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 :مقدمه مترجم

 ! عشق سرخ است"

 سرخ سرخ ، به رنگ خون ،

 با همان صالبت ،

 که از عقیق زخم سینه ،

 به بیرون مي تراود

 و شقایق و الله ،

 بر گستره زمین ،

 . ندمي پرورا

 ! عشق آبي نیست

 اگر اندوهي دارد ،

 میرا و فاني ،

 و شادیهایش اما ،

 ! جاوداني است

 هرگز نمي میرد ،

 جان مي بخشد ،

 و گاهي نیز،

 !جان مي ستاند

 ولي همیشه ،

 "زنده است

گابریل مارکز بر مفهوم این قطعه شعر گونه ، صحه مي گذارد و اگر نه در همه آثارش ، دست کم در 

 لهای وبا ، آنعشق سا

را به اثبات مي رساند. در داستانهایي که این نویسنده عصر حاضر در دو سده به رشته تحریر در 

 آورده ، عشق همواره زنده است. با

نگرشي بر آثار مارکز مي توان شخصیت های زنده ی دیگری را نیز یافت که در ماجراهای کتابهای 

 گوناگون او حضور دارند ، ولي

 . یه ی همیشه جاودان نوشته های این دردانه کلمبیایي استعشق دستما

اندیشه های مارکز به گونه ای است که هرگز کسي جز خود او ، نمي تواند در ذهن بپروراند و این از 

 شگفتیهای روزگار به حساب
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مي آید که انساني بتواند مطالبي را به تصویر بكشد که خوانندگان اثارش را به شگفتي و تحسین 

 .وادار سازد

به همین کتاب عشق سالهای وبا استناد کنیم . چگونه به ذهن کسي خطور میكند که بتوان شخصیت 

 های به ظاهر نخست داستان را با

آن همه دانش و آگاهي ، به گونه ای به قتل برساند که خواننده پس از چند بار مطالعه ی کتاب ، 

 متوجه شود که ماجرای آن به

تفاقي و غیر ارادی نیز پایه و اساسي جز عشق نداشته است ؟ چگونه مي توان در سادگي و کامال ا

 مدتي به اندازه نیم قرن ، احساسي

را زنده نگه داشت که آن را عشق مي نامند؟ چگونه مي توان زیباترین زن خو گرفته به زندگي 

 اشرافي را به آغوش مردی سپرد که

 زشتي چهره اش زبانزد خاص و عام است ؟

غلب رویدادهایي که در این کتاب و سایر آثار مارکز شكل میگیرد ، به گونه ای است که خواننده ا

 هرگز انتظار ندارد. با این حال

نویسنده از چنین توانایي یگانه ای سوء استفاده نمي کند و به جای دراز نویسي و پر کردن صفحات ، 

 خیلي زود از آنها مي گذرد و

 .رح مي دهد که شگفتي حاصل از آنها کمتر از بهت وقایع پیشین نیستماجراهای تازه ای را ش

گابریل گارسیا مارکز در عین واقع گرایي و شیوه کوبنده ای که در نویسندگي دارد ، همه لطایف این 

 جهاني را مي شناسد و چنان

با استناد به  آنها را به کار مي برد که گویي واقعا جزئي از زندگي موجودات کره خاکي است. باز هم

 همین کتاب از نوعي حیوان

دریایي نام مي برد که جنس مذکر ندارد ، ولي مي زاید و جلوه گری مي کند و هر چند نسل انسانها ، 

 نسل آن را از بین مي برند ،

 .ولي سراجام سر بر مي آورد و زندگي مي بخشد تا عشق بیافریند

 گارسیا

دازه کافي در گزینش افراد اختیار داشتند ، گابریل گارسیا مارکز به راستي اگر اهداکنندگان نوبل به ان

 برای هر یك از اثارش

بهترین انتخاب بود. او در آستانه صد سالگي قرار دارد . یك سده تنها زندگي کرده است . کاش یك 

 سده دیگر هم زنده بماند تا

او اعطا شده است ، از نظر مردم  افكار ناب خود را در معرض قضاوت عموم بگذارد و موهبتي را که به

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  5  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

 . پنهان نگاه ندارد

چهار داستان بلند نویسنده کلمبیایي ، چهار شاهكار به شمار مي آیند که در زمره آثار برتر جهان ، 

 اگر نه برترین ، قرار دارند. صد

ای از سال تنهایي ، عشق سالهای وبا ، پاییز پدر ساالر و گزارش یك آدم ربایي ، هر یك به گونه 

 .عشق مي گویند و از جاودانگي آن

 .داستان های کوتاه او نیز سرشار از عشق و امید به زندگي است

کتاب حاضر از متن اسپانیایي و به قلم گابریل گارسیا مارکز به فارسي برگردانده شده و خوشبختانه 

 بدون اجبار به ایجاد تغییراتي

تالش برای ارائه کاری مفید ، از خوانندگان فاضل  در نوشتار اصلي ، به چاپ رسیده است. به رغم

 خواهشمندم همچون همیشه گناه

اشكاالت موجود را ، نه به حساب نویسنده ، که بر عهده مترجم بگذارند و او را از اندیشه های 

 آموزنده و پند های منتقدانه خود بي

 .بهره نسازند

 کیومرث پارسای

 1فصل 

لخ بادام ، به طور ناخواسته عشق نا فرجام را در خاطرش زنده مي کرد. اجتناب نا پذیر بود . رایحه ت

 دکتر خوونال اوربینو ، بالفاصله

پس از ورود به خانه تاریك که هوایي مرطوب و سنگین داشت ، متوجه این امر شد. از او خواسته 

 بودند در اسرع وقت خود را به

رویدادی که روبرو شدن با آن در حرفة او عادی  آنجا برساند و تحقیقات الزم را در مورد یك قتل ،

 .شده بود ، به عمل بیاورد

خرمیاد سنت آمور ، از مهاجران آند و در زمره مجروحان جنگ بود. هر چند به شكل عكاسي آن هم 

 در زمینه کودکان اشتغال

استنشاق داشت ، ولي حریف همیشگي دکتر در بازی شطرنج به حساب مي آمد. ظاهرا مرگ او بر اثر 

 بخار سیانید صورت گرفته بود

 .و شاید به این ترتیب از رنج یادآوری خاطرات گذشته ، رهایي مي یافت

جسد خرمیا روی یك تختخواب سفری بود که همواره درآن مي خوابید. روی جسد پتویي انداخته 

 بودند . روی چهارپایه ای در کنار

قرار داده بودند که عكاس ، از آن برای تبخیر مواد  بستر ، وسایل آزمایشگاهي را در یك سیني بزرگ
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 شیمیایي سمي استفاده مي

کرد. جسد سگي سیاه و پشمالو که سینه ای سفید همچون برف داشت و به پایه تختخواب سفری 

 .بسته شده بود ، به چشم میخورد

 .همچنین چوب زیر بغل متوفي نیز در کنار جسد حیوان دیده مي شد

ریج بر تاریكي حكمفرما مي شد . آن اتاق در هم ریخته ، درو اقع هم اتاق خواب به سپیده دم به تد

 .حساب مي آمد و هم آزمایشگاه

نوری که از زیر پرده های پنجره به درون مي تابید به اندازه ای بود که دکتر بتواند حضور مرگ را 

 تشخیص بدهد. تقریبا همه

انده بودند و در نتیجه نور و به تبع آن ، هوای کافي در ان پنجره های اتاق را با پرده های ضخیم پوش

 محوطه وجود نداشت. روی

طبقات قفسه ای که در اتاق بود ، شیشه های آزمایشگاهي و بطری های گوناگوني به چشم مي خورد 

 . که هیچ کدام برچسب نداشت

بود ، دیده مي شد. سیني برنجي کج و معوجي هم زیر چراغي که با کاغذ قرمز رنگي محصور شده 

 سیني دیگری در کنار جسد قرار

داشت که ویژه داروهای ظهور عكس بود. تعدادی مجله و روزنامه قدیمي نیز در اطراف در کنار تعداد 

 زیادی شیشه عكاسي و چند

صندلي شكسته پراکنده شده بود . آنچه موجب جلب نظر مي شد ، تمیز و براق بودن همه وسایل و 

 تاق بود . هر چندلوازم داخل ا

پیش از زمن حضور دکتر ، پنجره باز شده و هوای تازه به درون آمده بود ، ولي فردی دارای شامه قوی 

 ، به راحتي میتوانست رایحه

تلخ بادام را احساس کند و به یاد خاموش شدن عشقي نا فرجام بیفتد. دکتر خوونال اوربینو آن مكان 

 را مناسب مرگ عاشقانه نمي

 .، ولي در عین حال در هم ریختگي اتاق را نیز به مشیت الهي نسبت نمي داد دانست

یك مامور پلیس که احتماال کارآگاه بود ، با مردی جوان که دوران انترني را در دانشكده پزشكي مي 

 .گذراند در آنجا حضور داشتند

منتظر ورود دکتر اوربینو مانده همین دو نفر پنجره اتاق را باز گذاشته ، روی جسد را با پتو پوشانده و 

 بودند . آنها با مشاهده دکتر ،

با احترام به او سالم کردند و خوش آمد گفتند . لحن کالم آنان ، بیش از آنكه نشاني از بزرگداشت 

 داشته باشد ، همدردی آنها زا در
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 یمیتي که میانمورد رویداد اسفناکي که شكل گرفته بود ، بیان مي کرد. تقریبا همه از میزان صم

 دکتر و خرمیاد سنت آمور برقرا بود

آگاهي داشتند . دکتر خوونال اوربینو ، با آن دو نفر دست داد ، یعني همان کاری که هر روز پیش از 

 تدریس در کالسهای دانشكده

پزشكي ، در مورد همه دانشجویان انجام مي داد. آنگاه به سوی جسد رفت و پتوی روی آن را با 

 ست و اشاره به گونه ایانگشت ش

کنار زد که نگار شاخه گلي را از زمین بر مي دارد . حوه عمل او اجرای مراسم مذهبي را در ذهن 

 تداعي مي کرد. جسد برهنه خرمیاد

سنت آمور با شچماني باز و همچون چوبي خشكیده نمایان شد. رنگ پوستش کبود شده و بسیار 

 رپیرتر از زماني که زنده بود ، به نظ

مي رسید . مردمك چشمانش مي درخشید و موهای سر و ریشش زرد شده بود. جای بخیه های ناشي 

 از عمل جراحي روی شكمش

دیده مي شد. استفاده مدارم از چوب زیر بغل موجب عضله آوردن شانه هایش شده بود و به او حالتي 

 از بردگان پاروزن کشتي های

پاهایش شباهت زیادی به پاهای الغر و ضعیف کودکان  بادباني قدیمي مي بخشید . در عین حال

 گرسنه داشت. دکتر خوونال اوربینو

با اینكه بیماران زیادی را درمان کرده و با صحنه های دلخراش بسیاری در زندگي مواجه شده بود که 

 حتي منجر به مرگ شده بود

 : ار با خود حرف مي زد گفتبه گونه ای بي سابقه دچار اندوه و ناراحتي شد . در حالتي که انگ

 ...ای لعنتي ! دیگر دوران بد به تدریج تمام مي شد -

آنگاه پتو را روی جسد کشیذ و کوشید بر خود مسلط شود. سال گذشته دکتر هشتادمین سالگرد 

 . تولد خود را جشن گرفته بود

را نكرد و در عوض قصد داشت در همان مراسم ، بازنشستگي خود را نیز اعالم کند ، ولي این کار 

 : اظهار داشت

پس از مرگ فرصت زیادی برای استراحت دارم ، هر چند که هنوز برای مردن هم تصمیم نهایي را  -

 .نگرفته ام

علیرغم از دست دادن شنوایي گوش راست و لرزشي که در پاهایش در هنگاه راه رفتن ایجاد مي شد 

 و به همین دلیل از عصایي

ه مي کرد ، همواره کت و شلوار نخي خوشدوخت و مرتبي مي پوشید و همچنین دسته نقره ای استفاد

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  8  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

 در دوران جواني ، ساعتي طالیي

را در جیب پیش سینه مي گذاشت که زنجیر طالیي آن از سوی دیگر سینه اش به این جیب مي آمد. 

 ریشي کوتاه و مروارید رنگ

جلوگیری از فراموشي ذهني مطالبي را که  همچون موهایش که شانه زده و مرتب بود داشت. به منظور

 ضروری بودند ، روی

کاغذهای کوچكي مي نوشت ، ولي پس از مدتي ، همه این یادداشتها با هم مخلوط مي شدند و 

 کارآیي خود را از دست مي دادند ،

ر درست مثل وسایل پزشكي ، شیشه های دارو ، و سایر ابزارهایي که مورد استفاده قرار مي داد و د

 کیف دستي طبابت در هم ریخته

بود . او بزرگترین ، مسن ترین ، باهوش ترین و مقبول ترین پزشك منطقه به شمار مي آمد ، ولي 

 متاسفانه به اندازه لیاقتش ، مورد

توجه محافل عمومي قرار نگرفته بود. دستوراتي که در مورد جسد برای مامور پلیس و پسر دانشجو 

 .یق بودصادر کرد ، صریح و دق

نیازی به کالبد شكافي احساس نمي شد زیرا رایحه موجود در فضای اتاق ، دلیل واقعي مرگ خرمیا 

 : دسنت آمور را روشن مي کرد

 ... مرگ ناشي از بخار سیانید که در نتیجه ترکیب با سایر اسیدهای به کار رفته در ظهور عكس -

اد بود که کسي به خود اجازه نمي داد ، آن رویداد را البته تجربه متوفي در این زمینه به اندازه ای زی

 اتفاقي تلقي کند. مامور پلیس در

اجرای دستور دکتر ، اندکي دچار تردید شد ، ولي خوونال اوربینو ، با قاطعیتي که از ویژگي های 

 بارزش به حساب مي آمد ، پس از

 : قانع کردن مرد جوان افزود

 . د من باید جواز دفن را صادر کنمدر ضمن اینكه فراموش نكنی ... -

دانشجوی جوان پس از شنیدن دستور دکتر ، اندکي دچار نا امیدی شد . او هرگز فرصتي برای 

 مشاهده تأثیر سیانید طال بر جسد

یك انسان نیافته بود. دکتر خوونال اوربینو نیز از اینكه تا آن روز جوان را در دانشكده پزشكي ندیده 

 . ول از لهجهبود ، تعجب کرد 

او حدس زد که از اهالي مناطق آند به حساب مي آید و به تازگي به شهر آمده است. به همین دلیل ، 

 برای دلگرمي پزشك جوان

 : گفت ، گفت
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طولي نخواهد کشید که کسي به خاطر شكست در عشق ، خودکشي خواهد کرد و تو فرصتي کافي  -

 برای بررسي جسد خواهي

 .داشت

وجه شد که در میان تعداد زیادی خودکشي که در طول دوران خدمت به خاطر مي آورد ، بالفاصله مت

 این آخری ، تنها مورد بر اثر

 : سم سیانید بوده و تازه آن هم به خاطر شكست در عشق نبوده است. بنابراین ادامه داد

 .ستال وجود دارداگر با چنین موردی برخورد کني ، متوجه مي شوی که در قلب آنها تكه های کری -

آنگاه به مامور پلیس با همان لحني که همیشه با زیردستانش حرف مي زد ، دستور داد مراحل قانوني 

 را هر چه زودتر انجام دهد تا

مراسم خاکسپاری همان روز عصر انجام گیرد. دکتر میخواست او را در گورستان مقدس کلیسا به 

 .خاك بسپارد

 .بت میكنمدر این مورد با شهردار صح -

به خوبي مي دانست که خرمیا دسنت آمور علیرغم پول زیادی که از طریق هنر عكاسي به دست مي 

 آورد ، زندگي ساده ای داشته

است. بنابراین تردیدی نداشت که در داخل یكي از کشوهای میز کارش ، پول کافي برای مخارج کفن 

 و دفن وجود دارد. با این حال

 : گفت به مامور و پزشك جوان

اگر پولي در کشوهای میز پیدا نكردید ، زیاد مهم نست چون خودم پرداخت همه هزینه ها را بر  -

 .عهده مي گیرم

سپس به مامور پلیس گفت به خبرنگاران اطالع دهد که مرگ عكاس ، طبیعي بوده است . البته قلبا 

 مي دانست دلیل اصلي مرگ ،

 .ردبیشتر رضایت خبرنگاران را جلب خواهد ک

در صورت لزوم با اسقف اعظم هم صحبت مي کنم مامور پلیس که مردی جدی ووظیفه شناس بود مي 

 دانست احساس مسئولیت

 .دکتر, دلگیری اطرافیان را فراهم خواهد ساخت

با این حال مجبور بود علیرغم میل باطني وبه دستور دکتر مراحل قانوني را چنان با سرعت انجام 

 خاکسپاری به دهد که انجام مراسم

 . تعویق نیافتد

در ضمن تردیدی نداشت که دکتر هیچ تمایلي برای صحبت کردن با اسقف اعظم ندارد, ولي مجبور 
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 .است نزد او برود

مامور پلیس به خود جسارت داد تا دلیل خاکسپاری متوفي را در کلیسای مقدس کلیسا بپرسد هر 

 چند این کار را با پرسشي غیر

 .دمستقیم انجام دا

 ....شنیده ام که متوفي مردی قدیس بوده

 :دکتر اوربینو سر تكان داد و گفت

از ان مهمتر.. امری نادر..قدیسي قهرمان..ولي این موارد به خداوند مربوط میشود و خودش میداند 

 .وبندگانش

در آن سوی شهر در مسافتي دور ناقوسهای کلیسای بزرگ شهر مستعمره نشین,مردم را دعوت به 

 .ر در مراسم مقدس کردحضو

دکتر خوونال اوربینو, عینك دارای قاب طالیي خود را بر چشم نهاد.ساعت طالیي وظریف متصل به 

 زنجیر طالیي را از جیب کتش

بیرون آورد فشار اندکي به دکمه کوچك روی ان داد, درپوش منقوش ساعت را باز کرد وبا نگاهي که 

 به عقربه ها انداخت,متوجه

 .روع مراسم مذهبي پنجاهه گلریزان چیزی نمانده استشد که به ش

در اتاق دوربین عكاسي بزرگي روی سه پایه ای چرخدار نصب شه بود درست همچون دوربینهایي که 

 در پارکها مورد استفاده قرار

مي گرفت دیوار مقابل دوربین در واقع پشت زمینه عكس را نشان مي داد منظره دریا را که با رنگ و 

 نقاشي شده بود بر خودروغن 

داشت .سایر دیوارها نیز مزین به عكسهای کودکان در مراسم گوناگون,همچون نخستین سال اجرای 

 مراسم مذهبي , مراسم ویژه با

لباسهای سنتي و مراسم تولد همراه بود دکتر اوربینو در ساعات غیر اداری وبیكاری معموال برای بازی 

 شطرنج به آنجا مي رفت وبه

كسها که به تدریج همه دیوارها رو مي پوشاند مي نگریست واغلب به این امر مي اندیشید که ان ع

 صاحبان ناشناس عكسها در آینده

ای نه چندان دور که خاکستر های جسد خودش نیز نابود شده همه شهرها را به فساد وتباهي خواهد 

 .کشاند

ق به دریانوردان یك صفحه شطرنج با روی میز در کنار ظرف سفالین حاوی چند پیپ قدیمي متعل

 تعدادی مهره به چشم مي
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 .خورد.معلوم بود که بازی ناتمام مانده است ولي سفید بختي برای بردن نداشت

دکتر اوربینو نتوانست در برابر وسوسه بررسي و تحلیل بازی نمیه تمام مقاومت کند.البته مي دانست 

 بازی مربوط به بازی شب

رمیا دسنت آمور هر شب الاقل با سه نفر شطرنج بازی مي کرد ولي همواره پس گذشته است, زیرا خ

 از پایان آخرین بازی صفحه

شطرنج و مهرههای آن را در جعبه مخصوس مي گذاشت و در کشو میز قرار مي داد.در ضمن دکتر 

 اوربینو متوجه شد که مقتول با

 :را مي باخته است.با خود گفت مهره سفید بازی مي کرده در ادامه کار بدون تردید بازی

اگر جنایتي روی داده باشد مدرك خوبي در دست داریم تنها یك نفر را مي شناسم که چنین ماهرانه 

 بازی کند و دام گسنتری را به

 .این زیبایي بلد باشد

تصمیمي داشت حتي به بهای از دست دادن جانش به پاسخ این معما پي ببرد که چگونه آن پیاده رام 

 دني که معموال تا اخریننش

قطره خون وتا تسلیم یا پیروزی کامل به بازی ادامه میداد این بار آخرین بازی زندگي خود را ناتمام 

 .گذاشته است

شبگرد محله در ساعت شش صبح ئ در اخرین گشت متوجه یادداشت کوچكي شد که روی در خانه 

 چسبانده بودند:بدون در زدن

 .طالع بدهیدوارد شوید وبه پلیس هم ا

مدتي بعد مامور پلیس وپزشك جوان از راه رسیده ورایحه تلخ عطر بادام را استشمام وبه دنبال منبع 

 گشته بودند.مرد جوان با« آ

مشاهده بازی ناتمام شطرنج محو مهره ها شد مامور پلیس نیز روی میز در میان کاغذها نامه ای را 

 یافت که نشاني دکتر خورنال

پاکت به چشم مي خورد پاکت را چنان الك ومهر کرده بودند که باری گشودن آن چاره اوربینو روی 

 .ای جز پاره کردن نبود

 .دکتراوربینو پرده ضخیم وتیره رنگ را از مقابل پنجره کنار زد تا نور بیشتری به درون بتابد

 .ت پر بودگاه به متن نامه نگاهي انداختمطالب خوانا نوشته شده بود و هر دو طرف صفحا«آ

پس از مطالعه نخستین جمالت ناگهان به یاد آورد که اگر نامه را به سرعت نخواند هرگز به مراسم 

 پنجاه گلریزان نخواهد رسید

بنابراین عجوالنه متن را مطالعه کرد به طوریكه گاهي برای درك مطالب ناچار بود چند صفحه به عقب 
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 برگردد.پس از پایان کار

ه انگار از مكاني دور دست واز اعماق تاریخ بازگشته است.هر چند کوشید خود چنان حالتي داشت ک

 را بي تفاوت نشان دهد ولي

نشانه های اندوهي ژرفدر چهره اش پدیدار شد لبانش همچون پوست جسد کبود شده بود و هنگامي 

 که مي خواست نامه را تا کند

ه حضور مامور پلیس وجوان پزشك شد با در جیب بگذارد انگشتانش آشكارا مي لرزید ناگهان متوج

 حالتي محزون به آنها لبخند زد

 :وگفت

 .مطلب خاصي نیست اخرین سفارش یا در واقع وصیت نامه او بود

هر چند نیمي از سخنانش راست بود ولي آن دو نفر همه را درست پنداشتند.زیرا دکتر بالفاصله از 

 آنها خواست موزاییكي راکه به

ود بیرون بیاورند واز زیر ان دفترچه ای قدیمي را بیرون بیاورند رمز گاو صندوق در زمین نچسبیده ب

 دفترچه ای قدیمي نوشته شده

بود پس از گشودن گاو صندوق مبلغي را که انتظار داشتند نیافتند ولي به هر حال برای تامین هزینه 

 کفن ودفن ومخارج جانبي کافي

 .بود

 :به مراسم نخواهد رسید بنابراین به آنها گفت دکتر اوربینو مي دانست که دیگر

سومین بار است که به دلیل کارهای شخصي نمي توانم به مراسم روز یكشنبه برسم ولي خداوند 

 شرایط را درك میكند وعذر مرا مي

 .پذیرد

جا را برای «به این ترتیب چند دقیقه دیگر ماند وعلیرغم تمایلش برای اطالع دادن به همسرش آ

 دادن کارهای مهمتری ترك انجام

 .کرد

مي بایست به مهاجران کارائیب اطالع بدهد در صورت تمایل برای آخرین وداع با متوفي در اتاق کار 

 .او حضور یابند

از سوی دیگر خبر کردن دوستان شطرنجباز نیز از اهمیت زیادی برخوردار بود در میان آنها از 

 کارگران ساده وناشناس تا افراد

وجود داشتند که میخواستند در مراسم خاکسپاری شرکت کنند پیش از خواندن نامه  حرفه ای

 متوفي مایل بود به عنوان نخستین فرد
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در مراسم خاکسپاری حضور یابد ,ولي پس از مطالعه متن آن دچار تردید شده بود در نهایت تصمیم 

 گرفت حلقه گلي برایش

 لحظات عمر از اعمال گذشته توبه کرده باشد بفرستد.امیدوار بودخرمیا دست آمور در اخرین

 .مراسم خاکسپاری در ساعت پنج بعد از ظهر انجام مي شد.زماني مناسب ر آخرین ماههای گرم سال

در این صورت مي توانست با خیال راحت در مهماني بهترین شاگردش السیدس اولیوه یا حضور یابد 

 دکتر جوانتر بیستو پنجمین

 .را جشن گرفته و استادش را به صرف ناهار دعوت کرده بودسالگرد ازدواج خود 

دکتر اوربینو پس از پشت سر گذاشتن سالهای آشفته اوایل زندگي چنان به محبوبیت وخوشنامي 

 رسیده بود که در سراسر ناحیه بي

 .همتا بود

د .برومید معموال با دمیدن سپیده از خواب بر میخواست و دور از چشم دیگران داروهایش را مي خور

 پتاسیم برای تقویت

روحیه,سالیسات برای تسكین درد استخوانها در هنگام بارندگي یا رطوبت هوا,قطره ارگوسترول برای 

 رفع سرگیجه وبالدونا برای

خواب راحت همیشه به بیمارانش توصیه میكرد که از مصرف داروهای گوناگون وفراوان خودداری 

 کنند به همین دلیل به منظور

را به بیني نزدیك مي کرد «بر هراس خود تكه ای کافور در جیب گذاشت که هر ساعت یك بار آ غلبه

 .و بو مي کشید

هر روز پیش از رفتن بر سر کالسهای صبح یك ساعت در اتاق کارش مطالعه میكرد وسپس در ساعت 

 هشت بر سر کالس درس

 .حاضر مي شد

ا تا یك روز پیش از مرگ به طور مداوم انجام او استاد پزشكي عمومي در دانشكده بود وتدریس ر

 .داد

به انداز ای مشتاق کتاب بود که یك کتابفروشي در پاریس آخرین اخبار منتشر شده را از بارسلونا 

 دریافت میكردو برایش ارسال

مي کرد.البته اشتیاقي را که به مطالعه کتابهای نوشته شده به زبان فرانسوی داشت ,به زبان 

 .نشان نمي داد اسپانیایي

همه کتابها را پس از خواب نیمروزی به مدت یك ساعت ,یك یا دو ساعت پیش از خواب شبانه مي 

 خواند پس از مطالعه صبحگاهي
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 .از پنجره دستشویي به بیرون مینگریست ومدت پانزده دقیقه نفس عمیق میكشید

ا هوای آنسو تازه تر وخنكتر همیشه به سمتي مي ایستاد که صدای نغمه سرایي خروسها مي آمد زیر

 .بود

سپس دوش مي گرفت ریشش را مرتب مي کر به سیبیلهایش حالت مي داد به بدنش ادکلن فارینا مي 

 زد کت وشلوار وجلیقه سفید

بر تن مي کرد کاله سبكي بر سر میگذاشت و چكمه هایش را مي پوشید در هشتاد ویك 

 سالگیهمچنان روحیه شاداب و حرکات نرم

 .ا پس از بازگشت از پاریس در دوران همه گیری وبا حفظ کرده بودخود ر

نحوه ارایش موهایش هیچ تغییری با دوران جواني نكرده ولي رنگ آن نقرهای شده بود بدون اینكه از 

 پرهیز غذایي تخلف کند به

 اندازه کافي صبحانه مي خورد به منظور برطرف ساختن ناراحتي معده افسنطین مي خورد در هر

 وعده غذایي تكه ای سیر را با

مقداری نان مي جوید تا مانع سكته قلبي شود .پس از پایان کالس ها نیز معموال در کارهای اجتماعي 

 یا خدمات کلیسایي یا امور

 .هنری شرکت میكرد

ناهار را همیشه در خانه مي خورد و پس از آن در حدود ده دقیقه درایوان ، به خواب نیمروزی فرو 

 و در عین حال به میرفت

وراجیهای مستخدمه های جوان که زیر درخت انبه نشسته بودند ،صدای فروشندگان دوره گرد 

 خیابان و صدای گوشخراش موتور

کشتیها و قایقها گوش میداد و رایحه ی سوخت موتور ها را که موجب الودگي فضا مي شد ، اسشمام 

 میكرد .در واقع مجبور به تحمل

سرو صدا بود .پس از برخواستن از خواب نیمروزی به مطالعه کتاب هایي که تازه به  فضای آلوده و پر

 دستش رسیده بود مشغول

مي شد و سپ به طوطي خانگي و دست اموزش ،زبان انگلیسي و آواز یاد میداد .این طوطي مورد 

 توجه همه اهالي محل زندگي او بود

ه خنك مي نوشید و عازم عیادت بیماران مي شد در ساعت چهار بعد از ظهر، یك لیوان بزرگ نوشاب

 البته شهر به اندازه ای امن بود

 .که هر کس مي توانست با آرامش خیال ،هر جا که میخواهد برود

پس از نخستین بازگشتش از اروپا ، برای رفت و آمد در شهر فقط از کالسكه بزرگ کروك دار 
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 خوانوادگي که دو اسب سرخ آن را

تفاده میكرد ، ولي مدتي بعد دریافت که این وسیله نقلیه ، دیگر کارآیي ندارد ، مي کشیدند ، اس

 بنابراین استفاده از آن را کنار

گذاشت و کالسكه ای را انتخاب کرد که یك اسب ان را مي کشید در آن دوران دیگر کسي سوار بر 

 کالسكه نمي شد و چنین وسیله

اجساد به کار مي رفت. با این حال دکتر به منظور لجبازی ای تنها برای سرگرمي گردشگران ، یا حمل 

 و مبارزه با نوگرایي ، به عمد

سوار بر آنها مي شد .هر چند هنوز باز نشسته نشده بود ولي به خوبي میدانست که تنها به منظور 

 مداوای بیماران العالج ، به خانه ها

ب مي آمد زیرا او را فردی متخصص و بي دعوت مي شود البته همین امر برایش نوعي افتخار به حسا

 نظیر تلقي میكردند .در واقع

تنها یك نگاه به بیماران کافي بود تا مرض را تشخیص بدهد .دکتر اعتقادی به استفاده از دارو های 

 جدید و عمل جراحي نداشت

 :اصوال جراحي را خطرناك میدانست و به هر پزشكي برای این کار اعتماد نمي کرد. مي گفت

 . چاقوی جراحي ، بزرگترین الگوی ناتواني در مداوای بیماران است -

همه داروها را سمي میدانست و هفتاد درصد از غذاهای متداول را عامل مرگ زودرس معرفي میكرد 

 :اغلب در کالس درس میگفت

 .تنها دارو هایي تاثیر دارند که تعداد اندکي از پزشكان آن را مي شناسند -

ان را به اندازه ای واال در نظر میگرف که حدی برآن متصور نبود و عقیده داشت که انسان جایگاه انس

 ، حاکم بر سرنوشت خویش

 :است. خود را نیز در چنین جایگاه واالیي مي دید مي گفت

عامل مرگ هر انساني ، خود اوست . کاری که از دست ما بر مي آید ، کمك کردن به او برای ترك  -

 بدون هراس از درداین دنیا ، 

 . و رنج است

علیرغم این باور های قدیمي و اعتقاد به فرهنگ عامیانه ، شاگردان جدید و قبلي ،همواره با او 

 مشورت میكردند ، زیرا خالقیتي را در

نهاد استادشان مي دیدند که به ان بینش شفا بخش نام داده بودند . تردید نبود که او را پزشكي 

 ه حساب ميگرانقدر و حاذق ب

آوردند اغلب بیماران دکتر ، از افراد طبقه ممتازو ثروتمند بودند و در خانه های مجلل و قدیمي واقع 
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 در ناحیه اعیان نشین شهر مي

 .زیستند

برنامه روزانه دکتر به اندازه ای دقیق و منظم بود که اگر کاری اضطراری پیش مي آمد ، همسرش مي 

 دانست در چه ساعتي در

و چگ.نه مي توان به او دسترسي پیدا کرد .در دوران جواني ، پیش از آمدن به خانه ، مدتي کجاست 

 در کافه پاروکیا(محله) مي ماند

و با دوستان پدر همسرش ، یا مهاجراني که از اهالي کاراییب بودند ، شطرنج بازی مي کرد .البته از 

 آغاز قرن بیستم به بعد ، دیگر به

 .وض مسابقاتي در محله های گوناگون ، زیر نظر باشگاه اجتماعي برگزار مي کردآن کافه نرفت و در ع

در همان زمان با خرمیا دسنت آمور آشنا شد .این مرد مهاجر که تنها سه ماه از ورود او مي گذشت ، 

 علیرغم از کار افتادگي زانو و

این بود که هیچ کس پیش از شروع کار عكاسي ،چنان شهرتي بدست آورد که نظیر نداشت .دلیل 

 قادر به شكست دادن او در بازی

شطرنج نبود . همه کساني که کمترین اشنایي با این بازی داشتند ، با او مسابقه داده و شكست 

 خورده بودند.مالقات با خرمیا ، از نظر

در  خوونال اورمینو ، نوعي معجزه به حساب مي آمد ،زیرا دکتر به شطرنج عالقه زیادی داشت و چنان

 این زمینه پیشرفت کرده بود

که در سراسر شهر ، حریفي نمي شناخت و رقبای مشهور پیشین قادر به ارضای خواسته های او در 

 .بازی شطرنج نبودند

خوشبختانه خرمیا دسنت آمور همان حریفي بود که دکتر انتظار داشت .به همین دلیل بدون اینكه 

 گذشت او را مورد بررسي قرار

دریابد که چگونه با فالکت و یاس به آنجا امده است ، به حمایت از فرد تازه وارد پرداخت در  بدهد ، یا

 نهایت نیز پول کافي در

اختیار خرمیا قرار داد تا بتواند وسایل الزم برای تاسیس آتلیه عكاسي را خریداری کند .البته خرمیا 

 دست آموز پس از گرفتن

دهي را آغاز کرده و تا تصفیه حساب کامل ، به این کار ادامه نخستین عكس از مشتری ،بازپرداخت ب

 . داد

این ارتباط صمیمانه و سرشار از اعتماد ، تنها به خاطر شطرنج بود در اوایل کار ، بازی را در ساعت 

 هفت و پس از صرف شام آغاز
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ف را مي کرد مي کردند .البته روزهای نخست ،خرمیا دسنت آمور علیرغم برتری کامل ، مالحظه حری

 و اجازه میداد دکتر از

تفكراتش استفاده کند .ولي مدتي بعد ، یا تمام قدرت ، تمام اندیشه هایش را تحمیل مي کرد .دکتر 

 نیز پس از چند سال ، چنان

 . پیشرفت کرد که معموالً نتیجه نهایي بازی های آن دو نفر مساوی مي شد

نته ، یك سینمای تابستاني ( در فضای آزاد) در ان محله در آن زمان فردی به نام دون گالیله نودا ک

 تاسیس کرد و خرمیا دسنت

آمور که عاشق سینما بود ، اغلب ائقات را به تماشای فیلم مي گذراند . به همین دلیل بازی ، بازی 

 شطرنج میان او و دکتر محدود به

یا و خوونال چنان صمیمي شده شب هایي مي شد که در آن سینما فیلم تازه ای نشان نمي دادند.خرم

 بودند که معموال با هم به سینما

مي رفتند .البته همسر دکتر هرگز همراه انان نمي رفت ، زیرا حوصله پیگیری موضوع فیلم را نداشت 

 و در عین حال ،خرمیا دسنت

 .آمور را شایسته مصاحبت و رفاقت نمي دانست

تفاوت بود .به کلیسا مي رفت تا در مراسم مذهبي روز های یكشنبه برنامه کاری و تفریحي دکتر م

 دسته جمعي شرکت کند .پس از

بازگشته به خانه در ایوان مینشست کتاب مي خواند و استراحت مي کرد .روز های تعطیلي آخر هفته 

 به ندرت به عیادت بیماران مي

مسوولیت های  رفت مگر اینكه با وضعیت اظطراری مواجه باشد .از چند سال پیش ،از پذیرفتن

 اجتماعي و فوق برنامه خودداری

 .کرده بود

مراسم پنجاهه با دو رویداد غیر منتظره همزمان شد: نخست مرگ ناگهاني یكي از دوستان ،و سپس 

 مراسم بیست و پنجمین سالگرد

ازدواج یكي از شاگردان سابق .علیرغم تمایل دکتر برای استراحت در خانه ، پس از دریافت جواز 

 خرمیا دسنت آمور ،دفن 

 .کنجكاوی موجب شد به مراسم سالگرد ازدواج برود

بالفاصله پس از سوار شدن بر کالسكه ، بار دیگر نامه خرمیا را از جیب بیرون اورد و مرور کرد و 

 سپس از کالسكه ران خواست او را

اور بود که به مكاني ناشناخته در محله قدیمي بردگان ببرد .فرمان چنان غیرمنتظره و شگفت 
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 کالسكه ران تصور کرد اشتباه شنیده

است ، به همین دلیل برای اینكه سوء تفاهمي پیش نیاید ،دوباره پرسید کجا باید برود اشتباه نمي 

 کرد نشاني کامال واضح و آشكار

بود.احتماال نویسنده نامه به خوبي ان محل را مي شناخت دکتر دوبار چند جمله نخست نامه را خواند. 

 فشاگری های ناگوار ، ميا

توانست سرنوشت او را ،حتي در آن سن و سال تغییر بدهد البته تا اندازه ای نیز احتمال مي داد 

 اوهام و هیجانات مردی در حال نزع

 .،موجب چنین تحلیل هایي شده باشد

رد .کالسكه هوا در آن روز از صبح زود ابری و سرد شد ، ولي به نظر نمي رسید پیش از ظهر باران ببا

 ران کوتاهترین مسیر را

برگزید و از جاده پر از دست انداز شهر مستعمره نشین سابق به پیش رفت.در راه با گروه هایي از 

 مردم مواجه شد که از مراسم

پنجاهه باز مي گشتند.در چنین مواقعي مجبور بود به منظور جلوگیری از رم کردن اسب از پیشروی 

 توقفخودداری و در گوشه ای 

کند تا انها رد شوند خیابانها با گل و کاغذ های رنگي تزیین شده بود .دختراني که از دامن های چین 

 دار و چتر های رنگي استفاد مي

کردند روی بالكن های دو طرف خیابان ایستاده بودند و رفت و امد مردم و نظم گروه نوازندگان را 

 تماشا مي کردند .در میدان اصلي

ای از حضرت مسیح پشت درختان نخل و حباب های بزرگ چراغ های خیابان به زحمت شهر محسمه 

 دیده مي شد رفت و امد بر

اثر ازدحام جمعیت تقریبا متوقف شده بود و در کافه پاروکیا حتي یك صندلي خالي برای نشستن 

 نبود

هر نیز بي تي در تمام شتنها کالسكه تك اسبي خیابان متعلق به دکتر اوربینو بود .این وسیله نقلیه ح

 نظیر و انگشت نما بود .کروك

چرمي واکس خورده و براق ، لوله هاو بست های برنزی که از زنگ زدن در ان هوای سرشار از نمك 

 مصون مانده بودند ،چرخ ها و

سایر قسمت های چوبي درخشان و سرخ رنگ ، و سایر ویژگي هایي کهشكوهي یگانه به کالسكه مي 

 گران را به یادداد و تماشا

لژهای سالن اپرای وین مي انداخت. از آن گذشته در دوراني که مردان خوش سلیقه نیز پوشیدن 
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 پیراهن سفید را برای رانندگان

کالسكه به منظور نشان دادن تشخص ، کافي مي دانستند ، دکتر همواره به کالسكه ران خود دستور 

 مي داد همان کت و شلوار مخمل

شد که از روز نخست برایش خریده بودند و کالهي را بر سر بگذارد که او را شبیه به مستعمل را بپو

 .بازیگران صحنه سیرك مي کرد

 .حتي اگر این کار با شرایط زماني و مكاني تابستانهای گرم کارائیب مناسبتي نداشت

با اینكه مي دانست دکتر خوونال اوربینو به رغم دارا بودن شناخت کافي و عالقه فراوان به آن شهر و 

 یكشنبه ها بسیار شلوغ و پر

رفت و آمد است ، معموال در خیابانها مي گشت و هیچ دلیلي هم برای این کار نداشت. در آن روز هم 

 درست در وسط جمعیت گرد

آمده در خیابان ، در بخش مربوط به بردگان به پیش مي رفت .برای یافتن خانه مورد نظر کالسكه ران 

 توقف کند ومجبور شد 

 .نشاني را از رهگذران بپرسد

کالسكه پس از مقداری پیشروی به ناحیه ای رسید که بوی ناخوشایندی به مشام مي رسید . آنجا 

 نزدیك مرداب های حومه شهر

واقع شده بود و دکتر اوربینو بالفاصله دریافت رایحه ای که معموال شبها به دلیل وزیدن باد فضای 

 مي گیرد ، ازخانه اش را در بر 

کجاست. همین بو با رایحه گلهای یاس کاشته شده در مقابل ایوان در هم مي آمیخت . از طریق 

 پنجره باز به داخل اتاق نفوذ مي

کرد و سنگیني و تندی آن ، مشام را مي آزرد . تازه تنها این رایحه نبود که مخل آرامش دکتر مي 

 شد ، خانه او درم نطقه ای واقع

ه مخلوطي از آب و خون از کشتارگاه شهر در نهرهایش جاری مي شد معموال الشخورها به شده بود ک

 منظور دستیابي به آشغال

گوشت های موجود در آب ، در آنجا با هم مي جنگیدند. در حالیكه در ناحیه اعیان نشین شهر که 

 اغلب خانه هایش آجری بود ،

 چنین پدیده هایي وجود نداشت

تر با کالسكه به آن رسید ، همه ی خانه ها از چوبهای ترك خورده و فاسد درست در محله ای که دک

 شده بودند و سقف هایي از

حلبي داشتند . پایه های خانه ها روی تپه هایي خاکي قرار گرفته بود تا در مواقعي که فاضالب رو باز 
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 ساخته شده توسط اسپانیایي ها

چیز در آن ناحیه ، پست و ویرانه به نظر مي رسید . با این طغیان کند ، به زیر آب فرو نروند . همه 

 حال هر رهگذری مي توانست به

وضوح صدای موسیقي را از داخل میخانه های کثیف ، بشنود . این موسیقي ، مخصوص مراسم جشن 

 . مذهبي فقرا بود

دنبال کالسكه مي در لحظاتي که به دنبال خانه مي گشتند ، عده ای از کودکان با لباسهای پاره به 

 دویدند و کالسكه ران را به خاطر

لباس و کالهش مسخره مي کردند . راننده مجبور شد با استفاده از شالقي که در دست داشت ، آنها 

 . را از اطراف کالسكه براند

دکتر اوربینو تالش کرده بود دیدار از آن خانه به صورت محرمانه انجام شود ، ولي خیلي زود متوجه 

 که این تالش بیهوده است ،شد 

زیرا فردی در سن و سال او ، اصوال نمي توانست توجه دیگران را جلب کند . بنابر این احساس کرد 

 . نیازی به پنهان کاری نیست

وضعیت ظاهری خانه ، هیچ تفاوت آشكاری با خانه های محقر همسایه نداشت ، ولي پرده های توری 

 آویخته به پنجره ها و همچنین

ر ورودی حیاط که احتماال از کلیسایي قدیمي و بزرگ به سرقت رفته بود ، توجه رهگذران را جلب د

 مي کرد . کالسكه ران توقف

کرد ، پیاده شد و کوبه در را به صدا در آورد . پس از این که اطمینان یافت درست آمده است ، باز 

 گشت و به دکتر اوربینو اطالع

 . ا از کالسكه پیاده شودداد و سپس به او کمك کرد ت

در خانه بي سر و صدا باز شد و زني در آستانه آن که روشنایي زیادی نداشت ، ایستاده بود . زن 

 لباسي سیاه بر تن داشت و یك گل

زرد رنگ هم روی گوشش نهاده بود . علي رغم سن و سال قابل توجهي که داشت و مسلما کمتر از 

 چهل سال نبود ، همچنان نشان

داد که از اروپائیان اصیل و مغرور ایت . چشماني سبز رنگ و نگاهي تند و خشن داشت . موهایش مي 

 را چنان محكم بر سرش

 . چسبانده بود که از دور کاله خودی فوالدی با موهای فلزی به نظر مي آمد

رها او را در با این که دکتر اوربینو در نگاه نخست زن را نشناخت . ولي به یادش آمد پیش از آن ، با

 آتلیه عكاسي هنگام بازی
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شطرنج دیده و یك بار نیز برایش نسخه ای برای مداوای بیماری تب نوبه نوشته است . با این حال ، 

 نخست دکتر دستش را جلو برد

 . و زن نیز از او پیروی کرد و با هم دست دادند

اثاثیه نفیس قدیمي بود که هر یك را در سالن پذیرایي خانه، همچون بازار مكاره پر از مبلها و لوازم و 

 . جای مناسب قرار داده بودند

دکتر اوربینو به محض مشاهده سالن پذیرایي ة به یاد یكي از عتیقه فروشي هایي لفتاد که در یك 

 روز پاییزی در قرن گذشته ، در

 . پاریس دیده بود

 : انیایي ، شروع به حرف زدن کردزن در آن سوی مبل ، مقابل دکتر نشست و با لهجه ای کامال اسپ

 . خوش آمدید . اینجا منزل خودتان است ، فكر نمي کردم به این زودی بیایید -

دکتر اوربینو احساس کرد همه اسرارش فاش شده است . با چشماني بیرون آمده از شدت شگفتي به 

 چهره زن نگریست و متوجه

بوده است . کامال مشخص بود که اطالعات آن زن  شد که حتي تصور پنهان کاری نیز ، امری بي فایده

 ، درباره مطالب نوشته شده در

نامه خرمیا دسنت آمور ، بیشتر از خود اوست . البته این امر مي توانست واقعیت داشته باشد ، زیرا 

 زن تا چند ساعت پیش از مرگ

میا دسنت آمور گذرانده و از خود خرمیا ، در کنار او بود . در واقع بیشتر از نیمي از عمر خود را با خر

 گذشتگي و اشتیاق زیادی هم

به ادامه معاشرت با او نشان داده بود . در نهایت مي توان این احساس را شبیه به عشق دانست ، ولي 

 در آن مرکز استان که مردم از

د . این همه اسرار دولتي نیز آگاهي داشتند ، از وجود چنین احساسي بین آن دو چیزی نمي دانستن

 زن و مرد مهاجر ، یكدیگر را در

 . آسایشگاهي در پورتوپرنس دیده بودند

زن در آنجا به دنیا آمده و مرد نیز سالهای نخست حضور خود را به عنوان مهاجر ، در آنجا سپری 

 کرده بود . پس از یك سال ،

همیشگي به شهر آمده بود ، بدون اینكه با هم قراری گذاشته باشند ، زن به دنبال مرد که برای اقامت 

 راهي آنجا شد . این زن هر

هفته یك بار آتلیه را نظافت مي کرد . همسایگان تصور مي کردند خرمیا دسنت آمور که پاهایش 

 تقریبا فلج بود ، از ناتواني جنسي
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ر وهم رنج مي برد . البته دکتر اوربینو نیز شخصا به دالیل پزشكي ، چنین اعتقادی داشت و هرگز با

 نمي کرد که دوست صمیمي او

معشوقه ای داشته باشد . هر چند خرمیا در نامه ف صراحتا به این موضوع اشاره کرده بود ، ولي 

 پذیرش اینكه دو فرد بالغ در شهری

تا آن حد بسته و در عین حال دارای مردماني کنجكاو ، چنین ذابطه ای داشته باشند ، برایش مشكل 

 خطراتي بود ، زیرا این کار ،

 . جبران ناپذیر در پي داشت

 : زن توضیح داد

 . خود خرمیا دسنت آمور چنین مي خواست -

از نظر زن چنین زندگي مشترکي که اغلب سرشار از شادی و لذت بود ، نمي توانست محكوم باشد و 

 در مواردی شایان تقدیر و

آنها کامال به یكدیگر وابستگي  ستایش نیز بود ، با این حال از گفته های زن چنین بر مي آمد که

 نداشته اند و به همین دلیل هم با

 . یكدیگر ازدواج نكرده اند

شب پیش با هم به سینما رفتند ولي طبق معمول ، جدا از یكدیگر نشستند و فیلم را تماشا کردند . از 

 هنگام تاسیس ان سینمای بدون

نته روی ویرانه های یك صومعه قدیمي متعلق سقف و به اصطالح تابستاني ، توسط دون گالیله ئو دکو

 به قرن هفدهم ، آن ها به طور

به نمایش در آمده  "در غرب خبری نیست  "متوسط دوبار در هفته به آنجا مي رفتند . آن شب فیلم 

 بود که آن را بر اساس داستان

ر انده و قلبش به خاطمشهوری به همین نام ساخته بودند . دکتر اوربینو نیز سال قبل این کتاب را خو

 پیامدهای جنگي وحشیانه ،

 . جریحه دار شده بود

پس از پایان فیلم ، زن و مرد عازم آتلیه شدند . زن احساس مي کرد که خرمیا ناراحت و اندوهگین 

 است . شاید حاالت مرد را ناشي

فرو مي رفتند و از تماشای فیلم و صحنه های ناراحت کننده مرگ مرداني مي دانست که در گل و الی 

 جان مي دادند . به همین دلیل

، برای این که او را از چنین خیاالتي برهاند ، پیشنهاد کرد با هم شطرنج بازی کنند . مرد نیز برای 

 ایجاد خوشحالي در زن ، پذیرفت
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 يو با مهره های سفید شروع به بازی کرد . البته زیاد بازی را جدی نگرفت و در نتیجه در حالي که م

 دانست در چهار حرکت بعد ،

 . مات خواهد شد ، بازی را واگذار کرد

در چنین لحظه ای دکتر اوربینو دریافت که آخرین حریف بازی خرمیا در دقایق پیش از مرگ ، این 

 زن بوده است ، نه ژنرال

 : خرونیمو آرگوت . بنابراین با لحني سرشار از شگفتي گفت

 ! بسیار استادانه بود -

ید کرد که شایسته تعریف نیست ، زیرا خرمیا دسنت آمور که دیگر در میان غبار مرگ از زن تاک

 گستره دید محو شده است ، جدی

 . بازی نكرده و حریف را دست کم گرفته بود

به هر حال در ساعت یازده و ربع شب ، پس از پایان برنامه موسیقي رقص از رادیو ، خرمیا بازی را 

 خواست بهواگذار کرد و از زن 

خانه خود برود ، زیرا قصد داشت نامه ای برای دوستش دکتر خوونال اوربینو که یكي از رفقای 

 . شاخص و شایسته او بود ، بنویسد

همچنین گفته بود که دکتر صمیمي ترین دوست اوست . البته وجه اشتراك آن دو با هم ، مطالب 

 علمي نبود ، بلكه تنها شطرنج و

روشهای مختلف این بازی بود . همان لحظه زن متوجه شد که خرمیا دسنت آمور  بحث کردن در مورد

 ، به پایان دوران درد و رنج

خود نزدیك شده است و تنها به اندازه ای فرصت دارد که بتواند برای دوستش دکتر اوربینو نامه 

 بنویسد . هنگامي که زن این

 : تي شد و پرسیدموضوع را با خرمیا در میان گذاشت ، مرد دچار شگف

 ! پس تو همه چیز را مي داني -

زن نه تنها همه چیز را مي دانست ، بلكه همواره مي کوشید کاری کند که مرد بتواند در آخرین 

 ماههای زندگي خود ، درد و رنج را

 . راحت تر تحمل کند ، هر چند رنج و عذاب جسماني ، او را در بر گرفته بود

 : دکتر گفت

 . بود که وضعیت او را به من گزارش بدهیدوظیفه شما  -

 : زن در حالي که روحیه اش را از دست داده بود ، گفت

 . نمي توانستم این کار را بكنم -
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 چرا ؟ -

 . چون او را خیلي دوست داشتم -

دکتر اوربینو همه چیز را فهمید . او که تصور مي کرد در زندگي همه چیز را از همه کس شنیده ، 

 وجه شد که چه مطالبي ،ناگهان مت

آن هم با این سادگي و صداقت ، به گوشش نخورده است . نگاهي به زن انداخت و کوشید شخصیت 

 ذاتي او را همان گونه که بود ،

در ذهنش به تصویر بكشد . به نظر او ، آن زن در لباس سیاه ، با چشماني مسحور کننده چون مار ، و 

 گلي که پشت گوش گذاشته

 . توانست الهه رودها باشد بود ، مي

خرمیا و این زن ، در ساحلي خلوت در هائیتي پس از عشق ورزی ، دراز کشیده و به فكر فرو رفته 

 بودند که مرد آهي کشیده و

 : اظهار داشته بود

 . من هرگز پیر نخواهم شد -

گذشت زمانه داشت ،  سخنان مرد در آن موقع از نظر زن ، نشان از اراده ای قهرمانانه برای مقابله با

 ولي منظور خرمیا دسنت آمور،

 چیز دیگری بود . در واقع مي خواست به محض رسیدن به شصت سالگي ، به زندگي خود خاتمه دهد

. 

خرمیا روز بیست و سوم ژانویه همان سال به شصت سالگي رسیده ، ولي تاریخ اجرای تصمیم مهم 

 زندگي خود را به شب پیش از

پنجاهه روز یكشنبه موکول کرده بود . پنجاهه گلریزان ، مقدس ترین مراسم مذهبي برگزاری مراسم 

 از نظر مردم به منظور

پرستش روح القدس به شمار مي آمد . زن و مرد در مورد نحوه اجرای تصمیم خرمیا ، به توافق 

 رسیده بودند و در واقع زن از مدتي

ي که زمان در رسیدن به لحظه ی موعود داشت ، دچار پیش از جزئیات امر با خبر بود . هر دو از شتاب

 ناراحتي شده و عذاب کشیده

بودند . البته هیچ یك از آنها نمي توانست برای جلوگیری از گذشت زمان ، کاری انجام دهد . خرمیا 

 دسنت آمور ، عالقه زیادی به

این زن عشق مي ورزید  زندگي داشت ، به دریا و عشق ، عالقه مند بود . سگش را دوست داشت و به

 ، هر چه به روز موعود نزدیك
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تر مي شدند ، مرد بیشتر دچار نا امیدی مي شد . گاهي فكر مي کرد که چنین تصمیمي را خودش 

 نگرفته ، بلكه از سوی نیرویي

 . اتخاذ شده است که دیگر ابطال پذیر نیست

 : زن به دکتر توضیح داد

 . ر این دنیا نبوددیشب که او را ترك کردم ، دیگر د -

زن پیشنهاد کرد که پس از مرگ خرمیا دسنت آمور ، همراه با سگ او از خانه خارج شود ، ولي مرد 

 دستي به پشت سگ که در کنار

 : چوب های زیر بغل صاحبش دراز کشیده بود و چرت مي زد ، کشید و گفت

 . به این سفر بیایدمتاسفم ، چون جناب آقای وود رو ویلسون هم قرار است همراه من  -

سپس در حالي که مشغول نوشتن نامه بود ، از زن درخواست کرد سگ را به پایه تختخواب ببندد . 

 البته زن گره طناب را به عمد

محكم نبست تا حیوان بتواند در صورت لزوم بگریزد ، ولي این کار را تنها رفتار خیانت آمیز نسبت به 

 خرمیا دسنت آمور در طول

به حساب مي آورد . در عین حال ، بهانه او این بود که در آینده مي تواند با نگریستن به آشنایي 

 چشمان سگ ، خاطرات صاحب

 . حیوان را در ذهنش زنده کند

 : دکتر اوربینو به او اطالع داد که سگ نگریخته است و زن نیز نفس راحتي کشید و پاسخ داد

 . ودبنابراین تصمیم گرفته از صاحبش جدا نش -

از شنیدن این خبر اظهار خوشحالي کرد ، زیرا به این ترتییب کاری که کرده بود ، خیانت محسوب 

 . نمي شد

خرمیا دسنت آمور پس از نوشتن نامه ، تصمیم به اجرای خواسته خود گرفت . برای آخرین بار نگاهي 

 : به چهره زن انداخت و گفت

 . ه رز ، زنده نگه دارخاطره مرا با همراه داشتن همیشگي یك شاخ -

دقایقي از نیمه شب گذشته بود که زن به خانه باز گشت . با همان لباس روی بستر دراز کشید ، و 

 چندین سیگار دود کرد تا فرصت

یابد به مطالبي که در نامه نوشته شده و به اندازه کافي سخت و غیر قابل تحمل بود ، بیندیشد . 

 پس اندکي پیش از ساعت سه بامداد ،

از شنیدن صدای زوزه سگ ها ، از بستر بیرون آمد ، کمي آب در قوری ریخت و آن را روی اجاق 

 گذاشت تا بتواند قهوه درست کند
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آنگاه لباسهایش را عوض کرد و لباس سیاه پوشید تا نشان دهد که سوگوار است . پس از آن هم  .

 وارد گلخانه شد تا نخستین گل

 . ادی شكفته شده بود ، بچیند و بر پشت گوش بگذاردرز را که در آن ساعت بامد

دکتر اوربینو با شنیدن این سخنان ، تردیدی نداشت که خاطره رفتارها و افكار آن زن بي نظیر را 

 همواره به ذهن خواهد سپرد و از

 . او با احترام یاد خواهد کرد

ه در مراسم خاکسپاری شرکت پس از آن هم زن مطالب بیشتری را روشن کرد از جمله اظهار داشت ک

 نخواهد کرد زیرا به مرد قول

داده است چنین کاری نكند . البته دکتر اوربینو به نظرش آمد که خالف چنین مطلبي را در نامه 

 طوالني خرمیا خوانده است . زن

 همچنین گفت با خرمیا قرار گذاشته اند که هرگز قطره ای اشك نریزد و بقیه سالهای زندگي خود را

 در ماتم و اندوه به سر نبرد و

حتي ناله هم نكند . عالوه بر آن زنداني چهاردیواری خانه اش نشود و عمر خود را با انجام کارهای 

 احمقانه از جمله وصله کردن

لباسهای کهنه هدر ندهد . این کار از آداب و رسوم زنان آن منطقه ، پس از مرگ شوهرانشان به 

 تاکید حساب مي آمد . زن همچنین

کرد که خانه خرمیا دسنت آمور را با همه وسایلي که در آن است ، به فروش خواهد رساند و به زندگي 

 خود ادامه خواهد داد . طبق

آنچه در نامه نوشته شده بود ، خانه با همه وسایل موجود در آن ، پس از مرگ خرمیا ، متعلق به زن 

 مي شد . با این حال زن قصد

ه از فروش خانه به دست مي آورد ، به محل دیگری برود و در خانه بهتری زندگي نداشت با پولي ک

 کند . مي گفت شكایتي از

 . زندگي فعلي و سكونت در آن ناحیه ندارد و همین تله مرگ فقرا را به جاهای دیگر ترجیح مي دهد

 : دکتر اوربینو با شنیدن این اصطالح ، دچار شگفتي شد و زیر لب زمزمه کرد

 ! تله مرگ فقرا -

البته چنین اصطالحي زیاد نمي توانست نامناسب به حساب بیاید ، زیرا آن شهر ، در طول سالها ، 

 هیچ تغییری نكرده و همچنان

منطقه ای خشك و سوزان باقي مانده بود و همواره در کابوسهای شبانه اش از سالهای بلوغ حضور 

 داشت . همان منطقه ای که وجود
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اغلب گلها را پژمرده و همه چیز را دچار زنگ زدگي و نابودی مي کرد . واقعا در چهار  نمك فراوان ،

 قرن گذشته هیچ رویداد خاصي

در آنجا شكل نگرفته و فرسودگي تدریجي ، رنگ باختگي افتخارات ، ومتعفن شدم بیشتر مردابها از 

 معدود اتفاقات قابل مالحظه بود

ی مداوم و شدید ، معموال چاههای فاضالب پر مي شد ، محتویات در فصل زمستان بر اثر بارندگیها .

 آنها به خیابانها مي ریخت و بوی

غیر قابل تحملي را در فضای شهر ایجاد مي کرد . در فصل تابستان نیز بادهای گرمي که مي وزید ، 

 گرد و خاك قرمز رنگي را همراه

ظ های مخصوص بودند ، مورد تهاجم قرار مي داد مي آورد ، و همه خانه ها ، حتي آنها را که دارای حفا

 و پر از غبار مي کرد . گاهي

هم شدت باد به اندازه ای بود که که سقف خانه ها را از جا در مي آورد و اطفال را به هوا مي برد . 

 روزهای شنبه که تعطیالت آخر

ود در خانه های مقوایي خود هفته آغاز مي شد ، کودکان فقیر ، همراه با حیوانات خانگي ، وسایل موج

 را که در کنار مردابها ساخته

بودند ، برمي داشتند و به سوی صخره های ساحلي مي رفتند . تا چندی پیش نشانه های بردگي 

 همچون داغ بزرگي که با آهن حك

شده بود ، روی سینه و پشت سالخوردگان به چشم مي خورد ، ولي دیگر در آن روزهای تعطیل کسي 

 ن موارد توجه نشان نميبه ای

داد و در عوض همه در ساحل جمع مي شدند ، مي رقصیدند ، مشروب مي نوشیدند ، با خشونت در 

 میان بوته ها عشقبازی مي کردند

و پیش از بازگشت به خانه های مقوایي ، یعني در اواخر شب یكشنبه ، شعار آزادی برای همه سر مي 

 دادند . همین اراذل و اوباش ،

سایر روزهای هفته با وحشیگری به میدانها و خیابانهای محله های قدیمي شهر سرازیر مي شدند در 

 و هرچه داشتند ف برای معامله

، به مردم ارائه مي دادند . شهر مرده شاهد انجام کارهای دیوانه وار ساکنان مي شد و بوی ماهي سرخ 

 شده ، فضا را پر مي کرد و

 . یدجان تازه ای به فضا مي بخش

استقالل یافتن از زیر یوغ اسپانیا و به دنبال آن ، الغای برده داری ، موجب شتاب فروپاشي زندگي 

 اشرافي و اشرافزادگاني مانند
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دکتر خوونال اوربینو بود و خانواده های قدیمي ، به تدریج و در سكوت ، به درون قصر هایي که 

 ساخته بودند پناه مي بردند . در دو

ای سنگ فرش شده که آمادگي زیادی برای پذیرش هجوم دزدان دریایي و پیاده شدن سوی خیابانه

 غافلگیرانه آنان از کشتیها

داشت ، علفهای هرز به وضوح روی ایوان ها به چشم مي خورد و ترکهای بیش از حد دیوارهای سفید 

 رنگ بهترین ساختمان ها را

ا در مواقع خاص ، معموال در ساعت دو بعد از ظهر نیز تهدید به ریزش مي کرد . نشانه های زندگي تنه

 ، هنگام خواب نیمروزی ،

پدیدار مي شد . در چنین لحظاتي ، صدای نواختن و تمرین پیانو از درون خانه ها به گوش مي رسید . 

 زنان در اتاق های خشك و

ماندند ، انگار نور ، سرشار از رایحه خوش عطر های گوناگون ، از تابش تند نور خورشید ، در امان مي 

 داغ ننگ بود و در زمانهایي

که در نیایشهای روزانه شرکت مي کردند ، چهره هایشان را با روسری مي پوشاندند . رفتارهای 

 عاشقانه آنها نیز پنهاني ، دشوار و

همراه با موهومات و خرافات بود . به همین دلیل زندگي آنان به صورت یكنواخت و طوالني جلوه گر 

 ي شد . در لحظات غروبم

خورشید و پس از آن ، ابری از پشه های خونخوار از مردابها برمي خواست و همزمان ، بوی تعفن فضا 

 را مي پوشاند . هوا معموال

 . گرم و اندوهبار بود و انسان را به یاد مرگ و نیستي مي انداخت

ونال اوربینو به همین صورت زندگي واقعي در آن شهر سابقا مستعمره نشین در دوران جواني خو

 گذشته بود و از آن دوران تنها

خاطراتي مبهم در ذهن دکتر وجود داشت . در آن شهر ، تجارت در مقایسه با سایر شهر های منطقه 

 کارائیب ، در حد شكوفایي بود

البته این شكوفایي دلیلي جز ایجاد بازارهای بزرگ فروشبردگان آفریقایي در امریكای جنوبي  .

 نداشت . همچنین شاهزاده گرانادا

در این شهر سكونت داشت و ترجیح مي داد از همان منطقه به امور کشورش رسیدگي کند و به 

 پایتخت سردسیر و پر برف و باران

نرود . ناوگان تجارتي شامل کشتیهای متعدد بادباني و پارویي ، گنجینه هایي را که از بندر کوئیتو در 

 ند ، به آنجاوراکروز بار مي کرد

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  29  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

 . مي آوردند و شهر سالهای پر بار اقتصادی را پشت سر مي گذاشت

میالدی ، در ساعت چهار بعد از ظهر ، کشتي بادباني سان خوزه 1708روز جمعه ، هشتم ژوئن سال 

 حاوی محموله ای شامل سنگها

سید ، بادبانهایش را بر و فلزات قیمتي و گرانبها که ارزش آنها در آن روز به پانصد میلیارد پزو مي ر

 . افراشت و به سوی کادیز رفت

هنوز مسافت زیادی را طي نكرده بود که مورد حمله توپخانه ناوگان انگلستان شد . کشتي در فا صله 

 ای نزدیك به بندر زیر آب

رفت و غرق شد . پس از گذشت دو قرن ، همچنان در بستر دریا قرار داشت ، ولي پس از این که عده 

 برای کشف آن به زیرای 

دریا رفتند ، گنجینه پر ارزش را در میان مرجانها یافتند . اسكلت نا خدای آن نیز همچون پرچمي ، 

 صاف ایستاده بود و بر اثر

حرکت امواج ، به این سو و آن سو متمایل مي شد . این نماد پر ارزش ، همچنان در ذهن تاریخ 

 نویسان ، به عنوان خاطره ای جالب

 . مانده بود باقي

در آن سوی خلیج در بخش مسكوني المانگا ، دکتر خوونال اوربینو در خانه ای یك طبقه ، وسیع و 

 خنك ، دارای ایواني با ستونهای

بلند مشرف بر مردابهایي ساکن و متعفن که بقایای کشتیهای غرق شده در آن به وفور وجود داشت ، 

 زندگي مي کرد . از آستانه در

شپزخانه موزاییكهای شطرنجي سفید و سیاهي به چشم مي خورد که عالقه فراوان دکتر ورودی تا آ

 اوربینو را به بازی شطرنج ، در

ذهن تداعي مي کرد . عده اندکي از مردم مي دانستند که از نظر صنعت گران کاتالوني که آن ناحیه را 

 در قرن جدید برای اقامت

ه بازی شطرنج ، نوعي ضعف و عقب ماندگي به حساب مي آید ثروتمندان نوکیسه ساخته اند ، عالقه ب

 . سالن بزرگ خانه ، در مقایسه

با سایر اتاقها ، سقف بلند تری داشت و دارای شش پنجره عریض بود که رو به خیابان باز مي شد و 

 یك در بزرگ شیشه ای ، آن را

داری که همچون نگهباني در حالت  از سالن غذاخوری جدا مي کرد . مبلمان اتاقها و ساعت بزرگ پایه

 ایستاده در سالن قرار داشت ،

مربوط به اواخر قرن نوزدهم و ساخت کشور انگلستان بود . چراغهایي که به دیوارها آویخته بودند ، 
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 همه از جنس کریستال اصل و

چك همانند اشك چشم بود . در همه جای خانه گلدانهای بزرگ و کاسه های چیني و مجسمه های کو

 از جنس مرمر سفید که روی

پایه هایي قرار گرفته بودند ، به چشم مي خورد . تزیینات ویژه اروپایي ، به تدریج با تزیینات محلي 

 مخلوط شده و در واقع جایشان

را به آنها داده بودند . مثال صندلي های دسته دار انگلیسي و صندلي های ساخت وین ، در کنار چهار 

 ر صنعتگرانپایه های چرمي کا

داخلي دیده مي شدند . ننو های سان خاسینتو با حاشیه های رنگارنگ ، از تزیینات اصلي سالن بود و 

 پرده هایي را به پنجره ها

آویخته بودند که نام بافنده یا سفارش دهنده آن ها با نخ ابریشمي و با خط ویژه گوتیك روی آنها 

 دوخته شده بود . فضایي در کنار

وری و متصل به آن دیده مي شد که در واقع به منظور قرار گرفتن گروه نوازندگان سالن غذاخ

 موسیقي در نظر گرفته شده بود که

در مراسم رسمي ، کنسرتهایي اجرا مي کردند . ولي برای جلوگیری از ایجاد پژواك ، روی کاشیهای 

 آن را با فرشهای بافت ترکیه

بود ، پوشانده بودند . مدل تازه ای از گرامافون روی میزی به که دکتر از نمایشگاهي در پاریس خریده 

 چشم مي خورد که همراه با

تعدادی صفحه موسیقي که با سلیقه و نظمي خاص چیده شده بود ، جلوه ای خاص به سایر تزیینات 

 . سالن مي بخشید

ها کتر اوربینو از سالیك پیانو نیز در گوشه سالن قرار داشت که رویش را با پارچه پوشانده بودند . د

 . پیش ، دیگر پیانو نمي نواخت

در همه جای خانه ، بدون استثنا ، نظم و ترتیب حكم فرما بود و حكایت از آن داشت که زني با سلیقه 

 و مدیر در آنجا فرمان مي راند

. 

ر آنجا که دکتر دبا این حال ، هیچ نقطه ای از خانه ، از نظر پاکیزگي و زیبایي ، با کتابخانه یعني محلي 

 به دعا مشغول مي شد ، قابل

مقایسه نبود . دیوارهای شامل قفسه های فرادان را پر از کتاب کرده بودند و یك میز از چوب گردو و 

 صندلي چرمي براق متعلق به

پدر دکتر اوربینو در اتاق دیده مي شد . دکتر حتي از چهارچوب پنجره ها نیز برای گذاشتن کتاب 
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 ي کرد و همه سه هزاراستفاده م

عنوان کتاب خود را که جلدهای چرمي طالکوب داشتند و عالمت خانوادگي آنها را رویشان حكاکي 

 کرده بودند ، دقیق و مرتب در

قفسه ها چیده بود . کتابخانه برخالف سایر سالنها و اتاقهای خانه که در معرض سر و صدا و وزش 

 بادهای متعفن از سوی بندر قرار

 . د ، از چنان آرامشي برخوردار بود که سكوت صومعه ها را تداعي مي کردداشتن

اوربینو در خانواده ای خرافاتي ساکن کارائیب به دنیا آمده بود و نزد آنها بزرگ شده بود . مردم آن 

 نواحي عادت داشتند همواره

لبته هرگز هوای خنك در پنجره خانه هایشان را باز بگذارند تا احتماال هوای خنك به داخل بیاید . ا

 آنجا جریان نداشت . در آن شهر

، همه مردم در و پنجره خانه هایشان را مي بستند و پرده ها را هم مي کشیدند . دکتر اوربینو و 

 همسرش در اوایل حضور در آن

خانه ، به دلیل بسته بودن پنجره ها ، احساس خنكي مي کردند و قلبشان در حصاری که خود ایجاد 

 ه بودند ، فشرده مي شد ،کرد

ولي پس از مدتي ، به این باور رسیدند که باید از روش رمیها برای مقابله با گرما استفاده کرد ، یعني 

 حتي در اواسط تابستان و در

ماه اوت نیز پنجره ها را بسته نگه داشت تا هوای داغ و در عین حال آلوده خیابانها وارد خانه نشود ، 

 مه در ها وولي در طول شب ه

پنجره ها را باز گذاشت تا وزش نسیم مالیم به درون ، اتاقهای خانه را خنك کند . اتفاقا از آن هنگام 

 به بعد ، خانه آنها حتي در گرما

ی سوزان خورشید تابستاني ، جزو خانه های خنك شهر به حساب مي آمد . به این ترتیب خواب بعد 

 از ظهر در اتاقهای نیمه تاریك

تماشای گذر کشتیها یي که از بندر نیو اورلینز ایاالت متحده آمدند در اوایل غروب ، بسیار لذت و و 

 بخش بود . دقایقي بعد از آن

هم قایقهای الیروبي در خلیج حضور مي یافتند و و زباله های جمع شده روی آب را جمع مي کردند و 

 مي بردند . از سوی دیگر ،

ی سرد دسامبر تا مارس ، یعني هنگام وزش تند بادهای شدید که سقف خانه دکتر اوربینو در ماهها

 ها را به هوا مي برد و همچون

گرگ گرسنه دنبال شكافي برای رخنه به درون خانه ها مي گشت ، بسیار مقاوم بود . با این حساب 
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 هرگز کسي تصور نمي کرد

عاری از خوشي و خوشبختي ازدواج کردن و ادامه زندگي دادن در چنین محیط آرام و محفوظي 

 . باشد

دکتر اوربینو پیش از ساعت ده به خانه رسید و چهره اش نشان مي دا د که شاد و خوشحال نیست . 

 در واقع هر دو خانه ای که به

آنها مراجعه کرده بود ، موجب ناراحتي او شده بودند و در ضمن موفق به شرکت در مراسم مذهبي 

 . ودپنجاهه گلریزان نیز نشده ب

از همه مهمتر اینكه در آن سن و سال که انتظار داشت دوران آرامش را طي کند ، ناگهان با تحوالت 

 تازه ای مواجه شده بود . دلش

مي خواست پیش از رفتن به خانه دکتر السیدس الیوه یا به منظور صرف ناهار ، اندکي در خانه 

 استراحت کند ، ولي ناگهان سر و

شنید که مي کوشیدند طوطي دست آموز دکتر را که پرواز کرده و روی بلند  صدای پیش خدمتها را

 ترین شاخه درخت انبه نشسته

بود ، بگیرند . ظاهرا هنگامي که طوطي را از قفس در آورده بود تا پرهایش را کوتاه کنند ، ناگهان از 

 چنگ آنان گریخته بود . این

د . هرگاه از حیوان مي خواستند حرف بزند ، طوطي از پرندگان لجباز و یاغي به حساب مي آم

 خاموش مي ماند و لي هنگامي که

کسي انتظار نداشت ، ناگهان به سخن در مي آمد و عبارات را چنان سلیس و روان ادا مي کرد که 

 حتي در میان انسانها نیز کم نظیر

ش در مورد هیچ کدام از بود . دکتر اوربینو شخصا به طوطي آموزش داده بود ، در حالي که امر آموز

 افراد حاضر ، انجام نمي داد .در

 .این مورد حتي فرزندانش در دوران کودکي نیز مستثني نبودند

طوطي از بیشتر از بیست سال در خانه دکتر اوربینو به سر مي برد و کسي نمي دانست چند سال 

 پیش ار آن به دنیا آمده است . دکتر

از خواب نیمروزی ، روی ایوان مي نشست ، همه پیشخدمتها را حضار اوربینو هر روز بعد ازظهر بعد 

 مي کرد ، و آنگاه به طوطي

آموزش مي داد . پرنده چنان زبان فرانسوی را یاد گرفته بود که مي توانست به راحتي و همچون یك 

 فارغ التحصیل زبان از دانشگاه

به طوطي یاد داده بود . البته اوربینو  ، حرف بزند . همچنین دکتر نیایشهایي از کتابهای مقدس را
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 تالش زیادی کرد که چهار عمل

اصلي ریاضیات را هم به حیوان بیاموزد ، ولي کوششهای او بي ثمر ماند . در آخرین سفری که به اروپا 

 کرد ، تعدادی عكس که با

دیده های قرن به استفاده از دوربینهای جدید گرفته شده بود ، همراه با یك گرامافون بوقي که از پ

 . حساب مي آمد ، همراه آورد

تعدادی صفحه گرامافون نیز که آهنگهایي مشهور و تازه روی آنها ضبط شده و آثاری ار آهنگسازان 

 محبوب دکتر بود ، خرید . چند

ما بیشتر طول نكشید تا طوطي که روزی چند بار مشتاقانه به آهنگها گوش مي داد ، به راحتي همان 

 . ا بخواندآوازها ر

خوانندگان این آوازها ، ژیلبر و آریستاد برانت بودند . پرنده با استعداد ، آوازهای خوانندگان زن را با 

 صدای زنانه و خوانندگان مرد

را با صدای مردانه مي خواند و پیشخدمتها نیز با خوشحالي مي خندیدند و حیوان را مورد تشویق 

 قرار مي دادند . شهرت طوطي به

ي رسید که گاهي در زمان حضور مقانات دولتي در آن شهر ، درخواست مي شد که پرنده نزد جای

 آنان آورده شود . تعدادی از

جهانگردان انگلیسي نیز که با قایقهای بزرگ ویژه حمل موز از نیواورلینز به آنجا مي آمدند ، بارها 

 آمادگي خود را برای خریدن

، اعالم کردند . شهرت طوطي زماني به اوج رسید که شخص  طوطي به هر قیمتي که پیشنهاد شود

 دون مارکو فیدل سوارز رییس

جمهور ، همراه با وزرای دولت به خانه دکتر اوربینو آمدند تا از نزدیك شاهد هنر نمایي پرنده باشند . 

 آنها در حدود ساعت سه

کت و شلوار و فراك و کاله بعدازظهر رسیدند . در طول سه روز بازدید رسمي ، مجبور بودند از 

 استفاده کنند و این امر در گرمای

شدید ماه اوت ، ناراحتشان مي کرد . کنجكاوی آنان را وادار ساخت به خانه دکتر اوربینو بیایند ، ولي 

 حضورشان در آنجا بي ثمر بود

ویق و ، زیرا در مدت دو ساعت ، طوطي کلمه ای حرف نزد و هرچه دکتر کوشید با التماس و تش

 تهدید پرنده را وادار به حرف زدن

کند ، فایده ای نداشت . دکتر چنان ناراحت و خشمگین شده بود که همسرش مجبور شد خطر بروز 

 . حمله قلبي را به او گوشزد کند
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رفتار مفتضحانه طوطي در آن لحظه تاریخي ، پایان اعطای امتیازاتي بود که پرنده در آن خانه از انها 

 بود . غیر از طوطي وبرخوردار 

الکپشتي که پس از سه سال غیبت ، دوباره به آشپزخانه آمده بود ، هیچ حیواني حق نداشت به منزل 

 . دکتر اوربینو رفت و آمد کند

الکپشت هنگامي که به خانه باز گشت که کسي انتظار نداشت و همه تصور مي کردند حیوان ناپدید 

 شده است . با این حال ، هیچ

آن به عنوان موجودی زنده به حساب نمي آورد و اغلب سنگ معدني و خوش یمن به شمار  کس از

 مي آمد که مي تواند موجب

ایجاد شادی در میان حاضران در خانه شود . دکتر اوربینو علت نفرت خود از حیوانات را دالیل علمي 

 مي دانست و معموال

 . استداللهای او همه را قانع مي کرد غیر از همسرش

کساني که بیش از اندازه به حیوانات عالقه دارند ، بزرگترین ظلم را در حق انسانها مرتكب مي  -

 ... شوند

همچنین سگها را نه حیواناتي وفادار ، که موجوداتي پست و چاپلوس ؛ گربه ها را فرصت طلب و خائن 

 ؛ طاووسها را موجب ایجاد

گ مالل آور ؛ خرگوشها را حریص و آزمند ؛ میمونها را عفونت ، طوطي های دم دراز را پرندگان رنگارن

 ناقل تب و بیماری ؛ و

خروسها را نیز ملعون به حساب مي آورد ، زیرا معتقد بود خروس شریك جرم انكار کنندگان مسیح 

 است و بانگ صبحگاهي این

 . حیوان موجب خیانت حواری عیسي شده است

تاد و دو سال داشت و دیگر نمي توانست همچون دوران فرمیا دازا همسر دکتر که در آن هنگام هف

 جواني ، همانند طاووس بخرامد ،

عاشق گلهای مناطق گرمسیر و حیوانات خانگي بود . در سالهای نخست ازدواج ، از عشقي که 

 شوهرش به او داشت ، نهایت استفاده

. نخست سه سگ دالماسي را  را برد و تعداد زیادی حیوان را به خانه آورد و از آنها نگهداری کرد

 پرورش داد و نام امپراطوران رم

را بر آنان نهاد . سگها برای جلب نظر سگ ماده ، پیوسته با هم مبارزه مي کردند و طولي نكشید که 

 زاد و ولد آنها موجب شد

امي سیتعدادشان به ده قالده افزایش یابد .پس از آن ، نوبت به گربه ها رسید که از نژادهای حبشي ، 
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 و ایراني و به رنگها و شكلهای

متنوع بودند . این حیوانات در همه اتاقها حضور مي یافتند و همه جا را متعلق به خود مي دانستند . 

 مدتي نیز میموني را از جنگلها ی

آمازون به خانه آورد که اغلب آن را به درخت انبه مي بست ، زیرا برای این حیوان ، تنها احساس 

 کرد . میمون هموارهترحم مي 

قیافه ای محزون داشت و شبیه به اسقف اوبدولیو بود . نگاه بي تزویر و دستهای دراز داشت . آنچه 

 موجب شد فرمیا حیوان را از

خانه براند ، چنین شباهتي نبود ، بلكه میمون در هنگام حضور سایر خانمها ، چشم چراني و فضولي 

 . مي کرد

ماال نیز در قفسهایي که در دو سوی مسیر رفت و آمد چیده شده بودند . انواع پرندگان محلي گوات

 همچنین حواصیلهای دراز پا را

نگهداری مي کرد . یك گوزن نیز داشت که اغلب از پنجره ها و درها ی باز خانه ، به درون مي آمد ، و 

 گلهای تزییني موجود در

، شایع شده بود که پاپ قصد دیدار از این  گلدانها را مي خورد . اندکي پیش از شروع جنگ داخلي

 شهر را دارد . آنها یك مرغ

بهشتي از گواتماال وارد کردند ، ولي این حیوان خیلي سریع ، پس داده شد زیرا طولي نكشید که 

 معلوم شد مسافرت پاپ ، شایعه ای

ای آزادی خواهانه به بیش نیست . منشاء شایعه ، دولت بود ، زیرا تنها راه برای جلوگیری از جنبش ه

 شمار مي آمد . زماني هم از

یك کشتي که کاالهای قاچاق حمل مي کرد ، قفسي با شش زاغچه خریدند . فرمینا در زمان 

 دوشیزگي و در خانه پدرش تعدادی از

این پرندگان را نگهداری کرده بود و قصد داشت دوباره آن را در خانه شوهرش تجربه کند . ولي 

 مه ساکنان خانه ازچندی بعد ، ه

سرو صدای زاغچه ها شكایت کردند . همچنین مار بزرگي را به خانه آوردند که چهار متر طول داشت 

 . درخشش چشمان هراس اور

حیوان در اتاقهای خانه که کامال تاریك بودند ، ساکنان را مي ترساند و آشفته مي کرد ، ولي در عین 

 حال ، همه راضي مي نمودند ،

ور مار ، موجب مي شد خفاشها ، مارمولكها و بسیاری از حشرات موذی که فصل باران به خانه زیرا حض

 هجوم مي آوردند ، فرار کنند
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دکتر خوونال اوربینو در آن دوران مشغول رسیدگي به کارهای مربوط به حرفه پزشكي و سایر امور 

 خیریه و اجتماعي بود و در

ي نداشت ، بلكه همسرش را زیباترین زن منطقه کارائیب و نتیجه نه تنها اعتراضي به شیوه زندگ

 . بانویي با سلیقه و شاد مي دانست

ولي در یك روز باراني ، پس از پایان ساعت کار که بسیار خسته هم شده بود ، هنگامي که به خانه 

 رسید شاهد فاجعه ای شد که

ي ، اجساد حیوانات گوناگون ، غرق در تغییر رفتار او را به دنبال داشت . در بیرون از سالن پذیرای

 . خون ، به چشم مي خورد

پیشخدمتها با وحشت روی صندلیها و میزها رفته بودند و نمي دانستند چه باید بكنند . کشتار 

 حیوانات ، آنان را مبهوت و میخكوب

 . کرده بود

ل این که موفق نشده بود ماجرا این گونه بود که یكي از سگهای درشت اندام از نژاد آلماني ، به دلی

 خرگوش بازیگوشي را بگیرد ،

خشمگین شده و هر حیواني را که سر راهش قرار داشت ، از هم دریده بود . سگ همچنان به این کار 

 ادامه مي داد تا این که باغبان

همسایه متوجه ماجرا شده و با داس باغباني ، سگ وحشي را تكه تكه کرده بود . بزاق سبز رنگ سگ 

 ه روی لبانش دیده مي شد ،ک

نشان مي داد حیوان هار شده است . چون دکتر اوربینو نمي دانست کدام یك از حیوانات را گاز 

 گرفته است ، بنابراین دستور داد

 . همه آنها را بكشند ، الشه هایشان را بسوزانند ، و در منطقه ای دور افتاده به خاك بسپارند

یا تقاضا کرد اقدامات الزم را برای ضد عفوني کردن خانه اش انجام سپس از بیمارستان میزری کورد

 دهند .تنها حیواني که در این

 . میان جان سالم به در برد ، همان الکپشت درشت و خوش اقبال بود

در آن روز ، فرمینا دازا برای نخستین بار اعتراف کرد که شوهرش در مخالفت با نگهداری از حیوانات 

 ه است . بهخانگي حق داشت

همین دلیل مدتي طوالني مراقب بود که مبادا حرفي درباره حیوانات در حضور شوهرش از دهانش 

 خارج شود . در عوض نقاشیهای

مربوط به طبیعت خرید و به دیوار اتاقها کوبید . دیگر امیدی به حضور حیوانات خانگي نداشت . البته 

 روزی بارقه ای از امید در دلش
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زدی در لحظات دمیدن سپیده ، از پنجره باز دستشویي ، به داخل آمده و سرویس غذا ایجاد شد . د

 خوری نقره ای را که بیشتر از

پنج نسل در خانواده آنها قرار داشت ، با خود برده بود . زن تصور مي کرد شوهرش بدون تردید اجازه 

 خواهد داد برای جلوگیری

د . ولي دکتر اوربینو چنین اجازه ای نداد . در عوض چند چفت از تكرار واقعه ، سگي را به خانه بیاورن

 و بست اضافي به پشت درها و

پنجره ها نصب کرد و نرده ای آهني به دور خانه کشید . آنگاه همه وسایل با ارزش را جمع کرد و در 

 گاو صندوق گذاشت . البته به

و به عادت آن زمان ، تپانچه ای را زیر بالش  این کارها نیز اکتفا نكرد . به یاد دوران جنگ داخلي افتاد

 گذاشت . به این ترتیب نشان

داد که با آوردن سگ نگهبان ، چه آزاد باشد چه بسته با زنجیر ، چه واکسن هاری زده باشد ، چه هار 

 باشد ، چه دزدان بیایند و همه

 : گفتوسایلش را ببرند و چه نیایند ، ... مخالف است . او در این مورد چنین 

 ! فقط چیزی مي تواند به این خانه بیاید که سر و صدا نداشته باشد -

با این سخن به بحث های ظاهرا منطقي ولي در واقع زیان آور همسرش خاتمه داد ، زیرا زن تصمیم 

 گرفته بود سگ دیگری بخرد و

قي خانم فرمینا این کار مي توانست به بهای از دست رفتن جان عده زیادی شود . از ویژگیهای اخال

 دازا در دوران جواني مي توان به

اراده و صراحت او اشاره کرد ، ولي گذشت سالیان طوالني ، زیرکي را هم به آن افزوده بود . بنابراین با 

 توجه به سخنان دکتر اوربینو

تي ن، بالفاصله عازم اسكله شد و از یكي از کشتیهایي که از کورازائو باز مي گشت ، یك طوطي سلط

 پاراریبویي خرید که به دلیل

اقامت نزد ملوانان ، تنها حرفهای زشت را یاد گرفته بود . با این حال ، به اندازه ای سلیس و روان 

 حرف مي زد که اگر مبلغي بیشتر

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

. وزني به مراتب کمتر از آن داشت که طوطي نر به آساني توجه همگان را به خود جلب مي کرد 

 ظاهرش نشان مي داد . سرش زرد

و زبانش سیاه بود ، به همین دلیل هر کسي به راحتي مي توانست تفاوت این حیوان را با طوطیهای 

 . نژاد مانگلرو تشخیص دهد
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 . زنندحرف ب طوطیهای نژاد اخیر ، حتي اگر تحت آموزش بهترین مربیان نیز قرار بگیرند ، نمي توانند

دکتر اوربینو که اصوال به شكست خوردن عادت داشت ، در برابر این تصمیم همسرش نیز چاره ای 

 جز تسلیم نداشت و در مواردی

هم از نحوه پیشرفت سریع طوطي دز یادگیری دچار شگفتي مي شد . در روزهایي که باران مي بارید 

 و پرهای طوطي خیس مي شد ،

ه از این مي برد ، زبانش باز مي شد و مسلسل وار سخناني مي گفت که معلوم به دلیل لذت زیادی ک

 بود آنها را در این خانه یاد

نگرفته و مربوط به گذشته است . چنین سخناني به وضوح نشان مي داد از آنچه همه تصور مي کردند 

 سالخورده تر است . تصمیم

اطل اعالم شد که بار دیگر دزدان از راه نورگیر دکتر به عدم پذیرش حیوانات خانگي ، زماني کامال ب

 زیر شیرواني به داخل خانه نفوذ

 : کردند ، ولي طوطي با تقلید صدای سگ ، دزدان را ترسانده و در ضمن فریاد زده بود

 ! دزدها را بگیرید ! دزدها را بگیرید -

و همین فریاد موجب شد که  این عبارت را چنان ماهرانه بیان کرده بود که انگار انساني حرف مي زد

 دکتر اوربینو به ارزش واقعي

حیوان پي ببرد . از آن روز به بعد ، کار آموزش را خود برعهده گرفت .دستور داد جایگاهي برای 

 طوطي بسازند و آن را همراه با

 یك ظرف آب ، زیر درخت انبه قرار داد و جایگاهي مشابه آن نیز زیر درخت موز برایش درست کرد .

 از اوایل ماه دسامبر که هوا

سرد مي شد تا اواخر ماه مارس ، زندگي در خارج از ساختمان خانه برای پرنده غیر قابل تحمل بود . 

 بنابراین حیوان را به داخل خانه

مي بردند و شبها در قفسي در گوشه ای از اتاق به خواب مي رفت و روی قفس پتو مي کشیدند . در 

 ده هایي کههمین ماهها معموال غ

در گلوی پرنده بود ، باد مي کرد و دکتر اوربینو که احتمال بیماری مي داد ، تنفس هوای ان قسمت را 

 برای اهالي خانه زیان آور مي

دانست . همواره نوك بالهای طوطي را مي چیدند و رهایش مي کردند تا آزادانه هر جا مي خواهد برود 

 . ولي روزی به آشپزخانه

میله ای در باالی دیگ های غذا نشست و آنقدر پشتك و وارو زد تا ناگهان به داخل یكي رفت ، روی 

 از دیگها افتاد . حیوان را
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بالفاصله با کفگیر بیرون آوردند . با این که بدنش در آب جوش سوخته و پرهایش به هم چسبیده بود 

 . ، ولي به هر حال زنده ماند

ا در قفس نگه دارند . الته شنیده بودند که اگر طوطي همواره در از آن به بعد ، مجبور شدند پرنده ر

 قفس بماند ، قدرت سخنگویي

را از دست خواهد داد .بنابراین حیوان را هر روز بعد از ظهر حوالي ساعت چهار بیرون مي اوردند و در 

 ایوان مي گذاشتند تا دکتر

شد که اهالي خانه متوجه نشوند آموزشهای الزم را بدهد . حضور مداوم طوطي در قفس موجب 

 بالهایش رشد کرده اند . بنابراین

صبح روزی که قصد داشتند پرهایش را کوتاه کنند ، ناگهان پر زده و روی بلندترین شاخه درخت انبه 

 . نشسته بود

سه ساعت از پرواز پرنده مي گذشت و هنوز کسي موفق به گرفتن آن نشده بود . همه مستخدمه های 

 همراه با مستخدمهدکتر ، 

های همسایگان از هر ترفندی استفاده کردند تا طوطي را پایین بكشند ، ولي نتوانسته بودند . پرنده 

 روی شاخه نشسته بود و بدون

 : این که قصد بازگشت داشته باشد ، فریاد مي زد

 ! زنده باد حزب لیبرال ! زنده باد حزب لیبرال -

که مي داد و موجب مي شد سر عده زیادی به باالی دار برود اظهار بعد هم مي خندید و از شعاری که 

 خوشحالي مي کرد . دکتر

اوربینو نمي توانست به درستي پرنده را در میان شاخه های درخت ببیند ، ولي مي کوشید با استفاده 

 از زبانهای اسپانیایي و فرانسوی

طي با همان زبانها به صاحبش پاسخ مي داد و و گاهي التیني ، طوطي را گول بزند و پایین بیاورد . طو

 لحني مؤکد و زنگ دار داشت ،

ولي پایین نمي آمد . دکتر اوربینو که کسي را آماده بازگرداندن حیوان نمي دید ، به آتش نشاني 

 متوسل شد سازماني که دکتر در

 . روزهای فراغت به امور داخلي آن رسیدگي مي کرد

رای سازمان آتش نشاني به معنای واقعي کلمه نبود و در مواردی که آتش تا همان اواخر شهر آنها دا

 سوزی حادث مي شد ، معموال

افرادی به صورت داوطلبانه با استفاده از نردبانهای معمولي ساختماني و حمل سطلهای آب از مكانهای 

 مختلف به خاموش کردن
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به اماکن صدمه مي زد . خوشبختانه از  آتش اقدام مي کردند ، ولي این کار اغلب بیشتر از خود آتش

 یك سال پیش ، با توجه به

بودجه ای که به کارهای عمراني شهر اختصاص داده شد ، دکتر اوربینو با پذیرش سمت ریاست 

 افتخاری سازمان آتش نشاني ، اداره

دارای  ای را با استفاده از تعدادی آتش نشان حرفه ای پایه ریزی کرد و یك دستگاه ماشین آبپاش

 شیلنگهای فشار قوی همرا با

زنگ ویژه اعالم خطر و نردبان فراهم آورد . اهمیت این کار چنان بود که در مواقع آتش سوزی و به 

 محض شنیده شدن صدای زنگ

، ناقوسهای کلیسا به صدا در مي آمد و کالسهای درس نیمه کاره رها مي شد تا دانش آموزان مدارس 

 هنر بتوانند از نزدیك شاهد

نمایي آتش نشانان شوند . در هفته های نخست افتتاح این اداره ، تنها کار سازمان خاموش کردن 

 آتش بود ، ولي روزی دکتر اوربینو

به آنها گفت که در هامبورگ شاهد بوده است که آتش نشانان پسر بچه ای را به حالت یخ زده پس از 

 وقوع طوفان و برف و کوالك

روز ، از زیر زمیني در یك خانه نجات دادند . همچنین در شهر ناپل مشاهده  ، با گذشت سه شبانه

 کرده است که آتش نشانان

تابوت حاوی جسد مردی را از طبقه دهم خانه ای در یك کوچك تنگ و باریك ، با استفاده از نردبان 

 ماشین به پایین آوردند زیرا

سرعت عمل را به حد اقل مي رسانده است .  پله های ساختمان به اندازه ای پیچ در پیچ بوده که

 همین گفته های دکتر موجب شد که

آتش نشانان به تمرین ارائه خدمات اضطراری دیگری از جمله بریدن قفل برای نجات دادن کساني که 

 به دام افتاده اند و کشتن

 . مارهای سمي ، همت گماردند

ه ، دوره های کوتاه مدت برگزار کند . به این دانشكده پزشكي نیز پذیرفت برای آموزش کمكهای اولی

 ترتیب هنگامي که ار آنها

 : خواسته شد طوطي را از درخت پایین بیاورند ، زیاد دچار شگفتي نشدند . دکتر اوربینو پیغام داد

 . به آنها بگویید این کار را به خاطر من انجام مي دهند -

اني ناهار شود . واقعیت این است که پس از خواندن آنگاه به اتاقش رفت تا لباس بپوشد و عازم مهم

 نامه خرمیا دسنت امور ، چنان
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 . در فكر فرو رفته بود که زیاد برای سرنوشت طوطي نگران نشان نمي داد

فرمینا دازا لباس ابریشمي آزاد پوشید ، کمربندی به آن انداخت و گردنبندی از مروارید اصل که 

 دارای شش حلقه در اندازه های

متفاوت بود آویخت ، و کفشهای پاشنه بلندی را که به ندرتاز آنها استفاده مي شد ، به پا کرد . در 

 واقع مي دانست سالخورده تر از

آن است که از چنین پوشاکي استفاده کند . وضع ظاهری او با لباسي که پوشیده بود ، شایسته زني با 

 آن سن و سال نبود ، ولي در

سب داشت ، زیرا بلند قامت و الغر بود و در دستها و انگشتان ظریف و پوست ضمن با اندامش تنا

 سفیدش ، اثری از پیری به چشم

نمي خورد . موهایش طره مانند روی گونه هایش ریخته بود و چشمان روشن و نگاه متكبرانه ذاتي او ، 

 همچنان شباهت به عكسي

هر چند گذشت سالهای طوالني به هر حال  داشت که به مناسبت ازدواج با شوهرش انداخته بود .

 تأثیراتي بر ظاهر زن گذاشته بود ،

ولي شخصیت ذاتي و سختكوشي او ، اجازه نمي داد کسي به این تغییرات توجه کند . از سالمتي 

 کامل برخوردار بود و زندگي شاد و

باسنها بزرگتر  خوشبختي داشت . دوران استفاده از شكمبندهای آهني و فنرهایي که موجب مي شد

 از اندازه واقعي جلوه کنند ،

گذشته بود و همه اعضای بدن آزادانه احساس راحتي مي کردند و مي توانستند کیفیت طبیعي داشته 

 باشند ، حتي در هفتاد و دو

 . سالگي

هنگامي که دکتر اوربینو به داخل اتاق آمد ، همسرش در برابر میز آرایش ، با کالهي که به شكل 

 س با تزیینات جالبي از گلهایناقو

 . بنفشه بر سر ، نشسته بود . اتاق خواب آنها به اندازه کافي وسیع و نورگیر بود

تختخوابهایي با توریهای سفید به منظور جلوگیری از نفوذ پشه ، با روتختي اطلسي ملیله دوزی به 

 رنگ صورتي در وسط اتاق به چشم

باز مي شد که صدای جیر جیرکها و ریزش باران از آنجا به گوش مي خورد . دو پنجره اتاق به گلخانه 

 . مي رسید

فرمینا دازا پس از بازگشت از ماه عسل ، لباسهای شوهرش را به مناسبتهای گوناگون و با توجه به 

 فصول سال ، بر مي گزید . از شب
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ن از حمام ، بپوشد . پیش آنها را بر مي داشت و روی صندلي مي گذاشت تا اوربینو پس از بیرون آمد

 نمي دانست از چه زماني در

پوشیدن لباس به شوهرش کمك مي کرد ، ولي به خاطر داشت که نخستین بار این کار را با عشق و 

 عالقه زیادی انجام داد . در ضمن

مي دانست از پنج سال پیش به این سو ، تنها به این دلیل در پوشاندن لباس به شوهرش یاری مي 

 او دیگر به تنهایي قادررساند که 

به انجام دادن این کار نبود . آنها به تازگي جشن پنجاهمین سالگرد ازدواجشان را برگزار کرده بودند . 

 هیچ کدام تصور نمي کرد

بدون حضور دیگری بتواند به زندگي ادامه دهد . معلوم نبود اتكای آنان به یكدیگر به خاطر عشق 

 رگزاست یا زندگي بهتر . البته ه

چنین پرسشي را مطرح نكردند و ترجیح مي دادند پاسخ آن را نشنوند . زن به تدریج نشانه های 

 عدم تعادل را در گامهای شوهرش

در هنگام راه رفتن وتغییرات حالت ، فراموشكاریها ، و گریستن در هنگام خواب مشاهده مي کرد ، 

 ولي آنها را نتیجه فرسودگي و

آورد ، بلكه دلیلي بر بازگشت به دوران کودکي و رفتارهای آن زمان مي سالخوردگي به حساب نمي 

 . دانست

شاید با توجه به چنین استداللي بود که هرگز با اوربینو همچون پیرمردی مزاحم و آزاررسان رفتار 

 نمي کرد بلكه او را همچون

اقع این خود فریببي از کودکي خرد سال در نظر مي گرفت که نیاز به مراقبت و نگهداری دارد . در و

 همان اوایل زندگي شروع شده

 . بود و نوعي آینده نگری به حساب مي آمد

اگر زودتر متوجه مي شدند که نا دیده گرفتن دردسر های ازدواج ، آسانتر از تحمل اندوه ناشي از آن 

 است زندگي برایشان مفهومي

ه آموخته بودند ، ریشه در این واقعیت متفاوت مي یافت . آنچه در کنار هم به عنوان پند و تجرب

 داشت که عقل و منطق هنگامي به

سراغ انسان مي آید که دیگر قادر به انجام دادن هیچ کار مفیدی نیست . فرمینا دازا پس از سالها 

 شكیبایي شاهد افول توانایي های

از خواب ، با  شوهرش بود و دچار اندوه مي شد و هر شب از این مي ترسید که پس از بیدار شدن

 فاجعه ای مواجه شود که دیگر
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جبران پذیر نباشد . ولي هر روز صبح ، دکتر اوربینو با معصومیتي همچون کودکي تازه به دنیا آمده از 

 خواب بر مي خواست و به این

ترتیب نشان مي داد که بار دیگر بر فنا و نیستي غلبه کرده است . زن به خوبي با نحوه بیدار شدن 

 آشنایي داشت . با بانگ شوهرش

خروس چشم مي گشود و نخستین نشانه زندگي در او ، سرفه های مالیم و ظاهرا بي دلیل بود که در 

 واقع نشان از تمایل مرد به

بیدار کردن همسرش داشت . اگر این ترفند زن را بیدار نمي کرد ، بالفاصله به بهانه های دیگری برای 

 غر زدن متوسل مي شد ، مثالً 

به دنبال دمپاییهایش مي گشت و آنها را که قرار بود همیشه در کنار تختخواب باشد ، ولي نبود ، نمي 

 یافت . زن صدای گامهای مرد

را که به سوی دستشویي مي رفت ، مي شنید . دکتر مدت یك ساعت در اتاق مطالعه مي نشست و 

 برای پوشیدن لباسهایش باز مي

، از روشن کردن چراغها خودداری مي کرد ، زیرا مي دانست همسرش  گشت . البته در تمام این مدت

 . دوباره به خواب رفته است

 روزی در یك مهماني از دکتر اوربینو خواستند خود را توصیف کند . مرد بدون درنگ پاسخ داده بود

: 

 . من مردی هستم که در تاریكي لباس مي پوشم -

سر و صدا و سرفه های سحرگاهي او ، اتفاقي نیست ، هر همسرش با شنیدن این پاسخ ، دریافت که 

 چند مرد وانمود مي کند که غیر

عمدی است . البته خود زن نیز وانمود مي کرد خوابیده است در حالي که بیدار بود . ازنظر دکتر 

 اوربینو ، هیچ کس در هنگام خواب ،

پیشاني خوش تراش و حالت دستهایش زیباتر از همسرش نبود . زني با منحني های بي نظیر اندام ، 

 . که انگار آماده رقصیدن است

هیچ کس هم تند خویي او را در زمان دیدن خوابهای آشفته نداشت . دکتر اوربینو مي دانست که 

 همسرش منتظر است که کمترین

از جمله  صدایي را بشنود و غر زدن را آغاز کند . مثالً بگوید چرا صبح زود او را بد خواب کرده اند .

 یك بار که صدای غرغر

 : شوهرش را به دلیل عدم موفقیت در یافتن دمپاییهایش شنید ، با لحني خواب آلود گفت

 ... ! دیشب آنها را در دستشویي جا گذاشتي -
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 : ولي بالفاصله با لحني که دیگر خواب آلود نبود ، خشمگینانه افزود

 ! ذارند آدم خواب راحت داشته باشدبدبختي بزرگ خانه ما این است که نمي گ ... -

آنگاه غلتي زد و بدون اینكه دلش ال اقل برای خودش بسوزد ، چراغ را روشن کرد . با این کار  -

 رضایت خود را از نشان دادن

قدرت آشكار مي ساخت . در واقع هر دو آنها نقش خود را به خوبي ایفا مي کردند . نقشهایي که 

 شگفت آور و گاهي ظاهراً 

ناخوشایند بودند . این هم از لذت های عشق به حساب مي آمد . از همان بازیهای پیش پا افتاده و 

 مبتذلي که در زندگي آنان به

 . کرات وجود داشت . یكي از آنها این بود که روزی صابون در حمام نبود

 این موضوع همچون سایر امور روزمره به سادگي آغاز شد . دکتر

از روزهایي که بدون نیاز به کمك دیگران، استحمام مي کرد، به حمام رفت و باز هم  اوربینو در یكي...

 بدون این که چراغها را روشن

کند، لباسهایش را پوشید و به اتاق خواب برگشت. همسرش مثل همیشه در حالت رخوت بین خواب 

 .و بیداری به سر مي برد

سرش قرار داشت و حالت رقص به خود گرفته چشمانش بسته و نفسهایش آرام بود. دستهایش باالی 

 بود. دکتر پس از ایجاد سر و

 :صدایي اندك با لباسهایش، در ظاهر با لحني آرام غر زد

 .ـ تقریباً یك هفته مي شود که بدون صابون خودم را مي شویم

 همسرش با شنیدن این سخنان، چنان محكم در جایش غلتید که انگار با همه دنیا سر جنگ دارد.

 البته متوجه بود که فراموش کرده

است صابون در حمام بگذارد. خودش هم سه روز پیش از آن در حال استحمام متوجه شد که صابون 

 در حمام نیست و تصمیم گرفت

بالفاصله صابوني در محل مخصوص بگذارد، ولي فراموش کرد و این فراموشي تا سه روز بعد هم تكرار 

 شد. واقعیت این بود که

فقدان صابون در حمام، به یك هفته نمي رسید، ولي دکتر آن را به عمد یك هفته حساب کرده  مدت

 بود تا همسرش را بیشتر از حد

 :معمول خطاکار نشان دهد. این امر، خشم فرمینا را برانگیخت. بنابراین با صدای بلند، گفت

 .ـ من هر روز استحمام مي کنم. همیشه صابون بوده

گردهای همسرش آگاهي داشت، ولي این بار نتوانست یا نخواست بحث را ادامه هر چند مرد از ش

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  45  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

 دهد. بنابراین به بهانه اینكه کار

مهمي دارد، به بیمارستان میزری کوردیا رفت، ولي عصر پیش از عیادت از بیماران، به خانه بازگشت. 

 فرمینا با شنیدن صدای پای

و وانمود کرد که کارهای مهم و زیادی دارد که باید هر شوهرش، شتابان خود را به آشپزخانه رساند 

 چه زودتر انجام دهد. به اندازه

ای خود را در آنجا معطل کرد که صدای پای شوهرش را که مي رفت و صدای حرکت کالسكه او را در 

 خیابان شنید. تا سه ماه بعد،

مي افزودند. مرد حاضر نبود پیش هر گاه مي خواستند روابط خود را اصالح کنند، تنها بر وخامت امر 

 از اینكه همسرش بپذیرد در

حمام صابون نبوده است، زود به خانه برگردد، و فرمینا نیز نمي خواست پذیرای شوهرش باشد مگر 

 اینكه مرد قبول کند که آگاهانه

 .و به عمد دروغ گفته است تا همسرش را بیازارد

ویژه پس از بیدارشدن آنها مي شد. هر ناراحتي ، همین موضوع موجب ایجاد اختالفات دیگری به 

 دلگیری های تازه ای را پیش مي

آورد و موجب باز شدن زخمهای کهنه و قدیمي مي شد. خیلي زود هر دو متوجه شدند که این رفتار 

 .بر میزان کینه آنها افزوده است

د و به دو نزد کشیش برون به همین دلیل، تصمیم گرفتند گذشت کنند. دکتر اوربینو پیشنهاد کرد هر

 خطای خود اعتراف کنند تا او

از خدا بپرسد که آیا در حمام صابوني بوده است یا نه، و سپس در مورد آنها قضاوت کند. زن که تا آن 

 لحظه همه چیز را تحمل کرده

ن یو شكیبایي خود را از دست داده بود، به همان حربه کارآمد و مؤثر یعني گریه متوسل شد و خشمگ

 :فریاد زد

 !ـ کشیش برود به جهنم

همین سخن ناشایست و نسنجیده، شهر را به لرزه درآورد. شایعات زشتي در افواه ایجاد شد که از 

 .میان بردن آنها، امكان نداشت

چنان در اذهان عمومي جای گرفت که انگار متني از یك اپرای » کشیش برود به جهنم ! « عبارت 

 ه فرمینامعروف بود. ودتي بعد ک

متوجه تندروی خود شده بود، به منظور جلوگیری از واکنش شوهرش، اعالم کرد که به خانه پدری باز 

 مي گردد و در آنجا به تنهایي
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زندگي مي کند. گرچه خانه همچنان متعلق به فرمینا بود، ولي آن را اجاره داده بودند. با این حال ، 

 تهدید زن بي پایه و اساس نبود،

قعاً قصد داشت از خانه شوهرش برود و در جای دیگری به زندگي ادامه بدهد. اهمیتي هم نمي زیرا وا

 داد که چه رسوایي بزرگي

پس از آن ایجاد خواهد شد. دکتر که به موضوع پي برده بود، به همسرش پیشنهاد کرد به جای رفتن 

 از خانه، در اتاق جداگانه ای به

و زن از آن به بعد در اتاق خواب دیگری مي خوابید و با شوهرش  سر ببرد. این پیشنهاد پذیرفته شد

 حرف نمي زد. آنها در سكوت

غذا مي خوردند و پیام های خود را از طریق بچه ها به یكدیگر مي رساندند. این کار را چنان ماهرانه 

 انجام مي دادند که بچه ها

 .متوجه نمي شدند پدر و مادرشان با هم قهر هستند

مطالعه ، حمام وجود نداشت. همین امر موجب از بین رفتن مشكل ایجاد سر و صدای در اتاق 

 صبحگاهي توسط دکتر شد. اوربینو

پس از پایان کالسها، شب هنگام به حمام مي رفت و مي کوشید بدون ایجاد سر و صدا استحمام کند. 

 معموالً هر دو در یك زمان غذا

ام مي رسیدند. پس از آن مسواك مي زدند و برای مي خوردند و اغلب در یك زمان به در حم

 .خوابیدن آماده مي شدند

چهار ماه به این صورت سپری شد. شبي مرد روی رختخواب دو نفره دراز کشید و کتابي را در دست 

 گرفت تا مطالعه کند. این کار

طالعه کتاب به را تا زماني ادامه داد که همسرش از حمام خارج شد و مشاهده کرد که مرد در حال م

 خواب رفته است. نخست بي

اعتنا در کنار شوهرش دراز کشید و هنگامي که دکتر اوربینو مدتي غلتید و عاقبت چراغ را خاموش 

 کرد، فرمینا شانه های او را به

شدت تكان داد و یادآوری کرد که باید در اتاق دیگری بخوابد. مرد چنان از خوابیدن در بستر دچار 

 که در همان حال لذت شده بود

 :گفت

 ...ـ بگذار همینجا بخوابم. بسیار خوب، قبول دارم . صابون در حمام بود

آنها پس از پشت سر گذاشتن پیچهای جاده سالخوردگي، این موضوع را به یاد مي آوردند و برایشان 

 باورکردني نبود که این
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وجب شده است همه مسؤولیت ماجرای تلخ، جدی ترین برخوردشان در طول مدت زناشویي بوده و م

 های خود را فراموش کنند و

زندگي تازه ای را مورد آزمایش قرار دهند. با اینكه هر دو سالخورده بودند و متانت زیادی داشتند، 

 ولي ترجیح مي دادند از آن

ماجرا یاد نكنند، زیرا ممكن بود زخم دیر جوش خورده قدیمي ، دوباره سر باز کند و موجب خونریزی 

 .شود

دکتر اوربینو از همان روز نخست ازدواج نشان داد که نقطه ضعفي بزرگ دارد و آن هم بیماری شب 

 ادراری بود. فرمینا دازا خیلي

زود متوجه شد با چه مشكل عظیمي مواجه خواهد بود. آنها در کابین اختصاصي یك کشتي که به 

 فرانسه مي رفت روی بستر دراز

لت تهوع دریازدگي مي نالید که ناگهان صدای واضح ادرار به گوش زن کشیده بودند و دکتر از حا

 رسید. فرمینا این رویداد را هرگز

از یاد نبرد. گذشت زمان از شدت رفتار ادرار دکتر اوربینو کاست و میزان شب ادراری را تا حد زیادی 

 کاهش داد، ولي هرگاه برای

خیس مي کرد. از نظر زن، این کار غیر قابل تحمل  تخلیه ادرار به دستشویي مي رفت، کاسه توالت را

 بود، ولي در پاسخ به اعتراضات

او، شوهرش دالیلي قانع کننده مي آورد و چنین حالتي را به وضع جسماني و بي اختیاری نسبت مي 

 داد. البته حق با دکتر اوربینو بود

در مسابقه ای که برای زیاد ادرار و هیچ اختیاری در این کار نداشت. در دوران تحصیل در دبیرستان، 

 کردن با همكالسي هایش

برگزار شد، به پیروزی دست یافت و موفق شد چند بطری را پر کند و با اختالف زیادی برنده شود. 

 چند سال پس از ازدواج، میزان

 و فشار ادرار پایین آمد و در ضمن شاخه شاخه شد و در نتیجه نمي توانست مسیر دلخواهي را برای

 جریان ادرار انتخاب کند. بهانه

 :او در مورد خیس کردن کاسه توالت چنین بود

 !ـ مخترع این کاسه احتماالً اطالعات کافي و مناسب در مورد مردان نداشته

به منظور جلوگیری از درگیری های خانوادگي ، پس از مدتي به این نتیجه رسید که باید فكری در این 

 رارمورد بكند. بعد از دفع اد

با تعدادی دستمال کاغذی، اطراف کاسه توالت را تمیز و خشك مي کرد. همسرش با آگاهي از این 
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 امر، از میزان غر زدن خود

کاست، ولي اگر بوی آمونیاك زیاد مي شد، دیگر نمي توانست خودداری کند. روزی چنان خشمگین 

 فریاد زد که انگار جنایت

 .بزرگي را کشف کرده است

 !قفس خرگوش بوی تعفن مي دهد ـ اینجا مثل

در دوران سالخوردگي، دکتر سرانجام به فكر چاره ای برای این رنج جسماني و رواني افتاد و درمان 

 کار را یافت. در هنگام ادرار

کردن، مثل همسرش مي نشست و به این ترتیب هم کاسه کثیف نمي شد و هم احساس آرامش به او 

 دست مي داد. در عین حال، در

نین حالتي نمي توانست تعادل خود را حفظ کند و به منظور جلوگیری از سقوط در چاه، محكم به چ

 میله دوش مي چسبید. باید افزود

که خانه دکتر اوربینو به دلیل نوساز و مدرن بودن در مقایسه با سایر خانه ها، توالت قدیمي نداشت و 

 در نتیجه فاقد کاسه توالت

بك داشت و مانع لیز خوردن مي شد. این سیستم در بسیاری از خانه ها به هایي بود که جای پای مش

 چشم مي خورد، ولي دکتر

اوربینو به دلیل بهداشتي نبودن، دستور داده بود آن را تعویض کنند. وان حمام هم یكي دیگر از 

 مشكالت غیر بهداشتي به حساب

ها در آخرین جمعه هر ماه استحمام مي مي آمد که اروپاییان برای خودشان اختراع کرده بودند. آن

 کردند، درون وان مي نشستند و

با همان آب کثیفي که از بدنشان جاری مي شد، خود را مي شستند. با این حساب، دکتر دستور داد 

 تشت بزرگي به صورت یكپارچه

ب مورد ساخته شود تا هنگامي که فرمینا دازا او را شستشو مي دهد، احساس کند که نوزاد است. آ

 نیاز را با استفاده از برگهای

خوشبو و پوست نارنج مي جوشاندند که تا یك ساعت بعد هم گرم مي ماند. تأثیر این آب، چنان 

 آرامشي به دکتر مي بخشید که

گاهي در حین استحمام، مدتي مي خوابید. فرمینا دازا پس از استحمام، نخست مقداری پودر به میان 

 کرم کاکائوپاهایش مي پاشید، با 

جوشهایش را نرم مي کرد و به گونه ای به او شورت مي پوشانید که انگار نوزادی را با عشق و عالقه 

 فراوان قنداق مي کرد. پوشاندن
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 ...لباس، تكه به تكه، از جوراب تا کراوات و نصب سنجاق

وزهای آزار دهنده یاقوت دار کراوات ادامه مي یافت تا دکتر کامال آماده شود از همان موقع صبح ر

 آنان مبدل به بامداداني آرام و بي

سرو صدا شد و دکتر اوربینو به دوران کودکي بازگشت همان دوران لذت بخشي که فرزندانش پس از 

 تولد از او گرفته بودند فرمینا

نیز با توجه پشت سر گذاشتن دوران میانسالي و ورود به دوران سالخوردگي بیشتر احساس 

 کرد کمتر مي خوابید ومسئولیت مي 

 .معموال برای رسیدگي به کارهای خانه زودتر از شوهرش از خواب برمیخاست

دکتر اوربینو پس از اینكه در روز یكشنبه مصادف با برگزاری مراسم پنجاهه گلریزان پتو را از روی 

 جسد خرمیا دست آموز کنار

حظه به عنوان پزشكي مومن تجربه نكرده زد تا آن را معاینه و بررسي کند احساسي داشت که تا آن ل

 بود پس از سالها تالش برای

درمان بیماران و نجات دادن آنان از چنگال مرگ برای نخستین بار مستقیم به مرگ نگریست و 

 احساس کرد مرگ هم به او خیره

ن شده است این امر به معنای هراس از مرگ نبود هرگز از مرگ نمي هراسید بلكه نگران حضور ای

 پدیده بود که همواره و به ویژه

پس از کابوسهای شبانه شبح خود را آشكار مي ساخت ولي خودش را نشان نمي داد ولي آنچه در آن 

 روز دید وجود فیزیكي پدیده

ای بود که تا آن زمان خیالي بیش نبود دکتر خوشحال بود که خداوند برای نشان دادن چهره واقعي 

 مرگ خرمیا دست آموز را

سطه قرار داده است زیرا همواره این دوست خود از جمله قدیسان به حساب مي آورد قدیسي که وا

 دکتر نمي دانست از سور خدا

ماموریت دارد لي پس از اینكه نامه را خواند و شخصیت واقعي خرمیا را دریافت از غفلت و گمراهي 

 رها شد و احساس کرد رویدادی

 .ل گرفته استشگفت آور و تعیین کننده برایش شك

از سوی دیگر فرمینا دازا هرگز اجازه نداد شوهرش گرفتار اندوه ناشي از مرگ صمیمي ترین دوستش 

 شود هنگامي که زن در

پوشاندن شلوار و بستن دکمه های پیراهن کمك مي کرد مرد لحظه ای تحت تاثیر رویداد آن روز 

 قرار گرفت ولي همسرش
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راند هیچ رویدادی نمي توانست به آساني بر فرمینا دازا تاثیر بگذارد  بالفاصله این افكار را از ذهن او

 به ویژه در مورد مرگ کسي که

کمترین اهمیتي برایش قائل نبود خرمیا دست آموز از نظر زن فردی مفلوك و متكي به چوبهای زیر 

 بغل بود که به دلیل داشتن

آنتیل جان سالم به در برده و از روی نیاز بخت و اقبال مساعد از درگیری های خونین جزایر فراوان 

 مبدل به عكاسي کودکان شده

بود تنها توانایي او نیز از نظر زن و سایر ساکنان آن منطقه مهارت در بازی شطرنج بود که البته این 

 امر نمي توانست بي اهمیت به

ی به نام تورمولینو حساب آید زیرا همه مي دانستند در مسابقه ای دو جانبه موفق شده بود بر مرد

 غلبه کند که مدتي بعد معلوم شد

 .نام واقعي حریف کاپایالنكا بوده است

 :دکتر اوربینو به همسرش گفت

باور کن او فردی بي گناه بود به عنوان تبعیدی از کاین گوانا به آنتیل رفت بیهوده متهم به ارتكاب -

 جنایت فجیعي شد و به زندان

 .انسان خوراندند افتاد در آنجا به او گوشت

سپس نامه حاوی اسرار زندگي خرمیا دست آموز را به همسرش داد تا بخواند ولي فرمینا دازا بدون 

 اینكه نگاهي به نامه بیندازد ان

را در کشو میز آرایش گذاشت و در آن کشو را قفل کرد و در واقع حاضر نشد به اسراری دست یابد 

 که نویسنده برای کسي جز

نكرد و با خود به گور برد زن از توانایي فراوان شوهر در تحمل دشواریها آگهي داشت و دوستش فاش 

 در عین حال مي دامست با

گذشت زمان و باال رفتن سن چه انگاره های اغراق آمیزی از جامعه موجود یاد مي کند بنابراین 

 تردیدی نداشت که خرمیا دست

تحمل آن اندوه بزرگ برایش تا چه اندازه دشوار است آموز چه ارزش واالیي از نظر شوهرش داشته و 

 که این ارزش واال نه به دلیل

گذشته خرمیا بلكه مربوط به زمان ورود به این منطقه بوده به ویژه در حالي که تنها یك کیف حاوی 

 کاغذ پاره های دوران تبعید

متوفي هرگز مشخصات واقعي همراه داشته است فرمینا دازا بیشتر از این امر تعجب مي کرد که چرا 

 خود را افشا نكرد و حتي روابط
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خود را با یك زن پنهان داشت در حالي که از آیین های خوش به یادگار مانده از نیاکان ساکنان آم 

 منطقه یكي هم این بود که برای

رد دکشي مزنان احترام قائل بودند از نظر فرمینا دازا معشوقه خرمیا کامال حق داشت که به فرآیند خو

 کمك کرد او به شوهرش

 :گفت

اگر روزی تو با همان دالیل مصمم به انجام چنین عملي شوی من هم دقیقا همان کاری را مي کنم که -

 .آن زن کرد

دکتر نیز با شنیدن این سخنان بار دیگر خود را با موضوعي ساده و در عین حال غیر قابل درك 

 مواجه دید که زندگي را برایش تلخ

 :رد پاسخ دادمي ک

تو انگار هیچ چیز نمي داني کارهایي که او مي کرد به خودش مربوط بود آنچه موجب خشم من مي -

 شود این است که چرا در این

 .چند سال مارا غریبه به حساب آورد

اشك در چشمانش مثل همیشه حلقه زد ولي زن وانمود کرد که گریه او را نمي بیند بنابراین با 

 :ل کردخونسردی استدال

اتفاقا در این مورد کار درستي انجام داد اگر واقعیت را مي دانستید نه تو و نه سایر دوستان دیگر تا -

 این اندازه او را دوست

 .نداشتید

فرمینا دازا زنجیر طالی شوهرش را از سوراخ دکه روی جلیقه گذراند گره کراواتش را با دقت مرتب 

 کرد و سنجاق یاقوت را روی

نگه اشكهای دکتر را که از چشمانش روی ریشش جاری بود با دستمال پاك کرد و سپس با آن زد آ

 چند بار تا زدن آن را در جیب

جلو کت به ترتیبي قرار داد که به شكل برگهای گل ماگنولیا از هم باز مي شد در همان لحظه هم 

 ساعت بزرگ پایه دار یازده زنگ

 .متوالي نواخت

ر اولیوه یا و هفت دختر باسلیقه او چنان همه چیز را مرتب و دقیق چیده آمینتا دوشان همسر دکت

 بودند که جشن بیست و پنجمین

سالگرد ازدواج این زن و شوهر بسیار با شكوه جلوه کند و یكي از رویدادهای مهم اجتماعي سال به 

 شمار بیاید خانه آنها در مرکز

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  52  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

را عماری از اهالي فلورانس تغییر داده و به شكل منطقه تاریخي شهر واقع شده بود این دژ مستحكم 

 تازه ای در آورده بود درست

مثل یاد سام که بر برجها و قلعه های قدیمي را که کامال تغییر مي دهد این معمار بنای تاریخي قرن 

 هفدهم را به شیوه معماری

الن پذیرایي و یك ونیزی دچار تحول کرد و زیبایي خاصي به آن بخشید خانه شش اتاق خواب دو س

 ناهار خوری بزرگ داشت که

برای مهماناني که به دقت برگزیده و از شهر یا حومه مي امدند مورد استفاده قرار مي گرفت گلخانه 

 ای درون ساختمان به چشم مي

خورد که همچون ایواني سرپوشیده به نظر مي رسید و آب نمایي با یك فواره که صدای ریزش آب آن 

 از بود تعدادبسیار گوشنو

زیادی عود و سایر چوبهای خوشبو در آنجا مي سوخت و هوا را کامال معطر مي کرد و البته فضایي که 

 میان طاقها وجود داشت با

محیط خانه و همچنین با اصالت خانوادگي ساکنانش متناسب نبود و شاید به همین دلیل به جای 

 استفاده از اتاق ناهار خوری ترجیح

ر محوطه باز یا حیاط خانه از مهمانان پذیرایي کنند این خانه تا شهر در صورت استفاده داده بودند د

 از اتومبیل و عبور از بزرگراه

تنها ده دقیقه فاصله داشت جویباری پر آب ولي کم سرعت از میان حیاط خانه مي گذشت که انواع 

 گلهای وحشي در کناره های آن

نه سانچو به رهبری خانم الیوه یا وظیفه مهمانداری را برعهده روییده بود همه پیشخدمتهای مهمانخا

 گرفته بودند آنها سایبانهایي از

جنس برزنت با رنگهای شاد درمكانهایي که نور خورشید مستقیما بر انها مي تابید برپا داشته و 

 میزهایي برای پذیرایي از یكصد و

رومیزیهای زیبایي استفاده کرده بودند میز بیست و دو مهمان را زیر سایه درختان غان چیده و از 

 بزرگي هم برای انجام مراسم ویژه

 ...در نظر

گرفته شده بود که روی آن گلداني پر از گلهای رز تازه دیده مي شد. جایگاه گروه نوازندگان  ...

 سازهای بادی چوبي در گوشه ای

ی والس بنوازند. یك گروه چهارنوازی از حیاط قرار داشت. از نوازندگان خواسته شده بود تنها آهنگها

 از سازهای زهي از دانشكده
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هنرهای زیبا نیز به افتخار آقای الیوه یا دعوت داشتند که خود پایه گذار اصلي همین دانشكده بود. 

 هر چند برگزاری مراسم، با

 ناسبتيسالگرد فارغ التحصیلي او فاصله زیادی داشت، ولي همزماني با مراسم پنجاهه گلریزان، م

 جالب برای اجرای مراسم سالگرد

 .ازدواج به حساب مي آمد و بر شكوه جشن مي افزود

مقدمات برگزاری جشن از سه ماه پیش آماده شده بود، مبادا به دلیل کمبود وقت، چیزی فراموش 

 شود. ماکیانها را زنده از سیه

طعم و عطر خوش گوشتشان،  اورو وارد کرده بودند. این پرندگان به دلیل درشتي چثه و ناگاد

 خوراکیهایي مأکول و خوشمزه به

حساب مي آمدند و از جهت دیگری نیز میان مهمانان، محبوبیت زیادی داشتند. آنها برای پیدا کردن 

 غذا معموالً سواحل رودخانه را

یز مي با ناخنهایشان مي خراشیدند و به دانه ها نوك مي زدند. با این کار، معموالً ذرات طال را ن

 خوردند که در اعضای داخلي بدنشان

رسوب مي کرد. خانم الیوه یا همراه با دخترانش و تعدادی از خدمتكاران، سوار بر یك کشتي اقیانوس 

 پیمای مجلل شدند و این

ماکیانها را از میان سایر پرندگان درشت و زیبا، انتخاب کردند تا موجب اعتبار بیشتر آقای الیوه یا 

 تهیه همه چیز شوند. زن در

دخالت داشت، غیر از موعد برگزاری جشن که البته به دلیل نگراني در مورد ریزش بارانهای بهاری، به 

 آن روز یكشنبه در ماه ژوئن

موکول شده بود. خانم الیوه یا همان روز صبح عازم کلیسا شد و با مشاهده ابرهای متراکمي که در 

 آسمان پدیدار شده بودند، دچار

نگراني شد، ولي رییس اداره هواشناسي که به طور تصادفي در کلیسا حضور داشت، اطالع  هراس و

 داد که حتي در بدترین شرایط

ی، هرگز اتفاق نیفتاده است که روز یكشنبه مصادف با برگزاری مراسم پنجاهه گلریزان، در آن جو

 شهر باران ببارد. البته طبق

به واقعیت نپیوست و در ساعت دوازده، درست در لحظه  معمول، پیش بیني رییس اداره هواشناسي

 ای که مهمانان لیوانهای مشروب

را به عنوان نوشابه اشتها آور پیش از صرف غذا به لبانشان نزدیك کردند، نخست آسمان درخش و 

 تندری هراس آور، حاضران را
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ه چیز را بر هم ریخت و بر جای میخكوب کرد و لحظاتي بعد نیز تندبادی که از سوی دریا وزید، هم

 باراني سیل آسا همچون بال بر

 .سر حاضران فرود آمد

دکتر خوونال اوربینو در آن اوضاع آشفته، همراه با تعدادی از مهمانان که همچون خودش تأخیر 

 داشتند و در جاده یكدیگر را دیده

ه، به منظور جلوگیری از بودند، به زحمت خود را به خانه رساندند. دکتر پس از پیاده شدن از کالسك

 فرورفتن در چاله های پر از گل

و الی حیاط، با آن سن و سال زیاد، از روی سنگهای موجود، مي پرید و با سختي به پیش مي رفت، 

 ولي اجازه نمي داد مستخدمان

 .مهمانخانه سانچو او را کول کنند و به زیر سایبانهای برزنتي برسانند تا بیشتر از آن خیس نشود

مستخدمان با تالش فراوان، میزها را به داخل ساختمان و حتي اتاقهای خواب منتقل کردند تا در آنجا 

 .از مهمانان پذیرایي شود

مهمانان هرگز نكوشیدند ماتم و اندوهي را که در چهره شان وجود داشت، پنهان کنند. هوای گرم 

 اتاقها گرم و همچون هوای

بود. پنجره ها را بسته بودند تا آب باران و باد و طوفان به داخل موتورخانه دیگهای بخار دم کرده 

 نفوذ نكند. در حیاط، روی هر

میزی نام مهمانان مربوط به آن، نوشته شده روی یك کارت به چشم مي خورد. یك سوی حیاط را به 

 خانمها و سوی دیگر را به

ولي در سالنهای داخل خانه، چنین آقایان اختصاص داده بودند. این هم از سنتهای آن دوران بود. 

 تشریفاتي رعایت نمي شد، زیرا به

اندازه کافي جا وجود نداشت و هر کس هر جا صندلي خالي گیر مي آورد، مي نشست و به این ترتیب، 

 شاید برای نخستین بار، نظمي

ه دیده گرفتکه معموالً به طور سنتي در چنین مهماني هایي رعایت مي شد، بر هم خورد و تشریفات نا

 شد. در چنان اوضاع به هم

ریخته ای خانم آمینتا اولیوه یا پیوسته به همه جا سر مي زد و در همه جا حضور داشت. از موهایش 

 آب مي چكید و لباسهای فاخری

که بر تن داشت، خیس و گل آلوده شده بود. علیرغم دشواریهای موجود، همچنان لبخند مي زد و 

 هرشمقاومت مي کرد. از شو

آموخته بود که در برابر نامالیمات تسلیم نشود. به همین دلیل همراه با همه دخترانش که از همان نوع 
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 لباس بر تن داشتند، مي

کوشید مهمانان را راضي نگه دارد. بر سر یكي از میزهای غذا، دکتر خوونال اوربینو در وسط قرار 

 داشت و اسقف اوبدولیو ای ری در

دازا طبق معمول در سمت چپ او نشست. حضور فرمینا به این دلیل بود که مي  سمت راست و فرمینا

 ترسید مبادا شوهرش در حین

 .صرف غذا به خواب برود یا سوپ را روی لباسش بریزد

دکتر السیدس اولیوه یا در مقابل دکتر اوربینو نشسته بود. علیرغم رسیدن به پنجاه سالگي همچنان 

 ارشجوان به نظر مي رسید. رفت

ظریف و زنانه مي نمود و روحیه شادی که داشت، هیچ تناسبي با حرفه دقیق پزشكي نداشت. سایر 

 صندلیهای دور آن میز را مقامات

محلي، از جمله فرماندار، شهردار و ملكه زیبایي سال گذشته اشغال کرده بودند. فرماندار شخصاً 

 ملكه زیبایي را تا سر میز همراهي

ه از مهمانان خواسته نشده بود برای شرکت در مراسم، به ویژه چون به صرف ناهار کرده بود. با اینك

 دعوت داشتند، لباس رسمي

بپوشند، ولي همه خانمها لباسهای شب پوشیده و گوهرهای گرانبهایشان را به خود آویخته بودند. 

 اغلب مردان نیز لباس ویژه

ت مشكي بسته و تعداد اندکي نیز حتي فراك مراسم شام را بر تن داشتند. تعدادی از آنها کراوا

 پوشیده بودند. البته مشكل

پسندترین فرد حاضر در مجلس یعني دکتر اوربینو، لباس معمولي بر تن داشت. فهرستي از غذاهای 

 موجود را در برابر هر یك از

 .بود مهمانان قرار داده بودند که متن آن به زبان فرانسوی و با حروف طالیي رنگ نوشته شده

خانم اولیوه یا که مي دانست فضای داخل خانه تا چه اندازه گرم است، از مردان حاضر خواست در 

 صورت تمایل مي توانند کتهایشان

را در آورند، ولي هیچ کس جرأت نداشت نخستین نفر باشد که این کار را انجام مي دهد. اسقف به 

 دکتر اوربینو اطالع داد که این

مي تواند ضیافتي تاریخي به حساب آید. به نظر مي آمد با این گفته، زخمهای کهنه مهماني، به نوعي 

 و کینه هایي که از یكدیگر در

دل داشتند، بهبود یافته است. دکتر و اسقف پس از جنگهای داخلي ناشي از کسب استقالل، در دو 

 جبهه متضاد فعالیت کرده بودند،
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در کنار یكدیگر مي دیدند. جنگ داخلي منجر به پیروزی  ولي ناگهان در یك روز استثنایي، خود را

 لیبرالها و جواناني شد که موفق

شدند پس از چهل و پنج سال، حكومت را از چنگال محافظه کاران تشنه قدرت بیرون بكشند و 

 فردی را از حزب لیبرال به ریاست

قیده داشت که رییس جمهور جمهوری انتخاب کنند. دکتر اوربینو مخالف چنین انتخابي بود، زیرا ع

 لیبرال هم مثل رییس جمهور

محافظه کار عمل خواهد کرد، ولي با لباسي متفاوت و ویژه. البته این سخن را بر سر میز غذا به زبان 

 نیاورد، زیرا مي دانست موجب

ایجاد دلخوری و مخالفت بیشتری مي شود، هر چند تمایل زیادی داشت به اسقف بفهماند دلیل 

 ان در آن مهماني، به خاطرحضورش

اندیشه هایي که در ذهن دارند نیست، بلكه به خاطر شایستگي های خانوادگي است که ارزش 

 بیشتری از مخاطرات سیاسي و جنگي

 .دارد. در آن ضیافت، حتي نام یك نفر نیز در این رابطه فراموش نشده بود

رشید در آسمان بي ابر درخشیدن از سر باران سیل آسا با همان شتابي که فرا رسید، بند آمد. خو

 گرفت. طوفان چنان سهمگین

وزیده بود که نتایج مخرب آن، مثل درختان در هم شكسته همچنان به چشم مي خورد. گل و الی 

 حاصل از ریزش باران نیز در

 .حیاط خانه مشاهده مي شد. تلخ ترین رویداد مربوط به طوفان، در آشپزخانه تجلي یافت

در محوطه باز پشت ساختمان خانه، اجاقهایي موقت را با چیدن آجرها روی یكدیگر، مستخدمان 

 درست کرده و دیگها را روی آنها

گذاشته بودند. وزش شدید طوفان موجب شد اجاقها ویران شوند، ولي خوشبختانه دیگها و سایر 

 وسایل آشپزخانه به موقع به داخل

برگزار کنندگان مهماني مي ترسیدند مبادا موفق به  ساختمان حمل شد. زمان به سرعت مي گذشت و

 حاضرکردن غذا نشوند، ولي

تالش فراوان مستخدمان، منجر به ساختن اجاقهای دیگری در آن سوی دیوار ساختمان شد. در 

 ساعت یك بعد از ظهر، انسان بر

ه خواهران صومعطوفان غلبه کرده بود. افراد برگزارکننده ضیافت تنها یك نگراني داشتند، اینكه 

 سانتا کالرا قول داده بودند برای

آن روز دسر را آماده کنند و پیش از ساعت یازده به خانه دکتر اولیوه یا برسانند. با توجه به 
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 سیالبهایي که احتماالً خندقهای کنار

 .بزرگراه را پر کرده بود، تردیدی نداشتند که دسر زودتر از ساعت دو به آنجا نخواهد رسید

انهایي با شدت بسیار کمتر نیز در مدتي کوتاه خندقها را پر مي کردند. پس از صاف شدن آسمان، بار

 پنجره ها گشوده شد، هوای

تازه به درون اتاقهای دم کرده آمد و همه جا را خنك کرد. گروه نوازندگان مجبور شدند برنامه خود را 

 روی ایوان اجرا کنند، ولي

یشان به بار آورد. سر و صدای به هم خوردن دیگ و قابلمه و بشقاب، این کار مشكالت فراواني برا

 مانع مي شد آنها بتوانند به راحتي

با یكدیگر ارتباط کالمي برقرار سازند و در نتیجه والسهایي که مي نواختند ، زیاد دلنشین نبود. خانم 

 آمینتا اولیوه یا که دیگر تحمل

 .اشكهایش سرازیر شود، دستور آوردن غذا را داد خود را از دست داده و چیزی نمانده بود

نوازندگان اعزامي از دانشكده هنرهای زیبا، با آرامش کنسرت خود را با نواختن آهنگ الشاسه از 

 موتزارت آغاز کردند. هیاهوی

بسیاری بر پا شده بود. آمد و رفت پیشخدمتهای رنگین پوست مهمانخانه سانچو با ظرفهای غذایي 

 آنها بر مي خاست و از که بخار از

میان صندلیها با دشواری عبور مي کردند تا غذاها را روی میزها بگذارند، اجازه نمي داد کسي که به 

 درستي به موسیقي نوازندگان

گوش بدهد، ولي با این حال، دکتر اوربینو به خوبي مي شنید و به اندازه کافي لذت مي برد. او با 

 راگذشت زمان، قدرت تمرکز خود 

تا حد زیادی از دست داده بود، به گونه ای که در بازی شطرنج نیز هر حرکتي را که انجام مي داد، 

 یادداشت مي کرد تا فراموش

نكند که هدفش از آن حرکت چه بوده است. ولي هنوز مي توانست در حالي که با دیگران حرف مي 

 زند و به بحث مشغول مي شود،

لذت ببرد. البته هرگز در این مورد نتوانسته بود خود را با یكي از به موسیقي گوش بدهد و از آن 

 دوستان دوران اقامت در اتریش،

 .که رهبر ارکستر هم بود، همتراز بداند

همزمان با گوش دادن به آهنگ مرگ و دوشیزه اثر شوبرت، پرده دوم نمایشنامه را در ذهن به تصویر 

 کشید. در همان لحظه که

ه نوازندگان و آهنگهای زیبایي که مي نواختند بود و مي کوشید به سر و صدای همه حواسش به گرو

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  58  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

 مزاحم اطراف توجهي نداشته

باشد، نگاهش به چهره سرخ شده جواني خیره ماند که با احترام سر فرود مي آورد. تردیدی نداشت 

 که او را در جایي دیده است،

و پیش مي آمد. به ویژه در مورد اسامي، نام ولي نمي دانست کجا. اغلب چنین مواردی در زندگي ا

 کساني را که خیلي خوب مي

شناخت، یا نام آهنگي را که در جایي شنیده بود، به خاطر نمي آورد و چنان شبها برای یادآوری آن 

 زجر مي کشید که دلش مي

، ولي خواست بمیرد، ولي این فراموشي تا بامداد طول نكشد. در آن لحظه نیز چنان حالتي داشت

 ناگهان به یاد آورد که آن پسر

جوان در سال گذشته یكي از شاگردانش بوده است. با مشاهده او در آن جمع متشخص و اشرافي، 

 شگفتزده شد، حالت شگفتزدگي

هم زیاد طول نكشید، زیرا دکتر اولیوه یا، جوان را فرزند وزیر بهداشت معرفي کرد که در حال تهیه 

 دکتر پایان نامه پزشكي است.

خوونال اوربینو با خوشحالي برای مرد جوان دست تكان داد و جوان نیز از جای برخاست و تعظیم 

 کرد. متأسفانه دکتر اوربینو نه در

آن موقع، و نه در مواقع دیگر، هرگز به یاد نیاورد که آن جوان، همان پزشكي است که صبح آن روز 

 همراه با مأمور پلیس در اتاق

 .ر حضور داشتخرمیا دسنت آمو

شاید هم این فراموشي را باید به حساب خوشبختي دکتر اوربینو گذاشت، زیرا با احساس پیروزی از 

 اینكه مرد جوان را شناخته و

پیری را عقب رانده است، به آهنگ دیگری گوش داد، ولي نتوانست نام آهنگ و سازنده آن را به یاد 

 بیاورد. البته لحظاتي پس از

وه، یكي از نوازندگان که ویولن سل مي نواخت به دکتر توضیح داد که اثر اجراشده توسط پایان کار گر

 سازهای زهي، از کارهای

گابریل فائوره است. دکتر علیرغم پیگیری رخدادهای دنیای موسیقي و آهنگهای روز اروپا، هرگز 

 چنین نامي را نشنیده بود. خانم

شوهرش مراقبت مي کرد، پس از اینكه او را غرق در تفكر  فرمینا دازا که با دقت و وسواس عجیبي از

 مشاهده کرد، دست روی

 :شانه اش گذاشت و گفت

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  59  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

 .ـ زیاد خودت را ناراحت نكن. الزم نیست به او فكر کني

دکتر اوربینو لبخندی زد و به خود آمد. در واقع دکتر به گابریل فائوره فكر نمي کرد، بلكه در آن 

 ور رالحظات، خرمیا دسنت آم

درون تابوت با لباس نظامي ساختگي و مدالهای دروغین تجسم کرده بود که نگاه کودکان حاضر در 

 عكسهای قاب شده روی

دیوارهای آتلیه، به او خیره شده بود. به طرف اسقف برگشت تا در مورد خودکشي خرمیا دسنت آمور 

 با او حرف بزند، ولي خیلي

ع باخبر است. در واقع پس از پایان مراسم عید پنجاهه گلریزان زود متوجه شد که اسقف از این موضو

 ماجرا را به او اطالع داده

بودند. حتي از سوی ژنرال خرانیمو آرگوته نماینده پناهندگان منطقه کاراییب، درخواستي مبني بر 

 اجازه خاکسپاری جسد در

 ه بود. اسقف به دکتر اوربینوگورستان کلیسا یا مكان مقدس دیگری که او صالح بداند، دریافت کرد

 :گفت

 .ـ درخواست زیاد محترمانه نبود

 :آنگاه با لحني مالیمتر پرسید

 ـ کسي دلیل خودکشي را مي داند؟

 :دکتر اوربینو پاسخ داد

 !ـ بله، ترس از پیری

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

ا که با دقت به حرفهای مهمانان دور و بر خود گوش مي داد، لحظه ای توجه خود را از دکتر اولیوه ی

 آنان بر گرفت و به استادش

 :گفت

 .ـ واقعاً حیف است شاهد خودکشي هایي باشیم که به خاطر عشق نیست

 :دکتر اوربینو که افكار خویش را از زبان شاگردش مي شنید، بدون ابراز شگفتي پاسخ داد

 .از آن، اینكه خودکشي با سیانید طال باشد ـ بدتر

پس از گفتن این عبارت، احساس ترحم بر احساس ناراحتي ناشي از خواندن نامه خرمیا فائق آمد. 

