگاهي دازا فرمينا

 ؟ گويم نمي درست.  انديشي مي بدبخت جوان آن به هم هنوز انگار ، من بيچاره فرزند - 

 اش خيره نگاه ولي ، نياورد زبان بر سخني.  نگريست زن چشمان به مستقيم ، بزند پلك اينكه بدون و شهامت با هم باز دازا فرمينا
 دستمال همان با ، بود زده حلقه چشمانش در كه را اشكي قطرات شد مجبور داللوز فرانكا خواهر سرانجام كه دوخت او به چنان را

 . بزدايد

 

 : گفت و برخاست جاي از بعد لحظاتي

 ! هستي چموش قاطر مثل تو گويد مي كه است پدرت با حق - 

 . است برداشته او خلوت به هجوم از دست ، عاشق مرد رسيد مي نظر به.  نيامد آنها خانه به اسقف

 از استقبال براي دختر و پدر.  آيد مي آنان نزد كريسمس تعطيالت گذراندن براي سانچز براندا هيلده كه رسيد خبر بعد چندي
 مسافر زيادي تعداد براندا هيلده از غير ، بادباني كشتي.  يافتند حضور آنجا در صبح پنج ساعت در.  رفتند انداز بار به ، براندا هيلده
 مي نظر به شاداب و سرحال آنها خالف بر دازا فرمينا دايي دختر.  بودند ناراحت و شده زدگي دريا دچار آنها اغلب كه كرد مي حمل
 منطقه از ميوه زيادي مقدار و زنده بوقلمون از پر سبد چند.  گذاشت ساحل به گام كشتي از هيجان از سرشار و موقرانه و رسيد

 پيام پدرش سوي از.  بيايد كم غذايي مواد است ممكن ، دازا لورنزو خانه در يافتن حضور با كرد مي خيال.  داشت همراه حاصلخيز
 تواند مي كه دارد اختيار در را موسيقي گروه بهترين ، دارند نوازنده به نياز سرور و جشن مراسم برگزاري براي اگر كه بود آورده
 دنبال به مارس ماه از زودتر توانست نمي او.  بفرستد برايشان هم ترقه زيادي مقدار بود داده قول همچنين.  كند روانه را آنها

 . ببرند لذت كافي اندازه به يكديگر كنار در حضور از توانستند مي دختر دو ، حساب اين با و بيايد دخترش

 

 به و شدند لخت دو هر ، خانه به ورود از پس.  دادند نشان را خود همزيستي فراوان صميميت با ورود آغاز لحظات همان از آنها
 دقت با يكديگر اندام به حال عين در.  كنند كمك هم به ، يكديگر تن از خستگي و خاك و چرك زدودن در تا رفتند حمام

 تر قوي و تر درشت اندامي ، براندا هيلده.  ببينند ، بود كرده ترك را آنان دازا فرميتا كه مدتي از را شده ايجاد تغييرات تا نگريستند
 رنگ كه حالي در.  بود مرينوس پشم همچون فرفري و كوتاه و سياه ، بدنش موهاي ولي ، طاليي پوستش رنگ.  داشت دازا فرمينا از

 ولي ، گذاشت خواب اتاق در دازا فرمينا تختخواب مشابه تختخوابي پالسيديا گاال.  بود نرم موهاي داراي و سفيد دازا فرمينا پوست
.  كردند مي دود سيگار هم گاهي ديگران چشم از دور.  زدند مي حرف صبح تا و كشيدند مي دراز بستر يك روي معموالً آنها

 اين از پس.  بود آورده همراه و كرده پنهان لباسهايش آستر ميان در را آنها براندا هيلده كه بانوان ويژه بلند و نازك سيگارهايي
 دوپار واله در نخست ، پدرش با مسافرت طول در دازا فرمينا.  برود بين از سيگار بوي تا سوزاندند مي را خوشبو كاغذهاي نيز كار
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 هم دور اتاقي در مادرش خويشاوندان دختران از نفر ده با آنجا در.  داد انجام نيز ريوهاچا و كا فونسه در را كار اين و كشيد سيگار
 را سيگار گرفت ياد همچنين فرمينا.  زدند مي حرف مردان درباره و ، كشيدند مي سيگار و بستند مي داخل از را در ، شدند مي جمع
 محل به هنگام شب نتواند دشمن تا دادند مي انجام جنگ زمان در مردان كه كاري ، كند دود و بگذارد دهان به روشن سر از

 رفتن از پيش ، شب هر تقريباً ، براندا هيلده ورود روز از.  كشيد نمي سيگار تنهايي در هرگز فرمينا حال اين با.  ببرد پي اختفايشان
 ، ازدواج از پس حتي نداد اجازه هرگز البته.  شد دخانيات استعمال به دخترك اعتياد موجب كار اين و كردند مي دود سيگار بستر به

 استعمال بلكه ، دانست مي ناشايست ، بانوان براي را كار اين تنها نه زيرا ، شود مطلع امر اين از ديگري فرد يا فرزندان ، شوهر
 . داشت بيشتري لذت برايش دخانيات پنهاني

 

 منظور به دازا فرمينا به كمك برايً  ظاهرا براندا هيلده مسافرت

 خارج او قلب از را ممكن غير عشق ، سفر به دخترشان فرستادن با داشتند قصد او خانواده واقع در ولي ، بود مناسب شوهري انتخاب
 رفتار همان ، محبوب مرد كردن فراموش به تظاهر با كه نيت اين با ، پوشاند عمل جامه آنها خواسته به نيز براندا هيلده.  سازند
 فلورنتينو ، خانه به بازگشت از پس دازا فرمينا فهميد كه هنگامي ولي.  كند تكرار ، تلگراف دريافت و ارسال با ، را خود عمه دختر
 نيز عشقها ساير براي ، بگيرد شكل عشقي براي رويدادي هر كه بود باور اين بر.  شد نااميدي دچار ، است رانده خود از را آريزا
 دفتر عازم فراوان شهامت با و باكانه بي.  داشت ذهن در كه بود طرحي اجراي به مصمم هنوز ، حال اين با.  گذاشت خواهد تأثير
 . بخواهد كمك ، ارتباط ايجاد براي او از و كند معرفي آريزا فلورنتينو به را خود تا شد پستي

 

 تعريفهاي و ها گفته اساس بر را او زيرا ، است حاضران از يك كدام فلورنتينو بزند حدس نتوانست ، شد دفتر وارد كه هنگامي
 نشسته تلگراف دستگاه پشت كه مسؤولي مشاهده از پس.  ديد نمي دفتر در مشخصات آن با را كسي و بود كرده مجسم دازا فرمينا

 عقل ترديد بدون اش عمه دختر انديشيد ، داشت تن بر ژنده لباسهاي و بود كرده خم را خود خورده تازيانه سگي توله همچون و
 او اينكه بدون جوان آن كه ديد زيرا ، شد پشيمان قضاوت اين از بالفاصله البته.  بود شده فردي چنين عاشق و داده دست از را خود
 از ، نامعقول انتظاري داشتن يا پول درخواست بدون.  شد خدمتگزاري آماده و كرد درك را آمده پيش گرفتاري ، بشناسد را

 متن خواندن از پس.  بگيرد تحويل را معشوق نامه يا تلگراف و كند مراجعه آنجا به چهارشنبه روزهاي ظهر از بعد خواست دخترك
 چند سپس و واژه چند نخست ، جوان مرد و پذيرفت دخترك.  دهد انجام آن در اصالحاتي كرد پيشنهاد ، براندا هيلده تلگراف
 كه كرد تحرير گذار تأثير و زيبا را نامه اي اندازه به.  نوشت اي تازه متن و كرد پاره را نامه سرانجام ولي ، كرد عوض را عبارت
 : گفت دازا فرمينا به ، رسيد خانه به كه هنگامي.  گريست دفتر از خروج و آن خواندن از پس براندا هيلده

 

 . است عشق و شور از سرشار ولي ، دارد زشت و كريه اي قيافه - 
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 گفت دازا فرمينا به صراحت با.  بود اش عمه دختر زياد گيري گوشه و تنهايي ، كرد مي شگفتزده را براندا هيلده همه از بيش آنچه
 هايي خانه همان از ، داشت عادت پرجمعيت هاي خانه و شلوغ محيط در زندگي به براندا هيلده.  دارد زنان پير همچون رفتاري كه
 توانست نمي.  آيد مي يا ، رود مي يا ، خورد مي غذا كسي چه زماني چه و كنند مي زندگي آن در نفر چند نبود معلوم واقعاً گاهي كه

 واقع در.  باشد نداشته معاشرت كسي با و بنشيند اتاق يك در تاريك اي گوشه در آرام و خاموش همواره اش عمه دختر كه ببيند
 مي وقت تنها ، شب خواب براي بستر به رفتن هنگام تا ، شد مي بيدار خواب از كه صبح شش ساعت از دازا فرمينا.  بود گونه اين

 هاي خزه روي كه تازه ماهي از پر سبدي با فروش ماهي زن سپس. خواست مي بر خواب از فروش شير الباب دق صداي با.  گذراند
 را خاسينتو سان و مارياالباخا گرانبهاي هاي ميوه تا آمد مي گرد دوره فروشي ميوه آن از پس.  زد مي در ، بودند گرفته قرار دريايي
 آوري جمع خواهران ، آزمايي بخت بليتهاي فروشنده دخترك ، گدا از.  كوبيدند مي را در نوبت به ديگران هم بعد.  كند عرضه
 مردم طالع كه فالگير كوليهاي و ، شده باطل روزنامه و كاغذ خريدار ، زد مي حرف زياد كه كني تيز چاقو ، صدقات و خيرات كننده

 . كردند مي بازگو حمام تشت درون آب حتي يا ، قهوه فنجان يا ، دست كف يا ، ورق روي از را

 

 : گفت مي نفر يك به.  داد مي تشكيل را او روزانه كار بيشتر واقع در و بود در بستن يا كردن باز مشغول روز هر تقريباً پالسيديا گاال

 ! نه - 

 : گفت مي ديگري به

 . بيا بعداً برو.  نداريم الزم - 

 : زد مي فرياد خشمگين ، ايوان روي از گاهي

 ؟ كنيد مي اذيت چرا!  لعنتيها - 

 : داد مي توضيح هم اي عده به و

 . ايم خريده ، بوده الزم چه هر - 

 ، شست مي را لباسها ، در كردن بسته و باز جز به فراغت هنگام در.  بود كرده حفظ را بردگي اطاعت روحيه همچنان ، حال اين با
 كمد ولي ، بود كرده فوت پيش سال چهارده دازا فرمينا مادر سانچز فرمينا اينكه با.  چيد مي كمد در منظم و مرتب و كرد مي اطو

 مثالً.  گرفت مي او را مهم تصميمات و بود دازا فرمينا ، خانه اصلي فرمانرواي ، كارها اين عليرغم.  كرد مي مرتب هم را او لباسهاي
 به رسيدگي از پس نيز خود.  گيرد انجام زماني چه در كارهايي چه و بخورند غذايي چه ، بخرند هايي چيز چه داد مي دستور

 خواب ، مدرسه از اخراج زمان از.  شد مي حوصلگي بي دچار معموالً و نداشت دادن انجام براي كاري ديگر ، گلها و پرندگان
 براي هم را نقاشي تمرين ، اواخر اين در.  شد نمي بيدار نيز بعد روز صبح تا گاهي و بود شده اضافه هايش برنامه به هم نيمروزي

 . بود برگزيده ، بيشتر گذراني وقت
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 ايجاد براي راههايي ، همزيستي به اجبار دليل به ولي ، شد تيره شدت به اسكوالستيكا عمه اخراج از پس ، پدرش با دازا فرمينا رابطه
 كه آمد مي بيرون اتاق از هنگامي صبح دخترك اينكه جمله از.  بودند كرده كشف ، يكديگر براي مزاحمت ايجاد عدم و تازه ارتباط
 بود ناهار صرف هنگام ، ديدند مي را يكديگر ، تشريفات كامل رعايت با كه زماني تنها.  بود رفته خانه از بيرون يا كار سر بر پدرش

 به بازگشت از پيش عصرها معموالً دازا لورنزو.  ماند نمي غافل ناهار براي مناسب كافي غذاي كردن درست از هرگز دازا فرمينا كه
 آن ، شام خوردن براي اشتهايي اغلب ولي ، نوشيد مي آور اشتها نوشيدنيهاي ، مشروب بر عالوه و زد مي پاروكيا كافه به سري خانه
 گرم تا دادند مي قرار آن روي ديگري بشقاب و گذاشتند مي ميزش روي بشقابي در را او غذاي معموالً.  نداشت ، تنهايي به هم

 خانه مخارج براي بار يك اي هفته.  شد مي صرف ، دوباره كردن گرم از پس صبح و ماند مي باقي نخورده دست غذا اين ولي ، بماند
 كه پرسيد نمي دخترش از هرگز دازا لورنزو هرچند.  كرد مي خرج حسابگرانه و دقت با را پول اين دازا فرمينا.  پرداخت مي پول
 داد مي او به ، كرد مي درخواست برنامه از خارج چيزهايي خريدن براي فرمينا كه را پولي همواره و است كرده خرج چگونه را پولها

 تصميماتش از دفاع به و كند ارائه را ها هزينه ميزان ، دادگاهي در روزي بود قرار انگار كه كرد مي خرج چنان دخترك ولي ،
 . بپردازد

 

 دليل البته.  بود نبرده كارش محل به خود با را او و نداده فرمينا به توضيحي ، داد مي انجام كه كاري نوع مورد در هرگز دازا لورنزو
 يعني ، شب ده ساعت از زودتر ، نداشت خانه در مالقاتي قرار اگر.  كرد مي ذكر كار محيط بودن نامناسب را دخترش نبردن همراه
 و ماند مي پاروكيا كافه در ده ساعت حدود تا عصر از.  گشت نمي باز ، نظامي حكومت دليل به تردد منع ساعت به مانده دقايقي
 بازيها اين انجام در اينكه ضمن در لورنزو.  شد مي مشغول شطرنج جمله از ، آنجا در رايج بازيهاي به ، مشروب نوشيدن بر عالوه

 خانه از رفتن بيرون و خواب از شدن بيدار از پس بالفاصلهً  تقريبا.  آمد مي حساب به هم خوبي مربي ، داشت زيادي مهارت
 دخترش براي مزاحمتي ، لحاظ اين از و بود هوشيار ، آمد مي خانه به هرگاه ولي ، كرد مي دود برگ سيگار و نوشيد مي مشروب
 انداخت راه صدا و سر اي اندازه به ، گذشت راهرو از و آمد خانه به كه هنگامي ، استثنايي طور به ، شب يك البته.  كرد نمي فراهم

 چشمان با ، تعادل بي مردي خود برابر در و گشود را در ، كوبيد اتاقش بر دست كف با لورنزو اينكه از پس و شد بيدار فرمينا كه
 : گفت لورنزو.  كرد وحشت شدت به و ديد عادي غير حالتي و لوچ

 

 . بداني تا بدهم اطالع هم تو به را موضوع اين گرفتم تصميم.  ايم شده ويران كامالً و ايم رفته بين از ما - 

 

 يا كرد مي صحبت واقعيتي از بداند دخترك تا نزد حرفي باره اين در ديگر هم بعد روزهاي.  آورد زبان بر كه بود عبارتي تنها اين
 ادامه خود زندگي به اجتماعي برزخ در بايد و است مانده تنها دنيا اين در ديگر كه دريافت شب همان از دازا فرمينا ، حال اين با.  نه

 . بدهد

 

 رفتار نيز همسايگان حتي ، مدرسه از اخراج از پس.  گشودند نمي او روي به را در ولي كردند مي زندگي بهشت در همكالسيهايش
 تعويض با بنابراين و بودند ديده مدرسه لباس با را او ، شهرستان به دازا فرمينا ناگهاني ورود لحظه از زيرا ، نداشتند او با خوبي
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 ، بازرگانان دنياي در هم پدرش.  آمد نمي آشنا نظرشان به ، ها كوچه و خيابانها در كمتر حضور و طوالني مسافرتي به رفتن و لباس
 در چند هر و آمد مي حساب به گير گوشه فردي عنوان به نيز پاروكيا كافه در و كرد مي زندگي انداز بار جنگي مهاجران و ، باربران
 به اندكي ، نقاشي تمرين جلسات برگزاري.  نداشت ديگران با صميمانه روابطي ولي ، شد مي پيروز و كرد مي شركت بازيها اغلب
 آنها خانه به نيز را دختر آموزان نو ساير نتيجه در و كرد مي توصيه را گروهي آموزش ، نقاشي استاد زيرا ، داد مي روحيه دازا فرمينا

 و بودند اي ويژه شرايط داراي و متفاوت اجتماعي طبقات از دختران اين حال اين با.  داد مي تشكيل را كالسها آنجا در و آورد مي
 . بيايند حساب به او دائمي دوستان توانستند نمي و رفت مي بين از حضورشان گرماي ، خانه از خروج از پس

 

 

 را شادي ، كند دعوت آنجا به را پدرش نوازندگان ، بياورد اتاقها به تازه هواي ، بگشايد را ها پنجره و درها خواست مي براندا هيلده
 كه دريافت زود خيلي ولي ، كند عوض را دازا فرمينا روحيه ، ترتيب اين به ، شود برگزار آتشبازي مراسم ، بياورد خانه به

 نمي دوستانه ارتباط ايجاد و مراسم اين به كردن دعوت براي را كسي كه بود اين ، دليل نخستين.  نيست اجرا قابل طرحهايش
 از پس ساخت وادار را او و شد اجتماعي زندگي به دازا فرمينا بازگشت موجب ، روحيه با و شاد براندا هيلده ، حال اين با.  شناخت
 مي اسكوالستيكا عمه با همراه كه را اي جاده دازا فرمينا.  كنند گردش شهر در و بروند خانه از خارج به هم با ، نقاشي كالس پايان

 مي آن روي آريزا فلورنتينو كه مرمري نيمكت و كوچك پارك تماشاي به را او همچنين.  داد نشان ، بروند مدرسه به تا پيمودند
 ها نامه اختفاي محل ؛ پرداخت مي دخترك تعقيب به آن در فلورنتينو كه خيابانهايي.  برد ، خواند مي كتاب كرد مي وانمود و نشست

 به ، دانست مي الزم كه را مكانهايي ساير و ؛ بود دازا فرمينا نفرت مورد و شد مدرسه به تبديل ، سازي باز از پس كه كه شومي كاخ ؛
 با و ايستاد مي آريزا فلورنتينو كه ببينند را اي نقطه تا رفتند باال فقرا گورستان به منتهي تپه از نيز روزي.  داد نشان خود دايي دختر
 مي ديده پايشان زير ، شهر همه آنجا از.  برساند خواب اتاق در معشوق گوش به را آنها باد تا نواخت مي عاشقانه آهنگهاي ويولن
 گدايان ، خليج متعدد جزاير ، وحشي گياهان ميان در ها قلعه بقاياي ، ريزش حال در ديوارهاي ، ها خانه ريخته فرو سقفهاي.  شد

 . داشت قرار آنها ديد معرض در كامال ، كارائيب پهناور درياي و ، مرداب اطراف

 

 

 كه نشست مكاني همان در دازا فرمينا.  رفتند شهر بزرگ كليساي به ، شبانه مذهبي مراسم در شركت براي ، كريسمس عيد شب
.  شد مي نواخته او براي اختصاصاً كه آهنگي همان.  داد مي گوش ، نواخت مي فلورنتينو كه آهنگي نواي به و نشست مي هم قبالً

 به هم آن از بعد.  بود ديده نزديك از را آريزا فلورنتينو هراسان چهره بار نخستين براي كه داد نشان خود دايي دختر به را محلي
 كه عشقي ، بود برده پي جا آن در دازا فرمينا كه ديدند را مكاني و رفتند فروشي افزار نوشت به ، خريدند كلوچه ، رفتند طاقدار گذر
 مي كه اي نقطه هر به و دارد مي بر مدرسه تا خانه از كه هرگامي است كرده مي تصور تنها و نبوده توهم جز ،چيزي داشته سر در

 توصيه را آريزا فلورنتينو با دوباره ارتباط بار چندين براندا هيلده.  داشت نخواهد لطفي هرگز ، آريزا فلورنتينو حضور بدون ، رسد
 متذكر همچنين و داد نخواهد راه خود زندگي به ديگر ، بد چه ، خوب چه را پسر آن كرد گوشزد و نپذيرفت دازا فرمينا ولي ، كرد
 . نيست او زندگي ارزش با و مهم رويداد تنها ديگر ، گذشته عشقي خاطرات كه شد
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 فرصت از ، پولدار افراد همه.  كرد افتتاح طاقدار گذر بازار انتهاي در را خو آتليه و آمد شهر به بلژيكي عكاس يك ، روزها همان در
 نخستين از براندا هيلده و دازا فرمينا.  كردند جاوداني را خود زندگي شاد لحظات ، آتليه به مراجعه با و استفاده آمده دست به

 مادر سانچز فرمينا لباسهاي كمد ريختن بيرون با را چتر و كاله و كفش و لباسها بهترين آنها.  آمدند مي حساب به او مشتريان
 در آنها به پالسيديا گاال.  آوردند در قرن نخست دوره متشخص زنان شكل به را خود و كردند انتخاب ، براندا هيلده عمه و فرمينا
 راه ، دارند تن بر كه داري فنر دامنهاي به توجه با بايد چگونه كه داد ياد ضمن در و كرد كمك لباسها پوشيدن و كرستها بستن
 مرغ شتر پر يك كه كرد انتخاب را پهني لبه كاله براندا هيلده.  ببندند را بلندشان پاشنه كفشهاي هاي دكمه و بند چگونه و ، بروند
 روي كه برگزيد را جديدتر تقريباً كالهي دازا فرمينا كه حالي در.  آمد مي پايين هايش شانه لبه تا انتهايش و داشت قرار آن روي
 در خود به نگريستن از پس.  بود شده نصب دار آهار اي پارچه مصنوعي گلهاي و گچ از شده ساخته مصنوعي هاي ميوه تعدادي آن
 همان با حال اين با.  بودند آمده در ، ديدند مي قديمي عكسهاي در كه خانمهايي شمايل و شكل به دقيقاً زيرا ، خنديدند آينه

 . بگيرند را زندگيشان دوران عكس ارزشترين با تا شدند آتليه عازم ، خنديدن حال در و وضعيت

 

 

 مرتب را دارشان حلقه دامنهاي ، گشودند را رنگارنگشان چترهاي كه ديد و كرد مي تماشا را آنها ، ايوان پنجره از پالسيديا گاال
 در از و ، كوبيدند مي زمين به زياد صداي و سر با را بلندشان پاشنه كفشهاي ، رفتند پيش به افتاده راه تازه اطفال همچون ، كردند
 . آيد در آب از خوب عكسهايشان كه كرد دعا دل در ، سياهپوست زن.  شدند خارج خانه

 

 

 نو سنته بني از گرفتن عكس حال در زيرا ، بودند شده جمع آنجا در زيادي عده و بود شلوغ بسيار ، بلژيكي مرد آتليه ورودي
.  بود گذاشته سر بر را افتخار تاج و پوشيده را مخصوص لباس و دستكش ، قهرمان اين.  بود پاناما زني مشت مسابقات قهرمان
 ، امكان حد تا و بماند حركت بي ، بگيرد خود به را زني مشت در دفاع حالت عكاس توصيه به البته ، عكس گرفتن براي شد مجبور
 تا شد ترغيب نيز نو سنته بني.  دادند قرار تشويق مورد را او شدت به اي صحنه چنين مشاهده با تماشاگران.  كند تنفس آرام

 . شد عكسبرداري در تأخير موجب امر همين.  بگذارد نمايش معرض به را خود ديگر مهارتهاي

 

 

 آنها ، حال اين با.  رفت مي بارندگي احتمال لحظه هر و بود شده ابري هوا ، رسيد براندا هيلده و دازا فرمينا به نوبت كه اين از پس
 حد از بيشتر بسيار ، دختر دو ماندن حركت بي لحظات.  دادند تكيه سفيد مرمر از شده ساخته ستوني به و زدند پودر صورتشان به

 دماريا فلورس مزرعه در سالگي صد در براندا هيلده كه هنگامي.  شد جاوداني نيز آنان عكس ، ترتيب اين به.  بود عكاس انتظار
 . كردند پيدا كهنه و قديمي اي نامه با همراه ، معطر كاغذهايي ميان در لباسهايش كمد در را عكس آن ، گفت وداع را دارفاني
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 كسي كه اين بدون روزي ولي ، بود چسبانده خانوادگي آلبوم نخست صحنه در سال چندين را عكس همان از اي نسخه دازا فرمينا
 كه هنگامي ، آريزا فلورنتينو يادگاريهاي مجموعه در را آن شبيه ، بعد سال چندين البته.  شد ناپديد عكس ناگهان ، باشد متوجه
 . يافتند ، داشت سال شصت از بيشتر

 

 

 جمعيتي از پر ناگهان ، خيابان به منتهي ايوانهاي همه روي و بازارچه مقابل ميدان.  آمدند بيرون آتليه از براندا هيلده و دازا فرمينا
 گذشته هاي دهه به متعلق لباسهايشان و زده پودر صورتشان كه بود رفته يادشان دختر دو.  بودند آمده گرد آنها ديدن براي كه شد

 دهند نشان خونسرد را خود كوشيدند براندا هيلده و دازا فرمينا ولي.  آمدند استقبال به و زدند سوت برايشان حاضر جمعيت.  است
 ناحيه آن از و شدند سوار ، دهند نشان ترديدي كه اين بدون ، گشود راه جمعيت ميان از كه اي كالسكه نخستين رسيدن با و

 . رفت بين از نيز جمعيت صداي و سر آنها رفتن از پس.  گريختند

 

 

 خوش ، آشنا قيافه ، زربفت جليقه ، اطلسي كاله.  نبرد ياد از ، بود ايستاده كالسكه ركاب روي كه را مردي قيافه هرگز براندا هيلده
 ، بود نديده گذشته در هرگز را مرد آن اينكه عليرغم.  ماند خاطرش در هميشه براي او مقتدرانه حضور و ، گيرا نگاه ، متانت ، خلقي
 مقابل از كه زماني.  بود كرده صحبت تفاوت بي و سرد لحني با او مورد در گذشته روزهاي طول در دازا فرمينا.  شناخت بالفاصله ولي
 فرمينا.  بودند ديده آن حياط برابر در متوقف ، طاليي يراق داراي اسبهاي با را كالسكه همان ، گذشتند مي دكاسالدوئرو ماركز خانه
 ديگر نيز براندا هيلده.  بود نداده مرد اخالقي ويژگيهاي مورد در توضيحي هيچ ولي ، كيست ساختمان مالك كه بود داده توضيح دازا
 فرمينا عالقه عدم دليل متوجه ، ديد رؤيايي حالتي در ، حركت حال در كالسكه ركاب روي را مرد كه هنگامي ولي ، نكرد فكر او به

 . نشد او به دازا

 

 : گفت آنها به جمعيت هجوم دار و گير در اوربينو دكتر

 . برسانم كالسكه با شمارا توانم مي ، برويد بخواهيد جا هر.  شويد سوار لطفاً - 

 از اوربينو خوونال دكتر.  بود شده سوار براندا هيلده و گذشته كار از كار ديگر كه بدهد منفي پاسخ گرفت تصميم دازا فرمينا زماني
 فرمينا.  شود سوار تا كرد كمك ، باشد داشته دخترك بدن با تماسي اينكه بدون و گرفت را فرمينا دست ، رفت پايين ركاب روي
 . شد برافروخته ، خشم از صورتش ولي ، نداشت براندا هيلده از پس شدن سوار جز اي چاره
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 دستوراتي اوربينو دكتر انگار.  شد طي ساعت نيم مدت در ، كوتاه مسافت همين ولي ، داشت اندكي فاصله طاقدار گذر تا آنها خانه
 كالسكه به پشت ، آنها مقابل صندلي روي نيز دكتر و بودند داده تكيه پشتي به صندلي روي دخترها.  بود داده ران كالسكه به پنهاني
 براندا هيلده ولي ، پروراند مي ذهن در بيهوده و پوچ افكاري و نگريست مي بيرون به كناري پنجره از فرمينا.  بود نشسته ران

 مي مشام به كالسكه تشكهاي چرم رايحه.  بود شده شاد ، وارد تازه دختر خوشحالي از نيز اوربينو دكتر.  رسيد مي نظر به خوشحال
 : گفت ، نظرش اظهار نخستين در و نگريست مي موجود تزيينات به زياد عالقه با براندا هيلده.  رسيد

 

 . بگذراند اينجا در را عمرش همه دارد دوست آدم - 

 آنها به توجه فرمينا كه كردند مي تصور.  شناسند مي را يكديگر سالهاست انگار كه كردند برقرار اي صميمانه رابطه چنان دكتر و او
 . شنيد مي را آنها سخنان و بود كالسكه داخل به حواسش كامالً دخترك كه حالي در ، ندارد

 

 آن از بيشتر را بلندش پاشنه و تنگ كفشهاي فشار تواند نمي كه كرد شكايت اوربينو خوونال دكتر به براندا هيلده ، بعد لحظاتي
 . كند تحمل

 : گفت اوربينو دكتر

 

 . كند مي باز را كفشهايش بند زودتر كسي چه ببينيم.  بياوريد در را آنها.  است آسان چاره - 

 متوجه دو هر ، كفشها آوردن بيرون از پس.  شد كار همين مشغول هم براندا هيلده و كرد كفشهايش بند گشودن به شروع خوونال
 . است خشمگين بسيار غروب حال در خورشيد كمرنگ نور زير ، دازا فرمينا چهره كه شدند

 ناشايست رفتار خاطر به دوم.  بود شده كالسكه سوار نامناسب موقعيتي در اينكه نخست.  داشت خشم ابراز براي دليل سه دخترك
 . برسد آنها خانه به زياد تأخير با دارد قصد و زند مي دور بيهوده كالسكه داشت اطمينان اينكه سوم.  براندا هيلده

 . داشت شاد اي روحيه همچنان ، دازا فرمينا خالف بر براندا هيلده

 

 :گفت دكتر به بنابراين... 

 .ام پوشيده كه است سيمي قفس اين بلكه نيست، كفشها تنگي كرد، مي ناراحت مرا آنچه فهميدم حاال ـ

 :گفت. زند مي حرف است، پوشيده كه فنرداري دامن از دخترك كه شد متوجه بالفاصله خوونال

 ...بياوريد در را آن است، آسان هم اين چاره ـ
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 :گفت و گرفت چشمانش برابر در آورد، بيرون جيب از دستمالي تردست، يك سرعت به سپس

 !كنم نمي نگاه من...  ـ

 هر اگر كه فهماند اشاره با هم فرمينا. بخواهد مشورت او از تا انداخت دازا فرمينا به نگاهي. بكند بايد چه دانست نمي براندا هيلده
 .انداخت خواهد بيرون به كالسكه از را خود نروند، خانه به زودتر چه

 :گفت او به توجه بي اوربينو دكتر

 .شود تمام شما كار كه منتظرم خوب، ـ

 :گفت براندا هيلده

 .برداريد را دستمال توانيد مي ـ

 اشاره. است رسيده پايان به بازي كه فهميد دارد، تن بر دامن همچنان براندا هيلده شد متوجه كه هنگامي و كرد را كار همين دكتر
 .راند كوچك پارك سوي به اسبها، سر برگرداندن از پس نيز او و كرد ران كالسكه به اي

 ناقوس صداي. بود رسانده پايان به را خود كار گذرگاهها، چراغهاي كردن روشن مسؤول كه رسيدند آنجا به اي لحظه درست آنها
 دازا فرمينا خاطر آزردگي موجب كرد مي تصور و بود پشيمان كالسكه در خود رفتار از كه براندا هيلده. رسيد مي گوش به كليساها

 بكشد، عقب را دستش كه اين از پيش ولي كرد، را كار همين نيز دازا فرمينا. شد پياده سرعت با و داد دست دكتر با است، شده
 :گفت و آورد وارد او انگشتان به اندكي فشار خوونال

 .هستم تو پاسخ منتظر ـ

. نگشت باز آن، گرفتن پس براي ولي ماند، باقي اوربينو دكتر دست در او دستكش كه كشيد عقب را دستش محكم چنان دازا فرمينا
 .برد پناه بسترش به شام، خوردن بدون خود، مضحك لباسهاي آوردن بيرون و خانه به رسيدن از پس

 شاد روحيه همان با آشپزخانه، در گاالپالسيديا با همراه شام خوردن از پس است، نيفتاده اتفاقي هيچ انگار كه حالتي با براندا هيلده
 برجسته رفتار مورد در خود احساس كردن مخفي براي تالشي حتي. كرد مرور ذهن در را ساعت چند آن رويدادهاي و رفت اتاق به
 براندا هيلده و داد مي گوش او سخنان به خشمگين همچنان نظر، اظهار بدون دازا فرمينا. نكرد اوربينو خوونال دكتر زيباي چهره و

 :كرد اعتراف او. داد مي ادامه زدن حرف به نيز

 مي اغوا آدم. شد هويدا شادابش لبان ميان از سفيدش و مرتب دندانهاي پوشاند، دستمال با را اش چهره اوربينو دكتر كه موقعي ـ
 !كند باران بوسه را لبانش ، داد نجات را ما اينكه و او محبتهاي به پاسخ در شود

 چنين را خود خشم و برگرداند ديوار طرف به را رويش افتاد، خنده به اختيار بي دهد، نشان حسادتي بخواهد اينكه بدون دازا فرمينا
 :كرد ابراز
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 !نانجيبي دختر چه ـ

 خنديد، مي كه ديد خواب در را اوربينو دكتر. آمدند سراغش به اي آزاردهنده رؤياهاي و داشت آشفته خوابي شب آن دازا فرمينا
 سپس. گفت مي لطيفه و كرد مي شوخي و بود، گرفته را چشمانش جلو دستمال با درخشيد، مي سفيدش دندانهاي خواند، مي آواز
 .رود مي باال تپه از فقرا، گورستان سوي به ديگري كالسكه با كه ديد

 در كه سالهايي درباره خود افكار در و داشت نگه بسته را چشمانش همچنان ولي شد، بيدار خواب از خورشيد طلوع از پيش فرمينا
 آمدن بيرون از پيش و نوشت اي نامه فرمينا بود، استحمام حال در براندا هيلده كه هنگامي بعد، ساعاتي. ماند مستغرق داشت پيش

 .برساند اوربينو خوونال دكتر به تا داد گاالپالسيديا دست به را آن حمام، از دختردايي

 داد مي اجازه كه مثبت پاسخي. داشت دكتر پرسشهاي همه به پاسخي از حكايت و بود پيچيدگي فاقد و ساده، كوتاه، بسيار نامه متن
 .شود مشغول گفتگو و بحث به دارد، دوست كه موردي هر در دازا لورنزو آقاي با اوربينو خوونال

 داراي ولي خوشنام، و ثروتمند اشرافي، اي خانواده از جوان پزشكي با خواهد مي دازا فرمينا كه دريافت آريزا فلورنتينو كه هنگامي
 بختي تيره از را او تواند نمي نيرويي هيچ رسيد مي نظر به كه شد اندوهگين و افسرده چنان كند، ازدواج خود از بيشتر سالي و سن

 ريخت، مي اشك و نشست مي اي گوشه در تنها و خورد، نمي غذا زد، نمي حرف كه پسرش رفتار به توجه با آريزا ترانزيتو. برهاند
 .نشد واقع مؤثر ولي برد، كار به او، به آرامش بازگرداندن براي دانست، مي كه را ترفندي هر

 لوايزاي لئون آقاي ديدار به روز همان مادر،. خورد غذا و شد خارج حالت آن از فلورنتينو ناگهان ، هفته يك از پس سرانجام
 كرد درخواست و رفت آمد، مي حساب به او رسمي غير شوهر آنها از يكي كه برادري سه ميان از بازمانده برادر تنها دوازدهم،

 كه بفرستد مكاني به را افسرده و عاشق جوان آن و بگيرد نظر در خود نامشروع برادرزاده براي دورافتاده جزاير از يكي در كاري
 خود برادرزاده را او اصوالً زيرا نگرفت، نظر در اش برادرزاده براي شغلي هيچ مرد، آن ولي. سازد برقرار شهر اين با ارتباطي نتواند
 تقريباً اي فاصله در شهري در پستي دفتر كارمند عنوان به را پسرك لئون، و شد واقع مؤثر ترانزيتو التماسهاي سرانجام. دانست نمي

 .كرد استخدام ويالدليوا نام به دريا، سطح از باالتر متر هزار سه حدود در ارتفاعي در او، اقامت محل از دورتر روز بيست

 را مسافرت آن. است رفته آنجا به افسردگي درمان براي كه نفهميد و درنيافت مكان آن به را خود انتقال دليل هرگز آريزا فلورنتينو
 را جديد شغل به مربوط تلگراف اينكه از پس. آورد مي ياد به را بداقبالي دوران رخدادهاي ساير كه داشت خاطر به گونه همان

 را افسرده جوان و كرد زيادي تعريف او تازه مقام از توگوت لوتاريو عوض در. نداد هم انديشيدن فرصت خود به كرد، دريافت
 :كرد نظر اظهار چنين او. دانست شغلي چنين داشتن اختيار در شايسته

 .آيد مي آينده از تلگراف، اين ـ

 ناحيه سرماي در كه خز پوست يقه با پالتو يك و مناسب، پوستي كاله يك خرگوش، پوست آستر داراي دستكش جفت يك آنگاه
 جفت يك زيرپوش، پشمي، لباس دست دو نيز لئون عمو. داد آريزا فلورنتينو به بود، داده پس امتحان خوبي به آلمان در باواريا
 .نهاد اش برادرزاده اختيار در كشتي به شدن سوار براي بليت يك و بزرگترش، برادر به متعلق آب ضد پوتين
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 پدرش از الغرتر و كوتاهتر بسيار قامت، نظر از زيرا شود، فلورنتينو اندام اندازه به تا كرد كوچك را اهدايي لباسهاي آريزا ترانزيتو
 .كند زندگي منطقه سرد ارتفاعات در بتواند تا خريد هم پشمي زيرپوش و جوراب برايش سپس. بود آلماني مرد و

 جديد اقامت محل ويژه شرايط تحمل آماده را خود هم باز بود، شده آبديده و محكم ناماليمات، تحمل اثر بر كه آريزا فلورنتينو
 آمده بار رازدار فردي ، ناگوار اوضاع با مواجهه خاطر به. كند شركت خود خاكسپاري مراسم در خواهد مي انگار كه اي گونه به كرد،
 مسافرتش، درباره هم دليل همين به. زد نمي حرف مادرش جز كسي با احساساتش، و عواطف يا داخلي زندگي اسرار درباره و بود
 .نكرد خداحافظي آشنايانش و دوستان از و نگفت سخن كسي با دانستند، مي كه كساني با جز

 شب نيمه كه بود گونه اين ماجرا. بيندازد خطر به را جانش مجنونش، و شيدا قلب كه بود نمانده چيزي حركت، از پيش شب
 خبر امر اين از محبوبش و او تنها بود، ساخته خود كه اي عاشقانه والس نواختن براي و پوشيد را كليسا يكشنبه مراسم ويژه لباسهاي
. شد دازا فرمينا خانه عازم بود، گرفته قرار استفاده مورد احساسش بيان و آنان ميان ارتباط براي رمزي سال، سه طول در و داشتند،

 اي اندازه به ساز سيمهاي نواي. شست اشكهايش با را خود ويولن و ، كرد زمزمه را عاشقانه شعرهاي نواخت، را آهنگ آنجا در
 از پس. دادند سر زوزه شهر، هاي خانه همه سگهاي بعد، و محله سگهاي سپس خانه، سگهاي نخست كه بود تأثيرگذار و محزون
 .نگشود را اي پنجره خانه، داخل از كسي ولي شد، خاموش نيز سگها صداي والس، پايان

 مي دخالت و رساند مي را خود حتماً مواردي چنين در كه نيز شبانه گشت مأمور حتي. نداشت حضور كس هيچ اطراف خيابانهاي در
 بي و خلوت خيابانهاي در و گذاشت جعبه در را ويولن. ريخت فلورنتينو عشق آتش روي سردي آب كار، همين. شد نمي ديده كرد،
 به گرفته، كه تغييرناپذيري تصميم با پيش سالها از واقعاً بلكه شود، نمي آغاز بعد روز از سفر كه كرد احساس. افتاد راه به شهر روح

 .ندارد پي در بازگشتي ديگر كه است رفته مسافرتي

 را آن نام و داشت قرار كاراييب اي رودخانه كشتيراني شركت مالكيت در كه آمد مي حساب به مشابهي شناور سه از يكي او كشتي
 مي سطح، در متري نيم و يك شناوري قابليت با چوبي عرشه دو داراي كشتي. نهادند لوايزا پنجم پايس شركت، مؤسس افتخار به

 الگوي از استفاده با سيناتي سين در را قديمي اي رودخانه كشتيهاي. كند تردد كم، ژرفاي داراي حتي اي رودخانه هر در توانست
 سي ميسي و اوهايو هاي رودخانه در سوز هيزم بخار نيروي با و بودند طرفين در چرخ دو داراي كه ساختند مي اي افسانه كشتيهاي

 آب سطح هم تقريباً و ارتفاع كم اي عرشه داراي كشتيها همان همچون نيز كاراييب شركت به متعلق كشتي. كردند مي حركت پي
 .بود رودخانه

 مجبور كشتي كاركنان كه بود كوچك اي اندازه به آن مرغداني همچون تنگ خواب اتاقهاي و مسافران، سالن بخار، موتورهاي اتاق
 سالن يك و ارشد، ملوانان و ناخدا ويژه كابين تعدادي فرمان، اتاق باال عرشه روي. بياويزند ديوارها به هم روي را ننوهايشان بودند

 در. كنند بازي ورق و بخورند غذا شوند، جمع آنجا در كرد مي دعوت مسافران از گاهي ناخدا كه بود شده ساخته مناسب پذيرايي
 شناور اين عرشه در قديمي، كشتيهاي ساير خالف بر. خورد مي چشم به غذاخوري سالن يك و يك درجه كابين شش ميانه، عرشه

 انتهايي قسمت در دستشوييها باالي در درست چوبي، هاي تيغه با بزرگ چرخ يك آنها، جاي به و نداشت وجود پارويي رديفهاي
 .بود شده نصب كشتي

 وسيله چنين با بار نخستين براي كه مسافراني خالف بر. شد كشتي بر سوار ژوئيه، ماه يكشنبه صبح هفت ساعت در آريزا فلورنتينو
 حالتي در واقع در فلورنتينو. نكرد كاري چنين كشيدند، مي سر جا همه به كنجكاوانه ، ورود از پس بالفاصله و كردند مي سفر اي
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 پره حركت شاهد پنجره از و رفت دستشويي به. گذشتند مي كاالمار دهكده از كه آمد خود به هنگامي و برد مي سر به زده بهت
 .كرد مي آلود كف را آب زياد، صداي و سر با كه شد چرخ بزرگ هاي

 كه را مصوري كتابهاي و سردسير مناطق مخصوص لباسهاي كه داشت حلبي چمداني خود همراه. بود نرفته سفر هرگز ، موقع آن تا
. كرد مي حمل آن در بود، بر از را همه ديگر را عاشقانه اشعار دفتر و بود، آورده در كتاب صورت به بعد و خريده جزوه صورت به

 با همراه را او سفري رختخواب مادرش. دانست نمي يمن خوش را ساز آن ديگر زيرا بود، نياورده همراه و گذاشته خانه در را ويولن
 براي طناب دو از تمايل صورت در پسرك تا بود بسته طناب تكه دو با و داده قرار زيلويي در بند پشه يك و بالش يك مالفه، چند

 بود، آورده همراه مادرش اصرار به واقع در و دانست مي زائد را آنها همه حركت از پيش فلورنتينو. كند استفاده ننو بستن و ساختن
 مادرش هوش و عقل به دليل همين به. دارد زيلو درون وسايل به مبرمي نياز چه فهميد كشتي در اقامت نخست شب همان در ولي

 .فرستاد درود

 صبح مرد اين. شد كشتي سوار كه كرد مشاهده بود، پوشيده شب رسمي لباس كه را مسافري حركت، از پيش دقايق آخرين در
 دنبال به. كرد مي همراهي را او نيز فرماندار. بدهد ادامه سفر به بالفاصله بود مصمم و شده وارد اروپا از ديگري كشتي با روز همان
 كشتي داخل به باربران توسط هم طاليي بستهاي و قفل داراي و بزرگ چمدان هفت و شدند سوار مرد پيشكار و دختر، همسر، آنها
 به و بود كورازائو اهالي از و تنومند مردي كشتي ناخداي. كردند گير پل روي بارها كه بودند بزرگ اي اندازه به چمدانها. شدند حمل

 آريزا فلورنتينو به زد، مي حرف خودشان زبانهاي به مسافران همه با معموالً و داشت تسلط دنيا رايج زبانهاي و بومي مختلف زبانهاي
 به آميخته اسپانيايي زبان با. برود پايتخت به دارد قصد و است مناطق آن انگليسي االختيار تام فرماندار مرد، آن كه داد توضيح

. اند كرده كمك اسپانياييها يوغ از آزادي روند در آنها به زيرا دارند، مردم بر زيادي حق انگليسيها كه شد آور ياد كورازائويي
 مجبور آريزا فلورنتينو كه بود دليل همين به. دهند قرار آنها اختيار در را خود چيز همه دارند وظيفه همه كه كرد آوري ياد همچنين

 .بدهد آنها به و كند تخليه را خود كابين شد

 به و كرد مي حركت آساني به كشتي و بود باال رودخانه آب سطح زيرا نشد، ناراحتي دچار هرگز فلورنتينو سفر، نخست روز دو
 روي را وسايلشان و كنند پهن جايي در تا دادند شده تا برزنتي كابين، فاقد مسافران از يك هر به حركت، روز عصر. رفت مي پيش
 كه كساني. دهد قرار استفاده مورد خواب، هنگام در تا كرد آماده هم را بندش پشه و داد انجام را كار همين فلورنتينو. بگذارند آن
 از پتو، جاي به و خوابيدند غذاخوري ميزهاي روي نداشتند، چيزي كه كساني و آويختند غذاخوري سالن در را آن داشتند، همراه ننو

 شنيده را دازا فرمينا صداي كرد گمان نيز بار يك. رساند صبح به را شب بيداري و خواب حال به فلورنتينو. كردند استفاده روميزي
 جانوري همچون كشتي فلورنتينو نظر از. دميد سپيده و شد روشن بعد، لحظاتي و آمد در قرمز رنگ به شرقي افق سرانجام. است
 هم باز فراوان هاي پشه مشاهده با. رسيد مردابها به آفتاب، طلوع از پيش و رفت مي پيش به رودخانه آبهاي روي الجثه عظيم
 .است گذشته رويدادهاي كردن فراموش براي الزم توانايي داراي كه شد متوجه نيز لحظه همان در و ستود را مادرش درايت

 سفر سختي بعد، به لحظه آن از. رسيدند وحشي و بزرگ امواج و شني سواحل به تدريج به آرام، آبهاي روي حركت روز سه از پس
 ميان در گرفتار را خود مسافران و شد مي كمتر و كمتر تدريج به آن بستر پهناي و بود آلود گل رودخانه آبهاي. شد احساس
 شديد گرماي درختان، هاي شاخه ميان در پنهان ميمونهاي فرياد و طوطيها مانند سوت صداي. ديدند مي ساحل طرف دو درختان

. نبود كشتي توقف و انداختن لنگر جز اي چاره شبانه، خواب براي مسافران راحتي منظور به. كرد مي تحمل قابل غير بيشتر را، ظهر
 به كه نمكسود گوشتهاي آور تهوع بوي ها، پشه هجوم فرسا، طاقت گرماي زيرا باشند، زنده هنوز كردند نمي باور مسافران اغلب
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 بوي از گريز منظور به انگليسيها جمله از سرنشينان همه. كرد مي مشكل را آنان تنفس شوند، خشك تا بودند شده آويخته ها نرده
 منظور به كه بودند هايي حوله توسط خونخوار هاي پشه راندن و زدن قدم مشغول صبح تا و آمده عرشه روي كابينها، داخل تعفن
 شب خوابي بي دليل به آنها براي تواني ديگر سپيده، دميدن از پس سرانجام. كردند مي استفاده آنها از بدن عرق كردن خشك
 .بود نمانده باقي بدنشان، در حشرات نيش از ناشي آمدگيهاي بر همچنين و گذشته

 به را ضروري ترفندهاي مسافران، جان حفظ براي ناخدا و داشت ادامه سال آن در ليبرالها و كاران محافظه ميان داخلي جنگ هم باز
 تمساحهاي سوي به تيراندازي همچون رايجي سرگرميهاي منظور به حتي سالح نوع هر از استفاده اينكه جمله از. بودند بسته كار

 دليل به سفر، آغاز از روز چند گذشت از پس البته. بود شده اعالم ممنوع رودخانه، سوي دو هدفهاي گيري نشانه يا رودخانه،
 ميل عليرغم شد مجبور ناخدا انجاميد، تپانچه آوردن بيرون به كار و گرفت در كشتي سرنشينان ميان كه تندي سياسي بحثهاي
 لباس كه روزي و نشد مستثني امر اين از هم انگليسي فرماندار حتي. كند مصادره را تفنگها و سالح خلع را مسافران همه باطني،
 .شد توقيف تفنگش و يافت خود برابر در را ناخدا ناگهان رفت، ساحل به ببر شكار براي دست، در لول دو تفنگي و تن بر شكار

 زرد تب شيوع براي هشدار عنوان به پرچمي كه كردند مشاهده را گشتي قايق يك گذشتند، مي ريف تنه بندر از كه هنگامي
 بيماري شيوع خبر سقم و صحت از اطالع براي ناخدا تالش. افزود كشتي داخل در سختگيريها ميزان بر نيز امر اين. بود برافراشته
 حامل كشتي يك كنار از روز، اواخر در ولي ماند، نتيجه بي كرد، ارسال ساحل در انداخته لنگر كشتيهاي براي كه عالماتي عليرغم
 اين با. اند داده دست از را خود جان وبا به ابتال دليل به بندر آن در نفر دو الاقل كه گرفتند خبر مسافران از و گذشتند احشام
 خروج بعد به لحظه آن از. است داده قرار هجوم مورد را مسير در واقع مناطق اغلب زرد، تب و وبا بيماري كه شد معلوم ترتيب،
 .شد اعالم ممنوع كردند، مي توقف هيزم تأمين براي كه مسكوني غير مناطق در حتي راه، سر بنادر در كشتي مسافران

 جمله از گرفت، مي نظر در مسافران براي ناخدا كه نظيري بي و ابتكاري سرگرميهاي عليرغم سفر، روز هشت ترتيب، اين به
 همه براي گرفت، مي قرار سرنشينان اختيار در آرامش حفظ منظور به مواردي چنين در كه مستهجن تصاوير داراي بازي ورقهاي

 .افزود مي آنها تابي بي ميزان بر بيشتر نيز مستهجن ورقهاي همان واقع در. آمد مي حساب به زندان نوعي مسافران،

 ناراحتي، ابراز گونه هر كرد مي تصور زيرا نگشود، اعتراض به زبان و نزد حرفي و شد متحمل را سفر سختيهاي همه آريزا فلورنتينو
. نكرد گفتگو كسي با كشتي در اقامت طول در. اند كرده ترغيب سفري چنين به را او كه شود مي كساني ساير و مادر نگراني موجب
 و كشيده دراز خورشيد سوزان نور تابش زير سال، در كه نگريست مي تمساحهايي به و نشست مي ها نرده كنار در روز سراسر

 به و ناگهان كه شد مي مشغول حواصيلهايي تماشاي به يا كنند، پاك را دندانهايشان و بيايند پرندگان تا بودند گذاشته باز را دهانشان
 .خاستند مي بر آسمان به مردابها ميان از گروهي طور

. زدند مي هم بر را مسافران آرامش و كشيدند مي بر زنانه فريادهاي كه ديد مي هايشان بچه به دادن شير حال در را دريايي گاوهاي
 نشسته هم الشخورهايي كشتي، شدن نزديك از پس كه كرد مشاهده آب روي شناور را انسان سه كبود و كرده باد جسد روزي
 را جوان دختري جسد سپس. نداشت سر آنها از يكي كه گذشتند مرد دو جسد كنار از نخست. خوردند مي چشم به آنها سينه روي

 به ابتال اثر بر دخترك مرگ كه نشد متوجه هرگز فلورنتينو. بود مرگ رقص حال در كشتي، عبور از ناشي امواج روي كه ديدند
 هم در داشت، ذهن در دازا فرمينا از كه افكاري با جسد، متعفن رايحه ولي است، رسيده قتل به داخلي جنگ در يا بوده وبا بيماري
 .آميخت
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 لنگر كشتي كه شبها. انداخت مي دازا فرمينا ياد به را او اي گونه به بد، يا خوب رويدادي، هر. داشت افكاري چنين هميشه واقع در
 زير بزرگ، سالن در او زدند، مي قدم و رفتند مي عرشه به حشرات نيش از گريز براي و گرما شدت از مسافران همه و انداخت مي
 خواندن از هم باز ولي بود، خوانده بارها كه كرد مي مطالعه را رمانهايي و نشست مي ماند، مي روشن صبح تا كه سوز زغال چراغ تنها
 در نيز را دازا فرمينا و خود و كرد مي عوض شناخت، مي كه ديگري اشخاص با را داستانها قهرمانان جاي هميشه. برد مي لذت آنها
 ... و غم از سرشار و عاشقانه هايي نامه نيز گاهي. ديد مي ماجرا دلدادگان نقش

 سپري گونه اين سفر ناپذيره تحمل و سخت ساعات بروند محبوب سوي به بود اميدوار كه سپرد مي امواجي به و نوشت مي اندوه
 كه ناكام اي دلباخته جلد در اي لحظه و عشق گود در اي افسانه پهلوان كسرت در زماني و عاشق ي شاهزاده نقش در گاهي شد مي
 روي آمد مي بيرون سالن از كرد مي خنك را هوا و وزيد مي بامدادي نسيم كه هنگامي تنها شد مي سپرده فراموشي به سرعت به

 .خوابيد مي و ميداد تكيه ها نرده به رفت مي عرشه

 دازا فرمينا جاي به واقعي و زميني جايگزيني توانست مي كه يافت دست اي تجربه به بداند خود اينكه بدون شبي آريزا فلورنتينو
 يا هوس با اشكاري تفاوت كه بود مندانه پيروز و شتبان ناگهاني چنان تجربه اين واقع در نمود مي نيافتني دست رويايي كه باشد
 روي شده طراحي پيش از و دقيق اي نقشه با كار اين كه شد مي معلوم امر جوانب همه گرفتن نظر در با داد مي نشان آني جنون
 و بود كرده تمام را مطالعه معمول از زودتر كه شبي بود كابين ان به فلورنتينو ورود چگونگي ماجراء نشده حل معماي تنها.است داده
 آستين امد بيرون ماشيني چنگال همچون دستي شد باز در ناگهان انتهايي، كابين ازكنار عبور هنگام ر رفت مي دستشويي سوي به

 بستر روي را او گستاخي با زن ببيند را متجاوز چهره توانست نمي فلورنتينو بست را در و كشيد داخل به را او گرفت را جوان مرد
 بعد لحظاتي زن. شدند غرق داشت زار شوره بوي به شباهت كه فراوان اشتياق و سخت تقالي از ناشي رايحه در دو هر و داد هل

 :گفت

 نيفتاده اتفاقي هيچ كن فراموش را چيز همه برو حاال - 

 ادمه و نيافت توفيقي كار اين در ولي بيابد بود ساخته آشنا واقعيت با را او پلنگ همچون كه را زني تا كرد زيادي تالش سفر طول در
 .نشد منتهي جايي به جو جستو

 و ميانسال زني جوان زن دو بود خواب تخت چهار داراي خوانوادهو مخصوص كه شد مي متصل مجاور كابين به دري با كابين آخرين
 از عبور از پس ها كشتي همه كه گاهي بندر همان. شدند سواركشتي دلوبا بارانكو بندر در آنها. بودند ساكن ان در خوار شير كودكي

 حال در آنها فلورنتينو. ميكردند پياده سوارو مسافر و انداختند مي لنگر آنجا در ساكنانش هوسبازانه هاي ويژگي دليل به مومپوكس
 و سر كردند مي حمل را اي پرنده گويي ، اند گذاشته سبدي در را خوار شير كودك كه كرد مشاهده و ديد كشتي به شدن سوار
 پوشيده دار چين ابريشممي هاي دامن شوند پيمايي اقيانوس مجلل كشتي بر سوار خواهند مي انگار كه بود اي گونه به انها وضع
 كردند مي عوض را هايشان لباس بار چند روزي. داشتند سر بر دار آهار هاي پارچه تزييني هاي گل با با دار لبه هاي كاله و بودند
 استفاده منظور به نه انها از ولي ، داشتند دست در بزن باد افتابي چتر سه هر. بودند اورده همراه را روز مد هاي لباس همه انگار

 . هستند مومپوكس اهالي از كه دادند مي نشان و.كردند مي استفاده ديگران توجه جلب براي كه ، مرسوم

 هستند خويشاوند كه نداشت ترديد ابته دارند يكديگر با نسبتي چه انها كه نشد متوجه حتي فلورنتينو فراوان هاي كوشش عليرغم
 انها با زيادي سني تفاوت او كه دريافت بيشتر دقت و توجه با ولي باشد جوان زن دو ان مادر ميانسال زن كه زد حدس چنين نخست
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 زنان كه كابيني در هم ،آن باشد داشته را كاري چنين دادن انجام شهامت انها از يكي كه نبود كردني باور برايش حال عين در ندارد
 راهي را ديگران مناسب فرصتي از استفاده با زنان از يكي كه كه بود اين قبول قابل فرضيه تنها. كردند مي آمد و رفت ان به ديگر
 نسبتاً مدتي ديگري و. آيند مي عرشه به هواخوري براي آنها از تن دو معموال كه بود ديده بارها. مانده كابين در خود و كرده عرشه
 همراه را كودك كه حالي در را انها سه هر ، بود گرم بسيار هوا كه شبي باشد خوار شير كودك مراقب تا ماند مي كابين در طوالني
 ديد عرشه روي داشتند

 ميانسال زن ، اقدام آن اصلي عامل كه كند تصور توانست نمي آريزا فلورنتينو داشت وجود ماجرا در كه مجهوالتي و معماها عليرغم
 قبول قابل مدركي بودن دارا بدون را ها قضاوت اين البته. دانست نمي دخيل ماجرا در را زن جوانترين دليل همين به. است بوده
 قدرت چنان تدريج به تصوري چنين.باشد خوار شير كودك مادر شده همبستر او با انشب كه را زني ميكرد آرزو ولي داد مي انجام
 مردي هر و بود فرزندش عاشق و طاليي مو اندام الغر كودك مادر ميانديشيد او به دازا فرمينا از بيشتر حتي بعد مدتي كه گرفت
 خواب از برخاستن از پس و زود صبح از. است زنده كودكش خاطر به تنها كه افت مي در را امر اين او به نگريستن لحظه چند با تنها

 به كودك كه هنگامي حتي. بودند چكرز بازي مشغول معموال ديگر زن دو كه حالي در نداشت فرزندش امور به رسيدگي جز كاري
 مي فراموشي به هم را سفر هاي سختي ترتيب اين به. خواند مي آواز برايش و ميداد تكان را او نتوي همچنان مادر رفت مي خواب
 غذاخوري سالن در حتي كوشيد مي ، است كتاب مطالعه حال در ميكرد وانمود كه حالي در فلورنتينو سفر مدت همه در.سپرد

 چيزي تنها و نيافت امر اين از اي نشانه هيچ ولي. نه يا است بوده خودش كه دريابد او هاي حالت و اشارات از.  بنشيند اون روبروي
 . رزاليا بود زن ان نام فهميد كه

 تازه بندر به ناهار صرف از پس.شد بزرگ صخره دو ميان در باريكي تنگه از عبور به موفق دشواري به كشتي سفر هشتم روز
 داخلي جنگ اثر بر كه شهري همان ، داشتند انتيوكيا به ورود قصد كه بود مسافراني شدن پياده محل آنجا. انداختند لنگر و رسيدند
 داراي و چوب از شده ساخته فروشگاه يك و چوبي كوچك كلبه چند ناره بندر در بود ديده اسيب مسكوني مناطق ساير از بيشتر
 زيرا كردند مي حفاظت آن از كهنه، و امد ناكار هايي سالح با پابرهنه سربازان از هايي جوخه كه ميخورد چشم به حلبي از سقفي
 سنگالخ از پر دشتي ها كلبه پشت در كنند غارت اندازند مي لنگر انجا در كه را هايي كشتي دارند قصد شورشيان كه بود شده شايع
 . نبود زرع و كشت قابل كه شد مي ديده

 طلوع از پس نگرفت صورت يورشي چنين ولي ترسيدند مي شدت به شورشيان حمله از مسافران زيرا نخوابيد كس هيچ شب آن
 شربت و زخم چشم ضد هاي مهره انواع پوستان سرخ. شدند پديدار زيادي افراد و يافت سامان تدريج به بازار يكشنبه خورشيد،
 جنگلي مناطق به را وارد تازه مسافران تا بودند ايستاده انتظار در خود چهارپايان با هم اي عده و فروختند مي عشق معجون

 .ببرند بود راه انجا تا روز شش كه ميوه هاي باغ و مركزي كوهستان

 يك و چيني ظروف حاوي هاي جعبه باربران. بگذراند را زمان تا ميكرد تماشا سياهپوست باربران توسط بارها تخليه آريزا فلورنتينو
 و اندورزاليا نشده كشتي بر سوار ديگر كودك و زن سه ان كه شد متوجه فلورنتينو ناگهان كردند مي حمل انويگادو براي را پيانو

 سرخ هاي قاطر بر سوار و داشتند پا بر را جنگل از عبور ويژه هاي كفش كه ديد را آنها هنگامي. ماندند بندر همان در همراهانش
 عنوان به. دهد انجام كرد نمي جرات روز درچند كه كند كاري گرف تصميم لحظه همان در بودند حركت انتظار در پوستان

 فراوان اندوهي دچار دادند تكان دست برايش خلقي خوش با نفر سه هر ديد اينكه از پس و داد تكان دست رزاليا براي خداحافظي
 كاله جعبه ، ها چمدان هم ها قاطر از ديگري تعداد افتادند راه به ها قاطر انجام سر. است افتاده ارتباط ايجاد فكر به دير چرا كه شد
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 چيزي كوچك هاي مورچه همچون قطاري جز ديگر كه كرد تماشا را انها شدن دور انقدر فلورنتينو. ميكردند حمل را كودك سبد و
 چند كه دازا فرمينا خاطره. يافت تنها دنيا اين در را خود دوباره و.رفتند بيرون او زندگي از ديگري عده ترتيب اين به. نديد

 كشيد آتش به را مغزش اذرخش همچون و امد ذهنش به ناگهان بود مانده پنهان روزگذشته

 ديگر او چون فقير و پاكباخته عاشقي براي بنابراين. كرد خواهد برگزار ازدواج براي باشكوهي جشن دازا فرمينا كه نداشت ترديد
 به مردن حق حتي كه دانست مي باشد اسير دلدار عشق كمند در ابد تا بود خواهد مجبور و ماند نخواهد باقي محبوب دنياي در جايي
 گرفت بر در را وجودش همه ناگهان بود فروريخته هايش اشك با يا مانده پنهان لحظه ان تا كه حسادتي. داشت نخواهد را او خاطر

 فخر درد به تنها كه ايد در مردي همسري به خواست مي كه بياورد فرود دازا فرمينا سر بر را درخششي آسمان خواست خدا از.
 كشيد ذهن در عروسي لباس با دخترك از كه تصويري با.خورد مي فروشي

 :كرد زمزمه

 ! ديگري فرد نه باشد من عروس بايد او - 

 پشت به شهر بزرگ كليساي سنگي هاي پله روي جان بي پيكري با زني كشيد تصوير به ديگر اي گونه به دازارا فرمينا بالفاصله
 آن زير مشهور اسقف چهادرده جسد كه را كليسا صحن مرمر هاي سنگ و شود مي جاري دهانش از كه الودي خون كف و خوابيده

 خاطر به خواست خداوند از كرد فروكش درونش در جويي كينه حس بعد لحظاتي ولي. كند مي كثيف ، است شده سپرده خاك به
 شد بلند سنگي هاي پله روي از كه ديد را دازا فرمينا نيز حال همان در گيرد قرار رحمت و عفو مورد است داشته كه پليدي افكار

 فرمينا وجود بدون نميتواند هرگز كه انديشيد. است دور بسيار او از ولي است زنده همچنان محبوبش كه داد مي نشان تصوير اين.
 چيزي معموال ولي ، شد مي حاضر غذا ميز سر بر گاهي. نخوابيد درستي به ديگر بعد به آن از. باشد داشته زندگي ادامه تحمل دازا
 بتواند تا بزند حرف او با و بنشيند ميز سر بر شود حاضر آنجا در دازا فرمينا ناگهان كه بود اميد اين به خورد مي اگر و خورد نمي

 گرفت مي شكل ذهنش در انديشه اين نيز گاهي.ست اوا خاطر به تنها خوردن يا نخوردن غذا حتي ميدهد انجام كاري هر كه بگويد
 كه بيفتد قديم عشق ياد به ، عسل ماه در يا ، عروسي جشن مراسم در مثالً خود زندگي لحظات شادترين در دازا فرمينا شايد كه

 ندامت دچار صورت اين در. است كرده قرباني

 

 . برد نخواهد لذت زندگي از و ، كرد خواهد گناه احساس ، شد خواهد

 

 

 منظور به جشني مراسم ، داشت كه رسمي طبق بر ناخدا ، بود كشتي نهايي مقصد كه كولي كارا بندر به رسيدن از پيش شب
 شاد آهنگهاي نواختن به نيز كشتي ويژه نوازندگان از گروهي ، بازي آتش برپايي ضمن كه كرد برگزار سرنشينان با خداحافظي

 دوربيني با ، كند تحمل آرامش با را سفر رنج بود مجبور و شده منع شكار به رفتن از سفر طول در كه انگليسي مرد.  شدند مشغول
 لباس ، شب آن ولي بود نديده ، رسمي لباس بدون را او كس هيچ ، مسافرت طول در.  گرفت عكس مراسم از ، داشت همراه كه

 يادگيري مشتاق كه كساني به و نواخت مي انبان ني ، نوازندگان با همراه و بود پوشيده را تاويش مك دامن يا اسكاتلنديها سنتي
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 روي را او شدند مجبور ، مراسم پايان از پس كه شد خسته چنان ترتيب اين به.  داد مي آموزش را هنر اين ، بودند اسكاتلندي رقص
 . برسانند كابينش به و كنند حمل دوش

 

 

 صداي تا برد مي سر به جشن محل از فاصله دورترين در مراسم برگزاري مدت تمام در ، اندوه و غم از سرشار آريزا فلورنتينو
 ، بعد روز بامداد پنج ساعت در.  بكاهد بدنش لرزش از تا بود پوشيده را توگوت لوتاريو اهدايي كت.  نرسد گوشش به هياهو

 مراسم ، روز آن مدت تمام در.  باشد كرده بيدار خواب از حكم اجراي براي را او كه مانست مي اعدام به محكوم فردي همچون
 در را خود زندگي بيهوده چه فهميد ، بازگشت خود شهر به كه هنگامي ، بعد مدتي.  كشيد مي تصوير به ذهن در را دازا فرمينا جشن
 . خنديد دوران آن در خويش اعمال و رفتار به و است گذرانده لحظات آن

 

 

 و دازا فرمنيا كه افتاد فكر اين به.  آمد مي حساب به كشتي در اقامت روز هشت از روز بدترين ، آريزا فلورنتينو نظر از شنبه
 ديگران چشم از دور محلي به تا اند گريخته ساختمان عقب درهاي از آرامي به ، عروسي مراسم برگزاري شب همان در شوهرش

 بنابراين.  لرزد مي شدت به و است نشسته افتاده دور اي گوشه در كه ديد را او فردي ، لحظات همان در.  كنند خلوت هم با و بروند
 رها كاره نيمه را جشن ، باشد شده وبا به مبتال آريزا فلورنتينو مبادا اينكه از وحشت با ناخدا.  رساند ناخدا اطالع به را ماجرا بالفاصله

 ، ديگران به بيماري سرايت از پيشگيري منظور به و احتياط روي از پزشك.  رفت جوان مرد سراغ به ، كشتي پزشك با همراه و كرد
 شد دچار تند تبي به آريزا فلورنتينو لحظه همان در.  كرد حبس قرنطينه كابين در را او و گذاشت دستش در برومور قرص تعدادي

 . خورد چشم به دور مسافتي از كاراكولي بندر ساحلي هاي صخره كه آمد وجود به او در بهبودي هاي نشانه هنگامي تنها و

 

 

 دفتر در درخشان آينده كه بيفتد فكر اين به شد موجب آرامش همين شايد.  يافت دست ناپذير وصف آرامشي به قرنطينه كابين در
 دوباره را شده طي مسير ، كشتي همان با امكان صورت در و ، زودتر هرچه است بهتر بنابراين.  ندارد برايش اي فايده هيچ ، پستي
 . بنشيند هايش پنجره پشت و گردد باز خود خانه و ها پنجره قديمي خيابان ، خود شهر به ، بپيمايد

 

 

 خودگذشتگي از ، رفت مسير در زيرا ، نبود دشوار ، بازگشت بليت واگذاري منظور به كشتي كاركنان ساير و ناخدا كردن راضي
 خانه به گشت باز از را او كوشيد ناخدا البته.  بود داده قرار اش خانواده و انگليسي مرد اختيار در را كابينش و داده نشان كامل

 دنياي روشن آينده را آن و كرد بيان ، دانست مي پستي دفتر در اشتغال مزاياي از چه هر ، كوشش همين دنبال به و كند منصرف
 استفاده آن از نيز كشتيها در بتوان كه بدهند علمي پديده اين در تغييراتي دارند نظر در دانشمندان كه داشت اظهار حتي.  ناميد علم
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.  شد تسليم به مجبور ناخدا كه كرد مي فشاري پا امر اين در چنان و داشت تأكيد بازگشت لزوم بر آريزا فلورنتينو حال اين با.  كرد
 شركت بنيانگذار خويشاوندان از دانست مي چون بلكه ، داد قرار انگليسيها اختيار در را خود كابين فلورنتينو كه دليل اين به نه البته

 . است كاراييب كشتيراني

 

 

 نه مسافت در كشتي كه بود ندميده سپيده هنوز.  كشيد طول روز هشت از كمتر ، رودخانه پايين مسير در گشت باز سفر مدت
.  يافت مادري سرزمين در را خود فلورنتينو و انداخت لنگر اي رودخانه كشتيهاي ويژه گاه بندر آخرين يعني ، شهر فرسنگي
 خود مسير در كشتي كه بود موجي از ناشي تكان اين و خوردند مي تكان ، بودند شده نصب ماهيگيري قايقهاي روي كه چراغهايي

 . شود بارانداز وارد نتوانست كشتي ، كشيد مي طول نيز روزي چند كه خليج اليروبي دليل به.  كرد مي ايجاد

 

 

 ولي.  ببرند اسكله به بارهايشان با را آنها و بيايند اي كرايه قايقهاي تا شوند منتظر خورشيد طلوع هنگام تا شدند مجبور مسافران
 را او كاركنانش كه پستي هاي محموله حمل ويژه قايق با كه بود شهر به ورود مشتاق چنان.  نكشيد انتظار آنان مثل آريزا فلورنتينو

 به رسيدن هنگام تا و انداخت دريا به را رختخوابش حاوي بسته ، كشتي ترك از پس.  شد انداز بار عازم ، شناختند مي خوبي به
 هرگز كه داشت اطمينان كامالً.  ندارد آن به نيازي هرگز ، عمر آخر تا كه داشت اطمينان كامالً.  كرد تماشا را آن ، اقيانوس آبهاي
 . شود دور دازا فرمينا سكونت محل شهر از تواند نمي

 

 

 در كه ديد را شهر بزرگ كليساي گنبد ، آبها سطح بر گسترده مه باالي از و بود آرام همچنان نيز خورشيد طلوع از پس خليج
 را سالدوئرو دكا ماركز كاخ توانست جستجو اندكي با.  كرد نظاره بامها باالي بر را كبوتران هاي النه.  درخشيد مي روز روشنايي

 رفته فرو ، شيرين و خوش خوابي در و نهاده شده ارضا شوهر شانه بر سر اقباليهايش بد بانوي كرد مي تصور كه مكاني همان.  بيابد
 اين در موجود آزاري خود از اي اندازه تا هم شايد.  بكند توانست نمي كاري ولي ، ريخت فرو ناگهان قلبش ، انديشه اين از.  است
 تعداد پر قايقهاي و كشتيها ميان از ، پستي قايق.  شد گرفته تدريج به هوا ، خورشيد كامل آمدن باال از پس.  برد لذت ، فكر

 را هوا ، انداز بار هاي زباله و مردابها متعفن رايحه.  رفت مي پيش و گذشت مي ، بودند انداخته لنگر خليج سرتاسر در كه ماهيگيري
 تا انداز بار كارگران و بود رسيده ريوهاچا از تازه ، دكل دو با بادباني كشتي يك.  شد مي تنفس در اختالل ايجاد موجب و بود انباشته
 . برسانند ساحل به و كنند حمل دوشهايشان روي را مسافران و بارها تا بودند رفته فرو آب در هايشان سينه
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 ديگر ، بعد به لحظه آن از.  بود فلورنتينو ، گذاشت ساحل به گام و پريد بيرون آن از كه كسي نخستين.  رسيد ساحل به پست قايق
 . داد مي را دازا فرمينا خوش بوي چيز همه انگار و رسيد نمي مشامش به اي زننده رايحه

 

 

 مي را آنها مادرش.  كنند سرگرم را او توانستند مي عمومي كتابخانه هاي مجله و رمانها تنها.  نرفت پستي دفتر به آريزا فلورنتينو
 حفظ از را مطالب همه تقريباً كه كرد مي مطالعه اي اندازه به ، كشيد مي دراز ننو روي كه حالي در هم او و آورد مي خانه به و خريد
 مي بازي بيليارد آنها با گاهي و كرد آغاز را قديمي دوستان با آمد و رفت ديگر بار.  نرفت نيز خود ويولن سراغ به حتي.  شد مي
 . زدند مي حرف و نشستند مي بزرگ كليساي مقابل ميدان هاي كافه در همگي يا ، كرد

 

 

 داد مي خبر پريشانش قلب.  است رفته اروپا به عسل ماه گذراندن براي دازا فرمينا كه شنيد ، نتيجه بي سفر از گشت باز روز صبح
 ناراحتي موجب امر اين چند هر.  برد خواهد سر به اروپا در سال چند الاقل ، نكند اقامت آنجا در هميشه براي اگر معشوق كه

 جاي تدريج به ، رزالبا خاطرات.  بسپارد فراموشي به را محبوبش بتواند داد مي اميدواري او به طرفي از ولي ، شد مي آريزا فلورنتينو
 عوض را اش چهره ، ترتيب اين با خواست مي.  نتراشيد را سبيلش ديگر ، لحظه همان از.  گرفت مي قلبش در را دازا فرمينا ويژه
 خاطرات تدريج به.  آمد سراغش به اي تازه تاب و تب نتيجه در و كند دازا فرمينا جانشين را رزالبا تواند مي كرد احساس.  كند

 . افتاد مي او ياد به سفيد ياس مشاهده با تنها كه حدي تا ، شد مي كمرنگ فرمينا

 

 

 متشخص زني كه نازارت بيوه ، كشاند خواهد كجا به را او ، زندگي دانست نمي و داشت خراب اي روحيه كه جنگ دوران در شبي
 شده ويران و گرفته آتش ، سو اوبه گايتان ريكاردو ژنرال توپ گلوله برخورد اثر بر خودش خانه زيرا ، آورد پناه آنها خانه به ، بود
 اتاق به ، ندارد كافي جاي اتاقش در كه بهانه اين به را بيوه زن و برد را استفاده نهايت ، آمده دست به فرصت از آريزا ترانزيتو.  بود

 با كه ارتباطي و كشتي در حضور هنگام از جوان مرد.  گند گرم را فلورنتينو زندگي اي تازه عشق كه اميد اين به فرستاد پسرش
 تختخواب در زن بيوه ، تازه وضعيت در.  بود نكرده برقرار عشقي رابطه زني هيچ با ، داشت زن سه آن از يكي هم شايد و رزالبا

 . خوابيد مي آنجا در و رفت مي ننو داخل به جوان مرد و خوابيد مي فلورنتينو

 

 

 يعني ، شوهرش درگذشت زمان از كه گفت سخن بزرگ اندوهي از و نشست بستر كنار در فلورنتينو اتاق به ورود محض به بيوه زن
 كه اي گونه به ، كرد مي دور خود از را بودن بيوه هاي نشانه همه ، زد مي حرف كه حال همان در.  داشت دل در پيش سال سه از

 به را حركاتش انگار كه داد مي انجام را كار اين منظمي مكثهاي و حالتها چنان با.  نداشت دست در هم انگشتر حتي ، بعد دقايقي
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 كه كند مي مهاجمي سربازان تقديم نظامي سالم صورت به را حركاتش انگار كه كند مي مهاجمي سربازان تقديم نظامي سالم صورت
 هميشه زيرا ، شد مانع زن ولي ، كند كمك او به خواست مي فلورنتينو.  آورند مي در لرزه به را شهر ، توپ هاي گلوله شليك با

 سال هشت و بيست نازارت بيوه.  داد مي انجام ديگران كمك بدون را كار اين نيز تجربگي بي دوران در حتي و بود خود به متكي
 درك توانست نمي فلورنتينو ، نمود مي نكرده ازدواج و باكره دختران همچون اندامش ولي ، بود كرده حمل وضع بار سه و داشت
 خفقان در كه تمايالتي.  سازد پنهان را تمايالتش تواند مي وحشي ماديان آن ، سوگواري لباس تكه چند پوشيدن با چگونه كه كند

 ، شب آن تا.  گرفت نمي هرزگي جز لقبي ، كرد نمي شوهرش با را كار اين اگر كه شد موجب را پسرك با رفتاري چنان ، اشتياق
 . بود نرفته بستر به مردي هيچ با ، شوهرش با جز

 

 

 شوهرش اخالقي ويژگيهاي به و ماند بيدار صبح تا زن ، گذشت مي آريزا فلورنتينو خانه فراز از توپ هاي گلوله كه حال همان در
 تأمين راه در ، داشته امكان كه جايي تا و نداشت گناهي هيچ شوهرش كه رسيد نتيجه اين به ، سپيده دميدن از پس.  انديشيد
 در او كه اين به توجه با و اند نبوده يكديگر به متعلق نخست روز از انگار كه فهميد ضمن در ولي ، است كوشيده همسرش زندگي

 خانه از و كند حركت جايش از توانست نمي ديگر ، بود شده سپرده خاك به متري دو عمق در ميخ با شده محكم تابوتي در موقع آن
 : انديشيد زن.  برود بيرون

 

 

 

 " برد مي سر به كجا در ، نيست من نزد و خانه در كه زماني دانم مي چون ، خوشحالم "

 

 

 

 ، تازه لباسهاي.  كرد عاشقانه هاي ترانه و آوازها از سرشار را خود زندگي و آورد در تن از سوگواري لباس ، بعد روز صبح از
 گايتان ژنرال نيروهاي اينكه از پس.  داشتند آن به تمايل كه گذاشت كساني همه اختيار در را بدنش و پوشيد مد آخرين و رنگارنگ

 كه افزود آن به نيز دريا سوي به ايواني و كرد بازسازي را خود شده ويران خانه ، بيوه زن ، گريختند و خوردند شكست سو اوبه
 عشق آشيانه او خانه.  ريختند مي ايوان روي و آمدند مي در قطره هزاران صورت به ، آن هاي پايه به برخورد از پس ، بلند امواج
 مي لطف او به آنها بود معتقد زيرا ، كرد نمي دريافت پولي آنها از.  پسنديد مي خود كه پذيرفت مي را مرداني تنها ولي ، بود شده
 گاهي او ماجراي.  باشند نشده ساخته طال از كه شرط اين به ، پذيرفت مي را هدايايي ، نادر موارد در.  آيند مي اش خانه به و كنند
 . اعظم اسقف مرگ هنگام جمله از ، شد مي مردم حيرت موجب نيز
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 افتاد زبانها سر بر شايعه اين ، او مرگ از پس.  داد دست از را خود جان ، سمي قارچ خوراك بشقاب يك خوردن اثر بر اعظم اسقف
 آن آگاهانه بلكه ، نبوده سمي قارچ خوراك اشتباهي خوردن ، اعظم اسقف درگذشت ، دهد مي نشان ماجرا ظاهر آنچه برخالف كه
 شهر در ، ندارد بر خود شرمانه بي و موهن تقاضاي از دست اگر كه بود كرده تهديد را او زن بودند معتقد مردم.  است خورده را

 او حال هر به.  داد انجام خنده و شوخي با همراه واقع در كه كاري همان يعني.  برد خواهد را آبرويش و كرد خواهد رسوايش
 . آمد مي حساب به منطقه زن آزادترين

 

 

 ولي ، آمد نمي ميان به عاشقي و عشق از صحبتي چند هر معاشرتهايشان در.  نكرد فراموش را آريزا فلورنتينو هرگز نازارت بيوه
 تازه ايوان روي هم با ، مختصر گفتگوي از پس و رفت مي او خانه به فلورنتينو گاهي.  داشتند يكديگر به گفتن براي زيادي حرفهاي

 بيوه.  كردند مي تماشا را خورشيد غروب منظره ، كرد مي خيس را آنها آب شور هاي قطره كه حالي در و و يافتند مي حضور ساز
 را كمبودهايش ، فلورنتينو حضور در تواند مي كرد احساس ناگهان ، باشد قانع كوتاه ديدارهاي همين به رسيد مي نظر به كه زن

 فراموشي به تازه زني با ارتباط ايجاد با را خود دردناك گذشته بتواند كه نداشت امر اين با مخالفتي نيز فلورنتينو و كند جبران
 . يابند دست خود نزديك اهداف به شدند موفق دو آن گونه اين.  بسپارد

 

 

 همين به.  است كشيده پر او قلب و زندگي از دازا فرمينا سنگين سايه كه دريافت فلورنتينو ، عاشقانه داغ رابطه ماه شش از پس
 نخواهد فكر او به ديگر كه نداشت ترديدي.  كرد صحبت بارها مادرش با ، شهر از فرمينا دوري ماههاي طول در ، مورد اين در دليل
 شدت به.  ديد بزرگ كليساي در مذهبي مراسم از بازگشت حال در ، شوهرش بازوي در بازو را دازا فرمينا روزي ناگهان ولي ، كرد
 فرمينا گذشته سالهاي در كه اي افاده پر و اشرافزاده خانمهاي همان.  بياورد در سر زن تجمل پر زندگي از تا شد كنجكاوي دچار
 از هم او انگار كه كردند مي رفتار اي گونه به و بودند آمده گرد زن دور چاپلوسانه ، دادند مي قرار تمسخر و استهزا مورد را دازا

 را خود چنان.  پوشاند مي و داد مي قرار تأثير تحت را او كمبودهاي ساير نيز دازا فرمينا فريبندگي و زيبايي.  است اشرافزادگان
 هاي چكمه.  بود شده ديگري آدم.  نشناخت را او ، نخست نگاه در آريزا فلورنتينو كه بود كرده ديده دنيا و باتجربه زنان شبيه
 مي چشم به رفتارش در تشخصي و قاطعيت و بود آمده در افتاده جا زني شكل به.  داشت برسر گلدار دار لبه كاله و پا به بلند پاشنه
 از تر نيافتني دست ، آريزا فلورنتينو نظر از حال عين در و شادابتر و زيباتر.  است داشته همراه را آنها تولد بدو از انگار كه خورد
 ماه ششمين دازا فرمينا بله.  لباسها زير ، شكم برجستگي:  بود آشكار كامالً او بودن نيافتني دست دليل.  داد مي نشان هميشه
 متشخص زوج اين.  بود باهم نفر آن تناسب ، كرد شگفتزده را فلورنتينو ، چيز هر از بيشتر آنچه و گذاشت مي سر پشت را بارداري

 نه ، كرد حسادت احساس نه آريزا فلورنتينو.  هستند شناور فضا در انگار كه رفتند مي پيش و خراميدند مي آرام چنان ، دلپذير و
 . نداشت را دنيا در زني هيچ با بلكه ، دازا فرمينا با همنشيني لياقت تنها نه او.  خشم
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 نداشت وجود امر اين براي هم دليلي.  باشد داشته پشيماني از حاكي احساسي آمد نمي نظر به.  بازگشت سفر از گونه اين دازا فرمينا
 در معصوميت از هايي نشانه هنوز ، عروسي لباس پوشيدن هنگام در.  بود گذاشته سر پشت را زناشويي آغاز دوران سختيهاي. 

 در.  بود شده همراه آگاهيهايي با معصوميت اين ، براندا هيلده كنار در ، دوپار واله در حضور زمان در چند هر ، داشت وجودش
 شاهد و ، ديد را االغها شهواني و بار خشونت گيري جفت.  روند مي مرغها تعقيب به خروسها دليل چه به كه دريافت منطقه همان
 زيادي اطالعات ، سالخورده و جوان زوجهاي عاشقانه روابط مورد در نيز خود دايي دختر زبان از ، اين بر عالوه شد ها گوساله تولد
 . بود دريافته طوركامل به را عشق معناي و آورده دست به

 

 

 كرد مي القاء نيز را دلهره و ترس ، داشت كه شوري و شكوه همه با ، نوزدهم قرن پاياني سالهاي در او ازدواج مراسم ، ترتيب اين با
 و مشهور فردي با او ازدواج خاطر به مهمانان شادي و هلهله و زدن كف از بيشتر را دازا فرمينا ، عسل ماه رويدادهاي از نگراني. 