 البته معجزه موسیقي در این مورد

بیشتر از تلقینات همسرش تأثیر داشت. با این حساب، شروع به تعریف از قدیس ساده ای برای 

 از بازیهایاسقف کرد که پس 
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طوالني شطرنج که گاهي تا بامدادان ادامه داشت، او را شناخته بود و از تالش او برای شادکردن 

 کودکان سخن به میان آورد. از

دانش و آگاهي بي نظیر او درباره دنیا حرف زد، از عادات و رفتارهای نیك و نظم و ترتیب زندگي او 

 گفت و تأکید کرد که خود نیز

اکي روح خرمیا دسنت آمور، دچار شگفتي شده است و واقعاً نمي داند چگونه این فرد با مشاهده پ

 موفق شد همه زندگي گذشته خود

 .را رها کند

آنگاه به شهردار نگریست و از مزایای فروش عكسهای گرفته شده توسط خرمیا برای ایجاد شادی در 

 دل کودکان جامعه سخن

اني ، دیگر هرگز در آنجا ظهور نخواهد کرد. همچنین از این گفت و اظهار داشت که نظیر چنین انس

 موضوع سخن به میان آورد که

 .آینده مملكت متعلق به همین کودکان است

اسقف ، تقدیس یك کاتولیك مومن و یك نظامي باسواد را که خودکشي کرده است ، رسوایي مي 

 دانست، ولي در عین حال قبول

فته شده توسط او را تهیه کند و در معرض تماشای عموم قرار کرد که مجموعه ای از عكسهای گر

 دهد. شهردار هم مي خواست

 .بداند چگونه مي تواند عكسها را جمع آوری کند

 :دکتر خوونال اوربینو که انگار زبانش را برای حفظ اسرار با زغال داغ کرده بودند، با لكنت پاسخ داد

 .ـ مسؤولیت این کار را به عهده مي گیرم

خانم فرمینا دازا به شوهرش تذکر داد که باید در مراسم خاکسپاری حضور داشته باشد و دکتر نفس 

 راحتي کشید و با صدای بلند

 :پاسخ داد

 .ـ البته در این مراسم شرکت مي کنم. نیازی به یادآوری نبود

زهای بادی پس از آن، سخنان کوتاهي میان حاضران بر سر میز رد و بدل شد. گروه نوازندگان سا

 چوبي آهنگي را نواخت که در

برنامه ارائه شده درج نشده بود. مهمانان به ایوان رفتند و در آنجا مشغول قدم زدن شدند. اغلب آنها 

 منتظر بودند مستخدمان

مهمانخانه سانچو گل و الی محوطه را بزدایند تا امكان رقصیدن برای همه ایجاد شود. همه در بیرون 

 یر از همانحضور داشتند، غ
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مهماناني که بر سر میز مخصوص نشسته بودند. آنها برای دکتر اوربینو کف مي زدند و ابراز احساسات 

 مي کردند که موفق شده بود

آخرین لیوان مشروب خود را تا نیمه به سالمتي صاحبخانه و همسر و فرزندانش ، با یك نفس سر 

 بكشد. البته کسي متوجه نشد که

همین کار را پس از صرف غذای مورد عالقه خود، با یك لیوان شراب کرده بود. به لحظاتي پیش نیز 

 هر حال، شاید این زیاده روی

موجب شد پس از گذشت سالها احساس کند که دلش مي خواهد آواز بخواند. صدای او چنان یكي از 

 نوازندگان ویولن را بر سر

ام کرد، ولي در همان لحظات، ناگهان اتومبیلي با ذوق آورد که با ساز خود به همراهي با خواننده اقد

 سرعت از کنار محل استقرار

 .نوازندگان گذشت و گل و الی موجود در چاله های اطراف را روی آنان پاشید

گروه موسیقي از حالت نظم خارج شد. صدای بوق اتومبیل شباهت زیادی به صدای اردکها داشت، 

 شاید به همین دلیل بود که

حاضر در مرغداني، دسته جمعي شروع به نغمه سرایي کردند. اتومبیل در مقابل ایوان توقف اردکهای 

 کرد و لحظاتي بعد دکتر مارکو

آئورلیو اوربینو دازا و همسرش در حالي که مي خندیدند، از آن خارج شدند. در دست هر یك از آنها 

 یك سیني دیده مي شد که

ن سیني ها تعداد زیادی روی صندلیها و کف اتومبیل نیز به پارچه ای روی آن انداخته بودند. از آ

 چشم مي خورد. محتوای سیني ها

همان دسرهایي بود که همه افراد خانواده میزبان نگران دیر رسیدن یا نرسیدن آنها بودند. پس از 

 اینكه متلك پراني ها و شوخیها و

سید، دکتر مارکو اوربینو دازا با لحني جدی لطیفه های مهمانان در مورد نحوه ورود اتومبیل به پایان ر

 توضیح داد که خواهران

صومعه سانتا کالرا به قول خود عمل و دسر را به موقع آماده کرده بودند. آنها پیش از وقوع طوفان از 

 دکتر درخواست کردند سیني

گهان گذاشته بود، ولي نا ها را به خانه دکتر اولیوه یا برسانند. او نیز پذیرفته و سیني ها را در اتومبیل

 به او اطالع دادند که خانه پدر و

 .مادرش دچار آتش سوزی شده است. بنابراین برنامه را نیمه کاره رها کرده و به خانه آنها رفته بود

دکتر خوونال اوربینو پیش از اینكه حرفهای پسرش به پایان برسد، دچار نگراني و دلهره زیادی شد، 
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 موقع به یاد ولي فرمینا دازا به

او آورد که خودش از مأموران آتش نشاني خواسته است به خانه بروند و طوطي را از درخت پایین 

 .بیاورند

خانم آمینتا اولیوه یا به دلیل اینكه چند لحظه پیش به مهمانانش به جای دسر، قهوه داده بود، از 

 اینكه مجبور مي شد بالفاصله سیني

دت احساس ناراحتي مي کرد. دکتر خوونال اوربینو و همسرش پیش از ها را نزد آنان ببرد، به ش

 تعارف دسر، خانه دکتر اولیوه یا را

ترك کردند، زیرا زمان کوتاهي تا خواب نیمروزی و سپس شرکت در مراسم خاکسپاری باقي مانده 

 بود. البته دکتر موفق شد اندکي

به خانه مشاهده کرد که مأموران آتش نشاني  بخوابد، ولي کافي نبود، زیرا بالفاصله پس از رسیدن

 بیشتر از آتش سوزی واقعي به

خانه آسیب رسانده اند. آنها به منظور ترساندن طوطي و وادار ساختن حیوان به پایین آمدن، شاخه 

 های درخت را بریده و روی

پرنده را دچار زمین ریخته بودند و پس از آن هم در حالي که مي کوشیدند با استفاده از فشار آب 

 وحشت کنند، اشتباهاً لوله را به

طرف پنجره اتاق خواب گرفته بودند و آب پس از شكستن شیشه ها با فشار زیادی به درون اتاق 

 رفته، تعداد زیادی از مبلهای

گران قیمت و چند تابلو قدیمي از نیاکان دکتر را که به دیوار آویخته بودند، خراب کرده و خسارت 

 .د آورده بودندزیادی وار

همسایگان با شنیدن صدای زنگ ماشینهای آتش نشاني، به گمان ایجاد حریق از خانه هایشان بیرون 

 آمده و در مقابل خانه دکتر

اوربینو ازدحام کرده بودند. خوشبختانه روزهای یكشنبه مدارس تعطیل بود، وگرنه دانش آموزان همه 

 مدارس شهر به آن منطقه

اوضاع را بدتر مي کردند. مأموران آتش نشاني پس از اینكه متوجه شدند نمي  سرازیر مي شدند و

 توانند طوطي را با استفاده از

نردبان ماشیني پایین بیاورند، با تبر شروع به بریدن شاخه های درخت کردند. خوشبختانه در همان 

 لحظات، پسر دکتر اوربینو رسید

ه بود درخت را از ریشه در آورند. مأموران قول داده بودند در و اجازه ادامه کار، نداد زیرا چیزی نماند

 ساعت پنج بعدازظهر باز
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گردند و شاخه های درخت را هرس کنند. در هنگام رفتن نیز با کفشهای گل آلود روی ایوان رفته و 

 قالیچه مورد عالقه فرمینا دازا را

بي فایده بود زیرا طوطي با مشاهده سر و  که بافت ترکیه بود، پاره کرده بودند. تازه همه این تالشها

 صدا و آشفتگي، از طریق گلخانه

یكي از همسایگان گریخت. دکتر اوربینو شخصاً همه شاخه های درختان خانه همسایه را مورد 

 بررسي قرار داد و طوطي را صدا زد،

 ...ولي پرنده پاسخي به او نداد. دکتر با گمان از دست رفتن

قف کرد و برای خواب نیمروزی آماده شد ساعت سه بعد از ظهر بود دکتر در طوطي جستجو را متو

 بستر دراز کشید و پیش از

خوابیدن از استشمام بوی ادرار خود که رایحه مارچوبه پخته شده آن را تندتر از همیشه کرده بود 

 .مست شد

ت این اندوه هنگامي که از خواب بیدار شد احساس اندوهي غریب سراسر وجودش را در برگرف

 شباهتي به احساسي نداشت که

صبح آن روز در لحظه حضور بر سر جسد خرمیا دست آموز به سراغش آمده بود پس از خواب 

 نیمروزی احساس میكرد ابری

روحش را در برگرفته است و نشان مي دهد که آخرین بعد از ظهرهای زندگي خود را مي گذراند تا 

 پنجاه سالگي هرگز سنگیني یا

ي حضور اندامهای دروني و بیروني خود را احساس نمي کرد ولي از آن به بعد به تدریج هر گاه حت

 برای خواب نیمروزی روی بستر

دراز مي کشید و چشمانش را مي بست متوجه وزن اندامهایش مي شد.قلب تپنده کبد پر رمز و راز و 

 حتي غذه پانكراس اسرار

یج به این فكر افتاد که سالخورده ترین افراد شهر از او آمیزش را مي توانست احساس کند به تدر

 جوانتر هستند در واقع او تنها فرد

زنده در عكسي دست جمعي از اعضای خانواده افسانه ای خود به حساب مي آمد زماني که دریافت 

 حافظه اش ضعیف شده است به

 .دانشكده پزشكي ارائه داده بود یاد شیوه ای برای درمان این بیماری افتاد که یكي از استادانش در

 !افراد فاقد حافظه از کاغذ برای خود حافظه مي سازند-

ولي این روز پس از مدتي دیگر موثر نبود زیرا به جایي رسید که حتي فراموش مي کرد کاغذها را به 

 چه دلیلي در جیبهایش گذاشته
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ه جای قفل کردن درها آنها را باز است گاهي همه خانه را برای یافتن عینكش جستجو مي کرد گاهي ب

 مي کرد گاهي فراموش

میكرد به چه صفحه ای از کتابي که مطالعه مي کرد رسیده است از آن بدتر گاهي از یاد مي برد که 

 شخصیتهای داستاني که مي

خواند چه کساني هستند مهمتر از همه این بود که دیگر نمي توانست به درستي استدالل کند و در 

 به قضاوتهایي که مي کردنتیجه 

 .اطمینان زیادی نبود

دکتر خوونال اوربینو به تجربه در میافت که هر مرضي بوی خاصي دارد ولي هیچ مرضي چون 

 سالخوردگي بوی واضح و مشخصي

ندارد با توجه به مطالعه روی اجسادی که سر تا پا شكافته مي شدند و روی میز تشریح قرار مي 

 مهم دست یافتهگرفتند به این نتیجه 

بود تجربیات دیگر او از طریق بیماراني بود که مي کوشیدند سن و سالشان را مخفي کنند لباسهای 

 خودش که چنان رایحه ای

داشتند و تنفس ناآگاهانه همسرش در هنگام خواب اگر دکتر اوربینو واقعا اوربینو نود یعني یك 

 مسیحي معتقد و قدیمي نبود

 .ا دست آموز مخالفتي نداشت که اظهار مي کرداحتماال با گفته خرمی

 .پیری مرحله ای شرم آور از زندگي انسان است بنابراین باید به موقع به این مرحله خاتمه داد-

دکتر تنها در لحظاتي خود را سالخورده احساس نمي کرد که در بستر به آمیزش جنسي مشغول بود 

 او در هشتاد و یك سالگي به

اد که عمرش به چند تار مو بسته شده است و این تارها نه به دلیل ابتال به خوبي تشخیص مي د

 بیماری با مواجهه با رویدادی غیر

مترقبه بلكه به سادگي در هنگام غلت زدن در بستر ممكن است پاره شوند دلش مي خواست که این 

 تارهای مو از هم بگسلند و او را

را محكم و سالم نگاه دارد زیرا مي ترسید اگر خود راحت کنند ولي به شدت تالش مي کرد آنها 

 موجب پارگي آنها شود در آن

 .دنیای پر از تاریكي نتواند خداوند را بیابد

خانم فرمینا دازا در حالي که تختخواب دو نفره را که ماموران آتش نشاني به هم ریخته بودند مرتب 

 مي کرد دستور داد پیش از

ای دکتر اوربینو اماده کنند تا پس از برخاستن از خواب بنوشد آنگاه به ساعت چهار لیموناد خنكي بر
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 سراغ شوهرش رفت او را از

خواب بیدار کرد و یاد آور شد که باید آماده عزیمت به مراسم خاکسپاری شود دوکتاب در کنار بستر 

 دکتر اوربینو به چشم مي

نوشته آکسل  "داستان سان میشله"ی اثر آلكسي کارل و دیگر"انسان موجود ناشناخته"خورد یكي 

 مونته صفحات کتاب دوم هنوز

برش نخورده و باز نشده بودن بنابراین دکتر بعد از اینكه بیدار شد از خانم دیگنا پاردو آشپز خواست 

 کاغذ بر مرمری را که در اتقا

ماجرای کتاب خواب اصلي ود برایش بیاورد پس از باز کردن صفحات به آرامي شروع به خواندن بقیه 

 نخست از صفحه ای کرد که

با گذاشتن پاکتي آن را مشخص کرده بود تنها اگر چند صفحه دیگر را مي خواند کتاب به پایان مي 

 رسید بنابراین علیرقم سر درد

ناشي از نوشیدن آخرین لیوان مشروب به سالمتي افراد خانواده میزبان به خواندن کتاب ادامه داد.در 

 رفع خشكي همان حال برای

دهان جرعه هایي از لیموناد مي نوشید و گاهي نیز تكه کوچكي یخ در دهانش مي گذاشت و به آرامي 

 مي جوید در اواسط مطالعه

جورابهایش را پوشید و پیراهني که یقه اش آهار نداشت بر تن کرد مي ترسید مبادا لباسهایش را 

 برای شرکت در مراسم

مطالعه را متوقف کرد کتاب را بست و روی کتاب دیگر قرار داد و  خاکسپاری عوض کنند لحظاتي بعد

 روی صندلي گهواره ای

حصیری نشست مدتي با تاسف به درختهای موز مقابل محوطه ساختمان نگریست که باران ریشه 

 آنها را گل آلود و سیراب کرده بود

زده بودند بعد از آن به سپس نگاهش به درخت انبه افتاد که ماموران آتش نشاني شاخه هایش را 

 مورچه های بالداری خیره شد که

پس از باران از النه ها بیرون آمده بودند و در مسافت های کوتاه پرواز مي کردند فراموش کرده بود 

 که تا همان روز یك طوطي

داشته است که پاراماریبو برایش آورده بودند و او آن حیوان را خیلي دوست داشت ناگهان صدای 

 ه محبوبش را شنید که میگفترند

صدایش از فاصله ای نزدیك مي آمد انگار در کنار دکتر بود لحظاتي بعد حیوان را "طوطي سلطنتي"

 دید که روی پایین ترین شاخه
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 :باقیمانده درخت انبه نشسته است فریاد زد

 !ای ولگرد بي شعور-

 :طوطي با همان لحن پاسخ داد

 !دکتر بي شعور خودتي-

حرف زدن با طوطي ادامه داد و در همان حال که کفشهایش را مي پوشید احتیاط مي کرد  همچنان به

 که پرنده نترسد و فرار نكند

بندهای شلوارش را روی شانه انداخت و به آرامي به ایوان رفت که همچنان خیس و گل آلود بود با 

 استفاده از عصا کوشید تعادل

خورد هنگامي که نزدیك شاخه رسید عصایش را به سوی طوی خود را حفظ کند و از روی پله ها لیز ن

 گرفت تا پرنده طبق عادت

روی دسته نقره ای آن بنشیند ولي حیوان این کار را نكرد و در عوض به شاخه باالتر پرید با این حال 

 همچنان قابل دسترسي بود

و حساب کرد که اگر دو پله زیرا نردبان ماموران آتش نشاني به درخت تكیه داده شده بود دکتراوربین

 باال برود مي تواند طوطي را

بگیرد بنابراین گام روی نخستین پله گذاشت و در ضمن به زمزمه آهنگي مشغول شد تا حواس 

 طوطي بي ادب منحرف شود پرنده

نیز در همان حال که آواز دکتر را تكرار مي کرد به آرامي به شاخه باالتر پرید دکتر گام روی پله دوم 

 گذاشت و با هر دو دست به

نردبان چسبید همچنان مي خواند و طوطي تكرار مي کرد پله سوم و چهارم نیز پشت سر گذاشته 

 شد البته بلندی شاخه را محاسبه

 .نكرده بود نردبان را با دست چپ گرفت و دست راستش را باال برد تا طوطي را بگیرد

ربابش اطالع دهد که رفتن به مراسم خاکسپاری دیر خانم دیگنا پاردو آشپز سالخورده آمد تا به ا

 نشود مردی را دید که روی

نردبان ایستاده است اگر رنگ سبز بند شلوارش را نمي دید متوجه نمي شد که دکتر اوربینو است بي 

 :اختیار فریاد زد

 !یا سانتیسیمو!خودتان را به کشتن مي دهید-

ز روی خوشحالي و راحتي کشید ناگهان طوطي را رها دکتر اوربینو گردن طوطي را گرفت و نفسي ا

 کرد زیرا نردبان از زیر پاهایش

در رفت لحظه ای میان زمین و آسمان معلق ماند و بالفاصله متوجه شد بدون اینكه فرصت توبه 
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 کردن داشته باشد یا با دیگران وداع

ا عید پنجاهه گلریزان کند درست در ساعت چهار و هفت دقیق بعد از ظهر روز یكشنبه مصادف ب

 .زندگي را بدرود گفته است

خانم فرمینا دازا در آشپزخانه در حال چشیدن سوپي بود که برای شما مي پخت که ناگهان صدای 

 فریاد دیگنا پاردو را شنید بعد از

آن صدای همهمه پیشخدمتها برخاست و سپس احساس کرد همه همسایگان به خانه آنها هجوم 

 ختیار قاشق را نداختآورده اند بي ا

همه توانش را به کار برد تا بتواند به رغم سالخوردگي دوان دوان به ایوان برود فریاد مي زد و مي 

 دوید لوی نمي دانست چه اتفاقي

زیر درخت انبه افتاده اس قلبش مي خواست از سینه اش بیرون بیاید ناگهان شوهرش را دید که به 

 پشت روی گل و الی افتاده اس

الت دکتر اوربینو به گونه ای بود که انگار مي کوشید تا رسیدن همسرش زنده بماند پیرمرد در میان ح

 جمعیت حاضر و سرو صدای

فراوان از میان پلكها و چشمان اشك آلودش به خاطر ندیدن فرمینا دازا در آخرین لحظات زندگي 

 همسرش را شناخت نگاهي

داخت فرمینا چنان نگاهي را در طول نیم قرن زندگي اندوهبار و از روی سپاسگزاری به زن ان

 مشترکي از شوهرش ندیده بود مرد با

 :استفاده از نیروی باقیمانده و با آخرین نفسهایش گفت

 !خدا مي داند که چقدر دوستت دارم-

 .مرگي بي دلیل و خاطره انگیز بود

نسه به زادگاهش بازگشت و دکتر خوونال اوربینو به محض پایان یافتن دوره تخصصي خود رد فرا

 مدتي بعد به لدیل حضور جدی در

ریشه کني بیماری وبا که مردم را به ویژه در استان آنها به خطر انداخته بود محبوبیت زیادی در میان 

 همشهریانش پیدا کرد بیش از

 ...بازگشت از اروپا پزشكي که در آنجا خدمت مي کرد موجب مرگ یك چهارم

در میان مردگان پدر دکتر اوربینو که خود از پزشكان مشهور به حساب مي  جمعیت شهر شده بود

 آمد دیده مي شد دکتر اوربینو با

توجه به شخصیت قوی و جذاب و کمك گرفتن از ارثیه بزرگي که دریافت کرده بود نخستین انجمن 

 پزشكي شهر را تاسیس کرد
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بود خود نیز ریاست دایمي آن را بر که تا چندین سال همچنان در همه منطقه کاراییب نخستین 

 عهده گرفت مدتي یعد دستور

ساختن نخستین قنات را صادر کرد و سپس .... نخستین سیستم تخلیه فاضالب نخستین بازار 

 سرپوشیده که زباله هایش به راحتي از

 يطریق مجرای الس آنیماس تخلیه مي شد و بسیاری کارهای اجتماعي دیگر آنگاه به ریاست آکادم

 زبان و آکادمي تاریخ برگزیده

شد به دلیل خدماتي که برای کلیسا انجام داد از اسقف کلیسای التین اورشلیم لقب شوالیه آیین 

 مزار مقدس گرفت دولت فرانسه

نیز نشان لژیون دو نور را به او داد درواقع حضور دکتر اوربینو به همه انجمنهای مذهبي یا اجتماعي 

 ید او عالقهاعتباری ویژه مي بخش

زیادی به میهن پرستاني داشت که با تجمع در گروههای متفاوت مي کوشیدند دولت و بازرگانان 

 محلي را زیر فشار قرار دهند تا با

حمایت از طرحهایي که در آن زمان پیشرفته به حساب مي آمد در راه اعتالی کشور بكوشند خاطره 

 انگیزترین طرح آزمایش پرواز

ه نامه ای هوایي را به سان خوان دالسیه ناگار رساند پیش از آن ارسال نامه هوایي از یك بالون بود ک

 ذهن کسي نگذشته بود ایجاد

مراکز هنری نیز از اندیشه های دکتر اوربینو نشات گرفته بود او دانشكده هنرهای زیبا را تاسیس کرد 

 که همچنان در همان محل

 ت از برگزاری انجمنهای شعر در ماه آوریل همت گماردسابق قرار داشت چندین سال نیز به حمای

دکتر اوربینو به اهدافي دست یافت که به نظر میرسید تا یك قرن بعد نیز غیر قابل دسترسي باشند 

 مثل بازسازی سالن تاتر که در

دوران استعمار تبدیل به مرغداني شده بود و به جای اجرای نمایشنامه خروس جنگي تربیت مي کرد 

 سابقاتي در این زمینهو م

برگزار مي کرد این امر حمایت بسیاری از شهروندان را در پي داشت و همه بر این باور بودند که راه 

 اندازی تاثر حتي به بهای

برپایي یك جنبش همگاني ارزش دارد سالن تاتر در حالي بازگشایي شد که فاقد صندلي و چراغ برای 

 روشنایي بود و تماشگران

دند برای نشستن صندلي همراه داشته باشند و با خود چراغهایي بیاورند با در فاصله دو مجبور بو

 پرده روشن کنند البته چنین رسمي
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در تاترهای بزرگ اروپایي هم وجود داشت در همین فاصله کوتاه خانمها از فرصت استفاده مي کردند 

 و لباسهای بلند و کتها و

میگذاشتند و هوای گرم تابستان به سایر زنان حاضر فخر مي پالتوهای پوست خزشان را به نمایش 

 فروختند

دلیل اصلي فقدان صندلي و چراغ در اوایل کار این بود که معموال نمایشنامه ها بسیار کوتاه بودند و 

 لزومي برای نشستن و تماشا

روریات کردن احساس نمي شد ولي پس از مدتي با افزایش طول اجرای نمایش صندلي و چراغ از ض

 به شمار آمد مثال با اینكه

نمایشنامه ای در یك تاتر تنها در یك سانس به اجرا در مي آمد ولي تا صبح طول مي کشید بنابراین 

 اجازه داده شد صندلي چراغ و

 انواع خوراکیها در سالن نمایش در اختیار تماشاگران قرار گیرد

فرانسوی بود که پدیده ای نوظهور در آن به  نخستین نمایشنامه ای که در تاتر اجرا شد یك اپرای

 چشم میخورد نواختن یك آلت

موسیقي به نام چنگ از آن گذشته خواننده ای از اهالي کشور ترکیه که زني زیبا بود و صدایي بسیار 

 باال داشت پابرهنه روی صحنه

ه بود به تجرب ظاهر مي شد و انشتان شست پایش نیز مزین به انگشترهایي دارای سنگهای گرانبها

 معلوم شد که معموال پس از

دقایقي از اجرای نمایش صحنه به زحمت دیده میشد زیرا دود حاصل از روشنایي چراغهای سالن که 

 با روغن خرما مي سوختند فضا

را آلوده میكرد از آن گذشته خوانندگان نیز بر اثر استنشاق دود صدایشان را از دست مي دادند البته 

 ن توجهي به اینوقایع نگارا

امر نشان نمي دادند مي کوشیدند رویدادهای خاطره انگیز و جالب را با بزرگنمایي به اطالع مردم 

 برسانند به هر حال از نظر همگان

بهترین اقدام دکتر اوربینو همین بود زیرا تب اپرا و نمایشنامه هایي چون اتللو آیداو زیگفرید طبقه 

 اشراف را بیمار کرده بود همه

مشتاق تماشای چنین هنرهای زیبایي بودند با توجه به این امر ساکنان سایر استانها نیز برای ساختن 

 سالنهای نمایش و اپرا در آن

 استان به جایگاهي مورد نظر دکتر اوربینو بود نرسید

دکتر خوونال اوربینو علیرغم پیشنهاداتي که از سوی مقامات محلي دریافت میكرد هرگز حاضر به 
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 ذیرش بست و مقام دولتي نشدپ

به شدت از پزشكاني که از حرفه شریف خود برای دستیابي به مقام سیاسي و دولتي استفاده 

 میكردند انتقاد میكرد ولي خود در همه

انتخابات شرکت داشت و به عنوان یك لیبرال به حزب خودش رای مي داد البته این رفتار او بیشتر 

 سومبه خاطر پیروی از آداب و ر

انجام میگرفت شاید آخرین فرد از خانواده ای قدیمي به شمار مي رفت که با مشاهده کالسكه اسقف 

 اعظم در خیابان در همان نقطه

ای که بود زانو بر زمین مي زد و سر فرود مي آورد تا کالسكه رد شود اوربینو فردی صلحجو بود و 

 همه توان خود را برای آشتي

ه کاران به منظور بهبود نظم جامعه به کار مي برد و همواره منافع ملي را مقدم دادن لیبرالها و محافظ

 بر هر چیز دیگری مي دانست با

این حال به دلیل استقالل رای و اندیشه هیچ یك از دو حزب اصلي کشور او را از اعضای خود به 

 حساب نمي آورد از نظر لیبرالها

شمار مي آمد و محافظه کاران نیز او را فراماسون مي  دکتر اوربینو در زمره غارنشینان بدوی به

 دانستند از نظر فراماسونها او یك

کشیش مخفي و در خدمت دربار پاپ بود منتقدان مالیم نیز تصور میكردند دکتر اوربینو اشرافزاده 

 ای عاشق برگزاری جشنهای

 های داخلي نداردشعر و موسیقي است و هیچ توجهي به اسارت و مرگ توده های ملت در جنگ

در واقع این گونه نبود و دکتر اوربینو از چنین معیارهایي پیروی نمي کرد نخستین اقدام او به منظور 

 رد چنین انگاره ای خروج از

کاخ مارکز دکاسالدویه رو بود که بیشتر از یك سده در اختیار خاندان اوربینو قرار داشت اقدام دوم 

 ازاو ازدواج با دوشیزه ای زیبا 

طبقه متوسط اجتماعي بود که بنا به مقتضیات جامعه آینده ای روشن برایش متصور نبود و پس از 

 ازدواج نیز مورد بي مهری و

تمسخر خانمهای متشخص قرار مي گرفت ولي همسر دکتر اوربینو با گذشت زماني کوتاه موفق شد 

 شایستگیهای خود را نشان دهد

ونه ای که همه خانمهای وابسته به طبقه اشراف ناچار به پذیرش این و توجه همگان را برانگیزاند به گ

 واقعیت شدند که ویژگیهای

اخالقي و شخصیتي او بي نظیر و از همه آنها باالتر و واالتر است دکتر اوربینو به دلیل تیز هوشي ویژه 
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 همه وقایع اجتماعي و حتي

لبته خود او بهتر از همه مي دانست که شكافهای طبقاتي و جایگاه خود در جامعه را مي شناخت ا

 آخرین فرد متشخص و مشهور از

خاندان اوربینو به حساب مي آید دو فرزندش از ویژگیهای الزم برای جانشیني او برخوردار نبودند 

 پسرش مارکو آیورلیو هر چند

همچون خودش پزشك بود ولي کارنامه موفقي در طول پنجاه سال زندگي خود نداشت و نمي 

 وانست مانند زمانهای گذشته بهت

عنوان نخستین فرزند ذکور خانواده مسوولیتهای سنگین نیكان خود را بر عهده بگیرد از همه مهمتر 

 اینكه هنوز صاحب فرزند نبود

اوفلیا تنها دختر دکتر اوربینو با کارمند ساده یك بانك از اهالي نیواورلینز ازدواج کرد و پس از به 

 تر به دوراندنیا آوردن سه دخ

یایسگي گام نهاده بود یعني در واقع فرزند ذکور نداشت هر چند دکتر اوربینو به دلیل فقدان تسلسل 

 نسل رنج مي کشید ولي آنچه

او را در آخرین روزهای زندگي عذاب مي داد ترس از زندگي آینده فرمینا دازا و عدم موفقیت او در 

 ایجاد ارتباط دایم با اطرافیان

 خود بود

سرانجام روز موعد فرا رسید اندوه همه افراد خانواده را در برگرفت برگرفت و صدای زاری و شیون 

 افراد مصیبت دیده خاندان

اوربینو به آسمان رفت . حتي مردم منطقه نیز دچار ماتم و ناراحتي شدند .همه در خیابانها به این 

 امید گرد آمدند که شاهد رویدادی

ویداد ، به دنبال کورسویي از افسانه نیز بودند . سه روز در شهر عزای عمومي تازه باشند و در این ر

 اعالم شد . پرچمهای ادارات

دولتي به حالت نیمه افراشته در امد . ناقوس همه کلیساها پیوسته تا زماني نواخته شد که تابوت 

 دکتر اوربینو در داخل گور خانوادگي

گروهي از دانشجویان دانشكده هنرهای زیبا ، قالبي ساختند جای گرفت و درهای آن مهر و موم شد . 

 تا بتوانند مجسمه ای نیم تنه ،

به اندازه طبیعي از دکتر اوربینو تهیه کنند ، ولي به دلیل این که مورد پسند عموم قرار نگرفت ، 

 اجرای این طرح ملغي شد . در همان

روپا ، مدتي در آنجا توقف کرد و تصویر بزرگي روزها یكي ازهنر مندان مشهور بین المللي در به صد ا

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  72  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

 از دکتر اوربینو با استفاده از

رنگ و روغن کشید که روی نردباني ایستاده و دستش را برای گرفتن طوطي دراز کرده بود . البته در 

 آن تصویر ، مواردی خالف

قه بدون آهار و شلوار رکابي واقعیت نیز به چشم مي خورد . از جمله این که او را با پیراهني با دارای ی

 با بند شلوار سبز رنگ نشان

نمي داد ، بلكه فراك پوشیده بود و کاله پهني بر سر داشت . معلوم بود چنین تصویری از روی عكسي 

 کشیده شده است که در دوره

 . شیوع وبا از او گرفته شده بود

شي بزرگ را سه ماه پس از وقوع حادثه برای این که همه مردم بتوانند این تصویر را ببینند ، آن نقا

 اسفناك ، به دیوار بزرگ

 . فروشگاهي آویختند که اجناس وارداتي را ارائه مي کرد

همه مردم شهر برای تماشای تصویر ، مي ایستادند و به تحسین اثر مي پرداختند . پس از آن تاریخ ، 

 هر یك از مؤسسه های بزرگ

و به دیوارهایشان آویزان کردند تا قدر شناسي خود را از این شهر ، مدتي تصویر را قرض گرفتند 

 همشهری میهن پرست نشان

دهند . پس از آن نیز تصویر به دانشكده هنرهای زیبا انتقال یافت و به دیوار بزرگي آویخته شد تا 

 اینكه چند سال بعد ، دانشجویان

 . آن را پایین کشیدند و با انزجار فراوان ، آتش زدند

فرمینا دازا در همان نخستین لحظات بیوه شدن ، ثابت کرد که بر خالف تصور و هراس شوهرش خانم 

 ، زني بي اراده و ضعیف

نیست .او بالفاصله تصمیم گرفت به کسي اجازه استفاده ابزاری و به ویژه سیاسي از مرگ شوهرش 

 ندهد . به دنبال همین تصمیم ،

برای قرار دادن جسد دکتر اوربینو در تابوتي بدون سر  به تلگراف تسلیت رییس جمهور و فرمان او

 پوش و گذاشتن آن در تاالر

بزرگ فرمانداری به منظور حضور مردم در آخرین وداع با او ، توجهي نكرد و پس از آن نیز با 

 درخواست اسقف برای برگزاری

ا در آن شبستان مراسم احیا در شبستان کلیسای بزرگ ، مخالفت ورزید و تنها پذیرفت تابوت ر

 مدتي کوتاه نگه دارند تا مراسم

خواندن نماز میت به پایان برسد و بالفاصله برای خاکسپاری به گورستان انتقال یابد . حتي به اصرار و 
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 خواهش پسرش که در مقابل

خواستهای گوناگون مردم و مقامات مسؤل چاره ای جز تسلیم نمي دیدو برگزاری مراسم احیا در 

 مي را توصیه مي کرد ،مكاني عمو

وقعي ننهاد و تأکید کرد جسد دکتر اوربینو به خانواده او تعلق دارد و هر مراسمي ، از جمله احیا ، 

 باید در خانه خودشان انجام شود ،

نزدیكان را به صرف قهوه و شیریني دعوت کنند از آنها بخواهند هر گونه تمایل دارند به سوگواری 

 جبوربپردازند، نه این که م

 . باشند نه شب متوالي در مراسمي سنتي شرکت کنند و معذب و ناراحت به خانه باز گردند

به این ترتیب بالفاصله پس از انجام تشریفات خاکسپاری ، درهای خانه دکتر اوربینو به روی عموم 

 مردم بسته شد و تنها

 . رام یافتندخویشاوندان و دوستان نزدیك او اجازه ورود و عرض تسلیت و ادای احت

همه اتاقهای خانه ، نشاني از سوگواری داشتند . اشیای گرانبها و تزئینات نفیس برچیده و در مكانهای 

 امن ، انبار و مهر و موم شدند و

هر کس به داخل خانه مي آمد ، تنها آثار باقي مانده از عكس های قاب شده را بر دیوار مي دید و مي 

 توانست حدس بزند که پیشتر

ر آن محل یك تابلو به دیوار کوبیده شده بود . صندلیهای موجود در خانه را همراه با صندلیهایي که د

 از همسایگان به امانت گرفته

شده بود ، در کنار دیوارهای سالن پذیرایي و حتي اتاقهای خواب چیده بودند و با توجه به فقدان 

 وسایل تزئیني ، همه جا بزرگتر از

ید . عالوه بر آن صدای افراد حاضر ، طنیني رساتر داشت و ایجاد وهم و هراس پیش به نظر مي رس

 مي کرد . مبلها در یك سوی

سالن جمع شده بود . تنها پیانو در همان جای همیشگي قرار داشت که روی ان پارچه ای سفید و 

 بزرگ انداخته بودند . در وسط اتاق

تابوت ، با شمشیری که به عنوان فرمانده لژیون دو  مطالعه ، جسد لباس پوشیده دکتر اوربینو بدون

 نور به او اهدا شده بود ، روی

میز تحریری به چشم مي خورد که پیشتر از اموال پدرش خوونال اوربینو دالکاله به حساب مي آمد . 

 خانم فرمینا دازا ، سر تا پا

اده بود ، ولي کامال مسلط و سیاهپوش ، اندوهگین و سوگوار ، در کنار همان میز تحریر بزرگ ایست

 بدون ابراز مبالغه آمیز احساسات
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خود ، اظهار تسلیت و همدردی حاضران را مي پذیرفت . او تا ساعت یازده صبح در آنجا ایستاد و 

 هنگام حمل جسد نیز ، تنها با تكان

 . دادن دستمالش ، با شوهرش وداع کرد

پز سالخورده خانه و سپس مشاهده دکتر اوربینو در فرمینا دازا پس از شنیدن صدای دیگنا پاردو آش

 حال جان دادن در گل و الی ،

احساس مي کرد با توجه به سالهای زیادی که با شوهرش به سر برده ، خویشتنداری بسیار دشوار 

 است . نخستین امید او در لحظات

 ه این دلیل در دل زن شعله ميحضور بر بالین دکتر اوربینو ، این بود که او زنده بماند . چنین امیدی ب

 کشید که مي دید چشمان

شوهرش چنان شفاف و درخشان است که نظیر آن را در طول زندگي مشترك ، ندیده بود . دلش مي 

 خواست شوهرش مدت

دیگری هم زنده بماند تا متوجه شود که همسرش علیرغم نا مرادیهای زندگي مشترك ، تا چه حد او 

 ارد ورا دوست داشته است و د

در ضمن بتواند حرف هایي را که ناگفته مانده اند ، با یكدیگر در میان بگذارند و بكوشند رفتارهای 

 غلط گذشته را اصالح کنند و از

غفلتهای پیشین بپرهیزند . ولي طولي نكشید که مجبور شد در برابر فرمان غیر قابل بازگشت مرگ ، 

 تسلیم شود . اندوهي که بر او

همراه با نفرت از خشم کور دنیا و حتي انزجار از خویشتن بود . شاید همین امر او را مستولي شد ، 

 همچون فوالدی آبدیده آماده

کرد و برانگیخت تا در برابر سایر نامالیمات ، به تنهایي بایستد و مقاومت کند . از آن لحظه به بعد ، 

 اندوهي بزرگ آرامش زن را بر

روز ندهد . تنها در هنگامي که در ساعت یازده شب یكشنبه تابوت هم زد ، ولي مي کوشید ان را ب

 تازه ساخته شده را که هنوز رایحه

ویژه حمل و نقل دریایي ار ان به مشام مي رسید و دستگیره های مسي و آستر ابریشمي و چین دار 

 داشت ، به خانه آوردند ،

ه اش نمایان شد . دکتر اوربینو دازا ، نتوانست خویشتن داری کند و نشانه های تاسف و تأثر در چهر

 پسر فرمینا دازا بالفاصله دستور

گذاشتن جسد را در تابوت داد ، زیرا علیرغم این که گلهای زیادی فضای خانه را عطر آگین مي 

 کردند ، رایحه پوسیدگي تدریجي
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 . را استشمام کرده و نخستین سایه های بنفش رنگ را روی پوست پدرش دیده بود

 : از بسته شدن سرپوش تابوت ، فرمینا دازا با لحني پریشان گفت پیش

 ! با اینكه بدنت رو به پوسیدگي مي رود ، ولي همواره برای من زنده هستي -

سپس جلو رفت ، حلقه ازدواج را از انگشتش بیرون آورد و دست شوهر مرحومش کرد . مدتي دست 

 او را در دستهایش گرفت ، به

هنگام حضور در مجامع عمومي این کار را مي کرد تا به او اعتماد به نفس بدهد ، و همان صورت که در 

 : گفت

 . به زودی یكدیگر را خواهیم دید -

با شنیدن این سخنان ، آقای فلورنتینو آریزا درد سختي را در قلبش احساس کرد . البته در جمع 

 شخصیتهای مهم حاضر در خانه ، به

فرمینا دازا در میان افرادی که به او تسلیت مي گفتند ، آریزا را نشناخته چشم نمي آمد و حتي خانم 

 بود . ولي این مرد کارهای مهمي

را پیش از انجام مراسم و در حین برگزاری برعهده گرفته و با موفقیت اجرا کرده بود . هنگامي که 

 همه در آبدارخانه احساس سردر

ي قهوه درست شود . زماني که متوجه شد همسایگان نمي گمي داشتند ، او دستور دا به اندازه کاف

 توانند کامال نیاز خانم دازا را برای

امانت گرفتن صندلي برطرف کنند ، آنها را از مكانهای دیگری تأمین کرد . وقتي که مشاهده کرد جای 

 کافي برای چیدن حلقه های

را به گلخانه ببرند . پس از حضور دکتر گل در اتاقها و سالن وجود ندارد ، از مستخدمان خواست آنها 

 السیدس الیوه یا و افراد

خانواده در خانه دکتر اوربینو ، که به دنبال شنیده ماجرای تأسف بار مرگ او مراسم جشن را نیمه 

 کاره رها کرده بودند ، آقای

 . فلورنتینو آریزا دستور فراهم آوردن مقدار زیادی مشروب را صادر کرد

ه شب گذشته متوجه شد که طوطي فراری ، ناگهان با بالهای گسترده و سری افراشته همین مرد نیم

 از درهای گشوده شده به داخل

سالن پذیرایي آمد . ظاهرا حیوان نشان مي داد که از رفتار خود پشیمان است . ولي فلورنتینو بدون 

 اینكه فرصتي به طوطي بدهد تا

به درون قفس انداخت . سپس به اصطبل رفت تا به حیوانات  سخنان بیهوده بگوید ، پرنده را گرفت و

 . داخل آن رسیدگي کند
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خدمات او در آن خانه از روی صداقت و به گونه ای بي ریا انجام مي شد که کسي آنها را دخالت در 

 امور به حساب نمي آورد ، بلكه

 . در چنان شرایط آشفته ای ، ارزنده و ضروری مي دانست

یزا ، همان بود که ظاهرش نشان مي داد : پیرمردی جدی و کمك رسان . اندامي فلورنتینو آ ر

 استخواني و راست داشت . پوستش

تیره و صورتش همواره اصالح شده و تمیز بود . در پشت شیشه عینك قاب نقره ای او چشمانش 

 درخشان به نظر مي رسید . سیبیلي

مي کرد و لبانش همیشه مر طوب مي نمود . نازك که عشاق قدیمي داستانها را در ذهن تداعي 

 تارهای اندك موی روی شقیقه اش را

 . به طرف باال شانه مي کرد و روی قسمتهای خالي شده سرش را به زحمت مي پوشاند

شب درگذشت دکتر اوربینو ، بالفاصله پس از شنیدن خبر ، همان لباسهای همیشگي را پوشید که 

 حتي در ماههای گرم سال و در

رارت طاقت فرسای ماه ژوئن بر تن مي کرد . کت و شلوار و جلیقه تیره رنگ ، پیراهن یقه آهاری ، ح

 کراوات ابریشمي ، و کاله لبه

دار . معموال چتر سیاه رنگ و براقي هم در دست مي گرفتكه از آن به عنوان عصا استفاده مي کرد . 

 پس از روشن شدن هوا ، مدت

دید شد و هنگامي که خورشید از پشت کوهها بیرون آمد ، او نیز سرحال دو ساعت از گستره دید ناپ

 . و پر نیرو ، دوباره ظاهر شد

صورتش را تراشیده بود و لباسهای تازه ای بر تن داشت . شلوار و فراك مشكي ویژه شرکت در 

 مراسم خاکسپاری . دستمال گردن

که از بدنش بر مي خاست و فضا را مي  بجای کراوات . همان کاله و چتر سابق ... و رایحه عطری

 انباشت . چتری که همراه داشت ، نه

بر حسب عادت ، بلكه به دلیل پیش بیني اداره هوا شناسي در مورد باراني بود که ظهر آن روز مي 

 بارید . با توجه به اطمیناني که به

ن ، اجرای مراسم را به جلو باراني بودن هوا داشت ، از دکتر اوربینو دازا تقاضا کرد در صورت امكا

 بیندازند . خانواده دکتر اوربینو

نیز در واقع سخنان او را پذیرفتند ، زیرا مي دانستند فلورنتینو آریزا از خانداني دریانورد به حساب 

 مي آ ید و در ضمن رییس

د . ولي بوشرکت کشتیراني کارائیب است و بنابراین پیش بیني او در مورد باران ، حتما درست خواهد 
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 فرصتي برای تغییر برنامه در

مراسم خاکسپاری نبود ، زیرا برای این کار چاره ای جز برقراری ارتباط با سازمانها و افراد گوناگون 

 نداشتند و نمي توانستند با

مقامات نظامي و غیر نظامي ، شرکتهای دولتي و خصوصي ، گروه نوازندگان ارتش ، گروه موسیقي 

 زیبا ، مدارس و دانشكده هنرهای

انجمنهای برادری کلیسا که خو را برای حضور در مراسم در ساعت یازده آماده کرده بودند ، به 

 . سرعت تماس برقرار کنند

مراسم خاکسپاری که انتظار مي رفت از رویدادهای تاریخي منطقه به شمار آید ، به دلیل ریزش 

 شدید باران ، از اهمیت افتاد و تبدیل

رنج آور شد . تنها تعداد اندکي از مردم موفق شدند با گذشتن از گل و الی و بارش سیل آ  به مصیبتي

 سا ، خود را به گورستان

خانوادگي برسانند که در کنار درختي عظیم و کاشته شده در دوران استعمار قرار داشت و شاخه های 

 این درخت تنومند ، تا نزدیكي

 . دیوار گورستان گسترده بود

ظهر روز پیش ، در ساعت پنج ، پناهندگان کارائیب در آن سوی دیوار گورستان خانوادگي گرد  بعد از

 آمده و در بخش مربوط به

مردگان خودکشي کرده ، جسد خرمیا دسنت آمور را همراه با سگش دفن کرده بودند . خرمیا در 

 وصیت نامه اش ، چنین در

 . خواست کرده بود

افرادی بود که تا آخر مراسم خاکسپاری در گورستان حضور داشت . پس از فلورنتینو آ ریزا از معدود 

 بازگشت به خانه ، سراپایش

خیس بود و مي ترسید پس از سالها مراقبت و دقت ، ناگهان به بیماری سرماخوردگي دچار شود .به 

 همین دلیل لیموناد داغي برای

و قرص اسپرین خورد . سپس پتویي دور خود درست کرد ، مقداری کنیاك در آن ریخت و همراه با د

 خود پیچید و آنقدر بدنش را

گرم نگه داشت تا به اندازه یك سطل عرق کرد و نیرو به جسمش بازگشت . عنگامي که از خواب 

 . بیدار شد ، سرحال و پر نیرو بود

ده پذیرایي از خانم فرمینا زادا پس از بازگشت به خانه دستور داد همه جا را تمیز و مرتب کنند و آما

 مهماناني شوند که برای عرض
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تسلیت از راه مي رسیدند . تصویر نقاشي شده شوهرش را در اتاق مطالعه قرار داد و روبان سیاهي به 

 دور آن کشید . هنوز ساعت

هشت بعد از ظهر نشده بود که مهمانان ، خانه را پر کردند ، هوا همچون شب گذشته ، گرم بود . پس 

 اسم دعا ، انگاراز انجام مر

کسي به مهمانان اطالع داد که باید هر چه زودتر خانه را ترك کنند ، زیرا خانم فرمینا دازا نیاز به 

 استراحت دارد . بله ، فرمینا از بعد

 . از ظهر یكشنبه تا آن لحظه بیدار مانده و لحظه ای استراحت نكرده بود

لعه ایستاده بود ، با مهمانان خداحافظي مي کرد ، ولي خانم فرمینا دازا از همان محلي که در اتاق مطا

 برای بدرقه تعدادی از دوستان

صمیمي که بیشتر از دیگران در انجا مانده بودند ، تا آستانه در حیاط به دنبالشان رفت تا پس از 

 خروج آنان ، در را هم ببندد . همان

ورنتینو آریزا در لباس سیاه سوگواری کاری که همیشه مي کرد . در همان حال متوجه حضور آقای فل

 . در وسط سالن پذیرایي شد

هر جند او را مدت چندین سال به فراموشي سپرده و ندیده بود ، ولي با مشاهده مردی که از دل 

 فراموشي حضور خود را اعالم مي

زاری کند کرد ، خوشحال شد . پیش از اینكه خانم فرمینا دازا از او به خاطر شرکت در مراسم سپاسگ

 ، فلورنتینو آریزا کاله از سر

 : برداشت و آن را روی قلبش گذاشت ، عقده هایي را که در بخش اعظم زندگي داشت ، گشود و گفت

فرمینا ، بیشتر از نیم قرن در انتظار چنین فرصتي بودم تا بار دیگر وفاداری ابدی و عشق جاویدان  -

 . خود را به تو ابراز کنم

ا از اخالق و رفتار فلورنتینو آگاهي نداشت ، تصور مي کرد با مردی دیوانه مواجه شده اگر فرمینا داز

 است . نخست تصمیم گرفت به

دلیل اهانتي که مرد به حریم خانه آنها کرده ، آن هم در لحظاتي که هنوز جسد شوهرش در گور سرد 

 نشده است ، او را با دشنام از

 : مسلط شد و تنها گفتآنجا براند ، ولي خیلي زود بر خود 

 ! از اینجا برو ! دیگر تا زماني که زنده هستي قیافه ات را به من نشان نده -

امیدوارم سالهای زیادی به زنده بودن تو باقي « سپس در را گشود تا فلورنتینو بیرون رود . اندیشید : 

 » نمانده نباشد

چفت آهني در را انداخت . در تنهایي صدای دور شدن گامهای مرد را شنید . آهسته در را بست و 
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 کامل به سوی ساختمان به راه

افتاد . تا آن لحظه از عظمت ماجرایي که از هنگام ازدواج یعني زماني که هنوز به هجده سالگي 

 نرسیده خلق کرده بود ، کامال آگاهي

پس از فاجعه  نداشت و نمي دانست تنهایي تا آخر عمر چه بر سرش خواهد اورد . برای نخستین بار

 روز گذشته ، بدون اینكه کسي

شاهد باشد ، گریست . به خاطر خشم خود گریست . به خاطر از دست دادن شوهرش گریست . 

 هنگامي که وارد اتاق خواب شد و

فهمید از لحظه از دست دادن باکرگي هرگز در آنجا به تنهایي نخوابیده است ، گریست . هر چیزی که 

 ، او را متعلق به شوهرش بود

مي گریاند . دمپاییهای منگوله دار . پیژامایي که زیر بالش بود . جای خالي مرد در مقابل میز آیینه دار 

 . . عطری که به خود مي زد

پس از مرگ که انسان دوستش دارد ، باید همه متعلقات « فكری از ذهنش گذشت و بدنش را لرزاند . 

 او را از برابر چشم دور کرد

« ... 

ی رفتن به بستر نیازی به کمك نداشت . حتي احساس گرسنگي یا تشنگي نمي کرد . زیر فشار برا

 اندوه خرد مي شد . کمي دعا

خواند و از خداوند خواست همان شب به زندگي او هم خاتمه بدهد . در واقع با همین امید نیز روی 

 بستر دراز کشید . همچنان غیر

ن داشت . لحظاتي بعد ، به خواب عمیقي فرو رفت . متوجه نشد که از جوراب ، بقیه لباسهایش را بر ت

 خوابیده است ، ولي در عالم

رؤیا مي دانست که هنوز زنده است و کسي در آن سوی تخت خواب حضور ندارد . همواره در سمت 

 چپ تختخواب مي خوابید و

گونه نبود . در همان حالت وزن فرد دیگری را در آن سوی بستر احساس مي کرد . ولي این بار ، این 

 خواب مي دانست که دیگر

کسي در کنارش دراز نخواهد کشید و در همان حالت خواب مي دانست ، گریست و گریست و 

 گریست ... هرگز غلت نزد و تا

شنیدن بانگ خروسها به همان حالت ماند . هنگامي که چشم گشود ، نور خورشید را دید که در 

 ن حضورصبحي نفرت انگیز و بدو

شوهرش ، بر بستر مي تابد . در همان لحظه متوجه شد که نمرده و تنها به خوابي طوالني فرورفته 
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 است . فهمید که در خواب گریه

کرده است . دریافت که در هنگام گریستن در خواب ، به فلورنتینو بیشتر از شوهرش که دیگر در این 

 دنیا حضور نداشت ،

 . اندیشیده است

 2فصل 

نتینو آریزا پس از دوران پر التهاب عشقي که با فرمینا دازا داشت و سپس رانده شد ، و بعد از فلور

 گذشتن پنجاه و یك سال و نه ماه

و چهار روز ، هرگز نتوانسته بود زن را به فراموشي بسپارد . برای به ذهن سپردن خاطره نخستین 

 عشق خود ، نیازی به خریدن

اره سلول عشق خود نداشت ، زیرا تقریبا هر روز ، هر رویدادی یا بهانه تقویم یا خط کشیدن روی دیو

 ای ، یاد فرمینا را در قلبش

زنده مي کرد . در هنگام جدا شدن از عشق نخستین ، همراه با مادرش خانم ترانزیتو آریزا ، در خانه 

 ای کوچك مي زیست که

از دوران جواني ، مغازه ای را دایر کرده پنجره هایش به سوی خیابان پنجره ها باز مي شد . مادرش 

 بود و در آنجا با بریدن پارچه یا

لباسهای کهنه ، برای پانسمان زخم مجروحان جنگي ، باند زخم بندی درست مي کرد و مي فروخت . 

 فلورنتینو تنها فرزند ترانزیتو و

که صاحب یك کشتي و یكي ثمره رابطه ای اتفاقي میان او و دون پیو کینتو لوایزا به حساب مي آمد 

 از سه برادر بنیانگزار شرکت

کشتیراني رودخانه کارائیب بود . این شرکت ، تحولي عظیم در صنعت کشتیراني در رودخانه مگدالنا 

 . ایجاد کرده بود

دون پایس پنجم لوایزا هنگامي که پسرش ده ساله بود ، درگذشت .هرچند همواره به طور پنهاني 

 فلورنتینو راهزینه های زندگي 

مي پرداخت، ولي هرگز پسرش را به عنوان فرزند قانوني به حساب نمي آورد و پس از مرگ نیز او  ...

 را وارث خود نكرد. به همین

دلیل بود که فلورنتینو همواره از نام خانوادگي مادرش استفاده مي کرد. با این حال، تقریباً همه مردم 

 پدر و مادر واقعي او را به خوبي

مي شناختند. فلورنتینو پس از مرگ پدر، مجبور شد ترك تحصیل کند و در نمایندگي شرکت پست 

 در آن منطقه به کار مشغول
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شود. وظیفه او در آنجا باز کردن بسته های پستي، دسته بندی نامه ها و اطالع دادن به مردم از 

 رسیدن تلگراف ها، از طریق نصب

 .در ورودی دفتر پستي بودپرچم کوچكي از کشور فرستنده روی 

استعداد و پشتكار او موجب جلب نظر متصدی ارسال و دریافت تلگراف یعني آقای لوتاریو توگوت 

 شد که یك مهاجر آلماني بود و

در اوقات بیكاری، هم در کلیسا ارگ مي نواخت و هم در خانه ها به طور خصوصي آموزش موسیقي 

 مي داد. لوتاریو توگوت الفبای

طرز کار با دستگاه تلگراف را به فلورنتینو یاد داد. پسر جوان پس از چند جلسه آموزش  مورس و

 موسیقي موفق شد از طریق گوش

، همچون نوازنده ای حرفه ای، ویولن بنوازد. هنگامي که با فرمینا دازا آشنا شد، مشهورترین جوان 

 محله خود به حساب مي آمد. مي

به راحتي انجام دهد و آهنگهای زیبای عاشقانه را با ویولن  توانست تازه ترین حرکات رقص را

 بنوازد.در آن موقع جواني الغر اندام

و دارای موهای مشكي شبیه سرخپوستان بودکه به آنها روغن مي زد. عینك طبي نزدیك بین او، بر 

 میزان چین و چروك چهره

نیز رنج مي برد و مجبور بود در  ظاهراً شكسته اش، مي افزود. غیر از دید ضعیف، از یبوست مزمن

 همه طول زندگي، برای دفع

آسان فضوالت، از تنقیه استفاده کند. تنها یك دست لباس سیاه داشت که از پدر مرحومش به ارث 

 رسیده بود، ولي ترانزیتو آریزا

چنان لباس او را مرتب و پاکیزه نگه مي داشت که روزهای یكشنبه، در هنگام حضور پسرك در 

 .سا، نو و تازه به نظر مي رسیدکلی

علیرغم ضعف چسماني، لباسهای کهنه و آینده نامعلوم، دختران به منظور با او بودن، میان خود قرعه 

 کشي مي کردند. فلورنتینو نیز

با استفاده از این موقعیت، بهترین دختر را بر مي گزید. این امر ادامه یافت تا هنگامي که فرمینا دازا 

 از کف داد و دوران را دید، دل

 .معصومیتش پایان یافت

نخستین بار در بعد از ظهر روزی هنگامي که برای انجام سفارش لوتاریو توگوت مبني بر رساندن 

 تلگرافي به دست شخصي به نام

لورنزو دازا مي رفت که به درستي نشاني محل اقامت او را نمي دانست، با فرمینا دازا مالقات کرد. با 
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 ان، صاحب تلگراف راتالش فراو

در یكي از محالت قدیمي و در خانه ای در لوس اوانجلیوس که نیمه ویرانه ای طاقدار بود و همچون 

 ایوان سر پوشیده صومعه به نظر

مي رسید، یافت. یك حوض سنگي و تعدادی گلدان خزه بسته در آنجا به چشم مي خورد. فلورنتینو 

 آریزا به دنبال مستخدمه ای

زیر ایوان طاقدار به پیش مي رفت و صدای هیچ انساني را نمي شنید. مصالح ساختماني پابرهنه 

 همچون آهك و آجر و سیمان در

اطراف پراکنده بود و به نظر مي آمد محل در دست تعمیر است. در انتهای راه، دفتری موقتي دیده 

 مي شد که مردی فربه با خط

در پشت میزی در حال خواب نیمروزی، حضور  ریشي مجعد که به سبیلش چسبیده بود، نشسته

 داشت. آن شخص در واقع همان

آقای لورنزو دازا بود. در آن شهر فردی تقریباً ناشناس به شمار مي آمد، زیرا از ورود او، کمتر از دو 

 سال مي گذشت و بنابراین

 .دوست و آشنای زیادی نداشت

دنبال کابوسي است که در خواب نیمروزی مي  تلگراف را به گونه ای از دست پسرك گرفت که انگار

 بیند. فلورنتینو آریزا با حالتي

قابل ترحم ایستاده بود و در حالي که به چشمان خاکستری رنگ مرد مي نگریست، متوجه شد که با 

 انگشتاني لرزان، مي کوشید مهر

دگان تلگراف پس از روی پاکت را بردارد. بارها نظیر چنین صحنه ای را مشاهده کرده بود که گیرن

 گشودن پاکت، چهره در هم

فرو مي بردند، زیرا متوجه مي شدند یكي از افراد خانواده شان فوت کرده است. ولي در مورد آقای 

 دازا ، چنین نبود. او پس از

 :مطالعه متن، نفس راحتي کشید، چهره ای بشاش به خود گرفت و گفت

 !ـ چه خبر خوبي

ده بود، مجبور شد پنج سكه به فلورنتینو بدهد. لبخندی حاکي از آرامش سپس با توجه به حرفي که ز

 خیال زد که نشان مي داد اگر

خبر بدی از سوی پسرك رسیده بود، هرگز پولي دریافت نمي کرد. از جای برخاست و با فلورنتینو 

 آریزا دست داد. کاری که برای

اشاره ای به مستخدمه، فهماند که باید  پیام رسان پست، معمول نبود. از او خداحافظي کرد و با
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 .پسرك را تا آستانه در راهنمایي کند

البته این کار، کامالً معمول و مرسوم بود. نه برای احترام به پیام رسان یا راهنمایي او، بلكه برای 

 مراقبت و زیر نظر داشتن به منظور

مي رفتند. فلورنتینو آریزا این بار جلوگیری از سرقت. هر دو با احتیاط از زیر ایوان طاقدار پیش 

 متوجه شد که افراد دیگری نیز در

خانه حضور دارند. صدای زني مي آمد که متني را مي خواند و زن دیگری که آن را تكرار مي کرد. از 

 کنار پنجره ای در کنار ایوان

و را نشسته بر دگذشتند و پسرك با نگاه سریعي که به داخل انداخت، زني سالخورده و دختری جوان 

 صندلي جداگانه دید. زن

مطالبي را از روی کتابي که بر زانو داشت با راهنمایي دخترك، مي خواند. به نظر عجیب مي آمد که 

 .دختری به مادرش درس بدهد

ولي در واقع دخترك به مادرش درس نمي داد و آن زن، عمه اش بود. البته زن سالخورده چنان 

 و پرورشدخترك را مورد مراقبت 

 .قرار مي داد که انگار فرزند خودش است

دخترك بدون اینكه از راهنمایي کردن عمه اش باز بماند، از پنجره به بیرون نگریست تا ببیند چه 

 کسي از راهرو مي گذرد. همان

 .یك نگاه اتفاقي، سرآغاز عشقي شد که با گذشت بیش از نیم قرن، همچنان پایدار مانده بود

که فلورنتینو آریزا در مورد آقای لورنزو دازا به دست آورد، این بود که پس از پایان تنها اطالعي 

 دوران سخت همه گیری بیماری

وبا، همراه با عمه بي شوهر مانده و تنها دخترش، از سان خوان دالسیه ناگا به آنجا آمده است. کساني 

 که او را در هنگام تخلیه

د که برای اقامت دائمي به این شهر وارد شده است، زیرا همه بارهایش از کشتي دیدند، متوجه شدن

 وسایل الزم کافي برای زندگي

راحت را همراه آورده بود. همسر لورنزو هنگامي که دخترك سن و سال زیادی نداشت، فوت کرده 

 .بود

از اسكوالستیكا خواهر آقای لورنز دازا، چهل سال داشت و بر طبق نظری که کرده بود، در بیرون 

 خانه، لباسي بلند همچون راهبه

 .های سان فرانسیسكو مي پوشید و در داخل خانه هم لباس توبه کاران را بر تن مي کرد

دخترك سیزده ساله بود و نامي همچون مادر مرحومش داشت. نامش فرمینا بود. به نظر مي رسید 
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 لورنزو دازا فردی مرفه است،

ت. پول قابل توجهي برای خرید آن خانه در لوس زیرا زندگي خوبي داشت، ولي شغلي نداش

 اوانجلیوس پرداخته بود و ظاهر امر

نشان مي داد الاقل دو برابر آن مبلغ را برای باز سازی خانه باید خرج کند و احتماالً هزینه تعمیر در 

 .حدود دویست پزو مي شد

رن به دختران جوان دخترش در مدرسه باکره مقدس تحصیل مي کرد. آن مدرسه بیشتر از دو ق

 جامعه ، هنر شوهرداری ، وفاداری

و از خود گذشتگي را مي آموخت. در دوران استعمار و پس از آن در نخستین سالهای اعالم جمهوری، 

 تنها دختران افراد متشخص

در مدرسه پذیرفته مي شدند، ولي پس از آن به دلیل واقعیتهایي که در جامعه وجود داشت و خانواده 

 تشخص به تدریج ثروتهای م

و موقعیت اجتماعي خود را از دست دادند و کشور به استقالل رسید، رهبران مدرسه مجبور شدند 

 بدون توجه به موقعیتهای

خانوادگي و طبقات اجتماعي، درها را به روی همگان بگشایند و شرط ورود را توان کافي برای 

 پرداخت هزینه های تحصیل تعیین

دیگری هم وجود داشت:اینكه دختران از طریق ازدواج قانوني، مشروع و کاتولیك کنند. البته شرط 

 به دنیا آمده باشند. به هر حال

هزینه تحصیل در مدرسه گران بود و همین واقعیت که فرمینا دازا در آنجا درس مي خواند، نشان مي 

 داد وضعیت مالي خانواده او تا

لي برای ممتاز بودن طبقه اجتماعي آقای دازا و خانواده اش چه اندازه خوب است. البته این امر، دلی

 .محسوب نمي شد

فلورنتینو آریزا با توجه به شنیدن این خبرها، به خود امیدواری داد که آن دختر زیبای چشم بادامي 

 قابل دسترسي است. ولي طولي

شكاالت بسیاری مواجه نكشید که از رفتار مستبدانه آقای لورنزو دازا دریافت که این دسترسي با ا

 خواهد بود. فرمینا دازا بر خالف

سایر دختران مدرسه که معموالً به صورت گروهي یا همراه با دایه ای سالخورده به مدرسه مي آمدند، 

 مجبور بود با عمه خانه مانده و

بي شوهرش آن مسیر را طي کند. رفتار عمه نشان مي داد که دخترك اجازه دست از پا خطا کردن 

 .ندارد
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شاید به همین دلیل بود که فلورنتینو آریزا روش مرموز نشستن در کمین گوشه گیری، و انتظار 

 کشیدن را برگزید. از ساعت هفت

صبح، روی نیمكتي دورافتاده در پارك کوچك، زیر یك درخت بادام مي نشست و وانمود مي کرد که 

 در حال خواندن کتاب شعر

دست نیافتني در یونیفرم آبي رنگ با جورابهای ساق بلندی که  است. به محض نزدیك شدن دخترك

 تا زیر زانوانش مي رسید و

گیسوان بافته که از پشت سر تا کمرش پایین مي آمد، زیر چشمي به او مي نگریست. دخترك با 

 غروری طبیعي راه مي رفت. سرش

بود. کیف حاوی کتابهایش برافراشته، نگاهش ثابت، گامهایش سریع، و چشمانش دوخته شده به جلو 

 را با دو دست به سینه مي

فشرد و چنان خرامان مي رفت که انگار وزني ندارد . عمه رداپوش که همچنان مي کوشید پا به پای 

 دخترك راه بیاید، چنان چهره

 .عبوسي داشت که همه را از نزدیك شدن، بر حذر مي داشت

 ...هدهفلورنتینو آریزا، چهار رفت و برگشت او را مشا

مي کرد و به همین دیدارها ی دورادور قانع بود . ولي پس از مدتي ، دخترك به صورت ملكه 

 رؤیاهایش در آ مد و جایگاهي ویژه را

چه از نظر پاکي و چه از لحاظ خیالي ، در قلبش تصرف کرد . دو هفته بعد ، دیگر جز دخترك به کسي 

 نمي اندیشید و تصمیم گرفت

 . خود برایش بنویسدنامه ای با دستخط 

نامه را نوشت ولي تا چند روز همچنان در جیبش نگه داشت ، زیرا نمي دانست چگونه به دست 

 دخترك برساند . در این مورد بسیار

اندیشید و چون این زمان به درازا کشید ، هر روز عباراتي به آن مي افزود . تداوم عبارت پردازی به 

 لجایي رسیدکه نامه اولیه ، تبدی

به واژه نامه ای سرشار از تعریف و تمجید و توصیف و ستایشي شد که آنها را در کتابهای گوناگون ، 

 در همان پارك خوانده و یاد

 . گرفته بود

گاهي به نظرش مي رسید برای رساندن نامه به دست فرمینا دازا از همشاگردیهای دخترك کمك 

 بگیرد . ولي مي دانست دنیای آنها

ادی با رؤیاهایش دارد . در ضمن نمي خواست فرد دیگری از رازی که در سینه داشت ، با چه فاصله زی
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 خبر باشد . از طرفي مي

دانست چند روز پس از ورود آقای دازا به آن شهر ، دخترش به مجلس جشني دعوت شده ، ولي پدر 

 اجازه حضور در مراسم را به

 . برای ایجاد ارتباط با فرمینا نداشتاو نداده است . با این ترتیب ، هیچ راه دیگری 

تعدا کاغذهای نوشته شده به شصت برگ رسیده و هر دو طرف ورقها پر شده بود . دیگر نمي توانست 

 . رازش را در سینه نگه دارد

بنابراین ماجرا را با مادرش در میان گذاشت . تنها به او اعتماد داشت که راز داری مطمئن بود . 

 نان تحت تأثیرترانزیتو آریزا چ

معصومیت احساس پسرش دچار ناراحتي و نگراني شد که مدت زیادی گریست و تصمیم گرفت برای 

 . آن مشكل ، راهي بیابد

نخست به پسرش نصیحت کرد که از دادن نامه به دخترك خودداری کند . مي دانست تحویل چنان 

 نوشته ای با آن حجم زیاد ،

زیرا دخترك هم مثل پسر خودش در امور عشقي بي تجربه و خام  فرمینا را وحشت زده خواهد کرد ،

 : یافته بود . بنابراین گفت

نخست باید او را از میزان عالقه ات مطلع سازی و به او فرصت فكر کردن بدهي تا در هنگام اظهار  -

 عشق ، غافل گیر و هراسان

 . بعد به سراغ فرمینا بروی نشود . ولي از آن مهمتر باید دل عمه دختر را به دست بیاوری و

 . هر چند پندهایي خردمندانه به حساب مي آمدند ، ولي بسیار دیر به پسرك گفته شدند

روزی که فرمینا دازا از پنجره به بیرون نگریست و لحظه ای فكر خود را از کتاب و درس دادن به عمه 

 اش منحرف کرد تا ببیند چه

فلورنتینو آریزا و ظاهر آسیب پذیر و ظریف او ، به شدت تحت  کسي از راهرو رد مي شود ، با مشاهده

 . تأثیر قرار گرفت

همان شب در حین صرف شام ، مطالبي را از پدرش در مورد نحوه دریافت تلگراف شنید و دریافت که 

 پسرك به چه منظوری به

و فلورنتین آنجا آمده و در کجا مشغول به کار است کسب این اظالعات موجب دلبستگي بیشتر به

 آریزا شد ، زیرا در آن دوران از

نظر او هم مانند سایر مردم ، تلگراف اختراعي معجزه آسا به شمار مي آمد . با همین افكار هنگامي که 

 برای نخستین بار پسرك را

نشسته در پارك ، در حال مطالعه دید ، بالفاصله شناخت . فرمینا از عمه اش شنید که پسرك چند 
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 در پارك حضور دارد وهفته است 

مطالعه مي کند . این دیدارها همجنان ادامه یافت تا اینكه عمه ، با توجه به حضور پسرك در روزهای 

 یكشنبه و در هنگام خروج از

مسلماٌ او این همه زحمت را به خاطر « کلیسا ، دریافت که این کار نمي تواند اتفاقي باشد و اندیشید : 

 » ... ! دیدن من متقبل نمي شود

عمه علیرغم دارا بودن ظاهری خشك و عبوس و عادت به توبه های پیوسته ، قلبي رئوف و مهربان و 

 عالقه زیادی برای ابراز

همدردی و همراهي کردن با دیگران داشت و این از ویژگیهای پسندیده او به شمار مي امد . این 

 اندیشه که جواني که یافت شود که

 . بدارد ، احساساتش را برانگیخت برادر زاده اش را دوست

فرمینا هنوز تجربه ای از عشق نداشت و تنها تأثیری که حضور فلورنتینا آریزا بر او مي گذاشت ، 

 نشان از ترحم داشت . تصور مي

کرد که پسرك بیمار و رنجور است . عمه همواره به او یاد آوری مي کرد که برای پي بردن به ماهیت 

 ید عمریواقعي یك مرد ، با

طوالني داشت . ولي فرمینا بسیار دیر متوجه شد پسری که در پارك مي نشیند و در حالمطالعه کردن 

 رفت و آمد آنها را زیر نظر

 . دارد ، بیمار عشق است

عمه اسكو الستیكا مهمترین مهمترین تكیه گاه عاطفي فرزند برادرش به شمار مي آمد . فرمینا دازا 

 زیر بال را پس از فوت مادرش ،

و پر گرفته و بزرگ کرده بود . روابط او با برادرش نیز بیشتر از اینكه خواهرانه باشد ، دوستانه به نظر 

 مي رسید و جنبه حمایتگرانه

و همدستانه داشت . ظهور فردی به نام فلورنتینو آریزا برای عمه فرمینا ییك سرگرمي برای وقت 

 گذراني بود . آن دونفر هر روز

ر در هنگام عبور از کنار پارك کوچك لوس اوانجلیوس ، نگاهي به پسرك مرتب و تمیز که چهار با

 علیرغم گرمای هوا ، همیشه

لباس مشكي مي پوشید و وانمود مي کرد که مطالعه مي کند ، مي انداختند . هر کدام که زودتر او را 

 : مي دید ، مي گفت

 . آه ، اینجاست -

بلند کند و به دو خانم در حال عبور بنگرد ، آنها در حالي که مي پیش از اینكه پسرك سر ش را 
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 کوشیدند بر خود مسلط باشند و

 . نخندند ، بي اعتنا مي گذشتند

 : روزی عمه گفت

به نظر جوان محجوبي مي رسد . اگر به تو نزدیك نمي شود ، به دلیل حضور من است . ولي عاقبت  -

 عالقه اش سر ریز مي شود و

 . ش مي گذارد یا نامه ای به تو مي دهدگام به پی

عمه اسكوالستیكا با توجه به نامالیماتي که پشت سر گذاشته و تجربیات گرانبهایي که کسب کرده 

 بود ، به برادر زاده اش یاد داد که

چگونه مي تواند با ایما و اشاره ، پیام بدهد . این روش ، برای ایجاد ارتباط با عشقي ممنوع ، به نظر 

 ست ناپذیر مي امد ، وليشك

 . فرمینا دازا جرأت پیروی از آن را نداشت

دیدارهای هر روزه و بدون فایده کنجكاوی فرمینا را بر انگیخت ، ولي تا چند ماه تصور مي کرد فراتر 

 از آن کارب انجام نخواهد شد

ای ایجاد ارتباط و تغییری به وجود نخواهد آمد . بنابراین با تداوم دیدارها ، اشتیاق دخترك بر

 نزدیكتر ، بیشتر شد . شبي هراسان از

خواب پرید ، زیرا در خواب مشاهده کرد که پسرك در کنار بسترش ایستاده است و به او مي نگرد . 

 پس از بر خواستن از خواب

آرزو کرد ، که پیشگویي عمه به واقعیت بپیوندد . در دعاهایش از خداوند مي خواست شههامتي به 

 دهد تا بتواند گام پیشپسرك ب

 . بگذارد و نامه ای را که عمه گفته بود ، به او ارائه کند

ولي هرگز دعاهایش مستجاب نشد . ماجرا از همان لحظه ای شروع شد که فلورنتینو آریزا نزد 

 مادرش ، به عشق خود و نامه ای که

ه سرشار از راز و نیاز عشقي و نوشته بود ، اعتراف کرد و در نتیجه مادر هشدار داد که از دادن نام

 نوشته شده در دهها صفحه ، به

دخترك خودداری کند . به این ترتیب ، فرمینا ناچار شد باز هم به انتظار بنشیند . با نزدیك شدن ماه 

 دسامبر ، فرمینا احساس

ه سنگراني مي کرد و مي دانست که تعطیالتش خراب خواهد شد . پیوسته از خود مي پرسید در طول 

 ماهي که به مدرسه نخواهم

 . رفت ، چگونه مي تواند باز هم جوان عاشق راببیند و به او فرصت بدهد که نگاهش کند
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شب کریسمس در مراسم مذهبي متوجه شد که پسرك در میان جمع ، تنها به او مي نگرد . همین 

 موضوع نگراني دخترك را بیشتر

ي سرش را به طرف محبوبش برگرداند ، زیرا در میان کرد و قلبش را بیشتر فشرد . جرأت نداشت حت

 . عمه و پدرش نشسته بود

چاره ای نداشت جز اینكه اندوه خود را پنهان نگه دارد . با این حال در آخرین لحظات اجرای مراسم ، 

 احساس کرد چنان پسرك به

با همان نگاه یخزده ، او نزدیك است که بي اختیار از فراز شانه اش نگاهي به عقب انداخت و او را 

 چهره مسخ شده ، و لبان به هم

فشرده از وحشت عشق مشاهده کرد و چنان تسلط بر نفس را از دست داد که اگر دست عمه اش را 

 نمي گرفت ، حتماٌ به زمین مي

افتاد . اسكوالستیكا عرق سرد دستهای برادر زاده را احساس کرد و به منظور اطمینان بخشیدن به 

 ا اشاره ای حمایت بيفرمینا ب

 . دریغ خود را از او اعالم کرد

فلورنتینو آریزا نیز در هنگام چراغاني و آتش بازی به مناسبت کریسمس ، بي اختیار و بدون تسلط بر 

 نفس ، بیهوده قدم مي زد و

اشك مي ریخت . در طول هفته بعد نیز هنگامي که از برابر خانه معشوق مي گذشت ، فرمینا و 

 سیتیكا رانشسته در جلو خانه واسكوال

زیر درخت بادام مي دید و بر میزان بحران روحي او افزوده مي شد . پس از نخستین نگاه رد و بدل 

 شده در خانه آنها و در هنگام

تدریس دخترك به عمه اش، این دومین دیدار آنها در کنار خانه و در فضای باز به شمار مي رفت . این 

 ون یونیفرمبار فرمینا دازا بد

مدرسه ، به گونه ای دیگر به نظر مي رسید . تونیك چین داری بر تن داشت و تاجي از گل برسر 

 گذاشته بود که او را شبیه به الهه

تاجدار مي کرد . پسرك در جایي نشست که مطمئن بود به راحتي مي تواند دیده شود . دیگر مجبور 

 نبود کتاب بخواند . البته کتاب

ش گشوده بود ، ولي بي پروا به چهره دختر رؤیاهایش مي نگریست . دختری که نگاه روی زانوان

 محبت آمیزش را از او دریغ مي

 . کرد

فلورنتینو آریزا نخست تصور کرد که تدریس زیر درخت بادام ، به دلیل آشفتگي داخل خانه و 
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 تعمیرات آنجاست ، ولي خیلي زود و

دریافت که فرمینا دازا هر بعد از ظهر خود را در معرض نگاههای به ویژه در تعطیالت سه ماهه مدارس 

 مشتاق او قرار مي دهد و

این امر ، موجب امیدواری پسرك شد . با این حال هنوز نمي دانست آیا او را دیده اند و مورد توجه 

 قرار گرفته است یا نه ، زیرا هیچ

ه بود . با این حال ، به خود جرأت مي داد و نشانه ای در این مورد از سوی فرمینا دازا دزیافت نكرد

 . دست ار تالش بر نمي داشت

در اواخر ماه نوامبر عمه اکوالستیكا روزی کتاب درسي را روی نیمكت گذاشت ، برای انجام کاری به 

 داخل خانه رفت و دخترك در

تینو آریزا اندیشید حالي که برگهای زرد درخت بادام بر سر شانه هایش مي ریخت ، تنها ماند . فلورن

 که این فرصت را از پیش

طراحي کرده اند و به او داده اند ، از خیابان گذشت و در برابر دختر ایستاد . فاصله آنها چنان کم بود 

 که صدای نفسها و رایحه

خوش بدن فرمینا دازا را که تا آخر عمر فراموش نكرد ، به خوبي مي شنید و استشمام مي کرد . 

  گرفت و با شهامت باسرش را باال

 : فرمینا شروع به حرف زدن کرد . همان کاری که نیم قرن بعد هم انجام داد . گفته هایش چنین بود

 ! فقط خواهش مي کنم این نامه را از من بگیر -

لحن گفتار پسرك و صدایش برای فرمینا دازا غیر منتظره بود . برخالف رفتار مالیم و ظاهر ضعیف 

 زا ، صدایش بسیارفلورنتینو آری

تیز و برنده بود .دخترك بدون اینكه سرش را از روی پارچه ای که برای گلدوزی در دست داشت 

 : بردارد ، پاسخ داد

 . نمي توانم بدون اجازه پدرم چیزی بگیرم -

فلورنتینو با شنیدن صدای گرم فرمینا به شدت لرزید . لحن آرام و تأثیر گذاری که برای همیشه در 

 ش ماند . با این حالخاطر

 : کوشید بر خود مسلط باشد . با همان لحن محكم قبلي گفت

 ... ! بگیر -

فرمینا دازا همچنان به گلدوزی ادامه داد و حتي سرش را بلند نكرد تا به پسرك بنگرد . در عوض 

 روزنه ای از امید را در دل او باز

 : گذاشت و گفت
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 . آنقدر صبر کن تا من محل نشستن خود را عوض کنمهر روز بعد از ظهر به اینجا بیا و  -

فلورنتینو آریزا تا روز دوشنبه متوجه منظور دخترك نشد . ولي در آن روز ، ناگهان عمه 

 اسكوالستیكا از جای برخاست و به داخل

خانه رفت .پسرك روی همان نیمكت همیشگي در پارك نشسته بود ، ماجرا را دید ، ولي این بار 

 زا پس از رفتن عمه اش ،فرمینا دا

از جای برخاست و روی نیمكت دیگری نشست . فلورنتینو با مشاهده این صحنه از جا برخاست . گل 

 کاملیای سفیدی را بر یقه اش

 : زده بود و صاف راه مي رفت . عرض خیابان را طي کرد ، در برابر دخترك ایستاد و گفت

 ! بزرگترین لحظه زندگي من فرارسید -

ا دازا سرش را بلند کرد ، به پسرك نگرست و نگاهي هم به اطراف انداخت که در آن ساعت روز فرمین

 خلوت بود . باد برگهای

 : ریخته شده بر زمین را با خود مي برد . دخترك گفت

 ! نامه را بده -

صه ، خال فلورنتینو آریزا پیش تر مي خواست نامه دهها صفحه ای را به او بدهد ، ولي تغییر عقیده داد

 ا ی از مطالب مهم آن را روی

صفحه ای نوشت و صداقت و وفاداری در عشق خود را مورد تأکید قرار داد . همان نامه را از جیب در 

 آورد و در برابر دخترك

گرفت . دخترك در همان حال که سر را روی پارچه خم کرده بود ، زیر چشمي نگاهي به دستهای 

 پاکتيلرزان فلورنتینو انداخت . 

آبي رنگ را دید . قاب پارچه گلدوزی را باال آورد تا پسرك نامه را روی آن بگذارد . با این کار ، وانمود 

 کرد که متوجه لرزش

 . دستهای او نشده است

اتفاق غیر منتظره ، در همان لحظه رخ داد . پرنده ای که روی شاخه درخت بادام نشسته بود ، تكاني 

 که خورد و فضله ای انداخت

مستقیم روی پارچه افتاد . فرمینا دازا به سرعت قاب را پایین برد و پشت سرش پنهان کرد تا 

 فلورنتینو متوجه موضوع نشود . در

 . حال که چهره اش سرخ شده بود ، به صورت پسرك نگریست

 : فلورنتینو آریزا که همچنان ایستاده و نامه را به طرف او گرفته بود ،با خونسردی گفت

 ! آه ، این نشانه خوشبختي است -
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فرمینا دازا سر تكان داد و لبخند زد . سپس شتابان نامه را از دست پسرك گرفت و در سینه بندش 

 گذاشت . فلورنتینو گل کاملیا را

از یقه اش بیرون آورد و جلو برد . فرمینا نپذیرفت و با توجه به فرصت اندکي که باقي مانده بود ، به 

 دوزی رفت وسراغ پارگه گل

 : گفت

 . خوب ، حاال برو و تا اشاره نكرده ام دیگر به اینجا نیا -

مادر فلورنتینو آریزا نخستین کسي بود که متوجه دیدار پسرش با دختر مورد عالقه اش شد ، زیرا 

 صدایش دو رگه شده ، اشتهایش

ود . از زمان شروع انتظار برای را از دست داده ، شب بیدار مانده ، و از این دنده به آن دنده غلتیده ب

 دریافت پاسخ نخستین نامه

نشانه هایي در فلورنتینو پدیدار شد که مادر را بسیار نگران کرد . اسهال ، استفراغ به رنگ سبز ، 

 حالت تهوع پیوسته و ضعف شدید

انه ر پیر و خ، برای زن نشانه های دلتنگي و دوری از معشوق نبود ، بلكه عالئم بیماری وبا بود . مباش

 زاد آنها که از زمان ارتباط

پنهاني ترانزیتو آریزا یا پدر واقعي فلورنتینو با مادرش محرم اسرار بود و نقش پدر خوانده پسرك را 

 برعهده داشت ، با مشاهده

این نشانه ها ، خونسردی خود را از دست داد و بسیار نگران و ناراحت شد . ضربان قلب پسرك به 

 و رنگ چهره شدت ضعیف شد

اش پریده بود . در واقع در حال احتضار به سر مي برد . معاینات پزشكي حاکي از آن بود که 

 فلورنتینو نه تب دارد نه درد . در عوض

تمایل به مردن داشت . پزشك نخست از خود بیمار و سپس از مادرش سؤاالتي پرسید ، زیرا بر این 

 باور بود که نشانه های عشق ،

ادی به عالئم بیماری وبا دارد . پس از آن ، برای آرامش اعصاب بیمار ، دارویي گیاهي تجویز شباهت زی

 و توصیه کرد به مسافرت

برود تا دور از محیط همیشگي باشد و همه چیز را به فراموشي بسپارد . البته فلورنتینو آریزا اعتقادی 

 به این نوع درمان نداشت و

 . عاشق شهادت در راه عشق بود

ترانزیتو آریزا برده ای دو رگه و آزاد شده بود و در مهلكه فقر عشق غریزی خود را سرکوب مي کرد . 

 بنابراین با توجه به دردی
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که فرزندش به مناسبت عشق مي کشید ، لذت مي برد و احساس مي کرد عشق سرکوب شده خود را 

 در او مي یابد . هرگاه هذیان

همان داروی گیاهي تجویز شده به او مي داد ، پتویي به دور بدنش گویي پسرش را مي دید مقداری از 

 مي پیچاند تا دچار لرز نشود

 : و عرق کند . آنگاه مي گفت

از فرصتي که در عشق برایت پیش آمده ، نهایت استفاده را بكن . باید از دوری او رنج ببری و دچار  -

 لذت شوی ، چون چنین پدیده

 . قي نمي ماندهایي تا آخر عمر برایت با

در عوض در دفتر پستي ، چنین عشقي مورد استقبال قرار نگرفت ، زیرا فلورنتینو آریزا هوش و 

 حواسش را از دست داده بود ، به

گونه ای که پرچم کشورهای فرستنده نامه ها را با هم اشتباه مي گرفت . در یكي از روزهای 

 چهارشنبه ، پرچم آلمان را روی در

الیكه کشتي وارد شده ، متعلق به کشور لیالند از لیورپول انگلستان بود . روز دیگری ، نصب کرد در ح

 پرچم ایاالت متحده را

آویخت ، در حالیكه کشتي اقیانوس پیمای ژنرال از سنت نازایره مي آمد . این بي حواسي به ویژه در 

 هنگام توزیع نامه ها ، چنان

آقای لوتاریو توگوت تنها به این دلیل او را از دفتر پستي  آشفتگي ایجاد کرد که موجب اعتراض شد و

 اخراج نكرد که نیاز به

حضورش برای نواختن ویولن در گروه همسرایان کلیسا داشت . صمیمیت این دو نفر به اندازه ای بود 

 که با توجه به تفاوت سني

دند ، ول یچه در هنگام کار زیاد ، غیر قابل درك و عجیب مي نمود . آنها همچون پدر بزرگ و نوه بو

 مشترك و چه در میخانه های

اطراف بندر که با توجه به موقعیت اجتماعي آنها نا مناسب به نظر مي رسید ، همواره در کنار یكدیگر 

 و با هم بودند . رفتارشان گاهي

رکت همچون جوانان مست و بي پول بود ، گاهي همچون ثروتمنداني خوش لباس که معموال ٌ پس از ش

 در مهمانیهای پر شكوه ، به

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

لوتاریو توگوت هیشه پس از پایان کار در دفتر پستي ، به میخانه ها مي رفت ، تا صبح در آنجا مي 

 ماند و مشروب جامائیكا مي
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مردی فربه ، گردن کلفت و دارای  نوشید و همراه با ملوانان کشتیهای آنتیل ، آکاردئون مي نواخت . او

 ریش طالیي بود . هنگام

حضور در میخانه ها کاله ویژه ای بر سر مي گذاشت که اگر به کمرش چند زنگوله مي بست ، مثل بابا 

 نوئل مي شد . فلورنتینو آریزا

 . را هم برای نخستین بار ، خارج از محیط اداری ، در آنجا دید و بسیار خوشحال شد

كي بار انداز ، مهمانخانه ای بود که لوتاریو معموالً هفته ای یك یا دوبار به آنجا مي رفت و غذا در نزدی

 مي خورد . این مهمانخانه در

گذشته یكي از کاخهای مستعمراتي بود که اگر زبان داشت و حرف مي زد ، مي توانست خاطرات 

 خوشي را بیان کند . سالنهای دارای

س از کسب استقالل ، به اتاقهای کوچك و متعدد تقسیم کرده بودند . این کف مرمر و بزرگ آن را پ

 اتاقها با تیغه هایي پر از روزنه

و درز از هم جدا شده بود . در واقع کساني که آنها را موقتاٌ اجاره مي کردند ، هدفي جز نگاه کردن 

 دزدکي به اتاقهای مجاور نداشتند

ها ، از روزنه کوچكي به اتاق مجاور مي نگریست ، ولي همسر مي گویند مردی در یكي از این اتاق .

 خودش را در آنجا دید و چنان

ناراحت شد که با میله کاموا بافي ، چشمان خود را کور کرد . با این حال هر چه لوتاریو توگوت کوشید 

 با تعریف از این اتاقها

یكي از سرگرمیهای اشراف اروپایي را فلورنتینو آریزا ترغیب شود برای تماشای یكي از آنها برود و 

 . تجربه کند ، موفق نشد

چند سال گذشت تا فلورنتینو آریزا دریافت که احتماالً لوتاریو حق داشته است . توگوت مردی زنباره 

 و هرزه بود و به همین دلیل به

ه مي مهمانخانآن اتاقها مي رفت ، ولي فلورنتینو آریزا چنین خصوصیتي نداشت و اگر سالهای بعد به 

 رفت و اتاقي کرایه مي کرد ، نه

 . به دلیل چشم چراني ، که برای تنها ماندن و رسیدگي به کارهای شخصي بود

او در اندوهبارترین دوران زندگي خود در یكي از اتاقهای تنگ و خفقان آور مي نشست و کتابهای 

 شعر و داستانهای عاشقانه مي

ر و دیگری ماده بود ، روی ایوان بزرگ مهمانخانه به آشیانه مي خواند . پرندگان خیالش که یكي ن

 رفتند و صدای بوسه هایشان و

بالهایشان که به هم مي کوبیدند ، به خواب نیمروزی او آرامشي وصف ناشدني مي بخشید . ولي شبها 
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 که هوا خنك مي شد ، نمي

از پایان کار به آنجا مي آمدند تا توانست گوشهایش را بگیرد و صدای مرداني خسته ذا نشنود که پس 

 با یك عشقبازی شتابزده ،

خستگي از تن بزدایند و با زناني که آماده دریافت پول و اهدای تن بودند حرف بزنند . به این ترتیب 

 بود که فلورنتینو آریزا مطالب

اری از مقامات زیادی را در مورد خیانت و بي وفایي شنید و از آن باالتر ، از اسرار خانوادگي بسی

 دولتي و مشتریان متشخص که برای

رفیقه هایشان تعریف مي کردند و نمي دانستند ، یا اهمیت نمي دادند که سخنانشان از اتاقهای 

 . مجاور شنیده مي شود ، سر در آورد

به این ترتیب بود که متوجه شد در فاصله چهار مایل دریایي مجمع الجزایر سوتاونتو ، یك کشتي 

 یایي پر از طال و سنگهایاسپان

قیمتي به ارزش بیش از پانصد میلیارد پزو از قرن هجدهم در عمق آب فرو رفته است . هر چند مدت 

 زیادی از این امر مي گذشت ،

ولي تا همین چند ماه پیش ، هرگز به طور جدی به پیامد های آن نیندیشیده بود. در واقع فكری به 

 جز فكر فرمینا دازا از ذهن او

نمي گذشت . ولي سرانجام همین عشق موجب شد برای بیرون کشیدن گنج عظیم ، نقشه ای طرح 

 کند که پس از دستیابي به آن ،

 . بتواند به همسر آینده اش دوش طال برای شستشو هدیه بدهد

سالها بعد هنگامي که مي خواست دریابد اشعارش چه تأثیری بر دخترك گذاشته است ، متوجه شد 

 تواند از این طریق بهکه نمي 

چیزی دست یابد . همان لحطه که نامه را به دست فرمینا دازا داد و در انتظار پاسخ ماند ، به مطلبي 

 پي برد که تا نیم قرن فراموش

نكرد : اینكه اگر لحظه ای در کنار دخترك باشد ، هوا در هر فصل و دوره ای برایش بهاری است . به 

 ی کههمین دلیل تنها انگیزه ا

او را ترغیب به ادامه دوستي همكاری با لوتاریو توگوت ، به ویژه در نواختن ویولن در گروه همسرایان 

 کلیسا مي کرد ، این

امیدواری بود که بتواند روزی فرمینا را در لباس مواج دوباره ببیند و لذت ببرد . آهنگي که معموالً در 

 مراسم مذهبي نواخته مي شد ،

یه عاشقانه پر التهاب او چنان ناهمگوني داشت که روزی ناگهان در کلیسا شروع به با توجه به روح
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 نواختن والسهای هیجان انگیز و

عاشقانه کرد . لوتاریو توگوت نیز بر خالف تمایل باطني از او خواست بالفاصله از گروه همسرایان 

 . بیرون برود

به منظور پي بردن به این که فرمینا دازا از چه این ماجرا مصادف با هنگامي بود که فلورنتینو آریزا 

 عطری استفاده کرده است ،

تصمیم گرفت گلهایي را که مادرش در گلخانه پرورش مي داد ، بخورد و مزه آنها را بچشد . همچنین 

 در همان زمان شیشه کوچك

ور قاچاق با عطری را در جیب لباس مادرش یافت که در آن روزها همراه با کاالهای کمیاب ، به ط

 کشتیهای آلماني یا آمریكایي حمل

مي شد و در بندرگاهها به فروش مي رسید . در آن موقع هم نتوانست بر کنجكاوی خود به منظور 

 کشف رایحه آن غلبه کند . همان

شب به میخانه بندر سر زد و به اندازه ای مشروب نوشید که کامالً مست شد . در همان حال که 

 یر آسمان شب دردلدادگاني را ز

 . حال عشقبازی تماشا مي کرد ، از شدت مستي به زمین افتاد و از هوش رفت

ترانزیتو آریزا که تا ساعت شش صبح ، نگران و آزرده دل در انتظار باز گشت فرزندش به خانه بیدار 

 نشسته بود ، بیش از آن طاقت

. مدت کمي از ظهر مي گذشت که نیاورد ، از خانه بیرون آمد و به جستجو در بندر مشغول شد 

 پسرش را مستغرق در استفراغ خود

، در گودالي در ناحیه ای متروك در ساحل یافت . همان گودالي که دریا نیز معموالً اجساد غرق 

 . شدگان را در آن مي انداخت

ا به او ر به هر حال مادر فرصتي یافته بود تا با استفاده از آن ، ضمن تالش برای بهبودی حال پسرش ،

 خاطر بي ارادگي و از خود

بیخود شدن سرزنش و به او یاد آوری کند که در دنیای عشق ، جایي برای آدمهای ضعیف وجود ندارد 

 و همه دختران خود را به به

 . دست مرداني مقتدر و با اراده مي سپارند تا بتوانند پناهگاهي در قلمرو اقتدار آنها بیابند

پند را به درستي آویزه گوش خود قرار داد ، و چه خوب یاد گرفت ! هنگامي که فلورنتینو آریزا این 

 ترانزیتو آریزا پسرش را در

حال خروج از فروشگاهي با کت و شلوار و کاله و کراوات سیاه دید و شانه های افتاده او را مشاهده 

 کرد ، بسیار ناراحت شد و با
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 : لحني اندوهگین پرسید

 سم خاکسپاری مي روی ؟پسرم ، مگر به مرا -

 : فلورنتینو از شدت خجالت ، سرخ شد و پاسخ داد

 . تقربیاً همین طور است -

مادر متوجه هراس فرزندش شد ، ولي در ضمن او را بسیار قاطع و مصمم یافت . بنابراین پس از این 

 که برایش دعا خواند و آرزوی

تهیه کرده است تا بتوانند در کنار هم موفقیت کرد ، مژده داد که مقداری مشروب برای آن شب 

 . جشن بگیرند

یك ماه از زمان تحویل نامه به فرمینا دازا مي گذشت ، پسرك اغلب روزها به قول خود عمل نمي کرد 

 و پنهاني به پارك مي رفت با

این امید که معشوق را ببیند . در آن مدت ، هیچ چیز تغییر نكرده بود . کار تدریس در همان زیر 

 رخت بادام همچنان از ظهر آغازد

مي شد و در ساعت دو بعد از ظهر خاتمه مي یافت . فرمینا دازا در ضمن تدریس همچنان به گلدوزی 

 روی پارچه ادامه مي داد . پس

از پایان تدریس نیز گاهي روی همان نیمكت مي نشست تا هوا خنك شود . با گذشتن یك ماه از 

 آریزاموعد تسلیم نامه ، فلورنتینو 

دیگر شكیبایي خود را از دست داد و با توجه به اینكه عمه اسكوالستیكا از کنار فرمینا دازا دور نمي 

 شد ، با گامهایي مصمم ، علیرغم

 : لرزش زانوان ، عرض خیابان را پیمود ،به آن دو زن نزدیك شد و به اسكوالستیكا گفت

 . ید . حرفهای مهمي دارم که مي خواهم به او بزنملطفاً لحظاتي من و این دختر خانم را تنها بگذار -

 : اسكوالستیكا در پاسخ با خونسردی گفت

چه حرفهایي ؟ هیچ مطلبي بدون حضور من نباید در میان گذاشته شود ، حتي اگر خصوصي و  -

 . مربوط به او باشد

 : پسرك گفت

 . جه شما خواهد شددر این صورت حرفي به او نخواهم زد ، ولي پیامدهای این کار متو -

اسكوالستیكا انتظار شنیدن چنین سخناني نداشت . بنابراین تحت تأثیر حرفهای فلورنتینو آریزا از 

 جای برخاست و در همان حال

اندیشید پسرك این سخنان را از روح القدس الهام گرفته است . به بهانه تعویض سوزن گلدوزی به 

 خانه رفت و دو جوان را تنها
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 . گذاشت

رمینا دازا اطالعات چنداني در مورد آن جوان عاشق که همچون پرنده ای راه گم کرده به سراغش ف

 آمده بود ، نداشت و اگر نام

پسرك را زیر نامه نخوانده بود ، نمي دانست اسمش چیست . تنها شنیده بود که فلورنتینو پسری نا 

 مشروع از پدری نامعلوم و

م تالشهایي که مي کند ، داغ ننگ تنها اشتباه دوران جواني مادر مادری ازدواج نكرده است و علیرغ

 را تا ابد بر پیشاني خواهد داشت

همچنین مي دانست که در دفتر پستي ، تنها نامه رساني ساده نیست ، بلكه فردی الیق است و  .

 . آینده ای روشن در پیش دارد

که بتواند او را ببیند . این اندیشه ، موجي حدس مي زد آن روز هم تلگراف را به این دلیل آورده است 

 از خوشحالي به قلبش مي

انداخت . از طرفي فلورنتینو آریزا را در کلیسا در حال نواختن ویولن دیده بود . هر چند دخترك 

 همیشه سر به زیر مي انداخت و

هر چند  جرأت نگریستن به او نداشت ، ولي زیر چشمي همه چیز را مي دید و تردیدی نداشت که

 همه آالت موسیقي در گروه

همسرایان کلیسا به خاطر همه حاضران به ترنم در مي آید ، ولي ویولن پسرك ، تنها به خاطر او مي 

 نوازد . البته فلورنتینو در زمره

جوانان مورد عالقه و توجه فرمینا دازا نبود و تنها عینكي که بر چشم داشت ، لباس کارمندی تیره ای 

 ید و خصوصیاتکه مي پوش

عجیب او ، حس کنجكاوی دخترك را بر مي انگیخت . با این حساب فرمینا هرگز کمان نمي کرد این 

 چیزها هم جنبه های دیگری از

عشق هستند ، هرگز متوجه نشد چرا و چگونه نامه پسرك را پذیرفت ، ولي در ضمن هرگز خود را به 

 خاطر کاری که انجام داده بود

با این حال ، فشار رواني ناشي از قولي که برای ارائه پاسخ به پسرك داده بود ،  سرزنش نمي کرد .

 زندگي دختر جوان را دچار

اختالل مي کرد . همه چیز او را مي ترساند . سخنان پدرش ، نگاههای اتفاقي او ، و اشاره هایش به 

 نظر فرمینا ، دامي مي آمد که

ذاشته بودند . رفتارش به گونه ای بود که انگار هر لحظه در برسر راه عشق پنهاني یا راز نهاني او گ

 معرض لو رفتن است و بنابراین
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بر سر میز غذا بسیار کم حرف مي زد . در هنگام گفتگو با عمه اش نیز محتاطانه عمل مي کرد ، هر 

 چند زن سالخورده از همه اسرار

ي داد که انگار خودش نامه را از پسرك نهاني با خبر بود و چنان به برادر زاده اش همدردی نشان م

 . دریافت کرده است

فرمینا دازا اغلب اوقات به دستشویي مي رفت ، در را از داخل مي بست و نامه را مي خواند . انگار مي 

 خواست از میان سیصد و

با این چهارده حرف و پنجاه و هشت واژه آن ، غیر از مطلب آشكار و عیان ، رمزی نهفته را بیابد .ولي 

 کار به نتیجه ای نمي رسید و

همان متني را در برابر خود مي دید که نخستین بار دیده بود . بار نخست ، شتابان و با قلبي پر تپش 

 خود را به دستشویي رساند و

پاکت را با این امید پاره کرد که با واژه هایي به شیریني عسل مواجه شود . ولي در داخل پاکت ، تنها 

 معطر یافت که ازنامه ای 

 . عبارات قاطعانه آن هراسان شد

فرمینا دازا اندیشید که اجباری به دادن پاسخ به نامه ندارد ، ولي متن آن چنان صریح بود که چاره 

 ای جز جواب دادن نداشت . در

همان .حالت سرگرداني و بي تصمیمي با شگفتي دریافت بیش از حد الزم به خود حق داده است که 

 ك بیندیشد. آن همبه پسر

اندیشه ای آمیخته با شیفتگي! گاهي با نگراني به خود مي گفت که چرا فلورنتینو دیگر به پارك نمي 

 آید. انگار فراموش کرده بود که

خودش چنین پیشنهادی داده است. در واقع همه فكر و ذکرش در مورد پسرك بود و مي دانست 

 هرگز به شخص یا چیز دیگری تا

نیندیشیده است. پسوسته به گوشه و کنار پارك چشم مي دوخت با این امید که او را  این اندازه

 ببیند. در لحظه بیدار شدن از خواب

همیشه چنین احساس خوشایندی داشت که شب گذشته فلورنتینو تا صبح در خیابان به انتظار 

 نشسته و در تاریكي به او نگریسته

ز ظهر آن روز پس از شنیدن صدای گامهای مصمم پسرك که است. شاید به همین دلیل بود که بعد ا

 به سوی او مي آمد، به سختي

باور مي کرد در عالم خواب و رؤیا نیست. ولي هنگامي که مرد جوان با صراحت خواستار پاسخ نامه 

 اش شد، فرمینا دازا که انتظار
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انست پاسخي به پسرك چنین قاطعیتي را نداشت، چاره ای جز جدی گرفتن موضوع نیافت. نمي تو

 بدهد و مي دانست حق ندارد با

 .پاسخ غیر منطقي او را از سر خود باز کند

 :فلورنتینو گفت

 .ـ دور از نزاکت است که بعد از پذیرش نامه، پاسخي به آن ندهي

پایان سرگرداني دخترك فرا رسیده بود. به خوبي بر خود مسلط شد و به دلیل تأخیر در دادن پاسخ، 

 هي کرد و قول داد کهعذرخوا

 .تا پایان تعطیالت، جواب او را بدهد

همین کار را هم انجام داد. سه روز به بازگشایي مدارس مانده بود که عمه اسكوالستیكا به دفتر 

 پستي رفت تا تلگرافي برای دهكده

و اسكای به نام پي یدراس مولر بفرستد. چنین نامي حتي روی نقشه هم به چشم نمي خورد. برخورد 

 الستیكا با فلورنتینو به گونه ای

بود که انگار تا آن موقع هرگز او را نه دیده است و نه مي شناسد. در هنگام بیرون آمدن پاکتي را 

 روی پیشخوان قرار داد و وانمود

 .کرد که آن را جا گذاشته است. با خونسردی از دفتر پستي خارج شد و به خانه برگشت

ی روی کاغذی گرانبها و آراسته به نقوش طالیي دیده مي شد. فلورنتینو آریزا در داخل پاکت، نوشته ا

 سرشار از لذت و خوشي، همه

مدت بعد از ظهر را به خواندن نامه مشغول بود. هر واژه آن را به آرامي و چند بار مي خواند و هر چه 

 بیشتر مي خواند، بیشتر لذت

 .مي برد

به چیزی جز یكدیگر نمي اندیشیدند و رویای دیگری نمي در طول سالي که آن دو عاشق شدند، 

 دیدند. همواره در انتظار دریافت

نامه و سپس پاسخ دادن به آن بودند. با این حال، در طول فصل پر هیجان بهار و حتي سال بعد، بخت 

 .مالقات با یكدیگر را نداشتند

مه نزد فرمینا دازا رفت، تا نیم قرن بعد، عالوه بر آن، از لحظه ای که فلورنتینو برای دریافت پاسخ نا

 هرگز نتوانستند لحظه ای با هم

تنها باشند و درباره عشق حرف بزنند. در سه ماه نخست سال، میزان نامه نگاری آنان زیاد بود و 

 .گاهي به روزی دو بار هم مي رسید

 .همین امر، موجب هراس اسكوالستیكا شد
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تیكا از برادر زاده اش برد و به پسرك رساند، تقریباً هر روز با پس از نخستین نامه ای که اسكوالس

 تظاهر به تصادفي بودن ماجرا،

عرض خیابان را مي پیمود ، ولي هرگز اجازه نمي داد آن دو پرنده عاشق، یكدیگر را ببینند. پس از 

 سه ماه متوجه شد کسي که در

ه خودش است. اسكوالستیكا دازا غیر از شعله های این آتش عشق مي سوزد، فرمینا دازا نیست، بلك

 برادرش، پشتیبان دیگری در

زندگي نداشت و با توجه به اخالقي که آقای دازا داشت، زن به خوبي مي دانست که سوء استفاده از 

 اعتماد، یا خیانت به برادر، هرگز

مي رسید، در  مورد بخشش و اغماض قرار نخواهد گرفت. با این حال، هر گاه به مرحله تصمیم گیری

 مي یافت که نمي تواند برادر

زاده اش را دچار سرنوشتي کند که خود در دوران جواني گرفتار آن شده بود. بنابراین اجازه مي داد 

 روشهایي را مورد استفاده قرار

دهد که موجب شادی روح او شود و در نهایت مخاطراتي را هم به دنبال نداشته باشد.فرمینا دازا نامه 

 خود را در مسیر روزانههای 

خانه به مدرسه در جای خاصي مي گذاشت که در نامه پیشین به آن اشاره کرده بود و در نامه جدید 

 نیز محل نامه بعدی را نشان مي

داد. فلورنتینو نیز همین کار را مي کرد. با این ترتیب پس از مدتي، اسكوالستیكا دیگر مداخله ای در 

 وعي،تحویل نامه نداشت و به ن

از ارتباط میان آنها حذف شد. نامه های ارسالي معموالً یا در شكاف تنه درختان یا میان درز دیوارهای 

 قلعه دوران استعمار قرار مي

گرفت تا در روزهای رفتن به کلیسا نیز دو عاشق از یكدیگر بي خبر نباشند. گاهي بارانهای سیل آسا 

 نامه ها را پاره مي کرد و از بین

 .، ولي باز هم آنها راهي برای برقراری ارتباط با هم مي یافتندمي برد

فلورنتینو آریزا هر شب در اتاق پشت خانه که پر از دود چراغي بود که با روغن خرما مي سوخت، مي 

 نشست و نامه مي نوشت. با

کار را توجه به مطالعات زیادی که در مورد شعر و شاعری و کتابهای عاشقانه داشت، مي کوشید این 

 بدون نقص انجام دهد. مادر به

 :تدریج نگران سالمتي او مي شد. به همین دلیل از پنجره اتاق خوابش فریاد مي زد

 .ـ با این کارهایت، مغز خودت را خراب مي کني
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فلورنتینو به حرفهای او گوش نمي داد و گاهي بدون اینكه شب تا صبح بخوابد، به اداره مي رفت و در 

 نامه هایش را درسر راه نیز 

 .محل از پیش تعیین شده مي گذاشت تا فرمینا دازا در راه مدرسه آنها را پیدا کند

بر خالف فلورنتینو ، دخترك نه تنها تحت مراقبت شدید پدرش بود، بلكه خواهران مقدس نیز در 

 مدرسه او را به دقت زیر نظر

ي مي رفت و برای نوشتن نامه نیز به بهانه داشتند. برای خواندن نامه های پسرك، معموالً به دستشوی

 یاد داشت کردن مطالب سر

کالس، این کار را انجام مي داد. اغلب هم فرصت کافي برای پر کردن حتي نیمي از کاغذ، نداشت. 

 البته غیر از نداشتن فرصت،

نمي  خالصه نویسي از عادات همیشگي او به شمار مي آمد و در ضمن زیاد خود را درگیر احساسات

 کرد. بلكه نامه نگاری را همچون

پر کردن دفتر یاد داشت روزانه به حساب مي آورد. در واقع همه آن نامه ها برایش به منزله ارضای 

 حس کنجكاوی بودند و

دخترك به این دلیل به نامه های فلورنتینو پاسخ مي داد که آتش عشق، همچنان شعله ور بماند، ولي 

 ت کهبه اندازه ای پیش مي رف

 .دستش در شعله های آن نسوزد

از سوی دیگر فلورنتینو در هر سطر از نامه اش، خود را به آتش مي کشید، ولي به اندازه ای پیش مي 

 رفت که معشوق را به جنون

نكشاند. شعرهایش را روی برگهای گل با نوك سوزن مي نوشت و برای فرمینا دازا مي فرستاد. در 

 نیزضمن تاری از موی سرش را 

در پاکت مي گذاشت و به دخترك تقدیم مي کرد، در حالي که این از وظایف فرمینا محسوب مي شد. 

 ولي هر چه منتظر مي ماند،

پاسخي دریافت نمي کرد که امیدوار بود تار مویي از زلفهای بافته شده معشوق باشد. با این حال، 

 همین کار موجب شد فرمینا دازا

ایش برگهای خشك شده، بال پروانه، یا پر مرغ بفرستد. دخترك برای گامي به پیش بردارد و بر

 سالروز تولد محبوب نیز تكه ای از

جامه سان پدرو کالور فرستاد که در آن دوران بسیار گرانقیمت بود و انتظار نمي رفت دختری دانش 

 .آموز قادر به خریدن آن باشد

لن نواخته مي شد. بالفاصله از خواب پرید و شبي فرمینا دازا آشنای سرنادی را شنید که با ویو
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 دریافت که نوازنده آهنگ کسي جز

فلورنتینو نیست. غرق در خوشحالي و لذت شد و علیرغم اینكه روز بعد امتحان طبیعي داشت، 

 ترجیح داد به نوای موسیقي گوش

دازا بر  ، آقای لورنزوبسپارد. هرگز تصور نمي کرد فلورنتینو چنین بي احتیاط و بي پروا باشد. روز بعد

 سر میز صبحانه، کنجكاوی

خود را پنهان نكرد. خوشبختانه نمي دانست نواختن سرناد یا قطعه ای عاشقانه زیر پنجره خانه ها چه 

 معنایي دارد، و باز هم نمي

دانست آهنگ را برای کدام خانه مي نوازند، ولي از لحن او بر مي آمد که سوء ظن دارد. در این حالت 

 مه اسكوالستیكا دخالت کردع

و موجب راحتي خیال فرمینا شد که نفس در سینه اش حبس شده بود. زن گفت که شب گذشته با 

 شنیدن صدای آهنگ از خواب

بیدار شده و از پشت پرده پنجره به بیرون نگریسته و مردی را دیده است که در آن سوی خیابان و 

 .در پارك ویولن مي نوازد

ا در نامه قبلي خود نوشته بود که آهنگ عاشقانه را خودش ساخته و به یاد فرمینا دازا، فلورنتینو آریز

 .آن را الهه تاجدار نامیده است

این اسم زیبا در قلب دخترك حك شد. البته به توصیه فرمینا دازا دیگر مقابل خانه آنها نیامد، بلكه 

 هر شب به مسافتي دورتر مي

معشوق قادر به شنیدن باشد، مي نواخت. به این ترتیب فرمینا نیز رفت و در فاصله ای مناسب که 

 بدون هراس از بازخواست، مي

توانست با خیال راحت گوش بدهد. از جمله مكانهایي که فلورنتینو برای نواختن آهنگ عاشقانه بر 

 مي گزید، گورستان بینوایان بود

ثر تابش نور شدید خورشید یا بارانهای سیل که روی تپه ای بدون گل و گیاه قرار داشت و همواره بر ا

 آسا، فرسایش مي یافت. در

آنجا الشخورهایي که شباهت زیادی به بوقلمون داشتند نیز مي نشستند و به نوای موسیقي که 

 طنیني فوق العاده داشت، گوش مي

 تواند صدا را دادند. مدتي بعد هم پسرك متوجه شد باید در جهت موافق باد ویولن بنوازد زیرا باد مي

 .تا مسافتي دور دست ببرد

خطر یك جنگ داخلي دیگر، در ماه اوت آن سال بر زندگي مردم سایه افكند. مشاهده همان جنگي 

 که در بیشتر از نیم قرن کشور
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را ویران کرده بود. دولت مجبور شد حكومت نظامي اعالم کند و مقررات منع عبور شبانه به مدت 

 ان وشش ساعت را در آن است

شهرهای حاشیه کاراییب به اجرا بگذارد. هر چند نا آرامیهای بسیاری رخ داد و افراد ارتش نیز به 

 گونه ای غیر منصفانه پاسخ دادند،

ولي فلورنتینو آریزا چنان مستغرق در دنیای عشق خود بود که اصوالً متوجه نبود چه رویدادهایي در 

 حال شكل گرفتن است. یك

ویولن در کنار گورستان آرامش مردگان را بر هم زده بود، ناگهان یك اتومبیل شب که با نواختن 

 .گشت نظامي، او را غافلگیر کرد

فلورنتینو را در دادگاه نظامي محاکمه و محكوم به اعدام کردند، زیرا اتهام او این بود که با نواختن 

 آهنگهایي در گام سل ماژور، برای

ي کند. دشمني که در کشتیهای متعلق به لیبرالها، در نزدیكي دشمن پیام مي فرستد و جاسوسي م

 آبهای ساحلي در انتظار فرصت

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

 :فلورنتینو گفته بود

 .ـ منظور شما از جاسوسي چیست؟ من عاشقي بینوا هستم

را در سلول انفرادی پادگان نظامي ظاهراً دلیل قانع کننده ای داشت. بنابراین مدت سه شبانه روز او 

 محبوس کردند و به پایش وزنه

و زنجیر بستند. پس از اینكه آزاد شد احساس کرد این دستگیری و آزادی، دامي بیش نبوده است، تا 

 هنگام سالخوردگي نیز

 علیرغم تجربه چندین جنگ داخلي، همچنان بر این باور بود که تنها انساني در استان، یا شاید در

 کل کشور، بوده است که او را

مجبور کردند به خاطر عشق، وزنه ای سه کیلویي با زنجیر به پاهایش ببندد و به این طرف و آن طرف 

 .برود

تقریباً دو سال از نامه نگاری عاشقانه آنها مي گذشت. روزی فلورنتینو آریزا با ارسال نامه ای در یك 

 سطر، از فرمینا دازا خواستگاری

شش ماه پیش از آن، معموالً شاخه های گل کاملیا برای دخترك مي فرستاد، ولي او در نامه  کرد. در

 هایي که به عنوان پاسخ مي

نوشت، همان گلها را پس مي فرستاد تا نشان دهد که به ادامه نامه نگاری قانع است و نیازی به 

 تصمیم گیری برای خواستگاری یا
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، دریافت و ارسال گل کاملیا را نوعي بازی عاشقانه مي پنداشت و نامزدی نیست. در واقع فرمینا دازا

 هرگز تصور نمي کرد این کار،

راهي میانبر برای رسیدن به مقصد باشد. بنابراین هنگامي که نامه خواستگاری به دستش رسید، 

 احساس کرد پنجه مرگ گریبانش

عمه اسكوالستیكا که همواره  را گرفته است. در حالي که مبهوت و شگفتزده بود، موضوع را با

 پشتیبان و راهنمای او بود، در میان

گذاشت. ولي عمه به جای راهنمایي ، تنها با صراحت اعالم کرد که او بیست سال دارد و باید خودش 

 در این مورد تصمیم بگیرد. با

 :این حال توصیه کرد

اگر تا آخر عمر متأسف و  ـ باید پاسخ مثبت بدهي، حتي اگر از ترس در حال مرگ باشي و حتي

 پشیمان بماني. چون اگر این کار را

 ...نكني هر اتفاقي پیش بیاید، تا ابد حسرت مي خوری

فرمینا دازا چنان گیج و مبهوت بود که از پسرك مهلت کافي خواست تا در این مورد بیندیشد. 

 نخست مهلتي یك ماهه را پیشنهاد

ه ماه افزایش داد. پس از پایان ماه چهارم که هنوز نتوانسته بود کرد، ولي مدتي بعد از آن را به دو و س

 تصمیم درستي بگیرد، نامه

 :دیگری همراه با گل کاملیای سفید رنگ دریافت کرد که در آن نوشته شده بود

 » !...آخرین اخطار! یا حاال... یا هرگز «

د که همچون تیری بر قلبش بود. عصر همان روز فلورنتینو آریزا نامه ای از فرمینا دازا دریافت کر

 دخترك در تكه کاغذی کنده

بسیار « شده از دفتر یاد داشت مدرسه، تنها یك سطر پاسخ آن هم با استفاده از مداد نوشته بود : 

 خوب، با تو ازدواج مي کنم به

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

چنین پاسخي آمادگي نداشت، ولي مادرش کامالً آماده بود. از شش ماه فلورنتینو آریزا برای دریافت 

 پیش که پسرك از تمایل به

ازدواج با فرمینا دازا حرف زده بود، خانم ترانزیتو آریزا به سراغ مالكان خانه رفت تا از آنها بخش 

 .بیشتری از آن خانه را اجاره کند

راکي از ساختمان استفاده مي کردند. این خانه قدیمي تا آن زمان خانواده های دیگری نیز به طور اشت

 که در قرن هفدهم ساخته شده
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بود، محل کار شرکت انحصاری توتون در زمان سلطه اسپانیاییها به حساب مي آمد. مالكان 

 ورشكسته شرکت که از عهده تعمیر و

جاره داده بودند. بخشي نگهداری ساختمان بر نمي آمدند، آن را به به قطعات کوچكتر تقسیم کرده و ا

 از ساختمان که پنجره هایش

به خیابان باز مي شد، در اختیار یك خرده فروش توتون قرار گرفت. بخش عقبي که مشرف به حیاط 

 خاکي مي شد، در واقع کارخانه

توتون سازی به حساب مي آمد و اصطبل بزرگي هم داشت که مستأجران به طور مشترك از آن به 

 انه استفاده ميعنوان رختشویخ

کردند. خانم ترانزیتو آریزا، در طبقه اول مي زیست که راحت ترین و در عین حال کوچكترین واحد 

 .ساختمان به شمار مي رفت

 .مغازه ای هم در همان طبقه قرار داشت که با دری بزرگ، به خیابان متصل مي شد

أمین روشنایي از نورگیر استفاده مي شد، در آن سوی این واحد که سابقاً انبار این شرکت بود و برای ت

 ترانزیتو آریزا شبها مي

خوابید. بخشي از خانه را هم با دیوارهای تخته ای از هم جدا کرده بودند که به عنوان انباری مورد 

 استفاده قرار مي گرفت. یك میز

ا از همان میز و و چهار صندلي در آن به چشم مي خورد که روی آن غذا مي خوردند و فلورنتینو آریز

 صندلي برای نوشتن نامه هایي

که اغلب تا صبح ادامه داشت، استفاده مي کرد. در گوشه ای هم یك ننوی توری به دو دیوار مقابل 

 .کوبیده شده بود

این بخش، فضای کافي برای زندگي دو نفری داشت، ولي سه نفر نمي توانستند در آن زندگي کنند، به 

 ریویژه اگر نفر سوم دخت

بود که در مدرسه باکره های مقدس درس مي خواند و پدرش خانه ای بزرگ و نیمه ویرانه خریده و به 

 گونه ای بازسازی کرده بود

که بسیار تمیز و نو جلوه مي کند. اغلب اعضای خانواده های ساکن آن ساختمان، با وحشت و هراس 

 به خواب مي رفتند، زیرا نگران

انزیتو آریزا نیز به همین بهانه با مالكان وارد مذاکره شد. نتیجه گفتگوها، فرود آمدن سقف بودند. تر

 واگذاری اتاق داخل حیاط به

 .زن و تعهد نگهداری از ساختمان به مدت پنج سال از طرف او بود

ترانزیتو منابع مالي الزم برای انجام چنین تعهدی را در اختیار داشت، زیرا عالوه بر درآمدی که از 
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 به دست مي آورد و پارچهمغازه 

هایي که به صورت باند زخم بندی در مي آورد و مي فروخت، پولهایي را که در اختیار داشت به 

 دیگران وام مي داد و بهره زیادی

دریافت مي کرد. از جمله گیرندگان وام، زني از طبقه اشراف بود که سوار بر کالسكه مجلل خود به 

 مغازه او مي آمد و در حالي که

وانمود مي کرد مشغول تماشا یا انتخاب نوار توری یا تزئیني است، اشك مي ریخت و به قول خودش 

 آخرین قطعه از سنگهای قیمتي

باقیمانده از خاندان اشرافي خود را که در دوراني پر از رفاه و سعادت زندگي مي کردند، گرو مي 

 .گذاشت

انوادگي او را مي کرد که شاید به همین دلیل نه تنها ترانزیتو آریزا نیز چنان مالحظه آبرو و حیثیت خ

 آن زن، بلكه سایر مراجعان، با

رضایت کامل از مغازه خارج مي شدند. در طول ده سال که این کار را مي کرد، اغلب سنگهایي را 

 دیده بود که دو سه روز پس از در

ه بود. به این ترتیب آنها را جزو آمدن از گروه دوباره توسط صاحبش به مغازه آورده و در گرو گذاشت

 داراییهای خود به حساب مي

آورد. زماني که از تصمیم پسرش باخبر شد، به سراغ کوزه ای رفت که از طریق جمع آوری بهره های 

 دریافتي، با سكه طال پر شده

نه بود. این کوزه را همواره زیر تختخوابش پنهان مي کرد. پس از محاسبه دخل و خرج، متوجه شد 

 تنها مي تواند محل زندگي خود

را گسترش دهد و برای نگهداری و تعمیر آن متعهد شود، بلكه اگر کمي زرنگ باشد، با اندکي بخت 

 مساعد قادر خواهد بود همه

 .ساختمان را بخرد و برای نوه هایش که آرزو مي کرد دوجین باشند، به ارث بگذارد

ت کرده بود و به مقام دستیار اول رسیده بود. آقای لوتاریو فلورنتینو آریزا نیز در دفتر پستي پیشرف

 توگوت از پسرك خواسته بود

به دلیل ترك دفتر پستي و رفتن به دانشكده علوم مرس و تلگراف در سال آینده، جانشین او شود. 

 به این ترتیب، کار ازدواج به

ا چنین وصلتي، دو شرط مهم راحتي صورت مي گرفت. با این حال، ترانزیتو آریزا برای موافقت ب

 داشت. یكي اینكه معلوم شود آقای

لورنزو دازا کیست و از کجا آمده. هر چند لهجه او مي توانست کمك بزرگي در این راه باشد، ولي در 
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 عوض هیچ کس در مورد

 .شیوه زندگي فعلي و گذشته او، اطالع درستي نداشت

یكدیگر را به خوبي بشناسند و در ضمن در طول این دوم اینكه دوران نامزدی آنها طوالني باشد تا 

 مدت، هیچ خطایي مرتكب نشوند

تا اطمینان یابند که مي توانند در کنار هم زندگي کنند. البته به پسرش توصیه کرد که تا پایان جنگ 

 .داخلي، دست نگه دارد

ت رازهای زندگي فلورنتینو شرط اول و دوم را پذیرفت، نه به خاطر مادرش، بلكه چون مي خواس

 خصوصي خود را بر مال نكند. با

توصیه او به منظور به تعویق انداختن زمان نامزدی موافق بود، ولي استدالل مي کرد که این کار هیچ 

 فایده ای ندارد زیرا در طول

 .پنجاه سال پس از کسب استقالل، حتي یك روز زندگي در صلح را تجربه نكرده بودند

 .بخواهیم صبر کنیم، پیر مي شویم ـ به این ترتیب اگر

پدر خوانده او که بر حسب تصادف در مذاکرات حضور داشت، بر این باور بود که جنگ نمي تواند 

 مانعي در این زمینه به حساب

بیاید، زیرا از نظر او جنگ معنایي جز درگیری میان فقرا نبود و ثروتمندان برای قرباني کردن، زیر 

 ش هایيدستان را همچون گاومی

که اربابان زمین به پیش مي راندند، جلو مي فرستند. یعني آنها را به عنوان سرباز استخدام و روانه 

 .جبهه ها مي کردند

ـ جنگها معموالً در کوهستانها در مي گیرند و انسان ها نیز در همان مناطق جانشان را از دست مي 

 دهند، چون تا جایي که مي دانم،

 .کشته مي شوند، بر اساس حكم تیرباران یا اعدام است، نه با گلوله دشمنکساني که در شهرها 

جرئیات مربوط به نامزدی نیز در طول هفته های بعد، مشخص شد. فرمینا دازا بر اساس توصیه های 

 عمه اسكوالستیكا ، شرایط

وره ت دفلورنتینو آریزا را پذیرفت و خودش نیز شرط دیگری گذاشت که پسرك اجازه بدهد تحصیال

 دوم دبیرستان دختر به پایان

 ...برسد و در تعطیالت کریسمس، این امر صورت بگیرد. نحوه برگزاری

مراسم نیز به توافق پدر فرمینا در زمان موعود موکول شد. همچنین نامه نگاری آنها ادامه مي یافت ، 

 ولي با هراسي کمتر و با نوشته

ا رایج بود.به این ترتیب هیچ موضوعي نمي توانست هایي متفاوت که معموال میان زن و شوهر ه
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 .رویای آنها را آشفته سازد

زندگي فلورنتینو آریزا دگرگون شد. عشق به بارنشسته ، اعتماد به نفس زیادی به او مي بخشید و 

 نیرویي میداد که پیش از آن

آقای لوتاریو توگوت بي تجربه نكرده بود. در کارهایي که انجام مي داد چنان ماهر و کارامد بود که 

 درنگ او را به عنوان دستیار

همیشگي برگزید. برنامه هایش برای تاسیس شعبه دانشگاه مورس و تلگراف به نتیجه نرسید و در 

 نتیجه مرد آلماني احساس مي

کرد نیاز به احساس فراغت بیشتری برای لذت بردن از زندگي دارد. لذت های او در رفتن به بارانداز ، 

 ختن آکاردئون ونوا

مشروبخواری با ملوانان و به سر بردن شبي در یكي از اتاق های مهمانخانه برای چشم چراني خالصه 

 .مي شد

مدت زیادی طول نكشید تا فلورنتینو آریزا فهمید علت عالقه زیاد لوتاریو توگوت به آن مهمانخانه 

 چیست. مرد آلماني با پولهایي که

بود موفق شد مهمانخانه را بخرد و مالك اصلي به حساب بیاید ، ولي  طي چند سال پس انداز کرده

 اداره آن را به فردی ضعیف , یك

چشم ، کله طاس و بسیا ر خوش قلب سپرد. از ظاهر مرد بر نمي آمد که مدیر خوبي باشد ؛ ولي بود. 

 دست کم فلورنتینو آریزا او را

د به فلورنتینو ، بدون اینكه پسرك درخواستي قبول داشت. البته این پذیرش نیز دلیل داشت . مر

 بكند ، اجازه داده بود در مهمانخانه

اتاقي را در اختیار داشته باشد تا بتواند با آرامش خاطر برنامه های عاشقانه اش را بنویسد و درضمن 

 اگر دلش خواست از هوسراني

استگاری و در یافت پاسخ مثبت ، و چشم چراني نیز دریغ نورزد. در خالل ماه های طوالني پیش از خو

 مدت زیادی را در آنجا

گذرانده بود ، حتي بیشتر از آنچه معموال یك مرد در اداره یا در خانه خود سپری مي کند. ترانزیتو 

 آریزا گاهي پسرش را تنها در

 زندشمواقعي مي دید که برای تعویض لباس به خانه مي آمد. از همان زماني که ترانزیتو آریزا به فر

 خواندن و نوشتن یاد داد و

برایش کتابهای مصور انتشار از نوردیك را خرید که شامل داستانهایي برای کودکان بود ، ولي در واقع 

 نوشته هایي مستهجن و زننده
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در آن وجود داشت و برای هر سني قابل خواندن نبود. فلورنتینو که در آن هگام پنج سال داشت ، 

 ب آنعاشق مطالعه شد. مطال

کتابها را در کالس ، یا در کتابخانه مدرسه از بر مي خواند . به همین دلیل هنگامي که شروع به مطالعه 

 اشعار کرد، علیرغم تفاوت

های فاحش میان واژه های مستهجن و اشارات شعری ، هیچ مشكلي نداشت. البته فلورتینو تا هنگام 

 بزرگسالي هم متوجه نشد که

کدام کتاب بد. تنها مي خواست بخواند و برایش موضوع یا عنوا کتاب ، هیچ  کدام کتاب خوب است و

 فرقي نداشت. در عین حال ،

همیشه شعر را به نثر ترجیح مي داد و در میان اشعار نیز غزل های عاشقانه را مي پسندید. معموال با 

 دوبار خواندن هر شعری ، مي

کند. اشعار هر چه دارای قافیه بهتر ، منظم تر و زیباتر توانست آن را بدون اینكه خود بخواهد ، از بر 

 بودند، موجب مي شدند که

 .آنها را آسان تر یاد بگیرد

چنین کتاب ها و اشعاری ، الهام بخش فلورنتینو آریزا در نوشتن نامه های عاشقانه برلي فرمینا دازا 

 بود. به همین دلیل خواندن کتاب

ب آنها متكي بود ، ولي زماني فرا رسید که پرداختن به امور روزانه را های اسپانیایي ، همواره به مطال

 از ضروریات زندگي مي دانست

و دیگر کمتر به سراغ مطالعه مي رفت.پیش از آن کتابهایي دارای موضوعات عشقي را مي خواد و با 

 مطالعه اشعار میهني و عاشقانه ،

را به قیمت دو سكه از زیرگذر طاقدار مي  همپای مادرش مي نشست و مي گریست. این داستان ها

 خرید ، ولي همزمان با آنها

آشعار رزمي دوران طالیي را نیز از بر مي خواند. هر کتابي را که به دست مي آورد ، مطالعه مي کرد. به 

 طوری که سالها بعد زماني

اثر برادران  "انگنجینه جوان "که دیگر دوران جواني را پشت سر گذاشته بود ، رمان بیست جلدی 

 کارنایر و آثار ترجمه شده توسط

 .وینسنته بالسكو ایبانز را خوانده بود

زندگي فلورنتینو در دوران جواني در مهمانخانه تنها به مطالعه یا شعر خواني نمي گذشت ، بلكه 

 .سرگرمي های دیگری هم داشت

كردند نظرش را جلب کنند و البته دختراني که در آنجا کار مي کردند ، به روشهای گوناگون تالش می
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 موفقیت هایي نیز کسب

کردند. به این ترتیب چهارماه پیش از زمان موعود برای انجام مراسم رسمي خواستگاری و نامزدی ؛ 

 .به این گونه زندگي مي کرد

 روزی لورنزو دازا در ساعت هفت صبح به دفتر پستي آمد و سراغ فلورنتینو آریزا را گرفت ، ولي چون

 پسرك هنوز نیامده بود ،

محبور شد روی نیمكتي در انتظار بنشیند و در همان حال مشغول با بازی با انگشتری طالی خود که 

 نگیني شیری داشت شد. ده

دقیقه از ساعت هشت مي گذشت که فلورنتیتو آریزا وارد دفتر پستي شد . آقای لورنزو دازا بالفاصله 

 متوجه شد همان پسری را مي

 : که تلگراف را به خانه اش آورده بود. از جا برخاست ، دست فلورنتینو را گرفت و گفتبیند 

 .پسر به دنبال من بیا ، الزم است پنج دقیقه با هم حرف بزنیم -

فلورنتینو آریزا که همچون مردگان بي حس شده بود ، بي اختیار به دنبال مرد رفت . برای چنین 

 دیداری آمادگي نداشت . مي

 ت که فرمینا دازا هم فرصتي برای اطالع دادن ماجرا به دست نیاورده است. ولي ماجرا چه بود ؟دانس

روز شنبه گذشته خواهر روحاني فرانكا داللوز ناظم مدرسه با کره مقدس بي صدا و آرام همچون افعي 

 وارد کالس شده و از باال و

جكاوی نگریسته و عاقبت به فرمینا دازا پشت سر دختران ، به آنچه در برابرشان قرار داشت ، با کن

 رسیده و مشاهده کرده بود که

دخترك در حالیكه وانمود مي کند که مطالب درسي را مي نویسد ، مشغول نوشتن نامه عاشقانه 

 است. بر اساس مقررات سختگیرانه

ریافت موجود ، چنین خطایي مستوجب اخراج از مدرسه بود . به این ترتیب لورنزو دازا پس از د

 اخطار فوری به دفتر مدیریت رفت

و دریافت که علیرغم دیوار نفوذ ناپذیری که به طور مجازی پیرامون مدرسه کشیده اند در آن روزنه 

 ای پدید آمده است. فرمینا

دازا به دلیل راستگویي ذاتي ، بالفاصله به خطای خود اعتراف کرد ، ولي توضیحي در مورد نام و 

 و همین امر مشخصات معشوق نداد

موجب اخراج او از مدرسه مذهبي شد. پدرش نیز اتاق او را که تا آن لحظه مكاني مقدس و حریمي 

 نفوذ ناپذیر به حساب مي آمد، به

دقت وارسي کرد و زیر کف کاذب چمدان ؛ انبوهي از نامه های عاشقانه را دید که در مدت سه سال 
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 رد و بدل شده و نمایانگر عشق

ان بود. همه نامه ها به وضوح نام و امضا داشتند . پدر نه در آن لحظه و نه در لحظات عمیق میان آن

 دیگر نمي توانست باور کند که

دخترش عاشق جواني ولگرد و فقیر شده باشد که کاری جز نامه رساني و ویولن نوازی بلد نیست و 

 .شغل ماسبي هم ندارد

و طوالني بدون کمك خواهرش پا نگرفته است.  آقای دازا تردیدی نداشت که این عشق محتاطانه

 بنابریان بي رحمانه و بدون دادن

اجازه التماس کردن ، او را سوار بر کشتي کرد و به زادگاهش در سان خوان دالسیه ناگا فرستاد . 

 فرمینا دازا هرگز در زندگي خود

ظهر گرم ، زن سالخورده در صحنه اندوهبار وداع عمه اسكوالستیكا را فراموش نكرد . در آن بعد از 

 لباس قهوه ای رنگ ، از شدت

درماندگي و ناراحتي مي لرزید . تنها چمداني که دارایي مختصر خود را در آن گذاشته بود ، در 

 دستش دیده مي شد و پس از وداع با

 فرمینا ، با گامهایي نا مطمئن و چره ای سرشار از اندوه در پشت پارك کوچك روبروی خانه ، از

 گستره دید محو شد. پولهایي که در

دستمالي پیچیده بود ؛ تنها مي توانست تامین کننده مخارج یك ماه او باشد. فرمینا دازا پس از 

 رهایي از سلطه پدر مستبد ، مدت

زیادی به دنبال اسكوالستیكا گشت و سراغش را از همه گرفت ، ولي نشاني از او نیافت. پس از 

 جرا ، نامهگذشت سي سال از آن ما

ای به دستش رسید که معلود بود مدت زیادی رد راه بوده و چندین دست گشته است. متن نامه نشان 

 مي داد که زن بیچاره در دریا

 .غرق شده است

لورنزو دازا هرگز نحوه واکنش دخترش را در برابر تنبیه غیر عادالنه عمه اش پیش بیني نمي کرد . 

 رفرمینا دازا مادرش را به خاط

نمي آوردو اسكولیتا را مادر واقعي خود مي دانست . با این حساب ، پس از رفتن او ، خود را در اتاقش 

 زنداني کرد. نه چیزی مي

خورد و نه چیزی مي نوشید . هنگامي که لورنزو دازا خست با تهدید و سپس با لحني ملتمسانه از او 

 خواست در را بگشاید و دخترك

ر را کرد ، پدرش با ماده پلنگي زخمي مواجه شد که هیچ شباهتي به دختر پس از چند روز این کا
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 پانزده ساله معصوم و بي آزارش

 .نداشت

لوزنزو دازا تالش کرد با استدالل و محبت ، دخترش را به راه بیاورد و به او تفهیم کند که عاشق شدن 

 در چنان سن و سالي ، جز

ه نامه های مرد جوان را پس بفرستد ، به مدرسه برگردد هوسي کودکانه نیست. از فرمینا خواست هم

 ، در برابر خواهران مقدس

زانو بزند و طلب بخشش کند. به شرافتش سوگند خورد که برای یافتن خواستگاری مناسب که بتواند 

 او را خوشبخت کند، بیشتر از

زد. خیلي زود متوجه  همه تالش خواهد کرد. ولي سخنانش تاثیری نداشت . انگار با دیوار حرف مي

 شد که چیزی جز شكست نصیب

نبرده است. عاقبت روز دوشنبه آن هفته اختیار از کف داد و در هنگام صرف غذا بر سر دخترش 

 .فریاد کشید و او را نفرین کرد

هنگامي که از شدت خشم کف بر لب آورد ، ناگهان متوجه شد که فرمینا چاقوی آشپزخانه را در 

 ك آن را بر گلویدست گرفته ، نو

خود نهاده و با دستهایي که نمي لرزد و با چشماني که نفرت از آن مي بارد ، در برابرش ایستاده است. 

 با مشاهده این صحنه جرات

نكرد بیشتر از آن با دخترش بحث کند . بنابراین تصمیم گرفت به سراغ فلورنتینو آریزا برود و برای 

 پنج دقیقه صحبت کردن با او ،

 .د را به مخاطره بیندازدخو

مباحثه با جواني منفور و ولگرد که وارد زندگي خانوادگي آنها شده و همه چیز را بر هم ریخته بود ، به 

 نظر آسان نمي رسید . طبق

عادت ، پیش از خروج از خانه سالح کمری خود را برداشت و کوشید با دقت بسیار زیر پیراهنش 

 . پنهان کند

در طول مدتي که توسط لورنزو دازا از دفتر پستي بیرون کشیده ، از میدان مقابل فلورنتینو آریزا 

 کلیسا گذشته و به کافه پاروکیا

برده شد و در آن سوی میز نشست ، علیرغم تالشي که مي کرد نتوانست بر خود مسلط باشد . در آن 

 ساعت از روز ، مشتری

ل ساییدن و تمییز کردن کاشیهای کف سالن دیگری در آنجا حضور نداشت . زني سیاهپوست در حا

 بزرگ کافه بود . صندلیها را
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وارونه روی میز ها قرار داده بودند . پسرك نمي دانست گفتگویشان چگونه پیش خواهد رفت و به 

 کجا خواهد انجامید . این مالقات

آن شود ، انگیزه اجباری که دیر یا زود به صورت داوطلبانه انجام مي گرفت و کسي نمي دانست مانع 

 ای جز اهمیت زیادی که

پسرك برای عشق خود قائل بود ، نداشت . البته پیش بیني اینكه بحث به گونه ای نابرابر پیش خواهد 

 رفت ، مشكل نبود زیرا فرمینا

دازا در اغلب نامه هایش اخالق تند پدرش را گوشزد کرده بود . عالوه برآن فلورنتینو آریزا گاهي که 

 خانه های اطراف باربه قمار

انداز مي رفت ، شاهد بود که آقای دازا با ملوانان بازی مي کند و حتي در خنده هایش نیز آثار خشمي 

 شدید به چشم مي خورد و در

واقع در همه کارها و رفتارهای مرد خشونت به وفور یافت مي شد . اندام بي قواره ، سخنان تحكم 

 آمیز ، سبیل گربه ای ، و انگشتری

دارای نگین شیری رنگ و همه و همه ، حالت عصبي او را دو چندان شدیدتر نشان مي دادند . شاید 

 تنها ویژگي او آرام راه رفتن بود

 . ، چنان که گویي مي خرامید و پیش مي رفت و شباهت بسیاری به خرامیدن دخترش داشت

حالت خشم را در چشمان مرد  فلورنتینو آریزا هنگامي که روی صندلي نشست ، بر خالف انتظار ،

 ندید و لحظه ای که آقای دازا

مشروب تعارف کرد ، پسرك شهامت از دست رفته را باز یافت . پیش از آن هرگز در ساعت هشت 

 صبح مشروب ننوشیده بود ،

 . ولي دعوت را مشتاقانه پذیرفت زیرا احساس مي کرد به مشروب نیاز فراوان دارد

ه گفته بود بیش تر از پنج دقیقه حرف نزد ، ولي همه چیزهایي را که مي لورنزو دازا همان طور ک

 خواست گفت . در ضمن لحن او

 . چنان صمیمیانه و نرم بود که فلورنتینو آریزا بالفاصله تحت تأثیر قرار گرفت

آقای دازا از همان هنگام که همسرش در گذشت ، یك هدف بیشتر نداشت : پرورش دخترش و 

 جایگاه بانویي رساندن او به

متشخص و ممتاز . البته مسیری طوالني و مشكل در پیش بود ، به ویژه برای یك دالل خرید و فروش 

 قاطر و اسب که سواد خواندن

و نوشتن نداشت و ماجرای اسب دزدیهایش که خوشبختانه هنوز از سان خوان دالسیه ناگا بیرون 

 نرفته بود . همواره سیگاری روشن
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 : لحني خشك مي گفتمي کرد و با 

 . بد نامي بسیار بدتر از بیماری است -

دختر که از سابقه بد پدر خبر نداشت ، پس از این که به مدرسه رفت و باسواد شد ، به پدرش هم 

 خواندن و نوشتن یاد داد . فرمینا

 مهچنان شایسته و الیق بود که در دوازده سالگي بدون کمك گرفتن از عمه اسكوالستیكا ، به ه

 . کارهای خانه مي رسید

 : اظهار نظر آقای دازا در مورد دخترش چنین بود

 ! فرمینا مثل قاطری است که به اندازه وزنش باید طال بگیرد -

پس از اینكه فرمینا دازا دوره دبستان را با نمرات عالي و کارنامه درخشان به پایان رساند ، آقای دازا 

 متوجه شد که سان خوان

ا برای پیشرفت بیشتر دختر و دستیابي به اهدافش ، بسیار کوچك است . بنابراین مزرعه دالسیه ناگ

 و دامهایش را فروخت و با

انگیزه ای باال و هفتاد هزار پزو پول طال به شهر ویران شده ، موریانه زده و پر افتخار مهاجرت کرد تا 

 بانویي زیبا و تحصیلكرده را به

مردی مناسب برای ازدواج ، شخصیتي واال برای دخترش به دست بیاورد  جامعه معرفي کند و با یافتن

 . ناگهان با حضور پسرکي بي

سرو پا به نام فلورنتینو آریزا ، مانع بزرگي بر سر اهداف و آرزوهایش دید . در آغاز سخن ، پس از 

 شرح مختصری از اهداف خود ،

 : گفت

 . نمبه همین دلیل ، مي خواهم درخواستي از تو بك -

 : سیگارش را خاموش کرد ، دور انداخت و افزود

 ! اینكه از سر راه ما کنار بروی -

فلورنتینو آریزا جرعه جرعه مي نوشید و به حرفهای او گوش مي داد . چنان جذب سخنان آقای دازا 

 و گذشته فرمینا شده بود که

واژه ای که بر زبان مي راند ،  وقتي نوبت حرف زدن به خودش رسید ، نمي دانست چه باید بگوید . هر

 مي توانست آینده اش را

 . دگرگون کند

 پرسید : با خود او صحبت کرده اید ؟

 : لورنزو دازا پاسخ داد
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 ! این موضوع به تو ربطي ندارد -

 : فلورنتینو گفت

 : برای این پرسیدم که به نظر من او باید تصمیم بگیرد . لورنزو گفت -

 . ! این یك موضوع مردانه است و باید مردان تصمیم بگیرند به او هم ربطي ندارد -

لحن صدایش تهدید آمیز به نظر مي رسید و مشتری تازه ای که به درون آمده و در حال نشستن بر 

 سر میز مجاور بود ، کنجكاوانه

 . به او نگریست

ابراین صدایش را را فلورنتینو آریزا کوشید به آرامي ولي با لحني حاکي از قاطعیت حرف بزند . بن

 : پایین آورد و گفت

شاید حق با شما باشد ، ولي من تا نظر او را ندانم ، نمي توانم تصمیمي بگیرم و اگر چنین کاری  -

 . بكنم ، خیانت کرده ام

لورنزو دازا به پشتي صندلي تكیه داد ، نگاهش را به اطراف گرداند ، او هم صدایش را پایین آورد و 

 : گفت

 ! رم نكن به تو شلیك کنممجبو -

فلورنتینو آشوبي در دلش احساس کرد ولي کوشید طوری حرف بزند که صدایش لرزش نداشته باشد 

 . آتشي در قلبش شعله کشید

 : دست روی سینه گذاشت و گفت .

 ! شلیك کنید ! هیچ چیز همچون مرگ در راه عشق ، با شكوه و زیبا نیست -

 : گریست ، نگاهي از گوشه پشم به او انداخت و با لحني محكم گفتلورنزو دازا که به بیرون مي ن

 ! حرامزاده -

هنوز یك هفته از گفتگوی بي نتیجه آنها نگذشته بود که لورنزو دازا دخترش را همراه خود به 

 مسافرت برد . این گونه مي خواست

 ضیحي به فرمینا نداد ، با خشمکه او فلورنتینو آریزا را فراموش کند . برای انجام چنین کاری ، هیچ تو

 ضرباتي به در اتاق دختر

کوبید . در را با لگد گشود و با حالتي عصبي دستور داد وسایل الزم را برای رفتن به سفری فوری 

 . بسته بندی کند

 : فرمینا پرسید

 کجا مي رویم ؟ -

 : مرد غرید
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 ! به قبرستان -

مي دید ، تصمیم گرفت با همان شهامت پیشین به  دخترك که گفته پدر را بسیار نزدیك به واقعیت

 مقابله برخیزد ، ولي پیش از این

که کاری انجام دهد ، آقای دازا کمربندش را بیرون آورد ، به دور دستش پیچید و چنان روی میز 

 کوبید که صدایي همچون شلیك

خوبي آگاه بود ، بدون  گلوله در فضای خانه طنین انداز انداخت . فرمینا که از توان اندك خود به

 اعتراض شروع به بسته بندی لوازم

کرد و یك تشك سفری ، دو حصیر برای زیر انداز ، یك ننوی توری ، و دو چمدان پر از لباس برداشت 

 . انگار مي دانست که هرگز

 از آن سفر باز نمي گردد . پیش از اینكه لباس بپوشد و آماده رفتن شود ، به داخل دستشویي رفت و

 روی تكه ای از دستمال کاغذی

، نامه ای به عنوان وداع همراه با آرزوی موفقیت برای فلورنتینو نوشت . همه گیسوی بافته اش را از 

 پشت سر قیچي کرد و در یك

 . قوطي مخملي دارای گلدوزی طالیي قرار داد . سپس آن را به طریقي برای فلورنتینو آریزا فرستاد

د . نخستین مرحله آن از دامنه پرتگاههای سیه را نوادا مي گذشت که آنها مسافرتي دیوانه وار بو

 سواربر قاطر و همراه با کارواني که

اغلب مسافرانش قاطر سوار بودند ، از کوهستان آند عبور کردند . این مرحله یازده روز طول کشید . 