 كه كرد دريافت نشان و نام بي هايي نامه هم باز دازا فرمينا ، كليسا در ازدواج مراسم پايان از پس.  كرد مي وحشت دچار متشخص
 ، حال اين با.  بماند توجه بي توانست نمي چند هر ، ترسيد نمي ها نامه از ديگر.  بودند كرده تهديد مرگ به را او ، آنها از بعضي در

 از دست تدريج به ها نامه نويسندگان كه شد موجب رفتار همين شايد.  است آنها براي پاسخ بهترين ، بودن خونسرد كرد مي تصور
 برقراري در را چاره تنها بعد مدتي ، نويسندگان همين.  نيست پذير فسخ آنها ازدواج كه برسند نتيجه اين به و بردارند دشمني
 موجب كه آوردند همراه هدايايي و آمدند آنها خانه به ناگهان ، ريزي برنامه بدون و ناگهاني طور به روزي و ديدند دوستانه ارتباط
 . شد جوان شوهر و زن شگفتي

 

 

 توجه جلب و خودنمايي منظور به اشراف طبقه به متعلق زنان همان كه دانست مي و داشت آشنايي مردم آن دنياي با آريزا ترانزيتو
 چهار و بيست تنها ، اند گذاشته امانت به كه را گوهرهايي ، بهره عنوان به بيشتر مبلغي پرداختن با تا آمد خواهند او نزد ، بيشتر
 مخفي ويژه هاي كوزه همه بنابراين.  بودند نياورده هجومي چنان مشتريانش كه بود زيادي مدت.  باشند داشته اختيار در ساعت
 شركت ، محبوب جوان دو ازدواج خاطر به شكوه با مراسمي در بتوانند متشخص بانوان تا شد خالي ناگهان ، قيمتي سنگهاي كردن
 . كنند

 

 

 رييس بار سه و ، كشور ملي سرود سراينده و شاعر ، فيلسوف ، نونز رافائل دكتر ، ازدواج مراسم در كننده شركت فرد مشهورترين
 . بود مردم منتخب جمهور
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 پدرش ظاهر.  رفت بزرگ كليساي اصلي محراب سوي به ، بود گرفته را پدرش دست كه حالي در دازا فرمينا مراسم اجراي هنگام
 يازده ساعت در ، اسقف سه حضور با دازا فرمينا گونه اين. انگيخت مي بر را حاضران تحسين كه بود باشكوه و عالي اي اندازه به

 كشتي درون لحظات آن در كه بياورد ياد به را آريزا فلورنتينو اي لحظه حتي اينكه بدون ، آمد در اوربينو دكتر دائمي عقد به ، صبح
 در سپس و مراسم طول در دازا فرمينا.  دارد پيش در سرنوشتي چه دانست نمي و بود بسياري اندوه و غم در مستغرق ، كوچكي
 وحشت ، لبخند اين با خواست مي او ولي ، دانستند مي پيروزي نشانه را آن ، مهمانان كه زد مي لبخند پيوسته ، پذيرايي هنگام

 . كند پنهان ، زفاف شب نخستين از را باكره دختري

 

 

 بدون ، زناشويي نخست شب سه تا شدند موجب ، اوربينو دكتر باالي شعور و درك همراه ، هوايي و آب بد شرايط خوشبختانه
 جا برايشان پيش ماه شش از و ببرد عسل ماه به را آنها بود قرار كه بزرگي پيماي اقيانوس كشتي.  شود سپري ناراحتي و دردسر
 همان يعني ، زودتر ساعت چهار و بيست ، ازدواج از پس روز در حركت جاي به ، هوايي و آب بد شرايط دليل به ، بود كرده ذخيره
 كرد نمي باور كسي واقع در.  كند عبور خطر منطقه از ، بود پيش در كه سهمگيني طوفان وقوع از پيش تا برداشت لنگر عروسي شب
 صورت اوربينو دكتر سوي از ابتكاري كه بود اين بر همگان تصور بلكه ، باشد هوا آشفتگي دليل به ، كشتي حركت برنامه تغير كه

 آخرين كه شد برگزار وين از نوازندگاني حضور با و بزرگ كشتي عرشه در ، عروسي مراسم دنباله دليل همين به.  است گرفته
 پايان از پس ولي ، كرد سرگرم را كشتي سرنشينان ، مسافرت پايان تا موسيقي گروه اين.  نواختند مي را اشتراوس يوهان والسهاي
 عرشه كنار و گوشه در مدهوش و مست اغلب كه را مهمانان تا آمدند كشتي كاركنان ساير كمك به هم آن اعضاي ، ازدواج مراسم
 در خالي جاي اگر كنند تقاضا تا گشتند مي ناخدا دنبال به نيز مراسم در حاضر خانمهاي از تعدادي.  برسانند ساحل به ، بودند افتاده
 شاهد پاريس يعني نهايي مقصد در را مراسم پايان و بروند اروپا به داماد و عروس همراه تا شود واگذار آنها به دارد وجود كشتي
 آلود گل خيابان وسط ، اي ميخانه مقابل در كه كردند مشاهده را دازا لورنزو ، رفتند بيرون كشتي از كه مهماناني آخرين.  باشند
 مراسم در اعراب ياد به را شاهدان كه گريست مي غمگين و بلند چنان.  است شده آلوده و كثيف گرانبهايش لباسهاي و نشسته

 . انداخت مي سوگواري

 

 

 زندگي شبهاي ساير يا و ، بود حكمفرما آبها بر آرامش كه بعد شبهاي نه ، شد طوفاني دريا كه زفاف شب نخستين در دازا فرمينا
 حركت شب ، كابينها زيبايي و كشتي بزرگي و شكوه عليرغم.  نبود شاهد ، كرد مي هراسانش پيشتر كه را خشونتي هرگز ، زناشويي
 تا او پزشك و ظريف شوهر.  انداخت ريوهاچا از كوچك كشتي با مسافرت ياد به را دازا فرمينا و بود كننده ناراحت بسيار برايشان

.  دهد انجام مثبتي كار نيز همسرش زدگي دريا از ناشي تهوع حالت بردن بين از براي نشد موفق ضمن در و بخوابد نتوانست صبح
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 هم با اي اندازه به جوان زوج كوتاه مدت همان در.  شد كاسته طوفان شدت از ، گوآيرا بندر از حركت از پس ، مسافرت سوم روز
 . اند داشته ارتباط و اند بوده دوست يكديگر با پيش سالها از رسيد مي نظر به كه كردند صحبت موضوعي هر مورد در و زدند حرف

 

 

 تصميم فرمينا.  خواند نمي را شبانه دعاي ، خوابيدن از پيش دازا فرمنيا كه شد متوجه اوربينو خوونال دكتر ، سفر چهارم شب در
 و مدرسه هاي راهبه نادرست واكنشهاي كه كرد مي توجيه گونه اين را خود رفتار ، بگويد شوهرش به را چيز همه كه بود گرفته
 ، خواند مي دل در را دعاهايش و دارد كامل ايمان ، يگانه خداوند به كه حالي در ، است بازداشته كار اين از را او آنها فروشيهاي زهد
 . بلند صداي با نه

 

 

 . بزنم حرف ، آفريده مرا كه خداوندي با مستقيم طور به و واسطه بدون دارم دوست - 

 

 

 زوج.  داد مي انجام را مذهبي مراسم ، خود شيوه به يك هر ، بعد به آن از و كرد مي درك را همسرش سخنان كامالً اوربينو دكتر
 از پيش روز هر اوربينو دكتر.  نبود مرسوم ، روزگار آن در كه داشتند نامزدي عنوان به هم كوتاهي دوران ، عروسي از پيش جوان
.  باشد آنها مانع تعبيري به يا مراقب كه نداشت حضور خانه در كسي معموالٌ ، لحظات ان در.  رفت مي آنها خانه به خورشيد غروب
 چنين هم اوربينو خوونال البته.  بزند دست انگشتانش به حتي ، ازدواج مراسم اجراي از پيش داد نمي اجازه دكتر به دازا فرمينا
 آرام رفتار.  داشت تن بر لباس همچنان دخترك ولي ، رفتند بستر به هم با دريا آرام شب نخستين در حال هر به.  نداشت قصدي
 مي احساس لباس آن در زيادي آرامش.  بپوشد خواب لباس و بياورد بيرون را لباسهايش شد حاضر او كه بود چنان اوربينو دكتر
.  شد بستر وارد مطلق تاريكي در و كرد خاموش را چراغها همه هم بازگشت از پس و كرد تعويض حمام در را لباسهايش البته.  كرد
 : گفت ماليم لحني با آنگاه

 

 

 . شدم مي همبستر مردي با كه است بار نخستين چون ، باشي داشته زيادي انتظار من از نبايد - 

 

 

 چسبيدن بدون ، تختخواب آن در نفر دو خوابيدن امكان كه دانست مي شد خودش و او ميان شده ايجاد فاصله متوجه اوربينو دكتر
 از خود خاطرات تعريف به شروع سپس و گرفت لرزيد مي و بود سرد كه را او دست ماليمت با ابتدا.  ندارد امكان يكديگر به
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 در دكتر.  شدند ساكت مدتي دو هر.  بود كرده عرق ، بار اين و گرم دخترك دست ، بعد لحظاتي.  كرد دريايي پيشين سفرهاي
 . شود مي برداشته چگونه بعدي گام دانست نمي دازا فرمينا ولي ، بود بعدي گام برداشتن انتظار

 

 

 مقصد يعني الروشل به كه هنگامي و شدند مي هم عاشق بيشتر لحظه هر و گذراندند مي يكديگر با را شب هر و روز هر ، آن از پس
 . بودند شده قديمي معشوقي و عاشق همچون ، رسيدند كشتي نهايي

 

 

 تا بود تعطيل كه شبهايي.  كردند همسايه كشورهاي به مسافرتهايي آنجا ار ، دادند قرار پايگاه را پاريس و شدند ساكن اروپا در آنها
 به.  است عقيم احتماالً آنها از يكي كه گرفت نتيجه دكتر ، زفاف از پس ماه سه.  ماندند مي بستر در بعد روز ناهار صرف هنگام

 را چيز هيچ معاينات البته.  گرفتند قرار معاينه تحت و كرد مي كار آنجا در اوربينو زماني كردندكه مراجعه الساليتير بيمارستان
 وطن به كه هنگامي و افتاد اتفاق معجزه ، علمي دليل بدون ، دادند دست از را خود اميد همه ديگر كه لحظاتي در درست و نداد نشان

 در ، بودند او منتظر دو هر كه فرزندي.  دانست مي دنيا زن ترين خوشبخت را خود و بود باردار ماهه شش دازا فرمينا ، بازگشتند
 . گرفت ارث به ، بود درگذشته وبا بيماري اثر بر كه را بزرگش پدر نام و آمد دنيا به دلو برج

 

 

 با برخورد در بلكه ، خودشان ميان در تنها نه تغيير اين.  بود داده تغيير را آنها ، دو هر هم شايد ، شديد عشق يا ، اروپا هواي و آب
 روز يا ، يكشنبه روز ، اروپا از آنها بازگشت هفته دومين در را موضوع اين آريزا فلورنتينو كه اي اندازه به.  بود مشهود نيز ديگران

 جمله از.  بودند آورده كشورشان به را ها يافته آخرين و داشتند زندگي به تازه نگاهي آنها.  بود ديده خيابان در ، خود اقباليهاي بد
 روويه براي سپس و نوشت فيگارو روزنامه در اي مقاله پزشكي علم با همچنين و موسيقي و ادبيات با زياد آشنايي با اوربينو دكتر

 مشهور كتابفروشيهاي از يكي با.  دارد آشنايي اندازه چه تا شاعري و شعر با كه دهد نشان تا كرد ارسال ديگري مقاله هم دوموند
 رمي ، لوتي ير پي ، فرانس آناتول.  بفرستد برايش را دوران آن مشهور نويسندگان آثار جديدترين تا بست قرارداد نيز پاريس

 ارائه با نويسنده اين چند هر ، نداشت دوست را زوال اميل آثار ولي ، بودند او عالقه مورد نويسندگان از بورژه پول و ، دوگارمان
 ارسال برايش را تازه هنري و موسيقي آثار داد قول كتابفروش همان.  بود داده نشان را زيادي درخشش ، دريفوس رهايي ماجراي

 . كند

 

 

 تويلري كاخ به كه زمستان سرد روزهاي از يكي در و داد مي نشان زيادي عالقه لباس شده ارائه هاي نمونه آخرين به هم دازا فرمينا
 كه فروشگاههايي سراغ به بود گفته او به اوربينو دكتر اينكه عليرغم.  ماند بستر در روز پنج و شد شديدي سرماخوردگي دچار رفت
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 آنجا در را بهتري اجناس كه كرد مي استدالل فرمينا ولي ، هستند مردگان به متعلق لباسها زيرا نرود پوشند مي مستعمل لباسهاي
 و فرانسه ساخت كفشهاي به را آنها.  آورد همراه و خريد مارك بدون ايتاليايي كفش جفت چند ، روش همان به.  يافت توان مي

 و انتقادات موجب امر اين كه كرد خريداري جهنم آتش رنگ به نيز قرمزي آفتابي چتر.  داد مي ترجيح پاريس بخصوص
 گيالس هاي شاخه همچون اجناسي از پر چمدانهايش همه ولي ، خريد ريبو مادام فروشگاه از كاله يك تنها.  شد فراوان سرزنشهاي
 پرندگان انواع و خوار مگس مرغ پر ، قرقاول پر ، آسيايي خروس و طاووس پر ، مرغ شتر پر ، كمياب اي پارچه گلهاي ، مصنوعي
 داشت اختيار در را جهان مختلف كشورهاي به متعلق دستي بادبزنهاي انواع از اي مجموعه همچنين.  بود ، پرواز حال در شده خشك

 زيرا ، برد كار به را آن بار يك تنها كه آورد همراه نيز نظير بي عطر نوعي.  كرد مي استفاده آنها از ، گوناگون موقعيتهاي در كه
 آخرين ، خريد كه هم آرايشي جعبه.  شناخت نمي آن از استفاده از پس هم را خودش حتي كه بود اي گونه به آن عجيب رايحه
 نبود مرسوم زمان آن در و كار اين كه كرد مي استفاده مهمانيها در جعبه آن از فرمينا.  آمد مي حساب به افسونگري هنر در پديده

 . شد مي شمرده عيب و

 كه عظيمي سوزي آتش ؛ پاريس در هافمن هاي افسانه نشدني فراموش گشايش مراسم.  داشتند سفر آن از نيز جالب خاطره سه
 شاهد خود چشم به آنها و سوزاند هايش شعله در ونيز در را مارك سن ميدان كانال در مستقر كشتيهاي و تفريحي قايقهاي همه

 . ژانويه ماه در ، وايلد اسكار با مالقات و بودند؛ ماجرا

 ماجرايي ، است نبوده آن شاهد همسرش چرا كه خورد مي تأسف هميشه و داشت ازدواج از پيش اوربينو دكتر كه خاطراتي از يكي
 ، انسانها براي نه ، ما كشور اساسي قانون " كه بود گفته هوگو ويكتور.  نداشت او آثار به ربطي البته كه بود هوگو ويكتور به مربوط

 به كس هر حال هر به ولي ، بود نشنيده او زبان از را عبارتي چنين كسيً  واقعا چند هر ".  است شده نوشته فرشتگان براي كه
 ميان در هم اوربينو خوونال دكتر كه دانشجويان از گروهي.  شد مي مشهور نويسنده اين با ديدار مشتاق ، كرد مي مسافرت فرانسه

 مي آنجا به هميشه بود شايع كه اي كافه به حتي.  نديدند را او ولي ، ماندند انتظار در هوگو ويكتور اقامتگاه مقابل در مدتي بود آنها
 به ولي ، كردند مالقات تقاضاي و نوشتند هوگو ويكتور به اي نامه بنابراين.  رود نمي آنجا به هرگز شد معلوم ولي زدند سر ، رود
 سنا مجلس از كه ديد را هوگو ويكتور.  گذشت مي لوكزامبورگ پارك از اوربينو خوونال دكتر روزي.  نشد داده پاسخي هم نامه اين

 مال انگار كه داشت تن بر ضخيمي پالتو و رسيد مي نظر به پير و شكسته بسيار.  بود گرفته را او دست نيز جوان بانويي و آمد بيرون
.  داد مي نشان ، شد مي ديده عكس در آنچه از كمتر موهايش و داشت مي بر گام دشواري با.  خودش نه ، بود اندام درشت فردي
 با كه زماني.  شد راضي ، دور راه از ديدار همان به و شود او مزاحم كردن سالم و آميز گستاخ حركتي با نشد راضي جوان دكتر

 . نبود زنده ديگر فرانسوي بزرگ نويسنده ، داشت هوگو ويكتور با مالقات براي كافي فرصت و رفت پاريس به همسرش

 

 در كه ديدند را اي عده.  گذشتند مي پاريس در خياباني از ، باريد مي زيادي برف كه حالي در دازا فرمينا و اوربينو خوونال روزي
 در وايلد اسكار شد معلوم.  است داده روي اتفاقي چه ببينند تا شد برانگيخته آنان كنجكاوي.  اند شده جمع كتابفروشي يك برابر
 در را او امضا گرفتن براي مردم.  آمد بيرون آراسته ظاهري با كه ديدند را مرد انجام سر و رفتند نزديك هم آنها.  دارد حضور آنجا
 سوي آن به داشت قصد زيادي هيجان با دازا فرمينا ولي ، نگريست مي صحنه به و بود ايستاده تنها اوربينو دكتر.  گرفتند ميان

.  بگيرد امضا او از خود عروسي مراسم ويژه غزال پوست زيباي دستكش روي تا برساند وايلد اسكار به را خود و برود خيابان
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 كار اين در اشكالي ، آورد مي حساب به متجدد مردي را وايلد اسكار كه فرمينا ولي ، دانست نمي درست را كار اين اوربينو خوونال
 : گفت دكتر ، گرفت خيابان از عبور به تصميم شوهرش خواسته خالف بر كه هنگامي.  ديد نمي

 ! كرد خواهي پيدا اينجا در مرا جسد ، بازگشت از پس ، بروي خيابان سوي آن به اگر - 

 بود شده مجبور گستاخي همين دليل به ازدواج از پيش ، قبل سال يك.  آمد مي حساب به دازا فرمينا اخالقي خصوصيات از گستاخي
 . شد منصرف رفتن از ، سخنانش شنيدن از پس ، حال اين با.  برود افتاده دور مناطق به و شود خارج شهر از پدرش با

 

 : بود اين ، كردند مطرح اروپا به مسافرت مورد در كه پرسشي نخستين ، وطن به بازگشت از پس

 ؟ دهي مي شرح چگونه را اروپا ديدنيهاي و شگفتيها - 

 : بود كاراييب در رايج المثلي ضرب ، فرمينا پاسخ

 . نيست گويند مي كه هم طور آن - 

 را خود او كه كرد مشاهده و بود باردار ماهه شش كه ديد حالي در را دازا فرمينا بزرگ، كليساي برابر در آريزا فلورنتينو كه روزي
 فراوان، شهرت و پول آوردن دست به براي ممكن هاي شيوه همه از گرفت تصميم كند، مي احساس دنيا زن ترين خوشبخت
 چگونه كه نكرد فكر موضوع اين به حتي روز آن در. باشد داشته را زيبايي و متشخص زن چنان با همنشيني شايستگي تا كند استفاده

 دازا فرمينا زندگي از اوربينو خوونال دكتر حذف به چنان واقع در. بردارد ميان از را همنشيني اين راه سر بر اصلي مانع تواند مي
 چه در و چگونه دكتر مرگ يا حذف دانست نمي البته. ديد مي خود رفتار و عمل نحوه در را آينده رويدادهاي همه كه بود مطمئن
 ابدي انتظار، اين اگر حتي بماند، منتظر خشونت، و زور به توسل بدون و بردبارانه كه شد آن بر ولي پيوندد، مي واقعيت به زماني
 .باشد

 او به و يافت حضور كاراييب كشتيراني شركت رييس دوازدهم لئون عمو دفتر در نخست. كرد آغاز را خود فعاليت لحظه، همان از
 پذيرفتن از خود برادرزاده تمكين عدم خاطر به كه لئون. است آماده دارد، نظر در كه طرحهايي همه دادن انجام براي كه كرد اعالم

 همه كه رسيد نتيجه اين به زود خيلي ولي نداد، نشان خوش روي نخست بود، خشمگين دليوا ويال در پستي دفتر تصدي مسؤوليت
 بيوه اين، از گذشته. شوند مي زاده تازه، تجربيات كسب دليل به بارها و بارها بلكه آيند، نمي دنيا به مادرانشان زايمان با تنها انسانها،
 عهده بر كاري گرفت تصميم دليل همين به. بود گذاشته وارث بدون را خانواده نتيجه در و كرده فوت گذشته سال نيز برادرش
 .بگذارد فلورنتينو

 گواخيرا، كوير دل در كرد مي آرزو كه اي گونه به داشت، مهربان و شيدا باطني كاسبانه، و احساس بي ظاهر عليرغم دوازدهم، لئون
 چشمانش از اشك سيل ، خاكسپاري مراسم در همكارانش، از يك هر فداكاريهاي جبران به يا كند، جاري ليموناد از اي رودخانه
 .بريزد
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 بسيار را او آلودش، گوشت لبان و فرفري موهاي. نبود سابقه بي و عجيب زياد برادرزاده، مورد در تصميمي چنين اتخاذ بنابراين
 درخت اي شاخه و دست در چنگي داشت، كم اروپايي حاكم از كه چيزي تنها و كرد مي رم اي افسانه و ديوانه امپراتور نرون شبيه
 فراز بر همچنان كه شركت فرسوده و قديمي بادباني كشتيهاي وضعيت به رسيدگي صرف خود اوقات اغلب اگر. بود سر بر غان

 تمرين معموالً كرد، نمي شد مي بيشتر و بيشتر همواره كه رودخانه در نقل و حمل مشكالت حل همچنين و بودند شناور منطقه آبهاي
 آواي شبيه صدايش. برد نمي لذت خاكسپاري مراسم در آهنگين خواندن دعا اندازه به چيز هيچ از. داد مي ادامه را چنگ نواختن

 انريكو كه بود شنيده شخصي از. داشت آوري شگفت و زياد استعداد ولي نبود، ديده تعليم چند هر. بود قديمي كشتيهاي پاروزنان
 ها پنجره هاي شيشه الاقل و تقليد را كاري چنين كوشيد لحظه همان از. بشكند را گلداني صدايش، امواج نيروي با تواند مي كاروسو

 .كند خرد را

 امتحان تا دادند مي قرار برابرش در و آوردند مي همراه نازك و ظريف گلدانهاي دنيا، دور سفرهاي از بازگشت از پس دوستانش
 در كار، اين در ناتواني عليرغم. كند تبديل واقعيت به را رؤياهايش نتوانست هرگز ولي. نه يا بشكند را آنها تواند مي آيا كه كند

 دليل همين به. شكست مي را قلبها كاروسو، گلدانهاي جاي به و آورد مي در لرزش به را شنونده قلب كه بود لطافتي صدايش، ژرفاي
. نشد داده او به كاري چنين اجازه مورد يك در البته. گرفت مي قرار حاضران استقبال و توجه مورد خاكسپاري مراسم در معموالً هم

 تحمل كه مراسم مذهب كاتوليك كشيش. بخواند را»  خيزم مي بر پرشكوه بهشت در كه زماني«  متن گرفت تصميم كه هنگامي
 .بماند خاموش كه كرد اشاره نداشت، خود كليساي در را پروتستانها به متعلق آوازي شنيدن

 پنجره زير و خياباني عاشقانه نواهاي و اپرا آهنگهاي بين سطحي در هم آن ، آوازخواني در ذاتي استعداد به توجه با ترتيب، اين به
 ساير همچون نيز دوازدهم لئون. بود شده القلب محبوب قهرماني به تبديل ناوبري، در ناپذيرش انكار قدرت همچنين و معشوق،
 نظر از ولي داشت، پيشاني بر را نامشروع و قانوني غير فرزندان بودن دارا بدتر، آن از و حرامزادگي ننگ داغ متوفايش، برادران
 حساب به اشراف حسابگر طبقه برجسته اعضاي جمله از برادرانش، و او. داشتند را آرزويش همه كه يافت دست مقامي به اجتماعي

 كردن زندگي براي را الزم امكانات دوازدهم لئون اينكه عليرغم و بود بازرگاني باشگاه معموالً آنان، گردهمĤيي محل. آمدند مي
 .بدهد سامان و سر كارهايش به توانست مي تر راحت آنجا در زيرا زيست، مي قديمي شهري در ولي داشت، نرون همچون

 مي آن در كه اي خانه بهترين. شد نمي دور او از بدنامي داغ حال اين با. بود گرفته پيش مرتاضان همانند اي شيوه و محقر اي خانه
 مي چشم به آن در كه وسايلي. بود كارش دفتر فرسنگي دو فاصله در كه ساحل در اي خانه. بود راحت و ساده بسيار نيز زيست
 روزهاي استراحت براي ايوان در شده نصب توري ننوي و سراميكي، پارچهاي گذاشتن براي اي قفسه چهارپايه، شش خورد،
 توضيحي و كرد مي توجيه را خود نحو بهترين به شد، مي زده ثروت مورد در حرفي گاه هر. بود خيالپردازي منظور به يكشنبه
 :داد مي مناسب

 .دارند زيادي تفاوت هم با دو اين. هستم پولداري فقير. نيستم ثروتمند من نه، ـ

 او به استعداد همين. بود ناميده جنون را آن جمعي در شخصي كه داشت آنها تواناييهاي و افراد شناخت در آور شگفت استعدادي
 اي لحظه. بود مانده پنهان ديگران نظر از كه ببيند جوان اين در را ويژگيهايي آريزا، فلورنتينو با ديدار نخستين همان در داد امكان

 كه اي بيهوده سال هشت و بيست به توجه با لئون كرد، كار تقاضاي و آمد دفترش به خورده كتك سگي همچون آريزا فلورنتينو كه
 تسليم سر آنها برابر در نيز افراد تواناترين كه داد قرار سخت آزمايشهاي مورد را او چنان بود، گذاشته سر پشت اش زاده برادر
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 دليل به نه جوان، مرد استقامت كه بود اين نشد متوجه لئون كه رازي تنها. نشكست فلورنتينو ولي. شكستند مي و آوردند مي فرود
 اين در نه مانعي، هيچ كه نيازي. بود عشق به خدادادي نيازي حاصل بلكه پدرش، همچون زندگي، به تفاوتي بي يا ماندن زنده به نياز
 .آورد نمي تاب برابرش در دنيا، آن در نه و دنيا

 در. آمد در استخدام به لئون، دستور به عمد به مديره، هيأت دفتر منشي عنوان به كه بود نخست سال همان ، او براي دوره بدترين
 زيرا كند، واگذار اش برادرزاده به دفتري شغلي كرد توصيه او به بود، دوازدهم لئون موسيقي استاد زماني كه توگوت لوتاريو واقع
 كنايه تعريف از لئون. بود بيشتر مسؤوليت داراي و تر سخت كاري طالب خود فلورنتينو البته. است ادبيات و مطالعه عاشق جوان آن

 لئون كه حالي در بياورد، حساب به بدصدا شاگردي نيز را او خود تواند مي مرد اين داد مي احتمال زيرا شد، ناراحت توگوت، آميز
 از كمتر توگوت لوتاريو شد معلوم كه نكشيد طولي ولي. بيندازد گريه به نيز را گور سنگ حتي خاكسپاري، مراسم در توانست مي
 همه از عاشقي و عشق رايحه كه بود نوشته اي گونه به را شركت رسمي دفاتر او زيرا است، كرده تعريف آريزا فلورنتينو از الزم حد

 گونه اين خواست نمي جوان مرد البته. داشت قافيه و وزن كرد، مي صادر كه هايي بارنامه متن. رسيد مي مشام به كاغذهايش
 از يكي با لئون روزي. نبودند برخوردار هميشگي آميز تحكم عبارات از و بودند آهنگين نيز اداري هاي نامه متن حتي ولي بنويسد،

 :گفت هشدار آخرين عنوان به و آمد او نزد كند، امضاء را آن زير كشيد مي خجالت كه زاده برادر توسط شده نوشته هاي نامه

 !كني جمع را آشغالها تا اسكله به فرستمت مي بنويسي، اداري نامه درست تواني نمي اگر ـ

 را بازاري مبتذل نثر شد مجبور. دهد انجام را اداري نگاري نامه دشوار كار تا كرد استفاده خود توان و دانش همه از آريزا فلورنتينو
 آثار خواندن هنگام در كه كرد مي پيگيري پشتكاري همان با را كار اين. كند نويسي رو قديمي، شده بايگاني هاي نامه از و بگيرد ياد

 دشوار كار اين تمرين به نويسان عريضه هاي حجره در و رفت مي طاقدار گذر به اغلب دوره آن در. برد مي كار به مشهور شعراي
 تا نوشت مي بنويسند، عاشقانه هاي نامه توانستند نمي يا نداشتند نوشتن و خواندن سواد كه عشاقي براي ضمن در. شد مي مشغول
 و خشك مكاتبات در توانست نمي كه برد مي كار به را هايي واژه ها، نامه آن در واقع در. نكند فراموش را خود ارزش با دانش
 .دهد قرار استفاده مورد اداري رسمي

 داد، قرار سرزنش مورد را او لئون بار دومين براي كه اين از پس بنابراين. داشتند عاشقانه زمينه همچنان هايش نامه بعد، ماه شش
 :گفت افتخار با بنابراين. است عاجز عاشقانه غير هاي نامه نوشتن از كه كرد اعتراف

 .دارم عالقه آن به كه است اي پديده تنها عشق، ـ

 :داد پاسخ عمويش

 .ندارد وجود عشقي اي، رودخانه كشتيراني بدون كه اينجاست مهم موضوع ـ

 به صادقانه كه صورتي در داد قول حال عين در. كرد خواهد ها زباله آوري جمع براي اسكله روانه را او كه كرد تهديد دوباره آنگاه
 .برساند است، شايسته كه جايگاهي به را او تواند مي دهد، ادامه كار

 هر و دهد قرار تأثير تحت را او عادات توانست نمي مناسب، حقوق و دستمزد بدون يا مبتذل، و سخت چند هر كاري، هيچ واقع در
 از را ديگران ضمن، در. داد نمي دست از را خويشتن بر تسلط گرفت، مي قرار تحقير و توهين مورد مافوق افراد توسط گاه
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. آيد بر آنها عهده از رسيد نمي نظر به كه بود كارهايي دادن انجام به قادر فلورنتينو. گذاشت نمي نصيب بي خود، غرور پيامدهاي
 .بگذارد او اختيار در اقتصادي، بخش در ويژه به را، شركت اسرار بايد كه دانست مي نخست روز همان از دوازدهم لئون

 سخت مراحل زياد، گذشتگي خود از با و صادقانه شركت، اداري مختلف بخشهاي در فعاليت و كار سال سي طول در آريزا فلورنتينو
 همه به و داد مي انجام انگيز بر تحسين مهارتي با گذاشتند، مي اش عهده بر كه را وظايفي و گذاشت سر پشت را پذيرش و آزمايش
 اينكه بدون. بنويسد دوازدهم لئون قبول مورد و مناسب اداري نامه يك نشد موفق هرگز حال، اين با. يافت مي دست شركت اسرار
 .رساند اثبات به عمالً رفتارش با راند، مي زبان بر زندگي روزهاي آخرين تا كه را پدرش هاي گفته بداند، يا باشد داشته تمايلي

 ».ندارد وجود ، شاعر يك از تواناتر مديري هيچ و ، تر سخت سر سنگتراشي هيچ داناتر، فردي هيچ دنيا، اين در «

 از تصويري ومعموالً كرد مي بازگو فلورنتينو پدر زبان از را مطالب اين روز، طول در استراحت كوتاه زمانهاي در دوازدهم لئون
 .بود مسلك شاعر و رؤيايي شخصي بازرگاني، امور به مند عالقه فردي جاي به كه داد مي ارائه برادرش

 داشته روحيه و رفاه بتواند كه كرد مي كار انگيزه اين با معموالً آريزا، فلورنتينو پدر پنجم، لوايزاي پايس كه كرد مي تعريف لئون
 .باشد

 كشتي از بازديد مورد، اين در او بهانه. بيايد بيرون خانه از يكشنبه روزهاي بتواند كه كرد مي تنظيم طوري را كارهايش هميشه
 جمله از. داشت رفتن و برداشتن لنگر قصد كه ديگري موهوم كشتي امور به رسيدگي يا برسد، بندر به بود قرار كه بود موهومي
 را كارگري. داشت كشتيها آژير همچون خطر، زنگ و بخار ديگ كارش، دفتر خلوت حياط در كه بود اين او، عجيب كارهاي
 او رفتن بيرون از همسرش تا بياورد در صدا به را زنگ معين، ساعات در خواست مي و گذاشت مي آنجا در يكشنبه روزهاي
 اي يكشنبه ظهر از بعد در آريزا فلورنتينو نطفه نداشت، آنها صحت در ترديدي كه دوازدهم لئون محاسبات طبق بر. نشود مشكوك

 زنگ صداي ساعت، همان در و شده كاشته او نكرده ازدواج مادر بطن در پايس توسط شركت دفاتر ميزهاي از يكي روي و گرم
 به هنگامي زن آن. نشود شوهرش غيبت دليل بودن ساختگي متوجه قانوني، همسر تا بود آمده در صدا به بخار ديگ همان خطر

 او. بگيرد انتقام و دهد انجام مرد عليه بر كاري توانست نمي نتيجه در و نداشت حضور دنيا اين در ديگر او كه برد پي شوهر خيانت
 از را شوهرش حرامزاده خواست مي خداوند از ملتمسانه هميشه نداشت، فرزندي چون و ماند زنده شوهرش مرگ از پس سال چند
 .ببرد بين

 گفت مي و كرد مي ياد بزرگ مردي عنوان به او از همواره مادرش زيرا شد، آزرده پدرش، از تصويري چنين ارائه از آريزا فلورنتينو
 دو. آمد مي حساب به اي رودخانه ناوبري پدر البرس،. ب. خوان ناخدا همكار بزرگتر، برادر كه برگزيد را ناوبري كار دليل اين به

 بر را مادر خانوادگي نام برادر دو. داشتند متفاوت پدراني ولي داشت، اشتغال آشپزي به كه بودند مادري مشروع نا فرزندان برادر،
 غير بود، شده انتخاب مقدس تقويم روي از اتفاقي طور به پاپ، دو نام. داشت دنبال به هم را پاپها از يكي نام كه بودند گذاشته خود
 آريزا ترانزيتو. بود آنها مادري بزرگ پدر نام فلورنتينو،. داشت خود بر را واتيكان در حاضر و زنده پاپ اسم كه دوازدهم لئون از
 .بود نهاده پسرش بر مرده، يا زنده پاپهاي به توجه بدون را بزرگ پدر اسم نيز

 مي. داشت همراه بود، خورده تير قلبي ويژه به و نقاشي و شعر از پر كه را پدرش روزانه يادداشتهاي دفتر هميشه آريزا فلورنتينو
 شباهت پدر، دستخط اينكه يكي. كرد مي شگفتزده را او چيز دو همواره. است شده سروده مادرش خاطر به اشعار، اغلب دانست
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 انتخاب داشت وجود خطاطي دفتر در كه الگويي چندين ميان از را خود دستخط فلورنتينو كه حالي در داشت، خودش خط به بسياري
 نوشته و كرده انتخاب را هايش واژه خودش رسيد مي نظر به كه خورد مي چشم به دفترچه آن در عبارتي اينكه دوم. بود كرده
 ». نباشد عشق درد از من مرگ كه است اين باشم، داشته مردن هنگام در شايد كه دردي تنها« : بود چنين عبارت،. است

 شده برداشته ديد، را عكس كه زماني در فلورنتينو سال و سن در و جواني دوران در سانتافه در يكي. داشت پدرش از نيز عكس دو
 تكيه سنگي ستوني به. باشد خرس پوست در انگار داد، مي نشان چاق بسيار را او كه داشت تن بر كلفتي پالتو عكس آن در. بود
 شد مي ديده ناخدايان مخصوص كالهي با خردسالي پسر كنارش در. خورد مي چشم به سر بي اي مجسمه آن فراز بر كه بود داده
 دست در را تفنگ ترين دراز لوله كه داد مي نشان سرباز تعدادي كنار در را پدرش نيز را دوم عكس. بود دوازدهم لئون همان كه
 همچون نيز پدرش كه شد مي معلوم عكس آن مشاهده با. است داخلي جنگ كدام به مربوط دانست نمي كسي و فشرد مي

. بفرستد مذهبي مدرسه به را پسرش داشت دوست پايس حال، اين با. است بوده متعصب فراماسوني و آزاديخواه برادرانش،
 دليل به نيز پايس كه گفت مي هميشه لئون. كرد نمي مشاهده ديدند، مي پدرش و او ميان ديگران كه را شباهتي آريزا فلورنتينو

 پدرش و فلورنتينو ميان را شباهتي عكسها حال هر به. گرفت مي قرار توبيخ و سرزنش مورد اداري، سندهاي نوشتن گونه شعر
 به احساس بدون دوازدهم لئون كه شكلي به نه و كرد، مي تعريف عاشقانه مادر كه بود گونه آن نه پايس واقع در. دادند نمي نشان

 آينه برابر در كه هنگامي. كرد كشف را پدر و خود ميان نهفته شباهت فلورنتينو بعد، سال چندين البته. پرداخت مي او توصيف
 مي شبيه پدرش به برسد، سالخوردگي دوران به مردي گاه هر فهميد لحظات آن در. زد مي شانه را مويش تا چند و بود ايستاده

 .شود

 يكي در ترانزيتو با عاشقي و عشق دوران اوايل در خود سكونت محل در روزگاري دانست مي تنها. نداشت پدرش از اي خاطره هيچ
 سند نوزاد، شناسايي مدرك تنها و نيامد آنها سراغ به ديگر پدرش آريزا، فلورنتينو تولد از پس. است برده مي سر به ها، خانه آن از

 نام به شوهر بي زني فرزند آريزا، فلورنتينو اينكه بر مبني شد يافت اي نوشته پاروكيا، كليساي اسناد ميان در. بود تعميد غسل
 كه روزي تا پايس حال، اين با. خورد نمي چشم به پدرش مشخصات و نام از نشاني هيچ نوشته، آن در ولي. است آريزا ترانزيتو

 آريزا فلورنتينو كه شد موجب اجتماعي، نامناسب اوضاع. كرد مي آورده بر را فرزندش نيازهاي همه ديگران، چشم از دور بود، زنده
 اعزام از بود، سرپرست بي زني فرزند تنها كه دليل اين به داخلي، جنگ طبلهاي آمدن در صدا به از پس. نگذارد گام ديني مدرسه به
 .شد معاف جنگ، ميدان و خدمت به

 دليل به كه نگريست مي كهنه كتابي در حيوانات تصاوير به و نشست مي كاراييب كشتيراني شركت دفتر مقابل در جمعه روزهاي
 همان. شد مي دفتر وارد او، به نگاهي انداختن بدون ولي گذشت، مي كنارش از پدر. بود شده پاره تقريباً حد، از بيش استعمال
 شبيه اش قيافه. آيد در پسرش اندازه به تا كند كوچك را آن شد مجبور آريزا ترانزيتو بعد سال چندين كه داشت تن بر را فراكي
 ، آمد مي بيرون شركت دفتر از كه بعد ساعت چند. شد مي ديده كليسا محراب ديوارهاي در معموالً شمايلش كه بود اوانجليتا خوان

 ... را او رانش كالسكه حتي كس هيچ شود مطمئن تا نگريست مي اطراف به دقت به
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 پدر خود. زدند نمي حرف هم با هرگز آنها.  رفت مي و داد مي پسرش به را هفته يك مخارج معادل پولي عجوالنه آنگاه.  بيند نمي
 دفتر به اندكي پدر، امدن بيرون براي بسيار انتظار از پس روزي.  ترسيد مي او از پسر طرفي از و ، نداشت كار اين به اشتياقي
 : گفت و داد را پولها ، آمد بيرون بالفاصله پدر.  شد نزديك

 !نيا اينجا به ديگر و بگير را اين - 

 برادرش از سال ده حدود در كه دوازدهم لئون را پولها رساندن وظيفه فهميد بعد سال چند. بود همان ، پدرش با ديدار آخرين
 اثر بر شد مي گفته كه پايس. داد مي ادامه نيز برادرش آميز اسرار مرگ از پس را كار اين لئون. است گرفته عهده بر بود كوچكتر

 .بود نكرده وصيتي "خيابانها پسر" فرزندش تنها آينده براي ، است مرده قلنج بيماري به ابتال

 حذف هايش نوشته از را غزل و شعر نتوانست هرگز ، كرد مي كار كاراييب شركت در منشي عنوان به كه دوراني در آريزا فلورنتينو
 نام داشتن زهن در بدون نگرفت ياد هرگز.  انديشيد مي دازا فرمينا به ، كشيد مي كه نفسي هر با همواره زيرا همواره زيرا ، كند

 جايي قلبش در كه بود شده سركوب عشق از لبريز چنان ، شركت آن در ديگر هاي سمت به ارتقا از پس. بنويسد چيزي ، فرمينا
 سواد كه گذاشت مي عشاقي اختيار در رايگان ، دانست مي را آنچه دليل همين به. نداشت تصوراتش و احساسات نگهداري براي

 بيرون تن از خاص حالتي با را خود فراك كت ، رفت مي طاقدار گذرگاه به همچنان ، شركت در كار پايان از پس بالفاصله.  نداشتند
 غروب از پاسي تا و گشود مي را جليقه هاي دكمه ، پوشيد مي را كشدار آستينهاي ، كرد مي آويزان صندلي پشتي بر و آورد مي

 زن گاهي.  بنويسد برايش گذار و پرسوز و عاشقانه اي نامه و كند زنده مايوس عاشقي دل در اميدي تا ماند مي آنجا در گذشته
 عقب دستمزد دريافت منظور به اي عريضه تا كرد مي مراجعه سربازي زماني.  آمد مي او نزد فرزندانش با اختالف حل براي بينوايي
 ناكام عاشق ولي. بگيرد ، شكايت نوشتن با را اش رفته دست از اموال تا شد مي حاضر زده دزد فردي نيز مواقعي در و بنويسد افتاده

 عاشقانه سوزناك هاي نامه نوشتن ، او هنر تنها زيرا ، كند روانه راضي را گروه اين توانست نمي ، داد مي انجام كه تالشي عليرغم ،
 به نگاهي تنها. دارد دردي چه بپرسد نداشت لزومي ، شد مي مواجه عاشقي با كه مواردي در. دولتي هاي عريضه تحرير نه و بود

 فرمينا به ، حال همان در و كرد مي نوشتن به شروع آن از پس. شد مي او نامطلوب وضعيت متوجه و انداخت مي چشمانش سفيدي
 بي مراجعه از گريز منظور به كه گذشت مي كارش شروع از ماه يك. نوشت مي همچنان و... دازا فرمينا به تنها.  انديشيد مي دازا

 .بدهد مالقات وقت مشتريان به ، عاشقانه هاي نامه نوشتن براي شد مجبور ، عشاق اندازه

 دانست نمي دخترك.  كرد مراجعه او به روزي عصر كه بود خجالتي و نوجوان دختري حضور ، دوران آن از او خاطره ترين شيرين
. بود نظير بي و پاك احساساتي از سرشار نامه متن زيرا ، بنويسد بايد چه ، بود كرده يافت در تازگي به كه شور پر اي نامه پاسخ در

 پاسخ بنابراين.  است نوشته اميد نا عاشقي براي را آن خودش كه شد متوجه بالفاصله و خواند و گرفت او از را نامه آريزا فلورنتينو
 با توانست مي كه بود اين فلورينتينو ويژگيهاي از.  نوشت دخترك فهم و درك اندازه و حد در متني و متفاوت دستخطي با را نامه

 آن در.  داد مي قرار استفاده مورد خصوصياتشان فراخور به مشتريان مورد در را آنها از يك هر و بنويسد گوناگون دستخطهاي
 دوست را خود عاشق ، دخترك كه حدي همان در و آورد ياد به را دازا فرمينا وسال سن نوشت مي نامه دخترك براي كه لحظه
 كه موثري متن خاطر به او از و آمدند فلورنتينو نزد جداگانه طور به يك هر معشوق و عاشق ، ماه يك از پس. نوشت برايش ، داشت

 ، جوان دو آن. كرد خواهند ازدواج يكديگر با زودي به كه دادند اطالع همچنين.  كردند سپاسگذاري ، بود برده كار به ها نامه در
 زير نويس عريضه نزد هم با بنابراين. است بوده نفر يك آنها عاشقانه نامه نويسنده كه بردند ،پي فرزندشان آمدن دنيا به از پس

 فلورنتينو. بگيرد عهده بر را فرزندشان نخستين پدرخواندگي نقش خواستند او از ، دوباره سپاسگذاري با و رفتند طاقدار گذرگاه
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 نام به اي منظومه ، بيكاري اندك اوقات عليرغم كه گرفت روحيه و شد خوشحال چنان ، موثر و جالب رويدادي چنين نتيجه از آزيرا
 به و كردند بر از را منظومه آن ، شهر مردم از نيمي از بيش. فروخت سكه بيست بهاي به را آن نسخه هر و سرود "عاشقان مونس"
 قديمي هاي نوشته اصالح با و دازا فرمينا با گذشته كتبي عاشقانه ارتباط به توجه با نيز آن از پس. آويختند هايشان خانه ديوار و در
 از يك هيچ. داست كوراروبياس هاي واژه فرهنگ به زيادي شباهت كه كرد گردآوري جلد سه در را عاشقانه نامه هزار حدود در

 نامه ساير كنار در و كرد منتقل شيرواني زير اتاق به را آنها مدتي از پس بنابراين. نداشت كتاب جلد سه آن انتشار به تمايلي ناشران
 را خود قلك نشد حاضر كه بود مادرش آريزا ترانزيتو ، ها كتاب چاپ راه در اصلي مانع. گذاشت دازا فرمينا براي شده نوشته هاي

 اندازه به آريزا فلورنتينو كه بعد سال چندين. بكند آنها روي گذاري سرمايه صرف را دشوارش زندگي دوران انداز پس و بشكند
 ديگر ها نامه مطالب كه رسيد نتيجه اين به ولي ، اكراه با چند هر ، كند منتشر و چاپ را هايش كتاب بتواند تا ، شد ثروتمند كافي
 .خورند نمي تازه نسلهاي درد به و اند شده كهنه

 چه و كرد مي نگاه بيرون به پنجره از و ميكرد كار كارائيب شركت دتر در او كه زماني در چه ازيرا فلورنتينو جواني دوران دوستان
 خاطرات تدريج ،به ضخيم ابري كه رسيدند نتيجه اين به ، نوشت مي عاشقانه نامه و نشست مي طاقداري گذرگاه زير كه زماني در

. بود درست كامال آنها گيري نتيجه. داد خواهند دست از را او دور، چندان نه اي آينده در و ميگيرد بر در را آنها آشنايي و ارتباط
 آنها با دازا فرمينا كردن فراموش اميد به و رفت دوستانش از اي عده سراغ به ، بازگشت رودخانه سفر از اريزا فلورنتينو كه هنگاهي
 همانند آزاد مردي همچنان و هنوز كه ميكرد آوري ياد خودش به واقع در.  زد مي سر مختلف هاي باشگاه به و كرد بازي بيليارد
 مي شركت باشگاه به اداري همكاري با ، شد پذيرفته دفتري كارمند عنوان به ، دوازدهم لئون توسط كه بعد مدتي. است گذشته
 سي سي آر " آن اختصاري نام كه كشتيراتي شركت و كشتيها مورد در زيادي اطالعات نيز بعد چندي. كرد مي بازي دومينو و رفت

 اصلي اعضاي از يكي عنوان به آنگاه.  پرداخت شركت امور اجراي نحوه مورد در نظر تبادل به اداري همكاران با و كرد پيدا بود "
 خوردن نحوه و غذا مقدار و نوع به آن از پيش كه او. داد نغيير نبز را خود خوردن غذا شيوه حتي دوران آن در. آمد در آنان گروه
 روز هر برنامه اين.  كرد ايجاد خود در جديد عادتي ، كشيد طول عمر آخر تا كه تازه اي برنامه از پيروي با ؛ داد نمي اهميتي آن
 يك و ، ناهار براي پخته برنج قاشق چند با همراه پز آب ماهي تكه يك ، صبحانه براي شير بدون قهوه فنجان يك. شد مي اجرا

 خودش داد مي ترجيح و نوشيد مي شرايطي هر در و ساعتي هر در را شير بدون قهوه. شام براي پنير مقداري و شير با قهوه فنجان
 واقعا. داد مي قرار دستش كنار در و فالسك در را آن هميشه. باشد خام نفت چون اي مزه داراي و رنگ تيره تا كند درست را آن

 .باشد ناكام و جافرسا عشق دام در آمدن گرفتار از پيش مرد همان كوشيد مي ضمن در ولي ، بود شده متفاوت آدمي به تبديل

 اين با. ماند باقي او نيافتني دست روياهاي از يكي همچنان دازا فرمينا به دستيابي. باشد گذشته مانند نتوانست هرگز آريزا فلورنتينو
 تا دارد نگه همچنان بود اضافه خانه در كه را اتاقي ساخت وادار را ترانزيتو مادرش كه بود اميدوار دوباره وصال به اي اندازه به حال

 با بار اين ، نپرداخت آن چاپ براي پولي و داد نشان خست كتاب انتشار براي كه روزي خالف بر نيز مادر. دهد رخ معجزه سرانجام
 خوشرويي

 

 سالن يك ، خواب اتاقهاي جاي به.  كرد نوسازي بالفاصله و خريد را خانه همه ، كامل سخاوت با و پذيرفت را فرزندش پيشنهاد
 سر به آن در بتوانند كه شوهري و زن براي يكي ، كرد درست روشن و بزرگ خواب اتاق دو ، دوم طبقه در و ساخت بزرگ پذيرايي
 كه كرد ايجاد رز گل از پر اي باغچه ، كارگاه سابق محل در.  آمد خواهند دنيا به آنها از كه فرزنداني براي ديگري و ، ببرند
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 باقي نخورده دست يادبود عنوان به آنچه.  كرد مي رسيدگي گلها به ، كار سر بر رفتن و خانه از عزيمت از پيش روز هر فلورنتينو
 پر كارش ميز و آويخته ديوار به توري ننوي.  خوابيد مي آن در فلورنتينو كه بود اتاقي همچنين و لوازم فروش كوچك مغازه ، ماند
 كه شوهر و زن مخصوص اتاق در و رفت دوم طبقه به ترانزيتو.  بود آشفته و ريخته هم در ، هميشه همچون و كتاب و نامه از

 را زندگي ، بود دريا نسيم و گلها از خوشي رايحه با صفا با ايواني داراي و آمد مي حساب به خانه آن اتاق ترين روشن و بزرگترين
 ، زندانيان بستر همچون تختخواب ، رنگ سفيد و ساده ديوارهاي.  داشت سازگاري دازا فرمينا اخالقي ويژگيهاي با اتاق.  كرد آغاز
 . آمدند مي شمار به اتاق تزيينات از ، دار پايه دستشويي يك و قديمي كمد يك ، بطري يك دهانه روي شمعي با كوچكي ميز

 

 

 رقيب عنوان به اي رودخانه كشتيراني شركت يك ، كار پايان با همزمان.  كشيد طول سال سهً  تقريبا ، خانه بازسازي و خريد فرآيند
 كه را مشتريانش.  آمد آريزا ترانزيتو سراغ به العالجي بيماري نيز بعد مدتي.  شد تأسيس ، شهر اقتصادي شكوفايي اوج دوران در ،

 و آبرو حفظ عنوان به معموالً اي حرفه چنين در.  داد مي انجام اشتباه به را آنان سفارشهاي و شناخت نمي ، بودند قديمي معموالً
 نخست.  بود معامله انجام مالك ، دادند مي كه قولي يا زدند مي كه حرفي همان و شد نمي امضا و نوشته سندي هيچ ، مشتريان اعتبار
 مي فراموشي دچار و دهد مي دست از را خود حافظه تدريج به كه شد متوجه زود خيلي ولي ، شنوند نمي گوشهايش كرد مي تصور
 تنها و داد انجام كوزه درون پولهاي از را خانه خريد.  گذاشت كنار را نزولخواري واقع در و پذيري امانت شغل دليل همين به.  شود

 . نبودند آنها آوردن در گرو از و بدهي پرداخت به قادر صاحبانشان كه داشت قيمتي اشياي و سنگ تعدادي

 

 

 فكر در همچنان و نشد تزلزل دچار هرگز اش روحيه ، بود مواجه آنها با آريزا فلورنتينو كه زيادي مسؤوليتهاي و گرفتاريها عليرغم
 به ، گشود رويش به را خياباني عشقهاي دروازه كه نازارت بيوه با ناپايدار جنسي رابطه از پس.  بود تازه ارتباطهاي ايجاد و پيشرفت

 نمي راستي به.  بگشايد ، بود كرده ايجاد قلبش در دازا فرمينا كه را هايي عقده تا افتاد خيابان در پراكنده و منزوي افراد دنبال
 تدريج به ، مهمانخانه به او مراجعات تعداد.  جسم نياز تأمين يا دهد مي انجام قلب و روح آرامش خاطر به را هرزگيها اين دانست
 با را او آنها خواست نمي ديگر بلكه ، كرد مي تأمين ديگري محل از را نيازهايش كه دليل اين به نه البته.  شد مي كمتر و كمتر

 . ببينند ، داشت كه پاكي گذشته با متفاوت رفتاري

 

 

 ، سالخوردگي دوران آغاز روزهاي نخستين در فلورنتينو.  بود طوفان در گرفتارشدگان براي امن مكاني همواره دريايي فانوس برج
 گونه اين.  بود شبها ويژه به ، رفتن فرو خود در و خوشگذراني براي مناسب و افتاده دور محلي زيرا ، كرد كشف دوباره را آنجا
 روي شناورهاي ملوانان براي ، گردان چراغ و آينه طريق از ، ولگرد زنان با او عشقبازي هاي صحنه از هايي گوشه كه كرد مي تصور
 ، آمد مي حساب به قديمي دوستان از كه نيز برج متصدي.  رفت مي فانوس برج به جا هر از بيشتر بنابراين.  شود مي ارسال آب
 در.  برود بين از ، همراه زن دلهره كه شد مي موجب امر همين.  كرد مي استقبال خوشرويي با ، بود همراهش كه زني و او ازً  غالبا
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 غرق صداي همچون آوايي ، شكنها موج با آب شديد برخورد صداي كه بود اتاقي ، برج هاي پايه نزديكً  تقريبا و طبقه ترين پايين
 را فانوس اتاق درون او ولي ، بود شده گرفته نظر در آريزا فلورنتينو شب ساعات براي اتاق آن.  كرد مي ايجاد كشتي يك شدن

 اي منظره و بود معلوم خوبي به ، آبها روي شناور نزديك و دور كشتيهاي و قايقها چراغ و شهر همه آنجا از زيرا ، داد مي ترجيح
 . آورد مي وجود به را جالب

 

 

 فهرستي صورت به را آن داشت قصد حتي.  يافت دست عاشقانه روابط ايجاد مورد در ساده اي نظريه به فلورنتينو ، دوران آن در
 ، كرد پيدا نامعلوم سرنوشتي ، كتاب خود همچون نيز طرح اين ولي ، بنويسد " عاشقان مونس " نشده چاپ كتاب مقدمه در ، راهنما
 ارزش بي را اش تازه نظريه همچنين و تجربيات همه كه آموخت او به عشقبازي درباره درسي چنان سانتاندر آسنسيا نام به زني زيرا
 . نيست كافي ، بداند چه هر كه كرد متوجه را او و داد نشان

 

 

 او دانست نمي كسي.  داشت سر پشت را كرده ازدواج فرزند سه و ساله بيست زناشويي زندگي يك تجربه سانتاندر آسنسيا
 با هميشگي زندگي دنبال به شوهر كه بود اين مسلم.  را يكديگر هم با دو هر يا ، را او شوهرش يا ، است كرده رها را شوهرش
 كشتيهاي از يكي ناخداي دالروسا، روسندو آقاي ، روز وسط در نخست تا يافت مناسب فرصتي هم زن و ، رفت خود سابق معشوقه
 مورد ، شب هاي نيمه در و عقب در از ، پيشتر كه مردي همان.  كند پذيرايي او از و دعوت درون به خانه اصلي در از را پيما رودخانه
 آسنسيا ديدار به را آريزا فلورنتينو ، اقداماتش مختلف هاي جنبه گرفتن نظر در بدون ، ناخدا همين.  گرفت مي قرار استقبال
 . برد سانتاندر

 

 

 حتي يا غذا به توجه جاي به ورود لحظه همان از فلورنتينو.  برد آسنسيا خانه به خود با را آريزا فلورنتينو ناهار صرف براي ناخدا
 . گفت تبريك زن به هم دليل همين به و شد خانه زيبايي شيفته ، خانه خانم

 

 

 زمره در او زيرا ، نباشد ناخدا توسط شدن غافلگير نگران و برود آسنسيا نزد دانست مي مجاز را خود فلورنتينو ، بعد سال هفت تا
 ، كشتي سوت آوردن در صدا به با ، بود شب نيمه اگر حتي ، بندر به ورود بدو در هميشه كه آمد مي حساب به دريانورداني
 ديدار براي زماني چه دانست مي ، ناخدا سفرهاي برنامه به مراجعه با آريزا فلورنتينو ، گذشته آن از.  كرد مي اعالم را حضورش
 يافت مي خود منتظر را زن ، شب چه و بود روز چه ولي ، رفت مي او خانه به قبلي اطالع بدون همواره.  است مناسب سانتاندر آسنسيا

. 
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 كه روزي ظهر از بعد پنج ساعت در اينكه تا داشت ادامه سانتاندر آسنسيا زيباي خانه به آريزا فلورنتينو برنامه بي هاي آمد و رفت
 كه بود نرفته بيرون اتاق از گام هنوز.  رفت آشپزخانه به آب نوشيدن براي و برخاست بستر از زن ، داشت حضور او خانه در صبح از

 ساير.  بود سقف به آويخته چراغهاي همان ، بود مانده باقي خانه وسايل از كه چيزي تنها زيرا ، آورد بر وحشت از فريادي ناگهان
 و قيمتي سنگهاي از شده ساخته زينتهاي ، دستباف كوبهاي ديوار و ها مجسمه ، ايراني فرشهاي ، عتيقه مبلهاي جمله از را وسايل
 عشقبازي مزاحم اينكه بدون را آنها همه دزدان. بودند برده سرقت به ، دادند مي جلوه زيباترين را او خانه كه چيزهايي همه خالصه

 اين به اي نوشته كه بودند چسبانده اتاق نخستين ديوارهاي روي را كاغذي ورق تنها و برده ايوان راه از ، شوند خانه درون مرد و زن
 "...  شما بندوباري بي تالفي به ":  داشت مضمون

 

 

 تماس خرها مال با نخواست يا نداد گزارش پليس به را دزدي ماجراي سانتاندر آسنسيا چرا دانست نمي دالروسا روسندو ناخدا
 . شود زده باره اين در حرفي نداد اجازه حتي.  باشد مسروقه اموال دنبال به و بگيرد

 

 

 آشپزخانه در چهارپايه سه تنها خانه آن در.  داد مي ادامه ، بود شده غارت اش خانه كه زني از خود ديدارهاي به آريزا فلورنتينو
 زود صبح ديگر فلورنتينو.  داشت قرار خواب اتاق در كه لوازمي و ببرند خود با را آنها بودند كرده فراموش دزدان كه بود مانده باقي
 در كه بود اسبي واگن نام به نوظهوري پديده بر شدن سوار خاطر به بلكه ، گرفته انجام سرقت دليل به نه كار اين.  رفت نمي آنجا به

 براي بار دو ، شد مي آن بر سوار بار چهار روزي فلورنتينو.  كرد مي شگفتي دچار را همه ، بيستم قرن آغاز و نوزدهم قرن پايان
 گاهي و خواند مي كتاب اسبي واگن در گاهي.  سانتاندر آسنسيا خانه به برگشت و رفت براي بار دو و كار دفتر به برگشت و رفت
 و برگ و زين با كوچك اسب دو كه داد قرار او اختيار در اي كالسكه دوازدهم لئون بعد مدتي.  كند مي مطالعه كرد مي وانمود نيز

 براي زيرا ، داشت حق كامالً مورد اين در.  خورد مي را اسبي واگن همان بر شدن سوار حسرت فلورنتينو ولي ، داشت طاليي يراق
 او بازگشت انتظار در خانه مقابل در كه است اي كالسكه ، دشمن بدترين ، رود مي اي خانه به پنهاني عشقبازي منظور به كه كسي
 مي پياده پاي را راه بقيه و كرد مي متوقف خانه از دورتر محلي در را كالسكه معموالً فلورنتينو كه بود دليل همين به شايد.  باشد
 . چيست نامش نفهميد هرگز كه داشت ملحوظ را زني با شبانه بازي عشق ، خاطراتش ميان در.  پيمود

 

 

 كه كرد جلب را او توجه زني ، گذشت مي اي محله از ، بود افتاده راه به خيابانها در شادي كارناوال كه شبي در كالسكه با كه هنگامي
 در شركت براي كه بود مشخص كامالً.  داشت جمعيت ميان در پروا بي حالتي و باشد داشته سال بيست از بيشتر رسيد نمي نظر به
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 سرش موهاي.  شود كنندگان شركت جزو ، معمولي شمايل و شكل همان به باشد داشته قصد واقعاً اينكه مگر ، است نيامده كارناوال
 صداي و سر از داد مي نشان و داشت برتن بلندي و ساده كتاني پيراهن.  خورد مي تاب هايش شانه روي و بود صاف و روشن ، بلند

 كالسكه قاطرهاي و اسبها برسر.  كردند مي پرتاب برنج آرد يكديگر سوي به وحشيانه حالتي با مردم.  است گرفته سرسام جمعيت
 بستني هم با كرد دعوت و استفاده دخترك سردرگمي از آريزا فلورنتينو.  كردند مي سفيد ، آرد با را همه و بستند مي گل ها

 او به نگاهي ، شود شگفتي دچار اينكه بدون دخترك.  نرسيد ذهنش به گفتن براي ديگري حرف لحظه آن در واقع در.  بخورند
 : داد پاسخ و انداخت

 

 

 . هستم ديوانه من كه كنم مي اخطار تو به ضمن در ولي ، پذيرم مي ميل كمال با - 

 

 

 ايوان از ، خوردن حال در و بروند فروشي بستني به هم با تا كرد سوار را او و خنديد ، بود گفته دختر كه اي لطيفه به آريزا فلورنتينو
.  شدند ملحق ، رقصيدند مي ميدان در كه مردمي به و گذاشتند سر بر و كردند كرايه كاله دو آن از پس.  كنند تماشا را مراسم آنجا
.  كرد سرايت دادند مي تكان را خود رسيده يكديگر به تازه معشوقي و عاشق همچون كه دو آن به ، حاضر جمعيت شوق و شور

 : گفت ، حال همان در.  داد مي نشان زيادي جسارت و رقصيد مي اي حرفه اي رقاصه همچون دخترك

 

 

 . هستم تيمارستان از فراري اي ديوانه من ؟ اي خريده خودت براي دردسري چه ، من از كردن دعوت با داني مي - 

 

 

 ، بازگردد ، بود نشده دلشكسته هنوز كه زماني و نوجواني دوران به ، كوتاه چند هر مدتي تا يافت فرصت آريزا فلورنتينو شب آن
 ، نقاب ، لباس ترين عجيب براي جايزه.  است رسيده فرا جوايز توزيع وقت شد متوجه زود خيلي زيرا ، نبود پايدار لحظات آن ولي
 طلوع و بروند دريايي فانوس برج به هم با كرد توصيه دخترك به.  شد مي اعالم مراسم پايان حساب اين با.  آرايش و ، كاله

 جوايز تا.  بمانند منتظر مدتي كرد درخواست ولي ، پذيرفت شادماني با او.  كنند تماشا ، بود نمانده آن به چيزي كه را خورشيد
 . بروند و بدهند را برندگان

 

 



www.98ia.com    *** كتابخانه مجازي نودهشتيا   ***   
 

گابريل گارسيا ماركز  –عشق سالهاي وبا    Page 144 
 

 خود آمادگي دخترك كه اي لحظه در درست.  داد نجات را آريزا فلورنتينو زندگي ، دريايي فانوس سوي به حركت در انتظار همين
 سه ساعت از آنها.  آمدند او دستگيري براي ، الهي چوپان تيمارستان از پرستاري همراه مأمور دو ، كرد اعالم برج به رفتن براي ا ر

 دست از كه داس يك با فراري ديوانه اين.  گشتند مي او دنبال به شب نيمه تا ، بود گريخته تيمارستان از دخترك كه ظهر از بعد
 در بتواند تا بود گريخته و كرده زخمي سختي به را نفر دو سپس و بريده را نگهباني سر نخست ، بود گرفته زور به تيمارستان باغبان
 بلكه ، باشد رقصيدن حال در ، مردم ميان در و خيابانها در او كرد نمي تصور كس هيچ.  برقصد و كند شركت روز آن جشن مراسم
 و صومعه جمله از اطراف هاي خانه همهً  تقريبا ، دليل همين به.  است شده پنهان ها خانه از يكي در احتماالً كه بود اين همه گمان

 . بودند داده قرار تفتيش مورد را مدرسه

 

 

 آنها برابر در سرسختانه ، بود كرده پنهان دامنش زير موقع آن تا كه داسي با زيرا ، نبود آسان آنجا از دخترك بردن و كردن دور
 و پوشاندند او به اي جليقه.  يافت افزايش نفر شش به مأموران تعداد كه شدند او دستگيري به موفق هنگامي.  كرد مي ايستادگي
 به را آنها ، كشيدن سوت و زدن كف با و بودند شده جمع ، جوانان ويژه به و مردم.  زدند گره بدنش دور به را بلندش آستينهاي

 . است شب آن كارناوال شده طراحي پيش از نمايش دهها از يكي هم صحنه آن كه بود اين آنها گمان.  كردند مي تشويق شدت

 

 

 به و خريد ، بود شده وارد انگلستان از كه شكالت جعبه يك ، بعد روز.  كرد ترك را صحنه شكسته قلبي با آريزا فلورنتينو
 حضور كه هنگامي.  نگريستند مي او به ها پنجره پشت از ، آنجا در ساكن ديوانگان ولي ، ندادند راه داخل به را او.  رفت تيمارستان
 او از ستايش به هم آنها از اي عده.  كردند نثارش را دشنامها انواع ديوانگان همه آنگاه ، شد تكرار متوالي روز چند فلورنتينو
 ، ببيند پنجره پشت هم را دخترك سرانجام بود اميدوار ، داشت دست در همچنان را شكالت جعبه كه حالي در مرد.  شدند مشغول

 . نشد ميسر كار اين ولي

 

 

 با همراه كه كوچكي دختر.  ايستاد رو پياده در دست در شكالت جعبه و شد پياده كالسكه از ، روزه همه معمول طبق ، بعد ماه چند
 مرد از فرزندش كردن سرزنش از پس دختر پدر.  بدهد او به را شكالتها خواست فلورنتينو از ، گذشتند مي آنجا از پدرش

 دخترك پدر پشت به دستي آنگاه.  بزدايد خود ذهن از را افكار تلخي كه اميد اين با ، داد دختر به را جعبه او ولي ، كرد عذرخواهي
 : گفت و زد

 

 ! رفت جهنم به سرانجام كه بود شده خريداري عشقي خاطر به شكالتها اين - 
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 ، عشقبازي بدون كه كاسياني لئونا نام به زني.  بود ديده تدارك برايش اسبي واگن همان در را ديگري بازي ، سرنوشت هم باز
 از پيش را زني حضور ، رفت مي خانه به اسبي واگن بر سوار كه روزي ظهر از بعد پنج ساعت در.  داشت رابطه اين در عمده نقشي
 زن به و كرد بلند سر ناخودآگاه.  كرد مي لمس دور از را او بدن انگار كه بود چنان نگاهش و كرد احساس ، ببيند را او اينكه

.  نداشت بر زن چشم از چشم ديگر فلورنتينو.  بود شده خيره او به مسافران ساير با متمايز كامالً ولي ، واگن انتهاي در كه نگريست
 "!  روسپي يك ، ترديد بدون ولي ، زيبا ، جوان ، سياه ":  انديشيد حال همان در

 

 ، بود مسير انتهاي كه واگنها توقفگاه ميدان در.  بود نخواهد كار در عشقي دانست مي زيرا ، بزدايد ذهنش از را زن فكر كوشيد
 گامهاي صداي ، پيشروي حال در.  داشت مالقات قرار شش ساعت در مادرش با.  رفت باال سرعت به مارپيچ هاي پله از و شد پياده

 نقش لباس بردگان همچون.  بود زن همان ، بله.  ببيند ، دانست مي كه را آنچه تا نگريست عقب به.  شنيد سر پشت از را سريعي
.  برقصد خواهد مي انگار كه گرفت مي باال را دامنش چنان ، خيابان هاي چاله روي از عبور هنگام در.  داشت تن بر نازك دامن و دار
 با آريزا فلورنتينو.  بود كرده استفاده مانندي عمامه و رنگ سفيد كاله و گردنبند از.  داد مي نشان را هايش سرشانه ، بازش يقه بلوز
 تازه ، ظهر از بعد شش ساعت در همه معموالً مهمانخانه در.  داشت آشنايي ، رفت مي مهمانخانه به كه روزهايي در لباسي چنين

 "!  جانت يا ، همبستري " كه كردند مي استفاده مردان تهديد منظور به چاقويي عنوان به اندامشان از و خوردند مي صبحانه

 

 

 سرعت بر ، پيچيد جهت همان به نيز زن.  داد تغيير را مسيرش ، نه يا است تعقيب مورد اينكه از اطمينان منظور به آريزا فلورنتينو
 و داد تكيه ، داشت دست در كه چتري به ، برگشت زن طرف به.  ايستاد آريزا فلورنتينو.  كرد كمتر را اش فاصله و افزود گامهايش

 . شد خيره او به و ايستاد هم زن.  بست زن بر را راه

 

 

 : گفت فلورنتينو

 . نيستم داري انتظار تو كه كارهايي اهل من!  اي گرفته اشتباه انگار ، زيبا خانم - 

 

 

 : گفت زن

 . شود مي متوجه را امر اين بالفاصله ، ببيند را ات قيافه كس هر!  هستي كه دانم مي من ولي - 

 مورد در ، بود اش خوانده پدر ضمن در كه آنها خانوادگي پزشك ، كودكي دوران در كه آورد ياد به را المثلي ضرب آريزا فلورنتينو
 : بود گفته او مزمن يبوست
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 . توانند نمي كه كساني ديگري و ، كنند حاجت قضاي راحتي به توانند مي كه كساني يكي.  شوند مي تقسيم گروه دو به دنيا مردم - 

 

 خود نظرهاي اظهار ساير پايه را آن ضمن در و بود كرده برقرار افراد شناسايي براي را اصولي ، اي نظريه چنين اساس بر پزشك
 دنيا مردم ":  بود شده آن پايبند و داده ارائه اي فرضيه ، داشت زندگي در كه تجربياتي به توجه با هم آريزا فلورنتينو.  داد مي قرار
 ".  توانند نمي كساني ديگري و ، كنند عشقبازي توانند مي كه كساني يكي.  شوند مي تقسيم گروه دو به

 

 

 مثالً.  كنند مي بزرگنمايي و اغراق چيز همه مورد در كه دانست مي و نداشت اعتماد ، بودند توانايي اين فاقد كه كساني به واقع در
 هستند عشق آفريننده انگار كه دهند مي جلوه بزرگ را آن اي گونه به ، شوند مي كاري انجام به موفق بسيار دشواري با كه هنگامي

 توأم زندگي سرگرم چنان آنها ضمن در.  كنند نمي الفزني و زنند نمي حرفي مورد اين در هرگز ، كار اين خبرگان كه صورتي در. 
.  باشند نگهدار راز و هوشيار زندگي در بايد كه دانند مي آنان.  ندارند دهان از قفل برداشتن براي فرصتي كه هستند خوشگذراني با

 كه دهند مي نشان تفاوت بي را خود چنان.  ندارند اعتماد ديگران به زيرا ، كنند نمي صحبت شاهكارهايشان مورد در هرگز بنابراين
 چنين او مورد در مردم كه خواست مي دلش اتفاقاً و بود چنين نيز آريزا فلورنتينو.  نامند مي مزاج سرد يا ناتوان را آنان مردم

 داشت زيادي اعضاي دنيا سراسر در گروه اين.  داد مي انجام ، داشت ميل كه را كاري هر و شد مي راحت خيالش زيرا ، بينديشند
 صريح نظر اظهار شنيدن با آريزا فلورنتينو كه بود دليل همين به شايد.  نداشتند مشترك زبان اگر حتي ، شناختند مي را يكديگر كه
 . است شناخته را فلورنتينو كه داشت اطالع هم ضمن در و آمد مي حساب به اعضا اين از يكي هم او دانست مي.  نشد شگفتزده ، زن

 

 پول دريافت ازاي در يا حال ، خواهد مي عشق او از زن كرد مي تصور كه بود همين زندگي طول در آريزا فلورنتينو اشتباه بزرگترين
 در ، اندك درآمد با چند هر شغلي دنبال به و داشت كاري بلكه ، نبود عشق ، خواست مي زن آنچه كه حالي در.  آن بدون يا ،

 رفتارش جبران جز راهي كه شد شرمنده چنان ، زن درخواست شنيدن از پس آريزا فلورنتينو.  بود كاراييب كشتيراني شركت
 با سال سه ، زن اينكه عجيب.  داد زن به پايين حدي در شغلي هم او و برد شركت استخدام مسؤول نزد را او بالفاصله.  نداشت
 . كرد كار مقام آن در ، اعتراض بدون و جديت

 

 كشتيهاي ويژه هاي اسكله با شباهتي هيچ كه رودخانه بارانداز در كار آغاز هنگام از كاراييب اي رودخانه كشتيراني شركت دفتر
 جلو قسمت در دار ستون ايوان ، شيرواني از پوششي با شيبدار سقف ، چوبي ساختماني داراي ، نداشت انيماس الس در پيما اقيانوس

.  داشت كوچك و بزرگ كشتيهاي اندازي لنگر محل بر كامل اندازي چشم كه بود طرف چهار در توري به مجهز هاي پنجره و ،
  از كشتيها و قايقها

 رنگ به را آن شيرواني ساختمان، آلماني سازندگان. رسيدند مي نظر به ديوار به آويخته رنگيني نقاشي تابلو همچون ها پنجره آن... 
 ولي باشد، داشته دوران آن پيماي رودخانه كشتيهاي به زيادي شباهت تا بودند آورده در سفيد رنگ به را ديوارهايش و سرخ
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 آنجا در آريزا فلورنتينو كه زماني در و نداشت زيادي دوام هم رنگ اين. زدند آبي رنگ را آن جاي همه بعد سالها ساختمان، ساكنان
 وصله نو، فلزي ورقهاي با جا چند در و پريده هم آن شيرواني رنگ. داشت كثيف و رنگ خاكي ديواري و در بود، مشغول كار به

. بود شده بنا نوساز انبار دو محوطه، آن وسط در كه بودند بسته فلزي توري را پهناور اي محوطه دور ساختمان، پشت در. بود شده
 سال پنجاه از شركت كهنه و اضافي وسايل كه پيوست مي راكدي آبهاي به كه خورد مي چشم به بزرگي فاضالب لوله انبارها پشت
 .داشت قرار آنجا در پيش،

 آنها بوليوار سيمون و. داشتند كش دود يك تنها كه طرحهايي نخستين نوع از پيما رودخانه قديمي كشتيهاي بقاياي همچون وسايلي
 درد به و بود اسقاط و شده اوراق ضايعات اين اغلب. داشت برقي پنكه به مجهز كابينهاي كه جديدي مدلهاي و بود، كرده تبرك را

 تا داشت نياز اي تازه رنگ به تنها كه بود سالم اي اندازه به آنها از بعضي ولي خورد، نمي جديد كشتيهاي ساخت در مجدد استفاده
 .كند شناور رودخانه آب در دوباره سوسمارها، از ترس بدون را مسافران بتواند

 سازندگان كه اين دليل به حالت اين با. بود كشتي كابين همچون كوچك اتاقهايي داراي ساختمان، دوم طبقه در اداري قسمت
. رسيدند مي نظر به جادار و راحت بسيار آمدند، مي حساب به دريايي صنايع مهندسان از بلكه نبودند، شهرداري متخصصان ساختمان

 نظر از تفاوتي هيچ. بود شده واقع راهرو انتهاي در و طبقه همان در اداري كاركنان ساير كار اتاق همچون نيز دوازدهم لئون دفتر
. گذاشتند مي كارش ميز روي خوشبو گل شاخه چند با بلوري گلدان يك صبح روز هر اينكه جز نداشت، اتاقها ساير با ظاهري
 براي پيشخوان شكل به بزرگي ميز و خورده رنگ تازه نيمكت چند آن، در كه بود اول طبقه در مسافران، و رجوع ارباب قسمت
 آن بر آور ابهام نامي كه محلي. داشت قرار عمومي قسمت طبقه، همان در. شد مي ديده آن در مسافران بار تحويل و بليت فروش
 همان اتاقهاي از يكي در كاسياني خانم. شد مي احاله بخش آن به گرفت، نمي انجام ديگر قسمتهاي در كه كارهايي و بودند نهاده

 براي آماده ذرت هاي كيسه كنارش در و نشست مي گيرد، مي قرار استفاده مورد مدارس در آنچه شبيه نيمكتي و ميز پشت قسمت،
 آن به دوازدهم لئون روزي. ببيند را او كسي داد نمي اجازه كه بود شده انباشته هم روي چنان بالتكليف، و فراوان هاي نامه ارسال
 گيج و پاسخ و پرسش جلسه برگزاري ساعت سه حدود از پس. داد انجام آنجا در توان مي تري مفيد كار چه ببيند تا رفت اتاق

 ميزان بر بلكه نكرد، حل را مشكلي تنها نه جلسه اين. گشت باز خود دفتر به بودند، شده جمع اتاق آن در كه كارمندان همه كردن
 .افزود آن

. بود فرستاده و نوشته برايش لئوناكاسياني خانم كه ديد ميز روي را يادداشتي شد، وارد كارش دفتر به آريزا فلورنتينو كه بعد روز
 كه بود كارمندي تنها كاسياني، خانم. نه يا داند مي مناسب را نوشته هم او ببيند تا برد عمويش نزد را آن يادداشت، خواندن از پس
 در. ماند خاموش و ايستاد فروتنانه خود، موقعيت و مقام گرفتن نظر در با و نكرد اعالم را خود نظر قبل، روز ظهر از بعد جلسه در
 بوده صاحبنظران حضور در نظر اظهار بودن ادب از دور خاطر به كه توجهي، بي دليل به نه او، سكوت كه داد مي تذكر يادداشت، آن

 پيشنهاد ولي داشت، نظر در سازمان تجديد بر مبني طرحي دوازدهم، لئون. بود دهنده هشدار حال، عين در و ساده اي نامه. است
 بلكه ندارد، وجود عمومي نام به قسمتي شركت، آن در واقع در كه كرد مي اعالم و دانست مي بيهوده را طرح آن ، لئوناكاسياني خانم
 آنها به پرداختن مسؤوليت بار زير از را خود خواهند مي كه قسمتهاست ساير كننده ناراحت مشكالت تخليه براي مكاني او، كار محل

 و بفرستند پس كننده ارسال قسمتهاي به را شده واگذار كارهاي و كنند حذف را بخش آن كه كرد مي توصيه كاسياني خانم. برهانند
 .كنند تمام نيمه كارهاي روي الزم اقدامات انجام به ملزم را آنها
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 خاطر به را زني چنين چهره ولي بود، رفته او كار محل به پيش روز چند هر. كيست ناكاسياني لئو خانم دانست نمي دوازدهم لئون
. شد مشغول گفتگو به محرمانه طور به او با ساعت دو و كرد احضار خود كار دفتر به را زن يادداشت، خواندن از پس. آورد نمي

 خود، يادداشت در ناكاسياني لئو. بود گونه اين هميشه كارمندانش، اخالقي خصوصيات شناختن براي دوازدهم لئون كار روش
 و آمد نمي خوشش پيشنهاد آن از دوازدهم لئون ولي. داشت خواهد مطلوب اي نتيجه كه بود مطمئن و كرده مطرح ساده پيشنهادي

 دوره پايان از پس كاسياني، خانم تحصيل ادامه نحوه ، كرد جلب را لئون نظر همه از بيشتر آنچه. بود پسنديده را زن خود عوض در
 ترين جديد از استفاده با و اش خانه در خصوصي، معلم از استفاده بدون زن اين گذشته آن از. بود نظام مدرسه به رفتن و دبستان
 و رفته نويسي ماشين كالس به ظهر از بعد روز هر نيز، گذشته ماه سه در و گرفته ياد را انگليسي زبان زمان، آن در شده ابداع روش
 از پيش و داشتند مشابهي عقيده همگان نيز تلگراف مورد در البته. بود آموخته دارد، درخشاني آينده گفتند مي همه كه را هنر اين
 .بودند داده قرار جايگاهي چنين در را بخار موتورهاي نيز آن

 همنام« : گرفت قرار استفاده مورد عمر، پايان تا كه داد او به لقبي دوازدهم لئون نفره، دو جلسه از ناكاسياني لئو خانم خروج از پس
 » لئونا من،

 واگذار ديگر قسمتهاي به را آن امور و حذف را شركت ساز دردسر قسمت قلم، چرخش با و پذيرفت را لئونا پيشنهاد دوازدهم لئون
 در و گرفت نظر در لئونا براي اي تازه مقام همچنين. كند اقدام خود به مربوط مشكالت حل به بايد قسمتي هر داد توضيح و كرد
 به لحظه آن از لئونا عمالً ولي. آن دارنده عهده بر اي ويژه وظيفه نه و ، بگذارد آن بر نامي توانست مي نه كه مقامي. كرد ابداع واقع
 آريزا فلورنتينو از دوازدهم لئون عمومي، قسمت صداي و سر بدون خاكسپاري از پس و روز همان ظهر از بعد. شد لئون منشي بعد،

 .داد پاسخ صداقت با را چيز همه نيز فلورنتينو. است كرده پيدا كجا از را ناكاسياني لئونا كه پرسيد

 :گفت عمويش

 دو داشتن اختيار در با. بياور اينجا به يافتي را او چون دختراني اگر و كن آمد و رفت اسبي واگن همان با فردا از پس خوب، بسيار ـ
 .بدهيم نجات هم را تو بادباني كشتي توانيم مي لئونا، مثل دختر سه

 كالسكه بعد، روز از ولي آورد، حساب به شنيدني و جالب هايش، گويي بذله ساير همچون را دوازدهم لئون گفته اين آريزا فلورنتينو
 .بيابد را كاسياني لئونا مثل درخشاني استعدادهاي و كند آمد و رفت اسبي واگن با شود مجبور تا گرفتند او از را

 داشته پنهان نخست سال سه طول در كه را خود استعدادهاي و گذاشت كنار را نگرانيها و ترديدها بعد، روز چند كاسياني لئونا خانم
. يافت دست كل مديريت مقام به دوره آن انتهاي در و گرفت، دست به را چيز همه اختيار حضور، دوم سال سه در. داد نشان بود،
 ترجيح خود و گرفت مي دستور فلورنتينو از همواره. بود آريزا فلورنتينو از كمتر مقام يك زيرا ننهاد، آن از جلوتر گامي هرگز البته
 خانم هاي توصيه گذاشتن اجرا به جز و گيرد مي دستور لئونا از او واقع در كه دانست نمي فلورنتينو چند هر باشد، چنين داد مي

 سر بر آشكار و پنهان دشمنان كه زيادي دامهاي عليرغم تا كرد كمك او به پذيري توصيه همين. دهد نمي انجام كاري كاسياني،
 .بگذارد گام پيشرفت مسير در بودند، داده قرار راهش

 حضور ناگهان مكاني چه و زماني چه در دانست مي همواره و داشت ديگران اسرار درك براي زيادي توانايي و استعداد كاسياني لئونا
 الينحل مسائل به گاه هر و شد مي مواجه عاقالنه مشكالت، با و بود حرف كم و چاالك بسيار. بياورد در سر كارها راز و رمز از و يابد
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 كرد نمي خودش خاطر به را كار اين. ايستاد مي آن برابر در سنگ همچون استوار و محكم همدردي، دادن نشان ضمن خورد، مي بر
 خواست مي واقعاً. بود او اصلي هدف خود، خون نثار با حتي گرفت، مي قرار آريزا فلورنتينو راه سر بر كه موانعي زدن كنار بلكه ،

 و دانست مي آريزا فلورنتينو مديون را خود تازه زندگي. برسد اوج به و كند طي سرعت به را ترقي و پيشرفت هاي پله فلورنتينو
 فلورنتينو كه رفت پيش جايي تا خودگذشتگي از اين. آورد مي حساب به او از سپاسگزاري براي اي شيوه را، شده انجام كارهاي
 خود جاي سر بر را او لئونا، محكم پاسخ ولي باشد، او پيشرفت براي تراشي مانع حال در زن آن است ممكن كرد تصور ناگهان
 :نشاند

 خواهي مي آنچه درباره خوب تصميمي، هر گرفتن از پيش است بهتر ولي. روم مي كنار راهت سر از بخواهي، وقت هر. نكن اشتباه ـ
 .كني فكر بدهي، انجام

 اذعان خود اشتباه به برد، پي امر واقعيت به اينكه از پس و انديشيد خوب نداشت، كار اين در اي تجربه هرگز كه آريزا فلورنتينو
 .كرد

 در را خود باشد، داشته دازا فرمينا با خواست مي كه اي آينده مورد در اطمينان بدون و نافرجام عشقي دار و گير در فلورنتينو
 آينده يا گذشته به انديشيدن براي فرصتي آمد مي پديد شركت در كه بحرانهايي عليرغم و بود كرده گرفتار هرزگي از گردابي

 نمي آرامش احساس درون از هرگز. آورد مي روي هميشگي روال همان به يافت مي دست فراغتي به گاه هر گذاشت، نمي باقي
 نشان را خود اسبي واگن در ديدار روز نخستين كه بماند باقي زني همان كاسياني لئونا كاش كه كرد مي آرزو درون در بارها و كرد
 او با راحتي به دوازدهم، لئون با اش رابطه و شركت، در لئونا مقام گرفتن نظر در بدون توانست مي صورت آن در. بود داده

 ...وضعيت همان همچنان كاسياني لئونا. كند عشقبازي

 همان از ، گذاشت مي سر بر را شكل اي عمامه سفيد كاله و پوشيد مي را بردگان ويژه لباسهاي همان و بود كرده حفظ را سابق
 ، شد مي ديده انگشتانش همه در كه زيادي هاي حلقه با و كرد مي استفاده قيمت ارزان تزييني هاي حلقه و ها گردنبند ، ها گوشواره

 ، بود كرده هم اگر و نكرده زيادي تغييرات ، سالها آن در.  است گريخته سيرك از كه آورد مي در شيري ماده شكل به را خود
 پيدا آفريقايي زنان به بيشتري شباهت و خراميد مي افتاده جا زنان همچون.  داشت فراوانتر هاي جاذبه و بيشتر زيبايي از نشان
 نداشت ترديدي.  دانست مي اشتباه را كار اين و بود نكرده همخوابگي پيشنهاد او به هرگز آريزا فلورنتينو ، مدت آن در.  بود كرده
 . كار يك اين از غير ، كند مي كمك او به امور همه در زن آن كه

 

 اتاق از كه كرد مشاهده ، خروج هنگام در ، داشت مادرش فوت از پس كه عادتي ، بود دفترش در كار مشغول وقت دير تا كه شبي
 خود تازه طبي عينك كه ديد حالتي در را زن و شد اتاق وارد ، بزند در اينكه بدون و آرامي به.  تابد مي بيرون نور كاسياني لئونا خانم

 در كه انديشيد فلورنتينو.  است كشور كارهاي به رسيدگي حال در سخت و زده برچشم ، كرد مي دانشگاه استادان شبيه را او كه را
 ساعت يك از كشتيها انداختن لنگر و ، گرفته فرا را جا همه تاريكي ، رفته خواب به شهر ، شده خلوت اسكله ، هستند تنها آنجا
 بر را راه رو پياده در كه پيش سال ده مانند درست.  شد وحشت حال عين در و خوشحالي دچار ، فكر اين از.  است ممكن غير ديگر
 . نشود معلوم زانوانش لرزش كوشيد مي بار اين البته.  داد تكيه چترش به و ايستاد ، بود بسته زن آن
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 : گفت آرام لحني با

 ؟ بدهيم ادامه بازي اين به خواهي مي زماني چه تا.  زن شير اي ، بزن حرفي - 

 : گفت دوستانه لحني با ، بود مسلط خود بر كامالً كه حالي در و كرد كننده خيره اي خنده ، برداشت چشم از عينك كاسياني لئونا

 ... كني مطرح را پرسشي چنين تا ام نشسته تو منتظر اينجا در كه است سال ده ، آريزا فلورنتينو آه - 

 

 زمان از را فرصتهايي چه شد متوجه لحظه آن در تازه.  گرفت بر در را آريزا فلورنتينو وجود سراسر حسرت و شدگي خرد احساس
 در ، بود داده انجام او خاطر به تنها زن كه زيادي كارهاي عليرغم.  است داده دست از روز آن تا اسبي واگن صندلي روي نشستن

 سدي و بود سال بيست ، نفر دو آن سني تفاوت.  باشد مناسب آريزا فلورنتينو براي توانست نمي ديگر كه برد مي بسر سالي و سن
.  دارد دوست همچنان را مرد كه بود معلوم ولي ، آمد مي حساب به سالخورده زني او براي لئونا.  كرد مي ايجاد برابرشان در محكم

 : داد ادامه شهواني لحني با ، براند خود از را فلورنتينو اينكه جاي به

 

 . ام نداشته هرگز كه پسري...  ام رفته بستر به پسرم با كنم مي احساس ، شوم همخوابه تو با اگر...  - 

 در ، دهد مي منفي پاسخ زني وقتي كه بود باور اين بر زيرا ، باشد زن تصميم آخرين ، عبارت اين كه داشت ترديد آريزا فلورنتينو
 چون و كرد مي فرق كاسياني لئونا مورد در چيز همه ولي.  بگيرد را نهايي تصميم آخرين بتواند تا ماند مي مقابل طرف اصرار انتظار
 نظري اختالف اگر نيز بعد به آن از.  داد خاتمه را موضوع ، داشت كه شديدي نياز عليرغم ، شود دوباره اشباه مرتكب خواست نمي
 اين به.  كنند برطرف را آن كوشيدند مي ، يكديگر براي ناراحتي ايجاد بدون دو هر ، شد مي كدورت موجب كه آمد مي پيش

 . داشت دوستانه و صميمانه رابطه ، شدن همبستر بدون زني با تواند مي شد متوجه فلورنتينو ترتيب

 

 كساني ساير.  زد حرف دازا فرمينا با روابطش مورد در او با آريزا فلورنتينو كه آمد مي حساب به اي غريبه فرد تنها كاسياني لئونا
 از پيش كه مادرش يعني ، آنها از نفر سه.  آوردند نمي خاطر به چيزي يا ، نداشتند حضور دنيا اين در يا ، بودند مطلع امر اين از كه

 فلورنتينو زندگي عاشقانه نامه نخستين كه اسكوالستيكا و ، داشت طوالني عمري كه پالسيديا گاال ، بود شده دچار فراموشي به مرگ
 متصدي يا پستي دفتر مسؤول يازده.  بودند مرده سه هر ، بود آورده برايش و كرده پنهان دعايش كتاب ميان در را فرمينا سوي از

 مادري خويشاوندان و ، نبودند فلورنتينو با دائمي تماس در ديگر ، زيستند مي براندا هيلده اقامت محل منطقه در كه نيز تلگراف
 . شناختند نمي را او اغلب و كردند مي زندگي دور اي ناحيه در نيز فرمينا

 

 مهمانيهاي برگزاري خالل در براندا هيلده.  بود رويداد اين از اوربينو خوونال دكتر آگاهي ميزان ، دانست نمي آريزا فلورنتينو آنچه
 آن سريع و منتظره غير چنان البته.  بود كرده آشكار اوربينو دكتر براي را راز اين ، دازا فرمينا ازدواج ماههاي نخستين در متعدد
 شاعري عنوان به را آريزا فلورنتينو او.  باشد داشته خاطر به آن از چيزي خوونال رفت نمي تصور كه گذشت و كرد تعريف را ماجرا
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 به نيز براندا هيلده و شناخت نمي را او اوربينو دكتر.  ببرد جايزه ، آينده مراسم در رفت مي احتمال كه بود كرده معرفي گمنام
 هم اوربينو دكتر.  است بوده اندوهبار بسيار آنها روابط و ازدواج از پيش دوران در دازا فرمينا عشاق از يكي او كه بود گفته سادگي
 : بود گفته ، بيندازد او به نگاهي اينكه بدون

 

 . بوده هم شاعر طرف دانستم نمي ، آه - 

 

 زندگي اسرار بود داده عادت را او پزشكي حرفه ، داشت كه زيادي مشغله ضمن زيرا ، بود زدوده ذهنش از را او خاطره سپس
 . بسپارد فراموشي به را ديگران

 

 دنياي در.  هستند دازا فرمينا اطرافيان از ، اند داشته آگاهي رابطه اين از كه كساني ساير ، مادرش از غير كه دريافت آريزا فلورنتينو
 نمي را كسي ، داشت زدن حرف و كردن درددل براي فردي به نياز ، ناراحتيها فشار زير كه هنگامي هم آن ، بود تنها تنهاي ، واقعي
 . آمد مي حساب به او اسرار شنيدن براي شنيدن براي شايسته شخص تنها كاسياني لئونا ، بنابراين.  يافت

 

 

.  رفت باال دفتر هاي پله از ، اوربينو خوونال كه پروراند مي ذهنش در را افكار همين آريزا فلورنتينو تابستان، داغ ظهر از بعد يك در
 كه هنگامي.  كند تازه نفسي و تحمل را ظهر از بعد سه ساعت گرماي بتواند تا كرد مي مكث ، پيمود مي كه را پله سه يا دو هر دكتر

 : گفت زحمت به.  بود افتاده نفس از و كرده عرق ، رسيد در آستانه به

 

 . باشد راه در شديدي طوفان كنم مي گمان - 

 

 بود آشكار كامالً بار اين ولي ، گردد مي دوازدهم لئون دنبال به ، شركت دفتر در كه بود ديده را او هم ديگر بار چند آريزا فلورنتينو
 به نياز آنها اجراي منظور به ولي ، كند ارائه را طرحهايش بود شده موفق اوربينو خوونال دكتر دوره آن در.  دارد كار فلورنتينو با كه
.  كند كمك بتواند ، باشد بهداشتي امور به مند عالقه كسي اگر تا گرداند مي دور را كالهش اصطالح به دليل همين به.  داشت پول
 دقيقه ده تازه ، روز آن در ولي ، آمد مي شمار به او طرحهاي و اوربينو دكتر مالي حاميان و طرفداران از يكي همواره ، دوازدهم لئون
 دفترش در ، شود مي بيدار عمويش كه زماني تا خواست خوونال از فلورنتينو بنابراين ، گذشت مي نيمروزي خواب به او فرورفتن از
 . بماند منتظر ، بود دوازدهم لئون كار دفتر به چسبيده كه
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.  نبود مستقيم هم با كالمشان و رو در رو آنها ديدار هرگز ولي ، بودند ديده را يكديگر متفاوت شرايط در بار چند نفر دو آن
 عمر يك اندازه به ، دفتر در دكتر حضور و انتظار دقيقه چند برايش.  داشت نفرت خودش از و كرد مي حقارت احساس فلورنتينو

 بدون قهوه فالسك يك.  نه يا است شده بيدار عمويش آيا ببيند تا رفت و برخاست جاي از بار سه ، كوتاه مدت آن در.  كشيد طول
 همان در.  است سم نوعي ، قهوه كه بود معتقد زيرا ، ننوشيد هم قطره يك حتي اوربينو خوونال ولي ، كرد خالي فنجانها در را شير
 . نه يا دهد مي گوش حرفهايش به كسي بدهد اهميتي اينكه بدون ، كشيد پيش را گوناگوني هاي بحث حال

 تحمل را دكتر جذابيت و ، استفاده مورد كافور ماليم رايحه ، سنجيده سخنان ، ذاتي برجسته شخصيت توانست نمي آريزا فلورنتينو
 موضوع ناگهان اوربينو خوونال كه اين تا.  نداشت ، كار اين به كردن وانمود كم دست يا دادن گوش جز اي چاره حال اين با.  كند

 : پرسيد و كرد عوض را صحبت

 

 ؟ آيد مي خوشتان موسيقي از شما 

 

 

 مي ، شد مي برگزار گوناگون مناسبتهاي به شهر در كه كنسرتهايي به همواره.  شد شگفتزده ، سخن اين شنيدن با آريزا فلورنتينو
 هرگاه.  كند معتبر نظري اظهار يا شود وارد بحث به نيست قادر كرد مي احساس كه بود منتظره غير چنان پرسش اين ولي.  رفت

 حفظ در.  دوران آن زيباي و احساس پر والسهاي به سپردن گوش به رسد چه ، داد مي كف از اختيار ، شنيد مي معمولي موسيقي
 در را آن ابد تا و بشنود بار يك دارد دوست كه را آهنگي بود محال.  داشت انگيز شگفت واقعاً استعدادي آهنگهايي چنين كردن
 . نكند نگهداري اش حافظه

 

 

 : داشت اظهار و زد لبخندي.  نبود جدي زياد اوربينو دكتر پرسش به فلورنتينو پاسخ

 .آيد مي خوشم گاردل از - 

 : گفت و شد او منظور متوجه بالفاصله اوربينو دكتر

 . است مشهور.  شدم متوجه ، بله - 

 قرار رسمي پشتيباني مورد هرگز كه كرد تأسف اظهار و كشيد پيش را بهداشتي طرحهاي بحث و كرد عوض را موضوع سپس
 . اند نگرفته
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 گفت سخن اي كننده اميد نا و مبتذل كنسرتهاي برگزاري از آريزا فلورنتينو براي و زد حرف موسيقي درباره هم باز ، بعد لحظاتي
 را خود وقت سال يك كه ساخت نشان خاطر همچنين.  كردند نمي اجرا خوبي به را نوزدهم قرن بزرگ و محبوب هنرمندان آثار كه

 اجراي به شهرداري تĤتر در تا كند دعوت شهر به را تيباد – كاسالز – كورتوت نوازي سه گروه بتواند تا كرد بليت فروش صرف
 در حال اين با.  بشناسد را آن اعضاي و گروه اين كه بود نيافته را نفر يك حتي دولتمردان ميان در ولي ، شوند مشغول كنسرت
.  داشتند اجرا تكرار تقاضاي بارها مردم و شد نمي پيدا كردن تماشا و نشستن براي خالي صندلي يك حتي ، كنسرت برگزاري هنگام
 نمايش كه است كار رامون گروه جمله از شده اجرا نمايشهاي و كنسرتها ساير بلكه ، نوازي سه كنسرت تنها نه گفت مي دكتر

 و هيجان پر نمايشي كه الس سانتانه لوس ؛ سا دالپره ماتولو دون از زوئال زار گروه ؛ آورد صحنه به اپرت صورت به را كارآگاه
 كه دآلتاينه دانيسه ؛ كنند عوض را لباسهايشان توانستند مي زدن هم بر چشم يك در كه هنرمند بازاني شعبه ؛ بود دار خنده

 ها گاو با تنهايي به ، گاوبازي ميدان در كه باسك از اي ديوانه ، بدنام اورسوس ؛ كرد مي اجرا را برگر باله و بود قديمي اي رقصنده
.  نشدند آنها تماشاي به موفق هم اي عده و رفت فروش به بليتها همه كه دادند نشان استقبالي چنان ، شد مي پيروز آنها بر و مواجه
 پيشرفتهاي توانستند مي ، نبودند بومي دار واگير بيماريهاي با مبارزه و داخلي جنگ گير در همه اين اگر كه داشت عقيده دكتر

 . بخواهند كمك ، عمومي بهداشت سطح ارتقاي منظور به مردم از اينكه جز ندارند اي چاره ولي ، باشند داشته چشمگيري

 

 حركت مهمترين كه بود خواني شعر مراسم احياي امكان ، كرد جلب را آريزا فلورنتينو توجه همه از بيشتر گفتگو حين در آنچه
 از خود كه نكند اظهار اينكه براي فلورنتينو.  آمد مي حساب به اوربينو دكتر توسط ، دور زمانهاي از شده حفظ خواهانه ترقي

 خواست نمي واقع در.  بفشارد هم به محكم را لبانش شد مجبور ، است بوده مراسم آن هميشگي كنندگان شركت و طرفداران
 . كرد مي جلب را كاراييب اطراف مناطق ساير و كشور معروف شعراي توجه همواره او حضور كه بگويد

 

 

 اسكلت و وزيد مي شديدي طوفان.  شد خنك ، دفتر آور خفقان هواي ناگهان كه گذشت نمي آنها گفتگوي از زيادي مدت هنوز
 تنها و نداد نشان جوي پديده اين به زيادي اهميت اوربينو خوونال دكتر.  لرزاند مي ، امواج دستخوش كشتي همچون را ساختمان

 از.  داد تغيير همسرش درباره گفتگو به را موضوع نيز بالفاصله.  كرد ژوئن ماه گردبادهاي با طوفان اين مقايسه براي اي اشاره
 . ناميد خود زندگي و كارها شريك و مهربان و تالش پر فردي را او بلكه كرد ياد همدم و مونس عنوان به تنها نه دازا فرمينا

 

 . يافتم نمي دست ، ام كرده كسب كه جايگاهي به هرگز او بدون - 

 

 ترسيد مي.  دهد قرار تأييد مورد را او حرفهاي ، سر ماليم دادن تكان با تنها و كند حفظ را خويشتن بر تسلط كوشيد مي فلورنتينو
 زندگي در كه زيادي گرفتاريهاي عليرغم اوربينو خوونال كه دريافت زود خيلي.  شود مال بر گذشته ارتباط ماجراي و بزند حرفي
 را او فلورنتينو كه اي اندازه به درست هم آن.  بپردازد همسرش از ستايش به و بياورد دست به فرصتي تواند مي حال هر به ، دارد
 تفكرات در هميشه كه مردي.  پرستد مي را همسرش دكتر كه فهميد حال عين در ولي ، شد او خشم موجب واقعيت اين.  ستود مي
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 سرنوشتي قرباني خودش همچون كه شد شخصيتي به تبديل ناگهان ، آمد مي حساب به يك شماره دشمن ، فلورنتينو تنهايي
 دليل همين به.  باشند شده بسته تحمل قابل غير و سنگين يوغ يك به كه گاو دو مثل درست.  است قلبي احساسات اسير و ناخواسته

 شكسته قلب ارضاي خاطر به خواهد نمي دلش كه كرد احساس بار نخستسن براي ، سكوت و انتظار سال هفت و بيست از پس ،
 . شود محو روزگار صفحه از و بميرد اي شايسته و برجسته مرد چنان ، اش شده

 .نورديد در را شهر از نيمي و كرد تخريب را مردابها گياهان كوتاه مدت همان در ولي ، گرفت آرام طوفان ، بعد دقيقه پانزده

 ضمن ، بماند هوا كامل شدن صاف منتظر اينكه بدون ، كشتيراني شركت رييس دفتر از خروج از پس اوربينو خوونال دكتر
 آريزا فلورنتينو.  افتاد راه اش كالسكه سوي به ، نهاد اختيارش در خواست مي را آنچه كه دوازدهم لئون سخاوت از سپاسگزاري

 بلكه ، نبود ناراحت چتر واگذاري از تنها نه جوان مرد.  نكند خيس را او ، باريد مي آرام آرام كه باراني تا داد امانت او به را خود چتر
 اوربينو دكتر با گفتگو در كه انديشيد مي سخناني به هنوز.  است داده شوهرش به كسي چه را آن كه بفهمد دازا فرمينا بود اميدوار

 قرار تأثير تحت كه كند وانمود توانست نمي ديگر.  آمد دفتر به منتظره غير اي گونه به كاسياني لئونا كه.  بود خورده گوشش به
 ، داشت انفجار قصد شده محبوس بخار همچون كه را دروني راز فزاينده فشار توانست نمي آن از بيشتر واقع در.  است نگرفته
 به را فرصتي چنين ابد تا يا ، بگويد را چيز همه و بردارد درون اسرار از پرده لحظه همان در بايد يا كه دريافت بنابراين.  كند تحمل
 . پرسيد اوربينو خوونال درباره را زن نظر ، بزند دكتر با خود مالقات مورد در حرفي اينكه از پيش.  آورد نخواهد دست

 : داد پاسخ بالفاصله لئونا

 

 

 

 . دارد ذهن در فكري چه داند نمي كسي ولي ، آيند مي اندازه از بيش نظر به كه دهد مي انجام زيادي كارهاي.  است عمل مرد - 

 : گفت ، بدهد خاتمه بحث به اينكه براي و انداخت زمين به و جويد را مداد انتهاي كن پاك تيزش دندانهاي با

 . نكند فكر كه دهد مي انجام دليل اين به را كار همه اين هم شايد - 

 : گفت آرامي به ، برود دفتر از كاسياني لئونا نبود مايل كه آريزا فلورنتينو

 . است مرد اين مردن ، كند مي ناراحت مرا آنچه - 

 : گفت لئونا

 . ميرند مي روزي همه ، خوب - 

 : گفت فلورنتينو

 . بپذيرد و كند تجربه را سرنوشتي چنين ديگران از پيش بايد او ولي ، است درست - 
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 . رفت بيرون كار دفتر از و انداخت باال را هايش شانه ، است نفهميده او حرفهاي از چيزي بود معلوم كه زن

 خواهد او به ، است كشيده دراز دازا فرمينا كنار در بستر در كه حالي در روزي سرانجام كه انديشيد موضوع اين به آريزا فلورنتينو
 را رازي چنين هرگز او ، بله.  است نكرده برمال ، كاسياني لئونا حتي ، كسي براي را خودشان عاشقانه ارتباط اسرار هرگز كه گفت
 را صندوقچه كليد واقع در بلكه ، بگشايد را اسرار حفظ صندوقچه كليد خواست نمي كه نبود اين او رازداري دليل.  كرد نخواهد فاش
 . بود كرده گم

 

 ذهن در را جواني و نوجواني دوران اندوهبار خاطرات همچنان آريزا فلورنتينو.  گرفت شكل ظهر از بعد آن در هم ديگري رويداد
 و گذاران پايه جمله از او.  گستراند كاراييب سراسر در را او موفقيتهاي طنين كه افتاد خواني شعر مراسم برگزاري ياد به.  داشت

 و كرد مي سخنراني جلسات طول در ندرت به.  گرفت نمي قرار توجه مورد زياد ولي ، آمد مي حساب به مراسم آن پيشكسوتان
 به زيرا ، داد نمي حاشيه در حضور به اهميتي و نداشت را خود كردن مطرح قصد واقع در.  بماند پنهان نظرها از كوشيد مي معموالً
 از يكي در.  بود مهم برايش مشاعره و خواني شعر و مراسم برگزاري نفس بلكه ، كرد نمي شركت جايزه گرفتن يا طلبي جاه خاطر

 بلند صداي با را اسامي و گشود را برندگان نام حاوي پاكت.  شد محول دازا فرمينا به جوايز اهداي مسؤوليت ، شعرخواني مسابقات
 اسامي و بگيرد عهده بر را مسؤوليت همين نيز بعد سالهاي در شد تصويب كه داد انجام جالب و دقيق را كار اين اي اندازه به.  خواند

 گل ، صندلي در رفته فرو.  بود نشسته گردهمايي محل سالن از تاريكي گوشه در آريزا فلورنتينو روز همان در.  بخواند را برندگان
 ، سالن مرمرين صحنه روي.  شود اعالم نامش كه پروراند مي دل را اميد اين ، دازا فرمينا صداي شنيدن مشتاق و كت يقه بر كامليا
 مسابقه آن طاليي الله جايزه برنده عنوان به نامش اگر كه انديشيد مي فلورنتينو.  دادند فرمينا دست به را شده مهر و الك پاكت سه

 اشعار مشاهده و پاكت گشودن با دازا فرمينا كه بود مطمئن.  كرد خواهد ايجاد دخترك قلب در غوغايي و التهاب چه ، بيايد بيرون
 و نشست مي كوچك پارك مقابل در بادام درخت زير كه افتاد خواهد روزهايي ياد به و شناخت خواهد را او دستخط ، آن داخل

 قلبش و رساند مي گوشش به نسيم كه آورد خواهد ياد به را تاجدار الهه سرناد خاطره و معطر هاي نامه همچنين.  كرد مي گلدوزي
 . آمد خواهد در لرزه به

 

 حاضران.  رسيد چين اهالي از شاعري به ، بود منطقه و كشور شاعران همه آرزوي آن دريافت كه طاليي الله جايزه.  نشد چنين ولي
 ولي.  است داده رخ اشتباهي احتماالً كه انديشيدند نخست ، كردند نمي باور را مسؤوالن نظر مورد معيارهاي و شده اعالم نتيجه كه

 . شد تأييد برگزاري مسؤوالن طرف از ، چيني شاعر برگزيدن مورد در داوران طرفانه بي رأي و داشت واقعيت

 

 اقيانوس دو اتصال منظور به پاناما آهن راه كه دوراني در چيني هموطنان از بسياري با همراه نوزدهم قرن اواخر در ، جايزه برنده
 گروه يك بنابراين.  برساند آنها به آسيبي نتوانست ، كرد نابود را بسياري عده كه وبا بيماري.  آمدند منطقه آن به ، شد مي درست
 اي عده.  بدهد تميز هم از را آنها توانست نمي كسي كه داشتند شباهت يكديگر به چنان.  ماندند منطقه همان در نفر ده شامل چيني
 ، سال چهار از كمتر مدتي در ولي ، گزيدند سكونت بارانداز نزديك اي محوطه در بودند خوردني كه سگهايي و فرزند و زن با همراه
 به يا قانوني غير صورت به ناخوانده مهمانان.  كردند چينيها محله به تبديل را منطقه كه شد زياد چنان تعدادشان ناگهان ناگهان
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 مي بر را مردم شگفتي كه شدند پير زود اي اندازه به چينيها از تعدادي.  آمدند مي كشور داخل به گمرك از عبور بدون عبارتي
:  بودند كرده تقسيم گروه دو به را آنها شهر مردم.  اند گذاشته سر پشت سرعت اين با را جواني سالهاي چگونه كه انگيختند
 گاهي چند از هر رستورانها آن در.  بودند ساحل عمومي اماكن و رستورانها اداره مسؤول بد چينيهاي.  خوب چينيهاي و ، بد چينيهاي
  فردي

 همان در ناگهان و خورد مي آفتابگردان گل با همراه موش گوشت و پخته برنج از پر بشقابي و نشست مي ميزي پشت متشخص... 
 خوب چينيهاي. آمدند مي حساب به سفيدپوستان داري برده پيشگامان مردم، نظر از گروه اين. داد مي دست از را خود جان نقطه

 و تميز چنان را مشتريان پيراهنهاي. بودند گرفته ياد خود اجداد از را شغل اين رموز و كردند مي كار رختشويخانه در معموالً
 غلبه آمد كار و مشهور شاعر هفتاد از بيشتر بر شد موفق افراد همين از يكي. است نشده استفاده انگار كه دادند مي تحويل آهارزده

 .دهد اختصاص خود به را مسابقات جايزه و كند

 درك ولي. كند مي اعالم برتر نفر عنوان به را كسي چه و گويد مي چه او نشد متوجه كسي خواند، را برنده نام دازا فرمينا كه هنگامي
 زد مي لبخند كه حالي در و برخاست عقب رديف صندليهاي از يكي روي از چيني شاعر بعد، لحظاتي زيرا. نبود مهم زياد فرد آن نام
 زردرنگي ابريشمي شنل و لباس زيرا شود، مي برنده كه نداشت ترديدي انگار. رفت صحنه روي ، داد مي نشان را دندانهايش و

 طاليي الله چيني، شاعر. گرفت مي قرار استفاده مورد جايزه دريافت براي و مجلسي چنين در حضور منظور به تنها كه بود پوشيده
 آرام حاضر جمعيت تا ماند ساكت مدتي. بوسيد را آن شگفتزده، مردم تشويق و هلهله ميان در و كرد دريافت را باال عيار داراي
 احساس پر صداي با دازا فرمينا ولي دانست، نمي را اشعارش معناي كسي. خواند خود پيروزي مناسبت به شعري قطعه بعد و شوند
 مشهور و بزرگ شاعر از اثري توانست مي تنها كه بود بخشي الهام شعر چنان. كرد شگفتزده را حاضران و خواند دوباره را آن خود
. است گرفته عهده بر را آن خواندن مسؤوليت تنها چيني مرد و است ديگري فرد اشعار سراينده كردند مي تصور اي عده. باشد

 كاراييب منطقه بر آن تأثير و چين باستاني فرهنگ از تمجيد و تعريف به را اي مقاله رويداد، آن به توجه با كشور ملي روزنامه
 هرگز راز اين نبود، چيني مرد شعر، سراينده اگر حتي حال هر به. بود ناميده زاد مادر شاعران را كشور آن مردم و داده اختصاص

 به مطبوعات همه تقريباً شاعر، مرگ روز. برد گور به خود با هم را طاليي الله و گذشت در بعد چندي جايزه برنده زيرا نشد، افشا
 اطراف كه حالي در رسيد چاپ به ها روزنامه در ديگر بار او غزل و گماردند همت خواني شعر مراسم شور پر هاي صحنه آوري ياد

 آن سراينده يافتند اطمينان مردم كه دادند جلوه مبتذل را شعر چنان ترتيب اين به. بود كرده احاطه زيبا، دختران تصاوير را شعر
 .باشد تواند نمي چيني مرد همان جز كسي

. بود نشسته كنارش در مراسم برگزاري هنگام در كه آورد مي ياد به را فربهي زن انديشيد، مي رويداد آن به گاه هر آريزا فلورنتينو
 رايحه و داشت سفيد پوستي زن. كرد منحرف را حواسش بعدي، جالب اتفاقات ولي شد، او حضور متوجه خواني، شعر شروع از پيش
 بر چسباني سياه مخمل لباس. خورد مي چشم به كامليا مصنوعي گل شاخه يك اش سينه بر. رسيد مي مشام به بدنش از مطبوع اي
 او ظاهري تزئينات براق، انگشتر يك و شكل و جنس همان از گردنبندي بزرگ، گوشواره يك. بود چشمانش همرنگ كه داشت تن
 همهمه ميان در. بود گذاشته راستش گونه روي مداد از استفاده با راستش گونه روي زيبا مصنوعي خال يك. داد مي تشكيل را

 :گفت صميمانه لحني با و انداخت فلورنتينو چهره به نگاهي حاضران،

 .متأسفم برايت كن باور ـ
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 دانست نمي چون بلكه مسابقه، در شكست خاطر به او واقعي همدردي احساس دليل به نه. شد شگفتزده او سخن از آريزا فلورنتينو
 :داد توضيح زن بزند، حرفي اينكه از پيش. است برده پي او درون اسرار به چگونه بيگانه زني

 .بردم پي تو راز به ترتيب اين به. لرزد مي ات يقه روي گل شدم متوجه كردند، مي باز را پاكت در كه هنگامي ـ

 :افزود و داد نشان آريزا فلورنتينو به را خود مصنوعي مگنولياي گل آنگاه

 .برداشتم ام سينه روي از را گل اين دليل همين به ـ

 توصيه زن، تسكين براي آريزا فلورنتينو. بود زده حلقه فربه زن چشمان در اشك مسابقه، در آريزا فلورنتينو موفقيت عدم خاطر به
 :كرد

 كنيم؟ گريه هم با بتوانيم كه برويم جايي به موافقي ـ

 تا كند دعوتش خانه درون به تا ساخت وادار را او است، وقت دير اينكه بهانه به سپس و رساند اش خانه تا را زن ترتيب اين به
 در و استفاده قديمي ترفندي از زن واقع در. است خودش به متعلق كرد مي اظهار زن كه كنند نگاه عكسهايي به و بنوشند مشروبي

 .دهد نشان تمايل آنها تماشاكردن به كه بود انگيخته بر را جوان مرد و زد حرف ويژه عكسهايي مورد در خانه تا مراسم محل مسير

 تختخواب اتاق، درون در. كرد جلب را فلورنتينو توجه كه بود چيزي نخستين خواب، اتاق در بودن باز و گذاشتند گام خانه درون به
 موضوع متوجه كه زن. كرد ذهني آشفتگي دچار را جوان مرد صحنه، اين. خورد مي چشم به برنجي و چوبي تزئينات با بزرگي چوبي
 .بود آورده زن كه كردند عكسي آلبوم تماشاي به شروع و نشستند گلدار روكشي داراي كاناپه روي سپس. بست را در بود، شده

 زن چشمان در اشك كه ديد و كرد بلند را سرش اي لحظه. نگريست مي عكسها به و زد مي ورق را آلبوم آرامي به آريزا فلورنتينو
 كه شد آور ياد البته. رود مي بين از دارد، كه اندوهي كار اين با زيرا بگريد تواند، مي قدر هر كه كرد توصيه او به است، شده جمع
 شد پاره بندها ناگهان ولي بگشايد، را آن بندهاي تا كرد كمك زن به او خود واقع در. كند باز را بندش سينه بايد ، گريستن از پيش

 مشتاقانه و كرد فراموش را گريستن زن ناگهان ولي شد، مشغول زن گردن پشت نوازش به فلورنتينو. افتادند بيرون هايش سينه و
 .گرفت بر در را او

 سارا نامش. است افتاده دلش به زن آن مهر سالگي سي آستانه در كه يافت مي در تدريج به مرد. يافت ادامه سال چندين آنها روابط
 در كه بود هنگامي آن و است كرده رضايت اظهار خود سرنوشت از دقيقه پانزده تنها زندگي، طول در كه كرد مي ادعا. بود گا نوريه
 داده ادامه تحصيل به آن از پس. شد اعطا او به سرودند مي بضاعت بي شاگردان كه اشعاري خاطر به كه برد اي جايزه شباب، عنوان

 مي ماني گتسه نام به عاشقان، قديمي محله در اي اجاره آپارتمان يك در. بود پذيرفته را شهر دولتي مدرسه در معلمي شغل و
 .زيست

 ارتباط اند، شده عاشق كردند مي اظهار كه مرداني با بار چند. نرسيد چاپ به جايي در هرگز بود، شده برنده و سروده كه اشعاري
 بود اين واقعيت. نداشت ازدواج قصد آنها از يك هيچ واقع در. بودند رفته كنار او زندگي از مدتي، از پس آنها ولي بود، كرده برقرار

 و داشت ياد به را خود رسمي نامزد نخستين از جدايي هنوز. است شده همبستر او با كه كند ازدواج زني با شد نمي حاضر كسي كه
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 يك درست و سپرده فراموشي به بود بسته كه را عهدي ناگهان دارد، دوست بسيار را او كرد مي ادعا كه نامزدش. يافت نمي تسلي
 .بود رفته و كرده رها پناه، بي و خورده فريب را دخترك ازدواج، براي مقرر روز از پيش هفته

 بدون چه و ازدواج با چه كه بود رسيده نتيجه اين به مدتي از پس ولي گفت، مي سخن تأسف و اندوه با رويداد آن از زن چند هر
 .ندارد ارزشي شدن، همبستر براي مردي حضور بدون زندگي آن،

 بر و خريده را گوناگون رنگهاي به پستانك تعدادي دليل همين به و بگذارد دهان بر پستانكي داشت عادت عشقبازي هنگام در سارا
 .دهد قرار استفاده مورد ضروري مواقع در تا بود آويخته بسترش باالي

 بكند، اعتراضي توانست نمي كسي او با روابط ادامه صورت در و بود آزاد آريزا فلورنتينو همانند نيز گا نوريه سارا كه است درست
 اين با. نبرد آنها رابطه به پي كسي كوشيد مي و دانست مي اخالقي اصول خالف بر را اي رابطه چنين آغاز، همان از جوان مرد ولي

 خوبي به سارا مانند هم او البته. شد مي خارج در از آرامي به بامداد، از پيش و آمد مي خانه به خلوت حياط در از پنهاني شبها حساب،
 نوريه سارا مورد در تنها نه و دانست مي الزم را احتياطي چنين ولي دانند، مي كنند، مي وانمود آنچه از بيشتر همسايگان كه بود آگاه
 واقع در. نكرد استفاده سوء داشت معاشرت آنان با كه زناني از هرگز او. برد مي كار به داشت، رابطه آنان با كه زناني همه با كه گا،

 او به همسرش، اطالع بدون همواره كه است شوهري ولي كرده، ازدواج دازا فرمينا با انگار كه كرد مي رفتار اي گونه به هميشه
 .شود او ناراحتي موجب كه دهد جلوه طوري را وفايي بي اين ندارد قصد و كند مي خيانت

 و اقبالي بد دليل به ولي شناسد، مي را عشق كه است داده پرورش پسري كه انديشيد مي گونه اين مرگ هنگام تا آريزا ترانزيتو
 و نزديكان ساير. است كرده پيدا مصونيت اي انگيزه چنين مقابل در ديگر داشته دختري به كه احساسي نخستين در شكست
 نتيجه در و دهد مي نشان اشتياق معمول غير و پنهاني روابط به و دارد آميز اسرار شخصيتي او بودند معتقد آريزا فلورنتينو دوستان

 اين كم دست يا داشت، نظري چنين خودش مورد در نيز فلورنتينو البته. دارد مصونيت نيز زن برابر در بلكه عشق، برابر در تنها نه
 هم او زيرا شد، نمي گا نوريه سارا ناراحتي موجب رفتار، اين. انديشند مي درست كامالً نزديكانش و دوستان كه كرد مي وانمود گونه
 از زود خيلي و نيست ماندني جوان، مرد كه دانست مي داشتند، دوست را او الاقل يا شدند، مي فلورنتينو عاشق كه زناني ساير مانند

 .رفت خواهد او زندگي

 با. بود مالقات براي مناسبي وقت كه يكشنبه روزهاي بامداد ويژه به. آمد مي سارا خانه به كرد، مي اراده زماني هر آريزا فلورنتينو
 هميشه او غريب و بزرگ تختخواب. داد مي قرار مرد اختيار در را جسمش و روح و كرد مي رها را كارها همه سارا خانه، به او ورود
 كند، رفتار بايد چگونه دانست مي كافي، تجربه اندوختن بدون كه سارا هوش از مرد. بود آريزا فلورنتينو به بخشيدن لذت آماده

 تعجب بدهد، حركت است شناور آب در انگار كه صورتي به و چابكي به را خود درشت هيكل توانست مي اينكه از. شد مي شگفتزده
 نيرويي انسان به و كند معجزه تواند مي است، خدايي استعدادي اينكه بر عالوه عشق كه كرد مي توجيه گونه اين نيز زن. كرد مي

 .كند اعطا تصور حد از بيش

 .برد نمي پي آن راز و رمز به هرگز يا شود، مي زاده استعدادي چنين با يا انسان ـ

 و كند مي وانمود آنچه از پرماجراتر اي گذشته گا نوريه سارا كه افتاد گمان اين به. شد شديد حسادتي دچار ناگهان آريزا فلورنتينو
 او كه بود گفته زنان ساير همچون سارا به هم خودش واقع در. بپذيرد را زن حرفهاي اينكه جز نداشت اي چاره ولي. دارد گويد مي
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 بستر در خلق بد اي گربه حضور كند، تحمل توانست نمي آريزا فلورنتينو كه چيزهايي از ديگر يكي. است زندگيش عشق تنها
 نوريه سارا البته. بود كرده خونين را بدنشان وحشيگري با و شده حاضر نيز دو آن عشقبازي نخستين در گربه اين.بود آنها مشترك

 .آمد نمي خوشش حيوان آن از فلورنتينو هم باز ولي بود، كشيده را ناخنهايش و برده دامپزشك نزد را گربه آن، از پس روز چند گا

 بسيار اي حافظه فربه زن. دهند اختصاص شعر خواندن به هم را ساعتي داشت دوست سارا عشقبازي، از پس شديد خستگي عليرغم
 جزوه خيابانها در. داشت آمد، مي در جزوه صورت به و شد مي سروده سالها آن در كه احساسي اشعاري كردن بر از براي خوب
. كند حفظ و بخواند دارد، فرصت گاه هر تا آويخت مي ديوار به و خريد مي را آنها سارا. فروختند مي سكه دو بهاي به را شعر هاي
 خواند، مي را شعري گاه هر. نيافت آنها انتشار و چاپ براي فرصتي هرگز ولي گماشت، همت اخالقي اشعار آوري جمع به نيز مدتي
 از يكي شد مي مجبور فلورنتينو مواردي چنين در. كرد مي كر را فلك گوش صدايش كه گرفت مي قرار احساسات تأثير تحت چنان

 .رود مي كار به خوار شير كودكان كردن ساكت موقع در كه كند استفاده روشي همان از و بگذارد او دهان بر را پستانكها

 نيرو همه صرف: داند مي راستين عشق را موارد از يك كدام كه پرسيد گا نوريه سارا از آريزا فلورنتينو روابط، دوران اوج در روزي
 :بود جالب گا نوريه پاسخ. ظهر از بعد يكشنبه روزهاي يكديگر حضور در آرامش كسب يا بستر، در تند حركات و

 .گيرد مي انجام انسان تنه پايين در عملي، عشقبازي و باالتنه در معنوي عشقبازي ـ

 ستايش در شعري در را توضيحي چنين گرفت تصميم. داد مي نشان شگفتزده و خوشحال بود، برده كار به كه عبارتي از نيز خود
 نوريه سارا. كردند شعر سرودن به شروع هم با دو هر و گذاشت ميان در فلورنتينو با را موضوع اين. دهد قرار استفاده مورد عشق

 نمي شاعري هيچ كه نداشتند ترديدي.  كرد مي برگزار را مسابقات پنجم دوره كه فرستاد خواني شعر مؤسسه به را مشترك شعر گا
 پس. نشد برنده آريزا فلورنتينو هم بار اين ولي. گرفت خواهد تعلق آنها به نخست جايزه نتيجه در و بسرايد زيبا غزلي چنين تواند

 نمي كه بود خشمگين داشت سر در كه افكاري از چنان گا نوريه سارا رفتند، مي خانه به هم با كه حالي در ادبي، شكست اين از
 نشدن برنده كرد مي تصور باشد، داشته اطالعي دازا فرمينا و آريزا فلورنتينو ارتباط از اينكه بدون واقع در. كند پنهان را آن توانست

 جوايز، اعطاي و برندگان اعالم لحظه از نكرد، او اعتقادات به توجهي فلورنتينو البته. است زن آن توطئه اثر بر شك بدون آنها، شعر
 مادر از پس فرمينا كه رسيد مي نظر به. گذشت مي بود، ديده را او كه زماني از زيادي مدت زيرا داشت، نظر زير را دازا فرمينا
 چنين را مادرانه حالت هرگز ولي رود، مي مدرسه به فرمينا پسر كه دانست مي آريزا فلورنتينو. است كرده زيادي تغييرات شدن،
 كرد، مي زدن حرف يا متن خواندن موقع در كه مكثهايي و تنفس، شيوه كمر، دور اندازه افزايش. بود نديده زن آن در آشكار

 .آمد مي حساب به شدن مادر از پس و پيش عمده تفاوتهاي

 خواند مي را مجالتي و ها روزنامه بود، غذا پختن حال در گا نوريه سارا كه هنگامي مراسم، رويدادهاي آوري ياد منظور به فلورنتينو
 شده ايجاد تغييرات به بيشتر آنها مشاهده با. بودند كرده چاپ رنگي عكسهاي با همراه شعر بهترين جايزه اعطاي از گزارشهايي كه
 خالف بر چيز همه واقع در. شود تحول دچار اندازه اين دازا فرمينا يا خودش زندگي كرد نمي تصور هرگز. برد پي دازا فرمينا در

 لبانش بياورد، زبان بر را دازا فرمينا نام اينكه محض به دانست مي. نداشت وتحمل صبر جز اي چاره ولي بود، رفته پيش رؤياهايش
 .زد نمي حرف كسي با او مورد در دليل همين به و لرزد مي

 رگهاي در خون كه زد حرفي و انداخت عكسها به نگاهي آمد، او نزد گا نوريه سارا ناگهان كرد، مي تماشا را عكسها كه حال همان در
 .شد خشك مرد
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 !روسپي ـ

 همچون سياهي لباس دازا فرمينا عكسها، از يكي در. گويد مي را كس چه فهميد بالفاصله آريزا فلورنتينو. نبود دادن توضيح به نيازي
 واكنشي شد مجبور نشود، فاش اسرارش اينكه براي فلورنتينو. بود كرده شركت بالماسكه جشن در انگار. داشت تن بر پلنگ يوز

 خصوصي زندگي از حتي و ندارند هم با احوالپرسي و سالم جز اي رابطه و شناسد مي دورادور را زن آن كه بگويد تنها و ندهد نشان
 از را سخنان اين. ناميد اوج در حضور شايسته ذاتي، نجابت دليل به را او و ستود را دازا فرمينا لياقت حال، اين با. داند نمي چيزي او

 .داشت قضاوتي چنين دازا فرمينا مورد در همواره كه بود گرفته ياد مادرش

 خشم، از ناشي لرزش داشتن پنهان منظور به شد مجبور بيابد، گا نوريه سارا زشت اتهام براي پاسخي توانست نمي فلورنتينو چون
 در مانع ايجاد خاطر به زن آن از كه را هايش عقده خواست مي همچنان سارا زيرا نشد، موفق ولي كند، عوض را صحبت موضوع
 نشده رو به رو دازا فرمينا با نيز بار يك حتي و نداشت مورد اين در محكمي دليل چند هر. كند خالي داشت، آنها شدن برنده برابر
 :گفت ، آميز طعنه لحني با. داشت دل در را او كينه ولي بود،

 .كنيم مي درك خوب را چيزها اين زنها ما ـ

 او به متفاوت نگاهي آريزا فلورنتينو بعد، به لحظه آن از. نزد حرفي ديگر زيرا شد، تخليه احساساتش عبارت، اين گفتن با انگار
 سالي و سن به ديگر چون بلكه توبه، و استغفار دليل به نه زنبارگي، از خود بيزاري دادن نشان براي شد اي بهانه هم شايد. داشت
. نبود متحرك و هيجان و شور از سرشار گذشته همچون ديگر او عشقبازي. شد مي افتاده كار از و ناتوان تدريج به كه بود رسيده

 از را او شعر، مسابقه در خوردن شكست از ناشي خشم. كرد مي تداعي ذهن در را سالخوردگي و شد مي سياه رفته رفته پلكهايش
 .ديد مي برابر چند را ديگر ناراحتيهاي و بود آورده در پاي

 موفقيت عدم داليل به رسيدگي سرگرم دوباره بود، ديده تهيه شام براي نارگيل و بود پخته برنج كه گا نوريه سارا ، غذا ميز سر بر
. كند گوشزد و بيابد را او و خود اشتباهات كوشيد مي سارا. آمد مي پيش بحثي چنين كه نبود بار نخستين. شد جايزه به دستيابي در

 در بود، آورده زبان بر فرمينا مورد در سارا كه را زشتي سخن تالفي بتواند تا كرد را استفاده نهايت شده ايجاد موقعيت از فلورنتينو
 .بياورد

 را او مرد و رسيد مي طال گلبرگ چند آنها از يك هر به طاليي، الله جايزه به دستيابي و شدن پيروز صورت در بداند خواست مي زن
 جاي از گا نوريه سارا كه حدي تا رسيد اي كننده ناراحت و خطرناك مراحل به آنان بحث. دانست نمي اي جايزه چنين دريافت
 چهار روي را ساعت زنگ و رفت باال صندلي از. داد مي نشان را شب دوازده به دقيقه ده كه رفت ديواري ساعت سراغ به و برخاست

 بدون رابطه پايان كه كرد احساس لحظه همان در مرد. است رفتن موقع كه فهماند آريزا فلورنتينو به ترتيب اين به. كرد تنظيم صبح
 بستر به را او گا نوريه ساعت تا كرد صبر اندكي. داشت را گام نخستين برداشتن براي كافي فرصت. است رسيده فرا آنها عشق
 زن از آن جاي به. نشد چنين ولي. است شده تمام چيز همه كه دهد نشان دعوت، نپذيرفتن و منفي پاسخ دادن با و كند دعوت
 ديگري صندلي روي ولي پذيرفت، را دعوت اين سارا. بزنند حرف هم با تا بنشيند كنارش در لحظاتي ، ساعت تنظيم از پس خواست

 براي هميشه كه كاري. بگذارد سارا دهان در تا رفت جلو و برد فرو شراب ليوان در را انگشتش فلورنتينو. نشست دورتر فاصله در
 :گفت و زد كنار را او دست سارا ولي. داد مي انجام عشقبازي آغاز به زن برانگيختن
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 .هستم كسي منتظر نه، حاال ـ

 با رابطه پايان يا آغاز مورد در را آخر تصميم همواره كه بود گرفته ياد شد، رانده دازا فرمينا سوي از كه زماني از آريزا فلورنتينو
 به را موضوع عشقبازي، به زن تحريك با كوشيد مي آمد، مي پيش گا نوريه سارا و او ميان اي مشاجره گاه هر. بگيرد خود زنان،

 سلطه تحت و اختيار در را او برساند، لذت اوج به را زني باشد قادر كه موقعي تا مردي هر كه بود باور اين بر. بسپارد فراموشي
 از پس شب، آن در ولي ندهد زن به گيري تصميم امكان تا بود پذيرفته را خفتي نوع هر اي، عقيده چنين به توجه با. داشت خواهد
 خشم ابراز براي كاري هر به كوشيد و كشيد سر الجرعه را شراب ليوان كه كرد حقارت احساس چنان گا، نوريه سارا سخن شنيدن
 .نديدند را يكديگر هرگز بعد، به آن از و رفت بيرون و كوبيد هم به را در خداحافظي بدون. شود متوسل خود

 نيز ديگري زنان با سارا با همزمان البته. آمد مي حساب به زن يك با او رابطه ترين طوالني گا، نوريه سارا با آريزا فلورنتينو ارتباط
 به را كارهايش. كرد آغاز را شبانه عاشقانه زندگي دوباره بعد، سال پنج تا شد آشنا سارا با كه روزي نخستين از. داشت معاشرت

 تنهايي اوقات توانست مي خوبي به گا نوريه سارا. ببرد را استفاده بهترين آزاد زمانهاي از بتواند كه كرد مي ريزي برنامه اي گونه
 ...توانست نمي كسي واقع در ولي شود، خوشگذراني موجب و كند پر را آريزا فلورنتينو

 

 به كم دست و داشت مرد هاي درد براي بخش تسلي حالتي ، سال پنج همين در ، حال اين با.  كند پر او قلب در را دازا فرمينا جاي
 نمي تمام نيمه را كارهايش ، مختلف هاي بهانه به ديگر آريزا فلورنتينو.  دهد ادامه زندگي به فرمينا ديدن بدون كه كرد كمك او

 . بگذرد آنجا از فرمينا داد مي احتمال كه شد نمي خيابانهايي و كوچه آواره و گذاشت

 سراغش به پريشاني ديگر بار و آورد روي او به شديدي اندوه ، گا نوريه سارا خانه از آمدن بيرون از پس بالفاصله ، سال پنج از پس
 هم باز.  كرد مي گرفتارش ، كتاب خواندن به كردن وانمود و كوچك پارك در كشيدن انتظار زمان در كه شد اضطرابي دچار و آمد

 خورده رقم اي گونه به او سرنوشت كه شد متوجه دوران همان در.  شد زنده قلبش در اوربينو خوونال دكتر مرگ به شديد تمايل
 ولي ، نكرد نگران را او امر اين.  كند خوشحالي احساس ، آنان كنار در حضور با و باشد زنان بيوه با ارتباط در همواره بايد كه است
 آن كه دريافت و شد آشنا آنها از زيادي تعداد با شبانه جستجوهاي در.  كرد مي اقدام پيش از تر محتاط ، بعدي معاشرتهاي در

 مراسم در كه بود زناني سوگواري شاهد بارها.  دارند آمادگي بخشيدن لذت براي كه است اي بيوه زنان از پر ، كوچك منطقه
 ترسيدند مي تنهايي روزهاي با مواجه از زيرا ، بگذارند تابوت در شوهرانشان كنار در هم را آنها خواستند مي حاضران از خاكسپاري

 چند ، شوهر مرگ از پس.  آوردند مي بر سر بيشتري نشاط با و گرفتند مي خو تازه شرايط و زندگي واقعيت با ، بعد مدتي ولي. 
 و شدند مي بالشهايشان عاشق گاهي ، زمان گذشت با آنگاه.  كردند مي پيشه را تنهايي و زنداني خانه در را خود ماه چند يا هفته
 مي انجام را كارهايي و كردند مي استفاده آمده دست به فرصت از نيز گاهي.  دانستند مي خود همدم را هايشان مستخدمه گاهي
 اطو را پيراهنهايشان ، دوختند مي را مرحومشان شوهران لباسهاي دكمه مثالً.  نداشتند آنها به پرداختن براي مجالي پيشتر كه دادند
 مي مرتب را آنها بالش ، گذاشتند مي هميشگي جاي در را آنها حمام مخصوص صابون ، زدند مي آهار را هايشان يقه ، كردند مي

 به خبر بي و بياورند در گور از سر ناگهان بودند اميدوار و چيدند مي غذاخوري ميز روي را آنها چنگال و قاشق و بشقاب ، كردند
 است بيهوده ، وفاداري هاي نشانه از پر و صداقت از سرشار كارهاي آن كه يافتند مي در تدريج به ، زمان گذشت با.  بازگردند خانه
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 از برخاستن از پس و اندازد نمي آنها روي پتو و مالفه كسي ديگر.  اند شده خود تختخواب پهنه مالك و سرنوشت معشوقه زيرا ،
 . هستند تنها ، خواب

 

 خسته كالغهايي همچون ، رنگ تيره لباسهاي در پوشيده كه ديد مي را دست آن از هايي نمونه صبح روز هر تقريباً آريزا فلورنتينو
 گامهاي با ، فلورنتينو مشاهده با معموالً.  كنند مي احساس دوشهايشان بر را آينده زندگي سنگين بار و آيند مي بيرون كليسا از

 دار لكه شرافتشان ، غريبه مردي كنار از گذشتن با مبادا رفتند مي مقابل رو پياده به و پيمودند مي را خيابان عرض سريع و كوتاه
.  شد خواهد نشاط داراي زني هر از بيشتر ، اندوهگين هاي بيوه همين از يكي روزي كه نداشت ترديدي فلورنتينو ، حال اين با.  شود
 بيشتر حتي ، شوهر مرگ از پس آنها از تعدادي دانست مي و بود برده پي موضوع اين به ، بيوه زنان با طوالني معاشرتهاي مدت در
 . داشت خواهند شادماني احساس پيش از

 جز اي چاره و شود دچار سرنوشتي چنان به نيز دازا فرمينا روزي شايد كه شد زنده او در اميد اين ، تجربياتي چنين كسب با
 آن در كه بگيرد شكل فرمينا زندگي در ديگري در ازدواج و عشق بود اميدوار.  باشد نداشته آريزا فلورنتينو نام به مردي پذيرفتن

 حتي و شود بيمه ناگوار رويدادهاي و بيماريها همه برابر در كه كند تجربه را عشقي و باشد داشته داشته برعهده را شوهرش نقش
 . بياورد پديد جدايي آنها ميان نتواند نيز مرگ

 خود به هرگز ، دارد فاصله او روياهاي با اندازه چه تا دازا فرمينا افكار كه داشت امر اين از اطالعي كمترين آريزا فلورنتينو اگر
.  بدبختي جز گرفت مي شكل چيز همه آن در كه داشت اختيار در را اي تازه دنياي ، زن كه دوراني در ويژه به.  داد نمي اميدواري

 زندگي براي الزم وسيله تنها را آن ، دنيا مردم از نيمي از بيشتر ولي ، رساند مي هم زيانهايي چند هر ، داشت زيادي مزاياي ثروت
 در را عشق جاي ، ترحم احساس و راند خود از قاطعانه را آريزا فلورنتيتو ، بلوغ آستانه در دازا فرمينا.  آوردند مي حساب به ابدي
 اي انگيزه چه نبود متوجه خود.  است گرفته درستي تصميم كه نداشت ترديدي و نشد پشيمان كار اين از هرگز ولي.  كرد پر قلبش
 فلورنتينو با تصادفي گفتگويي حين در ناگهان سالخوردگي آستانه در بعد سالها اينكه تا شد درونش در بصيرتي چنين ايجاد موجب
.  است كاراييب اي رودخانه كشتيراني شركت فرد به منحصر وارث فلورنتينو كه دانستند مي همه.  كرد كشف را انگيزه آن ، آريزا
 سادگي همين به دازا فرمينا.  دارد شمايلي و شكل چه دانست نمي درستي به كس هيچ ولي ، اند ديده را او بارها كه دانستند مي همه
 . دريافت را او عشق رفتن بين از دليل

 . است شبح واقع در.  نيست كس هيچ انگار - 

 اوربينو خوونال دكتر خواستگاري مقابل در فرمينا كه هنگامي.  شناخت نمي را او كسي كه فردي شبح.  بود شبح آريزا فلورنتينو ، بله
 كه هنگامي.  كند تحمل را عذابي چنين توانست نمي.  دهد مي عذاب را او شبحي دستهاي كرد مي احساس ، داد مي نشان مقاومت

 مي ، سازد آرام را وجدانش بتواند كه فردي حضور با تنها كه شد مي عجيبي آشفتگي گرفتار ، آمد مي سراغش به احساس اين
 مي در الي انگشتش يا ، افتاد مي زمين به ، شكست مي آشپزخانه در را بشقابي اگر ، كودكي دوران در.  براند خود از را آن توانست

 : انداخت مي او گردن به را رويداد اين تقصير و يافت مي را بزرگسال فرد نزديكترين ، ماند

 ! شدي باعث تو - 
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 چنان گاهي توهمي چنين.  برهاند گناه بار زير از را خود و كند قلمداد مقصر را او كه گشت مي كسي دنبال به لحظات آن واقع در
 بالفاصله ، امر سوايق به توجه با اينكه جز نداشت اي چاره ، اوربينو خوونال دكتر كه كرد مي آشفتگي دچار را آنها زناشويي زندگي

 : بگويد او كردن آرام براي و برود همسرش نزد

 ... شدم باعث من...  بود من تقصير...  عزيزم نيست نگراني جاي - 

 كردن دور از پس حال هر به.  ترسيد مي ، شد مي اتخاذ گناه احساس با همواره كه همسرش ناگهاني تصميمات از دكتر واقع در
 را آن بود نتوانسته ، دهنده تسكين سخنان و داشت وجود درونش در وجدان عذاب هميشه ، عشقي زندگي از آريزا فلورنتينو
 مي گشوده كوچك پارك سوي به كه را ايوان پنجره ، خواست برمي خواب از بامدادان ، رويداد آن از پس ماه چند تا.  سازد برطرف

 برد مي رنج محبوب دوري از و نگريست مي آنها خانه به و نشست مي نيمكتي در كه را گير گوشه جوان مرد ولي ، كرد مي باز ، شد
 : گفت مي و ، كشيد مي آهي ، بست مي را پنجره.  ديد نمي ،

 ! بيچاره مرد - 

 بود گرفته كه تصميمي از آنگاه.  است نبوده سمج داد مي نشان كه اندازه آن تا ، جوان مرد كه رسيد مي نتيجه اين به تفكر اندكي با
 آينده زندگي براي خواست مي كه زماني.  بود بيهوده ولي ، كند دريافت او از اي نامه داشت انتظار گاهي.  كشيد مي عذاب بيشتر ،

 كننده قانع دليل هيچ دانست مي.  آمد سراغش به شديدي روحي بحران ، بگيرد جدي تصميم اوربينو خوونال دكتر با ازدواج و خود
 واقع در.  نداشت فلورنتينو عشق نپذيرفتن براي هم اي كننده قانع دليل هيچ كه همچنان ، ندارد دكتر عشق پذيرش براي اي

 نامه و شناخت نمي را دكتر ولي ، بود مند عالقه فلورنتينو به پيشتر كه اندازه همان به درست ، داشت دوست را اوربينو خوونال
 نبود شديد عشق برپايه اوربينو خواستگاري ، گذشته آن از.  ديد نمي لطف از پر و جذاب ، پيشين عاشق هاي نامه اندازه به را هايش

 مي كاري چنين اگر.  كند دازا فرمينا فداي را خود جديت و كار با توأم و شاد ، منظم زندگي بتواند كه بود بعيد دكتر چون فردي از. 
 ، ديگر سوي از.  كرد مي سردرگم بيشتر لحظه هر را فرمينا ، تفاوتي بي همين.  بخشيد مي استحكام را عشق هاي پايه شايد ، كرد
 . ندارد عشق به نيازي ، كردن زندگي براي كه كرد باور

 

 

 ، شود ترديد دچار دخترش و او ازدواج با موافقت در دازا لورنزو حتي شد مي موجب كه اوربينو خوونال دكتر منفي صفات از يكي
 در فرمينا.  است اراده بي اندازه چه تا كه يافت مي در زود خيلي ، ديد مي را او كس هر واقع در.  بود كامل تواني نا و ضعف حس

.  شد ترديد دچار ، زد حرف براندا هيلده با اينكه از پس ولي ، برد پي موضوع اين به ، آمد خانه به معاينه براي او كه باري دومين
 نگرفت نظر در را احتمالي چنين موقع آن در البته.  آمد مي حساب به مثبتي ويژگي ، فرمينا دايي دختر نظر از دكتر ضعيف شخصيت

 . كند او پذيرش به وادار را اش عمه دختر ، شناسد مي كه ترفندهايي با تا باشد شده دعوت دازا لورنزو توسط براندا هيلده شايد كه

 

 در او با ، ببيند را آريزا فلورنتينو و برود او همراه داشت زيادي تمايل نيز دازا فرمينا ، رفت پستي دفتر به براندا هيلده اينكه از پس
 ولي ، شد نخواهد تسليم ، پدرش با مقابله در ديگر كه كند تأكيد ضمن در و بگويد سخن ترديدهايش مورد در ، بزند حرف خلوت
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 ثروتمند ، قيافه خوش مردي كه دليل اين به نه.  كند ازدواج اوربينو خوونال دكتر با گرفت تصميم حساس اي لحظه در ، آن جاي به
 سالگي يك و بيست.  نيايد خواستگاري به كسي ديگر و بدهد دست از را بختي چنين ترسيد مي چون بلكه ، است شايسته و شاداب ،
 دست از ديگر ، شد نمي سرنوشت تسليم محدوده آن در اگر و آمد مي حساب به دختر يك ماندن مجرد براي سني حد آخرين ،

 كرده ازدواج تازه دختران به كليسا در كه شنيد را عبارتي و داد در تن الهي قوانين به لحظه همان بنابراين.  شد مي محسوب رفته
 : گويند مي

 "...  سازد جدا هم از را شما ، مرگ كه زمان آن تا...  "

 احساس دهد اجازه اينكه بدون و بنالد يا بريزد اشك اينكه بدون.  كرد برطرف را ترديدهايش همه ، مراسم پايان از پس بالفاصله
 در عشق شقايقهاي داد اجازه عوض در و راند بيرون قلبش از را او.  زدود ذهن از را آريزا فلورنتينو خاطرات ، بيازارد را او پشيماني
 : نبود بيشتر كلمه دو ، آورد برزبان آريزا فلورنتينو درباره كه عبارتي آخرين.  شوند شكفته قلبش

 

 ! بيچاره مرد - 

 

 به وحشيانه اي تازه ترديدهاي ، مسافرت از بازگشت محض به ولي ، داشت ادامه عسل ماه روزهاي آخرين تا دازا فرمينا آرامش
 تا شد گشوده و آمد خانه به ، ضروري هاي بسته ساير و شده خريداري وسايل صندوق يازده و ها چمدان.  آوردند هجوم ذهنش
 زنداني دريافت و شد آور مرگ پنداري دچار ، كند زندگي آنجا در دكاسالدوئرو ماركز سابق كاخ بانوي عنوان به دازا فرمينا

 زندان آن از شد موفق تا كشيد طول سال شش.  نيست زندگي مرد واقع در كه مردي زنداني.  است شده ناشناخته اي خانه اشتباهي
 سرزنشهاي و بداخالقيها اينكه جز نداشت اي چاره سالها آن در.  آمد مي حساب به او زندگي دوران بدترين ، مدت اين.  شود رها
 يك ، بودند نپوسيده و نپيوسته صومعه به آنها اگر.  كند تحمل را شوهرش خواهران ناشايست رفتارهاي و شوهر مادر بالنكا خانم
 . داشتند صومعه درونشان در زيرا ، داشت ساده دليل

 

 

 كه دانست مي.  داد نمي نشان توجهي همسرش درخواستهاي به هرگز و بود برده ، خود خانواده افراد برابر در اوربينو خوونال دكتر
 بد ، كهنه افكاري پايبند مادرش همچون نيز او.  بگذارد سر پشت را سخت دوران اين تواند مي ، نظير بي تحمل قدرت با دازا فرمينا
 چهلً  تقريبا و آمد مي حساب به اجتماعي و هوش با ، نشاط با زني ، جواني دوران در بالنكا خانم.  بود مذهبي آميز تعصب و بينانه
 از كه گرفت بر در را او شدن بيوه از ناشي تلخكامي چنان ، شوهرش مرگ از پس ولي.  گذراند كاخ آن در را خود عمر از سال

 شوهر نثار ، نفرت اين و كرد خانه قلبش در دنيا از نفرت و سستي ، دردمندي.  نماند باقي برايش اثري ، گذشته ويژگيهاي
 بخاطر توانست مي كه حالي در ، بود شده ارزش بي سياهپوست تعدادي از پشتيباني فداي آگاهانه او زيرا ، شد نيز مرحومش
 بود شوهرش ، كاخ به ورود از پس زن دلخوشي تنها.  داشت ادامه عسل ماه پايان تا دزا فرمينا شاد زندگي.  بماند زنده ، همسرش

 خواهران و ديوانه نيمه مادر و بود خوونال ، رويدادها مقصر تنها هميشه.  نداشت را مادرش اوامر برابر در ايستادگي جرأت هم او كه
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 تا شوهرش كه شد متوجه دير خيلي بيچاره دختر.  فرمينا با ازدواج دليل به ويژه به ، كردند مي سرزنش را او هميشه مغزش سبك
 . دارد درون در اراده بي و اميد نا شخصيتي ، ظاهري اقتدار خالف بر و است ضعيف و ناتوان اش خانواده افراد برابر در اندازه چه

 

 شكم از را آلود خون و لزج جسمي قابله اينكه از پس.  شد مادرش براي مطمئن پناهگاهي ، آمد دنيا به دازا فرمينا پسر كه هنگامي
 او ، كاخ در تنهايي ولي.  شد وحشت دچار و ندارد، آن به نسبت احساسي هيچ كه دريافت ناگهان ، داد نشان او به و كشيد بيرون زن
 است شده جدا وجودش از كه دليل اين به تنها را فرزندش انسان كه گرفت ياد جوان مادر.  بگيرد انس فرزندش با ساخت وادار را

 طولي.  دارد دوست ، شود مي ايجاد ميانشان نظير بي محبتي ، مادر دامان در يافتن پرورش هنگام در چون بلكه ، ندارد دوست
 احساس از تدريج به.  دارد نفرت كس همه و چيز همه از ، شد مي فرزندش به متعلق خانه در آنچه و نوزاد از غير فهميد كه نكشيد
 ، پايان بي و طوالني شبهاي در.  برد مي رنج و شد مي دلتنگ ، داشت پنجره بي و بزرگ اتاقهاي كه گورستاني و عمر گذر و تنهايي
 به نيز خودش كرد مي احساس و شد مي سرسام دچار ، بردند مي سر به كاخ جنب تيمارستان در كه ديوانگاني فريادهاي صداي
 . داد خواهد دست از را عقلش زودي

 

 از پذيرايي ، اي نقره غذاخوري وسايل از استفاده ، ميز چيدن.  رسيد مي آور رنج و عجيب نظرش به كه بكند كارهايي بود مجبور
 كه لباسهايي پوشيدن ، خوردن غذا ويژه رسوم و آداب ، غروب هنگام گرداندن تسبيح ، مرغي تخم كلوچه و قهوه شير با شبح پنج
 نظر به كه خودش رفتن راه و پوشاند نمي را هايش سينه و داد مي شير فرزندش به كه مواقعي از حتي ، بود سيرك دلقكهاي ويژه

 . داد مي عذاب را او ، بود هرجايي زنان همچون خانه ساكن خانمهاي

 

 كه اي تازه روش از پيروي با خواست مي و فرستاد دعوتنامه دوستانش براي ، عصر چاي مهماني نخستين برگزاري منظور به
 در دازا فرمينا اينكه از بالنكا خانم.  بگذارد زيبا و ساده گلهاي ميز روي و كند پذيرايي آنها از كيك با ، بودند كرده باب انگليسيها

 مجلسي چنين برگزاري با هم دليل همين به و كرد مي شرمندگي احساس ، نداشت نان و پنير و شكالت با پذيرايي قصد مهماني آن
 كاخ در برهنه اي غريبه كه گفت مي مثالً و كرد مي تعريف ، بود ديده پيش شب كه را رؤياهايش دازا فرمينا اگر حتي.  كرد مخالفت

 : داشت مي اظهار بالفاصله بالنكا خانم ، پاشيد مي اطراف به خاكستر و رفت مي راه

 

 

 . ببيند خوابهايي چنين نبايد نجيب زن يك - 

 

 روزه هر خوردن يكي.  آزرد مي را او هم ديگر موضوع دو ، كرد مي احساس بيگانه خانه آن در را خود دازا فرمينا اينكه بر عالوه
 حتي جوان زن.  كند اجتناب آن آوردن و پختن از نبود حاضر متوفايش شوهر به احترام خاطر به بالنكا خانم كه بود بادمجان خوراك

 را آن هم بار يك حتي سالگي پنج تا ، نداشت دوست بادمجان كودكي دوران همان از زيرا ، آمد مي در لرزه به آن خوردن تصور از
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 قابلمه در موجود بادمجانهاي همه كرد مي مجبور را او پدرش سال آن در.  است زهر مثل آن رنگ كرد مي گمان ولي ، بود نچشيده
 در.  كرد مي استفراغ مدام و بميرد كه است نمانده چيزي كرد احساس ، آن خوردن از بعد.  بخورد ، بود پخته نفر شش براي كه را

 لحني با بالنكا خانم روزي كه بود اين دوم موضوع.  داشت بادمجان خوردن مقابل در را احساس همان نيز ازدواج از پس دوران
 : گفت بار سرزنش

 

 . دانم نمي نجيب ، بنوازند پيانو توانند نمي كه را زناني من - 

 

 كودكي دوران در او.  شد مواجه جوان زن شديد مخالفت با امر اين.  بگيرد ياد را پيانو نواختن دازا فرمينا كه كرد توصيه آنگاه
 از پشتيباني به بار نخستين براي اوربينو خوونال دكتر.  بود ديده آموزش مدتي ، نداشت دوست را ساز اين نواختن اينكه عليرغم

 با كوتاه بحثي جرو از پس بنابراين.  آورد مي حساب به تنبيه نوعي را سالگي پنج و بيست در پيانو يادگيري او ، برخاست همسرش
 فرشتگان ساز ، پيانو كه بود اين بالنكا خانم براي دكتر توجيه.  بنوازد چنگ ، پيانو جاي به دازا فرمينا كه كرد قانع را او ، مادرش
 ، خاست برمي آن از كه آوايي و بود طاليي آن رنگ كه كردند وارد وين از را گرانبهايي بسيار چنگ ، مادر موافقت دنبال به.  است
 موزه اينكه تا شد شهر موزه به شده اهدا ارزش پر وسايل از يكي چنگ همين ، بعد سالها.  داشت شباهت طاليي چنگ طنين به واقعاً

 . شد خاكستر و سوخت آتش در روزي ، بود آن در كه وسايلي و آثار همه و

 

 چاره بنابراين.  نشود قرباني نهايت در كه كرد مي تحمل را شكوه با و بزرگ زندان آن در كردن زندگي رنج دليل اين به دازا فرمينا
 را نوازي چنگ استاد نخستين.  بپذيرد اعتراض بدون ، كردند مي تحميل او به يا خواستند مي او از را آنچه اينكه جز نداشت اي

 نظر تحت و برود آموزشگاهي به شد مجبور ترتيب اين به.  گذشت در ناگهان ، هفته دو از پس ولي.  آوردند مومپوس از برايش
 تأثير تحت را نفيس طاليي چنگ لطيف آواي و بود گوركن همچون نفسهايش صداي كه شود مشغول چنگ فراگيري به موسيقيداني

 . داد مي قرار

 

 

 زندگي خاموش لحظات در و تنهايي و خلوت در چند هر.  كرد مي تعجب ، است فرمانبردار و مطيع اندازه آن تا اينكه از دازا فرمينا
 ياد به بالفاصله ، بود حكمفرما كاخ در كه شرايطي و اوضاع به توجه با ولي ، داد مي قرار سرزنش و انتقاد مورد را خود ، زناشويي
 . كرد مي سكوت و افتاد مي قديمي المثلي ضرب

 

 "!  بسپاريد خاك به را دستي بادبزن ، وزد مي باد كه هنگامي "
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 آشفتگيهاي و نگرانيها ميزان از توانست نمي ، پيانو جاي به چنگ نواختن مثل ، ناميد امتياز را آنها بتوان اگر كه ، چنين اين امتيازاتي
 آرزوي و آنها كردن نفرين از هرگز دازا فرمينا ، حساب اين با.  شود او دختران و شوهر مادر توسط شدنش تحقير مانع يا بكاهد او

 . داد مي قرار اولويت در را بالنكا خانم ، راستا اين در و شد نمي خسته ، برايشان مرگ

 

 قوانين مخالف اگر حتي ، را او سخنان همه و كرد نمي پنهان ، مادرش با جدي برخورد در را خود ضعف اوربينو دكتر ميان اين در
 ، است مادرش ناشايست برخورد نتيجه ، خانه در موجود ناراحتيهاي كه نداشت قبول هرگز.  پذيرفت مي ، بود كليسايي و اجتماعي

 واقع در.  گرفت مي سرچشمه او ناتواني از تنها كه اساس و پايه بي دليلي.  دانست مي ازدواج محتوم پيامدهاي از ناشي را آنها بلكه
 و تربيتها ، ديدگاهها با فرد دو ميان ، ازدواج كردكه مي استدالل چنين دكتر.  نداشت وجود منطقي هيچ ، نظر اظهار اين در

 : گفت مي.  اند شده زنداني كه كنند احساس ، ماه چند از پس كه شود مي اين به منجر ، متفاوت ويژگيهاي

 

 . شود مي آغاز صبحانه صرف از پيش ، سخت زندگي و يابد مي خاتمه عشقبازي از پس هرشب ازدواج - 

 در بودند مجبور اجتماعي متفاوت طبقه از فرد دو او نظر از كه بود آنها خود زناشويي زندگي ، تصويري چنين نمونه ترتيب اين به
 چنگ آموزشي دوران در آنان زناشويي زندگي ، نداشت چه و داشت حق اوربينو دكتر چه حال هر به.  ببرند سر به يكديگر كنار

 و بالنكا خانم آميز جنون رفتارهاي و ميز سر بر بادمجانها روزه همه حضور عليرغم.  گذشت مي گونه اين ، دازا فرمينا توسط
 ، او العقل ناقص دختران

. كند كمك او به بدنش، زدن صابون در بخواهد همسرش از كه داد مي اجازه خود به رفت، مي حمام به اوربينو خوونال گاه هر... 
 مي انجام چنان عشقبازي هم آن از پس و پذيرفت مي را مسؤوليت اين اروپا، در كوتاه زندگي خاطرات يادآوري با نيز دازا فرمينا
 :گفتند مي يكديگر به خفا، در مستخدمان معموالً كه بود رابطه همين به توجه با شايد. نداشت خستگي جز حاصلي كه گرفت

 .شوند نمي همبستر آدميزاد مثل كه است اين براي شوند، نمي زياد فرزندان صاحب آنها اگر ـ

 كردند مي عشقبازي خواب، اتاق در پشت همان گرفتند، مي قرار شهوت تأثير تحت و گشتند مي باز خانه به مهماني از كه نيز گاهي
 صورت به چيز همه ، مواقعي چنين از غير در. سپردند مي فراموشي به را زناشويي زندگي مشكالت كوتاه، مدت همين در تنها و

 از پيش دوران عادات همان به دازا فرمينا. نداشت وجود آنان در شوقي و شور هيچ بستر به رفتن زمان در و گذشت مي عادي
 خوونال ورود محض به. بود خويشتن بدن معشوق دوباره و داد مي قرار استفاده مورد را معطرش سيگار كاغذ گشت، مي باز ازدواج

 مي ماهانه عادت دچار بدتر، همه از يا زد، مي خواب به را خود يا برد، مي رنج هوا گرماي از يا داشت، سردرد يا دازا فرمينا بستر، به
 به اشاره بدون البته درس، كالس سر بر شد مجبور علمي، تجربيات همه با اوربينو دكتر كه كرد مي افراط مورد در اي اندازه به. شد

 هفته، هر در بار سه كم دست ازدواج، سال ده از پس كه يافت توان مي را زناني دنيا اين در كه كند اعتراف خود، زناشويي زندگي
 !دارند ماهانه عادت

 موضوع اين كه دانست مي. بود پدرش واقعي شغل از اطالع رسيد، او به كه خبري بدترين ميان اين در و داد روي زيادي بداقباليهاي
 در فرماندار آقاي. نداشت را پدرش رذل ماهيت شدن فاش انتظار ناگوار، شرايط آن در ولي شد، خواهد مال بر روزي زود، يا دير
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 داد، كه مفصلي توضيحات از غير. آورد برايش را همسرش پدر مورد در اطالعات آخرين و يافت حضور اوربينو خوونال دكتر مطب
 .كرد بيان را او واقعي ماهيت جمله يك در

 ...باشد نگذاشته پا زير يا نكرده تخطي آن از مرد اين كه ندارد وجود الهي چه مدني، چه قانوني، هيچ ـ

 اعتبار و نام از استفاده با را خود قانوني غير كارهاي از بسياري دخترش، ازدواج از پس دازا، لورنزو آقاي كه كرد اشاره فرماندار
 موارد اين از اطالعي او داماد و دختر اينكه كردن باور فرماندار، خود جمله از زيادي عده براي كه اي گونه به دهد مي انجام دامادش
 .است مشكل بسيار ندارند،

 اتكا با و كرد دخالت موضوع در دليل، همين به. دانست مي خود اعتبار و نام از استفاده در همچنان را چاره تنها اوربينو خوونال دكتر
 شهر از كشتي، نخستين با خواست دازا لورنزو از او. كند خير به ختم را ماجرا شد موفق خويش، اي حرفه و خانوادگي حيثيت به

 اجدادي سرزمينهاي دوستداران ساير همچون بارها كه كاري همان. گشت باز خود زادگاه به پيرمرد. نگردد باز هرگز ديگر و برود
 رفته زادگاهش به نوشيدند، مي آن از او سابق ساكنان ساير و شد مي جمع چاهي در كه باران آب نوشيدن براي و داده انجام خود،
 اوربينو خوونال دكتر تصميم و فرماندار هاي گفته به نسبت اعتراضاتي چند هر. آمد مي حساب به بازگشت بدون او سفر بار اين. بود

 اي چاره ولي كند، قانع مورد اين در را دامادش كم دست كوشيد مي و ، دانست مي سياسي هاي توطئه هدف و گناه بي را خود داشت
 كه اش نوه براي كرد؛ مي خطاب»  دخترم«  را او ازدواج، هنگام از كه دازا فرمينا براي عزيمت، از پيش. نداشت شهر از رفتن جز
 به ثروت به رسيدن و معامله چند انجام اجازه و داده نجات بدبختي و فقر از را او كه سرزميني براي و داشت؛ مي نگه زنده را او نسل
 .كرد دعا بود، داده او

 خبر كه هنگامي دازا فرمينا. داشت خود قربانيان از تر طوالني بسيار عمري ولي بود، بيمار و پير كه رفت آنجا از هنگامي دازا لورنزو
 نپوشيد، سوگواري لباس ديگران، سركوفت و سرزنش از اجتناب منظور به. كشيد بر سينه از راحتي به نفسي شنيد، را پدرش مرگ
 هايش گريه دانست نمي نخست. گريست مي سكوت در كند، دود سيگاري تنهايي در تا رفت مي حمام به گاه هر ماه، چند تا ولي
 .است بوده پدرش فقدان براي تنها كه دريافت بعد مدتي ولي چيست، براي

 تازه آيينهاي به نهادن گام و نابخردانه سنتهاي از گزيدن دوري سالها، آن در اوربينو خوونال دكتر و دازا فرمينا پيروزي بزرگترين
 بر غلبه با نبودند حاضر آنها. بود پايه بي و مبتذل بسيار كه كردند مي سرگرم رسومي با را خود زمان آن در مردم. بود جديد قرن
 متفاوت تعريفي دازا فرمينا. بود ها ناشناخته با برخورد از ترس جامعه، مشكل واقع در. كنند تجربه جامعه با را تازه برخوردي نفس

 :داشت امر اين از

 دوري زناشويي، زندگي ادامه براي كار ترين سخت ولي. است ترس بر غلبه جامعه، يك در كردن زندگي براي كار ترين سخت «
 »...است آور كسالت امور و يكنواختي از گزيدن

 تاالر در تا رفت تفريحي باشگاهي به عروسي لباس با و داشت سال يك و بيست كه كرد كشف را مهمي امر چنين هنگامي واقع در
 غوغاي و والس آهنگهاي شنيدن هيجان در و كند جمع را خود توري بلند دامن كرد، مي معطر را فضايش گلها رايحه كه آن بزرگ
 سالن، در حاضران تعداد چند هر. شود مستغرق نگريستند، مي او به نفس به اعتماد بدون و هراسان كه زناني و كرده عرق مردم
 .سازند طرف بر شود، مي نزديك آنان به خارج دنياي از كه را تهديدي بايد چگونه دانستند نمي آنان واقع در ولي بود، زياد
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 كه دريافت نگاه، نخستين همان در ولي بود، نيافته حضور ديگري اجتماع هيچ در مدرسه جز خود عمر از لحظه آن تا نيز دازا فرمينا
 نمي نفرت با او به بودند، اجتماع از متفاوتي طبقه به متعلق زيرا آمدند مي حساب به دشمنانش نوعي به كه باشگاه در حاضران
 و سوخت آنان حال به دلش مبارزه، براي ريزي برنامه جاي به دليل همين به. است وحشت و ترس از حاكي نگاهشان بلكه نگرند،
 در. باشند داشت انتظار كه بودند كساني همان درست آنها. كند كمك مردم، از طبقه آن به گرفت تصميم خود، شناسانذن بهتر براي
 .كشيد مي تصوير به خود خيال در او كه داشتند را شكلي همان و نداشتند هم با تفاوتي هيچ زن نظر از نيز شهرها واقع

. دانست مي دنيا شهر زيباترين پست، رانان كالسكه و خسيس، داران مغازه فراوان، بارانهاي ريزش عليرغم را پاريس دازا فرمينا
 هر به. بود گذرانده آنجا در را عسل ماه دوران يعني خود، عمر روزهاي بهترين كه شد مي ابراز جهت آن به بيشتر نظر اين البته
 .باشد داشته مردم جلب منظور به زيادي جاذبه توانست مي مهماني، هر در دازا فرمينا حضور حال،

 معلومات با و بود موقر و هوشيار. كرد مي توجه جلب خود، خاص شيوه به و ديگر اي گونه به اوربينو خوونال دكتر حال، اين در
 نمي برگزار همسرش و اوربينو دكتر حضور بدون مراسمي هيچ. باشد بحثي هر مرجع و مركز توانست مي داشت، كه زيادي علمي
 .شد

 پرواز نخستين مراسم حتي و ملي جشنهاي آزمايي، بخت بليتهاي كشي قرعه خواني، شعر مجالس ويژه، نمايشگاههاي برگزاري
 جوان، شوهر و زن اين. كرد مي جذب را جمعيت تعداد بيشترين آنان، حضور با و گرفت نمي قرار استقبال مورد آن غياب در بالون،

 هميشه. شد نمي يافت آنها از تر خوشحال كسي كه كردند مي برخورد همه با شادمانه چنان و داشتند ويژه جايگاهي محفلي، هر در
 .دارند زيبايي و موفق زناشويي زندگي چه دادند مي نشان و گذاشتند مي احترام يكديگر به و نشستند مي صندليها رديف نخستين در

 مي آور عذاب كاخ از همواره كه آمد مي حساب به فرمينا براي امن مكاني ماند، جاي بر او از كه اي خانه دازا، لورنزو عزيمت از پس
 قديمي، دوستان با و رفت مي كوچك پارك به يافت، مي ديگران نگاه از دور را خود گاه هر. برد مي پناه آنجا به و گريخت

 ساعات. باشد شوهرش به خيانت جايگزين توانست مي واقع در عمل، اين. كرد مي ديدار خود نقاش همكاران و سابق همكالسيهاي
 كالغهاي و پرندگان قفس كشيد، مي تصوير به ذهنش در را ازدواج از پيش و نوجواني دوران خاطرات ماند، مي خانه در متوالي
. كند نگهداري آن از تا سپرد مي گاالپالسيديا به و برد مي خانه به يافت، مي خيابان در اي گربه اگر و كرد مي تميز را معطر

 اشتياق خانه، داشتن نگه مرتب براي همواره ولي كرد، مي كار كندي به و بود شده افتاده كار از و سالخورده سياهپوست، مستخدمه
 اوربينو خوونال دكتر و آريزا فلورنتينو كه مكاني همان. گشود را اش پنجره و رفت خود اتاق به نخست روز دازا فرمينا. داد مي نشان
 .بود گذشته خاطرات آوري ياد براي مقدس اي نهانخانه اتاق، آن واقع در. بودند ديده را او بار نخستين براي

 ناگهان. ببندد را آن تا رفت ايوان پنجره سوي به دازا فرمينا شد، مي طوفاني تدريج به هوا كه زمستان روزهاي از يكي ظهر از بعد
 بسياري تفاوتهاي جواني، دوران با. ديد مرمرين نيمكت همان روي نشسته را آريزا فلورنتينو و افتاد كوچك پارك به چشمش
. خواند مي و بود گشوده زانو روي را پدرش بلند كت. كرد مي تصور ذهن در هميشه دازا فرمينا كه بود شكلي همان به ولي داشت،
 اندوهگين شدت به دليل همين به.باشد مرگ از پيش رؤياهاي جمله از مبادا كه كرد هراسان شدت به را فرمينا او، از تصويري چنين
 .شد

 كرد احساس و افزود او اندوه ميزان بر اي، ساده فكر چنين. شد مي خوشبخت او، با ازدواج با شايد كه گذشت ذهنش از انديشه اين
 و گذاشت ميان در اوربينو خوونال دكتر با را ماجرا فراوان، شهامت با و رفت خانه به افكار همين با. ندارد اي سعادتمندانه زندگي كه
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 است، داده دست از كرد مي احساس بيچاره مرد آن كه بهشتي براي و بزند حرف او با برود، آريزا فلورنتينو ديدار به خواست او از
 به بامدادي نور و رسيد گوش به سحر خروسهاي بانگ كه بود نرسيده پايان به سخنانش هنوز. كنند همدردي و سوگواري هم با

 از ناشي تالطم پر قلبي با و خوابي، بي از ناشي كرده پف چشماني با زن، پرحرفي از خسته اوربينو دكتر. تابيد آنها خواب اتاق درون
 جمع را خود مردانگي آثار همه و كرد محكم را كمربندش پوشيد، را كفشهايش رفت، بيرون بستر از همسرش، شبانه هاي گريه
 :بگويد دازا فرمينا به بتواند تا كرد

 .بود خواهد ما انتظار در بهتري روزهاي. شد گم اروپا در كه رويم مي عشقي جستجوي به هم با ما. عزيزم ، بله ـ

 ديگران كه را ثروتش همه تا گرفت تماس خود وكيل و بانك با بالفاصله كه داشت اعتقاد زد كه حرفهايي به چنان اوربينو دكتر
 ، داشت مرفهي زندگي توان مي كه است اي اندازه به و نيست گونه اين كه دانست مي خودش تنها و است افسانه كردند مي تصور
 ناراحت و سخت سرزمين آن از كار اين با خواست مي. ساخت منتقل كشور از خارج به را آنها بتوان تا كند طال شمش به تبديل
 .باشد نداشته همسرش و خود دفن براي زميني تكه حتي و برود كننده

 فرمينا كه وهنگامي انداخت لنگر بندر در ديگر بار فرانسوي، پيماي اقيانوس كشتي كرد، مي تصور دازا فرمينا آنچه از زودتر خيلي
 را حالتي همان. ديد را آنها آريزا فلورنتينو بروند، كشتي سوي به تا شدند پياده مجلل كالسكه از فرزندش و شوهر با همراه دازا

 خواهد مردي چه بزرگسالي در بود معلوم كوچك پسر رفتار از. مرتب و آراسته بود، ديده متعدد موقعيتهاي در را آنها كه داشتند
 .بود زده حدس هم درست اتفاقاً و شد

 :گفت و برداشت سر از آريزا فلورنتينو براي را كالهش اوربينو خوونال دكتر

 .رويم مي فالندر سواحل فتح براي ـ

 پايين اندكي را سر و برداشت سر از كاله خود نوبه به آريزا فلورنتينو. كرد تأييد را شوهرش گفته و داد تكان سر نيز دازا فرمينا
 .ديد مي را شبح بار، نخستين براي زن حال، عين در ولي بود، دلسوزي و ترحم فاقد و تفاوت بي او به دازا فرمينا نگاه. آورد

 به روز مسؤوليتهايش و داشت خود شغل در زيادي مشكالت اينكه بر عالوه. بود ناگوار و سخت نيز آريزا فلورنتينو براي دوران آن
 به بود، داده دست از كامالً را اش حافظه آريزا ترانزيتو واقع در. يافت مي افزايش نيز مادرش بحراني حاالت شد، مي بيشتر روز
 :پرسيد مي شگفتزده لحني با و نگريست مي كرد، مي مطالعه و نشست مي اتاق در كه پسرش سوي به گاهي كه اي گونه

 كيستي؟ تو ـ

 :داد مي پاسخ هميشه فلورنتينو

 !تو پسر ـ

 :پرسيد مي هم باز مادر

 .كيستم من ببينم، بگو حاال پسرم، ـ
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 چيزي ديگر البته كه گذراند مي كوچك مغازه در را روزها. برود راه درستي به توانست نمي كه بود شده فربه چنان آريزا ترانزيتو
 بستر به دوباره كه شب ديروقت تا خاست، مي بر خواب از خروس بانگ نخستين شنيدن با اينكه محض به. نداشت فروختن براي
 مي آرايش ماتيك با را لبانش گذاشت، مي گل تاج سرش روي. خوابيد مي كم خيلي. پوشيد مي مرتب و آراسته لباسهاي رفت، مي
 :پرسيد مي يافت، مي حضور مغازه در كه كس هر از حالت، اين در.زد مي پودر اش چهره و دستها به و كرد

 كيستم؟ من حاال خوب، ـ

 :دادند مي پاسخ بنابراين است، پاسخي چه شنيدن انتظار در او دانستند مي همسايگان اغلب

 .هستي مارتينز كوكاراچيتا تو ـ

 مي صندلي روي آن، از پس. كند خوشحالي احساس زن كه شد مي موجب بود، شده اقتباس كودكان داستان از كه لقب و نام اين
 سؤال همان و كرد مي آرايش دوباره ساعت، چند از پس. كرد مي خنك را خود صورتي، بلند پرهاي داراي دستي بادبزن با و نشست
 :پرسيد مي را پيشين

 كيستم؟ من حاال ، خوب ـ

 چنان كردند، مي مسخره را مادرش كه همسايگان رفتار مشاهده با گذشت، مي آنجا از اتفاق حسب بر آريزا فلورنتينو كه روزي
 كشي ديوار و ببندند شد، مي باز خيابان به كه را دري و بريزند بيرون را مغازه هاي قفسه و پيشخوان داد دستور كه شد خشمگين

. بود شده گرفته نظر در مارتينز كوكاراچيتا براي كودكان داستان در كه آورد در كوچكي خواب اتاق صورت به را آنجا سپس. كنند
 :نپرسيد كسي از هرگز ديگر ديد، مي داستان در شده توصيف مكان شبيه بسيار را آن كه اتاق مشاهده با مادر

 كيستم؟ من ـ

 مي سر به خواب در اوقات اغلب نيز پير پرستار اين. كند مراقبت مادرش از تا يافت را پيرزني دوازدهم، لئون پيشنهاد به فلورنتينو
. برود خواب به تا ماند مي مادرش كنار در كار، محل از بازگشت محض به فلورنتينو بنابراين. كيست دانست نمي هم او انگار و برد

. زد نمي سر داشت، ارتباط آنان با سابقاً كه زناني به ديگر كه گذشت مي زيادي مدت و كند بازي دومينو تا رفت نمي باشگاه به ديگر
 .رسيد مي نظر به زدگان صاعقه همچون و شد شديد احساسي دگرگونه دچار كرد، برقرار تا اوليمپيازوله با كه ارتباطي از پس

 رساند خانه به را دوازدهم لئون عمو لرزيدند، مي سرما از همه كه اكتبر ماه در طوفاني روزي در آريزا فلورنتينو كه بود چنين ماجرا
 دنبال به و بود پوشيده عروس لباس همچون توري لباسي كه ديد را چابكي و اندام الغر دختر كالسكه پنجره از گشت، باز از پس و

 را او رفت، دخترك كمك به فلورنتينو. دويد مي خيابان طرف آن و طرف اين به برد، مي دريا سوي به را آن شديدي باد كه چترش
 .داشت قرار ساحل در دورافتاده اي منطقه در كه برد اش خانه به و كرد كالسكه بر سوار

 سال يك از كمتر كه داد اطالع او به راه بين در دخترك. بود آن در كبوتر از پر قفس چندين و شد مي ديده خيابان از خانه حياط
 در را او گاهي. شناخت را مرد آن فلورنتينو داد، زن كه نشانيهايي با. است كرده ازدواج فروشد، مي بدلي اجناس كه مردي با پيش
. داشت همراه نوزادان حمل ويژه سبد همچون مانند، قفس سبدي همواره كه ديد مي كشتيها از قيمت ارزان كاالهاي تخليه حال

 كه بود شوخ چشمان و مك و كك از پر صورت مسي، سيمهاي همچون موهاي كوچك، هاي سينه بزرگ، كفل داراي تا اوليمپيازوله
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 جلوه گو بذله و شوخ زني آريزا، فلورنتينو نظر در شد مي موجب صدايش آهنگين لحن. داشتند هم با معمول حد از بيشتر اي فاصله
 خويشاوندان ساير و مادر و پدر با آن در كه اش خانه به را زن كه اين از پس فلورنتينو. نداشت جذابي و زيبا چهره ولي كند،

 .كرد فراموش را او رساند، زيست مي شوهرش

 به خواهد مي كه بود معلوم. كرد مي كشتي سوار را وسايلي كاال، تخليه جاي به كه ديد را زن آن شوهر فلورنتينو بعد، روز چند
 لئون رساندن از پس دليل همين به. شد شنيده فلورنتينو درون در شيطان، فريبنده صداي كشتي، حركت از پس. برود مسافرت
 دانه كبوترانش به كه ديد را زن حياط، هاي نرده فراز از. راند تا اوليمپيازوله خانه سوي به را كالسكه ناخودآگاه خانه، به دوازدهم

 :پرسيد بلند صداي با كالسكه درون از. دهد مي

 فروشي؟ مي چند را كبوترها ـ

 :داد پاسخ. شناخت را او صداي زن

 .فروشم نمي را كبوترها ـ

 :پرسيد مرد

 بكنم؟ بايد چه بخواهم، را آنها از يكي اگر ـ

 :داد پاسخ زن

 .برسان كبوترهايش قفسهاي به و اش خانه به و كن سوار را او بيني، مي طوفان در گرفتار را زني اگر ـ

 در فلزي اي حلقه با بر نامه كبوتري. بازگشت خانه به اوليمپيا سوي از سپاسگزاري عنوان به اي هديه با آريزا فلورنتينو گونه اين
 .پاهايش از يكي

 فرار حيوان شايد كه گمان اين به. ديد حياط در را اهدايي كبوتر همان كبوترباز، زيباي زن شام، صرف هنگام در درست بعد، شب
 آريزا فلورنتينو. بود عاشقانه اي نامه واقع در. ديد پايش به شده بسته را كاغذي تكه كامل، معاينه از پس و گرفت را آن باشد، كرده
 و نام كه بود محتاط كافي اندازه به البته. گذاشت مي جاي بر ارتباطاتش در كتبي مدركي بار، آخرين نه ولي بار، نخستين براي

 .نگذارد هايش نامه زير امضايي

 هم را زن شفاهي پيام ضمن در. داد او به داشت، دست در قفسي در را كبوتر همان كه پسري خانه راه در بود، چهارشنبه كه بعد روز
 .داد او به

 »...دهم نمي پس را آن ديگر كند، فرار هم باز كبوتر اگر چون نگهداريد، بسته را قفس در لطفاً «

 هم شايد. كند بازي را نجيب زنان نقش خواست مي اوليمپيا يا بود، كرده گم را نامه كبوتر يا. آيد مي بر چه پيام اين از دانست نمي
 بقيه از نزديكتر واقعيت به او حدس آخرين رسيد مي نظر به. بازگرداند او به ديگر اي نامه با را آن مرد تا بود فرستاده را كبوتر
 بود؟ نياورده زن سوي از پيامي چرا پس ولي. باشد
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 موكول بعد روز به پاسخ بار اين ولي. داد پرواز را حيوان و بست كبوتر پاي به ديگري امضاي بدون نامه آريزا فلورنتينو بعد روز
 :داشت ديگر پيامي هم بار اين. آورد پس ديگري قفس با را كبوتر پسرك همان باز روز همان ظهر از بعد. نشد

 ...و ترحم روي از بار اين و احترام خاطر به را كبوتر قبل بار «

 »...گردانم نمي باز را آن ديگر بيايد، ما خانه به حيوان هم باز اگر گويم مي جرأت به ولي. فرستادم پس دلسوزي... 

 ناگهان. بخوابد تا داد مي تكانش و خواند مي الاليي برايش. كرد مي بازي كبوتر با شب نيمه تا اي بچه دختر همچون آريزا فلورنتينو
 :خواند را آن متن و كرد باز را كاغذ. افتاد حيوان پاي به شده بسته كوچكي كاغذ تكه به چشمش

 »! ...دهم نمي پاسخ امضا و نام بدون هاي نامه به من «

 شب آن. كند تجربه خواست مي را عشق نخستين انگار. شد آميز جنون نشاطي از سرشار متن، خواندن از پس آريزا فلورنتينو قلب
 و نوشت عاشقانه اي نامه كار، سر بر رفتن از پيش بعد، روز صبح. غلتيد سو آن به سو اين از و نگذاشت هم روي چشم اي لحظه
 .كرد زن خانه روانه را حيوان و بست كبوتر پاي حلقه به خوشبو رز گل شاخه يك با همراه

 پس و آريزا فلورنتينو هاي نامه مطالعه و دريافت از هرگز زن. نداشت چنداني فايده ولي كشيد، طول ماه سه ارتباط نوع اين چند هر
 :نوشت مي پاسخ در همواره ولي نكرد، خودداري كبوتر فرستادن

 »...نيستم كني، مي تصور تو كه زنها آن از من «

 محل به كه بار هر و داد، نمي نشان توجه آنها از نيمي به زن. كرد مي تعيين مالقات براي را محلهايي هايش نامه در معموالً فلورنتينو
 .است گذشته مي آنجا از تصادف حسب بر كرد مي وانمود رفت، مي

. بود حريص همچنان عشق، در ولي دهد، نشان را خود خواست نمي كه عاشقي. بود شده متفاوت مردي به تبديل آريزا فلورنتينو
 همانند. گذاشت نمي باقي قلبش در زني هيچ از ردپايي واقع در. داد نمي چيزي ازايش در ولي خواست مي چيز همه كه مردي

 خانه سوي به داشت، آغوش در را كبوتر همان كه حالي در بار چند. كرد مي كمين زنها همه راه سر بر كه بود ماهري شكارچي
 دوران اين در. بيايد خيابان به شب نيمه ساخت وادار را زن داشت، حضور خانه در شوهرش كه زمانهايي در بار دو و رفت اوليمپيا
 .خواند مي فرا نبرد ميدان به را او عشق نيروي كرد مي احساس

 زوله اوليمپيا. بود زيبايي عصر. رفتند اي شده رنگ تازه اي رودخانه كشتي كابين به روزي سرانجام ديدار، نخستين از پس ماه شش
 همچنان بعد، ساعت چند تا داد ترجيح كرد، مي تجربه را بخشي لذت عشقبازي عاشق، بازي كبوتر عنوان به بار نخستين براي كه تا

 بود، انباشته را فضا تينر و رنگ بوي و شده تخليه آميزي رنگ و تعميرات براي كابين. ببرد لذت لحظات از و بماند بستر روي برهنه
 هوس دام در چنان آريزا فلورنتينو. كردند نمي احساس را ناخوشايند هاي پديده كه بودند لذت در غرق چنان نفر دو آن ولي

 زيبا گربه اين« : نوشت هم شكمش روي. كرد رسم پيكاني زن كفل روي و برد فرو قرمز رنگ قوطي در را انگشتش كه بود گرفتار
 ».  است من به متعلق
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 در بستر به رفتن براي معمول مطابق است، شده نوشته چه بدنش روي كه باشد داشته خاطر به اينكه بدون تا زوله اوليمپيا شب آن
 در و آورد همراه را تيغي رفت، دستشويي به خونسردي با عبارت، آن مشاهده با مرد. آورد در را لباسهايش شوهرش چشمان برابر
 .بريد را سرش بود، خواب لباس پوشيدن مشغول زن كه حال همان

 دليل و كرد اعتراف جنايت به شد، دستگير فراري و قاتل شوهر سرانجام تا نيافت ماجرا مورد در اطالعي روز چند تا آريزا فلورنتينو
 روز همان از. انديشيد مي رويداد آن به وحشت و هراس با متمادي سالهاي تا فلورنتينو. داد شرح خبرنگاران براي را آن ارتكاب

 خودش گلوي زير چاقو تيغه گرفتن قرار از. كرد مي پيگيري را مرد شدن زنداني دوران سپس و محاكمه موضوع مدام دستگيري
 .بود خيانتهايش و وفاييها بي به دازا فرمينا بردن پي احتمال و آبروريزي، رسوايي، از او هراس ترسيد، نمي

 باران شديد ريزش دليل به و رفته بازار به خانه مايحتاج خريد براي ترانزيتو پرستار كه هنگامي ، انتظار سالهاي همان در روزي
 غليظي آرايش كه كرد مشاهده را پيرزن خانه، به بازگشت از پس شود، قطع باران تا بماند خيابان در زيادي مدت بود شده مجبور
. است مرده او كه شد متوجه پرستار بعد، ساعت دو. نگريست مي نامعلوم اي نقطه به خيره درخشان، چشماني با و بود كرده

 هاي بچه ميان آورده، بيرون تختخواب زير پنهان هاي كوزه از را قيمتي سنگهاي و ها سكه همه مرگ، از پيش لحظاتي ترانزيتو
 .بخرند خواهند مي چه هر بود گفته و كرده تقسيم همسايگان

 سرخ گل بوته يك او مقبره سر بر. شد مي ناميده زدگان وبا گورستان كه سپرد خاك به اي منطقه در را مادرش آريزا فلورنتينو
 نمي چشم به سنگي او مقبره روي. است نزديك هم زوله اوليمپيا گور كه دريافت زود خيلي و زد سر مادرش مزار به بار چند. كاشت
 كار اين شايد انديشيد فلورنتينو. بودند نوشته بد خطي دست با نشده خشك سيمان روي انگشت با را مرگش تاريخ و نام تنها. خورد
 و چيد مي سرخ گل شاخه يك شد، مي حاضر مادر مقبره سر بر گاه هر حال، اين با. باشد قاتل توسط جويانه كينه شوخي نوعي هم،
 چنان بوته دو هر كوتاه، مدتي گذشت با. كاشت مقتول زن گور باالي سرخ گل اي بوته روزي نهايت در. گذاشت مي اوليمپيا مزار بر

 بوته دو كارها، اين عليرغم. كند استفاده باغباني قيچي از آنها، كردن هرس براي شد مجبور كه دادند فراوان گلهاي و كردند رشد
 سرخ گل گورستان را آنجا شهر، مردم دليل، همين به. پوشاندند را گورستان سراسر اينكه تا دادند مي ادامه عجيب رشد به همچنان
 آن ورودي در سر روي و درآورند ريشه از را ها بوته همه داد دستور شده، انتصاب تازه شهرداران از يكي بعد، مدتي ولي. ناميدند
 .»  عمومي گورستان« : بنويسند

 براي باشگاه به رفتن سابق، هاي معشوقه با ديدار. بازگشت وار ديوانه زندگي به ديگر بار مادرش، مرگ از پس آريزا فلورنتينو
 انجام را كارهايي واقع در. بود او روزانه هاي برنامه از اوليمپيا، و مادر مقبره سر بر حضور و عاشقانه، كتابهاي مطالعه دومينو، بازي
 روزگار گذشت به شد مي موجب امور همين حال اين با. ترسيد مي آنها از و آمد مي حساب به انحطاط خودش نظر از كه داد مي
 متوجه بود، شده خسته باغباني قيچي با سرخ گلهاي كردن هرس از كه هنگامي دسامبر، ماه يكشنبه روزهاي از يكي در. نكند فكر

 .است گذشته مادرش و زوله اوليمپيا مرگ از زيادي زمان چه فهميد بودند، نشسته سيمها روي كه شد پرستوهايي

 اي نامه در دازا فرمينا كه اي لحظه از سالها. گذرد مي سرعتي چه با و چگونه دانست نمي و بود شده متوقف برايش زمان انگار
. شوند مي نزديك عمر پايان به ديگران و ماند مي زنده خودش تنها كرد مي تصور فلورنتينو. گذشت مي دارد دوستش بود نوشته
 خودش خوانده پسر كه آنها فرزند. نوشت مي عاشقانه نامه دو هر طرف از كه كرد برخورد شوهري و زن همان با پيش هفته يك
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 به كه كرد حيرت چنان معرفي از پس ولي نشناخت، نخست نگاه در را او كه بود شده بزرگ اي اندازه به آمد، مي حساب به نيز
 :پرداخت خود سرزنش

 گذشته؟ زود اينقدر يعني! شده مردي چه ـ

 :گفت مي ديگران به ترانزيتو بيماري، هاي نشانه نخستين به ابتال با

 .شد دچار آن به كه وبا از غير است، مقاوم بيماريها همه مقابل در پسرم ـ

 با انگار. وبا نه بود، عشق مرض پسرش، بيماري. كرد مي اشتباه ولي آورد، مي زبان بر حافظه فراموشي به ابتال از پيش را سخنان اين
 چه به او كه بود داده تشخيص هم پزشك. آمد مي سراغش به بيماري اين گرفت، مي شكل فلورنتينو زندگي در كه بدي رويداد هر

 نمي ران، كشاله در عفوني كيسه شش و بدن در زگيل چهار وجود داخلي، غدد از يكي ورم البته. مبتالست وحشتناكي بيماري
 .شد مي تلقي جنگ محترم پيامدهاي از همه بلكه آيد، حساب به بيماري مردان، ساير براي نه و فلورنتينو، براي نه توانست

 صحيح تشخيص و كرد مراجعه پزشك به بدن، اعضاي اغلب در مدت كوتاه دردهاي احساس دليل به سالگي چهل به رسيدن از پس
 :شنيد را او

 .است گذشته خاطرات آوري ياد و سالخوردگي به مربوط دردها اين

 حال هر به. بگذارد تأثير چنين فردي بر تواند مي چگونه گذشته خاطرات كه بود نفهميده ولي بازگشته خانه به آريزا فلورنتينو
 و ناماليمات گذرا، ولي پرشمار عشقهاي جواني، دوران ياد به ديد، سيمها روي نشسته را پرستو دو ظهر، از بعد آن در كه هنگامي

 شد مجبور كه داد تكان را وجودش سراسر لرزشي چنان. افتاد بود، كرده اتخاذ كه اهميتي بي يا مهم تصميمات و بسيار، سختيهاي
 از سرشار لحني با. كوبيد مي زمين بر را او ، سالخوردگي زلزله وگرنه دهد، تكيه گورستان ديوار به و بگذارد كنار را باغباني قيچي

 :گفت وحشت،

 .شد نازل برايم سال سي طول در بالها اين همه! لعنتي ـ

 قرار تأثير تحت نيز را دازا فرمينا چهره آن، هاي سايه كه طوالني سال سي. شد شروع پيش سال سي از چيز همه. گفت مي درست
 در فرمينا زندگي آور هراس روزهاي. آمد مي حساب به خودش، نظر از كم دست زن، آن زندگي دوران بهترين چند هر. بود داده
 مي قرار اگر. داشت تسلط خويش سرنوشت بر و زيست مي المانگا در اي تازه خانه در او. بود شده فراموش و رسيده پايان به قصر
 .آمد مي خوونال سراغ به هم باز ترديد بدون برگزيند، خود براي شوهري دوباره شد

 به داشت خودش نوجواني دوران با زيادي شباهت دخترش و داد مي ادامه را پزشكي دانشكده در تحصيل خانوادگي سنت پسرش
 باز قصر به هرگز اينكه براي اروپا، به سفر از پس. اند داده دختر به را نيمي و اند كرده نيم دو را بدنش كرد مي احساس كه اي گونه

 پس زيرا بود، داده قرار توجه مورد و شنيده را او دعاهاي خداوند ترديد بدون. برود مسافرت به هم ديگر بار سه شد مجبور نگردد،
 شديد بيماري بر مبني تلگرافي شبي شوهرش، كمك با گمشده عشق باقيمانده يافتن براي كوشش و پاريس در زندگي سال دو از

 به بالفاصله بنابراين. داد زن فوت از خبر ، ديگري تلگراف دهد، انجام كاري بتواند اينكه از پيش ولي كرد، دريافت بالنكا خانم
 .بازگشتند كشور
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 توانست نمي ولي بود، گشاد بسيار لباسش چند هر. گذاشت ساحل به گام كشتي از داشت، تن بر سياه لباسي كه حالي در دازا فرمينا
 شهر، ذوق خوش اهالي شد موجب و پيچيد جا همه در او بارداري بخش مسرت خبر. بود شده باردار هم باز او بله،. بپوشاند را رازش
 :بسرايد مضمون اين به مؤدبانه الفاظي با را طنزگونه شعري

 »...كند مي چه آنجا در ما، ميهن روي زيبا بزن حدس «

 بعد، سال چند تا اوربينو خوونال دكتر شخص ولي داشت، عاميانه حالتي شد، مي خوانده معمولي آهنگي با كه شعر اين ابيات چند هر
 به اهميتي كه داد مي نشان كار اين با و كرد مي را آن پخش تقاضاي بارها گذاشت، مي گام رقص مهمانيهاي يا مجالس به گاه هر

 .دهد نمي شايعات و غيبتها

 مبلغي با را آن هم شهرداري. شد فروخته شهرداري به اندك بهايي با اشرافيت، هاي نشانه همه با كاسالدوئرو ماركز مجلل كاخ
 كريستف واقعي گور كشف منظور به كه خاكبرداريهايي از پس هلندي باستانشناسان از يكي زيرا فروخت، مركزي دولت به گزاف
 خوونال خواهران. داد اطالع دولت به و دريافت را محل آن قدمت ولي نرسيد، نتيجه به هم خود حضور پنجمين در داد، انجام كلمب
 كه اي خانه تا بماند پدرش خانه در داد ترجيح دازا فرمينا و گزيدند عزلت اي صومعه در كنند، طلب برادرشان از چيزي اينكه بدون
 عهده بر را جا همه بر فرمانروايي قديمي، خانه بازسازي واقع در و شدن آماده از پس. شود آماده بودند، كرده انتخاب المانگا در

 آنها به نيز را ديگري وسايل و مبلها و كرد تزئين بود، آورده همراه عسل ماه سفر از كه انگلستان ساخت مبلهاي با را اتاقها و گرفت
 آنتيل جزاير به و شد مي كشتي بر سوار شخصاً آنها، خريدن براي كه كرد عجيبي حيوانات از پر را خانه نخست، روز همان از. افزود
 دنيا به اروپا سفر از بازگشت از پس ماه چهار كه دختري و دان، آداب و اجتماعي پسري شوهرش، با همراه دازا فرمينا. رفت مي
 .كرد آغاز را ميانسالي دوران زندگي شد، ناميده اوفليا و آمد

 محبتهاي همه كه ديد مي وضوح به زيرا بود، برداشته دازا فرمينا كامل عشق و محبت جلب براي تالش از دست كامالً اوربينو دكتر
 بسنده ماند، مي باقي فرمينا قلب در آنچه به شد مجبور نتيجه در. شود مي فرزندانش نثار زندگي، هاي لحظه بهترين در همسرش،

 بر دازا فرمينا چشم مجلل، مهماني يك در. رفت نمي انتظار اصالً كه شد ايجاد آنان ميان هنگامي همدلي و متقابل درك واقع در. كند
 هم را دوم بشقاب كه يافت خوشمزه را غذا چنان آن، از بشقاب يك خوردن با. دانست نمي را نامش كه افتاد خوراكي به غذا ميز سر
 از را خوشمزه خوراكي نام برود، سوم بشقاب سراغ به معاشرت آداب از پيروي دليل به تواند نمي اينكه از افسوس با سپس. كرد پر

 !بادمجان. شنيد بود، نشسته كنارش در كه زني زبان

 سفره سر بر مختلف طرق به بادمجان بعد، به روز آن از. است كرده مي اشتباه لحظه آن تا كند اعتراف اينكه جز نداشت اي چاره
 .شد مي ديده ئرو كاسالدو قصر در زندگي روزهاي مانند درست آنان،

 خوونال دكتر و داشت زيادي محبوبيت خانواده اعضاي همه ميان در شد، مي پخته المانگا در كه بادمجان گوناگون خوراكيهاي
 بگذارد او روي را خانه در نام ترين محبوب كه باشد داشته ديگري دختر خواهد مي دلش كه گفت مي شوخي به همواره نيز اوربينو

 .بنامد اوربينو بادمجان را او و

 دانست نمي. كرد مي ناراحت و گم در سر را او خانه، به ورود روزهاي نخستين در دازا فرمينا بيني پيش قابل غير خصوصي زندگي
 اين به مدتي از پس ولي چيست، ها بچه تربيت مسؤوليت با زندگي با شوهر و زن يك تنها حضور با زناشويي زندگي ميان تفاوت
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 زيرا راند، ذهن از را بيهوده و نيافتني دست رؤياهاي و آرزوها تدريج به. شود قائل اولويت ها بچه براي بايد كه رسيد نتيجه
 تأثيري چه واقعيتها كه شد مي متوجه. آورد مي درد به را قلبش پارك، و مدرسه در حضور و نوجواني دوران خاطرات به انديشيدن

 محبوبيت كه خانواده افراد خدمت در و آراسته خدمتكاري: كرد مي درك خوبي به خانه در را خود موقعيت. گذارند مي او زندگي بر
 .دارد اجتماعي مختلف طبقات افراد نزد و خانه از خارج در زيادي

 از و داده وام او به را خود زندگي شوهرش كرد مي احساس خانه در. ترسيدند مي او از حال، عين در و داشتند دوست را او همه
 فرمينا ولي داشت، تعلق اوربينو دكتر به قلمرو يا خانه آن همه البته. باشد كوچك قلمرو آن بزرگ امپراتور است خواسته همسرش

 خدمتكاري كوشيد مي هم زن بنابراين. دارد دوست دنيا در چيزي هر و كس هر از بيشتر را او شوهرش كه دانست مي خوبي به دازا
 آماده موقع به را غذا اينكه جز نداشت اي چاره. بود روزانه پختن غذا شد، مي فرمينا ناراحتي موجب آنچه. باشد خوونال براي مقدس

 مورد كه كند درست بعد روز براي غذايي چه بگيرد تصميم يا بزند حدس بود مجبور. بپزد شوهرش ميل مطابق ضمن در و كند
 بپزد، بايد چه پرسيد مي شوهرش از و يافت مي فرصتي زن اگر و كرد نمي او به كمكي هرگز مورد اين در خوونال. باشد دكتر توجه

 :داد مي پاسخ بردارد، روزنامه سطور روي از نگاه آنكه بي خوونال

 ...كند نمي فرقي باشد، چه هر ـ

 ولي آمد، مي حساب به متواضعانه و مناسب بسيار دانستند، مي خلق خوش و آرام فردي عنوان به را او كه كساني نظر از دكتر پاسخ
: بودند فرد به منحصر اميالش. باشد ميلش مطابق كامالً كه كرد مي وارسي دقت به را چيز همه نشست، مي غذا ميز سر بر كه زماني

 بوي نبايد مرغ. باشد داشته علف مزه نبايد خوك گوشت. برسد مشام به ماهي رايحه نبايد ماهي از. بدهد گوشت مزه نبايد گوشت
 لذت گياه، اين خوش رايحه استشمام از دكتر تا نباشد، آن فصل اگر حتي باشد، سفره سر بر حتماً بايد مارچوبه. بدهد را پرهايش

 .ببرد

 به سنگدل اي فرمانده زندگي، آن در دكتر. كرد مي سرزنش را زندگي بلكه كرد، نمي سرزنش را شوهرش هرگز دازا فرمينا
 :گفت مي آميز اعتراض لحني با و زد مي كنار را بشقابش يافت، مي كه اي بهانه كوچكترين با. آمد مي حساب

 .اند نپخته عشق با را غذا اين ـ

 مقداري روزي. داد مي قرار تأثير تحت كامالً را خانه در حاضران حتي و خانواده اعضاي همه كه شد مي توهماتي دچار نيز آن از پس
 :گفت و زد كنار را فنجان ، نوشيد فنجانش درون از چاي

 !دهد مي پنجره مزه ـ

 از پس البته. شود دم چاي جاي به پنجره كه بود نشنيده كسي لحظه آن تا. نگريستند او به مبهوت پيشخدمتها هم و دازا فرمينا هم
 .دارد پنجره طعم چاي، كه رسيدند نتيجه اين به همه چاي، نوشيدن

 و بست نمي را دري يا كرد، نمي روشن و خاموش را چراغي داشت، نمي بر زمين از را چيزي هرگز. بود سنتي كامالً شوهري خوونال
 :گفت مي كه رسيد مي دازا فرمينا گوش به صدايش افتاد، مي هايش دكمه از يكي لباس، پوشيدن هنگام در بامدادان اگر. گشود نمي

 .دوختن براي يكي و داشتن دوست براي يكي باشد، داشته زن دو بايد مردي هر ـ
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 چند هر لرزاند، مي را خانه سراسر فريادش سوخت، مي دهانش قهوه جرعه نخستين يا سوپ، قاشق نخستين نوشيدن با گاه هر
 :گفت مي كه ترساند، نمي ديگر را كسي

 .شدم خسته سوخت، دهانم بس از! ايد داده دست از را كسي چه فهميد خواهيد شما همه بروم، و كنم ترك را خانه اين كه زماني ـ

 :گفت مي يا

 اي لقمه توانم نمي مسهل، خوردن دليل به يا هستم، بيمار من يا كه كنيد مي درست مواقعي را خوشمزه و آور اشتها غذاهاي معموالً ـ
 .بخورم آن از