 اغلب ساعات یا زیر تابش تند

شدید ماه اکتبر خیس شدند ، یا در معرض تند بادهایي قرار نور خورشید سوختند ، یا زیر بارانهای 

 گرفتند که همچون شالق برسر و

رویشان ضربه مي کوبید . بخار متصاعد شده از میان صخره ها همه را گیج و بي حس مي کرد . روز 

 سوم یكي از قاطر ها به دلیل

رش به انتهای دره ای ژرف هجوم خرمگسهای وحشي ، حالتي شبیه جنون پیدا کرد و همراه با سوا

 پرتاب شد . هفت قاطر دیگر که

با طناب به آنها بسته شده بودند ، نیز بدون مقاومت به درون دره سقوط کردند و بنابراین صدای ناله 

 ی قاطر ها و سوار سقوط کرده

مدانهایش تا مدتي همچنان مي آمد . این ماجرا تا سالها پس از آن در ذهن فرمینا دازا باقي ماند . چ

 به ته دره رفت ، ولي نه به قاطر

چي مرده مي اندیشید و نه به قاطر های خرد شده ، بلكه ناراحت بود که چرا خودش سوار بر آن 
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 . حیوانات سقوط کرده نبوده است

نخستین بار بود که فرمینا سوار قاطر مي شد . اندیشه سقوط و سایر مخاطرات سفر با توجه به اینكه 

 یگر فلورنتینومي دانست د

آریزا را نخواهد دید و نامه هایش را دریافت نخواهد کرد ، موجب ناراحتي زیاد او شده بود . از آغاز 

 سفر ، کلمه ای با پدرش حرف

نزده و آقای دازا نیز جز چند کلمه که ضرورت داشت چیزی نگفته و در همه مدت مشغول رسیدگي 

 به امور قاطر ها بود . هر گاه به

انه های سر راه مي رسیدند ، تنها غذاهای مانده نصیبشان مي شد که فرمینا دازا نمي خورد و مهمانخ

 اگر چادرهای مسافرتي کرایه

مي کردند ، بوی عرق و ادرار مسافران قبلي ، مانع استراحت کامل آنها مي شد . به همین دلیل معموالً 

 در هوای آزاد یا در

ه ها مي ماندند که سقفهای آن با شاخه و برگهای نخل پوشیده خوابگاههای ایجاد شده در کنار جاد

 شده بود و میله هایي هم برای

بستن مهار حیوانات به زمین کوبیده بودند . مسافران مي توانستند شب را در آن خوابگاهها به صبح 

 برسانند . دراین یازده روز ،

د . یا از ترس بیدار مي ماند ، یا صدای فرمینا دازا حتي یك شب هم به راحتي و به طور کامل نخوابی

 بلند آمد و رفت مسافران تازه او

 . را بي خواب مي کرد

هنگامي که هوا تاریك مي شد و مسافران به خوابگاهها مي رسیدند ، معموالً جا فراوان و منطقه 

 خلوت و آرام بود ، ولي هرچه زمان

به صورت نمایشگاهي از انواع انسانها و  مي گذشت ، بر تعداد مسافران افزئده مي شد و آن محل

 حیوانات در مي آمد . در هر گوشه

ا ی تعدادی ننو به درختان بسته شده و حیواني مشغول استراحت بود . سرخپوستان بومي آرواك که 

 ساکنان کوهستان بودند ،

روند زیاد دور ن معموالً به صورت نشسته مي خوابیدند و بزهایشان را با طناب به کمرشان مي بستند تا

 . با دمیدن سپیده نیز خروسها

در داخل قفسهایي شبیه سبد به طور دسته جمعي نغمه سرایي مي کردند . صدای نفس زدن سگهای 

 کوهستاني نیز به گوش مي

رسید . این حیوانات یاد گرفته بودند در دو ران جنگ ، هرگز پارس نكنند تا دشمن به محل اختفای 
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 . صاحبانشان پي نبرد

چنین صحنه ها و گرفتاریهایي برای لورنزو دازا عادی و آشنا به حساب مي آمد ، زیرا بیشتر از نیمي 

 از عمرش را در سفر گذرانده

بود و به همین دلیل هم معموالً پس از برخاستن از خواب شبانه تعدادی از دوستان و همسفران 

 قدیمي خود را مي دید و با آنها

زد . ولي برای دخترك این سفر چیزی جز درد و ناراحتي طاقت فرسا همراه درباره گذشته حرف مي 

 نداشت . بوی گربه ماهیهای

نمكسود که بار قاطر ها بود ، میزان بي اشتهایي او را افزایش مي داد و کامالً از غذا خوردن بیزار مي 

 کرد . اگر تا آن موقع دیوانه

آریزا و کوشش در فراموش نكردن او بود ، هر چند مي نشد ، دلیلش اندیشیدن به خاطرات فلورنتینو 

 دانست به وادی فراموشي گام

 . نهاده است

یكي دیگر ا زعوامل وحشت دخترك ، جنگ بود . از آغاز سفر شایعه ای در افواه وجود داشت که 

 احتمال مي رفت به گشتیهای دو

چگونه مي توان تشخیص داد که هر طرف مناقشه بر بخورند . قاطرچیان به مسافران یاد داده بودند 

 دسته نظامي متعلق به کدام

گروه است . در این صورت مي توانستند به گونه ای رفتار کنند و طرفداری خود را نشان دهند که 

 آسیبي نبینند . معموالً برسر راه

اد تازه دسته های نظامي را مي دیدند که تحت فرمان افسری ، سرباز گیری مي کردند و جوانان و افر

 را همچون حیوانات به همدیگر

مي بستند و همراه مي بردند . فرمینا دازا چنان هراسان مي شد که گمان نمي کرد رویدادها واقعي 

 . باشد

شبي یك گروه گشتي ناشناس ، دو نفر از مسافران را دستگیر و در مسافتي نه چندان دور ، به 

 درخت آویزان کردند . لورنزو دازا با

آنها را نمي شناخت ، با همراهانش دو فرد بیچاره را که مرده بودند از درخت پایین آوردند و به  این که

 شكرانه گریز از چنین سر

نوشتي ، طبق مراسم مذهبي رایج ، به خاك سپردند . شاید همین کار موجب شد که بخت و اقبال با 

 آنها مساعدت کند . روزی

نها ریختند . یكي از افراد که لباسي ژنده بر تن داشت لوله گروهي از افراد مسلح نظامي بر سر آ
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 تفنگ را روی شكم لورنزو گذاشت

 : و پرسید

 طرفدار محافظه کاران هستید یا لیبرالها ؟ -

 : مرد پاسخ داد

 . هیچ کدام . ما از اتباع اسپانیا هستیم -

 : فرد مسلح گفت

 . غیر از این بود زنده نمي ماندید -

 : سپس فریاد زد

 ! زنده باد پادشاه -

دو روز بعد به دشتي خرم رسیدند که شهر واله دوپار در آن واقع شده بود . پس از پیمودن مسافتي 

 . به میدان بزرگ وارد شدند

خروس بازان بساطشان را گسترده بودند و صدای آکاردئون از هر طرف به گوش مي رسید . تعدادی 

 سوار کار با اسبهای تعلیم

یابانها تردد مي کردند . ناقوسهای کلیساها مي نواختند و عده ای نیز مشغول بر پا کردن دیده در خ

 محل ویژه آتشبازی بودند . ولي

 . شرایط روحي فرمینا دازا به گونه ای نبود که متوجه شود قرار است جشني در آنجا برگزار شود

و برای استقبال از آنها همراه با پدرو دختر به خانه لیسیماکو سانچز رفتند که دایي فرمینا بود 

 تعدادی از خویشاوندان ، سوار بر

اسبهای عالي ، تا جاده اصلي آمده بودند . نخست مهمانان تازه وارد را در شهر گرداندند تا شاهد 

 کارهای مقدماتي برای برگزاری

 . جشن باشند و سپس به خانه بردند

وران استعمار قرار داشت و باز سازی شده بود . خانه لیسیماکو سانچز در مجاورت کلیسای بزرگ د

 اتاقهای بزرگ ، دیوارهای قطور

دلگیر کننده ، و سالنهای وسیعي داشت که پنجرهایشان به طرف باغي پر از درخت میوه گشوده مي 

 شد و رایحه شیره نیشكر از آن

 . به مشام مي رسید . این خانه شباهت زیادی به ملكهای اربابي داشت

پس ار بستن اسبها و قاطرها در اصطبل ، خانه پر از خویشاوندان دور و نزدیك شد که برای  لحظاتي

 دیدار آنها آمده بودند . محبتها ،

بوسه ها و رفتارهای خوش آمد گویانه آنها برای فرمینا دازا غیر قابل تحمل مي آمد . پسرا ن جوان 
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 زیادی مي کوشیدند با او ارتباط

وصله هیچ جوان دیگری را جز فلورنتینو در این دنیا نداشت . درد حاصل از سوار برقرار کنند ، ولي ح

 شدن بر قاطر و نشستن روی

زین سفت و چرمي به مدت طوالني و خستگي سفر هم مزید بر علت شده بود . تنها چیزی که واقعاً به 

 آن احتیاج داشت ، مكاني دور

 . افتاده و خلوت بود که در آن بنشیند و بگرید

هیلده براندا سانچز دختر دایي فرمینا دازا ، دو سال از او بزرگتر و همچون خودش گرفتار عشقي 

 سوزان بود . به همین دلیل مي

توانست به راحتي دختر عمه خود را درك کند . هیلده براندا پس از تاریك شدن هوا فرمینا دازا را به 

 اتاق خود برد تا در مدت

هم باشند . پش از بیرون آوردن لباسهای فرمینا و مشاهده زخمهای عمیق  اقامت در آنجا ، در کنار

 روی کفل دخترك که ناشي از

نشستن روی زین سفت بود ، دچار شگفتي شد و نمي دانست چگونه از این سفر جان سالم به در 

 برده است . هیلده براندا با کمك

به شوهرش داشت که انگار دوقلو  مادرش که بسیار مهربان و خوش برخورد بود و چنان شباهتي

 هستند ، آب گرم آماده کردند

زخمها را شستند و مرهم مالیدند . در همان لحظات هم مراسم جشن آغاز شد و صدای ترقه ها و 

 شادی و هلهله مردم ، خانه را به

 . لرزه در آورد

آتش بازی فرو کش  نیمه شب پس از این که خویشاوندان ، خانه را ترك کردند و سر و صدای مراسم

 کرد ، هیلده براندا یكي از

لباسهای خواب خود را به فرمینا دازا داد و او را در بستر نرم و راحت و دارای بالشهای پرقو خواباند . 

 خودش هم بسیار خوشحال بود

و با استفاده از فرصت به دست آمده ، در اتاق رابست و از پشت قفل کرد .آنگاه از زیر تشك بسترش 

 امه ای بیرون آورد که مهرن

دفتر پستي روی آن بود . همین امر ، فرمینا دازا را به یاد نامه های عاشقانه فلورنتینو آریزا انداخت . 

 مشتاقانه ناظر بود که دختر

دایي چگونه مهر پاکت را برداشت و یازده صفحه نامه عاشقانه فلورنتینو را به دختر عمه خودش 

 ندن نامه راتحویل داد . دخترك خوا
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تا صبح ادامه داد و آنقدر خواند و گریست که اشكهایش همه کاغذها را خیس کرد . پس هیلده براندا 

 . همه چیز را مي دانست

لورنزو دازا خیلي دیر متوجه شد چه کار اشتباهي کرده که پیش از سفر ، به برادر زنش لیسیماکو 

 سانچز ورودشان را ، آن هم توسط

داده است . سانچز نیز به همین وسیله یعني تلگراف ، خویشاوندان دور و نزدیك را  تلگراف ، اطالع

 خبر کرده بود و همین امر

موجب شد که فلورنتینو آریزا که در دفتر پستي کار مي کرد ، از مقصد آنها آگاه شود ، زیرا با سایر 

 کارکنان دفاتر پستي منطقه

بر رساني وسیعي به راه انداخته بود . از طریق همین شبكه ارتباط صمیمانه ای برقرار کرده و شبكه خ

 دریافت که پدر و دختر به کابو

دالوال مي روند . با زهم با استفاده از همین شبكه از زمان ورود آنها به واله دوپار و اقامت سه ماهه در 

 آنجا با خبر شد . بنابراین با

ار را تا پایان مسافرت آنها در ریوهاچا که سه سال و فرمینا دازا ارتباط تلگرافي برقرار کرد و این ک

 . نیم طول کشید ، ادامه داد

پس از سه سال و نیم ، لورنزو دازا گمان کرد که این مدت طوالني ، برای فراموش کردن عشق آنها 

 کافي است و مصمم شد به خانه

اش چیزی برای شایعه باز گردد . از طرفي مطمئن شد که دیگر خویشاوندان همسر از دست رفته 

 پراکني و غیبت کردن ندارند و

گذشته را فراموش کرده اند . در واقع این دیدار غیر منتظره موجب آشتي میان او و خانواده همسرش 

 شد ، ولي هدف آقای دازا از

مسافرت ، این نبود . دلیل اصلي قهر و ناراحتي خویشاوندان همسرش این بود که آنها با ازدواج 

 سانچز با مردی مهاجر که فرمینا

گذشته ای روشن نداشت ، مخالف بودند و او را فردی عصبي ، تند خو ، و گزافه گو مي دانستند که 

 همیشه در سفر است و کاری جز

خرید و فروش قاطر ندارد ، و پست تز از آن است که با زني متشخص و خانواده دار ازدواج کند . از 

 سوی دیگر لورنزو دازا وانمود

کرده بود که دختری را از خانواده ای معمولي انتخاب کرده که تعداد اعضایش زیاد است و زنهایي 

 . سلیطه و مرداني خود خواه دارد

فرمینا سانچز بدون توجه به تفكرات دو طرف معامله ، چنان به عشق خود وفادار و در تصمیم گیری 
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 استوار بود که از نظر

 .ه خاطر پوشاندن معایب خود، به این ازدواج رضایت داده استدیگران چنین مي نمود که ب...

بیست و پنج سال پس از آن رویداد، لورنزو دازا با دخالت در روابط عاشقانه دخترش، همان اشتباه 

 زشت خانواده همسرش را تكرار

لبته مي کرد. او در گذشته خویشاوندان همسرش را که مانع ازدواج آنها بودند، سرزنش کرده بود. ا

 آنان نیز همگي چنین سرنوشتي

داشتند و از خویشاوندانشان گله مي کردند. تالفي امر برای لورنزو دازا این بود که در حین سوگواری 

 برای عشق متوفا و رسیدگي به

امور داد و ستد قاطرها، دخترش تلگرافهای عاشقانه رد و بدل مي کرد. هیلده براندا زیباترین دختر 

 ي مهربان فرمیناشهر و دختردای

دازا، که خود نیز عاشق مردی همسر مرده با چند فرزند و بیست سال بزرگتر از خودش بود، در این 

 امر به دختر عمه اش یاری مي

رساند و البته ارتباط او با آن مرد منحصر به نگاههای پنهاني مي شد و به این وسیله از عشق بهره مي 

 .گرفت

ي در واله دوپار، دوباره به راه افتادند. این بار از دامنه های سرسبز و پس از اقامتي نسبتاً طوالن

 دشتهای پوشیده از گیاهان و گلهای

خوشبو گذشتند. انگار در رؤیا به سر مي بردند. به هر شهر یا دهكده ای مي رسیدند، مورد استقبال 

 خویشاوندان فرمینا سانچز

به خانه آنها مي رفتند. از همان مكان مقصد بعدی را با همسر متوفای لورنزو دازا قرار مي گرفتند و 

 ارسال تلگراف، به ساکنان شهر

 .یا دهكده بعدی اطالع مي دادند

فرمینا دازا همان روز ورود به واله دوپار احساس کرد به منطقه ای گام نهاده است که مردماني پر 

 نشاط و دشتهایي سبز و خرم و

جشن و پایكوبي به مناسبتهای گوناگون، از ویژگیهای ساکنان آن حاصلخیز دارد و برگزاری مراسم 

 .است. انگار همیشه عید بود

مهماناني که به مالقات آنها مي آمدند، هر جا که بودند، در همان جا شب را به صبح مي رساندند و هر 

 گاه احساس گرسنگي مي

خوابیدن و غذاهای پر از گوشت کردند، همه چیز برایشان فراهم بود. همواره ننوهای اضافي برای 

 .برای خوردن در دسترس داشتند
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میزبانان نیز که از ورود مهمانان توسط تلگراف باخبر مي شدند، همه وسایل الزم را برای اقامتي 

 .شیرین و دلپذیر ، آماده مي کردند

ه به روحیه شادی در سفر تازه، هیلده براندا سانچز نیز با دخترعمه اش همراه شد و در طول راه با توج

 که از نیاکان خود به ارث

برده بود، موجب خوشحالي و نشاط فرمینا دازا مي شد. در طول این مدت، فرمینا در مورد گذشته 

 خانواده خود، به ویژه مادرش،

اطالعات زیادی به دست آورد و همواره احساس مي کرد مورد حمایت و پشتیباني قرار دارد و 

 .ست دارندخویشاوندانش او را دو

شاید به همین دلیل بود که خیلي زود به آرامش دست یافت و امیدوارانه به آینده اندیشید. در پایان 

 سفر نیز علیرغم مشكالت راه،

 .هرگز خاطرات زیبای این ماجرا را فراموش نكرد

ن مي روزی در یكي از شهرها پس از مدتي گردش در مزارع اطراف و بازگشت به خانه دریافت که انسا

 تواند با عشق و بدون عشق

از زندگي لذت ببرد. همان شب هنگامي که در جمعي از خویشاوندان مشغول گفتگو بودند کسي به 

 پدرش پیشنهاد کرد که اجازه

 .دهد فرمینا با یگانه وارث ثروتمند مشهور، آقای کلئوفاس موسكوته ازدواج کند

هر دیده بود که اسبهای عالي و بي نظیرش را با زین فرمینا دازا او را مي شناخت و در میدان بزرگ ش

 و برگهای گرانقیمت آموزش

مي دهد و برای انجام مراسمي ویژه آماده مي کند. جواني خوش قیافه، باهوش و توانمند بود و چشمها 

 و ابروانش تأثیر زیادی در

 را با فلورنتینو آریزا، بیننده مي گذاشت. در همان لحظه که چنین پیشنهادی ارائه شد، بالفاصله او

 جواني بیچاره و الغراندام که

همواره کتابي روی زانوانش مي گذاشت و در پارك، زیر درخت بادام مي نشست، مقایسه کرد. با این 

 حال، تردیدی در عشق خود

 .راه نداد

 لب او دچارهیلده براندا در همان روز به فرمینا دازا گفته بود که نزد فالگیری رفته و از شنیدن مطا

 شگفتي شده است. فرمینا که مي

ترسید مبادا پدرش به توصیه خویشاوندان عمل کند، مشتاقانه به سراغ فالگیر رفت تا ضمن 

 پیشگویي اوضاع جاری و آینده، از او
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نظر بخواهد. کارتهایي که رو مي شد، نشان مي داد که هیچ مانعي بر سر راه عشق پایدار او نیست. 

 شد که اعتماد به همین امر موجب

نفس از دست رفته را باز یابد و به این نتیجه برسد که در کنار هیچ مرد دیگری نمي تواند احساسي 

 چون زندگي عاشقانه با فلورنتینو

داشته باشد. از همان زمان مكاتبات تلگرافي آنها، جنبه های احساسي را با تصمیمات آگاهانه تؤام 

 کرد و عالوه بر آن، بر میزان

دفعات ارسال و دریافت پیام نیز افزوده شد. در همین پیامهای تلگرافي مصمم شدند در نخستین 

 دیدار، هر جا باشند، بدون گرفتن

 .اجازه از کسي، به عقد یكدیگر در آیند

همین تصمیم موجب شد روز پیش از شرکت در مهماني عمومي یكي از خویشاوندان که پدرش اجازه 

 دن بهداده بود به دلیل رسی

سن بلوغ مي تواند با هر پسری که دوست دارد برقصد، تلگرافي برای فلورنتینو آریزا بفرستد، زیرا 

 خود را نامزد او به حساب مي

 .آورد و ملزم مي دانست از مرد محبوبش اجازه بگیرد

رافي لگفلورنتینو آریزا آن شب در مهمانخانه در حال قماربازی با لوتاریو توگوت بود که باخبر شد ت

 فوری رسیده و فردی در آن

 .سوی خط منتظر دریافت پاسخ است

البته در پشت خط متصدی تلگراف فونسه کا نشسته بود و انتظار مي کشید. او موفق شده بود با 

 بستن مسیر ارتباطي بیش از هفت

یزا را تینو آرایستگاه و جلوگیری از ارسال پیام توسط آنها، ارتباط مستقیم میان فرمینا دازا و فلورن

 برقرار سازد تا دخترك بتواند

 .اجازه حضور در مهماني را بگیرد

فرمینا پس از دریافت پاسخ مثبت، باز هم مردد بود و برای اطمینان از اینكه فلورنتینو در آن سوی 

 خط حضور دارد یا نه پرسشهای

تي را به این مضمون مخابره زیادی را مطرح کرد و سرانجام فلورنتینو به منظور اطمینان دادن، عبار

 :کرد

 » !به الهه تاجدار سوگند مي خورم «

فرمینا دازا با دریافت پیام رمزی مرد محبوب، با خیالي آسوده به مهماني رقص رفت و تا ساعت هفت 

 صبح روز بعد در آنجا ماند. در
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و شتابان راهي  آن ساعت هم به این دلیل مهماني را ترك کرد که مي خواست لباسهایش را عوض کند

 کلیسا شود. تا آن زمان

تلگرافهای زیادی دریافت کرده و در ته چمدانش جای داده بود. تغییر رفتارش که او را همچون زني 

 شوهردار جلوه مي داد، از نظر

لورنزو دازا جبران خطای دوران جواني محسوب مي شد و آن را به حساب مسافرتي که کرده بودند، 

 ید عمهمي گذاشت. با تبع

اسكوالستیكا ، روابط آنها تیره شده بود، ولي مرور زمان این تیرگي را از بین برد و پیوندی مستحكم 

 برقرار کرد. با این حال لورنزو

 .هرگز در مورد پذیرش یا عدم پذیرش توصیه خویشاوندان برای ازدواج دخترش، با او حرف نزد

مورد عزم خود مبني بر کشف و بیرون کشیدن گنج چند روز بعد، فلورنتینو آریزا تصمیم گرفت در 

 موجود در کشتي غرق شده

اسپانیایي به فرمینا دازا تلگراف بزند. گنج زیر دریا واقعیت داشت و فلورنتینو هم این واقعیت را از 

 مدتي پیش مي دانست، ولي

سطح دریا پر از هنگامي تصمیم به اقدام در این زمینه گرفت که بعد از ظهر روزی ناگهان دید که 

 ماهي تن شده است و به شكل

پوششي از آلومینیوم در آمده است. همه مرغان ماهیخوار حاضر در آن منطقه با سر و صدای فراوان 

 به درون آب شیرجه مي رفتند

و ماهیگیران نیز به منظور صید هر چه بیشتر این جنس قاچاق ارسالي از سوی خداوند، با 

 .وار را مي راندندپاروهایشان مرغان ماهیخ

استفاده از گیاهي به نام خرگوشك برای بي حس کردن ماهیان و سپس شكار آنان، از زمان استعمار 

 ممنوع بود، ولي ماهیگیران

منطقه کاراییب، بدون توجه به چنین قانوني از آن استفاده مي کردند و مدتي بعد هم برای شكار 

 .بیشتر، دینامیت را برگزیدند

ه فرمینا دازا به مسافرت رفت، مهمترین تفریح فلورنتینو آریزا رفتن به ساحل، نشستن از هنگامي ک

 روی اسكله و تماشای

ماهیگیراني بود که قایقهایشان را پر از صید بي حس شده مي کردند و به بندر باز مي گشتند. معموالً 

 در پایابهای کنار ساحل، پسران

در ساحل یا عابران مي خواستند سكه ای را در آب  خردسالي هم دیده مي شدند که از حاضران

 بیندازند تا شیرجه بروند و آن را باال
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بیاورند. شاید با این کار مي خواستند شبیه غواصاني شوند که شناکنان به مسافتي بسیار دور مي 

 رفتند، خود را به کشتیهای اقیانوس

 .کردند پیما مي رساندند و از مسافران کشتي همین درخواست را مي

مهارت آنان در شیرجه رفتن و بیرون آوردن سكه ها در آن ژرفا به اندازه ای بود که موجب شگفتي و 

 حیرت جهانگردان آمریكایي

و اروپایي مي شد. مقاالت زیادی نیز در روزنامه ها و مجالت و حتي کتابها در مورد آنان نوشته شده 

 بود. فلورنتینو آریزا پیش از

دام عشق، مطالب زیادی در مورد آنان مي دانست، ولي هرگز به فكرش نرسیده بود گرفتار شدن به 

 که بتواند از این امر به نفع خود

و برای بیرون کشیدن گنج نهفته در دریا استفاده کند. این اندیشه همان روز بعد از ظهر از ذهنش 

 گذشت و در نتیجه انگیزه دیگری

 .یي خود پیدا کردبرای زندگي کردن با افكار مالیخولیا

ده دقیقه از بحث کردن با یكي از همین شناگران که یوکالیدز نام داشت مي گذشت که او هم مثل 

 فلورنتینو از فكر بیرون کشیدن

گنج، به هیجان آمد. البته فلورنتینو آریزا هر چه را مي دانست برای یوکالیدز نگفت و تنها به دادن 

 مقداری اطالعات بسنده کرد که

 :اند انگیزه ای ایجاد کند. او از پسرك پرسیدبتو

 ـ مي تواني تا عمق بیست متری پایین بروی؟

 :یوکالیدز پاسخ داد

 .ـ بله

 :پرسید

ـ مي تواني با یك قایق ماهیگیری روزی که دریا طوفاني است، بدون استفاده از وسایل دریانوردی یا 

 نجات به وسط آب بروی؟

 :یوکالیدز باز هم پاسخ داد

 .بلهـ 

 ـ مي تواني نقطه ای را در شانزده مایلي شمال غربي بزرگترین جزیره سوتاونتو پیدا کني؟

 :یوکالیدز گفت

 .ـ بله

 :باز هم پرسید
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 ـ آیا مي تواني شب هنگام و تنها از روی نور ستارگان مسیرت را در دریا پیدا کني؟

 :یوکالیدز پاسخ داد

 .ـ بله

 :فلورنتینو پرسید

 همان دستمزدی که از ماهیگیران مي گیری ، برای من کار کني؟ ـ آیا حاضری با

 :جوان شناگر گفت

 .ـ بله

 :مكثي کرد و بعد افزود

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

 :فلورنتینو شگرد همیشگي را برای ترساندن جوان به کار بست و پرسید

 ؟ـ مي داني چگونه از خود در برابر هجوم کوسه ها دفاع کني

 :پسر جوان پاسخ داد

 .ـ بله

 :فلورنتینو باز هم پرسید

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

 :شناگر گفت

 .ـ بله

در واقع یوکالیدز به هیچ پرسشي ، پاسخ منفي نمي داد. در ضمن پاسخ مثبت او چنان قاطع بود که 

 ميجای تردید برای کسي باقي ن

گذاشت. فلورنتینو از پسرك خواست قیمت کرایه یك قایق و لوازم ماهیگیری را بپرسد و قایقي 

 اجاره کند تا هیچ کس متوجه نشود

برای چه کاری به وسط دریا مي روند. خودش نیز مقداری غذا ، آب آشامیدني، چراغ نفتي، یك بسته 

 شمع و یك بوق مخصوص

 .ی با دمیدن بر آن، از دیگران کمك بخواهدشكار آماده کرد تا در مواقع ضرور

یوکالیدز پسرکي دوازده ساله، چابك، ماهر و حراف بود. بدني همچون ماهي داشت و چنان مي 

 توانست خود را باریك کند که قادر

بود از حدقه چشم یك گاومیش هم رد شود. پوست بدنش در برابر تابش نور خورشید، برنزه شده بود 

 ت بگویدو کسي نمي توانس

رنگ اصلي آن چه بوده است. با توجه به چنان رنگ پوستي، چشمان زرد رنگش جلوه بیشتری پیدا 
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 مي کرد. فلورنتینو آریزا پس از

مطرح کردن پرسشهای فراوان و دریافت پاسخهای مناسب، متوجه شد که پسرك بهترین گزینه برای 

 انجام دادن چنین کار

ت بدون از دست دادن فرصت، از یكشنبه آینده عملیات را آغاز دشواری است. بنابراین تصمیم گرف

 .کند

بامداد روز یكشنبه، پیش از طلوع خورشید حرکت کردند، در دریای خلوت پیش رفتند و از محدوده 

 ماهیگیری گذشتند. همه پیش

یر از کت غبینیهای ضروری انجام گرفته بود. یوکالیدز، جز مایو چیزی بر تن نداشت و فلورنتینو آریزا 

 و شلوار، کالهي حصیری بر

سر گذاشته و یك پوتین چرمي نیز پوشیده بود. یك کتاب نیز همراه داشت که در هنگام عبور از 

 میان جزایر فراوان مجمع الجزایر

سوتاونتو، خود را با خواندن آن سرگرم سازد. در همان آغاز حرکت در روز یكشنبه فلورنتینو آریزا 

 الوه بردریافت که پسرك ع

مهارت در شنا و دریانوردی ، سواحل خلیج را نیز به خوبي مي شناسد. تاریخ دقیق غرق شدن 

 کشتیها را در آن منطقه با همه جزئیات

مي دانست و در مورد همه ناخدایان قایقها و کشتیها اطالعات کافي داشت. مبدأ و منشاء هر چیز 

 شناوری را که روی آب به چشم مي

ت. حتي تعداد حلقه های زنجیری را که اسپانیاییها برای محدود کردن دهانه خلیج به خورد، مي دانس

 .کار مي بردند، شمرده بود

فلورنتینو آریزا برای درك این امر که آیا پسرك چیزی در مورد قصد نهایي او مي داند یا نه، 

 پرسشهای زیادی را مطرح کرد، ولي

 .مورد کشتي غرق شده نداردخیلي زود فهمید که کوچكترین اطالعي در 

از همان نخستین بار که مطالبي در مورد گنج غرق شده در دریا در مهمانخانه شنید، کوشید 

 اطالعاتي درباره ویژگیهای کشتیهای

بادباني قدیمي به دست بیاورد. فهمید که سان خوزه، تنها کشتي بادباني خفته در ژرفای مرجاني آن 

 د کهمنطقه نیست. اطالع یافته بو

به آنجا رسید و محموله ای با ارزش از 1708آن کشتي، پیشاپیش ناوگان تیه را فیرمه در ماه مه 

 منطقه زیبا و افسانه ای پورتو بللو

در پاناما حمل مي کرد که شامل سیصد صندوق نقره از پرو و وراکروز، و یكصد و ده صندوق مروارید 
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 که از جزیره کونتادورا

 .شد گردآوری شده بود، مي

کشتي بادباني، یك ماه در آنجا لنگر انداخته بود و ملوانان آن کاری جز عیش و نوش نداشتند. قرار 

 بود محموله دیگری را برای

پادشاه اسپانیا ببرند تا بتوانند کشورش را از فقر و بدبختي نجات دهد که عبارت از یكصد و شانزده 

 جعبه زمرد سبز از بنادر موزو و

 .ي میلیون سكه طال بودسوموندوکو و س

ناوگان تیه رافیرمه شامل دوازده فروند کشتي در اندازه های متفاوت بود که با پشتیباني تعدادی 

 کشتي مسلح و جنگي فرانسوی،

تقریباً یك ماه پس از ورود، از بندر عزیمت کرد، ولي در راه مورد هجوم کشتیهای جنگي انگلیسي به 

 فرماندهي ناخدا چارلز ویجر

در نزدیكي مجمع الجزایر سوتاونتو واقع در بخش ورودی خلیج در کمین آنها لنگر انداخته بود،  که

 قرار گرفت و چون کشتیهای

جنگي فرانسوی قدرت مقابله با ناوگان انگلیسي نداشتند، نه تنها سان خوزه، بلكه تعداد زیادی از 

 .کشتیهای بازرگاني نیز غرق شدند

نشان دهد چند فروند از آن کشتیها به قعر دریا فرو رفته اند و چند فروند البته هیچ مدرکي نبود که 

 نجات یافته اند، ولي تردیدی

 .وجود نداشت که سان خوزه، حامل بخش اعظم محموله، همراه با همه سرنشینانش غرق شده بود

و تصور کرد  فلورنتینو آریزا با مطالعه نقشه های ناوبری آن دوران، مسیر حرکت سان خوزه را یافت

 محل دقیق غرق شدن آن

کشتي را مي داند. بدین ترتیب قلعه بوکاچیكا را در مدخل خلیج پشت سر گذاشتند و پس از چهار 

 ساعت پیشروی، به وسط آبهای

آرام دریا رسیدند که از آنجا مي توانستند خرچنگهای خوابیده در کف مرجاني را ببینند به طوری که 

 ي ميتصور مي کردند به راحت

توانند آنها را با دست بردارند. آب به اندازه ای زالل بود که فلورنتینو آریزا به راحتي مي توانست 

 تصویر خود را در آن ببیند. هوا

نیز به شدت گرم بود. با دو ساعت دیگر دریانوردی مي توانستند به محلي برسند که سان خوزه غرق 

 .شده بود

یر تابش نور تند خورشید و گرمای آن، دچار التهاب شده و تحمل از دو ساعت بعد، فلورنتینو آریزا ز
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 دست داده بود. محلي را به

یوکالیدز نشان داد و گفت که باید به عمق بیست متری برود و هر چه را مي بیند با خود باال بیاورد. 

 حرکت همچون ماهي پسرك به

یر او به این طرف و آن طرف مي رفتند، خوبي از درون قایق قابل مشاهده بود. کوسه هایي که در مس

 واکنش هجومي نشان نمي

دادند. فلورنتینو آریزا دید که یوکالیدز به درون توده ای مرجان رفت، ولي دیگر بیرون نیامد. درست 

 در لحظاتي که فكر مي کرد

 پسرك خفه شده است ، صدایش را از پشت سرش شنید. برگشت و یوکالیدز را مشاهده کرد که روی

 سطح آب در حالي که آب تا

کمرش مي رسد، ایستاده و دستها را به اطراف گشوده است. با این حرکت نشان مي داد که چیزی در 

 آنجا وجود ندارد. بنابراین به

سوی شمال پارو زدند و به مكانهای ژرفتر رفتند. از ورای مرجانها گذشتند و مكانهای مختلفي را 

 وارسي کردند. پس از مدتي

 :الیدز به این نتیجه رسید که وقتشان بیهوده تلف مي شود. به فلورنتینو آریزا گفتیوک

 ـ وقتي به من نمي گویي چه مي خواهي، چگونه انتظار داری گمشده ات را بیابم؟

ولي باز هم فلورنتینو حرفي نزد. یوکالیدز از او خواست برای گریز از گرما لباسهایش را در بیاورد و به 

 اید تا مرجانها رادرون آب بی

 :از نزدیك ببیند. فلورنتینو پاسخ داد

 .ـ از نظر من خداوند دریا را برای این خلق کرده که بتوانیم آن را از پشت شیشه های پنجره ببینیم

شاید به دلیل همین عقیده بود که هرگز شناکردن یاد نگرفت. بعد از ظهر آسمان به تدریج پوشیده از 

 جازهابر شد به طوری که ا

نمي داد نور خورشید به سطح دریا بتابد. هوا چنان رو به تاریكي رفت و سرد شد که مجبور شدند باز 

 گردند. پیدا کردن ساحل بدون

استفاده از عالئم فانوس دریایي تقریباً غیر ممكن بود. پیش از ورود به خلیج، یك کشتي بزرگ 

 مسافربری فرانسوی که همه

 .نارشان گذشت و کفهای زیادی را پشت سر بر جای گذاشتچراغهایش روشن بود، از ک

سه یكشنبه دیگر هم به همین ترتیب، بیهوده سپری شد. اگر فلورنتینو آریزا همچنان مي خواست 

 راز خود را پوشیده نگه دارد و

یوکالیدز را در جریان امر نگذارد، بدون تردید، یكشنبه های دیگر هم هدر مي رفت. بنابراین مجبور 
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 د ماجرای غرق شدن کشتيش

 ...را با همه

جزییات برایش شرح دهد . از آن به بعد ، پسرك ابتكار عمل را در دست گرفت و فلورنتینو را به 

 مكانهایي متفاوت از آنچه مورد

نظرش بود ، برد . آنها از مسیر کانال قدیمي در بیست مایلي شرق محلي که فلورنتینو تعیین کرده 

 . هنوز دو ماهبود ، پیش رفتند 

سپری نشده بود که در یكي از بعد از ظهر های باراني ، یوکالیدز بیشتر از حد معمول زیر آب ماند . 

 فلورنتینو آریزا نمي توانست با

استفاده از پاروها قایق را در جایي ثابت نگه دارد و با هرموج ، جای قایق تغییر مي کرد . تقریباً نیم 

 ساعت طول کشید تا پسرك

ستش را به لبه قایق گرفت ، باال آمد و خود را به درون آن انداخت . آنگاه از دهانش ، دو تكه گوهر د

 درخشان بیرون آورد و در

 . برابر چشمان همسفرش گرفت . انگار آنها را پاداشي مناسب برای شاهكار خود به حساب مي اورد

نا و غواصي را یاد بگیرد تا بتواند خودش همان لحظه فلورنتینو آریزا فهمید که باید هر چه زودتر ش

 زیر آب برود و همه چیز را با

چشمانش ببیند . یوکالیدز به او گفته بود که در عمق هجده متری ، در میان مرجانها و بر کف دریا ، 

 تعداد کشتیهای غرق شده به

آنها وجود ندارد .در  اندازه ای زیاد است که در دو یا سه بار فرو رفتن در قعر دریا ، امكان شمارش

 ضمن نمي دانست چرا همه

کشتیها با این که چندین سال از غرق شدن آنها مي گذرد ، همچنان سالم مانده اند و کشتیهای تازه 

 به زیر آب فرورفته نزدیك

ساحل ، به سرعت پوسیده مي شوند و از بین مي روند . او اظهار مي کرد که حتي بادبانها هم هیچ 

 اند و تعدادی از آنها آسیبي ندیده

در کف دریا به گونه ای در کنار هم به ردیف چیده شده اند که انگار خودشان خواسته اند به صف 

 درآیند و این امر همه را به یاد

پیش از ظهر روز نهم ژوئن مي اندازد ، یعني همان روزی که غرق شده اند . پسرك گفته بود که تنها 

 کشتي قابل شناساني ، همان

ان خوزه است زیرا نام آن با حروف طالیي در بخش انتهایي کشتي نوشته شده ، ولي در عین حال ، س

 بسیار بیشتر از سایر کشتیها

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  133  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

مورد اصابت توپهای انگلیسي قرار گرفته و آسیب دیده است . او مي گفت هشت پای بزرگي را گرفتار 

 در سالن غذاخوری دیده که

ست و برای آزاد کردن حیوان ، باید پاهای درازش را قطعه قطعه کرد راهي برای بیرون آمدن نداشته ا

 . ، و گرنه رهایي امكان ندارد

سن و سال هشت پا را هم سیصد سال تخمین زده و بر این باور بود که احتماالً در زماني که رشد 

 کافي نداشته به دام افتاده و سپس

د . پسرك اسكلت نا خدای کشتي را نیز با همان به دلیل رشد حیرت انگیز نتوانسته است بیرون بیای

 لباسهای ویژه در اتاق فرمان

دیده بود که با حرکت امواج به این طرف و آن طرف کج مي شد . احتماالً ناخدا قادر به نجات دادن 

 خود بوده ولي نتوانسته است از

، در نتیجه به اندازه ای آن همه سنگهای گرانبها و چنان گنج بزرگي صرفنظر کند و به موقع بگریزد 

 در آن پایین مانده که واپسین

نفسهایش را کشیده است . یوکالیدز برای اظهاراتش مدارك کافي داشت ، یك انگشتر زمرد و یك 

 مدالیون طالیي با تصویر باکره

 مقدس که زنجیر آن زنگ زده بود . اندکي پس از این کشف ، فلورنتینوآریزا نامه ای درباره گنج برای

 فرمینا دازا نوشت که پیش از

بازگشت به دستش رسید . فرمینا دازا از ماجرای غرق کشتي بادباني باخبر بود . در واقع پدرش 

 لورنزو دازا معموالً در این مورد

سخن مي گفت و اظهار امیدواری مي کرد با جمع آوری مقداری پول ، همراه با تعدادی غواص آلماني 

 زد . درگنج را از دریا خارج سا

تعویق اقدام لورنزو دازا ، عوامل دیگری نیز تأثیر داشتند از جمله اینكه تعدادی از دانشجویان رشته 

 تاریخ دانشگاه ، این انگاره را

تبلیغ مي کردند که ماجرای غرق شدن کشتي ، چیزی جز افسانه نیست . افسانه ای که یكي از 

 شاهزادگان که همه گنجینه موجود در

یش از غرق شدن تخلیه کرده و آنها را دزدیده بود ، به منظور پنهان نگه داشتن سرقت از کشتي را پ

 خزانه سلطنتي ، ساخته و

پرداخته است . فرمینا دازا شنیده بود که کشتي بادباني در عمق دویست متری دریا قرار دارد ، و نه 

 در ژرفای مورد ادعای فلورنتینو

با توجه به تراوشهای اغراق آمیز مرد جوان در شعر و شاعری ، این آریزا در بیست متری . بنابراین 
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 خبر را هم بزرگنمایي شده به

حساب آورد و خوشخال شد . با این حال ، زماني که نامه های متعددی در این مورد دریافت کرد که 

 جزییات اکتشاف را نشان مي

ه احتماالً مرد محبوبش دچار جنون شده دادند ، ناگزیر به هیلده برانداسانچز دختر دایي خود گفت ک

 . است

در طول این مدت یو کالیدز هر بار به زیر آب مي رفت با مدارك بیشتری به قایق باز مي گشت و در 

 نتیجه کار به جایي رسید که

دیگر تعداد گوشواره ها و انگشتر ها برای جستجوگران جوان اهمیتي نداشت ، بلكه تصمیم داشتند 

 سب فراهم بیاورندبودجه ای منا

 . و هر پنجاه فروند کشتي غرق شده را با همه گنجینه های موجود در آنها ، از آب بیرون بكشند

این ماجرا تا لحظه ای ادامه یافت که فلورنتینو آریزا به منظور دریافت کمك در استخراج ، داستان را 

 برای مادرش تعریف کرد و از

تا جایي که مي تواند یاری رسان باشد . فلورنتینو آریزا تعدادی او خواست در دستیابي به رؤیاهایش 

 از گوهرها را به منظور نشانه

های صداقت فرزندش از او گرفت و برای آزمایش طالها به آنها دندان زد . خیلي زود متوجه شد طالها 

 ، فلزاتي زرد رنگ ، ولي بي

ن نیستند . تردیدی نداشت که فردی ارزش هستند و نگین انگشترها هم چیزی جز شیشه های رنگی

 از سادگي پسرش سوء استفاده

 . و در واقع کاله برداری مي کند . این موضوع را با صراحت به او اعالم کرد

یوکالیدز در برابر فلورنتینو آریزا زانو زد و سوگند یاد کرد که در این مورد هیچ کار خالفي نكرده 

 است . ولي نه تنها یكشنبه بعد در

ل مقرر حضور نیافت ، بلكه روزهای بعد نیز در اسكله ماهیگیران دیده نشد و برای همیشه از مح

 . گستره دید ناپدید شد

پیش از آن، ماجرای خطرناکي جان فلورنتینو آریزا را به شدت به خطر انداخت که اگر بخت و اقبال 

 یاری نمي کرد ، او هم برای

ا یوکالیدز با قایق به دریا رفته بودند ، ناگهان طوفان شدیدی همیشه ناپدید مي شد ، شبي که همراه ب

 شروع به وزیدن کرد و موجب

غافلگیری آنها شد . خوشبختانه فانوس دریایي روشن جانشان را نجات داد و هردو به برج فانوس پناه 

 . بردند
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ر مسئوول فانوس دریایي از آن زمان فلورنتینو آریزا اغلب روزها بعد از ظهر به آنجا مي رفت و با مأمو

 در مورد شگفتیهای خشكي و

دریا گفتگو مي کرد . مأمور اطالعات زیادی در این موارد داشت . همین آشنایي و ارتباط تغییرات 

 عمده ای را در زندگي فلورنتینو

آریزا ایجاد کرد . در همان مدت مرد جوان طریقه روشن نگه داشتن فانوس را با استفاده از مقدار 

 ادی چوب و پیتهای نفت ، یادزی

گرفت . پیش از کشف و استفاده از برق ، چنین سوختي را به کار مي بردند . همچنین روش تاباندن 

 نور را به جهت دلخواه و استفاده

از آینه برای کمو زیاد کردن نور فانوس به خوبي آموخت و در چند باری که مأمور برای انجام دادن 

 بهکارهای شخصي نتوانست 

محل کارش بیاید ، شب تا صبح به جای او ایستاد و کشتیها را راهنمایي کرد . پیشرفت او در این 

 زمینه چنان بود که معموالً مي

توانست کشتیها را از صدای بوق ، یا میزان روشنایي چراغهایشان بشناسد و نحوه پاسخ دادن 

 ناخدایان آنها را با روشن و خاموش

 . ندکردن چراغها ، حدس بز

غیر از یكشنبه ها ، سایرروزهای هفته نیز سرگرم کاری تازه مي شد . در منطقه ساحلي شاهزاده 

 نشین که خانه های اعیلن و اشراف

در آنجا قرار داشت ، برای شنا کردن زنان و مردان ، دو بخش مجزا تعیین و وسط آن را دیوار کشیده 

 بودند . این دو بخش در دو

س دریایي قرار داشتند . مأمور فانوس دوربیني را در برج نصب کرده بود که سمت راست و چپ فانو

 . بخش زنانه را نشانه مي رفت

هر کس مي توانست با پرداخت یك سكه به آنجا برود و چشم چراني کند . زنان که نمي دانستند 

 تحت نظر هستند ، با پوشیدن

ای آفتابگیر ، استراحت مي کردند . عده ای انواع مایوهای جدید پس از آبتني در ساحل و زیر چتره

 هم لباسهای کوتاه ، از همان نوع

که معموالً در خیابانها مي پوشند ، برتن داشتند و در ساحل قدم مي زدند . خانمهای سالخورده 

 نیزاغلب با همان لباسها در ساحل

به آن طرف نیایند و حضور مي یافتند و اغلب عینك بر چشم مي زدندو مراقب بودند مردان غریبه 

 مزاحم فرزندانشان نشوند .به
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ویژه سطح دیا را زیر نظر داشتند که مبادا مردی با شنای زیر آبي خود را به آنجا برساند و چشم 

 چراني کند . واقعیت امر این بود

که آنچه از فراز برج و از پشت دوربین به چشم مي آمد ، هرگز چیزی بیشتر از آنچه در خیابانها 

 یدا مي شد، نبود . ولي برجهو

فانوس همواره مشتریاني داشت که اغلب روزهای یكشنبه به آنجا مي آمدند و به قول خودشان میوه 

 . ممنوع لذت را مي چیدند

فلورنتینو آریزا نیز از همین افراد به شمار مي آمد ، ولي این کار را نه صرفاً به خاطر چشم چراني ، 

 ندوهبلكه به منظور رهایي از ا

انجام مي داد . دوستي میان فلورنتینو آریزا و مأمور فانوس دریایي نیز به دلیل وجود چنین جاذبه ای 

 نبود ، بلكه پس از تالش زیادی

که مرد جوان برای فراموش کردن فرمینا دازا و برگزیدن دختر دیگری به جای او از خود نشان داد و 

 موفق نشد ، هیچ مكاني را

نوس برای آرامش یافتن نمي دانست . مدتي بعد نیز چنان به آنجا عادت کرد که از بهتر از برج فا

 مادرش و لدون عمویش خواست

برج فانوس را برایش بخرند . در آن دوران فانوسهای دریایي متعلق به دولت نبودند ، بلكه صاحباني 

 خصوصي داشتند . در آمد

دیه از کشتیها ، متناسب با بزرگي یا کوچكي و میزان برجها از پولهایي تأمین مي شد که به عنوان ورو

 . کاالهای وارداتي مي گرفتند

فلورنتینو آریزا چنین در آمدی را بسیار شرافتمندانه مي دانست ، ولي مادرش و لئون با این کار 

 موافق نبودند و در نتیجه موفق به

ا کرد ، برجهای فانوس دریایي از خرید برج نشد . سالها بعد که خودش توانایي خریدن آنجا را پید

 دست مالكان خصوصي خارج

 . شده و در اختیار دولت قرار گرفته بود

در عین حال ، سرگرمیها و رؤیاهای فلورنتینو آریزا ، زیاد هم بیهوده نبودند. کشتیهای غرق شده، 

 کشف گنجینه و پدیده فانوس

در غیاب فرمینا دازا از پای نیفتد و آن دوران  دریایي، انگیزه هایي بودند که به مرد جوان کمك کردند

 .سخت را پشت سر بگذارد

 .در لحظه ای که هرگز انتظار نمي رفت، خبر بازگشت قریب الوقوع دخترك به او رسید

لورنزو دازا پس از دوران طالیي اقامت در ریو هاچا، تصمیم گرفت به خانه بازگردد. آن فصل برای 
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 د،سفرهای دریایي، مناسب نبو

ولي لورنزو ترجیح داد این خطر را بپذیرد. کشتي حامل لورنزو و فرمینا، بسیار قدیمي بود و دو دکل 

 کهنه داشت. در طول سفر،

طوفانهای سهمگین چنان از سمت مقابل مي وزیدند که به نظر مي رسید کشتي هرگز به جلو نخواهد 

 رفت. تكانهای ناشي از برخورد

ه فرمینا دازا شبي دردناك را به صبح برساند. دخترك را با طناب به با امواج بزرگ، موجب شد ک

 تختخواب دیواری بسته بودند تا

 .تكانهای شدید کشتي موجب افتادن یا به این سو و آن سو خوردن او نشود

دفعات زیادی دچار حالت تهوع شد، ولي چیزی جز زرداب از دهانش بیرون نیامد. بوی مشمئز کننده 

 و خفقان آورو هوای گرم 

داخل کابین او را مي آزرد. چند بار نیز احساس کرد بر اثر تكانهای کشتي ، طنابي که با آن به 

 تختخواب بسته شده بود، پاره شده

است. صدای فریادها و ناله های التماس آمیز را از عرشه مي شنید. انگار به این وسیله اطالع مي 

 دادند که کشتي در حال غرق شدن

همه بدتر، صدای خرناسه های پدرش بود که از تختخواب کناری به گوش مي رسید. در سه  است. از

 سال گذشته، تنها شبي بود که

از شدت ترس و ناراحتي ، نه موفق به خوابیدن شد و نه توانست به فلورنتینو آریزا بیندیشد. بر خالف 

 او، فلورنتینو روی ننو دراز

 .حظه شماری مي کردکشیده بود و برای رسیدن محبوب، ل

پیش از سپیده دم، طوفان از بین رفت و آرامش بر دریا حاکم شد. فرمینا دازا لحظاتي بعد به خواب 

 عمیقي فرو رفت. صدای زنجیر

لنگر کشتي، دخترك را از خواب بیدار کرد. طناب را گشود، به پشت پنجره کابین رفت و با امید 

 دیدن فلورنتینو آریزا، به بارانداز

ریست. در محوطه، تنها مأموران گمرك را مشاهده کرد که زیر نخلها ایستاده بودند. نور طالیي نگ

 رنگ خورشید بامدادی بر شاخه

ها و برگهای درختان مي تابید. در سوی دیگر بارانداز و در مسافتي دور، تخته پاره های پوسیده 

 اسكله ریوهاچا که شب پیش از

 .مي خورد آنجا حرکت کرده بودند، به چشم

بقیه مدت آن روز را در بهت و حیرت گذراند و لحظات سخت حضور در کشتي و سپس روز پیش از 
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 حرکت را در ذهن به تصویر

کشید. مهمانان زیادی برای وداع آمده بودند و همان حرفهای همیشگي را مي زدند. برای بازگشت، 

 راهي جز سفر با کشتي نبود،

اني بر پشت قاطر، الاقل دو هفته طول مي کشید و عالوه بر آن، تشدید زیرا عبور از جاده های کوهست

 جنگهای داخلي که به همه

استانهای کاراییب سرایت کرده بود، مخاطرات زیادی در پي داشت. بنابراین همه خویشاوندان و 

 دوستان در اسكله حضور یافتند تا

بود که جایي برای آنها در کابین نمانده بود.  آنها را بدرقه کنند. بسته های سوغاتي به اندازه ای زیاد

 لحظات وداع، همراه با گریه و

زاری و اظهار دلتنگي سپری شد و در لحظه حرکت کشتي، مردان با شلیكهای دسته جمعي با تپانچه 

 هایشان ، رضایت خود را اظهار

 .آنها پاسخ داد داشتند و لورنزو دازا نیز با شلیك پنج تیر با تپانچه خود، از روی عرشه به

در آغاز حرکت، فرمینا دازا نمي ترسید، زیرا هوا صاف بود و بادی موافق مي وزید. دریا رایحه ای 

 خوش داشت و همین امر موجب

شد دخترك به آرامي به خواب برود. در رؤیاهایش فلورنتینو آریزا را دید که ماسكي بر صورت داشت 

 و چهره واقعي او دیده نمي

هان طوفان شدید شروع به وزیدن کرد و دخترك از خواب پرید. شتابان روی عرشه شد. سپس ناگ

 رفت و پدرش را در اتاق ناخدا

یافت که مشروب مي خورد و اندکي مست شده بود. از نگاهش دریافت که علیرغم خرابي هوا، 

 تصمیمي مبني بر بازگشت به

 .ریوهاچا ندارد

ورود به اسكله بود. بوی مشمئزکننده بندر تا چند کیلومتر،  کشتي حامل لورنزو دازا و فرمینا در حال

 مشام را مي آزرد. کشتي به

آرامي از میان سایر کشتیها به پیش مي رفت. ناگهان باران تندی در گرفت و همه جا را خیس کرد. 

 فلورنتینو آریزا روی پله های

 .س آنیماس تماشا مي کرددفتر پستي ایستاده بود و ورود کشتي دارای دو دکل را به خلیج ال

بادبانهایش زیر باران خیس و بي حرکت شده بودند. به اندازه ای نزدیك شد که به کنار اسكله رسید 

 و لنگر انداخت. روز پیش از

آن تا ساعت یازده صبح برای رسیدن کشتي انتظار کشیده، ولي در آن لحظه اطالع یافته بود که 
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 کشتي به دلیل اوضاع بد جوی، یك

وز دیرتر از ریوهاچا حرکت مي کند. بنابراین آن روز از ساعت چهار صبح، روی پله های دفتر پستي ر

 انتظار مي کشید. چشم از

قایقي که پنج سرنشین داشت و معلوم بود هراسي از آن سفر دریایي خطرناك به دل راه نمي دهند، 

 بر نمي داشت. قایق در اواسط

اگهاني به گل نشست. سرنشینان ناگزیر با شنا و به زحمت خود را به راه، بر اثر وزش طوفاني تند و ن

 .ساحل رساندند

فرمینا دازا و پدرش تا ساعت هشت صبح در کشتي به انتظار ماندند تا شاید باران قطع شود، ولي این 

 انتظار بیهوده بود. به همین

یش رفتند. فرمینا دازا تا کمر دلیل همراه با سه مسافر دیگر، سوار بر قایق شدند و به سوی ساحل پ

 در آب فرو رفته بود و دیگر

توان رسیدن به اسكله نداشت، ولي کارگری سیاه پوست به کمك دخترك شتافت و او را روی دست 

 گرفت و به اسكله رساند. چنان

ي، یخیس شده بود که فلورنتینو آریزا او را نشناخت. البته رشد و بلوغ فرمینا دازا در این عدم شناسا

 .بي تأثیر نبود

فرمینا دازا پس از ورود به خانه که مدت زیادی کسي در آن زندگي نكرده و در نتیجه بسیار کثیف 

 شده بود، به کمك خدمتكاری

 .سیاه پوست به نام گاال پالسیدیا، همه جا را به دقت تمیز و مرتب کرد

محله برده نشین به آنجا رساند تا  خدمتكار با شنیدن خبر بازگشت لورنزو دازا و دخترش، خود را از

 خانه را برای زندگي آنها آماده

کند. فرمینا دیگر آن دختر بي دست و پا و مظلوم گذشته نبود، بلكه تبدیل به زني جوان و الیق شده 

 .و عشق به او، نیرو داده بود

مي ترسید و مصممانه گرد و خاك و تارهای عنكبوت را از در و دیوار مي زدود. دیگر از پدرش ن

 احساس مي کرد شهامتي بي نظیر

پیدا کرده است و مي تواند دنیا را با اشاره انگشت خود تكان بدهد. شب هنگام که بر سر میز بزرگ 

 غذاخوری نشسته بودند، لورنزو

به طور رسمي اداره امور خانه را به دخترش سپرد. این کار را چنان انجام داد که انگار مراسمي 

 .جا مي آورد مذهبي را به

 !ـ من کلیدهای زندگي را به تو باز مي گردانم
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فرمینا که هفده سالگي را پشت سر گذاشته بود، دست پدرش را فشرد و با این رفتار ، آگاهانه این 

 مسؤولیت را پذیرفت. مي دانست

 .از این آزادی مي تواند برای رهاسازی پرنده عشق، استفاده کند

اب برخاست، برای نخستین بار، پس از بازگشت به خانه، دچار ناامیدی و روز بعد، هنگامي که از خو

 یأس شد. پنجره را گشود و به

بیرون نگریست. همچنان باران مي بارید. پارك کوچك با همان مجسمه بدون سر، و نیمكتي که 

 فلورنتینو آریزا روی آن مي نشست

ك دیگر محبوب خود را دور از دسترس و کتاب شعر مطالعه مي کرد، در برابرش قرار داشت. دختر

 نمي دانست، بلكه او را شوهر

آینده و مالك جسم و روحش مي دانست. احساس مي کرد فرصتهای زیادی را به دلیل دور بودن از 

 .فلورنتینو از دست داده است

زندگي را به خوبي درك مي کرد و با سختیهای آن آشنا شده بود. خداوند شعله عشق را در قلبش 

 نسبت به فلورنتینو شعله ور کرده

بود، ولي از اینكه محبوب را در پارك نمي دید، احساس شگفتي و ناامیدی مي کرد. مرد جوان همواره 

 حتي روزهای باراني نیز روی

نیمكت مي نشست و به انتظار مي ماند. نخست اندیشید شاید مرده باشد، لحظاتي از این فكر، بر خود 

 متوجه لرزید، ولي خیلي زود

شد چه احمقانه اندیشیده است، زیرا به یاد آورد که همین دو روز پیش با هم توسط تلگراف و نامه در 

 تماس بودند و او زمان

بازگشتشان را به همین وسیله اطالع داده بود. البته فراموش کرده بودند در نامه هایشان، نحوه 

 برقراری ارتباط را پس از بازگشت،

 .تعیین کنند

یت این بود که فلورنتینو آریزا نمي دانست آنها به خانه باز گشته اند، زیرا در اسكله نتوانسته بود واقع

 دخترك را بشناسد. مدتي بعد،

یعني روز دوشنبه مسؤول دفتر پستي ریو هاچا به او اطالع داد که آنها روز جمعه حرکت کرده و رفته 

 اند، همان شب خانه را از

 .رفت و مشاهده کرد که چراغ یكي از اتاقها روشن و سپس خاموش شدمسافتي دور زیر نظر گ

آن شب به خانه رفت و تا صبح نخوابید. احساسي همچون نخستین روزهای عاشق شدن داشت. 

 ترانزیتو آریزا با بانگ خروسها از
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خواب برخاست و چون پسرش را ندید، نگران شد. نیمه شب او را دیده بود که به حیاط مي رفت. 

 الفاصله به جستجو مشغول شد ،ب

ولي فلورنتینو را نیافت. مرد جوان به اسكله رفته و تا دمیدن سپیده، به خواندن ترانه ها و اشعار 

 عاشقانه برای باد و دریا پرداخته

بود. در ساعت هشت صبح، در کافه پاروکیا حضور یافت، بر سر میزی نشست و به این اندیشه فرو 

 رمینا دازارفت که چگونه برای ف

پیام خوش آمد گویي بفرستد. ناگهان با مشاهده فردی که از آنجا مي گذشت، قلبش از جا کنده شد و 

 .بر خود لرزید

فرمینا دازا همراه خدمتكار سیاه پوست و سبدهایي که در دست داشتند، در میدان بزرگ مقابل 

 کلیسا حضور داشتند. برای نخستین

درسه مي دید. بسیار بلند قامت ، زیبا، و متین شده بود. گیسوان بار، محبوبش را بدون روپوش م

 بلندش را روی شانه چپ ریخته بود

و دیگر شباهتي به دوران مدرسه و پیش از بلوغ نداشت. فلورنتینو آریزا چنان شگفت زده شده بود 

 که توان برخاستن از روی

از کافه بیرون دوید که فرمینا دازا در  صندلي و رفتن به دنبال محبوب نداشت. لحظه ای نیرو گرفت و

 .پیچ میدان ناپدید شده بود

به آرامي و بدون اینكه دیده شود، به تعقیب آنها پرداخت. از شیوه راه رفتن یا به عبارت بهتر، 

 .خرامیدن فرمینا، غرق در لذت شد

مي رفت. در  دخترك بي توجه به اطراف، با سادگي ویژه خود، از میان مردم مي گذشت و به پیش

 همان حال، گاال پالسیدیا با

سبدهای سنگیني که در دست داشت، به دیگران تنه مي زد و برای رسیدن به ارباب مي کوشید. 

 فرمینا دازا در گذشته برای خریدن

اجناس، همواره با عمه اش به بازار مي آمد، ولي مقدار اجناس خریداری شده آنها معموالً بسیار کم 

 نزو دازا مسؤولیتبود زیرا لور

خریدن وسایل مورد نیاز را بر عهده داشت و از مبلمان منزل تا خوراکیها، و حتي لباس ساکنان خانه 

 را نیز خود انتخاب مي کرد و مي

خرید. بنابراین فرمینا دازا از اینكه برای نخستین بار به بازار آمده بود و حق انتخاب کردن و خریدن 

 یشداشت، کاری که از آرزوها

 .در دوران نوجواني به حساب مي آمد، خوشحال و راضي بود
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دخترك در حال پیشروی توجهي به اصرار مارگیران که مي کوشیدند معجون عشق ابدی بفروشند؛ 

 به التماس گدایاني که در پیاده

رو ها دراز کشیده بودند و از دست و پایشان خون جاری بود؛ و به سرخپوستي دروغین که تالش مي 

 د تمساحي دست آموز راکر

عرضه کند، نداشت. در مسیر حرکت، وسایل الزم را به دقت بر مي گزید، به فروشگاههایي که اجناس 

 حراجي داشتند مي رفت و

وسایلي را که مي خواست، بر مي داشت. انواع لباسهای بلند ابریشمي را مي پوشید، خود را به شكل 

 کولیها در مي آورد و در برابر

واری مي ایستاد تا به ظاهر عجیب و غریب خود بخندد. به موهایش شانه نصب مي کرد و آینه دی

 بادبزني رنگي بر مي داشت و خود

را باد مي زد. در فروشگاهي که مواد غذایي وارداتي مي فروخت، بشكه ای حاوی شاه ماهیهای 

 نمكسود دید، سرپوش آن را برداشت

 .ران خردسالي افتاد که در سان خوان دالسیه ناگا گذرانده بودو از استشمام رایحه ماهیها به یاد دو

نوعي سس را هم چشید که مزه شیرین بیان مي داد . دو شیشه از آن را برداشت. دو بسته کشمش 

 بي دانه خرید و سپس به ادویه

فروشي رفت و مریم گلي و پونه کوهي را کف دستش آسیاب کرد تا رایحه آنها را استشمام کند. 

 داری گل میخك، زنجبیل ومق

برگ خشك شده اوکالیپتوس هم خرید. در فروشگاه لوازم آرایشي و بهداشتي فرانسوی، چند صابون 

 دستشویي انتخاب کرد و

فروشنده آخرین عطر وارد شده از پاریس را پشت گوش مشتری خوشحال مالید و یك عدد قرص به 

 او داد که بوی زننده سیگار را

 .از بین مي برد

رمینا دازا در موقع انتخاب و خرید اجناس، زیاد معطل مي کرد، ولي در انتخاب وسایل الزم و ف

 ضروری، کارها را با سرعت انجام مي

داد. همان روز چیزهایي هم برای فلورنتینو آریزا خرید. پارچه برای شلوار و چلوار برای مالفه های 

 شب زفا ف که مي دانست روز

ن عرق کرده آنها را به خود خواهد گرفت و لذت ابدی به آنا خواهد بخشید. بعد از عروسي رایحه بد

 در هنگام خریدن اجناس، چانه

مي زد تا با کمترین پول بهترین اجناس را صاحب شود. بهای کاالها را با سكه های طال مي پرداخت و 
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 مغازه داران زماني که آنها روی

 .دند، از شنیدن صدایشان لذت مي بردندپیشخوان فروشگاه به منظور آزمایش مي چرخان

فلورنتینو آریزا از دور مراقب بود. مي دید که دخترك چه چیزهایي مي خرد. گاهي از فرصت استفاده 

 مي کرد و به اندازه ای نزدیك

مي شد که مي توانست اجناس خریداری شده را در داخل سبدی که در دست خدمتكار سیاه پوست 

 ز چنان ازبود، ببیند. یك بار نی

نزدیك فرمینا دازا گذشت که رایحه عطر او را استشمام کرد. فرمینا دازا که با سری باال گرفته تنها به 

 جلو مي نگریست، نتوانست او

را ببیند. از نظر فلورنتینو آریزا، دخترك چنان زیبا و متفاوت بود که نمي دانست چرا دیگران با 

 مشاهده رفتار، شنیدن صدای کفشها،

سری زیبا، گیسوان مواج، و لبخند او، مثل خودش دیوانه نمي شوند. مرد جوان علیرغم لذت بردن رو

 از این منظره، جرأت پیش

آمدن نداشت. در واقع مي ترسید مبادا آن حالت طبیعي را بر هم بزند. هنگامي که دخترك به گذر 

 طاقدار رسید، فلورنتینو آریزا

وطه، او را گم کند. در آن گذر، عریضه نویسان مي نشستند و اندیشید که ممكن است در شلوغي مح

 .به کار مشغول مي شدند

فرمینا دازا و همكالسیهایش بر این باور بودند که این گذر، مكاني شایسته برای دختران و زنان جوان 

 و محجوب نیست. این گذر در

ها و گاریهای کوچكي که االغ  واقع سالن طاقداری در کنار میداني کوچك بود و درشكه ها ، کالسكه

 آنها را مي کشید، فضا را پر سر

و صدا و شلوغ مي کردند. نام گذر عریضه نویسان از دوران استعمار به آنجا داده شده بود. همان 

 هنگامي که عریضه نویسان به

تریان بي تدریج با جلیقه ها، آستینهای کش زده و پارچه ای روی آنها، به آنجا آمدند و در انتظار مش

 سواد ماندند تا با دریافت

 .دستمزدی اندك، برایشان نامه بنویسند

عالوه بر نامه های عاشقانه برای دلدادگان، کارهای دیگری از جمله نوشتن مقاله، شكایت، عرض حال، 

 شهادت نامه، و کارتهای

، بلكه تبریك و تسلیت نیز انجام مي دادند. عریضه نویسان، موجب بدنامي آن گذر نبودند

 فروشندگان دوره گرد اجناس قاچاق،
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تصاویر مستهجن، کرمهای شهو ت انگیز، روغن سوسمار، و وسایل جلوگیری از بارداری، در آن محل 

 رسوایي به بار مي آوردند. این

 .اجناس معموالً با کشتي از اروپا به آن بندر وارد مي شد و مشتریان زیادی هم داشت

ر از حرارت تند خورشید، در ساعت یازده، به گذر طاقدار پناه برد و به مكاني فرمینا دازا به منظور فرا

 رسید که پسر بچه ها،

کفشهای رهگذران را واکس مي زدند. در کنار آنها، پرنده فروشان، فروشندگان کتابهای دست دوم، 

 پزشكان جادوگر و شیریني

 :خراش فریاد مي زدندفروشان دوره گرد حضور داشتند که این آخریها، با صدای گوش

 !ـ برای معشوق بهتر از قند و عسل، شیریني ببر

فرمینا دازا بي تفاوت از کنار آنها گذشت و اجناس موجود در یك فروشگاه نوشت افزار، به ویژه 

 .مرکبهای آن، نظرش را جلب کرد

ت و مأیوس مرکب قرمز، برای نوشتن نامه های عاشقانه؛ مرکب سیاه ، برای نوشتن نامه های تسلی

 کننده؛ مرکب فسفردار که خطوط

نوشته شده با آن ، شبها در تاریكي قابل رؤیت بود؛ و مرکب نامرئي که تنها بر اثر تماس با گرما، ظاهر 

 مي شد. دلش مي خواست

همه آنها را داشته باشد تا بتواند فلورنتینو آریزا را سرگرم و دچار شگفتي کند. ولي پس از تفكر 

 کدام را انتخاب نكرد فراوان، هیچ

و به سراغ مرکبي طالیي رنگ رفت. آنگاه شیریني خرید. از هر نوع، شش عدد را برگزید. موی 

 فرشته، شكالت زر ورق دار، نان

خامه ای، شیریني کنجد دار، شیریني نشاسته ای، شیریني ژاپني، و شیریني ملكه، همه آنها را در 

 سبدی گذاشت که در دست

وست بود. هجوم مگس ها و بوی عرق بدن رهگذران، حالش را منقلب مي کرد. در خدمتكار سیاه پ

 همان حال زني سیاه پوست و

خوش برخورد که روسری رنگارنگي بر سر داشت، پیش آمد و تكه ای آناناس را با نوك کارد به او 

 تعارف کرد. فرمینا دازا آناناس

خت و ناگهان بر جای خود خشك شد. از پشت را برداشت و به دهان گذاشت. نگاهي به اطراف اندا

 سر، صدای فلورنتینو آریزا را

 :شنید، صدایي که تنها خودش آن را مي شناخت

 .ـ اینجا مكان خوبي برای حضور الهه تاجدار نیست
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همچون صاعقه زدگان به عقب نگریست و در مسافتي بسیار نزدیك، جواني را با شیشه های بزرگ 

 لبان به عینك، چهره ای کبود و

هم فشرده دید. نخستین بار در میان مردمي که در کلیسا برای عبادت گرد آمده بودند، او را با همان 

 حالت دیده بود. به جای اینكه

نیروی عشق، او را از خود بیخود کند، ناگهان احساس کرد چه اشتباه بزرگي مرتكب شده است. با 

 درماندگي اندیشید که چگونه

ن موجود حقیر و زشتي را به عنوان عشق در دل خود جای دهد و با سماجت، توانسته است چنی

 دوراني چنین طوالني، امیدوار به

 وصال او باشد؟

 :لحظاتي بعد، این عبارت را بي اختیار بر زبان آورد

 !ـ آه ، خدای من. مرد بیچاره

تش و برود، ولي فرمینا دازا، دسفلورنتینو آریزا کوشید لبخند بزند، کالمي بر زبان براند، یا به دنبال ا

 را تكان داد، او را از خود دور

 :کرد، از زندگي خود راند و ناامیدانه گفت

 !ـ نه! ... لطفاً فراموش کن

بعد از ظهر آن روز، هنگامي که لورنزو دازا در خواب نیمروزی به سر مي برد، فرمینا دازا نامه ای در دو 

 سطر نوشت و گاالپالسیدیا

 :رساندن آن به فلورنتینو آریزا روانه کرد. متن نامه چنین بودرا برای 

 » ...امروز که تو را دیدم، فهمیدم آنچه میان ما وجود داشت، توهمي بیش نبود «

گاال پالسیدیا غیر از آن پیام، حامل همه تلگرافها ، نامه های عاشقانه، و شعرهای فلورنتینو بود و از 

 مرد جوان خواست نامه ها ،

ایای فرمینا دازا، کتاب دعای عمه اسكوالستیكا، برگهای خشكیده، پارچه ردای سان پدرو کالور، هد

 مدالهای قدیسان، و گیسوان بافته

 .و بریده شده پانزده سالگي را که با روبان مدرسه بسته بود، پس بدهد

رد نامه ای را برای فلورنتینو آریزا از شدت ناراحتي به مرز جنون رسیده بود. به خدمتكار التماس ک

 اربابش ببرد، ولي گاال پالسیدیا

بر طبق دستور فرمینا دازا عمل کرد، تنها نامه ها و هدایای ارسالي را گرفت و خواهش جوان را 

 نپذیرفت. فلورنتینو آریزا باز هم

ا بدهد ت التماس کرد که غیر از گیسوی بافته فرمینا دازا همه نامه ها و هدایا را خودش بیاورد و تحویل
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 بتواند چند کلمه با او حرف

بزند، ولي باز هم گاال پالسیدیا این تقاضا را رد کرد. با این حال، گیسوان دخترك را به خدمتكار سیاه 

 .پوست نداد

ترانزیتو آریزا با مشاهده حالت دگرگون شده پسرش، غرور را کنار گذاشت، نزد فرمینا دازا رفت و 

 خواهش کرد تنها پنج دقیقه

 ...به

فلورنتینو اجازه حرف زدن بدهد. دخترك با شرایطي این تقاضا را پذیرفت . فلورنتینو پشت در خانه 

 فرمینا دازا حاضر شد ، بدون

اینكه داخل خانه دعوت شود. بدون اینكه اجازه نشستن به او بدهند و بدون مشاهده کوچكترین 

 اثری از نرمش و گذشت ،

 .وش دادحرفهایش را زد و دخترك نیز گ

دو روز بعد فلورنتینو آریزا پس از مشاجرا ای سخت با مادرش ، گیسوان بریده شده فرمینا دازا را از 

 درون قاب شیشه ای آویخته

به دیوار اتاقش بیرون آورد ، آن را همچون هدیه ای تبرك یافته در قوطي مخملي دارای نخ های 

 طالیي گذاشت ، به دست ترانزیتو

 .نه خانه صاحبش کردداد و او را روا

از آن لحظه به بعد علیرغم فرصت های فراواني که فلورنتینو آریزا به دست آورد ، هرگز موفق به 

 دیدار زن در شرایط رو در رو و

بدون حضور دیگران نشد و حرفي با او نزد تا اینكه پس از پنجاه و یكسال و نه ماه و چهار روز در 

 نخستین شب بیوه شدن زن ، بار

 . گر از عشق ابدی خود سخن گفتدی

 3فصل 

دکتر خوونال اوربینو در بیست و هشت سالگي از جمله جوانان ازدواج نكرده ای به شمار مي رفت ك 

 هواخواهان و عشاق زیادی

داشت. پس از اقامتي طوالني در اروپا و مطالعه در علوم پزشكي و جراحي پیشرفته به میهن بازگشته 

 به خاكو از همان لحظه ورود 

وطن ، کارهایي چنان ارزشمند انجام داده بود که نشان مي داد لحظه ای فرصت ها را از دست نداده و 

 اوقاتش را بیهوده تلف نكرده

است . پس از بازگشت بسیار تواناتر از هنگام عزیمت برای تصیل شده بود و رفتاری موقرانه و جدی 
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 داشت. در واقع از میان افرادی

او به خارج رفتند ، کسي در آموزش علوم به اندازه اوربینو سختي نكشید و موفق نبود. که همزمان با 

 حتي در ارائه هنر هایي همچون

رقصیدن و نواختن پیانو ، کسي یارای برابری با او نداشت. . همین ویژگیهای برجسته ، همراه با 

 جذابیت و پشتوانه مالي عالي

ان و اشتیاق آنان برای همراهي با او مي شد. دکتر خوونال خانوادگي موجب جلب نظر و عالقه دختر

 اوربینو نیز در این میان از بخت

انتخاب آنها برخوردار بود ، ولي در عین حال ، همواره پاك و منزه باقي ماند تا روزی که فرمینا دازا را 

 دید و تسلیم بدون قید و

 .شرط رفتار و جذابیت او شد

ي بیماری دچار شده و باور نمي کرد عشق آن دختر در قلبش خانه نخست احساس مي کرد به نوع

 کرده است. در زماني که هدف

اصلي دکتر خوونال اوربینو بهبود بخشیدن به وضعیت شهر بود و این را همیشه و در همه جا اعالم 

 میكرد ؛ هرگز انتظار نداشت

از ظهر یكي از روزهای آخر پاییز ، چنین گرفتار عشق شود. زماني که در پاریس زندگي مي کرد ، بعد 

 دست در دست دختری که

احساسي هم به او نداشت ، در خیاباني زیر درختان گردو قدم مي زدند و به نوای خوش آکاردئون 

 گوش مي دادند. آنها عشاق

دیگری را مي دیدند که آزادانه در خیابانها ، میادین و کوچه های شلوغ یكدیگر را مي بوسند. کسي 

 ر نمي کرد که لحظاتي بهترتصو

از آن روزهای طالیي برای دکتر اوربینو وجود داشته باشد ، ولي هنگامي که در سواحل کاراییب پیاده 

 شد ، دست روی قلبش

گذاشت و قاطعانه به خود گفت که حاضر نیست حتي یك لحظه از زندگي در آنجا را با همه دوران 

 حضور در اروپا عوض کند . هنوز

و بي تجربه تر از آن بود که متوجه شود قلب انسان همیشه خاطرات تلخ را فراموش و  جوان تر

 لحظات خوش را بزرگنمایي میكند و

 .به همین دلیل ناراحتیهای زندگي آدمي ، قابل تحمل مي شود

زماني که به نرده های فلزی و سفید رنگ عرشه کشتي تكیه داده بود و به خاك وطن نزدیك مي شد 

 ان نشسته روی بامها و، پرندگ
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رخت شستن و لباس پهن کردن زنان طبقات پایین اجتماع روی طنابهای ایوانهای مناطق پست و 

 عقب مانده شهر را تماشا میكرد و

 .در مي یافت چه مسئولیت سنگیني بر عهده دارد

.  مي گذشتکشتي حامل دکتر خوونال اوربینو مسیری را انتخاب کرده بود که از میان الشه حیوانات 

 اغلب مسافران به اخل کابینها

پناه برده بودند تا از استشمام بوی مشمئز کننده و آزار دهنده حیوانات مرده ناراحت نشوند. پزشك 

 جوان کت خاکي رنگي دوخته

شده از پشم شتر و جلیقه ای از همان جنس پوشیده بود ، ریشهایش شباهت زیادی به محاسن دوران 

 و جواني پاستور داشت

موهایش را از وسط به دو سوی سرش شانه زده بود . موقرانه گام بر تخته پل گذاشت و در اسكله 

 پیاده شد. به زحمت بغضي را که

گلویش را مي فشرد و ناشي از مشاهده ویراني و نا مساعد بودن اوضاع کشورش بود ، فرو داد و به 

 چند سرباز یونیفرم پوشیده و پا

ارانداز خلوت ، نگهباني مي دادند. مادر و خواهرانش همراه با تني چند از برهنه نگریست که در ب

 . دوستانش در ساحل منتظر بودند

دوستانش ظاهری آراسته داشتند، ولي به نظر او کسالت آور مي آمدند. زیرا چنان از بحران ناشي از 

 جنگ داخلي حرف مي زدند که

، ولي در صدایشان لرزشي بد که نادرستي  انگار آن را متعلق به کشوری دیگر مي دانستند

 سخنانشان را نشان مي داد. سراسر

زندگي اجتماعي ، به امور دیگران رسیدگي کرده بود ، ولي آثار پژمردگي ناشي از بیوه شدن به تدریج 

 .در چهره اش هویدا مي شد

 : ر نگراني کرددر آن لحظات انگار وجود خود را در کالبد پسرش مي دید و بال فاصله نیز اظها

 چرا پوست بدنت مثل موم رنگ پریده است ؟ -

 :دکتر پاسخ داد

 .مادر جان به خاطر زندگي در اروپاست . آ و هوای پاریس پوست بدن انسان را این طور مي کند -

لحظاتي بعد در حالي که از گرمای هوا رنج مي برد در کالسكه در بسته نشست. استشمام بوی بدی که 

 السكه به داخل مياز پنجره ک

آمد ، غیر قابل تحمل مي نمود. سطح اقیانوس ، رنگ خاکستری داشت . کاخهای قدیمي مارکز ها ، در 

 برابر سیل هر لحظه رو به
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افزایش گدایان ، حالتي تسلیم پذیر داشتند . تشخیص رایحه یاس از بوی گند فاضالب ، مشكل بود. 

 همه چیز را کوچكتر ، فقیرانه

وهبارتر از هنگام عزیمت مي دید . موشهای گرسنه به صورت دسته جمعي در میان انبوه تر ، و انب

 . زباله ها رفت و آمد مي کردند

کالسكه به زحمت از کنار زباله ها راه مي گشود و پیش مي رفت . در مسیر طوالني میان اسكله تا 

 خانه واقع در محله شاهزاده نشین ،

تا موجب زدودن خستگي و رنج سفر شود. در حالیكه احساس نا  چیز با ارزشي به چشم نمي خورد

 امیدی مي کرد ، چهره اش را به

 .سوی دیگر برگرداند تا مادر اشكهایش را نبیند

کاخ نشینان مارکزد کاسالوئرو ، محل اقامت خاندان اوربینو این واقعیت تلخ را هنگامي با همه وجود 

 احساس کرد که از راهرا غم

گذشت و حوض مرمرین ترك خورده ؛ خالي از آب ، و خاك و خاشاك را در حیاط دید . انگیز خانه 

 مارمولك ها در میان بوته های

باغچه ها آزادانه جوالن مي دادند . تعدادی ازسنگهای مرمر از میان سنگفرشها کنده شده بودند و 

 جای خالي آنها به خوبي دیده مي

 .طبقه باال نیز ، اغلب شكسته و خراب شده بودند شد. سنگهای منتهي به اتاقهای اصلي در

پدر دکتر خوونال اوربینو که او هم پزشكي حاذق بود و زندگي فقیرانه ای داشت و مثل طبقات اشراف 

 جامعه نمي زیست ، بر اثر

هجوم بیماری وبا جان داد. همان مرضي که اکثریت مردم آن ناحیه را شش سال پیش به قتل رسانده 

 مرگ پدر خوونال ،بود . با 

انگار خانه هم دیگر روح نداشت. خانم بالنكا مادر خوونال به دلیل اشكهای زیادی که ریخته و ناله 

 های زیادی که کرده بود ، الغر و

نزار به نظر مي رسید . به جای نواختن آالت موسیقي و شرکت در مراسم شادی ، زندگي در انزوا و 

 ودعا و نیاش را برگزیده بود . د

خواهر دکتر خوونال اوربینو نیز علیرغم تمایل طبیعي به پرداختن به کارهای هنری و شرکت در 

 مراسم جشن و سرور ف در

 .گرداب این تغییر و تحول خانگي ، فرو رفته و غرق شده بودند

دکتر خوونال اوربینو در نخستین شب بازگشت ، حتي نتوانست چشم بر هم بگذارد. تاریكي و 

 کم بر خانه ف او را ميخاموشي حا
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ترساند. هر چه دعا مي دانست ، خواند و به دور خود فوت کرد تا عوامل شر و وحشت را دور کند . 

 صدای جیرجیرکي که از در وارد

 چوپان "شده بود ، به گوش مي رسید . زن دیوانه ای که در تیمارستان 

ید که مرد جوان تازه وارد را تا صبح در مجاورت خانه آنها اقامت داشت ، چنان جیغ مي کش» الهي 

 شكنجه داد . صدای آبي که چكه

چكه به درون دستشویي مي ریخت ، چنان طنیني داشت که در سرتاسر خانه ایجاد وحشت مي کرد . 

 پرشهای بلند جیرجیرك ،

ترس مادرزادی از تاریكي ، و احساس حضور روح پدر در خانه ، خواب را به چشمانش حرام کردند . 

 در ساعت پنج بامداد ، صدای

جیرجیرك همراه با بانگ خروسها به گوش مي رسید . و دکتر در همان لحظه اندیشید که تحمل 

 اقامت حتي یك روز را دروطن

ویران شده ندارد . ولي طولي نكشید که مهرباني افراد خانواده ، گردشهای روزهای یكشنبه ، و توجه 

 دختران جوان ، تلخي

تین شب اقامت را از بین بردند . به تدریج به گرمای هوا ، فضای آلوده به نمك ماه ماجراهای نخس

 اکتبر ، بوی تند موجود در منطقه ،

قضاوتهای عجوالنه دوستان ، و قول و قرارها و سخنان دلگرم کننده آنها عادت کرد و تسلیم آیینهای 

 رایج در آنجا شد . خیلي زود

با رویدادهای محیط یافت و اندیشید که دنیایش همانجاست .  راهكاری آسان به منظور مواجهه

 دنیایي اندوهبار و عقب مانده که

 . خداوند برایش در نظر گرفته و مسئولیت اصالح آن را بر عهده او گذاشته بود

نخستین کار ، رسیدگي به مطب پدر و انتخاب آن به عنوان محل کار بود . میز و صندلي چوبي قدیمي 

 سته ساختو نیمه شك

انگلستان را که در هنگام نشستن ، ناله مي کردند ، دور نینداخت . همه کتابها و رساله های مربوط به 

 علوم پزشكي و آکادمي سلطنتي

را به اتاق زیر شیرواني برد و جای خالي آنها را با کتابهای جدید فرانسوی پر کرد . عكسهای رنگ 

 باخته را همراه با تابلوسوگند نامه

راط که با حروف گوتیك نوشته شده بود ، از روی دیوارها برداشت . تنها عكس پزشكي در حال بق

 نبرد با مرگ که روی بدن برهنه

زني خم شده بود ، همراه با تنها مدرك پزشكي پدرش به دیوار آویخته مانده بود . در کنار آنها ، 
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 مدارك و گواهینامه های گوناگوني

 . ای مختلف با نمره های درخشان گرفته بودرا آویخت که از دانشگاهه

تالش زیادی کرد تا آخرین کشفیات پزشكي را در بیمارستان میزری کوردیا به نمایش بگذارد ، ولي 

 کار آساني نبود ، زیرا در برابر

شور و اشتیاق جواني و خدمت او ، پزشكان طرفدار شیوه های سنتي ، با سماجت ، از خرافات دوران 

 . روی مي کردندباستان پی

خرافاتي چون قرار دادن پایه های تختخواب بیماران در کاسه های پر آب به منظور جلوگیری از باال 

 آمدن بیماری و رسیدن به بستر

یا پوشیدن لباس مناسب و دستكش چرمي در اتاق عمل ، زیرا برای ضد عفوني کردن ، رعایت  .

 سلیقه و زیبایي ، از ضروریات به

د . آنها نمي توانستند بپذیرند که پزشكي جوان و تازه از راه رسیده بخواهد ادرار بیماری شمار مي آم

 را آزمایش کند تا متوجه شود

که مرض قند دارد یا نه و از چارکوت و تروسئو چنان حرف بزند که که انگار هم اتاقي او بوده اند . در 

 کالسهای درس همواره به

ا را گوشزد و در عوض پیشنهاد مي کرد از شیافهای تازه اختراع دانشجویان خطرات تزریق واکسنه

 شده استفاده کنند ، توصیه ای که

همه دانشجویان را دچار حیرت و شگفتي مي کرد . به همه چیز به حالت ستیزه جویانه مي نگریست . 

 روحیه تازه ، شور و شیدایي

سرزمیني که ساکنانش شوخیهای جلف و درپذیرش مسؤولیت اجتماعي ، رفتار موقرانه و متین او در 

 زننده مي کردند ، و همه

کارهای حاکي از پاکدامني و درستكاری او ، موجب نفرت همكارانش مي شد و دوستان و آشنایان 

 . جوانتر را به تمسخر وا مي داشت

هر مي بزرگترین ناراحتي او فقدان نظم و مقررات در شهر به حساب مي آمد . با التماس از مقامات ش

 خواست روی فاضالبهای بر

جای مانده از استعمار اسپانیاییها را که النه موشهای شهر شده بودند ، بپوشانند و به جای آن ، 

 آبگذرهای بهداشتي جدید و

سرپوشیده بسازند که فاضالب را در خلیج خالي نكند ، بلكه به منطقه ای دورتر از شهر ببرد . در 

 رانخانه های ساخته شده در دو

استعمار ، توالتهایي دارای امكانات بهداشتي وجود داشت ، در حال که دو سوم مردم که در مناطق 
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 مجاور مرداب زندگي مي کردند ،

از این امكانات ، بي بهره بودند . تعداد زیادی از آنان ، مدفوعشان را در زمینهای روباز تخلیه مي 

 کردند که در گرمای ناشي از تابش

، خشك مي شد و توسط باد به اطراف مي رفت و سایر مردم بي آنكه متوجه باشند ، نور خورشید 

 غبارهای ناشي از آن را به درون

ششهایشان مي فرستادند . دکتر خوونال اوربینو تالش زیادی کرد تا دوره آموزش همگاني و اجباری 

 کوتاه مدتي را برگزار کنند و به

ند چگونه مي توانند در خانه هایشان توالتهای بهداشتي ساکنان و شهر و نواحي اطراف یاد بده

 بسازند . شورای شهر را زیر فشار

گذاشت تا زباله های شهر را در زباله دان قدیمي که نزدیك شهر واقع و با گذشت سالیان دراز تبدیل 

 به لجنزار و منبع آلودگي شده

شهر بسوزانند و خاکستر کنند . همچنین از بود ، نریزند و به جای آن ، زباله ها را در مكاني دور از 

 ناسالم بودن آب آشامیدني شهر

 . آگاه بود و ساختن کانالي برای هدایت آب ، یكي از آرزوهایش به شمار مي رفت

متأسفانه افرادی که مخالف این طرح بودند در زمره کساني به حساب مي آمدند که خودشان آب 

 انبارهای زیرزمیني داشتند و آب

انهای ساالنه را در آنها مي انباشتند تا به مردم بفروشند یا بنوشانند .از جمله وسایل ضروری خانه بار

 ها در آن دوران ، تشت چوبي

برای جمع آوری آب باران بود . آب از درون صافي سنگي این تشتها مي گذشت و به درون خمره های 

 سفالین مي رفت . این خمره

ر داشتند که آب را خنك نگه مي داشتند . مزه آن بسیار خوب و ها در درون چاهي تاریك قرا

 . همچون آب چشمه های جنگل بود

البته دکتر خوونال اوربینو ، تنها به زالل و خنك بودن آن توجه نمي کرد ، بلكه به این امر مي 

 اندیشید که کرمهای آبزی کوچك ، در

ودش در دوران کودکي ، شاهد حضور این چنین خمره هایي ، بیشتر و بهتر پرورش مي یابند . خ

 خزندگان بود ، ولي در آن زمان

تحت تأثیر افسانه هایي بود که در مورد کرمهای زیبا نقل مي شد و حكایت از این داشت که این 

 موجودات خارق العاده ، در عمق

 . مي کنند آبها به دنیا مي آیند ، عاشق دختران جوان مي شوند ، و برای این عشق ، انتقامجویي
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دکتر اوربینو خود شاهد یكي از انتقامجوییها با توجه به ویرانیهای ایجاد شده در خانه الزارا کنده بود 

 . الزارا کنده ، خانم آموزگاری

بود که روزی بر علیه این خزندگان سخناني ناگوار بر زبان آورد و آنان را افسانه و خرافات خواند . 

 خوونال به چشم خود مسیر

س شده حرکت آنها را در خیابان دیده و کوهي از سنگ و کلوخ را که سه شبانه روز به سوی خانه خی

 خانم آموزگار پرتاب مي شد و

شیشه پنجره ها را مي شكست ، مشاهده کرده بود . سالهای زیادی گذشت تا متوجه شد که این 

 کرمهای آبزی نخست به صورت

از صافي تشت چوبي بگذرند و به داخل خمره های سفالین  الروهایي هستند که به آساني مي توانند

 . بروند

سالیاني طوالني تصور مي شد که دلیل ابتالی اکثر مردان شهر به فتق بیضه ، همین آبهای جمع شده 

 در خمره هاست ، ولي در عین

اد در د ، بحال همه کساني که مبتال به این بیماری بودند ، به جای شكایت ، سرشان را باال مي گرفتن

 غبغب مي انداختند و آن را به

عنوان نشانه ای از افتخار ملي به یكدیگر نشان مي دادند . دکتر خوونال اوربینو در دوران کودکي 

 بارها در هنگام عبور از کنار خانه

 مها ، مرداني را مي دید که بیضه هایشان را باد مي زنند ، انگار کودکي را به خواب فرو مي برند . مرد

 آن زمان بر این باور بودند که

فتق همچون پرنده ای غمگین در شبهای بلند ، سوت مي زند و اگر در نزدیكي آن پر الشخوری را 

 آتش بزنند ، از درد به خود مي

پیچد . با این حال کساني که فتق داشتند ، بزرگي بیضه هایشان را دال بر نیروی مردانگي مي 

 ینو پس ازدانستند . دکتر خوونال اورب

بازگشت به میهن ، دالیل علمي این بیماری را مي دانست و از خرافي بودن باورهای مردم آگاهي 

 داشت ، ولي دانش او نمي توانست

اعتقادات آنها را از بین ببرد و به همین دلیل با پیشنهاد او برای تصفیه آب آشامیدني ، به شدت 

 مخالفت مي کردند . آنها مي

 . چار فتق نشوندترسیدند دیگر د

آب آشامیدني آلوده ، تنها درد مشغول کننده افكار دکتر خوونال اوربینو نبود . عدم رعایت اصول 

 بهداشتي در اسكله عمومي نیز
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موجب آشفتگي ذهن او مي شد . یكي از مسافران سرشناس آن دوران ، این اسكله را شلوغ ترین 

 محل دنیا نامیده بود . همیشه در

ای فراوان ، سرو صدای زیاد ، و همچنین زباله های بسیار به چشم مي خورد . از بین بردن آنجا کااله

 زباله ها تنها با اتكای به جذر و

مد دریا انجام مي گرفت . ولي پس از مدتي ، خلیج زباله ها را به خشكي باز مي گرداند . آشغالهای 

 کشتارگاه شهر ، همچون روده و

ا ریخته مي شد . خونابه ها ی آنها روی آب شناور مي ماند و زیر نور پوست حیوانات نیز به دری

 خورشید منظره ای تهوع آور ایجاد

مي کرد . الشخورها ، موشها و سگهای ولگرد بر سر به دست آوردن تكه ای از این آشغالها ، با هم 

 جدال مي کردند . در دکه های

اهي را روی حصیرهایي بر زمین مي گستراندند . گوناگون ، انواع گوشت حیوانات از جمله گوزن و م

 فروشندگان سبزی نیز سبزی

های تازه را به مشتریان عرضه مي کردند . دکتر اوربینو قصد داشت همه محوطه را بهداشتي کند و از 

 جمله اینكه کشتارگاهي در

ر همانند آنچه دمكاني دیگر بسازد و بازاری سرپوشیده با فروشگاههایي دارای ویترینهای شیشه ای 

 . بارسلون دیده بود ، ایجاد کند

همان فروشگاههایي که انسان با مشاهده مواد غذایي که بسیار تمییز و زیبا بودند ، حیفش مي آمد 

 آنها را بخرد و بخورد . ولي حتي

همكاران نوگرای او هم چنین اندیشه ای را تحقیر مي کردند . ساکنان آن شهر زندگي را به فخر 

 ي در مورد خود و نیاکانشانفروش

مي گذراندند و آثار باستاني را به رخ خود و دیگران مي کشیدند ، زیبایي شهر را مورد ستایش قرار 

 مي دادند و فداکاریهای

قهرمانان ملي را ارج مي نهادند . ولي چشمانشان برای مشاهده فرسودگیهای ناشي از گذشت اعصار 

 و معایب بهداشتي ، دید کافي

شت . دکتر اوربینو نیز مثل آنان شهر را دوست داشت ولي واقعیتهای آشكار و پنهان را باهم مي ندا

 . دید

 : او مي گفت

چهارصد سال است که ما نسل به نسل این شهر را مي سازیم ، ولي نتوانسته ایم آن گونه که  -

 . شایسته است ، به آن رسیدگي کنیم
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 . ایي خواهد شداگر بخواهیم ، شهرمان جای بسیار زیب

البته همه مي کوشیدند تا جایي که مي توانند ، کارهایي انجام بدهند . بیماری وبا از یازده هفته پیش 

 افراد بسیاری را در آنجا قرباني

کرده بود . اجساد افراد متشخص و وابسته به طبقات باالی اجتماع را ، زیر سنگفرشهای کلیسا ، در 

 یساکنارجسد اسقفها و اعضای کل

به خاك مي سپردند . اجساد مردمي که از طبقه متوسط به حساب مي آمدند در صومعه ها دفن مي 

 شد و اجساد فقرا و افراد طبقه

پایین اجتماع را روانه گورستانهای عمومي دوران استعمار مي کردند که بر فراز تپه ای ساخته شده 

 بود و رودخانه ای خشك با پلي از

از شهر جدا مي کرد . یكي از شهرداران خوش ذوق دستور داده بود این عبارت سنگ و آهك ، آن را 

 را روی سنگي بر فراز پل حك

 . » محل نگهداری استخوان مردگان« کنند : 

دو هفته از آغاز شیوع وبا مي گذشت که گورستان عمومي پر شد . در کلیساها نیز علیرغم جمع 

 آوری استخوانهای پوسیده و قدیمي

ل آنها به محل ویژه نگهداری مردگان ناشناس ، باز هم جایي برای خاکسپاری موجود نبود . و ارسا

 هوای داخل کلیسای بزرگ از

بوی برخاسته از مردابهای شكافدار پر شد و درهای مردابها را سه سال بعد و هنگامي گشودند که 

 فرمینا دازا پس از انجام مذهبي ،

بار دید . در هفته سوم شیوع وبا ، حیاط و اطراف صومعه سانتاکالرا  فلورنتینو آریزا را برای نخستین

 پر از مقبره شد . بنابراین تصمیم

گرفتند باغ میوه ای را که در جوار صومعه بود و دو برابر گورستان عمومي وسعت داشت ، تبدیل به 

 گورستان کنند . مقبره ها را نیز

ن را در سه طبقه روی هم جای دهند . این کار را چنان عمیق حفر کردند که مي توانستند مردگا

 بدون استفاده از تابوت و عجوالنه

انجام مي دادند . ولي طولي نكشید که این کار متوقف شد ، زیرا خونابه های اجساد از زمین مجاور 

 بیرون مي زد و بر آلودگي محیط

ی دور از شهر که مدتي بعد وقف مي افزود . بنابراین مردگان را به مزرعه ای متروك و در فاصله ا

 دانشگاه شد ، حمل و در آنجا رها

 . کردند
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از زمان شروع وبا ، هر پانزده دقیقه یك بار ، توپي در پادگان شهر شلیك مي شد ، زیرا مردم معتقد 

 بودند دود و بوی باروت ، هوا

ون هم فقیر بودند و را پاك و ضد عفوني مي کند . وبا درمیان سیاهپوستان بیشتر شیوع داشت ، چ

 هم تعدادشان زیاد بود . البته این

 . بیماری خطر ناك به رنگ پوست افراد توجهي نداشت و سوابق آنان را هم در نظر نمي گرفت

بیماری با همان سرعتي که آغاز شده بود ، از بین رفت . هرگز تعداد صحیح قربانیان به دست نیامد ، 

 نه اینكه کار مشكلي باشد ،

چون نجابت ذاتي اجازه نمي داد مردم به حریم خانواده های داغدیده نفوذ کنند و درد آنان را با  بلكه

 پرسیدن سؤاالت به ظاهر

 . بیهوده ، افزایش دهند

دکتر مارکو آئورلیو اوربینو ، پدر خوونال در آن دوران هراس آور، هم قهرماني ملي به حساب مي آمد 

 و هم نامدارترین قرباني

وبا . او در دستورالعملي رسمي روشي برای درمان عمومي طراحي کرد و به اجرا گذاشت . در  بیماری

 امور اجتماعي شرکت فعال

داشت و در سخت ترین لحظات همه گیری وبا ، چنان لیاقت و شایستگي از خود نشان داد که مردم 

 غیر از او هیچ مقام باالتری را به

دکتر خوونال اوربینو با مطالعه وقایع آن دوران ، تأکید کرد که رسمیت نمي شناختند . سالها بعد ، 

 دستورالعمل ارائه شده توسط

پدرش ، به مراتب مؤثرتر از روش علمي بوده و توانسته است بیشتر از روشهای درماني علمي ، در 

 پیشگیری از وبا و جلوگیری از

ت پدرش پشتیباني نمي کرد ، ولي در کشته شدن مبتالیان ، تأثیر گذار باشد . هر چند از اشتباها

 ضمن شایستگي و لیاقت او را نادیده

 . نمي گرفت و به همین دلیل نام او را در ردیف رزمندگاني قرار داد که افتخاراتش بیشتر از آنها نبود

دکتر مارکو به اندازه کافي زنده نماند تا نتایج پرشكوه راهكارهای خود را ببیند . هنگامي که نشانه 

 ای بیماری وبا را در خویشتنه

یافت که بارها در دیگران دیده و متأسف شده بود ، حتي نكوشید مقاومتي نشان دهد ، بلكه تنها 

 خود را منزوی کرد تا به دیگران

سرایت نكند . او به خواست خود در یكي از اتاقهای بیمارستان میزری کوردیا زنداني شد و به توصیه 

 ادهای سایر پزشكان و افر

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  157  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

خانواده برای گشودن در ، وقعي ننهاد و از همان اتاق نامه ای سرشار از عبارات عاشقانه برای همسر و 

 فرزندانش نوشت . عباراتي

که به وضوح نشان مي داد تا چه اندازه به زندگي عالقه دارد . نامه بیست صفحه ای نوشته شده با 

 خطي نا خوانا که معلوم بود با دستي

ه تحریر در آمده است ، حاکي از پیشرفت سریع بیماری وبا در او بود . طبق وصیت لرزان به رشت

 خودش ، پیكرش را سوزاندند و

خاکستر آن را همراه با خاکستر بسیاری از قربانیان در گورستان شهر به خاك سپردند . حتي 

 دوستان نزدیك نیز در این خاکسپاری

 . حضور نیافتند

بر فوت دکتر مارکو در پاریس به دست پسرش خوونال اوربینو رسید . در سه روز بعد تلگرافي مبني 

 آن هنگام او و رفقایش برسر

 : میز غذا نشسته بودند . خوونال جام شراب را به یاد پدر باال برد و نوشید و اظهار داشت

 ! مرد خوبي بود -

د ، مورد سرزنش قرار داد و به سالها بعد خوونال خود را به دلیل اعمال ناشیانه ای که انجام داده بو

 این نتیجه رسید که برای

نگریستن ، واقعیت را نادیده گرفته است . سه هفته پس از دریافت تلگراف ، رونوشت نامه پدرش 

 رسید و مجبور شد واقعیت را

 بپذیرد . ناگهان چهره مردی را در برابر خود دید که بیشتر از دیگران او را مي شناخت . مردی که او

 را پرورش و آموزش داده و با

مادرش سي و دو سال زندگي کرده بود . تا آن لحظه دکتر خوونال اوربینو و سایر افراد خانواده تصور 

 مي کردند که مرگ نوعي بد

اقبالي است که گریبان همه را مي گیرد و برای پدر ، مادر ، همسر ، خواهر ، برادر ، و فرزند دیگران 

 گز بهرخ مي دهد ، ولي هر

 . سراغ او و خانواده اش نمي آید

نامه دکتر مارکو ، بیشتر از مرگش ، موجب ایجاد تحول در روحیه خوونال شد و حضور مرگ را به او 

 نشان داد . به یاد آورد که در

نه تا یازده سالگي نیز نشانه های نخستین مرگ را در وجود پدرش دیده بود . در بعدازظهر روزی 

 در مطب نشسته باراني با پدرش

بودند . خوونال روی موزاییك با گچ نقاشي مي کشید و مارکو زیر نوری که از پنجره به درون مي تابید 
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 ، نشسته بود و کتاب مي

خواند . دکمه های جلیقه اش باز بودند . ناگهان پدر دست از مطالعه برداشت و با چوبي که دسته ای 

 نقره ای و کوچك داشت ،

ن پشتش کرد . چون موفق نشد سر چوب را به نقطه خارش برساند ، از پسرش شروع به خاراند

 خواست با ناخنهایش جای ورم

کرده را بخاراند ، هنگامي که خوونال کوچك مشغول این کار شد احساس کرد که بدن پدرش زنده 

 نیست پدر لبخند محزون زد ، به

 : او نگریست و گفت

 . و سال من برسي ، مرا به خاطر نخواهي آورد اگر امروز بمیرم هنگامي که به سن -

این سخن را بدون دلیل خاصي بر زبان آورده بود . عفریت مرگ لحظاتي در هوای خنك مطب در هوا 

 چرخیده و سپس از پنجره باز

 . بیرون رفته و تنها خاطره آن در ذهن خوونال باقي مانده بود

ن سن و سال پدرش در آن بعد از ظهر رسیده بود بیست سال از آن زمان مي گذشت . خوونال به هما

 . مي دانست شباهتهای زیادی

 . با پدرش دارد و دریافته بود که همچون او ، فاني است

وبا همه افكار خوونال را به خود مشغول ساخته بود . بیشتر از آنچه در دوراني کوتاه در مورد وبا 

 . مطالعه کرده بود ، نمي دانست

کرد سي سال پیش ، همین بیماری موجب مرگ بیشتر از یكصد و چهل هزار نفر در هنوز باور نمي 

 فرانسه ، از جمله پاریس شده

است . پس از مرگ پدر ، انواع وبا را مورد مطالعه قرار داد تا دانش بیشتری به دست بیاورد با اغلب 

 دانشمندان مشهور معاصر که

ند بحث و گفتگو کرده بود . مثل پروفسور آدرین اطالعات زیادی در مورد بیماریهای مسری داشت

 پروست ، پدر رمان نویسان

مشهور . با این حساب هنگامي که به کشور خود بازگشت ، بوی تعفن بار انداز را از مسافت دور 

 استشمام کرد ، لولیدن موشها را در

غلتیدن روی خاکهای آلوده و میان زباله ها و فاضالب روباز دید ، و کودکان را با پاهای برهنه در حال 

 لجنهای کنار خیابانها مشاهده

کرد ، نه تنها به ریشه فجایع پي برد ، بلكه یقین حاصل کرد که بیماریهای مسری هر لحظه ممكن 

 . است به آن منطقه باز گردند
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آن لحظه زیاد دور نبود . در مدتي کمتر از یك سال بعد ، دانشجویان دانشكده پزشكي از دکتر 

 ونال اوربینو خواستند برای درمانخو

یكي از بیماران که لكه هایي آبي رنگ در سراسر بدنش دیده مي شد ، به بیمارستان میزری کوردیا 

 . برود

برای دکتر خوونال اوربینو کافي بود بیمار را از آستانه در اتاق ببیند تا دشمن را بشناسد . خوشبختانه 

 مرد بیمار سه روز پیش با یك

بادباني از کورازائو وارد شده و با پای خود به بیمارستان آمده بود . بنابراین احتمال مبتال کردن کشتي 

 . دیگران از سوی او نمي رفت

با این حال دکتر به همكارانش هشدار داد و به مقامات مسؤول توصیه کرد که بالفاصله مبادی ورودی 

 را زیر نظر بگیرند ، به بنادر

تا منبع شیوع وبا را شناسایي کنند و کشتیهای بادباني آلوده را در قرنطینه نگه  مجاور اطالع بدهند

 دارند . از فرمانده نظامي پادگان

شهر تقاضا کرد فرمان حكومت نظامي ندهند و هر پانزده دقیقه یك بار نیز توپ را شلیك نكنند و 

 مردم را نترسانند . او به شوخي

 : اظهار داشت

رای زماني نگه دارید که لیبرالها مي آیند ، چون ما دیگر در قرون گذشته زندگي باروتهایتان را ب -

 . نمي کنیم

 چهار روز بعد ، بیمار در حالي که کف سفید استفراغ مي کرد ،

درگذشت .در هفته های بعد علیرغم آماده باش همه مقامات نمونه دیگری گزارش نشد .چندی بعد 

 روزنامه دیار یودل کومرسیو

از در گذشت دو کودك بر اثر ابتال به اسهال خوني داد. معلوم شد یكي از آن دو نفر که دختر بچه خبر 

 ای پنج ساله بود مبتال به

بیماری وبا بوده است. پدر و مادر و سه برادر او را در قرنطینه گذاشتند و ساکنان محله انها را تحت 

 مراقبت های شدید پزشكي قرار

او مبتال شد ولي خیلي زود بهبود یافت .سایر اعضای خانواده نیز پس از رفع  دادند .یكي از برادران

 . خطر به خانه بازگردانده شدند

در طول سه ماه بعد از آن یازده مورد دیگر گزارش شد و در ماه پنجم گزارش همه گیری رسید ولي 

 در پایان سال معلوم شد که

ستند که سخت گیری های دکتر خوونال اوربینو دیگر خطر گسترش بیماری وجود ندارد همه مي دان
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 در رعایت بهداشت بیشتر از

اخطار هایي که مي داد معجزه کرده است .از آن به بعد پس از اغاز قرن بیستم بیماری وبا نه تنها 

 امراض بومي آن شهر بلكه

ر نیامد سرتاسر سواحل کاراییب و دره ماگدالنا به حساب مي آمد ولي هرگز به صورت همه گیر د

 .دلیل ساده ای در این مورد وجود

داشت .مقامات محلي هشدار های دکتر خوونال را جدی میگرفتند .دوره ای اجباری برای پزشكان 

 دردانشكده پزشكي برقرار شده

بود که در آن بیماری وبا و تب زرد مورد بررسي قرار مي گرفت .ضرورت پوشاندن فاضالب روباز کامال 

 د بازاریاحساس شد و ایجا

 . در مسافت بسیار دورتر از محل تخلیه زباله ها در دستور کار قرار گرفت

البته در ان دوران دکتر خوونال اوربینو به این فرآیند ها نمي اندیشید و همچون گذشته نه چندان 

 دور فعالیت چنداني نشان نمي داد

یكي از بال هایش به نوعي شكسته شده زیرا در دام عشق دختری به نام فرمینا دازا گرفتار و در واقع 

 بود افكاری چنان اشفته و

 . پریشان داشت که میخواست همه زندگي را به فراموش بسپارد

این عشق پیامد اشتباهي پزشكي بود .یكي از پزشكان که از دوستان نزدیك دکتر خوونال اوربینو به 

 حساب مي امد احتمال میداد که

بیماری هجده ساله دیده است بنابراین از خوونال خواست به منظور تایید  نشانه های بیماری وبا را در

 صحت تشخیص دخترك را

معاینه کن.دکتر اوربینو با شنیدن خبر احساس خطر کرد زیرا نخستین گزارش بیماری از منطقه 

 اعیان نشین شهر محسوب مي شد

اهپوست بودند .بنابراین دکتر تا ان موقع همه مبتالیان از ساکنان منطقه فقیر نشین و اغلب سی

 اوربینو عصر همان روز عازم منطقه

شد ولي به جای برخورد با بیماری خطرناك وبا با پدیده دیگری مواجه شد که زیاد هم ناخوشایند 

 . نبود

خانه دختر بیمار در کنار درختان بادام پارك کوچك اونجلیوس واقع شده بود که ظاهي همچون سایر 

 نده از دورانخانه های بازما

استعمار ویران داشت .ولي درون آن بسیار زیبا و روشن بود انگار نور محوطه داخلي از درون اعصار 

 گذشته مي تابید .پس از گشوده
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شدن در حیاطي بزرگ به شكل مربع پدیدار مي شد که درختان پر شكوفه نارنج در آن به چشم مي 

 خورد کف حیاط و نیم از ارتفاع

وزاییك پوشانده و بخش باالیي را هم گچكاری کرده بودند.صدای آب جاری از مكاني نا دیوازرا با م

 معلوم به گوش مي رسید گلدان

هایي پر از گل های میخك روی فرنیز های دیوار چیده و قفس هایي با پرندگان عجیب زیر طاقنما 

 اویخته شده بود .درون یك قفس

شدند که هر گاه بال هایشان را باز و بسته میكردند رایحه بزرگ سه پرنده از تیره کالغ ها دیده مي 

 مطبوعي در حیاط پیچید که

بسیار شگفت انگیز مي نمود. تعدادی سگ هم در انجا بسته شده بود که با شنیدن صدای پای مرد 

 غریبه مدتي پارس کردند تا اینكه

و امد مي کردند که به  فرمان موقرانه یك زن موجب سكوت انها شد .تعدادی گربه در حیاط رفت

 محض شنیدن صدای زن به میان

بوته ها گریختند و پنهان شدند.علیرغم نغمه سرایي پرندگان و صدای نامریي جویبار چنان ارامشي 

 بر محوطه حاکم بود که صدای

 . امواج دریا از دور دست به گوش مي رسید

د .همان لحظه به این نتیجه رسید که دکتر خوونال با احساس حضور خداوند در آن خانه به خود لرزی

 بیماری وبا هرگز به آن مكان

سرایت نخواهد کرد .بنابراین با خیال راحت به دنبال گاالپالسیدیا پیش رفت .از ایوان طاقدار گذشت 

 و به جلو پنجره اتاق خیاطي

و شاهد به هم رسید همان محله ای که فلورنتینو اریزا برای نخستین بار فرمینا دارا را دیده بود 

 ریختگي خانه و وجود مصالح

ساختماني در آن بود .ولي در هنگام حضور دکتر اوربینو همه جا تمیز و مرتب و بازسازی شده بود 

 .خوونال از پله های مرمری باال

رفت و در طبقه دوم منتظر ماند تا به اتاق بیمار راهنمایي شود .ولي گاالپالسیدیا با پیامي از اتاق 

 :آمد و گفتبیرون 

 . خانم مي گویند حاال نباید وارد اتاق ایشان شوید زیرا پدرشان در خانه نیستند

دکتر اوربینو با توجه به پیامي که خدمتكار آورد از خانه بیرون رفت تا در ساعت پنج بعد از ظهر 

 .بازگردد

رمینا رفتند .در همه مدتي این بار لورنزو ودازا شخصا در را به روی دکتر گشود و با هم به اتاق خواب ف
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 که خوونال دخترك را معاینه

میكرد پدر در گوشه تاریكي از اتاق دست به سینه نشسته بود و هر گاه میدید که دکتر بدن دخترش 

 را به منظور تشخیص بیماری

لمس مي کند بي اختیار خرناسه مي کشید .معاینه خوونال اوربینو پاك و بدون نظر بود .فرمینا در 

 س حریر شرمي در خور باکرهلبا

ها داشت وهیچ یك از آن دو به چشم دیگری نگاه نمي کرد و دکتر با لحني بسیار آرام پرسشهایش 

 را مطرح مي کرد به گونه ای که

انگار از گلویش صدایي بیرون نمي آید .فرمینا دازا نیز با صدایي لرزان پاسخ مي داد .حضور مردی در 

 ینتاریكي فضای اتاق را سنگ

 . کرده بود ولي اینكه کدام یك آن را بیشتر احساس میكرد معلوم نبود

دکتر خوونال اوربینو از بیمار خواست که در بستر بنشیند.سپس لباسش را باال زده تا به معاینه بخش 

 فوقاني اندامش مشغول شود

مه تاریك سینه های برجسته دخترك پیش از آنكه آن ها را با دست هایش بپوشاند در اتاق نی

 درخشید دکتر با خونسردی و وقار

دست های فرمینا را کنار زد گوشش را به سینه دختر گذاشت و به صدای تنفس او به دقت گوش داد 

 آنگاه همین کار را در مورد

 . ستون فقرات تكرار کرد

چ خوونال همیشه میگفت در هنگام معاینه دختر که مدتي بعد یك عمر در کنار او زندگي کرد هی

 احساس خاصي نداشت و آشوبي

در دلش بر پا نشد .البته پیراهن حریر ابي رنگ چشمان تب دار گیسوان بلندی که روی شانه ریخته 

 بود و بسیاری از جزییات دیگر

را به خاطر داشت ولي به دلیل نگراني زیاد در مورد شیوع بیماری وبا درآن ناحیه اعیان نشین و 

 ایاستعماری قدیمي ، فرصتي بر

 . اندیشیدن به اندام تازه بالغ دخترك به او نمي داد

فرمینا دازا افكار متفاوتي داشت بارها در مورد پزشكي جوان که پیوسته در مبارزه با بیماری های 

 مسری و به ویژه وبا به سر مي برد

 . كندي نمطالبي شنیده بود تصور مي کرد چنین فردی باید به اندازه ای مغرور باشد که توجه به کس

معاینه نشان داد که دخترك دچار ناراحتي معده است و بیماری او ربطي به وبا ندارد .دکتر توصیه کرد 

 که سه روز استراحت کند و
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داروهایش را بخورد .لورنزودازا با شنیدن خبر خوشحال کننده عدم ابتالی دخترش به بیماری وبا سر 

 از پا نمي شناخت دکتر را تا

قه کرد و کمك کرد به کالسكه اش سوار شود و به عنوان حق ویزیت یك سكه طال به او استانه در بدر

 داد .سپس ضمن

سپاسگذذاری از خوونال اوربینو از او خواست بار دیگر نه به خاطر معاینه بیمار بلكه به عنوان مهمان 

 . به خانه آنها بیاید

واهد گرفت ولي دکتر اوربینو روز سه هر چند به نظر مي رسید دیگر مالقاتي میان انان صورت نخ

 شنبه همان هفته بدون دعوت

قبلب در ساعت سه بعد از ظهر که وقت مناسبي هم به حساب نمي آمد به خانه ی آقای دازا رفت 

 .فرمینا دازا همراه با سه تن از

میز ر تدوستانش در همان اتاق در حال نقاشي با رنگ و روغن بودند که دکتر با کت فراك سفید بسیا

 بر تن و کالهي از همان رنگ

بر سر در مقابل پنجره حاضر شد و ب اشاره فرمینا را نزد خود خواند .دخترك وسایل نقاشي را روی 

 صندلي گذاشت و برای اینكه

جلب توجه نكند و دوستانش کنجكاو نشوند در عین حال پیراهنش به پایش گیر نكند دامنش را 

 پااندگي باال گرفت و روی پنجه 

اهسته به سوی پنجره رفت .گوهری درخشان روی سربندش داشت که با حرکاتش تكان مي خورد و 

 انعكاس نور ان به رنگ

 . چشمانش بود.با متانت و وقار بسیار راه مي رفت

دکتر با مشاهده او با ان لباس کامل که برای تمرین نقاشي مجللتر از حد معمول به نظر مي آمد 

 حال بر شگفتزده شد. با این

احساسات خود فائق آمد و از همان مكاني که ایستاده بود نبض دخترك را گرفت زبانش را با قاشق 

 کوچك فلزی به پایین فشار داد

و به گلویش نگریست .سپس پلك های او را معاینه کرد.با هر معاینه سر را به نشانه رضایت تكان 

 میداد در مقایسه با نخستین بار

آمد احساس آزادی بیشتری مي کرد.ولي فرمینا دازا نگران بود زیرا نمیدانست که به خانه انها 

 خوونال اوربینو به چه دلیلي به انجا

امده است .او در هنگام ترك خانه پس از معاینه گفته بود باز نمي گردد مگر اینكه نیاز به حضورش 

 باشد و انها پیام بفرستند.از سوی
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 . وباره با او نداشتدیگر دخترك تمایلي به مالقات د

دکتر اوربینو پس ازپایان معاینه قاشق کوچ را درون کیف دستي خود که وسایل پزشكي و چند 

 شیشه کوچك دارو در آن بود نهاده

 :در کیف را بست و گفت

 . مثل یك گل تازه شكفته ،سالم و شاداب هستي -

 . سپاسگذارم - -

 ...ـ از خداوند سپاسگزاری کن

 :توماس را نقل کرد سپس گفته سانتو

 ...ـ ... به خاطر داشته باشید که همه چیزهای نشأت گرفته از روح القدس، سالمت و شاداب هستند

 :بالفاصله افزود

 ـ ... راستي موسیقي دوست داری؟

 :فرمینا پرسید

 ـ منظورتان چیست؟

 :دکتر پاسخ داد

 .ـ منظورم این است که موسیقي برای سالمتي خوب است

دکتر به این گفته، اعتقاد داشت. فرمینا دازا از آن مالقات به بعد، به این نتیجه رسید که به راستي 

 موسیقي وسیله ای برای پیدا کردن

 .دوستان جدید، یا شوهر است، نه آن گونه که خوونال اوربینو مي گفت، برای سالمتي

شي کردن توجه دارند، در همان لحظات دو دوست فرمینا دازا که وانمود مي کردند تنها به نقا

 صورتهایشان را پشت تابلوهایشان

پنهان کردند و خندیدند. همین رفتار موجب خشم دخترك شد. با عجله پنجره را محكم و با ایجاد 

 سر و صدای زیاد بست. دکتر

ناباورانه به پنجره بسته و سپس کرکره پشت آن که پایین آمد ، نگریست، شانه هایش را باال انداخت 

 سوی در رفت، ولي مسیر و به

را اشتباه پیمود و به قفس کالغهای عطر افشان نزدیك شد. پرندگان که وحشت کرده بودند، 

 بالهایشان را چند بار گشودند و بستند

 .و لباسهای او را با رایحه عطری زنانه در آمیختند

 :سر و صدای کالغها، موجب حضور لورنزو دازا شد که با صدای بلند، گفت

 .تر، همانجا منتظر باشید. همین حاال مي آیمـ دک
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همه چیز را از پنجره طبقه دوم دیده بود. در همان حال که دکمه های پیراهنش را مي بست، با چهره 

 ای متورم و کبود از پله ها

پایین آمد. هر چند به خواب نیمروزی فرو رفته بود، ولي سبیلهایش نشان از آشفتگي او داشت. دکتر 

 بر خود مسلط شود تالش کرد

 :و ترس را از دلش براند. بنابراین گفت

 .ـ به دخترتان گفتم که مثل گلي تازه شكفته سالم است

 :لورنزو پاسخ داد

 .ـ بله، ولي خارهای زیادی هم دارد

آنگاه بدون اینكه با دکتر سالم و احوالپرسي کند، از کنار او گذشت، پنجره اتاق را با فشار گشود و با 

 :شن گفتلحني خ

 !ـ فرمینا! بیا اینجا و از دکتر پوزش بخواه

خوونال اوربینو دخالت کرد و موضوع را بي اهمیت نشان داد، ولي لورنزو بي توجه به سخنان او، ادامه 

 :داد

 !ـ زود باش

دخترك که در حضور دوستانش احساس شرمندگي مي کرد، به آنها اطمینان داد که موضوع مهمي 

 ش توضیحنیست. سپس به پدر

داد کاری نكرده است که نیازی به عذرخواهي داشته باشد و دلیل بستن پنجره را جلوگیری از نفوذ 

 تند خورشید ذکر کرد. دکتر

 .اوربینو نیز سخنان او را مورد تأیید قرار داد، ولي لورنزو دازا اصرار داشت که فرمانش اجرا شود

، گوشه دامنش را گرفت، اندکي باال برد، تعظیم کرد فرمینا دازا که از شدت خشم، رنگپریده شده بود

 :و گفت

 .ـ آقا، به خاطر کاری که انجام دادم، از شما پوزش مي خواهم

دکتر خوونال اوربینو با خوش خلقي کاله از سر برداشت و تعظیم کوتاهي کرد، ولي نتوانست لبخند 

 بزند. لورنزو دازا بالفاصله از او

بنوشند تا از او دلجویي کند. خوونال به منظور نشان دادن احساس خود دعوت کرد در اتاقش قهوه 

 مبني بر عدم دلگیری، دعوت را

پذیرفت. البته او هرگز غیر از یك فنجان قهوه در صبح زود، در طول روز قهوه نمي نوشید. از مصرف 

 مشروب الكلي نیز امتناع مي

م صرف غذا. ولي آن روز عصر، نه تنها قهوه کرد، مگر یك لیوان شراب، آن هم نه هر روز، در هنگا

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  166  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

 ب هم.ا.ر.نوشید، بلكه مقداری ش

خورد و در حالي که قرار بود به مالقات چند بیمار برود، نوشیدن را تا شب هنگام ادامه داد. لورنزو 

 دازا ضمن عذرخواهي از رفتار

د که لیاقت ازدواج کردن با دخترش، به ستایش از فرمینا پرداخت و او را شاهزاده خانمي شایسته نامی

 شاهزاده ای دارد که به زودی

از راه خواهد رسید و از او خواستگاری خواهد کرد. همچنین معایب فرمینا از جمله لجبازی و 

 .گستاخي را مطرح کرد

دکتر اوربینو پس از نوشیدن دومین گیالس شراب، صدای فرمینا دازا را از آن سوی حیاط شنید و 

 به سوی دختركپرنده افكارش 

پر کشید. او را دید که چراغهای راهرو را روشن کرد، داروی حشره کش به اتاقها پاشید تا پشه ها را 

 براند. قابلمه سوپ را روی

اجاق گذاشت تا گرم شود. البته سوپ را تنها پدرش مي خورد. در مدت انجام دادن این کار، هرگز 

 سرش را بلند نكرد و سخني بر

این رفتار به مرحله ای رسید که لورنزو دازا مجبور شد از دخترش عذرخواهي کند و  زبان نیاورد.

 رویداد آن روز عصر را غیر قابل

 .تكرار دانست

دکتر اوربینو به اندازه کافي از میزان غرور و ویژگیهای اخالقي زنان آگاهي داشت و مي دانست تا 

 زماني که در اتاق لورنزو دازا

رگز در کنار آنها نخواهد نشست، با این حال همچنان به نوشیدن و حرف زدن حضور دارد، دخترك ه

 ادامه مي داد، زیرا مي خواست

رفتار تحقیرکننده فرمینا دازا را تالفي کند و اگر قصد رفتن مي کرد، هرگز به آرامش دست نمي 

 یافت. لورنزو دازا که تقریباً مست

بود. بنابراین پیوسته مشروب مي نوشید و از اینكه شنونده بود، متوجه ناراحتي دکتر خوونال اوربینو ن

 ای بي آزار یافته بود تا قدرت

سخنوری خود را به نمایش بگذارد، خوشحال به نظر مي رسید. سیگار برگ مي جوید، حرف مي زد، 

 سرفه مي کرد، مي کوشید

احت تری بیابد. صدایش صاف و رسا باشد. روی صندلي جابجا مي شد، انگار مي خواست وضعیت ر

 .فنرهای صندلي مدام مي نالیدند

تا آن موقع، همراه با مهمانش سه لیوان پر شراب نوشیده بود. ناگهان متوجه شد که اتاق تاریك است 
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 .و چیزی قابل رؤیت نیست

بنابراین برخاست و چراغ را روشن کرد. دکتر اوربینو پس از روشن شدن چراغ متوجه شد که یك 

 شده است و چشم لورنزو کج

 .تسلطي بر لبانش در هنگام حرف زدن ندارد

بالفاصله دریافت که این پدیده ناشي از مصرف زیاد الكل است. مي خواست از روی صندلي برخیزد و 

 برود، ولي قدرتي برای این کار

نداشت. نمي توانست تعادل خود را حفظ کند و احساس مي کرد اعضای بدنش از مغز فرمان نمي 

 .برند

رانجام در ساعت هفت شب، دکتر اوربینو از اتاق بیرون رفت. لورنزو دازا نیز به دنبال او راه افتاد. س

 قرص ماه در آسمان دیده مي

شد. رایحه گلهای شب بو، حیاط را انباشته بود. روی قفسها را پارچه انداخته و آنها را به شكل 

 اشباحي به خواب رفته در کنار شكوفه

حه خوش آنها در آورده بودند. پنجره اتاق فرمینا دازا باز بود. یك چراغ نفت سوز در های نارنج و رای

 آنجا روشن بود و وسایل

نقاشي و کارهای نیمه تمام را به خوبي نشان مي داد. انگار آنها را به معرض نمایش عمومي گذاشته 

 بودند. خوونال در حال عبور،

 :گفت

 ـ خانم فرمینا! اینجا هستید؟

ا در اتاق حضور داشت، ولي صدای او را نمي شنید، زیرا روی بستر دراز کشیده بود و به شدت فرمین

 مي گریست. در واقع منتظر بود

تا با پدرش تنها شود و در مورد رفتارش توضیح بخواهد. خوونال اوربینو همچنان امیدوار بود دخترك 

 .را برای خداحافظي ببیند

عزیمت دکتر، چگونه باید با فرمینا حرف بزند و رفتار ناشیانه او را لورنزو دازا مي اندیشید پس از 

 گوشزد کند. خوونال در فكر بود

که چگونه مي تواند بار دیگر دست نرم دخترك را در دست بگیرد و نبض او را آزمایش کند و به 

 .معاینه گلویش ادامه دهد

ه عنوان حق ویزیت بپردازد. ولي خوونال لورنزو تا کالسكه، دکتر را همراهي کرد. مي خواست مبلغي ب

 اوربینو نپذیرفت. بالفاصله

نشاني دو بیماری را که قرار بود به عیادتشان برود، به کالسكه ران داد و بدون کمك دیگران، سوار 
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 .شد

به دلیل حرکت در مسیر ناهموار احساس مي کرد حالت تهوع دارد. به کالسكه ران دستور داد آرامتر 

 ی بهتر برود. درو از مسیر

آینه کالسكه به چهره خود نگریست و دریافت که حتي تصویرش نیز فرمینا دازا را در ذهن دارد. 

 شانه هایش را باال انداخت، بادی از

گلویش خارج کرد، سرش را پایین انداخت و خیلي زود به خواب رفت. در رؤیاهایش، صدای ناقوس 

 .مراسم خاکسپاری را شنید

کلیساها به صدا در آمدند و از بیمارستان سان خوالیان نیز چنین آوایي به گوش  ناقوسهای همه

 رسید. در حالت خواب، زیر لب

 :دشنامي داد و افزود

 !ـ مرده ای که مرده باش

مادر و خواهران دکتر خوونال اوربینو در سالن بزرگ غذاخوری در حال خوردن شام رسمي بودند که 

 او وارد شد. ظاهری آشفته،

لباسهای کثیف ناشي از لكه های پاشیده شده از طرف کالغها، چشماني گود رفته و صورتي تكیده 

 داشت. صدای ناقوس کلیسای

 :نزدیك خانه به گوش رسید. مادر گفت

ـ کجا بودی؟ همه جا را دنبال تو گشتیم. مي خواستیم به تو اطالع بدهیم که برای شرکت در مراسم 

 ماریاخاکسپاری ژنرال ایگناسیو 

آخرین نوه مارکز دخاراییز دالورا آماده شوی که به دلیل خونریزی مغزی، امروز بعد از ظهر در 

 .گذشت

دکتر خوونال اوربینو تازه متوجه شد چرا ناقوسهای کلیساها به صدا در آمده اند. بدون اینكه دنباله 

 سخنان مادرش را بشنود،

دچار سرگیجه شد، با صورت روی زمین افتاد و آنچه  برگشت تا به سوی اتاق خواب برود، ولي ناگهان

 .خورده بود، باال آورد

 :مادرش فریاد زد

 ! یا مریم مقدس ! حتماً اتفاق بدی افتاده که این طور به خانه برگشتي -

اتفاق بد هنوز نیفتاده بود .پس از پایان مراسم سوگواری مردم به مناسبت مرگ ناگهاني ژنرال 

 چند روز طول ایگناسیو ماریا که

کشید ، رومئو لوسیچ ، نوازنده مشهور پیانو در سالن تأتر شهر ، به اجرای سوناتهای موتزارت همت 
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 گمارد و دکتر اوربینو نیز با

اغتنام فرصت ، دستور داد پیانو را به ارابه ای ببندند که آن را گاو میش مي کشید و به پارك کوچك 

 مقابل خانه فرمینا دازا حمل

سپس از همان نوازنده درخواست کرد سرنادهایي را در آنجا بنوازد . فرمینا با شنیدن نخستین  کنند .

 نتهای آهنگها ، از خواب پرید

و بدون اینكه از پنجره به بیرون بنگرد ، متوجه شد چه کسي آن ابتكار را به خرج داده است . 

 افسوس که همچون سایر دختران

خاك همه گلدانها را برسر عاشق ناخوانده و نوازنده به استخدام  شهامت نداشت به جای پرتاب گل ،

 . در آمده او بریزد

بر خالف فرمینا ، پدرش لورنزو دازا بالفاصله بهترین لباس را پوشید ، از خانه بیرون رفت ، به دکتر 

 خوونال اوربینو که لباس ویژه

سپاسگزاری کرد و گفت که بهتر است کنسرت را بر تن داشت ، نزدیك شد ، از او به خاطر ابتكارش 

 همراه با نوازنده مشهور به

 . داخل خانه بیایند و به دلیل نواختن چنین آهنگهای زیبایي ، مورد پذیرایي قرار گیرند

فرمینا دازا خیلي زود فهمید که پدرش تمایل زیادی به وصلت با خانواده اوربینو دارد . روز بعد ، 

 : لورنزو به دخترش گفت

گر مادرت شاهد بود که چگونه مورد توجه فردی از خاندان اوربینو دالکاله قرار گرفته ای ، احساس ا -

 بسیار خوبي داشت . مي داني

 چه مي کرد ؟

 : دخترك بالفاصله پاسخ داد

 . در گور ، صورتش را به سمت دیگر بر مي گرداند -

، چندی بعد به او اطالع دادند که دکتر همان دو دختری که با فرمینا دازا در خانه نقاشي مي کردند 

 اوربینو ، آقای لورنزو دازا را به

باشگاه ویژه طبقه اشراف دعوت کرده و به همین دلیل نیز مورد شماتت اشرافزادگان قرار گرفته است 

 . پس از آن نیز فرمینا فهمید

 . شده استکه پدرش چند بار تقاضای عضویت در آن باشگاه کرده ، ولي درخواستهایش رد 

لورنزو دازا علي رغم مخالفت اعضای باشگاه با پذیرش او ، نا امید نشد و روش دیگری را غیر از ارائه 

 تقاضای عضویت مورد استفاده

قرار داد ، یعني دیدارها یا به عبارت بهتر ، معاشرت به ظاهر اتفاقي با دکتر خوونال اوربینو . بارها 
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 دکتر را به خانه دعوت مي کرد و

چند ساعت با او حرف مي زد ، ولي نمي دانست این معاشرتها ، بیشتر توسط خوونال اوربینو برنامه 

 ریزی مي شود ، و نه خودش . در

چنین مواقعي ، فرمینا چنان کارهای خانه را از روال عادی خارج مي کرد که دکتر مجبور مي شد 

 مالقاتها را نیمه کاره رها کند و برود

دلیل ، کافه پاروکیا را مكان مناسبي برای دیدارهایشان به حساب آوردند . در همان شاید به همین  .

 کافه لورنزو دازا نخستین درس

بازی شطرنج را به دکتر اوربینو یاد داد . خوونال چنان پشتكار نشان داد که خیلي زود اصول بازی را 

 آموخت و تا آخر عمر به آن

 . معتاد شد

گهای عاشقانه با پیانو نواخته شد ، شبي لورنزو دازا در هنگام بازگشت به مدتي پس از روزی که آهن

 خانه ، نامه مهر و موم شده ای را

ك ) نام نویسنده را  –او  –در آستانه در دید که برای دخترش ارسال شده بود و سه حرف ( خ 

 مشخص مي کرد . لورنزو دازا نامه را

از زیر در به داخل اتاق دخترش انداخت . فرمینا دازا هیچ برداشت و زماني که از راهرو مي گذشت ، 

 گاه متوجه نشد چه کسي نامه

را به اتاقش آورده است ، زیرا هرگز تصور نمي کرد پدرش چنان تغییر یافته باشد که نامه های 

 عاشقانه ارسال شده برای دخترش

وی میز کنار بسترش گذاشت . در واقع را شخصاً به او برساند . چند روز بدون اینكه نامه را بخواند ، ر

 نمي دانست با آن چه کند . در

یك روز باراني ، فرمینا دازا که به خواب نیمروزی فرو رفته بود ، در خواب دید که دکتر اوربینو باز هم 

 به خانه آنها آمده است تا

زه تبدیل شد ، قاشق کوچك معاینه را به او بدهد . این قاشق لحظاتي بعد به نوعي خوراکي خوشم

 بنابراین دخترك خوراکي را نصف

کرد و نیمي از آن را به دکتر داد. پس از بیدار شدن از خواب به سراغ نامه رفت . پاکت را گشود و 

 . نوشته ای کوتاه روی کاغذ دید

مه ادکتر اوربینو تنها از او خواسته بود برای مالقات حضوری با یكدیگر ، از پدرش اجازه بگیرد . متن ن

 چنان ساده و صادقانه بود که

خشم و نفرت انباشته شده در آن چند روز ناگهان محو شد . نخست نامه را در کف چمدانش گذاشت 
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 ، ولي بالفاصله به یاد آورد که

نامه های معطر فلورنتینو آریزا را هم در همانجا مي گذاشته است . بنابراین نامه را برداشت و فكر کرد 

 مي تواندچه جای مناسبي 

برایش بیابد . عاقالنه ترین فكر این بود که نامه را از بین ببرد و دریافت آن را انكار کند . با این 

 تصمیم ، نامه را روی شعله چراغ

گرفت و مشاهده کرد که الك و مهر روی آن در گرمای آتش به تدریج ذوب شد و قطره قطره به درون 

 چراغ چكید . آهي کشید و

 : گفت

 ! بیچاره مرد -

در مدتي کمتر از یك سال ، دوبار این واژه را مورد استفاده قرار داده بود . لحظه ای به یاد فلورنتینو 

 آریزا افتاد و از اینكه در چنان

 . مدت کوتاهي موفق شده بود او را به فراموشي بسپارد ، شگفتزده شد

وونال اوربینو دریافت شد که همراه یكي سه نامه دیگر ، پیش از فرا رسیدن فصل بارندگي ، از دکتر خ

 از آنها ، قوطي کوچك بنفش

رنگي هم به چشم مي خورد . دو نامه را کالسكه ران دکتر اوربینو مستقیم به خانه آنها تحویل داد . 

 دکتر اوربینو نیز به عمد سرش را

رتیب ها کیست . به این تاز پنجره کالسكه بیرون آورد تا گاال پالسیدیا تردید نكند که فرستنده نامه 

 هم نویسنده نامه معلوم بود و

هم فرمینا نمي توانست بهانه بیاورد که آنها را دریافت نكرده است . البته فرمینا دازا دستخط او را از 

 روی نسخه های دارو که برایش

 . نوشته بود ، مي شناخت

یل داده مي شدند و مفهوم همه آنها هر چند نامه ها به گونه ای محترمانه و صبورانه به گیرنده تحو

 تقریبا ً یكسان بود ، ولي هر کس

با اندکي دقت مي توانست درك کند که شكیبایي نویسنده ، در هر نامه ، بسیار کمتر از نامه پیشین 

 مي شود . مشابه همان حالت بي

نا دازا هر دو هفته یك تابانه ای که در نامه های فلورنتینو آریزا به چشم مي خورد . به هر حال ، فرمی

 بار ، یك نامه دریافت مي کرد

و همانجا مي خواند . هر بار که تصمیم مي گرفت آنها را بسوزاند ، پشیمان مي شد ، ولي هرگز رضایت 

 نمي داد پاسخي به نامه ها یا

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  172  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

 . فرستنده بدهد

ه های پیشین داشت . نامه ای از زیر در به داخل حیاط انداخته شده بود و تفاوت زیادی با متن نام

 . حتي دستخط آن هم فرق مي کرد

کامالً مشخص بود که با دست چپ نوشته شده است ، ولي فرمینا دازا متوجه نشد . نامه را خواند و 

 شگفت زده شد . نویسنده نامه ،

 ههر کس بود ، تصور مي کرد که فرمینا دازا با شربت عشق خود ، دکتر اوربینو را اسیر کرده است . ب

 همین دلیل آن نامه را نوشته و

تهدید کرده بود که اگر دخترك به گناه خود در به دام انداختن محبوب ترین مرد شهر اعتراف نكند ، 

 در برابر همه ساکنان شهر ،

 . او را رسوا خواهد کرد

نمي  فرمینا دازا خود را قرباني اشتباه و قضاوت زود هنگام نویسنده نامه به حساب مي آورد ، ولي

 خواست واکنشي انتقامجویانه نشان

دهد . بیشتر در پي کشف هویت نویسنده بود تا به او توضیح دهد که عجوالنه قضاوت کرده است و 

 خودش هرگز دوست ندارد به

نامه های عاشقانه دکتر پاسخ بدهد . روزهای بعد نیز دو نامه تهدید آمیز دیگر با همان نوشته ها و 

 رد . به نظربدون امضا دریافت ک

نمي رسید هر سه نامه را یك نفر نوشته باشد و بنابراین تصور کرد توطئه ای در کار است و موضوع 

 عشقي یك جانبه چنان بر مال

 . شده که انگار به گوش همگان رسیده است

دکتر اوربینو را به دلیل بي احتیاطي مقصر اصلي مي دانست و بنابراین ، بسیار خشمگین و ناراحت 

 د . در ذهنش پزشكي بي ارزشبو

را به تصویر کشید که در هنگام عیادت از بیماران زیاد حرف مي زند ، از خود تعریف مي کند و در 

 مواقع مقتضي ، از اظهار عشق یا

نوشتن نامه های عاشقانه خودداری نمي ورزد . تصمیم گرفت نامه ای به خوونال اوربینو بنویسد و او 

 ه به باررا به دلیل افتضاحي ک

آورده است مورد سرزنش قرار دهد . ولي خیلي زود منصرف شد ، زیرا اندیشید شاید خود دکتر 

 منتظر چنین لحظه ای باشد . با دو

دختری که در خانه اش نقاشي مي کشیدند ، حرف زد تا متوجه شود آیا در این مورد مطلبي شنیده 

 اند یا نه . آنها تنها در مورد
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آهنگهای عاشقانه حرفهایي شنیده بودند و چیز دیگری نمي دانستند . همین امر ، نوازنده پیانو و 

 دخترك را بیشتر خشمگین و دچار

احساس حقارت کرد . برخالف تصمیم پیشین برای مالقات با نویسنده ناشناس نامه های تهدید آمیز 

 به منظور قانع کردن ، مي

كه کند . شبهای زیادی دچار بي خوابي شد . کوشید در خواست او را ببیند و با قیچي باغباني ، تكه ت

 میان عبارات نامه ها ، نكاتي پیدا

کند که موجب آرامش شود ، چیزی نمي یافت . مي دانست دنیای او با فضای زندگي خاندان دکتر 

 . اوربینو دالکاله ، در تضاد است

که دکتر اوربینو فرستاده ،  چندی بعد ، عروسكي سیاه برایش ارسال شد . به آساني حدس مي زد

 زیرا برچسب روی آن نشان مي

داد که از مارتینیك خریداری شده است . عروسك لباس نفیسي بر تن داشت و موهایش با نخهای 

 طالیي تزیین شده بود . هرگاه به

ي تپشت خوابانده مي شد ، چشمهایش را مي بست . به اندازه ای زیبا بود که فرمینا دازا خشم و ناراح

 خود را فراموش کرد . روزها

آن را روی بالش مي نهاد و شبها در کنار خود مي خواباند . به تدریج به عروسك عالقه پیدا کرد . 

 هرگاه با دیدن کابوسهای

وحشتناك از خواب مي پرید ، گمان مي کرد عروسكش رشد کرده و بزرگتر شده است ، یا لباس 

 نفیس و کفشهایش را برایش تنگ

 . دمي دی

فرمینا دازا در مورد سحر و جادو در آفریقا مطالب زیادی شنیده بود ، ولي هرگز نمي دانست تا این 

 اندازه وحشتناك باشد . باور نمي

کرد خوونال چنین بي رحمانه به انتقام بیندیشد . بنابراین نتیجه گرفت که عروسك را دکتر نفرستاده 

 . است

ران دکتر نیاورده ، بلكه ماهي فروشي دوره گرد و ناشناس دخترك حق داشت . عروسك را کالسكه 

 آورده بود . فرمینا دازا مدت

یك ماه مي اندیشید که این کار را فلورنتینو آریزا کرده است ، ولي خیلي زود دریافت که چنین 

 نیست . در واقع هرگز از این راز ،

شد نیز تنها اندیشیدن به آن ماجرا ، او آگاهي نیافت و حتي در زماني که ازدواج کرد و دارای فرزند 

 را دچار وحشت مي کرد ، اگر
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 . چه در آن دوران خود را زني خوشبخت و محبوب خانواده مي دانست

دکتر اوربینو برای دستیابي به عشق خود ، این بار به مدرسه مؤسسه خیریه خواهر مقدس فرانكا 

 داللوز متوسل شد که ریاست آن را

 . ز زمان تأسیس ، مورد حمایت خاندان اوربینو بودبرعهده داشت و ا

صبح ، فرانكا همراه با دختری دانش آموز به خانه لورنزو دازا آمدند . فرمینا در 9روزی در ساعت 

 حمام بود و آن دو مجبور شدند

در حدود نیم ساعت خود را با پرندگان داخل قفس سرگرم کنند تا دخترك بیرون بیاید. خواهر فرانكا 

 ندامي بسیار درشت همانندا

مردان داشت . نگاهش خشن بود و لهجه اش نشان مي داد که آلماني است . در واقع ظاهر او با 

 رفتارهای کودکانه اش مطابقت

نداشت . فرمینا دازا از این زن نفرت داشت ، هرگاه رفتار متظاهرانه او را مي دید به یاد 

 سختگیریهایش در مراسم مذهبي در مدرسه

 . ي افتاد و روزهایي را در ذهن به تصویر مي کشید که همه دانش آموزان را تحقیر مي کردم

فرمینا پس از بیرون آمدن از حمام ، مهمانان را به داخل دعوت کرد . خواهر فرانكا داللوز پس از 

 برخورد گرم و صمیمانه با دخترك

است ، اظهار شگفتي کرد . سلیقه فرمینا ، از اینكه در مدت سه سال غیبت ، چنان رشد و تغییر کرده 

 را در نحوه انجام دادن کارهای

خانه که نمونه آن را در حیاط و گلدانهای پر از گل و شكوفه دیده بود ، مورد ستایش قرار داد ، و به 

 دانش آموز همراه خود دستور

ممكن است با داد در حیاط منتظر بماند و در ضمن به قفس پرندگان نیز نزدیك نشود ، زیرا 

 . منقارهایشان چشمانش را در آورند

 . سپس با دعوت فرمینا به سالن پذیرایي رفت و در جای راحت نشست تا با هم حرف بزنند

مالقات زن با فرمینا ، کوتاه و تلخ بود . خواهر فرانكا داللوز بدون هدر دادن وقت یا بر زبان راندن 

 کلمات بیهوده ، از فرمینا خواست

سه بازگردد و افزود که دالیل اخراج او را نه تنها از پرونده مدرسه ، بلكه از اذهان عمومي پاك به مدر

 خواهد کرد و به این ترتیب

مي تواند به تحصیالتش ادامه دهد . فرمینا شگفت زده ، علت چنین لطفي را پرسید و خواهر روحاني 

 : پاسخ داد

شایستگي اجرای همه خواسته هایش را دارد . در این کار به درخواست کسي انجام مي شود که  -
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 واقع تنها تقاضایش از ما همین بود

 . تو او را مي شناسي .