 خود تولد جشن براي معمول غير اي هديه دكتر، كردن تنبيه براي بود، شده كالفه شوهرش هاي گيري بهانه از كه دازا فرمينا
 .بگيرد عهده بر را خانه كارهاي دادن انجام مسؤوليت روز يك فقط خواست او از و كرد درخواست

 كه بود رفته يادش ولي چيد، ميز سر بر مفصلي صبحانه. كرد كار به شروع بامداد از و پذيرفت را مسؤوليت اين خوشرويي با دكتر
 پيشخدمتها به و كرد صادر مهمان هشت براي غذا پختن دستور آنگاه. نوشد نمي قهوه با را شير و ندارد دوست نيمرو همسرش
 هم باز را، خود شدن تسليم كه بود نشده ظهر هنوز ولي. كنند روسفيد همسرش نزد را او و دهند انجام نحو بهترين به تا داد وظايفي

. دارد قرار كجا در آشپزخانه وسايل از هريك داند نمي كه شد متوجه كار شروع همان از. كرد اعالم رنجش بدون و خوشرويي با
 ...در را او نيز پيشخدمتها

 عهده بر نقشي بازي اين در هم آنها انگار واقع در بيابد را چيزي تا بريزد بهم را جا همه ميدادند واجازه كردند نمي راهنمايي امر اين
 نشده مرتب خواب اتاق,مانده كاره نيمه خانه نظافت نشده انجام ناهار كردن درست براي كاري هيچ هنوز صبح ده ساعت در.داشتند

 كالسكه بياورد بيرون را ها مالفه بگذارد دستشويي در را كاغدي دستمال رفت يادش بود افتاده تعويق به ودستشويي حمام شستن و
 به زيادي زمان كه يازده ساعت در كرد غذا تهيه مامور را پيشخدمتها ساير بو را مقتضي ودستورات بفرستد ها بچه دنبال را ران
 چون اي قيافه با نه خنديدن حال در دازا فرمينا كه گرفت باال خانه در چنان آشوب و وصدا وسر نظمي بي بود نمانده مهمانان ورود
 .گرفت تحويل را مسئوليت خانه كارهاي در مانده در شوهري براي دلسوزانه حالتي با كه فاتح يك

 :گفت جويانه بهانه حالتي با هميشه همچون اوربينو خورنال دكتر شد مي مطرح روز آن مورد در بحثي گاه هر

 .شد خواهي درمانده ترديد بدون شوي مشغول بيماران مداواي به من جاي اگر هم تو

 مشترك عشق به شخصي هاي شيوه از پيروي با توان نمي شدند متوجه اينكه داشت دنبال به هم اي نتيجه آزمايش اين حال هر به
 .نبود دشوار عشق اندازه به چيز هيچ آنان نظر از واقع در.يافت دست

 مقام داراي تدريج به كه نيز مرد آن ديد مي را آريزا فلورنتينو مختلف مناسبتهاي به زناشويي زندگي شكوفايي اوج در فرمينا
 .داشت زن با معمولي برخوردي,بود شده مناسبي ومنزلت

 محافل همه در زيرا داشت زيادي اطالعات فلورنتينو مورد در فرمينا برد ياد از را كردن سالم پرتي حواس اثر بر بار يك حتي
 ومحتاطانه ارام پيشرفت باره در همه تجاري هماييهاي گرد در ويژه به ومجالس
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 و شده عوض مردم وظاهر رفتار كه ديد مي كردند مي بحث كارائيپ اي رودخانه كشتيراني شركت در او سختكوشانه حال عين ودر
 اين ولي بود ريخته سرش موهاي داد مي او به بهتر وضعيتي وزن اضافه اندكي انگار. است گرفته خود به خوب و مناسب بسيار حالتي
 .كرد مي جبران بود اورده دست به كه مهمي مقام با را نقيصه

 بود كرواتي و قديمي كاله كهنه فراك كت از استفاده ان و خاست مي بر مقابله به جامعه پيشرفتهاي از پيروي با خاص مورد يك در
 .گرفت مي دست به هميشه كه زشت ظاهري با چتري و يافت مادرش مغازه در كه

 وبه نشست مي پارك در زده خزان هاي زيربرگه كه اندامي الغر جوان ميان داشت گذشته با متفاوت نگاهي او به نگاهي دازا فرمينا
 حال اين با, ديد مي را بسياري تفاوتهاي,بود مهم عنواني و مقام وداراي فربه اندكي كه ميانسال مردي كشيد مي آه محبوبش خاطر
 مي سبك دارد دوش بر او راندن هنگام از كه بارگناهي كرد مي واحساس شد مي خوشحال شنيد مي او خوبيدرباره خبرهاي گاه هر

 .شود

 حاضر مكانهايي در مرد كرد احساس ناگهان است شده پاك ذهنش از كامال آريزا فلورنتينو خاطرات انديشيد دازا فرمينا كه هنگامي
 را تندر صداي گاه هر دوران آن در بود شده او دلتنگي روزهاي شبح فلورتينو واقع در رود مي حضورش انتظار كمتر كه شود مي

 از هم اي خاطره گرفت خواهد شكل خانوادگي زندگي در ناگوار رويدادي كه كرد مي تلقين خود به شنيد مي باران ريزش از پيش
 زادگاه به سفر به مربوط خاطره آورد مي در تالطم به را وروحش كرد مي باز سر ناگهان كهنه زخمي چون كه داشت گذشته دوران
 آنجا به ديروز همين انگار ميشد زنده نو از وا ويالنوئه راد سيه در اكتبر ماه روزهاي همه بعدازظهر در معموال كه بود براندا هيلده
 يك تنها داراي كه داشت خاطر به خوبي به را كوه دامنه در ماتائوره دهكده بود گذرانده خود دخترهاي نزد را ومدتي كرده سفر

 .بود درخت از وپر مستقيم خيابان

 را خوابش لباس خواب از شدن بيدار از پس آن در روز هر كه اي زده جن خانه كردند مي پرواز دهكده در كه زيبايي هاي پرنده
 خاطرش به خوابيد مي او كه بستري همان روي درست پيش سالها كه اي دوشيزه همان.ديد مي پتامورالز فراوان اشكهاي از خيس
 .بود مرده عشق

 زدند مي قدم رنگ زرد هاي خيابان در براندا هيلده همراه, سزار دل خوان سان در كه افتاد مي ظهرهايي از بعد ياد به هم ان از پس
 دليل همين به و بيايد بيرون دهانش از خواست مي انگار كه تپيد مي شدتي چنان به قلبش شدند مي نزديك پستي دفتر به گاه هر و

 .فشرد مي هم بر محكم را دندانهايش

 ايوان پنجره پشت از كوچك پارك منظره.كند تحمل را گذشته خاطرات درد توانست نمي زيرا,فروخت را پدري خانه دازا فرمينا
 از بعد همان. فوريه ماه روزهاي از يكي ظهر از بعد در وحشتناك پيرزني قيافه مشاهده تابستان گرم شبهاي در حياط گلهاي رايحه
 آريزا فلورنتينو با كه انداخت مي روزهايي ياد به اورا محل ان از كوچكي خاطره هر خالصه و,زده رقم را او سرنوشت كه ظهري

 از خيس را هايش گونه تا كه بودند اندوهي تنها بلكه,نيستند ندامت از ناشي يا عاشقانه خاطرات اين كه دانست مي البته.بود گذرانده
 مي خفه خود در را آريزا فلورنتينو قربانيان ساير كه بود شده دامي همان اسير ناخودآگاه نيز زن شدند نمي محو كردند نمي اشك
 .كرد



www.98ia.com    *** كتابخانه مجازي نودهشتيا   ***   
 

گابريل گارسيا ماركز  –عشق سالهاي وبا    Page 180 
 

 از بزرگتر سال ده داشت نياز او به هميشه از بيشتر اوربيتو خورونال دكتر كه چسبيد شوهرش به اي لحظه در درست دازا فرمينا
 مي احساس همسرش از تر ضعيف را خود امد مي حساب به مرد اينكه عليرغم خورد مي تلو تلو رفتن راه هنگام در بود همسرش

 .كرد

 اتفاقي اگر.بودند ناراحت امر اين از والبته بخوانند را يكديگر افكار سادگي به توانستند مي كه بود رسيده اي مرحله به انها رابطه
 ازار عوامل ساير و زندگي زشتيهاي, گذرا هاي كينه بر يكديگر باكمك ولي چيست ديگري واكنش دانست مي افتاد مي يكي براي

 فائق ناماليمات بر هم باز توانند مي دانستند مي و داشتند دوست را يكديگر شويي زنا زندگي سال سي از پس كردند مي غلبه دهنده
 گام انها دادند نمي آن به اهميتي ديگر ولي كرد مي ايجاد برايشان اي ويژه هاي دشواري زناشويي زندگي از لحظه هر چند هر ايند
 .بودند نهاده ديگر ساحلي در

 5 فصل

 

 

 انگيزترين خاطره كه شد گذاشته عموم تماشاي معرض به نيز جالبي هاي پديده بيستم، قرن آغاز ويژه مراسم برگزاري طول در
 از بيشتر. كرد آن به بخشيدن واقعيت براي زيادي تالش اوربينو، خوونال دكتر كه تازه ابتكاري. بود بالون با مسافرت و پرواز آنها،
 پرچم آن، رنگهاي كه بودند بزرگي بالون برخاستن شاهد فراوان، شگفتي و خوشحالي با رودخانه ساحل در شهر جمعيت از نيمي
 و شرقي شمال فرسنگي سي در ناگا دالسيه خوان سان سوي به فضايي سفينه اين سفر نخستين. كرد مي تداعي ذهن در را ملي

 و اوربينو خوونال دكتر. شد مي حمل منطقه آن به هوايي هاي نامه بسته نخستين واقع در. بود آنجا به مردم هاي نامه رساندن
. بودند ديگر متشخص مهمان شش كه مسافران ساير و خلبان هم آنها از بعد و آمدند مي حساب به بالون سبد مسافران از همسرش

 نخستين عنوان به تا شد مي تسليم ناگا دالسيه خوان سان شهرداري به سرنشينان همين توسط فرماندار سوي از ارسالي هاي نامه
 .شود ثبت رسمي طور به هميشه براي فرماندار، توسط شده نوشته هوايي نامه

 :پرسيد دكتر از داشت، حضور مراسم در روز تجارت روزنامه طرف از كه حاضر خبرنگاران از يكي

 گفت؟ خواهيد چه پيام، آخرين عنوان به شويد، مواجه خطري با سفر اين طول در اگر ـ

 :گفت كند، درنگ تفاهم سوء از پر پرسش آن به پاسخ دادن در اي لحظه اينكه بدون اوربينو خوونال

 .برسد پايان به گونه اين شايد كه ما براي جز رسيده، پايان به همه براي نوزدهم قرن من نظر به ـ

 مي جاري رويدادهاي به و بود ايستاده اندوه پر قلبي با خواند، مي را كشور ملي سرود كه جمعيت ميان در نيز آريزا فلورنتينو
 :گفت دوستش به او دست كنار از مردي. نگريست

 .نيست كردني باور و عجيب زياد دازا، فرمينا سال و سن به زني براي كاري چنين دادن انجام ـ
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 كار نبايد كنند، مي فكر همه آنچه خالف بر بالون با پرواز كه رسيد نتيجه اين به دل، در مرد هاي گفته تأييد ضمن فلورنتينو
 .باشد خطرناكي

 ارتفاعي در وزيد، مي كه ماليمي باد به توجه با و آمد در پرواز به آبي آسمان در ويژه خطري با شدن مواجه بدون و آرامي به بالون
 باستاني شهر هاي ويرانه باال از سرنشينان. گذشت پهناور مردابهاي فراز از سپس و برف از پوشيده كوهستان هاي دامنه از كم

 دريايي دزدان شقاوت و انگليسيها تهاجم برابر در سال سيصد بود توانسته كه را گذشته دنياي شهر زيباترين ايندياز، كارتاخناد
 هاي بوته و وزيد مي مخروبه خيابانهاي در باد. بود مانده پايدار و سالم همچنان ها خانه ديوارهاي از بسياري. ديدند مي كند، مقاومت
 در پوشيده زره هم زيادي اجساد. بود شدن ويران حال در شهر، اطراف هاي قلعه. برد مي طرف آن و طرف اين به را خار خشك
 .شدند مي پوسيده تدريج به وبا بيماري اثر بر كه خوردند مي چشم به كنار و گوشه

 سرنشينان. گذشت كرد، مي خيره را چشمها آن رنگ خوش و زالل آب كه تروخاس درياچه كنار هاي كلبه فراز از كاتاكا در بالون
. كردند مي نگهداري پوست، و گوشت از استفاده براي را حيوانات اين. ديدند را سوسمار پرورش ويژه مصنوعي درياچه بالون

 و بودند آمده گرد آنجا در هم زيادي جمعيت. كردند تماشا را ديوارها فراز بر روييده رنگارنگ گلهاي و سرخ سيبهاي از پر باغهاي
 شادي و پريدند مي پايين و باال به ها خانه ايوانهاي و بامها روي پابرهنه كودكان. دادند مي نشان بالون مشاهده از را خود شادماني

 بسته شامل هدايايي تا رفتند مي شيرجه آب در آنها از اي عده و دادند مي تكان دست بالون سرنشينان براي قايقرانان. كردند مي
 .بگيرند انداخت، مي پايين به باال از پردار كالهي داراي و زيبا بانويي كه را خوراكي مواد و دارو هاي شيشه لباس، هاي

 دست در دست و بود خردسال دختري كه افتاد زماني ياد به دازا فرمينا. گذشت موز مزارع فراز از سپس و رسيد اقيانوس به بالون
 همانند ، اي ساده رنگ سفيد لباس هنگام آن در. كردند مي گردش و آمدند مي سو آن به زنان از ديگري گروه با همراه مادرش
 .گرفت مي دست در سفيد چتر و گذاشت مي سر بر سفيد توري كاله پوشيد، مي مادرش لباس

 :گفت نگريست، مي دقت به را خود پاي زير مناظر و داشت دست در دوربين كه بالون راننده

 !اند مرده همه انگار ـ

 و گاريها روي كه ديد مي را كشاورزان اجساد ، كرد مي نگاه جا هر به دكتر. داد اوربينو خوونال دكتر دست به را دوربين آن، از پس
 :گفت بالون سرنشينان از يكي. بودند افتاده كوچك و بزرگ نهرهاي كنار

 .كند مي عام قتل روستاها در وبا ـ

 :داد پاسخ نگريست، مي جا همه به دوربين با كه حال همان در اوربينو دكتر

 كنم مي گمان. خورد مي چشم به اجساد همه گردن پشت در هايي ضربه جاي چون شده، شايع اينجا در وبا از خاصي نوع احتماالً ـ
 .اند كشته ترحم روي از را آنها

 زميني در آن، گرم و گسترده ساحل در سالمت به و گذاشت سر پشت را خروشاني درياي بالون. يافت پايان مرحله همان در بحث
. آمدند جلو داشتند دست در چتر گرما از گريز براي كه محلي مقامات.  بود گرم بسيار هوا. آمد فرود زار شوره شبيه و خورده ترك
 پرچمهاي رسيد، مي گوش به كه انگيزي هيجان موسيقي نواي با و آمده آنجا به مهمانان از استقبال منظور به مدارس آموزان دانش



www.98ia.com    *** كتابخانه مجازي نودهشتيا   ***   
 

گابريل گارسيا ماركز  –عشق سالهاي وبا    Page 182 
 

 شهر آن. نواختند مي خوبي به و پيوسته شهر موسيقي گروه. دادند مي تكان هوا در بودند، گرفته دست در كه را كوچكي كاغذي
 .آمد مي حساب به كاراييب سواحل آباد بسيار نقاط از يكي

 دليل به دادند اطالع مسافران به ولي بود، دور هاي گذشته خاطرات كردن زنده انتظار در خود، زادگاه از بازديد مشتاق دازا فرمينا
 .ندارد شهر به ورود اجازه كسي وبا، شيوع

 هرگز ديگر آن از پس ها نوشته اين البته كه داد تحويل ها نامه ساير با همراه را رسمي هوايي نامه نخستين اوربينو خوونال دكتر
 هايشان گفته به توجهي كسي واقع در و بود كننده كسل و يكنواخت هميشه همچون كننده، استقبال نمايندگان سخنان. نشدند ديده
 .كرد نمي

 و نشستند قاطرها پشت بر شدند، پياده سرنشينان نتيجه در. ببرد هوا به را سفينه نتوانست بالون راننده هوا، شدن طوفاني دليل به
 .پيوست مي آزاد درياي به شهر، اين مردابهاي. گرفتند پيش در را خو ويه پوئبلو راه

 جاده آن از و كشيدند مي را آن گاوميش دو كه شده اي ارابه بر سوار مادرش، با همراه كودكي در كه نداشت ترديدي دازا فرمينا
 داد مي پاسخ همواره دازا لورنزو ولي كرد، تعريف پدرش براي بار چند را ماجرا اين شد، بزرگتر كه هنگامي البته. است كرده عبور
 :گفت مي. ندارد امكان چيزي چنين كه

 موقعي از پيش سال پنج مسافرتي، چنين ولي دارد، واقعيت البته گويي مي تو آنچه. آورم مي خاطر به خوب را مسافرت آن خودم ـ
 .بيايي دنيا به تو كه شد انجام

 آن از كه گشتند باز بندري همان به آور، عذاب و طوفاني شب يك گذاشتن سر پشت از پس سواري بالون پيشتازان بعد روز سه
 .كردند استقبال ملي قهرمانان همچون آنها از و داشتند حضور بندر در مردم از زيادي عده. بودند كرده عزيمت

 هاي نشانه متوجه فاصله همان از بود، ايستاده دور چندان نه مسافتي در و كرده پنهان جمعيت ميان در را خود كه آريزا فلورنتينو
 اوربينو خوونال دكتر كه ديد اي ويژه مراسم در دوچرخه بر سوار را زن كه روز همان عصر ولي شد، دازا فرمينا چهره در وحشت
 .نداشت وجود او چهره در هراس از اي نشانه بود، كرده پرداخت را آن برگزاري هزينه

 كوچكي چرخ چنين نظير. داشت كوچكي بسيار عقب چرخ و بزرگ بسيار جلو چرخ كه بود عجيب اي دوچرخه بر سوار دازا فرمينا
 كه داشت تن بر گشادي شلوار. بود نشسته آن روي فرمينا و شده تعبيه جلو چرخ روي دوچرخه زين. شد مي ديده سيركها در تنها
 راندن در را دازا فرمينا مهارت كسي حال، اين با. كرد مي آشفته نيز را فلورنتينو ضمن در و نمود مي نامناسب سالخورده زني براي

 .كرد نمي نفي عجيب دوچرخه

 خاطراتي چنين. شود برانگيخته اشتياقش و بكشد تصوير به ذهن در را ديگري رويدادهاي آريزا فلورنتينو شد موجب صحنه آن
 .ديد مي دازا فرمينا چهره در كه خويشتن، در نه را زمان پاي جاي او انگار ولي داشت، زمان رحمي بي و عمر سريع گذر از نشان

 گاه هر. نشست تاريك نيمه و دور، خلوت، اي گوشه در. بود مانده جاي بر استعمار دوران از كه رفت سانچو دون مهمانخانه به شبي
 كه افتاد دازا فرمينا به چشمش ديواري، بزرگ آينه در ناگهان. نشست مي گوشه همان در آمد، مي مهمانخانه به غذا خوردن براي
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 مي وضوح به آريزا فلورنتينو كه بود محلي در فرمينا صندلي. بودند نشسته بزرگي ميز سر بر ديگر زوج دو با همسرش با همراه
 .ببيند آينه در را او وقار و زيبايي توانست

 ترك هنگام در. شد عزيمت آماده دوستانش با همراه و برخاست جاي از مشروب، ديگر ليوان چهار نوشيدن از پس دازا فرمينا
 به بود، زده همراهش كه تندي و گوناگون عطرهاي عليرغم عطرش خوش رايحه كه گذشت فلورنتينو نزديك از چنان مهمانخانه

 .داد تكان را او و رسيد مرد مشام

 وعده و گذاشت مي فشار زير را او رفت، مي مهمانخانه صاحب سراغ به روز هر آريزا فلورنتينو سال يك مدت بعد، به شب آن از
 فلورنتينو، احساسات از اطالع خاطر به نه مرد، آن ولي بخرد، را ديواري آينه بتواند تا داد مي ديگري نفيس وسايل و پول پرداخت

 ديگري جفت و شده ساخته ونيزي هنرمندان توسط آن شده كاري كنده و زيبا چوبي قاب كه فروخت نمي را آينه اعتقاد اين با بلكه
 سرانجام البته. است آمده آينه سر بر چه زن، اين مرگ از پس دانست نمي كسي و بوده فرانسوي ملكه آنتوآنت ماري نزد كه دارد

 اتاق در و برد خانه به را آينه سال، يك گذشت از پس و كمياب و گرانبها سنگ دو اهداي با و شد پيروز معامله اين در فلورنتينو
 فرمينا اينكه و يار تصوير داشتن نگه زنده و حفظ دليل به بلكه آن، شده كاري كنده نفيس قاب خاطر به نه. آويخت ديوار به خواب،
 .است داشته حضور مجازي طور به آن در ساعت يك از بيشتر دازا،

 و راحت چنان دو هر گامهاي. است زدن قدم حال در اوربينو خوونال دكتر دست در دست كه ديد مي را دازا فرمينا همواره فلورنتينو
 خواستند مي كه كردند مي درنگ هنگامي تنها و رفتند مي پيش آرامي به ، بودند گسترده پايشان زير فرشي انگار كه بود همĤهنگ

 شانه روي را دستش نيز گاهي و داد مي دست گرمي به او با آريزا، فلورنتينو مشاهده با بار هر دكتر. كنند احوالپرسي و سالم كسي با
 خاطراتي نكند گمان فلورنتينو كه دهد نشان رفتاري و دارد نگه دور اندكي را خود كوشيد مي هميشه دازا فرمينا ولي گذاشت، مي او
 كوشيد مي فلورنتينو سو يك از. يافت مي ادامه متفاوت دنياي دو در آنان زندگي. دارد وجود ذهنش در هنوز نوجواني دوران از

 اين با. شد مي دور او از و گذاشت مي عقب به گامي دازا فرمينا ديگر، سوي از و برساند، دلدار به را خود و بردارد بلندي گامهاي
 در كه دريافت هنگامي را موضوع اين. است نجابت دادن نشان و آبرو حفظ منظور به زن رفتار كه دانست مي خوبي به مرد حال،

 مراسم آن در. كرد شركت كشتي يك انداختن آب به مراسم در عمويش دوازدهم لئون نماينده عنوان به شهر سازي كشتي كارگاه
 .داشتند حضور شهر ممتاز طبقه افراد و محلي مقامات اغلب مهم،

 كه بود مهمانان از پذيرايي حال در رسيد، مي مشام به آن از تازه رنگ و قير رايحه هنوز كه كشتي بزرگ تاالر در آريزا فلورنتينو
 ديد فلورنتينو. كردند پيروزي مارش نواختن به شروع موسيقي دسته افراد. كرد جلب را او توجه عرشه، روي زيادي همهمه ناگهان

 زير احترام، گارد پوشيده يونيفرم مردان مقابل از و خرامد مي باستاني، هاي ملكه همانند شوهرش دست در دست دازا فرمينا كه
 و دست لرزش بر شد موفق زحمت به صحنه، آن مشاهده با فلورنتينو. گذرد مي ، زيبا گلبرگهاي و رنگين كاغذي پرچمهاي از باراني
 كاله لباس،. رفتند مي پيش به حاضران هلهله ميان در و دادند مي تكان دست مهمانان سوي به محبوب، شوهر و زن. كند غلبه پايش

 باخبر ديگران حال از تا انداخت نمي نظر اطراف به كسي كه كرد مي توجه جلب و بود زيبا چنان دازا فرمينا بلند پاشنه كفشهاي و
 .شود

 كه كشتي متوالي بوق سه و باشكوه آتشبازي موسيقي، آواي حاضران، هياهوي ميان در محلي ارشد مقامات با همراه آريزا فلورنتينو
 .كند استقبال دو آن از تا ايستاد انتظار به پل روي كرد، دود از پر را اسكله
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 توجه مورد كه بخشيد مي را احساس اين مقابل طرف به همواره كه هميشگي مؤدبانه رفتار و گرمي همان با اوربينو خوونال دكتر
 زيبايي يونيفرم كه كشتي ناخداي با نخست. آمد مي جلو و داد مي دست حاضر مقامات همه با ترتيب به است، گرفته قرار فراوان
 و همسرش، و شهردار داشتند، حضور همسرش با كه فرماندار اعظم، اسقف با سپس بود، ايستاده حاضران صف جلو در و داشت

 دانست نمي. يافت آريزا فلورنتينو برابر در را خود ناگهان داد، دست فرمانده با اينكه از پس دازا فرمينا. نظاميان فرمانده سرانجام
 :پرسيد دازا فرمينا از و كرد دخالت نظاميان فرمانده لحظه همان در. دهد نشان بايد واكنشي چه

 شناسيد؟ مي را ايشان ـ

 و بود افتاده اتفاق نيز آن از قبل برخورد، نوع اين. آورد پيش ساختگي لبخندي با را دستش تنها منفي، نه و داد مثبت پاسخ نه زن
 و گرفت را زن دست بنابراين. باشد داشته فرمينا جايگاه و مقام مناسب رفتاري كوشيد آريزا فلورنتينو. افتاد اتفاق هم آن از پس

 روش اين شايد انديشيد كه زماني ولي آمد، مي تحقيركننده بسيار مرد نظر به دازا فرمينا رفتار چند هر. زد بوسه آن بر مؤدبانه
 در عشق آتش و بازگشته نوجواني دوران شوق و شور كرد احساس بالفاصله باشد، عشق رنج كردن پنهان منظور به ستمگرانه،
 را هايشان نامه كه را مكانهايي و ، اوانجليوس لوس پارك دازا، فرمينا خانه گذشته، خاطرات ديگر بار است، شده ور شعله درونش

 منتظر و نشست مي دخترك ديدن لحظه يك آرزوي در پارك در چگونه كه آورد ياد به. كشيد تصوير به ذهنش در دادند، مي قرار
. باشد داشته همĤهنگي آيد، مي پيش آنچه با كوشيد مي و كرد مي تحليل ديگر اي گونه به را رويدادها دازا فرمينا ولي. ماند مي

 دست يا كند پيدا راه المانگا در آنها خانه به طريقي به گرفت تصميم دليل همين به شايد. نداشت دوري طاقت ديگر آريزا فلورنتينو
 .بكشد انتظار و بيابد را جايي آن برابر در كم

 مي اي محوطه به نهر اين. كرد مي جدا مسكوني منطقه از را آن نهري كه داشت قرار شهر از دور اي جزيره در اي ناحيه المانگا
 پل دوران، آن از پس. شد مي پناه بي دلدادگان پذيراي استعمار، دوران در يكشنبه روزهاي در و بود كاكائو درخت از پر كه پيوست
 روي روشنايي، ايجاد براي چراغهايي. بود شده ساخته آجر از پلي آن جاي به و ريخته فرو اسپانياييها توسط شده ساخته سنگي
 .گذشتند مي پل روي از آنها نور زير شدند، مي كشيده قاطر توسط كه گاريهايي و بود شده نصب پل خيابان

 خوابي بي و ناراحتي دچار بود، شده ايجاد هايشان خانه نزديك كه برقي نيروگاه توسط شده ايجاد صداي از آغاز در المانگا ساكنان
 دكتر هاي توصيه و اعتراضها. شوند مواجه معضلي چنين با كردند نمي تصور هرگز ، ساختند مي را نيروگاه كه كساني. شدند مي

 انگار ولي. كنند استراحت بتوانند مردم تا شود مسكوني غير و دور مكاني به نيروگاه انتقال موجب نتوانست هم اوربينو خوونال
 و شد منفجر وحشتناك غرشي با نيروگاه بخار ديگ شبي زيرا كند، اجابت را درخواستش گرفت تصميم و شنيد را او صداي خداوند
 سالن بزرگترين: خورد هدف به درست و گذشت ها خانه فراز از ، رفت آسمان به ديگ هاي تكه. كرد ايجاد شديد اي لرزه زمين

 .شد كوبيده هم در خوليان سان صومعه اجتماعات

 كه كرد اشاره امر اين به توان مي رويداد، اين معجزات از. شد تخليه نو سال آغاز در نيروگاه شده ويران تأسيسات ترتيب اين به
 .رساند قتل به بودند، گريخته زندان از روز همان كه را زنداني چهار شب، آن در شده منفجر ديگ از هايي تكه

. كردند بنا آنجا در را هايشان خانه اشراف، از گروهي تريج به زيرا نبود، دلدادگان جايگاه ديگر مدتي از پس المانگا آرام محوطه
 آنجا در كه هايي خانه. بود كننده دلتنگ فصول همه در و الي، و گل از پر زمستانها در خاكي، تابستانها در منطقه آن خيابانهاي

 نمي تحول، و تغيير اين و كردند مي فرش موزاييك با معموالً را ها خانه ايوان. داشتند زيادي فاصله هم با اغلب شد، مي ساخته
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 هاي درشكه با گاهي عصر نفري دو گردشهاي دوران، آن در چند هر. برانگيزاند ناحيه آن در حضور براي را عشاق اشتياق توانست
 متداول شود، همگان توجه جلب موجب تا كردند مي تزيين ويكتوريا دوران هاي كالسكه شيوه به را آنها كه اسبي تك اي كرايه
 در. كنند تماشا را اكتبر ماه دلگير و رنگ سرخ آسمان تا رفتند مي اي تپه باالي به ها درشكه همين با دلدادگان معموالً. بود شده
 همان در اگر. رفتند مي سو آن و سو اين به شكار كمين در كه خوردند مي چشم به دريايي سگهاي آب، درون و صومعه مدرسه كنار

 را آن بتوان دست كردن دراز با رفت مي گمان كه رسيد مي نظر به نزديك چنان گذشت، مي آنجا از پيما اقيانوس كشتي لحظات
 .كرد لمس

 اينكه بدون و كرد مي كرايه را ها كالسكه همان از يكي دفترش، در آور كسالت روز يك گذراندن از پس آريزا فلورنتينو معموالً
 دورافتاده و فرعي راههاي از ساخت مي وادار را ران كالسكه مردم، نگاه از پنهان و رفت مي فرو صندلي در بزند، كنار را آن سقف
 قدم اطراف باغهاي موز درختهاي ميان در كه بود دختراني و زنان به مخفيانه كردن نگاه سواري، درشكه اين از او هدف تنها. براند
 كالسكه بر سوار را آنها فلورنتينو و گشتند مي باز خانه به ظهر از بعد پنج ساعت از پيش اندكي دازا فرمينا فرزندان. زدند مي

 آنها منزل به بيماران عيادت يا كليسا به عيادت براي و آمد مي بيرون خانه از اوربينو خوونال دكتر هم آن از پس. ديد مي خانوادگي
 .ببيند را دازا فرمينا نتوانست هم بار يك حتي فلورنتينو آمد، و رفت سال يك حدود در. رفت مي

 داشت، درشكه بر شدن سوار قصد كه هنگامي ژوئن، ماه تند باران از گريز منظور به آريزا فلورنتينو روزها از يكي ظهر از بعد در
 اتفاق، اين كه شد متوجه ناگهان برخيزد، الي و گل ميان از خواست مي كه همچنان. كوبيد زمين بر را او و خورد ليز اسب پاي

 :زد فرياد و داد كف از اختيار نبرد، رازش به پي چي درشكه كوشيد مي اينكه با. است افتاده اوربينو دكتر خانه برابر در درست

 . نه اينجا ولي نداره اشكال خواهي مي كه ديگري جاي هر!  نه اينجا لطفا - 

 موجب ، كار همين ولي. كند بلند زمين از را حيوان كوشيد ، اسب افسار گرفتن بدون آزيرا فلورنتينو آزردگي از هراسان چي درشكه
 ديگري درشكه تا ايستاد خيابان كنار در و باران زير اي اندازه به و آمد بيرون درشكه از ناگريز فلورنتينو. شد درشكه ميله شكستن

 ، خانه داخل از اوربينو دكتر خدمتكاران از يكي ، دوم درشكه آمدن از پيش. رساند اش خانه به و كرد سوار را او ، رسيد راه از
 داخل به لباسهايش الي و گل زدودن براي كرد دعوت او از و آورد چتري برايش ، ديد مناسب نا وضعيت آن در را آزيرا فلورنتينو

 ولي ، برود اوربينو دكتر خانه به بخواهند او از روزي كه ديد نمي نيز روياهايش در حتي فلورنتينو البته.  بماند منتظر ايوان در و بيايد
 .نبيند را او دازا فرمينا هرگز داد مي ترجيح ، داشت كه بدي وضع و سر دليل به

 در ، مذهبي فرايض دين اداي براي معموال ، كردند مي زندگي شهر قديمي قسمت در اش خانواده و اوربينو دكتر كه دوراني در
 را دوستانشان از تعدادي گاهي ، مسير در و كردند مي طي كالسكه با را كليسا تا خانه فاصله ، يكشنبه روزهاي صبح هشت ساعت

 نمي جامع كليساي به ديگر آنها ، شد ساخته آن كنار در گورستاني و ساحل كنار در ديگري كليساي اينكه از بعد ولي ، ديدند مي هم
 .شود برگزار بود قرار اي ويژه مراسم اينكه مگر ، يافتند مي حضور المانگا كليساي همان در بلكه ، رفتند

 كساني تماشاي به و يافت مي حضور پاروكيا كافه در يكشنبه روزهاي معموال و نداشت خبر تحولي و تغيير چنين از آزيرا فلورنتينو
 ماه يكشنبه چهار ، بعد به آن از و شد امر اين متوجه ، بعد چندي سرانجام. شدند مي خارج آن از يا وارد كليسا به كه ميشد مشغول

 . ديد مي دازا فرمينا حضور بدون و فرزندانش با همراه را اوربينو دكتر آنجا در. رفت جديد كليساي به را اوت
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 خودشان حتي و گذشته در خويشاوندان براي المانگا ساكنان.  رفت كليسا جنب نوساز گورستان به ، ها يكشنبه همان از يكي در
 آنها روي سنگهايي و شده واقع هم كنار در كه ديد را آماده مقبره دو ناگهان فلورنتينو.  بودند ساخته زيبايي و شكوه با هاي آرامگاه
 كنار در همچنان:  خواند را اولي متن. بود خالي مرگ تاريه جاي ولي ، خورد مي چشم به تولد تاريخ سنگها روز. بودند گذاشته
 .دالكاله اوربينو و دازا فرمينا پروردگار حمايت سايه در و يكديگر

 معموال كه كريسمس جشن در حتي.  نكرد شركت مذهبي و اجتماعي مراسم از يك هيچ در دازا فرمينا ، سال هاي ماه ساير در
 اجراي نخست شب در ويژه به او خالي جاي. نبود ، درخشيد مي جمع ميان در خورشيد چون و يافت مي حضور شوهرش با همراه
 ميان در را خود آزيرا فلورنتينو ، نمايش پرده دو بين تنفس ميان در. خورد مي چشم به ديگر جاي هر و هميشه از بيشتر اپرا نمايش
 ژوئن ماه هاي شب نيمه از يكي در را فرمينا كه بودند مدعي آنها اغلب. زدند مي حرف دازا فرمينا مورد در همگي كه يافت جمعي
 و سر بر سياهي تور شب نيمه آن در گفتند مي همچنين. برود پاناما به تا شد گونارد پيماي اقيانوس كشتي بر سوار كه اند ديده

 .بدارد پنهان ديگران از ، كرد مي تهديد را او هستي كه را آوري عذاب بيماري هاي نشانه احتماال تا بود انداخته صورت

 :پرسيد مردي

 ؟ جيست او بيماري ؟ شده اسير بيماري دام در چگونه ، انگيز شگفت نيرويي چنان با زني - 

 : داد پاسخ ديگري مرد

 .سل بيماري - 

 آن از بعد روز كه شبي در و شوند مي مرموزي هاي بيماري دچار معموال اشراف طبقه به وابسته مردم كه داسنت مي آريزا فلورنتينو
 است قرار كه هايي جشن نتيجه در و كنند شركت آنان خاكسپاري مراسم در بتوانند مردم همه تا ميرند مي ، است مهمي تعطيلي
 مي مجالس و محافل نقل فريادشان كه كشند مي درد مرگ از پيش چنان نيز گاهي. دهند مي دست از را اعتبارشان شود برگزار
 به اغلب. داشتند مي نگه دور انظار از را خود و گزيدند مي عزلت كوشه كردن توبه براي معموال ثروتمندان گذشته آن از.  شود

 خداوند كه ماندند مي سرنوشتي منتظر و كردند مي حبس را خود بزرگ و رنگ سفيد اتاقي در و رفتند مي ادونتيستها بيمارستان
 اتاق شدن خالي از پس. بشتابند مرگ استقبال به يا يابند بهبود يا تا ماندند مي اي اندازه به نقطه همان در. بود كرده مقدر برايشان

 مورد اتاق ساكن مردن دليل به رايحه اين بگويد توانست نمي كسي ولي ، رسيد مي مشام به فنيك اسيد تند بوي ، رنگ سفيد
 .بيمار بهبودي از پس آن عفوني ضد خاطر به يا است استفاده

 خواهند مي انگار كه كردند مي رفتار محبت و مهر با آشنايانشان و دوستان ، خويشاوندن با چنان گشتند مي باز خانه به كه كساني
 به هايي بخيه نيز آنان از تعدادي شكم روي. كنند جلب ، است گرفته قرار اختيارشان در كه نعمتهايي از قدرداني به را آنان توجه
 ، آمدند مي مالقات براي كه خويشاونداني حضور در. است دوخته را آنها نخ و سوزن با دوزي پينه انگار كه خورد مي چشم

. پرداختند مي نشيني گوشه دوران خاطرات شرح به سپس و دادند مي نشان حاضران به را ها بخيه جاي ، زدند مي باال را لباسهايشان
 اتفاق طبيعي طور به گاهي و بوده دارو مصرف مناسبت به گاهي بيهوشيها اين.  نداشتند ، بودند بيهوش كه زمانهايي از اطالعي البته
 .افتاد مي
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 رقم كساني براي سرنوشت بدترين.  نداشت اطالعي ، گشتند نمي باز هرگز كه بيماراني هاي خاطره يا سرنوشت از كس هيچ ولي
 دست از را جانشان سل بيماري اثر بر آنكه از پيش و ماندند مي محبوس پنجره و در بدون هاي چادر در و عزلت در كه خورد مي

 .مردند مي اندوه شدت از بدهند

 حاضر فلورنتينو. باشد داشته درست انتخابي توانست نمي بزند، حدس آريزا فلورنتينو شخص را دازا فرمينا سرنوشت بود قرار اگر
 مراجعه كسي چه به دانست نمي. رسيد مي نتيجه به كمتر كوشيد مي بيشتر هرچه. باشد ناگوار بسيار اگر حتي بداند، را واقعيت بود
 .بگيرد درست اطالعات و كند

 يك هيچ ولي بماند، پنهان توانست نمي رازي هيچ آمد، مي بشمار آن از عضوي هم فلورنتينو كه پيما اقيانوس هاي كشتي دنياي در
 هر ساكنانش كه اي منطقه در. دانست نمي چيزي باشد، انداخته سر بر توري كه پوش سياه بانوي درمورد خبري آن اعضاي از

 فرمينادازا از كسي ميشد، اشراف به مربوط اگر ويژه به كردند، مي بيني پيش و زدند مي حدس گرفتن شكل از پيش را رويدادي
 .نداشت درستي خبر

 عمومي هاي جشن يا مذهبي مراسم در شركت به اشتياقي اينكه بدون و داد ادامه المانگا به آمدهايش و رفت به آريزا فلورنتينو
 در چيز همه. رسيد مي اثبات به او توسط شده شنيده ماجراي صحت زمان گذشت با. يافت مي حضور درآنها معموال باشد، داشته
 .فرمينادازا نشدن ديده مگر داشت، عادي حالت اوريينو دكتر خانه

. يافت نمي كنجكاوي براي دليلي يا نداشت، اطالعي آنها از يا كه ميشد مواجه اي تازه رويدادهاي با هايش جو و درجست فلورنتينو
 ميز سر بر را او متوالي هاي سال كه آورد مي خاطر به آريزا فلورنيتو. بود زادگاهش در دازا و لورنزو مرگ رويدادها، اين از يكي

. خاست برمي گلويش از خرخر صداي گاهي كه زد مي حرف اي اندازه به مرد. است ديده مي پاروكيا كافه در بازي درحال و شطرنج
 با هرگر ديگر گذشته، قرن در پاروكيا كافه در رو در رو مالقات از پس. بود كرده بداخالق و تندخو را او وزن افزايش و پيري غبار
 پسرك ي كينه همچنان اوريينو دكتر با دخترش ازدواج از پس حتي دازا لورنزو كه نداشت ترديدي فلورنتيو. بودند نزده حرف هم

 از اطالع براي هرحال به. نبود لورنزو ي كينه از كمتر نيز فلورنتينو قلب در شده انباشته بغض البته. است داشته دل در را مزاحمي
 .بود او پدر از خبر گرفتن و پاروكيا به رفتن راه، بهترين دازا فرمينا وضعيت و حال

 مي شطرنجباز رقيب دو و چهل برابر در تنه يك آمور، دسنت خرميا كه بود زماني در درست پاروكيا، كافه در آريزا فلورنتينو حضور
 مي پنهان فرمينادازا زندگي واقعيت لورنزو مردن با هرچند. شد مطلع لورنزودازا مرگ از ترتيب، اين به. كرد مي مبارزه و نشست
. كند باور بود، شنيده كه گونه همان را فرمينا و بيمارستان ماجراي شد مجبور درنتيجه. داشت همراه را فلورنتينو شادي ولي ماند،
 )).ميرند نمي هرگز بيمار، زنان)(بود معروف المثل ضرب اين او اميد تنها

 از زودتر بميرد، دازا فرمينا روزي باشد قرار اگر كه ميداد دلداري خود به گرفت، مي دربر را وجودش سراسر اندوه كه روزهايي
 .رسيد خواهد خودش گوش به خبر اين همه،

 زادگاه دماريا، فلورس روستاي فرسنگي نيم در اي مزرعه در او. بود سالم و زنده فرمينادازا زيرا نشد، محقق هرگز امر اين ولي
 كند زندگي جنجال و هياهو و معاشرت بدون و ديگران از دور مدتي تا بود رفته آنجا به. برد مي سر به خود دختردايي براندا هيلده
 بحرانهايي با ناگهان مشترك، زندگي سال چندين از پس. بود گرفته انجام شوهرش نظر با كامال و مجادله و دعوا بدون كار اين
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 در فرزندانشان كه درحالي و سالخوردگي دوران در رفت نمي انتظار هرگز. نداشتند موقت جدايي جز اي چاره كه بودند شده مواجه
 چنين كه شوند مواجه بدبختيهايي با ناگهان داشتند، مادر پدرو سوي از بيشتري رسيدگي و مراقبت به نياز و بودند شكوفايي اوج

 عاقالنه، تصميمي اتخاذ و مثبت و سازنده بحثهايي از پس فرمينا و اوريينو دكتر خوشبختانه. كند دور يكديگر از و غافلگير آنهارا
 از پس كه نكردند مطرح هرگز نه، يا بود خواهد ميسر آنها زندگي ادامه آينده در دانستند نمي والبته برگزيدند را موقت جدايي
  به دوران همين در حتي يا دوري مدتي

 دكتر و رفت خواهد كجا به دانست نمي. نداشت رفتن جز راهي و بود شده شديدي خشم دچار دازا فرمينا. بمانند وفادار يكديگر... 
 .شود همسرش رفتن از مانع توانست نمي كرد، مي گناه احساس ماجرا اين در اينكه دليل به نيز اوربينو خوونال

 با نه ديگران، به دادن اطالع بدون بود، انداخته اش چهره و سر روي سياهي تور كه حالي در دازا فرمينا ژوئن، ماه شبهاي از يكي در
 ناگا دالسيه خوان سان عازم معمولي، و قيمت ارزان كشتي يك با بلكه برود، پاناما به بود قرار كه گونارد پيماي اقيانوس كشتي
 حضور هواي اندازه به. كرد مي دلتنگي احساس خيلي بود، مانده دور آنجا از كه طوالني مدتي در. شد خود نمو و رشد محل و زادگاه

 دوران، آن در. باشد همين شوهرش، با درگيري براي هايش بهانه از يكي شايد كرد مي تصور خودش كه داشت را ناحيه آن در
 را زن عزيمت اوربينو، خوونال دكتر و دازا فرمينا دليل همين به و نبود مرسوم امري زادگاه، براي دلتنگي بهانه به شوهر و زن جدايي

 .ندادند اطالع ديگران به ناگا، دالسيه خوان سان به

 با ديدار و هوا و آب تغيير براي كه داد توضيح فرزندانش به گرفت، را خود آور حيرت و ناگهاني تصميم دازا فرمينا اينكه از پس
 كه اوربينو دكتر. نداشت بازگشت قصد هرگز كه بود اين واقعيت ولي. ماند مي آنجا در ماه سه و رود مي آنها خانه به براندا هيلده

 رفت كنار راه سر از بسيار تواضع با است، ناپذير برگشت بگيرد، تصميمي هر دانست مي و داشت آشنايي همسرش رفتار و اخالق با
 .است شده گرفته نظر در برايش خداوند طرف از تنبيهي كرد مي تصور. شد تسليم سرنوشت و قضا به و

 و زن كه بود نشده محو ديد گستره از انداز بار افق در كوچك كشتي چراغهاي هنوز منتظره، غير و تندخويانه جدايي اين عليرغم
 ويژه به و يكديگر وضعيت از اطالع براي دو هر دوري، زمان مدت در چند هر. شدند پشيماني و ندامت دچار شدت به شوهر

 كنار در دوباره حضور براي راهي نتوانستند بعد، سال دو تا ولي داشتند، اي مكاتبه ارتباط هم با و كردند مي نگاري نامه فرزندانشان
 .نيايد وارد لطمه طرفين، از يكي غرور و شخصيت به كه بيابند هم

 ناحيه همان عازم تابستاني، تعطيالت گذراندن براي اوربينو دكتر فرزندان دماريا، فلورس به دازا فرمينا عزيمت از پس سال دو
 پدرش براي پسر كه هايي نامه در موضوع اين. است خشنود و راضي تازه، زندگي از كه كرد مي وانمود كم دست دازا فرمينا. شدند
 .شد مي بيان آشكارا نوشت، مي

 همراهي را او بسياري زائران. رفت دماريا فلورنس به مذهبي امور انجام براي رنگ سفيد قاطري با ريوهاچارا اسقف زمان، همان در
 دوره دستفروشان. افزودند مي امر هيجان بر سنج و آكوردئون نواختن با كه آمدند مي آنان دنبال به هم نوازندگاني. كردند مي

 بود شده افرادي اقامت محل ناحيه، آن در موجود هاي طويله و اصطبلها همه تمام، روز سه. دادند مي ارائه دعا و طلسم و غذا گرد،
 خواستند مي بلكه نبود، شفا گرفتن به اميدواري آنان، حضور دليل. بودند ديگر عضوهاي نقص داراي يا الل، و كر نابينا، اغلب كه

 .دهد مي انجام آسا معجزه و انگيز شگفت اعمالي صاحبش، مشاهده محض به حيوان اين كه بود شده شايع. ببينند را سفيدرنگ قاطر
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 به و داشت معاشرت كاله دال اوربينو دكتر خانواده افراد با همواره آمد، مي حساب به ساده كشيشي كه زماني از هاچارا ريو اسقف
 صحنه ، مردم شوق و شور و شادي به توجه با مراسمي در نيز، شد اسقف اينكه از پس. شد مي دعوت غذا صرف براي مهمان عنوان

 امور درباره تنها غذا صرف هنگام در. داشت حضور آنجا در نيز فرمينا كه رفت براندا هيلده خانه به ناهار صرف براي و كرد ترك را
 كار اين از زن. كند توبه و اعتراف گناهانش به تواند مي تمايل صورت در داد اطالع دازا فرمينا به آن، از بعد ولي زدند، حرف دنيوي
 مرتكب گناهي كه داشت اظهار قاطعانه حال عين در و نخورد بر اسقف به كه اي گونه به مهرباني از سرشار لحني با و ورزيد امتناع
 خواهد همگان گوش به كار اين خبر دانست مي كند، توبه و اعتراف خواست مي دلش دازا فرمينا. كند توبه بخواهد كه است نشده
 .باشد نداشته گونه اين رفتاري داد ترجيح نتيجه در. رسيد

 در واقعي مقصر بلكه نكرده، قصوري هيچ كننده ناراحت و تلخ زندگي سال دو ايجاد در او بود معتقد نيز اوربينو دكتر ديگر سوي از
 براي كه را كثيفي لباسهاي دارد عادت زن كه كرد بيان گونه اين را دازا فرمينا و خود ميان اختالف دليل او. است همسرش امر، اين

 يا بشويد را آنها بگيرد تصميم بتواند تا ببويد بيمارگونه وسواسي با ديگران، به چه باشد، خودش به متعلق چه گذاشته، كنار شستن
 .نه

 موضوع به اهميتي البته. بوييد مي هم را تميز و شده شسته لباسهاي حتي و داد مي انجام را كاري چنين نوجواني دوران از دازا فرمينا
. داد مي ادامه همچنان را عادتش بنابراين كند، ايجاد او زندگي در جدي دردسري كار اين روزي كرد نمي تصور هرگز و داد نمي
 اغلب شوند، جمع هم دور زنان گاه هر دانست مي دكتر. شد ناپسند عادت اين متوجه ازدواج، نخست شب همان در اوربينو دكتر
 زيادي مدت كه شوند مي مست چنان گاهي دانست مي. زنند مي حرف شوهرانشان مورد در و نوشند مي مشروب كشند، مي سيگار
 و نبود تحمل قابل برايش دازا فرمينا ناپسند عادت ولي داد، نمي امور اين به اهميتي البته. افتند مي زمين به و ندارند رفتن راه توان
 نمي نشان آنها به توجهي چندان و كرد مي تلقي شوخي نخست را شوهرش هاي گفته فرمينا. آورد مي حساب به بيماري نوعي را آن
 :گفت مي بدهد، پاسخي بود مجبور كه صورتي در و داد

 !نداده قرار من چهره روي بيهوده را بيني خداوند ـ

 سر همسايگان خانه به بود، شده گم كه او ساله سه پسر يافتن منظور به پيشخدمتها همه بود، رفته بازار به دازا فرمينا كه روزي صبح
 پسرش ردپاي. كرد حل راحتي به را مشكل برگشتو بازار از فرمينا كه يافت ادامه زماني تا جستجو كار. نيافتند او از اثري ولي زدند،

 نمي تصور كسي. بود رفته فرو شيرين و عميق خوابي به آن در كودك كه رسيد اي صندوقچه به سرانجام تا كرد تعقيب و بوييد را
 خونسردي با فرمينا كوچك، پسر يافتن چگونگي مورد در اوربينو دكتر پرسش به پاسخ در. باشد خوابيده و رفته آنجا به طفل كرد
 :بود گفته

 .كردم استفاده بوييدن شيوه از ـ

 و شرايط در بلكه رفت، مي كار به گمشده، كودكان يافتن و لباسها شستن براي گيري تصميم براي تنها نه فرمينا قوي بويايي حس
 توانايي به مشترك، زندگي طول در اوربينو دكتر. كرد مي كمك او به اجتماعي، زندگي جمله از نيز ديگري گوناگون موقعيتهاي
 اي سابقه دارابودن عليرغم دازا فرمينا كرد مي مشاهده كه ازدواج نخست ماههاي همان در ويژه به برد، پي مورد اين در همسرش

 نمي خود ميان در راحتي به را كسي و داشتند خود سنتهاي مورد در شديدي تعصب كه اشراف طبقه افراد جمع به ورود در كوتاه
 .گشود را پيشرفت راه و كرد تحميل آنان به را خود آور، شگفت نيرويي و چشمگير تالشي با چگونه پذيرفتند،
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 شوهرش لباسهاي از را بيگانه و تازه اي رايحه خانه، از خروج از پيش برود، كليسا به خواست مي كه يكشنبه روزهاي از يكي صبح
 زن با دكتر انگار. ناشناس فردي بدن بوي. بود ديگري شخص به متعلق رايحه. كرد نمي اشتباه. بوييد دوباره را لباسها. كرد استشمام
 لباسهاي كراوات، پيراهن، جليقه، كت، داد، ادامه شوهرش لباسهاي تك تك بوييدن به بسياري دقت با. بود رفته بستر به ديگري

 مربوط بلكه نبود، عطر يا گل رايحه. نداشت سابقه زندگي طول در كه رسيد مي مشام به او لباسهاي از اي رايحه. جورابها حتي و زير،
 كارها از يك كدام به مربوط كه دريابد نشد موفق ولي گشت، رايحه اين سابقه دنبال به ذهنش در دازا فرمينا. شد مي انسان بدن به
 داشته وجود تواند نمي اي رايحه چنين دكتر ظهر از بعد و صبح درس كالسهاي در دانست مي. است شوهرش روزانه هاي برنامه يا

. بزند دست كاري چنين به روز، از ساعاتي چنان در نبود حاضر عاقلي زن هيچ و نداشت وجود همخوابگي براي فرصتي زيرا باشد،
 به شود، مردان از پذيرايي آماده و كند مرتب را خواب اتاق اوليه، ساعات در نداشت حوصله كسي صبحها. بود ساده امر، اين دليل
 چنان در گذشته آن از. شد مي انجام ساعات همين در درست ناهار، پختن و روزانه مايحتاج خريد بازار، به رفتن معموالً اينكه ويژه

 و ببيند بستر در برهنه را مادر و بازگردد خانه به سنگ، اصابت از ناشي شكسته سري با خانه فرزندان از يكي بود ممكن لحظاتي،
 در را كاري چنين و كند مي پيدا همخوابگي به ميل شبها تنها شوهرش دانست مي دازا فرمينا ديگر طرف از. بيايد بار به رسوايي
 در او. بامدادي پرندگان سرايي نغمه نخستين از پيش زود، صبحهاي نباشد، ميسر اوقات اين در اگر يا دهد، مي انجام مطلق تاريكي

 :داشت مي اظهار مورد اين

 .بپوشد دوباره و آورد در را لباسهايش آدم كه دارد لذت موقع دو همين در تنها ـ

 يا آنها، خانه در بيمارانش از خوونال عيادت هنگام در كه باشد ديگري زن به متعلق توانست مي دكتر لباسهاي رايحه حساب، اين با
 راحتي به توانست نمي دازا فرمينا. شود مي منتقل او به دوستانش با كردن بازي شطرنج يا سينما به رفتن ميان بيكاري فواصل در

 و رود مي كجا به دريابد و كند تعقيب را شوهرش كه نبود زناني دسته از همچنين. دهد قرار تأييد مورد داشت، ذهن در كه را داليلي
 شوهرش رابطه امكان بررسي. داشت سوءظن بيماران از دكتر هنگام عصر عيادتهاي به همه، از بيشتر. دارد معاشرت كساني چه با
 تا بيمار، بالين بر حضور لحظه نخستين از كه داشت جداگانه اي پرونده آنها از يك هر براي او زيرا نبود، مشكل زياد بيماران، با

 و گرفت مي عهده بر هم را دفن جواز امضاي مسؤوليت حتي و كرد مي يادداشت را چيز همه او، نفسهاي آخرين شمارش هنگام
 .داد مي قرار پرونده در و نوشت مي هم را دعاها همين و خواند مي دعا متوفي، فرد روح شادماني براي

 ناگهان روزي ولي نكرد، استشمام شوهرش لباسهاي از را بويي چنان ديگر دازا فرمينا ناشناس، رايحه آن كشف از پس هقته سه تا
 روز ويژه به شدت اين و شد افزوده رايحه اين شدت بر متوالي روز چند. خورد تكان شدت به و كرد احساس را رايحه همان دوباره
 .رسيد حداكثر به بود، نشده دور همسرش نظر از اي لحظه حتي دكتر و بودند خانه در همه كه يكشنبه

 نمي هم خودش. شد وارد اوربينو دكتر كار اتاق به ناگهان سابقه، بي اي گونه به دازا فرمينا روزها، همان از يكي ظهر از بعد در
 در را شوهرش يادداشتهاي بين، ذره يك از استفاده با و يابد حضور آنجا در كه داد اجازه خود به يا افتاد فكر اين به چگونه دانست
 عكسهاي و چرمي جلد داراي كتابهاي از پر اتاقي. بود شده وارد اتاق آن به بار نخستين براي. بخواند مختلف بيماران هاي پرونده
 واقع در. بود گذشته به مربوط شده كاري كنده هاي دسته با خنجرهايي و تحصيل، دوران هاي تقديرنامه پزشكي، امور به مربوط

 با بتواند تا باشد داشته اختيار در را مكاني چنين كرد مي آرزو همواره دازا فرمينا كه آمد مي حساب به راز و رمز پر اي خلوتكده
 احساس و يافت مي بيگانه و نيافتني دست را اتاق آن هميشه فرمينا. كند برقرار جسمي و كالمي ارتباط آنجا در راحتي به شوهرش

 و دهد قرار تفتيش مورد را آن اينكه به رسد چه بزند، سر آنجا به ندارد حق كرد مي تصور.ندارد او همچون زني با مناسبتي كرد مي
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 و نگران را او كه بود حقيقتي كشف دنبال به و داشت حضور كار اتاق در حال، هر به. بياورد در سر اوربينو دكتر خصوصي كارهاي از
 بسيار تمايل،. برسد ، خواهد مي آنچه به تا بدهد ادامه تفتيش يا كنجكاوي به اينكه جز نداشت اي چاره بنابراين.  كرد مي تاب بي

 .داد مي قرار تأثير تحت شدت به را او وقار و بود غرورش از شديدتر

 از اينكه مگر داشتند، دسترسي قابل غير حريمي هميشه شوهرش، بيماران. رسيد خواهد اي نتيجه چه به دانست نمي دازا فرمينا
 به بلكه چهره، روي از نه را آنان دكتر، كه بودند ناشناس افرادي بيماران اغلب. آمدند مي حساب به خودش آشنايان و دوستان
 ميزان زبان، رنگ ها، ريه اندازه به توجه با بلكه قلب، تپش ميزان يا چشم رنگ خاطر به نه افراد اين. شناخت مي دردهايشان خاطر
 دانستند مي و داشتند ايمان اوربينو خوونال طبابت به آنها همه. داشتند ارزش پزشك براي روزي شبانه هذيانهاي و ادرار، در خون
 دكتر زبان از بودند مجبور كه رسيدند مي اي مرحله به نيز گاهي چند هر دارد، بستگي او مهارتهاي به تنها جانشان، نجات كه

 ». برد مي سر به تو ديدار انتظار در خداوند باش، آرام« : بشنوند

 اتاق از ناشايستي، كار چنين دادن انجام از شرم احساس با ، كند پيدا سرنخي اينكه بدون جستجو، ساعت دو از پس دازا فرمينا
 .آمد بيرون

 بر دكتر. شد شوهرش در اي تازه دگرگونيهاي متوجه تدريج به نمود، مي نگران و آرام نا همچنان كه حالي در فرمينا بعد، روزهاي
 كسي ديگر كه داد مي پاسخ آميز طعنه چنان شده مطرح پرسشهاي به. بود اخالق بد و گير بهانه بستر، در و اشتها كم غذا ميز سر
 .بود كوچك قفسي در اسير شيري همچون واقع در. است سابق خلق خوش مرد همان بگويد توانست نمي

 اين و آمد مي خانه به معمول حد از ديرتر شوهرش كه افتاد لحظاتي ياد به زناشويي، زندگي طول در بار نخستين براي دازا فرمينا
 ميزان بر كه شنيد مي پاسخهايي چنان يابد، دست واقعيت به كننده گمراه پرسشهاي با كوشيد مي گاه هر. داشت تداوم آمدن، دير

 و نفرت از پر حالتي با دكتر كه كرد مشاهده و پريد خواب از هراسان شبي. شد مي خاطر آزرده و افزود مي او ظن سوء و نگراني
 كه شبي همان. بود آمده سراغش به نوجواني دوران در كابوسي كه آورد مي ياد به را صحنه آن نظير دازا فرمينا. نگرد مي او به كينه
 عالوه. آميز نفرت نه داشت، عاشقانه نگاهي فلورنتينو كابوس، آن در البته. است آمده بسترش كنار به آريزا فلورنتينو ديد خواب در
 .نگريست مي خيره او به ، شب نيمه دو ساعت در و داشت حضور بستر كنار در واقعاً شوهرش بلكه ديد، نمي كابوس بار اين آن، بر

 :گفت و فشرد بالش بر را سرش زد، بستر در غلتي خوونال پرسيد، دكتر از را رفتار آن دليل دازا فرمينا كه بعد روز صبح

 !اي ديده خواب ـ

 مي احساس. كند پيدا كرد، مي جستجو را آنچه نتوانست و نيافت دست اي نتيجه هيچ به دازا فرمينا روز، چند تا نيز شب آن از پس
 عبادتهاي و مذهبي مراسم در اوربينو دكتر گذشته، هاي هفته در شد متوجه كه نكشيد طولي. شد خواهد جنون دچار زودي به كرد

 او ظن سوء بر بيشتر و بود مبهم كرد، دريافت كه پاسخي ولي پرسيد، را او حضور عدم دليل. است نداشته شركت يكشنبه روزهاي
 شركت از هرگز بعد، به سالگي هشت از شوهرش زيرا است، گرفته شكل ناخوشايند رويدادي كه نداشت ترديدي ديگر. كرد اضافه

 خود براي كه گردابي در بيشتر لحظه هر و شده گناه به آلوده دكتر كرد مي احساس. بود نكرده خودداري مراسمي، چنين در
 و اعتراف و برود اسقف يا كشيش نزد حتي نداشت قصد انگار. شود مي مرتكب بيشتري گناهان و رود مي فرو است، كرده درست
 گرفتار را خود ناگهان ولي بيندازد، مخاطره به را او عشق كه شود رنجي و درد دچار روزي نداشت انتظار هرگز دازا فرمينا. كند توبه
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 را دار زهر ماري آشيانه كه بود اين رسيد، نظرش به كه اي چاره تنها. نمود مي دشوار برايش آن از رهايي كه ديد مي مصيبتي چنان
 .بسپارد خاك به را آمده دست به خاكستر و بسوزاند

 خواب از پس روز هر مثل هم شوهرش و بود مشغول جوراب دوختن به و نشسته ايوان روي دازا فرمينا كه روزي ظهر از بعد
 تندخويي، نوع هر از عاري لحني با و زد باال پيشاني روي تا را عينكش گذاشت، كنار را دوختن كار ناگهان خواند، مي كتاب نيمروزي،

 :گفت

 !دكتر ـ

 :گفت كتاب، روي از سر برداشتن بدون بود، گذشته دوران به مربوط مشهوري رمان مطالعه در مستغرق كه خوونال

 !بله ـ

 :گفت فرمينا

 !كن نگاه مرا و بگير باال را سرت ـ

 را مطالعه عينك خواست نمي هم دلش. ببيند را همسرش خوبي به توانست نمي عينكش تار شيشه پشت از. كرد را كار همان دكتر
 :پرسيد تنها. شد مي احساس دازا فرمينا نگاه در كه بشود خشمي متوجه و بردارد چشم از

 شده؟ چه ـ

 :داد پاسخ زن

 !داني مي من از بهتر ـ

 دريافت اوربينو خوونال دكتر. داد ادامه جورابها دوختن به و گذاشت چشمانش روي را خود عينك عبارت، اين راندن زبان بر از پس
 طوفان درآمد پيش داد، مي نوازش را او قلب كه نسيمي. نبود درست او بيني پيش ولي است، رسيده پايان به نگراني دوران ديگر كه

 .بود آمده او خانه به سرانجام لينچ باربارا خانم روح انگار. آورد مي در لرزه به را درونش كه بود شديدي

 مي سر به معاينه نوبت انتظار در كه هنگامي كورديا، ميزري بيمارستان در زن آن با پيش، ماه چهار حدود در اوربينو خوونال دكتر
 چرده، سيه قامت، بلند زني باربارا. است داده روي شگرفي گسستگي او، زناشويي زندگي در كه دريافت لحظه همان و شد آشنا برد،

 سرخ پيراهني شد، ظاهر دكتر زندگي در كه روز آن. انداخت مي سايه چشمانش بر كه داشت سر بر كالهي.  بود زيبا و لباس، خوش
 ندرت به اوربينو دكتر. بود نظير بي آنجا، در حاضر زنان ساير با مقايسه در ويژه به او زيبايي. داشت تن بر خالدار و سفيد ژاكتي با
 حضور بيماري اگر زد، مي سر آنجا به گاه هر ولي نداشت، كار اين براي فرصتي زيرا پرداخت، مي بيمارستان در بيمارانش معاينه به
 همانا دارد، درمان و دارو از بيشتر تأثيري كه پزشك كار مهمترين دهد نشان شاگردانش به تا كرد مي معاينه را او يافت مي

 مهارتهايش همه از اوربينو، خوونال رسيد، رگه دو زيباي خانم به نوبت كه هنگامي بنابراين. است بيماري موقع به و درست تشخيص
 نبودند، هم گذرا و اتفاقي كه نگاههايش و رفتار متوجه شاگردانش بيماري، نوع درست تشخيص و بيمار معاينه ضمن تا كرد استفاده
 و سپرد ذهن به پرونده در موجود يادداشتهاي روي از بگيرد، او از اينكه بدون را زن خانه نشاني ذاتي، هوش از استفاده با. نشوند
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 روي زن. برود نشاني همان به داد دستور ران كالسكه به و شد كالسكه بر سوار آمد، بيرون بيمارستان از بيمار، آخرين معاينه از پس
 .برد مي لذت خنك، و تازه هواي استنشاق از و بود نشسته خانه ايوان

 به شيروانيهايش، حتي آن، جاي همه. آمد مي حساب به آنتيل در مرسوم سبك به شده ساخته منازل از واقعي اي نمونه باربارا، خانه
 ظاهر به خاصي جلوه كه خورد مي چشم به خانه ايوان و ديوارها روي زيبايي بسيار گلهاي و ها گلدان. بود آمده در زرد رنگ

 زار شوره. بود چوب از ساختمان، پايه. بودند روييده خانه ورودي درگاه طاق بر نيز خوشرنگي سرخسهاي. بخشيد مي ساختمان
 آن و طرف اين به آن در مقلد مرغ يك كه بودند آويخته شيرواني ديواره به ايوان در را قفسي. داشت قرار خانه كنار در ماالكريانزا

 .رفت مي طرف

 از اجتناب منظور به نيز ران كالسكه و آمدند بيرون بسيار هياهوي با ها بچه داشت، قرار خيابان سوي آن در كه اي مدرسه از ناگهان
. شود آنجا در دكتر حضور متوجه لينچ باربارا شد موجب ناگهاني حركت همين. كشيد محكم را حيوان افسار ناگزير اسب، رميدن

 ....با

 قهوه هم با تا بيايد اش خانه به كرد دعوت بالفاصله.  شناسد مي را او ، پيش سالها از انگار كه داد تكان دست خوونال براي حالتي.. 
 را زن دعوت ولي ، نداشت قهوه نوشيدن به تمايلي دكتر اينكه عليرغم.  بمانند راه شدن باز و ها بچه رفتن منتظر و بنوشند اي

 از راحت خواب و داد ادامه كار اين به و شنيد را آن مشتاقانه كه سخناني.  دهد گوش باربارا سخنان به تا رفت داخل به و پذيرفت
 در.  شد نمي يكنواخت هرگز و داشت تازگي برايش هميشه ، زن بخش آرامش حرفهاي.  شد ربوده ، بعد روزهاي در چشمانش

 كه شد خواهد عشق چنان گرفتار ، نزديك چندان نه اي آينده در بود كرده بيني پيش دكتر دوستان از يكي ، زناشويي زندگي اوايل
 تمسخر مورد را ها گفته اين ، داشت اطمينان خود صداقت و پاكي به كه اوربينو خوونال.  بريزد هم بر را اش خانواده اساس تواند مي
 . ديد مي منحوس بيني پيش همان گرفتار را خود ناگهان ولي ، بود خنديده او به و داده قرار

 اندام الغر و پروتستان ، سياهپوست كشيشي فرزند.  آمد مي حساب به لينچ ب جاناتان نام به كشيشي فرزند تنها لينچ باربارا خانم
 كه بود خدايي جانب از هايش موعظه.  رفت مي كريانزا ماال زار شوره مجاور نشين فقير محله به و شد مي يابو بر سوار همواره كه

 . نشود اشتباه ، شناخت مي كه خدايي با تا ناميد مي " خ " را آن اوربينو دكتر

 شد مي لكنت دچار ، ببرد كار به صحبتهايش در را طويل عباراتي خواست مي هرگاه ولي ، داشت تسلط اسپانيايي زبان به لينچ باربارا
 از پيش چندي.  گذاشت مي گام سالگي هشت و بيست به دسامبر ماه در.  افزود مي شدت به او جذابيت ميزان بر ها لكنت همين. 

 هيچ و بود شده جدا ، دهنده آزار و تلخ زناشويي زندگي سال دو از پس ، آمد مي حساب به پدرش شاگردان از يكي كه شوهرش
 : گفت مي هميشه.  نداشت وجود او در تازه زندگي تشكيل براي اي انگيزه

 . ندارم مقلد مرغ اين جز مونسي هيچ- 

 را خود تنها نه بنابراين.  كند تعبير آميز طعنه و پنهاني منظوري نشانه را زن گفته بخواهد كه بود آن از تر پريشان اوربينو دكتر
 وجدانش نيز گاهي چند هر ، آورد مي حساب به خدادادي موهبتي را آن بلكه ، كرد نمي سرزنش داد مي انجام كه كاري براي

 : داد مي هشدار

 . باشد الزم رهايي براي سنگيني تاوان ، شوم گرفتار آن در اگر كه باشد خداوند سوي از دامي ، فرصت اين شايد- 
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 بيماران چيز هيچ دانست مي.  كرد صحبت روز آن معاينه و او بيماري مورد در باربارا خانه ترك از پيش تاوربينو خوونال حال هر به
 و پزشكي مشاوره از.  كند نمي آرام و خوشحال ، اند شده دچار آن به كه خاصي بيماري نوع مورد در زدن حرف اندازه به را

 مورد در را آنچه تا شد برانگيخته زن كه داد قرار تأثير تحت را او چنان و كرد گفتگو باربارا با ، بود ديده كه هايي نشانه تشخيص
 ، ديگري كامل معاينه براي ، بعد روز ظهر از بعد چهار ساعت در داد قول عوض در نيز دكتر.  بياورد زبان بر ، داند مي خود بيماري

 او به و فهميد را موضوع زود خيلي خوونال ولي ، شد شديدي نگراني دچار ، نداشت ويزيت حق پرداخت توانايي كه زن.  بيايد او نزد
 . نيست نگراني جاي كه داد توضيح

 از ، فقير افراد درمان هزينه نهايت در كه گذاريم مي اجرا مورد به و كنيم مي ريزي برنامه اي گونه به را كارهايمان پزشكان ما- 
 . آيند مي حساب به جامعه پولدار و اشرافي طبقات از كه شود تأمين افرادي طرف

 : نوشت آن در را عبارتي چنين و گرفت دست به قلم ، گشود را يادداشتش دفتر آنگاه

 "...  ظهر از بعد چهار ساعت شنبه روز ، ماالكريانزا زار شوره مسكوني منطقه ، لينچ باربارا خانم "

 و تشخيص ، معاينه به مربوط پرونده به و خواند را يادداشت اين و رفت شوهرش كار اتاق به دازا فرمينا كه هنگامي بعد، ماه چند
 با معموالً كه است اي هرزه هاي رقاصه جمله از احتماالً باربارا انديشيد و خورد تكان ناگهان ، زن نام مشاهده با ، كرد مراجعه درمان

 كه زد حدس ، زن نشاني مشاهده از پس ولي ، روند نمي ديگر و آيند مي بندر آن به نيواورلينز از ميوه حمل مخصوص كشتيهاي
 به را شوهرش توجه تواند نمي هرگز زني چنين كه نداشت ترديدي حال هر به.  آيد مي جاماييكا از احتماالً ، است سياهپوست چون
 . برد ياد از را او زود خيلي بنابراين ، كند جلب خود

 از پذيرايي آماده را خود هنوز زن.  رفت لينچ باربارا خانه به ، شنبه روز در مقرر موعد از زودتر دقيقه ده ، اوربينو خوونال دكتر
 دوم بار براي را باربارا كه لحظه آن تا ، يابد حضور شفاهي آزمون در شد مجبور پاريس در كه زماني از دكتر.  بود نكرده دكتر

 . بود نشده اضطرابي چنين دچار هرگز ، كرد مالقات

 مي نظر به پيش از تر زيبا بسيار و بود كشيده دراز برزنتي تشكي روي ، داشت برتن نازكي و ابريشمي پيراهني زير كه حالي در زن
 كه داد مي نشان حالتش خوش گردن و سفيد دندانهاي ، خوشرنگ هاي لثه ، تيره پوست.  بود نواز چشم بسيار اندامش.  رسيد
 شوهرش لباسهاي از دازا فرمينا كه اي رايحه همان.  رسيد مي مشام به بدنش از نيز خوشي رايحه.  است تحرك پر و سرزنده فردي

 هشدار همانجا در نيز دكتر و داد مي رنج را او كه بود خفيفي درد دل ، بيمارستان در لينچ باربارا حضور دليل.  بود كرده استشمام
 . گرفت ناديده نبايد هم را خفيف هاي نشانه همين كه بود داده

 زود خيلي و شد مشغول زن دروني اندامهاي معاينه به ، كنجكاوي دليل به بلكه ، بيماري درمان منظور به نه اوربينو دكتر بار اين
 اوربينو دكتر به باربارا بدن به زدن دست از كه لذتي موج.  هستند زيبا ، بيروني اعضاي همچون نيز او دروني اعضاي كه دريافت
 مشهورترين ، اوربينو دكتر ديگر واقع در.  شد شكسته هم در و ناتوان مردي به تبديل لحظات آن در كه بود چنان ، داد مي دست

 . آمد نمي حساب به كاراييب ناحيه پزشك

 گفته و زده پس را دكتر دست او ولي ، داشت ديگري زن به را احساسي چنين مشابه كه افتاد دوري سالهاي ياد به اوربينو خوونال
 : بود
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 . هرگز ، طور اين ولي ، باشد دسترسي قابل ديگر اي گونه به شايد خواهي مي تو آنچه- 

 مشهور پزشك شد متوجه كه هم زماني.  بود سپرده دكتر دستهاي به را خود اعتراضي هيچ بدون باربارا ، زيبا ظهر از بعد آن در ولي
 : گفت ، است علم انديشد نمي لحظات آن در كه چيزي تنها به

 با اوربينو خوونال.  اند شده آنها رعايت به متعهد پزشكان كه باشد رايجي اخالقي اصول مخالف ، رفتاري چنين كردم مي تصور - 
 با را صورتش و دست.  باشند انداخته آب پر حوضي درون در لباس با را او انگار كه شد عرق از خيس چنان ، سخنان اين شنيدن
 : گفت آرام لحني با و كرد خشك اي حوله

 . اند شده درست چوب از پزشكان همه انگار كه شده نوشته اي گونه به پزشكي اخالقي اصول - 

 : گفت باربارا

 نمي ، من چون بينوا و ، سياهپوست زني به شما توجه كنيد نمي فكر ولي ، نداريد كاري چنين دادن انجام حق بگويم خواهم نمي - 
 ؟ باشد مناسب تواند

 : گفت دكتر

 . كنم فراموش را تو نتوانستم هم لحظه يك حتي - 

 بست نقش لينچ باربارا چهره بر كه شد شيرين اي خنده موجب بلكه ، نداشت دنبال به را دلسوزي و ترحم ، تكاندهنده اعتراف اين
 . كرد روشن ، نوراني پرتوي همچون را خواب اتاق و

 : داد پاسخ زن و كرد تازه نفسي ، بود شده آسوده درماندگي و وجدان عذاب از كه اوربينو خوونال دكتر

 است درست بدهم توضيح بايد اوربينو دكتر.  شدم خودم به نسبت احساستان متوجه ، ديدم بيمارستان در را شما كه لحظه همان - 
 ! نيستم احمق ولي ، هستم سياهپوست فردي كه

 منظور به اي روزنه يافتن پي در همواره.  بدهد دست از را غرورش و شود آلوده خواست نمي زن.  نبود سادگي اين به ماجرا
 داد كافي فرصت اوربينو دكتر به هرچند.  دارد هم را اي پديده چنين با شدن مواجه شايستگي كه دانست مي.  بود عشق به دستيابي

 يا بگيرد ناديده را دروني مقدس حرمتهاي كه نينگيخت بر اي اندازه به را او ولي ، دهد نشان را خود احساسات و كند عشق اظهار تا
 حتي و شد دكتر پيشروي مانع آن از پس ولي ، نداد نشان مقاومتي ، دكتر برانگيز احساس حركات برابر در ، روز آن در.  بشكند
 كه كند كاري خواست نمي ، داشت بسياري شوق و شور اينكه با نيز اوربينو خوونال.  نياورد در را لباسهايش ، بيشتر معاينات براي
 سليم عقل.  داد ادامه معاينه به جديت با و شد مسلط خود بر ، زن نخست تذكر همان با بنابراين ، شود رها دامش از اي طعمه چنين
.  كند فراهم را آن رهايي موجبات يا بخورد ناگهان را همه اينكه نه ، بزند دندان آن به گاهي و دارد نگه را طعمه بايد كرد مي حكم
 . بود همين او مرز ، برود جلوتر معاينه از بردن لذت مرحله از كه بود آن از تر ضعيف بسيار اوربينو دكتر واقع در

 ، انجيل از پر پشتي كوله يك با كه گذشت مي يابو بر سوار ، عمرش اوقات اغلب.  نداشت خوبي و مناسب زندگي لينچ كشيش
 كسي كه گشت مي باز روزي ناگهان و رفت مي سفر به ، فصل هر به مربوط متفرقه خوراكيهاي و ، پروتستان آيين به مربوط رساالت
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 ولي.  داشت وجود آن براي مناسبي توجيه البته كه آمد مي حساب به باربارا و خوونال نگرانيهاي از يكي ، امر همين.  نداشت انتظار
 ، خواندند مي بلند صداي با و دقت با را درسهايشان مدرسه شاگردان هرچند.  بود خيابان سوي آن در مدرسه وجود ، مهمتر نگراني

 خانه ، داشت قرار ديدشان گستره در كامالً كه اي منظره تنها اتفاقاً و انداختند مي بيرون به كالس هاي پنجره از هم نگاهي نيم ولي
 به را مقلد مرغ قفس تا آمد مي بيرون لينچ باربارا و ماند مي باز صبح شش ساعت از خانه هاي پنجره و درها.  بود لينچ كشيش
.  باشد سهيم ، آنها روزانه درسهاي كردن بر از در و دهد گوش آموزان دانش صداي به بتواند ، تنها پرنده تا بياويزد شيرواني حاشيه
 بر از كه را درسهايي ، آنها با هماهنگ ، كاراييبي دلنشين و زيبا نواي با كه شنيدند مي را مرغ سرايي نغمه متقابالً هم آموزان دانش
 مي انجام را خانه كارهاي ، بندد مي روشن رنگ به زيبايي روسري كه ديدند مي هم را جوان بارباراي آنها.  داد مي پاسخ ، بود كرده
 . كند مي زمزمه را مذهبي سرودهاي و ، نشيند مي صندلي روي ، آيد مي ايوان روي ها ظهر از بعد و دهد

 دو تنها.  باشند رفته هايشان خانه به مدرسه آموزان دانش كه ببينند را يكديگر ساعاتي در بودند مجبور لينچ باربارا و اوربينو دكتر
 چهار ساعت از پس يا ؛ رفتند مي ناهار صرف براي ها بچه كه ظهر از بعد دو تا ظهر دوازده بين ساعاتي در ديدار يا:  داشتند گزينه
 بود كرده عيادت نيز را خود بيمار آخرين اوربينو دكتر زيرا ، نمود مي مناسبتر دوم مورد البته.  شد مي تعطيل مدرسه كه ظهر از بعد
 . بشتابد زيبايش بيمار مالقات به ، اش خانواده افراد با همراه شام صرف و غذا ميز سر بر حضور از پيش كه داشت فرصت و

 همين و برود جايي به خود مشهور كالسكه بر شدن سوار بدون توانست نمي دكتر.  بود او شغلي موقعيت ، اوربينو ديگر مشكل
 هنگام تا ، رفت مي آنجا به او كه هايي خانه مقابل در همواره كالسكه اينكه ويژه به ، شود رسوايي موجب بود ممكن موضوع
 ، پول اندكي پرداخت با ، رفتند مي كافه يا باشگاه به كه دوستانش همانند توانست مي اوربينو خوونال البته.  ماند مي منتظر بازگشت
 را رشوه و السكوت حق پرداخت كه بود گونه اين او طبيعت.  كرد نمي كاري چنين هرگز ولي ، كند سكوت به وادار را ران كالسكه
 آيا كرد پيشنهاد و داد جرأت خود به ران كالسكه ، شد آغاز لينچ باربارا با اوربينو دكتر ارتباط كه روزي همان.  دانست نمي مجاز
 : داد او به تندي پاسخ ولي ، شد خوشحال دكتر ؟ گردد باز مقرر زمان در و بزند چرخي اطراف در و برود او نيست بهتر

 بار اين ، ندارد اشكالي ولي.  بيايد نبايد كه آيد مي بيرون دهانت از حرفهايي است بار نخستين ، ام شناخته را تو كه هنگامي از - 
 ... گيرم مي ناشنيده را سخنانت

 امكان ، خانه صاحب بيماري داشتن نگه پنهان ديگر ، كرد مي توقف اي خانه مقابل در پزشك يك كالسكه گاه هر شهري چنان در
 : افزود ادامه در دكتر بنابراين.  نبود پذير

 ! ام پذيرفته من و اي داده را پيشنهاد اين تو نشود متوجه شهر در كسي اينكه شرط به...  - 

 شد مي پياده كالسكه از ، باربارا خانه به مانده مسافتي در گاهي و گردد باز و برود داد مي دستور ران كالسكه به گاهي ترتيب اين به
 بسته ديگران دهان داشت انتظار ، كار اين با.  شد مي سوار ديگري درشكه بر ، بود زياد اگر و رفت مي پياده ، بود كم فاصله اگر. 

 و رفت مي ها داروخانه به كه بود دكتر هاي نسخه ، ماجرا رفتن لو داليل از يكي.  بود دكتر خواسته خالف بر نتيجه انگار ولي ، شود
 توانست نمي اوربينو خوونال حساب اين با. دريابند را او نشاني و بيماري نوع ، بيمار نام آساني به توانستند مي ها داروخانه مسؤوالن
 . دهد جلوه معمولي و طبيعي لينچ باربارا خانه مقابل در را اش كالسكه حضور و بماند مخفي ابد تا ارتباط كه باشد اميدوار
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 هر بودند حاضر هوسهايشان اوج در و شوريدگي هنگام در باربارا و خوونال.  شد جهنم همچون اوربينو دكتر زندگي ، بعد به آن از
 با شدند مي متوجه ، هوس آتش شدن خاموش و كار پايان از پس ولي ، دهند در تن آن عواقب به و بپذيرند جان و دل با را خطري

 بدون بكند كاري هر و بدهد قولي هر بود حاضر باربارا خانه به ورود هنگام در دكتر.  شد خواهند مواجه اي عديده مشكالت چه
 ياراي زيرا ، كرد مي موكول ديگر زماني به را قولهايش انجام همواره ، تب كردن فروكش از پس ولي ، بينديشد آنها عواقب به اينكه
.  بدهد دست از را زن ، قولهايش موقع به ندادن انجام با مبادا ترسيد مي هم طرفي از.  نداشت رسوايي از ناشي مشكالت با مقابله

 زيادي التهاب و هيجان با روز هر و انديشيد نمي لينچ باربارا جز چيزي به.  بيفزايد او با مالقات دفعات تعداد بر كوشيد مي بنابراين
.  كرد مي جذب را او باربارا تنها.  برسد كار اين به تا كرد مي فسخ را خود هاي قرار همه.  برسد فرا ديدار لحظه تا ماند مي منتظر

 رويدادي كرد مي آرزو ، رسيد مي لينچ باربارا خانه به اينكه محض به ظهر از بعد روز هر هيجان و شور و تاب و تب اين عليرغم
 كه هنگامي و شد مي شديدي نگراني دچار گذاشت مي پا محل آن به هرگاه.  شود دور آنجا از زودتر چه هر بتواند كه بگيرد شكل
 ، آموزد مي مذهبي آيات همسايگان هاي بچه به يا خواند مي انجيل و است نشسته ايوان در كه ديد مي را لينچ كشيش موي پر سر

 و يافت مي آرامش احساس ، كند تحمل را احتمالي رسوايي شد نمي مجبور اينكه از.  كشيد مي راحتي به نفسي و شد مي خوشحال
 نزد رفتن براي آميز جنون اشتياقي و شد مي ور شعله دلش در آتش ، خانه به ورود محض به ولي ، گشت مي باز خانه به سرعت به

 . بيايد ديگري ظهر از بعد هم باز كرد مي آرزو و گرفت مي بر در را او باربارا

 با لينچ باربارا كه رسيد آنجا به پروايي بي ، ماه سه از پس و رفت بين از رسوايي از ترس موضوع ديگر ، دكتر آمد و رفت تداوم با
 مالقات قرار دكتر با كه روزهايي.  آمد مي استقبال به در آستانه تا ، مشهور كالسكه شدن نزديك يا معشوق گامهاي صداي شنيدن
 كه هنگامي. شد مي چندان دو او زيبايي و كرد مي برتن چيندار و سرخ گلهاي با بلند دامني.  پوشيد مي را لباسهايش بهترين داشت
 داشت عجله عوض در ، را او ظاهري زيباييهاي نه و ديد مي را جوان زن شهامت نه كه داشت هيجان اي اندازه به ، شد مي وارد دكتر
 پس بالفاصله بلكه ، داد نمي قرار توجه مورد را زن هاي خواسته هرگز هم كار اين در.  يابد دست خواهد مي آنچه به زودتر چه هر
 مرز در را عشق طعم كرد مي گمان همواره.  گشت مي باز اش خانه به توان نا و خسته و گذاشت مي خود حال به را او ، كار پايان از

 عشق با ارتباطي هيچ كه بود جسماني تقاليي ، داد مي انجام كه كاري تنها كه حالي در ، است كرده احساس زندگي و مرگ ميان
 گناهي از شرمنده راه در.  شود خانه راهي زودتر چه هر و برسد اتمام به موقع به كارهايش همه كوشيد مي همچنين.  نداشت واقعي

 ارتكاب دليل به را پشتش و ببخشد را او كه بخواهد دازا فرمينا از توانست نمي اينكه از و كرد مي سرزنش را خود ، بود كرده كه
 اعتقادي هرگز كه كردد مي زمزمه لب زير را دعاهايي و خورد نمي چيزي خانه در معموالً.  داد مي دشنام خود به ، كند داغ خيانت

 كتابي و كشيد مي دراز رختخواب در او ، كرد مي مرتب را خانه و رفت مي راه خانه در دازا فرمينا كه حال همان در.  نداشت آنها به
 فرو سياهپوست زن عشق گرداب به و شد مي خيالپردازي دچار آنگاه.  است مطالعه مشغول كه دهد نشان تا گرفت مي دست در را
 ورود انتظار در و پوشيد مي جاماييكايي ديوانگان ويژه و بلند دامني دقيقه پنجاه و چهار ساعت در درست ، عصر روز هر كه رفت مي

 . خواند مي فرا خود نزد را او همواره ، تصوير همين و ماند مي معشوق

 و است بيمار واقعاً موقعي چه دانست مي كه بود كرده كسب اطالعات تواناييهايش مورد در اي اندازه به دكتر ، گذشته سال چند در
 و كرده مشاهده خود بيماران در را ها نشانه از بعضي و خوانده مورد اين در زيادي كتابهاي.  كند مي بيماري احساس موقعي چه

 كتابهاي متون در را آنها انگار كه زنند مي حرف هايي نشانه از ناگهان اي سابقه هيچ بدون كه ديد مي را كساني.  بود شناخته
 . اند بوده خيالي بيماريها آن همه شد مي معلوم ، الزم آزمايشهاي انجام از پس ولي ، اند خوانده آموزشي
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 طب ، كرد مي تدريس را آنها درماني روشهاي و كودكان بيماريهاي كه ره السالپتريه بيمارستان در كه اوربينو دكتر استادان از يكي
 مي بيماري احساس زماني در تنها كودكان كه بود معتقد درستي به و آورد مي حساب به واقعي و تخصصي كامالً اي رشته را اطفال
 از همواره بنابراين ، بزنند گول را پزشك ، فريبنده سخنان با توانند مي نه و خواهند مي نه هرگز زيرا ، باشند بيمار واقعاً كه كنند
 دچار گاهي ، خود زندگي از اي دوره در بزرگساالن كه حالي در.  باشند كرده احساس را آنها راستي به كه گويند مي هايي درد

 همه آن با خودش چون پزشكي كرد نمي تصور هرگز اوربينو دكتر.  اند شنيده را آن هاي نشانه تنها كه شوند مي بيماريهايي
 را خود ، پزشكي داليل به توسل با ، شود مي بيمار هرگاه ، برعكس يا ، بداند بيمار را خود و شود توهم دچار ، تجربيات و معلومات

 . بياورد حساب به سالم

 : گفت دانشجويان به جدي و شوخي به آميخته لحني با درس كالس در سالگي چهل در روزي

 

 . كند درك مرا بتواند كه است كسي ، دارم كم زندگي در آنچه - 

 

 درك را او بتواند كه بود كسي زيرا ، كرد نمي هايي شوخي چنين كسي با ديگر ، شد اسير لينچ باربارا دام بندهاي در كه زماني از ولي
 چنان را هايش ريه.  كرد مي احساس بدنش در را سالخورده بيماران هاي نشانه همان و شد مي توهم دچار اغلب ، حال اين با.  كند

 همچون كه را هايش كليه صداي.  بگويد ، كردن لمس بدون را آنها هاي اندازه تواند مي كرد مي گمان راستي به كه ديد مي آشكار
 رسيد مي گوشش به رگهايش در خون جريان صداي.  دانست مي را بدنش درون هاي غده همه جاي.  شنيد مي ، بود ها گريه خرخر

 هر كه تپيد مي اي گونه به قلبش.  آمد مي بند نفسش و پريد مي خواب از ، آب ار افتاده بيرون ماهيهاي همچون شب نيمه گاهي. 
 قلبش.  شنيد مي مقطع اي گونه به ، مدارس موسيقي گروه آهنگ همچون را قلبش تپش صداي.  بيفتد كار از داد مي احتمال لحظه
 روشهاي از استفاده جاي به.  افتاد مي كار به دوباره ، شد مي حالش شامل خداوند لطف چون ، بعد و ايستاد مي باز تپيدن از ناگهان
 … هم باز.  شد مي جنون دچار و آورد مي نظر در را خود ناتواني ، كرد مي توصيه بيمارانش به كه اي ويژه درماني

 چنين توانست مي كه كسي تنها سالگي هشت و پنجاه در. كند درك را او كه دارد نياز باربارا از غير كسي به واقعاً انديشيد مي... 
 راحت و آرام را خود وجدان او كنار در همواره كه داشتني دوست و اتكاء قابل اعتماد، مورد زني بود، دازا فرمينا دهد، انجام را كاري
 .يافت مي

 اوربينو دكتر كند، نگاهش و بگيرد باال را سرش خواست او از و كرد وقفه دچار را شوهرش مطالعه دازا فرمينا كه اي لحظه همان
 بتواند همسرش كه نبود كردني باور يا درك قابل اوربينو خوونال براي. چگونه دانست نمي ولي است، شده برمال رازش كرد احساس

 از را آن و باشد داشته رازي توانست نمي كسي شهر آن در ديگر حساب، اين با. سازد آشكار را او اسرار لباسهايش، بوييدن با
 چيني سخن دليل به ها خانواده از زيادي تعداد و شد ها خانه وارد ثابت، تلفنهاي نخستين دوران همان در. كند پنهان سايرين
 هرگز يا دادند، پس را تلفنهايشان يا بودند، شده وحشت دچار امر اين از كه نيز ديگري تعداد. پاشيدند هم از نشان و نام بي افرادي

 .نرفتند آنها نصب تقاضاي دنبال به
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 حال عين در. دهد نمي اهميتي ناشناس و گر فتنه افراد سخنان به كه دارد اعتماد او به اي اندازه به همسرش دانست مي اوربينو دكتر
. سازد آشكار را ديگران راز تا شود متوسل چيني سخن به و كند معرفي را خود كه ندارد شهامت كافي اندازه به كسي دانست مي
 انداختن و ناشناس فردي طرف از اي نامه نوشتن يعني بود، متداول و كهنه ترفند همان گذشت، دكتر ذهن از كه اي انديشه تنها

 نويسنده، واقعي هويت داشتن نگه پنهان بر عالوه زيرا بود، مؤثر روش اين. جعلي امضاي با خانه، داخل به در زير از آن، مخفيانه
 .داد مي جلوه پروردگار خواست حاصل را آمده دست به اطالعات

 مي مباهات خانواده در موجود آرامش به خوونال مشترك، زندگي سال سي مدت در. نداشت جايي اوربينو دكتر خانه در حسادت
 نمي آتش خودشان، قوطيهاي گوگرد با تماس با جز كه سوئدي كبريتهاي چوب همچون درست. بود همين هم واقعيت. كرد

 نشان واكنشي چه شود، باخبر شوهرش خيانت از ذاتي وقار و واال شخصيت آن با دازا فرمينا اگر دانست نمي ، حال هر به. گرفتند
 زود خيلي ولي. كرد را كار همين درنگ بدون بنگرد، او به و بگيرد باال را سرش گفت كه همسرش سخن شنيدن با. داد خواهد
 رودخانه خم و پيچ در كند وانمود و بيندازد پايين را سرش كه ندارد اين جز اي چاره دروني آشوب كردن پنهان براي كه شد متوجه
 جورابها، دوختن پايان از پس. نزد حرفي آن از بيشتر دازا فرمينا. بيابد اي چاره راه تواند نمي و است مانده سرگردان الكا جزيره
 .رفت خواب اتاق به و برخاست شام، پختن جهت الزم دستورهاي دادن از پس و گذاشت خياطي جعبه در را نخ و سوزن

 ديدار به ظهر از بعد پنج ساعت حدود در هرگز ديگر و بگيرد انگيز ستايش تصميمي است الزم كه رسيد نتيجه اين به اوربينو دكتر
 آخرين. بگذارد پا زير بود، داده زن به شادكامي و لذت اوج در كه را دلفريبي قرارهاي و قول همه كار اين با و نرود لينچ باربارا
 به و كرد بندي بسته دارو مخصوص كاغذهاي در را آن دكتر كه بود زيبايي تاج نيم گرفت، اوربينو دكتر از لينچ باربارا كه اي هديه
 .دارد وجود چيزي چه بسته آن در نشد متوجه هرگز چي درشكه. برساند جوان زن به تا داد اي درشكه راننده دست

 بر بدي تأثير شجاعانه، تصميم اين. نديد را لينچ باربارا تصادفي، صورت به حتي وقت هيچ ديگر اوربينو خوونال دكتر آن از پس
 جاري چشمانش از خون اشك، جاي به كه گريست اي اندازه به و كرد حبس را خود خانه دستشويي در بارها. گذاشت دكتر زندگي

 باربارا خانه به رفتن جاي به آورد، دست به فرصتي كه روزي. كند تحمل را بار فاجعه هجران دوران توانست شيوه اين به تنها. شد
 مذهبي مراسم در هم يكشنبه روز. كرد توبه سپس و اعتراف بود شده مرتكب كه گناهي به و رفت كشيش نزد او، با مالقات و لينچ

 .بود همين دهد، انجام توانست مي كه كاري ترين خردمندانه شايد. بود آسوده وجدانش ولي شكسته، قلبش. يافت حضور كليسا

 دعاهاي مورد در دازا فرمينا با بخوابد، تا آورد مي در را لباسهايش كه حالي در ، حيواني آلودگيهاي از منزه و راحت خيال با شب آن
 نهاني اسرار از چنان. گفت سخن دستشويي در پنهاني هاي گريه همچنين و افسردگي، خوابي، بي به شدن دچار هنگام در سحرگاه
 شده پا بر درونش در كه آشوبي. كشيد مي تصوير به ذهن در را سالخوردگي دوران بختيهاي تيره انگار كه زد حرف خود ارتباط
 يا كند، درك را او كه كسي با درددل يا: شناخت مي آن از گريز براي راه دو تنها كه داد مي قرار فشار تحت را او چنان بود،

 كه يافت دست آسايشي چنان به دازا، فرمينا با درددل و كشيش نزد گناهان به اعتراف از پس ترتيب، اين به. جمع در رسواشدن
 .بود شسته زناشويي زندگي عشق مقدس آب در را خود انگار

 اينكه بدون و بوييد مي گرفت، مي يكي يكي را او لباسهاي داد، مي گوش شوهرش اعترافات به شكيبايي با كه حالي در دازا فرمينا
 دكتر لباسهاي از را برانگيز ظن سوء رايحه ، شب آن. انداخت مي شستني لباسهاي سبد در كند، تغيير اش چهره يا بلرزد دستهايش
 .كرد نمي فرقي برايش البته. نكرد استشمام اوربينو، خوونال
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 با آلود، بغض لحني با را گناهش به آلوده و آشفتگي دوران ماجراي و زد زانو تختخواب كنار در شود، بستر وارد دكتر اينكه از پيش
 :داد پايان عبارت اين

 .ميرم مي روزها همين رسد مي نظرم به ـ

 :گفت آرامي به و خونسردي با بزند، هم بر پلك اينكه بدون گفته، اين به پاسخ در زن

 .تو هم رسم، مي آرامش به من هم ترتيب، اين به چون. است همين بيفتد، تواند مي كه اتفاقي بهترين ـ

 از را جواب همين و كرده نظر اظهار گونه همين مرگ مورد در اوربينو دكتر وبا، آور مرگ بيماري شيوع هنگام در آن از پيش سالها
 دادن نشان در زنان ذاتي نيروي حاصل را پاسخهايي چنين اوربينو، خوونال. رحمانه بي و كوبنده پاسخي. بود شنيده دازا فرمينا

 دانست نمي دوران آن در دكتر واقع در. دارد خورشيد دور به چرخيدن براي زمين كه شدت همان با نيرويي. دانست مي سنگدلي
 آن در دازا فرمينا حال، اين با. است شوهرش دادن دست از احتمال از او هراس داشتن نگه پنهان براي تنها همسرش، خشونت كه

 گريه هق هق صداي بعد لحظاتي. داد تكان شدت به را دكتر اي، خواسته چنين. است شوهرش دادن دست از خواستار واقعاً شب،
 تنها بلكه گريد، نمي مصيبتي هر خاطر به فرمينا همچون زني دانست مي زيرا كرد، حيرت دچار را او و رسيد گوش به همسرش
 آن در البته. است مقصد امري در كند احساس اگر ويژه به باشد، داده كف از توان خشم، شدت از كه دهد مي سر گريه هنگامي
 از نيز او خشم آتش شدن ور شعله. شد مي افزوده خشمش ميزان بر يافتن، آرامش جاي به گريست، مي بيشتر چه هر نيز حالت

 .كند جلوگيري اشكهايش ريختن فرو از توانست نمي نتيجه در و بود گناه احساس

 دازا، فرمينا چون زني كردن آرام كه دانست مي خوبي به نداشت، همسرش به دادن دلداري قدرت اوربينو دكتر لحظات آن در
 كه بگويد همسرش به توانست نمي ضمن در. باشند كرده فرو پهلويش در اي نيزه كه است ببري كردن آرام از تر سخت بسيار
 .است نمانده جاي بر آن از اثري نيز ذهنش در حتي ديگر و شده كنده هميشه براي روزي تيره ريشه

 كرد مشاهده بستر كنار روشن چراغ نور زير را فرمينا گشود، چشم اينكه از پس ولي رفت، خواب به مدتي جسماني خستگي دليل به
 شده ايجاد همسرش در اي تازه دگرگوني مدت، آن در كه بود معلوم. است باز چشمانش و كشيده دراز ريختن، اشك بدون كه

 نشأت زنانه حسادت از كه ناگهاني، اي ضربه با و نشين ته زمان، گذشت با كه احساسي. خطرناك احتماالً و دروني دگرگوني است،
 در چروك و چين همه آن مشاهده از دكتر. است شده پير ناگهان شب، همان در رسيد مي نظر به. بود شده خروشان گرفت مي

 به و بياورد فشار خود بر اينكه جز نداشت اي چاره كه شد وحشت و نگراني دچار چنان همسرش، سر در خاكستري موهاي و چهره
 .بخوابد بايد و دارد استراحت به نياز روحي و جسمي خستگي دليل به كه كند توصيه دازا فرمينا

 از ناشي لرزش بدون صدايي و آرام لحني با بيندازد، شوهرش به نگاهي اينكه بدون دازا فرمينا.  بود گذشته شب نيمه دو از ساعت
 :گفت ناراحتي، و خشم

 !بشناسم را او دارم حق من ـ

 به باري انگار كرد، سبكي و راحتي احساس هم باز آن، از پس.  بياورد زبان بر را حقايق همه اوربينو خوونال تا بود كافي جمله همين
 شده آگاه روزها آن همه رويدادهاي از دازا فرمينا كه بود رسيده نتيجه اين به. بودند برداشته هايش شانه روي از را دنيا سنگيني
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 زيرا دانست، نمي ماجرا اصل مورد در چيزي زن آن واقع در ولي. بشنود شوهرش زبان از را واقعي ماجراي خواهد مي تنها و است
 درك را رويدادها درستي به توانست نمي كه گريست مي چنان آشكارا يا دل، در يا او شد، مي مشغول ماجرا تعريف به دكتر گاه هر
 جوانمردانه رفتاري همسرش ميل مطابق بود نتوانسته مرد زيرا سوزاند، مي را دكتر زندگي كه بود داغ چنان زن، اشكهاي. كند

 تا كه بخورد سوگند راحت وجدان با سال، و سن آن در بتواند كه كند زندگي اي گونه به داشت توقع او از دازا فرمينا. باشد داشته
 به كه را مردان ساير بتواند. است مانده وفادار همسرش به همواره و برنداشته زندگي در گناهكارانه و معمول غير گامي لحظه آن

 .كند نفرين كنند، مي بازي خود خانوادگي آبروي با كه را كساني و دهد قرار سرزنش مورد كنند مي خيانت همسرانشان

 چشمان ناگهان ترسيد دكتر كه شد خشمگين چنان فرمينا است، كرده توبه و اعتراف و رفته كشيش نزد گفت خوونال كه اي لحظه
 و روند مي كليسا به كساني بود دريافته رفت، مي مذهبي مدرسه به كه دوراني همان از دازا فرمينا. بيايد بيرون كاسه از همسرش
 التيام هرگز كه سازند مي وارد زخمهايي خود خانواده به مرد چه و زن چه و اند كرده خفه خود در را تقوا كه كنند مي توبه و اعتراف

 :گفت او به دكتر، سخنان شنيدن از پس دليل همين به. است شده پاك گناهانشان كنند مي خيال اعتراف از پس ولي يابد، نمي

 .دهي مي اطالع هم مارگيرها به و روي مي بازار به البد اي، گفته من و كشيش به را چيز همه كه حاال ـ

 باد بر آنها خانوادگي شرافت و آبرو شوهرش، اعترافات از پيش زيادي مدت دانست مي. بود رسيده فرا راه پايان دازا فرمينا براي
 شود مي كوبنده اي اندازه به مردم، سخنان در موجود هاي طعنه كه نداشت ترديدي. است مجالس و محافل نقل آنها رسوايي و رفته
 از بيشتر آنچه. بود خواهد شوهرش بار خيانت سرگذشت شنيدن از ناشي درد برابر در استقامت از تر سخت بسيار آن، تحمل كه

 !پوست سياه زني بود، زن آن پوست سياه رنگ داد، مي رنج را او موارد ساير

 :كرد اصالح را او گفته دكتر

 !رگه دو زني ـ

 رسيده فرا دنيا پايان كرد مي تصور دازا فرمينا. بود نمانده ها جمله آوردن زبان بر درست يا زن هاي گفته اصالح براي فرصتي ديگر
 :داد پاسخ تند لحني با حساب، اين با. است

 .بود چرده سيه زني به مربوط رايحه آن فهميدم حاال دارد؟ تفاوتي چه مگر ـ

 برداشت، چمداني زن هفته، همان جمعه ظهر از بعد هفت ساعت در و شد جاري دازا فرمينا زبان بر شب نيمه دوشنبه سخنان اين
 كسي و بپوشاند را اش چهره تا انداخت سر بر توري اي پارچه و گرفت، بود اش مستخدمه دختر كه را اش خوانده دختر دست
 .كرد حركت ناگا دالسيه خوان سان سوي به و شد كشتي بر سوار رفت، بارانداز به آنگاه. كند بدگويي شوهرش و او مورد در نتواند

 كه كرد توصيه دكتر. باشند دور يكديگر از ، نامعلوم مدتي كردند توافق دازا فرمينا و اوربينو دكتر سخت، مجادله روز سه از پس
 .بود پذيرفته هم فرمينا و كند اقامت آنجا در و برود براندا هيلده مزرعه به همسرش

 به رود، مي مسافرت به استراحت منظور به مادرشان كردند مي تصور كه آنها فرزندان. نرفت بارانداز به همسرش بدرقه براي دكتر
 نتواند كسي كه داد جلوه اي گونه به را اوضاع اوربينو خوونال. ببرد لذت و بماند آنجا در بيشتر تواند مي چه هر كردند مي توصيه او

 فلورنتينو اگر. بود ماهرانه اندازه بي نقشه طراحي در دكتر هوشياري. بپروراند ذهن در نادرستي افكار يا بياورد زبان به ناروا سخني
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 براي سرنخي كه بود دليل اين به بلكه واقعيت، كشف امكان نداشتن دليل به نه نشد، كسي از اطالعات دريافت به موفق آريزا
 .نبود اطالعات به دستيابي

 فرمينا. گشت خواهد باز خانه به و نشست خواهد فرو طوالني، چندان نه مدتي از پس زن خشم كه نداشت ترديدي اوربينو خوونال
 .نگردد باز ديگر كه رفت آنجا از باور اين با و نشست نخواهد فرو هرگز كه دارد سينه در ناپذير پايان خشمي بود مطمئن نيز دازا

 آزردگي و خشم نتيجه اينكه از بيشتر كرده، اتخاذ مسافرت به رفتن براي كه اي قاطعانه تصميم شد متوجه زود خيلي دازا فرمينا
 تواند مي دريا پهنه بود كرده احساس و رفته اروپا به هم ديگر بار چند عسل، ماه سفر از پس. است بوده دلتنگي خاطر به باشد،

 طبقات با معاشرت مواهب از توانست مي و بود امروزي زندگي رسوم و آداب به آشنا و ديده دنيا زني. ببخشد او به زيادي آرامش
 ويژه به. بود نرفته جايي به و نشده خارج كشورش و شهر از ديگر بالون، با كاره نيمه سفر از پس ولي. ببرد لذت مردم گوناگون

 وجود آنجا در فضايي كرد مي تصور او. برود ناگا دالسيه خوان سان در براندا هيلده خود دايي دختر مزرعه به خواست مي دلش
 سرزمين در حضور كه بود اين واقعيت ولي باشد، زناشويي زندگي دوران رنجهاي همه كردن فراموش موجب تواند مي كه دارد

 آن در حضور كه بود اميدوار دليل همين به شايد. كرد مي فكر كه بود آن از دارتر ريشه و ژرفتر بسيار احساسي زادگاهش و مادري
 .گرداند باز او به را رفته دست از روحيه بتواند ناحيه

 دگرگونيهاي عليرغم ، را آشنا آواهاي همان شد، پياده كشتي از ناگا دالسيه خوان سان در اش مستخدمه با دازا فرمينا اينكه از پس
 آيد، مي شهر آن به دازا فرمينا دانست مي كه فرماندار. يافت دلپذير را چيز همه و شنيد بود، داده روي سرزمين آن در كه بسياري

 او با همراه و شود نفره دو اي كالسكه بر سوار ، آلخاندريو پدرو سان سوي به عزيمت از پيش تمايل، صورت در خواست او از
 آيا ببيند خواست مي. بود كشور ناجي تابوت مشاهده آلخاندريو، پدرو سان به رفتن از دازا فرمينا اصلي قصد. بكنند شهر در گردشي
 .نه يا است، كودك يك تابوت اندازه به كه گويند مي درست

. داشتند دريا شني ساحل به زيادي شباهت كه گذشت زادگاهش شهر در خيابانهايي از دازا فرمينا ظهر، از بعد دو ساعت كرختي در
 و بود شده حكاكي آنها باالي بر خانوادگي اصالت هاي نشانه و برنزي هاي پنجره با پرتغالي سبك به شده ساخته شكوه با هاي خانه
 قطعات نواختن به را آنها و داد مي پيانو درس شهر، ثروتمند هاي خانواده فرزندان به ازدواج ماههاي نخستين در مادرش كه محلي

. داد قرار بازديد مورد آمد، نمي دست به مطلوب نتيجه هرگز ولي شد، مي نواخته بارها كه آهنگهايي ساخت، مي وادار اندوهبار
 كه ديد را چيهايي درشكه. بود نروييده هم درخت يك حتي آن، حاصل بي خاك در كه ديد را شده فراموش و قديمي اصلي ميدان
 زيباترين و ديد را آلخاندريو پدرو سان رنگ زرد قطار. زدند مي چرت ايستاده، حالت به اسبهايشان كنار در و داشتند سر بر كاله
 قديمي هاي صومعه ظاهري نماي شبيه كه آن در سر رنگ سبز سنگهاي و داشت قرار كليسا كنار در كه كرد مشاهده را شهر خانه
 آمده دنيا به آن در آلوارز آمد، مي يادش به سختي به كه دوراني در يعني دور، سالهاي در كه نگريست خوابي اتاق پنجره به. بود
 ياد به هم بالفاصله. نيافت را او و كرد رو و زير شناخت، مي كه را مناطقي همه سال چندين كه آورد ياد به را اسكوالستيكا عمه. بود

 فلورنتينو. بود خودش بله،. كشيد تصوير به ذهنش در را»  او«  ناگهان و رفت مي مدرسه به اش عمه با همراه كه افتاد روزهايي
 .كرد مي مطالعه و داشت، قرار زانوانش روي كتابي كه حالي در آريزا،

 قرار خانه همان كرد مي تصور كه جايي در. كند پيدا را نياكانش خانه نتوانست دازا فرمينا ولي دادند، ادامه شهر در گردش به هم باز
 در آلود، خواب و شكسته هم در ، هايشان خانه در بر روسپيان خيابان، سوي آن در و خورد مي چشم به خوك آغل باشد، داشته
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 نمي شهر اين نه،. بودند نشسته بود، شده واقع دور مناطقي در حتماً كه زادگاهشان از اي نامه دريافت كم دست يا مشتري انتظار
 .باشد گذشته سالهاي شهر همان توانست

 شهر آن در زيرا نشود، شناخته كه جهت آن از نه. پوشاند روسري با را اش چهره از نيمي دازا فرمينا شهر، در گردش آغاز با
. ترسيد مي گرفتند مي بو تدريج به كه خيابانها اغلب در پراكنده اجساد از بلكه شناخت، نمي را او كسي واقعاً گذشته، با متفاوت
 .شدند مي فاسد خورشيد، شديد گرماي و نور زير كه هايي جنازه

 :گفت فرماندار

 !...اند مرده وبا به ابتال علت به مردم، اين همه ـ

 از يك هيچ گردن پشت ولي بودند، كرده پر آهك با را دهانشان زيرا است، زدگان وبا به متعلق اجساد كه دانست مي دازا فرمينا
 .شد نمي ديده ضربه جاي آنها،

 تمام روز يك را مسافت اين رنگ زرد قطار ولي بود، فاصله فرسنگ نه تنها آلخاندريو پدرو سان مزارع تا ناگا دالسيه خوان سان از
 شدت از پاهايشان كه كساني. داشت متعددي توقفهاي آنان خاطر به و شناخت مي را مسافران همه لكوموتيوران زيرا بود، راه در

 بروند، راه موز زيباي مزارع يا ساحل در بتوانند تا كند توقف مدتي قطار كردند مي تقاضا نوبت به كرد، مي ورم تحركي بي و خستگي
 سراغ به قطار توقف از پس و شدند مي گرسنه نيز مسافران از تعدادي. كنند در به تن از خستگي و شوند ور غوطه دريا آب در يا

 .خوردند مي و دوشيدند مي را آنها شير رفتند، مي مزارع در سرگردان گاوهاي

 شود، مواجه عادي غير موضوعي با نداشت انتظار كه او. بود هراس و وحشت دچار هم مقصد به رسيدن از پس حتي دازا فرمينا
 چشم دو با زن. بودند آويخته هندي تمبر درخت هاي شاخه به را كشور ناجي تابوت مزارع، از يكي در. بود شده غافلگير ناگهان
 بسيار نيز شيرخوار نوزادي براي حتي بلكه او، چون قهرمان مردي براي تنها نه گفتند، مي كه گونه همان او تابوت كه ديد خود

 در را كشور ناجي زيرا است، ساختگي تابوت، آن كه بود معتقد داشت، مورد اين در زيادي اطالعات كه زائران از يكي. بود كوچك
 دازا فرمينا روح و قلب بر شگرفي تأثير چنان رويداد اين. نداد قرار تابوت در را او كسي مرگ، از پس و بودند كرده رها باير زميني

 نتيجه اين به و داد عقيده تغيير ناگهان انگيز، خاطره مناطق همه از بازديد منظور به شده اتخاذ پيش از تصميم عليرغم كه گذاشت
 را لذتي سفر، اين در كه بود دليل همين به شايد. باشد دلخوش داشت، ذهن در مناطق آن از كه خاطراتي به تنها است بهتر كه رسيد
 اجبار به مواردي در اگر. شود ناراحتي و دلتنگي دچار آن از بيشتر خواست نمي. نبرد بود، برده نواحي اين به پيشين مسافرت در كه

 نشان منظور به كه را ها تپانچه گلوله صداي و خروسها نبرد ميدان هياهوي آكوردئون، نواي افتاد، مي انگيز خاطره مناطق به گذارش
 و نبيند را واقعيتها تا پوشاند مي روسري با را اش چهره همچنان ولي برد، مي لذت و شنيد مي شدند، مي شليك شادي دادن

 .نشود پاك خاطراتش

 ...بود، مشكلي كار راه، بين مناطق و روستاها مشاهده عدم چند هر

 ، شده وارد آنجا به كه شبي.  داد ادامه ، خود دايي دختر براندا هيلده گاو پرورش مزرعه به رسيدن تا را رفتار اين دازا فرمينا ولي... 
 كرد مي گمان چون ، شود بيهوش ، تعجب و حيرت شدت از بود نمانده چيزي.  ديد انتظار در ، خانه در ايستاده را براندا هيلده

 ، غصه شدت از و پير ، فرزندانش و شوهر رفتارهاي و زندگي مشكالت با مواجهه دليل به هم زن آن.  بيند مي آيينه در را خودش
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 ماهانه حقوق كه نشسته باز سربازي ، شوهرش و بودند گستاخ و نافرمان بسيار ، براندا هيلده فرزندان.  بود شده كرده باد و چاق
 ، آمد نمي حساب به براندا هيلده محبوب مرد چند هر.  كند تأمين را اش خانواده افراد معاش توانست مي سختي به ، داشت اندكي
 . پرستيد مي را همسرش كه بود شوهري ترديد بدون ولي

 

 

 خانه از شد حاضر دازا فرمينا تا گذشت روز چند.  شد مي ديده براندا هيلده اندام و چهره در ، بلوغ دوران از آثاري ، حال اين با
 مراسم در شركت منظور به كليسا به رفتن براي جز ، آن از پيش.  شود اطراف مزارع و باغها عازم گردش براي و بيايد بيرون
 مي كليسا به سرخوشي و عاشقي دوران غمخوار و شريك و دايي دختر ، براندا هيلده هاي نوه با او.  شد نمي خارج خانه از ، مذهبي
 مادر به زيادي شباهت كه لباس خوش دختراني يا ، بودند اسب بر سوار معموالً و چران گاو پسراني ، براندا هيلده هاي نوه.  رفت

 و نشستند نمي هرگز ، مقصد به رسيدن تا ولي ، شدند مي گاري بر سوار فرمينا با همراه آنها.  داشتند جواني دوران در بزرگشان
 . خواندند مي آواز پيوسته و ايستاده

 

 

 به تنها ، پيشين مسافرت در او.  داشت نام دماريا فلورس كه گذشت مي روستا يك ميان از تنها ، كليسا به رسيدن براي دازا فرمينا
 پس ولي ، باشد جالبي روستاي كرد نمي گمان هرگز.  داشت نخواهد دوست را آن كرد مي احساس كه نكرد ديدن آنجا از دليل اين
 هرگز ، سال چند از پس ، حال اين با.  نبود تصور آن بر حدي كه يافت دلفريب و زيبا چنان را دماريا فلورس ، عبور بار چند از

 مي نظر در ، انديشيد مي ديدن از پيش كه طور همان را آنجا بلكه ، بكشد تصوير به ذهنش در بود كه گونه همان را روستا نتوانست
 . آورد

 

 

 ، بيزاري و نفرت نه ، همسرش بازگشت عدم دليل كه مضمون اين با هاچا ريو اسقف از اي نامه دريافت از پس اوربينو خوونال دكتر
 براندا هيلده گاو پرورش مزرعه و دماريا فلورس به ، او گرداندن باز براي گرفت تصميم ، است غرور شدن پايمال از ترس بلكه
 شهر در كه دارند زيادي تمايل دازا فرمينا هم و او هم كه شد يادآور آن در و نوشت براندا هيلده براي اي نامه تنها.  كند سفر

 . نكرد آگاه خود مسافرت از را كس هيچ ولي ، دهند ادامه عادي زندگي به خودشان

 

 

 براي خانه آشپز در كه روزي صبح يازده ساعت در.  انديشيد مي فرزندانش و شوهر و زندگي و خانه به تنها نيز دازا فرمينا واقع در
 و شنيد را گويي آمد خوش نشانه به آسمان به تير شليك و اسبها شيهه ، افراد هياهوي ، كرد مي درست بادمجان خوراك ناهار
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 تكان ، شادي و هيجان شدت از را او ، غرور از سرشار و مردانه لحني و آشنا گامهايي شدن نزديك صداي ولي ، شد جلب توجهش
 : گفت مي مرد.  داد

 

 

 ! برسان را خودت!  كنند دعوتت تا نمان منتظر - 

 

 

 كرد زمزمه ، ندهد دست از را فرصت تا شست مي را دستهايش سرعت به كه حالي در.  بميرد خوشحالي شدت از بود نمانده چيزي
: 

 

 

 ! من خوب خداي اي ، كنم نمي فراموش را بزرگ لطف اين هرگز!  هستي مهربان و بخشنده چه تو خدايا - 

 

 

 بود كرده مشغول را او چنان بادمجان خوراك.  است نكرده آرايش حتي و نرفته حمام به روز آن كه شد متوجه و آمد خود به ناگهان
 ظاهري كه دانست مي.  برود شوهرش استقبال به آشفته وضع و سر آن با چگونه كه بود نگران.  نداشت كارها اين براي فرصتي كه

 شلخته و پيش از تر سالخورده و بود سوخته ، خورشيد تند نور زير بيگاه و گاه حضور دليل به اش چهره.  دارد كثيف و زشت بسيار
 . است نداده خبر او به و بوده مطلع اوربينو دكتر آمدن از كه فرستاد لعنت براندا هيلده بر.  رسيد مي نظر به

 

 

 كوشيد و كشيد رويش و سر و موها به دستي ، داشت فرصت كه حدي تا ، كرد خشك آشپزي پيشبند با را دستهايش.  نبود اي چاره
.  آيد در لرزه به شوهرش ديدن با بدنش همه ندهد اجازه و شود هيجانش و احساسات مهار به موفق تا كند جمع را خود توان همه
 سرنوشت آنچه از ولي ، داشت جويانه ستيزه حالتي.  افتاد راه به ، مصمم اي چهره و درخشان چشماني ، افراشته گردني با آنگاه

 .بازگردد خانه به ، كامل آسودگي با زود خيلي توانست مي.  كرد مي سپاسگزاري ، بود زده رقم برايش
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 زن چهره در.  نديد همسرش در را پيشين محبت ، اوربينو خوونال دكتر ولي ، بود خوشحالي و هيجان از سرشار دازا فرمينا چند هر
 كه رسيد مي نظر به.  نمود مي اميد نا و شكسته هم در كامالً.  خورد مي چشم به عذاب هاي نشانه رفتارش در و تلخكامي نوعي ،

 ، بود آمده سراغش به و داده انجام عشقش با شوهرش كه كاري از رفتارش با خواست مي انگار ولي ، باشد خانه به بازگشت مشتاق
 . كند سرزنش را او و نارضايتي اظهار

 

 

 را آن ، بود زنده آريزا ترانزيتو اگر كه گرفت شكل نادر رويدادي كه گذشت مي دازا فرمينا توسط خانه ترك از سال دو حدود در
 را هنر اين اصوالً.  برود خواست نمي و بود نرفته سينما به هرگز آريزا فلورنتينو.  داد مي نسبت خداوند شوخيهاي از يكي به هم

 نام به فيلمي تماشاي به هم با كه پذيرفت ، اعتراض بدون مرد و كرد دعوت سينما به را او شبي ، كاسياني لئونا ولي ، نداشت دوست
 تعاريف فيلم اين مورد در مردم همه.  بروند دوران آن مشهور شاعر ، يو نز دآنو گابريل اثر مشهور سناريوهاي از يكي ، كابيريا
 ئو گاليله دون تابستاني سينماي به رفتن براي را نمايش نخست شب لئونا و فلورنتينو.  بودند آن نمايش انتظار در و شنيده بسياري
 و ستاره پر آسمان به ، فيلم تماشاي جاي به دادند مي ترجيح معموالً ، آمدند مي سينما آن به كه تماشاگراني.  كردند انتخاب دكونته

 صامت فيلمهاي در عشقبازي هاي صحنه ديدن از بيشتر ، اي منظره چنان مشاهده با آنها لذت واقعاً.  ببرند لذت و بنگرند درخشان
 افرادي ، حاضران اغلب.  نبود انداختن سوزن جاي كه اي گونه به ، بودند آمده سينما به زيادي افراد شب آن.  بود دوران آن

 . بودند برجسته و سرشناس

 

 

 چرا دانست نمي.  بزند چرت داد ترجيح ، كرد مي كسالت احساس كه آريزا فلورنتينو ولي ، بود فيلم تماشاي محو ، كاسياني لئونا
 لحني و بلند صداي با زن.  بود خوانده را او افكار انگار كه شنيد را زني صداي ناگهان.  است آمده سينما به و پذيرفته را لئونا دعوت
 : داشت اظهار ، آميز انتقاد

 

 

 ! آوري كسالت و مزخرف فيلم چه!  من خداي ، آه - 

 

 

 طنين ، بود حكمفرما نمايش محوطه در كه سكوتي دليل به صدايش ولي ، نگفت چيزي ديگر و آورد زبان بر را عبارت همين تنها زن
 بارش همچون و يكنواخت صداي تنها و نبود رايج ، صامت فيلمهاي نمايش زمان در پيانو نواختن هنوز هنگام آن در.  داشت زيادي
 . رسيد مي گوش به گردان نوار دستگاه
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 حال در و ساعت آن در ولي.  نداشت اي چاره واقعاً كه آورد مي ياد به را خداوند لحظاتي در معموالً زندگي طول در آريزا فلورنتينو
.  كرد سپاسگزاري پروردگار از دل در ، نداشت مشكلي هيچ و بود مناسب او جسمي و روحي وضعيت اينكه عليرغم ، فيلم تماشاي
 او به ، آرام نسيمي وزش اثر بر پاييزي برگهاي ريزش هنگام در و پارك در ، دور سالهاي در روزي كه شنيد را زن همان صداي
 : بود گفته

 

 

 ! برنگردان را رويت ، ام نگفته كه موقعي تا ولي ، برو حاال - 

 

 

 مي آريزا فلورنتينو.  شناخت مي ، ترديد اي لحظه بدون ، شنيد مي هم زمين زير فرسنگي بيست فاصله از اگر حتي را صدا اين
 گرماي توانست مي.  است نشسته ، گرفته نظر در برايش تقدير كه شوهري كنار در و پشتي رديف صندلي در زن آن دانست
 هايش ريه درون به ، عميق تنفسي با را اطراف متبرك هواي كوشيد دليل همين به كند احساس گردنش پوست روي را او نفسهاي

 ذهنش در را زيبا و زنده زني بلكه ، بود بخش زندگي برايش كه بينديشد زني پوسيده و خورده كرم جسد به نبود الزم ديگر.  ببرد
 . بود باردار را فرزندش نخستين كه حالتي همان با ، كشيد مي تصوير به

 

 

 سر و ، بگيرد ناديده را فيلم در موجود رنج و درد ، بردارد سينما پرده از چشم تا كرد نمي احساس ضرورتي آريزا فلورنتينو
 باور براين.  شد مي مدهوش و مست و كرد مي استشمام را تلخ بادام آفرين عشق و آشنا رايحه.  ببيند را رؤياهايش زن تا برگرداند

 . است نبوده نزديك دلخواهش زن به اندازه اين تا هرگز كه بود

 

 

 از همه تا ماند حركت بي صندلي روي مدتي آريزا فلورنتينو.  شد روشن تابستاني سينماي باز محوطه چراغهاي و رسيد پايان به فيلم
 چهار.  برگرداند را سرش آشفته حالتي با و ايستاد.  بست را اش جليقه هاي دكمه و شد بلند صندلي روي از آنگاه.  برخيزند جاي
 بودند مجبور ، نداشتند پرسي احوال و سالم به تمايلي هيچ اگر حتي كه بودند ايستاده هم به نزديك چنان.  شدند مواجه هم با فرد
 با سپس ، كردند بدل و رد لبخندي شناختند مي خوبي به را يكديگر كه كاسياني لئونا با اوربينو خوونال نخست.  بكنند را كار اين

 آنها دو هر به ، ادب تنها و ، ادب روي از دازا فرمينا.  فشرد و گرفت را آريزا فلورنتينو دست ، بزرگواري به تظاهر حالت همان
 حالتي با و موقرانه كاسياني لئونا.  كند معرفيشان شوهرش نيست نيازي و شناسد مي را آنها دهد نشان تنها كه لبخندي.  زد لبخند
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 منتظره غير مالقات آن دليل به همچنان كه آريزا فلورنتينو ولي ، داد را او لبخند پاسخ ، بود رگه دو انسانهاي ويژگيهاي از كه
 . دهد نشان بايد واكنشي چه دانست نمي ، نمود مي مبهوت و شگفتزده

 

 

 چند هر ، ديگري بيماري يا ، است شده آن به مبتال گفتند مي كه مهلكي بيماري از اي نشانه.  بود يافته متفاوت شخصيتي دازا فرمينا
 دو كه شد مي خوانده راحتي به اش چهره از ولي ، داشت باريك و متناسب اندامي همچنان.  خورد نمي چشم به او در ، اهميت بي

 نوع اين.  بود داده حالت پيشاني روي را آن از بخشي و كرده كوتاه را موهايش.  است گذاشته سر پشت دشواري به را گذشته سال
 شيشه پشت از زيبايش و كشيده چشمان.  داشت برنزي رنگ بلكه ، نبود عسلي ديگر موهايش.  داد مي نشان زيباتر را او ، آرايش
 . نداشت هم را سابق درخشش از نيمي اندازه به ، بود سالخورده زنان ويژه كه عينكي

 

 

 برخالف زن كه كرد مشاهده ، بود نيافته تسلط برخود هم هنوز كه آريزا فلورنتينو ، تابستاني سينماي محوطه از خروج هنگام در
 ، وقار و متانت سابقه همه آن با زني كه بود اين ، ساخت متعجب را او كه ديگري موضوع.  است نگرفته را شوهرش دست ، هميشه
 هاي پله روي نهادن گام براي فرمينا كه كرد مشاهده بعد لحظاتي.  داشت پا به دمپايي ، كفش جاي به و برسر اي كهنه روسري
 آريزا فلورنتينو شدت به امر اين.  بيفتد زمين به و بلغزد بود نمانده چيزي حال اين با و بگيرد را شوهرش دست شد ناچار ، خروجي

 . كرد متأثر را

 

 

 دوران همان در او.  داد مي خرج به زيادي حساسيت سالخوردگي دوران ثبات بي و متزلزل گامهاي مورد در همواره آريزا فلورنتينو
 در كه شد مي مشغول اي سالخورده زوجهاي تماشاي به ، كرد مي مطالعه را اشعارش كتاب و نشست مي كوچك پارك در كه جواني
 . دانست مي خود آينده سالهاي براي الگويي را آنان رفتار.  كردند مي كمك يكديگر به ، خيابان از عبور

 

 

 به كه داشتند حضور نيز اوربينو خوونال دكتر سال و سن هم مرداني ، تابستاني سينماي در صامت فيلم نمايش هنگام در و شب آن
 ويژه به ، همه نظر از كه بيان خوش و گو بذله مرداني.  انگيختند برمي را حاضران ساير احترام ، خاكستري موهاي بودن دارا خاطر
 داشتند هم با معموالً كه زيادي سني تفاوت عليرغم ، آنها همسران كه حالي در ، آمدند مي حساب به وبرازنده سرحال افرادي ، زنان

 بازوان بر زدن چنگ جز اي چاره ، هايشان سايه روي بر لغزيدن از جلوگيري براي كه بودند شده خميده و ناتوان اي اندازه به ،
 و گذاشتند مي گام ناتواني و پيري لحظات به مردان ، بعد سال چند زيرا ، پاييد نمي ديري دوران اين ولي.  يافتند نمي خود شوهران

 سقوط از جلوگيري منظور به و شدند مي نابينا افرادي به تبديل انگار ، گرفتند مي عهده بر را آنان از حمايت كار همسرانشان بار اين
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 احساس زياد شوهرانشان اينكه براي ، عاقل همسران البته.  نداشتند زنان به توسل جز اي چاره ، سالخوردگي كننده تحقير چاه در
 برايشان را خطرناك محلهاي نقشه آرامي به و باشند گامهايشان برداشتن مراقب كه كردند مي زمزمه آنان گوش در ، نكنند حقارت
 : دادند مي شرح

 

 

 . انگارمرده و افتاده رو پياده در خانمان بي گداي يك.  اند كنده اي چاله خيابان وسط در ، پله دو نه ، دارد پله سه آنجا - 

 

 

 تنها آنجا انگار كه دادند مي انجام دقت با چنان را كار اين.  بگذرانند خيابان از سالم را شوهرانشان كه كردند مي زيادي تالش
 ديده افراد اين زندگي آينه در را خود آينده تصوير اي اندازه به آريزا فلورنتينو.  است زندگي رودخانه آخرين در موجود گذرگاه

 از.  ترسيد مي مرگ عفريت از بيشتر ، دوران اين از و كرد مي هراسان شدت به را او ، سنين آن به رسيدن انديشه حتي كه بود
 در دازا فرمينا چون زني حضور به اميدي تواند نمي هرگز دانست مي ، برود راه و كند تكيه زني بازوي به شود مجبور روزي اينكه
 . باشد داشته خود كنار

 

 

 زدن چرت به وادار را او و آمده سراغش به صامت فيلم تماشاي هنگام كه را آريزا فلورنتينو آلودگي خواب حالت ، سينما در مالقات
 از ، شود اش خانه عازم نيز خود و برساند خانه به درشكه با را كاسياني لئونا اينكه جاي به.  كرد دور چشمانش و بدن از ، بود كرده
 با كفشهايشان برخورد صداي.  شدند سرگردان خيابانها در بنابراين.  بروند خانه به پياده و بزنند قدم خيابان در هم با خواست زن
 كه رسيد مي گوش به اي عاشقانه هاي زمزمه گشوده نيمه هاي پنجره از گاهي.  داشت اسبها سم صداي همچون طنيني رو پياده كف
 عدم منظور به آريزا فلورنتينو.  بود عادي غير و بلند بسيار ، آمد مي حساب به رازگويي اينكه به توجه با ، شبانه رهگذر دو نظر از

 دلداده دو همچون آنها.  نكند مال بر را نافرجامش عشق راز و نياورد زبان بر كالمي تا فشرد مي هم بر را لبانش ، درون اسرار افشاي
 و انديشيد مي كابيريا فيلم هاي صحنه به كاسياني لئونا.  رفتند مي پيش سكوت در و داشتند مي بر هماهنگ گامهايي ، قديمي

 مي آواز و بود ايستاده ميدان مجاورت در اي خانه ايوان در مردي.  كرد مي مرور ذهن در را خود بدبختيهاي نيز آريزا فلورنتينو
 : خواند مي غريبانه شعري.  رسيد مي شهر ساكنان همه گوش به انگار و داشت گسترده طنيني آوايش.  خواند

 

 

 ، كه زماني "
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 ، ميان از من

 

 

 ، فراوان امواج

 

 

 ، پهنه بر موجود

 

 

 ، كران بي دريايي

 

 

 "...  گذشتم مي

 

 

 تا بگذارد تنها را او و كند خداحافظي كاسياني لئونا از بود الزم آريزا فلورنتينو كه اي لحظه در درست ، آواستون سنت خيابان در
.  بنوشند شراب هم با و شود وارد اش خانه به دهد اجازه خواست زن از ، بخير شب گفتن جاي به ناگهان ، شود اش خانه وارد

 به را خود پاسخ هنوز لئونا و بود پيش سال ده ، نخست بار.  بود مترقبه غير كه كرد مي كاسياني لئونا از درخواستي كه بود بار دومين
 : آورد مي ياد

 

 

 . بماني هميشه براي بايد ، بيايي خانه داخل به خواهي مي اگر - 
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.  باشد او عزم برخالف اگر حتي ، برود خواست مي دلش.  داشت تفاوت اوضاع بار اين ولي ، نرفت زن خانه به فلورنتينو شب آن در
 . خواند فرا داخل به را او ، بگذارد شرطي يا بگيرد قولي اينكه بدون زن زيرا ، شد شگفتي دچار شدت به مرد بعد لحظاتي

 

 

 نابود ، آمدن دنيا به از پيش كرد مي تصور كه گذاشت گام عشقي خلوتگاه به فلورنتينو ، منتظره غير زماني در كه بود ترتيب اين به
 . است شده

 

 

 همين به.  آمد مي حساب به ثروتمند فردي و كرد مي كار كوراسائو در برادرش تنها.  بودند كرده فوت كاسياني لئونا مادر و پدر
 كه برد مي سر به انديشه اين در آريزا فلورنتينو كه هنگامي ، پيش سالها.  كند زندگي آن در تا بود داده لئونا به را پدري خانه دليل
 و رفت مي آنها خانه به يكشنبه روزهاي ، بودند زنده كه زن مادر و پدر رضايت جلب با ، گزيند بر خود معشوقه عنوان به را لئونا
 خودش خانه چون را آنها خانه كه بود خوب اي اندازه به زن مادر و پدر با مرد رابطه واقع در.  ماند مي او كنار در شب نيمه تا گاهي
 برده ياد از را پذيرايي اتاق كرد مي احساس ، كاسياني لئونا خانه به ورود و صامت فيلم تماشاي از پس ، شب آن ولي.  دانست مي

 عمد به را تغييرات آن انديشيد مي و ديد مي ديوار بر آويزان را اي تازه تصاوير.  بودند كرده جا جابه را اتاق وسايل انگار.  است
 . شناخت نمي را او ديگر لئونا گربه.  است نگذاشته خانه آن درون به گام هرگز دهند نشان او به تا اند كرده ايجاد

 

 

 : گفت و شكست هم در قلبش

 

 

 ! آورد نمي ياد به مرا - 

 

 

 : گفت و برگرداند آريزا فلورنتينو سوي به روي ، كرد مي آماده را شراب ليوانهاي كه حالي در زن

 

 

 . است طبيعتشان اقتضاي اين.  آورند نمي ياد به را كسي هرگز ها گربه كه دهم مي اطمينان تو به.  نباش موضوع اين نگران - 
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 هم با اسبي واگن در كه آوردند خاطر به دور سالهاي در را لحظاتي.  زدند حرف خودشان درباره و نشستند مبلي روي هم كنار در
 جز چيزي مورد در شب آن تا واقع در.  گذشت مي هم مجاورت در ولي ، جداگانه اتاق دو در آنان كاري زندگي.  بودند شده آشنا
 . ندرت به مگر ، بودند نزده حرف كار

 

 

 كاسياني لئونا.  داشت كننده اغفال و ماهرانه كامالً رفتاري.  شد مشغول زن كردن نوازش به آرامي به گفتگو حال در آريزا فلورنتينو
.  شود درنورديده حرمتها مرز بود نزديك كه دهد نشان واكنش شد مجبور هنگامي تنها.  داد نشان عالقه نه و ، كشيد كنار را خود نه
 : گفت و ، بوسيد را آن كف ، گرفت را فلورنتينو دست ، لحظه آن در

 

 

 . هستم دنبالش به من كه نيستي مردي تو دانم مي است وقت خيلي!  باش رفتارت مراقب - 

 

 

 روي محكم و شد اسير مقتدر مردي دستهاي در سر پشت از ناگهان ، زد مي قدم انداز بار در كه حالي در ، نوجواني در كاسياني لئونا
 مي آرزو كه آورد هبجان به را دخترك چنان ، نديد را اش چهره هرگز لئونا كه مردي خشونت با توأم تجاوز.  آمد فرود ها صخره
 مي ، مرد صداي نشنيدن و چهره نديدن عليرغم نداشت ترديدي.  برساند آرامش ساحل به را او و بماند كنارش در هميشه كرد
 به و كردند مي جلب را اعتمادش كه كساني همه به ، بعد به روز همان از.  بشناسد انبوه جمعيتي ميان از را او راحتي به تواند

 : گفت مي ، دادند مي گوش سخنانش

 

 

 بارانداز در اي بيچاره و سياهپوست دخترك به اكتبر پانزدهم شب در دور بسيار سالهايي در كه شدي مواجه مردي با روزي اگر - 
 .بده او به مرا نشانيً  لطفا ، كرده تجاوز

 

 آريزا فلورنتينو.  نداشت مقتدر مرد يافتن به اميدي ، عبارت اين تكرار عليرغم.  آورد مي زبان بر عادت روي از را سخنان اين لئونا
 . ديد مي آب در شب نيمه دو ساعت در را قايقهايي كه بود شنيده را ماجرا اين اندازه همان به
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  كاسياني لئونا جستجوي مورد مرد كه شد مطمئن آريزا فلورنتينو لحظات آن در.  بودند نوشيده مشروب ليوان سه يك هر كم دست

 : گفت خانه ترك هنگام در. شد خوشحال بسيار موضوع اين از. نيست

 ! برديم بين از را خطرناكي ببر تو و من!  شير ماده تو بر آفرين 

 

 ويژه كه دازا فرمينا چهره روي نقاب مورد در شرورانه دروغ بلكه ، رسيد نتيجه به و شد برمال شب آن در موضوع اين تنها نه
 از پيش زن كه ترسيد مي.  بود زده هم بر را آزيرا فلورنتينو تالطم پر زندگي آرامش ، فرمينا بيماري. شد آشكار نيز بود مسلولين

 زنده زن كه شد متقاعد دوباره ، سينما از خروج لحظه در دازا فرمينا پاي لغزش عليرغم ، شب آن مالقات از پس ولي ، بميرد دكتر
 سالهاي! گويد وداع را فاني دار نفر دو آن از زودتر خودش مبادا ، گرفت فرا را وجودش سراپاي تازه وحشتي البته. ماند خواهد
 ، آنها ترين ساده كه گذاشت مي متعدد و ناشناخته هاي بيماري دنياي به گام تدريج به و بود گذاشته سر پشت را اميدي نا و انتظار
 هيچ از و نيستند همراه او با ديگر ، بودند هايش ناراحتي و غمها شريك زماني كه زندگي لحظات كرد مي احساس. بود ادراري شب

 .نيستند رويگردان او تضعيف جهت اي توطئه

 

 آن به ورود كه كرد مي تصور ، داشت دعوت آنجا به كه اي خانه به ورود از پيش. بود رفته خطرناك ميعادگاهي به پيش سال چند
 تا اند كرده كاري رغن تازه هم را آن هاي لوله و است باز در كه كرد مشاهده ، رسيد خانه به كه هنگامي ولي ، است ممكن غير

 زني بستر در اگر كه گذشت ذهنش از انديشه اين ناگهان و ايستاد در پشت لحظاتي. شود وارد صدا و سر ايجاد بدون بتوانند
 تاثير تحت.  بازگشت و شد پشيمان ، دليل همين به. كرد خواهد ايجاد زن آن و خودش براي بزرگي رسوايي چه بميرد شوهردار

 يك اواخر از كه زني با تواند نمي ديگر ، شرايطي چنان در ناگهاني مرگ صورت در كه رسيد نتيجه اين به اي خردمندانه افكار چنين
 هايي مقبره به كه خيابانهايي عرض از آرامي به ، يكديگر دست در دست ، است داشته حضور روياهايش در ديگر قرني اوايل تا قرن

 .بگذرد شود مي ختم متعدد

 

 شش و پنجاه ولي ، داد نمي نشان اش چهره چند هر. آمد مي حساب به سالخورده مردي ، زمان آن معيارهاي به توجه با فلورنتينو
 اصراري.  بود مانده خوب و گذشته خوش او به ؛ داشت عشق از سرشار سالهايي چون كه شد مي توصر اينگونه شايد.  داشت سال

 به كه كند اعتراف كسي براي كرد نمي هم جرات حال عين در.  كند ديگران مضحكه را خود ، ظاهرش دادن نشان جوانتر با نداشت
. نبود ماندن جوان براي خوشي روزگار.  گريد مي خلوت در همچنان ، است گرفته زني از گذشته قرني در كه ردي پاسخ خاطر
 و دادند مي انجام بلوغ از پس بالفاصله را كار اين. كردند مي تن بر ميانساالن كه پوشيدند مي را لباسهايي همان دوران آن در جوانان

 از كوشيدند مي جوان مردان.  بود ميان در هم مقام و شان موضوع گذشته آن از. داشتند نمي بر روش اين از دست عمر آخر تا
 خواستند مي ترتيب اين به.  نبود آنها سن مناسب زياد كه بزنند چشم به هايي عينك و كنند استفاده پدربزرگهايشان لباسهاي
 نيز زن براي ، گرفتند مي دست به عصا رفتن راه براي ، رسيدند مي سالگي سي به اينكه محض به.  دهند نشان محترم را خودشان
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 ماندند مي جا قافله از كه كساني براي ابدي ترشيدگي و پيردختري سن و ازدواج براي سالگي دو و بيست.  داشت وجود سن دو تنها
. رسيد مي نسل يك به يكديگر با آنها سني تفاوت كه بودند بزرگان مادر و زنان بيوه ، دار شوهر زنان ، مادران از عبارت زنان ساير. 

 سالهاي شمارش براي بلكه ، بودند كرده زندگي كه سالهايي تعيين براي نه ، كردند مي حكاكي خطوطي ، چوب روي ها بزرگ مادر
 . عمرشان باقيمانده

 

 و كند مي جلوه پير كه دانست مي جواني دوران همان از البته. شد مي مواجه سالخوردگي دامهاي با تهور و جسارت با آزيرا فلورنتينو
 بزرگنمايي را امر اين مالي نياز. آيد در سالخوردگان شكل به بلوغ سنين همان از كه است خورده رقم برايش اي گونه به سرنوشت

 با. پوشاند مي فرزندانش تن به و كرد مي كوتاه ، انداختن دور جاي به را شوهرش لباسهاي ، آزيرا ترانزيتو اينكه جمله از.  كرد مي
 زمين روي كتش دنباله ، نشست مي نيمكت روي گاه هر و پوشيد مي فراك ، رفت مي مدرسه به فلورنتينو كه هنگامي ، حساب اين

 ، داد مي قرار آن درون پنبه مقداري ، باشد اندازه برايش اينكه براي و گذاشت مي سر بر را كشيشها كاله همچنين.  شد مي كشيده
 موهاي ، كند استفاده طبي عينك از بود مجبور سالگي پنج از. آمد مي پايين گوشهايش روي تا كاله ، نيز حالت اين در چند هر

 ، داخلي جنگهاي از ناشي ثباتي بي دوران شدن سپري از پس. مادرش موهاي همانند درست. بود زبر ، اسب يال مثل و سياه سرش
 مشام به بدنشان از باروت رايحه هنوز كه بزرگساالني نيز گاهي ، حال اين با. شدند باال سطح در معيارهايي رعايت به موظف مدارس

 اسير كه را دشمن افسران يونيفرم اغلب آنان شدند مي حاضر عمومي مدارس كالسهاي سر بر نبرد هاي جبهه از مستقيما ، رسيد مي
 ، رزمنده آموزان دانش اين. خورد مي چشم به لباسها روي نيز ها درجه حتي و ها مدال ، نشانها معموال و پوشيدند مي ، كردند مي

 يكديگر سوي به درنگ بدون ، آمد مي پيش اختالفي يا گرفت مي در بحثي هرگاه و داشتند همراه مدرسه در نيز را سالحهايشان
 ساختند مي وادار تهديد با را او و كشيدند مي اسلحه معلمانشان روي به ، گرفتند مي كم نمره درسي در اگر. كردند مي تيراندازي

 سرهنگ با همراه ، كرد مي تحصيل السه مدرسه در و داشت سال سي كه سرباز آموزان دانش همين از يكي. بدهد مناسب نمره
 حزب متعصب عضو خداوند« :  بود گفته ديني درس كالس در كه را مدرسه معاون ، ارمينا خوان ، مردمي نيروهاي از اي بازنشسته
 پراكنده و پاشيده هم از كه اي برجسته.  مشهور هاي خانواده ذكور فرزندان ديگر سوي از. بود كشته گلوله با»  است كار محافظه

 مدرسه به برهنه پا حتي ، بودند شده فقر دچار كه آنان از اي عده و پوشيدند مي را قديمي شاهزادگان لباسهاي معموال ، بودند شده
 او البته ولي.  بود آزيرا فلورنتينو آنها ترين عجيب شايد ولي. كرد مي ظهور گوناگون داليل به غريب و متضاد هاي پديده.  رفتند مي

 فرياد سرش بر خيابان در فردي روزي حال اين با.  باشد نداشته ديگران كار به كاري و نكند توجه جلب زياد كوشيد مي معموال
 : كشيد

 

 .است همه از تر توقع پر و دارد بيشتري افاده ، است تر زشت و تر فقير كس هر انگار - 

 

 اش موقرانه تاحدودي شخصيت و راز و رمز پر طبيعت با كه شد ظاهري داراي عمر آخر تا و بعد به روز آن از فلورنتينو هرحال به
 را اي تازه لباسهاي ، آورد دست به اي رودخانه كشتيراني شركت در را خود مهم شغل نخستين كه هنگامي. داشت كامل هماهنگي

 ، سالگي سه و سي در پدرش چند هر.  بود كرده الگوبرداري پدرش قديمي لباسهاي همان روي از را آنها ولي ، داد سفارش خياط به
. آمد مي حساب به قديمي لباسهايش حال اين با ولي ، بود گفته بدرود را زندگي ، فوت زمان در مسيح سال و سن هم درست يعني
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 از يكي ، مالحظه بي و گو رك تاي زوله بريگيدا.  رسيد مي نظر به واقعي سن از تر سالخورده هميشه آريزا فلورنتينو ، ترتيب اين به
 را او كه گفت آزيرا فلورنتينو به آشنايي نخست روز همان در ، كرد مي ابراز طنازي با را واقعيات هميشه كه گذرا هاي معشوقه
 دليل دو به فلورنتينو.  رسد مي نظر به جوانتر سال بيست كم دست ؛ پوشد نمي چيزي كه هنگامي زيرا ، دهد مي ترجيح لباس بدون
 بپوشد لباس متفاوت اي گونه به داد نمي اجازه شخصي سليقه و ذوق آنكه نخست ، كند اصالح را خود ظاهري وضع نشد موفق هرگز

 آوردن بيرون و كوتاه شلوار پوشيدن جز اي چاره ، دهد نشان هست آنچه از جوانتر سالگي بيست در خواست مي اگر آنكه دوم ،
 لرزش بنابراين.  بود رايج سالخوردگي مورد در كه انگارد ناديده را باورهايي توانست نمي طرفي از.  نداشت گنجه از ملواني كاله

 با كه اي مبارزه در ، مرگ كه دانست مي. نبود منتظره غير ، سينما از خروج هنگام در دازا فرمينا لغزيدن مشاهده با بدنش سراسر
 .است يافته دست بزرگي پيروزي به ، كرده آغاز عشق

 

 تخستين.بود سر طاسي عليه جنگ ، خورد شكست فضاحت با و كرد شركت آن در وجود همه با كه اي مبارزه بزرگترين لحظه آن تا
 و پشت پر موهاي داراي افراد كه دوزخي ، است كرده سقوط دره در كه شد متوجه ، ديد مي شانه در را سرش موهاي كه باري
 كه نبود روغني يا و دارو هيچ.  شد متوسل موهايش حفظ براي ترفندي هر به سالها او.  كنند نمي درك را آن عذاب هرگز ، دائمي
 محصوالت برداشت و كاشت نحوه مورد در زيادي لطالعات. باشد نپذيرفته كه نبود اي توصيه و عقيده هيچ و نكرده امتحان

 با را اطالعات اين معموال. دارد وجود مو ريزش و كشاورزي مختلف فصول ميان مستقيمي رابطه بود شنيده زيرا داشت كشاورزي
 كرد عوض ، رفت مي او نزد خودش موهاي ريزش از پيش تا كه را طاسي آرايشگر. آورد مي دست به بريستول ساالنه مجله مطالعه

.  كرد مي كوتاه ماه هر نخست هفته در هميشه را موهايش. بود آمده ديگري كشور از و داشت مو كه رفت ديگري آرايشگر نزد و
 و دارد قرار قانوني پيگرد تحت جوان نو چند به تجاز دليل به شد معلوم كه بود نرسيده اثبات به تازه آرايشگر معجزات هنوز

 . شد زندان روانه و دستگير پليس توسط اتهام همين به نيز سرانجام

 

 ها آگهي اين.  بود خوانده را سر موي ترميم و رشد مختلف روشهاي و گوناگون داروهاي به مربوط هاي آگهي همه آزيرا فلورنتينو
 مردي يكي. خورد مي چشم به تصوير دو تبليغاتي چنان در معموال.  كرد مي نگهداري و بريد مي ؛ كارائيب خليج هاي روزنامه از را
 .درمان از پس ؛ درمان از پيش: نوشتند مي آنها زير ، شير يال پرپشتي به موهايي با مردي ديگري و ، خربزه شكل به طاس سري با

 درمانهاي.  بود داده قرار استفاده مورد و كرده انتخاب ها آگهي اين ميان از را دارو دو و هفتاد و يكصد او ، سال شش گذشت از پس
 رايحه و خارش ، ورم جز آنها نتيجه ولي داد مي انجام مختلف داروهاي شيشه به چسبيده هاي نوشته روي از نيز را ديگري تكميلي

 دنبال به. بودند نهاده نام شمالي زخم زرد را او سر آماس ، مارتينيكوئه پزشكان. نبود ، رسيد مي مشام به سرش پوست از كه بدي
 گذرگاه در و ناميدند مي جادويي كه را زمين مشرق داروهاي و ، شد مي عرضه بوميان توسط بازار در كه دارويي گياهان همه نيز آن

 .شد مو بي كامال ، قديسان همچون سرش كه است خورده گول شد متوجه هنگامي انجام سر و كرد آزمايش ، فروختند مي طاقدار

 

 كاله كه آمد شهر به ايتاليايي مردي ، بود كشيده خون و خاك به را كشور سراسر ، روزه هزار داخلي جنگ كه 1900 سال در
 ماه سه تنها نيز آنها كاركرد و بود گران بسيار گيسها كاله اين. ساخت مي مختلف هاي اندازه به انسان طبيعي موي با گيسهايي
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 مردي چند ميان در آزيرا فلورنتينو. گرفت نمي عهده بر را مسئوليتي هيچ ، مدت آن از بعد ، فروشنده يا سازنده و شد مي تضمين
 موهاي به شباهتي چنان شد متوجه ، گذاشت سر بر را گيس كاله اينكه از پسا.  بود اول نفر ، گرفتند آنها از استفاده به تصميم كه

 به ، است مردگان به متعلق موها اينكه فكر از ، حال اين با. بايستد راست حتي هيجان اثر بر است ممكن كه دارد خودش واقعي
 .بود نخواهد موهايش شدن سفيد شاهد هرگز اينكه ، داد اي تازه اميدواري خودش به طاسي معضل همين از. ترسيد مي شدت

 او ، رفت سويش به مشتاقانه. ديد را او شركت از ازيرا فلورنتينو شدن خارج هنگام در ، مست افراد از يكي روزي ، دوران همان در
 : كشيد فرياد و زد او طاس سر بر اي بوسه ، برداشت سرش از را كالهش ، گرفت آغوش در را

 

 ! زلف بدون اعجوبه - 

 كه را مانندي كرك موي تار چند ، سالگي هشت و چهل در يعني ، شب همان.  خنديدند شدت به اسكله در حاضران و كارگران همه
 سرش و صورت ، گرفتن حمام از پيش ، صبح روز هر.  شد مطلق طاسي تسليم و چيد بود مانده باقي گردنش پشت و ها شقيقه روي
 كار محل در حتي را كالهش هرگز از پيش. تراشيد مي يكدست و صاف را همه ، اصالح تيغ با سپس ، كند كف تا ماليد مي صابون را
 نيز

 از پس ولي. دانست مي نزاكت از خارج عملي را كاله برداشتن نتيجه در و داد مي برهنگي احساس او به طاسي زيرا داشت، نمي بر...
. داد نسبت مو فاقد هاي انسان به بود شنيده كه را اي مردانه صفتهاي همه آيد، مي حساب به وجودش از جزيي طاسي پذيرفت اينكه

 دادن تغيير با كوشيد مي نيز كامل طاسي از پيش. نيست طاس فرد يك تخيالت يا موهومات جز چيزي ترديد بدون كه فضايلي
 كاله اينكه تا كرد مي استفاده كالههايي از همچنان ولي شد، مي هم موفق اي اندازه تا چند هر و بپوشاند را عيب اين موهايش، جهت
 .شد رايج بود، حصير از آن جنس كه تارتاريتا نام به اي تازه

 كه بود سيار دندانسازي ناشيانه كار نتيجه بلكه نبود، طبيعي مصيبتي حاصل نقيصه، اين. شد علت بر مزيد نيز دندانها دادن دست از
 دليل همين به. ترسيد مي شدت به دندانسازي كلبتين از آريزا فلورنتينو. كرد استفاده مسهل از ساده، عفونتي كردن برطرف براي
 كشيد فرياد خانه در و كرد تحمل را شديد درد همچنان بلكه كند، اقدام هايش لثه يا دندانها درمان به تا نرفت دندانپزشك نزد هم
 او از و رفت پسرش سراغ به سرآسيمه. شد وحشت دچار و شنيد را هايش ناله صداي مجاور اتاق از مادرش شبي سرانجام تا

 ها لثه عفونت دچار فلورنتينو كه شد متوجه زود خيلي ولي ببيند، چشم به را عشق بيماري پيشرفت تا كند باز را دهانش خواست
 .است شده

 و كرد مي استفاده گتر و كوتاه شلوار از همواره و بود تنومند دندانسازي كه فرستاد آدوناي فرانسيس نزد را او دوازدهم لئون عمو
 به و شد مي اي رودخانه كشتي بر سوار همواره. كرد مي حمل مهمانداران ساك شبيه خورجيني در را دندانپزشكي وسايل همه

 فلورنتينو دهان به نگاهي تنها دندانساز. است سيار اي فروشنده كردند مي تصور روستاييان اغلب ولي رفت، مي اطراف روستاهاي
 بر درمان، نوع اين. بماند مصون دندان، آينده بيماريهاي برابر در تا بكشد را او سالم و فاسد دندانهاي همه گرفت تصميم و انداخت
. كند تحمل بيهوشي داروي از استفاده بدون را دندانها كشيدن درد بود مجبور تنها و كرد نمي ناراحت را فلورنتينو طاسي، خالف
 در كه بود جادوگري او كودكي دوران خاطره بهترين كه دليل اين به نخست. شد نمي او ناراحتي موجب نيز مصنوعي دندان داشتن
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 مي هم به حال، همان در دندانها و گذاشت مي ميز روي و آورد مي در را خود پاييني و بااليي مصنوعي دندانهاي شادي، كارناوال يك
 مي دست از تحمل و شد مي شديدي دردهاي دندان دچار همواره كودكي دوران همان از هم باز اينكه دوم. دادند مي صدا و خوردند

 .بود آور عذاب و رحم بي عشق، درد همچون. داد

 هرگاه زيرا آورد، نمي حساب به پيري هاي نشانه از را دندان نداشتن و كرد نمي ناراحتي احساس ديگر دندانها، كشيدن از پس
 .كرد طي شكيبايي با را دندانها كشيدن نقاهت دوران ترتيب اين به. شد مي خوشايند قبل از بيشتر اش چهره زد، مي لبخند

 جاي به انگار كه طوري به بود، كار نتايج و دندانهايش كشيدن از پس فلورنتينو رفتارهاي مراقب فراوان دقت با دوازدهم لئون عمو
 كه آمد پديد ماگدالنا رودخانه در سفرهايش از يكي در مصنوعي، دندانهاي به او عالقه. بود كرده مراجعه دندانساز به خودش او،

 ملوان يك با گامارا، بندر مدخل در كامل، ماه قرص نور زير شبي. بود كانتو بل خوانندگي شيوه اجراي به شديدش عشق نتيجه
 حاشيه جنگل حيوانات همه ناخدا، اتاق هاي نرده كنار در ناپل، محلي عاشقانه آهنگ يك خواندن با تواند مي كه بست شرط آلماني

 از ناشي حركت نهنگها، تنفس مرداب، در حواصيلها زدن بال صداي رودخانه، تاريكي در. باخت را شرط ولي. كند بيدار را رودخانه
 درست شعر، بيت آخرين خواندن هنگام در ولي رسيد، مي گوش به كنند، پرتاب ساحل به را خود كوشيدند مي كه ماهيها وحشت

 به او مصنوعي دندانهاي ناگهان شود، پاره آورد مي وارد كه فشاري شدت اثر بر خواننده حنجره ترسيدند مي همه كه اي لحظه در
 .رفت فرو آب در و شد پرتاب بيرون

 اندازه كامالً جديد، دندانهاي. بسازند اي تازه دندانهاي دوازدهم لئون براي بتوانند تا كرد توقف ريف تنه بندر در روز سه كشتي
 هواي از پر را هايش ريه است، داده دست از را پيشين دندانهاي چگونه بدهد شرح ناخدا براي كوشيد كه زماني ولي بودند، دهانش

 و پريد بيرون دندانهايش هم باز... خواند را آواز همان تمساحها ترساندن براي شب، آن قدرت همان با و كرد جنگلي ناحيه داغ
 .برد را آن آب، تند جريان

 كشو داخل در خانه در. برد مي همراه نيز اضافي مصنوعي دندان دست يك رفت، مي جا هر دوازدهم لئون بعد، به زمان آن از
 بيرون خواست مي گاه هر. بود گذاشته يدكي مصنوعي دندان هايش، كشتي از فروند سه داخل در همچنين ديگر، جاهاي و ميزكار،

 كه بود اين دليل. گذاشت مي داشت، همراه كه اي سرفه ضد شربت قوطي در را اضافي دندان بخورد، غذا رستوران در و خانه از
 اينكه ترس از و رويدادها همين به توجه با. شكست دندانهايش از يكي خوك، گوشت روي شده خشك اليه جويدن هنگام در روزي
 دندان دست دو موقع، همان از كه كرد توصيه دندانساز آدوناي به شود، مشابهي ناگوار موقعيتهاي قرباني هم اش برادرزاده مبادا
 طال روكش با مرغوب، جنس از نيز دست يك و روزمره، استفاده براي قيمت ارزان نوع از دست يك. بسازد آريزا فلورنتينو براي
 .مهمانيها و يكشنبه روزهاي مراسم براي برسد، نظر به واقعي كه آسيا دندانهاي روي

 همه كه لبخندي با و متفاوت اي قيافه با آريزا فلورنتينو شد، مي برگزار طاليي نخل جشن مراسم كه اي يكشنبه روز در سرانجام
 .بود شده حاضر دنيا در او جاي به ديگري شخص انگار. شد ظاهر خيابانها در داد، مي نشان را دندانهايش

 .گذاشت تنها خانه در را فرزندش و درگذشت آريزا ترانزيتو كه داد روي زماني در ماجرا اين

 به رو متعدد هاي پنجره داشتن عليرغم خانه. شود او اهداف براي بهشتي به تبديل اش خانه كه شد مي موجب تنهايي اين البته
 مي تصور رهگذري هر زيرا آمد، مي حساب به عاشقانه زندگي براي مكان ترين امن ناميدند، مي ها پنجره خيابان را آن كه خياباني
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 مقاصد براي را خانه خواست نمي آريزا فلورنتينو البته. باشد داشته نظر زير را او پنجره هاي شيشه پشت از كسي است ممكن كرد
 دست از را طاليي فرصتهاي داد مي ترجيح. كند آماده دازا فرمينا حضور براي را آنجا داشت قصد بلكه دهد، قرار استفاده مورد سوء

 .نكند ننگين و بيهوده عشقبازيهاي به آلوده را خانه ولي بدهد،

 دست به نيز را زيادي امتيازات اي، رودخانه كشتيراني شركت در پيشرفت هاي پله پيمودن با همزمان كه بود اين در او اقبالي خوش
 نظر جلب با امر، اين كه آنجا در تعطيل و يكشنبه روزهاي در حضور امكان و شركت دفتر از شبانه استفاده امتياز جمله از. آورد مي

 .گرفت مي انجام نگهبان مساعد

 لئون عمو شد، باز در ناگهان زني، با عشقبازي حال در داشت، عهده بر را شركت رياست اول معاونت سمت كه زماني در روزي
 باالي از. است نيامده اشتباه شود مطمئن خواست مي انگار كه نگريست اطراف به اي گونه به و آورد داخل به را سرش دوازدهم
 :گفت بيند، مي را عادي اي منظره گويي كه آرام كامالً لحني با و انداخت فلورنتينو به نگاهي عينك

 !...كني مي عشقبازي زنان با پدرت مثل درست هم تو! است عجيب ـ

 :داد ادامه و دوخت نامعلوم محلي به را نگاهش ببندد، را در اينكه از پيش آنگاه

 .نكردم هم نگاه حتي تان چهره به من. بكشيد خجالت نيست الزم! بدهيد ادامه خانم، شما و...  ـ

 تعدادي دوشنبه روز. شد ممكن غير آريزا فلورنتينو دفتر در كردن كار بعد، هفته ولي نگرفت، قرار بحث مورد هرگز ماجرا اين
 قفلساز تعدادي بعد، لحظاتي. كردند نصب سقفي پنكه يك و آوردند هجوم دفتر به ناگهان داشتند، همراه كه وسايلي با برقكار
 به گويي. انداختند در به اضافي بستي و چفت دارند، حضور جنگ هاي جبهه در انگار كه اي گونه به فراوان، صداي و سر با و آمدند
 تعدادي كه بودند نشده خارج شركت از كامالً آنها هنوز. دادند مي انجام را كار اين اتاق، به شدن وارد سرزده از جلوگيري منظور
 كاري چنين چرا بگويند آنكه بي كردند، دفتر مختلف قسمتهاي گيري اندازه به شروع بالفاصله و شدند وارد قبلي، اطالع بدون نجار،
 و وسايل رنگهاي با يك كدام ببينند تا آوردند همراه زيبايي هاي پارچه از هايي نمونه دوزان، پرده آنها دنبال به. دهند مي انجام

 ورود زيرا آوردند، داخل به پنجره طريق از برجسته نقشهاي با شو تختخواب كاناپه يك هم بعد روز چند. است جور دفتر ديوارهاي
 گاه هر. كردند مي كار گستاخانه و صدا و سر پر و آمدند مي دفتر به نامناسب ساعاتي در آنها. نداشت امكان در، طريق از آن

 :دادند مي پاسخ خونسردي با كرد، مي اعتراض آريزا فلورنتينو

 !شده صادر باال مقام از دستور ـ

 از مراقبت و ساختن متنبه براي روشي يا است، دوازدهم لئون سوي از محبت نوعي مزاحمتهايي، چنين نشد متوجه هرگز فلورنتينو
 لئون. بود زنها با معاشرت در او تشويق به عمويش تصميم نگذشت، ذهنش از هرگز كه واقعيتي. آيد مي حساب به او سوء رفتار

 به او برگزيدن مانع امر همين و دارد مردان ساير عادات با متفاوت رفتاري آريزا فلورنتينو كه بود شنيده ديگران از نيز دوازدهم
 .بود شده دوازدهم لئون فراوان نگراني موجب و عمويش، مرگ از پس شركت آينده رييس عنوان

 روزهاي اينكه از. بود كشيده طول سال شصت كه داشت دوامي با زناشويي زندگي ، مرحومش برادر خالف بر دوازدهم، لئون
 همه خواست مي كه داشت دختر يك و پسر چهار. باليد مي خود به آمد، نمي شركت به كردن كار براي و ماند مي خانه در يكشنبه
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 تخيلي داستانهاي به شباهت بيشتر كه رويدادهايي در ولي كند، تربيت خود تخت و تاج بدون امپراتوري جانشينان عنوان به را آنها
 اي عالقه هيچ نيز دخترش تنها و سپردند جان قدرت، گرفتن دست در براي قانوني سن به رسيدن از پس پسرش چهار هر داشت،

 خليج در متري، پنجاه ارتفاع در اتاقش پنجره از را كشتيها عبور داد مي ترجيح و نداشت پدر شغل ادامه و كشتيراني امور به
 اصلي عامل دارد، دست در هميشه كه چتري و شوم ظاهر آن با آريزا فلورنتينو كه بودند باور اين بر اي عده. كند تماشا هودسون

 .است دوازدهم لئون زندگي در رويدادهايي چنين گيري شكل

 كمال با نيز فلورنتينو شد، نشستگي باز پذيرش و شركت از گيري كناره به مجبور دوازدهم لئون پزشكان، توصيه طبق اينكه از پس
 سوار و كرد همراهي را او روستا، به عمويش بازگشت در. گذاشت كنار را موقت هاي معشوقه و يكشنبه روزهاي عشقبازيهاي ميل
 اي خلوتكده واقع در روستا آن. آورد در جا از را راننده نخستين كتف كه طوري به بود سفت بسيار آن هندل كه شد اتومبيلي بر

 .آمد مي حساب به ييالقي

. كشيد دراز خورد، مي چشم به آن حاشيه در ابريشمي نخ با شده دوخته نامش كه توري ننوي روي پيرمرد روستا، به ورود محض به
 استراحت دوران و بنشيند برف پر قلل سوي به و دريا به پشت بزرگي، ايوان در بود مجبور و شده كوتاه دنيا كارهاي همه از دستش

 به مربوط آنچه از غير رويدادهايي مورد در گفتگو آنها براي. زدند حرف هم با ساعت چند آريزا فلورنتينو و او. بگذارد سر پشت را
 به دوازدهم لئون نگراني مهمترين اروپايي، شركتهاي دست به كشتيراني امور زمام افتادن. بود مشكل شد، مي كشتيراني و رودخانه
 .آمد مي حساب

 :گفت مي همواره

 ترديد بدون نيستند، اينجا به متعلق كه بيفتد كساني دست به اگر. شده اداره منطقه اين مردان توانايي دست به هميشه صنعت، اين ـ
 .سپرد خواهند آلمان مثل اروپايي كشورهاي دست به را امور اداره مدتي از پس

 و خودش چند هر بدهد، توضيح و كند تكرار را موضوع اين خواست مي دلش همواره و داشت سياسي جنبه بيشتر او نگرانيهاي البته
 :كرد مي استدالل چنين او. باشد نداشته هم مصداق شايد دانستند مي ديگران

 آسمان در ستارگان گرفتن قرار محل در حتي ، بسياري تحوالت و تغيير شاهد طوالني، مدت اين در و دارم سال صد تقريباً من ـ
 .كند تغيير كشور اين در چيزي كه ام نديده هرگز ولي ام، بوده

 :بود منطقه همه منظورش شايد

 داخلي جنگهاي اند، داشته ابراز اي تازه هاي توصيه اند، كرده وضع اي تازه مقررات اند، نوشته اي تازه اساسي قانون اينجا در ـ
 همجوار كشورهاي ساير و مملكت مردم براي جديدي دردسرهاي و اند، انداخته راه به بار يك ماه سه هر متوسط طور به جديدي

 مخوف چنگال از را خود ايم نتوانسته هنوز و بريم مي سر به استعمار عصر در همچنان گويم مي من ولي اند، آورده پديد
 .كنيم خالص اروپاييان، ويژه به و استعمارگران

 و داد مي نسبت بود، كرده اتخاذ كشور اداره براي كه روشي و فدرالي حكومت به را ناامنيها و مشكالت همه همواره ماسون، برادرش
 :داشت مي اظهار او، پاسخ در دوازدهم لئون ولي بود، حكومتي هاي شيوه اصالح خواستار
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 .ديروز نه شده، تمام پيش سال سه و بيست يعني ، 1876 سال در روزه، هزار جنگ ولي ـ

 صداي به انگار كه شنيد مي را دوازدهم لئون تكراري سخنان حالتي همان با نداشت، سياست به زيادي عالقه كه آريزا فلورنتينو
 جدي اي شنونده به تبديل تنها نه رسيد، مي كشتيراني شركت سياستهاي به نوبت كه هنگامي ولي. دهد مي گوش دريا امواج مداوم
 اين بر عمويش، كهنه عقايد خالف بر او. كرد مي شركت انگيز، هيجان بحثهاي در و داد مي ارائه هم مفيدي نظرات بلكه شد، مي
 اين با و است جبران قابل حرفه اين بودن انحصاري داوطلبانه لغو با تنها اي رودخانه كشتيراني شركت گذشته ناكاميهاي كه بود باور

 .آورد عمل به جلوگيري است، شركت انتظار در كه اي فاجعه از توان مي ترفند

 :بود مخالف دوازدهم لئون

 ترديدي ولي است، من همنام كه دانم مي. داده جاي تو ذهن در را اي طلبانه مرج و هرج افكار چنين لئوناكاسياني كنم مي فكر ـ
 .ندارد من عقايد و نظرات به شباهتي ، اي زمينه هيچ در افكارش كه ندارم

 ب يوهان آلماني، ناخداي هاي انگاره تأثير تحت بيشتر آريزا، فلورنتينو نظرات زيرا كرد، مي ابراز را واقعيت از نيمي دوازدهم لئون
 .بود كرده طلبيهايش جاه فداي را موهبتي چنين ولي داشت، اي العاده فوق استعداد و هوش كه گرفت مي قرار البرس

 در كه است تعهداتي بودن واقعي غير به مربوط بلكه نيست، طلبي جاه دليل به آلبرس شكست كه بود معتقد دوازدهم لئون
 راههاي بازسازي و احداث بندر، تجهيزات چون مسؤوليتهايي پذيرش معادل تعهدات اين و شود مي تحميل او بر قراردادها
 كينه چند هر جمهور، رييس بوليوار سيمون مخالفتهاي داشت عقيده همچنين. است نقل و حمل وسايل تأمين و زميني مواصالتي

 .نيست دار خنده ولي است، توزانه

 آوردند مي حساب به ها شوهر و زن ميان خانوادگي بحثهاي و جر همچون را دولت و او مخالفتهاي دوازدهم، لئون همكاران اغلب
 آينده قدرت پيري كه دليل اين به نه رسيد، مي نظر به طبيعي كامالً آنان نظر از لئون لجاجت. بود دو هر جانب به حق همواره كه

 ، كشتيراني شركت انحصار جانبه يك لغو كه است باور اين بر پيرمرد دانستند مي چون بلكه گرفت، مي او از را دورانديشي و نگري
 و تاريخي، شرايط بدترين در ديگران، از گرفتن كمك بدون تاريخي، نبردي در برادرانش و او كه است پيروزيهايي نفي معناي به

 حقوقي و حق از دفاع در او استوار و محكم گيري جبهه كه بود دليل همين به شايد. بودند آورده دست به جهاني، مخالفتهاي عليرغم
 از تغييري هيچ نكرد، ملغي را آنها و نشد وضع اي تازه قوانين كه هنگامي تا و شد نمي مواجه كسي مخالفت با بود، كرده كسب كه

 ظهر از بعد آن در و منتظره غير اي گونه به آريزا فلورنتينو اينكه از پس ولي. نيامد در اجرا مورد به و نشد پيشنهاد ديگران سوي
 اش برادرزاده به شركت ساله صد امتيازات واگذاري كه كرد موافقت دوازدهم لئون شد، عمويش نظرات تسليم ييالقي روستاي در

 .يابد انتقال آريزا فلورنتينو به قانوني طور به او، مرگ از پس كه تبصره اين با شود، تمديد

 حرف سايرين با نه و اش برادرزاده با نه شركت، كارهاي مورد در ديگر آريزا، فلورنتينو با طوالني گفتگويي از پس دوازدهم لئون
 دست از را عقلش يا حواس و هوش از اي ذره و نيفتاده تار يك حتي سرش، موهاي از. آمد مي حساب به او اقدام آخرين اين. نزد

 آنها از و پذيرفت نمي حضور به بيايند، مالقاتش به ترحم روي از است ممكن كرد مي تصور كه را كساني دليل همين به بود، نداده
 كشيد مي دراز ننو روي يا انديشيد، مي ها قله روي برفهاي به و نشست مي اي گهواره صندلي روي ايوان در روزها. گزيد مي دوري

 آب ليوان يك با همراه شير، بدون داغ قهوه از پر قوري يك هميشه پيشخدمتها كه داشت قرار كنارش در ميزي. زد مي چرت و



www.98ia.com    *** كتابخانه مجازي نودهشتيا   ***   
 

گابريل گارسيا ماركز  –عشق سالهاي وبا    Page 221 
 

 از غير ، دوران آن در زيرا بود، آن در مصنوعي دندانهاي دادن قرار براي سركه و آب. گذاشتند مي ميز روي سركه با مخلوط
 كوشيد مي و كرد مي مالقات دوستانش از كمي تعداد با. كرد نمي استفاده آنها از آمد، مي سراغش به مهماني كه مواقعي

 .نباشد اي رودخانه كشتيراني به مربوط رويدادهاي يا دور هاي گذشته درباره گفتگوهايشان

 :گفت مي اش برادرزاده به هميشه باره اين در.  آريزا فلورنتينو ازدواج: بود باقي كردن بحث براي مهمي موضوع هنوز

 همسر عنوان به او از مناسبتر را زني توانم نمي هرگز. كردم مي ازدواج لئوناكاسياني خودم همنام با بودم، جوانتر سال پنجاه اگر ـ
 .كني اقدام بايد زودتر. بكشم تصوير به ذهنم در تو براي

 ناگهان نشده، بيني پيش رويدادي با رنج، و درد تحمل سالها ترسيد مي زيرا لرزيد، مي خود بر سخنان اين شنيدن با آريزا فلورنتينو
 به را دازا فرمينا ولي بميرد، حتي و بيندازد، دور را چيز همه بكشد، چيز همه از دست بود حاضر. شود پايمال لحظات آخرين در

 .نسپارد فراموشي

 تشكيل فكر در زودتر اش برادرزاده كه داد مي تذكر تنها و كرد نمي پافشاري مورد اين در هرگز دوازدهم لئون خوشبختانه
 را خود و برگزيد خود قانوني وارث تنها عنوان به را آريزا فلورنتينو سالگي، دو و نود به رسيدن محض به حال هر به. باشد خانواده

 .كرد بازنشسته

 از پس. شد برگزيده عامل مدير و مديره هيأت رييس عنوان به آرا اتفاق به شركت، عمومي مجمع در فلورنتينو بعد، ماه شش
 فراواني مشروب كه شد برگزار بود، يافته دست شركت مقام عاليترين به كه فردي از قدرداني عنوان به مراسمي مقام، اين پذيرش

 نشسته طور همان شد مجبور بنابراين و كند سخنراني ايستاده طور به توانست نمي شركت بنيانگذار رسيد، مصرف به آن در هم
 زندگي كه گفت پير شير. داشت خاطرات كردن زنده و خواني مرثيه به شباهت بيشتر سخنانش. بزند حرف حاضران با صندلي، روي
 كه بود اين نخست رويداد. است شده تزيين داده، شكل را آنها خداوند كه مهم رويداد دو با پاياني، دوران در هم و آغاز در هم او
 يافتن هم دوم رويداد. رساند تورباكو دهكده تا و داد نجات را او مردي ولي نداشت، هم رفتن راه توان كه شد بيمار چنان سفري در

 احساس زدودن براي سخنراني، پايان در. شد محقق آريزا فلورنتينو حضور با سرانجام بسيار، موانع عليرغم كه بود اليق جانشيني
 :كرد اضافهبود   داده دست حاضران به كه تأثري

 خواهم گور به فراوان، هاي جنازه بر سرايي نوحه عليرغم ، را خودم مزار سر بر خواني نوحه آرزوي كه است اين من اندوه تنها ـ
 .برد

 آثار از»  زندگي بدرود«  نام به اي مرثيه خواندن به شروع زيرا ندارد، سخنراني به دادن پايان قصد شد معلوم گفته، اين از پس
 .خواند بود، لرزش بدون و محكم همچنان كه صدايي با و داشت، دوست قديم از كه اي شيوه به را مرثيه اين. كرد توسكا

 در را خود سپاسگزاري و قدرداني مراتب و گرفت قرار عمويش آوازخواني نحوه و سخنان تأثير تحت شدت به آريزا فلورنتينو
 بود، شده موفق و كوشيده شركت اعتالي براي روز آن تا كه گونه همان بتواند كرد اميدواري اظهار و داشت ابراز سخنراني، هنگام

 .دهد ادامه كارهايش به
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 انجام داشت عهده بر كه را وظايفي بتواند تا بماند زنده كه بود اين او هدف مهمترين. انديشيد مي آينده به تنها بعد، به روز آن از
 تنها يافت، حضور جشن مراسم در كه هنگامي. يابد دست بود، دازا فرمينا وصال به رسيدن همانا كه آرزويش به سالمت به و دهد

 سرخ گل هاي بوته مزارشان بر كه كساني جمله، از. انديشيد مي نيز ديگري بسيار افراد به بلكه نداشت، همراه را دازا فرمينا خاطره
. گذاشتند مي آنها شوهران كه گذاشت مي بالشي همان روي را سرش و كشيد مي دراز آنها كنار در كه زناني همچنين و بود، كاشته
 اين. باشد همزمان طور به آنها همه با روزي كرد مي آرزو ذهنش در ولي نداشت، معاشرت آنها از يكي با حتي ديگر كه زناني همان
 خود رابطه ترتيب، اين به كوشيد مي. كرد مي وحشت احساس و شد مي تنها كه آورد مي هجوم مغزش به كه هنگامي ويژه به افكار
 .كند حفظ ، تنهايي ساليان هاي معشوقه اغلب با سست، چند هر را،

 كه بود دردناك اي خاطره. نيايد حساب به باكره ديگر فلورنتينو شد موجب كه زني نخستين. افتاد رزاليا ياد به هم شب آن در
 كند تجسم حالي در كشتي عرشه روي را رزاليا بتواند تا ببندد را چشمانش بود كافي. شد مي ناراحتي دچار آورد، مي ياد به هرگاه

 اين طول در. دهد مي تكان است، گذاشته آن در را كودكش كه را سبدي و پوشيده دار روبان پهن لبه كاله و ابريشمي بلند لباس كه
 كجا در يا چيست او خانوادگي نام دانست نمي چند هر برود، زن آن جستجوي به و شود كشتي بر سوار كه بود انديشيده بارها سالها،
 هايش برنامه نيز بار چند. يافت خواهد ثعلب زاران بوته ميان در را او بپردازد، جستجو به اگر داشت اطمينان تقريباً. كند مي زندگي

 يا عمد، به كه گرفت مي شكل رويدادهايي لحظات، آخرين در هميشه ولي برود، سفري چنين به بتواند كه داد ترتيب اي گونه به را
 را ساحل و عرشه ميان پل كه رسيد مي كشتي به اي لحظه مثالً. انداخت مي تعويق به را سفر و شد مي ايجاد خودش توسط اشتباه به

 .داشت دازا فرمينا مورد در هايش انديشه در ريشه نحوي به ، تأخيرهايي چنين البته. بودند برداشته

 ترانزيتو واقع در ولي. شد آريزا ترانزيتو پاك خانه شدن دار لكه موجب كه زني تنها. آورد خاطر به را نازارت بيوه آن، از پس
 مي درك سايرين از بيشتر را زن آن فلورنتينو حال هر به. بيايد ها پنجره خيابان در شان خانه به بيوه زن كه بود شده موجب شخصاً
 به را دازا فرمينا لحظات، آن در كم دست كه آورد مي هيجان به را او اي اندازه به بستر، در حركات كندي عليرغم زيرا كرد،

 و وفايي بي كه داد مي نشان امر همين و بود صفتش گربه رفتار و سركشي داشت، بيوه زن كه ايرادي تنها. سپرد مي فراموشي
 آنها ارتباط واقع در. كشيد طول سال سي آنان، عشقبازي دوران حال، اين با. بود خواهد آنان معاشرت الينفك اجزاي از ولگردي،
 در را مسؤوليتي آريزا فلورنتينو كه بود زني تنها او ضمن در» ! نه خيانت بله، وفايي بي« : كه بود بومي المثل ضرب اين كامل مصداق
 خاكسپاري و گور خريدن هزينه شود، دفن فقرا گورستان در است قرار و كرده فوت شد متوجه كه هنگامي يعني پذيرفت، موردش

 .گريست و شد حاضر زن بيوه مزار سر بر كه بود كسي تنها واقع در و گرفت عهده بر شخصاً را او

 ولي داشت، سايرين با مقايسه در بيشتري سن چند هر كه آورد خاطر به را پيتره پرودنسيا. داشت ارتباط هم ديگري زنان بيوه با
 .بودند مرده شوهرانش بار دو هر و بود كرده ازدواج بار دو زيرا ناميدند، مي تكراري بيوه را او بود، زنده هنوز

 منظور به ولي نداشت، اي حرفه رفتاري زن اين. داشت شهرت آرالئو بيوه به كه داشت حضور او زندگي در هم ديگري پرودنسياي
 .شود آن دوختن صرف نيز مدتي تا كند مي را او لباسهاي دكمه معموالً خانه، در آريزا فلورنتينو داشتن نگه بيشتر

 طبق و داشت مرد آن به وار ديوانه عشقي كه آمد مي حساب به آريزا فلورنتينو زندگي زنان بيوه از ديگر يكي زونيگا بيوه يا فا خوزه
 چند هر نكند، معاشرت ديگر زنان با تا بريد مي باغباني قيچي با را او سلي تنا آلت آورد، مي دست به فرصتي اگر خودش، اظهارات

 .نباشد متعلق نيز خودش به ديگر كار، اين با
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 دوست سايرين از بيشتر را زن آن ولي بود، زودگذر او با روابطش چند هر كه افتاد آلفارو آنجلس ياد به سپس آريزا فلورنتينو
 خانه بام روي مهتابي، شبهاي در آنها. بدهد ياد را زهي سازهاي نواختن موسيقي، آموزشگاه در ماه شش براي تا بود آمده او. داشت

 سازها نواختن در چنان. نواخت مي و گذاشت مي زانوانش روي را سازها ، بود برهنه كامالً كه حالي در آنجلس و رفتند مي زن
 نخست شب همان در عشق، در تجربگي بي دليل به اما. بياورد در انسان صداي آنها، سيمهاي از توانست مي حتي كه داشت مهارت
 يك با ناگهاني طور به بود، آمده خبر بي كه گونه همان آلفارو، آنجلس شد موجب امر همين و شكست آنها دو هر قلب آشنايي،
 به خانه بام روي كه آورد مي ياد به هنوز فلورنتينو. برود آنجا از بود، سرگردان آبها در فراموشي پرچم با كه پيما اقيانوس كشتي
 اندوهگين و تنها را سفيدي كبوتر انگار كه داد مي تكان هوا در اي گونه به او براي وداع عنوان به را دستمالش كه نگريست مي زني
. بود ادبي انجمنهاي در مشهور شعراي توسط شده خوانده اشعار ميان در ناب شعر بيت يك زن، آن. آورد مي در پرواز به افق در

 جمله از. داد نمي تشخيص درستي به ولي بود، كرده تجربه پيشتر چند هر كه آموخت را چيزهايي او با معاشرت در آريزا فلورنتينو
 هيچ به ولي كند، احساس آنها از يك هر با را عاشقي اندوه و غم همان باشد، نفر چند عاشق واحد، آن در تواند مي فردي هر اينكه
 .نورزد خيانت آنان از يك

 :كرد زمزمه و شد ناگهاني خشمي دچار پروراند، مي ذهن در را افكار اين و زد مي قدم اسكله روي كه حالي در فلورنتينو

 !دارد اتاق خانه، فاحشه يك از بيشتر من، قلب انگار ـ

 محو ديد گستره از دريا گسترده افق در او حامل كشتي اينكه محض به ولي ريخت، زيادي اشك آلفارو، آنجلس از جدايي لحظه در
 .كرد پر قلبش در را زن خالي جاي دازا، فرمينا خاطره بالفاصله شد،

 بدهد، را ورود اجازه زن تا بود ايستاده انتظار در اش خانه از بيرون گذشته هفته همين كه آورد خاطر به را وارن آ آندره شب آن در
 به او از زودتر شخصي، كه داد مي نشان زيرا داشت، حذر بر خانه به ورود از را مرد شد، روشن دستشويي داخل كه زردي چراغ ولي
 دچار عشق جنون به كه هنگامي آ آندره نظر از زيرا زن، يا مرد است، كسي چه شخص اين نبود مهم. است شده وارد آ آندره خانه
 مي حساب به كسي تنها زن آن آريزا، فلورنتينو هاي معشوقه فهرست ميان در. نداشت تفاوتي برايش مقابل نفر جنسيت شد، مي
 كار، اين براي اينكه مهمتر همه از. بود كرده تأمين خود براي مرفهي زندگي و آورد مي در پول خود، جسم عرضه طريق از كه آمد

 عنوان و آمد مي حساب به اشراف طبقه ويژه هاي فاحشه از يكي جواني دوران در. كرد نمي استفاده واسطه يا برنامه مدير از هرگز
 .بود داده اختصاص خود به شايستگي با را»  هرجايي بانوي«  مهم

 متمايز شهرتشان اندازه به كه را كساني و قانون و قلم برجسته مردان ولي رساند، مي جنون مرز تا را درياساالرها و محلي مقامات
 و گذاشتند مي او شانه بر سر آمدند، مي حساب به متشخص اجتماعي نظر از واقعاً كه افراد اين از بسياري. راند مي خود از نبودند،

 رافائل جمهور رييس كه بود شايع گونه اين. داد نمي نشان ديگري واكنش و نگريست مي آنان گريه به تنها آ آندره و گريستند مي
 زن، آن براي اي ماهانه مقرري شهر، در اقامت و بازديد طول در واران آ آندره ويژه خدمات از شدن برخوردار ساعت نيم از پس ،
 در را خود زندگي دوران از ثانيه يك حتي آ آندره واقع در. گرفت نظر در»  داري خزانه وزارت به ارزنده خدمات«  سرفصل با

 .بود نگذرانده داري، خزانه وزارت

 دانستند مي همگان اينكه عليرغم و كرد مي عرضه ديگران به داد، مي اجازه جسمش كه حدي تا را خود بخش لذت هديه زن اين
 ، آ آندره واالمقام معاشران زيرا نداشت، او عليه بر دعوي اقامه جرأت كسي شود، مي تأمين چگونه درآمدش و چيست او شغل
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 نارضايتي، كوچكترين ابراز صورت در دانستند مي همه و شدند مي مند بهره آن از خود كه بودند بخشيده زن به را مصونيتي همان
 در آريزا فلورنتينو. سوخت خواهند شده، ايجاد آتش هاي شعله در زن آن از بيشتر خودشان كه شد خواهد پا بر بزرگي رسوايي
. بگذارد پا زير بود، پول نپرداختن همانا كه را خود روابط مقدس اصول از يكي اينكه جز نداشت اي چاره وارن، آ آندره با معاشرت

 پول باشد، شوهرش اگر حتي معاشران، همه از اينكه آن و كند عدول خود روابط مقدس اصول از يكي از كه شد مجبور هم زن البته
 .بگيرد گزافي

 داد مي زن به را مبلغ اين آريزا فلورنتينو نه البته كه رسيدند توافق به مرد، سوي از پزو يك تنها سرپرداخت بر آنها ، ترتيب اين با
 به شد، مي جمع توجهي قابل مبلغ كه هنگامي و كردند مي انداز پس و انداختند مي قلكي در را پزوها بلكه گرفت، مي را آن زن نه و

 كه را اماله دستگاه از استفاده پيشنهاد زن همين. خريدند مي خارجي، اجناس از مناسب اي هديه و رفتند مي طاقدار گذرگاه
 ظهر از بعد در كه كرد ارائه مضاعف، لذت ايجاد براي اي وسيله عنوان به ميبرد، كار به مزمن يبوست با مقابله منظور به فلورنتينو
 .بردند مي كار به را آن عشقبازي، آميز جنون روزهاي

 گا نوريه سارا بريزد، او كام در را زندگي تلخ مزه شد موفق كه كسي تنها و زن خطرناكترين عاشقانه، برخوردهاي همه آن ميان در
 ديوانگان ساير براي را اي وقيحانه اشعار چنان ، سالخوردگي در سارا. كرد سپري تيمارستان در را خود زندگي دوران بقيه كه بود
 را بيماران ، اشعاري چنين كه بودند باور اين بر زيرا نداشتند، ديگران از او جداكردن جز اي چاره تيمارستان مسؤوالن كه خواند مي

 .كرد خواهد جنون دچار بيشتر

 عالقه نه و كافي فرصت نه ديگر گرفت، عهده بر را اي رودخانه كشتيراني شركت اداره مسؤوليت آريزا فلورنتينو اينكه از پس
 تواند نمي ديگري كس هيچ كه بود رسيده نتيجه اين به. داشت دازا فرمينا جاي به آنها دادن قرار و ديگر زنان يافتن براي زيادي
 بلكه آميخت، نمي عشق با هرگز را رابطه اين و داد مي ادامه قديمي زنان همان با خود معاشرت به. بگيرد قلبش در را فرمينا جاي

 .شد مي جدا آنها از كام، گرفتن از پس معموالً

 وجود آريزا فلورنتينو زندگي در زن يك تنها گفت، وداع را فاني دار اوربينو خوونال دكتر كه گلريزان پنجاهه عيد يكشنبه روز
 و داشت بودند، آنها فاقد ديگران كه را ويژگيهايي همه دخترك. گذاشت مي سالگي چهارده به گام روز، آن در و بود تازه كه داشت

 .كشاند مي جنون حالت به را مرد ، عشقبازي هنگام در

 او خانواده. بود آمده شهر به بودند، ماهيگير آن اهالي كه پادره پوئرتو روستاي از پيش سال دو. داشت نام ويكيونا ريكا آمه دخترك
 اول دوره در تحصيل براي دولتي بورسيه اخذ با كه را دخترشان نتيجه در و آمدند مي حساب به آريزا فلورنتينو خويشاوندان از

 شبيه كه داشت دست در كوچك و حلبي چمداني تنها شهر، به ورود هنگام در. سپردند مرد دست به بود، آمده شهر به دبيرستان
 يكشنبه نيمروزي خواب در كه فهميد آريزا فلورنتينو نهاد، ساحل بر گام و شد پياده كشتي از كه لحظه همان از. بود بازي اسباب
 و بودند كرده وصل هم به سيم چند با را دندانهايش. آمد مي حساب به نابالغ كودكي هنوز دخترك. ماند نخواهد تنها ، آينده هاي

 نخست نگاه همان در فلورنتينو حال، اين با. بود ابتدايي دوره در خوردن زمين يادگار كه خورد مي چشم به زانوانش روي خراشهايي
 هايش نقشه و داد مي آموزش تدريج به را او يكشنبه روزهاي در دليل همين به. بود خواهد او انتظار در اي آينده چه كه شد متوجه

 .كرد مي پياده را
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 پدربزرگي همچون. رفتند پارك به گردش و بستني خوردن براي سپس و برد سيرك به را دخترك ، ورود روزهاي نخستين در
 راز و رمز پر قربانگاه سوي به را او و كرد جلب كامالً را اعتمادش تا خريد برايش خواست چه هر و گرفت را دستهايش مهربان،