 : فرمینا بالفاصله ماجرا را فهمید . ولي جرأت نكرد درباره او با آن زن حرف بزند . تنها پاسخ داد

 . الت کندبله مي شناسم . ولي اجازه نمي دهم در زندگي خصوصي یا تحصیلي من دخ -

 : خواهر روحاني گفت

تنها چیزی که از تو مي خواهد ، اجازه پنج دقیقه صحبت کردن است . تردیدی ندارم که پدرت  -

 . موافقت مي کند

فرمینا دازا متوجه شد که پدرش نیز در این ماجرا دخالت دارد ، بنابراین در حالي که بر میزان 

 : خشمش افزوده مي شد ، گفت

یمار بودم ، دو بار یكدیگر را دیدیم و بنابراین دلیلي ندارد که باز هم مالقات دیگری زماني که ب -

 . انجام شود

 : فرانكا گفت

 . هر زني با اندکي عقل ، به خوبي متوجه مي شود که این مرد موهبتي از سوی خداوند است -

افزود که برای خدمت در راه آنگاه به تعریف سجایای اخالقي ، ایثار و فداکاریهای دکتر ادامه داد و 

 خدا و کمك رساني به فقرا ،

زندگي خود را به خطر انداخته است . سپس تسبیحي طالیي از آستینش بیرون آورد که روی مهره 

 اصلي آن ، تصویری از حضرت

 : مسیح کنده کاری شده بود . تسبیح را در برابر چشمان فرمینا دازا تكان داد و گفت

. یادگاری خانوادگي با ارزشي که سال قبل یكي از گوهرگران ایتالیایي درست این مال تو است  -

 کرده و توسط پاپ کلمنته چهارم

 . متبرك شده

 : دخترك تپش شدید قلبش را به خوبي احساس مي کرد . همه شهامت خود را جمع کرد و گفت

ه معصیت دارد ، دخالت مگر شما عشق و عاشقي را گناه نمي دانید ؟ پس چرا در چنین کارهایي ک -

 مي کنید ؟

خواهر روحاني وانمود کرد که منظور فرمینا را نفهمیده است ، با این حال ، پلكهایش از شدت خشم 

 لرزید . دوباره تسبیح را تكان

 : داد و گفت

بهتر است با من به تفاهم برسي ، وگرنه شخص آقای اسقف به اینجا خواهد آمد . مي داني که رفتار  -

 . ا من متفاوت استاو ب
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 : فرمینا دازا گفت

 . اشكالي ندارد ، ایشان هم بیایند -

خواهر فرمینا داللوز تسبیح طالیي را در آستینش گذاشت . از آستین دیگرش دستمالي کهنه بیرون 

 آورد، در دستش فشرد و به

ترحم زد ، آهي از فرمینا دازا نگاهي انداخت که انگار در فاصله دوری نشسته است . لبخندی از روی 

 : سینه برآورد و گفت

 فرزند بیچاره من ، انگار هنوز هم به آن جوان بدبخت مي اندیشي . درست نمي گویم ؟ -

فرمینا دازا باز هم با شهامت و بدون اینكه پلك بزند ، مستقیم به چشمان زن نگریست . سخني بر 

 زبان نیاورد ، ولي نگاه خیره اش

سرانجام خواهر فرانكا داللوز مجبور شد قطرات اشكي را که در چشمانش  را چنان به او دوخت که

 حلقه زده بود ، با همان دستمال

 . بزداید

 : لحظاتي بعد از جای برخاست و گفت

 ! حق با پدرت است که مي گوید تو مثل قاطر چموش هستي -

 . خلوت او برداشته استاسقف به خانه آنها نیامد . به نظر مي رسید مرد عاشق ، دست از هجوم به 

چندی بعد خبر رسید که هیلده براندا سانچز برای گذراندن تعطیالت کریسمس نزد آنان مي آید . 

 پدر و دختر برای استقبال از

هیلده براندا ، به بار انداز رفتند . در ساعت پنج صبح در آنجا حضور یافتند . کشتي بادباني ، غیر از 

 مسافرهیلده براندا تعداد زیادی 

حمل مي کرد که اغلب آنها دچار دریا زدگي شده و ناراحت بودند . دختر دایي فرمینا دازا بر خالف 

 آنها سرحال و شاداب به نظر مي

رسید و موقرانه و سرشار از هیجان از کشتي گام به ساحل گذاشت . چند سبد پر از بوقلمون زنده و 

 مقدار زیادی میوه از منطقه

شت . خیال مي کرد با حضور یافتن در خانه لورنزو دازا ، ممكن است مواد غذایي حاصلخیز همراه دا

 کم بیاید . از سوی پدرش پیام

آورده بود که اگر برای برگزاری مراسم جشن و سرور نیاز به نوازنده دارند ، بهترین گروه موسیقي را 

 در اختیار دارد که مي تواند

بود مقدار زیادی ترقه هم برایشان بفرستد . او نمي توانست  آنها را روانه کند . همچنین قول داده

 زودتر از ماه مارس به دنبال
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دخترش بیاید و با این حساب ، دو دختر مي توانستند از حضور در کنار یكدیگر به اندازه کافي لذت 

 . ببرند

س از ورود به خانه آنها از همان لحظات آغاز ورود با صمیمیت فراوان همزیستي خود را نشان دادند . پ

 ، هر دو لخت شدند و به

حمام رفتند تا در زدودن چرك و خاك و خستگي از تن یكدیگر ، به هم کمك کنند . در عین حال به 

 اندام یكدیگر با دقت

نگریستند تا تغییرات ایجاد شده را از مدتي که فرمیتا دازا آنان را ترك کرده بود ، ببینند . هیلده 

 درشت تر و قوی تر براندا ، اندامي

از فرمینا دازا داشت . رنگ پوستش طالیي ، ولي موهای بدنش ، سیاه و کوتاه و فرفری همچون پشم 

 مرینوس بود . در حالي که رنگ

پوست فرمینا دازا سفید و دارای موهای نرم بود . گاال پالسیدیا تختخوابي مشابه تختخواب فرمینا 

 دازا در اتاق خواب گذاشت ، ولي

ها معموالً روی یك بستر دراز مي کشیدند و تا صبح حرف مي زدند . دور از چشم دیگران گاهي هم آن

 . سیگار دود مي کردند

سیگارهایي نازك و بلند ویژه بانوان که هیلده براندا آنها را در میان آستر لباسهایش پنهان کرده و 

 همراه آورده بود . پس از این

سوزاندند تا بوی سیگار از بین برود . فرمینا دازا در طول مسافرت با  کار نیز کاغذهای خوشبو را مي

 پدرش ، نخست در واله دوپار

سیگار کشید و این کار را در فونسه کا و ریوهاچا نیز انجام داد . در آنجا با ده نفر از دختران 

 خویشاوندان مادرش در اتاقي دور هم

گار مي کشیدند ، و درباره مردان حرف مي زدند . جمع مي شدند ، در را از داخل مي بستند و سی

 فرمینا همچنین یاد گرفت سیگار را

از سر روشن به دهان بگذارد و دود کند ، کاری که مردان در زمان جنگ انجام مي دادند تا دشمن 

 نتواند شب هنگام به محل

ا ، از روز ورود هیلده براند اختفایشان پي ببرد . با این حال فرمینا هرگز در تنهایي سیگار نمي کشید .

 تقریباً هر شب ، پیش از رفتن

به بستر سیگار دود مي کردند و این کار موجب اعتیاد دخترك به استعمال دخانیات شد . البته هرگز 

 اجازه نداد حتي پس از ازدواج ،

انوان ، ناشایست شوهر ، فرزندان یا فرد دیگری از این امر مطلع شود ، زیرا نه تنها این کار را برای ب
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 مي دانست ، بلكه استعمال

 . پنهاني دخانیات برایش لذت بیشتری داشت

 مسافرت هیلده براندا ظاهرا ً برای کمك به فرمینا دازا به منظور

انتخاب شوهری مناسب بود ، ولي در واقع خانواده او قصد داشتند با فرستادن دخترشان به سفر ، 

 جعشق غیر ممكن را از قلب او خار

سازند . هیلده براندا نیز به خواسته آنها جامه عمل پوشاند ، با این نیت که با تظاهر به فراموش کردن 

 مرد محبوب ، همان رفتار

دختر عمه خود را ، با ارسال و دریافت تلگراف ، تكرار کند . ولي هنگامي که فهمید فرمینا دازا پس از 

 بازگشت به خانه ، فلورنتینو

ود رانده است ، دچار ناامیدی شد . بر این باور بود که هر رویدادی برای عشقي شكل آریزا را از خ

 بگیرد ، برای سایر عشقها نیز

تأثیر خواهد گذاشت . با این حال ، هنوز مصمم به اجرای طرحي بود که در ذهن داشت . بي باکانه و با 

 شهامت فراوان عازم دفتر

 . ا معرفي کند و از او برای ایجاد ارتباط ، کمك بخواهدپستي شد تا خود را به فلورنتینو آریز

هنگامي که وارد دفتر شد ، نتوانست حدس بزند فلورنتینو کدام یك از حاضران است ، زیرا او را بر 

 اساس گفته ها و تعریفهای

فرمینا دازا مجسم کرده بود و کسي را با آن مشخصات در دفتر نمي دید . پس از مشاهده مسؤولي که 

 پشت دستگاه تلگراف نشسته

و همچون توله سگي تازیانه خورده خود را خم کرده بود و لباسهای ژنده بر تن داشت ، اندیشید 

 دختر عمه اش بدون تردید عقل

خود را از دست داده و عاشق چنین فردی شده بود . البته بالفاصله از این قضاوت پشیمان شد ، زیرا 

 دید که آن جوان بدون اینكه او

را بشناسد ، گرفتاری پیش آمده را درك کرد و آماده خدمتگزاری شد . بدون درخواست پول یا 

 داشتن انتظاری نامعقول ، از

دخترك خواست بعد از ظهر روزهای چهارشنبه به آنجا مراجعه کند و تلگراف یا نامه معشوق را 

 تحویل بگیرد . پس از خواندن متن

کرد اصالحاتي در آن انجام دهد . دخترك پذیرفت و مرد جوان ، تلگراف هیلده براندا ، پیشنهاد 

 نخست چند واژه و سپس چند

عبارت را عوض کرد ، ولي سرانجام نامه را پاره کرد و متن تازه ای نوشت . به اندازه ای نامه را زیبا و 
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 تأثیر گذار تحریر کرد که

گامي که به خانه رسید ، به فرمینا دازا هیلده براندا پس از خواندن آن و خروج از دفتر گریست . هن

 : گفت

 . قیافه ای کریه و زشت دارد ، ولي سرشار از شور و عشق است -

آنچه بیش از همه هیلده براندا را شگفتزده مي کرد ، تنهایي و گوشه گیری زیاد دختر عمه اش بود . با 

 صراحت به فرمینا دازا گفت

ده براندا به زندگي در محیط شلوغ و خانه های پرجمعیت که رفتاری همچون پیر زنان دارد . هیل

 عادت داشت ، از همان خانه هایي

که گاهي واقعاً معلوم نبود چند نفر در آن زندگي مي کنند و چه زماني چه کسي غذا مي خورد ، یا مي 

 رود ، یا مي آید . نمي توانست

ریك در یك اتاق بنشیند و با کسي ببیند که دختر عمه اش همواره خاموش و آرام در گوشه ای تا

 معاشرت نداشته باشد . در واقع

این گونه بود . فرمینا دازا از ساعت شش صبح که از خواب بیدار مي شد ، تا هنگام رفتن به بستر 

 برای خواب شب ، تنها وقت مي

پر از  گذراند . با صدای دق الباب شیر فروش از خواب بر مي خواست .سپس زن ماهي فروش با سبدی

 ماهي تازه که روی خزه های

دریایي قرار گرفته بودند ، در مي زد . پس از آن میوه فروشي دوره گرد مي آمد تا میوه های گرانبهای 

 ماریاالباخا و سان خاسینتو را

عرضه کند . بعد هم دیگران به نوبت در را مي کوبیدند . از گدا ، دخترك فروشنده بلیتهای بخت 

 ان جمع آوریآزمایي ، خواهر

کننده خیرات و صدقات ، چاقو تیز کني که زیاد حرف مي زد ، خریدار کاغذ و روزنامه باطل شده ، و 

 کولیهای فالگیر که طالع مردم

 . را از روی ورق ، یا کف دست ، یا فنجان قهوه ، یا حتي آب درون تشت حمام بازگو مي کردند

دن یا بستن در بود و در واقع بیشتر کار روزانه او را تشكیل گاال پالسیدیا تقریباً هر روز مشغول باز کر

 : مي داد . به یك نفر مي گفت

 ! نه -

 : به دیگری مي گفت

 . الزم نداریم . برو بعداً بیا -

 : گاهي از روی ایوان ، خشمگین فریاد مي زد
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 لعنتیها ! چرا اذیت مي کنید ؟ -

 : و به عده ای هم توضیح مي داد

 . بوده ، خریده ایم هر چه الزم -

بردگي را حفظ کرده بود . در هنگام فراغت به جز باز و بسته  با این حال ، همچنان روحیه اطاعت

 کردن در ، لباسها را مي شست ،

اطو مي کرد و مرتب و منظم در کمد مي چید . با اینكه فرمینا سانچز مادر فرمینا دازا چهارده سال 

 پیش فوت کرده بود ، ولي کمد

لباسهای او را هم مرتب مي کرد . علیرغم این کارها ، فرمانروای اصلي خانه ، فرمینا دازا بود و 

 تصمیمات مهم را او مي گرفت . مثالً

دستور مي داد چه چیز هایي بخرند ، چه غذایي بخورند و چه کارهایي در چه زماني انجام گیرد . خود 

 نیز پس از رسیدگي به

کاری برای انجام دادن نداشت و معموالً دچار بي حوصلگي مي شد . از زمان  پرندگان و گلها ، دیگر

 اخراج از مدرسه ، خواب

نیمروزی هم به برنامه هایش اضافه شده بود و گاهي تا صبح روز بعد نیز بیدار نمي شد . در این اواخر 

 ، تمرین نقاشي را هم برای

 . وقت گذراني بیشتر ، برگزیده بود

دازا با پدرش ، پس از اخراج عمه اسكوالستیكا به شدت تیره شد ، ولي به دلیل اجبار به رابطه فرمینا 

 همزیستي ، راههایي برای ایجاد

ارتباط تازه و عدم ایجاد مزاحمت برای یكدیگر ، کشف کرده بودند . از جمله اینكه دخترك صبح 

 هنگامي از اتاق بیرون مي آمد که

نه رفته بود . تنها زماني که با رعایت کامل تشریفات ، یكدیگر را مي پدرش بر سر کار یا بیرون از خا

 دیدند ، هنگام صرف ناهار بود

که فرمینا دازا هرگز از درست کردن غذای کافي مناسب برای ناهار غافل نمي ماند . لورنزو دازا معموالً 

 عصرها پیش از بازگشت به

روب ، نوشیدنیهای اشتها آور مي نوشید ، ولي اغلب خانه سری به کافه پاروکیا مي زد و عالوه بر مش

 اشتهایي برای خوردن شام ، آن

هم به تنهایي ، نداشت . معموالً غذای او را در بشقابي روی میزش مي گذاشتند و بشقاب دیگری روی 

 آن قرار مي دادند تا گرم

باره ، صرف مي شد . بماند ، ولي این غذا دست نخورده باقي مي ماند و صبح پس از گرم کردن دو

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  181  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

 هفته ای یك بار برای مخارج خانه

پول مي پرداخت . فرمینا دازا این پول را با دقت و حسابگرانه خرج مي کرد . هرچند لورنزو دازا هرگز 

 از دخترش نمي پرسید که

پولها را چگونه خرج کرده است و همواره پولي را که فرمینا برای خریدن چیزهایي خارج از برنامه 

 رخواست مي کرد ، به او مي دادد

، ولي دخترك چنان خرج مي کرد که انگار قرار بود روزی در دادگاهي ، میزان هزینه ها را ارائه کند و 

 به دفاع از تصمیماتش

 . بپردازد

لورنزو دازا هرگز در مورد نوع کاری که انجام مي داد ، توضیحي به فرمینا نداده و او را با خود به محل 

 برده بود . البته دلیلکارش ن

همراه نبردن دخترش را نامناسب بودن محیط کار ذکر مي کرد . اگر قرار مالقاتي در خانه نداشت ، 

 زودتر از ساعت ده شب ، یعني

دقایقي مانده به ساعت منع تردد به دلیل حكومت نظامي ، باز نمي گشت . از عصر تا حدود ساعت ده 

 در کافه پاروکیا مي ماند و

وه بر نوشیدن مشروب ، به بازیهای رایج در آنجا ، از جمله شطرنج مشغول مي شد . لورنزو در عال

 ضمن اینكه در انجام این بازیها

مهارت زیادی داشت ، مربي خوبي هم به حساب مي آمد . تقریبا ً بالفاصله پس از بیدار شدن از خواب 

 و بیرون رفتن از خانه

د مي کرد ، ولي هرگاه به خانه مي آمد ، هوشیار بود و از این مشروب مي نوشید و سیگار برگ دو

 لحاظ ، مزاحمتي برای دخترش

فراهم نمي کرد . البته یك شب ، به طور استثنایي ، هنگامي که به خانه آمد و از راهرو گذشت ، به 

 اندازه ای سر و صدا راه انداخت

ر اتاقش کوبید ، در را گشود و در برابر خود که فرمینا بیدار شد و پس از اینكه لورنزو با کف دست ب

 مردی بي تعادل ، با چشمان

 : لوچ و حالتي غیر عادی دید و به شدت وحشت کرد . لورنزو گفت

ما از بین رفته ایم و کامالً ویران شده ایم . تصمیم گرفتم این موضوع را به تو هم اطالع بدهم تا  -

 . بداني

ن آورد . روزهای بعد هم دیگر در این باره حرفي نزد تا دخترك بداند از این تنها عبارتي بود که بر زبا

 واقعیتي صحبت مي کرد یا
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نه . با این حال ، فرمینا دازا از همان شب دریافت که دیگر در این دنیا تنها مانده است و باید در برزخ 

 اجتماعي به زندگي خود ادامه

 . بدهد

ولي در را به روی او نمي گشودند . پس از اخراج از  همكالسیهایش در بهشت زندگي مي کردند

 مدرسه ، حتي همسایگان نیز رفتار

خوبي با او نداشتند ، زیرا از لحظه ورود ناگهاني فرمینا دازا به شهرستان ، او را با لباس مدرسه دیده 

 بودند و بنابراین با تعویض

و کوچه ها ، به نظرشان آشنا نمي آمد .  لباس و رفتن به مسافرتي طوالني و حضور کمتر در خیابانها

 پدرش هم در دنیای بازرگانان ،

باربران ، و مهاجران جنگي بار انداز زندگي مي کرد و در کافه پاروکیا نیز به عنوان فردی گوشه گیر به 

 حساب مي آمد و هر چند در

نداشت . برگزاری اغلب بازیها شرکت مي کرد و پیروز مي شد ، ولي روابطي صمیمانه با دیگران 

 جلسات تمرین نقاشي ، اندکي به

فرمینا دازا روحیه مي داد ، زیرا استاد نقاشي ، آموزش گروهي را توصیه مي کرد و در نتیجه سایر نو 

 آموزان دختر را نیز به خانه آنها

وت و مي آورد و در آنجا کالسها را تشكیل مي داد . با این حال این دختران از طبقات اجتماعي متفا

 دارای شرایط ویژه ای بودند و

پس از خروج از خانه ، گرمای حضورشان از بین مي رفت و نمي توانستند دوستان دائمي او به حساب 

 . بیایند

هیلده براندا مي خواست درها و پنجره ها را بگشاید ، هوای تازه به اتاقها بیاورد ، نوازندگان پدرش را 

 به آنجا دعوت کند ، شادی را

خانه بیاورد ، مراسم آتشبازی برگزار شود ، به این ترتیب ، روحیه فرمینا دازا را عوض کند ، ولي  به

 خیلي زود دریافت که

طرحهایش قابل اجرا نیست . نخستین دلیل ، این بود که کسي را برای دعوت کردن به این مراسم و 

 ایجاد ارتباط دوستانه نمي

شاد و با روحیه ، موجب بازگشت فرمینا دازا به زندگي اجتماعي  شناخت . با این حال ، هیلده براندا

 شد و او را وادار ساخت پس از

پایان کالس نقاشي ، با هم به خارج از خانه بروند و در شهر گردش کنند . فرمینا دازا جاده ای را که 

 همراه با عمه اسكوالستیكا مي

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  183  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

و را به تماشای پارك کوچك و نیمكت مرمری که پیمودند تا به مدرسه بروند ، نشان داد . همچنین ا

 فلورنتینو آریزا روی آن مي

نشست و وانمود مي کرد کتاب مي خواند ، برد . خیابانهایي که فلورنتینو در آن به تعقیب دخترك مي 

 پرداخت ؛ محل اختفای نامه ها

ا دازا بود ؛ و سایر ؛ کاخ شومي که که پس از باز سازی ، تبدیل به مدرسه شد و مورد نفرت فرمین

 مكانهایي را که الزم مي دانست ، به

دختر دایي خود نشان داد . روزی نیز از تپه منتهي به گورستان فقرا باال رفتند تا نقطه ای را ببینند 

 که فلورنتینو آریزا مي ایستاد و با

رساند . از آنجا همه ویولن آهنگهای عاشقانه مي نواخت تا باد آنها را به گوش معشوق در اتاق خواب ب

 شهر ، زیر پایشان دیده مي

شد . سقفهای فرو ریخته خانه ها ، دیوارهای در حال ریزش ، بقایای قلعه ها در میان گیاهان وحشي ، 

 جزایر متعدد خلیج ، گدایان

 . اطراف مرداب ، و دریای پهناور کارائیب ، کامال در معرض دید آنها قرار داشت

ی شرکت در مراسم مذهبي شبانه ، به کلیسای بزرگ شهر رفتند . فرمینا شب عید کریسمس ، برا

 دازا در همان مكاني نشست که

قبالً هم مي نشست و به نوای آهنگي که فلورنتینو مي نواخت ، گوش مي داد . همان آهنگي که 

 . اختصاصاً برای او نواخته مي شد

بار چهره هراسان فلورنتینو آریزا را از نزدیك محلي را به دختر دایي خود نشان داد که برای نخستین 

 دیده بود . بعد از آن هم به

گذر طاقدار رفتند ، کلوچه خریدند ، به نوشت افزار فروشي رفتند و مكاني را دیدند که فرمینا دازا در 

 آن جا پي برده بود ، عشقي که

که از خانه تا مدرسه بر مي  در سر داشته ،چیزی جز توهم نبوده و تنها تصور مي کرده است هرگامي

 دارد و به هر نقطه ای که مي

رسد ، بدون حضور فلورنتینو آریزا ، هرگز لطفي نخواهد داشت . هیلده براندا چندین بار ارتباط 

 دوباره با فلورنتینو آریزا را توصیه

دگي خود راه کرد ، ولي فرمینا دازا نپذیرفت و گوشزد کرد آن پسر را چه خوب ، چه بد ، دیگر به زن

 نخواهد داد و همچنین متذکر

 . شد که خاطرات عشقي گذشته ، دیگر تنها رویداد مهم و با ارزش زندگي او نیست

در همان روزها ، یك عكاس بلژیكي به شهر آمد و آتلیه خو را در انتهای بازار گذر طاقدار افتتاح کرد 
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 . همه افراد پولدار ، از فرصت

با مراجعه به آتلیه ، لحظات شاد زندگي خود را جاوداني کردند . فرمینا دازا و به دست آمده استفاده و 

 هیلده براندا از نخستین

مشتریان او به حساب مي آمدند . آنها بهترین لباسها و کفش و کاله و چتر را با بیرون ریختن کمد 

 لباسهای فرمینا سانچز مادر

خود را به شكل زنان متشخص دوره نخست قرن در فرمینا و عمه هیلده براندا ، انتخاب کردند و 

 آوردند . گاال پالسیدیا به آنها در

بستن کرستها و پوشیدن لباسها کمك کرد و در ضمن یاد داد که چگونه باید با توجه به دامنهای فنر 

 داری که بر تن دارند ، راه

 هیلده براندا کاله لبه پهني رابروند ، و چگونه بند و دکمه های کفشهای پاشنه بلندشان را ببندند . 

 انتخاب کرد که یك پر شتر مرغ

روی آن قرار داشت و انتهایش تا لبه شانه هایش پایین مي آمد . در حالي که فرمینا دازا کالهي تقریباً 

 جدیدتر را برگزید که روی

شده  آن تعدادی میوه های مصنوعي ساخته شده از گچ و گلهای مصنوعي پارچه ای آهار دار نصب

 بود . پس از نگریستن به خود در

آینه خندیدند ، زیرا دقیقاً به شكل و شمایل خانمهایي که در عكسهای قدیمي مي دیدند ، در آمده 

 بودند . با این حال با همان

 . وضعیت و در حال خندیدن ، عازم آتلیه شدند تا با ارزشترین عكس دوران زندگیشان را بگیرند

جره ایوان ، آنها را تماشا مي کرد و دید که چترهای رنگارنگشان را گشودند ، گاال پالسیدیا از پن

 دامنهای حلقه دارشان را مرتب

کردند ، همچون اطفال تازه راه افتاده به پیش رفتند ، کفشهای پاشنه بلندشان را با سر و صدای زیاد 

 به زمین مي کوبیدند ، و از در

 . دل دعا کرد که عكسهایشان خوب از آب در آیدخانه خارج شدند . زن سیاهپوست ، در 

ورودی آتلیه مرد بلژیكي ، بسیار شلوغ بود و عده زیادی در آنجا جمع شده بودند ، زیرا در حال 

 عكس گرفتن از بني سنته نو

قهرمان مسابقات مشت زني پاناما بود . این قهرمان ، دستكش و لباس مخصوص را پوشیده و تاج 

 . گذاشته بودافتخار را بر سر 

مجبور شد برای گرفتن عكس ، البته به توصیه عكاس حالت دفاع در مشت زني را به خود بگیرد ، بي 

 حرکت بماند و تا حد امكان ،
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آرام تنفس کند . تماشاگران با مشاهده چنین صحنه ای به شدت او را مورد تشویق قرار دادند . بني 

 سنته نو نیز ترغیب شد تا

 . خود را به معرض نمایش بگذارد . همین امر موجب تأخیر در عكسبرداری شدمهارتهای دیگر 

پس از این که نوبت به فرمینا دازا و هیلده براندا رسید ، هوا ابری شده بود و هر لحظه احتمال 

 بارندگي مي رفت . با این حال ، آنها

د . لحظات بي حرکت ماندن به صورتشان پودر زدند و به ستوني ساخته شده از مرمر سفید تكیه دادن

 دو دختر ، بسیار بیشتر از حد

انتظار عكاس بود . به این ترتیب ، عكس آنان نیز جاوداني شد . هنگامي که هیلده براندا در صد 

 سالگي در مزرعه فلورس دماریا

 دارفاني را وداع گفت ، آن عكس را در کمد لباسهایش در میان کاغذهایي معطر ، همراه با نامه ای

 . قدیمي و کهنه پیدا کردند

فرمینا دازا نسخه ای از همان عكس را چندین سال در صحنه نخست آلبوم خانوادگي چسبانده بود ، 

 ولي روزی بدون این که کسي

متوجه باشد ، ناگهان عكس ناپدید شد . البته چندین سال بعد ، شبیه آن را در مجموعه یادگاریهای 

 فلورنتینو آریزا ، هنگامي که

 . بیشتر از شصت سال داشت ، یافتند

فرمینا دازا و هیلده براندا از آتلیه بیرون آمدند . میدان مقابل بازارچه و روی همه ایوانهای منتهي به 

 خیابان ، ناگهان پر از جمعیتي

شد که برای دیدن آنها گرد آمده بودند . دو دختر یادشان رفته بود که صورتشان پودر زده و 

 متعلق به دهه های گذشتهلباسهایشان 

است . جمعیت حاضر برایشان سوت زدند و به استقبال آمدند . ولي فرمینا دازا و هیلده براندا 

 کوشیدند خود را خونسرد نشان دهند

و با رسیدن نخستین کالسكه ای که از میان جمعیت راه گشود ، بدون این که تردیدی نشان دهند ، 

 سوار شدند و از آن ناحیه

 . تند . پس از رفتن آنها سر و صدای جمعیت نیز از بین رفتگریخ

هیلده براندا هرگز قیافه مردی را که روی رکاب کالسكه ایستاده بود ، از یاد نبرد . کاله اطلسي ، 

 جلیقه زربفت ، قیافه آشنا ، خوش

م اینكه آن مرد خلقي ، متانت ، نگاه گیرا ، و حضور مقتدرانه او برای همیشه در خاطرش ماند . علیرغ

 را هرگز در گذشته ندیده بود ،
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ولي بالفاصله شناخت . فرمینا دازا در طول روزهای گذشته در مورد او با لحني سرد و بي تفاوت 

 صحبت کرده بود . زماني که از مقابل

ر بخانه مارکز دکاسالدوئرو مي گذشتند ، همان کالسكه را با اسبهای دارای یراق طالیي ، متوقف در برا

 حیاط آن دیده بودند . فرمینا

دازا توضیح داده بود که مالك ساختمان کیست ، ولي هیچ توضیحي در مورد ویژگیهای اخالقي مرد 

 نداده بود . هیلده براندا نیز دیگر

به او فكر نكرد ، ولي هنگامي که مرد را روی رکاب کالسكه در حال حرکت ، در حالتي رؤیایي دید ، 

 عالقه فرمینامتوجه دلیل عدم 

 . دازا به او نشد

 : دکتر اوربینو در گیر و دار هجوم جمعیت به آنها گفت

 . لطفاً سوار شوید . هر جا بخواهید بروید ، مي توانم شمارا با کالسكه برسانم -

زماني فرمینا دازا تصمیم گرفت پاسخ منفي بدهد که دیگر کار از کار گذشته و هیلده براندا سوار 

 دکتر خوونال اوربینو ازشده بود . 

روی رکاب پایین رفت ، دست فرمینا را گرفت و بدون اینكه تماسي با بدن دخترك داشته باشد ، 

 کمك کرد تا سوار شود . فرمینا

 . چاره ای جز سوار شدن پس از هیلده براندا نداشت ، ولي صورتش از خشم ، برافروخته شد

شت ، ولي همین مسافت کوتاه ، در مدت نیم ساعت طي شد . خانه آنها تا گذر طاقدار فاصله اندکي دا

 انگار دکتر اوربینو دستوراتي

پنهاني به کالسكه ران داده بود . دخترها روی صندلي به پشتي تكیه داده بودند و دکتر نیز روی 

 صندلي مقابل آنها ، پشت به کالسكه

ت و افكاری پوچ و بیهوده در ذهن مي ران نشسته بود . فرمینا از پنجره کناری به بیرون مي نگریس

 پروراند ، ولي هیلده براندا

خوشحال به نظر مي رسید . دکتر اوربینو نیز از خوشحالي دختر تازه وارد ، شاد شده بود . رایحه چرم 

 تشكهای کالسكه به مشام مي

 : تر نظرش ، گفرسید . هیلده براندا با عالقه زیاد به تزیینات موجود مي نگریست و در نخستین اظها

 . آدم دوست دارد همه عمرش را در اینجا بگذراند -

او و دکتر چنان رابطه صمیمانه ای برقرار کردند که انگار سالهاست یكدیگر را مي شناسند . تصور مي 

 کردند که فرمینا توجه به آنها

 . مي شنیدندارد ، در حالي که دخترك کامالً حواسش به داخل کالسكه بود و سخنان آنها را 
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لحظاتي بعد ، هیلده براندا به دکتر خوونال اوربینو شكایت کرد که نمي تواند فشار کفشهای تنگ و 

 پاشنه بلندش را بیشتر از آن

 . تحمل کند

 : دکتر اوربینو گفت

 . چاره آسان است . آنها را در بیاورید . ببینیم چه کسي زودتر بند کفشهایش را باز مي کند -

به گشودن بند کفشهایش کرد و هیلده براندا هم مشغول همین کار شد . پس از بیرون خوونال شروع 

 آوردن کفشها ، هر دو متوجه

 . شدند که چهره فرمینا دازا ، زیر نور کمرنگ خورشید در حال غروب بسیار خشمگین است

بود  ه شدهدخترك سه دلیل برای ابراز خشم داشت . نخست اینكه در موقعیتي نامناسب سوار کالسك

 . دوم به خاطر رفتار ناشایست

هیلده براندا . سوم اینكه اطمینان داشت کالسكه بیهوده دور مي زند و قصد دارد با تأخیر زیاد به 

 . خانه آنها برسد

 . هیلده براندا بر خالف فرمینا دازا ، همچنان روحیه ای شاد داشت

 :بنابراین به دکتر گفت ...

ناراحت مي کرد، تنگي کفشها نیست، بلكه این قفس سیمي است که  ـ حاال فهمیدم آنچه مرا

 .پوشیده ام

 :خوونال بالفاصله متوجه شد که دخترك از دامن فنرداری که پوشیده است، حرف مي زند. گفت

 ...ـ چاره این هم آسان است، آن را در بیاورید

 :انش گرفت و گفتسپس به سرعت یك تردست، دستمالي از جیب بیرون آورد، در برابر چشم

 !ـ ... من نگاه نمي کنم

هیلده براندا نمي دانست چه باید بكند. نگاهي به فرمینا دازا انداخت تا از او مشورت بخواهد. فرمینا 

 هم با اشاره فهماند که اگر هر

 .چه زودتر به خانه نروند، خود را از کالسكه به بیرون خواهد انداخت

 :تدکتر اوربینو بي توجه به او گف

 .ـ خوب، منتظرم که کار شما تمام شود

 :هیلده براندا گفت

 .ـ مي توانید دستمال را بردارید

دکتر همین کار را کرد و هنگامي که متوجه شد هیلده براندا همچنان دامن بر تن دارد، فهمید که 

 بازی به پایان رسیده است. اشاره
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 .سبها، به سوی پارك کوچك راندای به کالسكه ران کرد و او نیز پس از برگرداندن سر ا

آنها درست لحظه ای به آنجا رسیدند که مسؤول روشن کردن چراغهای گذرگاهها، کار خود را به 

 پایان رسانده بود. صدای ناقوس

کلیساها به گوش مي رسید. هیلده براندا که از رفتار خود در کالسكه پشیمان بود و تصور مي کرد 

 زاموجب آزردگي خاطر فرمینا دا

شده است، با دکتر دست داد و با سرعت پیاده شد. فرمینا دازا نیز همین کار را کرد، ولي پیش از این 

 که دستش را عقب بكشد،

 :خوونال فشار اندکي به انگشتان او وارد آورد و گفت

 .ـ منتظر پاسخ تو هستم

نو باقي ماند، ولي فرمینا دازا چنان محكم دستش را عقب کشید که دستكش او در دست دکتر اوربی

 .برای پس گرفتن آن، باز نگشت

 .پس از رسیدن به خانه و بیرون آوردن لباسهای مضحك خود، بدون خوردن شام، به بسترش پناه برد

هیلده براندا با حالتي که انگار هیچ اتفاقي نیفتاده است، پس از خوردن شام همراه با گاالپالسیدیا در 

 آشپزخانه، با همان روحیه شاد

به اتاق رفت و رویدادهای آن چند ساعت را در ذهن مرور کرد. حتي تالشي برای مخفي کردن 

 احساس خود در مورد رفتار برجسته

و چهره زیبای دکتر خوونال اوربینو نكرد. فرمینا دازا بدون اظهار نظر، همچنان خشمگین به سخنان 

 او گوش مي داد و هیلده براندا

 :داد. او اعتراف کردنیز به حرف زدن ادامه مي 

ـ موقعي که دکتر اوربینو چهره اش را با دستمال پوشاند، دندانهای مرتب و سفیدش از میان لبان 

 شادابش هویدا شد. آدم اغوا مي

 !شود در پاسخ به محبتهای او و اینكه ما را نجات داد ، لبانش را بوسه باران کند

هد، بي اختیار به خنده افتاد، رویش را به طرف دیوار فرمینا دازا بدون اینكه بخواهد حسادتي نشان د

 برگرداند و خشم خود را چنین

 :ابراز کرد

 !ـ چه دختر نانجیبي

فرمینا دازا آن شب خوابي آشفته داشت و رؤیاهای آزاردهنده ای به سراغش آمدند. دکتر اوربینو را 

 در خواب دید که مي خندید،

رخشید، با دستمال جلو چشمانش را گرفته بود، و شوخي مي آواز مي خواند، دندانهای سفیدش مي د
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 کرد و لطیفه مي گفت. سپس

 .دید که با کالسكه دیگری به سوی گورستان فقرا، از تپه باال مي رود

فرمینا پیش از طلوع خورشید از خواب بیدار شد، ولي همچنان چشمانش را بسته نگه داشت و در 

 افكار خود درباره سالهایي که در

یش داشت مستغرق ماند. ساعاتي بعد، هنگامي که هیلده براندا در حال استحمام بود، فرمینا نامه پ

 ای نوشت و پیش از بیرون آمدن

 .دختردایي از حمام، آن را به دست گاالپالسیدیا داد تا به دکتر خوونال اوربینو برساند

پاسخي به همه پرسشهای دکتر داشت. متن نامه بسیار کوتاه، ساده، و فاقد پیچیدگي بود و حكایت از 

 پاسخي مثبت که اجازه مي داد

 .خوونال اوربینو با آقای لورنزو دازا در هر موردی که دوست دارد، به بحث و گفتگو مشغول شود

هنگامي که فلورنتینو آریزا دریافت که فرمینا دازا مي خواهد با پزشكي جوان از خانواده ای اشرافي، 

 ولي دارای ثروتمند و خوشنام،

سن و سالي بیشتر از خود ازدواج کند، چنان افسرده و اندوهگین شد که به نظر مي رسید هیچ 

 نیرویي نمي تواند او را از تیره بختي

برهاند. ترانزیتو آریزا با توجه به رفتار پسرش که حرف نمي زد، غذا نمي خورد، و تنها در گوشه ای 

 مي نشست و اشك مي ریخت،

 .ا که مي دانست، برای بازگرداندن آرامش به او، به کار برد، ولي مؤثر واقع نشدهر ترفندی ر

سرانجام پس از یك هفته ، ناگهان فلورنتینو از آن حالت خارج شد و غذا خورد. مادر، همان روز به 

 دیدار آقای لئون لوایزای

غیر رسمي او به حساب مي دوازدهم، تنها برادر بازمانده از میان سه برادری که یكي از آنها شوهر 

 آمد، رفت و درخواست کرد

کاری در یكي از جزایر دورافتاده برای برادرزاده نامشروع خود در نظر بگیرد و آن جوان عاشق و 

 افسرده را به مكاني بفرستد که

نتواند ارتباطي با این شهر برقرار سازد. ولي آن مرد، هیچ شغلي برای برادرزاده اش در نظر نگرفت، 

 یرا اصوالً او را برادرزاده خودز

نمي دانست. سرانجام التماسهای ترانزیتو مؤثر واقع شد و لئون، پسرك را به عنوان کارمند دفتر 

 پستي در شهری در فاصله ای تقریباً 

بیست روز دورتر از محل اقامت او، در ارتفاعي در حدود سه هزار متر باالتر از سطح دریا، به نام 

 .دام کردویالدلیوا استخ
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فلورنتینو آریزا هرگز دلیل انتقال خود را به آن مكان درنیافت و نفهمید که برای درمان افسردگي به 

 آنجا رفته است. آن مسافرت را

همان گونه به خاطر داشت که سایر رخدادهای دوران بداقبالي را به یاد مي آورد. پس از اینكه 

 تلگراف مربوط به شغل جدید را

به خود فرصت اندیشیدن هم نداد. در عوض لوتاریو توگوت از مقام تازه او تعریف زیادی دریافت کرد، 

 کرد و جوان افسرده را

 :شایسته در اختیار داشتن چنین شغلي دانست. او چنین اظهار نظر کرد

 .ـ این تلگراف، از آینده مي آید

و یك پالتو با یقه  آنگاه یك جفت دستكش دارای آستر پوست خرگوش، یك کاله پوستي مناسب،

 پوست خز که در سرمای ناحیه

باواریا در آلمان به خوبي امتحان پس داده بود، به فلورنتینو آریزا داد. عمو لئون نیز دو دست لباس 

 پشمي، زیرپوش، یك جفت

پوتین ضد آب متعلق به برادر بزرگترش، و یك بلیت برای سوار شدن به کشتي در اختیار برادرزاده 

 .اش نهاد

ترانزیتو آریزا لباسهای اهدایي را کوچك کرد تا به اندازه اندام فلورنتینو شود، زیرا از نظر قامت، 

 بسیار کوتاهتر و الغرتر از پدرش

و مرد آلماني بود. سپس برایش جوراب و زیرپوش پشمي هم خرید تا بتواند در ارتفاعات سرد منطقه 

 .زندگي کند

نامالیمات، محكم و آبدیده شده بود، باز هم خود را آماده تحمل فلورنتینو آریزا که بر اثر تحمل 

 شرایط ویژه محل اقامت جدید

کرد، به گونه ای که انگار مي خواهد در مراسم خاکسپاری خود شرکت کند. به خاطر مواجهه با اوضاع 

 ناگوار ، فردی رازدار بار آمده

با کسي جز مادرش حرف نمي زد. به همین  بود و درباره اسرار زندگي داخلي یا عواطف و احساساتش،

 دلیل هم درباره مسافرتش،

 .جز با کساني که مي دانستند، با کسي سخن نگفت و از دوستان و آشنایانش خداحافظي نكرد

شب پیش از حرکت، چیزی نمانده بود که قلب شیدا و مجنونش، جانش را به خطر بیندازد. ماجرا این 

 گونه بود که نیمه شب

ی ویژه مراسم یكشنبه کلیسا را پوشید و برای نواختن والس عاشقانه ای که خود ساخته بود، لباسها

 تنها او و محبوبش از این امر خبر
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داشتند، و در طول سه سال، رمزی برای ارتباط میان آنان و بیان احساسش مورد استفاده قرار گرفته 

 .بود، عازم خانه فرمینا دازا شد

ت، شعرهای عاشقانه را زمزمه کرد ، و ویولن خود را با اشكهایش شست. نوای در آنجا آهنگ را نواخ

 سیمهای ساز به اندازه ای

محزون و تأثیرگذار بود که نخست سگهای خانه، سپس سگهای محله و بعد، سگهای همه خانه های 

 شهر، زوزه سر دادند. پس از

 .نه، پنجره ای را نگشودپایان والس، صدای سگها نیز خاموش شد، ولي کسي از داخل خا

در خیابانهای اطراف هیچ کس حضور نداشت. حتي مأمور گشت شبانه نیز که در چنین مواردی حتماً 

 خود را مي رساند و دخالت مي

کرد، دیده نمي شد. همین کار، آب سردی روی آتش عشق فلورنتینو ریخت. ویولن را در جعبه 

 گذاشت و در خیابانهای خلوت و بي

به راه افتاد. احساس کرد که سفر از روز بعد آغاز نمي شود، بلكه واقعاً از سالها پیش با روح شهر 

 تصمیم تغییرناپذیری که گرفته، به

 .مسافرتي رفته است که دیگر بازگشتي در پي ندارد

کشتي او یكي از سه شناور مشابهي به حساب مي آمد که در مالكیت شرکت کشتیراني رودخانه ای 

 ار داشت و نام آن راکاراییب قر

به افتخار مؤسس شرکت، پایس پنجم لوایزا نهادند. کشتي دارای دو عرشه چوبي با قابلیت شناوری 

 یك و نیم متری در سطح، مي

توانست در هر رودخانه ای حتي دارای ژرفای کم، تردد کند. کشتیهای رودخانه ای قدیمي را در سین 

 سیناتي با استفاده از الگوی

افسانه ای مي ساختند که دارای دو چرخ در طرفین بودند و با نیروی بخار هیزم سوز در کشتیهای 

 رودخانه های اوهایو و میسي سي

پي حرکت مي کردند. کشتي متعلق به شرکت کاراییب نیز همچون همان کشتیها دارای عرشه ای کم 

 ارتفاع و تقریباً هم سطح آب

 .رودخانه بود

مسافران، و اتاقهای خواب تنگ همچون مرغداني آن به اندازه ای کوچك  اتاق موتورهای بخار، سالن

 بود که کارکنان کشتي مجبور

بودند ننوهایشان را روی هم به دیوارها بیاویزند. روی عرشه باال اتاق فرمان، تعدادی کابین ویژه ناخدا 

 و ملوانان ارشد، و یك سالن
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ز مسافران دعوت مي کرد در آنجا جمع شوند، غذا پذیرایي مناسب ساخته شده بود که ناخدا گاهي ا

 بخورند و ورق بازی کنند. در

عرشه میانه، شش کابین درجه یك و یك سالن غذاخوری به چشم مي خورد. بر خالف سایر 

 کشتیهای قدیمي، در عرشه این شناور

در باالی ردیفهای پارویي وجود نداشت و به جای آنها، یك چرخ بزرگ با تیغه های چوبي، درست 

 دستشوییها در قسمت انتهایي

 .کشتي نصب شده بود

فلورنتینو آریزا در ساعت هفت صبح یكشنبه ماه ژوئیه، سوار بر کشتي شد. بر خالف مسافراني که 

 برای نخستین بار با چنین وسیله

د. رای سفر مي کردند و بالفاصله پس از ورود ، کنجكاوانه به همه جا سر مي کشیدند، چنین کاری نك

 فلورنتینو در واقع در حالتي

بهت زده به سر مي برد و هنگامي به خود آمد که از دهكده کاالمار مي گذشتند. به دستشویي رفت و 

 از پنجره شاهد حرکت پره

 .های بزرگ چرخ شد که با سر و صدای زیاد، آب را کف آلود مي کرد

ي داشت که لباسهای مخصوص مناطق تا آن موقع ، هرگز سفر نرفته بود. همراه خود چمداني حلب

 سردسیر و کتابهای مصوری را که

به صورت جزوه خریده و بعد به صورت کتاب در آورده بود، و دفتر اشعار عاشقانه را دیگر همه را از بر 

 .بود، در آن حمل مي کرد

ست. مادرش ویولن را در خانه گذاشته و همراه نیاورده بود، زیرا دیگر آن ساز را خوش یمن نمي دان

 رختخواب سفری او را همراه با

چند مالفه، یك بالش و یك پشه بند در زیلویي قرار داده و با دو تكه طناب بسته بود تا پسرك در 

 صورت تمایل از دو طناب برای

ساختن و بستن ننو استفاده کند. فلورنتینو پیش از حرکت همه آنها را زائد مي دانست و در واقع به 

 همراه آورده بود، اصرار مادرش

ولي در همان شب نخست اقامت در کشتي فهمید چه نیاز مبرمي به وسایل درون زیلو دارد. به همین 

 دلیل به عقل و هوش مادرش

 .درود فرستاد

در آخرین دقایق پیش از حرکت، مسافری را که لباس رسمي شب پوشیده بود، مشاهده کرد که سوار 

 کشتي شد. این مرد صبح
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با کشتي دیگری از اروپا وارد شده و مصمم بود بالفاصله به سفر ادامه بدهد. فرماندار نیز او  همان روز

 را همراهي مي کرد. به دنبال

آنها همسر، دختر، و پیشكار مرد سوار شدند و هفت چمدان بزرگ و دارای قفل و بستهای طالیي هم 

 توسط باربران به داخل کشتي

ای بزرگ بودند که بارها روی پل گیر کردند. ناخدای کشتي مردی حمل شدند. چمدانها به اندازه 

 تنومند و از اهالي کورازائو بود و به

زبانهای مختلف بومي و زبانهای رایج دنیا تسلط داشت و معموالً با همه مسافران به زبانهای خودشان 

 حرف مي زد، به فلورنتینو آریزا

ار انگلیسي آن مناطق است و قصد دارد به پایتخت برود. با توضیح داد که آن مرد، فرماندار تام االختی

 زبان اسپانیایي آمیخته به

کورازائویي یاد آور شد که انگلیسیها حق زیادی بر مردم دارند، زیرا به آنها در روند آزادی از یوغ 

 .اسپانیاییها کمك کرده اند

ختیار آنها قرار دهند. به همین دلیل همچنین یاد آوری کرد که همه وظیفه دارند همه چیز خود را در ا

 بود که فلورنتینو آریزا مجبور

 .شد کابین خود را تخلیه کند و به آنها بدهد

دو روز نخست سفر، فلورنتینو هرگز دچار ناراحتي نشد، زیرا سطح آب رودخانه باال بود و کشتي به 

 آساني حرکت مي کرد و به

مسافران فاقد کابین، برزنتي تا شده دادند تا در جایي پیش مي رفت. عصر روز حرکت، به هر یك از 

 پهن کنند و وسایلشان را روی

آن بگذارند. فلورنتینو همین کار را انجام داد و پشه بندش را هم آماده کرد تا در هنگام خواب، مورد 

 استفاده قرار دهد. کساني که

ه چیزی نداشتند، روی میزهای ننو همراه داشتند، آن را در سالن غذاخوری آویختند و کساني ک

 غذاخوری خوابیدند و به جای پتو، از

رومیزی استفاده کردند. فلورنتینو به حال خواب و بیداری شب را به صبح رساند. یك بار نیز گمان 

 کرد صدای فرمینا دازا را شنیده

از نظر  است. سرانجام افق شرقي به رنگ قرمز در آمد و لحظاتي بعد، روشن شد و سپیده دمید.

 فلورنتینو کشتي همچون جانوری

عظیم الجثه روی آبهای رودخانه به پیش مي رفت و پیش از طلوع آفتاب، به مردابها رسید. با مشاهده 

 پشه های فراوان باز هم
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درایت مادرش را ستود و در همان لحظه نیز متوجه شد که دارای توانایي الزم برای فراموش کردن 

 .رویدادهای گذشته است

پس از سه روز حرکت روی آبهای آرام، به تدریج به سواحل شني و امواج بزرگ و وحشي رسیدند. از 

 آن لحظه به بعد، سختي سفر

احساس شد. آبهای رودخانه گل آلود بود و پهنای بستر آن به تدریج کمتر و کمتر مي شد و مسافران 

 خود را گرفتار در میان

ی سوت مانند طوطیها و فریاد میمونهای پنهان در میان درختان دو طرف ساحل مي دیدند. صدا

 شاخه های درختان، گرمای شدید

ظهر را، بیشتر غیر قابل تحمل مي کرد. به منظور راحتي مسافران برای خواب شبانه، چاره ای جز 

 .لنگر انداختن و توقف کشتي نبود

فرسا، هجوم پشه ها، بوی تهوع  اغلب مسافران باور نمي کردند هنوز زنده باشند، زیرا گرمای طاقت

 آور گوشتهای نمكسود که به

نرده ها آویخته شده بودند تا خشك شوند، تنفس آنان را مشكل مي کرد. همه سرنشینان از جمله 

 انگلیسیها به منظور گریز از بوی

تعفن داخل کابینها، روی عرشه آمده و تا صبح مشغول قدم زدن و راندن پشه های خونخوار توسط 

 وله هایي بودند که به منظورح

خشك کردن عرق بدن از آنها استفاده مي کردند. سرانجام پس از دمیدن سپیده، دیگر تواني برای 

 آنها به دلیل بي خوابي شب

 .گذشته و همچنین بر آمدگیهای ناشي از نیش حشرات در بدنشان، باقي نمانده بود

در آن سال ادامه داشت و ناخدا برای حفظ جان  باز هم جنگ داخلي میان محافظه کاران و لیبرالها

 مسافران، ترفندهای ضروری را به

کار بسته بودند. از جمله اینكه استفاده از هر نوع سالح حتي به منظور سرگرمیهای رایجي همچون 

 تیراندازی به سوی تمساحهای

بته پس از گذشت چند رودخانه، یا نشانه گیری هدفهای دو سوی رودخانه، ممنوع اعالم شده بود. ال

 روز از آغاز سفر، به دلیل

بحثهای سیاسي تندی که میان سرنشینان کشتي در گرفت و کار به بیرون آوردن تپانچه انجامید، 

 ناخدا مجبور شد علیرغم میل

باطني، همه مسافران را خلع سالح و تفنگها را مصادره کند. حتي فرماندار انگلیسي هم از این امر 

 و روزی که لباسمستثني نشد 
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شكار بر تن و تفنگي دو لول در دست، برای شكار ببر به ساحل رفت، ناگهان ناخدا را در برابر خود 

 .یافت و تفنگش توقیف شد

هنگامي که از بندر تنه ریف مي گذشتند، یك قایق گشتي را مشاهده کردند که پرچمي به عنوان 

 هشدار برای شیوع تب زرد

ر نیز بر میزان سختگیریها در داخل کشتي افزود. تالش ناخدا برای اطالع از برافراشته بود. این ام

 صحت و سقم خبر شیوع بیماری

علیرغم عالماتي که برای کشتیهای لنگر انداخته در ساحل ارسال کرد، بي نتیجه ماند، ولي در اواخر 

 روز، از کنار یك کشتي حامل

قل دو نفر در آن بندر به دلیل ابتال به وبا جان خود را احشام گذشتند و از مسافران خبر گرفتند که الا

 از دست داده اند. با این

ترتیب، معلوم شد که بیماری وبا و تب زرد، اغلب مناطق واقع در مسیر را مورد هجوم قرار داده است. 

 از آن لحظه به بعد خروج

مین هیزم توقف مي کردند، مسافران کشتي در بنادر سر راه، حتي در مناطق غیر مسكوني که برای تأ

 .ممنوع اعالم شد

به این ترتیب، هشت روز سفر، علیرغم سرگرمیهای ابتكاری و بي نظیری که ناخدا برای مسافران در 

 نظر مي گرفت، از جمله

ورقهای بازی دارای تصاویر مستهجن که در چنین مواردی به منظور حفظ آرامش در اختیار 

 همهسرنشینان قرار مي گرفت، برای 

مسافران، نوعي زندان به حساب مي آمد. در واقع همان ورقهای مستهجن نیز بیشتر بر میزان بي 

 .تابي آنها مي افزود

فلورنتینو آریزا همه سختیهای سفر را متحمل شد و حرفي نزد و زبان به اعتراض نگشود، زیرا تصور 

 مي کرد هر گونه ابراز ناراحتي،

ي مي شود که او را به چنین سفری ترغیب کرده اند. در طول اقامت موجب نگراني مادر و سایر کسان

 .در کشتي با کسي گفتگو نكرد

سراسر روز در کنار نرده ها مي نشست و به تمساحهایي مي نگریست که در سال، زیر تابش نور 

 سوزان خورشید دراز کشیده و

را پاك کنند، یا به تماشای دهانشان را باز گذاشته بودند تا پرندگان بیایند و دندانهایشان 

 حواصیلهایي مشغول مي شد که ناگهان و به

 .طور گروهي از میان مردابها به آسمان بر مي خاستند
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گاوهای دریایي را در حال شیر دادن به بچه هایشان مي دید که فریادهای زنانه بر مي کشیدند و 

 .آرامش مسافران را بر هم مي زدند

سه انسان را شناور روی آب مشاهده کرد که پس از نزدیك شدن  روزی جسد باد کرده و کبود

 کشتي، الشخورهایي هم نشسته

روی سینه آنها به چشم مي خوردند. نخست از کنار جسد دو مرد گذشتند که یكي از آنها سر 

 نداشت. سپس جسد دختری جوان را

ینو هرگز متوجه نشد که دیدند که روی امواج ناشي از عبور کشتي، در حال رقص مرگ بود. فلورنت

 مرگ دخترك بر اثر ابتال به

بیماری وبا بوده یا در جنگ داخلي به قتل رسیده است، ولي رایحه متعفن جسد، با افكاری که از 

 فرمینا دازا در ذهن داشت، در هم

 .آمیخت

نا دازا مي در واقع همیشه چنین افكاری داشت. هر رویدادی، خوب یا بد، به گونه ای او را به یاد فرمی

 انداخت. شبها که کشتي لنگر

مي انداخت و همه مسافران از شدت گرما و برای گریز از نیش حشرات به عرشه مي رفتند و قدم مي 

 زدند، او در سالن بزرگ، زیر

تنها چراغ زغال سوز که تا صبح روشن مي ماند، مي نشست و رمانهایي را مطالعه مي کرد که بارها 

 از هم از خواندنخوانده بود، ولي ب

آنها لذت مي برد. همیشه جای قهرمانان داستانها را با اشخاص دیگری که مي شناخت، عوض مي کرد 

 و خود و فرمینا دازا را نیز در

 ... نقش دلدادگان ماجرا مي دید. گاهي نیز نامه هایي عاشقانه و سرشار از غم و

به سوی محبوب بروند ساعات سخت و تحمل اندوه مي نوشت و به امواجي مي سپرد که امیدوار بود 

 ناپذیره سفر این گونه سپری

مي شد گاهي در نقش شاهزاده ی عاشق و زماني در کسرت پهلوان افسانه ای در گود عشق و لحظه 

 ای در جلد دلباخته ای ناکام که

مي کرد به سرعت به فراموشي سپرده مي شد تنها هنگامي که نسیم بامدادی مي وزید و هوا را خنك 

 از سالن بیرون مي آمد روی

 .عرشه مي رفت به نرده ها تكیه میداد و مي خوابید

فلورنتینو آریزا شبي بدون اینكه خود بداند به تجربه ای دست یافت که مي توانست جایگزیني 

 زمیني و واقعي به جای فرمینا دازا
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گهاني شتبان و پیروز مندانه بود باشد که رویایي دست نیافتني مي نمود در واقع این تجربه چنان نا

 که تفاوت اشكاری با هوس یا

جنون آني نشان مي داد با در نظر گرفتن همه جوانب امر معلوم مي شد که این کار با نقشه ای دقیق و 

 از پیش طراحي شده روی

ز اداده است.تنها معمای حل نشده ماجراء چگونگي ورود فلورنتینو به ان کابین بود شبي که زودتر 

 معمول مطالعه را تمام کرده بود و

به سوی دستشویي مي رفت ر هنگام عبور ازکنار کابین انتهایي، ناگهان در باز شد دستي همچون 

 چنگال ماشیني بیرون امد آستین

مرد جوان را گرفت او را به داخل کشید و در را بست فلورنتینو نمي توانست چهره متجاوز را ببیند 

 ا روی بسترزن با گستاخي او ر

هل داد و هر دو در رایحه ناشي از تقالی سخت و اشتیاق فراوان که شباهت به بوی شوره زار داشت 

 غرق شدند .زن لحظاتي بعد

 :گفت

 حاال برو همه چیز را فراموش کن هیچ اتفاقي نیفتاده -

 بود بیابد وليدر طول سفر تالش زیادی کرد تا زني را که همچون پلنگ او را با واقعیت آشنا ساخته 

 در این کار توفیقي نیافت و ادمه

 .جستو جو به جایي منتهي نشد

آخرین کابین با دری به کابین مجاور متصل مي شد که مخصوص خوانوادهو دارای چهار تخت خواب 

 بود دو زن جوان زني میانسال و

ند .همان بندر گاهي کودکي شیر خوار در ان ساکن بودند .آنها در بندر بارانكو دلوبا سوارکشتي شد

 که همه کشتي ها پس از عبور از

مومپوکس به دلیل ویژگي های هوسبازانه ساکنانش در آنجا لنگر مي انداختند و مسافر سوارو پیاده 

 میكردند .فلورنتینو آنها در حال

سوار شدن به کشتي دید و مشاهده کرد که کودك شیر خوار را در سبدی گذاشته اند ، گویي پرنده 

 را حمل مي کردند سر و ای

وضع انها به گونه ای بود که انگار مي خواهند سوار بر کشتي مجلل اقیانوس پیمایي شوند دامن های 

 ابریشممي چین دار پوشیده

بودند و کاله های لبه دار با با گل های تزییني پارچه های آهار دار بر سر داشتند .روزی چند بار لباس 

 هایشان را عوض مي کردند
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نگار همه لباس های مد روز را همراه اورده بودند .هر سه چتر افتابي باد بزن در دست داشتند ، ولي ا

 از انها نه به منظور استفاده

مرسوم ، که برای جلب توجه دیگران استفاده مي کردند.و نشان مي دادند که از اهالي مومپوکس 

 . هستند

نشد که انها چه نسبتي با یكدیگر دارند ابته علیرغم کوشش های فراوان فلورنتینو حتي متوجه 

 تردید نداشت که خویشاوند هستند

نخست چنین حدس زد که زن میانسال مادر ان دو زن جوان باشد ولي با توجه و دقت بیشتر دریافت 

 که او تفاوت سني زیادی با انها

دن چنین کاری را داشته ندارد در عین حال برایش باور کردني نبود که یكي از انها شهامت انجام دا

 باشد ،آن هم در کابیني که زنان

دیگر به ان رفت و آمد مي کردند .تنها فرضیه قابل قبول این بود که که یكي از زنان با استفاده از 

 فرصتي مناسب دیگران را راهي

ه عرشه عرشه کرده و خود در کابین مانده .بارها دیده بود که معموال دو تن از آنها برای هواخوری ب

 مي آیند. و دیگری مدتي نسبتاً

طوالني در کابین مي ماند تا مراقب کودك شیر خوار باشد شبي که هوا بسیار گرم بود ، هر سه انها را 

 در حالي که کودك را همراه

 داشتند روی عرشه دید

که  علیرغم معماها و مجهوالتي که در ماجرا وجود داشت فلورنتینو آریزا نمي توانست تصور کند

 عامل اصلي آن اقدام ، زن میانسال

بوده است .به همین دلیل جوانترین زن را در ماجرا دخیل نمي دانست .البته این قضاوت ها را بدون 

 دارا بودن مدرکي قابل قبول

انجام مي داد ولي آرزو میكرد زني را که انشب با او همبستر شده مادر کودك شیر خوار باشد.چنین 

 چنان قدرتتصوری به تدریج 

گرفت که مدتي بعد حتي بیشتر از فرمینا دازا به او میاندیشید مادر کودك الغر اندام مو طالیي و 

 عاشق فرزندش بود و هر مردی

تنها با چند لحظه نگریستن به او این امر را در مي افت که تنها به خاطر کودکش زنده است .از صبح 

 زود و پس از برخاستن از خواب

دگي به امور فرزندش نداشت در حالي که دو زن دیگر معموال مشغول بازی چكرز بودند کاری جز رسی

 .حتي هنگامي که کودك به
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خواب مي رفت مادر همچنان نتوی او را تكان میداد و برایش آواز مي خواند .به این ترتیب سختي 

 های سفر را هم به فراموشي مي

انمود میكرد در حال مطالعه کتاب است ، مي کوشید سپرد.در همه مدت سفر فلورنتینو در حالي که و

 حتي در سالن غذاخوری

روبروی اون بنشیند . از اشارات و حالت های او دریابد که خودش بوده است یا نه .ولي هیچ نشانه ای 

 از این امر نیافت و تنها چیزی

 . که فهمید نام ان زن بود رزالیا

بور از تنگه باریكي در میان دو صخره بزرگ شد.پس از روز هشتم سفر کشتي به دشواری موفق به ع

 صرف ناهار به بندر تازه

رسیدند و لنگر انداختند .آنجا محل پیاده شدن مسافراني بود که قصد ورود به انتیوکیا داشتند ، 

 همان شهری که بر اثر جنگ داخلي

 چك چوبي و یك فروشگاهبیشتر از سایر مناطق مسكوني اسیب دیده بود در بندر ناره چند کلبه کو

 ساخته شده از چوب و دارای

سقفي از حلبي به چشم میخورد که جوخه هایي از سربازان پابرهنه با سالح هایي ناکار امد و کهنه، از 

 آن حفاظت مي کردند زیرا

شایع شده بود که شورشیان قصد دارند کشتي هایي را که در انجا لنگر مي اندازند غارت کنند در 

 ه ها دشتي پر از سنگالخپشت کلب

 . دیده مي شد که قابل کشت و زرع نبود

آن شب هیچ کس نخوابید زیرا مسافران از حمله شورشیان به شدت مي ترسیدند ولي چنین یورشي 

 صورت نگرفت پس از طلوع

خورشید، یكشنبه بازار به تدریج سامان یافت و افراد زیادی پدیدار شدند .سرخ پوستان انواع مهره 

 ی ضد چشم زخم و شربتها

معجون عشق مي فروختند و عده ای هم با چهارپایان خود در انتظار ایستاده بودند تا مسافران تازه 

 وارد را به مناطق جنگلي

 .کوهستان مرکزی و باغ های میوه که شش روز تا انجا راه بود ببرند

به تا زمان را بگذراند .باربران جع فلورنتینو آریزا تخلیه بارها توسط باربران سیاهپوست تماشا میكرد

 های حاوی ظروف چیني و یك

پیانو را برای انویگادو حمل مي کردند ناگهان فلورنتینو متوجه شد که ان سه زن و کودك دیگر سوار 

 بر کشتي نشده اندورزالیا و
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بر پا همراهانش در همان بندر ماندند .هنگامي آنها را دید که کفش های ویژه عبور از جنگل را 

 داشتند و سوار بر قاطر های سرخ

پوستان در انتظار حرکت بودند در همان لحظه تصمیم گرف کاری کند که درچند روز جرات نمي کرد 

 انجام دهد .به عنوان

خداحافظي برای رزالیا دست تكان داد و پس از اینكه دید هر سه نفر با خوش خلقي برایش دست 

 تكان دادند دچار اندوهي فراوان

شد که چرا دیر به فكر ایجاد ارتباط افتاده است .سر انجام قاطر ها به راه افتادند تعداد دیگری از 

 قاطر ها هم چمدان ها ، جعبه کاله

و سبد کودك را حمل میكردند. فلورنتینو انقدر دور شدن انها را تماشا کرد که دیگر جز قطاری 

 همچون مورچه های کوچك چیزی

عده دیگری از زندگي او بیرون رفتند.و دوباره خود را در این دنیا تنها یافت ندید .به این ترتیب 

 .خاطره فرمینا دازا که چند

 روزگذشته پنهان مانده بود ناگهان به ذهنش امد و همچون اذرخش مغزش را به آتش کشید

 ای عاشقيتردید نداشت که فرمینا دازا جشن باشكوهي برای ازدواج برگزار خواهد کرد .بنابراین بر

 پاکباخته و فقیر چون او دیگر

جایي در دنیای محبوب باقي نخواهد ماند و مجبور خواهد بود تا ابد در کمند عشق دلدار اسیر باشد 

 مي دانست که حتي حق مردن به

خاطر او را نخواهد داشت .حسادتي که تا ان لحظه پنهان مانده یا با اشك هایش فروریخته بود ناگهان 

 را در بر گرفتهمه وجودش 

از خدا خواست آسمان درخششي را بر سر فرمینا دازا فرود بیاورد که مي خواست به همسری مردی .

 در اید که تنها به درد فخر

 فروشي مي خورد.با تصویری که از دخترك با لباس عروسي در ذهن کشید

 :زمزمه کرد

 ! او باید عروس من باشد نه فرد دیگری -

ارا به گونه ای دیگر به تصویر کشید زني با پیكری بي جان روی پله های سنگي بالفاصله فرمینا داز

 کلیسای بزرگ شهر به پشت

خوابیده و کف خون الودی که از دهانش جاری مي شود و سنگ های مرمر صحن کلیسا را که جسد 

 چهادرده اسقف مشهور زیر آن

کینه جویي در درونش فروکش کرد به خاك سپرده شده است ، کثیف مي کند .ولي لحظاتي بعد حس 
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 از خداوند خواست به خاطر

افكار پلیدی که داشته است مورد عفو و رحمت قرار گیرد در همان حال نیز فرمینا دازا را دید که از 

 روی پله های سنگي بلند شد

این تصویر نشان مي داد که محبوبش همچنان زنده است ولي از او بسیار دور است .اندیشید که .

 رگز نمیتواند بدون وجود فرمیناه

دازا تحمل ادامه زندگي داشته باشد .از آن به بعد دیگر به درستي نخوابید .گاهي بر سر میز غذا 

 حاضر مي شد ، ولي معموال چیزی

نمي خورد و اگر مي خورد به این امید بود که ناگهان فرمینا دازا در آنجا حاضر شود بر سر میز 

 زند تا بتواندبنشیند و با او حرف ب

بگوید که هر کاری انجام میدهد حتي غذا نخوردن یا خوردن تنها به خاطر اوا ست.گاهي نیز این 

 اندیشه در ذهنش شكل مي گرفت

که شاید فرمینا دازا در شادترین لحظات زندگي خود مثالً در مراسم جشن عروسي ، یا در ماه عسل ، 

 به یاد عشق قدیم بیفتد که

 ت .در این صورت دچار ندامتقرباني کرده اس

 . خواهد شد ، احساس گناه خواهد کرد ، و از زندگي لذت نخواهد برد

شب پیش از رسیدن به بندر کارا کولي که مقصد نهایي کشتي بود ، ناخدا بر طبق رسمي که داشت ، 

 مراسم جشني به منظور

ز ي از نوازندگان ویژه کشتي نیخداحافظي با سرنشینان برگزار کرد که ضمن برپایي آتش بازی ، گروه

 به نواختن آهنگهای شاد

مشغول شدند . مرد انگلیسي که در طول سفر از رفتن به شكار منع شده و مجبور بود رنج سفر را با 

 آرامش تحمل کند ، با دوربیني

که همراه داشت ، از مراسم عكس گرفت . در طول مسافرت ، هیچ کس او را بدون لباس رسمي ، 

 بود ولي آن شب ، لباسندیده 

سنتي اسكاتلندیها یا دامن مك تاویش را پوشیده بود و همراه با نوازندگان ، ني انبان مي نواخت و به 

 کساني که مشتاق یادگیری

رقص اسكاتلندی بودند ، این هنر را آموزش مي داد . به این ترتیب چنان خسته شد که پس از پایان 

 مراسم ، مجبور شدند او را روی

 . دوش حمل کنند و به کابینش برسانند

فلورنتینو آریزا سرشار از غم و اندوه ، در تمام مدت برگزاری مراسم در دورترین فاصله از محل جشن 
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 به سر مي برد تا صدای

هیاهو به گوشش نرسد . کت اهدایي لوتاریو توگوت را پوشیده بود تا از لرزش بدنش بكاهد . در 

 د ،ساعت پنج بامداد روز بع

همچون فردی محكوم به اعدام مي مانست که او را برای اجرای حكم از خواب بیدار کرده باشد . در 

 تمام مدت آن روز ، مراسم

جشن فرمینا دازا را در ذهن به تصویر مي کشید . مدتي بعد ، هنگامي که به شهر خود بازگشت ، 

 فهمید چه بیهوده زندگي خود را در

 . به رفتار و اعمال خویش در آن دوران خندید آن لحظات گذرانده است و

شنبه از نظر فلورنتینو آریزا ، بدترین روز از هشت روز اقامت در کشتي به حساب مي آمد . به این 

 فكر افتاد که فرمنیا دازا و

شوهرش در همان شب برگزاری مراسم عروسي ، به آرامي از درهای عقب ساختمان گریخته اند تا به 

 ز چشم دیگرانمحلي دور ا

بروند و با هم خلوت کنند . در همان لحظات ، فردی او را دید که در گوشه ای دور افتاده نشسته است 

 و به شدت مي لرزد . بنابراین

بالفاصله ماجرا را به اطالع ناخدا رساند . ناخدا با وحشت از اینكه مبادا فلورنتینو آریزا مبتال به وبا 

 اره رهاشده باشد ، جشن را نیمه ک

کرد و همراه با پزشك کشتي ، به سراغ مرد جوان رفت . پزشك از روی احتیاط و به منظور پیشگیری 

 از سرایت بیماری به دیگران ،

تعدادی قرص برومور در دستش گذاشت و او را در کابین قرنطینه حبس کرد . در همان لحظه 

 فلورنتینو آریزا به تبي تند دچار شد

نه های بهبودی در او به وجود آمد که صخره های ساحلي بندر کاراکولي از و تنها هنگامي نشا

 . مسافتي دور به چشم خورد

در کابین قرنطینه به آرامشي وصف ناپذیر دست یافت . شاید همین آرامش موجب شد به این فكر 

 بیفتد که آینده درخشان در دفتر

ت هرچه زودتر ، و در صورت امكان با همان پستي ، هیچ فایده ای برایش ندارد . بنابراین بهتر اس

 کشتي ، مسیر طي شده را دوباره

 . بپیماید ، به شهر خود ، خیابان قدیمي پنجره ها و خانه خود باز گردد و پشت پنجره هایش بنشیند

راضي کردن ناخدا و سایر کارکنان کشتي به منظور واگذاری بلیت بازگشت ، دشوار نبود ، زیرا در 

 ، از خودگذشتگيمسیر رفت 
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کامل نشان داده و کابینش را در اختیار مرد انگلیسي و خانواده اش قرار داده بود . البته ناخدا کوشید 

 او را از باز گشت به خانه

منصرف کند و به دنبال همین کوشش ، هر چه از مزایای اشتغال در دفتر پستي مي دانست ، بیان کرد 

 و آن را آینده روشن دنیای

مید . حتي اظهار داشت که دانشمندان در نظر دارند تغییراتي در این پدیده علمي بدهند که علم نا

 بتوان در کشتیها نیز از آن استفاده

کرد . با این حال فلورنتینو آریزا بر لزوم بازگشت تأکید داشت و چنان در این امر پا فشاری مي کرد 

 . که ناخدا مجبور به تسلیم شد

لیل که فلورنتینو کابین خود را در اختیار انگلیسیها قرار داد ، بلكه چون مي دانست البته نه به این د

 از خویشاوندان بنیانگذار شرکت

 . کشتیراني کاراییب است

مدت سفر باز گشت در مسیر پایین رودخانه ، کمتر از هشت روز طول کشید . هنوز سپیده ندمیده 

 بود که کشتي در مسافت نه

ي آخرین بندر گاه ویژه کشتیهای رودخانه ای لنگر انداخت و فلورنتینو خود را در فرسنگي شهر ، یعن

 . سرزمین مادری یافت

چراغهایي که روی قایقهای ماهیگیری نصب شده بودند ، تكان مي خوردند و این تكان ناشي از موجي 

 بود که کشتي در مسیر خود

یز طول مي کشید ، کشتي نتوانست وارد ایجاد مي کرد . به دلیل الیروبي خلیج که چند روزی ن

 . بارانداز شود

مسافران مجبور شدند تا هنگام طلوع خورشید منتظر شوند تا قایقهای کرایه ای بیایند و آنها را با 

 بارهایشان به اسكله ببرند . ولي

حموله مل مفلورنتینو آریزا مثل آنان انتظار نكشید . چنان مشتاق ورود به شهر بود که با قایق ویژه ح

 های پستي که کارکنانش او را

به خوبي مي شناختند ، عازم بار انداز شد . پس از ترك کشتي ، بسته حاوی رختخوابش را به دریا 

 انداخت و تا هنگام رسیدن به

آبهای اقیانوس ، آن را تماشا کرد . کامالً اطمینان داشت که تا آخر عمر ، هرگز نیازی به آن ندارد . 

 مینان داشت که هرگزکامالً اط

 . نمي تواند از شهر محل سكونت فرمینا دازا دور شود

خلیج پس از طلوع خورشید نیز همچنان آرام بود و از باالی مه گسترده بر سطح آبها ، گنبد کلیسای 
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 بزرگ شهر را دید که در

دکي جستجو توانست روشنایي روز مي درخشید . النه های کبوتران را بر باالی بامها نظاره کرد . با ان

 کاخ مارکز دکا سالدوئرو را

بیابد . همان مكاني که تصور مي کرد بانوی بد اقبالیهایش سر بر شانه شوهر ارضا شده نهاده و در 

 خوابي خوش و شیرین ، فرو رفته

است . از این اندیشه ، قلبش ناگهان فرو ریخت ، ولي کاری نمي توانست بكند . شاید هم تا اندازه ای 

 ز خود آزاری موجود در اینا

فكر ، لذت برد . پس از باال آمدن کامل خورشید ، هوا به تدریج گرفته شد . قایق پستي ، از میان 

 کشتیها و قایقهای پر تعداد

ماهیگیری که در سرتاسر خلیج لنگر انداخته بودند ، مي گذشت و پیش مي رفت . رایحه متعفن 

 هوا رامردابها و زباله های بار انداز ، 

انباشته بود و موجب ایجاد اختالل در تنفس مي شد . یك کشتي بادباني با دو دکل ، تازه از ریوهاچا 

 رسیده بود و کارگران بار انداز تا

سینه هایشان در آب فرو رفته بودند تا بارها و مسافران را روی دوشهایشان حمل کنند و به ساحل 

 . برسانند

ستین کسي که از آن بیرون پرید و گام به ساحل گذاشت ، فلورنتینو قایق پست به ساحل رسید . نخ

 بود . از آن لحظه به بعد ، دیگر

 . رایحه زننده ای به مشامش نمي رسید و انگار همه چیز بوی خوش فرمینا دازا را مي داد

د او را نفلورنتینو آریزا به دفتر پستي نرفت . تنها رمانها و مجله های کتابخانه عمومي مي توانست

 سرگرم کنند . مادرش آنها را مي

خرید و به خانه مي آورد و او هم در حالي که روی ننو دراز مي کشید ، به اندازه ای مطالعه مي کرد که 

 تقریباً همه مطالب را از حفظ

مي شد . حتي به سراغ ویولن خود نیز نرفت . بار دیگر رفت و آمد با دوستان قدیمي را آغاز کرد و 

 با آنها بیلیارد بازی مي گاهي

 . کرد ، یا همگي در کافه های میدان مقابل کلیسای بزرگ مي نشستند و حرف مي زدند

صبح روز باز گشت از سفر بي نتیجه ، شنید که فرمینا دازا برای گذراندن ماه عسل به اروپا رفته است 

 . قلب پریشانش خبر مي داد

نكند ، الاقل چند سال در اروپا به سر خواهد برد . هر چند  که معشوق اگر برای همیشه در آنجا اقامت

 این امر موجب ناراحتي
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فلورنتینو آریزا مي شد ، ولي از طرفي به او امیدواری مي داد بتواند محبوبش را به فراموشي بسپارد . 

 خاطرات رزالبا ، به تدریج جای

گر سبیلش را نتراشید . مي خواست با این ویژه فرمینا دازا را در قلبش مي گرفت . از همان لحظه ، دی

 ترتیب ، چهره اش را عوض

کند . احساس کرد مي تواند رزالبا را جانشین فرمینا دازا کند و در نتیجه تب و تاب تازه ای به 

 سراغش آمد . به تدریج خاطرات

 . فرمینا کمرنگ مي شد ، تا حدی که تنها با مشاهده یاس سفید به یاد او مي افتاد

ي در دوران جنگ که روحیه ای خراب داشت و نمي دانست زندگي ، او را به کجا خواهد کشاند ، شب

 بیوه نازارت که زني متشخص

بود ، به خانه آنها پناه آورد ، زیرا خانه خودش بر اثر برخورد گلوله توپ ژنرال ریكاردو گایتان اوبه سو 

 ، آتش گرفته و ویران شده

فرصت به دست آمده ، نهایت استفاده را برد و زن بیوه را به این بهانه که در بود . ترانزیتو آریزا از 

 اتاقش جای کافي ندارد ، به اتاق

پسرش فرستاد به این امید که عشق تازه ای زندگي فلورنتینو را گرم گند . مرد جوان از هنگام حضور 

 در کشتي و ارتباطي که با

، با هیچ زني رابطه عشقي برقرار نكرده بود . در وضعیت رزالبا و شاید هم یكي از آن سه زن داشت 

 تازه ، بیوه زن در تختخواب

 . فلورنتینو مي خوابید و مرد جوان به داخل ننو مي رفت و در آنجا مي خوابید

زن بیوه به محض ورود به اتاق فلورنتینو در کنار بستر نشست و از اندوهي بزرگ سخن گفت که از 

 یعني زمان درگذشت شوهرش ،

از سه سال پیش در دل داشت . در همان حال که حرف مي زد ، همه نشانه های بیوه بودن را از خود 

 دور مي کرد ، به گونه ای که

دقایقي بعد ، حتي انگشتر هم در دست نداشت . با چنان حالتها و مكثهای منظمي این کار را انجام 

 مي داد که انگار حرکاتش را به

قدیم سربازان مهاجمي مي کند که انگار حرکاتش را به صورت سالم نظامي صورت سالم نظامي ت

 تقدیم سربازان مهاجمي مي کند که

با شلیك گلوله های توپ ، شهر را به لرزه در مي آورند . فلورنتینو مي خواست به او کمك کند ، ولي 

 زن مانع شد ، زیرا همیشه

این کار را بدون کمك دیگران انجام مي داد . بیوه  متكي به خود بود و حتي در دوران بي تجربگي نیز

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  206  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

 نازارت بیست و هشت سال

داشت و سه بار وضع حمل کرده بود ، ولي اندامش همچون دختران باکره و ازدواج نكرده مي نمود ، 

 فلورنتینو نمي توانست درك

ان یالتش را پنهکند که چگونه با پوشیدن چند تكه لباس سوگواری ، آن مادیان وحشي مي تواند تما

 سازد . تمایالتي که در خفقان

اشتیاق ، چنان رفتاری با پسرك را موجب شد که اگر این کار را با شوهرش نمي کرد ، لقبي جز 

 هرزگي نمي گرفت . تا آن شب ،

 . جز با شوهرش ، با هیچ مردی به بستر نرفته بود

یزا مي گذشت ، زن تا صبح بیدار ماند و به در همان حال که گلوله های توپ از فراز خانه فلورنتینو آر

 ویژگیهای اخالقي شوهرش

اندیشید . پس از دمیدن سپیده ، به این نتیجه رسید که شوهرش هیچ گناهي نداشت و تا جایي که 

 امكان داشته ، در راه تأمین

ده وزندگي همسرش کوشیده است ، ولي در ضمن فهمید که انگار از روز نخست متعلق به یكدیگر نب

 اند و با توجه به این که او در

آن موقع در تابوتي محكم شده با میخ در عمق دو متری به خاك سپرده شده بود ، دیگر نمي توانست 

 از جایش حرکت کند و از خانه

 : بیرون برود . زن اندیشید

 "خوشحالم ، چون مي دانم زماني که در خانه و نزد من نیست ، در کجا به سر مي برد  "

صبح روز بعد ، لباس سوگواری از تن در آورد و زندگي خود را سرشار از آوازها و ترانه های عاشقانه  از

 کرد . لباسهای تازه ،

رنگارنگ و آخرین مد پوشید و بدنش را در اختیار همه کساني گذاشت که تمایل به آن داشتند . پس 

 از اینكه نیروهای ژنرال گایتان

یختند ، زن بیوه ، خانه ویران شده خود را بازسازی کرد و ایواني به اوبه سو شكست خوردند و گر

 سوی دریا نیز به آن افزود که

امواج بلند ، پس از برخورد به پایه های آن ، به صورت هزاران قطره در مي آمدند و روی ایوان مي 

 ریختند . خانه او آشیانه عشق

مي پسندید . از آنها پولي دریافت نمي کرد ، زیرا شده بود ، ولي تنها مرداني را مي پذیرفت که خود 

 معتقد بود آنها به او لطف مي

کنند و به خانه اش مي آیند . در موارد نادر ، هدایایي را مي پذیرفت ، به این شرط که از طال ساخته 
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 نشده باشند . ماجرای او گاهي

 . نیز موجب حیرت مردم مي شد ، از جمله هنگام مرگ اسقف اعظم

قف اعظم بر اثر خوردن یك بشقاب خوراك قارچ سمي ، جان خود را از دست داد . پس از مرگ او ، اس

 این شایعه بر سر زبانها افتاد

که برخالف آنچه ظاهر ماجرا نشان مي دهد ، درگذشت اسقف اعظم ، خوردن اشتباهي خوراك قارچ 

 سمي نبوده ، بلكه آگاهانه آن

ند زن او را تهدید کرده بود که اگر دست از تقاضای موهن و بي را خورده است . مردم معتقد بود

 شرمانه خود بر ندارد ، در شهر

رسوایش خواهد کرد و آبرویش را خواهد برد . یعني همان کاری که در واقع همراه با شوخي و خنده 

 انجام داد . به هر حال او

 . آزادترین زن منطقه به حساب مي آمد

نتینو آریزا را فراموش نكرد . در معاشرتهایشان هر چند صحبتي از عشق و بیوه نازارت هرگز فلور

 عاشقي به میان نمي آمد ، ولي

حرفهای زیادی برای گفتن به یكدیگر داشتند . گاهي فلورنتینو به خانه او مي رفت و پس از گفتگوی 

 مختصر ، با هم روی ایوان تازه

شور آب آنها را خیس مي کرد ، منظره غروب  ساز حضور مي یافتند و و در حالي که قطره های

 خورشید را تماشا مي کردند . بیوه

زن که به نظر مي رسید به همین دیدارهای کوتاه قانع باشد ، ناگهان احساس کرد مي تواند در حضور 

 فلورنتینو ، کمبودهایش را

 دناك خود را با ایجادجبران کند و فلورنتینو نیز مخالفتي با این امر نداشت که بتواند گذشته در

 ارتباط با زني تازه به فراموشي

 . بسپارد . این گونه آن دو موفق شدند به اهداف نزدیك خود دست یابند

پس از شش ماه رابطه داغ عاشقانه ، فلورنتینو دریافت که سایه سنگین فرمینا دازا از زندگي و قلب 

 او پر کشیده است . به همین

ول ماههای دوری فرمینا از شهر ، با مادرش بارها صحبت کرد . تردیدی دلیل در این مورد ، در ط

 نداشت که دیگر به او فكر نخواهد

کرد ، ولي ناگهان روزی فرمینا دازا را بازو در بازوی شوهرش ، در حال بازگشت از مراسم مذهبي در 

 کلیسای بزرگ دید . به شدت

بیاورد . همان خانمهای اشرافزاده و پر افاده ای دچار کنجكاوی شد تا از زندگي پر تجمل زن سر در 
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 که در سالهای گذشته فرمینا

دازا را مورد استهزا و تمسخر قرار مي دادند ، چاپلوسانه دور زن گرد آمده بودند و به گونه ای رفتار 

 مي کردند که انگار او هم از

های او را تحت تأثیر قرار مي داد و اشرافزادگان است . زیبایي و فریبندگي فرمینا دازا نیز سایر کمبود

 مي پوشاند . چنان خود را

شبیه زنان باتجربه و دنیا دیده کرده بود که فلورنتینو آریزا در نگاه نخست ، او را نشناخت . آدم 

 دیگری شده بود . چكمه های

و  د و قاطعیتپاشنه بلند به پا و کاله لبه دار گلدار برسر داشت . به شكل زني جا افتاده در آمده بو

 تشخصي در رفتارش به چشم مي

خورد که انگار از بدو تولد آنها را همراه داشته است . زیباتر و شادابتر و در عین حال از نظر فلورنتینو 

 آریزا ، دست نیافتني تر از

همیشه نشان مي داد . دلیل دست نیافتني بودن او کامالً آشكار بود : برجستگي شكم ، زیر لباسها . 

 له فرمینا دازا ششمین ماهب

بارداری را پشت سر مي گذاشت و آنچه بیشتر از هر چیز ، فلورنتینو را شگفتزده کرد ، تناسب آن 

 نفر باهم بود . این زوج متشخص

و دلپذیر ، چنان آرام مي خرامیدند و پیش مي رفتند که انگار در فضا شناور هستند . فلورنتینو آریزا 

 نه نه احساس حسادت کرد ،

 . خشم . او نه تنها لیاقت همنشیني با فرمینا دازا ، بلكه با هیچ زني در دنیا را نداشت

فرمینا دازا این گونه از سفر بازگشت . به نظر نمي آمد احساسي حاکي از پشیماني داشته باشد . 

 دلیلي هم برای این امر وجود نداشت

د . در هنگام پوشیدن لباس عروسي ، هنوز سختیهای دوران آغاز زناشویي را پشت سر گذاشته بو .

 نشانه هایي از معصومیت در

وجودش داشت ، هر چند در زمان حضور در واله دوپار ، در کنار هیلده براندا ، این معصومیت با 

 آگاهیهایي همراه شده بود . در

ت بار و همان منطقه دریافت که به چه دلیل خروسها به تعقیب مرغها مي روند . جفت گیری خشون

 شهواني االغها را دید ، و شاهد

تولد گوساله ها شد عالوه بر این ، از زبان دختر دایي خود نیز در مورد روابط عاشقانه زوجهای جوان و 

 سالخورده ، اطالعات زیادی

 . به دست آورده و معنای عشق را به طورکامل دریافته بود
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ني قرن نوزدهم ، با همه شكوه و شوری که داشت ، با این ترتیب ، مراسم ازدواج او در سالهای پایا

 ترس و دلهره را نیز القاء مي کرد

نگراني از رویدادهای ماه عسل ، فرمینا دازا را بیشتر از کف زدن و هلهله و شادی مهمانان به خاطر  .

 ازدواج او با فردی مشهور و

، فرمینا دازا باز هم نامه هایي متشخص دچار وحشت مي کرد . پس از پایان مراسم ازدواج در کلیسا 

 بي نام و نشان دریافت کرد که

در بعضي از آنها ، او را به مرگ تهدید کرده بودند . دیگر از نامه ها نمي ترسید ، هر چند نمي توانست 

 بي توجه بماند . با این حال ،

جب شد که تصور مي کرد خونسرد بودن ، بهترین پاسخ برای آنها است . شاید همین رفتار مو

 نویسندگان نامه ها به تدریج دست از

دشمني بردارند و به این نتیجه برسند که ازدواج آنها فسخ پذیر نیست . همین نویسندگان ، مدتي 

 بعد تنها چاره را در برقراری

ارتباط دوستانه دیدند و روزی به طور ناگهاني و بدون برنامه ریزی ، ناگهان به خانه آنها آمدند و 

 یي همراه آوردند که موجبهدایا

 . شگفتي زن و شوهر جوان شد

ترانزیتو آریزا با دنیای آن مردم آشنایي داشت و مي دانست که همان زنان متعلق به طبقه اشراف به 

 منظور خودنمایي و جلب توجه

ت نبیشتر ، نزد او خواهند آمد تا با پرداختن مبلغي بیشتر به عنوان بهره ، گوهرهایي را که به اما

 گذاشته اند ، تنها بیست و چهار

ساعت در اختیار داشته باشند . مدت زیادی بود که مشتریانش چنان هجومي نیاورده بودند . بنابراین 

 همه کوزه های ویژه مخفي

کردن سنگهای قیمتي ، ناگهان خالي شد تا بانوان متشخص بتوانند در مراسمي با شكوه به خاطر 

 رکتازدواج دو جوان محبوب ، ش

 . کنند

مشهورترین فرد شرکت کننده در مراسم ازدواج ، دکتر رافائل نونز ، فیلسوف ، شاعر و سراینده 

 سرود ملي کشور ، و سه بار رییس

 . جمهور منتخب مردم بود

هنگام اجرای مراسم فرمینا دازا در حالي که دست پدرش را گرفته بود ، به سوی محراب اصلي 

 پدرشکلیسای بزرگ رفت . ظاهر 
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به اندازه ای عالي و باشكوه بود که تحسین حاضران را بر مي انگیخت .این گونه فرمینا دازا با حضور 

 سه اسقف ، در ساعت یازده

صبح ، به عقد دائمي دکتر اوربینو در آمد ، بدون اینكه حتي لحظه ای فلورنتینو آریزا را به یاد بیاورد 

 که در آن لحظات درون کشتي

رق در غم و اندوه بسیاری بود و نمي دانست چه سرنوشتي در پیش دارد . فرمینا دازا کوچكي ، مستغ

 در طول مراسم و سپس در

هنگام پذیرایي ، پیوسته لبخند مي زد که مهمانان ، آن را نشانه پیروزی مي دانستند ، ولي او مي 

 خواست با این لبخند ، وحشت

 . کنددختری باکره را از نخستین شب زفاف ، پنهان 

خوشبختانه شرایط بد آب و هوایي ، همراه درك و شعور باالی دکتر اوربینو ، موجب شدند تا سه شب 

 نخست زناشویي ، بدون

دردسر و ناراحتي سپری شود . کشتي اقیانوس پیمای بزرگي که قرار بود آنها را به ماه عسل ببرد و از 

 شش ماه پیش برایشان جا

رایط بد آب و هوایي ، به جای حرکت در روز پس از ازدواج ، بیست و ذخیره کرده بود ، به دلیل ش

 چهار ساعت زودتر ، یعني همان

شب عروسي لنگر برداشت تا پیش از وقوع طوفان سهمگیني که در پیش بود ، از منطقه خطر عبور 

 کند . در واقع کسي باور نمي کرد

ی ، بلكه تصور همگان بر این بود که ابتكارکه تغیر برنامه حرکت کشتي ، به دلیل آشفتگي هوا باشد 

 از سوی دکتر اوربینو صورت

گرفته است . به همین دلیل دنباله مراسم عروسي ، در عرشه کشتي بزرگ و با حضور نوازندگاني از 

 وین برگزار شد که آخرین

را  کشتي والسهای یوهان اشتراوس را مي نواختند . این گروه موسیقي تا پایان مسافرت ، سرنشینان

 سرگرم کرد ، ولي پس از پایان

مراسم ازدواج ، اعضای آن هم به کمك سایر کارکنان کشتي آمدند تا مهمانان را که اغلب مست و 

 مدهوش در گوشه و کنار عرشه

افتاده بودند ، به ساحل برسانند . تعدادی از خانمهای حاضر در مراسم نیز به دنبال ناخدا مي گشتند 

 اگر جای خالي درتا تقاضا کنند 

کشتي وجود دارد به آنها واگذار شود تا همراه عروس و داماد به اروپا بروند و پایان مراسم را در مقصد 

 نهایي یعني پاریس شاهد
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باشند . آخرین مهماناني که از کشتي بیرون رفتند ، لورنزو دازا را مشاهده کردند که در مقابل میخانه 

 ای ، وسط خیابان گل آلود

ته و لباسهای گرانبهایش کثیف و آلوده شده است . چنان بلند و غمگین مي گریست که نشس

 شاهدان را به یاد اعراب در مراسم

 . سوگواری مي انداخت

فرمینا دازا در نخستین شب زفاف که دریا طوفاني شد ، نه شبهای بعد که آرامش بر آبها حكمفرما بود 

 ، و یا سایر شبهای زندگي

گز خشونتي را که پیشتر هراسانش مي کرد ، شاهد نبود . علیرغم شكوه و بزرگي زناشویي ، هر

 کشتي و زیبایي کابینها ، شب حرکت

برایشان بسیار ناراحت کننده بود و فرمینا دازا را به یاد مسافرت با کشتي کوچك از ریوهاچا انداخت 

 . شوهر ظریف و پزشك او تا

د برای از بین بردن حالت تهوع ناشي از دریا زدگي صبح نتوانست بخوابد و در ضمن موفق نش

 . همسرش نیز کار مثبتي انجام دهد

روز سوم مسافرت ، پس از حرکت از بندر گوآیرا ، از شدت طوفان کاسته شد . در همان مدت کوتاه 

 زوج جوان به اندازه ای با هم

الها پیش با یكدیگر دوست حرف زدند و در مورد هر موضوعي صحبت کردند که به نظر مي رسید از س

 . بوده اند و ارتباط داشته اند

در شب چهارم سفر ، دکتر خوونال اوربینو متوجه شد که فرمنیا دازا پیش از خوابیدن ، دعای شبانه 

 را نمي خواند . فرمینا تصمیم

 هایگرفته بود که همه چیز را به شوهرش بگوید ، رفتار خود را این گونه توجیه مي کرد که واکنش

 نادرست راهبه های مدرسه و

زهد فروشیهای آنها او را از این کار بازداشته است ، در حالي که به خداوند یگانه ، ایمان کامل دارد و 

 دعاهایش را در دل مي خواند ،

 . نه با صدای بلند

 . دوست دارم بدون واسطه و به طور مستقیم با خداوندی که مرا آفریده ، حرف بزنم -

ربینو کامالً سخنان همسرش را درك مي کرد و از آن به بعد ، هر یك به شیوه خود ، مراسم دکتر او

 مذهبي را انجام مي داد . زوج

جوان پیش از عروسي ، دوران کوتاهي هم به عنوان نامزدی داشتند که در آن روزگار ، مرسوم نبود . 

 دکتر اوربینو هر روز پیش از
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فت . در ان لحظات ، معموالٌ کسي در خانه حضور نداشت که مراقب غروب خورشید به خانه آنها مي ر

 . یا به تعبیری مانع آنها باشد

فرمینا دازا به دکتر اجازه نمي داد پیش از اجرای مراسم ازدواج ، حتي به انگشتانش دست بزند . البته 

 خوونال اوربینو هم چنین

هم به بستر رفتند ، ولي دخترك همچنان قصدی نداشت . به هر حال در نخستین شب آرام دریا با 

 لباس بر تن داشت . رفتار آرام

دکتر اوربینو چنان بود که او حاضر شد لباسهایش را بیرون بیاورد و لباس خواب بپوشد . آرامش 

 زیادی در آن لباس احساس مي

ش کرد و در کرد . البته لباسهایش را در حمام تعویض کرد و پس از بازگشت هم همه چراغها را خامو

 . تاریكي مطلق وارد بستر شد

 : آنگاه با لحني مالیم گفت

 . نباید از من انتظار زیادی داشته باشي ، چون نخستین بار است که با مردی همبستر مي شدم -

دکتر اوربینو متوجه فاصله ایجاد شده میان او و خودش شد مي دانست که امكان خوابیدن دو نفر در 

 چسبیدن آن تختخواب ، بدون

به یكدیگر امكان ندارد . ابتدا با مالیمت دست او را که سرد بود و مي لرزید گرفت و سپس شروع به 

 تعریف خاطرات خود از

سفرهای پیشین دریایي کرد . لحظاتي بعد ، دست دخترك گرم و این بار ، عرق کرده بود . هر دو 

 مدتي ساکت شدند . دکتر در

 . د ، ولي فرمینا دازا نمي دانست گام بعدی چگونه برداشته مي شودانتظار برداشتن گام بعدی بو

پس از آن ، هر روز و هر شب را با یكدیگر مي گذراندند و هر لحظه بیشتر عاشق هم مي شدند و 

 هنگامي که به الروشل یعني مقصد

 . نهایي کشتي رسیدند ، همچون عاشق و معشوقي قدیمي شده بودند

ند و پاریس را پایگاه قرار دادند ، ار آنجا مسافرتهایي به کشورهای همسایه آنها در اروپا ساکن شد

 کردند . شبهایي که تعطیل بود تا

هنگام صرف ناهار روز بعد در بستر مي ماندند . سه ماه پس از زفاف ، دکتر نتیجه گرفت که یكي از 

 آنها احتماالً عقیم است . به

ماني اوربینو در آنجا کار مي کرد و تحت معاینه قرار گرفتند . بیمارستان السالیتیر مراجعه کردندکه ز

 البته معاینات هیچ چیز را

نشان نداد و درست در لحظاتي که دیگر همه امید خود را از دست دادند ، بدون دلیل علمي ، معجزه 
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 اتفاق افتاد و هنگامي که به وطن

وشبخت ترین زن دنیا مي دانست . فرزندی بازگشتند ، فرمینا دازا شش ماهه باردار بود و خود را خ

 که هر دو منتظر او بودند ، در

 . برج دلو به دنیا آمد و نام پدر بزرگش را که بر اثر بیماری وبا درگذشته بود ، به ارث گرفت

آب و هوای اروپا ، یا عشق شدید ، شاید هم هر دو ، آنها را تغییر داده بود . این تغییر نه تنها در میان 

 شان ، بلكه در برخورد باخود

دیگران نیز مشهود بود . به اندازه ای که فلورنتینو آریزا این موضوع را در دومین هفته بازگشت آنها 

 از اروپا ، روز یكشنبه ، یا روز

بد اقبالیهای خود ، در خیابان دیده بود . آنها نگاهي تازه به زندگي داشتند و آخرین یافته ها را به 

 ه بودند . از جملهکشورشان آورد

دکتر اوربینو با آشنایي زیاد با ادبیات و موسیقي و همچنین با علم پزشكي مقاله ای در روزنامه 

 فیگارو نوشت و سپس برای روویه

دوموند هم مقاله دیگری ارسال کرد تا نشان دهد که با شعر و شاعری تا چه اندازه آشنایي دارد . با 

 یكي از کتابفروشیهای مشهور

ریس نیز قرارداد بست تا جدیدترین آثار نویسندگان مشهور آن دوران را برایش بفرستد . آناتول پا

 فرانس ، پي یر لوتي ، رمي

دوگارمان ، و پول بورژه از نویسندگان مورد عالقه او بودند ، ولي آثار امیل زوال را دوست نداشت ، هر 

 چند این نویسنده با ارائه

رخشش زیادی را نشان داده بود . همان کتابفروش قول داد آثار موسیقي ماجرای رهایي دریفوس ، د

 و هنری تازه را برایش ارسال

 . کند

فرمینا دازا هم به آخرین نمونه های ارائه شده لباس عالقه زیادی نشان مي داد و در یكي از روزهای 

 سرد زمستان که به کاخ تویلری

در بستر ماند . علیرغم اینكه دکتر اوربینو به او گفته رفت دچار سرماخوردگي شدیدی شد و پنج روز 

 بود به سراغ فروشگاههایي که

لباسهای مستعمل مي پوشند نرود زیرا لباسها متعلق به مردگان هستند ، ولي فرمینا استدالل مي 

 کرد که اجناس بهتری را در آنجا

خرید و همراه آورد . آنها را به  مي توان یافت . به همان روش ، چند جفت کفش ایتالیایي بدون مارك

 کفشهای ساخت فرانسه و
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بخصوص پاریس ترجیح مي داد . چتر آفتابي قرمزی نیز به رنگ آتش جهنم خریداری کرد که این امر 

 موجب انتقادات و

سرزنشهای فراوان شد . تنها یك کاله از فروشگاه مادام ریبو خرید ، ولي همه چمدانهایش پر از 

 شاخه های گیالساجناسي همچون 

مصنوعي ، گلهای پارچه ای کمیاب ، پر شتر مرغ ، پر طاووس و خروس آسیایي ، پر قرقاول ، پر مرغ 

 مگس خوار و انواع پرندگان

خشك شده در حال پرواز ، بود . همچنین مجموعه ای از انواع بادبزنهای دستي متعلق به کشورهای 

 مختلف جهان را در اختیار داشت

تهای گوناگون ، از آنها استفاده مي کرد . نوعي عطر بي نظیر نیز همراه آورد که تنها یك که در موقعی

 بار آن را به کار برد ، زیرا

رایحه عجیب آن به گونه ای بود که حتي خودش را هم پس از استفاده از آن نمي شناخت . جعبه 

 آرایشي هم که خرید ، آخرین

د . فرمینا از آن جعبه در مهمانیها استفاده مي کرد که این پدیده در هنر افسونگری به حساب مي آم

 کار و در آن زمان مرسوم نبود

 . و عیب شمرده مي شد

سه خاطره جالب نیز از آن سفر داشتند . مراسم گشایش فراموش نشدني افسانه های هافمن در 

 پاریس ؛ آتش سوزی عظیمي که

میدان سن مارك را در ونیز در شعله هایش همه قایقهای تفریحي و کشتیهای مستقر در کانال 

 سوزاند و آنها به چشم خود شاهد

 . ماجرا بودند؛ و مالقات با اسكار وایلد ، در ماه ژانویه

یكي از خاطراتي که دکتر اوربینو پیش از ازدواج داشت و همیشه تأسف مي خورد که چرا همسرش 

 شاهد آن نبوده است ، ماجرایي

قانون  "بود که البته ربطي به آثار او نداشت . ویكتور هوگو گفته بود که مربوط به ویكتور هوگو 

 اساسي کشور ما ، نه برای انسانها ،

هر چند واقعا ً کسي چنین عبارتي را از زبان او نشنیده بود ،  " . که برای فرشتگان نوشته شده است

 ولي به هر حال هر کس به

این نویسنده مشهور مي شد . گروهي از دانشجویان که فرانسه مسافرت مي کرد ، مشتاق دیدار با 

 دکتر خوونال اوربینو هم در میان

آنها بود مدتي در مقابل اقامتگاه ویكتور هوگو در انتظار ماندند ، ولي او را ندیدند . حتي به کافه ای 
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 که شایع بود همیشه به آنجا مي

نابراین نامه ای به ویكتور هوگو نوشتند و رود ، سر زدند ولي معلوم شد هرگز به آنجا نمي رود . ب

 تقاضای مالقات کردند ، ولي به

این نامه هم پاسخي داده نشد . روزی دکتر خوونال اوربینو از پارك لوکزامبورگ مي گذشت . ویكتور 

 هوگو را دید که از مجلس سنا

و نظر مي رسید و پالت بیرون آمد و بانویي جوان نیز دست او را گرفته بود . بسیار شكسته و پیر به

 ضخیمي بر تن داشت که انگار مال

فردی درشت اندام بود ، نه خودش . با دشواری گام بر مي داشت و موهایش کمتر از آنچه در عكس 

 . دیده مي شد ، نشان مي داد

دکتر جوان راضي نشد با حرکتي گستاخ آمیز و سالم کردن مزاحم او شود و به همان دیدار از راه دور 

 راضي شد . زماني که با ،

همسرش به پاریس رفت و فرصت کافي برای مالقات با ویكتور هوگو داشت ، نویسنده بزرگ فرانسوی 

 . دیگر زنده نبود

روزی خوونال اوربینو و فرمینا دازا در حالي که برف زیادی مي بارید ، از خیاباني در پاریس مي 

 گذشتند . عده ای را دیدند که در

تابفروشي جمع شده اند . کنجكاوی آنان برانگیخته شد تا ببینند چه اتفاقي روی داده برابر یك ک

 است . معلوم شد اسكار وایلد در

آنجا حضور دارد . آنها هم نزدیك رفتند و سر انجام مرد را دیدند که با ظاهری آراسته بیرون آمد . 

 مردم برای گرفتن امضا او را در

تنها ایستاده بود و به صحنه مي نگریست ، ولي فرمینا دازا با هیجان  میان گرفتند . دکتر اوربینو

 زیادی قصد داشت به آن سوی

خیابان برود و خود را به اسكار وایلد برساند تا روی دستكش زیبای پوست غزال ویژه مراسم عروسي 

 . خود از او امضا بگیرد

که اسكار وایلد را مردی متجدد به حساب خوونال اوربینو این کار را درست نمي دانست ، ولي فرمینا 

 مي آورد ، اشكالي در این کار

 : نمي دید . هنگامي که بر خالف خواسته شوهرش تصمیم به عبور از خیابان گرفت ، دکتر گفت

 ! اگر به آن سوی خیابان بروی ، پس از بازگشت ، جسد مرا در اینجا پیدا خواهي کرد -

نا دازا به حساب مي آمد . یك سال قبل ، پیش از ازدواج به دلیل گستاخي از خصوصیات اخالقي فرمی

 همین گستاخي مجبور شده بود
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با پدرش از شهر خارج شود و به مناطق دور افتاده برود . با این حال ، پس از شنیدن سخنانش ، از 

 . رفتن منصرف شد

 : رح کردند ، این بودپس از بازگشت به وطن ، نخستین پرسشي که در مورد مسافرت به اروپا مط

 شگفتیها و دیدنیهای اروپا را چگونه شرح مي دهي ؟ -

 : پاسخ فرمینا ، ضرب المثلي رایج در کاراییب بود

 . آن طور هم که مي گویند نیست -

روزی که فلورنتینو آریزا در برابر کلیسای بزرگ، فرمینا دازا را در حالي دید که شش ماهه باردار بود 

 که او خود راو مشاهده کرد 

خوشبخت ترین زن دنیا احساس مي کند، تصمیم گرفت از همه شیوه های ممكن برای به دست 

 آوردن پول و شهرت فراوان،

استفاده کند تا شایستگي همنشیني با چنان زن متشخص و زیبایي را داشته باشد. در آن روز حتي 

 به این موضوع فكر نكرد که چگونه

ر راه این همنشیني را از میان بردارد. در واقع چنان به حذف دکتر خوونال مي تواند مانع اصلي بر س

 اوربینو از زندگي فرمینا دازا

مطمئن بود که همه رویدادهای آینده را در نحوه عمل و رفتار خود مي دید. البته نمي دانست حذف یا 

 مرگ دکتر چگونه و در چه

ردبارانه و بدون توسل به زور و خشونت، منتظر بماند، زماني به واقعیت مي پیوندد، ولي بر آن شد که ب

 حتي اگر این انتظار، ابدی

 .باشد

از همان لحظه، فعالیت خود را آغاز کرد. نخست در دفتر عمو لئون دوازدهم رییس شرکت کشتیراني 

 کاراییب حضور یافت و به او

است. لئون که به خاطر عدم  اعالم کرد که برای انجام دادن همه طرحهایي که در نظر دارد، آماده

 تمكین برادرزاده خود از پذیرفتن

مسؤولیت تصدی دفتر پستي در ویال دلیوا خشمگین بود، نخست روی خوش نشان نداد، ولي خیلي 

 زود به این نتیجه رسید که همه

تازه،  اتانسانها، تنها با زایمان مادرانشان به دنیا نمي آیند، بلكه بارها و بارها به دلیل کسب تجربی

 زاده مي شوند. گذشته از این، بیوه

برادرش نیز سال گذشته فوت کرده و در نتیجه خانواده را بدون وارث گذاشته بود. به همین دلیل 

 تصمیم گرفت کاری بر عهده
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 .فلورنتینو بگذارد

و آرز لئون دوازدهم، علیرغم ظاهر بي احساس و کاسبانه، باطني شیدا و مهربان داشت، به گونه ای که

 مي کرد در دل کویر گواخیرا،

رودخانه ای از لیموناد جاری کند، یا به جبران فداکاریهای هر یك از همكارانش، در مراسم خاکسپاری 

 ، سیل اشك از چشمانش

 .بریزد

بنابراین اتخاذ چنین تصمیمي در مورد برادرزاده، زیاد عجیب و بي سابقه نبود. موهای فرفری و لبان 

 او را بسیارگوشت آلودش، 

شبیه نرون امپراتور دیوانه و افسانه ای رم مي کرد و تنها چیزی که از حاکم اروپایي کم داشت، 

 چنگي در دست و شاخه ای درخت

غان بر سر بود. اگر اغلب اوقات خود صرف رسیدگي به وضعیت کشتیهای بادباني قدیمي و فرسوده 

 شرکت که همچنان بر فراز

ند و همچنین حل مشكالت حمل و نقل در رودخانه که همواره بیشتر و بیشتر آبهای منطقه شناور بود

 مي شد نمي کرد، معموالً تمرین

نواختن چنگ را ادامه مي داد. از هیچ چیز به اندازه دعا خواندن آهنگین در مراسم خاکسپاری لذت 

 نمي برد. صدایش شبیه آوای

نبود، ولي استعداد زیاد و شگفت آوری داشت. از پاروزنان کشتیهای قدیمي بود. هر چند تعلیم دیده 

 شخصي شنیده بود که انریكو

کاروسو مي تواند با نیروی امواج صدایش، گلداني را بشكند. از همان لحظه کوشید چنین کاری را 

 تقلید و الاقل شیشه های پنجره ها

 .را خرد کند

نازك همراه مي آوردند و در  دوستانش پس از بازگشت از سفرهای دور دنیا، گلدانهای ظریف و

 برابرش قرار مي دادند تا امتحان

کند که آیا مي تواند آنها را بشكند یا نه. ولي هرگز نتوانست رؤیاهایش را به واقعیت تبدیل کند. 

 علیرغم ناتواني در این کار، در

کاروسو،  ژرفای صدایش، لطافتي بود که قلب شنونده را به لرزش در مي آورد و به جای گلدانهای

 قلبها را مي شكست. به همین دلیل

هم معموالً در مراسم خاکسپاری مورد توجه و استقبال حاضران قرار مي گرفت. البته در یك مورد 

 .اجازه چنین کاری به او داده نشد
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را بخواند. کشیش » زماني که در بهشت پرشكوه بر مي خیزم « هنگامي که تصمیم گرفت متن 

 م که تحملکاتولیك مذهب مراس

 .شنیدن آوازی متعلق به پروتستانها را در کلیسای خود نداشت، اشاره کرد که خاموش بماند

به این ترتیب، با توجه به استعداد ذاتي در آوازخواني ، آن هم در سطحي بین آهنگهای اپرا و نواهای 

 عاشقانه خیاباني و زیر پنجره

ی، تبدیل به قهرماني محبوب القلب شده بود. لئون معشوق، و همچنین قدرت انكار ناپذیرش در ناوبر

 دوازدهم نیز همچون سایر

برادران متوفایش، داغ ننگ حرامزادگي و از آن بدتر، دارا بودن فرزندان غیر قانوني و نامشروع را بر 

 پیشاني داشت، ولي از نظر

جمله اعضای برجسته اجتماعي به مقامي دست یافت که همه آرزویش را داشتند. او و برادرانش، از 

 طبقه حسابگر اشراف به حساب

یي آنان، معموالً باشگاه بازرگاني بود و علیرغم اینكه لئون دوازدهم امكانات Ĥمي آمدند. محل گردهم

 الزم را برای زندگي کردن

همچون نرون داشت، ولي در شهری قدیمي مي زیست، زیرا در آنجا راحت تر مي توانست به 

 .ن بدهدکارهایش سر و ساما

خانه ای محقر و شیوه ای همانند مرتاضان پیش گرفته بود. با این حال داغ بدنامي از او دور نمي شد. 

 بهترین خانه ای که در آن مي

زیست نیز بسیار ساده و راحت بود. خانه ای در ساحل که در فاصله دو فرسنگي دفتر کارش بود. 

 وسایلي که در آن به چشم مي

، قفسه ای برای گذاشتن پارچهای سرامیكي، و ننوی توری نصب شده در ایوان خورد، شش چهارپایه

 برای استراحت روزهای

یكشنبه به منظور خیالپردازی بود. هر گاه حرفي در مورد ثروت زده مي شد، به بهترین نحو خود را 

 توجیه مي کرد و توضیحي

 :مناسب مي داد

 .این دو با هم تفاوت زیادی دارندـ نه، من ثروتمند نیستم. فقیر پولداری هستم. 

استعدادی شگفت آور در شناخت افراد و تواناییهای آنها داشت که شخصي در جمعي آن را جنون 

 نامیده بود. همین استعداد به او

امكان داد در همان نخستین دیدار با فلورنتینو آریزا، ویژگیهایي را در این جوان ببیند که از نظر 

 بود. لحظه ای دیگران پنهان مانده
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که فلورنتینو آریزا همچون سگي کتك خورده به دفترش آمد و تقاضای کار کرد، لئون با توجه به 

 بیست و هشت سال بیهوده ای که

برادر زاده اش پشت سر گذاشته بود، چنان او را مورد آزمایشهای سخت قرار داد که تواناترین افراد 

 نیز در برابر آنها سر تسلیم

ردند و مي شكستند. ولي فلورنتینو نشكست. تنها رازی که لئون متوجه نشد این بود که فرود مي آو

 استقامت مرد جوان، نه به دلیل

نیاز به زنده ماندن یا بي تفاوتي به زندگي، همچون پدرش، بلكه حاصل نیازی خدادادی به عشق بود. 

 نیازی که هیچ مانعي، نه در این

 .رش تاب نمي آورددنیا و نه در آن دنیا، در براب

بدترین دوره برای او ، همان سال نخست بود که به عنوان منشي دفتر هیأت مدیره، به عمد به دستور 

 لئون، به استخدام در آمد. در

واقع لوتاریو توگوت که زماني استاد موسیقي لئون دوازدهم بود، به او توصیه کرد شغلي دفتری به 

 برادرزاده اش واگذار کند، زیرا

جوان عاشق مطالعه و ادبیات است. البته فلورنتینو خود طالب کاری سخت تر و دارای مسؤولیت  آن

 بیشتر بود. لئون از تعریف کنایه

آمیز توگوت، ناراحت شد، زیرا احتمال مي داد این مرد مي تواند خود او را نیز شاگردی بدصدا به 

 حساب بیاورد، در حالي که لئون

سپاری، حتي سنگ گور را نیز به گریه بیندازد. ولي طولي نكشید که مي توانست در مراسم خاک

 معلوم شد لوتاریو توگوت کمتر از

حد الزم از فلورنتینو آریزا تعریف کرده است، زیرا او دفاتر رسمي شرکت را به گونه ای نوشته بود که 

 رایحه عشق و عاشقي از همه

صادر مي کرد، وزن و قافیه داشت. البته مرد  کاغذهایش به مشام مي رسید. متن بارنامه هایي که

 جوان نمي خواست این گونه

بنویسد، ولي حتي متن نامه های اداری نیز آهنگین بودند و از عبارات تحكم آمیز همیشگي برخوردار 

 نبودند. روزی لئون با یكي از

نزد او آمد و به  نامه های نوشته شده توسط برادر زاده که خجالت مي کشید زیر آن را امضاء کند،

 :عنوان آخرین هشدار گفت

 !ـ اگر نمي تواني درست نامه اداری بنویسي، مي فرستمت به اسكله تا آشغالها را جمع کني

فلورنتینو آریزا از همه دانش و توان خود استفاده کرد تا کار دشوار نامه نگاری اداری را انجام دهد. 
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 مجبور شد نثر مبتذل بازاری را

و از نامه های بایگاني شده قدیمي، رو نویسي کند. این کار را با همان پشتكاری پیگیری مي یاد بگیرد 

 کرد که در هنگام خواندن آثار

شعرای مشهور به کار مي برد. در آن دوره اغلب به گذر طاقدار مي رفت و در حجره های عریضه 

 نویسان به تمرین این کار دشوار

که سواد خواندن و نوشتن نداشتند یا نمي توانستند نامه های  مشغول مي شد. در ضمن برای عشاقي

 عاشقانه بنویسند، مي نوشت تا

دانش با ارزش خود را فراموش نكند. در واقع در آن نامه ها، واژه هایي را به کار مي برد که نمي 

 توانست در مكاتبات خشك و

 .رسمي اداری مورد استفاده قرار دهد

مچنان زمینه عاشقانه داشتند. بنابراین پس از این که برای دومین بار لئون شش ماه بعد، نامه هایش ه

 او را مورد سرزنش قرار داد،

 :اعتراف کرد که از نوشتن نامه های غیر عاشقانه عاجز است. بنابراین با افتخار گفت

 .ـ عشق، تنها پدیده ای است که به آن عالقه دارم

 :عمویش پاسخ داد

 .که بدون کشتیراني رودخانه ای، عشقي وجود ندارد ـ موضوع مهم اینجاست

آنگاه دوباره تهدید کرد که او را روانه اسكله برای جمع آوری زباله ها خواهد کرد. در عین حال قول 

 داد در صورتي که صادقانه به

 .کار ادامه دهد، مي تواند او را به جایگاهي که شایسته است، برساند

سخت و مبتذل، یا بدون دستمزد و حقوق مناسب، نمي توانست عادات او در واقع هیچ کاری، هر چند 

 را تحت تأثیر قرار دهد و هر

گاه توسط افراد مافوق مورد توهین و تحقیر قرار مي گرفت، تسلط بر خویشتن را از دست نمي داد. 

 در ضمن، دیگران را از

جام دادن کارهایي بود که به نظر پیامدهای غرور خود، بي نصیب نمي گذاشت. فلورنتینو قادر به ان

 .نمي رسید از عهده آنها بر آید

لئون دوازدهم از همان روز نخست مي دانست که باید اسرار شرکت را، به ویژه در بخش اقتصادی، در 

 .اختیار او بگذارد

د وفلورنتینو آریزا در طول سي سال کار و فعالیت در بخشهای مختلف اداری شرکت، صادقانه و با از خ

 گذشتگي زیاد، مراحل سخت
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آزمایش و پذیرش را پشت سر گذاشت و وظایفي را که بر عهده اش مي گذاشتند، با مهارتي تحسین 

 بر انگیز انجام مي داد و به همه

اسرار شرکت دست مي یافت. با این حال، هرگز موفق نشد یك نامه اداری مناسب و مورد قبول لئون 

 دوازدهم بنویسد. بدون اینكه

تمایلي داشته باشد یا بداند، گفته های پدرش را که تا آخرین روزهای زندگي بر زبان مي راند، با 

 .رفتارش عمالً به اثبات رساند

در این دنیا، هیچ فردی داناتر، هیچ سنگتراشي سر سخت تر ، و هیچ مدیری تواناتر از یك شاعر ،  «

 ».وجود ندارد

احت در طول روز، این مطالب را از زبان پدر فلورنتینو بازگو مي لئون دوازدهم در زمانهای کوتاه استر

 کرد ومعموالً تصویری از

برادرش ارائه مي داد که به جای فردی عالقه مند به امور بازرگاني، شخصي رؤیایي و شاعر مسلك 

 .بود

ي کرد که ه کار ملئون تعریف مي کرد که پایس لوایزای پنجم، پدر فلورنتینو آریزا، معموالً با این انگیز

 بتواند رفاه و روحیه داشته

 .باشد

همیشه کارهایش را طوری تنظیم مي کرد که بتواند روزهای یكشنبه از خانه بیرون بیاید. بهانه او در 

 این مورد، بازدید از کشتي

موهومي بود که قرار بود به بندر برسد، یا رسیدگي به امور کشتي موهوم دیگری که قصد لنگر 

 و رفتن داشت. از جمله برداشتن

کارهای عجیب او، این بود که در حیاط خلوت دفتر کارش، دیگ بخار و زنگ خطر، همچون آژیر 

 کشتیها داشت. کارگری را

روزهای یكشنبه در آنجا مي گذاشت و مي خواست در ساعات معین، زنگ را به صدا در بیاورد تا 

 همسرش از بیرون رفتن او

سبات لئون دوازدهم که تردیدی در صحت آنها نداشت، نطفه فلورنتینو مشكوك نشود. بر طبق محا

 آریزا در بعد از ظهر یكشنبه ای

گرم و روی یكي از میزهای دفاتر شرکت توسط پایس در بطن مادر ازدواج نكرده او کاشته شده و در 

 همان ساعت، صدای زنگ

جه ساختگي بودن دلیل غیبت خطر همان دیگ بخار به صدا در آمده بود تا همسر قانوني، متو

 شوهرش نشود. آن زن هنگامي به

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  222  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

خیانت شوهر پي برد که او دیگر در این دنیا حضور نداشت و در نتیجه نمي توانست کاری بر علیه مرد 

 انجام دهد و انتقام بگیرد. او

چند سال پس از مرگ شوهرش زنده ماند و چون فرزندی نداشت، همیشه ملتمسانه از خداوند مي 

 واست حرامزاده شوهرش را ازخ

 .بین ببرد

فلورنتینو آریزا از ارائه چنین تصویری از پدرش، آزرده شد، زیرا مادرش همواره از او به عنوان مردی 

 بزرگ یاد مي کرد و مي گفت

به این دلیل کار ناوبری را برگزید که برادر بزرگتر، همكار ناخدا خوان. ب. البرس، پدر ناوبری رودخانه 

 ه حساب مي آمد. دوای ب

برادر، فرزندان نا مشروع مادری بودند که به آشپزی اشتغال داشت، ولي پدراني متفاوت داشتند. دو 

 برادر نام خانوادگي مادر را بر

خود گذاشته بودند که نام یكي از پاپها را هم به دنبال داشت. نام دو پاپ، به طور اتفاقي از روی تقویم 

 غیرمقدس انتخاب شده بود، 

از لئون دوازدهم که اسم پاپ زنده و حاضر در واتیكان را بر خود داشت. فلورنتینو، نام پدر بزرگ 

 مادری آنها بود. ترانزیتو آریزا

 .نیز اسم پدر بزرگ را بدون توجه به پاپهای زنده یا مرده، بر پسرش نهاده بود

از شعر و نقاشي و به ویژه قلبي تیر  فلورنتینو آریزا همیشه دفتر یادداشتهای روزانه پدرش را که پر

 خورده بود، همراه داشت. مي

دانست اغلب اشعار، به خاطر مادرش سروده شده است. همواره دو چیز او را شگفتزده مي کرد. یكي 

 اینكه دستخط پدر، شباهت

بسیاری به خط خودش داشت، در حالي که فلورنتینو دستخط خود را از میان چندین الگویي که در 

 دفتر خطاطي وجود داشت انتخاب

کرده بود. دوم اینكه عبارتي در آن دفترچه به چشم مي خورد که به نظر مي رسید خودش واژه 

 هایش را انتخاب کرده و نوشته

تنها دردی که شاید در هنگام مردن داشته باشم، این است که مرگ من از « است. عبارت، چنین بود: 

 ». درد عشق نباشد

از پدرش داشت. یكي در سانتافه در دوران جواني و در سن و سال فلورنتینو در زماني دو عكس نیز 

 که عكس را دید، برداشته شده

بود. در آن عكس پالتو کلفتي بر تن داشت که او را بسیار چاق نشان مي داد، انگار در پوست خرس 
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 باشد. به ستوني سنگي تكیه

ه چشم مي خورد. در کنارش پسر خردسالي با کالهي داده بود که بر فراز آن مجسمه ای بي سر ب

 مخصوص ناخدایان دیده مي شد

که همان لئون دوازدهم بود. عكس دوم را نیز پدرش را در کنار تعدادی سرباز نشان مي داد که لوله 

 دراز ترین تفنگ را در دست

معلوم مي شد مي فشرد و کسي نمي دانست مربوط به کدام جنگ داخلي است. با مشاهده آن عكس 

 که پدرش نیز همچون

برادرانش، آزادیخواه و فراماسوني متعصب بوده است. با این حال، پایس دوست داشت پسرش را به 

 .مدرسه مذهبي بفرستد

فلورنتینو آریزا شباهتي را که دیگران میان او و پدرش مي دیدند، مشاهده نمي کرد. لئون همیشه 

 مي گفت که پایس نیز به دلیل

ونه نوشتن سندهای اداری، مورد سرزنش و توبیخ قرار مي گرفت. به هر حال عكسها شباهتي شعر گ

 را میان فلورنتینو و پدرش

نشان نمي دادند. در واقع پایس نه آن گونه بود که مادر عاشقانه تعریف مي کرد، و نه به شكلي که 

 لئون دوازدهم بدون احساس به

ل بعد، فلورنتینو شباهت نهفته میان خود و پدر را کشف توصیف او مي پرداخت. البته چندین سا

 کرد. هنگامي که در برابر آینه

ایستاده بود و چند تا مویش را شانه مي زد. در آن لحظات فهمید هر گاه مردی به دوران سالخوردگي 

 برسد، به پدرش شبیه مي

 .شود

ونت خود در اوایل دوران هیچ خاطره ای از پدرش نداشت. تنها مي دانست روزگاری در محل سك

 عشق و عاشقي با ترانزیتو در یكي

از آن خانه ها، به سر مي برده است. پس از تولد فلورنتینو آریزا، پدرش دیگر به سراغ آنها نیامد و 

 تنها مدرك شناسایي نوزاد، سند

ینو آریزا، نتغسل تعمید بود. در میان اسناد کلیسای پاروکیا، نوشته ای یافت شد مبني بر اینكه فلور

 فرزند زني بي شوهر به نام

ترانزیتو آریزا است. ولي در آن نوشته، هیچ نشاني از نام و مشخصات پدرش به چشم نمي خورد. با 

 این حال، پایس تا روزی که

زنده بود، دور از چشم دیگران، همه نیازهای فرزندش را بر آورده مي کرد. اوضاع نامناسب اجتماعي، 
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 رنتینو آریزاموجب شد که فلو

به مدرسه دیني گام نگذارد. پس از به صدا در آمدن طبلهای جنگ داخلي، به این دلیل که تنها فرزند 

 زني بي سرپرست بود، از اعزام

 .به خدمت و میدان جنگ، معاف شد

روزهای جمعه در مقابل دفتر شرکت کشتیراني کاراییب مي نشست و به تصاویر حیوانات در کتابي 

 گریست که به دلیلکهنه مي ن

استعمال بیش از حد، تقریباً پاره شده بود. پدر از کنارش مي گذشت، ولي بدون انداختن نگاهي به او، 

 وارد دفتر مي شد. همان

فراکي را بر تن داشت که چندین سال بعد ترانزیتو آریزا مجبور شد آن را کوچك کند تا به اندازه 

 پسرش در آید. قیافه اش شبیه

نجلیتا بود که شمایلش معموالً در دیوارهای محراب کلیسا دیده مي شد. چند ساعت بعد که خوان اوا

 از دفتر شرکت بیرون مي آمد ،

 ... به دقت به اطراف مي نگریست تا مطمئن شود هیچ کس حتي کالسكه رانش او را

ت . آنها هرگز با نمي بیند . آنگاه عجوالنه پولي معادل مخارج یك هفته را به پسرش مي داد و مي رف

 هم حرف نمي زدند. خود پدر

اشتیاقي به این کار نداشت ، و از طرفي پسر از او مي ترسید . روزی پس از انتظار بسیار برای بیرون 

 امدن پدر، اندکي به دفتر

 : نزدیك شد . پدر بالفاصله بیرون آمد ، پولها را داد و گفت

 !این را بگیر و دیگر به اینجا نیا -

دیدار با پدرش ، همان بود. چند سال بعد فهمید وظیفه رساندن پولها را لئون دوازدهم که در  آخرین

 حدود ده سال از برادرش

کوچكتر بود بر عهده گرفته است. لئون این کار را پس از مرگ اسرار آمیز برادرش نیز ادامه مي داد. 

 پایس که گفته مي شد بر اثر

 .وصیتي نكرده بود "پسر خیابانها"، برای آینده تنها فرزندش ابتال به بیماری قلنج مرده است 

فلورنتینو آریزا در دوراني که به عنوان منشي در شرکت کاراییب کار مي کرد ، هرگز نتوانست شعر و 

 غزل را از نوشته هایش حذف

رگز یاد کند ، زیرا همواره زیرا همواره با هر نفسي که مي کشید ، به فرمینا دازا مي اندیشید . ه

 نگرفت بدون در زهن داشتن نام

فرمینا ، چیزی بنویسد. پس از ارتقا به سمت های دیگر در آن شرکت ، چنان لبریز از عشق سرکوب 
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 شده بود که در قلبش جایي

برای نگهداری احساسات و تصوراتش نداشت. به همین دلیل آنچه را مي دانست ، رایگان در اختیار 

 عشاقي مي گذاشت که سواد

نداشتند . بالفاصله پس از پایان کار در شرکت ، همچنان به گذرگاه طاقدار مي رفت ، کت فراك خود 

 را با حالتي خاص از تن بیرون

مي آورد و بر پشتي صندلي آویزان مي کرد ، آستینهای کشدار را مي پوشید ، دکمه های جلیقه را 

 مي گشود و تا پاسي از غروب

امیدی در دل عاشقي مایوس زنده کند و نامه ای عاشقانه و پرسوز و گذار  گذشته در آنجا مي ماند تا

 برایش بنویسد . گاهي زن

بینوایي برای حل اختالف با فرزندانش نزد او مي آمد . زماني سربازی مراجعه مي کرد تا عریضه ای به 

 منظور دریافت دستمزد عقب

ي شد تا اموال از دست رفته اش را با نوشتن افتاده بنویسد و در مواقعي نیز فردی دزد زده حاضر م

 شكایت ، بگیرد. ولي عاشق ناکام

، علیرغم تالشي که انجام مي داد ، نمي توانست این گروه را راضي روانه کند ، زیرا تنها هنر او ، 

 نوشتن نامه های سوزناك عاشقانه

شد ، لزومي نداشت بپرسد چه بود و نه تحریر عریضه های دولتي. در مواردی که با عاشقي مواجه مي 

 دردی دارد. تنها نگاهي به

سفیدی چشمانش مي انداخت و متوجه وضعیت نامطلوب او مي شد. پس از آن شروع به نوشتن مي 

 کرد و در همان حال ، به فرمینا

دازا مي اندیشید . تنها به فرمینا دازا... و همچنان مي نوشت. یك ماه از شروع کارش مي گذشت که 

 نظور گریز از مراجعه بيبه م

 .اندازه عشاق ، مجبور شد برای نوشتن نامه های عاشقانه ، به مشتریان وقت مالقات بدهد

شیرین ترین خاطره او از آن دوران ، حضور دختری نوجوان و خجالتي بود که عصر روزی به او 

 مراجعه کرد . دخترك نمي دانست

فت کرده بود ، چه باید بنویسد ، زیرا متن نامه سرشار از در پاسخ نامه ای پر شور که به تازگي در یا

 .احساساتي پاك و بي نظیر بود

فلورنتینو آریزا نامه را از او گرفت و خواند و بالفاصله متوجه شد که خودش آن را برای عاشقي نا امید 

 نوشته است . بنابراین پاسخ

فهم دخترك نوشت . از ویژگیهای  نامه را با دستخطي متفاوت و متني در حد و اندازه درك و
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 فلورینتینو این بود که مي توانست با

دستخطهای گوناگون بنویسد و هر یك از آنها را در مورد مشتریان به فراخور خصوصیاتشان مورد 

 استفاده قرار مي داد . در آن

دی که لحظه که برای دخترك نامه مي نوشت سن وسال فرمینا دازا را به یاد آورد و در همان ح

 دخترك ، عاشق خود را دوست

داشت ، برایش نوشت. پس از یك ماه ، عاشق و معشوق هر یك به طور جداگانه نزد فلورنتینو آمدند 

 و از او به خاطر متن موثری که

در نامه ها به کار برده بود ، سپاسگذاری کردند . همچنین اطالع دادند که به زودی با یكدیگر ازدواج 

 دو جوان ، خواهند کرد. آن

پس از به دنیا آمدن فرزندشان ،پي بردند که نویسنده نامه عاشقانه آنها یك نفر بوده است. بنابراین با 

 هم نزد عریضه نویس زیر

گذرگاه طاقدار رفتند و با سپاسگذاری دوباره ، از او خواستند نقش پدرخواندگي نخستین فرزندشان 

 را بر عهده بگیرد. فلورنتینو

تیجه چنین رویدادی جالب و موثر ، چنان خوشحال شد و روحیه گرفت که علیرغم اوقات آزیرا از ن

 اندك بیكاری ، منظومه ای به نام

سرود و هر نسخه آن را به بهای بیست سكه فروخت. بیش از نیمي از مردم شهر ،  "مونس عاشقان"

 آن منظومه را از بر کردند و به

از آن نیز با توجه به ارتباط عاشقانه کتبي گذشته با فرمینا دازا  در و دیوار خانه هایشان آویختند. پس

 و با اصالح نوشته های قدیمي

در حدود هزار نامه عاشقانه را در سه جلد گردآوری کرد که شباهت زیادی به فرهنگ واژه های 

 کوراروبیاس داست. هیچ یك از

پس از مدتي آنها را به اتاق زیر شیرواني ناشران تمایلي به انتشار آن سه جلد کتاب نداشت. بنابراین 

 منتقل کرد و در کنار سایر نامه

های نوشته شده برای فرمینا دازا گذاشت. مانع اصلي در راه چاپ کتاب ها ، ترانزیتو آریزا مادرش بود 

 که حاضر نشد قلك خود را

چندین سال بعد  بشكند و پس انداز دوران زندگي دشوارش را صرف سرمایه گذاری روی آنها بكند.

 که فلورنتینو آریزا به اندازه

کافي ثروتمند شد ، تا بتواند کتاب هایش را چاپ و منتشر کند ، هر چند با اکراه ، ولي به این نتیجه 

 رسید که مطالب نامه ها دیگر
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 .کهنه شده اند و به درد نسلهای تازه نمي خورند

که او در دتر شرکت کارائیب کار میكرد و از پنجره  دوستان دوران جواني فلورنتینو ازیرا چه در زماني

 به بیرون نگاه مي کرد و چه

در زماني که زیر گذرگاه طاقداری مي نشست و نامه عاشقانه مي نوشت ، به این نتیجه رسیدند که 

 ابری ضخیم ،به تدریج خاطرات

را از دست خواهند داد. نتیجه ارتباط و آشنایي آنها را در بر میگیرد و در آینده ای نه چندان دور، او 

 .گیری آنها کامال درست بود

هنگاهي که فلورنتینو اریزا از سفر رودخانه بازگشت ، به سراغ عده ای از دوستانش رفت و به امید 

 فراموش کردن فرمینا دازا با آنها

که هنوز و  بیلیارد بازی کرد و به باشگاه های مختلف سر مي زد . در واقع به خودش یاد آوری میكرد

 همچنان مردی آزاد همانند

گذشته است. مدتي بعد که توسط لئون دوازدهم ، به عنوان کارمند دفتری پذیرفته شد ، با همكاری 

 اداری به باشگاه شرکت مي

رفت و دومینو بازی مي کرد. چندی بعد نیز اطالعات زیادی در مورد کشتیها و شرکت کشتیراتي که 

 سي آر سي "نام اختصاری آن 

بود پیدا کرد و با همكاران اداری به تبادل نظر در مورد نحوه اجرای امور شرکت پرداخت . آنگاه به  "

 عنوان یكي از اعضای اصلي

گروه آنان در آمد. در آن دوران حتي شیوه غذا خوردن خود را نبز نغییر داد. او که پیش از آن به نوع 

 و مقدار غذا و نحوه خوردن

اد ؛ با پیروی از برنامه ای تازه که تا آخر عمر طول کشید ، عادتي جدید در خود آن اهمیتي نمي د

 ایجاد کرد . این برنامه هر روز

اجرا مي شد. یك فنجان قهوه بدون شیر برای صبحانه ، یك تكه ماهي آب پز همراه با چند قاشق 

 برنج پخته برای ناهار ، و یك

ام. قهوه بدون شیر را در هر ساعتي و در هر شرایطي مي فنجان قهوه با شیر و مقداری پنیر برای ش

 نوشید و ترجیح مي داد خودش

آن را درست کند تا تیره رنگ و دارای مزه ای چون نفت خام باشد. همیشه آن را در فالسك و در 

 کنار دستش قرار مي داد. واقعا

از گرفتار آمدن در دام تبدیل به آدمي متفاوت شده بود ، ولي در ضمن مي کوشید همان مرد پیش 

 .عشق جافرسا و ناکام باشد
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فلورنتینو آریزا هرگز نتوانست مانند گذشته باشد. دستیابي به فرمینا دازا همچنان یكي از رویاهای 

 دست نیافتني او باقي ماند. با این

که در خانه  حال به اندازه ای به وصال دوباره امیدوار بود که مادرش ترانزیتو را وادار ساخت اتاقي را

 اضافه بود همچنان نگه دارد تا

سرانجام معجزه رخ دهد. مادر نیز بر خالف روزی که برای انتشار کتاب خست نشان داد و پولي برای 

 چاپ آن نپرداخت ، این بار با

 خوشرویي

 پیشنهاد فرزندش را پذیرفت و با سخاوت کامل ، همه خانه را خرید و بالفاصله نوسازی کرد . به جای

 اتاقهای خواب ، یك سالن

پذیرایي بزرگ ساخت و در طبقه دوم ، دو اتاق خواب بزرگ و روشن درست کرد ، یكي برای زن و 

 شوهری که بتوانند در آن به سر

ببرند ، و دیگری برای فرزنداني که از آنها به دنیا خواهند آمد . در محل سابق کارگاه ، باغچه ای پر از 

 گل رز ایجاد کرد که

ورنتینو هر روز پیش از عزیمت از خانه و رفتن بر سر کار ، به گلها رسیدگي مي کرد . آنچه به فل

 عنوان یادبود دست نخورده باقي

ماند ، مغازه کوچك فروش لوازم و همچنین اتاقي بود که فلورنتینو در آن مي خوابید . ننوی توری به 

 دیوار آویخته و میز کارش پر

ن همیشه ، در هم ریخته و آشفته بود . ترانزیتو به طبقه دوم رفت و در اتاق از نامه و کتاب و همچو

 مخصوص زن و شوهر که

بزرگترین و روشن ترین اتاق آن خانه به حساب مي آمد و دارای ایواني با صفا با رایحه خوشي از گلها 

 و نسیم دریا بود ، زندگي را

سازگاری داشت . دیوارهای ساده و سفید رنگ ،  آغاز کرد . اتاق با ویژگیهای اخالقي فرمینا دازا

 تختخواب همچون بستر زندانیان ،

میز کوچكي با شمعي روی دهانه یك بطری ، یك کمد قدیمي و یك دستشویي پایه دار ، از تزیینات 

 . اتاق به شمار مي آمدند

ار ، یك شرکت فرآیند خرید و بازسازی خانه ، تقریبا ً سه سال طول کشید . همزمان با پایان ک

 کشتیراني رودخانه ای به عنوان رقیب

، در دوران اوج شكوفایي اقتصادی شهر ، تأسیس شد . مدتي بعد نیز بیماری العالجي به سراغ 

 ترانزیتو آریزا آمد . مشتریانش را که

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  229  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

ای معموالً قدیمي بودند ، نمي شناخت و سفارشهای آنان را به اشتباه انجام مي داد . در چنین حرفه 

 معموالً به عنوان حفظ آبرو و

اعتبار مشتریان ، هیچ سندی نوشته و امضا نمي شد و همان حرفي که مي زدند یا قولي که مي دادند 

 ، مالك انجام معامله بود . نخست

تصور مي کرد گوشهایش نمي شنوند ، ولي خیلي زود متوجه شد که به تدریج حافظه خود را از دست 

 شي ميمي دهد و دچار فرامو

شود . به همین دلیل شغل امانت پذیری و در واقع نزولخواری را کنار گذاشت . خرید خانه را از 

 پولهای درون کوزه انجام داد و تنها

تعدادی سنگ و اشیای قیمتي داشت که صاحبانشان قادر به پرداخت بدهي و از گرو در آوردن آنها 

 . نبودند

ی که فلورنتینو آریزا با آنها مواجه بود ، روحیه اش هرگز دچار علیرغم گرفتاریها و مسؤولیتهای زیاد

 تزلزل نشد و همچنان در فكر

پیشرفت و ایجاد ارتباطهای تازه بود . پس از رابطه جنسي ناپایدار با بیوه نازارت که دروازه عشقهای 

 خیاباني را به رویش گشود ، به

عقده هایي را که فرمینا دازا در قلبش ایجاد کرده بود دنبال افراد منزوی و پراکنده در خیابان افتاد تا 

 ، بگشاید . به راستي نمي

دانست این هرزگیها را به خاطر آرامش روح و قلب انجام مي دهد یا تأمین نیاز جسم . تعداد مراجعات 

 او به مهمانخانه ، به تدریج

 دیگری تأمین مي کرد ، بلكه دیگر کمتر و کمتر مي شد . البته نه به این دلیل که نیازهایش را از محل

 نمي خواست آنها او را با

 . رفتاری متفاوت با گذشته پاکي که داشت ، ببینند

برج فانوس دریایي همواره مكاني امن برای گرفتارشدگان در طوفان بود . فلورنتینو در نخستین 

 روزهای آغاز دوران سالخوردگي ،

ر افتاده و مناسب برای خوشگذراني و در خود فرو رفتن ، به آنجا را دوباره کشف کرد ، زیرا محلي دو

 ویژه شبها بود . این گونه

تصور مي کرد که گوشه هایي از صحنه های عشقبازی او با زنان ولگرد ، از طریق آینه و چراغ گردان ، 

 برای ملوانان شناورهای روی

رفت . متصدی برج نیز که از دوستان آب ارسال مي شود . بنابراین بیشتر از هر جا به برج فانوس مي 

 قدیمي به حساب مي آمد ،
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غالبا ً از او و زني که همراهش بود ، با خوشرویي استقبال مي کرد . همین امر موجب مي شد که دلهره 

 زن همراه ، از بین برود . در

ب با موج پایین ترین طبقه و تقریبا ً نزدیك پایه های برج ، اتاقي بود که صدای برخورد شدید آ

 شكنها ، آوایي همچون صدای غرق

شدن یك کشتي ایجاد مي کرد . آن اتاق برای ساعات شب فلورنتینو آریزا در نظر گرفته شده بود ، 

 ولي او درون اتاق فانوس را

ترجیح مي داد ، زیرا از آنجا همه شهر و چراغ قایقها و کشتیهای دور و نزدیك شناور روی آبها ، به 

 ود و منظره ایخوبي معلوم ب

 . جالب را به وجود مي آورد

در آن دوران ، فلورنتینو به نظریه ای ساده در مورد ایجاد روابط عاشقانه دست یافت . حتي قصد 

 داشت آن را به صورت فهرستي

بنویسد ، ولي این طرح نیز همچون خود کتاب  "مونس عاشقان  "راهنما ، در مقدمه کتاب چاپ نشده 

 لوم پیدا کرد ،، سرنوشتي نامع

زیرا زني به نام آسنسیا سانتاندر چنان درسي درباره عشقبازی به او آموخت که همه تجربیات و 

 همچنین نظریه تازه اش را بي ارزش

 . نشان داد و او را متوجه کرد که هر چه بداند ، کافي نیست

ت کرده را پشت سر داشآسنسیا سانتاندر تجربه یك زندگي زناشویي بیست ساله و سه فرزند ازدواج 

 . کسي نمي دانست او

شوهرش را رها کرده است ، یا شوهرش او را ، یا هر دو با هم یكدیگر را . مسلم این بود که شوهر به 

 دنبال زندگي همیشگي با

معشوقه سابق خود رفت ، و زن هم فرصتي مناسب یافت تا نخست در وسط روز ، آقای روسندو 

 کشتیهایدالروسا، ناخدای یكي از 

رودخانه پیما را از در اصلي خانه به درون دعوت و از او پذیرایي کند . همان مردی که پیشتر ، از در 

 عقب و در نیمه های شب ، مورد

استقبال قرار مي گرفت . همین ناخدا ، بدون در نظر گرفتن جنبه های مختلف اقداماتش ، فلورنتینو 

 آریزا را به دیدار آسنسیا

 . دسانتاندر بر

ناخدا برای صرف ناهار فلورنتینو آریزا را با خود به خانه آسنسیا برد . فلورنتینو از همان لحظه ورود 

 به جای توجه به غذا یا حتي
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 . خانم خانه ، شیفته زیبایي خانه شد و به همین دلیل هم به زن تبریك گفت

ود و نگران غافلگیر شدن توسط تا هفت سال بعد ، فلورنتینو خود را مجاز مي دانست نزد آسنسیا بر

 ناخدا نباشد ، زیرا او در زمره

دریانورداني به حساب مي آمد که همیشه در بدو ورود به بندر ، حتي اگر نیمه شب بود ، با به صدا در 

 آوردن سوت کشتي ،

مي  حضورش را اعالم مي کرد . از آن گذشته ، فلورنتینو آریزا با مراجعه به برنامه سفرهای ناخدا ،

 دانست چه زماني برای دیدار

آسنسیا سانتاندر مناسب است . همواره بدون اطالع قبلي به خانه او مي رفت ، ولي چه روز بود و چه 

 شب ، زن را منتظر خود مي یافت

. 