 رسيدن مشتاق چنان ريكا آمه. شكفت اي غنچه همچون بالفاصله و شد باز دخترك روي به بهشت درهاي زود خيلي. كشاند خود
 همه درسها، در بد هاي نمره اخذ از ناشي اجباري اقامت از رهايي منظور به كه شد آريزا فلورنتينو با رفتن گردش و يكشنبه روزهاي
 فلورنتينو براي. شد برگزيده مدرسه، اول شاگرد عنوان به هم دليل همين به و خواند مي درس جديت با مدرسه در حضور مدت
 در اي تازه تجربيات شده، محاسبه عشقبازي سالها از پس. آمد مي حساب به سالخوردگي دوران در موهبتي امر، اين نيز آريزا

 .آورد مي دست به دخترك با معاشرت

 فراگيري براي زيادي آمادگي. بود ذاتش در كه كرد مي رفتار گونه همان دخترك. داشتند يكديگر با كاملي تفاهم نفر دو آن
 مي آن از هميشه كه كرد پيشه را رفتاري آريزا فلورنتينو. كرد نمي زده شگفت را او چيز هيچ كه داشت محترم پيرمردي تجربيات
 هرگز ديد، مي نوجواني دوران در دازا فرمينا و دخترك ميان كه شباهتهايي عليرغم. سالخورده عاشقي نقش پذيرفتن يعني ترسيد،

 هاي گذشته ياد به الاقل شد مي مجبور كه بود اغماض قابل غير اي گونه به گاهي شباهتها اين ولي. كرد نمي مقايسه هم با را دو آن
 چند هر. بيني پيش قابل غير و مغرور شخصيت حتي و نشاط، با رفتن راه شيوه شده، بافته و بلند گيسوان مدرسه، يونيفرم. بيفتد دور

 به مفيد راهكاري توانست مي عشق، درد براي مؤثر درماني منظور به دازا فرمينا جاي به قلبش در دخترك كردن جايگزين انديشه
 ارتباطات آن از پس. داشت دوست خودش شخص خاطر به را ريكا آمه زيرا نگذاشت، اجرا مورد به را آن هرگز ولي آيد، حساب

 .نداشت يكشنبه هاي ظهر از بعد به رسيدن جز رويايي هفته، طول در دو آن از يك هيچ لذتبخش،

 هودسن اتومبيل با بنابراي. ببرد بيرون دولتي روزي شبانه مدرسه از را ويكيونا ريكا آمه داشت اجازه كه بود فردي آريزا فلورنتينو
 نبود آفتابي هوا كه روزهايي در. رفت مي دخترك دنبال به بود، كاراييب اي رودخانه كشتيراني شركت اختيار در كه سيلندري شش

 كه مضحكي كاله. راندند مي ساحلي جاده در و زدند مي عقب را اتومبيل كروك داد، نمي آزار را آنها خورشيد تند نور نتيجه در و
 باد تا گرفت مي محكم دست دو با را اش مدرسه كاله نيز حال همان در. شد مي دخترك خنده موجب گذاشت، مي سر بر فلورنتينو

 .نبرد را آن

 به را صورتش يا بخورد؛ ، است خورده او كه خوراكي از كند؛ سپري فلورنتينو با را خود اوقات نبايد كه بود شنيده كسي از ريكا آمه
 براي توانست نمي كسي طرفي از. داد نمي حرفها اين به اهميتي دخترك ولي. است مسري مرضي پيري، زيرا كند، نزديك او صورت

 ايجاد مانع نيز زياد سني تفاوت و دارند خانوادگي نسبت هم با دانستند مي همه زيرا كند، درست اي شايعه و بيابد مضموني آنها
 .شد مي بدگماني

. آمد در صدا به كليساها ناقوس ناگهان بودند، آرميده يكديگر كنار در آنها كه گلريزان، پنجاهه عيد يكشنبه روز ظهر از بعد در
 مي گوش به ثروتمندان خاكسپاري مراسم در تنها ناقوس، صداي جواني، دوران در. شد قلبش تپيدن مانع زحمت به آريزا فلورنتينو

 همه كار، محافظه دولت شد، مي تازه قرن آغاز با همزمان كه داخلي جنگ آخرين پايان از پس. شد نمي نواخته فقرا براي و رسيد
 كه داد افزايش اي اندازه به را خاكسپاري هزينه اينكه جمله از. متفاوت اي گونه به ولي بخشيد، تحكيم را استعماري دولتهاي قوانين
 دانته اسقف كه هنگامي. عمومي اماكن ساير يا كليسا در مراسمي برگزاري به رسد چه نداشت، مردن جرأت حتي فقيري هيچ ديگر
 روحي نظر از چنان امر اين. نواختند مي پيوسته ، روز شبانه نُه مدت استان در موجود كليساهاي همه ناقوسهاي درگذشت، دلونا
. كند كوتاه مدتي به هم آن ثروتمندان، خاكسپاري مراسم به منحصر را ناقوس نواختن شد مجبور بعدي اسقف كه داد عذاب را مردم
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 احساس و شد وحشت دچار گلريزان، يكشنبه روز ظهر از بعد چهار ساعت در ناقوس صداي شنيدن با آريزا فلورنتينو دليل همين به
 آن خودش كه اند آمده در صدا به منظوري همان به ناقوسها كرد نمي تصور هرگز. است آمده ديدارش به جواني دوران روح كرد
 بنابراين. كرد مي آرزو يكشنبه، روز آن تا آمد، مي بيرون كليسا از و بود باردار ماهه شش دازا فرمينا كه اي لحظه از يعني سال، همه
 :گفت

 .اند آورده در صدا به را ناقوسها صداي و افتاده تورشان به بزرگي ماهي حتماً! لعنتيها ـ

 :گفت بود، شده بيدار نيمروزي خواب از تازه و كشيده دراز رختخواب در برهنه كه ويكيونا ريكا آمه

 .است گلريزان جشن براي حتماً ـ

 ويولن كليسا همسرايان گروه در كه زماني از. بياورد در سر آن از يا باشد مذهبي مراسم ياد به كه نبود شرايطي در آريزا فلورنتينو
 بود داده ياد را تلگراف دستگاه با كار روش و ويولن نواختن او به كه مردي از. بود نگذاشته گام كليسا به هرگز ديگر نواخت، مي
 .نداشت خبري هيچ نيز

 مي گوش به خيابانها از مردم همهمه. نيست گلريزان مراسم خاطر به ناقوسها صداي كه نداشت ترديدي. كرد متمركز را افكارش
 عكاسي آتليه در را آمور خرميادسنت درگذشت خبر و آمده او ديدار به كاراييب پناهنده مهاجران از نمايندگاني روز همان. رسيد
 پناهندگان هيĤت اعضاي همه با تقريباً ولي آمد، نمي حساب به عكاس مرد نزديك دوستان از آريزا فلورنتينو چند هر. بودند داده

 مردي عكاس، زيرا اند، نيامده در صدا به آمور خرميادسنت مرگ براي زنگها كه نداشت ترديدي هم باز حال هر به. داشت آشنايي
 متهم خودكشي به را او گذشته آن از و. آمد مي شمار به طلب مرج و هرج كليسا، نظر از و بود مذهب مخالف و ايمان، و دين بي

 :داشت اظهار دخترك، گفته برابر در بنابراين. بودند كرده

 .آيند مي در صدا به فرماندار، حد در مثالً واالمقام، شخصي مرگ دليل به كم دست ناقوسها، نه، ـ

 نشان راه راه را پوستش بود، دخترك برهنه بدن روي پنجره باز نيمه هاي كركره درز از خورشيد نور تابش نتيجه كه روشني سايه
 خواب به ظهر از بعد عشقبازي از پس. باشد ديگران زندگي و مرگ نگران كه نبود اي اندازه به ريكا آمه سال و سن. داد مي

 به همچنان بود، روشن كه سقفي پنكه صداي. برخيزند جا از توانستند نمي هنوز بودند، شده بيدار اينكه از پس و رفته نيمروزي
 تگرگ تند ريزش همچون صدايي و رفتند مي راه سقف روي كه الشخورهايي پاي صداي شدن شنيده از مانع ولي رسيد، مي گوش
 .شد نمي كردند، مي ايجاد

 و غم احساس او مورد در ولي داشت، دوست داشتند نقش او طوالني زندگي در كه زناني ساير همانند را دختر آن آريزا فلورنتينو
 سالهاي زيرا ببيند، را ريكا آمه دبيرستان دوران پايان تواند نمي هرگز كه بود گمان اين بر همواره زيرا كرد، مي بيشتري اندوه

 .رسيد خواهد پايان به عمرش

 رنگ را آن بار چندين و شده ساخته تخته و چوب از كشتي كابين مثل. داشت كشتي كابين به زيادي شباهت بودند، آن در كه اتاقي
 ظهر از بعد چهار ساعت در سقفي، پنكه بودن روشن عليرغم. خورد مي چشم به همچنان قبلي رنگهاي كه اي گونه به بودند زده
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 خواب اتاق يك به شباهتي واقع در. كرد مي منتقل داخل به را، بيرون شديد گرماي فلزي شيرواني زيرا كردند، مي خفقان احساس
 ...زيرا نداشت، معمولي

 دوران موقتي بازيهاي عشق ي برا جايي تا بسازند شركت اداري ساختمان پشت در را آن كه بود داده دستور آريزا فلورنتينو
 كارگران صداي سرو ، گرما بر عالوه زيرا ، بود فرسا طاقت ، هفته عادي روزهاي در اتاق آن در خوابيدن.  باشد داشته سالخوردگي

 مي حساب به بهشت آنجا ، دخترك نظر از ولي ، داد نمي كسي به استراحت اجازه ، كشتيها سوت و ، اسكله جرثقيلهاي ، انداز بار
 . آمد

 

 

 روز صبح ريكا آمه و بگذرانند هم با را گلريزان پنجاهه عيد يكشنبه شب و روز مدت تمام تا بودند كرده ريزي برنامه دو آن
 اعضاي به آريزا فلورنتينو كه قولي دليل به ، روز آن ولي ، كند حركت مدرسه زنگ آمدن در صدا به از پيش دقيقه پنج ، دوشنبه
 پوشيدن به شروع و برخاست جاي از زودتر ، بود داده آمور دسنت خرميا خاكسپاري مراسم در شركت منظور به پناهندگان هيأت

 را اش مدرسه كفشهاي بند و ، نشاند ميز روي را او ، بافت را موهايش ، پوشاند را ريكا آمه لباسهاي ، آن از پس.  كرد لباسهايش
 فراموش را سني تفاوت ديگر ، همبستري روزهاي نخستين از پس.  داد مي انجام دخترك براي وافر اي عالقه با را كارها اين.  بست
 ، لحظات آن در حساب اين با.  كردند مي زندگي هم با بود سالها انگار.  آوردند مي حساب به شوهر و زن را خود و بودند كرده
 . نداشتند يكديگر به گفتن براي حرفي ديگر

 

 

 كشتي يك تنها بندر در.  بود تاريك آن محوطه و بسته ، هفته آخر تعطيلي دليل به ، رودخانه كشتيراني شركت اداري ساختمان
 روشنايي و آرامش ولي ، باريد خواهد سال باران نخستين كه داد مي نشان شرجي هواي.  بود خاموش موتورهايش و انداخته لنگر

 مي را تعطيل روز عصر سكوت ، ناقوس زنگ صداي تنها و بود آرام چيز همه.  داد مي دلچسب فصلي و زيبا روزي نويد ، آسمان
 . شكست

 

 خروج و ورود محل عنوان به اسپانياييها زمان در كه رفتند اي گرفته شوره محوطه سوي به ويكيونا ريكا آمه و آريزا فلورنتينو
 به كنار و گوشه در آنها پاي و دست بستن ويژه زده زنگ زنجيرهاي هم هنوز.  گرفت مي قرار استفاده مورد ، سياهپوست بردگان
 گذاشته فرمان روي را سر راننده ، شد مي ديده آنان ورود انتظار در ، ساختمان توسط شده ايجاد سايه در اتومبيل.  خورد مي چشم

 خاردار سيم با كه انبار پشت از اتومبيل.  نكردند بيدار را او ، نشستند عقب صندلي روي كه هنگامي تا ، مسافر دو.  بود خوابيده و
 توپ با ، عريان نيمه بدنهاي با ، مردان از زيادي تعداد.  كرد عبور آنيماس الس قديمي بازار محوطه از و گذشت ، بود شده احاطه
 . شد دور اسكله از تدريج به اتومبيل.  بودند انداخته راه زيادي صداي و سر و كردند مي بازي
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 را او صدا شدت و تداوم ولي ، نيست آمور دسنت خرميا مرگ خاطر به كليساها ناقوس صداي كه نداشت ترديدي آريزا فلورنتينو
 : زد فرياد ، برساند او گوش به را صدايش بتواند اينكه براي و گذاشت راننده شانه روي را دستش.  كرد نگران

 

 ؟ چيست خاطر به صداها اين - 

 : داد پاسخ راننده

 ؟ بود چه نامش راستي!  بزي ريش پزشك همان خاطر به - 

 نمي.  نكرد باور ، داد مي شرح را او مردن نحوه راننده كه هنگامي ولي ، نشد شگفتي دچار دكتر مرگ خبر شنيدن از فلورنتينو
 به ، بخورد ليز ، انبه درخت روي از فراري طوطي يك گرفتن خاطر به شهر پزشك ترين حاذق و مشهورترين كه بپذيرد توانست
 . بشكند فقراتش ستون و كند سقوط زمين

 

 دكتر با دازا فرمينا كه زماني از آريزا فلورنتينو آرزوي تنها.  داشت واقعيت ولي ، بود معقول نا و باور قابل غير چند هر ، رويداد اين
 از رفت مي توقع كه اي اندازه به كرد مي احساس ، نظر مورد لحظه آن رسيدن از پس ولي ، بود همين ، كرد ازدواج اوربينو خوونال

 كليسا ناقوسهاي ، دور چندان نه روزي احتماالً كه آورد ياد به زيرا ، شد عظيم اي دلهره دچار عوض در.  نيست خوشحال ، واقعه اين
 . آمد خواهند در صدا به هم خودش براي

 

 

 به ، فلورنتينو رنگپريده چهره مشاهده با ، بود نشسته خيابان كنار در شده متوقف اتومبيل داخل در همچنان كه ويكيونا ريكا آمه
 : پرسيد نگراني با و افتاد وحشت

 ؟ شده چه - 

 : داد پاسخ و كشيد آهي ، گرفت خود سرد دستهاي با را دخترك دست آريزا فلورنتينو

 . دارم زندگي ديگر سال پنجاه به نياز ، افتاده اتفاق آنچه كردن تعريف براي عزيزم ، آه - 

.  بيايد دنبالش به آينده شنبه داد قول و رساند مدرسه به را دخترك نخست.  كرد فراموش را آمور دسنت خرميا خاكسپاري مراسم
 زياد هاي درشكه و ، اتومبيلها ، ها كالسكه با مسير طول در.  برود اوربينو خوونال دكتر خانه طرف به خواست راننده از سپس

 و اند ايستاده هايشان خانه در آستانه در زده بهت كه ديد را شهر ساكنان از بسياري.  رفتند مي آنجا به همگي كه شد مواجه ديگري
 . است شده ايجاد خيابانها در كه هستند آشوبي شاهد
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 و رفتند مي اوربينو دكتر خانه سوي به شتابان ، بودند شنيده را بد خبر اين خوشگذراني اوج در كه يا اليوه السيدس دكتر مهمانان
 با.  نبود خوردن تكان براي جا كه بود اي اندازه به حاضران ازدحام.  بودند كرده اجتماع خانه در و رسيده آنجا به نيز آنها از تعدادي

 مي.  گرفت نظر زير را رويدادها و ايستاد پا هاي پنجه روي ، رساند خواب اتاق به را خود زحمت به آريزا فلورنتينو ، حال اين
 زناشويي بستر روي ، كرد مي آرزو آريزا فلورنتينو كه گونه همان اوربينو خوونال دكتر.  ببيند بهتر را مشهور پزشك جسد خواست

 در دلشكسته و اندوهگين ، مبهوت دازا فرمينا.  گرفت مي تابوت ساختن براي را او هاي اندازه نجاري.  بود آرميده مرگ آغوش در
 . داشت برتن ، پوشيدند مي مادربزرگها كه را رسمي مراسم ويژه لباسهاي و بود ايستاده جسد كنار

 وقف كامالً را خود زندگي و كشيده تصوير به ذهنش در جواني دوران همان از دقيقاً ، جزئيات همه با را صحنه آن آريزا فلورنتينو
.  بود نداده اهميتي آنها به دستيابي روشهاي به حتي و ، رفته ثروت و شهرت دنبال به او خاطر به.  بود كرده دازا فرمينا به عشق

 كه تالش اين خاطر به را او سالش و همسن افراد ساير كه اي اندازه به ، دارد نگه شاد و سالمت را خود ظاهر كرد مي تالش همواره
 به ، بود كشيده انتظار زيادي سالهاي ، لحظات آن مشاهده منظور به.  دادند مي قرار سرزنش مورد ، رسيد نمي نظر به مردانه زياد
 دست از را خود اميد هم اي لحظه حتي.  كند بيهوده انتظار وقف را خود زندگي و عمر از مقدار اين نبود حاضر كسي هرگز كه حدي
 ديگر بار بتواند تا بود بخشيده نيرو او به و آمده فلورنتينو كمك به مرگ كه داشت واقعيت.  بود نشده اميدي نا دچار و نداده

 . كند ابراز زن آن به ، دازا فرمينا شدن بيوه شب نخستين در را خود ابدي وفاداري

 

 دچار ناگهان ، بود آورده زبان بر خانه از خروج از پيش لحظات آخرين در و بود قلبش اعماق از آمده بر كه عبارتي اظهار از پس
 كه بود انديشيده لحظه آن در چند هر ، است كرده عجله هم باز ، بود عشق به اعتراف در كرد مي احساس.  شد وجدان عذاب
 به و باشد صفتانه حيوان كمتر كه كند استفاده روشي از كه داد مي ترجيح.  آورد نخواهد دست به را مناسبي فرصت چنين هرگز
 . بود گذشته كار از كار ديگر ولي ، بزند حرف دازا فرمينا با شود گرفته نظر در بيشتر آن اخالقي جنبه كه صورتي

 

 

 ، گذاشت مي تنها را اش محبوبه اينكه از.  شد خارج آنجا از دازا فرمينا دستور به و كرد ترك را اوربينو خوونال دكتر خانه اجباراً
 و آمد نمي بر دستش از كاري هيچ ، بود نگذاشته باقي برايش انتخاب حق سرنوشت انگار ولي ، رسيد مي نظر به اندوه در غرق

 . است خورده رقم دازا فرمينا و خودش براي ازل از ، اندوه و غم از سرشار شب آن كرد مي احساس

 

 و كرد خواهد چه دازا فرمينا پرسيد مي همواره.  بخوابد و بگذارد هم بر چشم راحتي به نتوانست نيز شب يك حتي ، بعد هفته دو تا
 يبوست دچار.  گذشت خواهد چگونه ، زن آن و خودش عمر مانده باقي سالهاي دانست نمي.  انديشيد خواهد چيزهايي چه به

 و كند استفاده نيز اماله دستگاه از غير وسايلي از شد مجبور.  آمد باال طبل همچون و كرده ورم شكمش كه اي گونه به ، شد شديدي
 با ناگهان ، بود كرده تحمل همساالنش همه از بهتر ، سال همه آن كه سالخوردگي دردهاي همه.  شود متوسل دردناك درمانهايي به
 . آوردند هجوم او به هم
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 دچار او خسته بدن و پريده رنگ چهره مشاهده با لئوناكاسياني ، رفت شركت به ، خانه در اقامت هفته يك از پس ، چهارشنبه روز
 : پرسيد و شد وحشت

 ؟ شده چه - 

 : داد پاسخ فلورنتينو

 ... و خوابي بي ، هميشه مثل - 

 نمي اجازه ، هايش انديشه باران.  نريزد بيرون قلبش خونين زخمهاي و نشود افشا رازهايش تا گرفت گاز را زبانش زود خيلي ولي
 مي.  خوابيد مي كم بسيار و خورد مي غذا ندرت به.  كرد سپري اوهام در هم را ديگري هفته.  كند متمركز را افكارش درست داد

 . شد نمي موفق ولي ، بيابد خود نجات براي راهي كوشيد

 

 و گرفت نخواهد شكل خاصي رويداد هيچ كه بود شده الهام او به انگار.  شد منتظره غير آرامشي دچار ناگهان ، جمعه روز سرانجام
 . كند زندگي پيشين روش به خواست نمي ديگر.  است بوده بيهوده ، داده انجام زندگي طول در كه كارهايي همه

 

.  بود شده خيس باران آب زير كه ديد خانه حياط در را اي نامه پاكت ، ها پنجره خيابان در اش خانه به بازگشت از پس دوشنبه روز
 برگهاي رايحه حتي.  بود نكرده ايجاد زيبا دستخط آن در تغييري ، طوالني ساليان گذشت.  شناخت را نويسنده دستخط بالفاصله
 او به قلبش ، پاكت مشاهده از ناشي اوليه شگفتي از گريز و خود بر تسلط از پس.  داد مي تشخيص هم را پاكت درون خشكيده

 . است رسيده آرامش به ديگر كه گفت

 

 

 . برد مي سر به خواندنش و دريافت انتظار در وقفه بدون ، قرن نيم از بيشتر كه بود اي نامه همان اين

 

 6 فصل

 

 

 

 و تفسير مرد آن سوي از متفاوت اي گونه به ، فرستاد مي آريزا فلورنتينو براي كه اي نامه متن كرد نمي تصور هرگز دازا فرمينا
 ترين زشت بود اميدوار و برده كار به ، داشت خاطر به كه را هايي واژه ترين خشن اش نامه در زن.  شود تعبير عاشقانه موضوعي
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 شده اش خانه حريم به كه تعرضي برابر در را كار اين همچنان چند هر ، كند گستاخ مرد آن نثار را دشنامها آورترين زجر و سخنان
 موقعيت با خود دادن وفق منظور به ، تلخ وضعيتي از يافتن رهايي براي زن توان حد آخرين اين واقع در.  دانست نمي كافي ، بود
 به خدمت چند هر.  بود وارش برده زندگي قرن نيم حدود از پيش كه شود كسي همان دوباره خواست مي.  آمد مي حساب به تازه

 باقي برايش ، اصلي هويت از نشاني كمترين ، شوهرش مرگ با كرد مي احساس ولي ، بود كرده خوشبخت كامالً را او ، خانواده
 تنهايي احساس و شد مي پيش شب از وسيعتر ، هرشب انگار كه بود شده غريبه اي خانه در سرگران روحي به تبديل.  است نمانده

 به مرده كسي چه پرسيد مي خود از نگران و ناراحت و رفت مي ديگر اتاق به اتاقي از سرگردان و هدف بي.  كرد مي بيشتر را او
 . است مانده پناه بي و تنها كه زني يا ، بود درگذشته و بود كرده سقوط كه مردي ، آيد مي حساب

 

 هر به.  كند پنهان ، بود گذاشته تنها زندگي كران بي اقيانوس در اينگونه را او كه متوفايش شوهر به نسبت را خشمش توانست نمي
 دمپاييهايش ، بالشهايش زير دكتر پيژامه.  شد مي سرازير چشمانش از اشك و نگريست مي بود مانده باقي شوهرش از كه چيزي

 را موهايش و آورد مي در را لباسهايش كه هنگامي آيينه در او تصوير مشاهده ، بود ناتوان و عليل فردي به متعلق زن نظر از كه
 . بود نرفته بين از نيز مرگ از پس و رسيد مي مشام به بدنش از كه اي رايحه ، زد مي شانه

 

.  بگويد شوهرش به بود كرده فراموش كه آورد مي خاطر به را مطالبي ناگهان ، زد مي قدم و انديشيد مي كه حال همان در گاهي زن
 پاسخ پرسشهايش به و سازد برطرف را او مشكالت تواند مي كه كسي تنها گرفت مي نتيجه و زد مي خود پيشاني به دست كف با

 . بس و است اوربينو دكتر همان ، بدهد مناسب

 

 : نمود مي ناپذير امكان زن براي هم آن تصور حتي كه بود زده دازا فرمينا به حرفي خوونال روزي

 

 

 در هم آن.  برند مي رنج عضله انقباض و خارش ، درد از ، شود مي قطع جراحي عمل از استفاده با بدنشان از عضوي كه افرادي - 
 مرد كه حالي در.  كرد مي احساس شوهرش مرگ از پس دازا فرمينا را حاالت همين.  ندارد خارجي وجود عضو آن ديگر كه محلي

 . ديد مي خود كنار در را او ، نداشت حضور كنارش در

 

 همان در.  گشود اطراف به را بازوانش و شد جا جابه بستر در اندكي ، خواب از برخاستن از پيش ، شدن بيوه پس روز نخستين در
.  است خوابيده اش خانه از خارج ، زناشويي زندگي طوالني سالهاي از پس بار نخستين براي و مرده شوهرش كه شد متوجه لحظه
 به.  ندارد حضور شوهرش كه آورد ياد به ناگهان ، خورد مي صبحانه تنهايي به كه حالي در و شد حاضر صبحانه ميز برسر روز همان
 اورلينز نيو از دخترش سه و شوهر با همراه اوفليا دخترش كه زماني.  نخورد غذا ميز آن سر بر ديگر كه شد ناراحت اي اندازه
 هرگاه.  بود نخورده غذا درست هم بار يك حتيً  واقعا لحظه آن تا.  بگذارند راهرو در كوچكتري ميز داد دستور فرمينا ، آمدند
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 بدون و آورد مي بيرون خوراكي اي تكه ، كرد مي فرو اي قابلمه در را چنگالي ، رفت مي آشپزخانه به ، كرد مي گرسنگي احساس
.  زد مي حرف آشپزخانه در حاضر هاي مستخدمه با ، حال همان در و خورد مي و گذاشت مي دهان بر ، بشقاب از استفاده

 توانست نمي حال اين با.  كرد مي آرامش احساس كنارشان در و آمدند مي حساب به بيوه زن مونس ، بعد به آن از پيشخدمتها
.  شد مي اندوهگين و افتاد مي شوهرش ياد ، داد مي انجام كاري هر يا رفت مي جا هر.  بزدايد ذهنش از را شوهرش خاطرات
 پاكسازي ، بود اوربينو خوونال دكتر به متعلق آنچه از را خانه داد دستور و گرفت قاطع تصميمي ، رسيد ذهنش به فكري سرانجام

 . است همين شوهرش حضور بدون زندگي ادامه براي راه تنها كرد مي تصور.  كنند

 

 را اوربينو كار دفتر بتواند مادرش تا ببرد خود خانه به را كتابخانه كرد قبول فرمينا پسر.  بود رابطه قطع و كني ريشه نوعي ، امر اين
 ديگري وسايل و مبلها از تعدادي نيز دخترش.  كند تبديل ، بود نكرده كاري چنين هرگز زناشويي زندگي طول در كه خياطي اتاق به
 ولي ، آورد دنبال به آرامش دازا فرمينا براي غارت اين.  برساند فروش به اورلينز نيو هاي حراجي در را آنها تا برد خود با را

 درد به تنها كه اند شده ارزش بي چنان ، بود آورده و خريده اروپا از عسل ماه طول در كه چيزهايي همه شنيد كه نشد خوشحال
 . خورند مي فروشيها عتيقه

 در ، خانه پشت محوطه در ، دوستانش و همسايگان همه بر حاكم سكوت و مستخدمان حيرت و بهت ميان در نيز بعد روز چند
 و گرانبها لباسهاي.  سوزاند ، بود آنها مشترك زندگي يادگار كه را چيزهايي همه و ساخت برپا بزرگي آتش ، وسيع و باير زميني

 از بيشتر كه مردانه كالههاي و كفشها زيباترين ؛ بود نديده را آنها نظير كسي ، لحظه آن تا گذشته قرن از كه مردانه خوشدوخت
 به تا برخاست آن روي از خوونال كه نيمروزي زدن چرت ويژه اي گهواره صندلي ؛ آوردند مي فرمينا ذهن به را او ، دكتر تصاوير
 ، دلي دو و ترديد بدون زن.  بودند شده او هويت از جزيي و خورده پيوند فرمينا زندگي با كه وسايلي ساير و ؛ برود مرگ آغوش

 ، بخشيد مي همسرش به كه آرامشي نظر از چه و بهداشتي نظر از چه را او كار نيز شوهرش كه داشت يقين.  زد آتش را آنها همه
 ، بهداشت حفظ منظور به هم را جسدش حتي ، مرگ از پس است مايل كه بود گفته بارها اوربينو خوونال دكتر.  كرد خواهد تأييد

 چنين مذهبي موازين البته.  نماند محبوس خانوادگي مقبره تاريك دخمه در تابوت داخل در تا و كنند خاكستر به تبديل و بسوزانند
 شود سوزانده جسدش كند وصيت تواند مي آيا كه بود پرسيده اسقف از و داده جرأت خود به دكتر روزي.  داد نمي او به اي اجازه

 داد نمي هم را كاتوليك غير مذاهب اجساد سوزاندن اجازه حتي كليسا.  بود منفي ولي مؤدبانه بسيار ، كرد دريافت كه پاسخي.  نه يا
 . نگذشت اوربينو خوونال دكتر از غير كس هيچ ذهن از ، مردگان سوزاندن براي هايي كوره ساختن فكر و

 

 گيري اندازه براي نجار كه اندوهبار و بحراني لحظات آن در و داشت كافي اطالع تاريكي از شوهرش وحشت ميزان از دازا فرمينا
 داخل به نور آنجا از ، اوربينو دكتر آرامش براي تا كند تعبيه تابوت روي هم اي دريچه كرد سفارش او به ، بود آمده تابوت ابعاد
 . بتابد

 

 دازا فرمينا كه نگذشت چيزي.  نداشت اي فايده هيچ ، او وسايل بردن بين از و اوربينو خوونال دكتر شخصي لوازم زدن آتش
 مدت.  ماند مي مقاوم نيز آتش هاي شعله برابر در بلكه ، رود نمي ميان از زمان گذشت با تنها نه ، مرحومش شوهر خاطره دريافت
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 ديگري خاطرات البته.  است داشته دوست را آنها چقدر كه افتاد يادش و سوخت برايشان دلش تازه ، لباسها سوزاندن از پس كمي
.  انداخت مي راه به ، خواب از برخاستن هنگام در اوربينو خوونال كه بسياري صداي و سر جمله از ، كرد مي اندوه دچار را زن ، هم

 دكتر بدون كردن زندگي و شدن بيدار دانست مي.  است زنده شوهرش انگار كه بدهد ادامه زندگي به گمان اين با گرفت تصميم
 . شد خواهد تر راحت برايش دوري تحمل روز به روز و كرد خواهد عادت كه بود مطمئن ولي ، است سخت اندازه چه تا برايش

 

 اجازه ، شرير شبحي دريافت ، كرد مي روشن را فضا و شد مي بيشتر نور كه حال همان در.  ديد را نور تدريج به ، سوم هفته پايان در
 در و آمد مي اش خانه مقابل كوچك پارك به ديدار اي لحظه براي كه انگيزي رقت شبح همان نه.  دهد نمي او به زندگي در آرامش

 با و گذاشت مي اش سينه روي كه كالهي و جالدها فراك با انگيزي نفرت شبح بلكه ، نگريست مي ترحم با او نسبت بزرگسالي
 ، زد كنار را او سالگي هيجده در كه زماني.  نينديشد او به توانست نمي كه ساخت آشفته چنان را دازا فرمينا كه اي احمقانه گستاخي

.  شد خواهد تنومند درختي به تبديل و نشست خواهد بار به ، داراز ساليان گذشت با كه است كاشته را اي كينه تخم دانست مي
 منقلب شبح ديدن از.  كرد مي احساس فضا در را آن وجود ، شد مي نزديك شبح به گاه هر و انديشيد مي كينه آن به هميشه فرمينا

 هنوز خانه فضاي كه شبي.  كند پيدا مقاومت يا برخورد براي طبيعي و عاقالنه روشي توانست نمي حتي كه ترسيد مي چنان و شد مي
 كه رسيد نتيجه اين به فرمينا و كرد عشق اظهار او به ديگر بار شبح ، بود شوهرش مرگ خاطر به شده اهدا گلهاي عطر از سرشار

 . است توز كينه مرد آن توسط شوم اي نقشه اجراي براي اي مقدمه ، گستاخي اين

 

 دكتر خاكسپاري از پس روز صبح.  كرد مي پيرتر و تر ناتوان را دازا فرمينا لحظه هر ، او سماجت و آريزا فلورنتينو پيوسته آوري ياد
 ، كار اين ولي ، كند خارج ذهنش از را آريزا فلورنتينو گستاخي خاطره ، نظير بي اي اراده با كوشيد و شد بيدار خواب از زن ، اوربينو
 ياد به براي قوي عاملي خود ، فلورنتينو كردن فراموش به شديد تمايل دريافت زود خيلي.  كرد ناراحت و خشمگين را او بيشتر
 داشت اندام الغر پسركي به كه عشقي و نوجواني دوران به داد جرأت خود به بار نخستين براي و شد دلتنگي دچار.  اوست آوردن

 فلورنتينو كه نيمكتي ، بادام درخت.  بياورد خاطر به را آن ويژگيهاي همه كوشيد و كرد مجسم ذهن در را كوچك پارك.  بينديشد
 آن در قرن نيم گذشت از پس آنچه به شباهتي ، تصاوير اين از كدام هيچ واقع در.  خانه مقابل خيابان و نشست مي آن روي ، آريزا
 آنجا از را سر بدون مرمرين مجسمه و آورده در ريشه از را درختان.  بود يافته تغيير چيز همه.  نداشت ، خورد مي چشم به محل

 نمي كسي نتيجه در.  بود تاريخ و نشان و نام فاقد ولي ، داشت نظامي يونيفرم كه بودند گذاشته ديگري پيكره جايش به و برداشته
 به ، بود افتاده استان دولتي مقامات دست به و رسيده فروش به پيش سالها كه آنها خانه.  بداند آنجا در را آن برپايي دليل توانست
 كه بود مشكل برايش امر اين كردن باور.  نبود آساني كار ، زمان آن در آريزا فلورنتينو به انديشيدن.  رفت مي ويراني به رو تدريج

 به كه باشد شده اي كهنه زده موريانه و نشسته گل به كشتي به تبديل ، باران ريزش برابر در پذير آسيب و حرف كم پسركي كه
 حتي يا ، احترام و ادب رعايت يا ، احوال و اوضاع گرفتن نظر در بدون و يابد حضور برابرش در گستاخانه دهد مي جرأت خود

 ، براندا هيلده يعني او دختردايي.  كند مشكل برايش را كشيدن نفس كه بيازارد را او روح چنان شده بيوه زني اندوه ميزان مالحظه
 نزد ، بازديد منظور به ، لينچ خانم ماجراي سپردن فراموشي به و دماريا فلورس در آنها مزرعه از دازا فرمينا بازگشت از پس مدتي
 مي حساب به ارتش سرهنگ پدرش همچون كه پسرش با همراه ، بود شده اخالق بد و پير و چاق كه هيلده.  آمد اش عمه دختر
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 به ، شد طرد ، داد نشان ناگا دالسيه خوان سان در موز مزرعه كارگران عام قتل در كه زشتي رفتار دليل به پدر سوي از ولي ، آمد
 . آمدند فرمينا خانه

 كه باري نخستين و گذشته دوران خاطره و زدند مي حرف ، نشستند مي متوالي ساعتهاي ، ديدارهايشان در اغلب فرمينا و هيلده
 و رسيد مي نظر به ناراحت و دلتنگ بسيار ، ديدار آخرين در سانچز براندا هيلده.  شد مي زنده ذهنشان در ، بودند ديده را يكديگر
 انداخته قديمي لباسهاي با كه را فرمينا و خود نوجواني دوران عكس بار اين.  بود گذاشته او بر ناگواري تأثير سالخوردگي رنجهاي
 همان عصر و بود شده انداخته بلژيكي عكاس توسط عكس.  افزود آنان اندوه ميزان بر ، عكس آن مشاهده.  داشت همراه ، بودند
 فرمينا سپس و داده نجات را آنها و سوخته برايشان دلش اوربينو خوونال نام به جواني ، بودند شده گرفتار جمعيت ميان در كه روز
 . بود آورده چنگ به را دازا

 ، نمود مي رنگپريده زمان مرور اثر بر عكس اينكه با.  بود شده گم ، داشت قرار دازا فرمينا اختيار در كه عكس آن از ديگري نسخه
 ، عكس از خارج در كه حالي در و بودند جوان و زيبا ، تصوير در دو هر.  ببينند را خود هاي چهره خوبي به توانستند مي آنها ولي

 . نداشتند خصوصياتي چنان هرگز

 

 با مشابه سرنوشتي كرد مي احساس زيرا ، كند رضايت احساس آريزا فلورنتينو درباره زدن حرف بدون توانست نمي براندا هيلده
 هرگز.  فرستاد پستي دفتر از را خود تلگرافي پيام نخستين كه كرد مي مجسم نظر در روزي همان همچون را او.  است داشته فرمينا
 پنداشت مي گونه اين.  كند فراموش بود رفتن به محكوم ، كوچك اي پرنده همچون كه را خود عشق نخستين خاطره توانست نمي
 ، مرد آن روزي كه بپذيرد توانست نمي كوشيد مي چه هر فرمينا.  زنند نمي حرفي هم با ولي ، بيند مي را او گاهي نيز دازا فرمينا كه

 به دانست مي و شنيد مي مطالبي ، اشخاص ساير همچون ، آريزا فلورنتينو مورد در اغلب.  است بوده اش زندگي عشق نخستين
 نمي اهميتي شايعات به واقع در نبود مهم برايش حرفها اين ولي.  است نكرده ازدواج هنوز ، خود خاص و عادي غير عادات خاطر
 فلورنتينو استفاده ، نمود مي عجيب برايش آنچه ولي.  نداشت واقعيت كه زدند مي حرفهايي ، گوناگون افراد درباره مردم زيرا ، داد

 برايش.  بود گذشته راز و رمز پر رفتار از پيروي و نظير بي موفقيتهاي كسب از پس ، نادر عطرهاي و قديمي لباسهاي همان از آريزا
 : گفت مي هميشه سخنان اين شنيدن با براندا هيلده.  است شخص همان ، او كه نبود كردني باور

 

 

 . كشيده زجر خيليً  حتما!  بيچاره مرد - 

 ، ديد مي را او گاه هر فرمينا كه حالي در ، گذرانده ناراحتي و اندوه با را زيادي مدت مرد دانست مي كه بود دليل اين به او قضاوت
 . كرد نمي مشاهده اش چهره در ناراحتي و اندوه از اي نشانه

 همراهي.  شد شگفتي دچار و ديد سينما در را او ، دماريا فلورس از مراجعت از پس كه آورد مي خاطر به را شبي همواره دازا فرمينا
 و بود مانده حال سر و جوان خيلي او كه كرد مي تعجب اين از بلكه ، نشد فرمينا شگفتي موجب ، فلورنتينو با سياهپوست زني
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 از لينچ باربارا نام به زني راندن بيرون از پس كه نگذشت ذهنش از هرگز البته.  داشت فراوان نفس به اعتماد با همراه رفتاري
 . است شده پير و كرده تغيير خودش ، خصوصي زندگي

 كه بود باور اين بر زيرا ، كرد مي رفتار آريزا فلورنتينو با بيشتري مهرباني با دازا فرمينا ، سال بيست مدت تا ، بعد به لحظه همان زا
 به طبيعي امري تنها نه اوربينو دكتر سوگواري مراسم در مرد حضور.  بكاهد گذشته خصومتهاي شدت از تواند مي رفتاري چنين

 به ، دور سالهاي رويدادهاي كردن فراموش بر تأكيد و تنش كاهش منظور به نيز فلورنتينو رسيد مي نظر به بلكه ، آمد مي حساب
 كف از اختيار كه شد ناراحت اي اندازه به ، عشقي ميثاق تجديد بر مبني مرد سخنان شنيدن از پس دليل همين به.  باشد آمده آنجا
 داشته آينده زندگي از زيادي توقع نبايد كه است حدي در آنان سال و سن كرد مي تصور زن.  داد بروز خود از رفتاري چنان و داد

 . باشند

 كمتر ، آيد فايق آن بر كوشيد مي بيشتر چه هر و يافت ادامه نيز شوهرش خاكسپاري مراسم از پس حتي ، دازا فرمينا شديد خشم
 مي مرحومش شوهر خاطرات به مربوط كه ذهنش از بخشي كرد مي احساس ، بدتر آن از.  افزود مي آن شدت بر و شد مي موفق
 آريزا فلورنتينو خاطرات دفن محل از كه آيد مي در اي رونده گياهان اشغال به ، فراگير و خزنده اي گونه به ولي تدريج به ، شود
 بيشتر چه هر انديشه اين و انديشيد مي فلورنتينو به پيوسته ، بخواهد اينكه بدون ديگر كه نكشيد طولي بنابراين.  رويند مي

 هر باز و شد مي خشمگين بيشتر ، انديشيد مي او به بيشتر چه هر نسبت همان به و كرد مي ناراحت را او بيشتر ، يافت مي گسترش
 به راحتي به توانست نمي و بود شده تحمل قابل غير برايش ديگر كه حدي تا انديشيد مي بيشتر ، شد مي خشمگين بيشتر چه

 از پر نامه متن.  كرد پر را كامل صفحه سه كه بنويسد آريزا فلورنتينو براي اي نامه روزي شد موجب امر همين.  بدهد ادامه زندگي
 . ريخت بيرون ، داشت قلبش در را آنچه آگاهانه ، ترتيب اين با و رسيد مي زن ذهن به لحظات آن در كه بود دشنامهايي

 بدون شب همان.  بود شده آور زجر ، كرد ابراز دازا فرمينا به دوباره را خود عشق كه اي لحظه از نيز آريزا فلورنتينو براي زندگي
.  كند چه آن پوست با ببر كشتن و مبارزه قرن نيم از پس پرسيد مي خود از وحشت با مدام.  افتاد راه به خلوت خيابانهاي در هدف
 نيمه مردان ، بود شده آب از پر كه ها خانه از بعضي در.  بود كرده فاجعه دچار را شهر ، آمد مي همچنان كه آسايي سيل باران
 آريزا فلورنتينو.  بدهند نجات را خانه در موجود غذايي مواد و ، زندگي مايحتاج و منزل لوازم ، امكان حد تا كوشيدند مي عريان

 . شود مي مربوط او به نوعي به ، است شده وارد مردم بر كه مصيبتي كرد مي احساس

 

 رسيد مي گوش به اتفاقي صداهايي ، شب سكوت در.  آمدند بيرون ، كاراييب ناحيه ستارگان و شد قطع باران و طوفان ، بعد دقايقي
 حال در كاسياني لئونا و او عبور هنگام در ، محل همان در نيز پيش سالها كه شنيد را مردي همان صداي ، آنها ميان از فلورنتينو كه

 . بود آوازخواني

 

 : خواند مي را ديگري شعر بار اين

 

 ، من "
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 ، اشك از بارني با

 ، چشمانم در

 ، ملتهب مژگاني پل از

 "...  گردم مي باز

 

 . آورد مي همراه را مرگ خبر ، آريزا فلورنتينو براي تنها و شب آن در مرد آواز انگار

 

 ها ملكه همچون كه آريزا ترانزيتو عاقالنه هاي توصيه به.  نداشت احساسي چنين هرگز ، آن از پيش.  داشت مادرش حضور به نياز
 زني بايد كرد مي احساس ، آمد مي پيش برايش مشكلي هرگاه.  داشت احتياج ، آراست مي ، كاغذ جنس از ولي ، گل با را موهايش

 كه افتاد ويكيونا ريكا آمه خوابگاه پنجره به چشمش و رفت دخترانه مدرسه سوي به آگاه ناخود ، تصور همين با.  بيايد او ياري به
 ساعت در شد مي مجبور وگرنه ، كند غلبه خود آني جنون بر تا آورد خود به زيادي فشار.  تابيد مي بيرون به ، آن روشن چراغ نور
 . ببرد خود با ، آلود خواب حالت همان در را او و بگيرد را دخترك دست ، برود مدرسه داخل به ، شب نيمه دو

 

 برايش و بدهد او به ، دارد نياز مرد كه را محبتي بود حاضر ترديد بدون.  داشت حضور آزاد و تنها كاسياني لئونا شهر سوي آن در
 شد مي خوابي بي دچار آريزا فلورنتينو كه نبود بار نخستين.  ديگري زمان هر يا ، سه يا باشد دو ساعت در كار اين كرد نمي تفاوتي

 امكان ، دارند دوست را يكديگر آنها اينكه عليرغم و است باهوش بسيار زني ، لئونا دانست مي ولي ، برود او خانه به خواست مي و
 . بگريد و بگذارد دامنش بر سر ، برود او نزد بتواند كننده قانع دليل ذكر بدون ندارد

 

 آخرين.  بود پيتره پرودنسيا خانه به رفتن ، گذشت ذهنش از كه فكري بهترين ، خيس و خلوت خيابانهاي در زياد راهپيمايي از پس
 كسي نداشت دوست پرودنسيا كه كه شدند دور يكديگر از دليل اين به آنها.  بود گذشته قرن در ، بودند ديده را يكديگر كه باري

 زن سراغ به هنگامي بار آخرين كه بود اين فلورنتينو اقبالي بد.  ببيند واقعي قيافه همان يا ژوليده صورت به و آرايش بدون را او
 . نداشت آرايش او كه رفت

 

 و گذاشت اي كيسه در را آنها ، خريد شور خيار شيشه يك و مشروب بطري دو ، رفت ها پنجره خيابان سوي به آريزا فلورنتينو
 اصوالً و ، نه يا دارد حضور او نزد كسي ، يانه كند مي زندگي سابق خانه همان در هنوز زن دانست نمي.  شد پرودنسيا خانه روانه
 . نه يا است زنده هنوز
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 رفت مي كار به زماني در نشانه اين.  داشت خاطر به را آريزا فلورنتينو توسط در روي كشيدن پنجه رمزي نشانه همچنان پرودنسيا
 كسي و بودند رسيده پيري سنين به زيرا ، نبود احتياط به نيازي شب آن ولي ، نداشتند احتياط جز اي چاره و بودند جوان دو هر كه

 . كرد نمي آنان به توجهي

 چشمان.  شد نمي ديده آريزا فلورنتينو چهره و بود تاريك خيابان.  گشود مرد روي به را در ، پرسشي هيچ بدون پرودنسيا
 زن كه شد موجب ، فلورنتينو عينك روي خيابان چراغ نور تابش ولي ، ببيند درستي به را او بتواند كه بود آن از تر ضعيف پرودنسيا

 روي قرباني خون هنوز كه قاتلي انگار كه بود چنان ، مرد آغازين سخنان و ظاهري حالت.  است زده در كسي چه شود متوجه
 : گفت فلورنتينو.  گردد مي امن مخفيگاهي دنبال به ، است دستهايش

 

 . گردم مي بيچاره يتيمي براي پناهگاهي دنبال - 

 ، بود شده پير و شكسته اندازه آن ، ديدارشان آخرين از كه زن مشاهده از.  گذشت ذهنش از لحظات آن در كه بود عبارتي تنها
 اميدواري خود به حال اين با.  است گونه همين ، او مورد در نيز پرودنسيا نظر كه نداشت ترديدي حال عين در.  شد شگفتي دچار
 از ، است آورده سرشان بر زمان گذشت آنچه و شد خواهند رها ديدار لحظه نخستين ضربه از دو هر ، ساعت يك از پس كه داد

 . بودند شده مواجه هم با ديدارشان نخستين در كه گونه همان.  ديد خواهند جوان دوباره را يكديگر و رفت خواهد بيرون ذهنشان

 

 : گفت زن

 . بروي مراسمي چنين به خواهي مي يا ، اي آمده خاكسپاري مراسم از يا كه دهد مي نشان ظاهرت - 

 از ، دلونا اسقف مرگ از پس كه بودند كرده تماشا را مراسمي ، شهر مردم اكثريت با همراه زن خود زيرا ، داشت واقعيت اش گفته
 كه ناقوسهايي و لرزاند مي را زمان و زمين انگار كه توپي شليك اثر بر نيمروزي خواب حال در.  نداشت نظير عظمت و شكوه نظر

 مي نت از خارج ، جمعيت حد از بيش ازدحام دليل به كه همسرايان گروه آواز و سنج صداي هم بعد و شد بيدار ، نواختند مي پيوسته
 گروههاي ؛ زيبايشان يونيفرمهاي با نظام سواره گروه حركت ، اش خانه ايوان روي از.  بود كننده كر كه رسيد گوشش به ، خواندند
 ديده كسي آن تيره هاي شيشه پشت از ولي ، بود شهر مقامات حامل كه سياهرنگي بزرگ اتومبيل ؛ مدارس آموزان دانش ؛ مذهبي

 زرد تابوت ؛ داشتند طاليي افسارهاي و بودند كرده تزيين پر با را اسبها سر و كشيدند مي را آن اسب چند كه اي كالسكه ؛ شد نمي
 دوران به مربوط روباز هاي كالسكه از صفي و ؛ شد مي حمل باستاني توپ عراده يك روي كه كشور ملي پرچم در پيچيده رنگ

 هنگامي درست عظيم گروه اين.  بودند گرفته قرار استفاده مورد خاكسپاري مراسم گل تاجهاي حمل براي تنها كه ديد را ويكتوريا
 . كرد پراكنده را همه و شد مراسم زدن برهم موجب سيل و گرفت فرا تندي باران كه رسيد پرودنسيا خانه ايوان زير

 

 : گفت زن

 ! مردن براي اي مسخره روش چه - 
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 : گفت آريزا فلورنتينو

 ... فهمد نمي مسخره غير و مسخره ، مرگ - 

 : افزود اندوهگين لحني با سپس

 . ما سال و سن به افرادي براي مخصوصاً...  - 

 

 ، باران و طوفان از پس شده صاف آسمان در كه نگريستند ماه كامل قرص به و نشستند آزاد درياي طرف به رو ايوان روي دو آن
.  بردند لذت ، سيل و باران از پس آگين عطر نسيم از و كردند تماشا دريا افق در را كشتيها رنگارنگ چراغهاي.  درخشيدند مي

 . خوردند ، بود آورده آشپزخانه از پرودنسيا كه روستايي نان با همراه نيز را ها خيارشور ، مشروب نوشيدن ضمن

 

 يكديگر كنار در گونه آن را زيادي شبهاي نفر دو آن ، شد بيوه ، فرزندي داشتن بدون بار نخستين براي پرودنسيا اينكه از پس
 اگر حتي ، رفت نمي خالي دست ، آمد مي سراغش به مردي هر كه بود كرده مالقات هنگامي را او آريزا فلورنتينو.  بودند گذرانده

 مي انتظار كه بود آن از تر طوالني و تر جدي ، شد ايجاد آنها ميان كه روابطي دليل همين به شايد.  ماند مي زن نزد ساعت چند تنها
 را روحش ، ميل كمال با ، آمد مي او خواستگاري به هم شيطان اگر حتي ولي ، بود حرف كم و دار تو زني پرودنسيا چند هر.  رفت
 از ، او خست بدتر همه از و طمع و حرص ، مسخره ظاهر تحمل دانست مي خوبي به خودش كم دست زيرا ، كرد مي قرباني نيز

 واقع در.  بگذراند او نزد را ساعاتي ، دارد عشق به كه مداومي نياز دليل به تواند مي فلورنتينو تنها شايد و آيد نمي بر مردي هر عهده
 دوام سالها ، آنان رابطه ، حال اين با.  شد مي دازا فرمينا به متعلق ديگر حد آخرين.  نرفت فراتر معيني حد از نيز آنها ميان عالقه
 ماه سه و ماند مي خشكي در ماه سه ملوان آن.  بود كرده معرفي را او فلورنتينو كه كرد ازدواج دريانوردي با پرودنسيا اينكه تا يافت

 مي ياد سوگند همواره زن البته.  شدند پسر چهار و دختر يك صاحب آنها ، زناشويي مشترك زندگي دوران در.  رفت مي دريا به
 . است آريزا فلورنتينو فرزند ، آنها از يكي كه كرد

 

 

 عادت روش اين به ، جواني دوران از طوالني گفتگوي به.  زدند حرف هم با ، بدهند زمان گذشت به اهميتي اينكه بدون نفر دو آن
 . دادند نمي دست از را چيزي ، سالخوردگي دوران در نخوابيدن با و داشتند

 

 احساس هنوز ، ليوان سومين نوشيدن از پس شب آن ولي ، نوشيد نمي مشروب ليوان دو از بيشتر وقت هيچ آريزا فلورنتينو
 همه ، تمايل صورت در و جليقه و كت كرد توصيه پرودنسيا.  ريخت مي رويش و سر از عرق ، گرما شدت از.  كرد نمي سرخوشي
 كه اين شرط به پذيرفت مرد.  شناسند مي را يكديگر بهتر ، برهنه حالت در آنها كه بود اين زن استدالل.  بياورد در را لباسهايش
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 كه شد متوجه ، ديد آيينه در را خود برهنه بدن كه پيش چندي زيرا ، كرد رد را او تقاضاي زن البته.  بكند را كار همان نيز پرودنسيا
 . ندارد آريزا فلورنتينو حتي ، كس هيچ به را بدنش دادن نشان شهامت ديگر

 

 شيرين خاطرات مورد در سخنانش به ، است نكرده آرام را او نيز مشروب ليوان چهارمين نوشيدن فهميد اينكه از پس فلورنتينو
 يعني ، بود همين ، داشت نياز آنچه.  يابد دست نسبي آرامش به و شود كاسته اضطرابش از ترتيب اين به شايد تا داد ادامه گذشته
 . شود دهانش طريق از روحي نگرانيهاي شدن خارج موجب كه زدن حرف مثل كاري

 به.  كرد مطرح زن براي را آن مستقيم غير طور به كه رسيد ذهنش به پرسشي ، افق در نور هاي نشانه نخستين مشاهده از پس
 . برسد نظر به پيشين ريزي برنامه بدون و اتفاقي كامالً كه داد انجام را كار اين اي گونه

 

 و باشد داشته دوست ، سالخورده اي بيوه صورت به يعني ، هستي واقعاً كه طور همين را تو و كند ازدواج تقاضاي تو از كسي اگر - 
 ؟ گويي مي چه و دهي مي نشان واكنشي چه ، بخواهد

 : پرسيد ، دادن پاسخ جاي به ، كرد مي بيشتر را دهانش دور چروك و چين ، كار اين با و خنديد مي كه حالي در زن

 ؟ زني مي حرف اوربينو بيوه مورد در - 

 براي ويژه به ، كند خودداري ديگر زنان براي گونه اين پرسشهايي كردن مطرح از كرد مي فراموش همواره آريزا فلورنتينو
 نكته از كه وحشتي عليرغم بنابراين.  داد نمي درستي پاسخ و گرفت مي نظر در را پرسشها پنهان مفاهيم هميشه كه پيتره پرودنسيا

 : گفت خاصي زرنگي با ، بود گرفته فرا را وجودش سراسر زن سنجي

 

 . زنم مي حرف تو درباره ، نه - 

 : گفت و خنديد دوباره زن

 

 ... باشد آرامش در دنيا آن در روحش اميدوارم البته!  كن مسخره ، بود سگ ماده كه را خودت مادر - 

 

 

 نيمه سه ساعت در كه ديگري مرد هر با او كه نداشت ترديدي.  بزند راحتي به را دلش حرف كه كرد ترغيب را مرد حال عين در
 . نيست شور خيار و نان خوردن و مشروب نوشيدن براي تنها ، كنند مي بيدار خواب از را زني ، خبري بي سالها از پس هم آن ، شب
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 : افزود بنابراين

 . بريزد اشك تو با همراه و بنشيند كنارت در كه گردي مي كسي دنبال به مواردي چنين در - 

 : كرد عوض را بحث موضوع ، ضعفهايش داشتن پنهان منظور به ، زن برابر در شكست قبول با آاريزا فلورنتينو

 . گريستن نه ، است خواندن آواز خاطر به بيشتر اينجا در من حضور دليل.  اي كرده اشتباه بار نخستين براي كنم مي فكر - 

 : گفت زن

 . بخوانيم پس ، خوب بسيار - 

 

 نمي ، رامونا " ، آن نام و داشت زيادي شهرت زمان آن در كه كرد آوازي خواندن به شروع دلنشين صدايي با بالفاصله پرودنسيا
 . بود "...  كنم زندگي تو بدون توانم

 

 

 ممنوعه بازيهاي ، شناسد مي هم را ماه تاريك طرف بود كرده ثابت همواره كه زني با نتوانست آريزا فلورنتينو و رسيد پايان به شب
 ژوئن ماه در كوكب گلهاي خوش رايحه آنها از كه گذاشت خيابانهايي به گام و شد خارج خانه از پذير تسليم حالتي با.  كند آغاز را
 . آمدند مي حساب به اش روزانه و شبانه گذار و گشت محل ، جواني دوران در كه خيابانهايي همان.  رسيد مي مشام به

 

 ، كنند عوض را مسيرشان آنها اينكه از پيش ، بار اين.  گشتند مي باز بامدادي عبادت مراسم از ، اشباح همچون صفي در بيوه زنان
 با اشكها اين.  شود اشكهايش ريزش مانع توانست نمي.  ببيند را اشكهايش كسي خواست نمي زيرا ، رفت خيابان سوي آن به مرد
 روز چهار و ماه نه و سال يك و پنجاه كه اشكي ، بود ديگري اشك.  داشت تفاوت ، شد مي سرازير چشمانش از شبها ساير در آنچه

 . بود داده فرو را آن بغض با و كرده جلوگيري آنها ريزش از

 

 برابر در را خود ، كجاست در لحظات آن در دانست نمي و بود كرده فراموش را مكان و زمان كه حالي در مبهوت و سرگردان
 ناگهان.  كرد مي بازي توپ نفر چند با حياط در كه خورد گوشش به آشنا صدايي.  تابيد مي بيرون به آن از نور كه يافت اي پنجره

 نگرد مي حياط به و است ايستاده مادرش اتاق در كه شد متوجه لحظه آن در تازه.  شناخت را ويكيونا ريكا آمه صداي و آمد خود به
 تا خوابيد مي مدتي و رفت مي آنجا به ، برد مي رنج و كرد مي تنهايي احساس هرگاه و بود كرده حفظ نخورده دست را اتاق آن. 

 . بسپارد فراموشي به را غمهايش
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 برخاستن هنگام در گاه هر.  بود خريده سانچز دون مهمانخانه از را آن كه بودند آويخته ديوار به بزرگي آيينه ، تختخواب مقابل در
 . كرد مي مجسم آن عمق در را او تصوير و نگريست مي آيينه به ، داشت را دازا فرمينا هواي دلش خواب از

 

.  آورد مي خانه به و كرد مي سوار مدرسه خوابگاه در را ويكيونا ريكا آمه اش راننده شنبه هر و.  است شنبه روز كه آمد يادش
 وجودش زيادي اضطراب ، دازا فرمينا خشمگين قيافه مشاهده با كه ديده رؤيا در و خوابيده مدتي ، بخواهد خود اينكه بدون فهميد

 . است گرفته او از را خواب ادامه اجازه و گرفته فرا را

 

 انتهاي.  زد ادوكلن.  كرد لباسش بهترين پوشيدن به شروع آرامي به.  بكند بايد چه ديگر دانست نمي.  گرفت دوش و برخاست
 كه ديد مدرسه يونيفرم با را زيبا دختر ، دوم طبقه سرسراي از.  رفت بيرون خواب اتاق از و كرد چرب را اش شده سفيد سبيلهاي

 فلورنتينو در نتوانست لحظه آن در ولي ، كرد مي آشفته را او بسياري روزهاي كه داشت را مالحتي همان.  گرفت مي هوا در را توپي
 به شدن سوار از پيش ولي ، بزند حرفي نبود الزم چند هر.  بيايد نزدش دخترك كه كرد اشاره باال همان از.  كند دگرگوني ايجاد

 : گفت آرام لحني با اتومبيل

 . كنيم نمي كاري امروز - 

 ناگهان ، خوردن حال در و بودند نشسته فروشي بستني سقفي پنكه زير.  بخورند بستني تا رفتند هم با و كرد سوار را ريكا آمه سپس
 . است دخترك پدر ، اند آمده آنجا به كه هايي خانواده ساير همانند كرد احساس فلورنتينو

 فنجاني نيز فلورنتينو.  آوردند ، بود متفاوت رنگي به كدام هر كه اي اليه چند بزرگ بستني ، خودش سفارش طبق دخترك براي
 ليوانش انتهاي ، بلند دسته قاشقي با دخترك.  شد مشغول ويكيونا ريكو آمه خوردن بستني نحوه تماشاي به و نوشيد شير بدون قهوه

 : گفت ، چيني زمينه بدون مرد.  كرد مي پاك را

 

 . كنم ازدواج خواهم مي - 

 

 

.  بازيافت را خود خونسردي ، بعد لحظه چند ولي.  ماند معطل هوا در بستني از پر قاشق.  شد گرد تعجب شدت از دخترك چشمان
 : گفت و زد لبخندي

 . كنند نمي ازدواج پيرمردان!  گويي مي دروغ - 

 



www.98ia.com    *** كتابخانه مجازي نودهشتيا   ***   
 

گابريل گارسيا ماركز  –عشق سالهاي وبا    Page 242 
 

 و ايستادند فروشي اغذيه هاي دكه برابر در ، رفتند انداز بار به ، پارك در بازي شب خيمه نمايش تماشاي از پس ، عصر روز آن
 مقدار فلورنتينو.  بود آمده شهرستان به تازگي به كه رفتند سيركي حيوانات تماشاي به سپس.  دادند كباب ماهي سفارش ناهار براي
 عقب را آن كروك كه حالي در و شدند اتومبيل بر سوار آنگاه.  ببرد مدرسه به خود با را آنها تا خريد دخترك براي شكالت زيادي
 . عاشق نه ، بنگرد قيم چشم به او به كند عادت ريكا آمه ، بعد به آن از تا گشتند را شهر همه بار چندين ، بودند زده

 

 بدون نيز يكشنبه روز.  كرد پياده مدرسه مقابل در را دخترك ، زنگ شدن نواخته از پيش و شديد باران زير ، بعد لحظاتي فلورنتينو
 او خواست نمي ديگر.  كنند گردش شهر در دوستانش با ، دارد ميل ريكا آمه اگر تا فرستاد راننده با را اتومبيل ، برود خودش اينكه

 عذر از حاكي اي نامه داشت تصميم شب همان.  بود شده او و خود ميات سني تفاوت متوجه و شده بيدار وجدانش تازه زيرا ، ببيند را
 ، شد نخواهد مأيوس هرگز بلكه ، است نشده اميد نا لحظه آن تا تنها نه كند آوري ياد ضمن در و بنويسد دازا فرمينا براي خواهي

 . كرد موكول بعد روز به را كار اين ولي

 

 نامه و گذاشت اش خانه داخل به گام ، بود شده خيس ، باران زير كه حالي در ، رنج و درد تحمل هفته سه از پس دقيقاً ، دوشنبه روز
 . كرد پيدا را دازا فرمينا

 

 همه ، ورود هنگام در ارباب تا بودند گذاشته روشن را راهرو چراغ و خوابيده اتاقهايشان در مستخدمان همه.  بود شب هشت ساعت
 غذا برنامه روي از ، گذشته روز چند در.  اند گذاشته غذاخوري ميز روي را او مزه بي شام كه دانست مي آريزا فلورنتينو.  ببيند را جا

 بين از ، نامه مشاهده از پس ولي ، داشت خانه به ورود از پيش اندكي اشتهاي.  كرد نمي گرسنگي احساس نتيجه در و بود نخورده
 تختخواب روي را باران از شده خيس نامه.  كند روشن را سقف چراغ راحتي به توانست نمي و لرزيد مي شدت به دستهايش.  رفت

 پشتي به و درآورد را خيسش كت ، دارد آرامش كرد مي تلقين خود به كه حالي در آنگاه.  كرد روشن را خواب چراغ و گذاشت
 ، كرد باز را كراواتش ، آن دنبال به.  گذاشت صندلي روي و كرد تا دقت به ، آورد بيرون تن از را اش جليقه بعد.  آويخت صندلي

 باز شكمش نزديك تا را پيراهنش هاي دكمه.  گشود ، گرفت نمي قرار استفاده مورد دنيا جاي هيچ در ديگر كه را دوبله آهاري يقه
 گذاشت پنجره كنار و برداشت سر از كاله اينكه از پس.  بكشد نفس راحتي به بتواند تا كشيد بيرون قالب از هم را كمربندش و كرد
 شد دلهره دچار چنان.  است گذاشته كجا را نامه داند نمي شد متوجه ناگهان زيرا ، كرد لرزيدن به شروع بدنش همه ، شود خشك تا
 مخلوط باهم هايش نوشته تا كرد خشك را آن روي ، دستمال با ، پاكت كردن باز از پيش.  لرزيد مي هم آن يافتن از پس حتي كه

 با كه است نوشته نامه مردي براي ، شوهرش مرگ از پس هفته سه تنها ، اوربينو دكتر بيوه كه شد متوجه حال همان در.  نشوند
 نام با بلكه ، نكرده استفاده شهري پست از ، برسد مرد دست به زودتر چه هر نامه اينكه براي و ندارد ارتباطي هيچ آنان دنياي
 به زير از يا داده تحويل آريزا فلورنتينو بهً  دقيقا و نرود ديگري فرد نشاني به اشتباهي تا است فرستاده را آن فردي توسط و جعلي
 . دارد آگاهي آنان راز از سومي نفر شد مي معلوم.  شود انداخته حياط داخل
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.  نبود خيس نامه خود خوشبختانه.  بود شده باز و رفته بين از ، باران آب نفوذ اثر بر آن چسب زيرا ، كند پاره را نامه لبه نبود الزم
 شوهر خانوادگي نام و خود نام با را آن دازا فرمينا و شد نمي ديده احترام و سالم از اثري ، شد مي كامل صفحه سه آنكه متن در

 . بود كرده امضا مرحومش

 

 آميز توهين سراسر ، نامه كه فهميد ، رسيد دوم صفحه به كه هنگامي.  خواند را نامه شتابان بار يك و نشست بستر لبه روي مرد
 چراغ و گسترد ميز روي ، چراغ نور زير و گشود دوباره را نامه.  نبود منتظره غير او براي ، اي نامه چنين كردن دريافت البته.  است
 بيرون بدون و آورد در پا از را اش شده خيس جورابهاي و كفشها.  كرد خاموش ، بود دستش كنار در كه كليدي طريق از را سقف
 به آن از ، مطالعه موقع در معموالً كه گذاشت بزرگي بالش روي را سرش.  كشيد دراز بستر روي پشت به ، شلوار و پيراهن آوردن
 تا شد مشغول نامه دقيق مطالعه به ديگر مرتيه چهار آنگاه...  دقت با و آرام...  خواند را نامه ديگر بار.  كرد مي استفاده پشتي عنوان
 باالي ميز كشوي درون ، پاكت بدون را نامه.  دادند دست از را معنايشان ، نامه جمالت.  شد بر از را آن عبارات و ها واژه همه

 حالت همان به ساعت چهار ، بزند برهم پلك اينكه بدون.  داد قرار سر زير را دستها و كشيد دراز پشت به دوباره و گذاشت تختش
 تصوير كه نگريست ديواري آيينه از بخشي به ، داشت مردگان همچون حالتي و كشيد مي نفس سختي به كه حالي در سپس.  ماند

 . بود شده منعكس آن در شبي دازا فرمينا

 

 به و ريخت فالسك داخل در را آن سپس.  كرد درست غليظ قهوه قوري يك و رفت آشپزخانه به ، آمد بيرون بستر از شب نيمه
 همچون ، آن از پس.  گذاشت سركه و آب از پر ليواني داخل در و آورد بيرون را خود مصنوعي دندانهاي آنگاه.  برد خوابش اتاق

 . خورد مي تكان ، قهوه اي جرعه نوشيدن منظور به گاهي تنها و ماند باقي تختخواب روي مرمرين تنديسي

 

 بعدي گام فهميد لحظه همان در درست آريزا فلورنتينو.  شد اتاق وارد تازه قهوه فالسك يك با مستخدمه ، صبح شش ساعت در
 از كه را اتهاماتي نكوشيد حتي.  نشكست را قلبش دازا فرمينا دشنامهاي كه بود اين واقعيت.  شود برداشته بايد چگونه و چيست
 اين از بايد و بدهد نامه به پاسخي دارد حق كامالً كه بود اين ، رسيد فكرش به كه چيزي تنها.  كند رد ، بود شده وارد زن آن سوي

 مرحله همان ، اي مكاتبه ارتباط اين و بدهد پاسخ او نامه به شد مي مجبور هم دازا فرمينا كه اين مهمتر.  كند استفاده مناسب فرصت
 كه دانست مي.  كند تعيين بايد خود را بعدي مراحل كه دانست مي.  داشت آن به رسيدن به زيادي عالقه فلورنتينو كه بود اي

 گرفت تصميم دليل همين به.  دارد ديگري ترفندهاي ، او كردن درگير براي هم باز ، بود زيسته آن در قرن نيم مدت كه جهنمي
 . است همين ، مرحله آخرين كه نداشت ترديدي.  باشد بسيار اندوه و غم و ها ناراحتي با مقابله آماده

 

 ، انباشت مي را فضا باران ريزش چون هميشه كه تحرير ماشين صداي.  رفت كار دفتر به ، دازا فرمينا نامه دريافت از پس روز پنج
 فلورنتينو.  برخاست تايپ صداي ، بعد لحظاتي ولي.  است مانده شناور ، سكوت آن در كرد مي احساس.  رسيد نمي گوش به ديگر
 كردن تايپ حال در ، زيادي مهارت و جديت با و نشسته تحرير ماشين پشت زن كه كرد مشاهده و رفت كاسياني لئونا اتاق به آريزا
 .بود او جسم از بخشي ، دستگاه آن كليدهاي انگار.  است
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 داد ادامه تايپ كار به حال همان در.  زد لبخند ، آريزا فلورنتينو مشاهده با و آورد باال را سر.  نگرد مي او به كسي كرد احساس لئونا
 . رسيد پايان به نامه تا

 

 : گفت فلورنتينو

 چه ، باشد شده نوشته تحرير ماشين با كه برسد دستت به اي عاشقانه نامه اگر.  دارم تو از پرسشي!  من روح شير ماده اي - 
 ؟ داد خواهي نشان واكنشي چه و داشت خواهي احساسي

 تا كرد زيادي تالش ، فلورنتينو سخنان شنيدن با ، شد نمي دشوار موقعيتهاي تسليم آساني به و داشت زيادي تجربه كه كاسياني لئونا
 : گفت سپس.  شود مسلط برخود شد موفق

 

 . كرد بايد چه دانم نمي بنابراين ، ام نشده مواجه موردي چنين با لحظه اين تا!  من خداي آه - 

 ايجاد از جلوگيري منظور به.  داشت نخواهد مناسبي پاسخ ، است كرده مطرح كه پرسشي شد متوجه آريزا فلورنتينو ترتيب اين به
 در.  بدهد ياد را تحرير ماشين با كاركردن نحوه هم او به كرد درخواست كاسياني لئونا از طلبانه پوزش و آرام لحني با ، تفاهم سوء

 : گفتند او به شوخي به لئونا همكاران.  برد خانه به خود با را دستگاهها از يكي نيز دفتر از عزيمت هنگام

 

 ! داد ياد اي تازه حيله ، آزموده كار و پير سگ يك به توان نمي هرگز - 

 

 با كار نحوه ، آريزا فلورنتينو خانه در.  كرد قبول ، برد مي لذت و كرد مي استقبال تازه رويدادهاي با شدن مواجه از كه كاسياني لئونا
 كه هنگامي.  بود مخالف ، آموزشگاهها در شده ارائه آموزشي هاي شيوه با جواني دوران همان از مرد.  بدهد آموزش او به را دستگاه
 زيادي سالهاي كار اين كه بود كرده تأكيد ، بدهد ياد خواني نت طريق از را ويولن نواختن طريقه او به گرفت تصميم توگوت لوتاريو
 مداوم تمرين ساعت شش روزي همچنين و ، نوازندگي كيفيت بهبود براي سال پنج ، مقدماتي كارهاي براي سال يك.  كشد مي طول
 را نابينايي مرد ويولن خواست مادرش از بنابراين.  شد فلورنتينو وحشت موجب ، توگوت گفته همين.  مهارت كسب منظور به

 شهامت ، داد ياد او به سال يك از كمتر مدتي در توگوت لوتار كه نوازي ويولن نخست قانون پنج استفاده با آنگاه.  بخرد برايش
 ، باد وزش جهت گرفتن نظر در با و رفت فقرا قبرستان هاي تپه به هم بعد و كرد پيدا را كليسا همسرايان گروه در ساز نواختن

 مشكلي وسايل با كردن كار است توانسته كه كسي كرد مي تصور ، حساب اين با.  نواخت دازا فرمينا براي اي عاشقانه آهنگهاي
 . بنويسد اي نامه سالگي شصت در انگشت يك با نتواند كه ندارد ،دليلي بياموزد سالگي بيست در را ويولن همچون
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 طول هم روز شش.  بگيرد ياد دستگاه روي را حروف كليدهاي محل تا بود كافي فرصت روز سه تنها.  بود آريزا فلورنتينو با حق
 پاره از پس را نامه نخستين توانست تا كرد صرف وقت هم روز سه.  انديشيد ، كردن تايپ حال در توان مي چگونه بياموزد تا كشيد
 . بنويسد غلط بدون ، شده بندي بسته كاغذهاي از نيمي از بيش كردن

 كاري همانً  دقيقا يعني ، كرد امضا و نوشت را خود خانوادگي نام و نام نخست حروف نيز انتها در و كرد آغاز درود و سالم با را نامه
 ارسال ويژه كه تاك برگ طرحهاي داراي پاكتي در را نامه.  داد مي انجام جواني دوران عاشقانه و معطر هاي نامه نوشتن در كه

 . كرد پست را آن ، فرستنده نشاني نوشتن بدون و گذاشت ، بود شده بيوه تازه زني براي تسليت

 بالغت و فصاحت و بود نكرده پيروي خاصي شيوه هيچ از.  نداشت او قبلي هاي نامه به شباهتي هيچ كه بود اي صفحه شش اي نامه
 شده حساب و استدالل با ، كند ارائه خواست مي كه موضوعي مورد در چنان.  شد نمي ديده آن در دور سالهاي عاشقانه هاي نامه

 شباهت نامه متن اينكه جالب.  رسيد مي نامعقول نظر به ، نامه كردن خوشبو منظور به ياسمن گل شاخه يك دادن قرار كه بود نوشته
 . بود نكرده كسب مورد اين در مهارتي هرگز مرد كه داشت اداري هاي نوشته به زيادي

 به معاشرت آداب از دور و توهين نوعي ، ويژه اي گيرنده براي آن ارسال و خصوصي شده تايپ نامه نوشتن بعد سالها چند هر
 ماشين از استفاده ، برعكس بلكه ، نداشت وجود رسومي و آداب چنين ، كرد تايپ را نامه آن فلورنتينو كه روزي ولي ، آمد حساب
 كه نبود ترديدي.  دانستند مي پيشرفت نوعي را آن از خصوصي استفاده ، آمد مي شمار به ادارات در جديد اي وسيله كه تحرير
 و ندارد اختيار در تحرير ماشين اينكه از ، آريزا فلورنتينو نامه به پاسخ در زيرا ، كرد مي درك را موضوع اين خوبي به دازا فرمينا
 . ببخشد را او خط بودن ناخوانا بود خواسته و كرده عذرخواهي ، بنويسد خود دستخط با است مجبور

 

 براي اي تازه روش از بود كوشيده واقع در و نكرده اي اشاره هيچ ، كرد دريافت دازا فرمينا از كه اي نامه به آريزا فلورنتينو
 حاوي ، پاك اي لوحه.  كرد مي تضمين برايش را آينده ، او تازه طرح.  كند استفاده ، جواني دوران عشق به اشاره بدون ، اغواگري

 بنابر.  بود مرد و زن ميان روابط مورد در او شخصي عقايد و تجربيات اساس بر و زندگي در رياضت با همراه و جامع تفكري طرز
 ، نامه متن. نكرد را اينكار ولي بنويسد،" عشاق همدم" بركتاب متممي عنوان به را آن داشت قصد فلورنتينو ، شده ارائه توضيحات

 به مطالبي نخست.  كند تعبير عاشقانه سندي عنوان به را آن توانست نمي كسي كه داشت محترم پيرمردي خاطرات چون ظاهري
 رسيد مي نظر به و.  كرد مي صرف را زيادي وقت آنها خواندن براي كه كرد انشا ، داشت زيادي توضيحات كه قديمي روش همان
 بي نوع هر يا اشتباه هر دانست مي حال عين در.  سوزاند و انداخت آتش در را آن ، مزاحمت از شدن خالص براي است بهتر

 . شد خواهد دازا فرمينا درون در ناخوشايند احساساتي شدن برانگيخته موجب ، گذشته دوران دلتنگي به مربوط احتياطي

 

 

 در ولي ، بفرستد پس ، بيندازد آنها به نگاهي حتي اينكه بدون را او نخست نامه يكصد دازا فرمينا بود كرده آماده را خود اينكه با
 انگار.  شد مشغول آنها جزييات همه با هايش نقشه بررسي به ، اي انگاره چنين با.  نگيرد شكل رويدادي چنين بود اميدوار حال عين

 ، هنگام آن تا كه زني قلب در تازه اميدواريهاي و جديد هاي انگيزه ايجاد براي نبرد.  دهد مي انجام را خود زندگي نبرد آخرين
 اي طبقه به متعلق دازا فرمينا هرچند زيرا ، نمود مي آميز جنون زيادي اندازه تا رؤيا اين البته.  است داشته كاملي و مرفه زندگي
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 سرنوشت ناپذير جدايي جزء را آن كه بود قوي اي اندازه به اشراف طبقه در زندگي به عادت ولي ، كرد مي زندگي آن در كه نبود
 . گوناگون اهدافي به رسيدن براي اي وسيله نه ، آورد مي حساب به الهي موهبت نوعي را عشق نتيجه در.  دانست مي خود

 

 نامه ولي.  بفرستد پس را اش نامه دازا فرمينا داشت انتظار حتي.  بود كوبنده و تند پاسخي دريافت انتظار در آريزا فلورنتينو
 همان به.  يافت مي افزايش آريزا فلورنتينو هيجان ، گذشت مي زمان چه هر.  برنگشت هم او بعدي هاي نامه.  نشد بازگردانده

 كار اوايل در كه هايي نامه تعداد.  كند دريافت خود ميل مطابق و مناسب پاسخي كه شد مي افزوده اميدهايش ميزان بر نيز نسبت
 و ، نامه دو اي هفته بعد ، نامه يك اي هفته نخست.  داشت آنها نوشتن در انگشتانش توان به مستقيم بستگي ، فرستاد مي زن براي

.  بود پيش قرن نيم با مقايسه در پستي خدمات پيشرفت ، كرد مي خوشحال را او كه موضوعي.  نوشت مي نامه يك روزي سرانجام
 روز هر اينكه جز نداشت اي چاره ، نبود چنين اگر.  كرد مي آسان را كارش و راحت را خيالش ، خيابانها در پستي صندوقهاي نصب

 حال هر به.  باشد خطرناك توانست مي مكرر مراجعه اين.  بفرستد را هايش نامه و كند مراجعه معين شخص يك به و پست اداره به
 زيادي تعداد تا فرستاد ، بود شده پست اداره به تبديل ديگر كه پستي دفتر به را اي رودخانه كشتيراني شركت كاركنان از يكي ،

 سه از يكي در ، شركت طرف به رفتن هنگام در را آنها نيز ها نامه نوشتن از پس.  بخرد ماه يك كم دست مصرف براي ، تمبر
 به صبح روز يك زيرا ،.  دهد انجام را كاري چنين خواست نمي راننده از هرگز.  انداخت مي شهر قديمي بخش در پستي صندوق
 اين جز اي چاره ، كاري مخفي منظور به ولي ، بيندازد پست صندوق به تا بدهد راننده به را نامه شد مجبور ، باران شديد ريزش دليل

 ارباب كه هستند سفيدي كاغذهاي تنها ، اضافي هاي نامه دانست نمي راننده البته.  بيفزايد آن به هم را نامه ديگري تعداد كه نداشت
 آمه مورد در مگر ، كرد نمي مكاتبه ديگري اشخاص يا شخص با ، دازا فرمينا از غير او واقع در.  فرستد مي خودش خانه نشاني به

 سالمتي مورد در خود نظرات با همراه ، دخترك مادر و پدر براي ، قيم عنوان به را او فعاليتهاي ماهانه گزارش كه ويكيونا ريكا
 . فرستاد مي ، او تحصيلي شرايط و جسماني

 

 مانند درست.  نوشت مي را آن برگزيده قسمتهاي و پيشين نامه شماره ، محبوب براي اي نامه هر در ، نخست ماه پايان از پس
 دازا فرمينا به كار اين با.  شد مي تكرار سطر چند در گذشته مطالب و رسيد مي چاپ به ها روزنامه در كه دار دنباله داستانهاي

 عرض ويژه پاكتهاي ، آمد در روزانه صورت به هايش نامه ارسال كه هنگامي از.  ندهد دست از را ها نامه توالي داد مي فرصت
 . باشد داشته رسمي و اداري جنبه بيشتر كه كرد آن جايگزين را بلندي سفيد پاكتهاي و گذاشت كنار را تسليت

 

 هم باز بنابراين.  كند نزديك يكديگر به را نفر دو آن تواند نمي شكل اين به نگاري نامه كه دريافت آريزا فلورنتينو ، مدتي از پس
 اي مجسمه مثل.  نشد كشيدن انتظار ناشي روحي وجدان عذاب دچار جواني دوران همچون بار اين ولي.  ، شد متوسل شكيبايي به

 اي رودخانه كشتيراني شركت كارهاي به رسيدگي براي.  كند نگراني دچار را او توانست نمي رويدادي هيچ و بود شده سنگي
 كشتيها هميشه و دادند مي انجام را وظايفشان ، نيز او حضور بدون ، شركت كاركنان زيرا ، كرد نمي تلف را خود وقت زياد ، كاراييب

 خواهد زنده كافي اندازه به ، بعد روزهاي و بعد روز كه نداشت ترديدي.  كردند مي ها رودخانه روانه ، موافق باد وزيدن از پيش را
 از رهايي منظور به زندگي كشتي عرشه به او شدن سوار براي ارتباطي پل آوردن پايين جز راهي شود متقاعد دازا فرمينا تا ماند

 . ندارد بيوگي دوران تنهايي از ناشي ناراحتيهاي و مشكالت
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 براي آماده تا كرد نوسازي را خانه جمله از.  بود مفيد آينده براي كه كرد مي رسيدگي نيز ديگري كارهاي به نگاري نامه ضمن در
 به ، بود داده كه قولي طبق نيز بار چند.  بگيرد برعهده را آنجا فرمانروايي خواهد مي كه باشد دازا فرمينا همچون زني از پذيرايي
 در نه هم آن ، دارد دوست را او همچنان سالخوردگي از حاصل ظاهري شكستگي عليرغم كند ثابت تا رفت پيتره پرودنسيا ديدار
 زد مي سر نيز وارن آ آندره خانه به.  گشوده درهاي با اي خانه در و خورشيد تند نور زير و روشن روزهاي در بلكه ، تنهايي شبهاي

 بستري در و خزيد مي درون به سپس ، شود خاموش حمام يا دستشويي چراغ تا ماند مي منتظر بيرون تاريكي در اي اندازه به. 
 بدن كه برساند اثبات به را فرضيه اين و نكند فراموش را بازي عشق نحوه كه منظور اين به تنها ، شد مي گم ، جنون از سرشار
 . بخواهد خودش كه دهد مي ادامه فعاليت به هنگامي تا انسان

 

 ده ساعت در را دخترك تا فرستاد مي را راننده همچنان.  بود ويكيونا ريكا آمه با اش رابطه ، آريزا فلورنتينو روزهاي آن مشكل تنها
 از خودداري چند هر.  بكند بايد چه ، خانه در او حضور مدت در دانست نمي ولي ، بياورد مدرسه خوابگاه از يكشنبه روزهاي صبح
 و ، كودكان كنسرت ، سينما به هم با تا سپرد مي مستخدمه به را او فلورنتينو ولي ، بود شده ريكا آمه ناراحتي موجب بازي عشق
 نشود مجبور تا داد مي ترتيب او همكالسيهاي و دخترك براي اي كننده سرگرم هاي برنامه نيز گاهي و بروند نياز مورد لوازم خريد

 براي زيادي اشتياق ، رفت آنجا به كه باري نخستين از پس دخترك كه برود شركت ساختمان پشت مخفي بهشت به ريكا آمه با
 تواند مي نوبالغ دختري نبود متوجه كه بود اش تازه هاي برنامه در مستغرق چنان آريزا فلورنتينو.  داشت بهشت آن در حضور ادامه
 از شدن پياده و آنجا به دخترك ورود زمان از كه بود كرده فراموش انگار و شود تيديل بالغ زني به ، روز سه از كمتر مدتي در

 به را ماجرا زود خيلي ولي ، شد ناراحت دخترك ، دارد ازدواج قصد داد اطالع ريكا آمه به كه روزي.  است گذشته سال سه ، كشتي
 دوري او از كوشد مي آريزا فلورنتينو كه بود شده متوجه ، حال اين با.  كند مي شوخي مرد پير كرد مي تصور زيرا ، سپرد فراموشي

 شصت داد نمي نشان تنها نه كه داشت ظاهري چنان فلورنتينو روزها آن در.  است بوده درست ادعايش داد مي نشان اين و ، كند
 . بود او از جوانتر سال شصت انگار بلكه ، باشد ريكا آمه از بزرگتر سال

 

 تحرير ماشين از استفاده با كوشيد مي كه يافت خود خواب اتاق در حالي در را آريزا فلورنتينو ، شنبه روزهاي از يكي ظهر از بعد در
 مثبت نتيجه ، مدرسه در نويسي ماشين اموزش كه داد مي نشان و داشت مهارت هم حدودي تا كار اين در.  كند تايپ را چيزي ،

 مشكل ، شده تايپ عبارات به توجه با او هاي انديشه به بردن پي.  بود كرده تايپ را صفحه نصف از بيشتر لحظه آن تا.  است داده
 ، مردانه بدن حرارت از ريكا آمه ولي ، است شده نوشته چه ببيند تا شد خم جلو به دخترك هاي شانه باالي از آريزا فلورنتينو.  نبود

 مي در آريزا فلورنتينو را لباسهايش كه نبود سابق نابالغ و كوچك دختر همان ديگر.  آمد هيجان به او لباسهاي رايحه ، گرم نفسهاي
 : داد مي توضيح برايش و آورد

 

 آن براي كوچك لباس اين بعد.  كوچولو سگ آن براي كوچك جورابهاي اين بعد.  خرس بچه آن براي كوچك كفشهاي اين اول - 
 . كوچولو گنجشك گونه از بزرگ بابا براي كوچك بوسه اين هم بعد.  كوچولو خرگوش
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 يك با كه حالي همان در دليل همين به.  بشنود سخناني اغواگري مورد در داشت دوست كه بود شده زني به تبديل ديگر او ، بله
.  شد مي نامنظم تدريج به كه شنيد را او هيجانزده نفسهاي صداي و برد مرد پاهاي طرف به را ديگرش دست ، كرد مي تايپ دست

 پاهايش به ، زد خواهد نامفهوم حرفهاي ، داد خواهد كف از اختيار تدريج به كه دانست مي و شناخت مي خوبي به را او دخترك
 با سپس.  كرد هدايت بستر سوي به را او و گرفت را مرد دست.  داشت نخواهد اي چاره ، خط آخر تا رفتن جز و افتاد خواهد
 . شد ور حمله او به ، بار خشونت اشتياقي

 

 روز چون ، كردند مي تعمير را خانه كه نجاران و كارگران و رفته بيرون ها مستخدمه.  نداشت حضور خانه در نفر دو آن جز كسي
 و برخاست ، آمد بيرون خلسه حالت از ناگهان آريزا فلورنتينو.  بود آنها اختيار در دنيا همه ، حساب اين با.  بودند نيامده ، بود شنبه

 : گفت مرتعش و آرام لحني با

 

 . نداريم جلوگيري براي اي وسيله - 

 

 همه با و بازگشت مدرسه به زودتر ساعت يك.  رفت فرو فكر به و ماند بستر روي پشت به طوالنيً  نسبتا مدتي ويكيونا ريكا آمه
 او زندگي كه را اي فاحشه تا بود جستجو در ، قوي بويايي حس و تيز چنگالهاي با پلنگي ماده همچون.  بود گريستن آماده وجودش

 . كند تكه تكه ، كرد مي تباه را

 

 

 كه است رسيده نتيجه اين به و برده پي او به نسبت تمايلش بودن بيهوده به كه بود گمان اين بر. كرد اشتباه بازهم آريزا فلورنتينو
 . كند فراموش را پيرمرد آن بايد

 تا شب هر بنابراين و بود نكرده دريافت دازا فرمينا از پاسخي هنوز ، ششم ماه پايان در.  بازگشت خود اصلي جوهره به فلورنتينو
 دريافت از پس فرمينا بودكه گمان براين كرد مي تجربه را خوابي بي هم باز و غلتيد مي دنده آن به دنده اين از همچنان صبح

 سطل به ، بدهد را آنها كردن باز زحمت كه اين بدون ، شناخت مي جواني دوران هاي نامه از كه او امضاي مشاهده و نامه نخستين
 هم پاره را آنها حتي و داد مي انجام ها نامه همه با را كار اين ترديد بدون.  شود سوزانده آشغالها ساير با همراه تا سپرد مي زباله
 آن تا ، بار يك روزي هم آن ، نامه دريافت ماه شش الاقل از پس كه باشد داشته وجود دنيا در زني نداشت انتظار هرگز.  كرد نمي

 وجود زني چنين اگر البته.  ببيند را آن جوهر رنگ كم دست تا نكند باز را آنها حتي كه باشد كنجكاوي حس فاقد و تفاوت بي اندازه
 شباهت بلكه ، نيست جاري نهري همچون او سالخوردگي دوران كرد مي احساس فلورنتينو.  بود دازا فرمينا ترديد بدون ، داشت
 شد مي كاسته تدريج به او تيزهوشي ميزان از.  شود مي تخليه بيرون به ، آن انتهاي از خاطراتش كه دارد عميق انباري آب به زيادي

 جواني دوران ترفندهاي كه رسيد نتيجه اين به ، آنجا در گشتزني روز چند از پس و رفت دازا فرمينا سكونت محل به بنابراين. 
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 دنبال به تلفن راهنماي دفترچه در كه صبح روز يك.  است بسته را آنها اندوه و غم كه بگشايد رويش به را درهايي تواند نمي هرگز
 تا زد زنگ بار چند تلفن.  ماند انتظار در و گرفت را شماره بالفاصله.  ديد را دازا فرمينا شماره تصادف برحسب ، گشت مي اي شماره
 : گفت ، خشك صدايي ، خط سوي آن از اينكه

 ! الو - 

 . شد تضعيف ، صدا آن شنيدن با اش روحيه.  گذاشت را گوشي ، بزند حرفي اينكه بدون مرد

 فلورنتينو.  بيايند اش خانه به خواست دوستانش از تعدادي از و كرد برگزار را خود تولد جشن كاسياني لئونا ، روزها آن از يكي در
 را مرد كت يقه ، كرد خيس آب ليوان در كه دستمالي با كاسياني لئونا.  ريخت لباسش روي سوپ مقداري ، غذا خوردن هنگام در

 كودكي به شبيه فلورنتينو ، ترتيب اين به.  نكند كثيف را خود آن از بيشتر تا آويخت او گردن به را دستمال همان سپس و كرد تميز
 . شد سالخورده

 

 دستمالي هاي گوشه با و برداشت چشمانش روي از را عينكش بار چند ، شام صرف زمان طول در مرد كه شد متوجه كاسياني لئونا
 ، داشت دست در را قهوه فنجان كه درحالي نيز بار يك.  آمد مي آب چشمانش از.  كرد خشك را هايش شيشه ، داشت گردن به كه

 ، بگشايد چشم اينكه بدون فلورنتينو.  بگيرد دستش از را فنجان ، كند بيدار خواب از را مرد اينكه بدون كوشيد لئونا.  برد خوابش
 : گفت

 . ام داده استراحت چشمانم به- 

 

 . است رسيده فرا آريزا فلورنتينو پيري دوران كه انديشيد زيرا ، رفت بستر به نگراني با كاسياني لئونا شب آن

 بزرگ كليساي در يادبود مراسم اجراي براي هايي دعوتنامه ، دكتر خانواده افراد ، اوربينو خوونال درگذشت سالگرد نخستين در
 مراسم در داد ترجيح ، دليل همين به.  بود نكرده دريافت هايش نامه براي پاسخي هيچ آريزا فلورنتينو هنوز.  كردند ارسال ، شهر

 . دروني احساسات بروز نه ، بود تظاهر خاطر به بيشتر ، مراسم برگزاري.  بود نكرده دعوت را او كسي چند هر ، يابد حضور

.  بود شده چسبانده نيمكت پشتي لبه بر و حك برنجي پالك يك روي نامشان كه بود كساني به متعلق ، نخست رديف چند نيمكتهاي
 قسمت در ، او نظر از جا بهترين.  نبيند را او ورود لحظه در دازا فرمينا كه نشست جايي در و آمد ديگران از زودتر آريزا فلورنتينو

 نداشت اي چاره بنابراين.  نيافت نشستن براي خالي نيمكت يك حتي ، رفت آنجا به كه هنگامي ولي.  بود دار پالك نيمكتهاي عقب
 . بنشيند فقرا ويژه جايگاه در اينكه جز

 تن بر كشيشان رداي همچون ، بلند آستينهاي با سياهي و بلند مخملي لباس.  شد وارد كليسا به پسرش بازوي در بازو دازا فرمينا
 ساير و گذاشتند مي برسر زنان بيوه معموالً كه توري كاله جاي به.  بود بسته پا نوك تا گلو زير از را آن جلو هاي دكمه كه داشت
 مرمر همچون ، پوشاند نمي را آن چيزي كه اش چهره.  بود انداخته سرش بر نازكي شال ، بودند آن از استفاده آرزوي در نيز زنان
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 با و موقرانه چند هر و بود شفاف ، كليسا سقف وسط از آويزان بزرگ چهلچراغ نور زير زيبايش چشمان.  درخشيد مي سفيد
 . باشد داشته پسرش با زيادي سني تفاوت رسيد نمي نظر به ولي ، رفت مي راه خاطر اطمينان

 دستش ، سرگيجه برابر در مقاومت منظور به ولي ، ايستاد و برخاست جاي از ، آنان ورود احترام به ديگران مانند نيز آريزا فلورنتينو
 ، داشت فرمينا با كه اي فاصله گام هفت. كرد حفظ را خود تعادل ترتيب اين به.  گذاشت جلو نيمكتهاي پشتي روي آرامي به را

 . كردند مي زندگي متفاوت زمان دو در انگار بلكه ، نبود يكديگر از آنها جدايي موجب

 سالن در حضور هنگام در كه نشست محراب به مشرف نيمكت روي جذابيتي و شكوه همان با دازا فرمينا ، مراسم برگزاري طول در
 ، بگويند تسليت و بيايند سويش به ديگران تا بايستد محراب كنار در اينكه جاي به ، مراسم پايان از پس.  نشست مي اپرا يا نمايش
 او ويژگيهاي با كه شد اي تازه آيين ابداع موجب ، رفتار همين.  كرد سپاسگزاري نوبت به آنان همه از و رفت حاضران ميان به خود
 . داشت مطابقت كامالً

 را كسي ببيند تا انداخت اطراف به نگاهي.  رسيد فقرا استقرار محل به ، زد مي حرف حاضران با و رفت مي پيش كه حال همان در
 دازا فرمينا ، بله.  كند مي بلند زمين از را او ناپذير مهار طوفاني كرد احساس لحظه آن در آريزا فلورنتينو.  نه يا است كرده فراموش

 مي گرمي ديگران به كه حالتي همان با و رفت مرد سوي به همراهان از شدن جدا از پس بنابراين.  بود ديده حاضران ميان در را او
 : گفت ، زد مي شيرين لبخندي كه حالتي در و كرد دراز را دستش ، بخشيد

 . سپاسگزارم آمديد اينكه از- 

 كه بود يافته جالبي و جدي مطالب و خوانده اشتياق و عالقه با را آنها بلكه ، بود كرده دريافت را آريزا فلورنتينو هاي نامه تنها نه
 صبحانه ميز برسر دخترش با كه دادند دستش به هنگامي را فلورنتينو نامه نخستين.  داد مي اميد و دلگرمي او به زندگي ادامه براي

 با ولي ، گشود بالفاصله ، داشت تازه و متفاوت حالتي و بود شده نوشته تحرير ماشين با اينكه دليل به را نامه زن.  بود نشسته
 : گفت و گذاشت پيشبندش جيب در را آن و شد مسلط برخود ، نويسنده امضاي مشاهده

 . محلي مقامات طرف از تسليت عرض براي اي نامه- 

 : گفت شگفتي با دختر

 ! داشتند حضور مراسم در آنها همه ولي- 

 . داد پاسخ خونسردي با دازا فرميتا

 . بود نيامده كه است دولت اعضاي از يكي طرف از

 براي شديد كنجكاوي بر نتوانست ولي ، بسوزاند را نامه ، دخترش پرسشهاي از رهايي از پس بالفاصله داشت تصميم دازا فرمينا
 . بخواند ، سوزاندن از پيش را آن گرفت تصميم بنابراين و آيد فايق ، نامه متن از اطالع

 واژه مشاهده با ولي ، بود گزنده و تند پاسخي دريافت انتظار در و شده پشيمان توهين و دشنام سراپا نامه فرستادن از پس بالفاصله
 كه شد هيجان دچار اي اندازه به.  است كرده تغيير دنيا در چيزي كه شد متوجه ، نامه شروع سالم و درود و دلنشين عبارات و ها



www.98ia.com    *** كتابخانه مجازي نودهشتيا   ***   
 

گابريل گارسيا ماركز  –عشق سالهاي وبا    Page 251 
 

 ، خواند بار سه اينكه از پس ولي.  بسوزاند بعد و بخواند راحت خيال با و خلوت در را نامه نخست تا كرد حبس اتاق در را خود
 . بود آن مكرر مطالعه مشتاق همچنان

 هر و داشتند حضور ، شب پرندگان همچون ذهنش در همواره كه هايي انگاره.  بود مرگ و سالخوردگي ، عشق مورد در نامه مطالب
 نامه در آشكارا ، بداند خواست مي هميشه آنچه ، حال هر به.  گريختند مي و ريخت مي پرهايشان ، بگيرد را آنها كوشيد مي گاه

 از پيش معموالً ، زناشويي زندگي دوران در زيرا ، شد فراوان اندوهي دچار ، نبود زنده شوهرش كه اين از ديگر بار.  بود شده مطرح
 ، بعد به آن از دانست مي زيرا ، نكشيد طول زياد اندوهش ولي.  دادند مي قرار گفتگو و بحث مورد هم با را مطالبي چنين خوابيدن
 ديگر كه ويژه هايي انديشه داراي مردي.  كرد خواهد كمك او به امر اين در ، ناشناس و متفاوت شخصيتي با ، آريزا فلورنتينو
 ، عبارات آن.  داشت انگيزي شگفت و عادي غير زندگي و نداشت نوشت مي عاشقانه و آلود تب هاي نامه كه جواني به شباهتي
 دچار اندازه همان دازا فرمينا ، حساب اين با.  گرفت مي الهام القدس روح از ، اسكوالستيكا عمه قول به كه بود مردي هاي انگاره
 به تالشي نه و ، بود عاقل مردي پير از اي نامه دريافت ، شد مي او آرامش موجب آنچه.  بود شده نوجواني دوران در كه شد شگفتي
 براي منطقي و عاقالنه روشي پيرمرد كه آمد مي نظر به.  گريستند مي اوربينو دكتر جنازه بر همه كه شبي گستاخيهاي تكرار منظور
 . است برگزيده گذشته جبران

 خواندن از پس آنها سوزاندن جز اي چاره ولي ، آورد مي فراهم را دازا فرمينا خاطر آرامش ، آريزا فلورنتينو متوالي هاي نامه
 زياد را او ، احساس اين ، نداشت ها نامه نگهداري براي منطقي دليلي چون حال اين با ، كرد مي گناه احساس ، كار اين با.  نداشت
 نسوزاندن براي زيادي مدت كه را دليلي ، شد ارسال روزه همه و گذاري شماره پيرمرد هاي نامه اينكه از پس.  كرد نمي ناراحت

 به را آنها كه بود انديشه اين در بلكه ، دارد نگه خود نزد را ها نامه خواست نمي البته.  آورد دست به ، گشت مي دنبالش به ها نامه
 از ها نامه متوالي ارسال زيرا ، دهد انجام را كار اين بايد چگونه دانست نمي ولي ، بازگرداند آريزا فلورنتينو يعني ، اصلي صاحب
 نامه نوشتن با داد نمي اجازه غرورش ، حال عين در.  بياورد بار به رسوايي بود ممكن ، اطرافيان ظن سوء برانگيختن ضمن ، او سوي
 . دهد شرح پيرمرد براي را چيز همه ، پاسخ عنوان به اي

 نمي شوهرش خاطرات.  بدهد وفق بيوگي شرايط با را خود تا داشت كافي فرصت ، اوربينو دكتر درگذشت سال نخستين در فرمينا
 تمايالت در و نداشت حضور همسرش خصوصي هاي انديشه در خوونال چند هر.  شود او روزانه فعاليتهاي راه سر بر مانعي توانست

 انجام مانع ، كرد مي راهنمايي را او و بود دازا فرمينا مراقب ، شناس وظيفه نگهباني همچون اينكه ضمن ولي ، كرد نمي دخالت او
 همه با بلكه ، خيال و وهم صورت به نه ولي ، ديد مي را او ، داشت نياز شوهرش به واقعاً كه لحظاتي در زن.  شد نمي كارهايش دادن
 از نياز بي و مردانه بوالهوسياي بدون ولي ، دارد حضور كنارش در و است زنده هنوز دكتر كه داشت يقين انگار ، احساسش و وجود
 مي درك ، بود زنده كه زماني از بيشتر را او فرمينا انگار.  همسرش توسط شدن داشته دوست از نياز بي حتي و ، فرماندهي و تحكم
 عامل زماني كه دارد همسرش كنار در امن مكاني به نياز كه دانست مي.  فهميد مي عاشقانه سخنان شنيدن به را او اشتياق و كرد
 . نيافت دست آن به هرگز ، واقعيت عالم در كه امن مكاني ، آمد مي حساب به اجتماع در او دوام اصلي

 : بود گفته خشونت با و زده فرياد شوهرش سر بر ناراحت و خشمگين كه آورد ياد به را روزي زن

 ! هستم بدبخت و اندوهگين چه كه فهمي نمي تو - 
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 منطق و عقل ميزان ، نگريست مي همسرش به كه حالي در و بود برداشته را عينكش خونسردي با ، شود آشفته اينكه بدون هم مرد
 : بود گفته و كشيده او رخ به را خود

 . است مشترك زندگي دوام بلكه ، نيست بودن خوشحال ، زندگي در چيز مهمترين كه باشد يادت هميشه - 

 زندگي دوام همين كه بود فهميده و برده پي اوربينو خوونال دكتر سخنان واقعي مفهوم به بيوگي روزهاي نخستين در دازا فرمينا
 . است بوده برايشان شاد و خوش لحظاتي ايجاد موجب ، مشترك

 خريد مي ، كرد مي جلب را توجهش كه را جالبي و نو چيز هر كردد، مي دنيا مختلف نقاط به كه زيادي سفرهاي طول در دازا فرمينا
 بود خريده كه وسايلي به همسرش اشتياق مشاهده از خوشحالي ابراز ضمن شوهرش ولي ، داشت دوست را آنها.  آورد مي همراه و
 : كرد مي بيان گونه اين را نظرش ،

 نيويورك يا ، لندن ، پاريس ، رم فروشگاههاي ويترين در يعني ، خودشان اصلي جاي در كه هستند مفيد و زيبا زماني تا وسايل اين- 
 . باشند داشته قرار

 و چفت با فلزي صندوقهاي بهتر عبارت به يا بزرگ چمدان چندين ، گشت مي باز خارج سفر از كه بار هر دازا فرمينا حال هر به
 فرمينا ، كرد مي تعريف آنها از و ديد مي را وسايل شهر زنان از يكي هرگاه.  آورد مي همراه گرانبها و تازه وسايل از پر ، طال بست
 اجناس منظور همين به او واقع در.  است كرده دريافت ، پرداخته كه را پولي برابر دهها انگار كه شد مي خوشحال اي اندازه به دازا
 و سبكسر فردي را او ، جامعه در كه شد متوجه ، برسد سالخوردگي دوران به اينكه از پيش دازا فرمينا ، ترتيب اين به.  خريد مي را
 : گويد مي آنها خريدن از پس مدتي كه شنيدند مي همواره نيز خانه داخل در و نامند مي مسؤوليت بي

 . بخوريم تكان نتوانيم كه شود مي موجب چيزها اين وجود.  كنيم خالص وسايل اين شر از را خودمان بايد- 

 

 جاي همسرش كه كشيد نخواهد طولي دانست مي خوبي به زيرا ، خنديد مي وسايل آن بردن بين از براي او تالشهاي به اوربينو دكتر
 زيرا ، ورزيد مي اصرار هايش خواسته بر همچنان دازا فرمينا ، حال اين با.  كرد خواهد پر ديگري بيهوده اجناس با را آنها خالي
.  نداشت برايش اي فايده هيچ اجناس آن چون ، گفت مي درست هم اغلب.  نداشت وجود ، خوردن تكان براي جايي واقعاً

 معموالً و بود مناسب اروپا در زمستان فصل در استفاده براي تنها كه پالتوهايي و ، شد مي آويخته كمدها دستگيره به كه پيراهنهايي
 . داشت قرار آشپزخانه داخل هاي گنجينه در

 بيرون بود شيرواني زير اتاق در را آنچه و صندوقها و ، ها چمدان ، كمدها داخل لباسهاي همه ، داشت كافي حوصله كه صبح روز يك
 يا.  بود نيافته آنها از استفاده براي مناسبتي كه را كالههايي يا ، پوشيده بار چند كه كرد انتخاب را لباسهايي آنها ميان از.  آورد

 خانمهاي شهر آن در ولي ، بودند كرده درست تاجگذاري مراسم در ها ملكه الگوي روي از اروپايي هنرمند كفاشان كه را كفشهايي
 سياهپوست هايي مستخدمه كفش شبيه آنان نظر به زيرا ، كردند مي مسخره و دانستند نمي مناسب را آنها پوشيدن ، اشراف طبقه
 كه اي گونه به كرد پوشاك از پر را حياط ايوان صحن همه ترتيب اين به.  بردند مي كار به و خريدند مي خانه كارهاي براي كه بود
 ، بعد ساعت چند.  شد ايجاد خانه ساكنان براي تنفسي مشكل ، بود پراكنده فضا در كه نفتالين تند رايحه دليل به ، عصر تا صبح از
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 و گرانبها لباسهاي مشاهده با دازا فرمينا.  بود شده عوض جايشان تنها ولي بازگشت، صندوق و چمدان و كمد داخل به آنها همه
 : گفت بنابراين.  بسوزاند را آنها نداد اجازه خود به ، روباه و خز پوستهاي و طاليي دوزي حاشيه و داشت قرار زمين روي كه زيبايي

.  ندارند پوشيدن براي مناسب و كافي لباس و خوردن براي كافي غذاي فقر، شدت از كه كنند مي زندگي شهر اين در زيادي مردم - 
 . است بزرگي گناه لباسها اين سوزاندن بنابراين

 

 همه انجام سر و شد تكرار روند اين نيز ديگر بار چند.  افتاد تعويق به عبارتي به يا شد ملغي لباسها سوزاندن برنامه ، ترتيب اين به
 كه نكشيد طولي هم آن از پس.  كردند منتقل ، بودند گرفته نظر در كار اين براي كه اي ويژه صندوقهاي داخل و اصطبل به را آنها
 و گرفت مي قرار توجه مورد كوتاه مدتي كه كرد مي پر اي تازه پوشاك را آنها خالي جاي ، اوربينو خوونال دكتر بيني پيش طبق

 : گفت مي دازا فرمينا مواقعي چنين در.  شد مي سپرده فراموشي به و رفت مي ها قفسه داخل به سپس

 

 

 به بتوانند ، ريخت دور را آنها توان نمي ضمن در و ندارند استفاده مورد ديگر كه قبيل اين از اجناسي تا شود اتخاذ روشي بايد - 
 . گيرند قرار مندان نياز اختيار در و شوند منتقل جايي

 

 آنان انتقال جز اي چاره و كردند مي تنگ تدريج به را خانه فضاي ، وسايل گونه اين زيرا ، برد مي كار به را عبارتي چنين درستي به
 چشم از را نظمي بي اين ، داشت كه خاصي سليقه با ولي ، نبود منضبطي و منظم زن دازا فرمينا ، مردم تصور خالف بر.  نبود اصطبل به

 كنند خالي را او مطالعه اتاق از نيمي از بيش شدند مجبور ، درگذشت اوربينو خوونال دكتر كه روزي جمله از.  كرد مي پنهان ديگران
 . شود باز جسد دادن قرار براي كافي جاي تا بگذارند خواب اتاقهاي در را آن در موجود وسايل و

 

 لباسها سوزاندن از پس.  كرد آسانتر برايش را بعدي گيريهاي تصميم كه يافت دست جالبي تجربيات به ، دكتر مرگ از پس فرمينا
 در و برداشت ، بود دسترسش در لباس چه هر بنابراين.  كرد پشيماني احساس نه و لرزيد دستهايش نه ، شوهرش اضافي وسايل و

 نگاه و ثروتمندان گزيدنهاي لب به توجهي و كهنه يا باشد نو كرد نمي تفاوتي برايش.  انداخت ، بود شده برپا كه بزرگي آتش
 موزه تحويل هم را طوطي و بياندازند دور و آورند در ريشه از را بزرگ انبه درخت داد دستور سرانجام.  نداشت فقرا بار حسرت

 ، بزرگ اي خانه.  بود رؤياهايش در هميشه كه كرد مكاني به تبديل را خانه و كشيد راحتي به نفسي آنگاه.  بدهند شهر تأسيس تازه
 . خودش به متعلق و راحت

 

 همراه ، هفته روزهاي ساير در نيز گاهي و يكشنبه روزهاي پسرش.  بازگشت نيواورلينز به بعد و ماند او نزد ماه سه دخترش اوفليا
 . كردند مي صرف او با را ناهار و آمدند مي مادر نزد اش خانواده اعضاي با
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 شروع را او خانه به آمد و رفت تدريج به دوستانش ، گرفت سر از را عادي زندگي دازا فرمينا و گذشت دكتر مرگ از كه مدتي
 مورد را دنيا خبرهاي آخرين و پختند مي غذا ضمن در ولي ، بود رايج سرگرميهاي از ، ورق با بازي قمار ، ديدارها اين در.  كردند
 او وفادار دوستان از يكي.  داد مي ادامه زندگي به ، هم آن در دازا فرمينا فعال حضور بدون كه دنيايي.  دادند مي قرار بررسي
.  داد مي ادامه دازا فرمينا با معاشرت به نيز خوونال مرگ از پس كه بود شهر قديمي مدرسه آموزگار ، اوبيسپو دل رئال دل لوكرسيا

 هاي سبكسري از كردن توبه از پس ، جديد زندگي به كوشيد مي حال عين در و برد مي رنج مزمن رماتيسم بيماري از زن اين
 برنامه ساير و خيريه امور مورد در بلكه ، آمد مي حساب به فرمينا همدم بهترين تنها نه تنهايي روزهاي در.  كند عادت ، گذشته
 و بداند ها برنامه اين در شركت به موظف را خود فرمينا شد موجب افكار مبادله همين.  كرد مي مشورت او با شهري خدمات هاي

 و شهرت خاطر به نه اين و دارد مسؤوالن و مردم براي زيادي ارزش و است شده تبديل جامعه در مفيد فردي به كند احساس
 . بود خودش خاطر به بلكه ، شوهرش از حمايت

 

 آرامش احساس ، شد مي نزديكتر اوربينو خوونال دكتر سالگرد مراسم برگزاري زمان چه هر ولي ، نيايد نظر به كردني باور شايد
 بازگشت راه كه رود مي اي بيشه به و است شده و خنك و دار سايه مكان وارد كرد مي گمان.  داد مي دست دازا فرمينا به بيشتري
 كمك او زندگي وضعيت بهبود به و گذاشته اش روحيه در شگرفي تأثيرات چه آريزا فلورنتينو هاي نامه دانست نمي هنوز.  ندارد
 شكيبايي با كه شد موجب ، مرد هاي نامه از الهام و شخصي تجربيات از استفاده.  نشد امر اين متوجه هم بعد ماه چند تا.  است كرد

 مناسب فرصتي ، اوربينو خوونال دكتر درگذشت سالگرد مراسم در آريزا فلورنتينو با مالقات.  بماند پيري دوران انتظار در اقتدار و
 . كند سپاسگزاري ، گذشته تلخ افكار زدودن به كمك و بخش روحيه هاي نامه نوشتن خاطر به او از تا داد قرار دازا فرمينا اختيار در

 

 كه عالي جنس از كاغذي روي دستنويس اي نامه.  رسيد آريزا فلورنتينو سوي از متفاوت اي نامه ، مراسم برگزاري از پس روز دو
 و زيبا دستخط ، شعرگونه حالت همان با نامه اين.  خورد مي چشم به زيبا و خوانا خطي با مرد خانوادگي نام و نام ، آن پاكت پشت
 در دازا فرمينا لطف اظهار از سپاسگزاري ابراز منظور به ساده عبارت يك تنها به منحصر ولي ، شده نوشته جواني دوران و سليقه

 . بود شهر بزرگ كليساي

 

 به.  انديشيد مي آن به راحت بسيار وجداني با ولي ، آشفته و مغشوش ذهني با ، نامه آخرين خواندن از پس روز چند تا دازا فرمينا
 كه پرسيد اوبيسپو رئال دل لوكرسيا از ، بعد هفته پنجشنبه ظهر از بعد در كه داشت اطمينان افكارش پاكي و صداقت به اي اندازه

 . نه يا شناسد مي را اي رودخانه كشتيراني شركت رييس اريزا فلورنتينو آيا
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 نوعي اجتماعي موفقيت كسب عليرغم آريزا فلورنتينو اينكه.  بود زبانها برسر كه گفت سخن اي شايعه از دازا فرمينا براي لوكرسيا
 اسكله در را ها بچه پسر كه دارد مخفي اتاقي ، كشتيراني شركت پشت در ولي ، است نداشته معاشرت زني با هرگز.  است شبح
 . برد مي آنجا به و كند مي اغفال

 

 دوستش زبان از را آن صحت كه هنگامي.  بود نكرده باور ولي ، شنيده را اي شايعه چنين ، آورد مي ياد به كه زماني از دازا فرمينا
 تصميم بنابراين.  كند غلبه خود كنجكاوي بر نتوانست ، است داشته عادي غير تمايالتي هم زن آن خود شد مي گفته كه ، شنيد
 فلورنتينو مادر زماني كه كرد آوري ياد دوستش به.  يابد دست واقعيت به و شود مشغول تحقيق به مورد اين درً  شخصا گرفت

 زمان در و آورده مي در بندي زخم نوار صورت به و خريده مي را كهنه لباسهاي ضمن در و داشته ها پنجره خيابان در فروشگاهي
 بدي انسان تواند نمي فلورنتينو كه كرد گيري نتيجه ، مورد همين به توجه با.  است برده مي كار به مجروحان پانسمان براي جنگ
 : گفت قاطعيت با بنابراين.  باشد

 

 . است آداب مبادي كامالً و نزاكت با و محترم مردي او - 

 : گفت و گرفت پس ، بود زده كه را حرفي لوكرسيا كه آورد زبان بر خاطر اطمينان و تند لحن با چنان را عبارت اين

 ، باشد راست چه ، گويند مي ديگران مورد در ، بخواهد دلشان چه هر مردم.  كرد شود مي چه ولي ، گوييد مي درست شما ، بله - 
 . زدند مي زياد حرفها همين از هم من سر پشت آنها.  دروغ چه

 عدم همين ولي ، است نبوده شبح جز چيزي زندگي در كه است كرده طرفداري مردي از قاطعيت با چرا دانست نمي دازا فرمينا
 خوابش كه كرد فكر آريزا فلورنتينو به اي اندازه به ، نامه آخرين دريافت از پس.  بود كافي ، او به انديشيدن دوباره براي ، اطالع
 . برد

 

 لحني با و كرد بيدار را او ها مستخدمه از يكي ، برد مي سر به نيمروزي خواب در دازا فرمينا كه زيبا ظهر از بعد يك در بعد هفته دو
 : كرد زمزمه اربابش گوش در آرام

 . اند آورده تشريف آريزا فلورنتينو آقاي ، خانم - 

 نه ، بيايد مالقاتش به مناسب ساعتي در و ديگر روزي در مرد داد مي ترجيح.  شد شديد اضطرابي دچار خبر آن شنيدن از پس زن
 و شد مسلط خود بر بعد لحظاتي ، حال اين با.  بگويد او به بايد چه دانست نمي.  نداشت كسي از پذيرايي آمادگي كه موقعيت آن در
 . بيابد ظاهري وضع اصالح براي فرصتي خودش تا ببرد قهوه برايش و كند راهنمايي پذيرايي اتاق به را مهمان خواست مستخدمه از

 عذرش بود منتظر و ايستاده صبورانه ساختمان اصلي در مقابل در ظهر از بعد سه ساعت خورشيد سوزان تابش زير آريزا فلورنتينو
 توسط دازا فرمينا پيام انتقال.  داد مي آرامش او به ، پذيرش عدم از اطمينان همين شايد.  بدهند او به رد پاسخ و بخواهند را
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 اتاق سوي به كه هنگامي.  آمد در لرزه به بدنش همه كه بود منتظره غير برايش چنان ، پذيرايي اتاق به شدن دعوت و مستخدمه
 اش سينه در نفس.  نداشت ، ديد مي چشم به را آن كه اي معجزه به انديشيدن براي فرصتي ديگر ، داشت مي بر گام پذيرايي
.  كرد مي حقارت احساس.  بود انداخته فضله ، دازا فرمينا براي اش عاشقانه نامه نخستين روي كه افتاد اي پرنده ياد به و شد حبس

 نامطبوعي رويداد هر با مواجهه براي را خود.  يابد تسلط اندامش لرزش بر كوشيد و نشست خنك اتاق در تاريك اي گوشه در
 . بود عادالنه نا او نظر از و آمد پيش آنچه از غير ، بود كرده آماده

 

 

 گرفتار ، زندگي دراز سالهاي طول در بار چند ، مادرزادي يبوست به ابتال عليرغم.  شناخت مي خوبي به را خودش آريزا فلورنتينو
 خواست مي كه بينديشد عباراتي به كوشيد.  آمد سرش بر بال همان هم بار اين.  بود داده كف از اختيار و شده شديدي پيچه دل

 از "!  ترسم مي او از ولي ، ندارم خدا وجود به اعتقادي ":  بود اين ، رسيد ذهنش به كه اي جمله نخستين.  دهد قرار استفاده مورد
 دعايي هيچ ولي ، شود خالص گرفتاري آن از تا بخواند ، است بلد كه را دعاهايي همه خواست مي.  نبرد نصيب چيزي نيز افكار اين
 تكرار با بود كرده تأكيد و داده ياد او به جادويي هايي واژه همساالنش از يكي ، بود كوچك پسرس كه زماني.  آورد نمي ياد به را

 اگر ولي!  گيرم مي هدف!  هدف!  هدف ":  بود چنين ها واژه آن.  بزند هوا در ، سنگ يك پرتاب با را اي پرنده هر تواند مي آنها
 "!  شوم نمي سرزنش ، بزنم هدف به نتوانستن

 

 شيشه ، پرنده جاي به ولي ، كرده درست سنگ پرتاب براي كماني ، چوب و كش از استفاده با ، بود رفته روستايي به كه هنگامي
.  داد دست او به شيشه شكستن و سنگ پرتاب از پس كه داشت را احساسي همان پذيرايي اتاق در.  بود شكسته را اي خانه پنجره
 نياز و نذر با همراه را ورد آن ، اميد اين با.  باشد داشته كاربرد موردي هر در چيز همه بود اميدوار.  داشت مبهوت و گيج حالتي
 كف مواد.  بجهد جاي از فنري همچون شد مجبور كه بود شديد چنان پيچه دل.  نداشت تأثيري هم باز ولي.  كرد تكرار ، بسيار
 بدنش سراسر عرق و شد شنيده غريبي صداهاي شكمش از.  شد مي پيش از دردناكتر و تر غليظ لحظه هر هايش روده درون كرده

 . كرد وحشت ، بود شده سفيد مردگان همانند كه اش چهره رنگ مشاهده از ، آورد قهوه برايش كه اي مستخدمه.  گرفت فرا را

 

 : گفت كنان ناله فلورنتينو

 . كرده ناراحت مرا هوا گرماي - 

 . كشيد را ها پرده و بست را آن شتابان بنابراين ، تابيد مرد چهره بهً  مستقيما خورشيد نور ولي ، گشود را پنجره مستخدمه

 اتاق تاريك بخش از دازا فرمينا ناگهان ، باشد مسلط خود بر تواند نمي ديگر كرد مي احساس آريزا فلورنتينو كه لحظاتي در درست
 : گفت و شد نگران اندكي ، مرد رنگپريده چهره مشاهده با.  شد وارد صدا و سر بدون ،

 . بياوريد در را تان جليقه و كت توانيد مي - 
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 حال اين با.  بود ناراحت ، رسيد مي دازا فرمينا گوش به كه هايش روده صداي از بيشتر پيچه دل از ناشي درد از آريزا فلورنتينو
 : داد پاسخ ، بود شرمندگي از سرشار كه لحني با و شد مسلط خود بر اي لحظه

 

 

 . بيايم ديدارتان به توانم مي موقعي چه كه بپرسم و بيايم است بهتر كردم فكر ، گذشتم مي اينجا از.  سپاسگزارم ، نه - 

 

 

 : گفت غريب لحني با و انداخت مرد به نگاهي شگفتي با ، بود ايستاده همچنان كه دازا فرمينا

 ! هستيد اينجا كه حاال خوب - 

 از پر لحني با و كشيد آهي آريزا فلورنتينو ولي ، داشت پذيرايي اتاق از تر خنك هوايي كه بروند گلخانه به هم با كرد دعوت آنگاه
 : گفت ، ملتمسانه حال عين در و اندوه

 . بيايم اينجا به فردا بدهيد اجازا كنم مي خواهش - 

 فلورنتينو به چگونه دانست نمي.  آيد مي ديدارش به لوكرسيا روز آن در معموالً و است پنجشنبه بعد روز كه آورد ياد به دازا فرمينا
 : گفت و كرد فكري عاقبت.  است گرفتار فردا كه بدهد توضيح آريزا

 . هستم منتظر ظهر از بعد پنج ساعت در جمعه ، خوب بسيار - 

 خارج خانه از شتابان ، بنوشد را قهوه از اي جرعه اينكه بدون و كرد تعظيمي ، برداشت سر از كاله ، سپاسگزاري از پس فلورنتينو
 . شد

 

 شنيده خيابان انتهاي از كه مرد اتومبيل صداي به و بود ايستاده پذيرايي اتاق وسط در همچنان ، رفتن و آمدن ار زده بهت دازا فرمينا
 . داد گوش ، شد مي

 را هايش ماهيچه ، بست را چشمانش ، نشست عقب صندلي در ، رساند اتومبيل به را خود شتابان ، خانه ترك از پس آريزا فلورنتينو
 . كرد بدنش واكنش تسليم را خود و آورد در انقباض حالت از

 تعجب اظهار چيز هيچ از ، بود او خدمت در سال هشت كه راننده.  است آمده دنيا به تازه انگار كه داشت احساسي ، بعد دقيقه چند
 را عقب در كه زماني و و خانه به رسيدن از پس تنها و داد ادامه رانندگي به ، ارباب رفتار از شگفتي ابراز بدون بنابراين.  كرد نمي
 : گفت ، نگراني از حاكي لحني با ، گشود مي آريزا فلورنتينو شدن پياده براي
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 ! دارد وبا بيماري به زيادي شباهت ، ايد شده دچار آن به كه حالتي.  باشيد مراقب بايد خيلي ، فلورنتينو آقاي - 

 تواند مي كه بود خوشحال بسيار.  نشد نگران راننده هاي گفته از بنابراين ، است عادي امري ، ناراحتي اين كه دانست مي فلورنتينو
 . برود محبوب مالقات به جمعه روز

 

 

 به و گذراند تاريك نيمه پذيرايي اتاق وسط از را او اي مستخدمه.  يافت حضور آنجا در جمعه روز ظهر از بعد پنج ساعت در دقيقاً
 به را او ، آريزا فلورنتينو مشاهده با.  بود نشسته انتظار در داشت صندلي دو تنها كه ميزي برسر دازا فرمينا.  برد گلخانه طرف

 : پرسيد و كرد دعوت نشستن

 ؟ قهوه يا ، شكالت ، چاي ؟ داريد ميل چه - 

 : داد دستور مستخدمه به هم دازا فرمينا و خواست غليظ و داغ قهوه فنجان يك مرد

 . بياور معمولي فنجان يك من براي - 

 تا نوشيد مي نيمروزي خواب از شدن بيدار از پس معموالً كه بود زمين مشرق چاي متعدد هاي گونه كرده دم ، معمولي از منظورش
 گوناگون موضوعات درباره هم با ، ريخت مي فلورنتيو براي را قهوه و خود براي را چاي كه حال همان در.  شود بهتر اش روحيه
.  بزنند حرف مطلب اصل مورد در ترسيدند مي بلكه ، نبود شده مطرح مباحث به آنها عالقه دليل به كار اين.  كردند مي صبحت
 با اي گلخانه در اند پذيرفته چگونه ، جدايي روزگار سپس و جواني دوران خوش سالهاي از پس كه كنند درك توانستند نمي هنوز

 مالقات هم با ، بود گورستان گلهاي رايحه از سرشار هنوز و نبود آنها از كدام هيچ به متعلق كه اي خانه در ، شطرنجي موزاييكهاي
 هم به ، كافي فرصت با و كامل آرامش در و نشستند مي يكديگر به نزديك اندازه آن تا كه بود بار نخستين ، قرن نيم از پس.  كنند
 و ، عزيزانشان دادن دست از اندوه گرفتار ، سالخورده فرد دو يعني ، بودند واقعاً كه ديدند مي گونه آن را يكديگر و نگريستند مي

 دو.  بود جوان دو به مربوط بلكه ، نداشت تعلق آنان به ديگر كه دور هاي گذشته از اي خاطره جز ، اشتراك وجه بودن دارا بدون
 . بگذارند را هايشان نوه توانستند مي آنها جاي به و بودند شده گم كه جوان

 افكار از را او و نيستند واقعي رؤياهايش كه كرد خواهد متقاعد را مرد ، نزديك و واسطه بدون ديدار اين كرد مي تصور دازا فرمينا
 . داد خواهد رهايي ، نداشت هماهنگي آنها سال و سن با كه اي بيهوده

 كشتيهاي مورد در را پرسشهايي ، سكوت شكستن منظور به همچنين و مطلوب نا موضوعات شدن مطرح از جلوگيري براي زن
 در كشتي با بار يك تنها ، كاراييب اي رودخانه كشتيراني شركت رييس كه نبود كردني باور برايش.  كرد مطرح اي رودخانه
 آريزا فلوزنتينو داليل از دازا فرمينا.  بياورد دست به شركت آن در كاري اينكه از پيش سالها هم آن ، باشد رفته سفر به ها رودخانه

 را رودخانه حتي دازا فرمينا.  بدهد شرح را داليل اين و كند فدا را جانش بود حاضر مرد ، سو آن از و ، نبود آگاه سفر به نرفتن براي
 بهانه بلكه ، كرد نمي ابراز آشكارا را انزجار اين ولي ، داشت نفرت آن كوهستان هواي از هميشه شوهرش.  شناخت نمي درستي به

 اخالق ، نفس تنگي مشكل ، كوهستان در هوا كم فشار خطرات از مثالً.  نشود معلوم او نفرت اصلي دليل تا آورد مي گوناگوني هاي
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 مناطق همه از كه كاملي و كافي شناخت عليرغم ترتيب اين به.  برد مي نام مركزي حكومت عدالتي بي و ، مناطق آن ساكنان بد
 فرمينا كه بود شده موجب ، باور همين.  شناخت نمي درستي به را خود كشور ، بود كرده سفر دنيا كشورهاي اغلب به و داشت جهان
 . باشد نداشته ، بود كرده سفر آنها به كه مكانهايي از غير ، خود سرزمين مختلف مناطق مورد در زيادي اطالعات نيز دازا

 

 

 توانست مي ، خلبان كمك و خلبان بر عالوه كه كرد مي پرواز ماگدالنا حوزه در واقع شهرهاي در دريايي هواپيماي يك روزها آن در
 . كند جا جابه پستي هاي محموله با همراه را مسافر شش

 : داد توضيح هواپيما اين مورد در فلورنتينو

 ! است پرنده تابوت مثل درست - 

 شجاعي مرد همان دازا فلورنتينو كه كرد نمي باور ، داشت هراس و وحشت بدون را بالون با پرواز نخستين تجربه كه دازا فرمينا
 : گفت بنابراين.  بود ماجراجويي دنبال به جواني دوران در كه باشد

 ... است كرده تغيير چيزها خيلي ، بله - 

 . نقل و حمل وسايل نه و ، است كرده تغيير آريزا فلورنتينو كه بود اين منظورش البته

 

 سال يكصدمين مراسم در پرواز حال در را آنها.  هراسيد مي ، نزديك فاصله از هواپيماها صداي شنيدن با گاهي دازا فرمينا
 سياه كركسي همچون كه آنها از يكي.  دادند مي انجام نمايشي حركات ، پايين بسيار ارتفايي در كه بود ديده كشور ناجي درگذشت

 ميان در سپس و شد كنده و كرد گير درختي شاخه به بالهايش از يكي ، گذشت آنها خانه بام از درست ، پرواز هنگام در ، بود رنگ
 هواپيماهاي و برود مانزانيو خليج ساحل به كه بود نشده كنجكاو حتي گذشته سال چند در دازا فرمينا.  رفت فرو برق سيمهاي
 . كند تماشا ، خاستند برمي آن از يا آمدند مي فرود آب سطح بر ، پليس توسط شناورها انواع از منطقه تخليه از پس كه را دريايي

 

 گل دسته با شد درخواست شهر ساكنان سني برگزيده عنوان به دازا فرمينا از ، منطقه از ديدار براي ليندبرگ چارلز ورود با همزمان
 خوش و ، قامت بلند ، جوان مرد چگونه كه شد شگفتي دچار ، چارلز مشاهده با فرمينا.  برود جهان مشهور خلبان استقبال به سرخ

 مورد هم زميني خدمه دو.  است شده ساخته زده زنگ حلبي از انگار كه شود مي خطرناكي وسيله آن بر سوار ، او همچون سيمايي
 آن به اي وسيله چگونه كند درك توانست نمي هرگز.  برخيزد هوا به و بگيرد دور تا بدهند هل و بگيرند را هواپيما دم تا بود نياز

 . ببرد هوا به را مسافر هشت تواند مي كوچكي
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 زيادي تكان ، پيما اقيانوس كشتيهاي همچون و است انگيز هيجان بسيار اي رودخانه كشتيهاي با مسافرت كه بود شنيده دازا فرمينا
 . دريايي دزدان هجوم و نشستن گل به مثل ، است كرده كمين آنها راه برسر ديگري مخاطرات ولي ، ندارند

 

 تازه كشتيهاي زيرا ، است قديم زمان به متعلق ، اي رودخانه كشتيهاي از تعريفي چنين كه داد توضيح مورد اين در آريزا فلورنتينو
 در سقفي متعدد هاي پنكه و زيبا اي مهمانخانه اتاقهاي همچون مجلل و بزرگ كابينهاي ، جشن تاالرهاي ، رقص سالنهاي داراي
 راهزنان حمله بر مبني خبري هيچ ، داخلي جنگ آخرين پايان زمان از همچنين و هستند اختصاصي حمامهاي همچنين و كابينها
 دست به براي نيز خود كه دانست مي كشتيراني انحصار از رهايي و سازي آزاد نتيجه را پيشرفتها اين.  است نشده منشر دريايي
 موجب ، كار اين كه كرد مي ادعا.  بود داده پايان خودشان شركت انحصاري قرارداد به حتي و كرده زيادي تالش ، آن آوردن
 كشتيراني صنعت كه كنند مي فعاليت منطقه آن در كشتيراني شركت سه ، سالم رقابتي ايجاد با و است شده شركتها ساير فعاليت
 كار كسادي موجب ، دريايي كشتيراني المللي بين شركتهاي گسترش كه ترسيد مي ، حال اين با.  اند كرده شكوفا را اي رودخانه

 . شود آنها

 : گفت او روحيه بردن باال براي دازا فرمينا

 به كه اند نشده ديوانه اندازه آن به مردم هنوز زيرا ، دارد را خود خاص مسافران اي رودخانه كشتيهاي.  نيست نگراني جاي - 
 . بروند سفر به آنها با و كنند اعتماد جديد نقل و حمل وسايل

 تا كشاند ها محموله توزيع نحوه و پستي خدمات ارائه پيشرفت به را بحث ، آمده دست به فرصت از استفاده با آريزا فلورنتينو
 . نداشت پي در موفقيتي هيچ او ترفند ولي ، است كرده دريافت او از كه بزند حرف هايي نامه مورد در شود مجبور دازا فرمينا

 امر همين به را بحث كه گرفت شكل رويدادي ، نداشت ها نامه به ربطي هيچ آنان گفتگوي مورد موضوع كه هنگامي و بعد لحظاتي
 اداره توسط لحظه همان كه داد دازا فرمينا دست به را اي نامه و شد گلخانه وارد آنان صحبتهاي بين در ها مستخدمه از يكي.  كشاند
 . بود شده داده تحويل خانه به ، شد مي ارسال تلگرافها گذشته در كه روشي همان به شهري پست خدمات

 

 كمال در ، ديد مي شتابزده را او كه آريزا فلورنتينو.  نيافت را آن ولي ، گشت خود مطالعه عينك دنبال به معمول مطابق دازا فرمينا
 : گفت و كرد دخالت خونسردي و آرامش

 . ام نوشته من را نامه اين.  نيست عينك به نيازي - 

 آن با دازا فرمينا خانه در موفق نا حضور نخستين از ناشي نامطلوب روحي وضعيت در گذشته روز را نامه آن.  گفت مي درست
 هرگز كه بود داده قول همچنين.  داد مي تشكيل را نامه متن ، گستاخي خاطر به دازا فرمينا از پوزش.  بود نوشته جسماني بد شرايط

 به نامه كه هنگامي.  آمد نمي بر دستش از كاري البته.  بود شده پشيمان ، پست صندوق به آن انداختن از پس ولي ، نگردد باز او نزد
 : گفت بنابراين.  نخواند را آن كه خواست فرمينا از سادگي به ، رسيد دستش به اتفاقي طور
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 ... ؟ نداريد قبول را نظريه اين.  هستند نويسندگانشان به متعلق نهايت در ها نامه كه دانيد مي البته 

 : افزود گستاخانه لحني با ، بدهد را دازا فرمينا به دادن پاسخ فرصت اينكه بدون آنگاه

 پس ميان اين در كه چيزي نخستين ، نفر دو ميان ارتباط قطع از پس كه باشد دليل همين به شايد.  دارم اي عقيده چنين من...  - 
 . است شده بدل و رد هاي نامه ، شود مي فرستاده

 

 

 : گفت آرام لحني با و برگرداند او به را نامه.  گرفت نشنيده را فلورنتينو سخنان دازا فرمينا

 

 . بود من به بخشيدن روحيه براي خوبي كمك ، شما قبلي هاي نوشته.  بخوانم را نامه اين توانم نمي كه متأسفم - 

 با و شد خوشحال ، بود كرده مطرح صراحت با را موضوع اين ، انتظار برخالف فرمينا اينكه از و كشيد راحتي به نفسي آريزا فلورنتينو
 : گفت هيجانزده لحني

 

 . شدم مسرور و خوشحال مطلب اين شنيدن از اندازه چه تا كه كنيد تصور توانيد نمي - 

 دوباره كه كند كاري نتوانست عزيمت هنگام تا ، كوشيد هرچه آريزا فلورنتينو و داد تغيير را صحبت موضوع بالفاصله دازا فرمينا
 . شود كشانده آنها در شده نوشته مطالب و ها نامه به بحث

 

 شده روشن چراغها و گذشته شش ساعت از زيادي دقايق ، كند ترك را دازا فرمينا خانه گرفت تصميم آريزا فلورنتينو كه هنگامي
 كه نداشت ترديدي.  شوند وارد ذهنش به واهي تصورات داد نمي اجازه ولي ، كرد مي امنيت و آرامش احساس آنجا در مرد.  بود

 هجده از را رفتاري چنين زن آن.  كند درك را دازا فرمينا نامطمئن طبع و بيني پيش قابل غير اخالقي ويژگيهاي تواند نمي هنوز
 حالتي با و داد جرأت خود به تنها بنابراين.  باشد كرده تغييري ، گذشته قرن نيم در كه بود نكرده پيدا دليلي مرد و داشت سالگي
 : پرسيد فروتني و تواضع از حاكي

 

 ؟ بيايم اينجا به ديگر بار دهيد مي اجازه - 

 . انگيخت بر را او شگفتي دازا فرمينا پاسخ

 . هستم تنها هميشه تقريباً من.  بياوريد تشريف توانيد مي ، خواهد مي دلتان وقت هر - 
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 چاي نخست تا نكرد صبر ديگر زن.  آمد دازا فرمينا خانه به ، قبلي اطالع بدون آريزا فلورنتينو ، شنبه سه روز يعني ، بعد روز چهار
 در هايش نامه متن كه داد توضيح فلورنتينو.  است كرده كمك روحي نظر از او به اندازه چه تا مرد هاي نامه كه بگويد بعد و بخورند

 داشت قصد واقع در.  بود گونه اين نيز دازا فرمينا برداشت.  كند منتشر كتابي صورت به آينده در دارد قصد كه هستند مطالبي واقع
 باز.  كند استفاده كتاب يك تأليف براي آنها از آريزا فلورنتينو تا بدهد پس را ها نامه ، نكند تلقي توهين را او كار مرد كه صورتي در
 : گفت و شد مرتكب را ديگري گستاخي فرصت از استفاده با آريزا فلورنتينو.  كرد تعريف او هاي نامه از سخنانش ادامه در هم

 

 ! ... كرديم مي خطاب تو را همديگر قبالً ما- 

 پرواز به سرش باالي ، قرن نيم گذشت از پس هوس فرشته كرد مي احساس دازا فرمينا.  آمد مي حساب به ممنوعه اي واژه " قبالً "
 : افزود و گذاشت فراتر گامي هم باز آريزا فلورنتينو ولي ، براند خود از را او كوشيد.  است آمده در

 ... كرديم مي استفاده تو واژه از و نوشتيم مي هم براي كه بود هايي نامه همان ، قبالً از منظورم... - 

 پيش از بيشتر بايد كه فهميد و شد او احساس متوجه آريزا فلورنتينو ولي ، شود مسلط خود بر كوشيد.  شد خاطر رنجيده دازا فرمينا
 ناراحتي شدت از كاستن منظور به.  است مانده تغيير بدون ، زن قديمي رفتار و اخالق هنوز كه دريافت ، حال عين در.  كند مالحظه

 : گفت ، او

 . اند كرده تغيير ها نامه متن كه بگويم خواستم مي... - 

 : گفت فرمينا

 . كرده تغيير دنيا در چيز همه ، بله- 

 : گفت فلورنتينو

 ؟ چطور تو...  ام نكرده تغيير من- 

 كه انداخت آريزا فلورنتينو به نگاهي ، داشت نگه معلق هوا در را آن ، كرد مي نزديك لبانش به را چاي فنجان دومين كه زن
 : داد پاسخ حال اين با.  بود كرده خطاب " تو " را او زيرا ، نمود مي بار سرزنش

 . ام گذاشته سر پشت را سالگي دو و هفتاد تازه من.  نيست مهم برايم ديگر حاال ، خوب- 

 ، بنشيند زن قلب بر تير همچون كه بيابد پاسخي خواست مي دلش خيلي.  كرد احساس قلبش در را خنجر ضربه آريزا فلورنتينو
 درد قلبش.  بود نشده خسته و نكرده فرسودگي احساس ، كوتاه چنان گفتگويي در هرگز.  بود كرده خسته را او بحث فشار ولي

 مي را گلويش بغض.  است شده فنا به محكوم و پير ديگر كه شد متوجه.  انداخت مي طنين رگهايش در قلبش تپش صداي.  گرفت
 . بزند حرف توانست نمي و فشرد
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 را سكوت دازا فرمينا.  بود كرده خراب را آنها بحث ، گذشته خاطرات آوري ياد.  شد نوشيده سكوت در چاي فنجان دومين
 نزد و ندهد پس را آنها كه كند تقاضا زن از خواست مي فلورنتينو.  بياورد را ها نامه محتوي پوشه خواست مستخدمه از و شكست

 كه شد متوجه زود خيلي ولي.  است برداشته كاربن از استفاده با خود براي را آن از اي نسخه ، نوشتن هنگام در زيرا ، دارد نگه خود
 خانه ترك از پيش ، حال اين با.  بود نمانده باقي حرفي ديگر.  آمد خواهد حساب به فرومايگي نوعي ، كند فاش را مطلب اين اگر

 : پرسيد

 ؟ بيايم ساعت همين در شنبه سه دهيد مي اجازه- 

 : گفت و انديشيد اي لحظه.  نه يا كند اعالم را خود رضايت بايد دانست نمي دازا فرمينا

 ؟ دارد مفهومي چه ما مالقاتهاي دانم نمي- 

 

 : داد پاسخ فلورنتينو

 . باشد داشته مفهومي كنم نمي فكر هم من- 

 كرد تكرار شنبه سه هر را كار اين و آمد دازا فرمينا خانه به ظهر از بعد پنج ساعت سر هم باز قبلي اطالع بدون شنبه سه ، حال اين با
 ، گردويي شيريني ، بيسكويت مقداري ، آمد مي آنجا به گاه هر.  شد محسوب هميشگي هاي برنامه جزو ، يكبار اي هفته مالقات تا

 و دازا فرمينا عكس ، ها شنبه سه از يكي در.  كرد مي تهيه پيما اقيانوس كشتيهاي از را آنها كه آورد مي ديگر خوراكيهاي و زيتون
 يك از را آن كه كرد مي ادعا فلورنتينو و بود شده برداشته پيش قرن نيم در بلژيكي عكاس كه آورد خود با را براندا هيلده

 اختيار در عكس آن چگونه دانست نمي دازا فرمينا.  است خريده سكه پانزده بهاي به طاقدار گذر در پستال كارت فروشنده
 . دهد انجام كارهايي چنين تواند مي عشق معجزه كه كرد اعالم آريزا فلورنتينو ولي ، است گرفته قرار پستال كارت فروشنده

 رنگ و نام البته.  ببرد دازا فرمينا براي را آنها از شاخه چند گرفت تصميم ، كرد مي رسيدگي باغچه سرخ گلهاي به كه صبح روز يك
 كه سرخ گل شاخه يك اهداي و بود داده دست از را شوهرش تازگي به زن آن اينكه جمله از.  كند ايجاد مشكلي بود ممكن گلها و

 ، دادند مي خوشبختي معناي زرد گلهاي.  كند دار خدشه را او سوگوارانه زندگي توانست مي ، آمد مي حساب به سوزان عشق نماد
 هديه ترين مناسب ، داشت دسترسي آنها به اگر كه دارند وجود هم رنگ سياه گلهاي كه بود شنيده.  بودند نيز حسادت نماد ولي
 گل دسته گرفت تصميم سرانجام.  نداشت اش خانه باغچه در را آن هاي نمونه پرورش امكان حال عين در.  بود مواردي چنين براي
 ويژه مفهوم هيچ داراي ضمن در.  نداشت دوست و دانست مي سرد و روح بي را رنگ آن خودش چند هر ، ببرد برايش رنگي سفيد
 گلها همه خارهاي ، تعبير سوء احتمال و دازا فرمينا ظن سوء شدن برانگيخته از اجتناب منظور به لحظات آخرين در.  نبود هم اي

 . زدود
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 روزهاي مالقات ، گلها اهداي با.  شد ظن سوء دچار نه و كرد تعبير را آن مفهوم نه ولي ، پذيرفت هديه عنوان به را گلها دازا فرمينا
 را بلوري گلداني ، چاي از غير ، مرد از پذيرايي براي دازا فرمينا ، بعد به روز آن از.  گرفت بيشتري احساسي جنبه ، آنها شنبه سه
 . بگذارد آن درون ، آورد مي او كه را اي تازه گلهاي تا داد قرار ميز روي و كرد مي آب از پر نيز

 

 : گفت فرمينا به و داد كف از اختيار هم باز ، گلها اهداي از پس آريزا فلورنتينو روزي

 . بود شده باب كامليا گل اهداي ما جواني دوران در- 

 : داد پاسخ دازا فرمينا

 . داني مي را اين تو.  بود متفاوت ما هاي نيت ولي ، بله- 

 

 آن در.  شد مي كار اين مانع بار هر زن ولي ، بردارد فراتر گامي ، فرصت از استفاده با كوشيد مي آريزا فلورنتينو مواقعي چنين در
 شده سرخ اش چهره كه نشود معلوم تا گرداند بر ديگري سوي به را سرش ، پاسخ آن دادن از پس زن كه شد متوجه مرد لحظه
 در كه افكاري از ناشي كودكانه شرمي با و آشكار اي گونه به دازا فرمينا.  است نشسته هدف به ، كرده پرتاب كه تيري فهميد.  است
 متوجه خوبي به زن ولي ، كند پنهان صحنه آن مشاهده از را خود خوشحال كوشيد فلورنتينو چند هر. بود شده سرخ ، داشت ذهن
 به دهنده آزار و كننده ناراحت روزي ، شنبه سه آن ، ترتيب اين به.  گرفت بر در را وجودش سراپاي شديدي خشم و شد او حالت
 ولي ، نگذارد گام اش خانه به هرگز ديگر بخواهد آريزا فلورنتينو از گرفت تصميم دازا فرمينا كه رسيد جايي به كار.  آمد حساب
 مي اجازه آنان سال و سن نه كه شود تعبير عاشقانه اي مجادله ، مرد طرف از است ممكن درخواست اين كه شد متوجه زود خيلي
 . خنديد ، تند واكنش دادن نشان جاي به بنابراين.  زمان شرايط نه و داد

 به خوشحالي با دازا فرمينا ، گذاشت مي گلدان درون بود آورده خود با كه را گلهايي آريزا فلورنتينو كه هنگامي ، بعد هفته شنبه سه
 . است نمانده برجاي آزردگي احساس ، گذشته هفته رويداد از كه رسيد نتيجه اين

 و اوربينو خوونال دكتر پسر.  دارند نياز تنوع ايجاد منظور به ديگري سرگرميهاي به كردند احساس ، مالقاتها استمرار از پس چندي
 آريزا فلورنتينو.  كنند بازي ورق تا ماندند مي آنجا در اغلب و زدند مي سر مادر خانه به اتفاقي طور به ظاهراً گاهي همسرش
 دعوت نيز همسرش و اوربينو دكتر پسر از آنگاه.  آموخت او به را هنر اين جلسه يك در دازا فرمينا بنابراين.  نبود بلد قماربازي

 و دازا اوربينو دكتر.  كردند مي سرگرم قمار با را خود نفر چهار آن ، ترتيب اين به.  كنند بازي هم با و بيايند آينده شنبه سه تا شد
 زيادي مهارت شيريني پختن در همسرش زيرا ، آوردند مي همراه تازه و خوشمزه شيرينيهاي ، آمدند مي آنجا به هرگاه همسرش

 مي خود با و خريد مي شيريني ، آمدند مي اروپا از كه كشتيهايي از ، رفت مي بارانداز به ، آمدن از پيش آريزا فلورنتينو.  داشت
 قمار و شوند جمع هم دور ، ماه هر شنبه سه سومين كه شد اين بر قرار.  كرد مي آنها از شاياني پذيرايي هربار دازا فرمينا.  آورد
 . بياورد همراه چيزي ، بعدي جلسه براي شد مي مجبور بازنده ولي ، نبود پول سر بر آنها بازي چند هر.  كنند
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 استعداد.  دارد شهرت جامعه در كه دارد را رفتاري همان دقيقاً ، دازا اوربينو دكتر كه دريافت آريزا فلورنتينو مدت آن خالل در
 يا كه داد مي دست او به هنگامي انقباض اين.  برد مي رنج عضالت انقباض از و نبود ماهر استادان همچون رفتارش ، نداشت زيادي
 اثر بر كه شد مي تعبير گونه اين گاهي و داشت نقش مورد اين در نيز شرم و ترس البته.  اندوهگين زياد يا شد مي شاد زياد

 بود قيافه خوش و هوش با ، نشاط با زني همسرش ، او خالف بر.  نداشتند او به مثبتي نظر مردم ، حال هر به.  باشد ذهني خمودگي
 بهتر كه دريافت معاشرت ماه چند از پس آريزا فلورنتينو.  داشت مردم ميان در زيادي محبوبيت اش انساندوستانه رفتار دليل به كه
 ، آورد مي حساب به خانواده آن عضو را خود چون ، ديگر سوي از.  شد نخواهد يافت قماربازيهايشان براي كسي ، زوج آن از

 . بود راضي و خوشحال

 دعوت آريزا فلورنتينو از دازا اوربينو دكتر ، بودند هايشان خانه عازم همگي و بود رسيده پايان به بازي كه شبها شنبه سه از يكي
 : گفت بنابراين.  كنند صرف اتفاق به را ناهار ، بعد روز كه كرد

 . باشگاه در دقيقه سي و دوازده ساعت فردا- 

 

 داشت اجازه باشگاه مديريت ولي ، گرفت مي قرار مشتريان اختيار در خانگي شراب نوعي با همراه عالي كيفيت با غذاهايي آنجا در
 گردانندگان نظر از افراد بودن نامطلوب داليل از يكي.  كند جلوگيري ، است نامطلوب فردي دهد مي تشخيص كه كس هر ورود از

 بار اين و ، برخورد اشكال به بارها بابت اين از دوازدهم لئون.  بود شده ذكر مشكوك يا نامشروع صورت به شدن متولد ، باشگاه
 و داد مي انجام افرادي براي كاري گاه هر.  بود نيز سابقه به مسبوق فلورنتينو مورد در امر اين البته.  رسيد آريزا فلورنتينو به نوبت

.  كند ترك را آنجا بالفاصله خواستند مي او از ، ننشسته غذا ميز سر بر درست هنوز ، شد مي دعوت باشگاه به سپاسگزاري عنوان به
 . بخورد ديگري جاي در را غذا تا شد مي خارج باشگاه از خواري و خفت با نيز آريزا فلورنتينو

 : بود گفته او به اوربينو دكتر

 . استثنا شدن قائل بدون هم آن ، ندارند آن به كرد عمل جز اي چاره ، كنند مي وضع را مقرراتي كه كساني- 

.  رفت باشگاه به و داد مثبت پاسخ دازا اوربينو دكتر دعوت به ، گذشته رويدادهاي گرفتن نظر در بدون آريزا فلورنتينو ، حال اين با
 را يادبود دفتر ، مقام واال مهمانان ساير همچون نخواست او از كسي ضمن در ولي ، پذيرفتند را او ، پيش دفعات خالف بر بار اين
 كه اي دلهره.  خوردند مختصري ناهار آنها و نبود خبري مفصل تشريفات از.  داشتند حضور نفر دو همان تنها باشگاه در.  كند امضا
 نوشيدن با ، بود شده ايجاد ذهنش در باشگاه توسط پذيرش عدم از نگراني دليل به فلورنتينو به ، دازا اوربينو دكتر دعوت از پس

 . رفت بين از ، آور اشتها عنوان به خانگي شراب جرعه نخستين

 مادرش كه شد مي برداشت گونه اين دكتر سخنان از.  بزند حرف آريزا فلورنتينو با مادرش درباره خواست مي دازا اوربينو دكتر
 كه بود گفته دكتر به دازا فرمينا.  است گفته دروغ پسرش به ، او معرفي منظور به هم مواردي در و زده حرف او با فلورنتينو درباره
 را او ، ناگا دالسيه خوان سان از شهر به آنها ورود هنگام از همواره فلورنتينو چون و اند بوده دوست و همبازي كودكي دوران در آنها

 همين.  داند مي مرد آن مديون عمر آخر تا را خود و دارد حق گردنش به اين بنابر ، است كرده خواندن درس به ترغيب و تشويق
 مادر كه سياهپوست زن آن نظر زير ، آريزا ترانزيتو فروشگاه در مدتي ، دبيرستان دوره پايان از پس كه بود گفته پسرش به طور
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 دو هر شخصي زندگي گرفتاريهاي ، زمان آن تا آنها معاشرت عدم دليل و گرفته ياد را دوزي مليله و گلدوزي هنر ، بوده فلورنتينو
 . است بوده

 سخن ، بود پيري مبحث همانا كه مطلب اصل درباره بتواند تا كرد عوض را موضوع بار چند ، زدن حرف هنگام در دازا اوربينو دكتر
 او.  باشد داشته سريعي پيشرفت توانست مي كشور ، نبود سالخوردگان امور به رسيدگي گرفتاري اگر كه بود باور اين بر او.  بگويد
 : داشت اظهار

 بنابراين.  روند مي پيش به صف داخل فرد ترين تنبل سرعت با ، ها جبهه در ارتشي سربازان حركت مثل درست ، بشري جوامع- 
 . زد كنار پيشروي مسير از را تنبل افراد اين نوعي به بايد

 از مراقبت توان ديگر كه اي سالخورده زنان و مردان ، آن در كه دانست مي مطلوب را اي دوستانه بشر ضمن در و متمدن آينده او
 ، او نظريه طبق.  شوند داده اسكان ويژه شهركهاي در ، ناراحتيها ساير و حقارت احساس از رهايي منظور به ، ندارند را خود

 مي توصيه را سالمندان هاي خانه ايجاد ، شهركها ساختن زمان تا البته.  بود سالگي هفتاد ، اي برنامه چنين آغاز براي سن مناسبترين
 دور و بدهند تسلي را همديگر ، باشند شريك يكديگر خوشيهاي و ناراحتيها در ، بيايند گردهم آنجا در بتوانند سالخوردگان تا كرد
 ...  تفاهمهاي عدم از

 : گفت او.  كنند زندگي خوشي به را عمرشان از باقيمانده مدت ، جوانتر نسل با موجود... 

 .كنند نمي احساس پير را خود ، باشند داشته همنشيني خود همساالن با اگر معموالً سالخوردگان - 

 آرامش او به ، بيوگي نخست سالهاي در ويژه به ، مادرش با معاشرت با كه كرد سپاسگزاري آريزا فلورنتينو از نيز مناسب همين به
 دازا فرمينا ناپسند خصوصيتهاي ضمن در و بدهد ادامه ، است مفيد آنها دو هر براي كه را روند همين خواست مرد از.  بخشد مي
 اينكه بدون.  نمود مي راضي بحث نتيجه از آريزا فلورنتينو.  دهد قرار عفو مورد و انگارد ناديده را خرفتي يا روحي تعادل عدم مثل
 : گفت ، كند پنهان را خود خوشحالي و رضايت احساس اين

 مي خوبي به را او ، بودي نيامده دنيا به هنوز تو كه دور بسيار زمانهاي از و هستم مادرت از بزرگتر سال چهار من.  نباش نگران - 
 . داشتيم آمد و رفت و معاشرت هم با و شناختم

 

 : گفت ، بدهد باورهايش مورد در اوربينو دكتر سخنان به مناسبي پاسخ اينكه براي سپس

 

 ! بيايي گورستان به و كني تهيه زنبق گل دسته بايد ما ديدن براي ، كني مي توصيف تو كه گونه آن ، آينده جامعه در - 

 

 است كرده انتخاب موضوع كشيدن پيش براي را نامناسبي زمان چه و كيست مخاطبش كه نبود متوجه لحظه آن تا دازا اوربينو دكتر
.  كرد خرابتر را كار بلكه ، نشد واقع مفيد تنها نه ولي ، بدهد توضيحاتي كوشيد ، هايش گفته تأثير كردن ماليم منظور به بنابراين. 
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 بتواند تا باشد داشته دكتر با خصوصي مالقاتي خواست مي پيش مدتي از.  داد نجات دشوار وضعيت آن از را او آريزا فلورنتينو
 قرار اختيارش در خوبي فرصت ، ناهار به دعوت.  كند جلب مادرش با ازدواج براي را او موافقت و سازد مطرح را اجتماعي موضوعي

 رضايت جلب به موفق اگر راستي به.  برسد انجام به تواند مي آسان چه ، آمد مي مشكل بسيار نظرش به كه كاري شود متوجه تا داد
 ناهار صرف از پس حتي.  برد مي را استفاده بهترين ناهار صرف جلسه همان به شبيه موقعيتي از ، شد مي ازدواج براي دازا فرمينا

 . دارد اختيار در موضوع اين مورد در بحث براي مناسبي فرصت فهميد نيز

 

 پيري زمان در پله از سقوط نخستين بود معتقد زيرا ، رفت مي پايين و باال ها پله از محتاطانه ، جواني دوران همان از آريزا فلورنتينو
 ناك خطر بسيار ، باريكي و زياد ارتفاع دليل به ، شركت ساختمان در كارش دفتر هاي پله.  مرگ زمان در دومي و افتد مي اتفاق
 كه بودند كرده توصيه او به بارها.  گرفت مي دستش دو با را طرف دو هاي نرده ، رفتن باال هنگام در ويژه به او نتيجه در.  بودند
 كرد موكول بعد روزهاي به را كار اين اجراي ، بار هر ولي ، بسازند جايش به تري مناسب هاي پله و كنند خراب را آنها دهد دستور

 باال مدت ، شد مي افزوده عمرش سالهاي بر چه هر.  آورد مي حساب به خود پيري قبول با برابر ، را ها پله تعمير پذيرش واقع در. 
 خرج به بيشتري احتياط چون بلكه ، شد مي مشكل ها پله از صعود كه علت اين به نه البته.  يافت مي افزايش بيشتر ، ها پله از رفتن
 در و نوشيد شراب معمول حد از بيشتر مقداري ، كرد صرف ناهار باشگاه در دازا اوربينو دكتر با كه روز آن ، حال اين با.  داد مي

 صعود به ناگهان ، سالخوردگي و جواني دوران احتياطهاي بستن كار به بدون بنابراين.  رسيد كارش دفتر به توجه بي و سرحال نتيجه
 و خورد پيچ چپش پاي قوزك ، سوم پله روي درست.  رقصد مي انگار كه داشت مي بر اي گونه به را گامهايش.  كرد اقدام ها پله از
 ، افتاد مي پايين به كه حال همان در.  بود معجزه اثر بر تنها ، برد در به سالم جان حادثه آن از اگر.  كرد سقوط پايين به همانجا از
 مشابه شكلي به ، اند بوده زني عاشق سالها كه نفر دو داد نمي اجازه احتماالت قانون زيرا ، مرد نخواهد كه داد مي اميدواري خود به
 ساق ماهيچه تا انگشتان نوك از ، بيمارستان به انتقال از پس.  بود او با حق.  بدهند دست از را خود جان سال يك حدود مدتي در

 از پيش از شادابتر بسيار خودش نظر از چند هر.  كند استراحت بستر در حركت بي مدتي كرد توصيه پزشك.  گرفتند گچ را پايش
 از پر لحني با.  برد پي خود اقبالي بد ميزان به ، كرد اعالم روز شصت را استراحت مدت پزشك اينكه محض به ولي ، بود سقوط
 : گفت پزشك به التماس

 

 . كشد مي طول شما سال ده اندازه به ماه دو من براي.  بكنيد اي توصيه چنين نبايد دكتر - 

 

 خواب تخت از ، است گرفته را گچي اي مجسمه انگار كه اي گونه به ، دست دو هر با اش ديده آسيب پاي گرفتن با كوشيد بار چند
 نيز كمرش و فقرات ستون و كرد مي درد همچنان پايش قوزك نيز گچ كردن باز و بهبودي از پس.  نشد موفق ولي ، بيايد پايين
 . است بوده برايش طبيعت طرف از پاداش نوعي ، سقوط اين كه بود باور اين بر ، حال عين در ولي ، داشت دردناك و خشك حالت

 

 را مثبت تأثير مداوا و استراحت.  رفت مي حساب به عمرش بد هاي روز از يكي پاها از ها گچ شدن باز از پس دوشنبه نخستين
 روزها همه احتساب با كه ، طوالني مدت آن از پس دازا فرمينا خانه به رفتن به تصميم ولي ، بود كاسته پايش درد از و گذاشته
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 يادداشتي ، نيمروزي خواب از شدن بيدار از پس ، دليل همين به.  آمد مي حساب به بزرگي مشكل ، شد مي ماه چهار به نزديك
 و معطر كاغذي روي را نامه.  خواست پوزش و برشمرد را داليل.  برود او ديدار به بعد روز تواند نمي كه داد اطالع و نوشت زن براي

 داد شرح را خود سقوط ماجراي شرمندگي احساس بدون ، باشد خواندن قابل نيز تاريكي در تا نوشت فسفردار جوهر از استفاده با
 . كند ترحم جلب وسيله اين به تا

 

.  نوشت ، مناسب نا يا اضافي اي واژه از استفاده بدون ولي ، محبت و مهر از سرشار عباراتي با را نامه پاسخ دازا فرمينا بعد روز دو
 . داشت گذشته خوش دوران هاي نامه به زيادي شباهت اش نامه

 

 ، كرد دريافت پاسخ هم باز كه هنگامي و نوشت زن براي اي نامه دوباره و برد را استفاده نهايت ، آمده دست به فرصت از فلورنتينو
 يك داد دستور ، شنبه سه روزهاي انجام سر بي گفتگوهاي از شدن رها منظور به.  بگذارد پيش به ديگري گام گرفت تصميم
 ، باشد داشته نظر زير را شركت امور ، تلفن طريق از خواست مي كه بود اين او بهانه البته.  كنند نصب بسترش كنار در تلفن دستگاه

 تلفن راهنماي دفتر در تصادفي طور به روزي كه بگيرد برايش را اي شماره خواست تلفنچي از دستگاه نصب از پس بالفاصله ولي
 . كرد نمي فراموش را آن هرگز و بود يافته

 

 

 سالم با ، است شناخته را او صداي هم دازا فرمينا شد متوجه چون و شنيد را خود محبوب زن صداي ، ارتباط برقراري از پس لحظاتي
 تفاوت بي كامالٌ لحني ، لحظات آن در.  گذاشت دستگاه روي را گوشي و كرد خداحافظي سپس و زد حرف كوتاه مدتي درود و

 . است بازگشته جدايي دوران به كرد احساس كه شكست هم در را مرد روحيه چنان موضوع اين و داشت

 

.  بود منطقي كامالً او داليل.  نزند تلفن اش خانه به ديگر بود خواسته زن ، آن در كه كرد دريافت دازا فرمينا از اي نامه ، بعد روز دو
 و شناخت مي را آنها همه ، مركز در تلفنچي خانم نتيجه در و نبود زياد ، ناحيه آن در زمان آن در تلفن مشتركان تعداد اينكه نخست

 مي تلفنچي خانم همين اينكه دوم.  كند پيدا را او تا زد مي زنگ ديگر هاي خانه به ، نداشت حضور خودش خانه در كسي اگر
 و كرد مي دخالت مردم گفتگوي در خانم اين گاهي و داشت هم سابقه كار اين البته و بدهد گوش طرف دو هر مكالمات به توانست
 . خواند مي فرا آرامش به را طرفين ، تلفني مشاجرات صورت در يا گفت مي را نظرش

 

 قرار خوانندگان دسترس در عصرها كه بود عدالت نام به اي روزنامه انتشار آن و گرفت شكل هم ديگري مهم رويداد سال آن در
 راه باشگاه به را فرزندش زيرا ، گرفت مي انتقام آنها از و كرد مي حمله خوشنام و قديمي هاي خانواده به آن نويسنده و گرفت مي

 . بودند نداده
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 دوستانش نزديكترين با حتي و بود خود كردار و رفتار مراقب هميشه از بيشتر ، داشت كه آرامي و ساده زندگي عليرغم دازا فرمينا
 در.  بود نشاني و امضا بدون معموالً ، نوشت مي آريزا فلورنتينو براي كه هايي نامه هم دليل همين به.  داشت محتاطانه معاشرتي

 بيمارستان در غذا صرف ويژه متحركي ميز داد دستور ، گذارند مي تختخواب روي را خود اوقات كه فلورنتينو نيز زمان همان
 . بنويسد نامه دازا فرمينا براي هم و دهد انجام را كارهايش هم ، آن روي تا بياورند برايش

 

 احوال و اوضاع از ها گذشته همچون و نوشتند مي زندگي امور مورد در.  كنند خطاب تو را يكديگر كه بود شده عادت برايشان ديگر
 روي قلم نوك با را دازا فرمينا نام بنابراين.  دهد انجام مهمتري كار گرفت تصميم روزي آريزا فلورنتينو.  گرفتند مي خبر يكديگر
 يادداشتي اينكه بدون ، نامه همان ، بعد روز دو.  كرد ارسال و گذاشت پاكت در هايش نامه از يكي با همراه و نوشت كامليا گلبرگ
 بيهوده و كودكانه را كار آن چون ولي ، دهد آزار را آريزا فلورنتينو نداشت قصد دازا فرمينا.  شد فرستاده پس ، باشد اش ضميمه

 نمي.  داد مي نشان واكنش گونه اين ، بيندازد نوجواني دوران ياد به را او خواهد مي مرد كه شد مي متوجه حال عين در و دانست مي
 كوچك پارك و خانه، مقابل در گلدوزي به كردن وانمود ، مدرسه مسير در عاشقانه هاي نامه كردن مخفي همچون كارهايي خواست

 : كرد سرزنش را او بعد مدتي دليل همين به.  شود زنده خاطرش در
 

 

 ؟ ندارد خارجي وجود ما براي ديگر كه بزني حرف چيزهايي مورد در داري اصرار چرا - 

 

 نوشتن با تواند مي كه مردي چرا كرد نمي درك دازا فرمينا واقعاً.  است شده پير پذيرد نمي چرا كه كرد مي مالمت را او هم گاهي
 . شود تفاهم سوء و نگراني موجب كه كند مي كاري ، دهد تسكين را او ناراحت قلب ، هايش نامه

 

 نيرويي او به و ببخشد آرامش آريزا فلورنتينو به هايش نوشته با كوشيد مي دازا فرمينا بار اين.  بود شده عوض آنها نقش حال هر به
 و نداشت صريحي مفهوم كه برد مي كار به را عباراتي راه اين در.  شود مواجه زندگي آينده مشكالت با بتواند كه كند اعطا تازه

 : كرد مي توصيه گونه اين مثالً.  نبود آن صحيح تعبير به قادر نيز فلورنتينو

 

 . آيد مي پيش چه ببينيم تا بگذرد زمان بگذار - 

 معناي توانست نمي بنابراين ، نبود باهوشي و زرنگ شاگرد مدرسه در تحصيل دوران در ، دازا فرمينا برخالف آريزا فلورنتينو
 زمان سريع گذر به اعتقاد ، پايش گرفتن گچ از ناشي تحرك عدم.  نداشت اي چاره اندوه به شدن تسليم جز و بفهمد را او حرفهاي

 كه است آن از تر انگيز غم ، سريعتر او شكست كه كرد مي متقاعد را او دازا فرمينا با مالقات براي شديد اشتياق و ، ميلش خالف بر
 . انديشيد مرگ ، آنها رأس در و واقعيتها به مستدل طور به ، بار نخستين براي ، حساب اين با.  كرد مي بيني پيش
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 را او نيز خودش.  كند عوض را لباسهايش و برود حمام به كرد مي كمك فلورنتينو به و آمد مي كاسياني لئونا بار يك روز دو هر
 ايجاد بستر در زياد خوابيدن اثر بر كه پشتش زخمهاي روي و كند ادرار آن در تا داد مي قرار برابرش در را لگن و كرد مي تنقيه
 آمه هم يكشنبه و شنبه روزهاي.  بزدايد را او خستگي تا داد مي ماساژ را بدنش ، پزشك دستور طبق و ماليد مي روغن ، بود شده
 به تحصيالتش ، سال همان دسامبر.  كرد مي ارضا روحي و جسمس نظر از را او و آمد مي هفته آخر تعطيالت براي ويكيونا ريكا
 رودخانه كشتيراني شركت هزينه با ، تحصيالت ادامه منظور به را او بود داده قول آريزا فلورنتينو.  شد مي آموزگار و رسيد مي پايان
 نمي لحظات آن در كه بماند امان در دخترك نفرين و سرزنش از هم و دارد نگه راضي را خود وجدان هم تا بفرستد آالباما به اي

 . كند مال بر را ناراحتيهايش بايد چگونه دانست

 

 صبح تا شبها چگونه و گذراند مي مدرسه خوابگاه در را وحشتناكي ساعات چه او غياب در دخترك كه نشد دار خبر هرگز فلورنتينو
 چقدر ريكا آمه دانست نمي حتي.  است ناراحت اندازه چه تا او حضور بدون يكشنبه روزهاي در يا ، انديشد مي او به و ماند مي بيدار

 اول شاگرد هميشه كه دخترك بود شده نوشته آن در كه شد ارسال فلورنتينو براي اي نامه مدرسه طرف از روزي.  دارد دوست را او
.  برساند پايان به موفقيت با را سال آخر امتحانات بود نشده موفق ريكا آمه واقع در.  است كرده تنزل كالس در آخر رتبه به ، بود

 را خودش زيرا ، ننوشت چيزي دخترك مادر و پدر براي مورد اين در و انگاشت ناديده ، قيم عنوان به را خود نقش فلورنتينو
.  كند معرفي شكست اصلي عامل عنوان به را او ريكو آمه ترسيد مي زيرا ، نزد حرفي هم او خود با حتي.  دانست مي گناهكار
 . است گذاشته مرگ عهده بر را مشكالت همه حل آگاهانه خود تا دانست نمي فلورنتينو كه بود اين واقعيت

 

 در.  بودند شده شگفتزده ، ديدند مي متفاوت و ضعيف حد آن تا را او اينكه از ، كردند مي مراقبت آريزا فلورنتينو از كه زني دو هر
 مدتي.  بود كرده تجاوز او به و غافلگير خانه هاي پله پشت در را هايش مستخدمه از يكي ، مرد همين ، پيش سال ده از كمتر مدتي
 موقت كارگران از يكي ، كار اين مسؤول كه كند ياد سوگند تا بخرد او براي ضروري وسايل همه با اي خانه شد مجبور بعد

 جوان كارگر سراغ به هايشان قداره با ، بودند زورمند و متعصب كه دخترك عموهاي و پدر ترتيب اين به.  است بوده ساختماني
 . كند ازدواج مستخدمه با ساختند وادار را او تهديد، با و آمدند

 

 در ، كشيد مي جنون به كارش دادند مي ماساژ را او كه زني دو مشاهده با تنها دور چندان نه ماههايي در كه فلورنتينو همان بله،
 هيچ بلكه ، آورد نمي بر سينه از اشتياق روي از آهي تنها نه ، كردند مي خشك و شستند مي و بردند مي حمام به را او كه لحظاتي
 حساب به مرگ مقدمه را رفتار آن كاسياني لئونا.  داشت امر اين از جداگانه برداشتي ، زن دو از يك هر.  داد نمي نشان هم واكنشي

 خود تنها ، ميان اين در.  يافت نمي برايش توضيحي كه داد مي نسبت پنهاني رابطه به را آن نيز ويكيونا ريكا آمه و ، آورد مي
 . داشت ويژه نامي كه واقعيتي.  دانست مي را واقعيت آريزا فلورنتينو

 

 معموالً چند هر.  است نيازمند كنارش در آريزا فلورنتيو حضور به اندازه چه تا شود متوجه دازا فرمينا تا كشيد طول هفته سه تنها
 كار اين انگار ولي ، بسپارد فراموشي به را شوهرش فقدان ار ناشي ناراحتي و تنهايي كنند كمك او به تا آمدند مي خانه به دوستانش
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 پيش ماه چند از.  بود رفته پاناما به گوش بيماري درمان و معاينه منظور به دوستش ترين صميمي لوكرسيا.  نداشت اي فايده
 نمي درد گوشش ديگر ، بازگشت پاناما از كه بعد ماه يك.  سازد طرف بر را درد توانست نمي دارويي هيچ و كرد مي درد گوشش

 ميان در.  بياورد همراه و كند تهيه آنجا از هم سمعكي شد مجبور بنابراين.  بود داده دست از تقريباً را خود شنوايي قدرت ولي ، كرد
 هر تقريبًا زن آن دليل همين به.  كرد مي گوش حرفهايش به و داد مي نشان حوصله دازا فرمينا تنها ، لوكرسيا آشنايان و دوستان

 خالي جاي توانست نمي كس هيچ ، دازا فرمينا نظر از ، حال اين با.  گذراند مي او نزد را ساعاتي و آمد مي فرمينا خانه به روز
 . بگيرد ، بخشيد مي آرامش او به كه را آريزا فلورنتينو

 

 نظريه ، برعكس بلكه ، باشد داشته آنها آينده بر تأثيري توانست نمي گذشته خاطرات ، كرد مي تصور آريزا فلورنتينو كه گونه آن
 حساب به عشق هرگز ولي ، بودند عالي و زيبا هرچند ، آنها جواني دوران آلود تب هيجانات كه داد مي جلوه موجه را دازا فرمينا
 به چه و شفاهي صورت به چه را واقعيت اين خواست نمي ، داشت موارد همه در زن كه اي صادقانه صراحت عليرغم.  آمدند نمي

 هاي جنبه داراي هرگز او نظر از هايش نامه كه كند تفهيم مرد به نداشت قصد ضمن در.  سازد مطرح فلورنتينو براي نوشته صورت
.  اند كرده نزول ابتذال حد تا ، غزلياتش و اشعار و هستند سازنده و مثبت ، روحي نظر از تنها و نيستند و اند نبوده عشقي و عاطفي
 هيچ و است آور زيان بسيار ، آينده و حال لحظات مقابل در گذشته خاطرات كردن زنده كه بگويد را واقعيت اين خواست نمي

 آميز تحقير رويداد اين اگر ويژه به ، نيست ، برند مي سر به يكديگر كنار در شنبه سه روزهاي كه ساعاتي با مقايسه قابل رويدادي
 . باشد اندوهبار و

 

 سالگرد در شوهرش كه را راديو يك گرفت تصميم و كرد اقدام قديمي وسايل از منزل پاكسازي به ديگر بار يك دازا فرمينا
 به نبايد هرگز ، اوربينو خوونال مرگ از پس كه بود باور اين بر زيرا ، كند هديه شهر جديد موزه به ، بود داده او به ازدواجشان

 پس ولي.  گيرد صورت پنهاني صورت به كار اين اگر حتي ، رفت خواهد بين از آنها خانوادگي حرمت وگرنه ، بدهد گوش موسيقي
 به آنان شهر در امواج گيرنده نخستين واقع در كه را راديو داد دستور و كرد عوض را تصميمش ، آريزا فلورنتينو با مشورت از

 ايستگاه از كه موسيقي زيباي نواهاي و آهنگها به كه منظور اين به نه البته.  دهند قرار پذيرايي اتاق در و بياورند ، آمد مي حساب
 براي خوبي فرصت.  سنگين اپراهاي به سپردن گوش با ، فراغت اوقات كردن پر براي بلكه ، بدهد گوش ، شد مي پخش بامبا ريو

.  بود نرفته كتاب سراغ به ديگر و گذاشته كنار را مطالعه ، دخترش تولد از پس بالفاصلهً  تقريبا زيرا ، بود حوصلگي بي از جلوگيري
 . بگردد ، كرد مي گم را آن معموالً كه اش مطالعه عينك دنبال به آمد مي پيش ندرت به هم دليل همين به شايد

 

 داد مي گوش راديو هاي برنامه به مشتاقانه رور هر كه شد مند عالقه سانتياگو ايستگاه از شده پخش اپراهاي به چنان مدتي از پس
 و اوضاع از اطالع منظور به و داد مي نشان عالقه اخبار شنيدن به هم مواقع ساير در.  شود مي پخش ساعتي چه در اپراها اين بداند تا

 . داد مي گوش پورتوريكو تاس پله الس و دومينگو سانتو سانسور بدون خبرهاي به و كرد مي كم را راديو صداي معموالً ، دنيا احوال
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 صاف بسيار صدايي با كه يافت را اي تازه ايستگاه ، كند پيدا را سانتياگو ايستگاه صداي ترين صاف داشت قصد كه حالي در شب يك
 اوقات گذراندن براي پياپي سال چهل كه مردي و زن.  كرد مي اعالم را كننده ناراحت خبري ، شد مي پخش همسايه خانه از انگار ،

 ، داشتند مي نگه زنده كار اين با را گذشته خاطرات و بودند بگذرانده آنجا در را عسلشان ماه دوران كه رفتند مي محلي به فراغت
 پارو با آنها كردن غافلگير با قايقران مرد كه بودند گردش و تفريح حال در اي درياچه در تفريحي قايق بر سوار نيز بار اين

.  برد سرقت به ، شد نمي دالر چهارده از بيشتر كه را آنان دارايي همه قايقران اين.  بود رسانده قتل به را دو هر و كوبيده برسرشان
 چاپ به بيشتري تفصيل و شرح با محلي نامه روز در كه را خبر همان نيز لوكرسيا كه يافت شدت او در هنگامي خبر اين تأثير

 يكديگر شوهر و زن ديگر و بودند فرزند و همسر داراي مرد و زن اين كه بود كرده كشف پليس.  كرد تعريف برايش ، بود رسيده
 خانه از اي بهانه به ، بود شده منجر جدايي و طالق به بعد چندي كه ازدواجشان سالگرد در همواره ولي ، آمدند نمي حساب به

 با ، كرد نمي گريه راديو اپراهاي به دادن گوش با هرگز كه دازا فرمينا.  رفتند مي مكان آن به هم با و آمدند مي بيرون هايشان
 ارسال زن براي اي نامه با همراه و بريده روزنامه از را ماجرا خبر آريزا فلورنتينو اينكه جالب.  گريست شدت به ، خبر اين شنيدن
 . بود كرده

 

 عدالت روزنامه كه بود نرسيده پايان به آريزا فلورنتينو روزه شصت استراحت دوران هنوز.  نبود مورد يك همين ، دازا فرمينا گريه
 صفحه آن در.  رساند چاپ به ، تفسير و عكس با همراه را لوكرسيا و اوربينو خوونال دكتر پنهاني روابط ماجراي ، نخست صفحه در
 ، گرفت مي انجام لوكرسيا شوهر همكاري با كه ديدارهايشان نحوه و مالقات دفعات تعداد حتي و اشاره آنها روابط جزئيات همه به

 نيشكر مزارع به يافت مي اجازه ، داد مي انجام كه خدمتي ازاي در لوكرسيا شوهر كه داشت تأكيد امر اين بر مقاله.  بود شده نوشته
 . باشد داشته جنسي ارتباط ، سياهپوست جوان كارگران با و برود

 

 در كه بياورند وارد اشراف طبقه بر محكمي ضربه تا بودند رسانده چاپ به خون رنگ به مركبي با و درشت حروف با را ماجرا اين
 واقعيت نيز ماجرا اين از سطر يك حتي واقع در.  كنند دفاع خود از نتوانند كه بودند شده ضعيف كافي اندازه به ، مقاله انتشار زمان

 دوستانه روابط به و داشتند معاشرت هم با ، همسرانشان با خانواده تشكيل از پيش ، لوكرسيا خانم و اوربينو خوونال دكتر.  نداشت
 . نبودند معشوق و عاشق هرگز ولي ، دادند ادامه نيز ازدواج از پس حتي خود

 

 جهاني ، مرحوم پزشك محبوبيت زيرا ، باشد اوربينو خوونال دكتر حيثيت به زدن ضربه ، مقاله آن نوشتن از هدف رسيد نمي نظر به
 كه كند نام بد و رسوا را اوربيسپو دل رئال دل لوكرسيا شوهر داشت قصد نويسنده بلكه ، شد نمي دار خدشه ترفندها اين با و بود
 را آن كسي و شد تكذيب شدت به شايعه اين ، بعد ساعاتي چند هر.  گذشت مي اجتماعي باشگاه رياست به او انتخاب از هفته يك
 شود برانگيخته اوربينو دكتر بيوه ظن سوء كه شد موجب ، نيامد دازا فرمينا خانه به ديگر بعد به آن از لوكرسيا چون ولي ، نكرد باور
 . كند تلقي واقعي را ماجرا و
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 اي مقاله در عدالت روزنامه.  نيست ، كرد مي تهديد را اشراف طبقه كه خطراتي از مصون نيز دازا فرمينا شد معلوم بعد چندي
 . كرد فاش و برشمرد را فرمينا پدر خالف كارهاي

 

 پالسيديا گاال زبان از را پدرش مشكوك كارهاي ماجراي.  شد او خالفكاريهاي متوجه ، شهر از پدرش عزيمت از پس دازا فرمينا
 آقاي بر شده وارد اتهامات از نيمي كه شد معلوم ، داشت شهر فرماندار با اوربينو خوونال دكتر كه مالقاتي در بعد مدتي.  بود شنيده
 كنار در آنها خانه به ، بازرسي مجوز دادن نشان با دولت مأمور دو روزي كه بود اين واقعيت.  است بوده اساس بي ، دازا لورنزو
 پالسيديا گاال ، لحظه آن در.  كنند جستجو ، دازا فرمينا دار آينه كمد يا گرفته تختخوابها از را اتاقها همه تا بودند رفته كوچك پارك

 سالح با مأموران از يكي.  ندارد اختيار در را كمد كليد كه بود آورده بهانه ، نداشت را مرد دو با مقابله قدرت چون و بود تنها خانه در
 مدارك همين.  بود كرده كشف تقلبي دالر زيادي تعداد ، آن انتهاي در و بود كرده باز را آن در و شكسته را كمد آينه ، خود كمري

 . داد مي قرار تأكيد مورد خرابكاران المللي بين هاي شبكه با را دازا لورنزو ارتباط ،

 

 دازا لورنزو.  بودند كرده يكصد به تبديل ، ماهرانه اي گونه به ، خاصي شيميايي مواد از استفاده با را اصلي دالرهاي روي يك عدد
 ، است داشته وجود آن در قبل از دالرها احتماالً و آورده خانه به و خريده دازا فرمينا ازدواج از پس مدتها را دار آينه كمد كرد ادعا
 خانه آن در ، برود مدرسه به دازا فرمينا اينكه از پيش ، دار آينه كمد كه كرد ثابت كافي داليل و مدارك آوري گرد با پليس ولي
 به روز همان در ، اوربينو خوونال دكتر را مطالب اين.  كند مخفي آن در را دالرها توانسته مي كه است كسي تنها لورنزو و بوده
 رسوايي از و برود خود زادگاه به تا سازد شهر ترك به وادار را دازا لورنزو بود داده قول نيز فرماندار به و رسانده فرمينا گوش
 . شود جلوگيري بيشتر

 

 بحبوحه در ، روزنامه نوشته به.  بود داده قرار عمومي افكار قضاوت معرض در دوباره را ماجرا همان ، عدالت روزنامه حال هر به
 كي تي جوزف نام به شخصي با را آكيلئوپا جمهور رييس سرپرستي به ليبرال دولت واسطه دازا لورنزو ، داخلي جنگهاي از يكي

 است كرده مي تردد فرانسه پرچم با همواره كه بوده آنتوان سنت نام به تجاري كشتي يك كاركنان از و لهستان تبعه كورژينوفسكي
 در.  برساند انجام به را مهمات و سالح فروش براي پنهاني معامله يك بتواند تا بود برده سر به كشور در ماه چند كورژينوفسكي. 