رفت و آمد های بي برنامه فلورنتینو آریزا به خانه زیبای آسنسیا سانتاندر ادامه داشت تا اینكه در 

 د از ظهر روزی کهساعت پنج بع

از صبح در خانه او حضور داشت ، زن از بستر برخاست و برای نوشیدن آب به آشپزخانه رفت . هنوز 

 گام از اتاق بیرون نرفته بود که

ناگهان فریادی از وحشت بر آورد ، زیرا تنها چیزی که از وسایل خانه باقي مانده بود ، همان چراغهای 

 آویخته به سقف بود . سایر

سایل را از جمله مبلهای عتیقه ، فرشهای ایراني ، مجسمه ها و دیوار کوبهای دستباف ، زینتهای و

 ساخته شده از سنگهای قیمتي و

خالصه همه چیزهایي که خانه او را زیباترین جلوه مي دادند ، به سرقت برده بودند .دزدان همه آنها 

 را بدون اینكه مزاحم عشقبازی

وند ، از راه ایوان برده و تنها ورق کاغذی را روی دیوارهای نخستین اتاق زن و مرد درون خانه ش

 چسبانده بودند که نوشته ای به این

 " ... به تالفي بي بندوباری شما " : مضمون داشت

ناخدا روسندو دالروسا نمي دانست چرا آسنسیا سانتاندر ماجرای دزدی را به پلیس گزارش نداد یا 

 ماسنخواست با مال خرها ت

 . بگیرد و به دنبال اموال مسروقه باشد . حتي اجازه نداد حرفي در این باره زده شود

فلورنتینو آریزا به دیدارهای خود از زني که خانه اش غارت شده بود ، ادامه مي داد . در آن خانه تنها 

 سه چهارپایه در آشپزخانه

خود ببرند و لوازمي که در اتاق خواب قرار باقي مانده بود که دزدان فراموش کرده بودند آنها را با 
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 داشت . فلورنتینو دیگر صبح زود

به آنجا نمي رفت . این کار نه به دلیل سرقت انجام گرفته ، بلكه به خاطر سوار شدن بر پدیده 

 نوظهوری به نام واگن اسبي بود که در

لورنتینو روزی چهار بار سوار پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم ، همه را دچار شگفتي مي کرد . ف

 بر آن مي شد ، دو بار برای

رفت و برگشت به دفتر کار و دو بار برای رفت و برگشت به خانه آسنسیا سانتاندر . گاهي در واگن 

 اسبي کتاب مي خواند و گاهي

که دو  نیز وانمود مي کرد مطالعه مي کند . مدتي بعد لئون دوازدهم کالسكه ای در اختیار او قرار داد

 اسب کوچك با زین و برگ و

یراق طالیي داشت ، ولي فلورنتینو حسرت سوار شدن بر همان واگن اسبي را مي خورد . در این مورد 

 کامالً حق داشت ، زیرا برای

کسي که به منظور عشقبازی پنهاني به خانه ای مي رود ، بدترین دشمن ، کالسكه ای است که در 

 گشت اومقابل خانه در انتظار باز

باشد . شاید به همین دلیل بود که فلورنتینو معموالً کالسكه را در محلي دورتر از خانه متوقف مي کرد 

 و بقیه راه را پای پیاده مي

 پیمود . در میان خاطراتش ، عشق بازی شبانه با زني را ملحوظ داشت که هرگز نفهمید نامش چیست

. 

شادی در خیابانها به راه افتاده بود ، از محله ای مي  هنگامي که با کالسكه در شبي که کارناوال

 گذشت ، زني توجه او را جلب کرد که

به نظر نمي رسید بیشتر از بیست سال داشته باشد و حالتي بي پروا در میان جمعیت داشت . کامالً 

 مشخص بود که برای شرکت در

همان شكل و شمایل معمولي ، جزو کارناوال نیامده است ، مگر اینكه واقعاً قصد داشته باشد به 

 شرکت کنندگان شود . موهای سرش

بلند ، روشن و صاف بود و روی شانه هایش تاب مي خورد . پیراهن کتاني ساده و بلندی برتن داشت و 

 نشان مي داد از سر و صدای

.  دجمعیت سرسام گرفته است . مردم با حالتي وحشیانه به سوی یكدیگر آرد برنج پرتاب مي کردن

 برسر اسبها و قاطرهای کالسكه

ها گل مي بستند و همه را با آرد ، سفید مي کردند . فلورنتینو آریزا از سردرگمي دخترك استفاده و 

 دعوت کرد با هم بستني
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بخورند . در واقع در آن لحظه حرف دیگری برای گفتن به ذهنش نرسید . دخترك بدون اینكه دچار 

 شگفتي شود ، نگاهي به او

 : نداخت و پاسخ دادا

 . با کمال میل مي پذیرم ، ولي در ضمن به تو اخطار مي کنم که من دیوانه هستم -

فلورنتینو آریزا به لطیفه ای که دختر گفته بود ، خندید و او را سوار کرد تا با هم به بستني فروشي 

 بروند و در حال خوردن ، از ایوان

دو کاله کرایه کردند و بر سر گذاشتند و به مردمي که در میدان آنجا مراسم را تماشا کنند . پس از آن 

 . مي رقصیدند ، ملحق شدند

شور و شوق جمعیت حاضر ، به آن دو که همچون عاشق و معشوقي تازه به یكدیگر رسیده خود را 

 . تكان مي دادند سرایت کرد

 . در همان حال ، گفت دخترك همچون رقاصه ای حرفه ای مي رقصید و جسارت زیادی نشان مي داد

: 

مي داني با دعوت کردن از من ، چه دردسری برای خودت خریده ای ؟ من دیوانه ای فراری از  -

 . تیمارستان هستم

آن شب فلورنتینو آریزا فرصت یافت تا مدتي هر چند کوتاه ، به دوران نوجواني و زماني که هنوز 

 دلشكسته نشده بود ، بازگردد ،

یدار نبود ، زیرا خیلي زود متوجه شد وقت توزیع جوایز فرا رسیده است . جایزه ولي آن لحظات پا

 برای عجیب ترین لباس ، نقاب ،

کاله ، و آرایش . با این حساب پایان مراسم اعالم مي شد . به دخترك توصیه کرد با هم به برج فانوس 

 دریایي بروند و طلوع

ا کنند . او با شادماني پذیرفت ، ولي درخواست کرد خورشید را که چیزی به آن نمانده بود ، تماش

 مدتي منتظر بمانند . تا جوایز

 . برندگان را بدهند و بروند

همین انتظار در حرکت به سوی فانوس دریایي ، زندگي فلورنتینو آریزا را نجات داد . درست در لحظه 

 ای که دخترك آمادگي خود

مور همراه پرستاری از تیمارستان چوپان الهي ، برای ر ا برای رفتن به برج اعالم کرد ، دو مأ

 دستگیری او آمدند . آنها از ساعت سه

بعد از ظهر که دخترك از تیمارستان گریخته بود ، تا نیمه شب به دنبال او مي گشتند . این دیوانه 

 فراری با یك داس که از دست
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بریده و سپس دو نفر را به سختي زخمي باغبان تیمارستان به زور گرفته بود ، نخست سر نگهباني را 

 کرده و گریخته بود تا بتواند در

مراسم جشن آن روز شرکت کند و برقصد . هیچ کس تصور نمي کرد او در خیابانها و در میان مردم ، 

 در حال رقصیدن باشد ، بلكه

، تقریبا ً همه خانه گمان همه این بود که احتماالً در یكي از خانه ها پنهان شده است . به همین دلیل 

 های اطراف از جمله صومعه و

 . مدرسه را مورد تفتیش قرار داده بودند

دور کردن و بردن دخترك از آنجا آسان نبود ، زیرا با داسي که تا آن موقع زیر دامنش پنهان کرده 

 بود ، سرسختانه در برابر آنها

عداد مأموران به شش نفر افزایش یافت ایستادگي مي کرد . هنگامي موفق به دستگیری او شدند که ت

 . جلیقه ای به او پوشاندند و

آستینهای بلندش را به دور بدنش گره زدند . مردم و به ویژه جوانان ، جمع شده بودند و با کف زدن و 

 سوت کشیدن ، آنها را به

طراحي  شدت تشویق مي کردند . گمان آنها این بود که آن صحنه هم یكي از دهها نمایش از پیش

 . شده کارناوال آن شب است

فلورنتینو آریزا با قلبي شكسته صحنه را ترك کرد . روز بعد ، یك جعبه شكالت که از انگلستان وارد 

 شده بود ، خرید و به

تیمارستان رفت . او را به داخل راه ندادند ، ولي دیوانگان ساکن در آنجا ، از پشت پنجره ها به او مي 

 ي که حضورنگریستند . هنگام

فلورنتینو چند روز متوالي تكرار شد ، آنگاه همه دیوانگان انواع دشنامها را نثارش کردند . عده ای از 

 آنها هم به ستایش از او

مشغول شدند . مرد در حالي که جعبه شكالت را همچنان در دست داشت ، امیدوار بود سرانجام 

 دخترك را هم پشت پنجره ببیند ،

 . سر نشدولي این کار می

چند ماه بعد ، طبق معمول همه روزه ، از کالسكه پیاده شد و جعبه شكالت در دست در پیاده رو 

 ایستاد . دختر کوچكي که همراه با

پدرش از آنجا مي گذشتند ، از فلورنتینو خواست شكالتها را به او بدهد . پدر دختر پس از سرزنش 

 کردن فرزندش از مرد

جعبه را به دختر داد ، با این امید که تلخي افكار را از ذهن خود بزداید .  عذرخواهي کرد ، ولي او
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 آنگاه دستي به پشت پدر دخترك

 : زد و گفت

 ! این شكالتها به خاطر عشقي خریداری شده بود که سرانجام به جهنم رفت -

نام لئونا  باز هم سرنوشت ، بازی دیگری را در همان واگن اسبي برایش تدارك دیده بود . زني به

 کاسیاني که بدون عشقبازی ،

نقشي عمده در این رابطه داشت . در ساعت پنج بعد از ظهر روزی که سوار بر واگن اسبي به خانه مي 

 رفت ، حضور زني را پیش از

اینكه او را ببیند ، احساس کرد و نگاهش چنان بود که انگار بدن او را از دور لمس مي کرد . ناخودآگاه 

 کرد و به زنسر بلند 

نگریست که در انتهای واگن ، ولي کامالً متمایز با سایر مسافران به او خیره شده بود . فلورنتینو دیگر 

 . چشم از چشم زن بر نداشت

 " ! سیاه ، جوان ، زیبا ، ولي بدون تردید ، یك روسپي " : در همان حال اندیشید

عشقي در کار نخواهد بود . در میدان توقفگاه کوشید فكر زن را از ذهنش بزداید ، زیرا مي دانست 

 واگنها که انتهای مسیر بود ،

پیاده شد و از پله های مارپیچ به سرعت باال رفت . با مادرش در ساعت شش قرار مالقات داشت . در 

 حال پیشروی ، صدای گامهای

د . . بله ، همان زن بوسریعي را از پشت سر شنید . به عقب نگریست تا آنچه را که مي دانست ، ببیند 

 همچون بردگان لباس نقش

دار و دامن نازك بر تن داشت . در هنگام عبور از روی چاله های خیابان ، چنان دامنش را باال مي 

 . گرفت که انگار مي خواهد برقصد

بلوز یقه بازش ، سرشانه هایش را نشان مي داد . از گردنبند و کاله سفید رنگ و عمامه مانندی 

 اده کرده بود . فلورنتینو آریزا بااستف

چنین لباسي در روزهایي که به مهمانخانه مي رفت ، آشنایي داشت . در مهمانخانه معموالً همه در 

 ساعت شش بعد از ظهر ، تازه

 "صبحانه مي خوردند و از اندامشان به عنوان چاقویي به منظور تهدید مردان استفاده مي کردند که 

 " ! همبستری ، یا جانت

فلورنتینو آریزا به منظور اطمینان از اینكه مورد تعقیب است یا نه ، مسیرش را تغییر داد . زن نیز به 

 همان جهت پیچید ، بر سرعت

گامهایش افزود و فاصله اش را کمتر کرد . فلورنتینو آریزا ایستاد . به طرف زن برگشت ، به چتری که 
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 در دست داشت ، تكیه داد و

 . بست . زن هم ایستاد و به او خیره شد راه را بر زن

 : فلورنتینو گفت

 . خانم زیبا ، انگار اشتباه گرفته ای ! من اهل کارهایي که تو انتظار داری نیستم -

 : زن گفت

 . ولي من مي دانم که هستي ! هر کس قیافه ات را ببیند ، بالفاصله این امر را متوجه مي شود -

را به یاد آورد که در دوران کودکي ، پزشك خانوادگي آنها که در ضمن  فلورنتینو آریزا ضرب المثلي

 پدر خوانده اش بود ، در مورد

 : یبوست مزمن او گفته بود

مردم دنیا به دو گروه تقسیم مي شوند . یكي کساني که مي توانند به راحتي قضای حاجت کنند ، و  -

 . دیگری کساني که نمي توانند

ریه ای ، اصولي را برای شناسایي افراد برقرار کرده بود و در ضمن آن را پزشك بر اساس چنین نظ

 پایه سایر اظهار نظرهای خود

قرار مي داد . فلورنتینو آریزا هم با توجه به تجربیاتي که در زندگي داشت ، فرضیه ای ارائه داده و 

 مردم دنیا " : پایبند آن شده بود

ي که مي توانند عشقبازی کنند ، و دیگری کساني نمي به دو گروه تقسیم مي شوند . یكي کسان

 " . توانند

در واقع به کساني که فاقد این توانایي بودند ، اعتماد نداشت و مي دانست که در مورد همه چیز 

 اغراق و بزرگنمایي مي کنند . مثالً

گ جلوه مي دهند هنگامي که با دشواری بسیار موفق به انجام کاری مي شوند ، به گونه ای آن را بزر

 که انگار آفریننده عشق هستند

در صورتي که خبرگان این کار ، هرگز در این مورد حرفي نمي زنند و الفزني نمي کنند . در ضمن  .

 آنها چنان سرگرم زندگي توأم

با خوشگذراني هستند که فرصتي برای برداشتن قفل از دهان ندارند . آنان مي دانند که باید در 

 . ار و راز نگهدار باشندزندگي هوشی

بنابراین هرگز در مورد شاهكارهایشان صحبت نمي کنند ، زیرا به دیگران اعتماد ندارند . چنان خود 

 را بي تفاوت نشان مي دهند که

مردم آنان را ناتوان یا سرد مزاج مي نامند . فلورنتینو آریزا نیز چنین بود و اتفاقاً دلش مي خواست 

 چنین که مردم در مورد او
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بیندیشند ، زیرا خیالش راحت مي شد و هر کاری را که میل داشت ، انجام مي داد . این گروه در 

 سراسر دنیا اعضای زیادی داشت

که یكدیگر را مي شناختند ، حتي اگر زبان مشترك نداشتند . شاید به همین دلیل بود که فلورنتینو 

 آریزا با شنیدن اظهار نظر صریح

د . مي دانست او هم یكي از این اعضا به حساب مي آمد و در ضمن هم اطالع زن ، شگفتزده نش

 . داشت که فلورنتینو را شناخته است

بزرگترین اشتباه فلورنتینو آریزا در طول زندگي همین بود که تصور مي کرد زن از او عشق مي 

 خواهد ، حال یا در ازای دریافت پول

ي خواست ، عشق نبود ، بلكه کاری داشت و به دنبال شغلي هر ، یا بدون آن . در حالي که آنچه زن م

 چند با درآمد اندك ، در

شرکت کشتیراني کاراییب بود . فلورنتینو آریزا پس از شنیدن درخواست زن ، چنان شرمنده شد که 

 راهي جز جبران رفتارش

پایین به زن داد . نداشت . بالفاصله او را نزد مسؤول استخدام شرکت برد و او هم شغلي در حدی 

 عجیب اینكه زن ، سه سال با

 . جدیت و بدون اعتراض ، در آن مقام کار کرد

دفتر شرکت کشتیراني رودخانه ای کاراییب از هنگام آغاز کار در بارانداز رودخانه که هیچ شباهتي با 

 اسكله های ویژه کشتیهای

، سقف شیبدار با پوششي از شیرواني ،  اقیانوس پیما در الس انیماس نداشت ، دارای ساختماني چوبي

 ایوان ستون دار در قسمت جلو

، و پنجره های مجهز به توری در چهار طرف بود که چشم اندازی کامل بر محل لنگر اندازی کشتیهای 

 . بزرگ و کوچك داشت

 قایقها و کشتیها از

رسیدند. سازندگان آلماني  آن پنجره ها همچون تابلو نقاشي رنگیني آویخته به دیوار به نظر مي ...

 ساختمان، شیرواني آن را به رنگ

سرخ و دیوارهایش را به رنگ سفید در آورده بودند تا شباهت زیادی به کشتیهای رودخانه پیمای آن 

 دوران داشته باشد، ولي

ساکنان ساختمان، سالها بعد همه جای آن را رنگ آبي زدند. این رنگ هم دوام زیادی نداشت و در 

 ني که فلورنتینو آریزا در آنجازما

به کار مشغول بود، در و دیواری خاکي رنگ و کثیف داشت. رنگ شیرواني آن هم پریده و در چند جا 
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 با ورقهای فلزی نو، وصله

شده بود. در پشت ساختمان، دور محوطه ای پهناور را توری فلزی بسته بودند که در وسط آن 

 .دمحوطه، دو انبار نوساز بنا شده بو

پشت انبارها لوله فاضالب بزرگي به چشم مي خورد که به آبهای راکدی مي پیوست که وسایل اضافي 

 و کهنه شرکت از پنجاه سال

 .پیش، در آنجا قرار داشت

وسایلي همچون بقایای کشتیهای قدیمي رودخانه پیما از نوع نخستین طرحهایي که تنها یك دود 

 کش داشتند. و سیمون بولیوار آنها

ا تبرك کرده بود، و مدلهای جدیدی که کابینهای مجهز به پنكه برقي داشت. اغلب این ضایعات ر

 اوراق شده و اسقاط بود و به درد

استفاده مجدد در ساخت کشتیهای جدید نمي خورد، ولي بعضي از آنها به اندازه ای سالم بود که تنها 

 به رنگ تازه ای نیاز داشت تا

 .ترس از سوسمارها، دوباره در آب رودخانه شناور کند بتواند مسافران را بدون

قسمت اداری در طبقه دوم ساختمان، دارای اتاقهایي کوچك همچون کابین کشتي بود. با این حالت 

 به دلیل این که سازندگان

ساختمان متخصصان شهرداری نبودند، بلكه از مهندسان صنایع دریایي به حساب مي آمدند، بسیار 

 .ر به نظر مي رسیدندراحت و جادا

دفتر لئون دوازدهم نیز همچون اتاق کار سایر کارکنان اداری در همان طبقه و در انتهای راهرو واقع 

 شده بود. هیچ تفاوتي از نظر

ظاهری با سایر اتاقها نداشت، جز اینكه هر روز صبح یك گلدان بلوری با چند شاخه گل خوشبو روی 

 .میز کارش مي گذاشتند

اب رجوع و مسافران، در طبقه اول بود که در آن، چند نیمكت تازه رنگ خورده و میز قسمت ارب

 بزرگي به شكل پیشخوان برای

فروش بلیت و تحویل بار مسافران در آن دیده مي شد. در همان طبقه، قسمت عمومي قرار داشت. 

 محلي که نامي ابهام آور بر آن

انجام نمي گرفت، به آن بخش احاله مي شد. خانم نهاده بودند و کارهایي که در قسمتهای دیگر 

 کاسیاني در یكي از اتاقهای همان

قسمت، پشت میز و نیمكتي شبیه آنچه در مدارس مورد استفاده قرار مي گیرد، مي نشست و در 

 کنارش کیسه های ذرت آماده برای
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ه نمي داد کسي او را ارسال نامه های فراوان و بالتكلیف، چنان روی هم انباشته شده بود که اجاز

 ببیند. روزی لئون دوازدهم به آن

اتاق رفت تا ببیند چه کار مفید تری مي توان در آنجا انجام داد. پس از حدود سه ساعت برگزاری 

 جلسه پرسش و پاسخ و گیج

کردن همه کارمندان که در آن اتاق جمع شده بودند، به دفتر خود باز گشت. این جلسه نه تنها 

 حل نكرد، بلكه بر میزانمشكلي را 

 .آن افزود

روز بعد که فلورنتینو آریزا به دفتر کارش وارد شد، یادداشتي را روی میز دید که خانم لئوناکاسیاني 

 .برایش نوشته و فرستاده بود

پس از خواندن یادداشت، آن را نزد عمویش برد تا ببیند او هم نوشته را مناسب مي داند یا نه. خانم 

 نها کارمندی بود کهکاسیاني، ت

در جلسه بعد از ظهر روز قبل، نظر خود را اعالم نكرد و با در نظر گرفتن مقام و موقعیت خود، 

 فروتنانه ایستاد و خاموش ماند. در

آن یادداشت، تذکر مي داد که سكوت او، نه به دلیل بي توجهي، که به خاطر دور از ادب بودن اظهار 

 نظر در حضور صاحبنظران بوده

است. نامه ای ساده و در عین حال، هشدار دهنده بود. لئون دوازدهم، طرحي مبني بر تجدید سازمان 

 در نظر داشت، ولي پیشنهاد

خانم لئوناکاسیاني ، آن طرح را بیهوده مي دانست و اعالم مي کرد که در واقع در آن شرکت، قسمتي 

 به نام عمومي وجود ندارد، بلكه

محل کار او، مكاني برای تخلیه مشكالت ناراحت کننده سایر قسمتهاست که مي خواهند خود را از 

 زیر بار مسؤولیت پرداختن به آنها

برهانند. خانم کاسیاني توصیه مي کرد که آن بخش را حذف کنند و کارهای واگذار شده را به 

 قسمتهای ارسال کننده پس بفرستند و

 .اقدامات الزم روی کارهای نیمه تمام کنندآنها را ملزم به انجام 

لئون دوازدهم نمي دانست خانم لئو ناکاسیاني کیست. هر چند روز پیش به محل کار او رفته بود، ولي 

 چهره چنین زني را به خاطر

نمي آورد. پس از خواندن یادداشت، زن را به دفتر کار خود احضار کرد و دو ساعت با او به طور 

 .تگو مشغول شدمحرمانه به گف

روش کار لئون دوازدهم برای شناختن خصوصیات اخالقي کارمندانش، همیشه این گونه بود. لئو 
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 ناکاسیاني در یادداشت خود،

پیشنهادی ساده مطرح کرده و مطمئن بود که نتیجه ای مطلوب خواهد داشت. ولي لئون دوازدهم از 

 آن پیشنهاد خوشش نمي آمد و

یده بود. آنچه بیشتر از همه نظر لئون را جلب کرد ، نحوه ادامه تحصیل در عوض خود زن را پسند

 خانم کاسیاني، پس از پایان دوره

دبستان و رفتن به مدرسه نظام بود. از آن گذشته این زن بدون استفاده از معلم خصوصي، در خانه 

 اش و با استفاده از جدید ترین

یاد گرفته و در سه ماه گذشته نیز، هر روز بعد از ظهر روش ابداع شده در آن زمان، زبان انگلیسي را 

 به کالس ماشین نویسي رفته و

این هنر را که همه مي گفتند آینده درخشاني دارد، آموخته بود. البته در مورد تلگراف نیز همگان 

 عقیده مشابهي داشتند و پیش از

 .آن نیز موتورهای بخار را در چنین جایگاهي قرار داده بودند

از خروج خانم لئو ناکاسیاني از جلسه دو نفره، لئون دوازدهم لقبي به او داد که تا پایان عمر،  پس

 همنام« مورد استفاده قرار گرفت: 

 » من، لئونا

لئون دوازدهم پیشنهاد لئونا را پذیرفت و با چرخش قلم، قسمت دردسر ساز شرکت را حذف و امور 

 آن را به قسمتهای دیگر واگذار

وضیح داد هر قسمتي باید به حل مشكالت مربوط به خود اقدام کند. همچنین مقام تازه ای کرد و ت

 برای لئونا در نظر گرفت و در

واقع ابداع کرد. مقامي که نه مي توانست نامي بر آن بگذارد ، و نه وظیفه ویژه ای بر عهده دارنده آن. 

 ولي عمالً لئونا از آن لحظه به

از ظهر همان روز و پس از خاکسپاری بدون سر و صدای قسمت عمومي،  بعد، منشي لئون شد. بعد

 لئون دوازدهم از فلورنتینو آریزا

 .پرسید که لئونا ناکاسیاني را از کجا پیدا کرده است. فلورنتینو نیز همه چیز را با صداقت پاسخ داد

 :عمویش گفت

گر دختراني چون او را یافتي به ـ بسیار خوب، پس از فردا با همان واگن اسبي رفت و آمد کن و ا

 اینجا بیاور. با در اختیار داشتن دو

 .سه دختر مثل لئونا، مي توانیم کشتي بادباني تو را هم نجات بدهیم

فلورنتینو آریزا این گفته لئون دوازدهم را همچون سایر بذله گویي هایش، جالب و شنیدني به حساب 
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 آورد، ولي از روز بعد، کالسكه

گرفتند تا مجبور شود با واگن اسبي رفت و آمد کند و استعدادهای درخشاني مثل لئونا را از او 

 .کاسیاني را بیابد

خانم لئونا کاسیاني چند روز بعد، تردیدها و نگرانیها را کنار گذاشت و استعدادهای خود را که در 

 طول سه سال نخست پنهان داشته

همه چیز را به دست گرفت، و در انتهای آن دوره به  بود، نشان داد. در سه سال دوم حضور، اختیار

 .مقام مدیریت کل دست یافت

البته هرگز گامي جلوتر از آن ننهاد، زیرا یك مقام کمتر از فلورنتینو آریزا بود. همواره از فلورنتینو 

 دستور مي گرفت و خود ترجیح

ز لئونا دستور مي گیرد و جز به مي داد چنین باشد، هر چند فلورنتینو نمي دانست که در واقع او ا

 اجرا گذاشتن توصیه های خانم

کاسیاني، کاری انجام نمي دهد. همین توصیه پذیری به او کمك کرد تا علیرغم دامهای زیادی که 

 دشمنان پنهان و آشكار بر سر

 .راهش قرار داده بودند، در مسیر پیشرفت گام بگذارد

برای درك اسرار دیگران داشت و همواره مي دانست در چه  لئونا کاسیاني استعداد و توانایي زیادی

 زماني و چه مكاني ناگهان حضور

یابد و از رمز و راز کارها سر در بیاورد. بسیار چاالك و کم حرف بود و با مشكالت، عاقالنه مواجه مي 

 شد و هر گاه به مسائل الینحل

ن سنگ در برابر آن مي ایستاد. این بر مي خورد، ضمن نشان دادن همدردی، محكم و استوار همچو

 کار را به خاطر خودش نمي کرد

، بلكه کنار زدن موانعي که بر سر راه فلورنتینو آریزا قرار مي گرفت، حتي با نثار خون خود، هدف 

 اصلي او بود. واقعاً مي خواست

ون خود را مدی فلورنتینو پله های پیشرفت و ترقي را به سرعت طي کند و به اوج برسد. زندگي تازه

 فلورنتینو آریزا مي دانست و

کارهای انجام شده را، شیوه ای برای سپاسگزاری از او به حساب مي آورد. این از خودگذشتگي تا 

 جایي پیش رفت که فلورنتینو

ناگهان تصور کرد ممكن است آن زن در حال مانع تراشي برای پیشرفت او باشد، ولي پاسخ محكم 

 جای خود لئونا، او را بر سر

 :نشاند
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ـ اشتباه نكن. هر وقت بخواهي، از سر راهت کنار مي روم. ولي بهتر است پیش از گرفتن هر 

 تصمیمي، خوب درباره آنچه مي خواهي

 .انجام بدهي، فكر کني

فلورنتینو آریزا که هرگز تجربه ای در این کار نداشت، خوب اندیشید و پس از اینكه به واقعیت امر 

 تباه خود اذعانپي برد، به اش

 .کرد

فلورنتینو در گیر و دار عشقي نافرجام و بدون اطمینان در مورد آینده ای که مي خواست با فرمینا 

 دازا داشته باشد، خود را در

گردابي از هرزگي گرفتار کرده بود و علیرغم بحرانهایي که در شرکت پدید مي آمد فرصتي برای 

 اندیشیدن به گذشته یا آینده

ي گذاشت، هر گاه به فراغتي دست مي یافت به همان روال همیشگي روی مي آورد. هرگز از باقي نم

 درون احساس آرامش نمي

کرد و بارها در درون آرزو مي کرد که کاش لئونا کاسیاني همان زني باقي بماند که نخستین روز دیدار 

 در واگن اسبي خود را نشان

نظر گرفتن مقام لئونا در شرکت، و رابطه اش با لئون  داده بود. در آن صورت مي توانست بدون در

 دوازدهم، به راحتي با او

 ...عشقبازی کند. لئونا کاسیاني همچنان همان وضعیت

سابق را حفظ کرده بود و همان لباسهای ویژه بردگان را مي پوشید و کاله سفید عمامه ای شكل را بر 

 سر مي گذاشت ، از همان

ها و حلقه های تزییني ارزان قیمت استفاده مي کرد و با حلقه های زیادی که گوشواره ها ، گردنبند 

 در همه انگشتانش دیده مي شد ،

خود را به شكل ماده شیری در مي آورد که از سیرك گریخته است . در آن سالها ، تغییرات زیادی 

 نكرده و اگر هم کرده بود ،

شت . همچون زنان جا افتاده مي خرامید و شباهت نشان از زیبایي بیشتر و جاذبه های فراوانتر دا

 بیشتری به زنان آفریقایي پیدا

کرده بود . در آن مدت ، فلورنتینو آریزا هرگز به او پیشنهاد همخوابگي نكرده بود و این کار را اشتباه 

 مي دانست . تردیدی نداشت

 . که آن زن در همه امور به او کمك مي کند ، غیر از این یك کار

ي که تا دیر وقت مشغول کار در دفترش بود ، عادتي که پس از فوت مادرش داشت ، در هنگام شب
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 خروج ، مشاهده کرد که از اتاق

خانم لئونا کاسیاني نور بیرون مي تابد . به آرامي و بدون اینكه در بزند ، وارد اتاق شد و زن را در 

 حالتي دید که عینك طبي تازه خود

تادان دانشگاه مي کرد ، برچشم زده و سخت در حال رسیدگي به کارهای کشور را که او را شبیه اس

 است . فلورنتینو اندیشید که در

آنجا تنها هستند ، اسكله خلوت شده ، شهر به خواب رفته ، تاریكي همه جا را فرا گرفته ، و لنگر 

 انداختن کشتیها از یك ساعت

الي و در عین حال وحشت شد . درست مانند ده دیگر غیر ممكن است . از این فكر ، دچار خوشح

 سال پیش که در پیاده رو راه را بر

 . آن زن بسته بود ، ایستاد و به چترش تكیه داد . البته این بار مي کوشید لرزش زانوانش معلوم نشود

 : با لحني آرام گفت

 ؟ حرفي بزن ، ای شیر زن . تا چه زماني مي خواهي به این بازی ادامه بدهیم -

لئونا کاسیاني عینك از چشم برداشت ، خنده ای خیره کننده کرد و در حالي که کامالً بر خود مسلط 

 : بود ، با لحني دوستانه گفت

 آه فلورنتینو آریزا ، ده سال است که در اینجا منتظر تو نشسته ام تا چنین پرسشي را مطرح کني -

... 

و آریزا را در بر گرفت . تازه در آن لحظه متوجه احساس خرد شدگي و حسرت سراسر وجود فلورنتین

 شد چه فرصتهایي را از زمان

نشستن روی صندلي واگن اسبي تا آن روز از دست داده است . علیرغم کارهای زیادی که زن تنها به 

 خاطر او انجام داده بود ، در

آن دو  اشد . تفاوت سنيسن و سالي بسر مي برد که دیگر نمي توانست برای فلورنتینو آریزا مناسب ب

 نفر ، بیست سال بود و سدی

محكم در برابرشان ایجاد مي کرد . لئونا برای او زني سالخورده به حساب مي آمد ، ولي معلوم بود که 

 . مرد را همچنان دوست دارد

 : به جای اینكه فلورنتینو را از خود براند ، با لحني شهواني ادامه داد

 . ه شوم ، احساس مي کنم با پسرم به بستر رفته ام ... پسری که هرگز نداشته اماگر با تو همخواب ... -

فلورنتینو آریزا تردید داشت که این عبارت ، آخرین تصمیم زن باشد ، زیرا بر این باور بود که وقتي 

 زني پاسخ منفي مي دهد ، در

گیرد . ولي همه چیز در مورد لئونا انتظار اصرار طرف مقابل مي ماند تا بتواند آخرین تصمیم نهایي را ب
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 کاسیاني فرق مي کرد و چون

نمي خواست مرتكب اشباه دوباره شود ، علیرغم نیاز شدیدی که داشت ، موضوع را خاتمه داد . از آن 

 به بعد نیز اگر اختالف نظری

د آن پیش مي آمد که موجب کدورت مي شد ، هر دو بدون ایجاد ناراحتي برای یكدیگر ، مي کوشیدن

 را برطرف کنند . به این

 . ترتیب فلورنتینو متوجه شد مي تواند با زني بدون همبستر شدن ، رابطه صمیمانه و دوستانه داشت

لئونا کاسیاني تنها فرد غریبه ای به حساب مي آمد که فلورنتینو آریزا با او در مورد روابطش با فرمینا 

 دازا حرف زد . سایر کساني

لع بودند ، یا در این دنیا حضور نداشتند ، یا چیزی به خاطر نمي آوردند . سه نفر از که از این امر مط

 آنها ، یعني مادرش که پیش از

مرگ به فراموشي دچار شده بود ، گاال پالسیدیا که عمری طوالني داشت ، و اسكوالستیكا که 

 نخستین نامه عاشقانه زندگي فلورنتینو

دعایش پنهان کرده و برایش آورده بود ، هر سه مرده بودند . یازده  از سوی فرمینا را در میان کتاب

 مسؤول دفتر پستي یا متصدی

تلگراف نیز که در منطقه محل اقامت هیلده براندا مي زیستند ، دیگر در تماس دائمي با فلورنتینو 

 نبودند ، و خویشاوندان مادری

 . و را نمي شناختندفرمینا نیز در ناحیه ای دور زندگي مي کردند و اغلب ا

آنچه فلورنتینو آریزا نمي دانست ، میزان آگاهي دکتر خوونال اوربینو از این رویداد بود . هیلده براندا 

 در خالل برگزاری مهمانیهای

متعدد در نخستین ماههای ازدواج فرمینا دازا ، این راز را برای دکتر اوربینو آشكار کرده بود . البته 

 سریع آن چنان غیر منتظره و

ماجرا را تعریف کرد و گذشت که تصور نمي رفت خوونال چیزی از آن به خاطر داشته باشد . او 

 فلورنتینو آریزا را به عنوان شاعری

گمنام معرفي کرده بود که احتمال مي رفت در مراسم آینده ، جایزه ببرد . دکتر اوربینو او را نمي 

 شناخت و هیلده براندا نیز به

بود که او یكي از عشاق فرمینا دازا در دوران پیش از ازدواج و روابط آنها بسیار اندوهبار  سادگي گفته

 بوده است . دکتر اوربینو هم

 : بدون اینكه نگاهي به او بیندازد ، گفته بود

 . آه ، نمي دانستم طرف شاعر هم بوده -
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شت ، حرفه پزشكي او را سپس خاطره او را از ذهنش زدوده بود ، زیرا ضمن مشغله زیادی که دا

 عادت داده بود اسرار زندگي

 . دیگران را به فراموشي بسپارد

فلورنتینو آریزا دریافت که غیر از مادرش ، سایر کساني که از این رابطه آگاهي داشته اند ، از 

 اطرافیان فرمینا دازا هستند . در دنیای

اراحتیها ، نیاز به فردی برای درددل کردن و واقعي ، تنهای تنها بود ، آن هم هنگامي که زیر فشار ن

 حرف زدن داشت ، کسي را نمي

یافت . بنابراین ، لئونا کاسیاني تنها شخص شایسته برای شنیدن برای شنیدن اسرار او به حساب مي 

 . آمد

در یك بعد از ظهر داغ تابستان، فلورنتینو آریزا همین افكار را در ذهنش مي پروراند که خوونال 

 . بینو ، از پله های دفتر باال رفتاور

دکتر هر دو یا سه پله را که مي پیمود ، مكث مي کرد تا بتواند گرمای ساعت سه بعد از ظهر را تحمل 

 و نفسي تازه کند . هنگامي که

 : به آستانه در رسید ، عرق کرده و از نفس افتاده بود . به زحمت گفت

 . گمان مي کنم طوفان شدیدی در راه باشد -

فلورنتینو آریزا چند بار دیگر هم او را دیده بود که در دفتر شرکت ، به دنبال لئون دوازدهم مي گردد 

 ، ولي این بار کامالً آشكار بود

که با فلورنتینو کار دارد . در آن دوره دکتر خوونال اوربینو موفق شده بود طرحهایش را ارائه کند ، 

 ولي به منظور اجرای آنها نیاز به

ول داشت . به همین دلیل به اصطالح کالهش را دور مي گرداند تا اگر کسي عالقه مند به امور پ

 . بهداشتي باشد ، بتواند کمك کند

لئون دوازدهم ، همواره یكي از طرفداران و حامیان مالي دکتر اوربینو و طرحهای او به شمار مي آمد ، 

 ولي در آن روز ، تازه ده دقیقه

ه خواب نیمروزی مي گذشت ، بنابراین فلورنتینو از خوونال خواست تا زماني که از فرورفتن او ب

 عمویش بیدار مي شود ، در دفترش

 . که چسبیده به دفتر کار لئون دوازدهم بود ، منتظر بماند

آن دو نفر چند بار در شرایط متفاوت یكدیگر را دیده بودند ، ولي هرگز دیدار آنها رو در رو و 

 . هم مستقیم نبودکالمشان با 

فلورنتینو احساس حقارت مي کرد و از خودش نفرت داشت . برایش چند دقیقه انتظار و حضور دکتر 
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 در دفتر ، به اندازه یك عمر

طول کشید . در آن مدت کوتاه ، سه بار از جای برخاست و رفت تا ببیند آیا عمویش بیدار شده است 

 یا نه . یك فالسك قهوه بدون

فنجانها خالي کرد ، ولي خوونال اوربینو حتي یك قطره هم ننوشید ، زیرا معتقد بود که شیر را در 

 قهوه ، نوعي سم است . در همان

حال بحث های گوناگوني را پیش کشید ، بدون اینكه اهمیتي بدهد کسي به حرفهایش گوش مي دهد 

 . یا نه

جیده ، رایحه مالیم کافور مورد فلورنتینو آریزا نمي توانست شخصیت برجسته ذاتي ، سخنان سن

 استفاده ، و جذابیت دکتر را تحمل

کند . با این حال چاره ای جز گوش دادن یا دست کم وانمود کردن به این کار ، نداشت . تا این که 

 خوونال اوربینو ناگهان موضوع

 : صحبت را عوض کرد و پرسید

 شما از موسیقي خوشتان مي آید ؟

نیدن این سخن ، شگفتزده شد . همواره به کنسرتهایي که در شهر به مناسبتهای فلورنتینو آریزا با ش

 گوناگون برگزار مي شد ، مي

رفت . ولي این پرسش چنان غیر منتظره بود که احساس مي کرد قادر نیست به بحث وارد شود یا 

 اظهار نظری معتبر کند . هرگاه

چه رسد به گوش سپردن به والسهای پر احساس موسیقي معمولي مي شنید ، اختیار از کف مي داد ، 

 و زیبای آن دوران . در حفظ

کردن چنین آهنگهایي استعدادی واقعاً شگفت انگیز داشت . محال بود آهنگي را که دوست دارد یك 

 بار بشنود و تا ابد آن را در

 . حافظه اش نگهداری نكند

 : لبخندی زد و اظهار داشت پاسخ فلورنتینو به پرسش دکتر اوربینو زیاد جدی نبود .

 .از گاردل خوشم مي آید -

 : دکتر اوربینو بالفاصله متوجه منظور او شد و گفت

 . بله ، متوجه شدم . مشهور است -

سپس موضوع را عوض کرد و بحث طرحهای بهداشتي را پیش کشید و اظهار تأسف کرد که هرگز 

 مورد پشتیباني رسمي قرار

 . نگرفته اند
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، باز هم درباره موسیقي حرف زد و برای فلورنتینو آریزا از برگزاری کنسرتهای مبتذل و  لحظاتي بعد

 نا امید کننده ای سخن گفت

که آثار هنرمندان محبوب و بزرگ قرن نوزدهم را به خوبي اجرا نمي کردند . همچنین خاطر نشان 

 ساخت که یك سال وقت خود را

تیباد را به شهر دعوت کند تا در  –کاسالز  –وازی کورتوت صرف فروش بلیت کرد تا بتواند گروه سه ن

 تر شهرداری به اجرایĤت

کنسرت مشغول شوند ، ولي در میان دولتمردان حتي یك نفر را نیافته بود که این گروه و اعضای آن 

 را بشناسد . با این حال در

یدا نمي شد و مردم هنگام برگزاری کنسرت ، حتي یك صندلي خالي برای نشستن و تماشا کردن پ

 . بارها تقاضای تكرار اجرا داشتند

دکتر مي گفت نه تنها کنسرت سه نوازی ، بلكه سایر کنسرتها و نمایشهای اجرا شده از جمله گروه 

 رامون کار است که نمایش

 سکارآگاه را به صورت اپرت به صحنه آورد ؛ گروه زار زوئال از دون ماتولو دالپره سا ؛ لوس سانتانه ال

 که نمایشي پر هیجان و

خنده دار بود ؛ شعبه بازاني هنرمند که در یك چشم بر هم زدن مي توانستند لباسهایشان را عوض 

 کنند ؛ دانیسه دآلتاینه که

رقصنده ای قدیمي بود و باله برگر را اجرا مي کرد ؛ اورسوس بدنام ، دیوانه ای از باسك که در میدان 

 ها گاوبازی ، به تنهایي با گاو

مواجه و بر آنها پیروز مي شد ، چنان استقبالي نشان دادند که همه بلیتها به فروش رفت و عده ای 

 . هم موفق به تماشای آنها نشدند

دکتر عقیده داشت که اگر این همه در گیر جنگ داخلي و مبارزه با بیماریهای واگیر دار بومي نبودند ، 

 مي توانستند پیشرفتهای

اشند ، ولي چاره ای ندارند جز اینكه از مردم به منظور ارتقای سطح بهداشت چشمگیری داشته ب

 . عمومي ، کمك بخواهند

آنچه در حین گفتگو بیشتر از همه توجه فلورنتینو آریزا را جلب کرد ، امكان احیای مراسم شعر 

 خواني بود که مهمترین حرکت

بینو به حساب مي آمد . فلورنتینو برای ترقي خواهانه حفظ شده از زمانهای دور ، توسط دکتر اور

 اینكه اظهار نكند که خود از

طرفداران و شرکت کنندگان همیشگي آن مراسم بوده است ، مجبور شد لبانش را محكم به هم 
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 بفشارد . در واقع نمي خواست

 دبگوید که حضور او همواره توجه شعرای معروف کشور و سایر مناطق اطراف کاراییب را جلب مي کر
. 

هنوز مدت زیادی از گفتگوی آنها نمي گذشت که ناگهان هوای خفقان آور دفتر ، خنك شد . طوفان 

 شدیدی مي وزید و اسكلت

ساختمان را همچون کشتي دستخوش امواج ، مي لرزاند . دکتر خوونال اوربینو اهمیت زیادی به این 

 پدیده جوی نشان نداد و تنها

ن با گردبادهای ماه ژوئن کرد . بالفاصله نیز موضوع را به گفتگو اشاره ای برای مقایسه این طوفا

 درباره همسرش تغییر داد . از

فرمینا دازا نه تنها به عنوان مونس و همدم یاد کرد بلكه او را فردی پر تالش و مهربان و شریك کارها 

 . و زندگي خود نامید

 . افتمبدون او هرگز به جایگاهي که کسب کرده ام ، دست نمي ی -

فلورنتینو مي کوشید تسلط بر خویشتن را حفظ کند و تنها با تكان دادن مالیم سر ، حرفهای او را 

 مورد تأیید قرار دهد . مي ترسید

حرفي بزند و ماجرای ارتباط گذشته بر مال شود . خیلي زود دریافت که خوونال اوربینو علیرغم 

 گرفتاریهای زیادی که در زندگي

ال مي تواند فرصتي به دست بیاورد و به ستایش از همسرش بپردازد . آن هم درست به دارد ، به هر ح

 اندازه ای که فلورنتینو او را

مي ستود . این واقعیت موجب خشم او شد ، ولي در عین حال فهمید که دکتر همسرش را مي پرستد 

 . مردی که همیشه در تفكرات

مي آمد ، ناگهان تبدیل به شخصیتي شد که همچون  تنهایي فلورنتینو ، دشمن شماره یك به حساب

 خودش قرباني سرنوشتي

ناخواسته و اسیر احساسات قلبي است . درست مثل دو گاو که به یك یوغ سنگین و غیر قابل تحمل 

 بسته شده باشند . به همین دلیل

ه خواهد ب ، پس از بیست و هفت سال انتظار و سكوت ، برای نخستسن بار احساس کرد که دلش نمي

 خاطر ارضای قلب شكسته

 . شده اش ، چنان مرد برجسته و شایسته ای بمیرد و از صفحه روزگار محو شود

پانزده دقیقه بعد ، طوفان آرام گرفت ، ولي در همان مدت کوتاه گیاهان مردابها را تخریب کرد و نیمي 

 .از شهر را در نوردید
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ییس شرکت کشتیراني ، بدون اینكه منتظر صاف شدن دکتر خوونال اوربینو پس از خروج از دفتر ر

 کامل هوا بماند ، ضمن

سپاسگزاری از سخاوت لئون دوازدهم که آنچه را مي خواست در اختیارش نهاد ، به سوی کالسكه 

 اش راه افتاد . فلورنتینو آریزا

. مرد جوان نه تنها از  چتر خود را به او امانت داد تا باراني که آرام آرام مي بارید ، او را خیس نكند

 واگذاری چتر ناراحت نبود ، بلكه

امیدوار بود فرمینا دازا بفهمد که آن را چه کسي به شوهرش داده است . هنوز به سخناني مي 

 اندیشید که در گفتگو با دکتر اوربینو

ست توانبه گوشش خورده بود . که لئونا کاسیاني به گونه ای غیر منتظره به دفتر آمد . دیگر نمي 

 وانمود کند که تحت تأثیر قرار

نگرفته است . در واقع بیشتر از آن نمي توانست فشار فزاینده راز دروني را که همچون بخار محبوس 

 شده قصد انفجار داشت ،

تحمل کند . بنابراین دریافت که یا باید در همان لحظه پرده از اسرار درون بردارد و همه چیز را بگوید 

 چنین فرصتي را به، یا تا ابد 

دست نخواهد آورد . پیش از اینكه حرفي در مورد مالقات خود با دکتر بزند ، نظر زن را درباره خوونال 

 . اوربینو پرسید

 : لئونا بالفاصله پاسخ داد

مرد عمل است . کارهای زیادی انجام مي دهد که به نظر بیش از اندازه مي آیند ، ولي کسي نمي  -

 . ذهن دارد داند چه فكری در

با دندانهای تیزش پاك کن انتهای مداد را جوید و به زمین انداخت و برای اینكه به بحث خاتمه بدهد 

 : ، گفت

 . شاید هم این همه کار را به این دلیل انجام مي دهد که فكر نكند -

 : فلورنتینو آریزا که مایل نبود لئونا کاسیاني از دفتر برود ، به آرامي گفت

 . مرا ناراحت مي کند ، مردن این مرد استآنچه  -

 : لئونا گفت

 . خوب ، همه روزی مي میرند -

 : فلورنتینو گفت

 . درست است ، ولي او باید پیش از دیگران چنین سرنوشتي را تجربه کند و بپذیرد -

ر بیرون زن که معلوم بود چیزی از حرفهای او نفهمیده است ، شانه هایش را باال انداخت و از دفتر کا
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 . رفت

فلورنتینو آریزا به این موضوع اندیشید که سرانجام روزی در حالي که در بستر در کنار فرمینا دازا 

 دراز کشیده است ، به او خواهد

گفت که هرگز اسرار ارتباط عاشقانه خودشان را برای کسي ، حتي لئونا کاسیاني ، برمال نكرده است . 

 بله ، او هرگز چنین رازی را

ش نخواهد کرد . دلیل رازداری او این نبود که نمي خواست کلید صندوقچه حفظ اسرار را بگشاید ، فا

 بلكه در واقع کلید صندوقچه را

 . گم کرده بود

رویداد دیگری هم در آن بعد از ظهر شكل گرفت . فلورنتینو آریزا همچنان خاطرات اندوهبار دوران 

 نوجواني و جواني را در ذهن

یاد برگزاری مراسم شعر خواني افتاد که طنین موفقیتهای او را در سراسر کاراییب داشت . به 

 گستراند . او از جمله پایه گذاران و

پیشكسوتان آن مراسم به حساب مي آمد ، ولي زیاد مورد توجه قرار نمي گرفت . به ندرت در طول 

 جلسات سخنراني مي کرد و

. در واقع قصد مطرح کردن خود را نداشت و اهمیتي به  معموالً مي کوشید از نظرها پنهان بماند

 حضور در حاشیه نمي داد ، زیرا به

خاطر جاه طلبي یا گرفتن جایزه شرکت نمي کرد ، بلكه نفس برگزاری مراسم و شعر خواني و مشاعره 

 برایش مهم بود . در یكي از

د . پاکت حاوی نام برندگان را مسابقات شعرخواني ، مسؤولیت اهدای جوایز به فرمینا دازا محول ش

 گشود و اسامي را با صدای بلند

خواند . به اندازه ای این کار را دقیق و جالب انجام داد که تصویب شد در سالهای بعد نیز همین 

 مسؤولیت را بر عهده بگیرد و اسامي

ردهمایي نشسته برندگان را بخواند . در همان روز فلورنتینو آریزا در گوشه تاریكي از سالن محل گ

 بود . فرو رفته در صندلي ، گل

کاملیا بر یقه کت و مشتاق شنیدن صدای فرمینا دازا ، این امید را دل مي پروراند که نامش اعالم 

 شود . روی صحنه مرمرین سالن ،

سه پاکت الك و مهر شده را به دست فرمینا دادند . فلورنتینو مي اندیشید که اگر نامش به عنوان 

 جایزه الله طالیي آن مسابقه برنده

بیرون بیاید ، چه التهاب و غوغایي در قلب دخترك ایجاد خواهد کرد . مطمئن بود که فرمینا دازا با 
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 گشودن پاکت و مشاهده اشعار

داخل آن ، دستخط او را خواهد شناخت و به یاد روزهایي خواهد افتاد که زیر درخت بادام در مقابل 

 پارك کوچك مي نشست و

گلدوزی مي کرد . همچنین نامه های معطر و خاطره سرناد الهه تاجدار را به یاد خواهد آورد که نسیم 

 به گوشش مي رساند و قلبش

 . به لرزه در خواهد آمد

ولي چنین نشد . جایزه الله طالیي که دریافت آن آرزوی همه شاعران کشور و منطقه بود ، به شاعری 

 از اهالي چین رسید . حاضران

که نتیجه اعالم شده و معیارهای مورد نظر مسؤوالن را باور نمي کردند ، نخست اندیشیدند که 

 احتماالً اشتباهي رخ داده است . ولي

واقعیت داشت و رأی بي طرفانه داوران در مورد برگزیدن شاعر چیني ، از طرف مسؤوالن برگزاری 

 . تأیید شد

با بسیاری از هموطنان چیني در دوراني که راه آهن پاناما  برنده جایزه ، در اواخر قرن نوزدهم همراه

 به منظور اتصال دو اقیانوس

درست مي شد ، به آن منطقه آمدند . بیماری وبا که عده بسیاری را نابود کرد ، نتوانست آسیبي به 

 آنها برساند . بنابراین یك گروه

شباهت داشتند که کسي نمي توانست  چیني شامل ده نفر در همان منطقه ماندند . چنان به یكدیگر

 آنها را از هم تمیز بدهد . عده ای

همراه با زن و فرزند و سگهایي که خوردني بودند در محوطه ای نزدیك بارانداز سكونت گزیدند ، ولي 

 در مدتي کمتر از چهار سال ،

ه د . مهمانان ناخواندناگهان ناگهان تعدادشان چنان زیاد شد که منطقه را تبدیل به محله چینیها کردن

 به صورت غیر قانوني یا به

عبارتي بدون عبور از گمرك به داخل کشور مي آمدند . تعدادی از چینیها به اندازه ای زود پیر شدند 

 که شگفتي مردم را بر مي

انگیختند که چگونه سالهای جواني را با این سرعت پشت سر گذاشته اند . مردم شهر آنها را به دو 

 : قسیم کرده بودندگروه ت

چینیهای بد ، و چینیهای خوب . چینیهای بد مسؤول اداره رستورانها و اماکن عمومي ساحل بودند . 

 در آن رستورانها هر از چند گاهي

 فردی
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متشخص پشت میزی مي نشست و بشقابي پر از برنج پخته و گوشت موش همراه با گل  ...

 آفتابگردان مي خورد و ناگهان در همان

طه جان خود را از دست مي داد. این گروه از نظر مردم، پیشگامان برده داری سفیدپوستان به نق

 حساب مي آمدند. چینیهای خوب

معموالً در رختشویخانه کار مي کردند و رموز این شغل را از اجداد خود یاد گرفته بودند. پیراهنهای 

 مشتریان را چنان تمیز و

ار استفاده نشده است. یكي از همین افراد موفق شد بر بیشتر از آهارزده تحویل مي دادند که انگ

 هفتاد شاعر مشهور و کار آمد غلبه

 .کند و جایزه مسابقات را به خود اختصاص دهد

هنگامي که فرمینا دازا نام برنده را خواند، کسي متوجه نشد او چه مي گوید و چه کسي را به عنوان 

 نفر برتر اعالم مي کند. ولي درك

ام آن فرد زیاد مهم نبود. زیرا لحظاتي بعد، شاعر چیني از روی یكي از صندلیهای ردیف عقب ن

 برخاست و در حالي که لبخند مي زد

و دندانهایش را نشان مي داد ، روی صحنه رفت. انگار تردیدی نداشت که برنده مي شود، زیرا لباس و 

 شنل ابریشمي زردرنگي

ضور در چنین مجلسي و برای دریافت جایزه مورد استفاده قرار مي پوشیده بود که تنها به منظور ح

 گرفت. شاعر چیني، الله طالیي

دارای عیار باال را دریافت کرد و در میان هلهله و تشویق مردم شگفتزده، آن را بوسید. مدتي ساکت 

 ماند تا جمعیت حاضر آرام

عنای اشعارش را نمي دانست، ولي شوند و بعد قطعه شعری به مناسبت پیروزی خود خواند. کسي م

 فرمینا دازا با صدای پر احساس

خود آن را دوباره خواند و حاضران را شگفتزده کرد. چنان شعر الهام بخشي بود که تنها مي توانست 

 اثری از شاعر بزرگ و مشهور

 اندنباشد. عده ای تصور مي کردند سراینده اشعار فرد دیگری است و مرد چیني تنها مسؤولیت خو

 .آن را بر عهده گرفته است

روزنامه ملي کشور با توجه به آن رویداد، مقاله ای را به تعریف و تمجید از فرهنگ باستاني چین و 

 تأثیر آن بر منطقه کاراییب

اختصاص داده و مردم آن کشور را شاعران مادر زاد نامیده بود. به هر حال حتي اگر سراینده شعر، 

 از هرگزمرد چیني نبود، این ر
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افشا نشد، زیرا برنده جایزه چندی بعد در گذشت و الله طالیي را هم با خود به گور برد. روز مرگ 

 شاعر، تقریباً همه مطبوعات به

یاد آوری صحنه های پر شور مراسم شعر خواني همت گماردند و غزل او بار دیگر در روزنامه ها به 

 چاپ رسید در حالي که اطراف

ختران زیبا، احاطه کرده بود. به این ترتیب چنان شعر را مبتذل جلوه دادند که مردم شعر را تصاویر د

 اطمینان یافتند سراینده آن

 .کسي جز همان مرد چیني نمي تواند باشد

فلورنتینو آریزا هر گاه به آن رویداد مي اندیشید، زن فربهي را به یاد مي آورد که در هنگام برگزاری 

 .بود مراسم در کنارش نشسته

پیش از شروع شعر خواني، متوجه حضور او شد، ولي اتفاقات جالب بعدی، حواسش را منحرف کرد. 

 زن پوستي سفید داشت و رایحه

ای مطبوع از بدنش به مشام مي رسید. بر سینه اش یك شاخه گل مصنوعي کاملیا به چشم مي 

 خورد. لباس مخمل سیاه چسباني بر

یك گوشواره بزرگ، گردنبندی از همان جنس و شكل و یك  تن داشت که همرنگ چشمانش بود.

 انگشتر براق، تزئینات ظاهری او

را تشكیل مي داد. یك خال مصنوعي زیبا روی گونه راستش با استفاده از مداد روی گونه راستش 

 گذاشته بود. در میان همهمه

 :حاضران، نگاهي به چهره فلورنتینو انداخت و با لحني صمیمانه گفت

 .اور کن برایت متأسفمـ ب

فلورنتینو آریزا از سخن او شگفتزده شد. نه به دلیل احساس همدردی واقعي او به خاطر شكست در 

 مسابقه، بلكه چون نمي دانست

 :زني بیگانه چگونه به اسرار درون او پي برده است. پیش از اینكه حرفي بزند، زن توضیح داد

متوجه شدم گل روی یقه ات مي لرزد. به این ترتیب به راز تو  ـ هنگامي که در پاکت را باز مي کردند،

 .پي بردم

 :آنگاه گل مگنولیای مصنوعي خود را به فلورنتینو آریزا نشان داد و افزود

 .ـ به همین دلیل این گل را از روی سینه ام برداشتم

و زده بود. فلورنتینبه خاطر عدم موفقیت فلورنتینو آریزا در مسابقه، اشك در چشمان زن فربه حلقه 

 آریزا برای تسكین زن، توصیه

 :کرد
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 ـ موافقي به جایي برویم که بتوانیم با هم گریه کنیم؟

به این ترتیب زن را تا خانه اش رساند و سپس به بهانه اینكه دیر وقت است، او را وادار ساخت تا به 

 درون خانه دعوتش کند تا

ه زن اظهار مي کرد متعلق به خودش است. در واقع زن مشروبي بنوشند و به عكسهایي نگاه کنند ک

 از ترفندی قدیمي استفاده و در

مسیر محل مراسم تا خانه در مورد عكسهایي ویژه حرف زد و مرد جوان را بر انگیخته بود که به 

 .تماشاکردن آنها تمایل نشان دهد

بود که توجه فلورنتینو را جلب به درون خانه گام گذاشتند و باز بودن در اتاق خواب، نخستین چیزی 

 کرد. در درون اتاق، تختخواب

چوبي بزرگي با تزئینات چوبي و برنجي به چشم مي خورد. این صحنه، مرد جوان را دچار آشفتگي 

 ذهني کرد. زن که متوجه موضوع

شده بود، در را بست. سپس روی کاناپه دارای روکشي گلدار نشستند و شروع به تماشای آلبوم 

 .کردند که زن آورده بود عكسي

فلورنتینو آریزا به آرامي آلبوم را ورق مي زد و به عكسها مي نگریست. لحظه ای سرش را بلند کرد و 

 دید که اشك در چشمان زن

جمع شده است، به او توصیه کرد که هر قدر مي تواند، بگرید زیرا با این کار اندوهي که دارد، از بین 

 د کهمي رود. البته یاد آور ش

پیش از گریستن ، باید سینه بندش را باز کند. در واقع خود او به زن کمك کرد تا بندهای آن را 

 بگشاید، ولي ناگهان بندها پاره شد

و سینه هایش بیرون افتادند. فلورنتینو به نوازش پشت گردن زن مشغول شد، ولي ناگهان زن 

 گریستن را فراموش کرد و مشتاقانه

 .او را در بر گرفت

روابط آنها چندین سال ادامه یافت. مرد به تدریج در مي یافت که در آستانه سي سالگي مهر آن زن 

 به دلش افتاده است. نامش سارا

نوریه گا بود. ادعا مي کرد که در طول زندگي، تنها پانزده دقیقه از سرنوشت خود اظهار رضایت کرده 

 است و آن هنگامي بود که در

ای برد که به خاطر اشعاری که شاگردان بي بضاعت مي سرودند به او اعطا شد. عنوان شباب، جایزه 

 پس از آن به تحصیل ادامه داده

و شغل معلمي در مدرسه دولتي شهر را پذیرفته بود. در یك آپارتمان اجاره ای در محله قدیمي 
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 عاشقان، به نام گتسه ماني مي

 .زیست

در جایي به چاپ نرسید. چند بار با مرداني که اظهار مي اشعاری که سروده و برنده شده بود، هرگز 

 کردند عاشق شده اند، ارتباط

برقرار کرده بود، ولي آنها پس از مدتي، از زندگي او کنار رفته بودند. در واقع هیچ یك از آنها قصد 

 ازدواج نداشت. واقعیت این بود

ده است. هنوز جدایي از نخستین نامزد که کسي حاضر نمي شد با زني ازدواج کند که با او همبستر ش

 رسمي خود را به یاد داشت و

تسلي نمي یافت. نامزدش که ادعا مي کرد او را بسیار دوست دارد، ناگهان عهدی را که بسته بود به 

 فراموشي سپرده و درست یك

 .بودهفته پیش از روز مقرر برای ازدواج، دخترك را فریب خورده و بي پناه، رها کرده و رفته 

هر چند زن از آن رویداد با اندوه و تأسف سخن مي گفت، ولي پس از مدتي به این نتیجه رسیده بود 

 که چه با ازدواج و چه بدون

 .آن، زندگي بدون حضور مردی برای همبستر شدن، ارزشي ندارد

به  نكسارا در هنگام عشقبازی عادت داشت پستانكي بر دهان بگذارد و به همین دلیل تعدادی پستا

 رنگهای گوناگون را خریده و بر

 .باالی بسترش آویخته بود تا در مواقع ضروری مورد استفاده قرار دهد

درست است که سارا نوریه گا نیز همانند فلورنتینو آریزا آزاد بود و در صورت ادامه روابط با او کسي 

 نمي توانست اعتراضي بكند،

ای را بر خالف اصول اخالقي مي دانست و مي کوشید کسي ولي مرد جوان از همان آغاز، چنین رابطه 

 پي به رابطه آنها نبرد. با این

حساب، شبها پنهاني از در حیاط خلوت به خانه مي آمد و پیش از بامداد، به آرامي از در خارج مي 

 شد. البته او هم مانند سارا به خوبي

ي دانند، ولي چنین احتیاطي را الزم مي آگاه بود که همسایگان بیشتر از آنچه وانمود مي کنند، م

 دانست و نه تنها در مورد سارا نوریه

گا، که با همه زناني که با آنان رابطه داشت، به کار مي برد. او هرگز از زناني که با آنان معاشرت داشت 

 سوء استفاده نكرد. در واقع

کرده، ولي شوهری است که همواره  همیشه به گونه ای رفتار مي کرد که انگار با فرمینا دازا ازدواج

 بدون اطالع همسرش، به او
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 .خیانت مي کند و قصد ندارد این بي وفایي را طوری جلوه دهد که موجب ناراحتي او شود

ترانزیتو آریزا تا هنگام مرگ این گونه مي اندیشید که پسری پرورش داده است که عشق را مي 

 شناسد، ولي به دلیل بد اقبالي و

نخستین احساسي که به دختری داشته دیگر در مقابل چنین انگیزه ای مصونیت پیدا  شكست در

 کرده است. سایر نزدیكان و

دوستان فلورنتینو آریزا معتقد بودند او شخصیتي اسرار آمیز دارد و به روابط پنهاني و غیر معمول 

 اشتیاق نشان مي دهد و در نتیجه

زن نیز مصونیت دارد. البته فلورنتینو نیز در مورد خودش چنین نه تنها در برابر عشق، بلكه در برابر 

 نظری داشت، یا دست کم این

گونه وانمود مي کرد که دوستان و نزدیكانش کامالً درست مي اندیشند. این رفتار، موجب ناراحتي 

 سارا نوریه گا نمي شد، زیرا او هم

او را دوست داشتند، مي دانست که مرد  مانند سایر زناني که عاشق فلورنتینو مي شدند، یا الاقل

 جوان، ماندني نیست و خیلي زود از

 .زندگي او خواهد رفت

فلورنتینو آریزا هر زماني اراده مي کرد، به خانه سارا مي آمد. به ویژه بامداد روزهای یكشنبه که وقت 

 مناسبي برای مالقات بود. با

و روح و جسمش را در اختیار مرد قرار مي داد.  ورود او به خانه، سارا همه کارها را رها مي کرد

 تختخواب بزرگ و غریب او همیشه

آماده لذت بخشیدن به فلورنتینو آریزا بود. مرد از هوش سارا که بدون اندوختن تجربه کافي، مي 

 دانست چگونه باید رفتار کند،

رتي که انگار در آب شگفتزده مي شد. از اینكه مي توانست هیكل درشت خود را به چابكي و به صو

 شناور است حرکت بدهد، تعجب

مي کرد. زن نیز این گونه توجیه مي کرد که عشق عالوه بر اینكه استعدادی خدایي است، مي تواند 

 معجزه کند و به انسان نیرویي

 .بیش از حد تصور اعطا کند

 .ي بردـ انسان یا با چنین استعدادی زاده مي شود، یا هرگز به رمز و راز آن پي نم

فلورنتینو آریزا ناگهان دچار حسادتي شدید شد. به این گمان افتاد که سارا نوریه گا گذشته ای 

 پرماجراتر از آنچه وانمود مي کند و

مي گوید دارد. ولي چاره ای نداشت جز اینكه حرفهای زن را بپذیرد. در واقع خودش هم به سارا 
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 همچون سایر زنان گفته بود که او

ندگیش است. یكي دیگر از چیزهایي که فلورنتینو آریزا نمي توانست تحمل کند، حضور تنها عشق ز

 گربه ای بد خلق در بستر

مشترك آنها بود.این گربه در نخستین عشقبازی آن دو نیز حاضر شده و با وحشیگری بدنشان را 

 خونین کرده بود. البته سارا نوریه

برده و ناخنهایش را کشیده بود، ولي باز هم فلورنتینو از  گا چند روز پس از آن، گربه را نزد دامپزشك

 .آن حیوان خوشش نمي آمد

علیرغم خستگي شدید پس از عشقبازی، سارا دوست داشت ساعتي را هم به خواندن شعر اختصاص 

 دهند. زن فربه حافظه ای بسیار

رت جزوه در مي آمد، خوب برای از بر کردن اشعاری احساسي که در آن سالها سروده مي شد و به صو

 داشت. در خیابانها جزوه

های شعر را به بهای دو سكه مي فروختند. سارا آنها را مي خرید و به دیوار مي آویخت تا هر گاه 

 .فرصت دارد، بخواند و حفظ کند

مدتي نیز به جمع آوری اشعار اخالقي همت گماشت، ولي هرگز فرصتي برای چاپ و انتشار آنها 

 شعری را مي خواند، نیافت. هر گاه

چنان تحت تأثیر احساسات قرار مي گرفت که صدایش گوش فلك را کر مي کرد. در چنین مواردی 

 فلورنتینو مجبور مي شد یكي از

پستانكها را بر دهان او بگذارد و از همان روشي استفاده کند که در موقع ساکت کردن کودکان شیر 

 .خوار به کار مي رود

روابط، فلورنتینو آریزا از سارا نوریه گا پرسید که کدام یك از موارد را عشق  روزی در اوج دوران

 راستین مي داند: صرف همه نیرو

و حرکات تند در بستر، یا کسب آرامش در حضور یكدیگر روزهای یكشنبه بعد از ظهر. پاسخ نوریه 

 :گا جالب بود

 .ه انسان انجام مي گیردـ عشقبازی معنوی در باالتنه و عشقبازی عملي، در پایین تن

خود نیز از عبارتي که به کار برده بود، خوشحال و شگفتزده نشان مي داد. تصمیم گرفت چنین 

 توضیحي را در شعری در ستایش

عشق مورد استفاده قرار دهد. این موضوع را با فلورنتینو در میان گذاشت و هر دو با هم شروع به 

 سرودن شعر کردند. سارا نوریه

ر مشترك را به مؤسسه شعر خواني فرستاد که دوره پنجم مسابقات را برگزار مي کرد . تردیدی گا شع
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 نداشتند که هیچ شاعری نمي

تواند چنین غزلي زیبا بسراید و در نتیجه جایزه نخست به آنها تعلق خواهد گرفت. ولي این بار هم 

 فلورنتینو آریزا برنده نشد. پس

ه با هم به خانه مي رفتند، سارا نوریه گا چنان از افكاری که در سر از این شكست ادبي، در حالي ک

 داشت خشمگین بود که نمي

توانست آن را پنهان کند. در واقع بدون اینكه از ارتباط فلورنتینو آریزا و فرمینا دازا اطالعي داشته 

 باشد، تصور مي کرد برنده نشدن

بته فلورنتینو توجهي به اعتقادات او نكرد، از لحظه شعر آنها، بدون شك بر اثر توطئه آن زن است. ال

 اعالم برندگان و اعطای جوایز،

فرمینا دازا را زیر نظر داشت، زیرا مدت زیادی از زماني که او را دیده بود، مي گذشت. به نظر مي 

 رسید که فرمینا پس از مادر

فرمینا به مدرسه مي رود، ولي شدن، تغییرات زیادی کرده است. فلورنتینو آریزا مي دانست که پسر 

 هرگز حالت مادرانه را چنین

آشكار در آن زن ندیده بود. افزایش اندازه دور کمر، شیوه تنفس، و مكثهایي که در موقع خواندن 

 متن یا حرف زدن مي کرد،

 .تفاوتهای عمده پیش و پس از مادر شدن به حساب مي آمد

اسم، هنگامي که سارا نوریه گا در حال پختن غذا بود، فلورنتینو به منظور یاد آوری رویدادهای مر

 روزنامه ها و مجالتي را مي خواند

که گزارشهایي از اعطای جایزه بهترین شعر همراه با عكسهای رنگي چاپ کرده بودند. با مشاهده آنها 

 بیشتر به تغییرات ایجاد شده

رمینا دازا این اندازه دچار تحول شود. در فرمینا دازا پي برد. هرگز تصور نمي کرد زندگي خودش یا ف

 در واقع همه چیز بر خالف

رؤیاهایش پیش رفته بود، ولي چاره ای جز صبر وتحمل نداشت. مي دانست به محض اینكه نام فرمینا 

 دازا را بر زبان بیاورد، لبانش

 .مي لرزد و به همین دلیل در مورد او با کسي حرف نمي زد

تماشا مي کرد، ناگهان سارا نوریه گا نزد او آمد، نگاهي به عكسها انداخت در همان حال که عكسها را 

 و حرفي زد که خون در رگهای

 .مرد خشك شد

 !ـ روسپي
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نیازی به توضیح دادن نبود. فلورنتینو آریزا بالفاصله فهمید چه کس را مي گوید. در یكي از عكسها، 

 فرمینا دازا لباس سیاهي همچون

. انگار در جشن بالماسكه شرکت کرده بود. فلورنتینو برای اینكه اسرارش فاش یوز پلنگ بر تن داشت

 نشود، مجبور شد واکنشي

نشان ندهد و تنها بگوید که آن زن را دورادور مي شناسد و رابطه ای جز سالم و احوالپرسي با هم 

 ندارند و حتي از زندگي خصوصي

ا را ستود و او را به دلیل نجابت ذاتي، شایسته حضور او چیزی نمي داند. با این حال، لیاقت فرمینا داز

 در اوج نامید. این سخنان را از

 .مادرش یاد گرفته بود که همواره در مورد فرمینا دازا چنین قضاوتي داشت

چون فلورنتینو نمي توانست پاسخي برای اتهام زشت سارا نوریه گا بیابد، مجبور شد به منظور پنهان 

 ز خشم،داشتن لرزش ناشي ا

موضوع صحبت را عوض کند، ولي موفق نشد، زیرا سارا همچنان مي خواست عقده هایش را که از آن 

 زن به خاطر ایجاد مانع در

برابر برنده شدن آنها داشت، خالي کند. هر چند دلیل محكمي در این مورد نداشت و حتي یك بار نیز 

 با فرمینا دازا رو به رو نشده

 :در دل داشت. با لحني طعنه آمیز ، گفتبود، ولي کینه او را 

 .ـ ما زنها این چیزها را خوب درك مي کنیم

انگار با گفتن این عبارت، احساساتش تخلیه شد، زیرا دیگر حرفي نزد. از آن لحظه به بعد، فلورنتینو 

 آریزا نگاهي متفاوت به او

ي، نه به دلیل استغفار و توبه، داشت. شاید هم بهانه ای شد برای نشان دادن بیزاری خود از زنبارگ

 بلكه چون دیگر به سن و سالي

رسیده بود که به تدریج ناتوان و از کار افتاده مي شد. عشقبازی او دیگر همچون گذشته سرشار از 

 .شور و هیجان و متحرك نبود

پلكهایش رفته رفته سیاه مي شد و سالخوردگي را در ذهن تداعي مي کرد. خشم ناشي از شكست 

 ردن در مسابقه شعر، او را ازخو

 .پای در آورده بود و ناراحتیهای دیگر را چند برابر مي دید

بر سر میز غذا ، سارا نوریه گا که برنج پخته بود و نارگیل برای شام تهیه دیده بود، دوباره سرگرم 

 رسیدگي به دالیل عدم موفقیت

پیش مي آمد. سارا مي کوشید اشتباهات  در دستیابي به جایزه شد. نخستین بار نبود که چنین بحثي
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 .خود و او را بیابد و گوشزد کند

فلورنتینو از موقعیت ایجاد شده نهایت استفاده را کرد تا بتواند تالفي سخن زشتي را که سارا در 

 مورد فرمینا بر زبان آورده بود، در

 .بیاورد

له طالیي، به هر یك از آنها چند زن مي خواست بداند در صورت پیروز شدن و دستیابي به جایزه ال

 گلبرگ طال مي رسید و مرد او را

دریافت چنین جایزه ای نمي دانست. بحث آنان به مراحل خطرناك و ناراحت کننده ای رسید تا حدی 

 که سارا نوریه گا از جای

اال برخاست و به سراغ ساعت دیواری رفت که ده دقیقه به دوازده شب را نشان مي داد. از صندلي ب

 رفت و زنگ ساعت را روی چهار

صبح تنظیم کرد. به این ترتیب به فلورنتینو آریزا فهماند که موقع رفتن است. مرد در همان لحظه 

 احساس کرد که پایان رابطه بدون

عشق آنها فرا رسیده است. فرصت کافي برای برداشتن نخستین گام را داشت. اندکي صبر کرد تا 

 بستر ساعت نوریه گا او را به

دعوت کند و با دادن پاسخ منفي و نپذیرفتن دعوت، نشان دهد که همه چیز تمام شده است. ولي 

 چنین نشد. به جای آن از زن

خواست پس از تنظیم ساعت ، لحظاتي در کنارش بنشیند تا با هم حرف بزنند. سارا این دعوت را 

 پذیرفت، ولي روی صندلي دیگری

ینو انگشتش را در لیوان شراب فرو برد و جلو رفت تا در دهان سارا در فاصله دورتر نشست. فلورنت

 بگذارد. کاری که همیشه برای

 :برانگیختن زن به آغاز عشقبازی انجام مي داد. ولي سارا دست او را کنار زد و گفت

 .ـ حاال نه، منتظر کسي هستم

فته بود که همواره تصمیم آخر را در فلورنتینو آریزا از زماني که از سوی فرمینا دازا رانده شد، یاد گر

 مورد آغاز یا پایان رابطه با

زنان، خود بگیرد. هر گاه مشاجره ای میان او و سارا نوریه گا پیش مي آمد، مي کوشید با تحریك زن 

 به عشقبازی، موضوع را به

ا لذت برساند، او رفراموشي بسپارد. بر این باور بود که هر مردی تا موقعي که قادر باشد زني را به اوج 

 در اختیار و تحت سلطه

خواهد داشت. با توجه به چنین عقیده ای، هر نوع خفتي را پذیرفته بود تا امكان تصمیم گیری به زن 
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 ندهد ولي در آن شب، پس از

شنیدن سخن سارا نوریه گا، چنان احساس حقارت کرد که لیوان شراب را الجرعه سر کشید و 

 ابراز خشم کوشید به هر کاری برای

خود متوسل شود. بدون خداحافظي در را به هم کوبید و بیرون رفت و از آن به بعد، هرگز یكدیگر را 

 .ندیدند

ارتباط فلورنتینو آریزا با سارا نوریه گا، طوالني ترین رابطه او با یك زن به حساب مي آمد. البته 

 همزمان با سارا با زنان دیگری نیز

ن روزی که با سارا آشنا شد تا پنج سال بعد، دوباره زندگي عاشقانه شبانه معاشرت داشت. از نخستی

 را آغاز کرد. کارهایش را به

گونه ای برنامه ریزی مي کرد که بتواند از زمانهای آزاد بهترین استفاده را ببرد. سارا نوریه گا به خوبي 

 مي توانست اوقات تنهایي

 ...راني شود، ولي در واقع کسي نمي توانستفلورنتینو آریزا را پر کند و موجب خوشگذ

جای فرمینا دازا را در قلب او پر کند . با این حال ، در همین پنج سال ، حالتي تسلي بخش برای درد 

 های مرد داشت و دست کم به

او کمك کرد که بدون دیدن فرمینا به زندگي ادامه دهد . فلورنتینو آریزا دیگر به بهانه های مختلف ، 

 ایش را نیمه تمام نميکاره

 . گذاشت و آواره کوچه و خیابانهایي نمي شد که احتمال مي داد فرمینا از آنجا بگذرد

پس از پنج سال ، بالفاصله پس از بیرون آمدن از خانه سارا نوریه گا ، اندوه شدیدی به او روی آورد و 

 بار دیگر پریشاني به سراغش

تظار کشیدن در پارك کوچك و وانمود کردن به خواندن کتاب آمد و دچار اضطرابي شد که در زمان ان

 ، گرفتارش مي کرد . باز هم

تمایل شدید به مرگ دکتر خوونال اوربینو در قلبش زنده شد . در همان دوران متوجه شد که 

 سرنوشت او به گونه ای رقم خورده

آنان ، احساس خوشحالي کند .  است که باید همواره در ارتباط با بیوه زنان باشد و با حضور در کنار

 این امر او را نگران نكرد ، ولي

در معاشرتهای بعدی ، محتاط تر از پیش اقدام مي کرد . در جستجوهای شبانه با تعداد زیادی از آنها 

 آشنا شد و دریافت که آن

وگواری منطقه کوچك ، پر از زنان بیوه ای است که برای لذت بخشیدن آمادگي دارند . بارها شاهد س

 زناني بود که در مراسم
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خاکسپاری از حاضران مي خواستند آنها را هم در کنار شوهرانشان در تابوت بگذارند ، زیرا از مواجه 

 با روزهای تنهایي مي ترسیدند

ولي مدتي بعد ، با واقعیت زندگي و شرایط تازه خو مي گرفتند و با نشاط بیشتری سر بر مي آوردند  .

 ر ، چند. پس از مرگ شوه

هفته یا چند ماه خود را در خانه زنداني و تنهایي را پیشه مي کردند . آنگاه با گذشت زمان ، گاهي 

 عاشق بالشهایشان مي شدند و

گاهي مستخدمه هایشان را همدم خود مي دانستند . گاهي نیز از فرصت به دست آمده استفاده مي 

 کردند و کارهایي را انجام مي

الي برای پرداختن به آنها نداشتند . مثالً دکمه لباسهای شوهران مرحومشان را دادند که پیشتر مج

 مي دوختند ، پیراهنهایشان را اطو

مي کردند ، یقه هایشان را آهار مي زدند ، صابون مخصوص حمام آنها را در جای همیشگي مي 

 گذاشتند ، بالش آنها را مرتب مي

وی میز غذاخوری مي چیدند و امیدوار بودند ناگهان سر از کردند ، بشقاب و قاشق و چنگال آنها را ر

 گور در بیاورند و بي خبر به

خانه بازگردند . با گذشت زمان ، به تدریج در مي یافتند که آن کارهای سرشار از صداقت و پر از 

 نشانه های وفاداری ، بیهوده است

یگر کسي مالفه و پتو روی آنها نمي ، زیرا معشوقه سرنوشت و مالك پهنه تختخواب خود شده اند . د

 اندازد و پس از برخاستن از

 . خواب ، تنها هستند

فلورنتینو آریزا تقریباً هر روز صبح نمونه هایي از آن دست را مي دید که پوشیده در لباسهای تیره 

 رنگ ، همچون کالغهایي خسته

شان احساس مي کنند . معموالً با از کلیسا بیرون مي آیند و بار سنگین زندگي آینده را بر دوشهای

 مشاهده فلورنتینو ، با گامهای

کوتاه و سریع عرض خیابان را مي پیمودند و به پیاده رو مقابل مي رفتند مبادا با گذشتن از کنار 

 مردی غریبه ، شرافتشان لكه دار

 گین ، بیشتر ازشود . با این حال ، فلورنتینو تردیدی نداشت که روزی یكي از همین بیوه های اندوه

 . هر زني دارای نشاط خواهد شد

در مدت معاشرتهای طوالني با زنان بیوه ، به این موضوع پي برده بود و مي دانست تعدادی از آنها 

 پس از مرگ شوهر ، حتي بیشتر
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 . از پیش احساس شادماني خواهند داشت

رمینا دازا نیز به چنان سرنوشتي با کسب چنین تجربیاتي ، این امید در او زنده شد که شاید روزی ف

 دچار شود و چاره ای جز

پذیرفتن مردی به نام فلورنتینو آریزا نداشته باشد . امیدوار بود عشق و ازدواج در دیگری در زندگي 

 فرمینا شكل بگیرد که در آن

نقش شوهرش را برعهده داشته داشته باشد و عشقي را تجربه کند که در برابر همه بیماریها و 

 رویدادهای ناگوار بیمه شود و حتي

 . مرگ نیز نتواند میان آنها جدایي پدید بیاورد

اگر فلورنتینو آریزا کمترین اطالعي از این امر داشت که افكار فرمینا دازا تا چه اندازه با رویاهای او 

 فاصله دارد ، هرگز به خود

ای را در اختیار داشت که در آن همه چیز امیدواری نمي داد . به ویژه در دوراني که زن ، دنیای تازه 

 . شكل مي گرفت جز بدبختي

ثروت مزایای زیادی داشت ، هر چند زیانهایي هم مي رساند ، ولي بیشتر از نیمي از مردم دنیا ، آن را 

 تنها وسیله الزم برای زندگي

قاطعانه از خود راند و ابدی به حساب مي آوردند . فرمینا دازا در آستانه بلوغ ، فلورنتیتو آریزا را 

 احساس ترحم ، جای عشق را در

قلبش پر کرد . ولي هرگز از این کار پشیمان نشد و تردیدی نداشت که تصمیم درستي گرفته است . 

 خود متوجه نبود چه انگیزه ای

موجب ایجاد چنین بصیرتي در درونش شد تا اینكه سالها بعد در آستانه سالخوردگي ناگهان در حین 

 ویي تصادفي با فلورنتینوگفتگ

آریزا ، آن انگیزه را کشف کرد . همه مي دانستند که فلورنتینو وارث منحصر به فرد شرکت کشتیراني 

 . رودخانه ای کاراییب است

همه مي دانستند که بارها او را دیده اند ، ولي هیچ کس به درستي نمي دانست چه شكل و شمایلي 

 دگيدارد . فرمینا دازا به همین سا

 . دلیل از بین رفتن عشق او را دریافت

 . انگار هیچ کس نیست . در واقع شبح است -

بله ، فلورنتینو آریزا شبح بود . شبح فردی که کسي او را نمي شناخت . هنگامي که فرمینا در مقابل 

 خواستگاری دکتر خوونال اوربینو

اب مي دهد . نمي توانست چنین مقاومت نشان مي داد ، احساس مي کرد دستهای شبحي او را عذ
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 عذابي را تحمل کند . هنگامي که

این احساس به سراغش مي آمد ، گرفتار آشفتگي عجیبي مي شد که تنها با حضور فردی که بتواند 

 وجدانش را آرام سازد ، مي

ي م توانست آن را از خود براند . در دوران کودکي ، اگر بشقابي را در آشپزخانه مي شكست ، به زمین

 افتاد ، یا انگشتش الی در مي

 : ماند ، نزدیكترین فرد بزرگسال را مي یافت و تقصیر این رویداد را به گردن او مي انداخت

 ! تو باعث شدی -

در واقع آن لحظات به دنبال کسي مي گشت که او را مقصر قلمداد کند و خود را از زیر بار گناه برهاند 

 . چنین توهمي گاهي چنان

زناشویي آنها را دچار آشفتگي مي کرد که دکتر خوونال اوربینو ، چاره ای نداشت جز اینكه با زندگي 

 توجه به سوایق امر ، بالفاصله

 : نزد همسرش برود و برای آرام کردن او بگوید

 ... جای نگراني نیست عزیزم ... تقصیر من بود ... من باعث شدم -

که همواره با احساس گناه اتخاذ مي شد ، مي ترسید . به  در واقع دکتر از تصمیمات ناگهاني همسرش

 هر حال پس از دور کردن

فلورنتینو آریزا از زندگي عشقي ، همیشه عذاب وجدان در درونش وجود داشت و سخنان تسكین 

 دهنده ، نتوانسته بود آن را

پنجره ایوان را که به برطرف سازد . تا چند ماه پس از آن رویداد ، بامدادان از خواب برمي خواست ، 

 سوی پارك کوچك گشوده مي

شد ، باز مي کرد ، ولي مرد جوان گوشه گیر را که در نیمكتي مي نشست و به خانه آنها مي نگریست 

 و از دوری محبوب رنج مي برد

 : ، نمي دید . پنجره را مي بست ، آهي مي کشید ، و مي گفت

 ! مرد بیچاره -

مي رسید که مرد جوان ، تا آن اندازه که نشان مي داد سمج نبوده است .  با اندکي تفكر به این نتیجه

 آنگاه از تصمیمي که گرفته بود

، بیشتر عذاب مي کشید . گاهي انتظار داشت نامه ای از او دریافت کند ، ولي بیهوده بود . زماني که 

 مي خواست برای زندگي آینده

جدی بگیرد ، بحران روحي شدیدی به سراغش آمد .  خود و ازدواج با دکتر خوونال اوربینو تصمیم

 مي دانست هیچ دلیل قانع کننده
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ای برای پذیرش عشق دکتر ندارد ، همچنان که هیچ دلیل قانع کننده ای هم برای نپذیرفتن عشق 

 فلورنتینو نداشت . در واقع

 عالقه مند بود ، ولي خوونال اوربینو را دوست داشت ، درست به همان اندازه که پیشتر به فلورنتینو

 دکتر را نمي شناخت و نامه

هایش را به اندازه نامه های عاشق پیشین ، جذاب و پر از لطف نمي دید . از آن گذشته ، خواستگاری 

 اوربینو برپایه عشق شدید نبود

ینا ماز فردی چون دکتر بعید بود که بتواند زندگي منظم ، شاد و توأم با کار و جدیت خود را فدای فر .

 دازا کند . اگر چنین کاری مي

کرد ، شاید پایه های عشق را استحكام مي بخشید . همین بي تفاوتي ، فرمینا را هر لحظه بیشتر 

 سردرگم مي کرد . از سوی دیگر ،

 . باور کرد که برای زندگي کردن ، نیازی به عشق ندارد

لورنزو دازا در موافقت با ازدواج او و یكي از صفات منفي دکتر خوونال اوربینو که موجب مي شد حتي 

 دخترش دچار تردید شود ،

حس ضعف و نا تواني کامل بود . در واقع هر کس او را مي دید ، خیلي زود در مي یافت که تا چه 

 اندازه بي اراده است . فرمینا در

 نكه با هیلده براندادومین باری که او برای معاینه به خانه آمد ، به این موضوع پي برد ، ولي پس از ای

 . حرف زد ، دچار تردید شد

شخصیت ضعیف دکتر از نظر دختر دایي فرمینا ، ویژگي مثبتي به حساب مي آمد . البته در آن موقع 

 چنین احتمالي را در نظر نگرفت

که شاید هیلده براندا توسط لورنزو دازا دعوت شده باشد تا با ترفندهایي که مي شناسد ، دختر عمه 

 . را وادار به پذیرش او کنداش 

پس از اینكه هیلده براندا به دفتر پستي رفت ، فرمینا دازا نیز تمایل زیادی داشت همراه او برود و 

 فلورنتینو آریزا را ببیند ، با او در

خلوت حرف بزند ، در مورد تردیدهایش سخن بگوید و در ضمن تأکید کند که دیگر در مقابله با 

 اهد شد ، وليپدرش ، تسلیم نخو

به جای آن ، در لحظه ای حساس تصمیم گرفت با دکتر خوونال اوربینو ازدواج کند . نه به این دلیل 

 که مردی خوش قیافه ، ثروتمند

، شاداب و شایسته است ، بلكه چون مي ترسید چنین بختي را از دست بدهد و دیگر کسي به 

 خواستگاری نیاید . بیست و یك سالگي
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سني برای مجرد ماندن یك دختر به حساب مي آمد و اگر در آن محدوده تسلیم ، آخرین حد 

 سرنوشت نمي شد ، دیگر از دست

رفته محسوب مي شد . بنابراین همان لحظه به قوانین الهي تن در داد و عبارتي را شنید که در کلیسا 

 به دختران تازه ازدواج کرده

 : مي گویند

 " ... را از هم جدا سازدتا آن زمان که مرگ ، شما  ... "

بالفاصله پس از پایان مراسم ، همه تردیدهایش را برطرف کرد . بدون اینكه اشك بریزد یا بنالد و 

 بدون اینكه اجازه دهد احساس

پشیماني او را بیازارد ، خاطرات فلورنتینو آریزا را از ذهن زدود . او را از قلبش بیرون راند و در عوض 

 ی عشق دراجازه داد شقایقها

 : قلبش شكفته شوند . آخرین عبارتي که درباره فلورنتینو آریزا برزبان آورد ، دو کلمه بیشتر نبود

 ! مرد بیچاره -

آرامش فرمینا دازا تا آخرین روزهای ماه عسل ادامه داشت ، ولي به محض بازگشت از مسافرت ، 

 تردیدهای تازه ای وحشیانه به

و یازده صندوق وسایل خریداری شده و سایر بسته های ضروری ،  ذهنش هجوم آوردند . چمدان ها

 به خانه آمد و گشوده شد تا

فرمینا دازا به عنوان بانوی کاخ سابق مارکز دکاسالدوئرو در آنجا زندگي کند ، دچار پنداری مرگ آور 

 شد و دریافت زنداني

د زندگي نیست . شش سال طول اشتباهي خانه ای ناشناخته شده است . زنداني مردی که در واقع مر

 کشید تا موفق شد از آن زندان

رها شود . این مدت ، بدترین دوران زندگي او به حساب مي آمد . در آن سالها چاره ای نداشت جز 

 اینكه بداخالقیها و سرزنشهای

 خانم بالنكا مادر شوهر و رفتارهای ناشایست خواهران شوهرش را تحمل کند . اگر آنها به صومعه

 نپیوسته و نپوسیده بودند ، یك

 . دلیل ساده داشت ، زیرا در درونشان صومعه داشتند

دکتر خوونال اوربینو در برابر افراد خانواده خود ، برده بود و هرگز به درخواستهای همسرش توجهي 

 نشان نمي داد . مي دانست که

پشت سر بگذارد . او نیز همچون  فرمینا دازا با قدرت تحمل بي نظیر ، مي تواند این دوران سخت را

 مادرش پایبند افكاری کهنه ، بد
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بینانه و تعصب آمیز مذهبي بود . خانم بالنكا در دوران جواني ، زني با نشاط ، با هوش و اجتماعي به 

 حساب مي آمد و تقریبا ً چهل

ي از بیوه سال از عمر خود را در آن کاخ گذراند . ولي پس از مرگ شوهرش ، چنان تلخكامي ناش

 شدن او را در بر گرفت که از

ویژگیهای گذشته ، اثری برایش باقي نماند . دردمندی ، سستي و نفرت از دنیا در قلبش خانه کرد و 

 این نفرت ، نثار شوهر

مرحومش نیز شد ، زیرا او آگاهانه فدای پشتیباني از تعدادی سیاهپوست بي ارزش شده بود ، در 

 رحالي که مي توانست بخاط

همسرش ، زنده بماند . زندگي شاد فرمینا دزا تا پایان ماه عسل ادامه داشت . تنها دلخوشي زن پس 

 از ورود به کاخ ، شوهرش بود

که او هم جرأت ایستادگي در برابر اوامر مادرش را نداشت . همیشه تنها مقصر رویدادها ، خوونال بود 

 و مادر نیمه دیوانه و خواهران

او را سرزنش مي کردند ، به ویژه به دلیل ازدواج با فرمینا . دختر بیچاره خیلي سبك مغزش همیشه 

 دیر متوجه شد که شوهرش تا

چه اندازه در برابر افراد خانواده اش ناتوان و ضعیف است و بر خالف اقتدار ظاهری ، شخصیتي نا امید 

 . و بي اراده در درون دارد

د ، پناهگاهي مطمئن برای مادرش شد . پس از اینكه قابله هنگامي که پسر فرمینا دازا به دنیا آم

 جسمي لزج و خون آلود را از شكم

زن بیرون کشید و به او نشان داد ، ناگهان دریافت که هیچ احساسي نسبت به آن ندارد، و دچار 

 وحشت شد . ولي تنهایي در کاخ ، او

که انسان فرزندش را تنها به این دلیل  را وادار ساخت با فرزندش انس بگیرد . مادر جوان یاد گرفت

 که از وجودش جدا شده است

دوست ندارد ، بلكه چون در هنگام پرورش یافتن در دامان مادر ، محبتي بي نظیر میانشان ایجاد مي 

 شود ، دوست دارد . طولي

ه کس نكشید که فهمید غیر از نوزاد و آنچه در خانه متعلق به فرزندش مي شد ، از همه چیز و هم

 نفرت دارد . به تدریج از احساس

تنهایي و گذر عمر و گورستاني که اتاقهای بزرگ و بي پنجره داشت ، دلتنگ مي شد و رنج مي برد . 

 در شبهای طوالني و بي پایان ،

صدای فریادهای دیوانگاني که در تیمارستان جنب کاخ به سر مي بردند ، دچار سرسام مي شد و 
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 یز بهاحساس مي کرد خودش ن

 . زودی عقلش را از دست خواهد داد

مجبور بود کارهایي بكند که به نظرش عجیب و رنج آور مي رسید . چیدن میز ، استفاده از وسایل 

 غذاخوری نقره ای ، پذیرایي از

پنج شبح با شیر قهوه و کلوچه تخم مرغي ، تسبیح گرداندن هنگام غروب ، آداب و رسوم ویژه غذا 

 لباسهایي کهخوردن ، پوشیدن 

ویژه دلقكهای سیرك بود ، حتي از مواقعي که به فرزندش شیر مي داد و سینه هایش را نمي پوشاند و 

 راه رفتن خودش که به نظر

 . خانمهای ساکن خانه همچون زنان هرجایي بود ، او را عذاب مي داد

د و مي خواست با به منظور برگزاری نخستین مهماني چای عصر ، برای دوستانش دعوتنامه فرستا

 پیروی از روش تازه ای که

انگلیسیها باب کرده بودند ، با کیك از آنها پذیرایي کند و روی میز گلهای ساده و زیبا بگذارد . خانم 

 بالنكا از اینكه فرمینا دازا در

آن مهماني قصد پذیرایي با شكالت و پنیر و نان نداشت ، احساس شرمندگي مي کرد و به همین دلیل 

 م با برگزاری چنین مجلسيه

مخالفت کرد . حتي اگر فرمینا دازا رؤیاهایش را که شب پیش دیده بود ، تعریف مي کرد و مثالً مي 

 گفت که غریبه ای برهنه در کاخ

 : راه مي رفت و خاکستر به اطراف مي پاشید ، خانم بالنكا بالفاصله اظهار مي داشت

 . ندیك زن نجیب نباید چنین خوابهایي ببی -

عالوه بر اینكه فرمینا دازا خود را در آن خانه بیگانه احساس مي کرد ، دو موضوع دیگر هم او را مي 

 آزرد . یكي خوردن هر روزه

خوراك بادمجان بود که خانم بالنكا به خاطر احترام به شوهر متوفایش حاضر نبود از پختن و آوردن 

 آن اجتناب کند . زن جوان حتي

ن به لرزه در مي آمد ، زیرا از همان دوران کودکي بادمجان دوست نداشت ، تا پنج از تصور خوردن آ

 سالگي حتي یك بار هم آن را

نچشیده بود ، ولي گمان مي کرد رنگ آن مثل زهر است . در آن سال پدرش او را مجبور مي کرد همه 

 بادمجانهای موجود در قابلمه

از خوردن آن ، احساس کرد چیزی نمانده است که بمیرد  را که برای شش نفر پخته بود ، بخورد . بعد

 و مدام استفراغ مي کرد . در
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دوران پس از ازدواج نیز همان احساس را در مقابل خوردن بادمجان داشت . موضوع دوم این بود که 

 روزی خانم بالنكا با لحني

 : سرزنش بار گفت

 . مي دانممن زناني را که نمي توانند پیانو بنوازند ، نجیب ن -

آنگاه توصیه کرد که فرمینا دازا نواختن پیانو را یاد بگیرد . این امر با مخالفت شدید زن جوان مواجه 

 شد . او در دوران کودکي

علیرغم اینكه نواختن این ساز را دوست نداشت ، مدتي آموزش دیده بود . دکتر خوونال اوربینو برای 

 نخستین بار به پشتیباني از

ست ، او یادگیری پیانو در بیست و پنج سالگي را نوعي تنبیه به حساب مي آورد . همسرش برخا

 بنابراین پس از جرو بحثي کوتاه با

مادرش ، او را قانع کرد که فرمینا دازا به جای پیانو ، چنگ بنوازد . توجیه دکتر برای خانم بالنكا این 

 بود که پیانو ، ساز فرشتگان

در ، چنگ بسیار گرانبهایي را از وین وارد کردند که رنگ آن طالیي بود و است . به دنبال موافقت ما

 آوایي که از آن برمي خاست ،

واقعاً به طنین چنگ طالیي شباهت داشت . سالها بعد ، همین چنگ یكي از وسایل پر ارزش اهدا 

 شده به موزه شهر شد تا اینكه موزه

 . آتش سوخت و خاکستر شدو همه آثار و وسایلي که در آن بود ، روزی در 

فرمینا دازا به این دلیل رنج زندگي کردن در آن زندان بزرگ و با شكوه را تحمل مي کرد که در نهایت 

 قرباني نشود . بنابراین چاره

ای نداشت جز اینكه آنچه را از او مي خواستند یا به او تحمیل مي کردند ، بدون اعتراض بپذیرد . 

 را نخستین استاد چنگ نوازی

برایش از مومپوس آوردند . ولي پس از دو هفته ، ناگهان در گذشت . به این ترتیب مجبور شد به 

 آموزشگاهي برود و تحت نظر

موسیقیداني به فراگیری چنگ مشغول شود که صدای نفسهایش همچون گورکن بود و آوای لطیف 

 چنگ طالیي نفیس را تحت تأثیر

 . قرار مي داد

كه تا آن اندازه مطیع و فرمانبردار است ، تعجب مي کرد . هر چند در خلوت و فرمینا دازا از این

 تنهایي و در لحظات خاموش زندگي

زناشویي ، خود را مورد انتقاد و سرزنش قرار مي داد ، ولي با توجه به اوضاع و شرایطي که در کاخ 
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 حكمفرما بود ، بالفاصله به یاد

 . ي کردضرب المثلي قدیمي مي افتاد و سكوت م

 " ! هنگامي که باد مي وزد ، بادبزن دستي را به خاك بسپارید "

امتیازاتي این چنین ، که اگر بتوان آنها را امتیاز نامید ، مثل نواختن چنگ به جای پیانو ، نمي 

 توانست از میزان نگرانیها و آشفتگیهای

با این حساب ، فرمینا دازا هرگز او بكاهد یا مانع تحقیر شدنش توسط مادر شوهر و دختران او شود . 

 از نفرین کردن آنها و آرزوی

 . مرگ برایشان ، خسته نمي شد و در این راستا ، خانم بالنكا را در اولویت قرار مي داد

در این میان دکتر اوربینو ضعف خود را در برخورد جدی با مادرش ، پنهان نمي کرد و همه سخنان او 

 را ، حتي اگر مخالف قوانین

اجتماعي و کلیسایي بود ، مي پذیرفت . هرگز قبول نداشت که ناراحتیهای موجود در خانه ، نتیجه 

 برخورد ناشایست مادرش است ،

بلكه آنها را ناشي از پیامدهای محتوم ازدواج مي دانست . دلیلي بي پایه و اساس که تنها از ناتواني او 

 سرچشمه مي گرفت . در واقع

هیچ منطقي وجود نداشت . دکتر چنین استدالل مي کردکه ازدواج ، میان دو فرد در این اظهار نظر ، 

 با دیدگاهها ، تربیتها و

ویژگیهای متفاوت ، منجر به این مي شود که پس از چند ماه ، احساس کنند که زنداني شده اند . مي 

 : گفت

ف صبحانه آغاز مي ازدواج هرشب پس از عشقبازی خاتمه مي یابد و زندگي سخت ، پیش از صر -

 . شود

به این ترتیب نمونه چنین تصویری ، زندگي زناشویي خود آنها بود که از نظر او دو فرد از طبقه 

 متفاوت اجتماعي مجبور بودند در

کنار یكدیگر به سر ببرند . به هر حال چه دکتر اوربینو حق داشت و چه نداشت ، زندگي زناشویي 

 آنان در دوران آموزشي چنگ

ط فرمینا دازا ، این گونه مي گذشت . علیرغم حضور همه روزه بادمجانها بر سر میز و رفتارهای توس

 جنون آمیز خانم بالنكا و

 دختران ناقص العقل او ،

هر گاه خوونال اوربینو به حمام مي رفت، به خود اجازه مي داد که از همسرش بخواهد در صابون  ...

 .زدن بدنش، به او کمك کند
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دازا نیز با یادآوری خاطرات زندگي کوتاه در اروپا، این مسؤولیت را مي پذیرفت و پس از آن فرمینا 

 هم عشقبازی چنان انجام مي

گرفت که حاصلي جز خستگي نداشت. شاید با توجه به همین رابطه بود که معموالً مستخدمان در 

 :خفا، به یكدیگر مي گفتند

 .، برای این است که مثل آدمیزاد همبستر نمي شوندـ اگر آنها صاحب فرزندان زیاد نمي شوند

گاهي نیز که از مهماني به خانه باز مي گشتند و تحت تأثیر شهوت قرار مي گرفتند، همان پشت در 

 اتاق خواب، عشقبازی مي کردند

و تنها در همین مدت کوتاه، مشكالت زندگي زناشویي را به فراموشي مي سپردند. در غیر از چنین 

 ، همه چیز به صورت مواقعي

عادی مي گذشت و در زمان رفتن به بستر هیچ شور و شوقي در آنان وجود نداشت. فرمینا دازا به 

 همان عادات دوران پیش از

ازدواج باز مي گشت، کاغذ سیگار معطرش را مورد استفاده قرار مي داد و دوباره معشوق بدن 

 خویشتن بود. به محض ورود خوونال

نا دازا یا سردرد داشت، یا از گرمای هوا رنج مي برد، یا خود را به خواب مي زد، یا از به بستر، فرمی

 همه بدتر، دچار عادت ماهانه مي

شد. به اندازه ای در مورد افراط مي کرد که دکتر اوربینو با همه تجربیات علمي، مجبور شد بر سر 

 کالس درس، البته بدون اشاره به

ف کند که در این دنیا زناني را مي توان یافت که پس از ده سال ازدواج، زندگي زناشویي خود، اعترا

 دست کم سه بار در هر هفته،

 !عادت ماهانه دارند

بداقبالیهای زیادی روی داد و در این میان بدترین خبری که به او رسید، اطالع از شغل واقعي پدرش 

 بود. مي دانست که این موضوع

اهد شد، ولي در آن شرایط ناگوار، انتظار فاش شدن ماهیت رذل پدرش را دیر یا زود، روزی بر مال خو

 نداشت. آقای فرماندار در

مطب دکتر خوونال اوربینو حضور یافت و آخرین اطالعات در مورد پدر همسرش را برایش آورد. غیر 

 از توضیحات مفصلي که داد،

 .در یك جمله ماهیت واقعي او را بیان کرد

مدني، چه الهي وجود ندارد که این مرد از آن تخطي نكرده یا زیر پا نگذاشته  ـ هیچ قانوني، چه

 ...باشد
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فرماندار اشاره کرد که آقای لورنزو دازا، پس از ازدواج دخترش، بسیاری از کارهای غیر قانوني خود را 

 با استفاده از نام و اعتبار

له خود فرماندار، باور کردن اینكه دختر دامادش انجام مي دهد به گونه ای که برای عده زیادی از جم

 و داماد او اطالعي از این موارد

 .ندارند، بسیار مشكل است

دکتر خوونال اوربینو تنها چاره را همچنان در استفاده از نام و اعتبار خود مي دانست. به همین دلیل، 

 در موضوع دخالت کرد و با اتكا

شد ماجرا را ختم به خیر کند. او از لورنزو دازا خواست به حیثیت خانوادگي و حرفه ای خویش، موفق 

 با نخستین کشتي، از شهر

برود و دیگر هرگز باز نگردد. پیرمرد به زادگاه خود باز گشت. همان کاری که بارها همچون سایر 

 دوستداران سرزمینهای اجدادی

ساکنان سابق او از آن  خود، انجام داده و برای نوشیدن آب باران که در چاهي جمع مي شد و سایر

 مي نوشیدند، به زادگاهش رفته

بود. این بار سفر او بدون بازگشت به حساب مي آمد. هر چند اعتراضاتي نسبت به گفته های فرماندار 

 و تصمیم دکتر خوونال اوربینو

داشت خود را بي گناه و هدف توطئه های سیاسي مي دانست ، و مي کوشید دست کم دامادش را در 

 مورد قانع کند، ولي چاره ای این

» دخترم « جز رفتن از شهر نداشت. پیش از عزیمت، برای فرمینا دازا که از هنگام ازدواج، او را 

 خطاب مي کرد؛ برای نوه اش که

نسل او را زنده نگه مي داشت؛ و برای سرزمیني که او را از فقر و بدبختي نجات داده و اجازه انجام 

 به ثروت بهچند معامله و رسیدن 

 .او داده بود، دعا کرد

لورنزو دازا هنگامي از آنجا رفت که پیر و بیمار بود، ولي عمری بسیار طوالني تر از قربانیان خود 

 داشت. فرمینا دازا هنگامي که خبر

مرگ پدرش را شنید، نفسي به راحتي از سینه بر کشید. به منظور اجتناب از سرزنش و سرکوفت 

 واری نپوشید،دیگران، لباس سوگ

ولي تا چند ماه، هر گاه به حمام مي رفت تا در تنهایي سیگاری دود کند، در سكوت مي گریست. 

 نخست نمي دانست گریه هایش

 .برای چیست، ولي مدتي بعد دریافت که تنها برای فقدان پدرش بوده است
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گزیدن از سنتهای نابخردانه بزرگترین پیروزی فرمینا دازا و دکتر خوونال اوربینو در آن سالها، دوری 

 و گام نهادن به آیینهای تازه

قرن جدید بود. مردم در آن زمان خود را با رسومي سرگرم مي کردند که بسیار مبتذل و بي پایه بود. 

 آنها حاضر نبودند با غلبه بر

خته ها نفس برخوردی تازه را با جامعه تجربه کنند. در واقع مشكل جامعه، ترس از برخورد با ناشنا

 بود. فرمینا دازا تعریفي متفاوت

 :از این امر داشت

سخت ترین کار برای زندگي کردن در یك جامعه، غلبه بر ترس است. ولي سخت ترین کار برای  «

 ادامه زندگي زناشویي، دوری

 »...گزیدن از یكنواختي و امور کسالت آور است

یك سال داشت و با لباس عروسي به  در واقع هنگامي چنین امر مهمي را کشف کرد که بیست و

 باشگاهي تفریحي رفت تا در تاالر

بزرگ آن که رایحه گلها فضایش را معطر مي کرد، دامن بلند توری خود را جمع کند و در هیجان 

 شنیدن آهنگهای والس و غوغای

د. هر مردم عرق کرده و زناني که هراسان و بدون اعتماد به نفس به او مي نگریستند، مستغرق شو

 چند تعداد حاضران در سالن،

زیاد بود، ولي در واقع آنان نمي دانستند چگونه باید تهدیدی را که از دنیای خارج به آنان نزدیك مي 

 .شود، بر طرف سازند

فرمینا دازا نیز تا آن لحظه از عمر خود جز مدرسه در هیچ اجتماع دیگری حضور نیافته بود، ولي در 

 یافت کههمان نخستین نگاه، در

حاضران در باشگاه که به نوعي دشمنانش به حساب مي آمدند زیرا متعلق به طبقه متفاوتي از اجتماع 

 بودند، به او با نفرت نمي

نگرند، بلكه نگاهشان حاکي از ترس و وحشت است. به همین دلیل به جای برنامه ریزی برای مبارزه، 

 دلش به حال آنان سوخت و

د، تصمیم گرفت به آن طبقه از مردم، کمك کند. آنها درست همان کساني برای بهتر شناسانذن خو

 بودند که انتظار داشت باشند. در

واقع شهرها نیز از نظر زن هیچ تفاوتي با هم نداشتند و همان شكلي را داشتند که او در خیال خود به 

 .تصویر مي کشید

زه داران خسیس، و کالسكه رانان پست، فرمینا دازا پاریس را علیرغم ریزش بارانهای فراوان، مغا
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 .زیباترین شهر دنیا مي دانست

البته این نظر بیشتر به آن جهت ابراز مي شد که بهترین روزهای عمر خود، یعني دوران ماه عسل را 

 در آنجا گذرانده بود. به هر

 .داشته باشدحال، حضور فرمینا دازا در هر مهماني، مي توانست جاذبه زیادی به منظور جلب مردم 

در این حال، دکتر خوونال اوربینو به گونه ای دیگر و به شیوه خاص خود، جلب توجه مي کرد. هوشیار 

 و موقر بود و با معلومات

علمي زیادی که داشت، مي توانست مرکز و مرجع هر بحثي باشد. هیچ مراسمي بدون حضور دکتر 

 اوربینو و همسرش برگزار نمي

 .شد

های ویژه، مجالس شعر خواني، قرعه کشي بلیتهای بخت آزمایي، جشنهای ملي و برگزاری نمایشگاه

 حتي مراسم نخستین پرواز

بالون، در غیاب آن مورد استقبال قرار نمي گرفت و با حضور آنان، بیشترین تعداد جمعیت را جذب 

 مي کرد. این زن و شوهر جوان،

با همه برخورد مي کردند که کسي خوشحال تر در هر محفلي، جایگاهي ویژه داشتند و چنان شادمانه 

 از آنها یافت نمي شد. همیشه

در نخستین ردیف صندلیها مي نشستند و به یكدیگر احترام مي گذاشتند و نشان مي دادند چه 

 .زندگي زناشویي موفق و زیبایي دارند

مینا به حساب مي آمد که پس از عزیمت لورنزو دازا، خانه ای که از او بر جای ماند، مكاني امن برای فر

 همواره از کاخ عذاب آور مي

گریخت و به آنجا پناه مي برد. هر گاه خود را دور از نگاه دیگران مي یافت، به پارك کوچك مي رفت 

 و با دوستان قدیمي،

همكالسیهای سابق و همكاران نقاش خود دیدار مي کرد. این عمل، در واقع مي توانست جایگزین 

 ش باشد. ساعاتخیانت به شوهر

متوالي در خانه مي ماند، خاطرات دوران نوجواني و پیش از ازدواج را در ذهنش به تصویر مي کشید، 

 قفس پرندگان و کالغهای

معطر را تمیز مي کرد و اگر گربه ای در خیابان مي یافت، به خانه مي برد و به گاالپالسیدیا مي سپرد 

 .تا از آن نگهداری کند

ست، سالخورده و از کار افتاده شده بود و به کندی کار مي کرد، ولي همواره برای مستخدمه سیاهپو

 مرتب نگه داشتن خانه، اشتیاق
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نشان مي داد. فرمینا دازا روز نخست به اتاق خود رفت و پنجره اش را گشود. همان مكاني که 

 فلورنتینو آریزا و دکتر خوونال اوربینو

د. در واقع آن اتاق، نهانخانه ای مقدس برای یاد آوری خاطرات برای نخستین بار او را دیده بودن

 .گذشته بود

بعد از ظهر یكي از روزهای زمستان که هوا به تدریج طوفاني مي شد، فرمینا دازا به سوی پنجره ایوان 

 رفت تا آن را ببندد. ناگهان

رمرین دید. با دوران چشمش به پارك کوچك افتاد و فلورنتینو آریزا را نشسته روی همان نیمكت م

 جواني، تفاوتهای بسیاری

داشت، ولي به همان شكلي بود که فرمینا دازا همیشه در ذهن تصور مي کرد. کت بلند پدرش را روی 

 .زانو گشوده بود و مي خواند

چنین تصویری از او، فرمینا را به شدت هراسان کرد که مبادا از جمله رؤیاهای پیش از مرگ باشد.به 

 یل به شدت اندوهگینهمین دل

 .شد

این اندیشه از ذهنش گذشت که شاید با ازدواج با او، خوشبخت مي شد. چنین فكر ساده ای، بر 

 میزان اندوه او افزود و احساس کرد

که زندگي سعادتمندانه ای ندارد. با همین افكار به خانه رفت و با شهامت فراوان، ماجرا را با دکتر 

 گذاشت وخوونال اوربینو در میان 

از او خواست به دیدار فلورنتینو آریزا برود، با او حرف بزند و برای بهشتي که آن مرد بیچاره احساس 

 مي کرد از دست داده است،

با هم سوگواری و همدردی کنند. هنوز سخنانش به پایان نرسیده بود که بانگ خروسهای سحر به 

 گوش رسید و نور بامدادی به

تابید. دکتر اوربینو خسته از پرحرفي زن، با چشماني پف کرده ناشي از بي درون اتاق خواب آنها 

 خوابي، و با قلبي پر تالطم ناشي از

گریه های شبانه همسرش، از بستر بیرون رفت، کفشهایش را پوشید، کمربندش را محكم کرد و همه 

 آثار مردانگي خود را جمع

 :کرد تا بتواند به فرمینا دازا بگوید

زیزم. ما با هم به جستجوی عشقي مي رویم که در اروپا گم شد. روزهای بهتری در انتظار ما ـ بله ، ع

 .خواهد بود

دکتر اوربینو چنان به حرفهایي که زد اعتقاد داشت که بالفاصله با بانك و وکیل خود تماس گرفت تا 
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 همه ثروتش را که دیگران

این گونه نیست و به اندازه ای است که مي  تصور مي کردند افسانه است و تنها خودش مي دانست که

 توان زندگي مرفهي داشت ،

تبدیل به شمش طال کند تا بتوان آنها را به خارج از کشور منتقل ساخت. مي خواست با این کار از آن 

 سرزمین سخت و ناراحت

 .کننده برود و حتي تكه زمیني برای دفن خود و همسرش نداشته باشد

فرمینا دازا تصور مي کرد، کشتي اقیانوس پیمای فرانسوی، بار دیگر در بندر خیلي زودتر از آنچه 

 لنگر انداخت وهنگامي که فرمینا

دازا همراه با شوهر و فرزندش از کالسكه مجلل پیاده شدند تا به سوی کشتي بروند، فلورنتینو آریزا 

 آنها را دید. همان حالتي را

دیده بود، آراسته و مرتب. از رفتار پسر کوچك معلوم بود در داشتند که آنها را در موقعیتهای متعدد 

 بزرگسالي چه مردی خواهد

 .شد و اتفاقاً درست هم حدس زده بود

 :دکتر خوونال اوربینو کالهش را برای فلورنتینو آریزا از سر برداشت و گفت

 .ـ برای فتح سواحل فالندر مي رویم

را تأیید کرد. فلورنتینو آریزا به نوبه خود کاله از سر  فرمینا دازا نیز سر تكان داد و گفته شوهرش

 برداشت و سر را اندکي پایین

آورد. نگاه فرمینا دازا به او بي تفاوت و فاقد ترحم و دلسوزی بود، ولي در عین حال، زن برای 

 .نخستین بار، شبح را مي دید

اینكه مشكالت زیادی در شغل خود  آن دوران برای فلورنتینو آریزا نیز سخت و ناگوار بود. عالوه بر

 داشت و مسؤولیتهایش روز به

روز بیشتر مي شد، حاالت بحراني مادرش نیز افزایش مي یافت. در واقع ترانزیتو آریزا حافظه اش را 

 کامالً از دست داده بود، به

ي نگونه ای که گاهي به سوی پسرش که در اتاق مي نشست و مطالعه مي کرد، مي نگریست و با لح

 :شگفتزده مي پرسید

 ـ تو کیستي؟

 :فلورنتینو همیشه پاسخ مي داد

 !ـ پسر تو

 :مادر باز هم مي پرسید
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 .ـ پسرم، حاال بگو ببینم، من کیستم

ترانزیتو آریزا چنان فربه شده بود که نمي توانست به درستي راه برود. روزها را در مغازه کوچك مي 

 گذراند که البته دیگر چیزی

ن نداشت. به محض اینكه با شنیدن نخستین بانگ خروس از خواب بر مي خاست، تا برای فروخت

 دیروقت شب که دوباره به بستر

مي رفت، لباسهای آراسته و مرتب مي پوشید. خیلي کم مي خوابید. روی سرش تاج گل مي گذاشت، 

 لبانش را با ماتیك آرایش مي

ت، از هر کس که در مغازه حضور مي یافت، مي کرد و به دستها و چهره اش پودر مي زد.در این حال

 :پرسید

 ـ خوب، حاال من کیستم؟

 :اغلب همسایگان مي دانستند او در انتظار شنیدن چه پاسخي است، بنابراین پاسخ مي دادند

 .ـ تو کوکاراچیتا مارتینز هستي

وشحالي کند. این نام و لقب که از داستان کودکان اقتباس شده بود، موجب مي شد که زن احساس خ

 پس از آن، روی صندلي مي

نشست و با بادبزن دستي دارای پرهای بلند صورتي، خود را خنك مي کرد. پس از چند ساعت، 

 دوباره آرایش مي کرد و همان سؤال

 :پیشین را مي پرسید

 ـ خوب ، حاال من کیستم؟

تار همسایگان که مادرش را روزی که فلورنتینو آریزا بر حسب اتفاق از آنجا مي گذشت، با مشاهده رف

 مسخره مي کردند، چنان

خشمگین شد که دستور داد پیشخوان و قفسه های مغازه را بیرون بریزند و دری را که به خیابان باز 

 مي شد، ببندند و دیوار کشي

کنند. سپس آنجا را به صورت اتاق خواب کوچكي در آورد که در داستان کودکان برای کوکاراچیتا 

 .در نظر گرفته شده بودمارتینز 

مادر با مشاهده اتاق که آن را بسیار شبیه مكان توصیف شده در داستان مي دید، دیگر هرگز از 

 :کسي نپرسید

 ـ من کیستم؟

فلورنتینو به پیشنهاد لئون دوازدهم، پیرزني را یافت تا از مادرش مراقبت کند. این پرستار پیر نیز 

 اغلب اوقات در خواب به سر مي

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  278  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

و انگار او هم نمي دانست کیست. بنابراین فلورنتینو به محض بازگشت از محل کار، در کنار  برد

 .مادرش مي ماند تا به خواب برود

دیگر به باشگاه نمي رفت تا دومینو بازی کند و مدت زیادی مي گذشت که دیگر به زناني که سابقاً با 

 .آنان ارتباط داشت، سر نمي زد

اولیمپیازوله تا برقرار کرد، دچار دگرگونه احساسي شدید شد و همچون صاعقه پس از ارتباطي که با 

 .زدگان به نظر مي رسید

ماجرا چنین بود که فلورنتینو آریزا در روزی طوفاني در ماه اکتبر که همه از سرما مي لرزیدند، عمو 

 لئون دوازدهم را به خانه رساند

ر اندام و چابكي را دید که لباسي توری همچون لباس و پس از باز گشت، از پنجره کالسكه دختر الغ

 عروس پوشیده بود و به دنبال

چترش که باد شدیدی آن را به سوی دریا مي برد، به این طرف و آن طرف خیابان مي دوید. فلورنتینو 

 به کمك دخترك رفت، او را

 .ل قرار داشتسوار بر کالسكه کرد و به خانه اش برد که در منطقه ای دورافتاده در ساح

حیاط خانه از خیابان دیده مي شد و چندین قفس پر از کبوتر در آن بود. دخترك در بین راه به او 

 اطالع داد که کمتر از یك سال

پیش با مردی که اجناس بدلي مي فروشد، ازدواج کرده است. با نشانیهایي که زن داد، فلورنتینو آن 

 مرد را شناخت. گاهي او را در

ه کاالهای ارزان قیمت از کشتیها مي دید که همواره سبدی قفس مانند، همچون سبد ویژه حال تخلی

 .حمل نوزادان همراه داشت

اولیمپیازوله تا دارای کفل بزرگ، سینه های کوچك، موهای همچون سیمهای مسي، صورت پر از کك 

 و مك و چشمان شوخ بود که

آهنگین صدایش موجب مي شد در نظر فلورنتینو  فاصله ای بیشتر از حد معمول با هم داشتند. لحن

 آریزا، زني شوخ و بذله گو جلوه

کند، ولي چهره زیبا و جذابي نداشت. فلورنتینو پس از این که زن را به خانه اش که در آن با پدر و 

 مادر و سایر خویشاوندان

 .شوهرش مي زیست رساند، او را فراموش کرد

زن را دید که به جای تخلیه کاال، وسایلي را سوار کشتي مي کرد.  چند روز بعد، فلورنتینو شوهر آن

 معلوم بود که مي خواهد به

مسافرت برود. پس از حرکت کشتي، صدای فریبنده شیطان، در درون فلورنتینو شنیده شد. به همین 
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 دلیل پس از رساندن لئون

تا راند. از فراز نرده های حیاط، زن  دوازدهم به خانه، ناخودآگاه کالسكه را به سوی خانه اولیمپیازوله

 را دید که به کبوترانش دانه

 :مي دهد. از درون کالسكه با صدای بلند پرسید

 ـ کبوترها را چند مي فروشي؟

 :زن صدای او را شناخت. پاسخ داد

 .ـ کبوترها را نمي فروشم

 :مرد پرسید

 ـ اگر یكي از آنها را بخواهم، چه باید بكنم؟

 :زن پاسخ داد

 .اگر زني را گرفتار در طوفان مي بیني، او را سوار کن و به خانه اش و به قفسهای کبوترهایش برسان ـ

این گونه فلورنتینو آریزا با هدیه ای به عنوان سپاسگزاری از سوی اولیمپیا به خانه بازگشت. کبوتری 

 نامه بر با حلقه ای فلزی در

 .یكي از پاهایش

ام، زن زیبای کبوترباز، همان کبوتر اهدایي را در حیاط دید. به شب بعد، درست در هنگام صرف ش

 این گمان که شاید حیوان فرار

کرده باشد، آن را گرفت و پس از معاینه کامل، تكه کاغذی را بسته شده به پایش دید. در واقع نامه 

 ای عاشقانه بود. فلورنتینو آریزا

در ارتباطاتش بر جای مي گذاشت. البته به اندازه  برای نخستین بار، ولي نه آخرین بار، مدرکي کتبي

 کافي محتاط بود که نام و

 .امضایي زیر نامه هایش نگذارد

روز بعد که چهارشنبه بود، در راه خانه پسری که همان کبوتر را در قفسي در دست داشت، به او داد. 

 در ضمن پیام شفاهي زن را هم

 .به او داد

 »...ارید، چون اگر کبوتر باز هم فرار کند، دیگر آن را پس نمي دهملطفاً در قفس را بسته نگهد «

نمي دانست از این پیام چه بر مي آید. یا کبوتر نامه را گم کرده بود، یا اولیمپیا مي خواست نقش زنان 

 نجیب را بازی کند. شاید هم

ظر مي رسید آخرین حدس او به کبوتر را فرستاده بود تا مرد آن را با نامه ای دیگر به او بازگرداند. به ن

 واقعیت نزدیكتر از بقیه
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 ولي پس چرا پیامي از سوی زن نیاورده بود؟ .باشد

روز بعد فلورنتینو آریزا نامه بدون امضای دیگری به پای کبوتر بست و حیوان را پرواز داد. ولي این بار 

 پاسخ به روز بعد موکول

وتر را با قفس دیگری پس آورد. این بار هم پیامي دیگر نشد. بعد از ظهر همان روز باز همان پسرك کب

 :داشت

 ...بار قبل کبوتر را به خاطر احترام و این بار از روی ترحم و «

دلسوزی پس فرستادم. ولي به جرأت مي گویم اگر باز هم حیوان به خانه ما بیاید، دیگر آن را باز  ...

 »...نمي گردانم

ای تا نیمه شب با کبوتر بازی مي کرد. برایش الالیي مي خواند و  فلورنتینو آریزا همچون دختر بچه

 تكانش مي داد تا بخوابد. ناگهان

 :چشمش به تكه کاغذ کوچكي بسته شده به پای حیوان افتاد. کاغذ را باز کرد و متن آن را خواند

 »... !من به نامه های بدون نام و امضا پاسخ نمي دهم «

خواندن متن، سرشار از نشاطي جنون آمیز شد. انگار نخستین عشق را  قلب فلورنتینو آریزا پس از

 مي خواست تجربه کند. آن شب

لحظه ای چشم روی هم نگذاشت و از این سو به آن سو غلتید. صبح روز بعد، پیش از رفتن بر سر 

 کار، نامه ای عاشقانه نوشت و

 .وان را روانه خانه زن کردهمراه با یك شاخه گل رز خوشبو به حلقه پای کبوتر بست و حی

هر چند این نوع ارتباط سه ماه طول کشید، ولي فایده چنداني نداشت. زن هرگز از دریافت و مطالعه 

 نامه های فلورنتینو آریزا و پس

 :فرستادن کبوتر خودداری نكرد، ولي همواره در پاسخ مي نوشت

 »...من از آن زنها که تو تصور مي کني، نیستم «

معموالً در نامه هایش محلهایي را برای مالقات تعیین مي کرد. زن به نیمي از آنها توجه  فلورنتینو

 نشان نمي داد، و هر بار که به محل

 .مي رفت، وانمود مي کرد بر حسب تصادف از آنجا مي گذشته است

در  ليفلورنتینو آریزا تبدیل به مردی متفاوت شده بود. عاشقي که نمي خواست خود را نشان دهد، و

 .عشق، همچنان حریص بود

مردی که همه چیز مي خواست ولي در ازایش چیزی نمي داد. در واقع ردپایي از هیچ زني در قلبش 

 باقي نمي گذاشت. همانند

شكارچي ماهری بود که بر سر راه همه زنها کمین مي کرد. چند بار در حالي که همان کبوتر را در 
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 آغوش داشت، به سوی خانه

رفت و دو بار در زمانهایي که شوهرش در خانه حضور داشت، زن را وادار ساخت نیمه شب به  اولیمپیا

 خیابان بیاید. در این دوران

 .احساس مي کرد نیروی عشق او را به میدان نبرد فرا مي خواند

شش ماه پس از نخستین دیدار، سرانجام روزی به کابین کشتي رودخانه ای تازه رنگ شده ای رفتند. 

 ر زیبایي بود. اولیمپیا زولهعص

تا که برای نخستین بار به عنوان کبوتر بازی عاشق، عشقبازی لذت بخشي را تجربه مي کرد، ترجیح 

 داد تا چند ساعت بعد، همچنان

برهنه روی بستر بماند و از لحظات لذت ببرد. کابین برای تعمیرات و رنگ آمیزی تخلیه شده و بوی 

 ته بود،رنگ و تینر فضا را انباش

ولي آن دو نفر چنان غرق در لذت بودند که پدیده های ناخوشایند را احساس نمي کردند. فلورنتینو 

 آریزا چنان در دام هوس

گرفتار بود که انگشتش را در قوطي رنگ قرمز فرو برد و روی کفل زن پیكاني رسم کرد. روی شكمش 

 این گربه زیبا« هم نوشت: 

 » . متعلق به من است

اولیمپیا زوله تا بدون اینكه به خاطر داشته باشد که روی بدنش چه نوشته شده است، مطابق  آن شب

 معمول برای رفتن به بستر در

برابر چشمان شوهرش لباسهایش را در آورد. مرد با مشاهده آن عبارت، با خونسردی به دستشویي 

 رفت، تیغي را همراه آورد و در

 .س خواب بود، سرش را بریدهمان حال که زن مشغول پوشیدن لبا

فلورنتینو آریزا تا چند روز اطالعي در مورد ماجرا نیافت تا سرانجام شوهر قاتل و فراری دستگیر شد، 

 به جنایت اعتراف کرد و دلیل

ارتكاب آن را برای خبرنگاران شرح داد. فلورنتینو تا سالهای متمادی با هراس و وحشت به آن رویداد 

 ن روزمي اندیشید. از هما

دستگیری مدام موضوع محاکمه و سپس دوران زنداني شدن مرد را پیگیری مي کرد. از قرار گرفتن 

 تیغه چاقو زیر گلوی خودش

نمي ترسید، هراس او از رسوایي، آبروریزی، و احتمال پي بردن فرمینا دازا به بي وفاییها و 

 .خیانتهایش بود

ستار ترانزیتو برای خرید مایحتاج خانه به بازار رفته و روزی در همان سالهای انتظار ، هنگامي که پر
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 به دلیل ریزش شدید باران

مجبور شده بود مدت زیادی در خیابان بماند تا باران قطع شود، پس از بازگشت به خانه، پیرزن را 

 مشاهده کرد که آرایش غلیظي

دو ساعت بعد، پرستار کرده بود و با چشماني درخشان، خیره به نقطه ای نامعلوم مي نگریست. 

 .متوجه شد که او مرده است

ترانزیتو لحظاتي پیش از مرگ، همه سكه ها و سنگهای قیمتي را از کوزه های پنهان زیر تختخواب 

 بیرون آورده، میان بچه های

 .همسایگان تقسیم کرده و گفته بود هر چه مي خواهند بخرند

سپرد که گورستان وبا زدگان نامیده مي شد. بر سر فلورنتینو آریزا مادرش را در منطقه ای به خاك 

 مقبره او یك بوته گل سرخ

کاشت. چند بار به مزار مادرش سر زد و خیلي زود دریافت که گور اولیمپیا زوله هم نزدیك است. 

 روی مقبره او سنگي به چشم نمي

بد نوشته بودند. خورد. تنها نام و تاریخ مرگش را با انگشت روی سیمان خشك نشده با دست خطي 

 فلورنتینو اندیشید شاید این کار

هم، نوعي شوخي کینه جویانه توسط قاتل باشد. با این حال، هر گاه بر سر مقبره مادر حاضر مي شد، 

 یك شاخه گل سرخ مي چید و

بر مزار اولیمپیا مي گذاشت. در نهایت روزی بوته ای گل سرخ باالی گور زن مقتول کاشت. با گذشت 

 وتاه، هر دو بوته چنانمدتي ک

رشد کردند و گلهای فراوان دادند که مجبور شد برای هرس کردن آنها، از قیچي باغباني استفاده 

 کند. علیرغم این کارها، دو بوته

همچنان به رشد عجیب ادامه مي دادند تا اینكه سراسر گورستان را پوشاندند. به همین دلیل، مردم 

 شهر، آنجا را گورستان گل سرخ

نامیدند. ولي مدتي بعد، یكي از شهرداران تازه انتصاب شده، دستور داد همه بوته ها را از ریشه 

 درآورند و روی سر در ورودی آن

 . » گورستان عمومي« بنویسند: 

فلورنتینو آریزا پس از مرگ مادرش، بار دیگر به زندگي دیوانه وار بازگشت. دیدار با معشوقه های 

 اه برایسابق، رفتن به باشگ

بازی دومینو، مطالعه کتابهای عاشقانه، و حضور بر سر مقبره مادر و اولیمپیا، از برنامه های روزانه او 

 بود. در واقع کارهایي را انجام
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مي داد که از نظر خودش انحطاط به حساب مي آمد و از آنها مي ترسید. با این حال همین امور موجب 

 مي شد به گذشت روزگار

در یكي از روزهای یكشنبه ماه دسامبر، هنگامي که از هرس کردن گلهای سرخ با قیچي فكر نكند. 

 باغباني خسته شده بود، متوجه

پرستوهایي شد که روی سیمها نشسته بودند، فهمید چه زمان زیادی از مرگ اولیمپیا زوله و مادرش 

 .گذشته است

چه سرعتي مي گذرد. سالها از لحظه ای  انگار زمان برایش متوقف شده بود و نمي دانست چگونه و با

 که فرمینا دازا در نامه ای

نوشته بود دوستش دارد مي گذشت. فلورنتینو تصور مي کرد تنها خودش زنده مي ماند و دیگران به 

 .پایان عمر نزدیك مي شوند

زند یك هفته پیش با همان زن و شوهری برخورد کرد که از طرف هر دو نامه عاشقانه مي نوشت. فر

 آنها که پسر خوانده خودش

نیز به حساب مي آمد، به اندازه ای بزرگ شده بود که او را در نگاه نخست نشناخت، ولي پس از 

 معرفي چنان حیرت کرد که به

 :سرزنش خود پرداخت

 ـ چه مردی شده! یعني اینقدر زود گذشته؟

 :فتبا ابتال به نخستین نشانه های بیماری، ترانزیتو به دیگران مي گ

 .ـ پسرم در مقابل همه بیماریها مقاوم است، غیر از وبا که به آن دچار شد

این سخنان را پیش از ابتال به فراموشي حافظه بر زبان مي آورد، ولي اشتباه مي کرد. بیماری پسرش، 

 مرض عشق بود، نه وبا. انگار با

ه سراغش مي آمد. پزشك هم هر رویداد بدی که در زندگي فلورنتینو شكل مي گرفت، این بیماری ب

 تشخیص داده بود که او به چه

بیماری وحشتناکي مبتالست. البته ورم یكي از غدد داخلي، وجود چهار زگیل در بدن و شش کیسه 

 عفوني در کشاله ران، نمي

توانست نه برای فلورنتینو، و نه برای سایر مردان، بیماری به حساب آید، بلكه همه از پیامدهای 

 .نگ تلقي مي شدمحترم ج

پس از رسیدن به چهل سالگي به دلیل احساس دردهای کوتاه مدت در اغلب اعضای بدن، به پزشك 

 مراجعه کرد و تشخیص صحیح

 :او را شنید
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 .این دردها مربوط به سالخوردگي و یاد آوری خاطرات گذشته است

نین چگونه مي تواند بر فردی چفلورنتینو آریزا به خانه بازگشته ولي نفهمیده بود که خاطرات گذشته 

 تأثیر بگذارد. به هر حال

هنگامي که در آن بعد از ظهر، دو پرستو را نشسته روی سیمها دید، به یاد دوران جواني، عشقهای 

 پرشمار ولي گذرا، نامالیمات و

سختیهای بسیار، و تصمیمات مهم یا بي اهمیتي که اتخاذ کرده بود، افتاد. چنان لرزشي سراسر 

 ودش را تكان داد که مجبور شدوج

قیچي باغباني را کنار بگذارد و به دیوار گورستان تكیه دهد، وگرنه زلزله سالخوردگي ، او را بر زمین 

 مي کوبید. با لحني سرشار از

 :وحشت، گفت

 .ـ لعنتي! همه این بالها در طول سي سال برایم نازل شد

سي سال طوالني که سایه های آن، چهره  درست مي گفت. همه چیز از سي سال پیش شروع شد.

 فرمینا دازا را نیز تحت تأثیر قرار

داده بود. هر چند بهترین دوران زندگي آن زن، دست کم از نظر خودش، به حساب مي آمد. روزهای 

 هراس آور زندگي فرمینا در

و بر سرنوشت قصر به پایان رسیده و فراموش شده بود. او در خانه تازه ای در المانگا مي زیست 

 خویش تسلط داشت. اگر قرار مي

 .شد دوباره شوهری برای خود برگزیند، بدون تردید باز هم به سراغ خوونال مي آمد

پسرش سنت خانوادگي تحصیل در دانشكده پزشكي را ادامه مي داد و دخترش شباهت زیادی با 

 دوران نوجواني خودش داشت به

نیم کرده اند و نیمي را به دختر داده اند. پس از سفر به  گونه ای که احساس مي کرد بدنش را دو

 اروپا، برای اینكه هرگز به قصر باز

نگردد، مجبور شد سه بار دیگر هم به مسافرت برود. بدون تردید خداوند دعاهای او را شنیده و مورد 

 توجه قرار داده بود، زیرا پس

انده عشق گمشده با کمك شوهرش، شبي از دو سال زندگي در پاریس و کوشش برای یافتن باقیم

 تلگرافي مبني بر بیماری شدید

خانم بالنكا دریافت کرد، ولي پیش از اینكه بتواند کاری انجام دهد، تلگراف دیگری ، خبر از فوت زن 

 داد. بنابراین بالفاصله به

 .کشور بازگشتند

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  285  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

ساحل گذاشت. هر چند لباسش فرمینا دازا در حالي که لباسي سیاه بر تن داشت، از کشتي گام به 

 بسیار گشاد بود، ولي نمي توانست

رازش را بپوشاند. بله، او باز هم باردار شده بود. خبر مسرت بخش بارداری او در همه جا پیچید و 

 موجب شد اهالي خوش ذوق شهر،

 :شعری طنزگونه را با الفاظي مؤدبانه به این مضمون بسراید

 »...در آنجا چه مي کندحدس بزن زیبا روی میهن ما،  «

هر چند ابیات این شعر که با آهنگي معمولي خوانده مي شد، حالتي عامیانه داشت، ولي شخص دکتر 

 خوونال اوربینو تا چند سال بعد،

هر گاه به مجالس یا مهمانیهای رقص گام مي گذاشت، بارها تقاضای پخش آن را مي کرد و با این کار 

 نشان مي داد که اهمیتي به

 .یبتها و شایعات نمي دهدغ

کاخ مجلل مارکز کاسالدوئرو با همه نشانه های اشرافیت، با بهایي اندك به شهرداری فروخته شد. 

 شهرداری هم آن را با مبلغي

گزاف به دولت مرکزی فروخت، زیرا یكي از باستانشناسان هلندی پس از خاکبرداریهایي که به منظور 

 کشف گور واقعي کریستف

ام داد، در پنجمین حضور خود هم به نتیجه نرسید، ولي قدمت آن محل را دریافت و به کلمب انج

 دولت اطالع داد. خواهران خوونال

بدون اینكه چیزی از برادرشان طلب کنند، در صومعه ای عزلت گزیدند و فرمینا دازا ترجیح داد در 

 خانه پدرش بماند تا خانه ای که

آماده شود. پس از آماده شدن و در واقع بازسازی خانه قدیمي،  در المانگا انتخاب کرده بودند،

 فرمانروایي بر همه جا را بر عهده

گرفت و اتاقها را با مبلهای ساخت انگلستان که از سفر ماه عسل همراه آورده بود، تزئین کرد و مبلها 

 و وسایل دیگری را نیز به آنها

نات عجیبي کرد که برای خریدن آنها، شخصاً سوار بر افزود. از همان روز نخست، خانه را پر از حیوا

 کشتي مي شد و به جزایر آنتیل

مي رفت. فرمینا دازا همراه با شوهرش، پسری اجتماعي و آداب دان، و دختری که چهار ماه پس از 

 بازگشت از سفر اروپا به دنیا

 .آمد و اوفلیا نامیده شد، زندگي دوران میانسالي را آغاز کرد

ربینو کامالً دست از تالش برای جلب محبت و عشق کامل فرمینا دازا برداشته بود، زیرا به دکتر او
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 وضوح مي دید که همه محبتهای

همسرش، در بهترین لحظه های زندگي، نثار فرزندانش مي شود. در نتیجه مجبور شد به آنچه در قلب 

 فرمینا باقي مي ماند، بسنده

هنگامي میان آنان ایجاد شد که اصالً انتظار نمي رفت. در یك  کند. در واقع درك متقابل و همدلي

 مهماني مجلل، چشم فرمینا دازا بر

سر میز غذا به خوراکي افتاد که نامش را نمي دانست. با خوردن یك بشقاب از آن، چنان غذا را 

 خوشمزه یافت که بشقاب دوم را هم

یروی از آداب معاشرت به سراغ بشقاب سوم پر کرد. سپس با افسوس از اینكه نمي تواند به دلیل پ

 برود، نام خوراکي خوشمزه را از

 !زبان زني که در کنارش نشسته بود، شنید. بادمجان

چاره ای نداشت جز اینكه اعتراف کند تا آن لحظه اشتباه مي کرده است. از آن روز به بعد، بادمجان 

 به طرق مختلف بر سر سفره

 .دگي در قصر کاسالدو ئرو دیده مي شدآنان، درست مانند روزهای زن

خوراکیهای گوناگون بادمجان که در المانگا پخته مي شد، در میان همه اعضای خانواده محبوبیت 

 زیادی داشت و دکتر خوونال

اوربینو نیز همواره به شوخي مي گفت که دلش مي خواهد دختر دیگری داشته باشد که محبوب ترین 

 ذاردنام در خانه را روی او بگ

 .و او را بادمجان اوربینو بنامد

زندگي خصوصي غیر قابل پیش بیني فرمینا دازا در نخستین روزهای ورود به خانه، او را سر در گم و 

 ناراحت مي کرد. نمي دانست

تفاوت میان زندگي زناشویي با حضور تنها یك زن و شوهر با زندگي با مسؤولیت تربیت بچه ها 

 به اینچیست، ولي پس از مدتي 

نتیجه رسید که باید برای بچه ها اولویت قائل شود. به تدریج آرزوها و رؤیاهای دست نیافتني و 

 بیهوده را از ذهن راند، زیرا

اندیشیدن به خاطرات دوران نوجواني و حضور در مدرسه و پارك، قلبش را به درد مي آورد. متوجه 

 مي شد که واقعیتها چه تأثیری

رند. موقعیت خود را در خانه به خوبي درك مي کرد: خدمتكاری آراسته و در بر زندگي او مي گذا

 خدمت افراد خانواده که محبوبیت

 .زیادی در خارج از خانه و نزد افراد طبقات مختلف اجتماعي دارد
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همه او را دوست داشتند و در عین حال، از او مي ترسیدند. در خانه احساس مي کرد شوهرش زندگي 

 و وام داده و ازخود را به ا

همسرش خواسته است امپراتور بزرگ آن قلمرو کوچك باشد. البته همه آن خانه یا قلمرو به دکتر 

 اوربینو تعلق داشت، ولي فرمینا

دازا به خوبي مي دانست که شوهرش او را بیشتر از هر کس و هر چیزی در دنیا دوست دارد. بنابراین 

 زن هم مي کوشید خدمتكاری

خوونال باشد. آنچه موجب ناراحتي فرمینا مي شد، غذا پختن روزانه بود. چاره ای مقدس برای 

 نداشت جز اینكه غذا را به موقع آماده

کند و در ضمن مطابق میل شوهرش بپزد. مجبور بود حدس بزند یا تصمیم بگیرد چه غذایي برای روز 

 بعد درست کند که مورد

ز کمكي به او نمي کرد و اگر زن فرصتي مي یافت و از توجه دکتر باشد. خوونال در این مورد هرگ

 شوهرش مي پرسید چه باید بپزد،

 :خوونال بي آنكه نگاه از روی سطور روزنامه بردارد، پاسخ مي داد

 ...ـ هر چه باشد، فرقي نمي کند

پاسخ دکتر از نظر کساني که او را به عنوان فردی آرام و خوش خلق مي دانستند، بسیار مناسب و 

 متواضعانه به حساب مي آمد، ولي

زماني که بر سر میز غذا مي نشست، همه چیز را به دقت وارسي مي کرد که کامالً مطابق میلش باشد. 