 سنت كشتي در موجود محموله لورنزو.  سازد برقرار ارتباط دازا لورنزو با شد موفق ، كنراد جوزف جعلي نام با نيز مدت همان
.  كرد امضا را مربوط رسيدهاي و خريد شخصي اعتبار با و دولت طرف از نمايندگي به ، است بوده مهمات و سالح همان كه را آنتوان
 در ، است رفته سرقت به شده خريداري سالحهاي همه كه كرد ادعا معامله انجام از پس دازا لورنزو ، عدالت روزنامه نوشته برطبق
 . فروخت ، جنگيدند مي دولت با كه كاران محافظه به ، اصلي قيمت برابر دو به را آنها ، بعد مدتي كه حالي

 

 بر مازاد پوتين از پر كشتي يك ، ريس رافائل ژنرال توسط كشور دريايي نيروي تشكيل زمان در بود نوشته عدالت روزنامه همچنين
 ترتيب اين به و شد واگذار دولت به ، آور سرسام بهايي با بعد ماه شش و فروخته دازا لورنزو به نازل قيمتي به ، انگلستان ارتش نياز

 تحويل از دازا لورنزو ، اسكله به پوتينها حامل كشتي ورود از پس ، روزنامه اين هاي نوشته برطبق.  آورد دست به زيادي ثروت ،
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 فروش براي را پوتينها و كرد دخالت گمرك اداره هنگام اين در.  بودند راست پاي مال آنها همه زيرا كرد خودداري محموله گرفتن
 به را محموله بنابراين.  نبود دازا لورنزو جز كسي ، پوتينها همه خريدن براي دهنده پيشنهاد تنها كه است مسلم.  گذاشت مزايده به

 دازا لوررنزو باز و رسيد هاچا ريو به چپ پاي پوتينهاي شامل محموله با ديگري كشتي همزمان.  كرد خريداري پزو يكصد تنها بهاي
 ازدواج از استفاده سوء با دازا لورنزو ، پوتينها شدن جفت از پس آنگاه.  خريد بندر آن گمرك از پزو يكصد بهاي به را آن همه

 دو حدود در ، معامله اين در و فروخت كشور تأسيس تازه دريايي نيروي به را آنها همه ، دالكاله اوربينو خوونال دكتر با دخترش
 . برد سود ، درصد هزار

 

 در دخترش براي بهتر موقعيت ايجاد منظور به ، خودش ادعاي برخالف دازا لورنزو كه بود رسيده نتيجه اين به عدالت روزنامه
 توتونهاي از سيگار ساختن براي تقلبي كاغذهاي از استفاده حين در بلكه ، نكرده ترك را ناگا دالسيه خوان سان گذشته قرن اواخر

 نمي آن بودن تقلبي متوجه نيز تجربه با سيگاريهاي كه داد مي انجام ماهرانه چنان را كار اين. بود شده تبعيد و دستگير ، وارداتي
.  شد كشف ، كرد مي اقدام پاناما از چيني مسافران قاچاق به كه قانوني غير و المللي بين سازماني با او پنهاني ارتباط ضمن در.  شدند

 . باشد قاطر فروش و خريد همان ، او قانوني شغل تنها رسيد مي نظر به

 

 

 به بار نخستين براي ، كرد ترك رختخواب در ماندن زياد از ناشي آلود خون و زخمي پشت با را بسترش آريزا فلورنتينو كه هنگامي
 از ، مرد غيبت مدت طول در.  داشت قرار آن در دازا فرمينا خانه كه افتاد راه به خياباني سوي به ، گرفت دست به عصا ، چتر جاي
 تحقير و بيگانه زني.  بود شده متفاوت زني به تبديل كه اي گونه به ، بودند داده قرار سرزنش و عتاب و حمله مورد را زن سو هر

 . نداشت زندگي ادامه به تمايلي كه شده

 

 به جنون به مادرش ابتالي احتمال مورد در و آمده او مالقات به بار دو ، آريزا فلورنتينو پزشكي استراحت مدت در دازا اوربينو دكتر
 خيانت از چنان دازا فرمينا گفت مي.  بود زده حرف ، رسيد چاپ به عدالت روزنامه در كه اي دهنده تكان گزارش دو خواندن دليل
 داد، تقليل ماه هر يكشنبه نخستين به تنها را خانوادگي مقبره از بازديدهايش كه شد خشمگين نزديكش دوست و مرحوم شوهر
 از.  زند مي حرف مرده مردي با واقعاً انگار و شود نمي تابوت درون از را او نارضايتي فرياد ديگر شوهرش كه بود باور اين بر زيرا

 خودش به بايد كه بگويد نشناس نمك زن آن به او قول از و برود لوكرسيا نزد كرد مي مأمور ، شناخت مي را كس هر نيز طرفي
 . است يافته راه بسترش به واقعي مرد يك اقل ال ، بارش و بند بي زندگي ساليان طول در چون ، ببالد

 

 به بردن پي يا ، آريزا فلورنتينو غيبت با ، است گذاشته ناگوار تأثير او بر بيشتر عدالت روزنامه هاي نوشته دانست نمي دازا فرمينا
 ، افزود مي او شخصيت و وقار بر همواره كه سفيدش موهاي.  داشت شده دگرگون كامالً حالتي ، حال هر به.  پدرش واقعي شخصيت

 از نااميدي.  نداشت درخششي نيز خشم حالت در حتي ، زيبايش چشمان.  بود ژوليده همواره و آمده در ذرت هاي كالله شكل به
 و آشكار ، فرصتي هر در و بود كرده شروع دوباره را كشيدن سيگار ، پبش مدتي از.  شد مي ديده حركاتش همه در ، زندگي ادامه
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.  دهد انجام داشت آرزو هميشه كه كاري يعني ، كرد مي پر توتون از را آن و خريد مي كاغذ نخست.  داد مي ادامه كار اين به نهان
 . خريد مي فروشگاهها از را معمولي سيگارهاي همان و نداشت را كار اين حوصله ديگر مدتي از پس ولي

 

 ناتوان مردي پير آينده براي اي برنامه چه تقدير دست كه پرسيد مي خود از همواره ، بود آريزا فلورنتينو جاي به ديگري كس هر
 تدارك ، ندارد ماندن زنده به اي عالقه ديگر كه زني پير همچنين و بستر در زياد ماندن اثر بر زخمي پشتي و ديده آسيب پاي با

 زندگي هاي ويرانه در را اميد هاي روزنه همچنان او.  نبود پرسشي چنين ساختن كردن مطرح دنبال به فلورنتينو ولي.  است ديده
 كه بود باور براين و دانست مي زن آن شخصيت به بيشتر شكوهي بخشيدن موجب را دازا فرمينا اقباليهاي بد و كرد مي مشاهده
 . داشت نوجواني در كه دهد مي او به را صالبتي و تندي همان ، دارد دل در سرنوشت از كه اي كينه و افزايد مي او زيبايي بر ، خشم

 

 نامه ، عدالت روزنامه كننده رسوا هاي مقاله به پاسخ در مرد.  داشت متفاوتي دليل ، آريزا فلورنتينو از سپاسگزاري براي دازا فرمينا
 در نامه اين.  كرد آوري ياد او به را ديگران حرمت حفظ لزوم و نوشت روزنامه سردبير براي منطقي حال عين در و كوبنده بسيار اي

 فرستاد بود مشهور بسيار كاراييب ناحيه در كه كامرشال ديلي روزنامه براي را اي نسخه فلورنتينو ولي ، نشد چاپ عدالت روزنامه
 از يكي را آن كردند مي تصور همه كه بود شيوا و قاطع ، مستدل نامه متن.  رسيد چاپ به ژوپيتر مستعار نام با ، آن اول صفحه در كه

 اي گسترده انعكاس ، دور فواصل در حال هر به ولي ، بود اقيانوس در فريادي همچون نامه.  است نوشته جهان مشهور نويسندگان
 . داشت

 

 از مستقيماً ، آن مفاهيم و عبارات از بعضي زيرا ، است كسي چه نامه نويسنده دانست مي ، بپرسد كسي از اينكه بدون دازا فرمينا
 ، خود تنهايي دنياي در را مرد ديگر بار ، دليل همين به.  بود شده اقتباس ، فرستاد مي برايش كه آريزا فلورنتينو اخالقي هاي نوشته

 . پذيرفت فراوان اشتياق با

 

 تايپ نامه تعدادي ، باشد چيزي جستجوي در واقعاً اينكه بدون آريزا فلورنتينو خواب اتاق در ويكيونا ريكا آمه لحظاتي چنان در
 . داشت قرار كليد و قفل بدون كمدي داخل در و بود شده نوشته دازا فرمينا براي كه يافت دستنويس و شده

 

 احساس ، بود كرده تقويت را مادرش روحيه و شده برقرار دوباره ، ماه هر آغاز هاي شنبه سه جلسات اينكه از دازا اوربينو دكتر
 به خوشنود امر اين از ، بود آمده آنجا به اورلينز نيو از ميوه حامل كشتي با كه اوفليا خواهرش ولي.  كرد مي رضايت و خوشحالي

 خود اقامت نخست هفته در.  ندارد مناسبي اخالقي خصوصيات كه كند مي معاشرت مردي با مادرش بود شنيده زيرا ، رسيد نمي نظر
 زند مي خصوصي حرفهاي مادرش با ، آيد مي خانه به رودربايستي بدون ، قديمي آشناي همچون آريزا فلورنتينو چگونه كه ديد مي ،
 دازا اوربينو دكتر نظر از آنچه واقع در.  شنيد را خطر زنگ صداي ، وضعيت اين مشاهده با.  ماند مي آنجا در شب وقت دير تا و

 هميشه اوفليا.  نبود رسوايي جز چيزي ، خواهرش نگاه از ، آمد مي حساب به سالخورده فرد دو ميان بخش روحيه و سالم مصاحبتي
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 رويدادها تحليل و تجزيه به او همانند و داشت بزرگش مادر يعني بالنكا خانم هاي انديشه به زيادي شباهت افكارش و بود گونه اين
 نبود شگفتي جاي بنابراين.  داد مي انجام سالگي پنج از را كارها اين.  كرد مي پيشداوري چيزي هر مورد در متكبرانه و پرداخت مي
 نوع اين سرانجام داد هشدار برادرش با تلخ اي مجادله در او.  كند درك نتواند را ساله هشتاد مردي و زن ميان عادي رابطه كه

 براي را الزم شهامت دازا اوربينو دكتر.  است برنامه تكميل منظور به مادرشان رختخواب از مرد رفتن باال ، روحيه تقويت و مشورت
 كه گفت و كرد دخالت امر اين در ماليمت با همسرش ولي ، يافت نمي اوفليا براي پاسخي بنابراين ، نداشت خواهرش با مشاجره

 . است عادي امري اين و بگيرد شكل تواند مي سالي و سن هر در عشق

 

 : زد فرياد ، بود شده خشمگين شدت به كه حالي در ، برادرش همسر سخنان باشنيدن اوفليا

 ! آيد مي حساب به فاجعه ، آنها سال و سن در ولي ، است مسخره ما سال و سن در شدن عاشق - 

 راه به جنجال و كرد مي پافشاري آريزا فلورنتينو انداختن بيرون بر خود تصميم بر بلند صداي با و نفرت با چنان اوربينو اوفليا
 كرد را كاري همان يعني ، خواند فرا خواب اتاق به را دخترش بالفاصله بنابراين.  رسيد دازا فرمينا گوش به صدايش كه بود انداخته

 تكرار بود آورده زبان بر كه را آميزي تهمت سخنان خواست او از ، اوفليا ورود از پس.  داد مي انجام خدمتكاران مورد در معموالً كه
 . كند

 

 

 خطر كه دارد اخالقي انحراف اي اندازه به آريزا فلورنتينو كه داشت اظهار و كرد تكرار بيشتري شدت با را حرفهايش همه نيز اوفليا
 خواهد آنها اعتبار دارشدن لكه موجب و است اوربينو خوونال عاشقانه ماجراي شايعه از شديدتر بسيار ، او با خانوادگي روابط ادامه
 . شد

 

 حالتي با ، او حرفهاي پايان از پس و داد گوش دخترش سخنان به ، بياورد برلب كالمي يا بزند برهم مژه اينكه بدون دازا فرمينا
 : گفت ، باشد بازگشته دنيا به تازه انگار كه ، دگرگون

 

 به ولي.  ندارم ، است آن كمترين زدن كتك كه گستاخيهايت خاطر به تو كردن تنبيه براي كافي قدرت كه است اين من ناراحتي - 
 به ، هستم زنده كه اي لحظه تا دهم نمي اجازه كه خورم مي سوگند مادرم روح به و كني ترك را خانه حاال همين دهم مي دستور تو

 ! برگردي اينجا

 

 اقامت مدت در و رفت برادرش خانه به اوفليا بنابراين.  كند منصرف ، بود گرفته تصميمي از را دزا فرمينا توانست نمي نيرويي هيچ
 ثمر بي تالشهايش.  دهد قرار اغماض مورد را آميزش توهين رفتار و ببخشد را او مادرش تا شد متوسل زيادي افراد به آنجا در خود
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 دوستان از يكي به ، خوونال بيوه.  نداشت تأثيري ، دازا فرمينا نزديك دوستان شفاعتهاي نه و دازا اوربينو دكتر التماسهاي نه.  بود
 : گفت خود صميمي

 

 را ستم همان خواهند مي اينها هم حاال بوديم جوان دو هر چون ، كرد ستم فلورنتينو و من به ، سرنوشت دست ، گذشته قرن در - 
 ! ... هستيم سالخورده چون ، بكنند

 

 آمد، مي بيرون اش سوخته قلب از انگار كه آن غليظ دود دادن بيرون ضمن و كرد روشن ديگري سيگار ، خود سيگار آتش با سپس
 : داد ادامه گونه اين سخنانش به خشمگين لحن همان با

 

 به تواند نمي كسي كه است اين ، دنيا اين در سالخوردگان يا ها بيوه ما امتياز تنها كردم مي فكر!  بروند جهنم به همه است بهتر...  - 
 . نكنيم را كاري چه و بكنيم را كاري چه بدهد دستور ما

 

 دازا فرمينا البته.  نيافت اورلينز نيو به گشت باز جز اي چاره ، ديد مي فايده بي را تالشهايش كه اوفليا.  بود نمانده باقي راهي ديگر
 روح به زيرا ، كرد امتناع خانه در او پذيرفتن از همچنان ولي ، رفت اسكله به اوفليا با خداحافظي براي ، پسرش شفاعتهاي خاطر به

 . بود كرده ياد سوگند مادرش

 

 ، كرد مي تعريف و زد مي حرف داشت اختيار در شركت كه كشتيهايي از كه حال همان در ، ديدارهايش از يكي در آريزا فلورنتينو
 با آنجا از و بروند مدتي كوتاه اي رودخانه سفر به باهم و شود آنها از يكي بر سوار تا آورد عمل به رسمي دعوت دازا فرمينا از

 پيشين قرن همچون ، گذشته نسل به متعلق افراد همه كه را آنجا نيز دازا فرمينا تا شوند پايتخت عازم قطار با روزه يك مسافرتي
 ، ناميد مي كننده دلتنگ و سرد را آن كه پايتخت درباره را شوهرش هاي گفته همچنان كه بيوه زن ولي.  ببيند ، ناميدند مي سانتافه
 كه مذهبي مراسم در شركت براي جز ، پايتخت ساكن خانمهاي بود شنيده.  شد نمي سفر اين انجام به راضي ، داشت گوش آويزه

.  ندارند دولتي هاي اداره يا فروشيها بستني به ورود حق و آيند نمي بيرون خانه از ، شود مي انجام كليسا در صبح پنج ساعت در
 ريزش كه بود شنيده.  كند مي اختالل دچار را مردم آمد و رفت كه است گسترده چنان ، خاكسپاري ويژه مراسم كه بود شنيده
 مي دلش.  داشت رودخانه روي گردش به زيادي عالقه نيز طرفي از.  است پاريس از بيشتر حتي و مداوم طور به آنجا در ، باران

 . ببيند ، گيرند مي آفتاب حمام ساحل هاي ماسه روي باز دهان با كه را تمساحها خواست

 

 در سفري چنين به اقدام ، ديگر سوي از ولي.  شود بيدار خواب از دريايي گاوهاي زنانه صداي شنيدن با شب نيمه خواست مي دلش
 . نمود مي معقول غير ، تنها و بيوه زني براي او سال و سن
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 و كند زندگي خودش براي بعد به آن از بود گرفته تصميم كه دازا فرمينا.  كرد تكرار را خود دعوت آريزا فلورنتينو بعد چندي
 زياد تواند نمي آريزا فلورنتينو دعوت كه رسيد نتيجه اين به ، فراوان تفكر از پس ، بسپارد فراموشي به را مرحومش شوهر خاطرات
 به نسبت او خشم ضمن در و افتاد پدرش به عدالت روزنامه توهين ياد به ، دخترش با مشاجره از پس ويژه به.  باشد نامعقول
 . بگيرد متفاوت تصميمي شد موجب ، بود آورده حساب به خود دوست بهترين را او كه لوكرسيا و شوهرش

 

 او زندگي درخت كه افتاد فكر اين به و انداخت خانه حياط به بار حسرت نگاهي ، بود خوردن غصه حال در كه ظهر از بعد روز يك
 : گفت بنابراين.  آمد نخواهد بيرون آن از اميد شكوفه هرگز كه است كرده رشد اقبالي بد با اي اندازه به

 

 . نگردم باز هرگز كه بروم مكاني به...  دور بسيار...  دور جايي به...  بروم خواهد مي دلم خيلي - 

 : كرد توصيه و داد گوش زن شكايات به دلسوزي با ، داشت حضور خانه در كه آريزا فلورنتينو

 . شوي كشتي بر سوار بايد ، كار اين براي - 

 

 

 : گفت و انداخت او به نگاهي دازا فرمينا

 . بكنم را كار اين شايد ، خوب- 

 

 تا انديشيد اي رودخانه كشتيهاي با مسافرت به بيشتر لحظه هر آن از پس ولي ، بود نگرفته تصميمي چنين ، پاسخ اين دادن از پيش
 . باشد همين ، كار بهترين شايد كه گرفت نتيجه انجام سر كه اين

 

 افزود هم آريزا فلورنتينو.  كردند خوشحالي اظهار ، يافتند آگاهي كشتي با مسافرت براي او تصميم از عروسش و پسر كه هنگامي
 امكانات و تجهيزات همه با اختصاصي كابين يك برايش و پذيرفت خواهد كشتي در افتخاري مهمان عنوان به را دازا فرمينا كه

 . ببرد لذت مسافرت از تا گرفت خواهد نظر در رفاهي

 كتاب و دادند مي نشان را آتشين خورشيد غروب زيبايي كه آورد همراه را زيبايي عكسهاي و كشتي حركت مسير نقشه بعد روز
 به مسافرت براي را ديگري شاعران و سروده ماگدالنا بهشت مدح در را آن ابيات ، ذوق خوش گردشگران كه داد نشان را شعري

 . كند ترغيب كشتي با مسافرت به را دازا فرمينا داشت قصد كار اين با.  بودند كرده ترغيب منطقه آن
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 : گفت دازا فرمينا

 . مناظر زيبايي نه ، است خودم خاطر به ، بروم اي رودخانه سفر به بخواهم اگر.  كني رفتار ها بچه مثل من با نيست الزم - 

 : داد پاسخ و كرد مخالفت شدت به مادر ولي ، بفرستد فرمينا همراه را همسرش كه كرد پيشنهاد دازا اوربينو دكتر

 . باشد مراقبم بخواهد كسي كه هستم آن از بزرگتر من - 

 آن ، بازگشت مسير در روزه پنج و رفت مسير در روزه هشت مسافرت درباره تفكر.  كرد طراحي خودش را سفر برنامه جزئيات
 رؤياهاي.  كرد مي لذت از سرشار را او ، دمپايي و ، كفش ، آرايش لوازم ، كتاني لباس دست چند شامل ضروري وسايل حداقل با هم

 . گرفت مي خود به واقعيت جنبه ، زن هميشگي

 با ماگدالنا رودخانه در را كشتيراني شركت نخستين ، اي رودخانه كشتيراني بنيانگزار البرس برناردو خوان ناخدا ، 1824 ژانويه در
 ماه هفتم در ، بعد قرن يك از بيش.  كرد تأسيس " وفاداري " نام به بخار اسب چهل قدرت با كوچكي و قديمي كشتي از استفاده
 ..... فرمينا اسكله تا همسرش و دازا اوربينو دكتر ، ظهر از بعد شش ساعت در ، ژوييه

 

 .كند آغاز مناسب كشتيهاي با را اي رودخانه سفر نخستين تا كردند همراهي را دازا... 

 خاطر به واقعاً نام اين دانست نمي دازا فرمينا. بود گرفته نام»  جديد وفاداري«  اي، رودخانه كشتي نخستين از الهام با كشتي اين
 .است ناميده گونه اين را آن فرمينا، سفر به احترام خاطر به آريزا فلورنتينو يا شده انتخاب تاريخي واقعه سالگرد

 اتاق كنار در درست كه داشت راحتي و بزرگ كابين جديد، يا قديمي مشابه كشتيهاي خالف بر»  جديد وفاداري«  كشتي حال هر به
 حمامي و چيني تزئينات با خوابي اتاق آن بر عالوه. بود شاد رنگهاي به بامبو چوب از شده ساخته مبلماني داراي و شده تعبيه فرمان

 كس هر كه بود شده تعبيه متعدد تلسكوپي دوربينهاي با آن داخل در عالي بسيار ديد با نيز سكويي كه شد مي ديده آن در دوش با
 .كند مشاهده راحتي به را كشتي اطراف و جلو قسمت توانست مي آنجا از

 نام كه كابين اين. آورد مي كابين داخل به را بهاري هواي بيرون، صداي و سر ورود از جلوگيري ضمن نيز اتاق كننده خنك سيستم
 به را آن بزرگ كابين و»  جديد وفاداري«  كشتي. بود كشور جمهور رؤساي از تن سه پذيراي كشيد، مي يدك را جمهوري رياست
 ساختن دستور. داشت محلي متشخص مهمانان و پايه بلند مقامات مسافرتهاي به اختصاص بلكه بودند، نساخته درآمد كسب منظور
 ولي بود، كرده صادر اي رودخانه كشتيراني شركت رياست سمت به شدن انتخاب از پس بالفاصله آريزا فلورنتينو را كشتي اين

 .نبود دازا فرمينا با ازدواج براي مطمئن پناهگاهي ايجاد جز چيزي او اصلي هدف

 كامل تشريفات با نيز ناخدا. شد باشكوه اتاق آن ارباب و گرفت اختيار در را جمهوري رياست مجهز كابين همان مسافرت، روز در
 دودي ماهي و شامپاين با دازا فرمينا و آريزا فلورنتينو از همچنين و بودند، آمده بدرقه منظور به كه همسرش و دازا اوربينو دكتر از

 تجاري نشانه به مزين كالهي و داشت تن بر تميزي رنگ سفيد يونيفرم. بود كشتي ناخداي نام ساماريتانو، گو ديه. كرد پذيرايي
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 ستبر، و افراشته گردني اي، رودخانه كشتيهاي ناخدايان ساير همچون نيز او. بود گذاشته سر بر طاليي نخ با شده دوخته شركت
 .داشت اصيل و موقرانه رفتاري و رسا، صدايي

 با همراه كه چپش گوش در را آن تيزي دازا، فرمينا و گرفت بر در را فضا كشتي، سوت صداي ظهر، از بعد هفت ساعت در درست
 صبح. كند تعبيرش نداشت جرأت ولي آورد، مي حساب به بديمن را آن كه بود ديده بدي خواب قبل، شب. كرد احساس بود، درد
 در. داشت نام المانگا كه ببرد شان خانه نزديك تأسيس تازه گورستان به را او داد دستور راننده به خواب، از شدن بيدار از پس زود
 مسير دارد حق بعد، به آن از كه شد آور ياد او به سپس و كرد آشتي شوهرش با نخست. ايستاد خانوادگي مقبره برابر در آنجا

 .كرد وداع او با مدتي براي و داد شرح برايش را كشتي با سفر به مربوط جزئيات همه آنگاه. كند تعيين را خود آينده زندگي

 در كه كاري همان رود، مي شهر از مدتي كه بود گفته آشنايانش و دوستان به. نزد حرف كسي با مسافرت مورد در دازا فرمينا
 .باشد دور مردم، بدرقه از ناشي خستگيهاي و ناراحتيها از خواست مي. داد مي انجام اروپا به سفر هنگام

 شد، مي نزديك حركت زمان به چه هر و رود مي سفر به بار نخستين براي كرد مي احساس بود، رفته كه زيادي مسافرتهاي عليرغم
 خواست مي دلش حال اين با. است شده تنها كامالً كرد احساس كشتي، كابين به ورود از پس. گرفت مي بر در را او بيشتري هيجان
 .بگريد راحت، خيال با و بماند تنها آنجا در همچنان

 آرزو برايش را خوشي سفر و وداع دازا فرمينا با همسرش و دازا اوربينو دكتر. آمد در صدا به كشتي، حركت از پيش سوت آخرين
 روي همچنان آريزا فلورنتينو و شد پياده نيز همسرش كه هنگامي ولي آمد، پايين كشتي پل از دازا اوربينو دكتر نخست. كردند
 :گفت و كند پنهان را خود شگفتي نتوانست لحظه آن در. رفت خواهد سفر به مادرش همراه نيز او كه دريافت ماند، عرشه

 .بودند نكرده مشورت ما با مورد اين در ولي ـ

 اوربينو دكتر نظر از ولي. داد نشان بود، معمولي اتاقي كه را خود كابين كليد عرشه روي از شنيد، مي را او صداي كه آريزا فلورنتينو
 صورت به است، ناجي كمك انتظار در كه غريقي همچو بنابراين. باشد او نيت پاكي براي كافي مدركي توانست نمي كليد دازا،

 :گفت آهسته لحني با. بود سرد و تفاوت بي يخ، همچون زن نگاه. ماند خيره همسرش

 كني؟ مي فكر من مثل هم تو ـ

 مرد براي و شد مسلط خود بر زود خيلي ولي. آيد مي حساب به فاجعه پيري، دوران عشق كه كرد مي فكر اوفليا مثل هم او. بله
 .داشت تسليم حالت كه رضايت از حالتي نه خداحافظي.داد تكان دست

 داشت، انتظار كه طور همان. نگريست اتومبيل سوي به همسرش و دكتر حركت به و ايستاد عرشه هاي نرده كنار در آريزا فلورنتينو
 پاسخ روش همان به هم آنها و داد تكان دست هم باز برايشان او. نگريستند عقب به و برگرداندند سر شدن، سوار از پيش آنها

 كند عوض را لباسهايش تا رفت خود كابين به آنگاه. رفتند و شدند سوار تا كرد نگاه آنها به همچنان ها نرده كنار از فلورنتينو. دادند
 .شود آماده شام، نخستين صرف منظور به كشتي ناخداي خصوصي كابين در حضور براي و

 روي فعاليت سال چهل جالب ماجراهاي تعريف با تا برد كار به را خود تالش همه ساماريتانو گو ديه ناخدا. بود شكوهي با شب
 اينكه عليرغم. است راضي و سرگرم كه دهد نشان تا كند زيادي كوشش بود مجبور دازا فرمينا. كند سرگرم را مهمانان رودخانه،
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 تخته و كردند، تخليه عرشه روي از را كنندگان آمد،مشايعت در صدا به شب هشت ساعت در حركت نشانه به كشتي سوت آخرين
 تا رفت فرمان اتاق به و رساند پايان به را شام صرف ناخدا كه گرفت صورت هنگامي كار اين. نكرد حركت كشتي كشيدند، باال را پل

 .بردارند لنگر كه دهد دستور

 چراغهاي كه داشتند حضور زيادي مسافران آنها، اطراف در و بودند ايستاده عرشه هاي نرده كنار در آريزا، فلورنتينو و دازا فرمينا
 كدام زردرنگ چراغ آن مثالً كه بستند مي شرط و دادند مي نشان يكديگر به ساحل از كشتي آرام عبور هنگام در را شهر روشن
 هم بعد مدتي. رسيد ماهيگيري قايق از پر مرداب به و گرفت مي فاصله اسكله از آرامي به كشتي. است ساختماني چه يا شهر منطقه
 نواختن به شروع نوازندگان گروه حال، همان در و كشيدند عميق نفسهاي مسافران. شد شناور ماگدالنا بزرگ رودخانه آبهاي روي

 آغاز سرنشينان همه تند رقص بعد، و رسيد گوش به مسافر چند منظم گامهاي صداي نخست. كرد انگيز هيجان و زيبا آهنگهاي
 .شد

 فلورنتينو. بود نزده حرف هم كلمه يك گذشت، مي كشتي به او ورود از كه مدتي طول در. برود خود كابين به داد ترجيح دازا فرمينا
 بگويد، خير به شب تا كرد قطع را زن افكار بار يك تنها مدت، آن در. يابد دست آرامش به تا گذاشت خود حال به را او نيز آريزا
 از هم با و بماند كابين در او نزد خواست مرد از بنابراين. كند مي سرما احساس اندكي تنها و نيست خسته كه داد پاسخ فرمينا ولي
 .كنند تماشا را اطراف مناظر سكو روي

 و انداخت، دازا فرمينا هاي شانه روي بلند پشمي شال يك كرد، خاموش را كابين چراغهاي گذاشت، سكو روي صندلي دو فلورنتينو
 در توتون مقداري بود، آورده برايش مرد كه زيبايي قوطي درون از انگيز شگفت مهارتي با زن. نشست او كنار صندلي بر نيز خود
 به را قهوه از پر فالسك دو نيز آريزا فلورنتينو. كشيد صورت همان به ديگر سيگار دو. كرد درست سيگار و پيچيد كاغذ در و آورد
 .كرد تمام و نوشيد تدريج

 مناظر به و بودند نشسته تاريكي در سكو روي همچنان نفر دو آن. بود شده محو ديد گستره از دوردست، افق در شهر چراغهاي نور
 در را حصيري اي كلبه گاهي. كرد مي اي نقره را جا همه كه ماه درخشان نور زير كه نگريستند مي رودخانه صاف آب و اطراف
 .دارند آمادگي كشتيها به هيزم فروش براي كه داد مي نشان و بود شده پا بر عظيمي آتش آن كنار در كه ديدند مي ساحل

 شفاف و روشن تدريج به خاطرات اين. داشت ذهن در رودخانه روي سفرش نخستين از مبهم، چند هر خاطراتي آريزا فلورنتينو
 فرمينا براي را خاطراتش از تعدادي. است رفته سفر آن به ديروز همين انگار كرد احساس دقيقه، چند از پس كه اي گونه به شدند
 چيزي ديگر فلورنتينو. برد مي سر به متفاوت دنيايي در و كشيد مي سيگار همچنان او ولي بيايد، هيجان به زن تا كرد تعريف دازا

 محتويات سرانجام. كرد مي دود و پيچيد مي سيگار پيوسته طور به دازا فرمينا. شد مشغول خود ذهن در خاطرات مرور به و نگفت
 .رسيد حد كمترين به توتون قوطي

 به تبديل و يافت كاهش زيادي اندازه به سرنشينان صداي و سر و دادند پايان خود كار به نوازندگان گروه شب، نيمه فرارسيدن با
 به و بودند نشسته صندلي روي ، رسيد مي گوش به قلبشان صداي تنها كه فرد دو كابين، تاريكي در. شد آلود خواب هاي زمزمه

 .نگريستند مي دوردست
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 پر حالتي تابيد، مي داخل به بيرون از كه اندكي نور زير كه انداخت دازا فرمينا نيمرخ به نگاهي دقيقه چند از پس آريزا فلورنتينو
 زمان هر تا بدهد اجازه ، دادن دلداري جاي به داد ترجيح مرد. گريست مي سكوت در و بود نشسته حركت بي زن. داشت راز و رمز
 ...دارد، ميل كه

 :پرسيد و كند خودداري نتوانست دقيقه سي از پس سرانجام. برسد دارد، نياز كه آرامشي به و بگريد... 

 باشي؟ تنها خواهد مي دلت ـ

 :داد پاسخ دازا فرمينا

 .بماني كنارم در ساعت اين تا و بيايي اينجا به كردم نمي تقاضا تو از ، خواستم مي اگر ـ

 و استخواني دستهاي كه شدند متوجه دو هر بالفاصله. گرفت را او منتظر دستهاي و كرد دراز زن سوي به را اش زده يخ دست مرد
 برايشان و رفت بين از احساس اين بعد، لحظه چند حال، اين با. داشتند انتظار كردن لمس از پيش كه نيستند همان آنها، چروكيده

 .شد عادي

 زنده هنوز اوربينو خوونال دكتر انگار كه بود اي گونه به سخنانش. كرد آغاز شوهرش درباره نظر اظهار با را گفتگو دازا فرمينا
 .بكنند بايد چه است، عشق به نزديك بسيار كه احساسي چنين با پرسيدند خود از حال همان در دازا فرمينا و آريزا فلورنتينو. است

 را خود توانست نمي و بود سرگردان همچنان. كشيد نمي سيگار ديگر كند، رها را مرد دست نشود مجبور اينكه براي دازا فرمينا
 گذشته زناشويي زندگي سريع مرور به حال همان در. باشد داشته وجود دنيا در اوربينو خوونال دكتر از بهتر شوهري كه كند قانع
 مورد، بي هاي مجادله متقابل، درك عدم جمله از. است بوده آن خوشيهاي از بيشتر بسيار آن، ناراحتيهاي شد متوجه و پرداخت خود

 .فروخورده خشمهاي و

 :گفت و داد بيرون سينه از آهي ناگهان

 كه كند وانمود طوالني مدتي مشكالت، و بحث و جر و بدبختي همه آن عليرغم بتواند كسي چگونه كه نيست كردني باور واقعاً ـ
 .نه يا بوده عشق با تؤام زندگي، اين نداند و است خوشحال

 مي پيش رودخانه باالي سوي به ، يكنواخت سرعتي با كشتي. شد پنهان و رفت ابرها زير ماه سخنان، اين آوردن زبان بر از پس
 .است سرنشينان مراقب پيوسته الجثه عظيم حيواني رسيد مي نظر به. رفت

 :گفت مرد به و زد لبخندي ، آمد بيرون رؤياگونه حالت از دازا فرمينا بعد، دقايقي

 .بروي تواني مي بخواهي، اگر ـ

 لحني با و شد كار اين مانع دازا فرمينا ولي. ببوسد را اش گونه تا شد خم جلو به و داد زن دستهاي به ماليمي فشار آريزا فلورنتينو
 :داد توضيح مرد به ماليم، حال عين در و قاطع
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 .هستم بدبو پيرزني مثل چون نه، حاال ـ

 حالي در و كرد روشن ديگري سيگار. ديد نخواهد را او بعد، روز صبح تا كه شد متوجه و شنيد ها پله روي را مرد گامهاي صداي زن
 دقت همان با و دارد تن بر را هميشگي مرتب و تميز و سفيد لباسهاي همان كه ديد را اوربينو خوونال دكتر تصوير كشيد، مي را آ كه
 دادن تكان حال در و است ايستاده ديگري كشتي عرشه روي گذشته، عشق همان با و كننده، خيره جذابيت همان با اي، حرفه نظر

 .كند مي موفقيت آرزوي همسرش براي كالهش،

 :بود گفته دازا فرمينا به زماني اوربينو خوونال دكتر

 هر از شود، همبستر مردي با بگيرد تصميم زني اگر كه صورتي در آييم، مي حساب به پيشداوريها مظلوم قربانيهاي مردان ما ـ
 انگارد، مي ناديده را اخالقي هاي جنبه همه كند، مي يكسان خاك با را باروها و برج همه پرد، مي مانعي هر از رود، مي باال ديواري

 .ترسد نمي او خشم از و كند مي فراموش هم را خدا حتي

 كه نگرفت نظر در گونه آن را او. انديشيد آريزا فلورنتينو به و نشست صندلي همان روي حركت بدون سپيده دميدن تا دازا فرمينا
 سالخورده مردي: بود واقعاً كه كشيد تصوير به گونه آن بلكه. داد مي نگهباني و نشست مي كوچك پارك در و بود جواني دوران در
 رفت، مي پيش كشتي كه حال همان در. شود درك درستي به دازا فرمينا سوي از توانست نمي هرگز كه مردي. واقعي ولي ناتوان، و

 .كند آغاز آگاهانه را بعد روز آريزا فلورنتينو كرد مي آرزو زن

 از خودش كه زماني تا داد دستور مستخدم به خوابيدن هنگام در دازا فرمينا. كند آغاز را روز بايد چگونه دانست مي آريزا فلورنتينو
 كنار در كوتاه پايه ميز روي بلورين تنگ درون را سفيد رز گل دسته يك شدن، بيدار از پس. نكنند بيدار را او برنخيزد خواب

 كه خورد مي چشم به ميز همان روي هم اي صفحه چند اي نامه و داشت وجود شبنم گلبرگهايش روي هنوز كه ديد بسترش
 حكايت كرد، مي مشغول خود به پيش شب از را او كه افكاري و مرد روحي حالت از آن در كه ساده متني. بود نوشته آريزا فلورنتينو

 از ولي ، خواند را آن دازا فرمينا. بود زندگي واقعيات بر منطبق و آموزنده شيوا، مرد پيشين هاي نامه مانند هم نامه اين. بود شده
 بگيرد، تماس مستخدم با بيدارشدن، از پس بالفاصله بود شده تقاضا زن از پايان در. كرد مي شرمندگي احساس قلبش هاي وسوسه

 .بدهد آموزش را كشتي دستگاههاي عملكرد و هدايت نحوه آنها به تا است آماده باال عرشه فرمان اتاق در ناخدا زيرا

 و داشت تن بر اي ساده خاكستري لباس. بود گرفته گل رايحه و كرده حمام آن از پيش. شد آماده صبح يازده ساعت در دازا فرمينا
 كسي براي ولي داد، مختصر اي صبحانه سفارش مستخدم به نخست. خورد نمي چشم به او در پيش شب روحي ناراحتي از نشاني
 .كرد مي گفتگو ناخدا با و داشت حضور آنجا در آريزا فلورنتينو. رفت ناخدا نزد و فرمان اتاق به خودش بلكه نفرستاد، پيامي

 را او فرمينا كه جهت آن از نه داشت، زيادي تفاوت گذشته شب با زن نظر به آريزا فلورنتينو. درخشيد مي خورشيد و بود صاف هوا
 جواني دوران از كه قديمي مدل مسخره لباسهاي آن جاي به بار اين. بود شده متفاوت واقعاً بلكه نگريست، مي ديگر اي گونه به

 نام نخست حروف. بود پوشيده سفيد كفش جفت يك و راحت شلوار يك كوتاه، آستين باز يقه سفيد پيراهن يك پوشيد، مي هميشه
 يك او طبي عينك روي و داشت سر بر زيبايي اسكاتلندي سفيدرنگ كاله. بودند دوخته اش سينه جيب روي را او خانوادگي نام و

 مورد بار نخستين براي را لباسهايش كه بود معلوم كامالً. شود خورشيد نور تند تابش از مانع تا شد مي ديده نيز تيره شيشه جفت
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 روي مگس همچون كه اش كهنه رنگ اي قهوه چرمي كمربند از غير البته. است شده سفارش سفر از پيش و داده قرار استفاده
 .كرد مي جلب را ناظران توجه سوپ،

 هنگامي و شد سرخ اش چهره ناگهان دليل، همين به. است پوشيده او خاطر به تنها را لباسها آن آريزا فلورنتينو كه فهميد دازا فرمينا
 عاشق انگار كه داشتند حالتي چنان. بود باخته را خود اندازه همان به هم مرد. انداخت پايين را سر شرم، شدت از كرد، سالم او به كه
 ، نامناسب وضعيت آن از آنها كردن خارج براي و سوخت دلش رفتار، اين مشاهده با ناخدا. باشند رسيده هم به تازه معشوقي و

 .بدهد توضيح كشتي دستگاههاي همه كار طرز مورد در ساعت دو شد مجبور

 و شنزار جز آن طرف دو در و داشت زيادي خم و پيچ رودخانه. رفت مي پيش و پيمود مي را رودخانه سربااليي كم سرعت با كشتي
 سوزان و تند نور زير و بود زالل و صاف آنجا در آب سفر، نخست كيلومتر چند خالف بر و عوض در ولي شد، نمي ديده چيزي كوير

 .داشت اي ويژه درخشش خورشيد،

 :گفت اند، رسيده اي ماسه جزاير به و اند شده نزديك رودخانه مصب به كرد مي تصور كه دازا فرمينا

 .ايم رسيده رودخانه انتهاي به انگار ـ

 نمي مرد بنابراين و بود پوشانده انبوهي جنگلهاي را رودخانه سوي دو هر پيشين، سفر در. نمود مي شگفتزده هم آريزا فلورنتينو
. شود بدتر نيز بيند مي اينكه از اوضاع اي، رودخانه كشتيراني پيشرفت با كه انديشيد مي. است شده كويري بار، اين چرا دانست
 ساماريتانو ناخدا. بود نخواهد خيال يك جز چيزي آينده در آيد، مي شمار به دنيا بزرگ هاي رودخانه از كه ماگدالنا كرد مي تصور

 گياه و گل پر فضاي رفتن بين از موجب قرن، نيم طول در درختان، رويه بي قطع و جنگلها از مراقبت عدم كه داد توضيح آنان به
 نخستين در آريزا فلورنتينو البته. كردند مي تأمين جنگلي چوبهاي از را نياز مورد سوخت كشتيها، بزرگ كوره. است شده منطقه
 مورد منظره تواند نمي دازا فرمينا كه داد توضيح همچنين ناخدا. بود خورده افسوس بسيار و شده امر اين متوجه رودخانه، در سفر
 از استفاده خاطر به را آنها همه نيواورلينز شكارچيان زيرا. ببيند بود، رودخانه سواحل در كشيده دراز تمساحهاي كه را خود عالقه
 قرار تيراندازي هدف تفريح، عنوان به نيز را دريايي گاوهاي و ميمونها طوطيها، و اند رسانده قتل به گلوله با گرانبهايشان پوست
 .بودند برده بين از و داده

 عشق در افراط به محكوم زناني شبيه حيوانات، آن كه گفت مي و داشت جالب اي نظريه دريايي گاوهاي مورد در ساماريتانو ناخدا
 جفت كه آمدند مي شمار به حيواناتي تيره تنها دريايي، گاوهاي كه مضمون اين با گفت مي سخن اي افسانه از او. اند بوده ورزي

 مي عهده بر را هدايتشان مسؤوليت خود كه كشتيهايي عرشه از كسي داد نمي اجازه هرگز ناخدا. بودند ماده آنها همه و نداشتند
 اين ولي داشت، قانوني منع تفنگ، از استفاده يا اي رودخانه يا دريايي حيوانات شكار البته. كند تيراندازي حيوانات سوي به گرفت،

 دريايي گاو يك سوي به شكارچي يك روزي او، اظهارات طبق بر. آمد مي حساب به سرگرمي نوعي اشراف، طبقه ميان در امر
 بالفاصله ناخدا. كرد زدن فرياد به شروع مادر، جان بي جسد مشاهده با گاو بچه. شد جدا بدنش از حيوان سر و كرد تيراندازي

 ...شكارچي و بگيرد، عهده بر را حيوان از مراقبت شخصاً تا آورد عرشه به را گاو بچه سپس. شود متوقف كشتي داد دستور
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 مقامات از شكارچي مرد. رفت و كرد پياده متروك، منطقه آن در دريايي گاو جسد كنار در و رودخانه وسط در هم را متخلف...
 در ماه شش را او بود شده موجب و كرده شكايت ناخدا از خود، اقامت محل به بازگشت از پس آمده، در آب از شهر نفوذ صاحب
 گرفت تصميم مجازات، اين عليرغم. نكردند را كار اين ولي بگيرند، هم را او كشتيراني مجوز بود نمانده چيزي. كنند حبس زندان

 سپرده بارانكاس دالس نيكوالس سان وحش باغ به كامل رشد از پس گاو بچه. كند تكرار را كار همان خاطيان، با برخورد در هم باز
 .آمد مي حساب به منطقه در حيوان آن شده منقرض نسل نمونه تنها و ماند زنده زيادي مدت كه شد

 :افزود ناخدا

 در دوباره را او تا شود من كشتي بر سوار هم باز شكارچي آمريكايي آن خواهم مي خدا از ، كنم مي حركت مسير اين از گاه هر ـ
 .كنم پياده متروك مكاني

 چنان و شد شگفتي دچار دارد، حساسي قلب چنين آسا غول هيكل آن با اينكه از دانست، نمي خوشايند فردي را ناخدا كه دازا فرمينا
 هر. كرد نمي اشتباه مورد اين در. داد اختصاص قلبش در برايش ويژه جايگاهي لحظه همان از كه گرفت قرار احساسات تأثير تحت
 .است بوده او با حق تصميم، اين اتخاذ در شد متوجه زود خيلي ولي بود، شده آغاز آنان مسافرت تازه چند

 بر همه كاالمار، شهر از كشتي عبور از پس. ماندند ساماريتانو ناخدا نزد ناهار، صرف زمان رسيدن فرا تا آريزا فلورنتينو و دازا فرمينا
 از ولي آمد، مي حساب به روزه چند اي جشنواره برگزاري محل و حاصلخيز شهري كاالمار پيش، سال چند. شدند حاضر غذا ميز سر
 با زني خورد، مي چشم به شهر ويران اسكله در كه اي زنده موجود تنها. بود نمانده باقي چيزي متروك، بندري جز آبادي، همه آن

 كه بيچاره زن دادن نجات براي ناخدا چرا نفهميد دازا فرمينا. داد مي تكان كشتي مسافران براي را دستمالش كه بود سفيد لباسهاي
 روح بلكه نيست، واقعي اسكله، در ايستاده زن كه داد توضيح ساماريتانو ولي نكرد، توقف رسيد، مي نظر به مستأصل حد آن تا

 بكشاند سو آن به و كند اغوا را عبوري كشتيهاي سرنشينان و ناخدايان كوشد مي كه است حوالي همان در شده غرق زني سرگردان
 .شوند گرفتار خطرناك گردابهاي در تا

 در. ديد خورشيد نور زير جزئيات، همه با را او چهره دازا، فرمينا كه كرد عبور زن آن نزديك از چنان»  جديد وفاداري«  كشتي
 جواني دوران در را او انگار. آيد مي آشنا نظرش به زن قيافه كه رسيد نظرش به اي لحظه ولي نداشت، ترديدي ناخدا سخنان صحت

 .شناخت مي

 در منتظره غير دردي وجود دليل به ولي بخوابد، اندكي تا گشت باز كابين به ناهار صرف از پس دازا فرمينا. بود طوالني و گرم روزي
 بارانكا نام به شركت كشتيهاي از ديگر يكي كنار از عبور خاطر به كه كشتي ممتد سوت صداي. بكند را كار اين نتوانست گوشهايش

 .كرد شديدتر را او درد گوش برخاست، خا ويه

 كنار و گوشه در نيز كشتي مسافران اغلب. برد خوابش بود، نشسته اصلي سالن در كه طور همان فرمينا خالف بر آريزا، فلورنتينو
 فرزندش، جاي به ولي دارد، دست در را سبدش همچنان كه ديد را رزاليا نيمروزي، روياي در مرد بودند، رفته خواب به سالن همان
 مي بازي دومينو مسافران از ديگر نفر دو و ناخدا با كه هنگامي حتي و خواب از برخاستن از پس. است آن داخل در فلورنتينو خود
 .رسيد مي نظر به خوشحال و شاد بود، ديده كه رؤيايي از همچنان كرد،
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 از مسافران انگار. داشت روز آن صبح از تر زنده حالتي كشتي عرشه. شد خنك اندكي هوا خورشيد، غروب زمان شدن نزديك با
 كردند عوض را لباسهايشان گرفتند، دوش نيمروزي، خواب از پس سرنشينان همه تقريباً. بودند آمده بيرون خلسه و بيهوشي حالت

 آن كه بود داده اطالع آنها به كوچكي زنگ آوردن در صدا به با ملوانان، از يكي. بخورند شام تا آمدند گرد غذاخوري سالن در و
 .شد خواهد آماده پنج ساعت در شام شب،

 را آرام آهنگهاي نواختن نخست و گرفت قرار ويژه جايگاه در نيز نوازندگان گروه شام، ميز سر بر مسافران از پذيرايي با همزمان
 .يافت ادامه شب نيمه تا و شد آغاز پايكوبي و رقص شام، صرف از پس و كرد شروع

 از هيزم بزرگ هاي بسته حمل شاهد و نشست كابين سكوي روي. نخورد نيز شام حتي كه بود اي اندازه به دازا فرمينا گوش درد
 نيز متروك ساحل آن در. داد مي ملوانان تحويل را ها بسته آن پيرمردي. شد بخار ديگهاي كوره در استفاده براي كشتي به ساحل

 در پيرمرد همان تنها انگار. خورد نمي چشم به خشك كوير و هيزم بسترهاي همان جز چيزي داد، مي اجازه ديد گستره كه جايي تا
 كشتيهاي با مسافرتهايش در او زيرا بود، كننده خسته و طوالني دازا فرمينا نظر از ساحل آن در توقف. داشت سكونت منطقه آن

 را آن هم كابين داخل سكوي روي از كه بود اي اندازه به هوا گرماي. نداشت طوالني توقفهاي تجربه هرگز اروپا، به پيما اقيانوس
 و وزيد كشتي سمت به اطراف از خنكي نسيم آمد، در حركت به كشتي و شد برداشته لنگر اينكه از پس ولي. كرد مي احساس
 .شد دلپذير نيز موسيقي گروه آهنگهاي

 كه تابيد مي بيرون به بود، شده ساخته آن به نزديك كه اي خانه تنها از چراغي نور جديد، بندر نام به ساحلي شهرهاي از يكي در
 به بدون كشتي نتيجه در و نشد داده كشتي به ورود براي مسافري انتظار منظور به عالمتي آنجا از. است كشتيراني دفتر شد معلوم
 .داد ادامه مسيرش به سوت، آوردن در صدا

 وارد و بزند در لحظه هر آريزا فلورنتينو كه داشت زيادي اميد. بود نشسته انتظار حالت به كابين در مدت اين تمام در دازا فرمينا
 و رفت بيرون كابين از. كند تحمل را او دوري نتوانست و داد دست از طاقت نيامد، مرد اينكه از پس شب هشت ساعت در ولي شود،
 به فلورنتينو زيرا نكشيد، طول زياد انتظارش. دهد جلوه تصادفي را موضوع ديد، را فلورنتينو اگر كه ايستاد اي گونه به عرشه در

 مي و بود نشسته نشست، مي اوانجليوس لوس پارك در كه روزهايي همان مانند درست عرشه، در نيمكتي روي سكوت، در و تنهايي
 .برود دازا فرمينا نزد اي بهانه چه به و چگونه كه انديشيد

 قدم به شروع دازا فرمينا با همراه و برخاست جاي از فلورنتينو سپس. اند شده شگفتزده يكديگر ديدن از كه كردند وانمود دو هر
 از كوشيدند مي داشتند، حضور كشتي در مدارس تعطيلي دوران گذراندن براي كه زيادي آموزان دانش. كردند عرشه روي زدن

 .كردند مي خسته را خود نتيجه در و ببرند لذت تابستان، روزهاي آخرين

 دانش همچون كردند مي احساس. دادند سفارش نوشيدني و نشستند كشتي ميخانه پيشخوان مقابل در دازا فرمينا و آريزا فلورنتينو
 :گفت بود، آشكار آن از ناراحتي كه لحني با دازا فرمينا ناگهان. هستند جوان و شاد عرشه، روي آموزان

 بشود؟ طور اين بايد چرا ـ

 :پرسيد و شد شگفتزده فلورنتينو
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 كرده؟ ناراحت را تو چيزي چه ـ

 :داد پاسخ فرمينا

 .باختند جان و رسيدند قتل به قايقران دست به تفريحي قايق در كه اي بيچاره مرد و زن آن ـ

. بخوابند و بروند كابينهايشان به گرفتند تصميم نوازندگان گروه كار يافتن پايان و گوناگون موضوعات مورد در گفتگو از پس دو هر
 صداي ولي شد، مي ديده درخشها آسمان ناپايدار و كوركننده نور دور اي فاصله در گاهي و بود ابري هوا. نبود آسمان در ديگر ماه

 .كنند تماشا را مناظر و بروند خودش كابين به هم باز كرد دعوت دازا فرمينا. رسيد نمي گوش به تندر

 كرد، فروكش مدتي گوشهايش درد. نكشيد بيشتر نخ سه يا دو زن ولي كرد، كمك فرمينا به سيگار پيچيدن در شب آن فلورنتينو
 طول در ساحلي هاي دهكده از بعضي در يابي عمق مسؤول دفتر دهنده آزار بوق يا رسيدند مي راه از كه كشتيهايي سوت صداي ولي

 .كند پيدا شدت دوباره شد موجب مسير،

 دوچرخه هنگام در و بالون، با پرواز لحظه در شعر، انجمنهاي در اميدي و اشتياق چه با كه كرد تعريف برايش آريزا فلورنتينو
 نيز فرمينا. ببيند آنجا در را زن و شود برگزار شهر در مراسمي تا است كشيده مي انتظار چقدر و بوده فرمينا حضور شاهد سواري،
 .باشد آمده آنجا به او خاطر به است كرده نمي تصور هرگز ولي ديده، مي را مرد دور از گاهي كه كرد اعتراف

 نكرده شركت شعر انجمنهاي در شده انجام مسابقات در شاعري، قريحه و ذوق همه آن با فلورنتينو چرا دانست نمي دازا فرمينا
 او براي تنها را اشعارش چون كه گفت دروغ به نيز آريزا فلورنتينو. شد مي برنده حتماً شركت، صورت در كه نداشت ترديدي است،
 .است كرده نمي شركت مسابقات در سروده مي

 دست حال هر به. كرد تعجب نديد، دستش گرفتن آماده را او اينكه از و گشت مرد دست دنبال به تاريكي در دازا فرمينا بار اين
 :گفت و شد شگفتي دچار مرد. گرفت محكم و يافت را فلورنتينو

 !زنان اين هستند عجيبي موجودات چه ـ

 كشته قايق در كه افتاد مردي و زن ياد به هم باز ولي خنديد، بلند جوان، دختران همچون سخن، اين شنيدن از پس دازا فرمينا
 ...شده

 

 با و نداشت احساسي چنين لحظه، آن در و شب آن ولي شد، مي شديدي ناراحتي دچار صحنه آن يادآوري از هميشه. بودند...
 داشته دست در را فلورنتينو دست و بنشيند آنجا در حالت همان به صبح تا است قادر كرد مي تصور. انديشيد ماجرا آن به آرامش
 .كند تحمل را گوشهايش درد توانست نمي البته. باشد

 غذاخوري بزرگ سالن از اي گوشه در را خود توري ننوهاي عادي مسافران و شد قطع نوازندگان گروه موسيقي صداي اينكه از پس
 مي. است آريزا فلورنتينو كنار در حضور براي اشتياقش از بيشتر بسيار گوشهايش درد كرد احساس دازا فرمينا كردند، نصب كشتي
 چنان كرد مي احساس. كند نگران را مرد است ممكن ولي كرد، خواهد تحمل را كمتري فشار بگويد، او به را مطلب اين اگر دانست
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 رهايي خاطر به است قادر او تنها كرد مي تصور. اند گذرانده يكديگر با را عمر همه انگار كه است باخبر فلورنتينو روحيات از
 .كند صادر را كشتي بازگشت دستور گوش، درد از همسرش

. برود خود كابين به تا برخاست جا از بزند، حرفي زن كه اين از پيش بود، كرده بيني پيش را شب آن رويدادهاي كه آريزا فلورنتينو
 براي سپس و زد آن بر اي بوسه مرد. آورد جلو را چپش گونه تنها زن ولي ببوسد، را دازا فرمينا تا شد خم جلو به خروج، هنگام در

 همان در انگار. كرد مبهوت را فلورنتينو كه آورد جلو را راستش گونه گري عشوه با چنان فرمينا. كرد اصرار او ديگر گونه بوسيدن
 سراسر اشتياق از لرزشي. برد جلو را لبانش فرمينا بار اين و كرد اصرار هم باز مرد. رفت مي مدرسه به كه برد مي سر به دوراني
 :گفت. كند پنهان نداشت، سابقه بعد به عروسي شب از كه اي خنده با را آن كوشيد مي ولي ، بود فراگرفته را بدنش

 .شوم مي ديوانه كشتي در هميشه چرا دانم نمي! من خداي ـ

 كه بعد لحظاتي حال، اين با. داد مي را پيرزنان بوي. گفت مي درست زن. لرزيد خود بر دازا فرمينا لبان بوسيدن از پس فلورنتينو
 شده امر اين متوجه فرمينا و دهد مي را پيرمردان بوي نيز خودش ترديد، بدون كه انديشيد رفت، مي كابين سوي به عرشه روي
 .كردند مي احساس او در نيز آنها و بود كرده تجربه ديگر پيرزنان در كه كرد مي استشمام را اي رايحه همان. است

 :بود گفته روزي بگيرد، را زبانش جلو توانست نمي كه نازارت بيوه مثالً

 .ايم گرفته مرغداني بوي ديگر ـ

 ريكا آمه مورد در. رسيد مي مشام به بدنهايشان از مشابهي رايحه زيرا كنند، تحمل را يكديگر خوبي به توانستند مي نازارت بيوه و او
 فلورنتينو دلسوزي احساس اش رايحه كه كرد مي استفاده بهداشتي نوار از معموالً دخترك. بود ديگر اي گونه به ماجرا ويكيونا
 .نيايد خوشش كثيف، پيرمرد يك نامطبوع رايحه يعني او بد بوي از ريكا آمه كه ترسيد مي آن از مرد. انگيخت مي بر را آريزا

 محتوي نامه نخستين اسكوالستيكا وقتي از كه بود اين داشت، اهميت آنچه. شد مي گذشته به مربوط خاطرات اين همه حال هر به
 حضور كابين در كه پيش لحظاتي تا گذاشت، پستي دفتر ميز روي و آورد بيرون دعايش كتاب صفحات ميان از را دازا فرمينا پاسخ

 .شد دلهره و وحشت دچار هم دليل همين به شايد. بود نكرده احساس را خوشي ساعات چنان داشت،

 به كه داد اطالع و كرد بيدار خواب از را او تلگراف، كابين مسؤول كه بود زدن چرت حال در هنوز پنج ساعت حوالي آريزا فلورنتينو
. خورد مي چشم به تلگراف كاغذ زير لئوناكاسياني، امضاي. است رسيده برايش اضطراري تلگرافي و اند رسيده زامبرانو بندر

 :برساند پيرمرد اطالع به را وحشتناك خبري تا بود كرده ارسال پيش روز را تلگراف

 »! درگذشت نامعلوم، دليلي به گذشته روز ، ويكيونا ريكا آمه «

 دستگاه پشت خود، سابق شغل ترك از پس بار نخستين براي و يافت حضور كشتي پستي دفتر در فلورنتينو صبح، يازده ساعت در
 نتوانسته ويكيونا ريكا آمه چون اينكه بر مبني آورد دست به اي تازه اطالعات. شد پيام دريافت و ارسال مشغول و نشست تلگراف

 .است كرده خودكشي مدرسه، درمانگاه از سمي محلولي دزديدن با شود، قبول نهايي امتحانات در بود
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 تا بود نگذاشته باقي اي نامه هيچ ويكيونا ريكا آمه ولي نيست، اين ماجرا، همه كه دانست مي آگاه ناخود ضمير در آريزا فلورنتينو
 روز همان بود قرار و بودند شده مطلع او مرگ از لئوناكاسياني طريق از ريكا آمه خانواده. بيندازد كسي گردن به را خودكشي گناه
 .گرفت مي انجام ظهر از بعد پنج ساعت در خاكسپاري مراسم. برسند پادره بندر به

 از را او خاطره زودتر چه هر و ندهد راه خود به اندوهي گرفت تصميم ، زندگي ادامه براي و كشيد بلندي نفس آريزا فلورنتينو
 ناگهاني اي ضربه كه كهنه زخمي همانند درست شد، مي زنده ذهنش در ريكا آمه ياد بخواهد، اينكه بدون گاهي البته. بزدايد ذهنش

 .شود وارد آن به

 تنومندي درختان و انبوه جنگل از. شد مي آلود گل آن آب و كم تدريج به رودخانه پهناي. بود راه در ناپذير، پايان و گرم روزهاي
 بخار ديگهاي سوخت تأمين براي آنها همه. خورد نمي چشم به اثري هيچ بود، ديده اي رودخانه سفر نخستين در آريزا فلورنتينو كه

 زمان در حتي شده، ويران روستاهاي خيابانهاي. شد مي ديده رودخانه دوسوي در باير زمينهايي تنها و بودند شده مصرف كشتيها
 چند هر. برد مي دريا سوي به را انسانها بادكرده اجساد دريايي، گاوهاي جاي به رودخانه شبها. رفتند مي سيالب زير ، خشكسالي

 .بودند آب در شناور همچنان اجساد ولي وبا، بيماري نه و بود كار در جنگي نه ديگر

 :كرد اعالم گونه اين را خود تصميم ناخدا

 .اند شده غرق تصادف حسب بر كه است افرادي اجساد اين بگوييم سرنشينان به داريم دستور ـ

 مكاني در كه بود شده كم اي اندازه به كردند مي تأمين را كشتيها هيزم كه مناطقي. افزود مي هوا گرماي ميزان بر خشك، كوير
 در هفته يك مدت شدند مجبور سرنشينان نتيجه در و ماند هيزم بدون بار نخستين براي»  جديد وفاداري«  كشتي منطقه، دو ميان
 پيدا حوالي آن در كسي. كنند پيدا سوزاندن براي را هيزم كوچك هاي تكه بتوانند اطراف در گشتزني با انان.مل تا بمانند محل همان
 يافته خاتمه را آنها كوشيد مي دولت كه داخلي جنگهاي پيامدهاي و وبا مصيبت و زمينداران و اربابان ستم از شكنان هيزم. شد نمي
 .بودند گريخته و كرده رها را چيز همه كند، تلقي

 دسته طور به يا دادند مي شنا مسابقه هم با حوصلگي، بي از اجتناب و وقت گذراندن منظور به كشتي سرنشينان توقف، مدت طول در
 مي را حيوانات شكم آنگاه. آوردند مي كشتي به و گرفتند مي زنده را آنها گاهي و رفتند مي درختي سوسمارهاي شكار به جمعي

 زير تا كردند مي پهن كشتي هاي نرده روي و دوختند مي را شكمهايشان دوباره آوردند، مي بيرون را شفاف تخمهاي شكافتند،
 در انداخته لنگر كشتي مشاهده با بودند، مرگ حال در فقر شدت از كه نزديك روستاهاي زنان. شوند خشك خورشيد حرارت
 آنها به و خواندند مي فرا كردند، مي پا بر ساحل در كه چادرهايي به را مردان بدنشان، تسليم با و آوردند مي هجوم آنجا به رودخانه،
 .بياورند دست به بيشتري پول تا خوراندند مي مشروب

 رودخانه اطراف جنگلهاي اوضاع مورد در را گزارشهايي بود، نشده برگزيده شركت رياست به آريزا فلورنتينو هنوز كه پيش سالها
 آينده در چوب كمبود و جنگلها نابودي از كه گروهي ادعاي به پاسخ در او. بود نداده قرار توجه مورد درستي به ولي ، كرده دريافت

 :گفت دادند، مي خبر

 .كنند مي كار ديگر سوختهاي با كه بسازد كشتيهايي شود مي مجبور انسان بروند، بين از جنگل درختان اگر. نيست نگراني جاي ـ
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 داشته درستي انديشه اهميت، درجه آن با موضوعي مورد در توانست نمي كه بود دازا فرمينا متوجه افكارش چنان موقع همان در
 و رفت براي ديگري رودخانه از كه بود اين چاره تنها و نبود ساخته كسي دست از كاري ديگر كه دريافت را واقعيت زماني. باشد
 كشتيها، توقف از پس. بيندازند لنگر شبها بودند مجبور كشتيها بود شرايط بهترين در آب كه زماني در حتي. كنند استفاده آمد

 اين با راندند، مي خود از را خونخوار حشرات و كردند مي خشك را صورتشان و سر حوله با و آوردند مي هجوم عرشه به مسافران
 .افتادند مي زمين به كوفته و خسته حشرات نيش اثر بر كرده ورم بدني با دم سپيده در حال،

 بود، كشيده طول سال پنجاه از بيشتر و شده انجام قاطر و قايق با كه سفرهايش مورد در نوزدهم قرن اواخر در انگليسي مسافر يك
 :نوشت چنين

 ». باشد همين ام، شده مواجه آن با زندگي طول در كه كننده ناراحت و بد سفرهاي از يكي شايد «

 تمساحها رفتند، بين از جنگلها اينكه از پس ولي نداشت، مصداق تعريف اين بخاري، شناورهاي با كشتيراني نخست سال هشتاد در
 پيدا مصداق دوباره شدند، ناپديد ابد براي رودخانه ساحل روستاييان و ميمونها طوطيها، دريايي، گاوهاي و ، خوردند را اجساد همه
 .كرد

 :گفت مي باره اين در ناخدا

 ...روي ما لوكس اتومبيلهاي آينده سال چند در! نباشيد نگران ـ

 .كرد خواهند حركت بود، نخواهد جاري درونش آبي ديگر كه رودخانه همين...

 و شد بندي جيره هيزم اينكه از پس ولي كردند، مي استشمام را بهاري هوايي كابين، سكوي محدوده در آريزا فلورنتينو و دازا فرمينا
 بگذارد باز را كابين پنجره شبها شد مي مجبور زن. شد بخار حمام به تبديل جمهوري رياست كابين افتاد، كار از كننده خنك سيستم

 فايده ها، پشه راندن براي دود از استفاده. راند مي خيس حوله با هم را ها پشه و ببرد بهره وزيد، مي رودخانه از كه خنكي نسيم از تا
 .پراكند مي اطراف به را دودها باد ، شد مي ساكن و انداخت مي لنگر كشتي كه هنگامي زيرا نداشت، اي

 پيش شب تا كه حالي در است، رفته بين از منتظره غير اي گونه به گوشهايش درد كه دريافت و شد بيدار خواب از دازا فرمينا روزي
 شگفتي دچار امر اين از. باشند برده بين از را صدايش و كرده له را جيرجيركي ناگهان انگار. كرد مي ناراحت مرگ، سرحد تا را او

 بنابراين نشنيد، درستي به فرمينا كه زد حرفي روز همان ظهر از بعد آريزا فلورنتينو. برد پي واقعيت به كه نكشيد طولي ولي شد،
 اين البته. است داده دست از را چپش گوش شنوايي كه فهميد لحظه آن در. شد جمله تكرار خواستار و برد نزديكتر را سرش
 .است پيري اصلي هاي نشانه از يكي ناشنوايي، كه بود باور اين بر زيرا نكرد، افشا را موضوع

 سوي از موهبتي نفر دو آن براي داشت، پي در كه گوناگوني ناراحتيهاي عليرغم حركت، ادامه در موفقيت عدم و اجباري توقف
 افزايش شدت به بدبختي، و مصيبت دوران در عشق ميزان« : بود خوانده جايي در زماني آريزا فلورنتينو. آمد مي حساب به خداوند

 »...يابد مي

 توانست نمي عشق ابراز كه داد مي آنها به رخوت حالت چنان جمهوري رياست كابين داخل در ويزه به هوا، شدن شرجي و گرما
 يكديگر دست نشستند، مي دار دسته صندليهاي روي ساعت چندين سالخورده مرد و زن. شود مخالف و تند احساسات بروز موجب
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 توقف شب سومين در. بردند مي لذت يكديگر نوازش از و كردند مي بدل و رد هايي بوسه نگراني و شتاب بدون و گرفتند مي را
 با جواني دوران در كه مشروبي همان از. بود آريزا فلورنتينو ورود انتظار در تند مشروب بطري يك با دازا فرمينا كشتي، اجباري
 بسته درهاي پشت در صميمي دوستان با گاهي نيز ازدواج از پس و نوشيد مي پنهاني سالش، و همسن دختران ساير و براندا هيلده

 نااميدي و افسردگي به منجر كه افكاري از شدن رها و شعور و آگاهي بردن بين از منظور به بود مجبور. برد مي لذت آن نوشيدن از
 نوشيدن با دارد قصد زن كه بود اين آريزا فلورنتينو برداشت ولي. كرد انتخاب را راه اين نتيجه در و دهد انجام كاري شد، مي

 ، خورده چروك گردن كه داد جرأت خود به انديشه، اين با. بياورد دست به گام آخرين برداشتن براي را الزم شهامت مشروب،
 همان در ولي داد، مي نشان تسليم لذت، با ظاهراً ، بسته چشماني با نيز دازا فرمينا. كند لمس را او حال بي عضالت و ، افتاده پوست
 :گفت كرد، احساس خود شكم روي را او دست كه هنگامي. نوشيد مي مشروب و كشيد مي سيگار حال،

 .بدهيم انجام بزرگساالن همچون و عاقالنه را كار اين بايد داريم، شدن همبستر قصد اگر ـ

 فلورنتينو. آورد بيرون را لباسهايش شرم، به تظاهر يا چراغ كردن خاموش بدون و كشاند بستر به را او و گرفت را مرد دست سپس
 .كرد بايد چه ببر پوست با دانست نمي. باشد مسلط خود بر كوشيد مي و بود كشيده دراز بستر روي

 :گفت دازا فرمينا

 !كن نگاه درست ـ

 :پرسيد بردارد، كابين سقف از چشم اينكه بدون مرد

 چرا؟ ـ

 :داد پاسخ زن

 .آمد نخواهد خوشت چون ـ

 پالسيده، هاي سينه افتاده، هاي شانه. كرد،ديد مي تصور پيش از كه را چيزهايي همان و دوخت زن به را نگاهش آريزا فلورنتينو
 و كرد خاموش را چراغ پوشاند، را هايش سينه بالفاصله فرمينا. سرد و چروكيده اندام و رنگپريده، پوست زده، بيرون هاي دنده

 زن سوي به آورد، مي در كه را لباسش از تكه هر و كرد را كار همين نيز فلورنتينو. شد مشغول لباسهايش درآوردن به دوباره
 .انداخت خنده به را دو هر كار اين و كرد مي پرتاب

. آمد مي سراغش به بيشتري آشفتگي شد، مي كاسته دازا فرمينا مستي ميزان از چه هر. كشيدند دراز يكديگر كنار در طوالني مدتي
 مي افراط مشروب نوشيدن در گاه هر. بگيرد را اش بيهوده هاي خنده جلو بتواند كه شود مسلط خود بر اي اندازه به كرد مي دعا
 .خنديد مي اي احمقانه طرز به و اختيار بي كرد،

 رسانده هم به ديگر بار و كرده جدا را آنها كه سرنوشت دست خودشان، درباره. كردند زدن حرف به شروع گذراني، وقت منظور به
 خبر يكديگر كار از همه كه شهري در. دادند سخن داد بود، انتظارشان در افتاده كار از كشتي اين در كه احتمالي مرگي و بود،

 داشته زني ، آريزا فلورنتينو كه بود نشنيده هرگز دازا فرمينا شد، مي جاري زبانها سر بر كس هر مورد در زيادي شايعات و داشتند
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 دهد، نشان خود از ترديدي اينكه بدون قاطعانه، و آرام لحني با نيز مرد و كرد مطرح زمينه همين در را پرسشهايي حال اين با. باشد
 :داد مي پاسخ

 .ام داشته نگه نخورده دست تو براي را خودم ـ

 آنچه از فراتر تجربياتي داد مي نشان فلورنتينو هاي نامه زيرا كند، باور بود، صحيح اگر حتي را، او ادعاي توانست نمي دازا فرمينا
 را آنها كردن مطرح شهامت هرگز آن، از پيش كه شد مواجه ذهنش پرسشهاييدر با ناگهان نيز مرد حال، همان در. دارد است، الزم
 » است؟ بوده چگونه او، زناشويي زندگي از خارج دازا، فرمينا خصوصي زندگي« :  اينكه جمله از. نداشت خودش نزد حتي

 و خيانتها رياكاريها، همان شامل كه دارند پنهاني ماجراهايي مردان همچون نيز زنان اينكه جز دانست نمي چيزي مورد اين در
 زن از را موضوعاتي چنين كه بود آن از عاقلتر بسيار مرد البته. آورد نمي دنبال به نيز پشيماني احساس كه است اغواگريهايي

 .بپرسد

 :پرسيد او از كشيش روزي ، بود خوب و برقرار شهر بزرگ كليساي با دازا فرمينا روابط هنوز كه زماني در

 دهي؟ نشان وفايي بي يا كني خيانت شوهرت به شود موجب كه گرفته شكل رويدادي تاكنون آيا ـ

 كشيشان ساير حضور در نه و كشيش آن نزد نه ديگر و شده خارج كليسا از ، برخاسته جا از عبارات، اين شنيدن از پس بالفاصله زن
 .بود نكرده اعتراف چيزي به ،

 .داشت همراه به پاداشي پرسش، اين كردن مطرح از آريزا فلورنتينو خودداري حال هر به

 :گفت و كرد لمس را مرد بدن دازا فرمينا

 !هاست بچه مثل پوستت ـ

 :گفت مرد. است نشده تحريك فلورنتينو كه شد متوجه ضمن در

 !مرده ـ

 احساس. بيايد بيرون اش سينه قفسه پوست زير از كه است نمانده چيزي شد متوجه و گذاشت مرد قلب روي را دستش دازا فرمينا
 .است شده بالغ تازه جواني قلب همچون آن، تپش كرد

 :گفت آريزا فلورنتينو

 .است بد نبودن، عاشق اندازه همان به مفرط، عشق ـ

 به را مرحله نخستين در شكست تا گشت مي اي بهانه دنبال به و بود ناراحت و شرمنده. نداشت ، زد كه حرفي به اعتقادي هيچ البته
 زد مي چنگ را مرد بدن شدت به بار اين. كرد او بدن نوازش به شروع و برد پي امر اين به زود خيلي زن. بيندازد دازا فرمينا گردن
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 را شرمندگي و حقارت نتوانست ديگر آريزا فلورنتينو كه داد ادامه كار اين به اي اندازه به. برد مي فرو پوستش در را ناخنهايش و
 .رفت خود كابين به و برخاست بالفاصله. كند تحمل

 با حال، اين با. كرد نمي پشيماني احساس و داشت رضايت خود رفتار از كم دست. انديشيد او به سپيده دميدن هنگام تا دازا فرمينا
 فلورنتينو مبادا اينكه. ترسد مي چيزي چه از كه فهميد بعد لحظاتي. شد آشنا نا هراسي دچار مشروب، تأثير تدريجي شدن برطرف
 .نگردد باز او نزد هرگز ديگر كه باشد شده خشمگين چنان آريزا

 خودنمايانه حالتي با بزند، حرفي اينكه بدون. گشت باز دازا فرمينا كابين به منتظره غير اي گونه به صبح، يازده ساعت در فلورنتينو
 سال، و سن كم مردي اندام همچون. باشد بايد زد مي حدس كه ديد گونه همان را او بدن نيز زن. كرد لباسهايش درآوردن به شروع
 .حمله براي آماده ضمن در و تيره پوستي با مو، بدون و صاف

 احساس دچار او، ناشيگري و شتاب از زن. بياورد بيرون داشت، تن بر كه را خوابي لباس نداد مهلت دازا فرمينا به حتي فلورنتينو
 پس حال، اين با. ندارد وجود ترحم و عشق ميان زيادي تفاوت لحظاتي، چنان در دانست مي زيرا نبود، نگراني جاي ولي شد، ترحم

 .كرد پوچي احساس كار، پايان از

 خواهد چگونه طوالني، مدت اين گذشت با دانست نمي. كرد مي عشقبازي دازا فرمينا كه بود بار نخستين سال، بيست از پس
 ...و خودش هم كه فهميد نيز آن از پس. برآيد عهده از توانست

 نارضايتي و الكلي مشروب اندازه از بيش مصرف دليل به خودش خشم كه نشد متوجه ولي اند، شده خشمگين و ناراضي مرد، هم...
 .است اعمالش در شوريدگي و شتاب دليل به آريزا فلورنتينو

 مي همه چند هر و كرد مي كشف گرفت، مي شكل خودش كشتي در كه را رويدادي هر نيرومندش، غريزه با ساماريتانو ناخدا
 عشقبازي از پس روز از دليل همين به. نداشت اي نتيجه دهند، انجام كاركنانش و او چشمان از دور و پنهاني را كارهايشان كوشيدند

 والسهاي نواختن خواست نوازندگان گروه از ببرند، دازا فرمينا كابين به اي تازه گل دسته روز هر داد دستور سالخورده، زوج
 .بدهد آنها به جنسي غرايز براي مناسب و مقوي غذاهاي كرد خواهش كشتي سرآشپز از و نبرند، ياد از را عاشقانه

 كار اين مشتاق دو هر قبلي، ريزي برنامه بدون شبي اينكه تا نرفتند بستر به ديگر آريزا فلورنتينو و دازا فرمينا شب، آن از پس
 صرف از پس كه داد نمي اطالع و فرستاد نمي برايشان پيامي ناخدا اگر بعد، روز صبح. بردند لذت يكديگر كنار در حضور از و شدند
 آنها. دادند نمي نشان كابين از خروج به تمايلي هرگز رسيد، خواهند رفت مسير لنگرگاه آخرين يعني الدورادا، طاليي بندر به ناهار

 بامدادي خورشيد كمرنگ نور زير را رودخانه به مشرف بلند هاي صخره در واقع ساختمانهاي كابين، پنجره از و برخاستند جاي از
 كه دريافتند هوا، داغي احساس از پس ولي اند، فهميده را بندر آن به طاليي لقب اعطاي دليل كه بود اين بر تصورشان. كردند تماشا
 .ندارد منطقه شرايط با مناسبتي هيچ لقب، آن

 .بود شده واقع آن در سانتافه قطار ايستگاه كه انداخت لنگر مقابل ساحل در بلكه نشد، متوقف بندر ساحلي اسكله در كشتي

 سالن تازه هواي زن. آمدند بيرون كابين از گذاشتند، ساحل به گام مسافران همه اينكه از پس دازا فرمينا و آريزا فلورنتينو
 صداي و سر با كه ديدند را اي عده آنجا از و رفتند ها نرده كنار و باال عرشه به آنگاه. داد فرو را جمعيت از خالي و بزرگ غذاخوري
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 ساكنان از آمد مي نظر به. دارد بازي اسباب به زيادي شباهت كه هستند واگني در چمدانهايشان و بارها كردن سوار حال در فراوان،
 تعدادي. نبود جور منطقه آن شرايط با و بود اروپا شمال اهالي پوشاك شبيه زنان، قديمي كالههاي و ضخيم كتهاي زيرا باشند، اروپا
 مي نظر به پژمرده و خاك و گرد از پر ها شكوفه اغلب ولي بودند، گذاشته موهايشان روي را سيب زيباي هاي شكوفه زنان از

 با منطقه رؤيايي دشتهاي و آند كوهستان هاي دامنه از عبور و طوالني مسافتي گذاشتن سر پشت با عده آن كه بود معلوم. رسيدند
 منطقه هواي و آب با متناسب پوشاكي و كنند عوض را لباسهايشان كه اند نياورده دست به فرصتي هنوز و اند رسيده آنجا به قطار،

 .دهند قرار استفاده مورد و آورند در چمدانهايشان از كاراييب

 كت جيب در را هايي جوجه كه درهم اي قيافه با پيرمردي داشت، كاربرد نيز بازار عنوان به كه بندر پرهياهوي و شلوغ ميدان در
 تر درشت و تر قامت بلند خودش از كه گرفته كسي از را كت آن كه بود معلوم. آمد مي جلو بود، گذاشته داشت تن بر كه بلندي
 به پول مقداري بتواند باشد، مايل كس هر تا گذاشت كشتي لبه روي را كالهش ، ساحلي خط به رسيدن از پس پيرمرد. است بوده

 بعد، لحظاتي. شدند مي تكثير دستهايش در ها جوجه انگار. درآورد جيبهايش از جوجه تعدادي سپس. بيندازد آن در صدقه عنوان
 بودند، كشتي به ورود حال در كه مسافراني. كردند حركت طرف آن و طرف اين به و شدند پخش عرشه روي ها جوجه همه

 .كردند مي له و گذاشتند مي حيوانات روي را پايشان ناآگاهانه

 چنان. اند داده ترتيب را اي صحنه چنين او خاطر به تنها كرد مي احساس. نگريست مي موضوع به ديگري ي جنبه از دازا فرمينا
 ديد را كساني جديد، سرنشينان ميان در اند، گشته باز كشتي به شدن سوار براي مسافران موقعي چه نفهميد كه بود تماشا سرگرم

 و آمده اش خانه به شوهرش، درگذشت سالگرد و خاكسپاري مراسم در شد متوجه دقت، اندكي از پس و آمدند آشنا نظرش به كه
 .شد پنهان آنجا در و رفت كابين به بالفاصله آنان، مشاهده با. بودند گفته تسليت

 حاضر زن كه شد معلوم. است نگران و ناراحت بسيار دازا فرمينا كه دريافت كابين، به ورود از پس آريزا فلورنتينو بعد، لحظاتي
 آشفتگي دچار چنان. نبيند است، بوده اوربينو خوونال دكتر همسر او دانستند مي كه را سابق آشنايان و دوستان ولي بميرد، است
 در شدن زنداني به نيازي بلكه بماند، پنهان مسافران ديد از تنها نه كه كند كاري بدهد قول شد مجبور آريزا فلورنتينو كه بود روحي
 .باشد نداشته كابين داخل

 بود شده مشكلي دچار پيش مدتي از كشتي ناخداي كه آورد ياد به همانجا در فلورنتينو.  رفتند اختصاصي سالن به ناهار، صرف براي
 :گفت مي ناخدا به مواردي چنين در همواره فلورنتينو. بگذارد ميان در شركت رييس با را آن مناسب، فرصتي در داشت قصد كه

 .داند مي من از بهتر را آنها حل راه و است ملوانان و ناخدايان مشكالت به رسيدگي مسؤول لئوناكاسياني ـ

 مشكل به و بپذيرد حضور به را ناخدا گرفت تصميم لحظه همان در. رفت مي طفره او، خواسته و ناخدا با شدن مواجه از ترتيب اين به
 .بدهد گوش او

 در ولي زدند، مي هم بار مسافر، كردن سوار بر عالوه رودخانه، باالي سوي به حركت هنگام در كشتيها كه بود قرار اين از ماجرا
 و رفتند مي خالي دست با يعني كردند، مي رفتار امر اين خالف بر مسافران، كه حالي در آوردند، نمي خود با چيزي بازگشت، هنگام

 :گفت چنين ناخدا بنابراين. گشتند مي باز پر چمدانهاي با

 !بدهيم غذا كاالها به نيستيم مجبور و گيريم مي بيشتري كرايه كه است اين بار حمل مزيت ـ
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 آنچه با نداشت، غذا خوردن براي اشتهايي ضمن در و ، رفت مي سر اش حوصله و فهميد نمي چيزي آنان سخنان از كه دازا فرمينا
 را اصلي و كننده نگران موضوع آريزا، فلورنتينو كه شد جلب هنگامي زن توجه. كرد مي بازي بودند، گذاشته برابرش در بشقاب در

 .كرد مطرح

 در نه و بار، نه باشد، داشته مسافر نه بازگشت، مسير در كشتي يك كه كنيم فرض توانيم مي آيا ببينم، بگو من به ، ناخدا راستي ـ
 كند؟ توقف جايي

 :داد پاسخ ناخدا

 !واقعيت در نه فرض، در تنها ولي بله، ـ

 چرا؟ ـ

 حمل منظور به قراردادهايي جمله از. دانيد مي ديگري كس هر از بهتر شما كه دارد تعهداتي اي رودخانه كشتيراني شركت چون ـ
 انگاشت ناديده را قراردادها اين توان مي زماني تنها و آيند مي حساب به فسخ قابل غير كه پستي هاي بسته همچنين و بار و مسافر

 و بياويزد را زردرنگي پرچم بايد كشتي حالت، اين در وبا، بيماري شيوع مثل. بيايد پيش منتظره غير و اجتناب قابل غير امري كه
 .بدهد ادامه حركت به بار و مسافر بدون

 مبتال بيمار چند مشاهده آنها از يكي. دهد انجام بار و مسافر حمل بدون را بازگشت سفر داشت قصد داليلي به ساماريتانو ناخدا البته
 صادر خوني اسهال به ابتال عنوان تحت را مردگان دفن جواز ساختند وادار را پزشكان محلي، مقامات چند هر. بود راه ميان در وبا به

 استفاده مورد هم ديگري موارد در زردرنگ پرچم. اند گذشته در وبا بيماري به ابتال اثر بر آنها دانستند مي همه تقريباً ولي كنند،
 بي هاي بازرسي از گريز خاص؛ فرد يك كردن سوار از اجتناب عوارض؛ و ماليات پرداخت از فرار منظور به مثالً. بود گرفته قرار

 .قانوني غير رويدادهاي ساير يا هنگام؛

 :گفت و گرفت ميز زير از را دازا فرمينا دست كه شد خوشحال اي اندازه به سخنان اين شنيدن با آريزا فلورنتينو

 .كنيم استفاده نحو بهترين به آنها از است بهتر دارد، وجود راههايي چنين كه حاال خوب، ـ

 :داد پاسخ و زد لبخندي. فهميد را چيز همه بالفاصله ولي شد، شگفتي دچار نخست ناخدا

 هستيد، جدي بگيريد، خواهيد مي كه تصميمي در اگر. هستيد شما هم كشتيها همه فرمانده و هستم من كشتي اين فرمانده ـ
 .كنيم حركت بالفاصله تا بنويسيد، كتبي دستوري

 سوي از كه اميدبخشي هاي اطالعيه عليرغم. كرد امضا و نوشت را حركت فرمان داشت، جدي تصميمي واقعاً كه آريزا فلورنتينو
 مي قرباني پيوسته و است مهارنشدني همچنان وبا بيماري كه دانستند مي همه تقريباً شد، مي صادر بهداشتي گاهي و محلي مقامات
 منتقل ديگري كشتي به را همه توانستند مي نيز غيره و پستي هاي محموله نظر از. نداشت وجود رابطه اين در مشكلي بنابراين. گيرد
 .آمد مي حساب به آنها كردن پياده براي خوبي بهانه كشتي فني نقص. بود آسان كار، چاره هم مسافران مورد در. كنند
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 متفاوت شركتي به متعلق ديگري كشتي به»  جديد وفاداري«  كشتي در موجود هاي محموله با همراه مسافران، همه بعد، روز صبح
 ندارد دليلي روند، مي كار به موارد همه در قانوني غير و اخالقي غير ترفندهاي اين اگر كه بود معتقد آريزا فلورنتينو. يافتند انتقال

 ...شوند قائل استثنا عشق، مورد در كه

 سفر، پايان تا بود قرار ويژه مسافر اين. كنند توقف ناره بندر در ويژه، مسافري كردن سوار براي كه بود اين ناخدا درخواست تنها...
 .داشت پنهاني عشقي مردان، ساير مثل هم او بله،. باشد ناخدا همدم

 دكل باالي بر زردرنگ پرچمي كه حالي در و بار يا مسافر داشتن بدون بعد، روز دم سپيده»  جديد وفاداري«  كشتي ترتيب اين به
 كه شد كشتي بر سوار زني ناره، بندر در خورشيد، غروب از پيش. درآمد حركت به و برداشت لنگر بود، شده برافراشته آن اصلي

 به ترديد بدون گذاشتند، مي ريش برايش اگر ولي داشت، خاصي زيبايي چند هر. بود ناخدا از تر درشت اندامش و بلندتر قامتش
 مي شمار به ناخدا ديرينه دوست او. ناميد مي»  من وحشي زن«  را او ناخدا ولي بود، وس زنايدانه نامش. آمد مي در سيرك استخدام

. آورد عرشه به را نشاط و شادي وس زنايدانه. شد مي پياده ديگري بندر در و سوار بندري در ناخدا سفرهاي در معموالً و آمد
 زنايدا ورود با هم خاطره اين. بود رزاليا رفتن و شدن پياده شاهد آريزا فلورنتينو ، پيش قرن نيم كه شد سوار جايي همان درست
 .شد زنده

 در هم تندي گرمسيري باران. آمد مي حساب به قاطران گذرگاه زماني كه رفت مي باال محلي از سختي به انويگادو قطار ساحل، در
 به اهميتي هيچ كشتي سرنشينان البته. باريد مي پيوسته شد، مي قطع كه كوتاه دقايقي از غير سفر، پايان تا كه شد آغاز لحظات همان
 .انديشيدند مي داشتند، عرشه در كه خوشي لحظات به تنها آنها. دادند نمي آن

 كرد درست اي خوشمزه غذاي برايشان ملوانان، و آشپز شادي و استقبال ميان در و رفت كشتي آشپزخانه به شب همان دازا فرمينا
 .ناميد»  عشق بادمجان خوراك«  را آن آريزا فلورنتينو كه

 مي انفجار مرز به كه خوردند مي مختلف خوراكيهاي اي اندازه به و كردند مي بازي ورق روز طول در آريزا فلورنتينو و دازا فرمينا
 ارمغان به برايشان خستگي و فرسودگي معموالً استراحت، جاي به كه رفتند مي فرو نيمروزي خواب به ناهار صرف از پس. رسيدند

 و نوشيدند مي مشروب سرنشينان و نواختند مي شادي آهنگهاي نوازندگان، گروه نيز خورشيد غروب از پس بالفاصله. آورد مي
 .رسيد مي انتها به شان معده گنجايش واقعاً ديگر كه دادند مي ادامه زماني تا را كار اين خوردند، مي آزاد ماهي كباب

 حركت به ، رودخانه به متعدد سيالبهاي ورود و بود موافق باد، هم و رودخانه آب جريان هم زيرا شد، مي پيموده سرعت به مسافت
 پرچمي و كشتي مشاهده محض به روستاها، از بعضي در. باريد مي شدت به باران مسافرت، مدت تمام در. بخشيد مي سرعت آب
 براي نيز ناخدا. كردند مي در توپ آن، سرنشينان سالمتي براي اميدواري و همدردي اظهار منظور به بود، اهتزاز در آن فراز بر كه

 گذشتند، مي»  جديد وفاداري«  كنار از كه كشتيهايي همه. آورد مي در صدا به اندوهبار اي گونه به را كشتي سوت ، سپاسگزاري
 تا كرد توقف ماگانگه بندر در كشتي. كردند مي همدردي ابراز و كشيدند مي سوت دارد، تعلق شركت كدام به اينكه به توجه بدون
 .كنند تهيه سفر ادامه براي كافي هيزم

 دو هر با كه دريافت ناگهان مشروب، نوشيدن روز دو از پس ولي شد، ناراحت اندكي كشتي، سوت صداي شنيدن با دازا فرمينا
 نغمه انگار و كند مي استشمام پيش روزهاي از بهتر بسيار را رز گلهاي رايحه كه شد متوجه ضمن در شنود، مي خوبي به گوشش
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 تا بود كرده خلق دوباره را حيوان آن خداوند انگار. شنيد را دريايي گاو يك صداي همچنين. دارد خوشتري نواي پرندگان، سرايي
 دريايي گاو كشتي سرنشينان. راند ساحل سوي به را كشتي و شنيد را حيوان صداي هم ناخدا. برساند دازا فرمينا گوش به را صدايش

 .بود گرفته هايش باله ميان را اش بچه كه ديدند را

. كرد مي كمك مرد به كردن، تنقيه براي زن. كنند مي درك را يكديگر خوب اندازه چه تا دانستند نمي آريزا فلورنتينو و دازا فرمينا
 و تميز گذاشت، مي آب ليوان در و آورد مي بيرون دهان از شبها كه را او مصنوعي دندانهاي تا خاست مي بر زودتر صبح، روز هر

 مي استفاده فلورنتينو عينك از كردن، مطالعه يا دوختن براي زيرا شد، حل نيز فرمينا مطالعه عينك مشكل حال، عين در. كند آماده
 فلورنتينو به نتيجه در. بدوزد خود تا گرفت را دكمه و رفت پيش شتابان. ديد پيراهنش دكمه دوختن حال در را پيرمرد روزي. كرد
 يك تنها خدمات، اين جاي به. دوختن براي ديگري و ورزيدن، عشق براي يكي دارد، زن دو به نياز بگويد تا نداد فرصت آريزا
 .بيندازد بادكش پشتش به گاهي اينكه داشت، فلورنتينو از انتظار

 براي. كرد زنده را گذشته خوش دوران خاطرات قديمي، آهنگهاي نواختن و نوازندگان از يكي ويولن گرفتن با ، آريزا فلورنتينو
 با سرنشينان ساير كه كرد تكرار اي اندازه به را آهنگ اين سپس. داشت نياز تمرين روز نصف به تنها تاجدار، الهه سرناد نواختن
 .ننوازد ديگر خواستند او از احترام

 يادآوري از كه خشم، از نه او اندوه. پريد خواب از اشكبار چشماني با ناگهان زندگي، طول در بار نخستين براي دازا فرمينا شب آن
 به ديگر رؤياهاي شدن، بيدار از پس ولي. بودند شده كشته قايقران پاروي با كه بود قايق در سالخورده مرد و زن همان قتل

 شهر آن ديگر شود موجب آريزا فلورنتينو با همراه پاريس به سفر شايد اينكه جمله از. نبودند كننده دلگير ديگر كه آمدند سراغش
 و بزرگ چمدانهاي و بار داشتن همراه بدون ديگري آميز جنون سفرهاي همچنين. نياورد حساب به دنيا منطقه انگيزترين غم را

 !...عشق سفرهاي... بيهوده و كننده خسته تشريفات رعايت بدون و گير پا و دست

 روشن و تزييني كاغذي گلهاي از استفاده با همراه كه شد برگزار كشتي در باشكوهي جشن و مهماني مقصد، به ورود از پيش شب
 در محكم را يكديگر كه حالي در زنايدا و ناخدا. نباريد باران ديگر و شد صاف هوا شب، آغاز با. بود رنگارنگ چراغهاي كردن
 .آورد مي در تپش به را قلبها همه زمان، آن در كه كردند آغاز بولرو ريتم با را رقص دور نخستين بودند، گرفته آغوش

 و ناخدا كه لحظاتي در حال اين با. نپذيرفت زن ولي برقصند، هم با كند درخواست دازا فرمينا از تا داد جرأت خود به آريزا فلورنتينو
 مشروب اي اندازه به هم باز شب آن فرمينا. رقصيد مي نشسته، حالت همان در اختيار بي هم او بودند، رقصيدن اوج در وحشي زن

 گريه آن سرانجام كه شد خنده حمله حالت همان دچار هم بعد. برود پايين و باال ها پله از كمك بدون توانست نمي ديگر كه خورد
 .انداخت وحشت به را حاضران همه كه بود اي

 عشقبازي كه را سفر خاطره ترين لذتبخش آريزا، فلورنتينو با همراه و شد خوب حالش تدريج به كابين، داخل به رفتن از پس
 كه را معشوقي و عاشق يا رسيده، هم به تازه فرد دو تصوير آنان، رفتار زنايدا، و ناخدا تصور خالف بر. كردند تجربه بود، آرامي
 و آمده بيرون زناشويي دشوار و سخت زندگي بازيگران نقش از انگار بلكه كرد، نمي تداعي اند بوده دور يكديگر از زيادي مدت

 و سالخورده زوجي انگار كه كردند مي زندگي چنان يكديگر كنار در سكوت در آنها. بودند رسيده عشق قلمرو قلب به مستقيماً
 از فراتر حيواني، هاي خواسته از فراتر هوس، و هوي از فراتر زوجي. كنند مي تجربه را آرامي زندگي و هستند كرده ازدواج
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 و بودند كرده زندگي هم كنار در كافي اندازه به دو هر انگار. عشق سرزمين در واهي تصورات و اغفال از فراتر و ظاهري، فريبندگي
 .شد خواهد پايدارتر عشق اين شوند، مي نزديك عمر پايان به چه هر و است عشق جا، همه در و هميشه عشق دانستند مي

. كرد مي درد سرش و رسيد مي مشام به دازا فرمينا از مشروب رايحه همچنان. شدند بيدار خواب از بامداد دو ساعت در دو هر
دكتر چاقتر و جوانتر از زماني به نظر مي رسيد كه از . اين انديشه كه مبادا دكتر خوونال اوربينو بازگشته باشد ، گرفته بود از قلبش

زن به اندازه كافي  البته. انگار روي صندلي گهواره اي نشسته بود و در انتظار رسيدن فرمينا به سر مي برد . درخت انبه سقوط كرد
  .هوشيار بود كه متوجه شود اين تخيالت نه به دليل نوشيدن مشروب ، كه به خاطر بازگشت از مسافرت رودخانه اي است

  :زمزمه كرد

 !درست مثل مردن است ‐

غاز سفر بازگشت ، لحظه از آ. فلورنتينو آزيرا با شنيدن اين سخن ، شگتزده شد ، زيرا تصور ميكرد كه زن افكار او را خوانده است 
اي از آن انديشه غافل نبود كه زيستن در هيچ خانه اي غير از كابين و غذا خوردن در هيچ مكاني غير از سالن كشتي يا حتي زندگي 
كردن به هر روشي جز آنچه در اين چند روز انجام داده بودند ، درست مثل مردن است و دوري از يكديگر ، جز مرگ چيزي 

بنابريان همان طور به پشت روي تخت دراز كشيد و . فلورنتينو آزيرا ديگر نتوانست بخوابد. ه ارمغان نخواهد آوردبرايشان ب
 .ديگر نتوانست از واقعيت بگريزد. لحظه اي به ياد اَمه ريكو ويكيونا افتاد و دچار اندوه شد. دستهايش را زير سرش گذاشت 

در همان حال شهامت يافت تا اقرار كند . اندازه اي گريست كه چشمه اشكهايش خشكيدبه . بالفاصله برخاست و به دستشويي رفت 
  .كه دخترك را خيلي دوست داشته است

كشتي راه هاي باريك رودخانه را پشت  .لباسهايش را تعويض كردند و از كابين بيرون آمدند. دقايقي بعد ، به مقصد نزديك شدند 
به آرامي بقاياي كشتي هاي غرق شده و سكوهاي نفتي خليج را دور مي زد و پيش مي  . ب بودسر گذاشته و در حال عبور از مردا

. انوار طاليي خورشيد ، گنبدهاي طاليي كليساها و قصر شاهزاده را پرشكوه جلوه مي داد . پنج شنبه آفتابي آغاز شده بود . رفت 
ساختمان هاي . ست بوي تعفن ناشي از گسترش بيماري وبا را تحمل كند فرمينا دازا كه به نرده هاي عرشه تكيه داده بود ، نمي توان

نه او حرف . بلند و برج مانند افراد نو كيسه و متكبر برايش قابل تحمل نبود و وحشت از ادامه ي زندگي واقعي بدنش را مي لرزاند
  .مي زد و نه فلورنتينو ازيرا ، هر چند نمي خواستند بدون مبارزه تسليم شوند

ه سراغ ناخدا در سالن غذا خوري رفتند و او را به اندازه اي آشفته و نگران يافتند كه هيچ شباهتي با ويژگي هاي تميز و مرتب ب
از لباسهايش بوي مشروب به مشام مي . صورتش را اصالح نكرده و چشمانش به دليل بي خوابي ، قرمز شده بود . سابق نداشت 

  .زنايدا هنوز خواب بود. ي زد رسيد و در موقع حرف زدن اروغ م

ناخدا روي عرشه رفت و با . در حال خوردن صبحانه بودند كه قايقي متعلق به وزارت بهداشت ، دستور توقف كشتي را صادر كرد 
ران آنها مي پرسيدند چه نوع بيماري در كشتي شيوع يافته ، تعداد مساف. صداي بلند به پرسشهاي ماموران مسلح قايق ، پاسخ داد 

ناخدا پاسخ داد سه مسافر دارند كه طبق برنامه در الدورادا . چند نفر ، تعداد بيماران چند نفر و امكان شيوع بيماري تا چه حد است 
سوار شده اند و هر سه نفر مبتال به وبا هستند ، ولي در انزواي كامل به سر مي برند و بيست و هفت نفر ملوان و كاركنان كشتي ، 

  .نها نداشته اندتماسي با آ
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فرمانده قايق قانع نشد و به آنها دستور داد خليج را ترك كنند و در آبهاي مرداب تا ساعت دو بعد از ظهر منتظر بمانند تا مكاتبات 
 ناخدا صدايي از خود در آورد و با حركت دست به سكاندار فرمان. معمول با مسئولين قرنطينه انجام و تصميمات مقتضي اتخاذ گردد 

  .داد دور بزند و به طرف مرداب برود

فرمينا دازا و فلورنتينا آزيرا كه همچنان بر سر ميز نشسته بودند ، حرف هاي رد و بدل شده را به خوبي مي شنيدند ، ناخدا با 
و رفتار تند و اخالق  .انگار اهميتي به رويدادهاي شكل گرفته نمي داد. خونسردي بر سر ميز نشست و به خوردن صبحانه ادامه داد

چهار تخم مرغ برايش در ظرفي . بي ادبانه او كه به شهرت ساير ناخداهاي كشتي هاي رودخانه اي لطمه مي زد ، كامال مشهود بود 
ابتدا آن را چند قسمت كرد و هر تكه را با مقداري سبزي به دهان گذاشت و با ولع شروع . نيمرو كرده و بر سر ميز گذاشته بودند

فرمينا دازا و فلورنتينو ازيرا همچنان بر سر ميز ساكت و آرام نشسته بودند و همچون دانش آموزاني كه منتظر . كرد به جويدن 
در هنگام گفتگوي او با فرمانده قايق گشتي ، هيچ حرفي نزدند . شنيدن نتيجه امتحانات از معلم هستند ، به ناخدا خيره مي نگريستند

ولي تپش قلب و متورم شدن رگ هاي شقيقه  .چگونه ادامه خواهد يافت و چه بر سرشان خواهد آمدو در واقع نمي دانستند ماجرا 
  . ناخدا نشان مي داد كه به آنها مي انديشد

در همان زمان كه تخم مرغ هاي نيمرو شده ، سبزي و يك قوري قهوه از دهان نا خدا پايين مي رفت ، كشتي به آرامي و در حاليكه 
نيلوفرهاي آبي با برگ هاي بزرگ به شكل قلب ، روي آب را . هاي بخار آن خاموش بود ، وارد مرداب شد آتشدان و ديگ 

پرندگان آبي و  .انواع ماهي هاي مرده بر اثر انفجار ديناميت توسط ماهيگيران ، سطح آب را رنگين نشان مي دادند. پوشانده بودند
نسيم منطقه كارائيب به آرامي مي وزيد و از پنجره كابين ها . ري راه انداخته بودندخاكي ، در آسمان پرواز مي كردند و هياهوي بسيا

  .به درون مي رفت

دهانه گل آلود رودخانه بزرگ ماگدالنا در سمت راست او ، تا انتهاي . نغمه سرايي پرندگان ، فرمينا داز ارا به هيجان در آورده بود 
حانه اش را تمام كرد ، براي پاك كردن دور لبانش ، پارچه رو ميزي را مورد استفاده قرار ناخدا پس از اينكه صب. دنيا امتداد داشت

سپس با خشم فراوات با خودش شروع به حرف زدن كرد و سخناني زشت و مبتذل به زبان آورد كه آبروي همه ناخداها را زير . داد 
  .ن نخواهد ماندمي دانست از پيامدهاي ناگوار نصب پرچم زرد ، مصو. سوال مي برد

سپس از پنجره سالن به قطب نماي بزرگ ، به افق . فلورنتينو آزيرا بدون اينكه چشم بر هم بزند ، به حرفهاي ناخدا گوش داد 
  .روشن ، به آسمان بدون ابر ماه دسامبر و به آبهايي نگريست كه براي كشتيراني ابدي آماده بودند

 
  : به ناخدا گفت

 
   .ا ادامه بدهيم و به الدورادو برگرديم از همان راهي كه آمده ايمبهتر است راهمان ر ‐

 
به شدت . صدايي تبرك يافته از اقتدار روح القدس . فرمينا دازا احساس كرد صداي مرد بسيار شبيه به دوران گذشته شده است 

ي مي توانسا موجب رهايي از تله اي شود كه تصميم فرمانده كشت. به چهره ناخدا نگريست و در انتظار واكنش او ماند . هيجانزده شد
   در ان گرفتار شده بود
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ناخدا نمي توانست فرمينا دازا را ببيند ، زيرا چنان از نيروي الهام بخش فلورنتينو آزيرا دچار شگفتي شده و مبهوت مانده بود كه جز

  با لحني خشك و آرام پرسيد. او ، به فرد ديگري توجه نداشت

  ي زنيد جدي است ؟حرفي كه م‐

  ‐:فلورنتينو پاسخ داد

  .روي حرفم ايستاده ام. از لحظه اي كه به دنيا آمده ام ، هرگز تا اين حد جدي نبوده ام

به. در آن لحظه ناخدا نگاهي به چهره فرمينا دازا انداخت و روي مژگان زن ، نخستين درخشش شبنمهاي زمستاني را مشاهده كرد
زندگي است كه« خيلي دير متوجه شد كه. نگريست و نيروز شكست ناپذير و عشق متهورانه را در چهره اش ديدفلورنتينو آزيرا

  «...حد و مرزي ندارد و نه مرگ

  :باز هم با حيرت فراوان پرسيد

  تا چه زماني مي توانيم به اين آمدن و رفتن ادامه بدهيم ؟‐

  .پنجاه و سه سال و نه ماه و چهارده روز پيش مي دانستفلورنتينو آزيرا پرسش اين پاسخ را از

:گفت

...!تا ابد‐