 :امیالش منحصر به فرد بودند

گوشت نباید مزه گوشت بدهد. از ماهي نباید رایحه ماهي به مشام برسد. گوشت خوك نباید مزه 

 بوی علف داشته باشد. مرغ نباید

پرهایش را بدهد. مارچوبه باید حتماً بر سر سفره باشد، حتي اگر فصل آن نباشد، تا دکتر از استشمام 

 رایحه خوش این گیاه، لذت

 .ببرد

فرمینا دازا هرگز شوهرش را سرزنش نمي کرد، بلكه زندگي را سرزنش مي کرد. دکتر در آن زندگي، 

 فرمانده ای سنگدل به

رین بهانه ای که مي یافت، بشقابش را کنار مي زد و با لحني اعتراض آمیز حساب مي آمد. با کوچكت

 :مي گفت

 .ـ این غذا را با عشق نپخته اند

پس از آن نیز دچار توهماتي مي شد که همه اعضای خانواده و حتي حاضران در خانه را کامالً تحت 
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 تأثیر قرار مي داد. روزی مقداری

 :ان را کنار زد و گفتچای از درون فنجانش نوشید ، فنج

 !ـ مزه پنجره مي دهد

هم فرمینا دازا و هم پیشخدمتها مبهوت به او نگریستند. تا آن لحظه کسي نشنیده بود که پنجره به 

 جای چای دم شود. البته پس از

 .نوشیدن چای، همه به این نتیجه رسیدند که چای، طعم پنجره دارد

زی را از زمین بر نمي داشت، چراغي را خاموش و روشن خوونال شوهری کامالً سنتي بود. هرگز چی

 نمي کرد، یا دری را نمي بست و

نمي گشود. اگر بامدادان در هنگام پوشیدن لباس، یكي از دکمه هایش مي افتاد، صدایش به گوش 

 :فرمینا دازا مي رسید که مي گفت

 .ی دوختنـ هر مردی باید دو زن داشته باشد، یكي برای دوست داشتن و یكي برا

هر گاه با نوشیدن نخستین قاشق سوپ، یا نخستین جرعه قهوه دهانش مي سوخت، فریادش سراسر 

 خانه را مي لرزاند، هر چند

 :کسي را دیگر نمي ترساند، که مي گفت

ـ زماني که این خانه را ترك کنم و بروم، همه شما خواهید فهمید چه کسي را از دست داده اید! از 

 .خسته شدم بس دهانم سوخت،

 :یا مي گفت

ـ معموالً غذاهای اشتها آور و خوشمزه را مواقعي درست مي کنید که یا من بیمار هستم، یا به دلیل 

 خوردن مسهل، نمي توانم لقمه ای

 .از آن بخورم

فرمینا دازا که از بهانه گیری های شوهرش کالفه شده بود، برای تنبیه کردن دکتر، هدیه ای غیر 

 شن تولد خودمعمول برای ج

 .درخواست کرد و از او خواست فقط یك روز مسؤولیت انجام دادن کارهای خانه را بر عهده بگیرد

دکتر با خوشرویي این مسؤولیت را پذیرفت و از بامداد شروع به کار کرد. صبحانه مفصلي بر سر میز 

 چید، ولي یادش رفته بود که

ي نوشد. آنگاه دستور پختن غذا برای هشت مهمان همسرش نیمرو دوست ندارد و شیر را با قهوه نم

 صادر کرد و به پیشخدمتها

وظایفي داد تا به بهترین نحو انجام دهند و او را نزد همسرش روسفید کنند. ولي هنوز ظهر نشده بود 

 که تسلیم شدن خود را، باز هم
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اند هریك از وسایل با خوشرویي و بدون رنجش اعالم کرد. از همان شروع کار متوجه شد که نمي د

 .آشپزخانه در کجا قرار دارد

 ...پیشخدمتها نیز او را در

این امر راهنمایي نمي کردند واجازه میدادند همه جا را بهم بریزد تا چیزی را بیابد در واقع انگار آنها 

 هم در این بازی نقشي بر عهده

جام نشده نظافت خانه نیمه داشتند.در ساعت ده صبح هنوز هیچ کاری برای درست کردن ناهار ان

 کاره مانده,اتاق خواب مرتب نشده

و شستن حمام ودستشویي به تعویق افتاده بود یادش رفت دستمال کاغدی را در دستشویي بگذارد 

 مالفه ها را بیرون بیاورد کالسكه

در  ران را دنبال بچه ها بفرستد ودستورات مقتضي را بو سایر پیشخدمتها را مامور تهیه غذا کرد

 ساعت یازده که زمان زیادی به

ورود مهمانان نمانده بود بي نظمي وسر وصدا و آشوب چنان در خانه باال گرفت که فرمینا دازا در حال 

 خندیدن نه با قیافه ای چون

 .یك فاتح که با حالتي دلسوزانه برای شوهری در مانده در کارهای خانه مسئولیت را تحویل گرفت

د آن روز مطرح مي شد دکتر خورنال اوربینو همچون همیشه با حالتي بهانه هر گاه بحثي در مور

 :جویانه گفت

 .تو هم اگر جای من به مداوای بیماران مشغول شوی بدون تردید درمانده خواهي شد

به هر حال این آزمایش نتیجه ای هم به دنبال داشت اینكه متوجه شدند نمي توان با پیروی از شیوه 

 شق مشتركهای شخصي به ع

 .دست یافت.در واقع از نظر آنان هیچ چیز به اندازه عشق دشوار نبود

فرمینا در اوج شكوفایي زندگي زناشویي به مناسبتهای مختلف فلورنتینو آریزا را مي دید آن مرد نیز 

 که به تدریج دارای مقام

 .ومنزلت مناسبي شده بود,برخوردی معمولي با زن داشت

اس پرتي سالم کردن را از یاد برد فرمینا در مورد فلورنتینو اطالعات زیادی حتي یك بار بر اثر حو

 داشت زیرا در همه محافل

 ومجالس به ویژه در گرد هماییهای تجاری همه در باره پیشرفت ارام ومحتاطانه

ودر عین حال سختكوشانه او در شرکت کشتیراني رودخانه ای کارائیپ بحث مي کردند مي دید که 

 ظاهر مردم عوض شده ورفتار و

حالتي بسیار مناسب و خوب به خود گرفته است. انگار اندکي اضافه وزن وضعیتي بهتر به او مي داد 
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 موهای سرش ریخته بود ولي این

 .نقیصه را با مقام مهمي که به دست اورده بود جبران مي کرد

و ان استفاده از کت فراك  در یك مورد خاص با پیروی از پیشرفتهای جامعه به مقابله بر مي خاست

 کهنه کاله قدیمي و کرواتي بود

 .که در مغازه مادرش یافت و چتری با ظاهری زشت که همیشه به دست مي گرفت

فرمینا دازا نگاهي به او نگاهي متفاوت با گذشته داشت میان جوان الغر اندامي که زیربرگه های خزان 

 زده در پارك مي نشست وبه

کشید مردی میانسال که اندکي فربه ودارای مقام و عنواني مهم بود,تفاوتهای  خاطر محبوبش آه مي

 بسیاری را مي دید ,با این حال

هر گاه خبرهای خوبیدرباره او مي شنید خوشحال مي شد واحساس مي کرد بارگناهي که از هنگام 

 راندن او بر دوش دارد سبك مي

 .شود

ورنتینو آریزا کامال از ذهنش پاك شده است ناگهان هنگامي که فرمینا دازا اندیشید خاطرات فل

 احساس کرد مرد در مكانهایي حاضر

مي شود که کمتر انتظار حضورش مي رود در واقع فلورتینو شبح روزهای دلتنگي او شده بود در آن 

 دوران هر گاه صدای تندر را

ر زندگي خانوادگي شكل پیش از ریزش باران مي شنید به خود تلقین مي کرد که رویدادی ناگوار د

 خواهد گرفت خاطره ای هم از

دوران گذشته داشت که چون زخمي کهنه ناگهان سر باز مي کرد وروحش را به تالطم در مي آورد 

 خاطره مربوط به سفر به زادگاه

هیلده براندا بود که معموال در بعدازظهر همه روزهای ماه اکتبر در سیه راد ویالنوئه وا از نو زنده 

 شد انگار همین دیروز به آنجامی

سفر کرده ومدتي را نزد دخترهای خود گذرانده بود دهكده ماتائوره در دامنه کوه را به خوبي به خاطر 

 داشت که دارای تنها یك

 .خیابان مستقیم وپر از درخت بود

یدار شدن پرنده های زیبایي که در دهكده پرواز مي کردند خانه جن زده ای که هر روز در آن پس از ب

 از خواب لباس خوابش را

خیس از اشكهای فراوان پتامورالز مي دید.همان دوشیزه ای که سالها پیش درست روی همان بستری 

 که او مي خوابید به خاطرش
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 .عشق مرده بود

پس از ان هم به یاد بعد از ظهرهایي مي افتاد که در سان خوان دل سزار ,همراه هیلده براندا در 

 زرد رنگ قدم مي زدندخیابان های 

و هر گاه به دفتر پستي نزدیك مي شدند قلبش به چنان شدتي مي تپید که انگار مي خواست از 

 دهانش بیرون بیاید و به همین دلیل

 .دندانهایش را محكم بر هم مي فشرد

فرمینا دازا خانه پدری را فروخت,زیرا نمي توانست درد خاطرات گذشته را تحمل کند.منظره پارك 

 کوچك از پشت پنجره ایوان

رایحه گلهای حیاط در شبهای گرم تابستان مشاهده قیافه پیرزني وحشتناك در بعد از ظهر یكي از 

 روزهای ماه فوریه .همان بعد از

ظهری که سرنوشت او را رقم زده,و خالصه هر خاطره کوچكي از ان محل اورا به یاد روزهایي مي 

 انداخت که با فلورنتینو آریزا

ذرانده بود.البته مي دانست که این خاطرات عاشقانه یا ناشي از ندامت نیستند,بلكه تنها اندوهي گ

 بودند که تا گونه هایش را خیس از

اشك نمي کردند محو نمي شدند زن نیز ناخودآگاه اسیر همان دامي شده بود که سایر قربانیان 

 فلورنتینو آریزا را در خود خفه مي

 .کرد

رست در لحظه ای به شوهرش چسبید که دکتر خورونال اوربیتو بیشتر از همیشه به او فرمینا دازا د

 نیاز داشت ده سال بزرگتر از

همسرش بود در هنگام راه رفتن تلو تلو مي خورد علیرغم اینكه مرد به حساب مي امد خود را ضعیف 

 تر از همسرش احساس مي

 .کرد

وانستند به سادگي افكار یكدیگر را بخوانند والبته از این رابطه انها به مرحله ای رسیده بود که مي ت

 امر ناراحت بودند.اگر اتفاقي

برای یكي مي افتاد مي دانست واکنش دیگری چیست ولي باکمك یكدیگر بر کینه های گذرا 

 ,زشتیهای زندگي و سایر عوامل ازار

داشتند و مي دانستند مي  دهنده غلبه مي کردند پس از سي سال زندگي زنا شویي یكدیگر را دوست

 توانند باز هم بر نامالیمات فائق

ایند هر چند هر لحظه از زندگي زناشویي دشواری های ویژه ای برایشان ایجاد مي کرد ولي دیگر 
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 اهمیتي به آن نمي دادند انها گام

 .در ساحلي دیگر نهاده بودند

 5فصل 

ای جالبي نیز به معرض تماشای عموم در طول برگزاری مراسم ویژه آغاز قرن بیستم، پدیده ه

 گذاشته شد که خاطره انگیزترین

آنها، پرواز و مسافرت با بالون بود. ابتكاری تازه که دکتر خوونال اوربینو، تالش زیادی برای واقعیت 

 بخشیدن به آن کرد. بیشتر از

ن بالون بزرگي نیمي از جمعیت شهر در ساحل رودخانه با خوشحالي و شگفتي فراوان، شاهد برخاست

 بودند که رنگهای آن، پرچم

ملي را در ذهن تداعي مي کرد. نخستین سفر این سفینه فضایي به سوی سان خوان دالسیه ناگا در 

 سي فرسنگي شمال شرقي و

رساندن نامه های مردم به آنجا بود. در واقع نخستین بسته نامه های هوایي به آن منطقه حمل مي 

 نو وشد. دکتر خوونال اوربی

همسرش از مسافران سبد بالون به حساب مي آمدند و بعد از آنها هم خلبان و سایر مسافران که 

 .شش مهمان متشخص دیگر بودند

نامه های ارسالي از سوی فرماندار توسط همین سرنشینان به شهرداری سان خوان دالسیه ناگا 

 تسلیم مي شد تا به عنوان نخستین

 .فرماندار، برای همیشه به طور رسمي ثبت شود نامه هوایي نوشته شده توسط

 :یكي از خبرنگاران حاضر که از طرف روزنامه تجارت روز در مراسم حضور داشت، از دکتر پرسید

 ـ اگر در طول این سفر با خطری مواجه شوید، به عنوان آخرین پیام، چه خواهید گفت؟

 :ن پرسش پر از سوء تفاهم درنگ کند، گفتخوونال اوربینو بدون اینكه لحظه ای در دادن پاسخ به آ

 .ـ به نظر من قرن نوزدهم برای همه به پایان رسیده، جز برای ما که شاید این گونه به پایان برسد

فلورنتینو آریزا نیز در میان جمعیت که سرود ملي کشور را مي خواند، با قلبي پر اندوه ایستاده بود و 

 به رویدادهای جاری مي

 :ی از کنار دست او به دوستش گفتنگریست. مرد

 .ـ انجام دادن چنین کاری برای زني به سن و سال فرمینا دازا، زیاد عجیب و باور کردني نیست

فلورنتینو ضمن تأیید گفته های مرد در دل، به این نتیجه رسید که پرواز با بالون بر خالف آنچه همه 

 فكر مي کنند، نباید کار

 .خطرناکي باشد
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آرامي و بدون مواجه شدن با خطری ویژه در آسمان آبي به پرواز در آمد و با توجه به باد بالون به 

 مالیمي که مي وزید، در ارتفاعي

کم از دامنه های کوهستان پوشیده از برف و سپس از فراز مردابهای پهناور گذشت. سرنشینان از باال 

 ویرانه های شهر باستاني

ر دنیای گذشته را که توانسته بود سیصد سال در برابر تهاجم کارتاخناد ایندیاز، زیباترین شه

 انگلیسیها و شقاوت دزدان دریایي

مقاومت کند، مي دیدند. بسیاری از دیوارهای خانه ها همچنان سالم و پایدار مانده بود. باد در 

 خیابانهای مخروبه مي وزید و بوته های

ای اطراف شهر، در حال ویران شدن بود. اجساد خشك خار را به این طرف و آن طرف مي برد. قلعه ه

 زیادی هم زره پوشیده در

 .گوشه و کنار به چشم مي خوردند که بر اثر بیماری وبا به تدریج پوسیده مي شدند

بالون در کاتاکا از فراز کلبه های کنار دریاچه تروخاس که آب زالل و خوش رنگ آن چشمها را خیره 

 مي کرد، گذشت. سرنشینان

ون دریاچه مصنوعي ویژه پرورش سوسمار را دیدند. این حیوانات را برای استفاده از گوشت و بال

 .پوست، نگهداری مي کردند

باغهای پر از سیبهای سرخ و گلهای رنگارنگ روییده بر فراز دیوارها را تماشا کردند. جمعیت زیادی 

 هم در آنجا گرد آمده بودند و

نشان مي دادند. کودکان پابرهنه روی بامها و ایوانهای خانه ها به باال  شادماني خود را از مشاهده بالون

 و پایین مي پریدند و شادی

مي کردند. قایقرانان برای سرنشینان بالون دست تكان مي دادند و عده ای از آنها در آب شیرجه مي 

 رفتند تا هدایایي شامل بسته

نویي زیبا و دارای کالهي پردار از باال به پایین مي های لباس، شیشه های دارو و مواد خوراکي را که با

 .انداخت، بگیرند

بالون به اقیانوس رسید و سپس از فراز مزارع موز گذشت. فرمینا دازا به یاد زماني افتاد که دختری 

 خردسال بود و دست در دست

هنگام لباس  مادرش همراه با گروه دیگری از زنان به آن سو مي آمدند و گردش مي کردند. در آن

 سفید رنگ ساده ای ، همانند

 .لباس مادرش مي پوشید، کاله توری سفید بر سر مي گذاشت و چتر سفید در دست مي گرفت

 :راننده بالون که دوربین در دست داشت و مناظر زیر پای خود را به دقت مي نگریست، گفت
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 !ـ انگار همه مرده اند

ل اوربینو داد. دکتر به هر جا نگاه مي کرد ، اجساد پس از آن، دوربین را به دست دکتر خوونا

 کشاورزان را مي دید که روی گاریها و

 :کنار نهرهای بزرگ و کوچك افتاده بودند. یكي از سرنشینان بالون گفت

 .ـ وبا در روستاها قتل عام مي کند

 :دکتر اوربینو در همان حال که با دوربین به همه جا مي نگریست، پاسخ داد

ماالً نوع خاصي از وبا در اینجا شایع شده، چون جای ضربه هایي در پشت گردن همه اجساد به ـ احت

 چشم مي خورد. گمان مي کنم

 .آنها را از روی ترحم کشته اند

بحث در همان مرحله پایان یافت. بالون دریای خروشاني را پشت سر گذاشت و به سالمت در ساحل 

 گسترده و گرم آن، در زمیني

رده و شبیه شوره زار فرود آمد. هوا بسیار گرم بود . مقامات محلي که برای گریز از گرما چتر ترك خو

 .در دست داشتند جلو آمدند

دانش آموزان مدارس به منظور استقبال از مهمانان به آنجا آمده و با نوای موسیقي هیجان انگیزی که 

 به گوش مي رسید، پرچمهای

ته بودند، در هوا تكان مي دادند. گروه موسیقي شهر پیوسته و به کاغذی کوچكي را که در دست گرف

 خوبي مي نواختند. آن شهر

 .یكي از نقاط بسیار آباد سواحل کاراییب به حساب مي آمد

فرمینا دازا مشتاق بازدید از زادگاه خود، در انتظار زنده کردن خاطرات گذشته های دور بود، ولي به 

 لمسافران اطالع دادند به دلی

 .شیوع وبا، کسي اجازه ورود به شهر ندارد

دکتر خوونال اوربینو نخستین نامه هوایي رسمي را همراه با سایر نامه ها تحویل داد که البته این 

 نوشته ها پس از آن دیگر هرگز

دیده نشدند. سخنان نمایندگان استقبال کننده، همچون همیشه یكنواخت و کسل کننده بود و در 

 هي به گفته هایشانواقع کسي توج

 .نمي کرد

به دلیل طوفاني شدن هوا، راننده بالون نتوانست سفینه را به هوا ببرد. در نتیجه سرنشینان پیاده 

 شدند، بر پشت قاطرها نشستند و

 .راه پوئبلو ویه خو را در پیش گرفتند. مردابهای این شهر، به دریای آزاد مي پیوست
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کودکي همراه با مادرش، سوار بر ارابه ای شده که دو گاومیش آن را فرمینا دازا تردیدی نداشت که در 

 مي کشیدند و از آن جاده

عبور کرده است. البته هنگامي که بزرگتر شد، این ماجرا را چند بار برای پدرش تعریف کرد، ولي 

 لورنزو دازا همواره پاسخ مي داد

 :که چنین چیزی امكان ندارد. مي گفت

ا خوب به خاطر مي آورم. آنچه تو مي گویي البته واقعیت دارد، ولي چنین ـ خودم آن مسافرت ر

 مسافرتي، پنج سال پیش از موقعي

 .انجام شد که تو به دنیا بیایي

سه روز بعد پیشتازان بالون سواری پس از پشت سر گذاشتن یك شب طوفاني و عذاب آور، به همان 

 بندری باز گشتند که از آن

ده زیادی از مردم در بندر حضور داشتند و از آنها همچون قهرمانان ملي عزیمت کرده بودند. ع

 .استقبال کردند

فلورنتینو آریزا که خود را در میان جمعیت پنهان کرده و در مسافتي نه چندان دور ایستاده بود، از 

 همان فاصله متوجه نشانه های

وار بر دوچرخه در مراسم ویژه ای وحشت در چهره فرمینا دازا شد، ولي عصر همان روز که زن را س

 دید که دکتر خوونال اوربینو

 .هزینه برگزاری آن را پرداخت کرده بود، نشانه ای از هراس در چهره او وجود نداشت

فرمینا دازا سوار بر دوچرخه ای عجیب بود که چرخ جلو بسیار بزرگ و چرخ عقب بسیار کوچكي 

 داشت. نظیر چنین چرخ کوچكي

ها دیده مي شد. زین دوچرخه روی چرخ جلو تعبیه شده و فرمینا روی آن نشسته بود. تنها در سیرک

 شلوار گشادی بر تن داشت که

برای زني سالخورده نامناسب مي نمود و در ضمن فلورنتینو را نیز آشفته مي کرد. با این حال، کسي 

 مهارت فرمینا دازا را در راندن

 .دوچرخه عجیب نفي نمي کرد

جب شد فلورنتینو آریزا رویدادهای دیگری را در ذهن به تصویر بكشد و اشتیاقش آن صحنه مو

 برانگیخته شود. چنین خاطراتي

نشان از گذر سریع عمر و بي رحمي زمان داشت، ولي انگار او جای پای زمان را نه در خویشتن، که در 

 .چهره فرمینا دازا مي دید

ان استعمار بر جای مانده بود. در گوشه ای خلوت، دور، شبي به مهمانخانه دون سانچو رفت که از دور
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 و نیمه تاریك نشست. هر گاه

برای خوردن غذا به مهمانخانه مي آمد، در همان گوشه مي نشست. ناگهان در آینه بزرگ دیواری، 

 چشمش به فرمینا دازا افتاد که

فرمینا در محلي بود که  همراه با همسرش با دو زوج دیگر بر سر میز بزرگي نشسته بودند. صندلي

 فلورنتینو آریزا به وضوح مي

 .توانست زیبایي و وقار او را در آینه ببیند

فرمینا دازا پس از نوشیدن چهار لیوان دیگر مشروب، از جای برخاست و همراه با دوستانش آماده 

 عزیمت شد. در هنگام ترك

رش علیرغم عطرهای گوناگون و مهمانخانه چنان از نزدیك فلورنتینو گذشت که رایحه خوش عط

 تندی که همراهش زده بود، به

 .مشام مرد رسید و او را تكان داد

از آن شب به بعد، مدت یك سال فلورنتینو آریزا هر روز به سراغ صاحب مهمانخانه مي رفت، او را زیر 

 فشار مي گذاشت و وعده

ی را بخرد، ولي آن مرد، نه به خاطر پرداخت پول و وسایل نفیس دیگری مي داد تا بتواند آینه دیوار

 اطالع از احساسات فلورنتینو،

بلكه با این اعتقاد آینه را نمي فروخت که قاب چوبي زیبا و کنده کاری شده آن توسط هنرمندان 

 ونیزی ساخته شده و جفت دیگری

بر سر  دارد که نزد ماری آنتوآنت ملكه فرانسوی بوده و کسي نمي دانست پس از مرگ این زن، چه

 آینه آمده است. البته سرانجام

فلورنتینو در این معامله پیروز شد و با اهدای دو سنگ گرانبها و کمیاب و پس از گذشت یك سال، 

 آینه را به خانه برد و در اتاق

خواب، به دیوار آویخت. نه به خاطر قاب نفیس کنده کاری شده آن، بلكه به دلیل حفظ و زنده نگه 

 ر و اینكه فرمیناداشتن تصویر یا

 .دازا، بیشتر از یك ساعت در آن به طور مجازی حضور داشته است

فلورنتینو همواره فرمینا دازا را مي دید که دست در دست دکتر خوونال اوربینو در حال قدم زدن 

 است. گامهای هر دو چنان راحت و

مي رفتند و تنها هنگامي  هنگ بود که انگار فرشي زیر پایشان گسترده بودند ، به آرامي پیشĤهم

 درنگ مي کردند که مي خواستند

با کسي سالم و احوالپرسي کنند. دکتر هر بار با مشاهده فلورنتینو آریزا، با او به گرمي دست مي داد 
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 و گاهي نیز دستش را روی شانه

ن دهد او مي گذاشت، ولي فرمینا دازا همیشه مي کوشید خود را اندکي دور نگه دارد و رفتاری نشا

 که فلورنتینو گمان نكند خاطراتي

از دوران نوجواني هنوز در ذهنش وجود دارد. زندگي آنان در دو دنیای متفاوت ادامه مي یافت. از یك 

 سو فلورنتینو مي کوشید

گامهای بلندی بردارد و خود را به دلدار برساند، و از سوی دیگر، فرمینا دازا گامي به عقب مي گذاشت 

 مي شد. با این و از او دور

حال، مرد به خوبي مي دانست که رفتار زن به منظور حفظ آبرو و نشان دادن نجابت است. این 

 موضوع را هنگامي دریافت که در

کارگاه کشتي سازی شهر به عنوان نماینده لئون دوازدهم عمویش در مراسم به آب انداختن یك 

 کشتي شرکت کرد. در آن مراسم

 .لي و افراد طبقه ممتاز شهر حضور داشتندمهم، اغلب مقامات مح

فلورنتینو آریزا در تاالر بزرگ کشتي که هنوز رایحه قیر و رنگ تازه از آن به مشام مي رسید، در حال 

 پذیرایي از مهمانان بود که

ناگهان همهمه زیادی روی عرشه، توجه او را جلب کرد. افراد دسته موسیقي شروع به نواختن مارش 

 ند. فلورنتینو دیدپیروزی کرد

که فرمینا دازا دست در دست شوهرش همانند ملكه های باستاني، مي خرامد و از مقابل مردان 

 یونیفرم پوشیده گارد احترام، زیر

باراني از پرچمهای کاغذی رنگین و گلبرگهای زیبا ، مي گذرد. فلورنتینو با مشاهده آن صحنه، به 

 زحمت موفق شد بر لرزش دست و

به کند. زن و شوهر محبوب، به سوی مهمانان دست تكان مي دادند و در میان هلهله پایش غل

 حاضران به پیش مي رفتند. لباس، کاله

و کفشهای پاشنه بلند فرمینا دازا چنان زیبا بود و جلب توجه مي کرد که کسي به اطراف نظر نمي 

 انداخت تا از حال دیگران باخبر

 .شود

مقامات ارشد محلي در میان هیاهوی حاضران، آوای موسیقي، آتشبازی  فلورنتینو آریزا همراه با

 باشكوه و سه بوق متوالي کشتي که

 .اسكله را پر از دود کرد، روی پل به انتظار ایستاد تا از آن دو استقبال کند

 ادکتر خوونال اوربینو با همان گرمي و رفتار مؤدبانه همیشگي که همواره به طرف مقابل این احساس ر
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 مي بخشید که مورد توجه

فراوان قرار گرفته است، به ترتیب با همه مقامات حاضر دست مي داد و جلو مي آمد. نخست با 

 ناخدای کشتي که یونیفرم زیبایي

داشت و در جلو صف حاضران ایستاده بود، سپس با اسقف اعظم، فرماندار که با همسرش حضور 

 داشتند، شهردار و همسرش، و

انده نظامیان. فرمینا دازا پس از اینكه با فرمانده دست داد، ناگهان خود را در برابر سرانجام فرم

 فلورنتینو آریزا یافت. نمي دانست

 :چه واکنشي باید نشان دهد. در همان لحظه فرمانده نظامیان دخالت کرد و از فرمینا دازا پرسید

 ـ ایشان را مي شناسید؟

ها دستش را با لبخندی ساختگي پیش آورد. این نوع برخورد، زن نه پاسخ مثبت داد و نه منفي، تن

 قبل از آن نیز اتفاق افتاده بود و

پس از آن هم اتفاق افتاد. فلورنتینو آریزا کوشید رفتاری مناسب مقام و جایگاه فرمینا داشته باشد. 

 بنابراین دست زن را گرفت و

نظر مرد بسیار تحقیرکننده مي آمد، ولي زماني  مؤدبانه بر آن بوسه زد. هر چند رفتار فرمینا دازا به

 که اندیشید شاید این روش

ستمگرانه، به منظور پنهان کردن رنج عشق باشد، بالفاصله احساس کرد شور و شوق دوران نوجواني 

 بازگشته و آتش عشق در

وس ، و درونش شعله ور شده است، بار دیگر خاطرات گذشته، خانه فرمینا دازا، پارك لوس اوانجلی

 مكانهایي را که نامه هایشان را

قرار مي دادند، در ذهنش به تصویر کشید. به یاد آورد که چگونه در پارك در آرزوی یك لحظه دیدن 

 دخترك مي نشست و منتظر

مي ماند. ولي فرمینا دازا رویدادها را به گونه ای دیگر تحلیل مي کرد و مي کوشید با آنچه پیش مي 

 .ته باشدهنگي داشĤآید، هم

فلورنتینو آریزا دیگر طاقت دوری نداشت. شاید به همین دلیل تصمیم گرفت به طریقي به خانه آنها 

 در المانگا راه پیدا کند یا دست

 .کم در برابر آن جایي را بیابد و انتظار بكشد

مي کرد.  المانگا ناحیه ای در جزیره ای دور از شهر قرار داشت که نهری آن را از منطقه مسكوني جدا

 این نهر به محوطه ای مي

پیوست که پر از درخت کاکائو بود و در روزهای یكشنبه در دوران استعمار، پذیرای دلدادگان بي پناه 
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 مي شد. پس از آن دوران، پل

سنگي ساخته شده توسط اسپانیاییها فرو ریخته و به جای آن پلي از آجر ساخته شده بود. 

 ي، رویچراغهایي برای ایجاد روشنای

خیابان پل نصب شده بود و گاریهایي که توسط قاطر کشیده مي شدند، زیر نور آنها از روی پل مي 

 .گذشتند

ساکنان المانگا در آغاز از صدای ایجاد شده توسط نیروگاه برقي که نزدیك خانه هایشان ایجاد شده 

 بود، دچار ناراحتي و بي خوابي

تند ، هرگز تصور نمي کردند با چنین معضلي مواجه شوند. مي شدند. کساني که نیروگاه را مي ساخ

 اعتراضها و توصیه های دکتر

خوونال اوربینو هم نتوانست موجب انتقال نیروگاه به مكاني دور و غیر مسكوني شود تا مردم بتوانند 

 استراحت کنند. ولي انگار

ا شبي دیگ بخار نیروگاه با خداوند صدای او را شنید و تصمیم گرفت درخواستش را اجابت کند، زیر

 غرشي وحشتناك منفجر شد و

زمین لرزه ای شدید ایجاد کرد. تكه های دیگ به آسمان رفت ، از فراز خانه ها گذشت و درست به 

 هدف خورد: بزرگترین سالن

 .اجتماعات صومعه سان خولیان در هم کوبیده شد

و تخلیه شد. از معجزات این رویداد، مي به این ترتیب تأسیسات ویران شده نیروگاه در آغاز سال ن

 توان به این امر اشاره کرد که

تكه هایي از دیگ منفجر شده در آن شب، چهار زنداني را که همان روز از زندان گریخته بودند، به 

 .قتل رساند

 محوطه آرام المانگا پس از مدتي دیگر جایگاه دلدادگان نبود، زیرا به تریج گروهي از اشراف، خانه

 .هایشان را در آنجا بنا کردند

خیابانهای آن منطقه در تابستانها خاکي، در زمستانها پر از گل و الی، و در همه فصول دلتنگ کننده 

 بود. خانه هایي که در آنجا

ساخته مي شد، اغلب با هم فاصله زیادی داشتند. ایوان خانه ها را معموالً با موزاییك فرش مي کردند 

 حول، نميو این تغییر و ت

توانست اشتیاق عشاق را برای حضور در آن ناحیه برانگیزاند. هر چند در آن دوران، گردشهای دو 

 نفری عصر گاهي با درشكه های

کرایه ای تك اسبي که آنها را به شیوه کالسكه های دوران ویكتوریا تزیین مي کردند تا موجب جلب 
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 توجه همگان شود، متداول

دگان با همین درشكه ها به باالی تپه ای مي رفتند تا آسمان سرخ رنگ و دلگیر شده بود. معموالً دلدا

 ماه اکتبر را تماشا کنند. در

کنار مدرسه صومعه و درون آب، سگهای دریایي به چشم مي خوردند که در کمین شكار به این سو و 

 آن سو مي رفتند. اگر در همان

نان نزدیك به نظر مي رسید که گمان مي رفت با لحظات کشتي اقیانوس پیما از آنجا مي گذشت، چ

 دراز کردن دست بتوان آن را

 .لمس کرد

معموالً فلورنتینو آریزا پس از گذراندن یك روز کسالت آور در دفترش، یكي از همان کالسكه ها را 

 کرایه مي کرد و بدون اینكه

کالسكه ران را وادار مي ساخت  سقف آن را کنار بزند، در صندلي فرو مي رفت و پنهان از نگاه مردم،

 از راههای فرعي و دورافتاده

براند. تنها هدف او از این درشكه سواری، نگاه کردن مخفیانه به زنان و دختراني بود که در میان 

 درختهای موز باغهای اطراف قدم

د و مي زدند. فرزندان فرمینا دازا اندکي پیش از ساعت پنج بعد از ظهر به خانه باز مي گشتن

 فلورنتینو آنها را سوار بر کالسكه

خانوادگي مي دید. پس از آن هم دکتر خوونال اوربینو از خانه بیرون مي آمد و برای عیادت به کلیسا 

 یا عیادت بیماران به منزل آنها

 .مي رفت. در حدود یك سال رفت و آمد، فلورنتینو حتي یك بار هم نتوانست فرمینا دازا را ببیند

ظهر یكي از روزها فلورنتینو آریزا به منظور گریز از باران تند ماه ژوئن، هنگامي که قصد  در بعد از

 سوار شدن بر درشكه داشت،

پای اسب لیز خورد و او را بر زمین کوبید. همچنان که مي خواست از میان گل و الی برخیزد، ناگهان 

 متوجه شد که این اتفاق،

فتاده است. با اینكه مي کوشید درشكه چي پي به رازش نبرد، درست در برابر خانه دکتر اوربینو ا

 :اختیار از کف داد و فریاد زد

 . لطفا اینجا نه ! هر جای دیگری که مي خواهي اشكال نداره ولي اینجا نه -

درشكه چي هراسان از آزردگي فلورنتینو آزیرا بدون گرفتن افسار اسب ، کوشید حیوان را از زمین 

 همین کار ، موجببلند کند. ولي 

شكستن میله درشكه شد. فلورنتینو ناگریز از درشكه بیرون آمد و به اندازه ای زیر باران و در کنار 
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 خیابان ایستاد تا درشكه دیگری

از راه رسید ، او را سوار کرد و به خانه اش رساند. پیش از آمدن درشكه دوم ، یكي از خدمتكاران 

 دکتر اوربینو از داخل خانه ،

لورنتینو آزیرا را در آن وضعیت نا مناسب دید ، برایش چتری آورد و از او دعوت کرد برای زدودن ف

 گل و الی لباسهایش به داخل

بیاید و در ایوان منتظر بماند . البته فلورنتینو حتي در رویاهایش نیز نمي دید که روزی از او بخواهند 

 به خانه دکتر اوربینو برود ، ولي

 .وضع بدی که داشت ، ترجیح مي داد هرگز فرمینا دازا او را نبیند به دلیل سر و

در دوراني که دکتر اوربینو و خانواده اش در قسمت قدیمي شهر زندگي مي کردند ، معموال برای ادای 

 دین فرایض مذهبي ، در

،  رساعت هشت صبح روزهای یكشنبه ، فاصله خانه تا کلیسا را با کالسكه طي مي کردند و در مسی

 گاهي تعدادی از دوستانشان را

هم مي دیدند ، ولي بعد از اینكه کلیسای دیگری در کنار ساحل و گورستاني در کنار آن ساخته شد ، 

 آنها دیگر به کلیسای جامع نمي

رفتند ، بلكه در همان کلیسای المانگا حضور مي یافتند ، مگر اینكه مراسم ویژه ای قرار بود برگزار 

 .شود

نو آزیرا از چنین تغییر و تحولي خبر نداشت و معموال روزهای یكشنبه در کافه پاروکیا حضور فلورنتی

 مي یافت و به تماشای کساني

مشغول میشد که به کلیسا وارد یا از آن خارج مي شدند. سرانجام چندی بعد ، متوجه این امر شد و 

 از آن به بعد ، چهار یكشنبه ماه

. در آنجا دکتر اوربینو را همراه با فرزندانش و بدون حضور فرمینا دازا اوت را به کلیسای جدید رفت

 . مي دید

در یكي از همان یكشنبه ها ، به گورستان نوساز جنب کلیسا رفت . ساکنان المانگا برای خویشاوندان 

 در گذشته و حتي خودشان

ره آماده را دید که در کنار هم آرامگاه های با شكوه و زیبایي ساخته بودند . فلورنتینو ناگهان دو مقب

 واقع شده و سنگهایي روی آنها

گذاشته بودند. روز سنگها تاریخ تولد به چشم مي خورد ، ولي جای تاریه مرگ خالي بود. متن اولي را 

 خواند : همچنان در کنار

 .یكدیگر و در سایه حمایت پروردگار فرمینا دازا و اوربینو دالکاله
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، فرمینا دازا در هیچ یك از مراسم اجتماعي و مذهبي شرکت نكرد . حتي در در سایر ماه های سال 

 جشن کریسمس که معموال

همراه با شوهرش حضور مي یافت و چون خورشید در میان جمع مي درخشید ، نبود. جای خالي او به 

 ویژه در شب نخست اجرای

میان تنفس بین دو پرده نمایش ، نمایش اپرا بیشتر از همیشه و هر جای دیگر به چشم مي خورد. در 

 فلورنتینو آزیرا خود را در میان

جمعي یافت که همگي در مورد فرمینا دازا حرف مي زدند .اغلب آنها مدعي بودند که فرمینا را در 

 یكي از نیمه شب های ماه ژوئن

ن فتند در آدیده اند که سوار بر کشتي اقیانوس پیمای گونارد شد تا به پاناما برود. همچنین مي گ

 نیمه شب تور سیاهي بر سر و

صورت انداخته بود تا احتماال نشانه های بیماری عذاب آوری را که هستي او را تهدید مي کرد ، از 

 .دیگران پنهان بدارد

 :مردی پرسید

 زني با چنان نیرویي شگفت انگیز ، چگونه در دام بیماری اسیر شده ؟ بیماری او جیست ؟ -

 : دادمرد دیگری پاسخ 

 .بیماری سل -

فلورنتینو آریزا مي داسنت که مردم وابسته به طبقه اشراف معموال دچار بیماری های مرموزی مي 

 شوند و در شبي که روز بعد از آن

تعطیلي مهمي است ، مي میرند تا همه مردم بتوانند در مراسم خاکسپاری آنان شرکت کنند و در 

 نتیجه جشن هایي که قرار است

شود اعتبارشان را از دست مي دهند. گاهي نیز چنان پیش از مرگ درد مي کشند که برگزار 

 فریادشان نقل محافل و مجالس مي

شود . از آن گذشته ثروتمندان معموال برای توبه کردن کوشه عزلت مي گزیدند و خود را از انظار دور 

 نگه مي داشتند. اغلب به

قي سفید رنگ و بزرگ خود را حبس مي کردند و منتظر بیمارستان ادونتیستها مي رفتند و در اتا

 سرنوشتي مي ماندند که خداوند

برایشان مقدر کرده بود. در همان نقطه به اندازه ای مي ماندند تا یا بهبود یابند یا به استقبال مرگ 

 بشتابند. پس از خالي شدن اتاق

ي توانست بگوید این رایحه به سفید رنگ ، بوی تند اسید فنیك به مشام مي رسید ، ولي کسي نم
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 دلیل مردن ساکن اتاق مورد

 .استفاده است یا به خاطر ضد عفوني آن پس از بهبودی بیمار

کساني که به خانه باز مي گشتند چنان با خویشاوندن ، دوستان و آشنایانشان با مهر و محبت رفتار 

 مي کردند که انگار مي خواهند

تهایي که در اختیارشان قرار گرفته است ، جلب کنند. روی شكم توجه آنان را به قدرداني از نعم

 تعدادی از آنان نیز بخیه هایي به

چشم مي خورد که انگار پینه دوزی با سوزن و نخ آنها را دوخته است. در حضور خویشاونداني که 

 برای مالقات مي آمدند ،

مي دادند و سپس به شرح خاطرات  لباسهایشان را باال مي زدند ، جای بخیه ها را به حاضران نشان

 .دوران گوشه نشیني مي پرداختند

البته اطالعي از زمانهایي که بیهوش بودند ، نداشتند . این بیهوشیها گاهي به مناسبت مصرف دارو 

 بوده و گاهي به طور طبیعي اتفاق

 .مي افتاد

، اطالعي نداشت . بدترین ولي هیچ کس از سرنوشت یا خاطره های بیماراني که هرگز باز نمي گشتند 

 سرنوشت برای کساني رقم

مي خورد که در عزلت و در چادر های بدون در و پنجره محبوس مي ماندند و پیش از آنكه بر اثر 

 بیماری سل جانشان را از دست

 .بدهند از شدت اندوه مي مردند

 توانست انتخابي درست اگر قرار بود سرنوشت فرمینا دازا را شخص فلورنتینو آریزا حدس بزند، نمي

 داشته باشد. فلورنتینو حاضر

بود واقعیت را بداند، حتي اگر بسیار ناگوار باشد. هرچه بیشتر مي کوشید کمتر به نتیجه مي رسید. 

 نمي دانست به چه کسي مراجعه

 .کند و اطالعات درست بگیرد

مي آمد، هیچ رازی نمي در دنیای کشتي های اقیانوس پیما که فلورنتینو هم عضوی از آن بشمار 

 توانست پنهان بماند، ولي هیچ یك

از اعضای آن خبری درمورد بانوی سیاه پوش که توری بر سر انداخته باشد، چیزی نمي دانست. در 

 منطقه ای که ساکنانش هر

رویدادی را پیش از شكل گرفتن حدس مي زدند و پیش بیني مي کردند، به ویژه اگر مربوط به اشراف 

 سي از فرمینادازامیشد، ک
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 .خبر درستي نداشت

فلورنتینو آریزا به رفت و آمدهایش به المانگا ادامه داد و بدون اینكه اشتیاقي به شرکت در مراسم 

 مذهبي یا جشن های عمومي

داشته باشد، معموال درآنها حضور مي یافت. با گذشت زمان صحت ماجرای شنیده شده توسط او به 

 در اثبات مي رسید. همه چیز

 .خانه دکتر اوریینو حالت عادی داشت، مگر دیده نشدن فرمینادازا

فلورنتینو درجست و جو هایش با رویدادهای تازه ای مواجه میشد که یا از آنها اطالعي نداشت، یا 

 .دلیلي برای کنجكاوی نمي یافت

اطر مي آورد که سال یكي از این رویدادها، مرگ لورنزو و دازا در زادگاهش بود. فلورنیتو آریزا به خ

 های متوالي او را بر سر میز

شطرنج و درحال بازی در کافه پاروکیا مي دیده است. مرد به اندازه ای حرف مي زد که گاهي صدای 

 .خرخر از گلویش برمي خاست

غبار پیری و افزایش وزن او را تندخو و بداخالق کرده بود. پس از مالقات رو در رو در کافه پاروکیا در 

 رن گذشته، دیگر هرگر باق

هم حرف نزده بودند. فلورنتیو تردیدی نداشت که لورنزو دازا حتي پس از ازدواج دخترش با دکتر 

 اوریینو همچنان کینه ی پسرك

مزاحمي را در دل داشته است. البته بغض انباشته شده در قلب فلورنتینو نیز کمتر از کینه ی لورنزو 

 زنبود. به هرحال برای اطالع ا

 .حال و وضعیت فرمینا دازا بهترین راه، رفتن به پاروکیا و گرفتن خبر از پدر او بود

حضور فلورنتینو آریزا در کافه پاروکیا، درست در زماني بود که خرمیا دسنت آمور، یك تنه در برابر 

 چهل و دو رقیب شطرنجباز مي

ع شد. هرچند با مردن لورنزو واقعیت نشست و مبارزه مي کرد. به این ترتیب، از مرگ لورنزودازا مطل

 زندگي فرمینادازا پنهان مي

ماند، ولي شادی فلورنتینو را همراه داشت. درنتیجه مجبور شد ماجرای بیمارستان و فرمینا را همان 

 .گونه که شنیده بود، باور کند

 ).)تنها امید او این ضرب المثل معروف بود()زنان بیمار، هرگز نمي میرند

که اندوه سراسر وجودش را دربر مي گرفت، به خود دلداری میداد که اگر قرار باشد روزی روزهایي 

 فرمینا دازا بمیرد، زودتر از

 .همه، این خبر به گوش خودش خواهد رسید
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ولي این امر هرگز محقق نشد، زیرا فرمینادازا زنده و سالم بود. او در مزرعه ای در نیم فرسنگي 

 ادگاهروستای فلورس دماریا، ز

هیلده براندا دختردایي خود به سر مي برد. به آنجا رفته بود تا مدتي دور از دیگران و بدون معاشرت 

 و هیاهو و جنجال زندگي کند

این کار بدون دعوا و مجادله و کامال با نظر شوهرش انجام گرفته بود. پس از چندین سال زندگي 

 مشترك، ناگهان با بحرانهایي

ه چاره ای جز جدایي موقت نداشتند. هرگز انتظار نمي رفت در دوران مواجه شده بودند ک

 سالخوردگي و درحالي که فرزندانشان در

اوج شكوفایي بودند و نیاز به مراقبت و رسیدگي بیشتری از سوی پدرو مادر داشتند، ناگهان با 

 بدبختیهایي مواجه شوند که چنین

انه دکتر اوریینو و فرمینا پس از بحثهایي سازنده و آنهارا غافلگیر و از یكدیگر دور کند. خوشبخت

 مثبت و اتخاذ تصمیمي عاقالنه،

جدایي موقت را برگزیدند والبته نمي دانستند در آینده ادامه زندگي آنها میسر خواهد بود یا نه، 

 هرگز مطرح نكردند که پس از

 مدتي دوری یا حتي در همین دوران به

مینا دازا دچار خشم شدیدی شده بود و راهي جز رفتن نداشت. نمي یكدیگر وفادار بمانند. فر ...

 دانست به کجا خواهد رفت و دکتر

خوونال اوربینو نیز به دلیل اینكه در این ماجرا احساس گناه مي کرد، نمي توانست مانع از رفتن 

 .همسرش شود

چهره اش انداخته بود،  در یكي از شبهای ماه ژوئن، فرمینا دازا در حالي که تور سیاهي روی سر و

 بدون اطالع دادن به دیگران، نه با

کشتي اقیانوس پیمای گونارد که قرار بود به پاناما برود، بلكه با یك کشتي ارزان قیمت و معمولي، 

 عازم سان خوان دالسیه ناگا

لتنگي زادگاه و محل رشد و نمو خود شد. در مدتي طوالني که از آنجا دور مانده بود، خیلي احساس د

 مي کرد. به اندازه هوای حضور

در آن ناحیه را داشت که خودش تصور مي کرد شاید یكي از بهانه هایش برای درگیری با شوهرش، 

 همین باشد. در آن دوران،

جدایي زن و شوهر به بهانه دلتنگي برای زادگاه، امری مرسوم نبود و به همین دلیل فرمینا دازا و 

 یمت زن رادکتر خوونال اوربینو، عز
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 .به سان خوان دالسیه ناگا، به دیگران اطالع ندادند

پس از اینكه فرمینا دازا تصمیم ناگهاني و حیرت آور خود را گرفت، به فرزندانش توضیح داد که برای 

 تغییر آب و هوا و دیدار با

ه هرگز قصد هیلده براندا به خانه آنها مي رود و سه ماه در آنجا مي ماند. ولي واقعیت این بود ک

 بازگشت نداشت. دکتر اوربینو که

با اخالق و رفتار همسرش آشنایي داشت و مي دانست هر تصمیمي بگیرد، برگشت ناپذیر است، با 

 تواضع بسیار از سر راه کنار رفت

و به قضا و سرنوشت تسلیم شد. تصور مي کرد تنبیهي از طرف خداوند برایش در نظر گرفته شده 

 .است

جدایي تندخویانه و غیر منتظره، هنوز چراغهای کشتي کوچك در افق بار انداز از گستره علیرغم این 

 دید محو نشده بود که زن و

شوهر به شدت دچار ندامت و پشیماني شدند. هر چند در مدت زمان دوری، هر دو برای اطالع از 

 وضعیت یكدیگر و به ویژه

مكاتبه ای داشتند، ولي تا دو سال بعد، نتوانستند  فرزندانشان نامه نگاری مي کردند و با هم ارتباط

 راهي برای حضور دوباره در کنار

 .هم بیابند که به شخصیت و غرور یكي از طرفین، لطمه وارد نیاید

دو سال پس از عزیمت فرمینا دازا به فلورس دماریا، فرزندان دکتر اوربینو برای گذراندن تعطیالت 

 تابستاني، عازم همان ناحیه

ند. فرمینا دازا دست کم وانمود مي کرد که از زندگي تازه، راضي و خشنود است. این موضوع در شد

 نامه هایي که پسر برای پدرش

 .مي نوشت، آشكارا بیان مي شد

در همان زمان، اسقف ریوهاچارا با قاطری سفید رنگ برای انجام امور مذهبي به فلورنس دماریا رفت. 

 هيزائران بسیاری او را همرا

مي کردند. نوازندگاني هم به دنبال آنان مي آمدند که با نواختن آکوردئون و سنج بر هیجان امر مي 

 افزودند. دستفروشان دوره

گرد، غذا و طلسم و دعا ارائه مي دادند. سه روز تمام، همه اصطبلها و طویله های موجود در آن ناحیه، 

 محل اقامت افرادی شده بود

و الل، یا دارای نقص عضوهای دیگر بودند. دلیل حضور آنان، امیدواری به گرفتن که اغلب نابینا، کر 

 شفا نبود، بلكه مي خواستند
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قاطر سفیدرنگ را ببینند. شایع شده بود که این حیوان به محض مشاهده صاحبش، اعمالي شگفت 

 .انگیز و معجزه آسا انجام مي دهد

حساب مي آمد، همواره با افراد خانواده دکتر اوربینو اسقف ریو هاچارا از زماني که کشیشي ساده به 

 دال کاله معاشرت داشت و به

عنوان مهمان برای صرف غذا دعوت مي شد. پس از اینكه اسقف شد نیز، در مراسمي با توجه به 

 شادی و شور و شوق مردم ، صحنه

ر آنجا حضور داشت. در را ترك کرد و برای صرف ناهار به خانه هیلده براندا رفت که فرمینا نیز د

 هنگام صرف غذا تنها درباره امور

دنیوی حرف زدند، ولي بعد از آن، به فرمینا دازا اطالع داد در صورت تمایل مي تواند به گناهانش 

 اعتراف و توبه کند. زن از این کار

ال قاطعانه امتناع ورزید و با لحني سرشار از مهرباني به گونه ای که به اسقف بر نخورد و در عین ح

 اظهار داشت که گناهي مرتكب

نشده است که بخواهد توبه کند. فرمینا دازا دلش مي خواست اعتراف و توبه کند، مي دانست خبر 

 این کار به گوش همگان خواهد

 .رسید. در نتیجه ترجیح داد رفتاری این گونه نداشته باشد

و سال زندگي تلخ و ناراحت کننده هیچ از سوی دیگر دکتر اوربینو نیز معتقد بود او در ایجاد د

 قصوری نكرده، بلكه مقصر واقعي در

این امر، همسرش است. او دلیل اختالف میان خود و فرمینا دازا را این گونه بیان کرد که زن عادت 

 دارد لباسهای کثیفي را که برای

تواند رگونه ببوید تا بشستن کنار گذاشته، چه متعلق به خودش باشد، چه به دیگران، با وسواسي بیما

 تصمیم بگیرد آنها را بشوید یا

 .نه

فرمینا دازا از دوران نوجواني چنین کاری را انجام مي داد و حتي لباسهای شسته شده و تمیز را هم 

 مي بویید. البته اهمیتي به موضوع

براین عادتش نمي داد و هرگز تصور نمي کرد روزی این کار دردسری جدی در زندگي او ایجاد کند، بنا

 .را همچنان ادامه مي داد

دکتر اوربینو در همان شب نخست ازدواج، متوجه این عادت ناپسند شد. دکتر مي دانست هر گاه 

 زنان دور هم جمع شوند، اغلب

سیگار مي کشند، مشروب مي نوشند و در مورد شوهرانشان حرف مي زنند. مي دانست گاهي چنان 
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 مست مي شوند که مدت زیادی

ان راه رفتن ندارند و به زمین مي افتند. البته اهمیتي به این امور نمي داد، ولي عادت ناپسند تو

 فرمینا دازا برایش قابل تحمل نبود و

آن را نوعي بیماری به حساب مي آورد. فرمینا گفته های شوهرش را نخست شوخي تلقي مي کرد و 

 چندان توجهي به آنها نشان نمي

 :جبور بود پاسخي بدهد، مي گفتداد و در صورتي که م

 !ـ خداوند بیني را بیهوده روی چهره من قرار نداده

صبح روزی که فرمینا دازا به بازار رفته بود، همه پیشخدمتها به منظور یافتن پسر سه ساله او که گم 

 شده بود، به خانه همسایگان سر

فت که فرمینا از بازار برگشتو مشكل را به زدند، ولي اثری از او نیافتند. کار جستجو تا زماني ادامه یا

 راحتي حل کرد. ردپای پسرش

را بویید و تعقیب کرد تا سرانجام به صندوقچه ای رسید که کودك در آن به خوابي عمیق و شیرین 

 فرو رفته بود. کسي تصور نمي

ن پسر نگي یافتکرد طفل به آنجا رفته و خوابیده باشد. در پاسخ به پرسش دکتر اوربینو در مورد چگو

 کوچك، فرمینا با خونسردی

 :گفته بود

 .ـ از شیوه بوییدن استفاده کردم

حس بویایي قوی فرمینا نه تنها برای تصمیم گیری برای شستن لباسها و یافتن کودکان گمشده، به 

 کار مي رفت، بلكه در شرایط و

ي کرد. دکتر اوربینو در طول موقعیتهای گوناگون دیگری نیز از جمله زندگي اجتماعي، به او کمك م

 زندگي مشترك، به توانایي

همسرش در این مورد پي برد، به ویژه در همان ماههای نخست ازدواج که مشاهده مي کرد فرمینا 

 دازا علیرغم دارابودن سابقه ای

کوتاه در ورود به جمع افراد طبقه اشراف که تعصب شدیدی در مورد سنتهای خود داشتند و کسي را 

 راحتي در میان خود نميبه 

پذیرفتند، چگونه با تالشي چشمگیر و نیرویي شگفت آور، خود را به آنان تحمیل کرد و راه پیشرفت 

 .را گشود

صبح یكي از روزهای یكشنبه که مي خواست به کلیسا برود، پیش از خروج از خانه، رایحه ای تازه و 

 بیگانه را از لباسهای شوهرش
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را دوباره بویید. اشتباه نمي کرد. رایحه متعلق به شخص دیگری بود. بوی بدن استشمام کرد. لباسها 

 فردی ناشناس. انگار دکتر با زن

دیگری به بستر رفته بود. با دقت بسیاری به بوییدن تك تك لباسهای شوهرش ادامه داد، کت، 

 جلیقه، پیراهن، کراوات، لباسهای

و به مشام مي رسید که در طول زندگي سابقه نداشت. زیر، و حتي جورابها. رایحه ای از لباسهای ا

 رایحه گل یا عطر نبود، بلكه مربوط

به بدن انسان مي شد. فرمینا دازا در ذهنش به دنبال سابقه این رایحه گشت، ولي موفق نشد دریابد 

 که مربوط به کدام یك از کارها

بح و بعد از ظهر دکتر چنین یا برنامه های روزانه شوهرش است. مي دانست در کالسهای درس ص

 رایحه ای نمي تواند وجود داشته

باشد، زیرا فرصتي برای همخوابگي وجود نداشت و هیچ زن عاقلي حاضر نبود در چنان ساعاتي از 

 .روز، به چنین کاری دست بزند

دلیل این امر، ساده بود. صبحها کسي حوصله نداشت در ساعات اولیه، اتاق خواب را مرتب کند و 

 ماده پذیرایي از مردان شود، بهآ

ویژه اینكه معموالً رفتن به بازار، خرید مایحتاج روزانه و پختن ناهار، درست در همین ساعات انجام 

 مي شد. از آن گذشته در چنان

لحظاتي، ممكن بود یكي از فرزندان خانه با سری شكسته ناشي از اصابت سنگ، به خانه بازگردد و 

 تر ببیند ومادر را برهنه در بس

رسوایي به بار بیاید. از طرف دیگر فرمینا دازا مي دانست شوهرش تنها شبها میل به همخوابگي پیدا 

 مي کند و چنین کاری را در

تاریكي مطلق انجام مي دهد، یا اگر در این اوقات میسر نباشد، صبحهای زود، پیش از نخستین نغمه 

 سرایي پرندگان بامدادی. او در

 :هار مي داشتاین مورد اظ

 .ـ تنها در همین دو موقع لذت دارد که آدم لباسهایش را در آورد و دوباره بپوشد

با این حساب، رایحه لباسهای دکتر مي توانست متعلق به زن دیگری باشد که در هنگام عیادت 

 خوونال از بیمارانش در خانه آنها، یا

کردن با دوستانش به او منتقل مي شود. در فواصل بیكاری میان رفتن به سینما یا شطرنج بازی 

 فرمینا دازا نمي توانست به راحتي

دالیلي را که در ذهن داشت، مورد تأیید قرار دهد. همچنین از دسته زناني نبود که شوهرش را تعقیب 
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 کند و دریابد به کجا مي رود و

بیماران سوءظن داشت.  با چه کساني معاشرت دارد. بیشتر از همه، به عیادتهای عصر هنگام دکتر از

 بررسي امكان رابطه شوهرش

با بیماران، زیاد مشكل نبود، زیرا او برای هر یك از آنها پرونده ای جداگانه داشت که از نخستین 

 لحظه حضور بر بالین بیمار، تا

هنگام شمارش آخرین نفسهای او، همه چیز را یادداشت مي کرد و حتي مسؤولیت امضای جواز دفن 

 ر عهده مي گرفت ورا هم ب

برای شادماني روح فرد متوفي، دعا مي خواند و همین دعاها را هم مي نوشت و در پرونده قرار مي 

 .داد

تا سه هقته پس از کشف آن رایحه ناشناس، فرمینا دازا دیگر چنان بویي را از لباسهای شوهرش 

 استشمام نكرد، ولي روزی ناگهان

و به شدت تكان خورد. چند روز متوالي بر شدت این رایحه افزوده دوباره همان رایحه را احساس کرد 

 شد و این شدت به ویژه روز

یكشنبه که همه در خانه بودند و دکتر حتي لحظه ای از نظر همسرش دور نشده بود، به حداکثر 

 .رسید

 ار دکتر اوربینودر بعد از ظهر یكي از همان روزها، فرمینا دازا به گونه ای بي سابقه، ناگهان به اتاق ک

 وارد شد. خودش هم نمي

دانست چگونه به این فكر افتاد یا به خود اجازه داد که در آنجا حضور یابد و با استفاده از یك ذره 

 بین، یادداشتهای شوهرش را در

پرونده های بیماران مختلف بخواند. برای نخستین بار به آن اتاق وارد شده بود. اتاقي پر از کتابهای 

 ی جلد چرمي و عكسهایدارا

مربوط به امور پزشكي، تقدیرنامه های دوران تحصیل، و خنجرهایي با دسته های کنده کاری شده 

 مربوط به گذشته بود. در واقع

خلوتكده ای پر رمز و راز به حساب مي آمد که فرمینا دازا همواره آرزو مي کرد چنین مكاني را در 

 اختیار داشته باشد تا بتواند با

هرش به راحتي در آنجا ارتباط کالمي و جسمي برقرار کند. فرمینا همیشه آن اتاق را دست شو

 نیافتني و بیگانه مي یافت و احساس

مي کرد مناسبتي با زني همچون او ندارد.تصور مي کرد حق ندارد به آنجا سر بزند، چه رسد به اینكه 

 آن را مورد تفتیش قرار دهد و
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ربینو سر در بیاورد. به هر حال، در اتاق کار حضور داشت و به دنبال کشف از کارهای خصوصي دکتر او

 حقیقتي بود که او را نگران و

بي تاب مي کرد . بنابراین چاره ای نداشت جز اینكه به کنجكاوی یا تفتیش ادامه بدهد تا به آنچه مي 

 خواهد ، برسد. تمایل، بسیار

 .تحت تأثیر قرار مي دادشدیدتر از غرورش بود و وقار او را به شدت 

فرمینا دازا نمي دانست به چه نتیجه ای خواهد رسید. بیماران شوهرش، همیشه حریمي غیر قابل 

 دسترسي داشتند، مگر اینكه از

دوستان و آشنایان خودش به حساب مي آمدند. اغلب بیماران افرادی ناشناس بودند که دکتر، آنان را 

 نه از روی چهره، بلكه به

ردهایشان مي شناخت. این افراد نه به خاطر رنگ چشم یا میزان تپش قلب، بلكه با توجه به خاطر د

 اندازه ریه ها، رنگ زبان، میزان

خون در ادرار، و هذیانهای شبانه روزی برای پزشك ارزش داشتند. همه آنها به طبابت خوونال اوربینو 

 ایمان داشتند و مي دانستند

هارتهای او بستگي دارد، هر چند گاهي نیز به مرحله ای مي رسیدند که که نجات جانشان، تنها به م

 مجبور بودند از زبان دکتر

 ». آرام باش، خداوند در انتظار دیدار تو به سر مي برد« بشنوند: 

فرمینا دازا پس از دو ساعت جستجو، بدون اینكه سرنخي پیدا کند ، با احساس شرم از انجام دادن 

 ، از اتاقچنین کار ناشایستي

 .بیرون آمد

روزهای بعد، فرمینا در حالي که همچنان نا آرام و نگران مي نمود، به تدریج متوجه دگرگونیهای تازه 

 ای در شوهرش شد. دکتر بر

سر میز غذا کم اشتها و در بستر، بهانه گیر و بد اخالق بود. به پرسشهای مطرح شده چنان طعنه آمیز 

 پاسخ مي داد که دیگر کسي

ي توانست بگوید همان مرد خوش خلق سابق است. در واقع همچون شیری اسیر در قفسي کوچك نم

 .بود

فرمینا دازا برای نخستین بار در طول زندگي زناشویي، به یاد لحظاتي افتاد که شوهرش دیرتر از حد 

 معمول به خانه مي آمد و این

کننده به واقعیت دست یابد، چنان  دیر آمدن، تداوم داشت. هر گاه مي کوشید با پرسشهای گمراه

 پاسخهایي مي شنید که بر میزان
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نگراني و سوء ظن او مي افزود و آزرده خاطر مي شد. شبي هراسان از خواب پرید و مشاهده کرد که 

 دکتر با حالتي پر از نفرت و

ن نوجواني به کینه به او مي نگرد. فرمینا دازا نظیر آن صحنه را به یاد مي آورد که کابوسي در دورا

 سراغش آمده بود. همان شبي که

در خواب دید فلورنتینو آریزا به کنار بسترش آمده است. البته در آن کابوس، فلورنتینو نگاهي 

 عاشقانه داشت، نه نفرت آمیز. عالوه

بر آن، این بار کابوس نمي دید، بلكه شوهرش واقعاً در کنار بستر حضور داشت و در ساعت دو نیمه 

 .به او خیره مي نگریستشب ، 

صبح روز بعد که فرمینا دازا دلیل آن رفتار را از دکتر پرسید، خوونال غلتي در بستر زد، سرش را بر 

 :بالش فشرد و گفت

 !ـ خواب دیده ای

پس از آن شب نیز تا چند روز، فرمینا دازا به هیچ نتیجه ای دست نیافت و نتوانست آنچه را جستجو 

 احساس ميمي کرد، پیدا کند. 

کرد به زودی دچار جنون خواهد شد. طولي نكشید که متوجه شد در هفته های گذشته، دکتر اوربینو 

 در مراسم مذهبي و عبادتهای

روزهای یكشنبه شرکت نداشته است. دلیل عدم حضور او را پرسید، ولي پاسخي که دریافت کرد، 

 مبهم بود و بیشتر بر سوء ظن او

ی نداشت که رویدادی ناخوشایند شكل گرفته است، زیرا شوهرش از هشت اضافه کرد. دیگر تردید

 سالگي به بعد، هرگز از شرکت

در چنین مراسمي، خودداری نكرده بود. احساس مي کرد دکتر آلوده به گناه شده و هر لحظه بیشتر 

 در گردابي که برای خود

گار قصد نداشت حتي نزد درست کرده است، فرو مي رود و گناهان بیشتری مرتكب مي شود. ان

 کشیش یا اسقف برود و اعتراف و

توبه کند. فرمینا دازا هرگز انتظار نداشت روزی دچار درد و رنجي شود که عشق او را به مخاطره 

 بیندازد، ولي ناگهان خود را گرفتار

 ، اینچنان مصیبتي مي دید که رهایي از آن برایش دشوار مي نمود. تنها چاره ای که به نظرش رسید

 بود که آشیانه ماری زهر دار را

 .بسوزاند و خاکستر به دست آمده را به خاك بسپارد

بعد از ظهر روزی که فرمینا دازا روی ایوان نشسته و به دوختن جوراب مشغول بود و شوهرش هم 
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 مثل هر روز پس از خواب

ا روی پیشاني باال زد و با نیمروزی، کتاب مي خواند، ناگهان کار دوختن را کنار گذاشت، عینكش را ت

 لحني عاری از هر نوع تندخویي،

 :گفت

 !ـ دکتر

خوونال که مستغرق در مطالعه رمان مشهوری مربوط به دوران گذشته بود، بدون برداشتن سر از روی 

 :کتاب، گفت

 !ـ بله

 :فرمینا گفت

 !ـ سرت را باال بگیر و مرا نگاه کن

ر عینكش نمي توانست به خوبي همسرش را ببیند. دلش هم دکتر همان کار را کرد. از پشت شیشه تا

 نمي خواست عینك مطالعه را

 :از چشم بردارد و متوجه خشمي بشود که در نگاه فرمینا دازا احساس مي شد. تنها پرسید

 ـ چه شده؟

 :زن پاسخ داد

 !ـ بهتر از من مي داني

اشت و به دوختن جورابها ادامه پس از بر زبان راندن این عبارت، عینك خود را روی چشمانش گذ

 داد. دکتر خوونال اوربینو دریافت

که دیگر دوران نگراني به پایان رسیده است، ولي پیش بیني او درست نبود. نسیمي که قلب او را 

 نوازش مي داد، پیش درآمد طوفان

به خانه او آمده شدیدی بود که درونش را به لرزه در مي آورد. انگار روح خانم باربارا لینچ سرانجام 

 .بود

دکتر خوونال اوربینو در حدود چهار ماه پیش، با آن زن در بیمارستان میزری کوردیا، هنگامي که در 

 انتظار نوبت معاینه به سر مي

برد، آشنا شد و همان لحظه دریافت که در زندگي زناشویي او، گسستگي شگرفي روی داده است. 

 باربارا زني بلند قامت، سیه چرده،

خوش لباس، و زیبا بود . کالهي بر سر داشت که بر چشمانش سایه مي انداخت. آن روز که در زندگي 

 دکتر ظاهر شد، پیراهني سرخ

با ژاکتي سفید و خالدار بر تن داشت. زیبایي او به ویژه در مقایسه با سایر زنان حاضر در آنجا، بي 
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 نظیر بود. دکتر اوربینو به ندرت

در بیمارستان مي پرداخت، زیرا فرصتي برای این کار نداشت، ولي هر گاه به آنجا  به معاینه بیمارانش

 سر مي زد، اگر بیماری حضور

مي یافت او را معاینه مي کرد تا به شاگردانش نشان دهد مهمترین کار پزشك که تأثیری بیشتر از 

 دارو و درمان دارد، همانا

هنگامي که نوبت به خانم زیبای دو رگه رسید، تشخیص درست و به موقع بیماری است. بنابراین 

 خوونال اوربینو، از همه مهارتهایش

استفاده کرد تا ضمن معاینه بیمار و تشخیص درست نوع بیماری، شاگردانش متوجه رفتار و 

 نگاههایش که اتفاقي و گذرا هم نبودند،

بگیرد، از روی یادداشتهای  نشوند. با استفاده از هوش ذاتي، نشاني خانه زن را بدون اینكه از او

 موجود در پرونده به ذهن سپرد و

پس از معاینه آخرین بیمار، از بیمارستان بیرون آمد، سوار بر کالسكه شد و به کالسكه ران دستور 

 داد به همان نشاني برود. زن روی

 .ایوان خانه نشسته بود و از استنشاق هوای تازه و خنك، لذت مي برد

ونه ای واقعي از منازل ساخته شده به سبك مرسوم در آنتیل به حساب مي آمد. همه خانه باربارا، نم

 جای آن، حتي شیروانیهایش، به

رنگ زرد در آمده بود. گلدان ها و گلهای بسیار زیبایي روی دیوارها و ایوان خانه به چشم مي خورد 

 که جلوه خاصي به ظاهر

اق درگاه ورودی خانه روییده بودند. پایه ساختمان مي بخشید. سرخسهای خوشرنگي نیز بر ط

 ساختمان، از چوب بود. شوره زار

ماالکریانزا در کنار خانه قرار داشت. قفسي را در ایوان به دیواره شیرواني آویخته بودند که یك مرغ 

 مقلد در آن به این طرف و آن

 .طرف مي رفت

ها با هیاهوی بسیار بیرون آمدند و ناگهان از مدرسه ای که در آن سوی خیابان قرار داشت، بچه 

 کالسكه ران نیز به منظور اجتناب از

رمیدن اسب، ناگزیر افسار حیوان را محكم کشید. همین حرکت ناگهاني موجب شد باربارا لینچ 

 .متوجه حضور دکتر در آنجا شود

 ....با

سد . بالفاصله دعوت کرد حالتي برای خوونال دست تكان داد که انگار از سالها پیش ، او را مي شنا ..
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 به خانه اش بیاید تا با هم قهوه

ای بنوشند و منتظر رفتن بچه ها و باز شدن راه بمانند . علیرغم اینكه دکتر تمایلي به نوشیدن قهوه 

 نداشت ، ولي دعوت زن را

ین اپذیرفت و به داخل رفت تا به سخنان باربارا گوش دهد . سخناني که مشتاقانه آن را شنید و به 

 کار ادامه داد و خواب راحت از

چشمانش در روزهای بعد ، ربوده شد . حرفهای آرامش بخش زن ، همیشه برایش تازگي داشت و 

 هرگز یكنواخت نمي شد . در

اوایل زندگي زناشویي ، یكي از دوستان دکتر پیش بیني کرده بود در آینده ای نه چندان نزدیك ، 

 گرفتار چنان عشق خواهد شد که

ي تواند اساس خانواده اش را بر هم بریزد . خوونال اوربینو که به پاکي و صداقت خود اطمینان م

 داشت ، این گفته ها را مورد تمسخر

 . قرار داده و به او خندیده بود ، ولي ناگهان خود را گرفتار همان پیش بیني منحوس مي دید

لینچ به حساب مي آمد . فرزند کشیشي  خانم باربارا لینچ تنها فرزند کشیشي به نام جاناتان ب

 سیاهپوست ، پروتستان و الغر اندام

که همواره سوار بر یابو مي شد و به محله فقیر نشین مجاور شوره زار ماال کریانزا مي رفت . موعظه 

 هایش از جانب خدایي بود که

 . دمي نامید تا با خدایي که مي شناخت ، اشتباه نشو "خ  "دکتر اوربینو آن را 

باربارا لینچ به زبان اسپانیایي تسلط داشت ، ولي هرگاه مي خواست عباراتي طویل را در صحبتهایش 

 به کار ببرد ، دچار لكنت مي شد

همین لكنت ها بر میزان جذابیت او به شدت مي افزود . در ماه دسامبر به بیست و هشت سالگي  .

 گام مي گذاشت . چندی پیش از

ردان پدرش به حساب مي آمد ، پس از دو سال زندگي زناشویي تلخ و آزار شوهرش که یكي از شاگ

 دهنده ، جدا شده بود و هیچ

 : انگیزه ای برای تشكیل زندگي تازه در او وجود نداشت . همیشه مي گفت

 . هیچ مونسي جز این مرغ مقلد ندارم-

ری پنهاني و طعنه آمیز تعبیر دکتر اوربینو پریشان تر از آن بود که بخواهد گفته زن را نشانه منظو

 کند . بنابراین نه تنها خود را

برای کاری که انجام مي داد سرزنش نمي کرد ، بلكه آن را موهبتي خدادادی به حساب مي آورد ، هر 

 چند گاهي نیز وجدانش
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 : هشدار مي داد

نگیني برای رهایي شاید این فرصت ، دامي از سوی خداوند باشد که اگر در آن گرفتار شوم ، تاوان س-

 . الزم باشد

به هر حال خوونال تاوربینو پیش از ترك خانه باربارا در مورد بیماری او و معاینه آن روز صحبت کرد . 

 مي دانست هیچ چیز بیماران

را به اندازه حرف زدن در مورد نوع بیماری خاصي که به آن دچار شده اند ، خوشحال و آرام نمي کند 

 ي و. از مشاوره پزشك

تشخیص نشانه هایي که دیده بود ، با باربارا گفتگو کرد و چنان او را تحت تأثیر قرار داد که زن 

 برانگیخته شد تا آنچه را در مورد

بیماری خود مي داند ، بر زبان بیاورد . دکتر نیز در عوض قول داد در ساعت چهار بعد از ظهر روز بعد 

 ، برای معاینه کامل دیگری ،

اید . زن که توانایي پرداخت حق ویزیت نداشت ، دچار نگراني شدیدی شد ، ولي خوونال نزد او بی

 خیلي زود موضوع را فهمید و به او

 . توضیح داد که جای نگراني نیست

ما پزشكان کارهایمان را به گونه ای برنامه ریزی مي کنیم و به مورد اجرا مي گذاریم که در نهایت -

 ، ازهزینه درمان افراد فقیر 

 . طرف افرادی تأمین شود که از طبقات اشرافي و پولدار جامعه به حساب مي آیند

 : آنگاه دفتر یادداشتش را گشود ، قلم به دست گرفت و چنین عبارتي را در آن نوشت

 " ... خانم باربارا لینچ ، منطقه مسكوني شوره زار ماالکریانزا ، روز شنبه ساعت چهار بعد از ظهر "

بعد، هنگامي که فرمینا دازا به اتاق کار شوهرش رفت و این یادداشت را خواند و به پرونده چند ماه 

 مربوط به معاینه ، تشخیص و

درمان مراجعه کرد ، با مشاهده نام زن ، ناگهان تكان خورد و اندیشید باربارا احتماالً از جمله رقاصه 

 های هرزه ای است که معموالً با

وه از نیواورلینز به آن بندر مي آیند و دیگر نمي روند ، ولي پس از کشتیهای مخصوص حمل می

 مشاهده نشاني زن ، حدس زد که

چون سیاهپوست است ، احتماالً از جاماییكا مي آید . به هر حال تردیدی نداشت که چنین زني هرگز 

 نمي تواند توجه شوهرش را به

 . خود جلب کند ، بنابراین خیلي زود او را از یاد برد

دکتر خوونال اوربینو ، ده دقیقه زودتر از موعد مقرر در روز شنبه ، به خانه باربارا لینچ رفت . زن 
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 هنوز خود را آماده پذیرایي از

دکتر نكرده بود . دکتر از زماني که در پاریس مجبور شد در آزمون شفاهي حضور یابد ، تا آن لحظه 

 که باربارا را برای بار دوم

 . هرگز دچار چنین اضطرابي نشده بودمالقات کرد ، 

زن در حالي که زیر پیراهني ابریشمي و نازکي برتن داشت ، روی تشكي برزنتي دراز کشیده بود و 

 بسیار زیبا تر از پیش به نظر مي

رسید . اندامش بسیار چشم نواز بود . پوست تیره ، لثه های خوشرنگ ، دندانهای سفید و گردن 

 اد کهخوش حالتش نشان مي د

فردی سرزنده و پر تحرك است . رایحه خوشي نیز از بدنش به مشام مي رسید . همان رایحه ای که 

 فرمینا دازا از لباسهای شوهرش

استشمام کرده بود . دلیل حضور باربارا لینچ در بیمارستان ، دل درد خفیفي بود که او را رنج مي داد 

 و دکتر نیز در همانجا هشدار

 . ین نشانه های خفیف را هم نباید نادیده گرفتداده بود که هم

این بار دکتر اوربینو نه به منظور درمان بیماری ، بلكه به دلیل کنجكاوی ، به معاینه اندامهای دروني 

 زن مشغول شد و خیلي زود

دریافت که اعضای دروني او نیز همچون اعضای بیروني ، زیبا هستند . موج لذتي که از دست زدن به 

 باربارا به دکتر اوربینوبدن 

دست مي داد ، چنان بود که در آن لحظات تبدیل به مردی ناتوان و در هم شكسته شد . در واقع 

 دیگر دکتر اوربینو ، مشهورترین

 . پزشك ناحیه کاراییب به حساب نمي آمد

، ولي او  خوونال اوربینو به یاد سالهای دوری افتاد که مشابه چنین احساسي را به زن دیگری داشت

 دست دکتر را پس زده و گفته

 : بود

 . آنچه تو مي خواهي شاید به گونه ای دیگر قابل دسترسي باشد ، ولي این طور ، هرگز-

ولي در آن بعد از ظهر زیبا ، باربارا بدون هیچ اعتراضي خود را به دستهای دکتر سپرده بود . زماني 

 هم که متوجه شد پزشك مشهور

 : در آن لحظات نمي اندیشد علم است ، گفتبه تنها چیزی که 

تصور مي کردم چنین رفتاری ، مخالف اصول اخالقي رایجي باشد که پزشكان متعهد به رعایت آنها  -

 شده اند . خوونال اوربینو با
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شنیدن این سخنان ، چنان خیس از عرق شد که انگار او را با لباس در درون حوضي پر آب انداخته 

 صورتش را باباشند . دست و 

 : حوله ای خشك کرد و با لحني آرام گفت

 . اصول اخالقي پزشكي به گونه ای نوشته شده که انگار همه پزشكان از چوب درست شده اند -

 : باربارا گفت

نمي خواهم بگویم حق انجام دادن چنین کاری ندارید ، ولي فكر نمي کنید توجه شما به زني  -

 ، نميسیاهپوست ، و بینوا چون من 

 تواند مناسب باشد ؟

 : دکتر گفت

 . حتي یك لحظه هم نتوانستم تو را فراموش کنم -

این اعتراف تكاندهنده ، ترحم و دلسوزی را به دنبال نداشت ، بلكه موجب خنده ای شیرین شد که بر 

 چهره باربارا لینچ نقش بست

 . و اتاق خواب را همچون پرتوی نوراني ، روشن کرد

اوربینو که از عذاب وجدان و درماندگي آسوده شده بود ، نفسي تازه کرد و زن پاسخ دکتر خوونال 

 : داد

همان لحظه که شما را در بیمارستان دیدم ، متوجه احساستان نسبت به خودم شدم . دکتر اوربینو  -

 باید توضیح بدهم درست است

 ! که فردی سیاهپوست هستم ، ولي احمق نیستم

نبود . زن نمي خواست آلوده شود و غرورش را از دست بدهد . همواره در پي ماجرا به این سادگي 

 یافتن روزنه ای به منظور

دستیابي به عشق بود . مي دانست که شایستگي مواجه شدن با چنین پدیده ای را هم دارد . هرچند 

 به دکتر اوربینو فرصت کافي داد

ي او را به اندازه ای بر نینگیخت که حرمتهای تا اظهار عشق کند و احساسات خود را نشان دهد ، ول

 مقدس دروني را نادیده بگیرد یا

بشكند . در آن روز ، در برابر حرکات احساس برانگیز دکتر ، مقاومتي نشان نداد ، ولي پس از آن مانع 

 پیشروی دکتر شد و حتي

ت ینكه شور و شوق بسیاری داشبرای معاینات بیشتر ، لباسهایش را در نیاورد . خوونال اوربینو نیز با ا

 ، نمي خواست کاری کند که

چنین طعمه ای از دامش رها شود ، بنابراین با همان تذکر نخست زن ، بر خود مسلط شد و با جدیت 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  319  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

 به معاینه ادامه داد . عقل سلیم

د یا حكم مي کرد باید طعمه را نگه دارد و گاهي به آن دندان بزند ، نه اینكه همه را ناگهان بخور

 . موجبات رهایي آن را فراهم کند

در واقع دکتر اوربینو بسیار ضعیف تر از آن بود که از مرحله لذت بردن از معاینه جلوتر برود ، مرز او 

 . همین بود

کشیش لینچ زندگي مناسب و خوبي نداشت . اغلب اوقات عمرش ، سوار بر یابو مي گذشت که با یك 

 کوله پشتي پر از انجیل ،

ت مربوط به آیین پروتستان ، و خوراکیهای متفرقه مربوط به هر فصل ، به سفر مي رفت و رساال

 ناگهان روزی باز مي گشت که کسي

انتظار نداشت . همین امر ، یكي از نگرانیهای خوونال و باربارا به حساب مي آمد که البته توجیه 

 مناسبي برای آن وجود داشت . ولي

ه در آن سوی خیابان بود . هرچند شاگردان مدرسه درسهایشان را با نگراني مهمتر ، وجود مدرس

 دقت و با صدای بلند مي خواندند ،

ولي نیم نگاهي هم از پنجره های کالس به بیرون مي انداختند و اتفاقاً تنها منظره ای که کامالً در 

 گستره دیدشان قرار داشت ، خانه

ساعت شش صبح باز مي ماند و باربارا لینچ بیرون مي  کشیش لینچ بود . درها و پنجره های خانه از

 آمد تا قفس مرغ مقلد را به

حاشیه شیرواني بیاویزد تا پرنده تنها ، بتواند به صدای دانش آموزان گوش دهد و در از بر کردن 

 . درسهای روزانه آنها ، سهیم باشد

وای زیبا و دلنشین کاراییبي ، دانش آموزان هم متقابالً نغمه سرایي مرغ را مي شنیدند که با ن

 هماهنگ با آنها ، درسهایي را که از بر

کرده بود ، پاسخ مي داد . آنها باربارای جوان را هم مي دیدند که روسری زیبایي به رنگ روشن مي 

 بندد ، کارهای خانه را انجام مي

مذهبي را زمزمه مي  دهد و بعد از ظهر ها روی ایوان مي آید ، روی صندلي مي نشیند ، و سرودهای

 . کند

دکتر اوربینو و باربارا لینچ مجبور بودند در ساعاتي یكدیگر را ببینند که دانش آموزان مدرسه به 

 خانه هایشان رفته باشند . تنها دو

گزینه داشتند : یا دیدار در ساعاتي بین دوازده ظهر تا دو بعد از ظهر که بچه ها برای صرف ناهار مي 

 از ساعت چهار رفتند ؛ یا پس
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بعد از ظهر که مدرسه تعطیل مي شد . البته مورد دوم مناسبتر مي نمود ، زیرا دکتر اوربینو آخرین 

 بیمار خود را نیز عیادت کرده بود

و فرصت داشت که پیش از حضور بر سر میز غذا و صرف شام همراه با افراد خانواده اش ، به مالقات 

 . بیمار زیبایش بشتابد

ر اوربینو ، موقعیت شغلي او بود . دکتر نمي توانست بدون سوار شدن بر کالسكه مشهور مشكل دیگ

 خود به جایي برود و همین

موضوع ممكن بود موجب رسوایي شود ، به ویژه اینكه کالسكه همواره در مقابل خانه هایي که او به 

 آنجا مي رفت ، تا هنگام

نو مي توانست همانند دوستانش که به باشگاه یا کافه مي بازگشت منتظر مي ماند . البته خوونال اوربی

 رفتند ، با پرداخت اندکي پول ،

کالسكه ران را وادار به سكوت کند ، ولي هرگز چنین کاری نمي کرد . طبیعت او این گونه بود که 

 پرداخت حق السكوت و رشوه را

ا لینچ آغاز شد ، کالسكه ران به خود مجاز نمي دانست . همان روزی که ارتباط دکتر اوربینو با باربار

 جرأت داد و پیشنهاد کرد آیا

بهتر نیست او برود و در اطراف چرخي بزند و در زمان مقرر باز گردد ؟ دکتر خوشحال شد ، ولي پاسخ 

 : تندی به او داد

یاید . ب از هنگامي که تو را شناخته ام ، نخستین بار است حرفهایي از دهانت بیرون مي آید که نباید -

 ولي اشكالي ندارد ، این بار

 ... سخنانت را ناشنیده مي گیرم

در چنان شهری هر گاه کالسكه یك پزشك در مقابل خانه ای توقف مي کرد ، دیگر پنهان نگه داشتن 

 بیماری صاحب خانه ، امكان

 : پذیر نبود . بنابراین دکتر در ادامه افزود

 ! نشود تو این پیشنهاد را داده ای و من پذیرفته ام به شرط اینكه کسي در شهر متوجه ... -

به این ترتیب گاهي به کالسكه ران دستور مي داد برود و باز گردد و گاهي در مسافتي مانده به خانه 

 باربارا ، از کالسكه پیاده مي شد

این کار ، اگر فاصله کم بود ، پیاده مي رفت و اگر زیاد بود ، بر درشكه دیگری سوار مي شد . با  .

 انتظار داشت دهان دیگران بسته

شود ، ولي انگار نتیجه بر خالف خواسته دکتر بود . یكي از دالیل لو رفتن ماجرا ، نسخه های دکتر 

 بود که به داروخانه ها مي رفت و
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مسؤوالن داروخانه ها مي توانستند به آساني نام بیمار ، نوع بیماری و نشاني او را دریابند. با این 

 ساب خوونال اوربینو نمي توانستح

امیدوار باشد که ارتباط تا ابد مخفي بماند و حضور کالسكه اش را در مقابل خانه باربارا لینچ طبیعي و 

 . معمولي جلوه دهد

از آن به بعد ، زندگي دکتر اوربینو همچون جهنم شد . خوونال و باربارا در هنگام شوریدگي و در اوج 

 د هرهوسهایشان حاضر بودن

خطری را با دل و جان بپذیرند و به عواقب آن تن در دهند ، ولي پس از پایان کار و خاموش شدن 

 آتش هوس ، متوجه مي شدند با

چه مشكالت عدیده ای مواجه خواهند شد . دکتر در هنگام ورود به خانه باربارا حاضر بود هر قولي 

 بدهد و هر کاری بكند بدون

دیشد ، ولي پس از فروکش کردن تب ، همواره انجام قولهایش را به زماني اینكه به عواقب آنها بین

 دیگر موکول مي کرد ، زیرا یارای

مقابله با مشكالت ناشي از رسوایي نداشت . از طرفي هم مي ترسید مبادا با انجام ندادن به موقع 

 . قولهایش ، زن را از دست بدهد

با او بیفزاید . به چیزی جز باربارا لینچ نمي اندیشید و هر بنابراین مي کوشید بر تعداد دفعات مالقات 

 روز با هیجان و التهاب زیادی

منتظر مي ماند تا لحظه دیدار فرا برسد . همه قرار های خود را فسخ مي کرد تا به این کار برسد . تنها 

 . باربارا او را جذب مي کرد

ظهر به محض اینكه به خانه باربارا لینچ مي علیرغم این تب و تاب و شور و هیجان هر روز بعد از 

 رسید ، آرزو مي کرد رویدادی

شكل بگیرد که بتواند هر چه زودتر از آنجا دور شود . هرگاه به آن محل پا مي گذاشت دچار نگراني 

 شدیدی مي شد و هنگامي که

بچه های  سر پر موی کشیش لینچ را مي دید که در ایوان نشسته است و انجیل مي خواند یا به

 همسایگان آیات مذهبي مي آموزد ،

خوشحال مي شد و نفسي به راحتي مي کشید . از اینكه مجبور نمي شد رسوایي احتمالي را تحمل 

 کند ، احساس آرامش مي یافت و

به سرعت به خانه باز مي گشت ، ولي به محض ورود به خانه ، آتش در دلش شعله ور مي شد و 

 رفتن نزد اشتیاقي جنون آمیز برای

 . باربارا او را در بر مي گرفت و آرزو مي کرد باز هم بعد از ظهر دیگری بیاید
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با تداوم رفت و آمد دکتر ، دیگر موضوع ترس از رسوایي از بین رفت و پس از سه ماه ، بي پروایي به 

 آنجا رسید که باربارا لینچ با

تا آستانه در به استقبال مي آمد .  شنیدن صدای گامهای معشوق یا نزدیك شدن کالسكه مشهور ،

 روزهایي که با دکتر قرار مالقات

داشت بهترین لباسهایش را مي پوشید . دامني بلند با گلهای سرخ و چیندار برتن مي کرد و زیبایي او 

 دو چندان مي شد. هنگامي که

نه زیباییهای  دکتر وارد مي شد ، به اندازه ای هیجان داشت که نه شهامت زن جوان را مي دید و

 ظاهری او را ، در عوض عجله داشت

هر چه زودتر به آنچه مي خواهد دست یابد . در این کار هم هرگز خواسته های زن را مورد توجه قرار 

 نمي داد ، بلكه بالفاصله پس

 از پایان کار ، او را به حال خود مي گذاشت و خسته و نا توان به خانه اش باز مي گشت . همواره گمان

 مي کرد طعم عشق را در مرز

میان مرگ و زندگي احساس کرده است ، در حالي که تنها کاری که انجام مي داد ، تقالیي جسماني 

 بود که هیچ ارتباطي با عشق

واقعي نداشت . همچنین مي کوشید همه کارهایش به موقع به اتمام برسد و هر چه زودتر راهي خانه 

 شود . در راه شرمنده از گناهي

که کرده بود ، خود را سرزنش مي کرد و از اینكه نمي توانست از فرمینا دازا بخواهد که او را ببخشد و 

 پشتش را به دلیل ارتكاب

خیانت داغ کند ، به خود دشنام مي داد . معموالً در خانه چیزی نمي خورد و دعاهایي را زیر لب 

 زمزمه مي کردد که هرگز اعتقادی

مان حال که فرمینا دازا در خانه راه مي رفت و خانه را مرتب مي کرد ، او در به آنها نداشت . در ه

 رختخواب دراز مي کشید و کتابي

را در دست مي گرفت تا نشان دهد که مشغول مطالعه است . آنگاه دچار خیالپردازی مي شد و به 

 گرداب عشق زن سیاهپوست فرو

نجاه دقیقه دامني بلند و ویژه دیوانگان مي رفت که هر روز عصر ، درست در ساعت چهار و پ

 جاماییكایي مي پوشید و در انتظار ورود

 . معشوق مي ماند و همین تصویر ، همواره او را نزد خود فرا مي خواند

در چند سال گذشته ، دکتر به اندازه ای در مورد تواناییهایش اطالعات کسب کرده بود که مي دانست 

 وچه موقعي واقعاً بیمار است 
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چه موقعي احساس بیماری مي کند . کتابهای زیادی در این مورد خوانده و بعضي از نشانه ها را در 

 بیماران خود مشاهده کرده و

شناخته بود . کساني را مي دید که بدون هیچ سابقه ای ناگهان از نشانه هایي حرف مي زنند که انگار 

 آنها را در متون کتابهای

پس از انجام آزمایشهای الزم ، معلوم مي شد همه آن بیماریها خیالي بوده  آموزشي خوانده اند ، ولي

 . اند

یكي از استادان دکتر اوربینو که در بیمارستان السالپتریه ره که بیماریهای کودکان و روشهای درماني 

 آنها را تدریس مي کرد ، طب

ستي معتقد بود که کودکان تنها اطفال را رشته ای کامالً تخصصي و واقعي به حساب مي آورد و به در

 در زماني احساس بیماری مي

کنند که واقعاً بیمار باشند ، زیرا هرگز نه مي خواهند و نه مي توانند با سخنان فریبنده ، پزشك را 

 گول بزنند ، بنابراین همواره از

در دوره ای از  درد هایي مي گویند که به راستي آنها را احساس کرده باشند . در حالي که بزرگساالن

 زندگي خود ، گاهي دچار

بیماریهایي مي شوند که تنها نشانه های آن را شنیده اند . دکتر اوربینو هرگز تصور نمي کرد پزشكي 

 چون خودش با آن همه

معلومات و تجربیات ، دچار توهم شود و خود را بیمار بداند ، یا برعكس ، هرگاه بیمار مي شود ، با 

 شكي ، خود راتوسل به دالیل پز

 . سالم به حساب بیاورد

 : روزی در چهل سالگي در کالس درس با لحني آمیخته به شوخي و جدی به دانشجویان گفت

 . آنچه در زندگي کم دارم ، کسي است که بتواند مرا درك کند -

د ، رولي از زماني که در بندهای دام باربارا لینچ اسیر شد ، دیگر با کسي چنین شوخي هایي نمي ک

 زیرا کسي بود که بتواند او را درك

کند . با این حال ، اغلب دچار توهم مي شد و همان نشانه های بیماران سالخورده را در بدنش 

 احساس مي کرد . ریه هایش را چنان

آشكار مي دید که به راستي گمان مي کرد مي تواند اندازه های آنها را بدون لمس کردن ، بگوید . 

 یش را که همچونصدای کلیه ها

خرخر گریه ها بود ، مي شنید . جای همه غده های درون بدنش را مي دانست . صدای جریان خون در 

 رگهایش به گوشش مي رسید
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گاهي نیمه شب همچون ماهیهای بیرون افتاده ار آب ، از خواب مي پرید و نفسش بند مي آمد .  .

 قلبش به گونه ای مي تپید که هر

داد از کار بیفتد . صدای تپش قلبش را همچون آهنگ گروه موسیقي مدارس ، به لحظه احتمال مي 

 گونه ای مقطع مي شنید . قلبش

ناگهان از تپیدن باز مي ایستاد و بعد ، چون لطف خداوند شامل حالش مي شد ، دوباره به کار مي 

 افتاد . به جای استفاده از روشهای

ي کرد ، ناتواني خود را در نظر مي آورد و دچار جنون مي شد درماني ویژه ای که به بیمارانش توصیه م

 …. باز هم 

مي اندیشید واقعاً به کسي غیر از باربارا نیاز دارد که او را درك کند. در پنجاه و هشت سالگي تنها  ...

 کسي که مي توانست چنین

ت داشتني که همواره در کنار کاری را انجام دهد، فرمینا دازا بود، زني مورد اعتماد، قابل اتكاء و دوس

 او وجدان خود را آرام و راحت

 .مي یافت

همان لحظه ای که فرمینا دازا مطالعه شوهرش را دچار وقفه کرد و از او خواست سرش را باال بگیرد و 

 نگاهش کند، دکتر اوربینو

درك یا باور احساس کرد رازش برمال شده است، ولي نمي دانست چگونه. برای خوونال اوربینو قابل 

 کردني نبود که همسرش بتواند

با بوییدن لباسهایش، اسرار او را آشكار سازد. با این حساب، دیگر در آن شهر کسي نمي توانست 

 رازی داشته باشد و آن را از

سایرین پنهان کند. در همان دوران نخستین تلفنهای ثابت، وارد خانه ها شد و تعداد زیادی از 

 ل سخن چینيخانواده ها به دلی

افرادی بي نام و نشان از هم پاشیدند. تعداد دیگری نیز که از این امر دچار وحشت شده بودند، یا 

 تلفنهایشان را پس دادند، یا هرگز

 .به دنبال تقاضای نصب آنها نرفتند

دکتر اوربینو مي دانست همسرش به اندازه ای به او اعتماد دارد که به سخنان افراد فتنه گر و 

 ناس اهمیتي نمي دهد. در عین حالناش

مي دانست کسي به اندازه کافي شهامت ندارد که خود را معرفي کند و به سخن چیني متوسل شود تا 

 .راز دیگران را آشكار سازد

تنها اندیشه ای که از ذهن دکتر گذشت، همان ترفند کهنه و متداول بود، یعني نوشتن نامه ای از 
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 نطرف فردی ناشناس و انداخت

مخفیانه آن، از زیر در به داخل خانه، با امضای جعلي. این روش مؤثر بود، زیرا عالوه بر پنهان نگه 

 داشتن هویت واقعي نویسنده،

 .اطالعات به دست آمده را حاصل خواست پروردگار جلوه مي داد

مش حسادت در خانه دکتر اوربینو جایي نداشت. در مدت سي سال زندگي مشترك، خوونال به آرا

 موجود در خانواده مباهات مي

کرد. واقعیت هم همین بود. درست همچون چوب کبریتهای سوئدی که جز با تماس با گوگرد 

 قوطیهای خودشان، آتش نمي

گرفتند. به هر حال ، نمي دانست اگر فرمینا دازا با آن شخصیت واال و وقار ذاتي از خیانت شوهرش 

 باخبر شود، چه واکنشي نشان

د. با شنیدن سخن همسرش که گفت سرش را باال بگیرد و به او بنگرد، بدون درنگ همین خواهد دا

 کار را کرد. ولي خیلي زود

متوجه شد که برای پنهان کردن آشوب دروني چاره ای جز این ندارد که سرش را پایین بیندازد و 

 وانمود کند در پیچ و خم رودخانه

اند راه چاره ای بیابد. فرمینا دازا بیشتر از آن حرفي نزد. جزیره الكا سرگردان مانده است و نمي تو

 پس از پایان دوختن جورابها،

سوزن و نخ را در جعبه خیاطي گذاشت و پس از دادن دستورهای الزم جهت پختن شام، برخاست و 

 .به اتاق خواب رفت

حدود  یگر هرگز دردکتر اوربینو به این نتیجه رسید که الزم است تصمیمي ستایش انگیز بگیرد و د

 ساعت پنج بعد از ظهر به دیدار

باربارا لینچ نرود و با این کار همه قول و قرارهای دلفریبي را که در اوج لذت و شادکامي به زن داده 

 بود، زیر پا بگذارد. آخرین

 هدیه ای که باربارا لینچ از دکتر اوربینو گرفت، نیم تاج زیبایي بود که دکتر آن را در کاغذهای

 مخصوص دارو بسته بندی کرد و به

دست راننده درشكه ای داد تا به زن جوان برساند. درشكه چي هرگز متوجه نشد در آن بسته چه 

 .چیزی وجود دارد

پس از آن دکتر خوونال اوربینو دیگر هیچ وقت حتي به صورت تصادفي، باربارا لینچ را ندید. این 

 تصمیم شجاعانه، تأثیر بدی بر

ر گذاشت. بارها در دستشویي خانه خود را حبس کرد و به اندازه ای گریست که به جای زندگي دکت

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  326  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

 اشك، خون از چشمانش جاری

شد. تنها به این شیوه توانست دوران هجران فاجعه بار را تحمل کند. روزی که فرصتي به دست آورد، 

 به جای رفتن به خانه باربارا

ه گناهي که مرتكب شده بود اعتراف و سپس توبه کرد. روز لینچ و مالقات با او، نزد کشیش رفت و ب

 یكشنبه هم در مراسم مذهبي

کلیسا حضور یافت. قلبش شكسته، ولي وجدانش آسوده بود. شاید خردمندانه ترین کاری که مي 

 .توانست انجام دهد، همین بود

ا در مي آورد تا بخوابد، آن شب با خیال راحت و منزه از آلودگیهای حیواني ، در حالي که لباسهایش ر

 با فرمینا دازا در مورد دعاهای

سحرگاه در هنگام دچار شدن به بي خوابي، افسردگي، و همچنین گریه های پنهاني در دستشویي 

 سخن گفت. چنان از اسرار نهاني

ارتباط خود حرف زد که انگار تیره بختیهای دوران سالخوردگي را در ذهن به تصویر مي کشید. 

 که در درونش بر پا شدهآشوبي 

بود، چنان او را تحت فشار قرار مي داد که تنها دو راه برای گریز از آن مي شناخت: یا درددل با کسي 

 که او را درك کند، یا

رسواشدن در جمع. به این ترتیب، پس از اعتراف به گناهان نزد کشیش و درددل با فرمینا دازا، به 

 چنان آسایشي دست یافت که

 .خود را در آب مقدس عشق زندگي زناشویي شسته بودانگار 

فرمینا دازا در حالي که با شكیبایي به اعترافات شوهرش گوش مي داد، لباسهای او را یكي یكي مي 

 گرفت، مي بویید و بدون اینكه

دستهایش بلرزد یا چهره اش تغییر کند، در سبد لباسهای شستني مي انداخت. آن شب ، رایحه سوء 

 گیز را از لباسهای دکترظن بران

 .خوونال اوربینو، استشمام نكرد. البته برایش فرقي نمي کرد

پیش از اینكه دکتر وارد بستر شود، در کنار تختخواب زانو زد و ماجرای دوران آشفتگي و آلوده به 

 گناهش را با لحني بغض آلود، با

 :این عبارت پایان داد

 .ـ به نظرم مي رسد همین روزها مي میرم

 :زن در پاسخ به این گفته، بدون اینكه پلك بر هم بزند، با خونسردی و به آرامي گفت

ـ بهترین اتفاقي که مي تواند بیفتد، همین است. چون به این ترتیب، هم من به آرامش مي رسم، هم 
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 .تو

اظهار  سالها پیش از آن در هنگام شیوع بیماری مرگ آور وبا، دکتر اوربینو در مورد مرگ همین گونه

 نظر کرده و همین جواب را از

فرمینا دازا شنیده بود. پاسخي کوبنده و بي رحمانه. خوونال اوربینو، چنین پاسخهایي را حاصل 

 نیروی ذاتي زنان در نشان دادن

سنگدلي مي دانست. نیرویي با همان شدت که زمین برای چرخیدن به دور خورشید دارد. در واقع 

 انستدکتر در آن دوران نمي د

که خشونت همسرش، تنها برای پنهان نگه داشتن هراس او از احتمال از دست دادن شوهرش است. 

 با این حال، فرمینا دازا در آن

شب، واقعاً خواستار از دست دادن شوهرش است. چنین خواسته ای، دکتر را به شدت تكان داد. 

 لحظاتي بعد صدای هق هق گریه

ار حیرت کرد، زیرا مي دانست زني همچون فرمینا به خاطر هر همسرش به گوش رسید و او را دچ

 مصیبتي نمي گرید، بلكه تنها

هنگامي گریه سر مي دهد که از شدت خشم، توان از کف داده باشد، به ویژه اگر احساس کند در 

 امری مقصد است. البته در آن

ش افزوده مي شد. شعله حالت نیز هر چه بیشتر مي گریست، به جای آرامش یافتن، بر میزان خشم

 ور شدن آتش خشم او نیز از

 .احساس گناه بود و در نتیجه نمي توانست از فرو ریختن اشكهایش جلوگیری کند

در آن لحظات دکتر اوربینو قدرت دلداری دادن به همسرش نداشت، به خوبي مي دانست که آرام 

 کردن زني چون فرمینا دازا،

است که نیزه ای در پهلویش فرو کرده باشند. در ضمن نمي  بسیار سخت تر از آرام کردن ببری

 توانست به همسرش بگوید که

 .ریشه تیره روزی برای همیشه کنده شده و دیگر حتي در ذهنش نیز اثری از آن بر جای نمانده است

به دلیل خستگي جسماني مدتي به خواب رفت، ولي پس از اینكه چشم گشود، فرمینا را زیر نور 

 شن کنار بستر مشاهده کردچراغ رو

که بدون اشك ریختن، دراز کشیده و چشمانش باز است. معلوم بود که در آن مدت، دگرگوني تازه ای 

 در همسرش ایجاد شده

است، دگرگوني دروني و احتماالً خطرناك. احساسي که با گذشت زمان، ته نشین و با ضربه ای 

 ناگهاني، که از حسادت زنانه نشأت
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وشان شده بود. به نظر مي رسید در همان شب، ناگهان پیر شده است. دکتر از مشاهده مي گرفت خر

 آن همه چین و چروك در

چهره و موهای خاکستری در سر همسرش، چنان دچار نگراني و وحشت شد که چاره ای نداشت جز 

 اینكه بر خود فشار بیاورد و به

 .حي نیاز به استراحت دارد و باید بخوابدفرمینا دازا توصیه کند که به دلیل خستگي جسمي و رو

ساعت از دو نیمه شب گذشته بود . فرمینا دازا بدون اینكه نگاهي به شوهرش بیندازد، با لحني آرام و 

 صدایي بدون لرزش ناشي از

 :خشم و ناراحتي، گفت

 !ـ من حق دارم او را بشناسم

زبان بیاورد . پس از آن، باز هم احساس همین جمله کافي بود تا خوونال اوربینو همه حقایق را بر 

 راحتي و سبكي کرد، انگار باری به

سنگیني دنیا را از روی شانه هایش برداشته بودند. به این نتیجه رسیده بود که فرمینا دازا از 

 رویدادهای همه آن روزها آگاه شده

ع آن زن چیزی در مورد است و تنها مي خواهد ماجرای واقعي را از زبان شوهرش بشنود. ولي در واق

 اصل ماجرا نمي دانست، زیرا

هر گاه دکتر به تعریف ماجرا مشغول مي شد، او یا در دل، یا آشكارا چنان مي گریست که نمي 

 توانست به درستي رویدادها را درك

کند. اشكهای زن، چنان داغ بود که زندگي دکتر را مي سوزاند، زیرا مرد نتوانسته بود مطابق میل 

 ش رفتاری جوانمردانههمسر

داشته باشد. فرمینا دازا از او توقع داشت به گونه ای زندگي کند که بتواند در آن سن و سال، با 

 وجدان راحت سوگند بخورد که تا

آن لحظه گامي غیر معمول و گناهكارانه در زندگي برنداشته و همواره به همسرش وفادار مانده است. 

 بتواند سایر مردان را که به

همسرانشان خیانت مي کنند مورد سرزنش قرار دهد و کساني را که با آبروی خانوادگي خود بازی مي 

 .کنند، نفرین کند

لحظه ای که خوونال گفت نزد کشیش رفته و اعتراف و توبه کرده است، فرمینا چنان خشمگین شد 

 که دکتر ترسید ناگهان چشمان

ز همان دوراني که به مدرسه مذهبي مي رفت، دریافته بود همسرش از کاسه بیرون بیاید. فرمینا دازا ا

 کساني به کلیسا مي روند و
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اعتراف و توبه مي کنند که تقوا را در خود خفه کرده اند و چه زن و چه مرد به خانواده خود زخمهایي 

 وارد مي سازند که هرگز التیام

است. به همین دلیل پس از شنیدن  نمي یابد، ولي پس از اعتراف خیال مي کنند گناهانشان پاك شده

 :سخنان دکتر، به او گفت

ـ حاال که همه چیز را به کشیش و من گفته ای، البد به بازار مي روی و به مارگیرها هم اطالع مي 

 .دهي

برای فرمینا دازا پایان راه فرا رسیده بود. مي دانست مدت زیادی پیش از اعترافات شوهرش، آبرو و 

 نها بر بادشرافت خانوادگي آ

رفته و رسوایي آنها نقل محافل و مجالس است. تردیدی نداشت که طعنه های موجود در سخنان 

 مردم، به اندازه ای کوبنده مي شود

که تحمل آن، بسیار سخت تر از استقامت در برابر درد ناشي از شنیدن سرگذشت خیانت بار 

 شوهرش خواهد بود. آنچه بیشتر از

 !ج مي داد، رنگ سیاه پوست آن زن بود، زني سیاه پوستسایر موارد او را رن

 :دکتر گفته او را اصالح کرد

 !ـ زني دو رگه

دیگر فرصتي برای اصالح گفته های زن یا درست بر زبان آوردن جمله ها نمانده بود. فرمینا دازا تصور 

 مي کرد پایان دنیا فرا رسیده

 :است. با این حساب، با لحني تند پاسخ داد

 .ر چه تفاوتي دارد؟ حاال فهمیدم آن رایحه مربوط به زني سیه چرده بودـ مگ

این سخنان دوشنبه نیمه شب بر زبان فرمینا دازا جاری شد و در ساعت هفت بعد از ظهر جمعه همان 

 هفته، زن چمداني برداشت،

ت تا دست دختر خوانده اش را که دختر مستخدمه اش بود گرفت، و پارچه ای توری بر سر انداخ

 چهره اش را بپوشاند و کسي

نتواند در مورد او و شوهرش بدگویي کند. آنگاه به بارانداز رفت، سوار بر کشتي شد و به سوی سان 

 .خوان دالسیه ناگا حرکت کرد

پس از سه روز مجادله سخت، دکتر اوربینو و فرمینا دازا توافق کردند مدتي نامعلوم ، از یكدیگر دور 

 ه کرد کهباشند. دکتر توصی

 .همسرش به مزرعه هیلده براندا برود و در آنجا اقامت کند و فرمینا هم پذیرفته بود

دکتر برای بدرقه همسرش به بارانداز نرفت. فرزندان آنها که تصور مي کردند مادرشان به منظور 
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 استراحت به مسافرت مي رود، به

و لذت ببرد. خوونال اوربینو اوضاع را به او توصیه مي کردند هر چه مي تواند بیشتر در آنجا بماند 

 گونه ای جلوه داد که کسي نتواند

سخني ناروا به زبان بیاورد یا افكار نادرستي در ذهن بپروراند. هوشیاری دکتر در طراحي نقشه بي 

 اندازه ماهرانه بود. اگر فلورنتینو

ان کشف واقعیت، بلكه به این آریزا موفق به دریافت اطالعات از کسي نشد، نه به دلیل نداشتن امك

 دلیل بود که سرنخي برای

 .دستیابي به اطالعات نبود

خوونال اوربینو تردیدی نداشت که خشم زن پس از مدتي نه چندان طوالني، فرو خواهد نشست و به 

 خانه باز خواهد گشت. فرمینا

نشست و با این باور از  دازا نیز مطمئن بود خشمي پایان ناپذیر در سینه دارد که هرگز فرو نخواهد

 .آنجا رفت که دیگر باز نگردد

فرمینا دازا خیلي زود متوجه شد تصمیم قاطعانه ای که برای رفتن به مسافرت اتخاذ کرده، بیشتر از 

 اینكه نتیجه خشم و آزردگي

باشد، به خاطر دلتنگي بوده است. پس از سفر ماه عسل، چند بار دیگر هم به اروپا رفته و احساس 

 رده بود پهنه دریا مي تواندک

آرامش زیادی به او ببخشد. زني دنیا دیده و آشنا به آداب و رسوم زندگي امروزی بود و مي توانست 

 از مواهب معاشرت با طبقات

گوناگون مردم لذت ببرد. ولي پس از سفر نیمه کاره با بالون، دیگر از شهر و کشورش خارج نشده و به 

 هجایي نرفته بود. به ویژ

دلش مي خواست به مزرعه دختر دایي خود هیلده براندا در سان خوان دالسیه ناگا برود. او تصور مي 

 کرد فضایي در آنجا وجود

دارد که مي تواند موجب فراموش کردن همه رنجهای دوران زندگي زناشویي باشد، ولي واقعیت این 

 بود که حضور در سرزمین

ر و ریشه دارتر از آن بود که فكر مي کرد. شاید به همین مادری و زادگاهش احساسي بسیار ژرفت

 دلیل امیدوار بود که حضور در آن

 .ناحیه بتواند روحیه از دست رفته را به او باز گرداند

پس از اینكه فرمینا دازا با مستخدمه اش در سان خوان دالسیه ناگا از کشتي پیاده شد، همان آواهای 

 آشنا را ، علیرغم دگرگونیهای
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بسیاری که در آن سرزمین روی داده بود، شنید و همه چیز را دلپذیر یافت. فرماندار که مي دانست 

 فرمینا دازا به آن شهر مي آید،

از او خواست در صورت تمایل، پیش از عزیمت به سوی سان پدرو آلخاندریو ، سوار بر کالسكه ای دو 

 نفره شود و همراه با او

صلي فرمینا دازا از رفتن به سان پدرو آلخاندریو، مشاهده تابوت ناجي گردشي در شهر بكنند. قصد ا

 کشور بود. مي خواست ببیند آیا

 .درست مي گویند که به اندازه تابوت یك کودك است، یا نه

در کرختي ساعت دو بعد از ظهر، فرمینا دازا از خیابانهایي در شهر زادگاهش گذشت که شباهت 

 .شتندزیادی به ساحل شني دریا دا

خانه های با شكوه ساخته شده به سبك پرتغالي با پنجره های برنزی و نشانه های اصالت خانوادگي بر 

 باالی آنها حكاکي شده بود و

محلي که مادرش در نخستین ماههای ازدواج به فرزندان خانواده های ثروتمند شهر، درس پیانو مي 

 داد و آنها را به نواختن قطعات

مي ساخت، آهنگهایي که بارها نواخته مي شد، ولي هرگز نتیجه مطلوب به دست نمي اندوهبار وادار 

 .آمد، مورد بازدید قرار داد

میدان اصلي قدیمي و فراموش شده را دید که در خاك بي حاصل آن، حتي یك درخت هم نروییده 

 بود. درشكه چیهایي را دید که

ایستاده، چرت مي زدند. قطار زرد رنگ سان پدرو کاله بر سر داشتند و در کنار اسبهایشان به حالت 

 آلخاندریو را دید و زیباترین

خانه شهر را مشاهده کرد که در کنار کلیسا قرار داشت و سنگهای سبز رنگ سر در آن که شبیه 

 نمای ظاهری صومعه های قدیمي

تي به یادش مي بود. به پنجره اتاق خوابي نگریست که در سالهای دور، یعني در دوراني که به سخ

 آمد، آلوارز در آن به دنیا آمده

بود. عمه اسكوالستیكا را به یاد آورد که چندین سال همه مناطقي را که مي شناخت، زیر و رو کرد و 

 او را نیافت. بالفاصله هم به یاد

د. را در ذهنش به تصویر کشی» او « روزهایي افتاد که همراه با عمه اش به مدرسه مي رفت و ناگهان 

 بله، خودش بود. فلورنتینو

 .آریزا، در حالي که کتابي روی زانوانش قرار داشت، و مطالعه مي کرد

باز هم به گردش در شهر ادامه دادند، ولي فرمینا دازا نتوانست خانه نیاکانش را پیدا کند. در جایي که 
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 تصور مي کرد همان خانه قرار

ن سوی خیابان، روسپیان بر در خانه هایشان ، در داشته باشد، آغل خوك به چشم مي خورد و در آ

 هم شكسته و خواب آلود، در

انتظار مشتری یا دست کم دریافت نامه ای از زادگاهشان که حتماً در مناطقي دور واقع شده بود، 

 نشسته بودند. نه، این شهر نمي

 .توانست همان شهر سالهای گذشته باشد

یمي از چهره اش را با روسری پوشاند. نه از آن جهت که شناخته با آغاز گردش در شهر، فرمینا دازا ن

 نشود، زیرا در آن شهر

متفاوت با گذشته، واقعاً کسي او را نمي شناخت، بلكه از اجساد پراکنده در اغلب خیابانها که به 

 .تدریج بو مي گرفتند مي ترسید

 .جنازه هایي که زیر نور و گرمای شدید خورشید، فاسد مي شدند

 :رماندار گفتف

 .!..ـ همه این مردم، به علت ابتال به وبا مرده اند

فرمینا دازا مي دانست که اجساد متعلق به وبا زدگان است، زیرا دهانشان را با آهك پر کرده بودند، 

 ولي پشت گردن هیچ یك از

 .آنها، جای ضربه دیده نمي شد

تنها نه فرسنگ فاصله بود، ولي قطار زرد  از سان خوان دالسیه ناگا تا مزارع سان پدرو آلخاندریو

 رنگ این مسافت را یك روز تمام

در راه بود، زیرا لكوموتیوران همه مسافران را مي شناخت و به خاطر آنان توقفهای متعددی داشت. 

 کساني که پاهایشان از شدت

ر بتوانند دخستگي و بي تحرکي ورم مي کرد، به نوبت تقاضا مي کردند قطار مدتي توقف کند تا 

 ساحل یا مزارع زیبای موز راه بروند،

یا در آب دریا غوطه ور شوند و خستگي از تن به در کنند. تعدادی از مسافران نیز گرسنه مي شدند و 

 پس از توقف قطار به سراغ

 .گاوهای سرگردان در مزارع مي رفتند، شیر آنها را مي دوشیدند و مي خوردند

دن به مقصد هم دچار وحشت و هراس بود. او که انتظار نداشت با فرمینا دازا حتي پس از رسی

 موضوعي غیر عادی مواجه شود،

ناگهان غافلگیر شده بود. در یكي از مزارع، تابوت ناجي کشور را به شاخه های درخت تمبر هندی 

 آویخته بودند. زن با دو چشم
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ردی قهرمان چون او، بلكه حتي برای خود دید که تابوت او همان گونه که مي گفتند، نه تنها برای م

 نوزادی شیرخوار نیز بسیار

کوچك بود. یكي از زائران که اطالعات زیادی در این مورد داشت، معتقد بود که آن تابوت، ساختگي 

 است، زیرا ناجي کشور را در

ن تأثیر زمیني بایر رها کرده بودند و پس از مرگ، کسي او را در تابوت قرار نداد. این رویداد چنا

 شگرفي بر قلب و روح فرمینا دازا

گذاشت که علیرغم تصمیم از پیش اتخاذ شده به منظور بازدید از همه مناطق خاطره انگیز، ناگهان 

 تغییر عقیده داد و به این نتیجه

رسید که بهتر است تنها به خاطراتي که از آن مناطق در ذهن داشت، دلخوش باشد. شاید به همین 

 در این سفر، لذتي رادلیل بود که 

که در مسافرت پیشین به این نواحي برده بود، نبرد. نمي خواست بیشتر از آن دچار دلتنگي و 

 ناراحتي شود. اگر در مواردی به اجبار

گذارش به مناطق خاطره انگیز مي افتاد، نوای آکوردئون، هیاهوی میدان نبرد خروسها و صدای گلوله 

 شانتپانچه ها را که به منظور ن

دادن شادی شلیك مي شدند، مي شنید و لذت مي برد، ولي همچنان چهره اش را با روسری مي 

 پوشاند تا واقعیتها را نبیند و

 .خاطراتش پاك نشود

 ...هر چند عدم مشاهده روستاها و مناطق بین راه، کار مشكلي بود،

لده براندا دختر دایي خود ، ادامه ولي فرمینا دازا این رفتار را تا رسیدن به مزرعه پرورش گاو هی ...

 داد . شبي که به آنجا وارد شده ،

هیلده براندا را ایستاده در خانه ، در انتظار دید . چیزی نمانده بود از شدت حیرت و تعجب ، بیهوش 

 شود ، چون گمان مي کرد

ی شوهر و خودش را در آیینه مي بیند . آن زن هم به دلیل مواجهه با مشكالت زندگي و رفتارها

 فرزندانش ، پیر و از شدت غصه ،

چاق و باد کرده شده بود . فرزندان هیلده براندا ، بسیار نافرمان و گستاخ بودند و شوهرش ، سربازی 

 باز نشسته که حقوق ماهانه

اندکي داشت ، به سختي مي توانست معاش افراد خانواده اش را تأمین کند . هر چند مرد محبوب 

 ه حساب نمي آمد ،هیلده براندا ب

 . ولي بدون تردید شوهری بود که همسرش را مي پرستید
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با این حال ، آثاری از دوران بلوغ ، در چهره و اندام هیلده براندا دیده مي شد . چند روز گذشت تا 

 فرمینا دازا حاضر شد از خانه

برای رفتن به کلیسا به  بیرون بیاید و برای گردش عازم باغها و مزارع اطراف شود . پیش از آن ، جز

 منظور شرکت در مراسم

مذهبي ، از خانه خارج نمي شد . او با نوه های هیلده براندا ، دختر دایي و شریك و غمخوار دوران 

 عاشقي و سرخوشي به کلیسا مي

رفت . نوه های هیلده براندا ، پسراني گاو چران و معموالً سوار بر اسب بودند ، یا دختراني خوش لباس 

 که شباهت زیادی به مادر

بزرگشان در دوران جواني داشتند . آنها همراه با فرمینا سوار بر گاری مي شدند ، ولي تا رسیدن به 

 مقصد ، هرگز نمي نشستند و

 . ایستاده و پیوسته آواز مي خواندند

.  ام داشتفرمینا دازا برای رسیدن به کلیسا ، تنها از میان یك روستا مي گذشت که فلورس دماریا ن

 او در مسافرت پیشین ، تنها به

این دلیل از آنجا دیدن نكرد که احساس مي کرد آن را دوست نخواهد داشت . هرگز گمان نمي کرد 

 روستای جالبي باشد ، ولي پس

از چند بار عبور ، فلورس دماریا را چنان زیبا و دلفریب یافت که حدی بر آن تصور نبود . با این حال ، 

 د سال ، هرگزپس از چن

نتوانست روستا را همان گونه که بود در ذهنش به تصویر بكشد ، بلكه آنجا را همان طور که پیش از 

 دیدن مي اندیشید ، در نظر مي

 . آورد

دکتر خوونال اوربینو پس از دریافت نامه ای از اسقف ریو هاچا با این مضمون که دلیل عدم بازگشت 

 همسرش ، نه نفرت و بیزاری ،

لكه ترس از پایمال شدن غرور است ، تصمیم گرفت برای باز گرداندن او ، به فلورس دماریا و مزرعه ب

 پرورش گاو هیلده براندا

سفر کند . تنها نامه ای برای هیلده براندا نوشت و در آن یادآور شد که هم او و هم فرمینا دازا تمایل 

 زیادی دارند که در شهر

 . ه دهند ، ولي هیچ کس را از مسافرت خود آگاه نكردخودشان به زندگي عادی ادام

در واقع فرمینا دازا نیز تنها به خانه و زندگي و شوهر و فرزندانش مي اندیشید . در ساعت یازده صبح 

 روزی که در آشپز خانه برای
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ه ناهار خوراك بادمجان درست مي کرد ، هیاهوی افراد ، شیهه اسبها و شلیك تیر به آسمان به نشان

 خوش آمد گویي را شنید و

توجهش جلب شد ، ولي صدای نزدیك شدن گامهایي آشنا و لحني مردانه و سرشار از غرور ، او را از 

 شدت هیجان و شادی ، تكان

 : داد . مرد مي گفت

 ! منتظر نمان تا دعوتت کنند ! خودت را برسان -

عت دستهایش را مي شست تا فرصت چیزی نمانده بود از شدت خوشحالي بمیرد . در حالي که به سر

 را از دست ندهد ، زمزمه کرد

: 

خدایا تو چه بخشنده و مهربان هستي ! هرگز این لطف بزرگ را فراموش نمي کنم ، ای خدای خوب  -

 ! من

ناگهان به خود آمد و متوجه شد که آن روز به حمام نرفته و حتي آرایش نكرده است . خوراك 

 ل کرده بودبادمجان چنان او را مشغو

که فرصتي برای این کارها نداشت . نگران بود که چگونه با آن سر و وضع آشفته به استقبال شوهرش 

 برود . مي دانست که ظاهری

بسیار زشت و کثیف دارد . چهره اش به دلیل حضور گاه و بیگاه زیر نور تند خورشید ، سوخته بود و 

 سالخورده تر از پیش و شلخته

. بر هیلده براندا لعنت فرستاد که از آمدن دکتر اوربینو مطلع بوده و به او خبر نداده  به نظر مي رسید

 . است

چاره ای نبود . دستهایش را با پیشبند آشپزی خشك کرد ، تا حدی که فرصت داشت ، دستي به 

 موها و سر و رویش کشید و کوشید

ش شود و اجازه ندهد همه بدنش با همه توان خود را جمع کند تا موفق به مهار احساسات و هیجان

 . دیدن شوهرش به لرزه در آید

آنگاه با گردني افراشته ، چشماني درخشان و چهره ای مصمم ، به راه افتاد . حالتي ستیزه جویانه 

 داشت ، ولي از آنچه سرنوشت

ه برایش رقم زده بود ، سپاسگزاری مي کرد . مي توانست خیلي زود با آسودگي کامل ، به خان

 .بازگردد

هر چند فرمینا دازا سرشار از هیجان و خوشحالي بود ، ولي دکتر خوونال اوربینو ، محبت پیشین را 

 در همسرش ندید . در چهره زن
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، نوعي تلخكامي و در رفتارش نشانه های عذاب به چشم مي خورد . کامالً در هم شكسته و نا امید 

 مي نمود . به نظر مي رسید که

به خانه باشد ، ولي انگار مي خواست با رفتارش از کاری که شوهرش با عشقش انجام  مشتاق بازگشت

 داده و به سراغش آمده بود ،

 . اظهار نارضایتي و او را سرزنش کند

در حدود دو سال از ترك خانه توسط فرمینا دازا مي گذشت که رویدادی نادر شكل گرفت که اگر 

 ترانزیتو آریزا زنده بود ، آن را

به یكي از شوخیهای خداوند نسبت مي داد . فلورنتینو آریزا هرگز به سینما نرفته بود و نمي  هم

 خواست برود . اصوالً این هنر را

دوست نداشت ، ولي لئونا کاسیاني ، شبي او را به سینما دعوت کرد و مرد بدون اعتراض ، پذیرفت که 

 با هم به تماشای فیلمي به نام

اریوهای مشهور اثر گابریل دآنو نز یو ، شاعر مشهور آن دوران بروند . همه مردم کابیریا ، یكي از سن

 در مورد این فیلم تعاریف

بسیاری شنیده و در انتظار نمایش آن بودند . فلورنتینو و لئونا شب نخست نمایش را برای رفتن به 

 سینمای تابستاني دون گالیله ئو

ه آن سینما مي آمدند ، معموالً ترجیح مي دادند به جای دکونته انتخاب کردند . تماشاگراني که ب

 تماشای فیلم ، به آسمان پر ستاره و

درخشان بنگرند و لذت ببرند . واقعاً لذت آنها با مشاهده چنان منظره ای ، بیشتر از دیدن صحنه های 

 عشقبازی در فیلمهای صامت

، به گونه ای که جای سوزن انداختن نبود . آن دوران بود . آن شب افراد زیادی به سینما آمده بودند 

 اغلب حاضران ، افرادی

 . سرشناس و برجسته بودند

لئونا کاسیاني ، محو تماشای فیلم بود ، ولي فلورنتینو آریزا که احساس کسالت مي کرد ، ترجیح داد 

 چرت بزند . نمي دانست چرا

ی زني را شنید که انگار افكار او را خوانده دعوت لئونا را پذیرفته و به سینما آمده است . ناگهان صدا

 بود . زن با صدای بلند و لحني

 : انتقاد آمیز ، اظهار داشت

 ! آه ، خدای من ! چه فیلم مزخرف و کسالت آوری -

زن تنها همین عبارت را بر زبان آورد و دیگر چیزی نگفت ، ولي صدایش به دلیل سكوتي که در 
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 ینمحوطه نمایش حكمفرما بود ، طن

زیادی داشت . در آن هنگام هنوز نواختن پیانو در زمان نمایش فیلمهای صامت ، رایج نبود و تنها 

 صدای یكنواخت و همچون بارش

 . دستگاه نوار گردان به گوش مي رسید

فلورنتینو آریزا در طول زندگي معموالً در لحظاتي خداوند را به یاد مي آورد که واقعاً چاره ای نداشت 

 ر آن ساعت و در حال. ولي د

تماشای فیلم ، علیرغم اینكه وضعیت روحي و جسمي او مناسب بود و هیچ مشكلي نداشت ، در دل 

 . از پروردگار سپاسگزاری کرد

صدای همان زن را شنید که روزی در سالهای دور ، در پارك و در هنگام ریزش برگهای پاییزی بر اثر 

 وزش نسیمي آرام ، به او

 : گفته بود

 ! حاال برو ، ولي تا موقعي که نگفته ام ، رویت را برنگردان -

این صدا را حتي اگر از فاصله بیست فرسنگي زیر زمین هم مي شنید ، بدون لحظه ای تردید ، مي 

 شناخت . فلورنتینو آریزا مي

دانست آن زن در صندلي ردیف پشتي و در کنار شوهری که تقدیر برایش در نظر گرفته ، نشسته 

 ت . مي توانست گرمایاس

نفسهای او را روی پوست گردنش احساس کند به همین دلیل کوشید هوای متبرك اطراف را با 

 تنفسي عمیق ، به درون ریه هایش

ببرد . دیگر الزم نبود به جسد کرم خورده و پوسیده زني بیندیشد که برایش زندگي بخش بود ، بلكه 

 زني زنده و زیبا را در ذهنش

 . مي کشید ، با همان حالتي که نخستین فرزندش را باردار بودبه تصویر 

فلورنتینو آریزا ضرورتي احساس نمي کرد تا چشم از پرده سینما بردارد ، درد و رنج موجود در فیلم 

 را نادیده بگیرد ، و سر

ت و مس برگرداند تا زن رؤیاهایش را ببیند . رایحه آشنا و عشق آفرین بادام تلخ را استشمام مي کرد

 و مدهوش مي شد . براین باور

 . بود که هرگز تا این اندازه به زن دلخواهش نزدیك نبوده است

فیلم به پایان رسید و چراغهای محوطه باز سینمای تابستاني روشن شد . فلورنتینو آریزا مدتي روی 

 صندلي بي حرکت ماند تا همه از

مه های جلیقه اش را بست . ایستاد و با حالتي جای برخیزند . آنگاه از روی صندلي بلند شد و دک
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 آشفته سرش را برگرداند . چهار

فرد با هم مواجه شدند . چنان نزدیك به هم ایستاده بودند که حتي اگر هیچ تمایلي به سالم و احوال 

 پرسي نداشتند ، مجبور بودند

را به خوبي مي شناختند  این کار را بكنند . نخست خوونال اوربینو با لئونا کاسیاني که یكدیگر

 لبخندی رد و بدل کردند ، سپس با

همان حالت تظاهر به بزرگواری ، دست فلورنتینو آریزا را گرفت و فشرد . فرمینا دازا از روی ادب ، و 

 تنها ادب ، به هر دو آنها

 . لبخند زد . لبخندی که تنها نشان دهد آنها را مي شناسد و نیازی نیست شوهرش معرفیشان کند

 لئونا کاسیاني موقرانه و با حالتي

که از ویژگیهای انسانهای دو رگه بود ، پاسخ لبخند او را داد ، ولي فلورنتینو آریزا که همچنان به دلیل 

 آن مالقات غیر منتظره

 . شگفتزده و مبهوت مي نمود ، نمي دانست چه واکنشي باید نشان دهد

شانه ای از بیماری مهلكي که مي گفتند مبتال به آن شده فرمینا دازا شخصیتي متفاوت یافته بود . ن

 است ، یا بیماری دیگری ، هر چند

بي اهمیت ، در او به چشم نمي خورد . همچنان اندامي متناسب و باریك داشت ، ولي از چهره اش به 

 راحتي خوانده مي شد که دو

کرده و بخشي از آن را روی سال گذشته را به دشواری پشت سر گذاشته است . موهایش را کوتاه 

 پیشاني حالت داده بود . این نوع

آرایش ، او را زیباتر نشان مي داد . موهایش دیگر عسلي نبود ، بلكه رنگ برنزی داشت . چشمان 

 کشیده و زیبایش از پشت شیشه

 . عینكي که ویژه زنان سالخورده بود ، به اندازه نیمي از درخشش سابق را هم نداشت

خروج از محوطه سینمای تابستاني ، فلورنتینو آریزا که هنوز هم برخود تسلط نیافته بود ، در هنگام 

 مشاهده کرد که زن برخالف

همیشه ، دست شوهرش را نگرفته است . موضوع دیگری که او را متعجب ساخت ، این بود که زني با 

 آن همه سابقه متانت و وقار ،

مپایي به پا داشت . لحظاتي بعد مشاهده کرد که فرمینا روسری کهنه ای برسر و به جای کفش ، د

 برای گام نهادن روی پله های

خروجي ، ناچار شد دست شوهرش را بگیرد و با این حال چیزی نمانده بود بلغزد و به زمین بیفتد . 

 این امر به شدت فلورنتینو آریزا
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 . را متأثر کرد

ل و بي ثبات دوران سالخوردگي حساسیت زیادی به فلورنتینو آریزا همواره در مورد گامهای متزلز

 خرج مي داد . او در همان دوران

جواني که در پارك کوچك مي نشست و کتاب اشعارش را مطالعه مي کرد ، به تماشای زوجهای 

 سالخورده ای مشغول مي شد که در

ای آینده خود مي عبور از خیابان ، به یكدیگر کمك مي کردند . رفتار آنان را الگویي برای ساله

 . دانست

آن شب و در هنگام نمایش فیلم صامت در سینمای تابستاني ، مرداني هم سن و سال دکتر خوونال 

 اوربینو نیز حضور داشتند که به

خاطر دارا بودن موهای خاکستری ، احترام سایر حاضران را برمي انگیختند . مرداني بذله گو و خوش 

 هبیان که از نظر همه ، به ویژ

زنان ، افرادی سرحال وبرازنده به حساب مي آمدند ، در حالي که همسران آنها ، علیرغم تفاوت سني 

 زیادی که معموالً با هم داشتند

، به اندازه ای ناتوان و خمیده شده بودند که برای جلوگیری از لغزیدن بر روی سایه هایشان ، چاره ای 

 جز چنگ زدن بر بازوان

تند . ولي این دوران دیری نمي پایید ، زیرا چند سال بعد ، مردان به لحظات شوهران خود نمي یاف

 پیری و ناتواني گام مي گذاشتند و

این بار همسرانشان کار حمایت از آنان را بر عهده مي گرفتند ، انگار تبدیل به افرادی نابینا مي شدند 

 و به منظور جلوگیری از سقوط

چاره ای جز توسل به زنان نداشتند . البته همسران عاقل ، برای  در چاه تحقیر کننده سالخوردگي ،

 اینكه شوهرانشان زیاد احساس

حقارت نكنند ، در گوش آنان زمزمه مي کردند که مراقب برداشتن گامهایشان باشند و به آرامي نقشه 

 محلهای خطرناك را برایشان

 : شرح مي دادند

خیابان چاله ای کنده اند . یك گدای بي خانمان در پیاده رو  آنجا سه پله دارد ، نه دو پله ، در وسط -

 . افتاده و انگارمرده

تالش زیادی مي کردند که شوهرانشان را سالم از خیابان بگذرانند . این کار را چنان با دقت انجام مي 

 دادند که انگار آنجا تنها

ه اندازه ای تصویر آینده خود را در گذرگاه موجود در آخرین رودخانه زندگي است . فلورنتینو آریزا ب
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 آینه زندگي این افراد دیده

بود که حتي اندیشه رسیدن به آن سنین ، او را به شدت هراسان مي کرد و از این دوران ، بیشتر از 

 عفریت مرگ مي ترسید . از

یدی به اینكه روزی مجبور شود به بازوی زني تكیه کند و راه برود ، مي دانست هرگز نمي تواند ام

 حضور زني چون فرمینا دازا در

 . کنار خود داشته باشد

مالقات در سینما ، حالت خواب آلودگي فلورنتینو آریزا را که هنگام تماشای فیلم صامت به سراغش 

 آمده و او را وادار به چرت زدن

 انه برساند وکرده بود ، از بدن و چشمانش دور کرد . به جای اینكه لئونا کاسیاني را با درشكه به خ

 خود نیز عازم خانه اش شود ، از

زن خواست با هم در خیابان قدم بزنند و پیاده به خانه بروند . بنابراین در خیابانها سرگردان شدند . 

 صدای برخورد کفشهایشان با

کف پیاده رو طنیني همچون صدای سم اسبها داشت . گاهي از پنجره های نیمه گشوده زمزمه های 

 ی به گوش مي رسید کهعاشقانه ا

از نظر دو رهگذر شبانه ، با توجه به اینكه رازگویي به حساب مي آمد ، بسیار بلند و غیر عادی بود . 

 فلورنتینو آریزا به منظور عدم

افشای اسرار درون ، لبانش را بر هم مي فشرد تا کالمي بر زبان نیاورد و راز عشق نافرجامش را بر مال 

 دو دلدادهنكند . آنها همچون 

قدیمي ، گامهایي هماهنگ بر مي داشتند و در سكوت پیش مي رفتند . لئونا کاسیاني به صحنه های 

 فیلم کابیریا مي اندیشید و

فلورنتینو آریزا نیز بدبختیهای خود را در ذهن مرور مي کرد . مردی در ایوان خانه ای در مجاورت 

 میدان ایستاده بود و آواز مي

نیني گسترده داشت و انگار به گوش همه ساکنان شهر مي رسید . شعری غریبانه خواند . آوایش ط

 : مي خواند

 زماني که ، "

 من از میان ،

 امواج فراوان ،

 موجود بر پهنه ،

 دریایي بي کران ،
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 " ... مي گذشتم

در خیابان سنت آواستون ، درست در لحظه ای که فلورنتینو آریزا الزم بود از لئونا کاسیاني 

 داحافظي کند و او را تنها بگذارد تاخ

وارد خانه اش شود ، ناگهان به جای گفتن شب بخیر ، از زن خواست اجازه دهد به خانه اش وارد شود 

 . و با هم شراب بنوشند

دومین بار بود که درخواستي از لئونا کاسیاني مي کرد که غیر مترقبه بود . بار نخست ، ده سال پیش 

 پاسخ خود را بهبود و لئونا هنوز 

 : یاد مي آورد

 . اگر مي خواهي به داخل خانه بیایي ، باید برای همیشه بماني -

در آن شب فلورنتینو به خانه زن نرفت ، ولي این بار اوضاع تفاوت داشت . دلش مي خواست برود ، 

 . حتي اگر برخالف عزم او باشد

اینكه قولي بگیرد یا شرطي بگذارد ، او را  لحظاتي بعد مرد به شدت دچار شگفتي شد ، زیرا زن بدون

 . به داخل فرا خواند

به این ترتیب بود که در زماني غیر منتظره ، فلورنتینو به خلوتگاه عشقي گام گذاشت که تصور مي 

 کرد پیش از به دنیا آمدن ، نابود

 . شده است

و کار مي کرد و فردی ثروتمند به پدر و مادر لئونا کاسیاني فوت کرده بودند . تنها برادرش در کوراسائ

 حساب مي آمد . به همین

دلیل خانه پدری را به لئونا داده بود تا در آن زندگي کند . سالها پیش ، هنگامي که فلورنتینو آریزا در 

 این اندیشه به سر مي برد که

ند ، روزهای لئونا را به عنوان معشوقه خود بر گزیند ، با جلب رضایت پدر و مادر زن که زنده بود

 یكشنبه به خانه آنها مي رفت و

گاهي تا نیمه شب در کنار او مي ماند . در واقع رابطه مرد با پدر و مادر زن به اندازه ای خوب بود که 

 خانه آنها را چون خانه خودش

مي دانست . ولي آن شب ، پس از تماشای فیلم صامت و ورود به خانه لئونا کاسیاني ، احساس مي 

 اق پذیرایي را از یاد بردهکرد ات

است . انگار وسایل اتاق را جابه جا کرده بودند . تصاویر تازه ای را آویزان بر دیوار مي دید و مي 

 اندیشید آن تغییرات را به عمد

ایجاد کرده اند تا به او نشان دهند هرگز گام به درون آن خانه نگذاشته است . گربه لئونا دیگر او را 
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 . نمي شناخت

 : لبش در هم شكست و گفتق

 ! مرا به یاد نمي آورد -

 : زن در حالي که لیوانهای شراب را آماده مي کرد ، روی به سوی فلورنتینو آریزا برگرداند و گفت

نگران این موضوع نباش . به تو اطمینان مي دهم که گربه ها هرگز کسي را به یاد نمي آورند . این  -

 . اقتضای طبیعتشان است

ار هم روی مبلي نشستند و درباره خودشان حرف زدند . لحظاتي را در سالهای دور به خاطر در کن

 آوردند که در واگن اسبي با هم

آشنا شده بودند . زندگي کاری آنان در دو اتاق جداگانه ، ولي در مجاورت هم مي گذشت . در واقع تا 

 آن شب در مورد چیزی جز

 . کار حرف نزده بودند ، مگر به ندرت

فلورنتینو آریزا در حال گفتگو به آرامي به نوازش کردن زن مشغول شد . رفتاری کامالً ماهرانه و 

 اغفال کننده داشت . لئونا کاسیاني

نه خود را کنار کشید ، و نه عالقه نشان داد . تنها هنگامي مجبور شد واکنش نشان دهد که نزدیك 

 . بود مرز حرمتها درنوردیده شود

 : ، دست فلورنتینو را گرفت ، کف آن را بوسید ، و گفت در آن لحظه

 . مراقب رفتارت باش ! خیلي وقت است مي دانم تو مردی نیستي که من به دنبالش هستم -

لئونا کاسیاني در نوجواني ، در حالي که در بار انداز قدم مي زد ، ناگهان از پشت سر در دستهای 

 مردی مقتدر اسیر شد و محكم روی

ها فرود آمد . تجاوز توأم با خشونت مردی که لئونا هرگز چهره اش را ندید ، چنان دخترك را صخره 

 به هبجان آورد که آرزو مي

کرد همیشه در کنارش بماند و او را به ساحل آرامش برساند . تردیدی نداشت علیرغم ندیدن چهره و 

 نشنیدن صدای مرد ، مي

انبوه بشناسد . از همان روز به بعد ، به همه کساني که اعتمادش تواند به راحتي او را از میان جمعیتي 

 را جلب مي کردند و به

 : سخنانش گوش مي دادند ، مي گفت

اگر روزی با مردی مواجه شدی که در سالهایي بسیار دور در شب پانزدهم اکتبر به دخترك  -

 سیاهپوست و بیچاره ای در بارانداز

 .به او بده تجاوز کرده ، لطفا ً نشاني مرا
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لئونا این سخنان را از روی عادت بر زبان مي آورد . علیرغم تكرار این عبارت ، امیدی به یافتن مرد 

 مقتدر نداشت . فلورنتینو آریزا

 . به همان اندازه این ماجرا را شنیده بود که قایقهایي را در ساعت دو نیمه شب در آب مي دید

بودند . در آن لحظات فلورنتینو آریزا مطمئن شد که مرد  دست کم هر یك سه لیوان مشروب نوشیده

 مورد جستجوی لئونا کاسیاني

 : نیست. از این موضوع بسیار خوشحال شد. در هنگام ترك خانه گفت

 ! آفرین بر تو ماده شیر ! من و تو ببر خطرناکي را از بین بردیم

كه دروغ شرورانه در مورد نقاب روی نه تنها این موضوع در آن شب برمال شد و به نتیجه رسید ، بل

 چهره فرمینا دازا که ویژه

مسلولین بود نیز آشكار شد. بیماری فرمینا ، آرامش زندگي پر تالطم فلورنتینو آزیرا را بر هم زده بود 

 . مي ترسید که زن پیش از

از سینما ،  دکتر بمیرد ، ولي پس از مالقات آن شب ، علیرغم لغزش پای فرمینا دازا در لحظه خروج

 دوباره متقاعد شد که زن زنده

خواهد ماند. البته وحشتي تازه سراپای وجودش را فرا گرفت ، مبادا خودش زودتر از آن دو نفر دار 

 فاني را وداع گوید! سالهای

انتظار و نا امیدی را پشت سر گذاشته بود و به تدریج گام به دنیای بیماری های ناشناخته و متعدد مي 

 که ساده ترین آنها ،گذاشت 

شب ادراری بود. احساس مي کرد لحظات زندگي که زماني شریك غمها و ناراحتي هایش بودند ، 

 دیگر با او همراه نیستند و از هیچ

 .توطئه ای جهت تضعیف او رویگردان نیستند

اشت ، چند سال پیش به میعادگاهي خطرناك رفته بود. پیش از ورود به خانه ای که به آنجا دعوت د

 تصور مي کرد که ورود به آن

غیر ممكن است ، ولي هنگامي که به خانه رسید ، مشاهده کرد که در باز است و لوله های آن را هم 

 تازه رغن کاری کرده اند تا

بتوانند بدون ایجاد سر و صدا وارد شود. لحظاتي پشت در ایستاد و ناگهان این اندیشه از ذهنش 

 يگذشت که اگر در بستر زن

شوهردار بمیرد چه رسوایي بزرگي برای خودش و آن زن ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل ، پشیمان 

 شد و بازگشت . تحت تاثیر

چنین افكار خردمندانه ای به این نتیجه رسید که در صورت مرگ ناگهاني در چنان شرایطي ، دیگر 
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 نمي تواند با زني که از اواخر یك

ر رویاهایش حضور داشته است ، دست در دست یكدیگر ، به آرامي از عرض قرن تا اوایل قرني دیگر د

 خیابانهایي که به مقبره هایي

 .متعدد ختم مي شود بگذرد

فلورنتینو با توجه به معیارهای آن زمان ، مردی سالخورده به حساب مي آمد. هر چند چهره اش 

 نشان نمي داد ، ولي پنجاه و شش

وصر مي شد که چون سالهایي سرشار از عشق داشت ؛ به او خوش سال داشت . شاید اینگونه ت

 گذشته و خوب مانده بود . اصراری

نداشت با جوانتر نشان دادن ظاهرش ، خود را مضحكه دیگران کند . در عین حال جرات هم نمي کرد 

 برای کسي اعتراف کند که به

در خلوت مي گرید . روزگار خاطر پاسخ ردی که در قرني گذشته از زني گرفته است ، همچنان 

 .خوشي برای جوان ماندن نبود

جوانان در آن دوران همان لباسهایي را مي پوشیدند که میانساالن بر تن مي کردند. این کار را 

 بالفاصله پس از بلوغ انجام مي دادند و

بود .  تا آخر عمر دست از این روش بر نمي داشتند. از آن گذشته موضوع شان و مقام هم در میان

 مردان جوان مي کوشیدند از

لباسهای پدربزرگهایشان استفاده کنند و عینك هایي به چشم بزنند که زیاد مناسب سن آنها نبود . 

 به این ترتیب مي خواستند

خودشان را محترم نشان دهند . به محض اینكه به سي سالگي مي رسیدند ، برای راه رفتن عصا به 

 یزدست مي گرفتند ، برای زن ن

تنها دو سن وجود داشت . بیست و دو سالگي برای ازدواج و سن پیردختری و ترشیدگي ابدی برای 

 کساني که از قافله جا مي ماندند

سایر زنان عبارت از مادران ، زنان شوهر دار ، بیوه زنان و مادر بزرگان بودند که تفاوت سني آنها با  .

 .یكدیگر به یك نسل مي رسید

وی چوب ، خطوطي حكاکي مي کردند ، نه برای تعیین سالهایي که زندگي کرده بودند مادر بزرگ ها ر

 ، بلكه برای شمارش سالهای

 . باقیمانده عمرشان

فلورنتینو آزیرا با جسارت و تهور با دامهای سالخوردگي مواجه مي شد. البته از همان دوران جواني 

 مي دانست که پیر جلوه مي کند و
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برایش رقم خورده است که از همان سنین بلوغ به شكل سالخوردگان در آید.  سرنوشت به گونه ای

 نیاز مالي این امر را بزرگنمایي

مي کرد . از جمله اینكه ترانزیتو آزیرا ، لباسهای شوهرش را به جای دور انداختن ، کوتاه مي کرد و به 

 تن فرزندانش مي پوشاند. با

درسه مي رفت ، فراك مي پوشید و هر گاه روی نیمكت مي این حساب ، هنگامي که فلورنتینو به م

 نشست ، دنباله کتش روی زمین

کشیده مي شد . همچنین کاله کشیشها را بر سر مي گذاشت و برای اینكه برایش اندازه باشد ، 

 مقداری پنبه درون آن قرار مي داد ،

پنج سالگي مجبور بود از عینك  هر چند در این حالت نیز ، کاله تا روی گوشهایش پایین مي آمد. از

 طبي استفاده کند ، موهای

سرش سیاه و مثل یال اسب ، زبر بود. درست همانند موهای مادرش. پس از سپری شدن دوران بي 

 ثباتي ناشي از جنگهای داخلي ،

مدارس موظف به رعایت معیارهایي در سطح باال شدند. با این حال ، گاهي نیز بزرگساالني که هنوز 

 یحه باروت از بدنشان به مشامرا

مي رسید ، مستقیما از جبهه های نبرد بر سر کالسهای مدارس عمومي حاضر مي شدند آنان اغلب 

 یونیفرم افسران دشمن را که اسیر

مي کردند ، مي پوشیدند و معموال نشانها ، مدال ها و حتي درجه ها نیز روی لباسها به چشم مي 

 ده ،خورد. این دانش آموزان رزمن

سالحهایشان را نیز در مدرسه همراه داشتند و هرگاه بحثي در مي گرفت یا اختالفي پیش مي آمد ، 

 بدون درنگ به سوی یكدیگر

تیراندازی مي کردند. اگر در درسي نمره کم مي گرفتند ، به روی معلمانشان اسلحه مي کشیدند و او 

 را با تهدید وادار مي ساختند

از همین دانش آموزان سرباز که سي سال داشت و در مدرسه السه تحصیل نمره مناسب بدهد. یكي 

 مي کرد ، همراه با سرهنگ

بازنشسته ای از نیروهای مردمي ، خوان ارمینا ، معاون مدرسه را که در کالس درس دیني گفته بود : 

 خداوند عضو متعصب حزب« 

ذکور خانواده های مشهور . برجسته ای  با گلوله کشته بود. از سوی دیگر فرزندان» محافظه کار است 

 که از هم پاشیده و پراکنده

شده بودند ، معموال لباسهای شاهزادگان قدیمي را مي پوشیدند و عده ای از آنان که دچار فقر شده 
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 بودند ، حتي پا برهنه به مدرسه

جیب ترین آنها مي رفتند . پدیده های متضاد و غریب به دالیل گوناگون ظهور مي کرد. ولي شاید ع

 فلورنتینو آزیرا بود . ولي البته او

معموال مي کوشید زیاد جلب توجه نكند و کاری به کار دیگران نداشته باشد . با این حال روزی فردی 

 در خیابان بر سرش فریاد

 : کشید

 .انگار هر کس فقیر تر و زشت تر است ، افاده بیشتری دارد و پر توقع تر از همه است -

ال فلورنتینو از آن روز به بعد و تا آخر عمر دارای ظاهری شد که با طبیعت پر رمز و راز و به هرح

 شخصیت تاحدودی موقرانه اش

هماهنگي کامل داشت. هنگامي که نخستین شغل مهم خود را در شرکت کشتیراني رودخانه ای به 

 دست آورد ، لباسهای تازه ای را

روی همان لباسهای قدیمي پدرش الگوبرداری کرده بود . هر چند  به خیاط سفارش داد ، ولي آنها را از

 پدرش در سي و سه سالگي ،

یعني درست هم سن و سال مسیح در زمان فوت ، زندگي را بدرود گفته بود ، ولي با این حال 

 .لباسهایش قدیمي به حساب مي آمد

 به نظر مي رسید . بریگیدا زوله تایبه این ترتیب ، فلورنتینو آریزا همیشه سالخورده تر از سن واقعي 

 ك گو و بي مالحظه ، یكي ازر

معشوقه های گذرا که همیشه واقعیات را با طنازی ابراز مي کرد ، در همان روز نخست آشنایي به 

 فلورنتینو آزیرا گفت که او را

ظر به ن بدون لباس ترجیح مي دهد ، زیرا هنگامي که چیزی نمي پوشد ؛ دست کم بیست سال جوانتر

 مي رسد . فلورنتینو به دو دلیل

هرگز موفق نشد وضع ظاهری خود را اصالح کند ، نخست آنكه ذوق و سلیقه شخصي اجازه نمي داد 

 به گونه ای متفاوت لباس بپوشد

، دوم آنكه اگر مي خواست در بیست سالگي جوانتر از آنچه هست نشان دهد ، چاره ای جز پوشیدن 

 آوردن شلوار کوتاه و بیرون

کاله ملواني از گنجه نداشت . از طرفي نمي توانست باورهایي را نادیده انگارد که در مورد 

 سالخوردگي رایج بود . بنابراین لرزش

سراسر بدنش با مشاهده لغزیدن فرمینا دازا در هنگام خروج از سینما ، غیر منتظره نبود. مي دانست 

 که مرگ ، در مبارزه ای که با
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 .ده ، به پیروزی بزرگي دست یافته استعشق آغاز کر

تا آن لحظه بزرگترین مبارزه ای که با همه وجود در آن شرکت کرد و با فضاحت شكست خورد ، 

 جنگ علیه طاسي سر بود.تخستین

باری که موهای سرش را در شانه مي دید ، متوجه شد که در دره سقوط کرده است ، دوزخي که افراد 

 دارای موهای پر پشت و

دائمي ، هرگز عذاب آن را درك نمي کنند . او سالها به هر ترفندی برای حفظ موهایش متوسل شد . 

 هیچ دارو و یا روغني نبود که

امتحان نكرده و هیچ عقیده و توصیه ای نبود که نپذیرفته باشد. لطالعات زیادی در مورد نحوه کاشت 

 و برداشت محصوالت

ه مستقیمي میان فصول مختلف کشاورزی و ریزش مو وجود کشاورزی داشت زیرا شنیده بود رابط

 دارد. معموال این اطالعات را با

مطالعه مجله ساالنه بریستول به دست مي آورد. آرایشگر طاسي را که تا پیش از ریزش موهای 

 خودش نزد او مي رفت ، عوض کرد

ایش را همیشه در هفته و نزد آرایشگر دیگری رفت که مو داشت و از کشور دیگری آمده بود. موه

 . نخست هر ماه کوتاه مي کرد

هنوز معجزات آرایشگر تازه به اثبات نرسیده بود که معلوم شد به دلیل تجاز به چند نو جوان تحت 

 پیگرد قانوني قرار دارد و

 . سرانجام نیز به همین اتهام توسط پلیس دستگیر و روانه زندان شد

وط به داروهای گوناگون و روشهای مختلف رشد و ترمیم موی سر فلورنتینو آزیرا همه آگهي های مرب

 را خوانده بود . این آگهي ها

را از روزنامه های خلیج کارائیب ؛ مي برید و نگهداری مي کرد . معموال در چنان تبلیغاتي دو تصویر 

 به چشم مي خورد. یكي مردی

پشتي یال شیر ، زیر آنها مي نوشتند: با سری طاس به شكل خربزه ، و دیگری مردی با موهایي به پر

 .پیش از درمان ؛ پس از درمان

پس از گذشت شش سال ، او یكصد و هفتاد و دو دارو را از میان این آگهي ها انتخاب کرده و مورد 

 استفاده قرار داده بود . درمانهای

مي داد ولي تكمیلي دیگری را نیز از روی نوشته های چسبیده به شیشه داروهای مختلف انجام 

 نتیجه آنها جز ورم ، خارش و رایحه

بدی که از پوست سرش به مشام مي رسید ، نبود. پزشكان مارتینیكوئه ، آماس سر او را زرد زخم 
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 شمالي نام نهاده بودند. به دنبال

آن نیز همه گیاهان دارویي که در بازار توسط بومیان عرضه مي شد ، و داروهای مشرق زمین را که 

 مي نامیدند و در گذرگاه جادویي

طاقدار مي فروختند ، آزمایش کرد و سر انجام هنگامي متوجه شد گول خورده است که سرش 

 .همچون قدیسان ، کامال بي مو شد

که جنگ داخلي هزار روزه ، سراسر کشور را به خاك و خون کشیده بود ، مردی 1900در سال 

 ایتالیایي به شهر آمد که کاله

ی طبیعي انسان به اندازه های مختلف مي ساخت. این کاله گیسها بسیار گران بود و گیسهایي با مو

 کارکرد آنها نیز تنها سه ماه

تضمین مي شد و سازنده یا فروشنده ، بعد از آن مدت ، هیچ مسئولیتي را بر عهده نمي گرفت. 

 فلورنتینو آزیرا در میان چند مردی

نفر اول بود . پسا از اینكه کاله گیس را بر سر گذاشت ، متوجه  که تصمیم به استفاده از آنها گرفتند ،

 شد چنان شباهتي به موهای

واقعي خودش دارد که ممكن است بر اثر هیجان حتي راست بایستد. با این حال ، از فكر اینكه موها 

 متعلق به مردگان است ، به

اد ، اینكه هرگز شاهد سفید شدت مي ترسید. از همین معضل طاسي به خودش امیدواری تازه ای د

 .شدن موهایش نخواهد بود

در همان دوران ، روزی یكي از افراد مست ، در هنگام خارج شدن فلورنتینو ازیرا از شرکت او را دید. 

 مشتاقانه به سویش رفت ، او

 : را در آغوش گرفت ، کالهش را از سرش برداشت ، بوسه ای بر سر طاس او زد و فریاد کشید

 ! به بدون زلفاعجو -

همه کارگران و حاضران در اسكله به شدت خندیدند . همان شب ، یعني در چهل و هشت سالگي ، 

 چند تار موی کرك مانندی را که

روی شقیقه ها و پشت گردنش باقي مانده بود چید و تسلیم طاسي مطلق شد . هر روز صبح ، پیش از 

 حمام گرفتن ، صورت و سرش

ا کف کند ، سپس با تیغ اصالح ، همه را صاف و یكدست مي تراشید. پیش از را صابون مي مالید ت

 هرگز کالهش را حتي در محل کار

 نیز

بر نمي داشت، زیرا طاسي به او احساس برهنگي مي داد و در نتیجه برداشتن کاله را عملي خارج از ...
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 نزاکت مي دانست. ولي پس از

ب مي آید، همه صفتهای مردانه ای را که شنیده بود اینكه پذیرفت طاسي جزیي از وجودش به حسا

 .به انسان های فاقد مو نسبت داد

فضایلي که بدون تردید چیزی جز موهومات یا تخیالت یك فرد طاس نیست. پیش از طاسي کامل نیز 

 مي کوشید با تغییر دادن

ي همچنان از جهت موهایش، این عیب را بپوشاند و هر چند تا اندازه ای موفق هم مي شد، ول

 کالههایي استفاده مي کرد تا اینكه کاله

 .تازه ای به نام تارتاریتا که جنس آن از حصیر بود، رایج شد

از دست دادن دندانها نیز مزید بر علت شد. این نقیصه، حاصل مصیبتي طبیعي نبود، بلكه نتیجه کار 

 ناشیانه دندانسازی سیار بود که

از مسهل استفاده کرد. فلورنتینو آریزا از کلبتین دندانسازی به برای برطرف کردن عفونتي ساده، 

 شدت مي ترسید. به همین دلیل

هم نزد دندانپزشك نرفت تا به درمان دندانها یا لثه هایش اقدام کند، بلكه همچنان درد شدید را 

 تحمل کرد و در خانه فریاد کشید

را شنید و دچار وحشت شد. سرآسیمه به تا سرانجام شبي مادرش از اتاق مجاور صدای ناله هایش 

 سراغ پسرش رفت و از او

خواست دهانش را باز کند تا پیشرفت بیماری عشق را به چشم ببیند، ولي خیلي زود متوجه شد که 

 فلورنتینو دچار عفونت لثه ها

 .شده است

مواره از شلوار عمو لئون دوازدهم او را نزد فرانسیس آدونای فرستاد که دندانسازی تنومند بود و ه

 کوتاه و گتر استفاده مي کرد و

همه وسایل دندانپزشكي را در خورجیني شبیه ساك مهمانداران حمل مي کرد. همواره سوار بر 

 کشتي رودخانه ای مي شد و به

روستاهای اطراف مي رفت، ولي اغلب روستاییان تصور مي کردند فروشنده ای سیار است. دندانساز 

 ن فلورنتینوتنها نگاهي به دها

انداخت و تصمیم گرفت همه دندانهای فاسد و سالم او را بكشد تا در برابر بیماریهای آینده دندان، 

 مصون بماند. این نوع درمان، بر

خالف طاسي، فلورنتینو را ناراحت نمي کرد و تنها مجبور بود درد کشیدن دندانها را بدون استفاده از 

 .داروی بیهوشي تحمل کند
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ندان مصنوعي نیز موجب ناراحتي او نمي شد. نخست به این دلیل که بهترین خاطره دوران داشتن د

 کودکي او جادوگری بود که در

یك کارناوال شادی، دندانهای مصنوعي باالیي و پاییني خود را در مي آورد و روی میز مي گذاشت و 

 دندانها در همان حال، به هم مي

ه باز هم از همان دوران کودکي همواره دچار دندان دردهای خوردند و صدا مي دادند. دوم اینك

 شدیدی مي شد و تحمل از دست مي

 .داد. همچون درد عشق، بي رحم و عذاب آور بود

پس از کشیدن دندانها، دیگر احساس ناراحتي نمي کرد و نداشتن دندان را از نشانه های پیری به 

 حساب نمي آورد، زیرا هرگاه

اش بیشتر از قبل خوشایند مي شد. به این ترتیب دوران نقاهت کشیدن دندانها  لبخند مي زد، چهره

 .را با شكیبایي طي کرد

عمو لئون دوازدهم با دقت فراوان مراقب رفتارهای فلورنتینو پس از کشیدن دندانهایش و نتایج کار 

 بود، به طوری که انگار به جای

او به دندانهای مصنوعي، در یكي از سفرهایش در او، خودش به دندانساز مراجعه کرده بود. عالقه 

 رودخانه ماگدالنا پدید آمد که

نتیجه عشق شدیدش به اجرای شیوه خوانندگي بل کانتو بود. شبي زیر نور قرص ماه کامل، در مدخل 

 بندر گامارا، با یك ملوان

نرده های اتاق  آلماني شرط بست که مي تواند با خواندن یك آهنگ عاشقانه محلي ناپل، در کنار

 ناخدا، همه حیوانات جنگل حاشیه

رودخانه را بیدار کند. ولي شرط را باخت. در تاریكي رودخانه، صدای بال زدن حواصیلها در مرداب، 

 تنفس نهنگها، حرکت ناشي از

وحشت ماهیها که مي کوشیدند خود را به ساحل پرتاب کنند، به گوش مي رسید، ولي در هنگام 

 بیت شعر، درستخواندن آخرین 

در لحظه ای که همه مي ترسیدند حنجره خواننده بر اثر شدت فشاری که وارد مي آورد پاره شود، 

 ناگهان دندانهای مصنوعي او به

 .بیرون پرتاب شد و در آب فرو رفت

کشتي سه روز در بندر تنه ریف توقف کرد تا بتوانند برای لئون دوازدهم دندانهای تازه ای بسازند. 

 نهای جدید، کامالً اندازهدندا

دهانش بودند، ولي زماني که کوشید برای ناخدا شرح بدهد چگونه دندانهای پیشین را از دست داده 
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 است، ریه هایش را پر از هوای

داغ ناحیه جنگلي کرد و با همان قدرت آن شب، برای ترساندن تمساحها همان آواز را خواند... باز هم 

 دندانهایش بیرون پرید و

 .جریان تند آب، آن را برد

از آن زمان به بعد، لئون دوازدهم هر جا مي رفت، یك دست دندان مصنوعي اضافي نیز همراه مي 

 برد. در خانه در داخل کشو

میزکار، و جاهای دیگر، همچنین در داخل سه فروند از کشتي هایش، دندان مصنوعي یدکي گذاشته 

 بود. هر گاه مي خواست بیرون

در رستوران غذا بخورد، دندان اضافي را در قوطي شربت ضد سرفه ای که همراه داشت، مي  از خانه و

 گذاشت. دلیل این بود که

روزی در هنگام جویدن الیه خشك شده روی گوشت خوك، یكي از دندانهایش شكست. با توجه به 

 همین رویدادها و از ترس اینكه

ار مشابهي شود، به آدونای دندانساز توصیه کرد که از مبادا برادرزاده اش هم قرباني موقعیتهای ناگو

 همان موقع، دو دست دندان

برای فلورنتینو آریزا بسازد. یك دست از نوع ارزان قیمت برای استفاده روزمره، و یك دست نیز از 

 جنس مرغوب، با روکش طال

 .مانیهاروی دندانهای آسیا که واقعي به نظر برسد، برای مراسم روزهای یكشنبه و مه

سرانجام در روز یكشنبه ای که مراسم جشن نخل طالیي برگزار مي شد، فلورنتینو آریزا با قیافه ای 

 متفاوت و با لبخندی که همه

دندانهایش را نشان مي داد، در خیابانها ظاهر شد. انگار شخص دیگری به جای او در دنیا حاضر شده 

 .بود

 .و آریزا درگذشت و فرزندش را در خانه تنها گذاشتاین ماجرا در زماني روی داد که ترانزیت

البته این تنهایي موجب مي شد که خانه اش تبدیل به بهشتي برای اهداف او شود. خانه علیرغم 

 داشتن پنجره های متعدد رو به

خیاباني که آن را خیابان پنجره ها مي نامیدند، امن ترین مكان برای زندگي عاشقانه به حساب مي 

 را هر رهگذری تصور ميآمد، زی

کرد ممكن است کسي از پشت شیشه های پنجره او را زیر نظر داشته باشد. البته فلورنتینو آریزا نمي 

 خواست خانه را برای مقاصد

سوء مورد استفاده قرار دهد، بلكه قصد داشت آنجا را برای حضور فرمینا دازا آماده کند. ترجیح مي 
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 داد فرصتهای طالیي را از دست

 .بدهد، ولي خانه را آلوده به عشقبازیهای بیهوده و ننگین نكند

خوش اقبالي او در این بود که همزمان با پیمودن پله های پیشرفت در شرکت کشتیراني رودخانه ای، 

 امتیازات زیادی را نیز به دست

ه و تعطیل مي آورد. از جمله امتیاز استفاده شبانه از دفتر شرکت و امكان حضور در روزهای یكشنب

 در آنجا که این امر، با جلب نظر

 .مساعد نگهبان انجام مي گرفت

روزی در زماني که سمت معاونت اول ریاست شرکت را بر عهده داشت، در حال عشقبازی با زني، 

 ناگهان در باز شد، عمو لئون

مئن شود دوازدهم سرش را به داخل آورد و به گونه ای به اطراف نگریست که انگار مي خواست مط

 اشتباه نیامده است. از باالی

 :عینك نگاهي به فلورنتینو انداخت و با لحني کامالً آرام که گویي منظره ای عادی را مي بیند، گفت

 !...ـ عجیب است! تو هم درست مثل پدرت با زنان عشقبازی مي کني

 :داد آنگاه پیش از اینكه در را ببندد، نگاهش را به محلي نامعلوم دوخت و ادامه

 .ـ ... و شما خانم، ادامه بدهید! الزم نیست خجالت بكشید. من به چهره تان حتي نگاه هم نكردم

این ماجرا هرگز مورد بحث قرار نگرفت، ولي هفته بعد، کار کردن در دفتر فلورنتینو آریزا غیر ممكن 

 شد. روز دوشنبه تعدادی

هجوم آوردند و یك پنكه سقفي نصب کردند.  برقكار با وسایلي که همراه داشتند، ناگهان به دفتر

 لحظاتي بعد، تعدادی قفلساز

آمدند و با سر و صدای فراوان، به گونه ای که انگار در جبهه های جنگ حضور دارند، چفت و بستي 

 اضافي به در انداختند. گویي به

آنها کامالً از شرکت منظور جلوگیری از سرزده وارد شدن به اتاق، این کار را انجام مي دادند. هنوز 

 خارج نشده بودند که تعدادی

نجار، بدون اطالع قبلي، وارد شدند و بالفاصله شروع به اندازه گیری قسمتهای مختلف دفتر کردند، 

 بي آنكه بگویند چرا چنین کاری

نند انجام مي دهند. به دنبال آنها پرده دوزان، نمونه هایي از پارچه های زیبایي همراه آوردند تا ببی

 کدام یك با رنگهای وسایل و

دیوارهای دفتر جور است. چند روز بعد هم یك کاناپه تختخواب شو با نقشهای برجسته از طریق 

 پنجره به داخل آوردند، زیرا ورود
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آن از طریق در، امكان نداشت. آنها در ساعاتي نامناسب به دفتر مي آمدند و پر سر و صدا و 

 گاهگستاخانه کار مي کردند. هر 

 :فلورنتینو آریزا اعتراض مي کرد، با خونسردی پاسخ مي دادند

 !ـ دستور از مقام باال صادر شده

فلورنتینو هرگز متوجه نشد چنین مزاحمتهایي، نوعي محبت از سوی لئون دوازدهم است، یا روشي 

 برای متنبه ساختن و مراقبت از

نش نگذشت، تصمیم عمویش به تشویق او در رفتار سوء او به حساب مي آید. واقعیتي که هرگز از ذه

 معاشرت با زنها بود. لئون

دوازدهم نیز از دیگران شنیده بود که فلورنتینو آریزا رفتاری متفاوت با عادات سایر مردان دارد و 

 همین امر مانع برگزیدن او به

 .ده بودعنوان رییس آینده شرکت پس از مرگ عمویش، و موجب نگراني فراوان لئون دوازدهم ش

لئون دوازدهم، بر خالف برادر مرحومش ، زندگي زناشویي با دوامي داشت که شصت سال طول 

 کشیده بود. از اینكه روزهای

یكشنبه در خانه مي ماند و برای کار کردن به شرکت نمي آمد، به خود مي بالید. چهار پسر و یك 

 دختر داشت که مي خواست همه

پراتوری بدون تاج و تخت خود تربیت کند، ولي در رویدادهایي که آنها را به عنوان جانشینان ام

 بیشتر شباهت به داستانهای تخیلي

داشت، هر چهار پسرش پس از رسیدن به سن قانوني برای در دست گرفتن قدرت، جان سپردند و 

 تنها دخترش نیز هیچ عالقه ای

ر کشتیها را از پنجره اتاقش در به امور کشتیراني و ادامه شغل پدر نداشت و ترجیح مي داد عبو

 ارتفاع پنجاه متری، در خلیج

هودسون تماشا کند. عده ای بر این باور بودند که فلورنتینو آریزا با آن ظاهر شوم و چتری که همیشه 

 در دست دارد، عامل اصلي

 .شكل گیری چنین رویدادهایي در زندگي لئون دوازدهم است

ئون دوازدهم مجبور به کناره گیری از شرکت و پذیرش باز پس از اینكه طبق توصیه پزشكان، ل

 نشستگي شد، فلورنتینو نیز با کمال

میل عشقبازیهای روزهای یكشنبه و معشوقه های موقت را کنار گذاشت. در بازگشت عمویش به 

 روستا، او را همراهي کرد و سوار

ین راننده را از جا در آورد. آن بر اتومبیلي شد که هندل آن بسیار سفت بود به طوری که کتف نخست
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 روستا در واقع خلوتكده ای

 .ییالقي به حساب مي آمد

به محض ورود به روستا، پیرمرد روی ننوی توری که نامش دوخته شده با نخ ابریشمي در حاشیه آن 

 .به چشم مي خورد، دراز کشید

شت به دریا و به سوی قلل پر دستش از همه کارهای دنیا کوتاه شده و مجبور بود در ایوان بزرگي، پ

 برف بنشیند و دوران استراحت

را پشت سر بگذارد. او و فلورنتینو آریزا چند ساعت با هم حرف زدند. برای آنها گفتگو در مورد 

 رویدادهایي غیر از آنچه مربوط به

ي، یرودخانه و کشتیراني مي شد، مشكل بود. افتادن زمام امور کشتیراني به دست شرکتهای اروپا

 مهمترین نگراني لئون دوازدهم به

 .حساب مي آمد

 :همواره مي گفت

ـ این صنعت، همیشه به دست توانایي مردان این منطقه اداره شده. اگر به دست کساني بیفتد که 

 متعلق به اینجا نیستند، بدون تردید

 .پس از مدتي اداره امور را به دست کشورهای اروپایي مثل آلمان خواهند سپرد

بته نگرانیهای او بیشتر جنبه سیاسي داشت و همواره دلش مي خواست این موضوع را تكرار کند و ال

 توضیح بدهد، هر چند خودش و

 :دیگران مي دانستند شاید مصداق هم نداشته باشد. او چنین استدالل مي کرد

حتي در محل قرار ـ من تقریباً صد سال دارم و در این مدت طوالني، شاهد تغییر و تحوالت بسیاری ، 

 گرفتن ستارگان در آسمان

 .بوده ام، ولي هرگز ندیده ام که چیزی در این کشور تغییر کند

 :شاید منظورش همه منطقه بود

ـ در اینجا قانون اساسي تازه ای نوشته اند، مقررات تازه ای وضع کرده اند، توصیه های تازه ای ابراز 

 داشته اند، جنگهای داخلي

متوسط هر سه ماه یك بار به راه انداخته اند، و دردسرهای جدیدی برای مردم جدیدی به طور 

 مملكت و سایر کشورهای همجوار

پدید آورده اند، ولي من مي گویم همچنان در عصر استعمار به سر مي بریم و هنوز نتوانسته ایم خود 

 را از چنگال مخوف

 .استعمارگران و به ویژه اروپاییان، خالص کنیم
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ماسون، همواره همه مشكالت و ناامنیها را به حكومت فدرالي و روشي که برای اداره کشور  برادرش

 اتخاذ کرده بود، نسبت مي داد و

 :خواستار اصالح شیوه های حكومتي بود، ولي لئون دوازدهم در پاسخ او، اظهار مي داشت

 .، نه دیروزیعني بیست و سه سال پیش تمام شده1876ـ ولي جنگ هزار روزه، در سال ، 

فلورنتینو آریزا که عالقه زیادی به سیاست نداشت، با همان حالتي سخنان تكراری لئون دوازدهم را 

 مي شنید که انگار به صدای

مداوم امواج دریا گوش مي دهد. ولي هنگامي که نوبت به سیاستهای شرکت کشتیراني مي رسید، نه 

 تنها تبدیل به شنونده ای جدی

ات مفیدی هم ارائه مي داد و در بحثهای هیجان انگیز، شرکت مي کرد. او بر خالف مي شد، بلكه نظر

 عقاید کهنه عمویش، بر این

باور بود که ناکامیهای گذشته شرکت کشتیراني رودخانه ای تنها با لغو داوطلبانه انحصاری بودن این 

 حرفه قابل جبران است و با این

 .ار شرکت است، جلوگیری به عمل آوردترفند مي توان از فاجعه ای که در انتظ

 :لئون دوازدهم مخالف بود

ـ فكر مي کنم لئوناکاسیاني چنین افكار هرج و مرج طلبانه ای را در ذهن تو جای داده. مي دانم که 

 همنام من است، ولي تردیدی

 .ندارم که افكارش در هیچ زمینه ای ، شباهتي به نظرات و عقاید من ندارد

یمي از واقعیت را ابراز مي کرد، زیرا نظرات فلورنتینو آریزا، بیشتر تحت تأثیر انگاره لئون دوازدهم ن

 های ناخدای آلماني، یوهان ب

البرس قرار مي گرفت که هوش و استعداد فوق العاده ای داشت، ولي چنین موهبتي را فدای جاه 

 .طلبیهایش کرده بود

جاه طلبي نیست، بلكه مربوط به غیر واقعي  لئون دوازدهم معتقد بود که شكست آلبرس به دلیل

 بودن تعهداتي است که در

قراردادها بر او تحمیل مي شود و این تعهدات معادل پذیرش مسؤولیتهایي چون تجهیزات بندر، 

 احداث و بازسازی راههای

مواصالتي زمیني و تأمین وسایل حمل و نقل است. همچنین عقیده داشت مخالفتهای سیمون بولیوار 

 رییس جمهور، هر چند کینه

 .توزانه است، ولي خنده دار نیست

اغلب همكاران لئون دوازدهم، مخالفتهای او و دولت را همچون جر و بحثهای خانوادگي میان زن و 
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 شوهر ها به حساب مي آوردند

ن ه ایکه همواره حق به جانب هر دو بود. لجاجت لئون از نظر آنان کامالً طبیعي به نظر مي رسید، نه ب

 دلیل که پیری قدرت آینده

نگری و دوراندیشي را از او مي گرفت، بلكه چون مي دانستند پیرمرد بر این باور است که لغو یك 

 جانبه انحصار شرکت کشتیراني ،

به معنای نفي پیروزیهایي است که او و برادرانش در نبردی تاریخي، بدون کمك گرفتن از دیگران، در 

 ي، وبدترین شرایط تاریخ

علیرغم مخالفتهای جهاني، به دست آورده بودند. شاید به همین دلیل بود که جبهه گیری محكم و 

 استوار او در دفاع از حق و حقوقي

که کسب کرده بود، با مخالفت کسي مواجه نمي شد و تا هنگامي که قوانین تازه ای وضع نشد و آنها 

 را ملغي نكرد، هیچ تغییری از

اد نشد و به مورد اجرا در نیامد. ولي پس از اینكه فلورنتینو آریزا به گونه ای غیر سوی دیگران پیشنه

 منتظره و در آن بعد از ظهر

در روستای ییالقي تسلیم نظرات عمویش شد، لئون دوازدهم موافقت کرد که واگذاری امتیازات صد 

 ساله شرکت به برادرزاده اش

 .، به طور قانوني به فلورنتینو آریزا انتقال یابدتمدید شود، با این تبصره که پس از مرگ او

لئون دوازدهم پس از گفتگویي طوالني با فلورنتینو آریزا، دیگر در مورد کارهای شرکت، نه با 

 برادرزاده اش و نه با سایرین حرف

 نزد. این آخرین اقدام او به حساب مي آمد. از موهای سرش، حتي یك تار نیفتاده و ذره ای از هوش و

 حواس یا عقلش را از دست

نداده بود، به همین دلیل کساني را که تصور مي کرد ممكن است از روی ترحم به مالقاتش بیایند، به 

 حضور نمي پذیرفت و از آنها

دوری مي گزید. روزها در ایوان روی صندلي گهواره ای مي نشست و به برفهای روی قله ها مي 

 اندیشید، یا روی ننو دراز مي کشید

و چرت مي زد. میزی در کنارش قرار داشت که پیشخدمتها همیشه یك قوری پر از قهوه داغ بدون 

 شیر، همراه با یك لیوان آب

مخلوط با سرکه روی میز مي گذاشتند. آب و سرکه برای قرار دادن دندانهای مصنوعي در آن بود، 

 زیرا در آن دوران ، غیر از

از آنها استفاده نمي کرد. با تعداد کمي از دوستانش مالقات  مواقعي که مهماني به سراغش مي آمد،
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 مي کرد و مي کوشید

 .گفتگوهایشان درباره گذشته های دور یا رویدادهای مربوط به کشتیراني رودخانه ای نباشد

هنوز موضوع مهمي برای بحث کردن باقي بود: ازدواج فلورنتینو آریزا . در این باره همیشه به 

 :مي گفتبرادرزاده اش 

ـ اگر پنجاه سال جوانتر بودم، با همنام خودم لئوناکاسیاني ازدواج مي کردم. هرگز نمي توانم زني را 

 مناسبتر از او به عنوان همسر

 .برای تو در ذهنم به تصویر بكشم. زودتر باید اقدام کني

حمل درد و رنج، با فلورنتینو آریزا با شنیدن این سخنان بر خود مي لرزید، زیرا مي ترسید سالها ت

 رویدادی پیش بیني نشده، ناگهان

در آخرین لحظات پایمال شود. حاضر بود دست از همه چیز بكشد، همه چیز را دور بیندازد، و حتي 

 بمیرد، ولي فرمینا دازا را به

 .فراموشي نسپارد

ه برادرزاده اش خوشبختانه لئون دوازدهم هرگز در این مورد پافشاری نمي کرد و تنها تذکر مي داد ک

 زودتر در فكر تشكیل

خانواده باشد. به هر حال به محض رسیدن به نود و دو سالگي، فلورنتینو آریزا را به عنوان تنها وارث 

 قانوني خود برگزید و خود را

 .بازنشسته کرد

شش ماه بعد، فلورنتینو در مجمع عمومي شرکت، به اتفاق آرا به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر 

 عامل برگزیده شد. پس از

پذیرش این مقام، مراسمي به عنوان قدرداني از فردی که به عالیترین مقام شرکت دست یافته بود، 

 برگزار شد که مشروب فراواني

هم در آن به مصرف رسید، بنیانگذار شرکت نمي توانست به طور ایستاده سخنراني کند و بنابراین 

 مجبور شد همان طور نشسته

لي، با حاضران حرف بزند. سخنانش بیشتر شباهت به مرثیه خواني و زنده کردن خاطرات روی صند

 داشت. شیر پیر گفت که زندگي

او هم در آغاز و هم در دوران پایاني، با دو رویداد مهم که خداوند آنها را شكل داده، تزیین شده 

 است. رویداد نخست این بود که

رفتن هم نداشت، ولي مردی او را نجات داد و تا دهكده تورباکو  در سفری چنان بیمار شد که توان راه

 رساند. رویداد دوم هم یافتن
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جانشیني الیق بود که علیرغم موانع بسیار، سرانجام با حضور فلورنتینو آریزا محقق شد. در پایان 

 سخنراني، برای زدودن احساس

 :تأثری که به حاضران دست داده بود اضافه کرد

ه من این است که آرزوی نوحه خواني بر سر مزار خودم را ، علیرغم نوحه سرایي بر جنازه ـ تنها اندو

 های فراوان، به گور خواهم

 .برد

پس از این گفته، معلوم شد قصد پایان دادن به سخنراني ندارد، زیرا شروع به خواندن مرثیه ای به 

 از آثار» بدرود زندگي « نام 

شیوه ای که از قدیم دوست داشت، و با صدایي که همچنان محكم و بدون توسكا کرد. این مرثیه را به 

 .لرزش بود، خواند

فلورنتینو آریزا به شدت تحت تأثیر سخنان و نحوه آوازخواني عمویش قرار گرفت و مراتب قدرداني و 

 سپاسگزاری خود را در

تا آن روز برای اعتالی  هنگام سخنراني، ابراز داشت و اظهار امیدواری کرد بتواند همان گونه که

 شرکت کوشیده و موفق شده بود،

 .به کارهایش ادامه دهد

از آن روز به بعد، تنها به آینده مي اندیشید. مهمترین هدف او این بود که زنده بماند تا بتواند وظایفي 

 را که بر عهده داشت انجام

بود، دست یابد. هنگامي که در دهد و به سالمت به آرزویش که همانا رسیدن به وصال فرمینا دازا 

 مراسم جشن حضور یافت، تنها

خاطره فرمینا دازا را همراه نداشت، بلكه به افراد بسیار دیگری نیز مي اندیشید. از جمله، کساني که 

 بر مزارشان بوته های گل سرخ

گذاشت  کاشته بود، و همچنین زناني که در کنار آنها دراز مي کشید و سرش را روی همان بالشي مي

 .که شوهران آنها مي گذاشتند

همان زناني که دیگر حتي با یكي از آنها معاشرت نداشت، ولي در ذهنش آرزو مي کرد روزی با همه 

 آنها به طور همزمان باشد. این

افكار به ویژه هنگامي که به مغزش هجوم مي آورد که تنها مي شد و احساس وحشت مي کرد. مي 

 بطه خودکوشید به این ترتیب، را

 .را، هر چند سست، با اغلب معشوقه های سالیان تنهایي ، حفظ کند

در آن شب هم به یاد رزالیا افتاد. نخستین زني که موجب شد فلورنتینو دیگر باکره به حساب نیاید. 
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 خاطره ای دردناك بود که

ند رزالیا را روی هرگاه به یاد مي آورد، دچار ناراحتي مي شد. کافي بود چشمانش را ببندد تا بتوا

 عرشه کشتي در حالي تجسم کند

که لباس بلند ابریشمي و کاله لبه پهن روبان دار پوشیده و سبدی را که کودکش را در آن گذاشته 

 است، تكان مي دهد. در طول این

سالها، بارها اندیشیده بود که سوار بر کشتي شود و به جستجوی آن زن برود، هر چند نمي دانست 

 ادگي او چیست یا در کجانام خانو

زندگي مي کند. تقریباً اطمینان داشت اگر به جستجو بپردازد، او را در میان بوته زاران ثعلب خواهد 

 یافت. چند بار نیز برنامه هایش

را به گونه ای ترتیب داد که بتواند به چنین سفری برود، ولي همیشه در آخرین لحظات، رویدادهایي 

 د، یاشكل مي گرفت که به عم

به اشتباه توسط خودش ایجاد مي شد و سفر را به تعویق مي انداخت. مثالً لحظه ای به کشتي مي 

 رسید که پل میان عرشه و ساحل را

 .برداشته بودند. البته چنین تأخیرهایي ، به نحوی ریشه در اندیشه هایش در مورد فرمینا دازا داشت

ها زني که موجب لكه دار شدن خانه پاك ترانزیتو آریزا پس از آن، بیوه نازارت را به خاطر آورد. تن

 شد. ولي در واقع ترانزیتو

شخصاً موجب شده بود که زن بیوه به خانه شان در خیابان پنجره ها بیاید. به هر حال فلورنتینو آن 

 زن را بیشتر از سایرین درك مي

یجان مي آورد که دست کم در آن کرد، زیرا علیرغم کندی حرکات در بستر، به اندازه ای او را به ه

 لحظات، فرمینا دازا را به

فراموشي مي سپرد. تنها ایرادی که زن بیوه داشت، سرکشي و رفتار گربه صفتش بود و همین امر 

 نشان مي داد که بي وفایي و

ولگردی، از اجزای الینفك معاشرت آنان خواهد بود. با این حال، دوران عشقبازی آنان، سي سال 

 شید. در واقع ارتباط آنهاطول ک

در ضمن او تنها زني بود که » بي وفایي بله، خیانت نه! « مصداق کامل این ضرب المثل بومي بود که: 

 فلورنتینو آریزا مسؤولیتي را در

موردش پذیرفت، یعني هنگامي که متوجه شد فوت کرده و قرار است در گورستان فقرا دفن شود، 

 یهزینه خریدن گور و خاکسپار

 .او را شخصاً بر عهده گرفت و در واقع تنها کسي بود که بر سر مزار بیوه زن حاضر شد و گریست
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با بیوه زنان دیگری هم ارتباط داشت. پرودنسیا پیتره را به خاطر آورد که هر چند سن بیشتری در 

 مقایسه با سایرین داشت، ولي

و بار ازدواج کرده بود و هر دو بار شوهرانش مرده هنوز زنده بود، او را بیوه تكراری مي نامیدند، زیرا د

 .بودند

پرودنسیای دیگری هم در زندگي او حضور داشت که به بیوه آرالئو شهرت داشت. این زن رفتاری 

 حرفه ای نداشت، ولي به منظور

 بیشتر نگه داشتن فلورنتینو آریزا در خانه، معموالً دکمه لباسهای او را مي کند تا مدتي نیز صرف

 .دوختن آن شود

خوزه فا یا بیوه زونیگا یكي دیگر از بیوه زنان زندگي فلورنتینو آریزا به حساب مي آمد که عشقي 

 دیوانه وار به آن مرد داشت و طبق

اظهارات خودش، اگر فرصتي به دست مي آورد، آلت تنا سلي او را با قیچي باغباني مي برید تا با زنان 

 دیگر معاشرت نكند، هر چند

 .ا این کار، دیگر به خودش نیز متعلق نباشدب

فلورنتینو آریزا سپس به یاد آنجلس آلفارو افتاد که هر چند روابطش با او زودگذر بود، ولي آن زن را 

 بیشتر از سایرین دوست

داشت. او آمده بود تا برای شش ماه در آموزشگاه موسیقي، نواختن سازهای زهي را یاد بدهد. آنها در 

 تابي، روی بام خانهشبهای مه

زن مي رفتند و آنجلس در حالي که کامالً برهنه بود ، سازها را روی زانوانش مي گذاشت و مي نواخت. 

 چنان در نواختن سازها

مهارت داشت که حتي مي توانست از سیمهای آنها، صدای انسان در بیاورد. اما به دلیل بي تجربگي 

 در عشق، در همان شب نخست

هر دو آنها شكست و همین امر موجب شد آنجلس آلفارو، همان گونه که بي خبر آمده آشنایي، قلب 

 بود، به طور ناگهاني با یك

کشتي اقیانوس پیما که با پرچم فراموشي در آبها سرگردان بود، از آنجا برود. فلورنتینو هنوز به یاد 

 مي آورد که روی بام خانه به

ن وداع برای او به گونه ای در هوا تكان مي داد که انگار زني مي نگریست که دستمالش را به عنوا

 کبوتر سفیدی را تنها و اندوهگین

در افق به پرواز در مي آورد. آن زن، یك بیت شعر ناب در میان اشعار خوانده شده توسط شعرای 

 .مشهور در انجمنهای ادبي بود
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د پیشتر تجربه کرده بود، ولي به فلورنتینو آریزا در معاشرت با او چیزهایي را آموخت که هر چن

 درستي تشخیص نمي داد. از جمله

اینكه هر فردی مي تواند در آن واحد، عاشق چند نفر باشد، همان غم و اندوه عاشقي را با هر یك از 

 آنها احساس کند، ولي به هیچ

 .یك از آنان خیانت نورزد

ا در ذهن مي پروراند، دچار خشمي فلورنتینو در حالي که روی اسكله قدم مي زد و این افكار ر

 :ناگهاني شد و زمزمه کرد

 !ـ انگار قلب من، بیشتر از یك فاحشه خانه، اتاق دارد

در لحظه جدایي از آنجلس آلفارو، اشك زیادی ریخت، ولي به محض اینكه کشتي حامل او در افق 

 گسترده دریا از گستره دید محو

 .الي زن را در قلبش پر کردشد، بالفاصله خاطره فرمینا دازا، جای خ

در آن شب آندره آ وارن را به خاطر آورد که همین هفته گذشته بیرون از خانه اش در انتظار ایستاده 

 بود تا زن اجازه ورود را بدهد،

ولي چراغ زردی که داخل دستشویي روشن شد، مرد را از ورود به خانه بر حذر داشت، زیرا نشان مي 

 ز او بهداد که شخصي، زودتر ا

خانه آندره آ وارد شده است. مهم نبود این شخص چه کسي است، مرد یا زن، زیرا از نظر آندره آ 

 هنگامي که به جنون عشق دچار

مي شد، جنسیت نفر مقابل برایش تفاوتي نداشت. در میان فهرست معشوقه های فلورنتینو آریزا، آن 

 زن تنها کسي به حساب مي

خود، پول در مي آورد و زندگي مرفهي برای خود تأمین کرده بود. از  آمد که از طریق عرضه جسم

 همه مهمتر اینكه برای این کار،

هرگز از مدیر برنامه یا واسطه استفاده نمي کرد. در دوران جواني یكي از فاحشه های ویژه طبقه 

 اشراف به حساب مي آمد و عنوان

 .اص داده بودرا با شایستگي به خود اختص» بانوی هرجایي « مهم 

مقامات محلي و دریاساالرها را تا مرز جنون مي رساند، ولي مردان برجسته قلم و قانون و کساني را 

 که به اندازه شهرتشان متمایز

نبودند، از خود مي راند. بسیاری از این افراد که واقعاً از نظر اجتماعي متشخص به حساب مي آمدند، 

 سر بر شانه او مي گذاشتند و

ریستند و آندره آ تنها به گریه آنان مي نگریست و واکنش دیگری نشان نمي داد. این گونه مي گ
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 شایع بود که رییس جمهور رافائل

، پس از نیم ساعت برخوردار شدن از خدمات ویژه آندره آ واران در طول بازدید و اقامت در شهر، 

 مقرری ماهانه ای برای آن زن،

در نظر گرفت. در واقع آندره آ حتي یك ثانیه از » زارت خزانه داری خدمات ارزنده به و« با سرفصل 

 دوران زندگي خود را در

 .وزارت خزانه داری، نگذرانده بود

این زن هدیه لذت بخش خود را تا حدی که جسمش اجازه مي داد، به دیگران عرضه مي کرد و 

 علیرغم اینكه همگان مي دانستند

مین مي شود، کسي جرأت اقامه دعوی بر علیه او نداشت، زیرا شغل او چیست و درآمدش چگونه تأ

 معاشران واالمقام آندره آ ،

همان مصونیتي را به زن بخشیده بودند که خود از آن بهره مند مي شدند و همه مي دانستند در 

 صورت ابراز کوچكترین نارضایتي،

ه های آتش ایجاد شده، خواهند رسوایي بزرگي بر پا خواهد شد که خودشان بیشتر از آن زن در شعل

 سوخت. فلورنتینو آریزا در

معاشرت با آندره آ وارن، چاره ای نداشت جز اینكه یكي از اصول مقدس روابط خود را که همانا 

 .نپرداختن پول بود، زیر پا بگذارد

شران، البته زن هم مجبور شد که از یكي از اصول مقدس روابط خود عدول کند و آن اینكه از همه معا

 حتي اگر شوهرش باشد، پول

 .گزافي بگیرد

با این ترتیب ، آنها بر سرپرداخت تنها یك پزو از سوی مرد، به توافق رسیدند که البته نه فلورنتینو 

 آریزا این مبلغ را به زن مي داد

 و نه زن آن را مي گرفت، بلكه پزوها را در قلكي مي انداختند و پس انداز مي کردند و هنگامي که

 مبلغ قابل توجهي جمع مي شد، به

گذرگاه طاقدار مي رفتند و هدیه ای مناسب از اجناس خارجي، مي خریدند. همین زن پیشنهاد 

 استفاده از دستگاه اماله را که

فلورنتینو به منظور مقابله با یبوست مزمن به کار میبرد، به عنوان وسیله ای برای ایجاد لذت مضاعف، 

 از ظهر ارائه کرد که در بعد

 .روزهای جنون آمیز عشقبازی، آن را به کار مي بردند

در میان آن همه برخوردهای عاشقانه، خطرناکترین زن و تنها کسي که موفق شد مزه تلخ زندگي را 
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 در کام او بریزد، سارا نوریه گا

عار بود که بقیه دوران زندگي خود را در تیمارستان سپری کرد. سارا در سالخوردگي ، چنان اش

 وقیحانه ای را برای سایر دیوانگان

مي خواند که مسؤوالن تیمارستان چاره ای جز جداکردن او از دیگران نداشتند، زیرا بر این باور بودند 

 که چنین اشعاری ، بیماران را

 .بیشتر دچار جنون خواهد کرد

نه  بر عهده گرفت، دیگرپس از اینكه فلورنتینو آریزا مسؤولیت اداره شرکت کشتیراني رودخانه ای را 

 فرصت کافي و نه عالقه

زیادی برای یافتن زنان دیگر و قرار دادن آنها به جای فرمینا دازا داشت. به این نتیجه رسیده بود که 

 هیچ کس دیگری نمي تواند

جای فرمینا را در قلبش بگیرد. به معاشرت خود با همان زنان قدیمي ادامه مي داد و این رابطه را 

 با عشق نمي آمیخت، بلكههرگز 

 .معموالً پس از گرفتن کام، از آنها جدا مي شد

روز یكشنبه عید پنجاهه گلریزان که دکتر خوونال اوربینو دار فاني را وداع گفت، تنها یك زن در 

 زندگي فلورنتینو آریزا وجود

گیهایي را که داشت که تازه بود و در آن روز، گام به چهارده سالگي مي گذاشت. دخترك همه ویژ

 دیگران فاقد آنها بودند، داشت و

 .در هنگام عشقبازی ، مرد را به حالت جنون مي کشاند

دخترك آمه ریكا ویكیونا نام داشت. دو سال پیش از روستای پوئرتو پادره که اهالي آن ماهیگیر 

 بودند، به شهر آمده بود. خانواده او

آمدند و در نتیجه دخترشان را که با اخذ بورسیه دولتي از خویشاوندان فلورنتینو آریزا به حساب مي 

 برای تحصیل در دوره اول

دبیرستان به شهر آمده بود، به دست مرد سپردند. در هنگام ورود به شهر، تنها چمداني حلبي و 

 کوچك در دست داشت که شبیه

 ورنتینو آریزا فهمید کهاسباب بازی بود. از همان لحظه که از کشتي پیاده شد و گام بر ساحل نهاد، فل

 در خواب نیمروزی یكشنبه

های آینده ، تنها نخواهد ماند. دخترك هنوز کودکي نابالغ به حساب مي آمد. دندانهایش را با چند 

 سیم به هم وصل کرده بودند و

خراشهایي روی زانوانش به چشم مي خورد که یادگار زمین خوردن در دوره ابتدایي بود. با این حال، 
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 رنتینو در همان نگاه نخستفلو

متوجه شد که چه آینده ای در انتظار او خواهد بود. به همین دلیل در روزهای یكشنبه او را به تدریج 

 آموزش مي داد و نقشه هایش

 .را پیاده مي کرد

در نخستین روزهای ورود ، دخترك را به سیرك برد و سپس برای خوردن بستني و گردش به پارك 

 پدربزرگيرفتند. همچون 

مهربان، دستهایش را گرفت و هر چه خواست برایش خرید تا اعتمادش را کامالً جلب کرد و او را به 

 سوی قربانگاه پر رمز و راز

خود کشاند. خیلي زود درهای بهشت به روی دخترك باز شد و بالفاصله همچون غنچه ای شكفت. 

 آمه ریكا چنان مشتاق رسیدن

ن با فلورنتینو آریزا شد که به منظور رهایي از اقامت اجباری ناشي از روزهای یكشنبه و گردش رفت

 اخذ نمره های بد در درسها، همه

مدت حضور در مدرسه با جدیت درس مي خواند و به همین دلیل هم به عنوان شاگرد اول مدرسه، 

 برگزیده شد. برای فلورنتینو

اب مي آمد. پس از سالها عشقبازی محاسبه آریزا نیز این امر، موهبتي در دوران سالخوردگي به حس

 شده، تجربیات تازه ای در

 .معاشرت با دخترك به دست مي آورد

آن دو نفر تفاهم کاملي با یكدیگر داشتند. دخترك همان گونه رفتار مي کرد که در ذاتش بود. 

 آمادگي زیادی برای فراگیری

ه نمي کرد. فلورنتینو آریزا رفتاری را تجربیات پیرمردی محترم داشت که هیچ چیز او را شگفت زد

 پیشه کرد که همیشه از آن مي

ترسید، یعني پذیرفتن نقش عاشقي سالخورده. علیرغم شباهتهایي که میان دخترك و فرمینا دازا در 

 دوران نوجواني مي دید، هرگز

بود که مجبور  آن دو را با هم مقایسه نمي کرد. ولي این شباهتها گاهي به گونه ای غیر قابل اغماض

 مي شد الاقل به یاد گذشته های

دور بیفتد. یونیفرم مدرسه، گیسوان بلند و بافته شده، شیوه راه رفتن با نشاط، و حتي شخصیت 

 مغرور و غیر قابل پیش بیني. هر چند

اندیشه جایگزین کردن دخترك در قلبش به جای فرمینا دازا به منظور درماني مؤثر برای درد عشق، 

 انست راهكاری مفید بهمي تو
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حساب آید، ولي هرگز آن را به مورد اجرا نگذاشت، زیرا آمه ریكا را به خاطر شخص خودش دوست 

 داشت. پس از آن ارتباطات

 .لذتبخش، هیچ یك از آن دو در طول هفته، رویایي جز رسیدن به بعد از ظهر های یكشنبه نداشت

ه ریكا ویكیونا را از مدرسه شبانه روزی دولتي بیرون فلورنتینو آریزا فردی بود که اجازه داشت آم

 ببرد. بنابرای با اتومبیل هودسن

شش سیلندری که در اختیار شرکت کشتیراني رودخانه ای کاراییب بود، به دنبال دخترك مي رفت. 

 در روزهایي که هوا آفتابي نبود

را عقب مي زدند و در جاده ساحلي  و در نتیجه نور تند خورشید آنها را آزار نمي داد، کروك اتومبیل

 مي راندند. کاله مضحكي که

فلورنتینو بر سر مي گذاشت، موجب خنده دخترك مي شد. در همان حال نیز کاله مدرسه اش را با 

 دو دست محكم مي گرفت تا باد

 .آن را نبرد

ه وراکي که او خوردآمه ریكا از کسي شنیده بود که نباید اوقات خود را با فلورنتینو سپری کند؛ از خ

 است ، بخورد؛ یا صورتش را به

صورت او نزدیك کند، زیرا پیری، مرضي مسری است. ولي دخترك اهمیتي به این حرفها نمي داد. از 

 طرفي کسي نمي توانست برای

آنها مضموني بیابد و شایعه ای درست کند، زیرا همه مي دانستند با هم نسبت خانوادگي دارند و 

 یاد نیز مانع ایجادتفاوت سني ز

 .بدگماني مي شد

در بعد از ظهر روز یكشنبه عید پنجاهه گلریزان، که آنها در کنار یكدیگر آرمیده بودند، ناگهان 

 .ناقوس کلیساها به صدا در آمد

فلورنتینو آریزا به زحمت مانع تپیدن قلبش شد. در دوران جواني، صدای ناقوس، تنها در مراسم 

 به گوش مي خاکسپاری ثروتمندان

رسید و برای فقرا نواخته نمي شد. پس از پایان آخرین جنگ داخلي که همزمان با آغاز قرن تازه مي 

 شد، دولت محافظه کار، همه

قوانین دولتهای استعماری را تحكیم بخشید، ولي به گونه ای متفاوت. از جمله اینكه هزینه 

 خاکسپاری را به اندازه ای افزایش داد که

فقیری حتي جرأت مردن نداشت، چه رسد به برگزاری مراسمي در کلیسا یا سایر اماکن  دیگر هیچ

 عمومي. هنگامي که اسقف دانته
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دلونا درگذشت، ناقوسهای همه کلیساهای موجود در استان مدت نُه شبانه روز ، پیوسته مي نواختند. 

 این امر چنان از نظر روحي

د نواختن ناقوس را منحصر به مراسم خاکسپاری مردم را عذاب داد که اسقف بعدی مجبور ش

 .ثروتمندان، آن هم به مدتي کوتاه کند

به همین دلیل فلورنتینو آریزا با شنیدن صدای ناقوس در ساعت چهار بعد از ظهر روز یكشنبه 

 گلریزان، دچار وحشت شد و احساس

ا به همان منظوری به صدا کرد روح دوران جواني به دیدارش آمده است. هرگز تصور نمي کرد ناقوسه

 در آمده اند که خودش آن

همه سال، یعني از لحظه ای که فرمینا دازا شش ماهه باردار بود و از کلیسا بیرون مي آمد، تا آن روز 

 یكشنبه، آرزو مي کرد. بنابراین

 :گفت

 .ندـ لعنتیها! حتماً ماهي بزرگي به تورشان افتاده و صدای ناقوسها را به صدا در آورده ا

 :آمه ریكا ویكیونا که برهنه در رختخواب دراز کشیده و تازه از خواب نیمروزی بیدار شده بود، گفت

 .ـ حتماً برای جشن گلریزان است

فلورنتینو آریزا در شرایطي نبود که به یاد مراسم مذهبي باشد یا از آن سر در بیاورد. از زماني که در 

 گروه همسرایان کلیسا ویولن

دیگر هرگز به کلیسا گام نگذاشته بود. از مردی که به او نواختن ویولن و روش کار با  مي نواخت،

 دستگاه تلگراف را یاد داده بود

 .نیز هیچ خبری نداشت

افكارش را متمرکز کرد. تردیدی نداشت که صدای ناقوسها به خاطر مراسم گلریزان نیست. همهمه 

 مردم از خیابانها به گوش مي

نمایندگاني از مهاجران پناهنده کاراییب به دیدار او آمده و خبر درگذشت  رسید. همان روز

 خرمیادسنت آمور را در آتلیه عكاسي

داده بودند. هر چند فلورنتینو آریزا از دوستان نزدیك مرد عكاس به حساب نمي آمد، ولي تقریباً با 

 ت پناهندگانĤهمه اعضای هي

نداشت که زنگها برای مرگ خرمیادسنت آمور به صدا در آشنایي داشت. به هر حال باز هم تردیدی 

 نیامده اند، زیرا عكاس، مردی

بي دین و ایمان، و مخالف مذهب بود و از نظر کلیسا، هرج و مرج طلب به شمار مي آمد. و از آن 

 گذشته او را به خودکشي متهم
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 :کرده بودند. بنابراین در برابر گفته دخترك، اظهار داشت

 .ها، دست کم به دلیل مرگ شخصي واالمقام، مثالً در حد فرماندار، به صدا در مي آیندـ نه، ناقوس

سایه روشني که نتیجه تابش نور خورشید از درز کرکره های نیمه باز پنجره روی بدن برهنه دخترك 

 بود، پوستش را راه راه نشان

گي دیگران باشد. پس از مي داد. سن و سال آمه ریكا به اندازه ای نبود که نگران مرگ و زند

 عشقبازی بعد از ظهر به خواب

نیمروزی رفته و پس از اینكه بیدار شده بودند، هنوز نمي توانستند از جا برخیزند. صدای پنكه سقفي 

 که روشن بود، همچنان به

گوش مي رسید، ولي مانع از شنیده شدن صدای پای الشخورهایي که روی سقف راه مي رفتند و 

 ریزش تند تگرگ صدایي همچون

 .ایجاد مي کردند، نمي شد

فلورنتینو آریزا آن دختر را همانند سایر زناني که در زندگي طوالني او نقش داشتند دوست داشت، 

 ولي در مورد او احساس غم و

اندوه بیشتری مي کرد، زیرا همواره بر این گمان بود که هرگز نمي تواند پایان دوران دبیرستان آمه 

 یند، زیرا سالهایریكا را بب

 .عمرش به پایان خواهد رسید

اتاقي که در آن بودند، شباهت زیادی به کابین کشتي داشت. مثل کابین کشتي از چوب و تخته 

 ساخته شده و چندین بار آن را رنگ

زده بودند به گونه ای که رنگهای قبلي همچنان به چشم مي خورد. علیرغم روشن بودن پنكه سقفي، 

 ر بعد از ظهردر ساعت چها

احساس خفقان مي کردند، زیرا شیرواني فلزی گرمای شدید بیرون را، به داخل منتقل مي کرد. در 

 واقع شباهتي به یك اتاق خواب

 ...معمولي نداشت، زیرا

فلورنتینو آریزا دستور داده بود که آن را در پشت ساختمان اداری شرکت بسازند تا جایي برا ی 

 رانعشق بازیهای موقتي دو

سالخوردگي داشته باشد . خوابیدن در آن اتاق در روزهای عادی هفته ، طاقت فرسا بود ، زیرا عالوه 

 بر گرما ، سرو صدای کارگران

بار انداز ، جرثقیلهای اسكله ، و سوت کشتیها ، اجازه استراحت به کسي نمي داد ، ولي از نظر 

 دخترك ، آنجا بهشت به حساب مي
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 . آمد

ریزی کرده بودند تا تمام مدت روز و شب یكشنبه عید پنجاهه گلریزان را با هم  آن دو برنامه

 بگذرانند و آمه ریكا صبح روز

دوشنبه ، پنج دقیقه پیش از به صدا در آمدن زنگ مدرسه حرکت کند ، ولي آن روز ، به دلیل قولي 

 که فلورنتینو آریزا به اعضای

اکسپاری خرمیا دسنت آمور داده بود ، زودتر از جای هیأت پناهندگان به منظور شرکت در مراسم خ

 برخاست و شروع به پوشیدن

لباسهایش کرد . پس از آن ، لباسهای آمه ریكا را پوشاند ، موهایش را بافت ، او را روی میز نشاند ، و 

 بند کفشهای مدرسه اش را

از نخستین روزهای همبستری ، بست . این کارها را با عالقه ای وافر برای دخترك انجام مي داد . پس 

 دیگر تفاوت سني را فراموش

کرده بودند و خود را زن و شوهر به حساب مي آوردند . انگار سالها بود با هم زندگي مي کردند . با 

 این حساب در آن لحظات ،

 . دیگر حرفي برای گفتن به یكدیگر نداشتند

یلي آخر هفته ، بسته و محوطه آن تاریك ساختمان اداری شرکت کشتیراني رودخانه ، به دلیل تعط

 بود . در بندر تنها یك کشتي

لنگر انداخته و موتورهایش خاموش بود . هوای شرجي نشان مي داد که نخستین باران سال خواهد 

 بارید ، ولي آرامش و روشنایي

اقوس ، آسمان ، نوید روزی زیبا و فصلي دلچسب مي داد . همه چیز آرام بود و تنها صدای زنگ ن

 سكوت عصر روز تعطیل را مي

 . شكست

فلورنتینو آریزا و آمه ریكا ویكیونا به سوی محوطه شوره گرفته ای رفتند که در زمان اسپانیاییها به 

 عنوان محل ورود و خروج

بردگان سیاهپوست ، مورد استفاده قرار مي گرفت . هنوز هم زنجیرهای زنگ زده ویژه بستن دست و 

 شه و کنار بهپای آنها در گو

چشم مي خورد . اتومبیل در سایه ایجاد شده توسط ساختمان ، در انتظار ورود آنان دیده مي شد ، 

 راننده سر را روی فرمان گذاشته

و خوابیده بود . دو مسافر ، تا هنگامي که روی صندلي عقب نشستند ، او را بیدار نكردند . اتومبیل از 

 پشت انبار که با سیم خاردار
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طه شده بود ، گذشت و از محوطه بازار قدیمي الس آنیماس عبور کرد . تعداد زیادی از مردان ، با احا

 بدنهای نیمه عریان ، با توپ

 . بازی مي کردند و سر و صدای زیادی راه انداخته بودند . اتومبیل به تدریج از اسكله دور شد

خاطر مرگ خرمیا دسنت آمور نیست ،  فلورنتینو آریزا تردیدی نداشت که صدای ناقوس کلیساها به

 ولي تداوم و شدت صدا او را

نگران کرد . دستش را روی شانه راننده گذاشت و برای اینكه بتواند صدایش را به گوش او برساند ، 

 : فریاد زد

 این صداها به خاطر چیست ؟ -

 : راننده پاسخ داد

 به خاطر همان پزشك ریش بزی ! راستي نامش چه بود ؟ -

لورنتینو از شنیدن خبر مرگ دکتر دچار شگفتي نشد ، ولي هنگامي که راننده نحوه مردن او را ف

 شرح مي داد ، باور نكرد . نمي

توانست بپذیرد که مشهورترین و حاذق ترین پزشك شهر به خاطر گرفتن یك طوطي فراری از روی 

 درخت انبه ، لیز بخورد ، به

 . دزمین سقوط کند و ستون فقراتش بشكن

این رویداد ، هر چند غیر قابل باور و نا معقول بود ، ولي واقعیت داشت . تنها آرزوی فلورنتینو آریزا از 

 زماني که فرمینا دازا با دکتر

خوونال اوربینو ازدواج کرد ، همین بود ، ولي پس از رسیدن آن لحظه مورد نظر ، احساس مي کرد به 

 اندازه ای که توقع مي رفت از

قعه ، خوشحال نیست . در عوض دچار دلهره ای عظیم شد ، زیرا به یاد آورد که احتماالً روزی این وا

 نه چندان دور ، ناقوسهای کلیسا

 . برای خودش هم به صدا در خواهند آمد

آمه ریكا ویكیونا که همچنان در داخل اتومبیل متوقف شده در کنار خیابان نشسته بود ، با مشاهده 

 لورنتینو ، بهچهره رنگپریده ف

 : وحشت افتاد و با نگراني پرسید

 چه شده ؟ -

 : فلورنتینو آریزا دست دخترك را با دستهای سرد خود گرفت ، آهي کشید و پاسخ داد

 . آه ، عزیزم برای تعریف کردن آنچه اتفاق افتاده ، نیاز به پنجاه سال دیگر زندگي دارم -

ش کرد . نخست دخترك را به مدرسه رساند و قول داد مراسم خاکسپاری خرمیا دسنت آمور را فرامو
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 . شنبه آینده به دنبالش بیاید

سپس از راننده خواست به طرف خانه دکتر خوونال اوربینو برود . در طول مسیر با کالسكه ها ، 

 اتومبیلها ، و درشكه های زیاد

دید که بهت زده در  دیگری مواجه شد که همگي به آنجا مي رفتند . بسیاری از ساکنان شهر را

 آستانه در خانه هایشان ایستاده اند و

 . شاهد آشوبي هستند که در خیابانها ایجاد شده است

مهمانان دکتر السیدس الیوه یا که در اوج خوشگذراني این خبر بد را شنیده بودند ، شتابان به سوی 

 خانه دکتر اوربینو مي رفتند و

و در خانه اجتماع کرده بودند . ازدحام حاضران به اندازه ای بود که تعدادی از آنها نیز به آنجا رسیده 

 جا برای تكان خوردن نبود . با

این حال ، فلورنتینو آریزا به زحمت خود را به اتاق خواب رساند ، روی پنجه های پا ایستاد و 

 رویدادها را زیر نظر گرفت . مي

ال اوربینو همان گونه که فلورنتینو آریزا آرزو خواست جسد پزشك مشهور را بهتر ببیند . دکتر خوون

 مي کرد ، روی بستر زناشویي

در آغوش مرگ آرمیده بود . نجاری اندازه های او را برای ساختن تابوت مي گرفت . فرمینا دازا 

 مبهوت ، اندوهگین و دلشكسته در

 . وشیدند ، برتن داشتکنار جسد ایستاده بود و لباسهای ویژه مراسم رسمي را که مادربزرگها مي پ

فلورنتینو آریزا آن صحنه را با همه جزئیات ، دقیقاً از همان دوران جواني در ذهنش به تصویر کشیده 

 و زندگي خود را کامالً وقف

عشق به فرمینا دازا کرده بود . به خاطر او به دنبال شهرت و ثروت رفته ، و حتي به روشهای دستیابي 

 . دبه آنها اهمیتي نداده بو

همواره تالش مي کرد ظاهر خود را سالمت و شاد نگه دارد ، به اندازه ای که سایر افراد همسن و 

 سالش او را به خاطر این تالش که

زیاد مردانه به نظر نمي رسید ، مورد سرزنش قرار مي دادند . به منظور مشاهده آن لحظات ، سالهای 

 زیادی انتظار کشیده بود ، به

ي حاضر نبود این مقدار از عمر و زندگي خود را وقف انتظار بیهوده کند . حتي حدی که هرگز کس

 لحظه ای هم امید خود را از دست

نداده و دچار نا امیدی نشده بود . واقعیت داشت که مرگ به کمك فلورنتینو آمده و به او نیرو 

 بخشیده بود تا بتواند بار دیگر
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 . شدن فرمینا دازا ، به آن زن ابراز کند وفاداری ابدی خود را در نخستین شب بیوه

پس از اظهار عبارتي که بر آمده از اعماق قلبش بود و در آخرین لحظات پیش از خروج از خانه بر 

 زبان آورده بود ، ناگهان دچار

عذاب وجدان شد . احساس مي کرد در اعتراف به عشق بود ، باز هم عجله کرده است ، هر چند در 

 ده بود کهآن لحظه اندیشی

هرگز چنین فرصت مناسبي را به دست نخواهد آورد . ترجیح مي داد که از روشي استفاده کند که 

 کمتر حیوان صفتانه باشد و به

صورتي که جنبه اخالقي آن بیشتر در نظر گرفته شود با فرمینا دازا حرف بزند ، ولي دیگر کار از کار 

 . گذشته بود

بینو را ترك کرد و به دستور فرمینا دازا از آنجا خارج شد . از اینكه اجباراً خانه دکتر خوونال اور

 محبوبه اش را تنها مي گذاشت ،

غرق در اندوه به نظر مي رسید ، ولي انگار سرنوشت حق انتخاب برایش باقي نگذاشته بود ، هیچ 

 کاری از دستش بر نمي آمد و

 . رای خودش و فرمینا دازا رقم خورده استاحساس مي کرد آن شب سرشار از غم و اندوه ، از ازل ب

تا دو هفته بعد ، حتي یك شب نیز نتوانست به راحتي چشم بر هم بگذارد و بخوابد . همواره مي 

 پرسید فرمینا دازا چه خواهد کرد و

به چه چیزهایي خواهد اندیشید . نمي دانست سالهای باقي مانده عمر خودش و آن زن ، چگونه 

 ار یبوستخواهد گذشت . دچ

شدیدی شد ، به گونه ای که شكمش ورم کرده و همچون طبل باال آمد . مجبور شد از وسایلي غیر از 

 دستگاه اماله نیز استفاده کند و

به درمانهایي دردناك متوسل شود . همه دردهای سالخوردگي که آن همه سال ، بهتر از همه 

 همساالنش تحمل کرده بود ، ناگهان با

 . م آوردندهم به او هجو

روز چهارشنبه ، پس از یك هفته اقامت در خانه ، به شرکت رفت ، لئوناکاسیاني با مشاهده چهره 

 رنگ پریده و بدن خسته او دچار

 : وحشت شد و پرسید

 چه شده ؟ -

 : فلورنتینو پاسخ داد

 ... مثل همیشه ، بي خوابي و -
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د و زخمهای خونین قلبش بیرون نریزد . ولي خیلي زود زبانش را گاز گرفت تا رازهایش افشا نشو

 باران اندیشه هایش ، اجازه نمي

داد درست افكارش را متمرکز کند . هفته دیگری را هم در اوهام سپری کرد . به ندرت غذا مي خورد 

 و بسیار کم مي خوابید . مي

 . کوشید راهي برای نجات خود بیابد ، ولي موفق نمي شد

ن دچار آرامشي غیر منتظره شد . انگار به او الهام شده بود که هیچ رویداد سرانجام روز جمعه ، ناگها

 خاصي شكل نخواهد گرفت و

همه کارهایي که در طول زندگي انجام داده ، بیهوده بوده است . دیگر نمي خواست به روش پیشین 

 . زندگي کند

ه ای را در حیاط خانه دید که روز دوشنبه پس از بازگشت به خانه اش در خیابان پنجره ها ، پاکت نام

 . زیر آب باران خیس شده بود

بالفاصله دستخط نویسنده را شناخت . گذشت سالیان طوالني ، تغییری در آن دستخط زیبا ایجاد 

 نكرده بود . حتي رایحه برگهای

خشكیده درون پاکت را هم تشخیص مي داد . پس از تسلط بر خود و گریز از شگفتي اولیه ناشي از 

 شاهده پاکت ، قلبش به اوم

 . گفت که دیگر به آرامش رسیده است

 . این همان نامه ای بود که بیشتر از نیم قرن ، بدون وقفه در انتظار دریافت و خواندنش به سر مي برد

 6فصل 

فرمینا دازا هرگز تصور نمي کرد متن نامه ای که برای فلورنتینو آریزا مي فرستاد ، به گونه ای متفاوت 

 سوی آن مرد تفسیر و از

موضوعي عاشقانه تعبیر شود . زن در نامه اش خشن ترین واژه هایي را که به خاطر داشت ، به کار 

 برده و امیدوار بود زشت ترین

سخنان و زجر آورترین دشنامها را نثار آن مرد گستاخ کند ، هر چند همچنان این کار را در برابر 

 تعرضي که به حریم خانه اش شده

د ، کافي نمي دانست . در واقع این آخرین حد توان زن برای رهایي یافتن از وضعیتي تلخ ، به بو

 منظور وفق دادن خود با موقعیت

تازه به حساب مي آمد . مي خواست دوباره همان کسي شود که پیش از حدود نیم قرن زندگي برده 

 وارش بود . هر چند خدمت به

کرده بود ، ولي احساس مي کرد با مرگ شوهرش ، کمترین نشاني از خانواده ، او را کامالً خوشبخت 
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 هویت اصلي ، برایش باقي

نمانده است . تبدیل به روحي سرگران در خانه ای غریبه شده بود که انگار هرشب ، وسیعتر از شب 

 پیش مي شد و احساس تنهایي

ي رفت و ناراحت و نگران از خود او را بیشتر مي کرد . بي هدف و سرگردان از اتاقي به اتاق دیگر م

 مي پرسید چه کسي مرده به

 . حساب مي آید ، مردی که سقوط کرده بود و درگذشته بود ، یا زني که تنها و بي پناه مانده است

نمي توانست خشمش را نسبت به شوهر متوفایش که او را اینگونه در اقیانوس بي کران زندگي تنها 

 ه هرگذاشته بود ، پنهان کند . ب

چیزی که از شوهرش باقي مانده بود مي نگریست و اشك از چشمانش سرازیر مي شد . پیژامه دکتر 

 زیر بالشهایش ، دمپاییهایش

که از نظر زن متعلق به فردی علیل و ناتوان بود ، مشاهده تصویر او در آیینه هنگامي که لباسهایش را 

 در مي آورد و موهایش را

 . ه از بدنش به مشام مي رسید و پس از مرگ نیز از بین نرفته بودشانه مي زد ، رایحه ای ک

زن گاهي در همان حال که مي اندیشید و قدم مي زد ، ناگهان مطالبي را به خاطر مي آورد که 

 . فراموش کرده بود به شوهرش بگوید

طرف ا بربا کف دست به پیشاني خود مي زد و نتیجه مي گرفت تنها کسي که مي تواند مشكالت او ر

 سازد و به پرسشهایش پاسخ

 . مناسب بدهد ، همان دکتر اوربینو است و بس

 : روزی خوونال حرفي به فرمینا دازا زده بود که حتي تصور آن هم برای زن امكان ناپذیر مي نمود

افرادی که عضوی از بدنشان با استفاده از عمل جراحي قطع مي شود ، از درد ، خارش و انقباض  -

 نج مي برند . آن هم درعضله ر

محلي که دیگر آن عضو وجود خارجي ندارد . همین حاالت را فرمینا دازا پس از مرگ شوهرش 

 احساس مي کرد . در حالي که مرد

 . در کنارش حضور نداشت ، او را در کنار خود مي دید

شد و بازوانش  در نخستین روز پس بیوه شدن ، پیش از برخاستن از خواب ، اندکي در بستر جابه جا

 را به اطراف گشود . در همان

لحظه متوجه شد که شوهرش مرده و برای نخستین بار پس از سالهای طوالني زندگي زناشویي ، 

 . خارج از خانه اش خوابیده است

همان روز برسر میز صبحانه حاضر شد و در حالي که به تنهایي صبحانه مي خورد ، ناگهان به یاد آورد 
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 ور ندارد . بهکه شوهرش حض

اندازه ای ناراحت شد که دیگر بر سر آن میز غذا نخورد . زماني که دخترش اوفلیا همراه با شوهر و 

 سه دخترش از نیو اورلینز

آمدند ، فرمینا دستور داد میز کوچكتری در راهرو بگذارند . تا آن لحظه واقعا ً حتي یك بار هم 

 درست غذا نخورده بود . هرگاه

گي مي کرد ، به آشپزخانه مي رفت ، چنگالي را در قابلمه ای فرو مي کرد ، تكه ای احساس گرسن

 خوراکي بیرون مي آورد و بدون

استفاده از بشقاب ، بر دهان مي گذاشت و مي خورد و در همان حال ، با مستخدمه های حاضر در 

 . آشپزخانه حرف مي زد

مي آمدند و در کنارشان احساس آرامش مي کرد پیشخدمتها از آن به بعد ، مونس زن بیوه به حساب 

 . با این حال نمي توانست

خاطرات شوهرش را از ذهنش بزداید . هر جا مي رفت یا هر کاری انجام مي داد ، یاد شوهرش مي 

 . افتاد و اندوهگین مي شد

ر دکت سرانجام فكری به ذهنش رسید ، تصمیمي قاطع گرفت و دستور داد خانه را از آنچه متعلق به

 خوونال اوربینو بود ، پاکسازی

 . کنند . تصور مي کرد تنها راه برای ادامه زندگي بدون حضور شوهرش همین است

این امر ، نوعي ریشه کني و قطع رابطه بود . پسر فرمینا قبول کرد کتابخانه را به خانه خود ببرد تا 

 مادرش بتواند دفتر کار اوربینو را

ل زندگي زناشویي هرگز چنین کاری نكرده بود ، تبدیل کند . دخترش نیز به اتاق خیاطي که در طو

 تعدادی از مبلها و وسایل دیگری

را با خود برد تا آنها را در حراجي های نیو اورلینز به فروش برساند . این غارت برای فرمینا دازا 

 آرامش به دنبال آورد ، ولي

اه عسل از اروپا خریده و آورده بود ، چنان بي خوشحال نشد که شنید همه چیزهایي که در طول م

 ارزش شده اند که تنها به درد

 . عتیقه فروشیها مي خورند

چند روز بعد نیز در میان بهت و حیرت مستخدمان و سكوت حاکم بر همه همسایگان و دوستانش ، 

 در محوطه پشت خانه ، در

ي را که یادگار زندگي مشترك آنها بود ، زمیني بایر و وسیع ، آتش بزرگي برپا ساخت و همه چیزهای

 سوزاند . لباسهای گرانبها و
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خوشدوخت مردانه که از قرن گذشته تا آن لحظه ، کسي نظیر آنها را ندیده بود ؛ زیباترین کفشها و 

 کالههای مردانه که بیشتر از

نیمروزی که  تصاویر دکتر ، او را به ذهن فرمینا مي آوردند ؛ صندلي گهواره ای ویژه چرت زدن

 خوونال از روی آن برخاست تا به

آغوش مرگ برود ؛ و سایر وسایلي که با زندگي فرمینا پیوند خورده و جزیي از هویت او شده بودند . 

 زن بدون تردید و دو دلي ،

همه آنها را آتش زد . یقین داشت که شوهرش نیز کار او را چه از نظر بهداشتي و چه از نظر آرامشي 

 مسرش مي بخشید ،که به ه

تأیید خواهد کرد . دکتر خوونال اوربینو بارها گفته بود که مایل است پس از مرگ ، حتي جسدش را 

 هم به منظور حفظ بهداشت ،

بسوزانند و تبدیل به خاکستر کنند و تا در داخل تابوت در دخمه تاریك مقبره خانوادگي محبوس 

 نماند . البته موازین مذهبي چنین

به او نمي داد . روزی دکتر به خود جرأت داده و از اسقف پرسیده بود که آیا مي تواند وصیت  اجازه ای

 کند جسدش سوزانده شود

یا نه . پاسخي که دریافت کرد ، بسیار مؤدبانه ولي منفي بود . کلیسا حتي اجازه سوزاندن اجساد 

 مذاهب غیر کاتولیك را هم نمي داد

وزاندن مردگان ، از ذهن هیچ کس غیر از دکتر خوونال اوربینو و فكر ساختن کوره هایي برای س

 . نگذشت

فرمینا دازا از میزان وحشت شوهرش از تاریكي اطالع کافي داشت و در آن لحظات بحراني و اندوهبار 

 که نجار برای اندازه گیری

ای آرامش دکتر ابعاد تابوت آمده بود ، به او سفارش کرد دریچه ای هم روی تابوت تعبیه کند تا بر

 اوربینو ، از آنجا نور به داخل

 . بتابد

آتش زدن لوازم شخصي دکتر خوونال اوربینو و از بین بردن وسایل او ، هیچ فایده ای نداشت . چیزی 

 نگذشت که فرمینا دازا

دریافت خاطره شوهر مرحومش ، نه تنها با گذشت زمان از میان نمي رود ، بلكه در برابر شعله های 

 نیز مقاوم مي ماند . مدتآتش 

کمي پس از سوزاندن لباسها ، تازه دلش برایشان سوخت و یادش افتاد که چقدر آنها را دوست داشته 

 است . البته خاطرات دیگری
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هم ، زن را دچار اندوه مي کرد ، از جمله سر و صدای بسیاری که خوونال اوربینو در هنگام برخاستن 

 . از خواب ، به راه مي انداخت

تصمیم گرفت با این گمان به زندگي ادامه بدهد که انگار شوهرش زنده است . مي دانست بیدار شدن 

 و زندگي کردن بدون دکتر

برایش تا چه اندازه سخت است ، ولي مطمئن بود که عادت خواهد کرد و روز به روز تحمل دوری 

 . برایش راحت تر خواهد شد

ا دید . در همان حال که نور بیشتر مي شد و فضا را روشن مي در پایان هفته سوم ، به تدریج نور ر

 کرد ، دریافت شبحي شریر ، اجازه

آرامش در زندگي به او نمي دهد . نه همان شبح رقت انگیزی که برای لحظه ای دیدار به پارك کوچك 

 مقابل خانه اش مي آمد و در

 یزی با فراك جالدها و کالهي که رویبزرگسالي نسبت او با ترحم مي نگریست ، بلكه شبح نفرت انگ

 سینه اش مي گذاشت و با

گستاخي احمقانه ای که فرمینا دازا را چنان آشفته ساخت که نمي توانست به او نیندیشد . زماني که 

 در هیجده سالگي او را کنار زد ،

به  و تبدیلمي دانست تخم کینه ای را کاشته است که با گذشت سالیان داراز ، به بار خواهد نشست 

 . درختي تنومند خواهد شد

فرمینا همیشه به آن کینه مي اندیشید و هر گاه به شبح نزدیك مي شد ، وجود آن را در فضا 

 احساس مي کرد . از دیدن شبح منقلب

مي شد و چنان مي ترسید که حتي نمي توانست روشي عاقالنه و طبیعي برای برخورد یا مقاومت پیدا 

 خانه هنوز کند . شبي که فضای

سرشار از عطر گلهای اهدا شده به خاطر مرگ شوهرش بود ، شبح بار دیگر به او اظهار عشق کرد و 

 فرمینا به این نتیجه رسید که

 . این گستاخي ، مقدمه ای برای اجرای نقشه ای شوم توسط آن مرد کینه توز است

ا دازا را ناتوان تر و پیرتر مي کرد . یاد آوری پیوسته فلورنتینو آریزا و سماجت او ، هر لحظه فرمین

 صبح روز پس از خاکسپاری دکتر

اوربینو ، زن از خواب بیدار شد و کوشید با اراده ای بي نظیر ، خاطره گستاخي فلورنتینو آریزا را از 

 ذهنش خارج کند ، ولي این کار ،

اموش کردن فلورنتینو ، بیشتر او را خشمگین و ناراحت کرد . خیلي زود دریافت تمایل شدید به فر

 خود عاملي قوی برای به یاد
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آوردن اوست . دچار دلتنگي شد و برای نخستین بار به خود جرأت داد به دوران نوجواني و عشقي که 

 به پسرکي الغر اندام داشت

بیندیشد . پارك کوچك را در ذهن مجسم کرد و کوشید همه ویژگیهای آن را به خاطر بیاورد . 

 ، نیمكتي که فلورنتینودرخت بادام 

آریزا ، روی آن مي نشست و خیابان مقابل خانه . در واقع هیچ کدام از این تصاویر ، شباهتي به آنچه 

 پس از گذشت نیم قرن در آن

محل به چشم مي خورد ، نداشت . همه چیز تغییر یافته بود . درختان را از ریشه در آورده و مجسمه 

 مرمرین بدون سر را از آنجا

برداشته و به جایش پیكره دیگری گذاشته بودند که یونیفرم نظامي داشت ، ولي فاقد نام و نشان و 

 تاریخ بود . در نتیجه کسي نمي

توانست دلیل برپایي آن را در آنجا بداند . خانه آنها که سالها پیش به فروش رسیده و به دست 

 مقامات دولتي استان افتاده بود ، به

ني مي رفت . اندیشیدن به فلورنتینو آریزا در آن زمان ، کار آساني نبود . باور کردن تدریج رو به ویرا

 این امر برایش مشكل بود که

که پسرکي کم حرف و آسیب پذیر در برابر ریزش باران ، تبدیل به کشتي به گل نشسته و موریانه 

 زده کهنه ای شده باشد که به

ور یابد و بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال ، یا رعایت خود جرأت مي دهد گستاخانه در برابرش حض

 ادب و احترام ، یا حتي

مالحظه میزان اندوه زني بیوه شده چنان روح او را بیازارد که نفس کشیدن را برایش مشكل کند . 

 دختردایي او یعني هیلده براندا ،

به فراموشي سپردن ماجرای خانم  مدتي پس از بازگشت فرمینا دازا از مزرعه آنها در فلورس دماریا و

 لینچ ، به منظور بازدید ، نزد

دختر عمه اش آمد . هیلده که چاق و پیر و بد اخالق شده بود ، همراه با پسرش که همچون پدرش 

 سرهنگ ارتش به حساب مي

 هآمد ، ولي از سوی پدر به دلیل رفتار زشتي که در قتل عام کارگران مزرعه موز در سان خوان دالسی

 ناگا نشان داد ، طرد شد ، به

 . خانه فرمینا آمدند

هیلده و فرمینا اغلب در دیدارهایشان ، ساعتهای متوالي مي نشستند ، حرف مي زدند و خاطره 

 دوران گذشته و نخستین باری که
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یكدیگر را دیده بودند ، در ذهنشان زنده مي شد . هیلده براندا سانچز در آخرین دیدار ، بسیار 

 و ناراحت به نظر مي رسید و دلتنگ

رنجهای سالخوردگي تأثیر ناگواری بر او گذاشته بود . این بار عكس دوران نوجواني خود و فرمینا را 

 که با لباسهای قدیمي انداخته

بودند ، همراه داشت . مشاهده آن عكس ، بر میزان اندوه آنان افزود . عكس توسط عكاس بلژیكي 

 مانانداخته شده بود و عصر ه

روز که در میان جمعیت گرفتار شده بودند ، جواني به نام خوونال اوربینو دلش برایشان سوخته و آنها 

 را نجات داده و سپس فرمینا

 . دازا را به چنگ آورده بود

نسخه دیگری از آن عكس که در اختیار فرمینا دازا قرار داشت ، گم شده بود . با اینكه عكس بر اثر 

 یده مي نمود ،مرور زمان رنگپر

ولي آنها مي توانستند به خوبي چهره های خود را ببینند . هر دو در تصویر ، زیبا و جوان بودند و در 

 حالي که در خارج از عكس ،

 . هرگز چنان خصوصیاتي نداشتند

هیلده براندا نمي توانست بدون حرف زدن درباره فلورنتینو آریزا احساس رضایت کند ، زیرا احساس 

 د سرنوشتي مشابه بامي کر

فرمینا داشته است . او را همچون همان روزی در نظر مجسم مي کرد که نخستین پیام تلگرافي خود 

 را از دفتر پستي فرستاد . هرگز

نمي توانست خاطره نخستین عشق خود را که همچون پرنده ای کوچك ، محكوم به رفتن بود 

 فراموش کند . این گونه مي پنداشت

دازا نیز گاهي او را مي بیند ، ولي با هم حرفي نمي زنند . فرمینا هر چه مي کوشید نمي که فرمینا 

 توانست بپذیرد که روزی آن مرد ،

نخستین عشق زندگي اش بوده است . اغلب در مورد فلورنتینو آریزا ، همچون سایر اشخاص ، 

 مطالبي مي شنید و مي دانست به

نوز ازدواج نكرده است . ولي این حرفها برایش مهم نبود در خاطر عادات غیر عادی و خاص خود ، ه

 واقع به شایعات اهمیتي نمي

داد ، زیرا مردم درباره افراد گوناگون ، حرفهایي مي زدند که واقعیت نداشت . ولي آنچه برایش عجیب 

 مي نمود ، استفاده فلورنتینو

موفقیتهای بي نظیر و پیروی از رفتار پر آریزا از همان لباسهای قدیمي و عطرهای نادر ، پس از کسب 
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 رمز و راز گذشته بود . برایش

 : باور کردني نبود که او ، همان شخص است . هیلده براندا با شنیدن این سخنان همیشه مي گفت

 . مرد بیچاره ! حتما ً خیلي زجر کشیده -

ناراحتي گذرانده ، در حالي که قضاوت او به این دلیل بود که مي دانست مرد مدت زیادی را با اندوه و 

 فرمینا هر گاه او را مي دید ،

 . نشانه ای از اندوه و ناراحتي در چهره اش مشاهده نمي کرد

فرمینا دازا همواره شبي را به خاطر مي آورد که پس از مراجعت از فلورس دماریا ، او را در سینما دید 

 و دچار شگفتي شد . همراهي

ینو ، موجب شگفتي فرمینا نشد ، بلكه از این تعجب مي کرد که او خیلي زني سیاهپوست با فلورنت

 جوان و سر حال مانده بود و

رفتاری همراه با اعتماد به نفس فراوان داشت . البته هرگز از ذهنش نگذشت که پس از بیرون راندن 

 زني به نام باربارا لینچ از

 . زندگي خصوصي ، خودش تغییر کرده و پیر شده است

همان لحظه به بعد ، تا مدت بیست سال ، فرمینا دازا با مهرباني بیشتری با فلورنتینو آریزا رفتار  از

 مي کرد ، زیرا بر این باور بود که

چنین رفتاری مي تواند از شدت خصومتهای گذشته بكاهد . حضور مرد در مراسم سوگواری دکتر 

 اوربینو نه تنها امری طبیعي به

به نظر مي رسید فلورنتینو نیز به منظور کاهش تنش و تأکید بر فراموش کردن  حساب مي آمد ، بلكه

 رویدادهای سالهای دور ، به

آنجا آمده باشد . به همین دلیل پس از شنیدن سخنان مرد مبني بر تجدید میثاق عشقي ، به اندازه 

 ای ناراحت شد که اختیار از کف

ور مي کرد سن و سال آنان در حدی است که نباید توقع داد و چنان رفتاری از خود بروز داد . زن تص

 زیادی از زندگي آینده داشته

 . باشند

خشم شدید فرمینا دازا ، حتي پس از مراسم خاکسپاری شوهرش نیز ادامه یافت و هر چه بیشتر مي 

 کوشید بر آن فایق آید ، کمتر

د بخشي از ذهنش که مربوط به موفق مي شد و بر شدت آن مي افزود . از آن بدتر ، احساس مي کر

 خاطرات شوهر مرحومش مي

شود ، به تدریج ولي به گونه ای خزنده و فراگیر ، به اشغال گیاهان رونده ای در مي آید که از محل 
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 دفن خاطرات فلورنتینو آریزا

و  دمي رویند . بنابراین طولي نكشید که دیگر بدون اینكه بخواهد ، پیوسته به فلورنتینو مي اندیشی

 این اندیشه هر چه بیشتر

گسترش مي یافت ، بیشتر او را ناراحت مي کرد و به همان نسبت هر چه بیشتر به او مي اندیشید ، 

 بیشتر خشمگین مي شد و باز هر

چه بیشتر خشمگین مي شد ، بیشتر مي اندیشید تا حدی که دیگر برایش غیر قابل تحمل شده بود و 

 نمي توانست به راحتي به

ي ادامه بدهد . همین امر موجب شد روزی نامه ای برای فلورنتینو آریزا بنویسد که سه صفحه زندگ

 کامل را پر کرد . متن نامه پر از

دشنامهایي بود که در آن لحظات به ذهن زن مي رسید و با این ترتیب ، آگاهانه آنچه را در قلبش 

 . داشت ، بیرون ریخت

ز لحظه ای که عشق خود را دوباره به فرمینا دازا ابراز کرد ، زجر آور زندگي برای فلورنتینو آریزا نیز ا

 شده بود . همان شب بدون

هدف در خیابانهای خلوت به راه افتاد . مدام با وحشت از خود مي پرسید پس از نیم قرن مبارزه و 

 . کشتن ببر با پوست آن چه کند

جعه کرده بود . در بعضي از خانه ها که پر از باران سیل آسایي که همچنان مي آمد ، شهر را دچار فا

 آب شده بود ، مردان نیمه

عریان مي کوشیدند تا حد امكان ، لوازم منزل و مایحتاج زندگي ، و مواد غذایي موجود در خانه را 

 نجات بدهند . فلورنتینو آریزا

 . وداحساس مي کرد مصیبتي که بر مردم وارد شده است ، به نوعي به او مربوط مي ش

دقایقي بعد ، طوفان و باران قطع شد و ستارگان ناحیه کاراییب ، بیرون آمدند . در سكوت شب ، 

 صداهایي اتفاقي به گوش مي رسید

که فلورنتینو از میان آنها ، صدای همان مردی را شنید که سالها پیش نیز در همان محل ، در هنگام 

 عبور او و لئونا کاسیاني در حال

 . دآوازخواني بو

 : این بار شعر دیگری را مي خواند

 من ، "

 با بارني از اشك ،

 در چشمانم ،
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 از پل مژگاني ملتهب ،

 " ... باز مي گردم

 . انگار آواز مرد در آن شب و تنها برای فلورنتینو آریزا ، خبر مرگ را همراه مي آورد

به توصیه های عاقالنه نیاز به حضور مادرش داشت . پیش از آن ، هرگز چنین احساسي نداشت . 

 ترانزیتو آریزا که همچون ملكه ها

موهایش را با گل ، ولي از جنس کاغذ ، مي آراست ، احتیاج داشت . هرگاه مشكلي برایش پیش مي 

 آمد ، احساس مي کرد باید زني

به یاری او بیاید . با همین تصور ، ناخود آگاه به سوی مدرسه دخترانه رفت و چشمش به پنجره 

 بگاه آمه ریكا ویكیونا افتاد کهخوا

نور چراغ روشن آن ، به بیرون مي تابید . فشار زیادی به خود آورد تا بر جنون آني خود غلبه کند ، 

 وگرنه مجبور مي شد در ساعت

دو نیمه شب ، به داخل مدرسه برود ، دست دخترك را بگیرد و او را در همان حالت خواب آلود ، با 

 . خود ببرد

وی شهر لئونا کاسیاني تنها و آزاد حضور داشت . بدون تردید حاضر بود محبتي را که مرد در آن س

 نیاز دارد ، به او بدهد و برایش

تفاوتي نمي کرد این کار در ساعت دو باشد یا سه ، یا هر زمان دیگری . نخستین بار نبود که 

 فلورنتینو آریزا دچار بي خوابي مي شد

رود ، ولي مي دانست لئونا ، زني بسیار باهوش است و علیرغم اینكه آنها و مي خواست به خانه او ب

 یكدیگر را دوست دارند ، امكان

 . ندارد بدون ذکر دلیل قانع کننده بتواند نزد او برود ، سر بر دامنش بگذارد و بگرید

تن به پس از راهپیمایي زیاد در خیابانهای خلوت و خیس ، بهترین فكری که از ذهنش گذشت ، رف

 خانه پرودنسیا پیتره بود . آخرین

باری که یكدیگر را دیده بودند ، در قرن گذشته بود . آنها به این دلیل از یكدیگر دور شدند که که 

 پرودنسیا دوست نداشت کسي

او را بدون آرایش و به صورت ژولیده یا همان قیافه واقعي ببیند . بد اقبالي فلورنتینو این بود که 

 هنگامي به سراغ زن آخرین بار

 . رفت که او آرایش نداشت

فلورنتینو آریزا به سوی خیابان پنجره ها رفت ، دو بطری مشروب و یك شیشه خیار شور خرید ، آنها 

 را در کیسه ای گذاشت و
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روانه خانه پرودنسیا شد . نمي دانست زن هنوز در همان خانه سابق زندگي مي کند یانه ، کسي نزد او 

 یا نه ، و اصوالً  حضور دارد

 . هنوز زنده است یا نه

پرودنسیا همچنان نشانه رمزی پنجه کشیدن روی در توسط فلورنتینو آریزا را به خاطر داشت . این 

 نشانه در زماني به کار مي رفت

که هر دو جوان بودند و چاره ای جز احتیاط نداشتند ، ولي آن شب نیازی به احتیاط نبود ، زیرا به 

 ی رسیده بودند و کسيسنین پیر

 . توجهي به آنان نمي کرد

پرودنسیا بدون هیچ پرسشي ، در را به روی مرد گشود . خیابان تاریك بود و چهره فلورنتینو آریزا 

 دیده نمي شد . چشمان

پرودنسیا ضعیف تر از آن بود که بتواند او را به درستي ببیند ، ولي تابش نور چراغ خیابان روی 

 و ، موجب شد که زنعینك فلورنتین

متوجه شود چه کسي در زده است . حالت ظاهری و سخنان آغازین مرد ، چنان بود که انگار قاتلي که 

 هنوز خون قرباني روی

 : دستهایش است ، به دنبال مخفیگاهي امن مي گردد . فلورنتینو گفت

 . دنبال پناهگاهي برای یتیمي بیچاره مي گردم -

آن لحظات از ذهنش گذشت . از مشاهده زن که از آخرین دیدارشان ، آن تنها عبارتي بود که در 

 اندازه شكسته و پیر شده بود ،

دچار شگفتي شد . در عین حال تردیدی نداشت که نظر پرودنسیا نیز در مورد او ، همین گونه است . 

 با این حال به خود امیدواری

دیدار رها خواهند شد و آنچه گذشت زمان  داد که پس از یك ساعت ، هر دو از ضربه نخستین لحظه

 بر سرشان آورده است ، از

ذهنشان بیرون خواهد رفت و یكدیگر را دوباره جوان خواهند دید . همان گونه که در نخستین 

 . دیدارشان با هم مواجه شده بودند

 : زن گفت

 . چنین مراسمي برویظاهرت نشان مي دهد که یا از مراسم خاکسپاری آمده ای ، یا مي خواهي به  -

گفته اش واقعیت داشت ، زیرا خود زن همراه با اکثریت مردم شهر ، مراسمي را تماشا کرده بودند که 

 پس از مرگ اسقف دلونا ، از

نظر شكوه و عظمت نظیر نداشت . در حال خواب نیمروزی بر اثر شلیك توپي که انگار زمین و زمان را 
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 مي لرزاند و ناقوسهایي که

ه مي نواختند ، بیدار شد و بعد هم صدای سنج و آواز گروه همسرایان که به دلیل ازدحام بیش پیوست

 از حد جمعیت ، خارج از نت مي

خواندند ، به گوشش رسید که کر کننده بود . از روی ایوان خانه اش ، حرکت گروه سواره نظام با 

 یونیفرمهای زیبایشان ؛ گروههای

؛ اتومبیل بزرگ سیاهرنگي که حامل مقامات شهر بود ، ولي از پشت  مذهبي ؛ دانش آموزان مدارس

 شیشه های تیره آن کسي دیده

نمي شد ؛ کالسكه ای که چند اسب آن را مي کشیدند و سر اسبها را با پر تزیین کرده بودند و 

 افسارهای طالیي داشتند ؛ تابوت زرد

ستاني حمل مي شد ؛ و صفي از کالسكه رنگ پیچیده در پرچم ملي کشور که روی یك عراده توپ با

 های روباز مربوط به دوران

ویكتوریا را دید که تنها برای حمل تاجهای گل مراسم خاکسپاری مورد استفاده قرار گرفته بودند . 

 این گروه عظیم درست هنگامي

 و همه رازیر ایوان خانه پرودنسیا رسید که باران تندی فرا گرفت و سیل موجب برهم زدن مراسم شد 

 . پراکنده کرد

 : زن گفت

 ! چه روش مسخره ای برای مردن -

 : فلورنتینو آریزا گفت

 ... مرگ ، مسخره و غیر مسخره نمي فهمد -

 : سپس با لحني اندوهگین افزود

 . مخصوصاً برای افرادی به سن و سال ما ... -

نگریستند که در آسمان صاف  آن دو روی ایوان رو به طرف دریای آزاد نشستند و به قرص کامل ماه

 شده پس از طوفان و باران ،

مي درخشیدند . چراغهای رنگارنگ کشتیها را در افق دریا تماشا کردند و از نسیم عطر آگین پس از 

 . باران و سیل ، لذت بردند

د وضمن نوشیدن مشروب ، خیارشور ها را نیز همراه با نان روستایي که پرودنسیا از آشپزخانه آورده ب

 . ، خوردند

پس از اینكه پرودنسیا برای نخستین بار بدون داشتن فرزندی ، بیوه شد ، آن دو نفر شبهای زیادی را 

 آن گونه در کنار یكدیگر
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گذرانده بودند . فلورنتینو آریزا او را هنگامي مالقات کرده بود که هر مردی به سراغش مي آمد ، 

 دست خالي نمي رفت ، حتي اگر

اعت نزد زن مي ماند . شاید به همین دلیل روابطي که میان آنها ایجاد شد ، جدی تر و تنها چند س

 طوالني تر از آن بود که انتظار مي

رفت . هر چند پرودنسیا زني تو دار و کم حرف بود ، ولي حتي اگر شیطان هم به خواستگاری او مي 

 آمد ، با کمال میل ، روحش را

کم خودش به خوبي مي دانست تحمل ظاهر مسخره ، حرص و طمع و  نیز قرباني مي کرد ، زیرا دست

 از همه بدتر خست او ، از

عهده هر مردی بر نمي آید و شاید تنها فلورنتینو مي تواند به دلیل نیاز مداومي که به عشق دارد ، 

 ساعاتي را نزد او بگذراند . در واقع

ن حد دیگر متعلق به فرمینا دازا مي شد . با این عالقه میان آنها نیز از حد معیني فراتر نرفت . آخری

 حال ، رابطه آنان ، سالها دوام

یافت تا اینكه پرودنسیا با دریانوردی ازدواج کرد که فلورنتینو او را معرفي کرده بود . آن ملوان سه 

 ماه در خشكي مي ماند و سه ماه

ب یك دختر و چهار پسر شدند . به دریا مي رفت . در دوران زندگي مشترك زناشویي ، آنها صاح

 البته زن همواره سوگند یاد مي

 . کرد که یكي از آنها ، فرزند فلورنتینو آریزا است

آن دو نفر بدون اینكه اهمیتي به گذشت زمان بدهند ، با هم حرف زدند . به گفتگوی طوالني از دوران 

 جواني ، به این روش عادت

 . وردگي ، چیزی را از دست نمي دادندداشتند و با نخوابیدن در دوران سالخ

فلورنتینو آریزا هیچ وقت بیشتر از دو لیوان مشروب نمي نوشید ، ولي آن شب پس از نوشیدن 

 سومین لیوان ، هنوز احساس

سرخوشي نمي کرد . از شدت گرما ، عرق از سر و رویش مي ریخت . پرودنسیا توصیه کرد کت و 

 جلیقه و در صورت تمایل ، همه

سهایش را در بیاورد . استدالل زن این بود که آنها در حالت برهنه ، بهتر یكدیگر را مي شناسند . لبا

 مرد پذیرفت به شرط این که

پرودنسیا نیز همان کار را بكند . البته زن تقاضای او را رد کرد ، زیرا چندی پیش که بدن برهنه خود 

 را در آیینه دید ، متوجه شد که

 . دادن بدنش را به هیچ کس ، حتي فلورنتینو آریزا ندارددیگر شهامت نشان 
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فلورنتینو پس از اینكه فهمید نوشیدن چهارمین لیوان مشروب نیز او را آرام نكرده است ، به 

 سخنانش در مورد خاطرات شیرین

گذشته ادامه داد تا شاید به این ترتیب از اضطرابش کاسته شود و به آرامش نسبي دست یابد . آنچه 

 نیاز داشت ، همین بود ، یعني

 . کاری مثل حرف زدن که موجب خارج شدن نگرانیهای روحي از طریق دهانش شود

پس از مشاهده نخستین نشانه های نور در افق ، پرسشي به ذهنش رسید که به طور غیر مستقیم آن 

 را برای زن مطرح کرد . به

 . بدون برنامه ریزی پیشین به نظر برسدگونه ای این کار را انجام داد که کامالً اتفاقي و 

اگر کسي از تو تقاضای ازدواج کند و تو را همین طور که واقعاً هستي ، یعني به صورت بیوه ای  -

 سالخورده ، دوست داشته باشد و

 بخواهد ، چه واکنشي نشان مي دهي و چه مي گویي ؟

انش را بیشتر مي کرد ، به جای پاسخ زن در حالي که مي خندید و با این کار ، چین و چروك دور ده

 : دادن ، پرسید

 در مورد بیوه اوربینو حرف مي زني ؟ -

فلورنتینو آریزا همواره فراموش مي کرد از مطرح کردن پرسشهایي این گونه برای زنان دیگر 

 خودداری کند ، به ویژه برای

و پاسخ درستي نمي داد .  پرودنسیا پیتره که همیشه مفاهیم پنهان پرسشها را در نظر مي گرفت

 بنابراین علیرغم وحشتي که از نكته

 : سنجي زن سراسر وجودش را فرا گرفته بود ، با زرنگي خاصي گفت

 . نه ، درباره تو حرف مي زنم -

 : زن دوباره خندید و گفت

 ... دمادر خودت را که ماده سگ بود ، مسخره کن ! البته امیدوارم روحش در آن دنیا در آرامش باش -

در عین حال مرد را ترغیب کرد که حرف دلش را به راحتي بزند . تردیدی نداشت که او با هر مرد 

 دیگری که در ساعت سه نیمه

شب ، آن هم پس از سالها بي خبری ، زني را از خواب بیدار مي کنند ، تنها برای نوشیدن مشروب و 

 . خوردن نان و خیار شور نیست

 : بنابراین افزود

 . چنین مواردی به دنبال کسي مي گردی که در کنارت بنشیند و همراه با تو اشك بریزد در -

فلورنتینو آاریزا با قبول شكست در برابر زن ، به منظور پنهان داشتن ضعفهایش ، موضوع بحث را 
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 : عوض کرد

طر آواز فكر مي کنم برای نخستین بار اشتباه کرده ای . دلیل حضور من در اینجا بیشتر به خا -

 . خواندن است ، نه گریستن

 : زن گفت

 . بسیار خوب ، پس بخوانیم -

پرودنسیا بالفاصله با صدایي دلنشین شروع به خواندن آوازی کرد که در آن زمان شهرت زیادی 

 رامونا ، نمي "داشت و نام آن ، 

 . بود " ... توانم بدون تو زندگي کنم

توانست با زني که همواره ثابت کرده بود طرف تاریك ماه را هم شب به پایان رسید و فلورنتینو آریزا ن

 مي شناسد ، بازیهای ممنوعه

را آغاز کند . با حالتي تسلیم پذیر از خانه خارج شد و گام به خیابانهایي گذاشت که از آنها رایحه 

 خوش گلهای کوکب در ماه ژوئن

، محل گشت و گذار شبانه و روزانه اش به به مشام مي رسید . همان خیابانهایي که در دوران جواني 

 . حساب مي آمدند

زنان بیوه در صفي همچون اشباح ، از مراسم عبادت بامدادی باز مي گشتند . این بار ، پیش از اینكه 

 آنها مسیرشان را عوض کنند ،

ش زمرد به آن سوی خیابان رفت ، زیرا نمي خواست کسي اشكهایش را ببیند . نمي توانست مانع ری

 اشكهایش شود . این اشكها با

آنچه در سایر شبها از چشمانش سرازیر مي شد ، تفاوت داشت . اشك دیگری بود ، اشكي که پنجاه و 

 یك سال و نه ماه و چهار روز

 . از ریزش آنها جلوگیری کرده و با بغض آن را فرو داده بود

ود و نمي دانست در آن لحظات در سرگردان و مبهوت در حالي که زمان و مكان را فراموش کرده ب

 کجاست ، خود را در برابر

پنجره ای یافت که نور از آن به بیرون مي تابید . صدایي آشنا به گوشش خورد که در حیاط با چند 

 نفر توپ بازی مي کرد . ناگهان

درش به خود آمد و صدای آمه ریكا ویكیونا را شناخت . تازه در آن لحظه متوجه شد که در اتاق ما

 ایستاده است و به حیاط مي نگرد

آن اتاق را دست نخورده حفظ کرده بود و هرگاه احساس تنهایي مي کرد و رنج مي برد ، به آنجا مي  .

 رفت و مدتي مي خوابید تا
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 . غمهایش را به فراموشي بسپارد

د ن سانچز خریده بودر مقابل تختخواب ، آیینه بزرگي به دیوار آویخته بودند که آن را از مهمانخانه دو

 . هر گاه در هنگام برخاستن

از خواب دلش هوای فرمینا دازا را داشت ، به آیینه مي نگریست و تصویر او را در عمق آن مجسم مي 

 . کرد

یادش آمد که روز شنبه است . و هر شنبه راننده اش آمه ریكا ویكیونا را در خوابگاه مدرسه سوار مي 

 . کرد و به خانه مي آورد

فهمید بدون اینكه خود بخواهد ، مدتي خوابیده و در رؤیا دیده که با مشاهده قیافه خشمگین فرمینا 

 دازا ، اضطراب زیادی وجودش

 . را فرا گرفته و اجازه ادامه خواب را از او گرفته است

 برخاست و دوش گرفت . نمي دانست دیگر چه باید بكند . به آرامي شروع به پوشیدن بهترین لباسش

 کرد . ادوکلن زد . انتهای

سبیلهای سفید شده اش را چرب کرد و از اتاق خواب بیرون رفت . از سرسرای طبقه دوم ، دختر زیبا 

 را با یونیفرم مدرسه دید که

توپي را در هوا مي گرفت . همان مالحتي را داشت که روزهای بسیاری او را آشفته مي کرد ، ولي در 

 تینوآن لحظه نتوانست در فلورن

ایجاد دگرگوني کند . از همان باال اشاره کرد که دخترك نزدش بیاید . هر چند الزم نبود حرفي بزند ، 

 ولي پیش از سوار شدن به

 : اتومبیل با لحني آرام گفت

 . امروز کاری نمي کنیم -

شسته نسپس آمه ریكا را سوار کرد و با هم رفتند تا بستني بخورند . زیر پنكه سقفي بستني فروشي 

 بودند و در حال خوردن ، ناگهان

 . فلورنتینو احساس کرد همانند سایر خانواده هایي که به آنجا آمده اند ، پدر دخترك است

برای دخترك طبق سفارش خودش ، بستني بزرگ چند الیه ای که هر کدام به رنگي متفاوت بود ، 

 آوردند . فلورنتینو نیز فنجاني

تماشای نحوه بستني خوردن آمه ریكو ویكیونا مشغول شد . دخترك با  قهوه بدون شیر نوشید و به

 قاشقي دسته بلند ، انتهای لیوانش

 : را پاك مي کرد . مرد بدون زمینه چیني ، گفت

 . مي خواهم ازدواج کنم -
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چشمان دخترك از شدت تعجب گرد شد . قاشق پر از بستني در هوا معطل ماند . ولي چند لحظه بعد 

 . ی خود را بازیافت، خونسرد

 : لبخندی زد و گفت

 . دروغ مي گویي ! پیرمردان ازدواج نمي کنند -

آن روز عصر ، پس از تماشای نمایش خیمه شب بازی در پارك ، به بار انداز رفتند ، در برابر دکه های 

 اغذیه فروشي ایستادند و

رکي رفتند که به تازگي به برای ناهار سفارش ماهي کباب دادند . سپس به تماشای حیوانات سی

 شهرستان آمده بود . فلورنتینو مقدار

زیادی شكالت برای دخترك خرید تا آنها را با خود به مدرسه ببرد . آنگاه سوار بر اتومبیل شدند و در 

 حالي که کروك آن را عقب

و به چشم قیم زده بودند ، چندین بار همه شهر را گشتند تا از آن به بعد ، آمه ریكا عادت کند به ا

 . بنگرد ، نه عاشق

فلورنتینو لحظاتي بعد ، زیر باران شدید و پیش از نواخته شدن زنگ ، دخترك را در مقابل مدرسه 

 پیاده کرد . روز یكشنبه نیز بدون

اینكه خودش برود ، اتومبیل را با راننده فرستاد تا اگر آمه ریكا میل دارد ، با دوستانش در شهر 

 گر نمي خواست اوگردش کنند . دی

را ببیند ، زیرا تازه وجدانش بیدار شده و متوجه تفاوت سني میات خود و او شده بود . همان شب 

 تصمیم داشت نامه ای حاکي از عذر

خواهي برای فرمینا دازا بنویسد و در ضمن یاد آوری کند نه تنها تا آن لحظه نا امید نشده است ، 

 بلكه هرگز مأیوس نخواهد شد ،

 . این کار را به روز بعد موکول کرد ولي

روز دوشنبه ، دقیقاً پس از سه هفته تحمل درد و رنج ، در حالي که زیر باران ، خیس شده بود ، گام به 

 داخل خانه اش گذاشت و نامه

 . فرمینا دازا را پیدا کرد

گذاشته ساعت هشت شب بود . همه مستخدمان در اتاقهایشان خوابیده و چراغ راهرو را روشن 

 بودند تا ارباب در هنگام ورود ، همه

جا را ببیند . فلورنتینو آریزا مي دانست که شام بي مزه او را روی میز غذاخوری گذاشته اند . در چند 

 روز گذشته ، از روی برنامه غذا

نخورده بود و در نتیجه احساس گرسنگي نمي کرد . اشتهای اندکي پیش از ورود به خانه داشت ، ولي 
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 پس از مشاهده نامه ، از بین

رفت . دستهایش به شدت مي لرزید و نمي توانست به راحتي چراغ سقف را روشن کند . نامه خیس 

 شده از باران را روی تختخواب

گذاشت و چراغ خواب را روشن کرد . آنگاه در حالي که به خود تلقین مي کرد آرامش دارد ، کت 

 خیسش را درآورد و به پشتي

ویخت . بعد جلیقه اش را از تن بیرون آورد ، به دقت تا کرد و روی صندلي گذاشت . به دنبال صندلي آ

 آن ، کراواتش را باز کرد ،

یقه آهاری دوبله را که دیگر در هیچ جای دنیا مورد استفاده قرار نمي گرفت ، گشود . دکمه های 

 پیراهنش را تا نزدیك شكمش باز

بیرون کشید تا بتواند به راحتي نفس بكشد . پس از اینكه کاله از سر کرد و کمربندش را هم از قالب 

 برداشت و کنار پنجره گذاشت

تا خشك شود ، همه بدنش شروع به لرزیدن کرد ، زیرا ناگهان متوجه شد نمي داند نامه را کجا 

 گذاشته است . چنان دچار دلهره شد

دن پاکت ، با دستمال ، روی آن را خشك کرد که حتي پس از یافتن آن هم مي لرزید . پیش از باز کر

 تا نوشته هایش باهم مخلوط

نشوند . در همان حال متوجه شد که بیوه دکتر اوربینو ، تنها سه هفته پس از مرگ شوهرش ، برای 

 مردی نامه نوشته است که با

از پست شهری دنیای آنان هیچ ارتباطي ندارد و برای اینكه نامه هر چه زودتر به دست مرد برسد ، 

 استفاده نكرده ، بلكه با نام

جعلي و توسط فردی آن را فرستاده است تا اشتباهي به نشاني فرد دیگری نرود و دقیقا ً به فلورنتینو 

 آریزا تحویل داده یا از زیر به

 . داخل حیاط انداخته شود . معلوم مي شد نفر سومي از راز آنان آگاهي دارد

اره کند ، زیرا چسب آن بر اثر نفوذ آب باران ، از بین رفته و باز شده بود . الزم نبود لبه نامه را پ

 . خوشبختانه خود نامه خیس نبود

در متن آنكه سه صفحه کامل مي شد ، اثری از سالم و احترام دیده نمي شد و فرمینا دازا آن را با نام 

 خود و نام خانوادگي شوهر

 . مرحومش امضا کرده بود

بستر نشست و یك بار شتابان نامه را خواند . هنگامي که به صفحه دوم رسید ، فهمید مرد روی لبه 

 که نامه ، سراسر توهین آمیز
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است . البته دریافت کردن چنین نامه ای ، برای او غیر منتظره نبود . نامه را دوباره گشود و زیر نور 

 چراغ ، روی میز گسترد و چراغ

ار دستش بود ، خاموش کرد . کفشها و جورابهای خیس شده اش را سقف را از طریق کلیدی که در کن

 از پا در آورد و بدون بیرون

آوردن پیراهن و شلوار ، به پشت روی بستر دراز کشید . سرش را روی بالش بزرگي گذاشت که 

 معموالً در موقع مطالعه ، از آن به

رام و با دقت ... آنگاه چهار مرتیه دیگر به عنوان پشتي استفاده مي کرد . بار دیگر نامه را خواند ... آ

 مطالعه دقیق نامه مشغول شد تا

همه واژه ها و عبارات آن را از بر شد . جمالت نامه ، معنایشان را از دست دادند . نامه را بدون پاکت ، 

 درون کشوی میز باالی

دون اینكه پلك برهم بزند تختش گذاشت و دوباره به پشت دراز کشید و دستها را زیر سر قرار داد . ب

 ، چهار ساعت به همان حالت

ماند . سپس در حالي که به سختي نفس مي کشید و حالتي همچون مردگان داشت ، به بخشي از 

 آیینه دیواری نگریست که تصویر

 . فرمینا دازا شبي در آن منعكس شده بود

غلیظ درست کرد . سپس آن را در نیمه شب از بستر بیرون آمد ، به آشپزخانه رفت و یك قوری قهوه 

 داخل فالسك ریخت و به

اتاق خوابش برد . آنگاه دندانهای مصنوعي خود را بیرون آورد و در داخل لیواني پر از آب و سرکه 

 گذاشت . پس از آن ، همچون

تندیسي مرمرین روی تختخواب باقي ماند و تنها گاهي به منظور نوشیدن جرعه ای قهوه ، تكان مي 

 . خورد

در ساعت شش صبح ، مستخدمه با یك فالسك قهوه تازه وارد اتاق شد . فلورنتینو آریزا درست در 

 همان لحظه فهمید گام بعدی

چیست و چگونه باید برداشته شود . واقعیت این بود که دشنامهای فرمینا دازا قلبش را نشكست . 

 حتي نكوشید اتهاماتي را که از

د کند . تنها چیزی که به فكرش رسید ، این بود که کامالً حق دارد سوی آن زن وارد شده بود ، ر

 پاسخي به نامه بدهد و باید از این

فرصت مناسب استفاده کند . مهمتر این که فرمینا دازا هم مجبور مي شد به نامه او پاسخ بدهد و این 

 ارتباط مكاتبه ای ، همان مرحله
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ن به آن داشت . مي دانست که مراحل بعدی را خود باید ای بود که فلورنتینو عالقه زیادی به رسید

 تعیین کند . مي دانست که

جهنمي که مدت نیم قرن در آن زیسته بود ، باز هم برای درگیر کردن او ، ترفندهای دیگری دارد . به 

 همین دلیل تصمیم گرفت

 . آخرین مرحله ، همین استآماده مقابله با ناراحتي ها و غم و اندوه بسیار باشد . تردیدی نداشت که 

پنج روز پس از دریافت نامه فرمینا دازا ، به دفتر کار رفت . صدای ماشین تحریر که همیشه چون 

 ریزش باران فضا را مي انباشت ،

دیگر به گوش نمي رسید . احساس مي کرد در آن سكوت ، شناور مانده است . ولي لحظاتي بعد ، 

 صدای تایپ برخاست . فلورنتینو

آریزا به اتاق لئونا کاسیاني رفت و مشاهده کرد که زن پشت ماشین تحریر نشسته و با جدیت و 

 مهارت زیادی ، در حال تایپ کردن

 .است . انگار کلیدهای آن دستگاه ، بخشي از جسم او بود

در  زد .لئونا احساس کرد کسي به او مي نگرد . سر را باال آورد و با مشاهده فلورنتینو آریزا ، لبخند 

 همان حال به کار تایپ ادامه داد

 . تا نامه به پایان رسید

 : فلورنتینو گفت

ای ماده شیر روح من ! پرسشي از تو دارم . اگر نامه عاشقانه ای به دستت برسد که با ماشین تحریر  -

 نوشته شده باشد ، چه

 احساسي خواهي داشت و چه واکنشي نشان خواهي داد ؟

تجربه زیادی داشت و به آساني تسلیم موقعیتهای دشوار نمي شد ، با شنیدن لئونا کاسیاني که 

 سخنان فلورنتینو ، تالش زیادی کرد تا

 : موفق شد برخود مسلط شود . سپس گفت

 . آه خدای من ! تا این لحظه با چنین موردی مواجه نشده ام ، بنابراین نمي دانم چه باید کرد -

متوجه شد پرسشي که مطرح کرده است ، پاسخ مناسبي نخواهد داشت  به این ترتیب فلورنتینو آریزا

 . به منظور جلوگیری از ایجاد

سوء تفاهم ، با لحني آرام و پوزش طلبانه از لئونا کاسیاني درخواست کرد به او هم نحوه کارکردن با 

 ماشین تحریر را یاد بدهد . در

ود به خانه برد . همكاران لئونا به شوخي به او هنگام عزیمت از دفتر نیز یكي از دستگاهها را با خ

 : گفتند
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 ! هرگز نمي توان به یك سگ پیر و کار آزموده ، حیله تازه ای یاد داد -

لئونا کاسیاني که از مواجه شدن با رویدادهای تازه استقبال مي کرد و لذت مي برد ، قبول کرد . در 

 خانه فلورنتینو آریزا ، نحوه کار با

به او آموزش بدهد . مرد از همان دوران جواني با شیوه های آموزشي ارائه شده در  دستگاه را

 آموزشگاهها ، مخالف بود . هنگامي که

لوتاریو توگوت تصمیم گرفت به او طریقه نواختن ویولن را از طریق نت خواني یاد بدهد ، تأکید کرده 

 بود که این کار سالهای زیادی

کارهای مقدماتي ، پنج سال برای بهبود کیفیت نوازندگي ، و همچنین طول مي کشد . یك سال برای 

 روزی شش ساعت تمرین مداوم

به منظور کسب مهارت . همین گفته توگوت ، موجب وحشت فلورنتینو شد . بنابراین از مادرش 

 خواست ویولن مرد نابینایي را

لوتار توگوت در مدتي کمتر از یك  برایش بخرد . آنگاه با استفاده پنج قانون نخست ویولن نوازی که

 سال به او یاد داد ، شهامت

نواختن ساز در گروه همسرایان کلیسا را پیدا کرد و بعد هم به تپه های قبرستان فقرا رفت و با در 

 نظر گرفتن جهت وزش باد ،

ت ه اسآهنگهای عاشقانه ای برای فرمینا دازا نواخت . با این حساب ، تصور مي کرد کسي که توانست

 کار کردن با وسایل مشكلي

همچون ویولن را در بیست سالگي بیاموزد ،دلیلي ندارد که نتواند با یك انگشت در شصت سالگي 

 . نامه ای بنویسد

حق با فلورنتینو آریزا بود . تنها سه روز فرصت کافي بود تا محل کلیدهای حروف را روی دستگاه یاد 

 بگیرد . شش روز هم طول

اموزد چگونه مي توان در حال تایپ کردن ، اندیشید . سه روز هم وقت صرف کرد تا کشید تا بی

 توانست نخستین نامه را پس از پاره

 . کردن بیش از نیمي از کاغذهای بسته بندی شده ، بدون غلط بنویسد

و امضا  نامه را با سالم و درود آغاز کرد و در انتها نیز حروف نخست نام و نام خانوادگي خود را نوشت

 کرد ، یعني دقیقا ً همان کاری

که در نوشتن نامه های معطر و عاشقانه دوران جواني انجام مي داد . نامه را در پاکتي دارای طرحهای 

 برگ تاك که ویژه ارسال

 . تسلیت برای زني تازه بیوه شده بود ، گذاشت و بدون نوشتن نشاني فرستنده ، آن را پست کرد
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بود که هیچ شباهتي به نامه های قبلي او نداشت . از هیچ شیوه خاصي پیروی  نامه ای شش صفحه ای

 نكرده بود و فصاحت و بالغت

نامه های عاشقانه سالهای دور در آن دیده نمي شد . چنان در مورد موضوعي که مي خواست ارائه 

 کند ، با استدالل و حساب شده

ور خوشبو کردن نامه ، به نظر نامعقول مي رسید نوشته بود که قرار دادن یك شاخه گل یاسمن به منظ

 . جالب اینكه متن نامه شباهت

 . زیادی به نوشته های اداری داشت که مرد هرگز مهارتي در این مورد کسب نكرده بود

هر چند سالها بعد نوشتن نامه تایپ شده خصوصي و ارسال آن برای گیرنده ای ویژه ، نوعي توهین و 

 به دور از آداب معاشرت

حساب آمد ، ولي روزی که فلورنتینو آن نامه را تایپ کرد ، چنین آداب و رسومي وجود نداشت ، بلكه 

 برعكس ، استفاده از ماشین

تحریر که وسیله ای جدید در ادارات به شمار مي آمد ، استفاده خصوصي از آن را نوعي پیشرفت مي 

 دانستند . تردیدی نبود که

موضوع را درك مي کرد ، زیرا در پاسخ به نامه فلورنتینو آریزا ، از اینكه  فرمینا دازا به خوبي این

 ماشین تحریر در اختیار ندارد و

 . مجبور است با دستخط خود بنویسد ، عذرخواهي کرده و خواسته بود ناخوانا بودن خط او را ببخشد

ه ای نكرده و در واقع کوشیده بود فلورنتینو آریزا به نامه ای که از فرمینا دازا دریافت کرد ، هیچ اشار

 از روش تازه ای برای

اغواگری ، بدون اشاره به عشق دوران جواني ، استفاده کند . طرح تازه او ، آینده را برایش تضمین 

 مي کرد . لوحه ای پاك ، حاوی

 ابططرز تفكری جامع و همراه با ریاضت در زندگي و بر اساس تجربیات و عقاید شخصي او در مورد رو

 میان زن و مرد بود . بنابر

بنویسد، "همدم عشاق "توضیحات ارائه شده ، فلورنتینو قصد داشت آن را به عنوان متممي برکتاب 

 ولي اینكار را نكرد. متن نامه ،

ظاهری چون خاطرات پیرمردی محترم داشت که کسي نمي توانست آن را به عنوان سندی عاشقانه 

 تعبیر کند . نخست مطالبي به

همان روش قدیمي که توضیحات زیادی داشت ، انشا کرد که برای خواندن آنها وقت زیادی را صرف 

 مي کرد . و به نظر مي رسید

بهتر است برای خالص شدن از مزاحمت ، آن را در آتش انداخت و سوزاند . در عین حال مي دانست 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  394  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

 هر اشتباه یا هر نوع بي

، موجب برانگیخته شدن احساساتي ناخوشایند در درون  احتیاطي مربوط به دلتنگي دوران گذشته

 . فرمینا دازا خواهد شد

با اینكه خود را آماده کرده بود فرمینا دازا یكصد نامه نخست او را بدون اینكه حتي نگاهي به آنها 

 بیندازد ، پس بفرستد ، ولي در

، به بررسي نقشه هایش با همه  عین حال امیدوار بود چنین رویدادی شكل نگیرد . با چنین انگاره ای

 جزییات آنها مشغول شد . انگار

آخرین نبرد زندگي خود را انجام مي دهد . نبرد برای ایجاد انگیزه های جدید و امیدواریهای تازه در 

 قلب زني که تا آن هنگام ،

، زیرا هرچند زندگي مرفه و کاملي داشته است . البته این رؤیا تا اندازه زیادی جنون آمیز مي نمود 

 فرمینا دازا متعلق به طبقه ای

نبود که در آن زندگي مي کرد ، ولي عادت به زندگي در طبقه اشراف به اندازه ای قوی بود که آن را 

 جزء جدایي ناپذیر سرنوشت

خود مي دانست . در نتیجه عشق را نوعي موهبت الهي به حساب مي آورد ، نه وسیله ای برای 

 . وناگونرسیدن به اهدافي گ

فلورنتینو آریزا در انتظار دریافت پاسخي تند و کوبنده بود . حتي انتظار داشت فرمینا دازا نامه اش را 

 پس بفرستد . ولي نامه

بازگردانده نشد . نامه های بعدی او هم برنگشت . هر چه زمان مي گذشت ، هیجان فلورنتینو آریزا 

 افزایش مي یافت . به همان

ان امیدهایش افزوده مي شد که پاسخي مناسب و مطابق میل خود دریافت کند . نسبت نیز بر میز

 تعداد نامه هایي که در اوایل کار

برای زن مي فرستاد ، بستگي مستقیم به توان انگشتانش در نوشتن آنها داشت . نخست هفته ای 

 یك نامه ، بعد هفته ای دو نامه ، و

که او را خوشحال مي کرد ، پیشرفت خدمات پستي در  سرانجام روزی یك نامه مي نوشت . موضوعي

 . مقایسه با نیم قرن پیش بود

نصب صندوقهای پستي در خیابانها ، خیالش را راحت و کارش را آسان مي کرد . اگر چنین نبود ، 

 چاره ای نداشت جز اینكه هر روز

این مراجعه مكرر مي به اداره پست و به یك شخص معین مراجعه کند و نامه هایش را بفرستد . 

 توانست خطرناك باشد . به هر حال
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، یكي از کارکنان شرکت کشتیراني رودخانه ای را به دفتر پستي که دیگر تبدیل به اداره پست شده 

 بود ، فرستاد تا تعداد زیادی

 فتمبر ، برای مصرف دست کم یك ماه بخرد . پس از نوشتن نامه ها نیز آنها را در هنگام رفتن به طر

 شرکت ، در یكي از سه

صندوق پستي در بخش قدیمي شهر مي انداخت . هرگز از راننده نمي خواست چنین کاری را انجام 

 دهد . ، زیرا یك روز صبح به

دلیل ریزش شدید باران ، مجبور شد نامه را به راننده بدهد تا به صندوق پست بیندازد ، ولي به 

 منظور مخفي کاری ، چاره ای جز این

اشت که تعداد دیگری نامه را هم به آن بیفزاید . البته راننده نمي دانست نامه های اضافي ، تنها ند

 کاغذهای سفیدی هستند که ارباب

در واقع او غیر از فرمینا دازا ، با شخص یا اشخاص دیگری مكاتبه  .به نشاني خانه خودش مي فرستد 

 نمي کرد ، مگر در مورد آمه

رش ماهانه فعالیتهای او را به عنوان قیم ، برای پدر و مادر دخترك ، همراه با ریكا ویكیونا که گزا

 نظرات خود در مورد سالمتي

 . جسماني و شرایط تحصیلي او ، مي فرستاد

پس از پایان ماه نخست ، در هر نامه ای برای محبوب ، شماره نامه پیشین و قسمتهای برگزیده آن را 

 مي نوشت . درست مانند

های دنباله دار که در روزنامه ها به چاپ مي رسید و مطالب گذشته در چند سطر تكرار مي شد داستان

 . با این کار به فرمینا دازا

فرصت مي داد توالي نامه ها را از دست ندهد . از هنگامي که ارسال نامه هایش به صورت روزانه در 

 آمد ، پاکتهای ویژه عرض

فید بلندی را جایگزین آن کرد که بیشتر جنبه اداری و رسمي تسلیت را کنار گذاشت و پاکتهای س

 . داشته باشد

پس از مدتي ، فلورنتینو آریزا دریافت که نامه نگاری به این شكل نمي تواند آن دو نفر را به یكدیگر 

 نزدیك کند . بنابراین باز هم

دان روحي ناشي انتظار به شكیبایي متوسل شد ، . ولي این بار همچون دوران جواني دچار عذاب وج

 کشیدن نشد . مثل مجسمه ای

سنگي شده بود و هیچ رویدادی نمي توانست او را دچار نگراني کند . برای رسیدگي به کارهای 

 شرکت کشتیراني رودخانه ای
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کاراییب ، زیاد وقت خود را تلف نمي کرد ، زیرا کارکنان شرکت ، بدون حضور او نیز ، وظایفشان را 

 ادند و همیشه کشتیهاانجام مي د

را پیش از وزیدن باد موافق ، روانه رودخانه ها مي کردند . تردیدی نداشت که روز بعد و روزهای بعد ، 

 به اندازه کافي زنده خواهد

ماند تا فرمینا دازا متقاعد شود راهي جز پایین آوردن پل ارتباطي برای سوار شدن او به عرشه کشتي 

 زندگي به منظور رهایي از

 . مشكالت و ناراحتیهای ناشي از تنهایي دوران بیوگي ندارد

در ضمن نامه نگاری به کارهای دیگری نیز رسیدگي مي کرد که برای آینده مفید بود . از جمله خانه را 

 نوسازی کرد تا آماده برای

ز . چند بار نیپذیرایي از زني همچون فرمینا دازا باشد که مي خواهد فرمانروایي آنجا را برعهده بگیرد 

 طبق قولي که داده بود ، به

دیدار پرودنسیا پیتره رفت تا ثابت کند علیرغم شكستگي ظاهری حاصل از سالخوردگي همچنان او 

 را دوست دارد ، آن هم نه در

شبهای تنهایي ، بلكه در روزهای روشن و زیر نور تند خورشید و در خانه ای با درهای گشوده . به 

 رن نیز سر مي زدخانه آندره آ وا

به اندازه ای در تاریكي بیرون منتظر مي ماند تا چراغ دستشویي یا حمام خاموش شود ، سپس به  .

 درون مي خزید و در بستری

سرشار از جنون ، گم مي شد ، تنها به این منظور که نحوه عشق بازی را فراموش نكند و این فرضیه را 

 به اثبات برساند که بدن

 . مي به فعالیت ادامه مي دهد که خودش بخواهدانسان تا هنگا

تنها مشكل آن روزهای فلورنتینو آریزا ، رابطه اش با آمه ریكا ویكیونا بود . همچنان راننده را مي 

 فرستاد تا دخترك را در ساعت ده

صبح روزهای یكشنبه از خوابگاه مدرسه بیاورد ، ولي نمي دانست در مدت حضور او در خانه ، چه 

 بكند . هر چند خودداری از باید

عشق بازی موجب ناراحتي آمه ریكا شده بود ، ولي فلورنتینو او را به مستخدمه مي سپرد تا با هم به 

 سینما ، کنسرت کودکان ، و

خرید لوازم مورد نیاز بروند و گاهي نیز برنامه های سرگرم کننده ای برای دخترك و همكالسیهای او 

 نشودترتیب مي داد تا مجبور 

با آمه ریكا به بهشت مخفي پشت ساختمان شرکت برود که دخترك پس از نخستین باری که به آنجا 
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 رفت ، اشتیاق زیادی برای

ادامه حضور در آن بهشت داشت . فلورنتینو آریزا چنان مستغرق در برنامه های تازه اش بود که 

 متوجه نبود دختری نوبالغ مي تواند

، به زني بالغ تیدیل شود و انگار فراموش کرده بود که از زمان ورود دخترك در مدتي کمتر از سه روز 

 به آنجا و پیاده شدن از

کشتي ، سه سال گذشته است . روزی که به آمه ریكا اطالع داد قصد ازدواج دارد ، دخترك ناراحت 

 شد ، ولي خیلي زود ماجرا را به

ي کند . با این حال ، متوجه شده بود که فراموشي سپرد ، زیرا تصور مي کرد پیر مرد شوخي م

 فلورنتینو آریزا مي کوشد از او دوری

کند ، و این نشان مي داد ادعایش درست بوده است . در آن روزها فلورنتینو چنان ظاهری داشت که 

 نه تنها نشان نمي داد شصت

 . سال بزرگتر از آمه ریكا باشد ، بلكه انگار شصت سال جوانتر از او بود

بعد از ظهر یكي از روزهای شنبه ، فلورنتینو آریزا را در حالي در اتاق خواب خود یافت که مي  در

 کوشید با استفاده از ماشین تحریر

، چیزی را تایپ کند . در این کار تا حدودی هم مهارت داشت و نشان مي داد که اموزش ماشین 

 نویسي در مدرسه ، نتیجه مثبت

شتر از نصف صفحه را تایپ کرده بود . پي بردن به اندیشه های او با توجه داده است . تا آن لحظه بی

 به عبارات تایپ شده ، مشكل

نبود . فلورنتینو آریزا از باالی شانه های دخترك به جلو خم شد تا ببیند چه نوشته شده است ، ولي 

 آمه ریكا از حرارت بدن مردانه ،

آمد . دیگر همان دختر کوچك و نابالغ سابق نبود که نفسهای گرم ، رایحه لباسهای او به هیجان 

 لباسهایش را فلورنتینو آریزا در مي

 : آورد و برایش توضیح مي داد

اول این کفشهای کوچك برای آن بچه خرس . بعد این جورابهای کوچك برای آن سگ کوچولو . بعد  -

 این لباس کوچك برای آن

 . ای بابا بزرگ از گونه گنجشك کوچولوخرگوش کوچولو . بعد هم این بوسه کوچك بر

بله ، او دیگر تبدیل به زني شده بود که دوست داشت در مورد اغواگری سخناني بشنود . به همین 

 دلیل در همان حالي که با یك

دست تایپ مي کرد ، دست دیگرش را به طرف پاهای مرد برد و صدای نفسهای هیجانزده او را شنید 
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 . ي شدکه به تدریج نامنظم م

دخترك او را به خوبي مي شناخت و مي دانست که به تدریج اختیار از کف خواهد داد ، حرفهای 

 نامفهوم خواهد زد ، به پاهایش

خواهد افتاد و جز رفتن تا آخر خط ، چاره ای نخواهد داشت . دست مرد را گرفت و او را به سوی 

 بستر هدایت کرد . سپس با

 . حمله ور شد اشتیاقي خشونت بار ، به او

کسي جز آن دو نفر در خانه حضور نداشت . مستخدمه ها بیرون رفته و کارگران و نجاران که خانه را 

 تعمیر مي کردند ، چون روز

شنبه بود ، نیامده بودند . با این حساب ، همه دنیا در اختیار آنها بود . فلورنتینو آریزا ناگهان از حالت 

 خلسه بیرون آمد ، برخاست و

 : با لحني آرام و مرتعش گفت

 . وسیله ای برای جلوگیری نداریم -

آمه ریكا ویكیونا مدتي نسبتا ً طوالني به پشت روی بستر ماند و به فكر فرو رفت . یك ساعت زودتر 

 به مدرسه بازگشت و با همه

ستجو وجودش آماده گریستن بود . همچون ماده پلنگي با چنگالهای تیز و حس بویایي قوی ، در ج

 بود تا فاحشه ای را که زندگي او

 . را تباه مي کرد ، تكه تكه کند

فلورنتینو آریزا بازهم اشتباه کرد .بر این گمان بود که به بیهوده بودن تمایلش نسبت به او پي برده و 

 به این نتیجه رسیده است که

 . باید آن پیرمرد را فراموش کند

در پایان ماه ششم ، هنوز پاسخي از فرمینا دازا دریافت  فلورنتینو به جوهره اصلي خود بازگشت .

 نكرده بود و بنابراین هر شب تا

صبح همچنان از این دنده به آن دنده مي غلتید و باز هم بي خوابي را تجربه مي کرد براین گمان 

 بودکه فرمینا پس از دریافت

شناخت ، بدون این که زحمت باز  نخستین نامه و مشاهده امضای او که از نامه های دوران جواني مي

 کردن آنها را بدهد ، به سطل

زباله مي سپرد تا همراه با سایر آشغالها سوزانده شود . بدون تردید این کار را با همه نامه ها انجام مي 

 داد و حتي آنها را پاره هم

ماه دریافت نامه ، نمي کرد . هرگز انتظار نداشت زني در دنیا وجود داشته باشد که پس از الاقل شش 
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 آن هم روزی یك بار ، تا آن

اندازه بي تفاوت و فاقد حس کنجكاوی باشد که حتي آنها را باز نكند تا دست کم رنگ جوهر آن را 

 ببیند . البته اگر چنین زني وجود

داشت ، بدون تردید فرمینا دازا بود . فلورنتینو احساس مي کرد دوران سالخوردگي او همچون نهری 

 ی نیست ، بلكه شباهتجار

زیادی به آب انباری عمیق دارد که خاطراتش از انتهای آن ، به بیرون تخلیه مي شود . از میزان 

 تیزهوشي او به تدریج کاسته مي شد

بنابراین به محل سكونت فرمینا دازا رفت و پس از چند روز گشتزني در آنجا ، به این نتیجه رسید  .

 که ترفندهای دوران جواني

رگز نمي تواند درهایي را به رویش بگشاید که غم و اندوه آنها را بسته است . یك روز صبح که در ه

 دفترچه راهنمای تلفن به دنبال

شماره ای مي گشت ، برحسب تصادف شماره فرمینا دازا را دید . بالفاصله شماره را گرفت و در انتظار 

 ماند . تلفن چند بار زنگ زد تا

 : خط ، صدایي خشك ، گفتاینكه از آن سوی 

 ! الو -

 . مرد بدون اینكه حرفي بزند ، گوشي را گذاشت . روحیه اش با شنیدن آن صدا ، تضعیف شد

در یكي از آن روزها ، لئونا کاسیاني جشن تولد خود را برگزار کرد و از تعدادی از دوستانش خواست 

 به خانه اش بیایند . فلورنتینو

داری سوپ روی لباسش ریخت . لئونا کاسیاني با دستمالي که در لیوان آب در هنگام خوردن غذا ، مق

 خیس کرد ، یقه کت مرد را

تمیز کرد و سپس همان دستمال را به گردن او آویخت تا بیشتر از آن خود را کثیف نكند . به این 

 ترتیب ، فلورنتینو شبیه به کودکي

 . سالخورده شد

طول زمان صرف شام ، چند بار عینكش را از روی چشمانش  لئونا کاسیاني متوجه شد که مرد در

 برداشت و با گوشه های دستمالي

که به گردن داشت ، شیشه هایش را خشك کرد . از چشمانش آب مي آمد . یك بار نیز درحالي که 

 فنجان قهوه را در دست داشت ،

جان را از دستش بگیرد . خوابش برد . لئونا کوشید بدون اینكه مرد را از خواب بیدار کند ، فن

 فلورنتینو بدون اینكه چشم بگشاید ،
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 : گفت

 . به چشمانم استراحت داده ام-

آن شب لئونا کاسیاني با نگراني به بستر رفت ، زیرا اندیشید که دوران پیری فلورنتینو آریزا فرا 

 . رسیده است

دعوتنامه هایي برای اجرای  در نخستین سالگرد درگذشت خوونال اوربینو ، افراد خانواده دکتر ،

 مراسم یادبود در کلیسای بزرگ

هنوز فلورنتینو آریزا هیچ پاسخي برای نامه هایش دریافت نكرده بود . به همین  .شهر ، ارسال کردند 

 دلیل ، ترجیح داد در مراسم

ود ، نه حضور یابد ، هر چند کسي او را دعوت نكرده بود . برگزاری مراسم ، بیشتر به خاطر تظاهر ب

 . بروز احساسات دروني

نیمكتهای چند ردیف نخست ، متعلق به کساني بود که نامشان روی یك پالك برنجي حك و بر لبه 

 . پشتي نیمكت چسبانده شده بود

فلورنتینو آریزا زودتر از دیگران آمد و در جایي نشست که فرمینا دازا در لحظه ورود او را نبیند . 

 در قسمت بهترین جا از نظر او ،

عقب نیمكتهای پالك دار بود . ولي هنگامي که به آنجا رفت ، حتي یك نیمكت خالي برای نشستن 

 نیافت . بنابراین چاره ای نداشت

 . جز اینكه در جایگاه ویژه فقرا بنشیند

فرمینا دازا بازو در بازوی پسرش به کلیسا وارد شد . لباس مخملي بلند و سیاهي با آستینهای بلند ، 

 همچون ردای کشیشان بر تن

داشت که دکمه های جلو آن را از زیر گلو تا نوك پا بسته بود . به جای کاله توری که معموالً بیوه زنان 

 برسر مي گذاشتند و سایر

زنان نیز در آرزوی استفاده از آن بودند ، شال نازکي بر سرش انداخته بود . چهره اش که چیزی آن را 

 مرمرنمي پوشاند ، همچون 

سفید مي درخشید . چشمان زیبایش زیر نور چهلچراغ بزرگ آویزان از وسط سقف کلیسا ، شفاف 

 بود و هر چند موقرانه و با

 . اطمینان خاطر راه مي رفت ، ولي به نظر نمي رسید تفاوت سني زیادی با پسرش داشته باشد

ی برخاست و ایستاد ، ولي به منظور فلورنتینو آریزا نیز مانند دیگران به احترام ورود آنان ، از جا

 مقاومت در برابر سرگیجه ، دستش

را به آرامي روی پشتي نیمكتهای جلو گذاشت . به این ترتیب تعادل خود را حفظ کرد. هفت گام 
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 فاصله ای که با فرمینا داشت ،

 . موجب جدایي آنها از یكدیگر نبود ، بلكه انگار در دو زمان متفاوت زندگي مي کردند

در طول برگزاری مراسم ، فرمینا دازا با همان شكوه و جذابیتي روی نیمكت مشرف به محراب نشست 

 که در هنگام حضور در سالن

نمایش یا اپرا مي نشست . پس از پایان مراسم ، به جای اینكه در کنار محراب بایستد تا دیگران به 

 سویش بیایند و تسلیت بگویند ،

از همه آنان به نوبت سپاسگزاری کرد . همین رفتار ، موجب ابداع آیین  خود به میان حاضران رفت و

 تازه ای شد که با ویژگیهای او

 . کامالً مطابقت داشت

در همان حال که پیش مي رفت و با حاضران حرف مي زد ، به محل استقرار فقرا رسید . نگاهي به 

 اطراف انداخت تا ببیند کسي را

لورنتینو آریزا در آن لحظه احساس کرد طوفاني مهار ناپذیر او را از زمین فراموش کرده است یا نه . ف

 بلند مي کند . بله ، فرمینا دازا

او را در میان حاضران دیده بود . بنابراین پس از جدا شدن از همراهان به سوی مرد رفت و با همان 

 حالتي که به دیگران گرمي مي

 : ه لبخندی شیرین مي زد ، گفتبخشید ، دستش را دراز کرد و در حالتي ک

 . از اینكه آمدید سپاسگزارم-

نه تنها نامه های فلورنتینو آریزا را دریافت کرده بود ، بلكه آنها را با عالقه و اشتیاق خوانده و مطالب 

 جدی و جالبي یافته بود که

امي به دستش دادند برای ادامه زندگي به او دلگرمي و امید مي داد . نخستین نامه فلورنتینو را هنگ

 که با دخترش برسر میز صبحانه

نشسته بود . زن نامه را به دلیل اینكه با ماشین تحریر نوشته شده بود و حالتي متفاوت و تازه داشت 

 ، بالفاصله گشود ، ولي با

 : مشاهده امضای نویسنده ، برخود مسلط شد و آن را در جیب پیشبندش گذاشت و گفت

 . تسلیت از طرف مقامات محلينامه ای برای عرض -

 : دختر با شگفتي گفت

 ! ولي همه آنها در مراسم حضور داشتند-

 . فرمیتا دازا با خونسردی پاسخ داد

 . از طرف یكي از اعضای دولت است که نیامده بود
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فرمینا دازا تصمیم داشت بالفاصله پس از رهایي از پرسشهای دخترش ، نامه را بسوزاند ، ولي 

 بر کنجكاوی شدید براینتوانست 

 . اطالع از متن نامه ، فایق آید و بنابراین تصمیم گرفت آن را پیش از سوزاندن ، بخواند

بالفاصله پس از فرستادن نامه سراپا دشنام و توهین پشیمان شده و در انتظار دریافت پاسخي تند و 

 گزنده بود ، ولي با مشاهده واژه

م شروع نامه ، متوجه شد که چیزی در دنیا تغییر کرده است . به ها و عبارات دلنشین و درود و سال

 اندازه ای دچار هیجان شد که

خود را در اتاق حبس کرد تا نخست نامه را در خلوت و با خیال راحت بخواند و بعد بسوزاند . ولي پس 

 از اینكه سه بار خواند ،

 . همچنان مشتاق مطالعه مكرر آن بود

شق ، سالخوردگي و مرگ بود . انگاره هایي که همواره در ذهنش همچون مطالب نامه در مورد ع

 پرندگان شب ، حضور داشتند و هر

گاه مي کوشید آنها را بگیرد ، پرهایشان مي ریخت و مي گریختند . به هر حال ، آنچه همیشه مي 

 خواست بداند ، آشكارا در نامه

ود ، دچار اندوهي فراوان شد ، زیرا در دوران مطرح شده بود . بار دیگر از این که شوهرش زنده نب

 زندگي زناشویي ، معموالً پیش از

خوابیدن چنین مطالبي را با هم مورد بحث و گفتگو قرار مي دادند . ولي اندوهش زیاد طول نكشید ، 

 زیرا مي دانست از آن به بعد ،

کمك خواهد کرد . مردی دارای فلورنتینو آریزا ، با شخصیتي متفاوت و ناشناس ، در این امر به او 

 اندیشه هایي ویژه که دیگر

شباهتي به جواني که نامه های تب آلود و عاشقانه مي نوشت نداشت و زندگي غیر عادی و شگفت 

 انگیزی داشت . آن عبارات ،

انگاره های مردی بود که به قول عمه اسكوالستیكا ، از روح القدس الهام مي گرفت . با این حساب ، 

 ینا دازا همان اندازه دچارفرم

شگفتي شد که در دوران نوجواني شده بود . آنچه موجب آرامش او مي شد ، دریافت نامه ای از پیر 

 مردی عاقل بود ، و نه تالشي به

منظور تكرار گستاخیهای شبي که همه بر جنازه دکتر اوربینو مي گریستند . به نظر مي آمد که 

 برای پیرمرد روشي عاقالنه و منطقي

 . جبران گذشته برگزیده است
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نامه های متوالي فلورنتینو آریزا ، آرامش خاطر فرمینا دازا را فراهم مي آورد ، ولي چاره ای جز 

 سوزاندن آنها پس از خواندن

نداشت . با این کار ، احساس گناه مي کرد ، با این حال چون دلیلي منطقي برای نگهداری نامه ها 

 ، او را زیادنداشت ، این احساس 

ناراحت نمي کرد . پس از اینكه نامه های پیرمرد شماره گذاری و همه روزه ارسال شد ، دلیلي را که 

 مدت زیادی برای نسوزاندن

نامه ها به دنبالش مي گشت ، به دست آورد . البته نمي خواست نامه ها را نزد خود نگه دارد ، بلكه در 

 این اندیشه بود که آنها را به

اصلي ، یعني فلورنتینو آریزا بازگرداند ، ولي نمي دانست چگونه باید این کار را انجام دهد ،  صاحب

 زیرا ارسال متوالي نامه ها از

سوی او ، ضمن برانگیختن سوء ظن اطرافیان ، ممكن بود رسوایي به بار بیاورد . در عین حال ، 

 غرورش اجازه نمي داد با نوشتن نامه

 . همه چیز را برای پیرمرد شرح دهد ای به عنوان پاسخ ،

فرمینا در نخستین سال درگذشت دکتر اوربینو ، فرصت کافي داشت تا خود را با شرایط بیوگي وفق 

 بدهد . خاطرات شوهرش نمي

توانست مانعي بر سر راه فعالیتهای روزانه او شود . هر چند خوونال در اندیشه های خصوصي 

 تهمسرش حضور نداشت و در تمایال

او دخالت نمي کرد ، ولي ضمن اینكه همچون نگهباني وظیفه شناس ، مراقب فرمینا دازا بود و او را 

 راهنمایي مي کرد ، مانع انجام

دادن کارهایش نمي شد . زن در لحظاتي که واقعاً به شوهرش نیاز داشت ، او را مي دید ، ولي نه به 

 صورت وهم و خیال ، بلكه با همه

، انگار یقین داشت که دکتر هنوز زنده است و در کنارش حضور دارد ، ولي بدون وجود و احساسش 

 بوالهوسیای مردانه و بي نیاز از

تحكم و فرماندهي ، و حتي بي نیاز از دوست داشته شدن توسط همسرش . انگار فرمینا او را بیشتر از 

 زماني که زنده بود ، درك مي

اشقانه مي فهمید . مي دانست که نیاز به مكاني امن در کنار کرد و اشتیاق او را به شنیدن سخنان ع

 همسرش دارد که زماني عامل

اصلي دوام او در اجتماع به حساب مي آمد ، مكاني امن که در عالم واقعیت ، هرگز به آن دست 

 . نیافت
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 : دزن روزی را به یاد آورد که خشمگین و ناراحت بر سر شوهرش فریاد زده و با خشونت گفته بو

 ! تو نمي فهمي که چه اندوهگین و بدبخت هستم -

مرد هم بدون اینكه آشفته شود ، با خونسردی عینكش را برداشته بود و در حالي که به همسرش مي 

 نگریست ، میزان عقل و منطق

 : خود را به رخ او کشیده و گفته بود

، بلكه دوام زندگي مشترك  همیشه یادت باشد که مهمترین چیز در زندگي ، خوشحال بودن نیست -

 . است

فرمینا دازا در نخستین روزهای بیوگي به مفهوم واقعي سخنان دکتر خوونال اوربینو پي برده و 

 فهمیده بود که همین دوام زندگي

 . مشترك ، موجب ایجاد لحظاتي خوش و شاد برایشان بوده است

مي کردد، هر چیز نو و جالبي را که فرمینا دازا در طول سفرهای زیادی که به نقاط مختلف دنیا 

 توجهش را جلب مي کرد ، مي خرید

و همراه مي آورد . آنها را دوست داشت ، ولي شوهرش ضمن ابراز خوشحالي از مشاهده اشتیاق 

 همسرش به وسایلي که خریده بود

 : ، نظرش را این گونه بیان مي کرد

اصلي خودشان ، یعني در ویترین فروشگاههای این وسایل تا زماني زیبا و مفید هستند که در جای -

 رم ، پاریس ، لندن ، یا نیویورك

 . قرار داشته باشند

به هر حال فرمینا دازا هر بار که از سفر خارج باز مي گشت ، چندین چمدان بزرگ یا به عبارت بهتر 

 صندوقهای فلزی با چفت و

هرگاه یكي از زنان شهر وسایل را مي دید و از  بست طال ، پر از وسایل تازه و گرانبها همراه مي آورد .

 آنها تعریف مي کرد ، فرمینا

دازا به اندازه ای خوشحال مي شد که انگار دهها برابر پولي را که پرداخته ، دریافت کرده است . در 

 واقع او به همین منظور اجناس

لخوردگي برسد ، متوجه شد که در را مي خرید . به این ترتیب ، فرمینا دازا پیش از اینكه به دوران سا

 جامعه ، او را فردی سبكسر و

بي مسؤولیت مي نامند و در داخل خانه نیز همواره مي شنیدند که مدتي پس از خریدن آنها مي 

 : گوید

باید خودمان را از شر این وسایل خالص کنیم . وجود این چیزها موجب مي شود که نتوانیم تكان -
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 . بخوریم

به تالشهای او برای از بین بردن آن وسایل مي خندید ، زیرا به خوبي مي دانست طولي  دکتر اوربینو

 نخواهد کشید که همسرش جای

خالي آنها را با اجناس بیهوده دیگری پر خواهد کرد . با این حال ، فرمینا دازا همچنان بر خواسته 

 هایش اصرار مي ورزید ، زیرا

د نداشت . اغلب هم درست مي گفت ، چون آن اجناس هیچ واقعاً جایي برای تكان خوردن ، وجو

 . فایده ای برایش نداشت

پیراهنهایي که به دستگیره کمدها آویخته مي شد ، و پالتوهایي که تنها برای استفاده در فصل 

 زمستان در اروپا مناسب بود و معموالً 

 . در گنجینه های داخل آشپزخانه قرار داشت

في داشت ، همه لباسهای داخل کمدها ، چمدان ها ، و صندوقها و آنچه را یك روز صبح که حوصله کا

 در اتاق زیر شیرواني بود بیرون

آورد . از میان آنها لباسهایي را انتخاب کرد که چند بار پوشیده ، یا کالههایي را که مناسبتي برای 

 استفاده از آنها نیافته بود . یا

ي از روی الگوی ملكه ها در مراسم تاجگذاری درست کرده کفشهایي را که کفاشان هنرمند اروپای

 بودند ، ولي در آن شهر خانمهای

طبقه اشراف ، پوشیدن آنها را مناسب نمي دانستند و مسخره مي کردند ، زیرا به نظر آنان شبیه 

 کفش مستخدمه هایي سیاهپوست

رتیب همه صحن ایوان حیاط را پر از بود که برای کارهای خانه مي خریدند و به کار مي بردند . به این ت

 پوشاك کرد به گونه ای که

از صبح تا عصر ، به دلیل رایحه تند نفتالین که در فضا پراکنده بود ، مشكل تنفسي برای ساکنان 

 خانه ایجاد شد . چند ساعت بعد ،

نا دازا با همه آنها به داخل کمد و چمدان و صندوق بازگشت، ولي تنها جایشان عوض شده بود . فرمی

 مشاهده لباسهای گرانبها و

زیبایي که روی زمین قرار داشت و حاشیه دوزی طالیي و پوستهای خز و روباه ، به خود اجازه نداد 

 : آنها را بسوزاند . بنابراین گفت

مردم زیادی در این شهر زندگي مي کنند که از شدت فقر، غذای کافي برای خوردن و لباس کافي و  -

 . پوشیدن ندارند مناسب برای

 . بنابراین سوزاندن این لباسها گناه بزرگي است
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به این ترتیب ، برنامه سوزاندن لباسها ملغي شد یا به عبارتي به تعویق افتاد . چند بار دیگر نیز این 

 روند تكرار شد و سر انجام همه

بودند ، منتقل کردند .  آنها را به اصطبل و داخل صندوقهای ویژه ای که برای این کار در نظر گرفته

 پس از آن هم طولي نكشید که

طبق پیش بیني دکتر خوونال اوربینو ، جای خالي آنها را پوشاك تازه ای پر مي کرد که مدتي کوتاه 

 مورد توجه قرار مي گرفت و

سپس به داخل قفسه ها مي رفت و به فراموشي سپرده مي شد . در چنین مواقعي فرمینا دازا مي 

 : گفت

باید روشي اتخاذ شود تا اجناسي از این قبیل که دیگر مورد استفاده ندارند و در ضمن نمي توان  -

 آنها را دور ریخت ، بتوانند به

 . جایي منتقل شوند و در اختیار نیاز مندان قرار گیرند

مي  گبه درستي چنین عبارتي را به کار مي برد ، زیرا این گونه وسایل ، فضای خانه را به تدریج تن

 کردند و چاره ای جز انتقال آنان

به اصطبل نبود . بر خالف تصور مردم ، فرمینا دازا زن منظم و منضبطي نبود ، ولي با سلیقه خاصي که 

 داشت ، این بي نظمي را از چشم

دیگران پنهان مي کرد . از جمله روزی که دکتر خوونال اوربینو درگذشت ، مجبور شدند بیش از نیمي 

 مطالعه او را خالي کننداز اتاق 

 . و وسایل موجود در آن را در اتاقهای خواب بگذارند تا جای کافي برای قرار دادن جسد باز شود

فرمینا پس از مرگ دکتر ، به تجربیات جالبي دست یافت که تصمیم گیریهای بعدی را برایش آسانتر 

 کرد . پس از سوزاندن لباسها

یش لرزید و نه احساس پشیماني کرد . بنابراین هر چه لباس در و وسایل اضافي شوهرش ، نه دستها

 دسترسش بود ، برداشت و در

آتش بزرگي که برپا شده بود ، انداخت . برایش تفاوتي نمي کرد نو باشد یا کهنه و توجهي به لب 

 گزیدنهای ثروتمندان و نگاه

ریشه در آورند و دور بیاندازند و  حسرت بار فقرا نداشت . سرانجام دستور داد درخت انبه بزرگ را از

 طوطي را هم تحویل موزه

تازه تأسیس شهر بدهند . آنگاه نفسي به راحتي کشید و خانه را تبدیل به مكاني کرد که همیشه در 

 رؤیاهایش بود . خانه ای بزرگ ،

 . راحت و متعلق به خودش
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. پسرش روزهای یكشنبه و گاهي نیز اوفلیا دخترش سه ماه نزد او ماند و بعد به نیواورلینز بازگشت 

 در سایر روزهای هفته ، همراه

 . با اعضای خانواده اش نزد مادر مي آمدند و ناهار را با او صرف مي کردند

مدتي که از مرگ دکتر گذشت و فرمینا دازا زندگي عادی را از سر گرفت ، دوستانش به تدریج رفت و 

 آمد به خانه او را شروع

دیدارها ، قمار بازی با ورق ، از سرگرمیهای رایج بود ، ولي در ضمن غذا مي پختند و  کردند . در این

 آخرین خبرهای دنیا را مورد

بررسي قرار مي دادند . دنیایي که بدون حضور فعال فرمینا دازا در آن هم ، به زندگي ادامه مي داد . 

 یكي از دوستان وفادار او

زگار مدرسه قدیمي شهر بود که پس از مرگ خوونال نیز به لوکرسیا دل رئال دل اوبیسپو ، آمو

 . معاشرت با فرمینا دازا ادامه مي داد

این زن از بیماری رماتیسم مزمن رنج مي برد و در عین حال مي کوشید به زندگي جدید ، پس از توبه 

 کردن از سبكسری های

مینا به حساب مي آمد ، بلكه در گذشته ، عادت کند . در روزهای تنهایي نه تنها بهترین همدم فر

 مورد امور خیریه و سایر برنامه

های خدمات شهری با او مشورت مي کرد . همین مبادله افكار موجب شد فرمینا خود را موظف به 

 شرکت در این برنامه ها بداند و

د و احساس کند به فردی مفید در جامعه تبدیل شده است و ارزش زیادی برای مردم و مسؤوالن دار

 این نه به خاطر شهرت و

 . حمایت از شوهرش ، بلكه به خاطر خودش بود

شاید باور کردني به نظر نیاید ، ولي هر چه زمان برگزاری مراسم سالگرد دکتر خوونال اوربینو 

 نزدیكتر مي شد ، احساس آرامش

شده است و به بیشتری به فرمینا دازا دست مي داد . گمان مي کرد وارد مكان سایه دار و خنك و 

 بیشه ای مي رود که راه بازگشت

ندارد . هنوز نمي دانست نامه های فلورنتینو آریزا چه تأثیرات شگرفي در روحیه اش گذاشته و به 

 بهبود وضعیت زندگي او کمك

کرد است . تا چند ماه بعد هم متوجه این امر نشد . استفاده از تجربیات شخصي و الهام از نامه های 

 جب شد که با شكیبایيمرد ، مو

و اقتدار در انتظار دوران پیری بماند . مالقات با فلورنتینو آریزا در مراسم سالگرد درگذشت دکتر 
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 خوونال اوربینو ، فرصتي مناسب

در اختیار فرمینا دازا قرار داد تا از او به خاطر نوشتن نامه های روحیه بخش و کمك به زدودن افكار 

 . کند تلخ گذشته ، سپاسگزاری

دو روز پس از برگزاری مراسم ، نامه ای متفاوت از سوی فلورنتینو آریزا رسید . نامه ای دستنویس 

 روی کاغذی از جنس عالي که

پشت پاکت آن ، نام و نام خانوادگي مرد با خطي خوانا و زیبا به چشم مي خورد . این نامه با همان 

 حالت شعرگونه ، دستخط زیبا و

واني نوشته شده ، ولي منحصر به تنها یك عبارت ساده به منظور ابراز سپاسگزاری سلیقه و دوران ج

 از اظهار لطف فرمینا دازا در

 . کلیسای بزرگ شهر بود

فرمینا دازا تا چند روز پس از خواندن آخرین نامه ، با ذهني مغشوش و آشفته ، ولي با وجداني بسیار 

 راحت به آن مي اندیشید . به

صداقت و پاکي افكارش اطمینان داشت که در بعد از ظهر پنجشنبه هفته بعد ، از  اندازه ای به

 لوکرسیا دل رئال اوبیسپو پرسید که

 . آیا فلورنتینو اریزا رییس شرکت کشتیراني رودخانه ای را مي شناسد یا نه

علیرغم  و آریزالوکرسیا برای فرمینا دازا از شایعه ای سخن گفت که برسر زبانها بود . اینكه فلورنتین

 کسب موفقیت اجتماعي نوعي

شبح است . هرگز با زني معاشرت نداشته است ، ولي در پشت شرکت کشتیراني ، اتاقي مخفي دارد 

 که پسر بچه ها را در اسكله

 . اغفال مي کند و به آنجا مي برد

نكرده بود . هنگامي که  فرمینا دازا از زماني که به یاد مي آورد ، چنین شایعه ای را شنیده ، ولي باور

 صحت آن را از زبان دوستش

شنید ، که گفته مي شد خود آن زن هم تمایالتي غیر عادی داشته است ، نتوانست بر کنجكاوی خود 

 غلبه کند . بنابراین تصمیم

گرفت شخصا ً در این مورد به تحقیق مشغول شود و به واقعیت دست یابد . به دوستش یاد آوری کرد 

 مادر فلورنتینو که زماني

فروشگاهي در خیابان پنجره ها داشته و در ضمن لباسهای کهنه را مي خریده و به صورت نوار زخم 

 بندی در مي آورده و در زمان

جنگ برای پانسمان مجروحان به کار مي برده است . با توجه به همین مورد ، نتیجه گیری کرد که 
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 فلورنتینو نمي تواند انسان بدی

 : ابراین با قاطعیت گفتباشد . بن

 . او مردی محترم و با نزاکت و کامالً مبادی آداب است -

این عبارت را چنان با لحن تند و اطمینان خاطر بر زبان آورد که لوکرسیا حرفي را که زده بود ، پس 

 : گرفت و گفت

ر مورد دیگران بله ، شما درست مي گویید ، ولي چه مي شود کرد . مردم هر چه دلشان بخواهد ، د -

 مي گویند ، چه راست باشد ،

 . چه دروغ . آنها پشت سر من هم از همین حرفها زیاد مي زدند

فرمینا دازا نمي دانست چرا با قاطعیت از مردی طرفداری کرده است که در زندگي چیزی جز شبح 

 نبوده است ، ولي همین عدم

س از دریافت آخرین نامه ، به اندازه ای به فلورنتینو اطالع ، برای دوباره اندیشیدن به او ، کافي بود . پ

 آریزا فكر کرد که خوابش

 . برد

دو هفته بعد در یك بعد از ظهر زیبا که فرمینا دازا در خواب نیمروزی به سر مي برد ، یكي از 

 مستخدمه ها او را بیدار کرد و با لحني

 : آرام در گوش اربابش زمزمه کرد

 . نو آریزا تشریف آورده اندخانم ، آقای فلورنتی -

زن پس از شنیدن آن خبر دچار اضطرابي شدید شد . ترجیح مي داد مرد در روزی دیگر و در ساعتي 

 مناسب به مالقاتش بیاید ، نه

در آن موقعیت که آمادگي پذیرایي از کسي نداشت . نمي دانست چه باید به او بگوید . با این حال ، 

 د ولحظاتي بعد بر خود مسلط ش

از مستخدمه خواست مهمان را به اتاق پذیرایي راهنمایي کند و برایش قهوه ببرد تا خودش فرصتي 

 . برای اصالح وضع ظاهری بیابد

فلورنتینو آریزا زیر تابش سوزان خورشید ساعت سه بعد از ظهر در مقابل در اصلي ساختمان 

 صبورانه ایستاده و منتظر بود عذرش

به او بدهند . شاید همین اطمینان از عدم پذیرش ، به او آرامش مي داد . را بخواهند و پاسخ رد 

 انتقال پیام فرمینا دازا توسط

مستخدمه و دعوت شدن به اتاق پذیرایي ، چنان برایش غیر منتظره بود که همه بدنش به لرزه در 

 آمد . هنگامي که به سوی اتاق
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شیدن به معجزه ای که آن را به چشم مي دید ، پذیرایي گام بر مي داشت ، دیگر فرصتي برای اندی

 نداشت . نفس در سینه اش

حبس شد و به یاد پرنده ای افتاد که روی نخستین نامه عاشقانه اش برای فرمینا دازا ، فضله انداخته 

 . بود . احساس حقارت مي کرد

د را برای در گوشه ای تاریك در اتاق خنك نشست و کوشید بر لرزش اندامش تسلط یابد . خو

 مواجهه با هر رویداد نامطبوعي

 . آماده کرده بود ، غیر از آنچه پیش آمد و از نظر او نا عادالنه بود

فلورنتینو آریزا خودش را به خوبي مي شناخت . علیرغم ابتال به یبوست مادرزادی ، چند بار در طول 

 سالهای دراز زندگي ، گرفتار

داده بود . این بار هم همان بال بر سرش آمد . کوشید به دل پیچه شدیدی شده و اختیار از کف 

 عباراتي بیندیشد که مي خواست

اعتقادی به وجود خدا  " : مورد استفاده قرار دهد . نخستین جمله ای که به ذهنش رسید ، این بود

 از " ! ندارم ، ولي از او مي ترسم

ا که بلد است ، بخواند تا از آن گرفتاری این افكار نیز چیزی نصیب نبرد . مي خواست همه دعاهایي ر

 خالص شود ، ولي هیچ دعایي

را به یاد نمي آورد . زماني که پسرس کوچك بود ، یكي از همساالنش واژه هایي جادویي به او یاد 

 داده و تأکید کرده بود با تكرار

هدف ! هدف  " : چنین بودآنها مي تواند هر پرنده ای را با پرتاب یك سنگ ، در هوا بزند . آن واژه ها 

 ! هدف مي گیرم ! ولي اگر

 " ! نتوانستن به هدف بزنم ، سرزنش نمي شوم

هنگامي که به روستایي رفته بود ، با استفاده از کش و چوب ، کماني برای پرتاب سنگ درست کرده ، 

 ولي به جای پرنده ، شیشه

سي را داشت که پس از پرتاب سنگ و پنجره خانه ای را شكسته بود . در اتاق پذیرایي همان احسا

 . شكستن شیشه به او دست داد

حالتي گیج و مبهوت داشت . امیدوار بود همه چیز در هر موردی کاربرد داشته باشد . با این امید ، آن 

 ورد را همراه با نذر و نیاز

شد همچون  بسیار ، تكرار کرد . ولي باز هم تأثیری نداشت . دل پیچه چنان شدید بود که مجبور

 فنری از جای بجهد . مواد کف

کرده درون روده هایش هر لحظه غلیظ تر و دردناکتر از پیش مي شد . از شكمش صداهای غریبي 
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 شنیده شد و عرق سراسر بدنش

را فرا گرفت . مستخدمه ای که برایش قهوه آورد ، از مشاهده رنگ چهره اش که همانند مردگان 

 . سفید شده بود ، وحشت کرد

 : فلورنتینو ناله کنان گفت

 . گرمای هوا مرا ناراحت کرده -

مستخدمه پنجره را گشود ، ولي نور خورشید مستقیما ً به چهره مرد تابید ، بنابراین شتابان آن را 

 . بست و پرده ها را کشید

ان هدرست در لحظاتي که فلورنتینو آریزا احساس مي کرد دیگر نمي تواند بر خود مسلط باشد ، ناگ

 فرمینا دازا از بخش تاریك اتاق

 : ، بدون سر و صدا وارد شد . با مشاهده چهره رنگپریده مرد ، اندکي نگران شد و گفت

 . مي توانید کت و جلیقه تان را در بیاورید -

فلورنتینو آریزا از درد ناشي از دل پیچه بیشتر از صدای روده هایش که به گوش فرمینا دازا مي رسید 

 ت بود . با این حال، ناراح

 : لحظه ای بر خود مسلط شد و با لحني که سرشار از شرمندگي بود ، پاسخ داد

نه ، سپاسگزارم . از اینجا مي گذشتم ، فكر کردم بهتر است بیایم و بپرسم که چه موقعي مي توانم  -

 . به دیدارتان بیایم

 : رد انداخت و با لحني غریب گفتفرمینا دازا که همچنان ایستاده بود ، با شگفتي نگاهي به م

 ! خوب حاال که اینجا هستید -

آنگاه دعوت کرد با هم به گلخانه بروند که هوایي خنك تر از اتاق پذیرایي داشت ، ولي فلورنتینو 

 آریزا آهي کشید و با لحني پر از

 : اندوه و در عین حال ملتمسانه ، گفت

 . بیایم خواهش مي کنم اجازا بدهید فردا به اینجا -

فرمینا دازا به یاد آورد که روز بعد پنجشنبه است و معموالً در آن روز لوکرسیا به دیدارش مي آید . 

 نمي دانست چگونه به فلورنتینو

 : آریزا توضیح بدهد که فردا گرفتار است . عاقبت فكری کرد و گفت

 . بسیار خوب ، جمعه در ساعت پنج بعد از ظهر منتظر هستم -

و پس از سپاسگزاری ، کاله از سر برداشت ، تعظیمي کرد و بدون اینكه جرعه ای از قهوه را فلورنتین

 بنوشد ، شتابان از خانه خارج

 . شد
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فرمینا دازا بهت زده ار آمدن و رفتن ، همچنان در وسط اتاق پذیرایي ایستاده بود و به صدای اتومبیل 

 مرد که از انتهای خیابان شنیده

 . مي شد ، گوش داد

فلورنتینو آریزا پس از ترك خانه ، شتابان خود را به اتومبیل رساند ، در صندلي عقب نشست ، 

 چشمانش را بست ، ماهیچه هایش را

 . از حالت انقباض در آورد و خود را تسلیم واکنش بدنش کرد

خدمت او چند دقیقه بعد ، احساسي داشت که انگار تازه به دنیا آمده است . راننده که هشت سال در 

 بود ، از هیچ چیز اظهار تعجب

نمي کرد . بنابراین بدون ابراز شگفتي از رفتار ارباب ، به رانندگي ادامه داد و تنها پس از رسیدن به 

 خانه و و زماني که در عقب را

 : برای پیاده شدن فلورنتینو آریزا مي گشود ، با لحني حاکي از نگراني ، گفت

باید مراقب باشید . حالتي که به آن دچار شده اید ، شباهت زیادی به آقای فلورنتینو ، خیلي  -

 ! بیماری وبا دارد

فلورنتینو مي دانست که این ناراحتي ، امری عادی است ، بنابراین از گفته های راننده نگران نشد . 

 بسیار خوشحال بود که مي تواند

 . روز جمعه به مالقات محبوب برود

د از ظهر روز جمعه در آنجا حضور یافت . مستخدمه ای او را از وسط اتاق دقیقاً در ساعت پنج بع

 پذیرایي نیمه تاریك گذراند و به

طرف گلخانه برد . فرمینا دازا برسر میزی که تنها دو صندلي داشت در انتظار نشسته بود . با مشاهده 

 فلورنتینو آریزا ، او را به

 : نشستن دعوت کرد و پرسید

 د ؟ چای ، شكالت ، یا قهوه ؟چه میل داری -

 : مرد یك فنجان قهوه داغ و غلیظ خواست و فرمینا دازا هم به مستخدمه دستور داد

 . برای من یك فنجان معمولي بیاور -

منظورش از معمولي ، دم کرده گونه های متعدد چای مشرق زمین بود که معموالً پس از بیدار شدن از 

 خواب نیمروزی مي نوشید تا

ه اش بهتر شود . در همان حال که چای را برای خود و قهوه را برای فلورنتیو مي ریخت ، با هم روحی

 درباره موضوعات گوناگون

صبحت مي کردند . این کار به دلیل عالقه آنها به مباحث مطرح شده نبود ، بلكه مي ترسیدند در 
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 . مورد اصل مطلب حرف بزنند

از سالهای خوش دوران جواني و سپس روزگار جدایي ، چگونه هنوز نمي توانستند درك کنند که پس 

 پذیرفته اند در گلخانه ای با

موزاییكهای شطرنجي ، در خانه ای که متعلق به هیچ کدام از آنها نبود و هنوز سرشار از رایحه گلهای 

 گورستان بود ، با هم مالقات

زدیك به یكدیگر مي نشستند و در آرامش کنند . پس از نیم قرن ، نخستین بار بود که تا آن اندازه ن

 کامل و با فرصت کافي ، به هم

مي نگریستند و یكدیگر را آن گونه مي دیدند که واقعاً بودند ، یعني دو فرد سالخورده ، گرفتار اندوه 

 از دست دادن عزیزانشان ، و

ن تعلق نداشت ، بلكه بدون دارا بودن وجه اشتراك ، جز خاطره ای از گذشته های دور که دیگر به آنا

 مربوط به دو جوان بود . دو

 . جوان که گم شده بودند و به جای آنها مي توانستند نوه هایشان را بگذارند

فرمینا دازا تصور مي کرد این دیدار بدون واسطه و نزدیك ، مرد را متقاعد خواهد کرد که رؤیاهایش 

 واقعي نیستند و او را از افكار

 . و سال آنها هماهنگي نداشت ، رهایي خواهد داد بیهوده ای که با سن

زن برای جلوگیری از مطرح شدن موضوعات نا مطلوب و همچنین به منظور شكستن سكوت ، 

 پرسشهایي را در مورد کشتیهای

رودخانه ای مطرح کرد . برایش باور کردني نبود که رییس شرکت کشتیراني رودخانه ای کاراییب ، 

 در تنها یك بار با کشتي

رودخانه ها به سفر رفته باشد ، آن هم سالها پیش از اینكه کاری در آن شرکت به دست بیاورد . 

 فرمینا دازا از دالیل فلوزنتینو آریزا

برای نرفتن به سفر آگاه نبود ، و از آن سو ، مرد حاضر بود جانش را فدا کند و این دالیل را شرح 

 بدهد . فرمینا دازا حتي رودخانه را

درستي نمي شناخت . شوهرش همیشه از هوای کوهستان آن نفرت داشت ، ولي این انزجار را به 

 آشكارا ابراز نمي کرد ، بلكه بهانه

های گوناگوني مي آورد تا دلیل اصلي نفرت او معلوم نشود . مثالً از خطرات فشار کم هوا در کوهستان 

 ، مشكل تنگي نفس ، اخالق

عدالتي حكومت مرکزی نام مي برد . به این ترتیب علیرغم شناخت کافي بد ساکنان آن مناطق ، و بي 

 و کاملي که از همه مناطق
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جهان داشت و به اغلب کشورهای دنیا سفر کرده بود ، کشور خود را به درستي نمي شناخت . همین 

 باور ، موجب شده بود که فرمینا

، غیر از مكانهایي که به آنها سفر کرده  دازا نیز اطالعات زیادی در مورد مناطق مختلف سرزمین خود

 . بود ، نداشته باشد

در آن روزها یك هواپیمای دریایي در شهرهای واقع در حوزه ماگدالنا پرواز مي کرد که عالوه بر 

 خلبان و کمك خلبان ، مي توانست

 . شش مسافر را همراه با محموله های پستي جابه جا کند

 : ا توضیح دادفلورنتینو در مورد این هواپیم

 ! درست مثل تابوت پرنده است -

فرمینا دازا که تجربه نخستین پرواز با بالون را بدون وحشت و هراس داشت ، باور نمي کرد که 

 فلورنتینو دازا همان مرد شجاعي

 : باشد که در دوران جواني به دنبال ماجراجویي بود . بنابراین گفت

 ... بله ، خیلي چیزها تغییر کرده است -

 . البته منظورش این بود که فلورنتینو آریزا تغییر کرده است ، و نه وسایل حمل و نقل

فرمینا دازا گاهي با شنیدن صدای هواپیماها از فاصله نزدیك ، مي هراسید . آنها را در حال پرواز در 

 مراسم یكصدمین سال

نمایشي انجام مي دادند . یكي از درگذشت ناجي کشور دیده بود که در ارتفایي بسیار پایین ، حرکات 

 آنها که همچون کرکسي سیاه

رنگ بود ، در هنگام پرواز ، درست از بام خانه آنها گذشت ، یكي از بالهایش به شاخه درختي گیر کرد 

 و کنده شد و سپس در میان

ج یسیمهای برق فرو رفت . فرمینا دازا در چند سال گذشته حتي کنجكاو نشده بود که به ساحل خل

 مانزانیو برود و هواپیماهای

دریایي را که پس از تخلیه منطقه از انواع شناورها توسط پلیس ، بر سطح آب فرود مي آمدند یا از 

 . آن برمي خاستند ، تماشا کند

همزمان با ورود چارلز لیندبرگ برای دیدار از منطقه ، از فرمینا دازا به عنوان برگزیده سني ساکنان 

 د با دسته گلشهر درخواست ش

سرخ به استقبال خلبان مشهور جهان برود . فرمینا با مشاهده چارلز ، دچار شگفتي شد که چگونه 

 مرد جوان ، بلند قامت ، و خوش

سیمایي همچون او ، سوار بر آن وسیله خطرناکي مي شود که انگار از حلبي زنگ زده ساخته شده 
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 است . دو خدمه زمیني هم مورد

هواپیما را بگیرند و هل بدهند تا دور بگیرد و به هوا برخیزد . هرگز نمي توانست درك  نیاز بود تا دم

 کند چگونه وسیله ای به آن

 . کوچكي مي تواند هشت مسافر را به هوا ببرد

فرمینا دازا شنیده بود که مسافرت با کشتیهای رودخانه ای بسیار هیجان انگیز است و همچون 

 كان زیادیکشتیهای اقیانوس پیما ، ت

ندارند ، ولي مخاطرات دیگری برسر راه آنها کمین کرده است ، مثل به گل نشستن و هجوم دزدان 

 . دریایي

فلورنتینو آریزا در این مورد توضیح داد که چنین تعریفي از کشتیهای رودخانه ای ، متعلق به زمان 

 قدیم است ، زیرا کشتیهای تازه

ن ، کابینهای بزرگ و مجلل همچون اتاقهای مهمانخانه ای زیبا و دارای سالنهای رقص ، تاالرهای جش

 پنكه های متعدد سقفي در

کابینها و همچنین حمامهای اختصاصي هستند و همچنین از زمان پایان آخرین جنگ داخلي ، هیچ 

 خبری مبني بر حمله راهزنان

ز انحصار کشتیراني مي دریایي منشر نشده است . این پیشرفتها را نتیجه آزاد سازی و رهایي ا

 دانست که خود نیز برای به دست

آوردن آن ، تالش زیادی کرده و حتي به قرارداد انحصاری شرکت خودشان پایان داده بود . ادعا مي 

 کرد که این کار ، موجب

فعالیت سایر شرکتها شده است و با ایجاد رقابتي سالم ، سه شرکت کشتیراني در آن منطقه فعالیت 

 که صنعت کشتیراني مي کنند

رودخانه ای را شكوفا کرده اند . با این حال ، مي ترسید که گسترش شرکتهای بین المللي کشتیراني 

 دریایي ، موجب کسادی کار

 . آنها شود

 : فرمینا دازا برای باال بردن روحیه او گفت

نوز مردم به آن جای نگراني نیست . کشتیهای رودخانه ای مسافران خاص خود را دارد ، زیرا ه -

 اندازه دیوانه نشده اند که به

 . وسایل حمل و نقل جدید اعتماد کنند و با آنها به سفر بروند

فلورنتینو آریزا با استفاده از فرصت به دست آمده ، بحث را به پیشرفت ارائه خدمات پستي و نحوه 

 توزیع محموله ها کشاند تا
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حرف بزند که از او دریافت کرده است ، ولي ترفند او هیچ  فرمینا دازا مجبور شود در مورد نامه هایي

 . موفقیتي در پي نداشت

لحظاتي بعد و هنگامي که موضوع مورد گفتگوی آنان هیچ ربطي به نامه ها نداشت ، رویدادی شكل 

 گرفت که بحث را به همین امر

ای را به دست فرمینا دازا  کشاند . یكي از مستخدمه ها در بین صحبتهای آنان وارد گلخانه شد و نامه

 داد که همان لحظه توسط اداره

خدمات پست شهری به همان روشي که در گذشته تلگرافها ارسال مي شد ، به خانه تحویل داده 

 . شده بود

فرمینا دازا مطابق معمول به دنبال عینك مطالعه خود گشت ، ولي آن را نیافت . فلورنتینو آریزا که او 

 ید ، در کمالرا شتابزده مي د

 : آرامش و خونسردی دخالت کرد و گفت

 . نیازی به عینك نیست . این نامه را من نوشته ام -

درست مي گفت . آن نامه را روز گذشته در وضعیت روحي نامطلوب ناشي از نخستین حضور نا موفق 

 در خانه فرمینا دازا با آن

ه خاطر گستاخي ، متن نامه را تشكیل مي داد . شرایط بد جسماني نوشته بود . پوزش از فرمینا دازا ب

 همچنین قول داده بود که هرگز

نزد او باز نگردد ، ولي پس از انداختن آن به صندوق پست ، پشیمان شده بود . البته کاری از دستش 

 بر نمي آمد . هنگامي که نامه به

 : اند . بنابراین گفتطور اتفاقي به دستش رسید ، به سادگي از فرمینا خواست که آن را نخو

 ... البته مي دانید که نامه ها در نهایت متعلق به نویسندگانشان هستند . این نظریه را قبول ندارید ؟

 : آنگاه بدون اینكه فرصت پاسخ دادن به فرمینا دازا را بدهد ، با لحني گستاخانه افزود

س از قطع ارتباط میان دو نفر ، من چنین عقیده ای دارم . شاید به همین دلیل باشد که پ ... -

 نخستین چیزی که در این میان پس

 . فرستاده مي شود ، نامه های رد و بدل شده است

 : فرمینا دازا سخنان فلورنتینو را نشنیده گرفت . نامه را به او برگرداند و با لحني آرام گفت

، کمك خوبي برای روحیه بخشیدن متأسفم که نمي توانم این نامه را بخوانم . نوشته های قبلي شما  -

 . به من بود

فلورنتینو آریزا نفسي به راحتي کشید و از اینكه فرمینا برخالف انتظار ، این موضوع را با صراحت 

 مطرح کرده بود ، خوشحال شد و با
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 : لحني هیجانزده گفت

 . دمنمي توانید تصور کنید که تا چه اندازه از شنیدن این مطلب خوشحال و مسرور ش -

فرمینا دازا بالفاصله موضوع صحبت را تغییر داد و فلورنتینو آریزا هرچه کوشید ، تا هنگام عزیمت 

 نتوانست کاری کند که دوباره

 . بحث به نامه ها و مطالب نوشته شده در آنها کشانده شود

ش از ساعت شهنگامي که فلورنتینو آریزا تصمیم گرفت خانه فرمینا دازا را ترك کند ، دقایق زیادی 

 گذشته و چراغها روشن شده

بود . مرد در آنجا احساس آرامش و امنیت مي کرد ، ولي اجازه نمي داد تصورات واهي به ذهنش وارد 

 شوند . تردیدی نداشت که

هنوز نمي تواند ویژگیهای اخالقي غیر قابل پیش بیني و طبع نامطمئن فرمینا دازا را درك کند . آن 

 از هجده زن چنین رفتاری را

سالگي داشت و مرد دلیلي پیدا نكرده بود که در نیم قرن گذشته ، تغییری کرده باشد . بنابراین تنها 

 به خود جرأت داد و با حالتي

 : حاکي از تواضع و فروتني پرسید

 اجازه مي دهید بار دیگر به اینجا بیایم ؟ -

 . پاسخ فرمینا دازا شگفتي او را بر انگیخت

 . ن مي خواهد ، مي توانید تشریف بیاورید . من تقریباً همیشه تنها هستمهر وقت دلتا -

چهار روز بعد ، یعني روز سه شنبه ، فلورنتینو آریزا بدون اطالع قبلي ، به خانه فرمینا دازا آمد . زن 

 دیگر صبر نكرد تا نخست چای

کمك کرده است . فلورنتینو  بخورند و بعد بگوید که نامه های مرد تا چه اندازه به او از نظر روحي

 توضیح داد که متن نامه هایش در

واقع مطالبي هستند که قصد دارد در آینده به صورت کتابي منتشر کند . برداشت فرمینا دازا نیز این 

 گونه بود . در واقع قصد داشت

ا از آنها برای در صورتي که مرد کار او را توهین تلقي نكند ، نامه ها را پس بدهد تا فلورنتینو آریز

 تألیف یك کتاب استفاده کند . باز

هم در ادامه سخنانش از نامه های او تعریف کرد . فلورنتینو آریزا با استفاده از فرصت گستاخي 

 : دیگری را مرتكب شد و گفت

 ... ! ما قبالً همدیگر را تو خطاب مي کردیم-

ا احساس مي کرد فرشته هوس پس از گذشت واژه ای ممنوعه به حساب مي آمد . فرمینا داز "قبالً  "
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 نیم قرن ، باالی سرش به پرواز

 : در آمده است . کوشید او را از خود براند ، ولي فلورنتینو آریزا باز هم گامي فراتر گذاشت و افزود

 ... منظورم از قبالً ، همان نامه هایي بود که برای هم مي نوشتیم و از واژه تو استفاده مي کردیم ...-

فرمینا دازا رنجیده خاطر شد . کوشید بر خود مسلط شود ، ولي فلورنتینو آریزا متوجه احساس او 

 شد و فهمید که باید بیشتر از پیش

مالحظه کند . در عین حال ، دریافت که هنوز اخالق و رفتار قدیمي زن ، بدون تغییر مانده است . به 

 منظور کاستن از شدت ناراحتي

 : او ، گفت

 . مي خواستم بگویم که متن نامه ها تغییر کرده اند ...-

 : فرمینا گفت

 . بله ، همه چیز در دنیا تغییر کرده-

 : فلورنتینو گفت

 من تغییر نكرده ام ... تو چطور ؟-

زن که دومین فنجان چای را به لبانش نزدیك مي کرد ، آن را در هوا معلق نگه داشت ، نگاهي به 

 کهفلورنتینو آریزا انداخت 

 : خطاب کرده بود . با این حال پاسخ داد "تو  "سرزنش بار مي نمود ، زیرا او را 

 . خوب ، حاال دیگر برایم مهم نیست . من تازه هفتاد و دو سالگي را پشت سر گذاشته ام-

فلورنتینو آریزا ضربه خنجر را در قلبش احساس کرد . خیلي دلش مي خواست پاسخي بیابد که 

 لب زن بنشیند ،همچون تیر بر ق

ولي فشار بحث او را خسته کرده بود . هرگز در گفتگویي چنان کوتاه ، احساس فرسودگي نكرده و 

 خسته نشده بود . قلبش درد

گرفت . صدای تپش قلبش در رگهایش طنین مي انداخت . متوجه شد که دیگر پیر و محكوم به فنا 

 شده است . بغض گلویش را مي

 . ف بزندفشرد و نمي توانست حر

دومین فنجان چای در سكوت نوشیده شد . یاد آوری خاطرات گذشته ، بحث آنها را خراب کرده بود . 

 فرمینا دازا سكوت را

شكست و از مستخدمه خواست پوشه محتوی نامه ها را بیاورد . فلورنتینو مي خواست از زن تقاضا 

 کند که آنها را پس ندهد و نزد

نگام نوشتن ، نسخه ای از آن را برای خود با استفاده از کاربن برداشته است خود نگه دارد ، زیرا در ه
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 . ولي خیلي زود متوجه شد که

اگر این مطلب را فاش کند ، نوعي فرومایگي به حساب خواهد آمد . دیگر حرفي باقي نمانده بود . با 

 این حال ، پیش از ترك خانه

 : پرسید

 عت بیایم ؟اجازه مي دهید سه شنبه در همین سا-

 : فرمینا دازا نمي دانست باید رضایت خود را اعالم کند یا نه . لحظه ای اندیشید و گفت

 نمي دانم مالقاتهای ما چه مفهومي دارد ؟-

 : فلورنتینو پاسخ داد

 . من هم فكر نمي کنم مفهومي داشته باشد-

ظهر به خانه فرمینا دازا آمد و با این حال ، سه شنبه بدون اطالع قبلي باز هم سر ساعت پنج بعد از 

 این کار را هر سه شنبه تكرار کرد

تا مالقات هفته ای یكبار ، جزو برنامه های همیشگي محسوب شد . هر گاه به آنجا مي آمد ، مقداری 

 بیسكویت ، شیریني گردویي ،

 . در یكي از سهزیتون و خوراکیهای دیگر مي آورد که آنها را از کشتیهای اقیانوس پیما تهیه مي کرد 

 شنبه ها ، عكس فرمینا دازا و

هیلده براندا را با خود آورد که عكاس بلژیكي در نیم قرن پیش برداشته شده بود و فلورنتینو ادعا مي 

 کرد که آن را از یك

فروشنده کارت پستال در گذر طاقدار به بهای پانزده سكه خریده است . فرمینا دازا نمي دانست 

 ر اختیارچگونه آن عكس د

فروشنده کارت پستال قرار گرفته است ، ولي فلورنتینو آریزا اعالم کرد که معجزه عشق مي تواند 

 . چنین کارهایي انجام دهد

یك روز صبح که به گلهای سرخ باغچه رسیدگي مي کرد ، تصمیم گرفت چند شاخه از آنها را برای 

 فرمینا دازا ببرد . البته نام و رنگ

د مشكلي ایجاد کند . از جمله اینكه آن زن به تازگي شوهرش را از دست داده بود و و گلها ممكن بو

 اهدای یك شاخه گل سرخ که

نماد عشق سوزان به حساب مي آمد ، مي توانست زندگي سوگوارانه او را خدشه دار کند . گلهای زرد 

 معنای خوشبختي مي دادند ،

های سیاه رنگ هم وجود دارند که اگر به آنها دسترسي ولي نماد حسادت نیز بودند . شنیده بود که گل

 داشت ، مناسب ترین هدیه
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برای چنین مواردی بود . در عین حال امكان پرورش نمونه های آن را در باغچه خانه اش نداشت . 

 سرانجام تصمیم گرفت دسته گل

وست نداشت . در سفید رنگي برایش ببرد ، هر چند خودش آن رنگ را بي روح و سرد مي دانست و د

 ضمن دارای هیچ مفهوم ویژه

ای هم نبود . در آخرین لحظات به منظور اجتناب از برانگیخته شدن سوء ظن فرمینا دازا و احتمال 

 سوء تعبیر ، خارهای همه گلها

 . زدود

با  .فرمینا دازا گلها را به عنوان هدیه پذیرفت ، ولي نه مفهوم آن را تعبیر کرد و نه دچار سوء ظن شد 

 اهدای گلها ، مالقات روزهای

سه شنبه آنها ، جنبه احساسي بیشتری گرفت . از آن روز به بعد ، فرمینا دازا برای پذیرایي از مرد ، 

 غیر از چای ، گلداني بلوری را

 . نیز پر از آب مي کرد و روی میز قرار داد تا گلهای تازه ای را که او مي آورد ، درون آن بگذارد

 : نتینو آریزا پس از اهدای گلها ، باز هم اختیار از کف داد و به فرمینا گفتروزی فلور

 . در دوران جواني ما اهدای گل کاملیا باب شده بود-

 : فرمینا دازا پاسخ داد

 . بله ، ولي نیت های ما متفاوت بود . تو این را مي داني-

صت ، گامي فراتر بردارد ، ولي زن هر بار در چنین مواقعي فلورنتینو آریزا مي کوشید با استفاده از فر

 مانع این کار مي شد . در آن

لحظه مرد متوجه شد که زن پس از دادن آن پاسخ ، سرش را به سوی دیگری بر گرداند تا معلوم 

 نشود که چهره اش سرخ شده

مي با شر است . فهمید تیری که پرتاب کرده ، به هدف نشسته است . فرمینا دازا به گونه ای آشكار و

 کودکانه ناشي از افكاری که در

ذهن داشت ، سرخ شده بود .هر چند فلورنتینو کوشید خوشحال خود را از مشاهده آن صحنه پنهان 

 کند ، ولي زن به خوبي متوجه

حالت او شد و خشم شدیدی سراپای وجودش را در بر گرفت . به این ترتیب ، آن سه شنبه ، روزی 

 هنده بهناراحت کننده و آزار د

حساب آمد . کار به جایي رسید که فرمینا دازا تصمیم گرفت از فلورنتینو آریزا بخواهد دیگر هرگز به 

 خانه اش گام نگذارد ، ولي

خیلي زود متوجه شد که این درخواست ممكن است از طرف مرد ، مجادله ای عاشقانه تعبیر شود که 
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 نه سن و سال آنان اجازه مي

 . ن . بنابراین به جای نشان دادن واکنش تند ، خندیدداد و نه شرایط زما

سه شنبه هفته بعد ، هنگامي که فلورنتینو آریزا گلهایي را که با خود آورده بود درون گلدان مي 

 گذاشت ، فرمینا دازا با خوشحالي به

 . این نتیجه رسید که از رویداد هفته گذشته ، احساس آزردگي برجای نمانده است

استمرار مالقاتها ، احساس کردند به سرگرمیهای دیگری به منظور ایجاد تنوع نیاز  چندی پس از

 دارند . پسر دکتر خوونال اوربینو و

همسرش گاهي ظاهراً به طور اتفاقي به خانه مادر سر مي زدند و اغلب در آنجا مي ماندند تا ورق بازی 

 کنند . فلورنتینو آریزا

رمینا دازا در یك جلسه این هنر را به او آموخت . آنگاه از پسر دکتر قماربازی بلد نبود . بنابراین ف

 اوربینو و همسرش نیز دعوت

شد تا سه شنبه آینده بیایند و با هم بازی کنند . به این ترتیب ، آن چهار نفر خود را با قمار سرگرم 

 مي کردند . دکتر اوربینو دازا و

خوشمزه و تازه همراه مي آوردند ، زیرا همسرش در  همسرش هرگاه به آنجا مي آمدند ، شیرینیهای

 پختن شیریني مهارت زیادی

داشت . فلورنتینو آریزا پیش از آمدن ، به بارانداز مي رفت ، از کشتیهایي که از اروپا مي آمدند ، 

 شیریني مي خرید و با خود مي

این شد که سومین سه شنبه هر ماه ، آورد . فرمینا دازا هربار پذیرایي شایاني از آنها مي کرد . قرار بر 

 دور هم جمع شوند و قمار

کنند . هر چند بازی آنها بر سر پول نبود ، ولي بازنده مجبور مي شد برای جلسه بعدی ، چیزی همراه 

 . بیاورد

در خالل آن مدت فلورنتینو آریزا دریافت که دکتر اوربینو دازا ، دقیقاً همان رفتاری را دارد که در 

 شهرت دارد . استعداد جامعه

زیادی نداشت ، رفتارش همچون استادان ماهر نبود و از انقباض عضالت رنج مي برد . این انقباض 

 هنگامي به او دست مي داد که یا

زیاد شاد مي شد یا زیاد اندوهگین . البته ترس و شرم نیز در این مورد نقش داشت و گاهي این گونه 

 تعبیر مي شد که بر اثر

ي ذهني باشد . به هر حال ، مردم نظر مثبتي به او نداشتند . بر خالف او ، همسرش زني با خمودگ

 نشاط ، با هوش و خوش قیافه بود
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که به دلیل رفتار انساندوستانه اش محبوبیت زیادی در میان مردم داشت . فلورنتینو آریزا پس از 

 چند ماه معاشرت دریافت که بهتر

ربازیهایشان یافت نخواهد شد . از سوی دیگر ، چون خود را عضو آن از آن زوج ، کسي برای قما

 خانواده به حساب مي آورد ،

 . خوشحال و راضي بود

یكي از سه شنبه شبها که بازی به پایان رسیده بود و همگي عازم خانه هایشان بودند ، دکتر اوربینو 

 دازا از فلورنتینو آریزا دعوت

 : اتفاق صرف کنند . بنابراین گفت کرد که روز بعد ، ناهار را به

 . فردا ساعت دوازده و سي دقیقه در باشگاه-

در آنجا غذاهایي با کیفیت عالي همراه با نوعي شراب خانگي در اختیار مشتریان قرار مي گرفت ، ولي 

 مدیریت باشگاه اجازه داشت

ي از دالیل نامطلوب از ورود هر کس که تشخیص مي دهد فردی نامطلوب است ، جلوگیری کند . یك

 بودن افراد از نظر گردانندگان

باشگاه ، متولد شدن به صورت نامشروع یا مشكوك ذکر شده بود . لئون دوازدهم از این بابت بارها به 

 اشكال برخورد ، و این بار

اه گنوبت به فلورنتینو آریزا رسید . البته این امر در مورد فلورنتینو مسبوق به سابقه نیز بود . هر 

 کاری برای افرادی انجام مي داد و

به عنوان سپاسگزاری به باشگاه دعوت مي شد ، هنوز درست بر سر میز غذا ننشسته ، از او مي 

 . خواستند بالفاصله آنجا را ترك کند

 . فلورنتینو آریزا نیز با خفت و خواری از باشگاه خارج مي شد تا غذا را در جای دیگری بخورد

 : ه او گفته بوددکتر اوربینو ب

کساني که مقرراتي را وضع مي کنند ، چاره ای جز عمل کرد به آن ندارند ، آن هم بدون قائل شدن -

 . استثنا

با این حال ، فلورنتینو آریزا بدون در نظر گرفتن رویدادهای گذشته ، به دعوت دکتر اوربینو دازا 

 . پاسخ مثبت داد و به باشگاه رفت

ات پیش ، او را پذیرفتند ، ولي در ضمن کسي از او نخواست همچون سایر این بار بر خالف دفع

 مهمانان واال مقام ، دفتر یادبود را

امضا کند . در باشگاه تنها همان دو نفر حضور داشتند . از تشریفات مفصل خبری نبود و آنها ناهار 

 مختصری خوردند . دلهره ای که
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رنتینو به دلیل نگراني از عدم پذیرش توسط باشگاه در ذهنش پس از دعوت دکتر اوربینو دازا ، به فلو

 ایجاد شده بود ، با نوشیدن

 . نخستین جرعه شراب خانگي به عنوان اشتها آور ، از بین رفت

دکتر اوربینو دازا مي خواست درباره مادرش با فلورنتینو آریزا حرف بزند . از سخنان دکتر این گونه 

 برداشت مي شد که مادرش

اره فلورنتینو با او حرف زده و در مواردی هم به منظور معرفي او ، به پسرش دروغ گفته است . درب

 فرمینا دازا به دکتر گفته بود که

آنها در دوران کودکي همبازی و دوست بوده اند و چون فلورنتینو همواره از هنگام ورود آنها به شهر 

 از سان خوان دالسیه ناگا ، او را

به درس خواندن کرده است ، بنابر این به گردنش حق دارد و خود را تا آخر عمر  تشویق و ترغیب

 مدیون آن مرد مي داند . همین

طور به پسرش گفته بود که پس از پایان دوره دبیرستان ، مدتي در فروشگاه ترانزیتو آریزا ، زیر نظر 

 آن زن سیاهپوست که مادر

ی را یاد گرفته و دلیل عدم معاشرت آنها تا آن زمان ، فلورنتینو بوده ، هنر گلدوزی و ملیله دوز

 گرفتاریهای زندگي شخصي هر دو

 . بوده است

دکتر اوربینو دازا در هنگام حرف زدن ، چند بار موضوع را عوض کرد تا بتواند درباره اصل مطلب که 

 همانا مبحث پیری بود ، سخن

به امور سالخوردگان نبود ، کشور مي توانست بگوید . او بر این باور بود که اگر گرفتاری رسیدگي 

 پیشرفت سریعي داشته باشد . او

 : اظهار داشت

جوامع بشری ، درست مثل حرکت سربازان ارتشي در جبهه ها ، با سرعت تنبل ترین فرد داخل -

 صف به پیش مي روند . بنابراین

 . باید به نوعي این افراد تنبل را از مسیر پیشروی کنار زد

ده متمدن و در ضمن بشر دوستانه ای را مطلوب مي دانست که در آن ، مردان و زنان سالخورده او آین

 ای که دیگر توان مراقبت از

خود را ندارند ، به منظور رهایي از احساس حقارت و سایر ناراحتیها ، در شهرکهای ویژه اسكان داده 

 شوند . طبق نظریه او ،

مه ای ، هفتاد سالگي بود . البته تا زمان ساختن شهرکها ، ایجاد مناسبترین سن برای آغاز چنین برنا
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 خانه های سالمندان را توصیه مي

کرد تا سالخوردگان بتوانند در آنجا گردهم بیایند ، در ناراحتیها و خوشیهای یكدیگر شریك باشند ، 

 همدیگر را تسلي بدهند و دور

 ... از عدم تفاهمهای

 : مدت باقیمانده از عمرشان را به خوشي زندگي کنند . او گفتموجود با نسل جوانتر ،  ...

 .سالخوردگان معموالً اگر با همساالن خود همنشیني داشته باشند ، خود را پیر احساس نمي کنند -

به همین مناسب نیز از فلورنتینو آریزا سپاسگزاری کرد که با معاشرت با مادرش ، به ویژه در سالهای 

 و آرامشنخست بیوگي ، به ا

مي بخشد . از مرد خواست همین روند را که برای هر دو آنها مفید است ، ادامه بدهد و در ضمن 

 خصوصیتهای ناپسند فرمینا دازا

مثل عدم تعادل روحي یا خرفتي را نادیده انگارد و مورد عفو قرار دهد . فلورنتینو آریزا از نتیجه 

 بحث راضي مي نمود . بدون اینكه

 : ضایت و خوشحالي خود را پنهان کند ، گفتاین احساس ر

نگران نباش . من چهار سال بزرگتر از مادرت هستم و از زمانهای بسیار دور که تو هنوز به دنیا  -

 نیامده بودی ، او را به خوبي مي

 . شناختم و با هم معاشرت و رفت و آمد داشتیم

 : مورد باورهایش بدهد ، گفتسپس برای اینكه پاسخ مناسبي به سخنان دکتر اوربینو در 

در جامعه آینده ، آن گونه که تو توصیف مي کني ، برای دیدن ما باید دسته گل زنبق تهیه کني و به  -

 ! گورستان بیایي

دکتر اوربینو دازا تا آن لحظه متوجه نبود که مخاطبش کیست و چه زمان نامناسبي را برای پیش 

 کشیدن موضوع انتخاب کرده است

راین به منظور مالیم کردن تأثیر گفته هایش ، کوشید توضیحاتي بدهد ، ولي نه تنها مفید واقع بناب .

 . نشد ، بلكه کار را خرابتر کرد

فلورنتینو آریزا او را از آن وضعیت دشوار نجات داد . از مدتي پیش مي خواست مالقاتي خصوصي با 

 دکتر داشته باشد تا بتواند

سازد و موافقت او را برای ازدواج با مادرش جلب کند . دعوت به ناهار ، موضوعي اجتماعي را مطرح 

 فرصت خوبي در اختیارش قرار

داد تا متوجه شود کاری که به نظرش بسیار مشكل مي آمد ، چه آسان مي تواند به انجام برسد . به 

 راستي اگر موفق به جلب رضایت
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ه به همان جلسه صرف ناهار بهترین استفاده را مي فرمینا دازا برای ازدواج مي شد ، از موقعیتي شبی

 برد . حتي پس از صرف ناهار

 . نیز فهمید فرصت مناسبي برای بحث در مورد این موضوع در اختیار دارد

فلورنتینو آریزا از همان دوران جواني ، محتاطانه از پله ها باال و پایین مي رفت ، زیرا معتقد بود 

 ان پیرینخستین سقوط از پله در زم

اتفاق مي افتد و دومي در زمان مرگ . پله های دفتر کارش در ساختمان شرکت ، به دلیل ارتفاع زیاد 

 و باریكي ، بسیار خطر ناك

بودند . در نتیجه او به ویژه در هنگام باال رفتن ، نرده های دو طرف را با دو دستش مي گرفت . بارها 

 به او توصیه کرده بودند که

نها را خراب کنند و پله های مناسب تری به جایش بسازند ، ولي هر بار ، اجرای این کار دستور دهد آ

 را به روزهای بعد موکول کرد

در واقع پذیرش تعمیر پله ها را ، برابر با قبول پیری خود به حساب مي آورد . هر چه بر سالهای  .

 عمرش افزوده مي شد ، مدت باال

ش مي یافت . البته نه به این علت که صعود از پله ها مشكل مي شد ، رفتن از پله ها ، بیشتر افزای

 بلكه چون احتیاط بیشتری به خرج

مي داد . با این حال ، آن روز که با دکتر اوربینو دازا در باشگاه ناهار صرف کرد ، مقداری بیشتر از حد 

 معمول شراب نوشید و در

نابراین بدون به کار بستن احتیاطهای دوران جواني نتیجه سرحال و بي توجه به دفتر کارش رسید . ب

 و سالخوردگي ، ناگهان به صعود

از پله ها اقدام کرد . گامهایش را به گونه ای بر مي داشت که انگار مي رقصد . درست روی پله سوم ، 

 قوزك پای چپش پیچ خورد و

د ، تنها بر اثر معجزه بود . در همان از همانجا به پایین سقوط کرد . اگر از آن حادثه جان سالم به در بر

 حال که به پایین مي افتاد ،

به خود امیدواری مي داد که نخواهد مرد ، زیرا قانون احتماالت اجازه نمي داد دو نفر که سالها عاشق 

 زني بوده اند ، به شكلي مشابه

قال به بیمارستان ، از در مدتي حدود یك سال جان خود را از دست بدهند . حق با او بود . پس از انت

 نوك انگشتان تا ماهیچه ساق

پایش را گچ گرفتند . پزشك توصیه کرد مدتي بي حرکت در بستر استراحت کند . هر چند از نظر 

 خودش بسیار شادابتر از پیش از
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سقوط بود ، ولي به محض اینكه پزشك مدت استراحت را شصت روز اعالم کرد ، به میزان بد اقبالي 

 رد . با لحني پر ازخود پي ب

 : التماس به پزشك گفت

 . دکتر نباید چنین توصیه ای بكنید . برای من دو ماه به اندازه ده سال شما طول مي کشد -

چند بار کوشید با گرفتن پای آسیب دیده اش با هر دو دست ، به گونه ای که انگار مجسمه ای گچي 

 را گرفته است ، از تخت خواب

موفق نشد . پس از بهبودی و باز کردن گچ نیز قوزك پایش همچنان درد مي کرد و  پایین بیاید ، ولي

 ستون فقرات و کمرش نیز

حالت خشك و دردناك داشت ، ولي در عین حال ، بر این باور بود که این سقوط ، نوعي پاداش از 

 . طرف طبیعت برایش بوده است

روز های بد عمرش به حساب مي رفت .  نخستین دوشنبه پس از باز شدن گچ ها از پاها یكي از

 استراحت و مداوا تأثیر مثبت را

گذاشته و از درد پایش کاسته بود ، ولي تصمیم به رفتن به خانه فرمینا دازا پس از آن مدت طوالني ، 

 که با احتساب همه روزها

یدار شدن از نزدیك به چهار ماه مي شد ، مشكل بزرگي به حساب مي آمد . به همین دلیل ، پس از ب

 خواب نیمروزی ، یادداشتي

برای زن نوشت و اطالع داد که نمي تواند روز بعد به دیدار او برود . دالیل را برشمرد و پوزش خواست 

 . نامه را روی کاغذی معطر و

با استفاده از جوهر فسفردار نوشت تا در تاریكي نیز قابل خواندن باشد ، بدون احساس شرمندگي 

 خود را شرح دادماجرای سقوط 

 . تا به این وسیله جلب ترحم کند

دو روز بعد فرمینا دازا پاسخ نامه را با عباراتي سرشار از مهر و محبت ، ولي بدون استفاده از واژه ای 

 . اضافي یا نا مناسب ، نوشت

 . نامه اش شباهت زیادی به نامه های دوران خوش گذشته داشت

نهایت استفاده را برد و دوباره نامه ای برای زن نوشت و هنگامي  فلورنتینو از فرصت به دست آمده ،

 که باز هم پاسخ دریافت کرد ،

تصمیم گرفت گام دیگری به پیش بگذارد . به منظور رها شدن از گفتگوهای بي سر انجام روزهای سه 

 شنبه ، دستور داد یك

ر که مي خواست از طریق تلفن ، امو دستگاه تلفن در کنار بسترش نصب کنند . البته بهانه او این بود
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 شرکت را زیر نظر داشته باشد ،

ولي بالفاصله پس از نصب دستگاه از تلفنچي خواست شماره ای را برایش بگیرد که روزی به طور 

 تصادفي در دفتر راهنمای تلفن

 . یافته بود و هرگز آن را فراموش نمي کرد

وب خود را شنید و چون متوجه شد فرمینا دازا هم لحظاتي پس از برقراری ارتباط ، صدای زن محب

 صدای او را شناخته است ، با سالم

و درود مدتي کوتاه حرف زد و سپس خداحافظي کرد و گوشي را روی دستگاه گذاشت . در آن 

 لحظات ، لحني کامالٌ بي تفاوت

یي بازگشته داشت و این موضوع چنان روحیه مرد را در هم شكست که احساس کرد به دوران جدا

 . است

دو روز بعد ، نامه ای از فرمینا دازا دریافت کرد که در آن ، زن خواسته بود دیگر به خانه اش تلفن 

 . نزند . دالیل او کامالً منطقي بود

نخست اینكه تعداد مشترکان تلفن در آن زمان در آن ناحیه ، زیاد نبود و در نتیجه خانم تلفنچي در 

 ي شناخت ومرکز ، همه آنها را م

اگر کسي در خانه خودش حضور نداشت ، به خانه های دیگر زنگ مي زد تا او را پیدا کند . دوم اینكه 

 همین خانم تلفنچي مي

توانست به مكالمات هر دو طرف گوش بدهد و البته این کار سابقه هم داشت و گاهي این خانم در 

 گفتگوی مردم دخالت مي کرد و

 . ورت مشاجرات تلفني ، طرفین را به آرامش فرا مي خواندنظرش را مي گفت یا در ص

در آن سال رویداد مهم دیگری هم شكل گرفت و آن انتشار روزنامه ای به نام عدالت بود که عصرها 

 در دسترس خوانندگان قرار

مي گرفت و نویسنده آن به خانواده های قدیمي و خوشنام حمله مي کرد و از آنها انتقام مي گرفت ، 

 یرا فرزندش را به باشگاه راهز

 . نداده بودند

فرمینا دازا علیرغم زندگي ساده و آرامي که داشت ، بیشتر از همیشه مراقب رفتار و کردار خود بود و 

 حتي با نزدیكترین دوستانش

معاشرتي محتاطانه داشت . به همین دلیل هم نامه هایي که برای فلورنتینو آریزا مي نوشت ، معموالً 

 امضا و نشاني بود . در بدون

همان زمان نیز فلورنتینو که اوقات خود را روی تختخواب مي گذارند ، دستور داد میز متحرکي ویژه 
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 صرف غذا در بیمارستان

 . برایش بیاورند تا روی آن ، هم کارهایش را انجام دهد و هم برای فرمینا دازا نامه بنویسد

را تو خطاب کنند . در مورد امور زندگي مي نوشتند و دیگر برایشان عادت شده بود که یكدیگر 

 همچون گذشته ها از اوضاع و احوال

یكدیگر خبر مي گرفتند . فلورنتینو آریزا روزی تصمیم گرفت کار مهمتری انجام دهد . بنابراین نام 

 فرمینا دازا را با نوك قلم روی

گذاشت و ارسال کرد . دو روز بعد ، همان گلبرگ کاملیا نوشت و همراه با یكي از نامه هایش در پاکت 

 نامه ، بدون اینكه یادداشتي

ضمیمه اش باشد ، پس فرستاده شد . فرمینا دازا قصد نداشت فلورنتینو آریزا را آزار دهد ، ولي چون 

 آن کار را کودکانه و بیهوده

واني بیندازد ، این مي دانست و در عین حال متوجه مي شد که مرد مي خواهد او را به یاد دوران نوج

 گونه واکنش نشان مي داد . نمي

خواست کارهایي همچون مخفي کردن نامه های عاشقانه در مسیر مدرسه ، وانمود کردن به گلدوزی 

 در مقابل خانه، و پارك کوچك

 : در خاطرش زنده شود . به همین دلیل مدتي بعد او را سرزنش کرد

 بزني که دیگر برای ما وجود خارجي ندارد ؟ چرا اصرار داری در مورد چیزهایي حرف -

گاهي هم او را مالمت مي کرد که چرا نمي پذیرد پیر شده است . واقعاً فرمینا دازا درك نمي کرد چرا 

 مردی که مي تواند با نوشتن

 . نامه هایش ، قلب ناراحت او را تسكین دهد ، کاری مي کند که موجب نگراني و سوء تفاهم شود

نقش آنها عوض شده بود . این بار فرمینا دازا مي کوشید با نوشته هایش به فلورنتینو آریزا به هر حال 

 آرامش ببخشد و به او نیرویي

تازه اعطا کند که بتواند با مشكالت آینده زندگي مواجه شود . در این راه عباراتي را به کار مي برد که 

 مفهوم صریحي نداشت و

 : صحیح آن نبود . مثالً این گونه توصیه مي کرد فلورنتینو نیز قادر به تعبیر

 . بگذار زمان بگذرد تا ببینیم چه پیش مي آید -

فلورنتینو آریزا برخالف فرمینا دازا ، در دوران تحصیل در مدرسه شاگرد زرنگ و باهوشي نبود ، 

 بنابراین نمي توانست معنای

نداشت . عدم تحرك ناشي از گچ گرفتن حرفهای او را بفهمد و جز تسلیم شدن به اندوه چاره ای 

 پایش ، اعتقاد به گذر سریع زمان
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بر خالف میلش ، و اشتیاق شدید برای مالقات با فرمینا دازا او را متقاعد مي کرد که شكست او 

 سریعتر ، غم انگیز تر از آن است که

یتها و در رأس آنها ، پیش بیني مي کرد . با این حساب ، برای نخستین بار ، به طور مستدل به واقع

 . مرگ اندیشید

هر دو روز یك بار لئونا کاسیاني مي آمد و به فلورنتینو کمك مي کرد به حمام برود و لباسهایش را 

 عوض کند . خودش نیز او را

تنقیه مي کرد و لگن را در برابرش قرار مي داد تا در آن ادرار کند و روی زخمهای پشتش که بر اثر 

 ر بستر ایجادخوابیدن زیاد د

شده بود ، روغن مي مالید و طبق دستور پزشك ، بدنش را ماساژ مي داد تا خستگي او را بزداید . 

 روزهای شنبه و یكشنبه هم آمه

ریكا ویكیونا برای تعطیالت آخر هفته مي آمد و او را از نظر جسمس و روحي ارضا مي کرد . دسامبر 

 همان سال ، تحصیالتش به

و آموزگار مي شد . فلورنتینو آریزا قول داده بود او را به منظور ادامه تحصیالت ، با پایان مي رسید 

 هزینه شرکت کشتیراني رودخانه

ای به آالباما بفرستد تا هم وجدان خود را راضي نگه دارد و هم از سرزنش و نفرین دخترك در امان 

 بماند که در آن لحظات نمي

 . بر مال کنددانست چگونه باید ناراحتیهایش را 

فلورنتینو هرگز خبر دار نشد که دخترك در غیاب او چه ساعات وحشتناکي را در خوابگاه مدرسه مي 

 گذراند و چگونه شبها تا صبح

بیدار مي ماند و به او مي اندیشد ، یا در روزهای یكشنبه بدون حضور او تا چه اندازه ناراحت است . 

 حتي نمي دانست آمه ریكا چقدر

وست دارد . روزی از طرف مدرسه نامه ای برای فلورنتینو ارسال شد که در آن نوشته شده بود او را د

 دخترك که همیشه شاگرد اول

بود ، به رتبه آخر در کالس تنزل کرده است . در واقع آمه ریكا موفق نشده بود امتحانات آخر سال را 

 . با موفقیت به پایان برساند

وان قیم ، نادیده انگاشت و در این مورد برای پدر و مادر دخترك چیزی فلورنتینو نقش خود را به عن

 ننوشت ، زیرا خودش را

گناهكار مي دانست . حتي با خود او هم حرفي نزد ، زیرا مي ترسید آمه ریكو او را به عنوان عامل 

 . اصلي شكست معرفي کند
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ه مشكالت را بر عهده مرگ گذاشته واقعیت این بود که فلورنتینو نمي دانست تا خود آگاهانه حل هم

 . است

هر دو زني که از فلورنتینو آریزا مراقبت مي کردند ، از اینكه او را تا آن حد ضعیف و متفاوت مي 

 دیدند ، شگفتزده شده بودند . در

مدتي کمتر از ده سال پیش ، همین مرد ، یكي از مستخدمه هایش را در پشت پله های خانه غافلگیر 

 جاوز کرده بود . مدتيو به او ت

بعد مجبور شد خانه ای با همه وسایل ضروری برای او بخرد تا سوگند یاد کند که مسؤول این کار ، 

 یكي از کارگران موقت

ساختماني بوده است . به این ترتیب پدر و عموهای دخترك که متعصب و زورمند بودند ، با قداره 

 هایشان به سراغ کارگر جوان

 . دید، او را وادار ساختند با مستخدمه ازدواج کندآمدند و با ته

بله، همان فلورنتینو که در ماههایي نه چندان دور تنها با مشاهده دو زني که او را ماساژ مي دادند 

 کارش به جنون مي کشید ، در

 لحظاتي که او را به حمام مي بردند و مي شستند و خشك مي کردند ، نه تنها آهي از روی اشتیاق از

 سینه بر نمي آورد ، بلكه هیچ

واکنشي هم نشان نمي داد . هر یك از دو زن ، برداشتي جداگانه از این امر داشت . لئونا کاسیاني آن 

 رفتار را مقدمه مرگ به حساب

مي آورد ، و آمه ریكا ویكیونا نیز آن را به رابطه پنهاني نسبت مي داد که توضیحي برایش نمي یافت . 

 تنها خود در این میان ،

 . فلورنتینو آریزا واقعیت را مي دانست . واقعیتي که نامي ویژه داشت

تنها سه هفته طول کشید تا فرمینا دازا متوجه شود تا چه اندازه به حضور فلورنتیو آریزا در کنارش 

 نیازمند است . هر چند معموالً 

ناشي ار فقدان شوهرش را به دوستانش به خانه مي آمدند تا به او کمك کنند تنهایي و ناراحتي 

 فراموشي بسپارد ، ولي انگار این کار

فایده ای نداشت . لوکرسیا صمیمي ترین دوستش به منظور معاینه و درمان بیماری گوش به پاناما 

 رفته بود . از چند ماه پیش

ما گوشش درد مي کرد و هیچ دارویي نمي توانست درد را بر طرف سازد . یك ماه بعد که از پانا

 بازگشت ، دیگر گوشش درد نمي

کرد ، ولي قدرت شنوایي خود را تقریباً از دست داده بود . بنابراین مجبور شد سمعكي هم از آنجا 
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 تهیه کند و همراه بیاورد . در میان

دوستان و آشنایان لوکرسیا ، تنها فرمینا دازا حوصله نشان مي داد و به حرفهایش گوش مي کرد . به 

 ن زن تقریباً هرهمین دلیل آ

روز به خانه فرمینا مي آمد و ساعاتي را نزد او مي گذراند . با این حال ، از نظر فرمینا دازا ، هیچ کس 

 نمي توانست جای خالي

 . فلورنتینو آریزا را که به او آرامش مي بخشید ، بگیرد

شته ری بر آینده آنها داآن گونه که فلورنتینو آریزا تصور مي کرد ، خاطرات گذشته نمي توانست تأثی

 باشد ، بلكه برعكس ، نظریه

فرمینا دازا را موجه جلوه مي داد که هیجانات تب آلود دوران جواني آنها ، هرچند زیبا و عالي بودند ، 

 ولي هرگز عشق به حساب

نمي آمدند . علیرغم صراحت صادقانه ای که زن در همه موارد داشت ، نمي خواست این واقعیت را 

 ه صورت شفاهي و چه بهچه ب

صورت نوشته برای فلورنتینو مطرح سازد . در ضمن قصد نداشت به مرد تفهیم کند که نامه هایش از 

 نظر او هرگز دارای جنبه های

عاطفي و عشقي نبوده اند و نیستند و تنها از نظر روحي ، مثبت و سازنده هستند و اشعار و غزلیاتش 

 . ، تا حد ابتذال نزول کرده اند

نمي خواست این واقعیت را بگوید که زنده کردن خاطرات گذشته در مقابل لحظات حال و آینده ، 

 بسیار زیان آور است و هیچ

رویدادی قابل مقایسه با ساعاتي که روزهای سه شنبه در کنار یكدیگر به سر مي برند ، نیست ، به 

 ویژه اگر این رویداد تحقیر آمیز

 . و اندوهبار باشد

دازا یك بار دیگر به پاکسازی منزل از وسایل قدیمي اقدام کرد و تصمیم گرفت یك رادیو را  فرمینا

 که شوهرش در سالگرد

ازدواجشان به او داده بود ، به موزه جدید شهر هدیه کند ، زیرا بر این باور بود که پس از مرگ 

 خوونال اوربینو ، هرگز نباید به

ادگي آنها از بین خواهد رفت ، حتي اگر این کار به صورت موسیقي گوش بدهد ، وگرنه حرمت خانو

 پنهاني صورت گیرد . ولي پس

از مشورت با فلورنتینو آریزا ، تصمیمش را عوض کرد و دستور داد رادیو را که در واقع نخستین 

 گیرنده امواج در شهر آنان به
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ه این منظور که به آهنگها و نواهای حساب مي آمد ، بیاورند و در اتاق پذیرایي قرار دهند . البته نه ب

 زیبای موسیقي که از ایستگاه

ریو بامبا پخش مي شد ، گوش بدهد ، بلكه برای پر کردن اوقات فراغت ، با گوش سپردن به اپراهای 

 سنگین . فرصت خوبي برای

اشته و گذ جلوگیری از بي حوصلگي بود ، زیرا تقریبا ً بالفاصله پس از تولد دخترش ، مطالعه را کنار

 . دیگر به سراغ کتاب نرفته بود

شاید به همین دلیل هم به ندرت پیش مي آمد به دنبال عینك مطالعه اش که معموالً آن را گم مي 

 . کرد ، بگردد

پس از مدتي چنان به اپراهای پخش شده از ایستگاه سانتیاگو عالقه مند شد که هر رور مشتاقانه به 

 ادبرنامه های رادیو گوش مي د

تا بداند این اپراها در چه ساعتي پخش مي شود . در سایر مواقع هم به شنیدن اخبار عالقه نشان مي 

 داد و به منظور اطالع از اوضاع و

احوال دنیا ، معموالً صدای رادیو را کم مي کرد و به خبرهای بدون سانسور سانتو دومینگو و الس پله 

 . تاس پورتوریكو گوش مي داد

الي که قصد داشت صاف ترین صدای ایستگاه سانتیاگو را پیدا کند ، ایستگاه تازه ای یك شب در ح

 را یافت که با صدایي بسیار صاف

، انگار از خانه همسایه پخش مي شد ، خبری ناراحت کننده را اعالم مي کرد . زن و مردی که چهل 

 سال پیاپي برای گذراندن اوقات

ماه عسلشان را در آنجا بگذرانده بودند و خاطرات گذشته را با فراغت به محلي مي رفتند که دوران 

 این کار زنده نگه مي داشتند ،

این بار نیز سوار بر قایق تفریحي در دریاچه ای در حال تفریح و گردش بودند که مرد قایقران با 

 غافلگیر کردن آنها با پارو

ران همه دارایي آنان را که بیشتر از چهارده برسرشان کوبیده و هر دو را به قتل رسانده بود . این قایق

 . دالر نمي شد ، به سرقت برد

تأثیر این خبر هنگامي در او شدت یافت که لوکرسیا نیز همان خبر را که در روز نامه محلي با شرح و 

 تفصیل بیشتری به چاپ

 و فرزند بودند و رسیده بود ، برایش تعریف کرد . پلیس کشف کرده بود که این زن و مرد دارای همسر

 دیگر زن و شوهر یكدیگر

به حساب نمي آمدند ، ولي همواره در سالگرد ازدواجشان که چندی بعد به طالق و جدایي منجر شده 
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 بود ، به بهانه ای از خانه

هایشان بیرون مي آمدند و با هم به آن مكان مي رفتند . فرمینا دازا که هرگز با گوش دادن به اپراهای 

 یه نمي کرد ، بارادیو گر

شنیدن این خبر ، به شدت گریست . جالب اینكه فلورنتینو آریزا خبر ماجرا را از روزنامه بریده و 

 همراه با نامه ای برای زن ارسال

 . کرده بود

گریه فرمینا دازا ، همین یك مورد نبود . هنوز دوران استراحت شصت روزه فلورنتینو آریزا به پایان 

 زنامه عدالتنرسیده بود که رو

در صفحه نخست ، ماجرای روابط پنهاني دکتر خوونال اوربینو و لوکرسیا را همراه با عكس و تفسیر ، 

 به چاپ رساند . در آن صفحه

به همه جزئیات روابط آنها اشاره و حتي تعداد دفعات مالقات و نحوه دیدارهایشان که با همكاری 

 شوهر لوکرسیا انجام مي گرفت ،

بود . مقاله بر این امر تأکید داشت که شوهر لوکرسیا در ازای خدمتي که انجام مي داد ، نوشته شده 

 اجازه مي یافت به مزارع نیشكر

 . برود و با کارگران جوان سیاهپوست ، ارتباط جنسي داشته باشد

قه باین ماجرا را با حروف درشت و با مرکبي به رنگ خون به چاپ رسانده بودند تا ضربه محكمي بر ط

 اشراف وارد بیاورند که در

زمان انتشار مقاله ، به اندازه کافي ضعیف شده بودند که نتوانند از خود دفاع کنند . در واقع حتي یك 

 سطر از این ماجرا نیز واقعیت

نداشت . دکتر خوونال اوربینو و خانم لوکرسیا ، پیش از تشكیل خانواده با همسرانشان ، با هم 

 ه روابط دوستانهمعاشرت داشتند و ب

 . خود حتي پس از ازدواج نیز ادامه دادند ، ولي هرگز عاشق و معشوق نبودند

به نظر نمي رسید هدف از نوشتن آن مقاله ، ضربه زدن به حیثیت دکتر خوونال اوربینو باشد ، زیرا 

 محبوبیت پزشك مرحوم ، جهاني

صد داشت شوهر لوکرسیا دل رئال دل بود و با این ترفندها خدشه دار نمي شد ، بلكه نویسنده ق

 اوربیسپو را رسوا و بد نام کند که

یك هفته از انتخاب او به ریاست باشگاه اجتماعي مي گذشت . هر چند ساعاتي بعد ، این شایعه به 
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 شدت تكذیب شد و کسي آن را

شد که سوء ظن  باور نكرد ، ولي چون لوکرسیا از آن به بعد دیگر به خانه فرمینا دازا نیامد ، موجب

 بیوه دکتر اوربینو برانگیخته شود

 . و ماجرا را واقعي تلقي کند

چندی بعد معلوم شد فرمینا دازا نیز مصون از خطراتي که طبقه اشراف را تهدید مي کرد ، نیست . 

 روزنامه عدالت در مقاله ای

 . کارهای خالف پدر فرمینا را برشمرد و فاش کرد

پدرش از شهر ، متوجه خالفكاریهای او شد . ماجرای کارهای مشكوك  فرمینا دازا پس از عزیمت

 پدرش را از زبان گاال پالسیدیا

شنیده بود . مدتي بعد در مالقاتي که دکتر خوونال اوربینو با فرماندار شهر داشت ، معلوم شد که 

 نیمي از اتهامات وارد شده بر آقای

ن بود که روزی دو مأمور دولت با نشان دادن مجوز لورنزو دازا ، بي اساس بوده است . واقعیت ای

 بازرسي ، به خانه آنها در کنار

پارك کوچك رفته بودند تا همه اتاقها را از تختخوابها گرفته یا کمد آینه دار فرمینا دازا ، جستجو 

 کنند . در آن لحظه ، گاال پالسیدیا

، بهانه آورده بود که کلید کمد را در اختیار  در خانه تنها بود و چون قدرت مقابله با دو مرد را نداشت

 ندارد . یكي از مأموران با سالح

کمری خود ، آینه کمد را شكسته و در آن را باز کرده بود و در انتهای آن ، تعداد زیادی دالر تقلبي 

 کشف کرده بود . همین مدارك

 . تأکید قرار مي داد، ارتباط لورنزو دازا را با شبكه های بین المللي خرابكاران مورد 

عدد یك روی دالرهای اصلي را با استفاده از مواد شیمیایي خاصي ، به گونه ای ماهرانه ، تبدیل به 

 یكصد کرده بودند . لورنزو دازا

ادعا کرد کمد آینه دار را مدتها پس از ازدواج فرمینا دازا خریده و به خانه آورده و احتماالً دالرها از 

 اشته است ،قبل در آن وجود د

ولي پلیس با گرد آوری مدارك و دالیل کافي ثابت کرد که کمد آینه دار ، پیش از اینكه فرمینا دازا به 

 مدرسه برود ، در آن خانه

بوده و لورنزو تنها کسي است که مي توانسته دالرها را در آن مخفي کند . این مطالب را دکتر خوونال 
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 اوربینو ، در همان روز به

نا رسانده و به فرماندار نیز قول داده بود لورنزو دازا را وادار به ترك شهر سازد تا به زادگاه گوش فرمی

 خود برود و از رسوایي

 . بیشتر جلوگیری شود

به هر حال روزنامه عدالت ، همان ماجرا را دوباره در معرض قضاوت افكار عمومي قرار داده بود . به 

 نوشته روزنامه ، در بحبوحه

جنگهای داخلي ، لورنزو دازا واسطه دولت لیبرال به سرپرستي رییس جمهور آکیلئوپا را با  یكي از

 شخصي به نام جوزف تي کي

کورژینوفسكي تبعه لهستان و از کارکنان یك کشتي تجاری به نام سنت آنتوان بوده که همواره با 

 پرچم فرانسه تردد مي کرده است

ر برده بود تا بتواند یك معامله پنهاني برای فروش سالح و کورژینوفسكي چند ماه در کشور به س .

 مهمات را به انجام برساند . در

همان مدت نیز با نام جعلي جوزف کنراد ، موفق شد با لورنزو دازا ارتباط برقرار سازد . لورنزو محموله 

 موجود در کشتي سنت

طرف دولت و با اعتبار شخصي خرید و آنتوان را که همان سالح و مهمات بوده است ، به نمایندگي از 

 . رسیدهای مربوط را امضا کرد

برطبق نوشته روزنامه عدالت ، لورنزو دازا پس از انجام معامله ادعا کرد که همه سالحهای خریداری 

 شده به سرقت رفته است ، در

مي جنگیدند ، حالي که مدتي بعد ، آنها را به دو برابر قیمت اصلي ، به محافظه کاران که با دولت 

 . فروخت

همچنین روزنامه عدالت نوشته بود در زمان تشكیل نیروی دریایي کشور توسط ژنرال رافائل ریس ، 

 یك کشتي پر از پوتین مازاد بر

نیاز ارتش انگلستان ، به قیمتي نازل به لورنزو دازا فروخته و شش ماه بعد با بهایي سرسام آور ، به 

 رتیبدولت واگذار شد و به این ت

، ثروت زیادی به دست آورد . برطبق نوشته های این روزنامه ، پس از ورود کشتي حامل پوتینها به 

 اسكله ، لورنزو دازا از تحویل

گرفتن محموله خودداری کرد زیرا همه آنها مال پای راست بودند . در این هنگام اداره گمرك دخالت 
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 کرد و پوتینها را برای فروش

. مسلم است که تنها پیشنهاد دهنده برای خریدن همه پوتینها ، کسي جز لورنزو به مزایده گذاشت 

 دازا نبود . بنابراین محموله را به

بهای تنها یكصد پزو خریداری کرد . همزمان کشتي دیگری با محموله شامل پوتینهای پای چپ به 

 ریو هاچا رسید و باز لوررنزو دازا

رك آن بندر خرید . آنگاه پس از جفت شدن پوتینها ، لورنزو دازا همه آن را به بهای یكصد پزو از گم

 با سوء استفاده از ازدواج

دخترش با دکتر خوونال اوربینو دالکاله ، همه آنها را به نیروی دریایي تازه تأسیس کشور فروخت و 

 در این معامله ، در حدود دو

 . هزار درصد ، سود برد

ه بود که لورنزو دازا برخالف ادعای خودش ، به منظور ایجاد روزنامه عدالت به این نتیجه رسید

 موقعیت بهتر برای دخترش در

اواخر قرن گذشته سان خوان دالسیه ناگا را ترك نكرده ، بلكه در حین استفاده از کاغذهای تقلبي 

 برای ساختن سیگار از توتونهای

ه انجام مي داد که سیگاریهای با تجربه وارداتي ، دستگیر و تبعید شده بود .این کار را چنان ماهران

 نیز متوجه تقلبي بودن آن نمي

شدند . در ضمن ارتباط پنهاني او با سازماني بین المللي و غیر قانوني که به قاچاق مسافران چیني از 

 . پاناما اقدام مي کرد ، کشف شد

 . به نظر مي رسید تنها شغل قانوني او ، همان خرید و فروش قاطر باشد

نگامي که فلورنتینو آریزا بسترش را با پشت زخمي و خون آلود ناشي از زیاد ماندن در رختخواب ه

 ترك کرد ، برای نخستین بار به

جای چتر ، عصا به دست گرفت ، به سوی خیاباني به راه افتاد که خانه فرمینا دازا در آن قرار داشت . 

 در طول مدت غیبت مرد ، از

و عتاب و سرزنش قرار داده بودند ، به گونه ای که تبدیل به زني متفاوت  هر سو زن را مورد حمله

 شده بود . زني بیگانه و تحقیر

 . شده که تمایلي به ادامه زندگي نداشت

دکتر اوربینو دازا در مدت استراحت پزشكي فلورنتینو آریزا ، دو بار به مالقات او آمده و در مورد 
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 احتمال ابتالی مادرش به جنون به

دلیل خواندن دو گزارش تكان دهنده ای که در روزنامه عدالت به چاپ رسید ، حرف زده بود . مي 

 گفت فرمینا دازا چنان از خیانت

شوهر مرحوم و دوست نزدیكش خشمگین شد که بازدیدهایش از مقبره خانوادگي را تنها به نخستین 

 یكشنبه هر ماه تقلیل داد،

دیگر فریاد نارضایتي او را از درون تابوت نمي شود و انگار واقعاً با  زیرا بر این باور بود که شوهرش

 مردی مرده حرف مي زند . از

طرفي نیز هر کس را مي شناخت ، مأمور مي کرد نزد لوکرسیا برود و از قول او به آن زن نمك نشناس 

 بگوید که باید به خودش

 . اقل یك مرد واقعي به بسترش راه یافته استببالد ، چون در طول سالیان زندگي بي بند و بارش ، ال 

فرمینا دازا نمي دانست نوشته های روزنامه عدالت بیشتر بر او تأثیر ناگوار گذاشته است ، با غیبت 

 فلورنتینو آریزا ، یا پي بردن به

شخصیت واقعي پدرش . به هر حال ، حالتي کامالً دگرگون شده داشت . موهای سفیدش که همواره بر 

 ر و شخصیت او مي افزود ،وقا

به شكل کالله های ذرت در آمده و همواره ژولیده بود . چشمان زیبایش ، حتي در حالت خشم نیز 

 درخششي نداشت . ناامیدی از

ادامه زندگي ، در همه حرکاتش دیده مي شد . از مدتي پبش ، سیگار کشیدن را دوباره شروع کرده 

 بود و در هر فرصتي ، آشكار و

به این کار ادامه مي داد . نخست کاغذ مي خرید و آن را از توتون پر مي کرد ، یعني کاری که نهان 

 . همیشه آرزو داشت انجام دهد

ولي پس از مدتي دیگر حوصله این کار را نداشت و همان سیگارهای معمولي را از فروشگاهها مي 

 . خرید

خود مي پرسید که دست تقدیر چه برنامه ای  هر کس دیگری به جای فلورنتینو آریزا بود ، همواره از

 برای آینده پیر مردی ناتوان

با پای آسیب دیده و پشتي زخمي بر اثر ماندن زیاد در بستر و همچنین پیر زني که دیگر عالقه ای به 

 زنده ماندن ندارد ، تدارك

 مچنان روزنه هایدیده است . ولي فلورنتینو به دنبال مطرح کردن ساختن چنین پرسشي نبود . او ه
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 امید را در ویرانه های زندگي

مشاهده مي کرد و بد اقبالیهای فرمینا دازا را موجب بخشیدن شكوهي بیشتر به شخصیت آن زن مي 

 دانست و براین باور بود که

خشم ، بر زیبایي او مي افزاید و کینه ای که از سرنوشت در دل دارد ، همان تندی و صالبتي را به او 

 . که در نوجواني داشتمي دهد 

فرمینا دازا برای سپاسگزاری از فلورنتینو آریزا ، دلیل متفاوتي داشت . مرد در پاسخ به مقاله های 

 رسوا کننده روزنامه عدالت ، نامه

ای بسیار کوبنده و در عین حال منطقي برای سردبیر روزنامه نوشت و لزوم حفظ حرمت دیگران را به 

 نامه در او یاد آوری کرد . این

روزنامه عدالت چاپ نشد ، ولي فلورنتینو نسخه ای را برای روزنامه دیلي کامرشال که در ناحیه 

 کاراییب بسیار مشهور بود فرستاد

که در صفحه اول آن ، با نام مستعار ژوپیتر به چاپ رسید . متن نامه مستدل ، قاطع و شیوا بود که 

 همه تصور مي کردند آن را یكي از

ان مشهور جهان نوشته است . نامه همچون فریادی در اقیانوس بود ، ولي به هر حال در نویسندگ

 فواصل دور ، انعكاس گسترده ای

 . داشت

فرمینا دازا بدون اینكه از کسي بپرسد ، مي دانست نویسنده نامه چه کسي است ، زیرا بعضي از 

 عبارات و مفاهیم آن ، مستقیماً از

ینو آریزا که برایش مي فرستاد ، اقتباس شده بود . به همین دلیل ، بار نوشته های اخالقي فلورنت

 دیگر مرد را در دنیای تنهایي خود ،

 . با اشتیاق فراوان پذیرفت

در چنان لحظاتي آمه ریكا ویكیونا در اتاق خواب فلورنتینو آریزا بدون اینكه واقعاً در جستجوی 

 چیزی باشد ، تعدادی نامه تایپ

یس یافت که برای فرمینا دازا نوشته شده بود و در داخل کمدی بدون قفل و کلید قرار شده و دستنو

 . داشت

دکتر اوربینو دازا از اینكه جلسات سه شنبه های آغاز هر ماه ، دوباره برقرار شده و روحیه مادرش را 

 تقویت کرده بود ، احساس
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حامل میوه از نیو اورلینز به آنجا آمده خوشحالي و رضایت مي کرد . ولي خواهرش اوفلیا که با کشتي 

 بود ، از این امر خوشنود به

نظر نمي رسید ، زیرا شنیده بود مادرش با مردی معاشرت مي کند که خصوصیات اخالقي مناسبي 

 ندارد . در هفته نخست اقامت خود

ا مي آید ، ب ، مي دید که چگونه فلورنتینو آریزا همچون آشنای قدیمي ، بدون رودربایستي به خانه

 مادرش حرفهای خصوصي مي زند

و تا دیر وقت شب در آنجا مي ماند . با مشاهده این وضعیت ، صدای زنگ خطر را شنید . در واقع 

 آنچه از نظر دکتر اوربینو دازا

مصاحبتي سالم و روحیه بخش میان دو فرد سالخورده به حساب مي آمد ، از نگاه خواهرش ، چیزی 

 . اوفلیا همیشهجز رسوایي نبود 

این گونه بود و افكارش شباهت زیادی به اندیشه های خانم بالنكا یعني مادر بزرگش داشت و همانند 

 او به تجزیه و تحلیل رویدادها

مي پرداخت و متكبرانه در مورد هر چیزی پیشداوری مي کرد . این کارها را از پنج سالگي انجام مي 

 داد . بنابراین جای شگفتي نبود

رابطه عادی میان زن و مردی هشتاد ساله را نتواند درك کند . او در مجادله ای تلخ با برادرش  که

 هشدار داد سرانجام این نوع

مشورت و تقویت روحیه ، باال رفتن مرد از رختخواب مادرشان به منظور تكمیل برنامه است . دکتر 

 اوربینو دازا شهامت الزم را برای

، بنابراین پاسخي برای اوفلیا نمي یافت ، ولي همسرش با مالیمت در این  مشاجره با خواهرش نداشت

 امر دخالت کرد و گفت که

 . عشق در هر سن و سالي مي تواند شكل بگیرد و این امری عادی است

 : اوفلیا باشنیدن سخنان همسر برادرش ، در حالي که به شدت خشمگین شده بود ، فریاد زد

 ! ما مسخره است ، ولي در سن و سال آنها ، فاجعه به حساب مي آیدعاشق شدن در سن و سال  -

اوفلیا اوربینو چنان با نفرت و با صدای بلند بر تصمیم خود بر بیرون انداختن فلورنتینو آریزا پافشاری 

 مي کرد و جنجال به راه

را اتاق خواب ف انداخته بود که صدایش به گوش فرمینا دازا رسید . بنابراین بالفاصله دخترش را به

 خواند ، یعني همان کاری را کرد
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که معموالً در مورد خدمتكاران انجام مي داد . پس از ورود اوفلیا ، از او خواست سخنان تهمت آمیزی 

 را که بر زبان آورده بود تكرار

 . کند

دازه ای به اناوفلیا نیز همه حرفهایش را با شدت بیشتری تكرار کرد و اظهار داشت که فلورنتینو آریزا 

 انحراف اخالقي دارد که خطر

ادامه روابط خانوادگي با او ، بسیار شدیدتر از شایعه ماجرای عاشقانه خوونال اوربینو است و موجب 

 لكه دارشدن اعتبار آنها خواهد

 . شد

فرمینا دازا بدون اینكه مژه برهم بزند یا کالمي برلب بیاورد ، به سخنان دخترش گوش داد و پس از 

 پایان حرفهای او ، با حالتي

 : دگرگون ، که انگار تازه به دنیا بازگشته باشد ، گفت

ناراحتي من این است که قدرت کافي برای تنبیه کردن تو به خاطر گستاخیهایت که کتك زدن  -

 کمترین آن است ، ندارم . ولي به

مي خورم که اجازه نمي دهم تو دستور مي دهم همین حاال خانه را ترك کني و به روح مادرم سوگند 

 تا لحظه ای که زنده هستم ، به

 ! اینجا برگردی

هیچ نیرویي نمي توانست فرمینا دزا را از تصمیمي گرفته بود ، منصرف کند . بنابراین اوفلیا به خانه 

 برادرش رفت و در مدت اقامت

هین آمیزش را مورد اغماض خود در آنجا به افراد زیادی متوسل شد تا مادرش او را ببخشد و رفتار تو

 قرار دهد . تالشهایش بي ثمر

بود . نه التماسهای دکتر اوربینو دازا و نه شفاعتهای دوستان نزدیك فرمینا دازا ، تأثیری نداشت . 

 بیوه خوونال ، به یكي از دوستان

 : صمیمي خود گفت

دو جوان بودیم حاال هم در قرن گذشته ، دست سرنوشت ، به من و فلورنتینو ستم کرد ، چون هر  -

 اینها مي خواهند همان ستم را

 ... ! بكنند ، چون سالخورده هستیم

سپس با آتش سیگار خود ، سیگار دیگری روشن کرد و ضمن بیرون دادن دود غلیظ آن که انگار از 
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 قلب سوخته اش بیرون مي آمد،

 : با همان لحن خشمگین به سخنانش این گونه ادامه داد

است همه به جهنم بروند ! فكر مي کردم تنها امتیاز ما بیوه ها یا سالخوردگان در این دنیا ، بهتر  ... -

 این است که کسي نمي تواند به

 . ما دستور بدهد چه کاری را بكنیم و چه کاری را نكنیم

یو ن دیگر راهي باقي نمانده بود . اوفلیا که تالشهایش را بي فایده مي دید ، چاره ای جز باز گشت به

 اورلینز نیافت . البته فرمینا دازا

به خاطر شفاعتهای پسرش ، برای خداحافظي با اوفلیا به اسكله رفت ، ولي همچنان از پذیرفتن او در 

 خانه امتناع کرد ، زیرا به روح

 . مادرش سوگند یاد کرده بود

رکت در اختیار داشت فلورنتینو آریزا در یكي از دیدارهایش ، در همان حال که از کشتیهایي که ش

 حرف مي زد و تعریف مي کرد ،

از فرمینا دازا دعوت رسمي به عمل آورد تا سوار بر یكي از آنها شود و باهم به سفر رودخانه ای کوتاه 

 مدتي بروند و از آنجا با

ل سمسافرتي یك روزه با قطار عازم پایتخت شوند تا فرمینا دازا نیز آنجا را که همه افراد متعلق به ن

 گذشته ، همچون قرن پیشین

سانتافه مي نامیدند ، ببیند . ولي زن بیوه که همچنان گفته های شوهرش را درباره پایتخت که آن را 

 سرد و دلتنگ کننده مي نامید ،

آویزه گوش داشت ، راضي به انجام این سفر نمي شد . شنیده بود خانمهای ساکن پایتخت ، جز برای 

 کهشرکت در مراسم مذهبي 

در ساعت پنج صبح در کلیسا انجام مي شود ، از خانه بیرون نمي آیند و حق ورود به بستني فروشیها 

 . یا اداره های دولتي ندارند

شنیده بود که مراسم ویژه خاکسپاری ، چنان گسترده است که رفت و آمد مردم را دچار اختالل مي 

 کند . شنیده بود که ریزش

داوم و حتي بیشتر از پاریس است . از طرفي نیز عالقه زیادی به گردش روی باران ، در آنجا به طور م

 رودخانه داشت . دلش مي

 . خواست تمساحها را که با دهان باز روی ماسه های ساحل حمام آفتاب مي گیرند ، ببیند
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دلش مي خواست نیمه شب با شنیدن صدای زنانه گاوهای دریایي از خواب بیدار شود . ولي از سوی 

 دیگر ، اقدام به چنین سفری در

 . سن و سال او برای زني بیوه و تنها ، غیر معقول مي نمود

چندی بعد فلورنتینو آریزا دعوت خود را تكرار کرد . فرمینا دازا که تصمیم گرفته بود از آن به بعد 

 برای خودش زندگي کند و

ان ، به این نتیجه رسید که دعوت خاطرات شوهر مرحومش را به فراموشي بسپارد ، پس از تفكر فراو

 فلورنتینو آریزا نمي تواند زیاد

نامعقول باشد . به ویژه پس از مشاجره با دخترش ، به یاد توهین روزنامه عدالت به پدرش افتاد و در 

 ضمن خشم او نسبت به

 شوهرش و لوکرسیا که او را بهترین دوست خود به حساب آورده بود ، موجب شد تصمیمي متفاوت

 . بگیرد

یك روز بعد از ظهر که در حال غصه خوردن بود ، نگاهي حسرت بار به حیاط خانه انداخت و به این 

 فكر افتاد که درخت زندگي او

به اندازه ای با بد اقبالي رشد کرده است که هرگز شكوفه امید از آن بیرون نخواهد آمد . بنابراین 

 : گفت

 . یي دور ... بسیار دور ... به مكاني بروم که هرگز باز نگردمخیلي دلم مي خواهد بروم ... به جا -

 : فلورنتینو آریزا که در خانه حضور داشت ، با دلسوزی به شكایات زن گوش داد و توصیه کرد

 . برای این کار ، باید سوار بر کشتي شوی -

 : فرمینا دازا نگاهي به او انداخت و گفت

 . خوب ، شاید این کار را بكنم-

از دادن این پاسخ ، چنین تصمیمي نگرفته بود ، ولي پس از آن هر لحظه بیشتر به مسافرت با  پیش

 کشتیهای رودخانه ای اندیشید تا

 . این که سر انجام نتیجه گرفت که شاید بهترین کار ، همین باشد

ي هنگامي که پسر و عروسش از تصمیم او برای مسافرت با کشتي آگاهي یافتند ، اظهار خوشحال

 کردند . فلورنتینو آریزا هم افزود

که فرمینا دازا را به عنوان مهمان افتخاری در کشتي خواهد پذیرفت و برایش یك کابین اختصاصي با 

 همه تجهیزات و امكانات
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 . رفاهي در نظر خواهد گرفت تا از مسافرت لذت ببرد

زیبایي غروب خورشید روز بعد نقشه مسیر حرکت کشتي و عكسهای زیبایي را همراه آورد که 

 آتشین را نشان مي دادند و کتاب

شعری را نشان داد که گردشگران خوش ذوق ، ابیات آن را در مدح بهشت ماگدالنا سروده و شاعران 

 دیگری را برای مسافرت به

 آن منطقه ترغیب کرده بودند . با این کار قصد داشت فرمینا دازا را به مسافرت با کشتي ترغیب کند

. 

 : ینا دازا گفتفرم

الزم نیست با من مثل بچه ها رفتار کني . اگر بخواهم به سفر رودخانه ای بروم ، به خاطر خودم  -

 . است ، نه زیبایي مناظر

دکتر اوربینو دازا پیشنهاد کرد که همسرش را همراه فرمینا بفرستد ، ولي مادر به شدت مخالفت کرد 

 : و پاسخ داد

 . که کسي بخواهد مراقبم باشدمن بزرگتر از آن هستم  -

جزئیات برنامه سفر را خودش طراحي کرد . تفكر درباره مسافرت هشت روزه در مسیر رفت و پنج 

 روزه در مسیر بازگشت ، آن

هم با حداقل وسایل ضروری شامل چند دست لباس کتاني ، لوازم آرایش ، کفش ، و دمپایي ، او را 

 سرشار از لذت مي کرد . رؤیاهای

 . یشگي زن ، جنبه واقعیت به خود مي گرفتهم

ناخدا خوان برناردو البرس بنیانگزار کشتیراني رودخانه ای ، نخستین شرکت 1824در ژانویه ، 

 کشتیراني را در رودخانه ماگدالنا با

تأسیس کرد . بیش از  "وفاداری  "استفاده از کشتي قدیمي و کوچكي با قدرت چهل اسب بخار به نام 

 عد ، در هفتم ماهیك قرن ب

 ..... ژوییه ، در ساعت شش بعد از ظهر ، دکتر اوربینو دازا و همسرش تا اسكله فرمینا

 .دازا را همراهي کردند تا نخستین سفر رودخانه ای را با کشتیهای مناسب آغاز کند ...

مي مینا دازا ننام گرفته بود. فر» وفاداری جدید « این کشتي با الهام از نخستین کشتي رودخانه ای، 

 دانست این نام واقعاً به خاطر

سالگرد واقعه تاریخي انتخاب شده یا فلورنتینو آریزا به خاطر احترام به سفر فرمینا، آن را این گونه 
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 .نامیده است

بر خالف کشتیهای مشابه قدیمي یا جدید، کابین بزرگ و راحتي » وفاداری جدید « به هر حال کشتي 

 ار اتاقداشت که درست در کن

فرمان تعبیه شده و دارای مبلماني ساخته شده از چوب بامبو به رنگهای شاد بود. عالوه بر آن اتاق 

 خوابي با تزئینات چیني و حمامي

با دوش در آن دیده مي شد که سكویي نیز با دید بسیار عالي در داخل آن با دوربینهای تلسكوپي 

 متعدد تعبیه شده بود که هر کس

 .توانست قسمت جلو و اطراف کشتي را به راحتي مشاهده کنداز آنجا مي 

سیستم خنك کننده اتاق نیز ضمن جلوگیری از ورود سر و صدای بیرون، هوای بهاری را به داخل 

 کابین مي آورد. این کابین که نام

وفاداری « ریاست جمهوری را یدك مي کشید، پذیرای سه تن از رؤسای جمهور کشور بود. کشتي 

 و کابین بزرگ آن را به» جدید 

منظور کسب درآمد نساخته بودند، بلكه اختصاص به مسافرتهای مقامات بلند پایه و مهمانان 

 متشخص محلي داشت. دستور ساختن

این کشتي را فلورنتینو آریزا بالفاصله پس از انتخاب شدن به سمت ریاست شرکت کشتیراني 

 رودخانه ای صادر کرده بود، ولي

 .و چیزی جز ایجاد پناهگاهي مطمئن برای ازدواج با فرمینا دازا نبودهدف اصلي ا

در روز مسافرت، همان کابین مجهز ریاست جمهوری را در اختیار گرفت و ارباب آن اتاق باشكوه شد. 

 ناخدا نیز با تشریفات کامل

ا ینو آریزا و فرمیناز دکتر اوربینو دازا و همسرش که به منظور بدرقه آمده بودند، و همچنین از فلورنت

 دازا با شامپاین و ماهي دودی

پذیرایي کرد. دیه گو ساماریتانو، نام ناخدای کشتي بود. یونیفرم سفید رنگ تمیزی بر تن داشت و 

 کالهي مزین به نشانه تجاری

شرکت دوخته شده با نخ طالیي بر سر گذاشته بود. او نیز همچون سایر ناخدایان کشتیهای رودخانه 

 دني افراشته و ستبر،ای، گر

 .صدایي رسا، و رفتاری موقرانه و اصیل داشت

درست در ساعت هفت بعد از ظهر، صدای سوت کشتي، فضا را در بر گرفت و فرمینا دازا، تیزی آن را 
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 در گوش چپش که همراه با

أت درد بود، احساس کرد. شب قبل، خواب بدی دیده بود که آن را بدیمن به حساب مي آورد، ولي جر

 نداشت تعبیرش کند. صبح

زود پس از بیدار شدن از خواب، به راننده دستور داد او را به گورستان تازه تأسیس نزدیك خانه شان 

 ببرد که المانگا نام داشت. در

آنجا در برابر مقبره خانوادگي ایستاد. نخست با شوهرش آشتي کرد و سپس به او یاد آور شد که از 

 یرآن به بعد، حق دارد مس

زندگي آینده خود را تعیین کند. آنگاه همه جزئیات مربوط به سفر با کشتي را برایش شرح داد و برای 

 .مدتي با او وداع کرد

فرمینا دازا در مورد مسافرت با کسي حرف نزد. به دوستان و آشنایانش گفته بود که مدتي از شهر 

 مي رود، همان کاری که در

داد. مي خواست از ناراحتیها و خستگیهای ناشي از بدرقه مردم، دور هنگام سفر به اروپا انجام مي 

 .باشد

علیرغم مسافرتهای زیادی که رفته بود، احساس مي کرد برای نخستین بار به سفر مي رود و هر چه 

 به زمان حرکت نزدیك مي شد،

تنها شده  هیجان بیشتری او را در بر مي گرفت. پس از ورود به کابین کشتي، احساس کرد کامالً

 است. با این حال دلش مي خواست

 .همچنان در آنجا تنها بماند و با خیال راحت، بگرید

آخرین سوت پیش از حرکت کشتي، به صدا در آمد. دکتر اوربینو دازا و همسرش با فرمینا دازا وداع و 

 سفر خوشي را برایش آرزو

لي هنگامي که همسرش نیز پیاده شد و کردند. نخست دکتر اوربینو دازا از پل کشتي پایین آمد، و

 فلورنتینو آریزا همچنان روی

عرشه ماند، دریافت که او نیز همراه مادرش به سفر خواهد رفت. در آن لحظه نتوانست شگفتي خود 

 :را پنهان کند و گفت

 .ـ ولي در این مورد با ما مشورت نكرده بودند

عرشه کلید کابین خود را که اتاقي معمولي بود،  فلورنتینو آریزا که صدای او را مي شنید، از روی

 نشان داد. ولي از نظر دکتر اوربینو
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دازا، کلید نمي توانست مدرکي کافي برای پاکي نیت او باشد. بنابراین همچو غریقي که در انتظار 

 کمك ناجي است، به صورت

 :ته گفتهمسرش خیره ماند. نگاه زن همچون یخ، بي تفاوت و سرد بود. با لحني آهس

 ـ تو هم مثل من فكر مي کني؟

بله. او هم مثل اوفلیا فكر مي کرد که عشق دوران پیری، فاجعه به حساب مي آید. ولي خیلي زود بر 

 خود مسلط شد و برای مرد

 .دست تكان داد.خداحافظي نه حالتي از رضایت که حالت تسلیم داشت

ه حرکت دکتر و همسرش به سوی اتومبیل فلورنتینو آریزا در کنار نرده های عرشه ایستاد و ب

 نگریست. همان طور که انتظار داشت،

آنها پیش از سوار شدن، سر برگرداندند و به عقب نگریستند. او برایشان باز هم دست تكان داد و آنها 

 هم به همان روش پاسخ

د ند. آنگاه به کابین خودادند. فلورنتینو از کنار نرده ها همچنان به آنها نگاه کرد تا سوار شدند و رفت

 رفت تا لباسهایش را عوض کند

 .و برای حضور در کابین خصوصي ناخدای کشتي به منظور صرف نخستین شام، آماده شود

شب با شكوهي بود. ناخدا دیه گو ساماریتانو همه تالش خود را به کار برد تا با تعریف ماجراهای جالب 

 چهل سال فعالیت روی

ا سرگرم کند. فرمینا دازا مجبور بود کوشش زیادی کند تا نشان دهد که سرگرم و رودخانه، مهمانان ر

 راضي است. علیرغم اینكه

آخرین سوت کشتي به نشانه حرکت در ساعت هشت شب به صدا در آمد،مشایعت کنندگان را از 

 روی عرشه تخلیه کردند، و تخته

رت گرفت که ناخدا صرف شام را به پایان پل را باال کشیدند، کشتي حرکت نكرد. این کار هنگامي صو

 رساند و به اتاق فرمان رفت تا

 .دستور دهد که لنگر بردارند

فرمینا دازا و فلورنتینو آریزا، در کنار نرده های عرشه ایستاده بودند و در اطراف آنها، مسافران زیادی 

 حضور داشتند که چراغهای

ل به یكدیگر نشان مي دادند و شرط مي بستند که روشن شهر را در هنگام عبور آرام کشتي از ساح

 مثالً آن چراغ زردرنگ کدام

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 عشق در سالهای وبا

Romanik.ir  447  رمـانـیـکــانجمن 

 گابریل گارسیا مارکز

منطقه شهر یا چه ساختماني است. کشتي به آرامي از اسكله فاصله مي گرفت و به مرداب پر از قایق 

 ماهیگیری رسید. مدتي بعد هم

در همان حال،  روی آبهای رودخانه بزرگ ماگدالنا شناور شد. مسافران نفسهای عمیق کشیدند و

 گروه نوازندگان شروع به نواختن

آهنگهای زیبا و هیجان انگیز کرد. نخست صدای گامهای منظم چند مسافر به گوش رسید و بعد، 

 رقص تند همه سرنشینان آغاز

 .شد

فرمینا دازا ترجیح داد به کابین خود برود. در طول مدتي که از ورود او به کشتي مي گذشت، یك 

 نزده بود. فلورنتینوکلمه هم حرف 

آریزا نیز او را به حال خود گذاشت تا به آرامش دست یابد. در آن مدت، تنها یك بار افكار زن را قطع 

 کرد تا شب به خیر بگوید،

ولي فرمینا پاسخ داد که خسته نیست و تنها اندکي احساس سرما مي کند. بنابراین از مرد خواست 

 زنزد او در کابین بماند و با هم ا

 .روی سكو مناظر اطراف را تماشا کنند

فلورنتینو دو صندلي روی سكو گذاشت، چراغهای کابین را خاموش کرد، یك شال پشمي بلند روی 

 شانه های فرمینا دازا انداخت، و

خود نیز بر صندلي کنار او نشست. زن با مهارتي شگفت انگیز از درون قوطي زیبایي که مرد برایش 

 توتون در آورده بود، مقداری

آورد و در کاغذ پیچید و سیگار درست کرد. دو سیگار دیگر به همان صورت کشید. فلورنتینو آریزا 

 نیز دو فالسك پر از قهوه را به

 .تدریج نوشید و تمام کرد

نور چراغهای شهر در افق دوردست، از گستره دید محو شده بود. آن دو نفر همچنان روی سكو در 

 و به مناظرتاریكي نشسته بودند 

اطراف و آب صاف رودخانه مي نگریستند که زیر نور درخشان ماه که همه جا را نقره ای مي کرد. 

 گاهي کلبه ای حصیری را در

ساحل مي دیدند که در کنار آن آتش عظیمي بر پا شده بود و نشان مي داد که برای فروش هیزم به 

 .کشتیها آمادگي دارند
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چند مبهم، از نخستین سفرش روی رودخانه در ذهن داشت. این  فلورنتینو آریزا خاطراتي هر

 خاطرات به تدریج روشن و شفاف

شدند به گونه ای که پس از چند دقیقه، احساس کرد انگار همین دیروز به آن سفر رفته است. 

 تعدادی از خاطراتش را برای فرمینا

مي کشید و در دنیایي متفاوت به سر دازا تعریف کرد تا زن به هیجان بیاید، ولي او همچنان سیگار 

 مي برد. فلورنتینو دیگر چیزی

نگفت و به مرور خاطرات در ذهن خود مشغول شد. فرمینا دازا به طور پیوسته سیگار مي پیچید و 

 دود مي کرد. سرانجام محتویات

 .قوطي توتون به کمترین حد رسید

ن دادند و سر و صدای سرنشینان به اندازه با فرارسیدن نیمه شب، گروه نوازندگان به کار خود پایا

 زیادی کاهش یافت و تبدیل به

زمزمه های خواب آلود شد. در تاریكي کابین، دو فرد که تنها صدای قلبشان به گوش مي رسید ، روی 

 صندلي نشسته بودند و به

 .دوردست مي نگریستند

انداخت که زیر نور اندکي که از بیرون  فلورنتینو آریزا پس از چند دقیقه نگاهي به نیمرخ فرمینا دازا

 به داخل مي تابید، حالتي پر

رمز و راز داشت. زن بي حرکت نشسته بود و در سكوت مي گریست. مرد ترجیح داد به جای دلداری 

 دادن ، اجازه بدهد تا هر زمان

 ...که میل دارد،

قه نتوانست خودداری کند و بگرید و به آرامشي که نیاز دارد، برسد. سرانجام پس از سي دقی ...

 :پرسید

 ـ دلت مي خواهد تنها باشي؟

 :فرمینا دازا پاسخ داد

 .ـ اگر مي خواستم ، از تو تقاضا نمي کردم به اینجا بیایي و تا این ساعت در کنارم بماني

مرد دست یخ زده اش را به سوی زن دراز کرد و دستهای منتظر او را گرفت. بالفاصله هر دو متوجه 

 که دستهای استخواني و شدند

چروکیده آنها، همان نیستند که پیش از لمس کردن انتظار داشتند. با این حال، چند لحظه بعد، این 
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 احساس از بین رفت و برایشان

 .عادی شد

فرمینا دازا گفتگو را با اظهار نظر درباره شوهرش آغاز کرد. سخنانش به گونه ای بود که انگار دکتر 

 هنوز زندهخوونال اوربینو 

است. فلورنتینو آریزا و فرمینا دازا در همان حال از خود پرسیدند با چنین احساسي که بسیار نزدیك 

 .به عشق است، چه باید بكنند

فرمینا دازا برای اینكه مجبور نشود دست مرد را رها کند، دیگر سیگار نمي کشید. همچنان سرگردان 

 بود و نمي توانست خود را

وهری بهتر از دکتر خوونال اوربینو در دنیا وجود داشته باشد. در همان حال به مرور قانع کند که ش

 سریع زندگي زناشویي گذشته

خود پرداخت و متوجه شد ناراحتیهای آن، بسیار بیشتر از خوشیهای آن بوده است. از جمله عدم 

 درك متقابل، مجادله های بي مورد،

 .و خشمهای فروخورده

 :ه بیرون داد و گفتناگهان آهي از سین

ـ واقعاً باور کردني نیست که چگونه کسي بتواند علیرغم آن همه بدبختي و جر و بحث و مشكالت، 

 مدتي طوالني وانمود کند که

 .خوشحال است و نداند این زندگي، تؤام با عشق بوده یا نه

رعتي یكنواخت ، به پس از بر زبان آوردن این سخنان، ماه زیر ابرها رفت و پنهان شد. کشتي با س

 سوی باالی رودخانه پیش مي

 .رفت. به نظر مي رسید حیواني عظیم الجثه پیوسته مراقب سرنشینان است

 :دقایقي بعد، فرمینا دازا از حالت رؤیاگونه بیرون آمد ، لبخندی زد و به مرد گفت

 .ـ اگر بخواهي، مي تواني بروی

اد و به جلو خم شد تا گونه اش را ببوسد. ولي فرمینا فلورنتینو آریزا فشار مالیمي به دستهای زن د

 دازا مانع این کار شد و با لحني

 :قاطع و در عین حال مالیم، به مرد توضیح داد

 .ـ حاال نه، چون مثل پیرزني بدبو هستم

زن صدای گامهای مرد را روی پله ها شنید و متوجه شد که تا صبح روز بعد، او را نخواهد دید. سیگار 
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 ری روشن کرد و در حاليدیگ

که آ را مي کشید، تصویر دکتر خوونال اوربینو را دید که همان لباسهای سفید و تمیز و مرتب 

 همیشگي را بر تن دارد و با همان دقت

نظر حرفه ای، با همان جذابیت خیره کننده، و با همان عشق گذشته، روی عرشه کشتي دیگری 

 ایستاده است و در حال تكان دادن

 .هش، برای همسرش آرزوی موفقیت مي کندکال

 :دکتر خوونال اوربینو زماني به فرمینا دازا گفته بود

ـ ما مردان قربانیهای مظلوم پیشداوریها به حساب مي آییم، در صورتي که اگر زني تصمیم بگیرد با 

 مردی همبستر شود، از هر

ا را با خاك یكسان مي کند، همه جنبه های دیواری باال مي رود، از هر مانعي مي پرد، همه برج و باروه

 اخالقي را نادیده مي انگارد،

 .حتي خدا را هم فراموش مي کند و از خشم او نمي ترسد

فرمینا دازا تا دمیدن سپیده بدون حرکت روی همان صندلي نشست و به فلورنتینو آریزا اندیشید. او 

 را آن گونه در نظر نگرفت که

ر پارك کوچك مي نشست و نگهباني مي داد. بلكه آن گونه به تصویر کشید در دوران جواني بود و د

 که واقعاً بود: مردی سالخورده

و ناتوان، ولي واقعي. مردی که هرگز نمي توانست از سوی فرمینا دازا به درستي درك شود. در همان 

 حال که کشتي پیش مي رفت،

 .ه آغاز کندزن آرزو مي کرد فلورنتینو آریزا روز بعد را آگاهان

فلورنتینو آریزا مي دانست چگونه باید روز را آغاز کند. فرمینا دازا در هنگام خوابیدن به مستخدم 

 دستور داد تا زماني که خودش از

خواب برنخیزد او را بیدار نكنند. پس از بیدار شدن، یك دسته گل رز سفید را درون تنگ بلورین 

 روی میز پایه کوتاه در کنار

د که هنوز روی گلبرگهایش شبنم وجود داشت و نامه ای چند صفحه ای هم روی همان بسترش دی

 میز به چشم مي خورد که

فلورنتینو آریزا نوشته بود. متني ساده که در آن از حالت روحي مرد و افكاری که او را از شب پیش به 

 خود مشغول مي کرد، حكایت
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رد شیوا، آموزنده و منطبق بر واقعیات زندگي بود. شده بود. این نامه هم مانند نامه های پیشین م

 فرمینا دازا آن را خواند ، ولي از

وسوسه های قلبش احساس شرمندگي مي کرد. در پایان از زن تقاضا شده بود بالفاصله پس از 

 بیدارشدن، با مستخدم تماس بگیرد،

ایت و عملكرد دستگاههای کشتي زیرا ناخدا در اتاق فرمان عرشه باال آماده است تا به آنها نحوه هد

 .را آموزش بدهد

فرمینا دازا در ساعت یازده صبح آماده شد. پیش از آن حمام کرده و رایحه گل گرفته بود. لباس 

 خاکستری ساده ای بر تن داشت و

نشاني از ناراحتي روحي شب پیش در او به چشم نمي خورد. نخست به مستخدم سفارش صبحانه ای 

 برای کسي مختصر داد، ولي

پیامي نفرستاد، بلكه خودش به اتاق فرمان و نزد ناخدا رفت. فلورنتینو آریزا در آنجا حضور داشت و با 

 .ناخدا گفتگو مي کرد

هوا صاف بود و خورشید مي درخشید. فلورنتینو آریزا به نظر زن با شب گذشته تفاوت زیادی داشت، 

 نه از آن جهت که فرمینا او را

ر مي نگریست، بلكه واقعاً متفاوت شده بود. این بار به جای آن لباسهای مسخره مدل به گونه ای دیگ

 قدیمي که از دوران جواني

همیشه مي پوشید، یك پیراهن سفید یقه باز آستین کوتاه، یك شلوار راحت و یك جفت کفش 

 سفید پوشیده بود. حروف نخست نام

دند. کاله سفیدرنگ اسكاتلندی زیبایي بر سر و نام خانوادگي او را روی جیب سینه اش دوخته بو

 داشت و روی عینك طبي او یك

جفت شیشه تیره نیز دیده مي شد تا مانع از تابش تند نور خورشید شود. کامالً معلوم بود که 

 لباسهایش را برای نخستین بار مورد

قهوه ای رنگ کهنه استفاده قرار داده و پیش از سفر سفارش شده است. البته غیر از کمربند چرمي 

 اش که همچون مگس روی

 .سوپ، توجه ناظران را جلب مي کرد

فرمینا دازا فهمید که فلورنتینو آریزا آن لباسها را تنها به خاطر او پوشیده است. به همین دلیل، 

 ناگهان چهره اش سرخ شد و هنگامي
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ن اندازه خود را باخته بود. که به او سالم کرد، از شدت شرم، سر را پایین انداخت. مرد هم به هما

 چنان حالتي داشتند که انگار عاشق

و معشوقي تازه به هم رسیده باشند. ناخدا با مشاهده این رفتار، دلش سوخت و برای خارج کردن آنها 

 از آن وضعیت نامناسب ،

 .مجبور شد دو ساعت در مورد طرز کار همه دستگاههای کشتي توضیح بدهد

الیي رودخانه را مي پیمود و پیش مي رفت. رودخانه پیچ و خم زیادی داشت کشتي با سرعت کم سربا

 و در دو طرف آن جز شنزار و

کویر چیزی دیده نمي شد، ولي در عوض و بر خالف چند کیلومتر نخست سفر، آب در آنجا صاف و 

 زالل بود و زیر نور تند و سوزان

 .خورشید، درخشش ویژه ای داشت

 :ي کرد به مصب رودخانه نزدیك شده اند و به جزایر ماسه ای رسیده اند، گفتفرمینا دازا که تصور م

 .ـ انگار به انتهای رودخانه رسیده ایم

فلورنتینو آریزا هم شگفتزده مي نمود. در سفر پیشین، هر دو سوی رودخانه را جنگلهای انبوهي 

 پوشانده بود و بنابراین مرد نمي

. مي اندیشید که با پیشرفت کشتیراني رودخانه ای، اوضاع از دانست چرا این بار، کویری شده است

 .اینكه مي بیند نیز بدتر شود

تصور مي کرد ماگدالنا که از رودخانه های بزرگ دنیا به شمار مي آید، در آینده چیزی جز یك خیال 

 نخواهد بود. ناخدا ساماریتانو

یه درختان، در طول نیم قرن، موجب از به آنان توضیح داد که عدم مراقبت از جنگلها و قطع بي رو

 بین رفتن فضای پر گل و گیاه

منطقه شده است. کوره بزرگ کشتیها، سوخت مورد نیاز را از چوبهای جنگلي تأمین مي کردند. البته 

 فلورنتینو آریزا در نخستین

اد که سفر در رودخانه، متوجه این امر شده و بسیار افسوس خورده بود. ناخدا همچنین توضیح د

 فرمینا دازا نمي تواند منظره مورد

عالقه خود را که تمساحهای دراز کشیده در سواحل رودخانه بود، ببیند. زیرا شكارچیان نیواورلینز 

 همه آنها را به خاطر استفاده از

پوست گرانبهایشان با گلوله به قتل رسانده اند و طوطیها، میمونها و گاوهای دریایي را نیز به عنوان 
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 ریح، هدف تیراندازی قرارتف

 .داده و از بین برده بودند

ناخدا ساماریتانو در مورد گاوهای دریایي نظریه ای جالب داشت و مي گفت که آن حیوانات، شبیه 

 زناني محكوم به افراط در عشق

 ورزی بوده اند. او از افسانه ای سخن مي گفت با این مضمون که گاوهای دریایي، تنها تیره حیواناتي

 به شمار مي آمدند که جفت

نداشتند و همه آنها ماده بودند. ناخدا هرگز اجازه نمي داد کسي از عرشه کشتیهایي که خود 

 مسؤولیت هدایتشان را بر عهده مي

گرفت، به سوی حیوانات تیراندازی کند. البته شكار حیوانات دریایي یا رودخانه ای یا استفاده از 

 این تفنگ، منع قانوني داشت، ولي

امر در میان طبقه اشراف، نوعي سرگرمي به حساب مي آمد. بر طبق اظهارات او، روزی یك شكارچي 

 به سوی یك گاو دریایي

تیراندازی کرد و سر حیوان از بدنش جدا شد. بچه گاو با مشاهده جسد بي جان مادر، شروع به فریاد 

 زدن کرد. ناخدا بالفاصله

بچه گاو را به عرشه آورد تا شخصاً مراقبت از حیوان را بر عهده دستور داد کشتي متوقف شود. سپس 

 ...بگیرد، و شكارچي

متخلف را هم در وسط رودخانه و در کنار جسد گاو دریایي در آن منطقه متروك، پیاده کرد و رفت. ...

 مرد شكارچي از مقامات

خدا شكایت کرده و موجب صاحب نفوذ شهر از آب در آمده، پس از بازگشت به محل اقامت خود، از نا

 شده بود او را شش ماه در

زندان حبس کنند. چیزی نمانده بود مجوز کشتیراني او را هم بگیرند، ولي این کار را نكردند. علیرغم 

 این مجازات، تصمیم گرفت

باز هم در برخورد با خاطیان، همان کار را تكرار کند. بچه گاو پس از رشد کامل به باغ وحش سان 

 س دالس بارانكاس سپردهنیكوال

 .شد که مدت زیادی زنده ماند و تنها نمونه نسل منقرض شده آن حیوان در منطقه به حساب مي آمد

 :ناخدا افزود

ـ هر گاه از این مسیر حرکت مي کنم ، از خدا مي خواهم آن آمریكایي شكارچي باز هم سوار بر 
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 کشتي من شود تا او را دوباره در

 .کنم مكاني متروك پیاده

فرمینا دازا که ناخدا را فردی خوشایند نمي دانست، از اینكه با آن هیكل غول آسا چنین قلب 

 حساسي دارد، دچار شگفتي شد و چنان

تحت تأثیر احساسات قرار گرفت که از همان لحظه جایگاهي ویژه برایش در قلبش اختصاص داد. در 

 این مورد اشتباه نمي کرد. هر

ان آغاز شده بود، ولي خیلي زود متوجه شد در اتخاذ این تصمیم، حق با او بوده چند تازه مسافرت آن

 .است

فرمینا دازا و فلورنتینو آریزا تا فرا رسیدن زمان صرف ناهار، نزد ناخدا ساماریتانو ماندند. پس از عبور 

 کشتي از شهر کاالمار، همه بر

لخیز و محل برگزاری جشنواره ای چند سر میز غذا حاضر شدند. چند سال پیش، کاالمار شهری حاص

 روزه به حساب مي آمد، ولي از

آن همه آبادی، جز بندری متروك، چیزی باقي نمانده بود. تنها موجود زنده ای که در اسكله ویران 

 شهر به چشم مي خورد، زني با

اخدا ید چرا نلباسهای سفید بود که دستمالش را برای مسافران کشتي تكان مي داد. فرمینا دازا نفهم

 برای نجات دادن زن بیچاره که

تا آن حد مستأصل به نظر مي رسید، توقف نكرد، ولي ساماریتانو توضیح داد که زن ایستاده در 

 اسكله، واقعي نیست، بلكه روح

سرگردان زني غرق شده در همان حوالي است که مي کوشد ناخدایان و سرنشینان کشتیهای عبوری 

 سو بكشاند را اغوا کند و به آن

 .تا در گردابهای خطرناك گرفتار شوند

چنان از نزدیك آن زن عبور کرد که فرمینا دازا، چهره او را با همه جزئیات، » وفاداری جدید « کشتي 

 زیر نور خورشید دید. در

صحت سخنان ناخدا تردیدی نداشت، ولي لحظه ای به نظرش رسید که قیافه زن به نظرش آشنا مي 

 او را در دوران جوانيآید. انگار 

 .مي شناخت

روزی گرم و طوالني بود. فرمینا دازا پس از صرف ناهار به کابین باز گشت تا اندکي بخوابد، ولي به 
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 دلیل وجود دردی غیر منتظره در

گوشهایش نتوانست این کار را بكند. صدای سوت ممتد کشتي که به خاطر عبور از کنار یكي دیگر از 

 نام بارانكاکشتیهای شرکت به 

 .ویه خا برخاست، گوش درد او را شدیدتر کرد

فلورنتینو آریزا، بر خالف فرمینا همان طور که در سالن اصلي نشسته بود، خوابش برد. اغلب مسافران 

 کشتي نیز در گوشه و کنار

همان سالن به خواب رفته بودند، مرد در رویای نیمروزی، رزالیا را دید که همچنان سبدش را در 

 دست دارد، ولي به جای فرزندش،

خود فلورنتینو در داخل آن است. پس از برخاستن از خواب و حتي هنگامي که با ناخدا و دو نفر دیگر 

 از مسافران دومینو بازی مي

 .کرد، همچنان از رؤیایي که دیده بود، شاد و خوشحال به نظر مي رسید

د. عرشه کشتي حالتي زنده تر از صبح آن با نزدیك شدن زمان غروب خورشید، هوا اندکي خنك ش

 روز داشت. انگار مسافران از

حالت بیهوشي و خلسه بیرون آمده بودند. تقریباً همه سرنشینان پس از خواب نیمروزی، دوش 

 گرفتند، لباسهایشان را عوض کردند

زنگ کوچكي به و در سالن غذاخوری گرد آمدند تا شام بخورند. یكي از ملوانان، با به صدا در آوردن 

 آنها اطالع داده بود که آن

 .شب، شام در ساعت پنج آماده خواهد شد

همزمان با پذیرایي از مسافران بر سر میز شام، گروه نوازندگان نیز در جایگاه ویژه قرار گرفت و 

 نخست نواختن آهنگهای آرام را

 .امه یافتشروع کرد و پس از صرف شام، رقص و پایكوبي آغاز شد و تا نیمه شب اد

درد گوش فرمینا دازا به اندازه ای بود که حتي شام نیز نخورد. روی سكوی کابین نشست و شاهد 

 حمل بسته های بزرگ هیزم از

ساحل به کشتي برای استفاده در کوره دیگهای بخار شد. پیرمردی آن بسته ها را تحویل ملوانان مي 

 داد. در آن ساحل متروك نیز

د اجازه مي داد، چیزی جز همان بسترهای هیزم و کویر خشك به چشم نمي تا جایي که گستره دی

 خورد. انگار تنها همان پیرمرد در
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آن منطقه سكونت داشت. توقف در آن ساحل از نظر فرمینا دازا طوالني و خسته کننده بود، زیرا او 

 در مسافرتهایش با کشتیهای

ني نداشت. گرمای هوا به اندازه ای بود که از روی اقیانوس پیما به اروپا، هرگز تجربه توقفهای طوال

 سكوی داخل کابین هم آن را

احساس مي کرد. ولي پس از اینكه لنگر برداشته شد و کشتي به حرکت در آمد، نسیم خنكي از 

 اطراف به سمت کشتي وزید و

 .آهنگهای گروه موسیقي نیز دلپذیر شد

ور چراغي از تنها خانه ای که نزدیك به آن ساخته در یكي از شهرهای ساحلي به نام بندر جدید، ن

 شده بود، به بیرون مي تابید که

معلوم شد دفتر کشتیراني است. از آنجا عالمتي به منظور انتظار مسافری برای ورود به کشتي داده 

 نشد و در نتیجه کشتي بدون به

 .صدا در آوردن سوت، به مسیرش ادامه داد

دت در کابین به حالت انتظار نشسته بود. امید زیادی داشت که فلورنتینو فرمینا دازا در تمام این م

 آریزا هر لحظه در بزند و وارد

شود، ولي در ساعت هشت شب پس از اینكه مرد نیامد، طاقت از دست داد و نتوانست دوری او را 

 تحمل کند. از کابین بیرون رفت و

دید، موضوع را تصادفي جلوه دهد. انتظارش زیاد  در عرشه به گونه ای ایستاد که اگر فلورنتینو را

 طول نكشید، زیرا فلورنتینو به

تنهایي و در سكوت، روی نیمكتي در عرشه، درست مانند همان روزهایي که در پارك لوس 

 اوانجلیوس مي نشست، نشسته بود و مي

 .اندیشید که چگونه و به چه بهانه ای نزد فرمینا دازا برود

دند که از دیدن یكدیگر شگفتزده شده اند. سپس فلورنتینو از جای برخاست و همراه هر دو وانمود کر

 با فرمینا دازا شروع به قدم

زدن روی عرشه کردند. دانش آموزان زیادی که برای گذراندن دوران تعطیلي مدارس در کشتي 

 حضور داشتند، مي کوشیدند از

 .را خسته مي کردند آخرین روزهای تابستان، لذت ببرند و در نتیجه خود

فلورنتینو آریزا و فرمینا دازا در مقابل پیشخوان میخانه کشتي نشستند و نوشیدني سفارش دادند. 
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 احساس مي کردند همچون دانش

آموزان روی عرشه، شاد و جوان هستند. ناگهان فرمینا دازا با لحني که ناراحتي از آن آشكار بود، 

 :گفت

 ـ چرا باید این طور بشود؟

 :ورنتینو شگفتزده شد و پرسیدفل

 ـ چه چیزی تو را ناراحت کرده؟

 :فرمینا پاسخ داد

 .ـ آن زن و مرد بیچاره ای که در قایق تفریحي به دست قایقران به قتل رسیدند و جان باختند

هر دو پس از گفتگو در مورد موضوعات گوناگون و پایان یافتن کار گروه نوازندگان تصمیم گرفتند به 

 .ایشان بروند و بخوابندکابینه

ماه دیگر در آسمان نبود. هوا ابری بود و گاهي در فاصله ای دور نور کورکننده و ناپایدار آسمان 

 درخشها دیده مي شد، ولي صدای

 .تندر به گوش نمي رسید. فرمینا دازا دعوت کرد باز هم به کابین خودش بروند و مناظر را تماشا کنند

یدن سیگار به فرمینا کمك کرد، ولي زن دو یا سه نخ بیشتر نكشید. درد فلورنتینو آن شب در پیچ

 گوشهایش مدتي فروکش کرد،

ولي صدای سوت کشتیهایي که از راه مي رسیدند یا بوق آزار دهنده دفتر مسؤول عمق یابي در 

 بعضي از دهكده های ساحلي در طول

 .مسیر، موجب شد دوباره شدت پیدا کند

ایش تعریف کرد که با چه اشتیاق و امیدی در انجمنهای شعر، در لحظه پرواز با فلورنتینو آریزا بر

 بالون، و در هنگام دوچرخه

سواری، شاهد حضور فرمینا بوده و چقدر انتظار مي کشیده است تا مراسمي در شهر برگزار شود و 

 زن را در آنجا ببیند. فرمینا نیز

ولي هرگز تصور نمي کرده است به خاطر او به آنجا آمده  اعتراف کرد که گاهي از دور مرد را مي دیده،

 .باشد

فرمینا دازا نمي دانست چرا فلورنتینو با آن همه ذوق و قریحه شاعری، در مسابقات انجام شده در 

 انجمنهای شعر شرکت نكرده

ه ک است، تردیدی نداشت که در صورت شرکت، حتماً برنده مي شد. فلورنتینو آریزا نیز به دروغ گفت
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 چون اشعارش را تنها برای او

 .مي سروده در مسابقات شرکت نمي کرده است

این بار فرمینا دازا در تاریكي به دنبال دست مرد گشت و از اینكه او را آماده گرفتن دستش ندید، 

 تعجب کرد. به هر حال دست

 :فلورنتینو را یافت و محكم گرفت. مرد دچار شگفتي شد و گفت

 !یبي هستند این زنانـ چه موجودات عج

فرمینا دازا پس از شنیدن این سخن، همچون دختران جوان، بلند خندید، ولي باز هم به یاد زن و 

 مردی افتاد که در قایق کشته

 ...شده

بودند. همیشه از یادآوری آن صحنه دچار ناراحتي شدیدی مي شد، ولي آن شب و در آن لحظه، ...

 چنین احساسي نداشت و با

ه آن ماجرا اندیشید. تصور مي کرد قادر است تا صبح به همان حالت در آنجا بنشیند و دست آرامش ب

 فلورنتینو را در دست داشته

 .باشد. البته نمي توانست درد گوشهایش را تحمل کند

پس از اینكه صدای موسیقي گروه نوازندگان قطع شد و مسافران عادی ننوهای توری خود را در 

 زرگ غذاخوریگوشه ای از سالن ب

کشتي نصب کردند، فرمینا دازا احساس کرد درد گوشهایش بسیار بیشتر از اشتیاقش برای حضور در 

 کنار فلورنتینو آریزا است. مي

دانست اگر این مطلب را به او بگوید، فشار کمتری را تحمل خواهد کرد، ولي ممكن است مرد را 

 نگران کند. احساس مي کرد چنان

تینو باخبر است که انگار همه عمر را با یكدیگر گذرانده اند. تصور مي کرد تنها او از روحیات فلورن

 قادر است به خاطر رهایي

 .همسرش از درد گوش، دستور بازگشت کشتي را صادر کند

فلورنتینو آریزا که رویدادهای آن شب را پیش بیني کرده بود، پیش از این که زن حرفي بزند، از جا 

 .بین خود برودبرخاست تا به کا

در هنگام خروج، به جلو خم شد تا فرمینا دازا را ببوسد، ولي زن تنها گونه چپش را جلو آورد. مرد 

 بوسه ای بر آن زد و سپس برای
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بوسیدن گونه دیگر او اصرار کرد. فرمینا چنان با عشوه گری گونه راستش را جلو آورد که فلورنتینو 

 را مبهوت کرد. انگار در همان

ني به سر مي برد که به مدرسه مي رفت. مرد باز هم اصرار کرد و این بار فرمینا لبانش را جلو برد. دورا

 لرزشي از اشتیاق سراسر

بدنش را فراگرفته بود ، ولي مي کوشید آن را با خنده ای که از شب عروسي به بعد سابقه نداشت، 

 :پنهان کند. گفت

 .دیوانه مي شومـ خدای من! نمي دانم چرا همیشه در کشتي 

فلورنتینو پس از بوسیدن لبان فرمینا دازا بر خود لرزید. زن درست مي گفت. بوی پیرزنان را مي داد. 

 با این حال، لحظاتي بعد که

روی عرشه به سوی کابین مي رفت، اندیشید که بدون تردید، خودش نیز بوی پیرمردان را مي دهد و 

 فرمینا متوجه این امر شده

رایحه ای را استشمام مي کرد که در پیرزنان دیگر تجربه کرده بود و آنها نیز در او است. همان 

 .احساس مي کردند

 :مثالً بیوه نازارت که نمي توانست جلو زبانش را بگیرد، روزی گفته بود

 .ـ دیگر بوی مرغداني گرفته ایم

یحه مشابهي از بدنهایشان به او و بیوه نازارت مي توانستند به خوبي یكدیگر را تحمل کنند، زیرا را

 مشام مي رسید. در مورد آمه ریكا

ویكیونا ماجرا به گونه ای دیگر بود. دخترك معموالً از نوار بهداشتي استفاده مي کرد که رایحه اش 

 احساس دلسوزی فلورنتینو

وع یك آریزا را بر مي انگیخت. مرد از آن مي ترسید که آمه ریكا از بوی بد او یعني رایحه نامطب

 .پیرمرد کثیف، خوشش نیاید

به هر حال همه این خاطرات مربوط به گذشته مي شد. آنچه اهمیت داشت، این بود که از وقتي 

 اسكوالستیكا نخستین نامه محتوی

پاسخ فرمینا دازا را از میان صفحات کتاب دعایش بیرون آورد و روی میز دفتر پستي گذاشت، تا 

 رلحظاتي پیش که در کابین حضو

داشت، چنان ساعات خوشي را احساس نكرده بود. شاید به همین دلیل هم دچار وحشت و دلهره 

 .شد
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فلورنتینو آریزا حوالي ساعت پنج هنوز در حال چرت زدن بود که مسؤول کابین تلگراف، او را از 

 خواب بیدار کرد و اطالع داد که به

سیده است. امضای لئوناکاسیاني، زیر کاغذ بندر زامبرانو رسیده اند و تلگرافي اضطراری برایش ر

 .تلگراف به چشم مي خورد

 :تلگراف را روز پیش ارسال کرده بود تا خبری وحشتناك را به اطالع پیرمرد برساند

 » !آمه ریكا ویكیونا ، روز گذشته به دلیلي نامعلوم، درگذشت «

 برای نخستین بار پس از تركدر ساعت یازده صبح، فلورنتینو در دفتر پستي کشتي حضور یافت و 

 شغل سابق خود، پشت دستگاه

تلگراف نشست و مشغول ارسال و دریافت پیام شد. اطالعات تازه ای به دست آورد مبني بر اینكه 

 چون آمه ریكا ویكیونا نتوانسته

بود در امتحانات نهایي قبول شود، با دزدیدن محلولي سمي از درمانگاه مدرسه، خودکشي کرده 

 .است

فلورنتینو آریزا در ضمیر ناخود آگاه مي دانست که همه ماجرا، این نیست، ولي آمه ریكا ویكیونا هیچ 

 نامه ای باقي نگذاشته بود تا

گناه خودکشي را به گردن کسي بیندازد. خانواده آمه ریكا از طریق لئوناکاسیاني از مرگ او مطلع 

 شده بودند و قرار بود همان روز

 .سند. مراسم خاکسپاری در ساعت پنج بعد از ظهر انجام مي گرفتبه بندر پادره بر

فلورنتینو آریزا نفس بلندی کشید و برای ادامه زندگي ، تصمیم گرفت اندوهي به خود راه ندهد و هر 

 چه زودتر خاطره او را از

انند ذهنش بزداید. البته گاهي بدون اینكه بخواهد، یاد آمه ریكا در ذهنش زنده مي شد، درست هم

 زخمي کهنه که ضربه ای ناگهاني

 .به آن وارد شود

روزهای گرم و پایان ناپذیر، در راه بود. پهنای رودخانه به تدریج کم و آب آن گل آلود مي شد. از 

 جنگل انبوه و درختان تنومندی

 اکه فلورنتینو آریزا در نخستین سفر رودخانه ای دیده بود، هیچ اثری به چشم نمي خورد. همه آنه

 برای تأمین سوخت دیگهای بخار

کشتیها مصرف شده بودند و تنها زمینهایي بایر در دوسوی رودخانه دیده مي شد. خیابانهای 
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 روستاهای ویران شده، حتي در زمان

خشكسالي ، زیر سیالب مي رفتند. شبها رودخانه به جای گاوهای دریایي، اجساد بادکرده انسانها را 

 چند به سوی دریا مي برد. هر

 .دیگر نه جنگي در کار بود و نه بیماری وبا، ولي اجساد همچنان شناور در آب بودند

 :ناخدا تصمیم خود را این گونه اعالم کرد

 .ـ دستور داریم به سرنشینان بگوییم این اجساد افرادی است که بر حسب تصادف غرق شده اند

م کشتیها را تأمین مي کردند به اندازه ای کویر خشك، بر میزان گرمای هوا مي افزود. مناطقي که هیز

 کم شده بود که در مكاني

برای نخستین بار بدون هیزم ماند و در نتیجه سرنشینان » وفاداری جدید « میان دو منطقه، کشتي 

 مجبور شدند مدت یك هفته در

سوزاندن  همان محل بمانند تا مل.انان با گشتزني در اطراف بتوانند تكه های کوچك هیزم را برای

 پیدا کنند. کسي در آن حوالي پیدا

نمي شد. هیزم شكنان از ستم اربابان و زمینداران و مصیبت وبا و پیامدهای جنگهای داخلي که دولت 

 مي کوشید آنها را خاتمه یافته

 .تلقي کند، همه چیز را رها کرده و گریخته بودند

ت و اجتناب از بي حوصلگي، با هم در طول مدت توقف، سرنشینان کشتي به منظور گذراندن وق

 مسابقه شنا مي دادند یا به طور دسته

جمعي به شكار سوسمارهای درختي مي رفتند و گاهي آنها را زنده مي گرفتند و به کشتي مي 

 آوردند. آنگاه شكم حیوانات را مي

نرده های شكافتند، تخمهای شفاف را بیرون مي آوردند، دوباره شكمهایشان را مي دوختند و روی 

 کشتي پهن مي کردند تا زیر

حرارت خورشید خشك شوند. زنان روستاهای نزدیك که از شدت فقر در حال مرگ بودند، با 

 مشاهده کشتي لنگر انداخته در

رودخانه، به آنجا هجوم مي آوردند و با تسلیم بدنشان، مردان را به چادرهایي که در ساحل بر پا مي 

 به آنهاکردند، فرا مي خواندند و 

 .مشروب مي خوراندند تا پول بیشتری به دست بیاورند

سالها پیش که هنوز فلورنتینو آریزا به ریاست شرکت برگزیده نشده بود، گزارشهایي را در مورد 
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 اوضاع جنگلهای اطراف رودخانه

نابودی دریافت کرده ، ولي به درستي مورد توجه قرار نداده بود. او در پاسخ به ادعای گروهي که از 

 جنگلها و کمبود چوب در آینده

 :خبر مي دادند، گفت

ـ جای نگراني نیست. اگر درختان جنگل از بین بروند، انسان مجبور مي شود کشتیهایي بسازد که با 

 .سوختهای دیگر کار مي کنند

در همان موقع چنان افكارش متوجه فرمینا دازا بود که نمي توانست در مورد موضوعي با آن درجه 

 اهمیت، اندیشه درستي داشته

باشد. زماني واقعیت را دریافت که دیگر کاری از دست کسي ساخته نبود و تنها چاره این بود که از 

 رودخانه دیگری برای رفت و

آمد استفاده کنند. حتي در زماني که آب در بهترین شرایط بود کشتیها مجبور بودند شبها لنگر 

 بیندازند. پس از توقف کشتیها،

مسافران به عرشه هجوم مي آوردند و با حوله سر و صورتشان را خشك مي کردند و حشرات 

 خونخوار را از خود مي راندند، با این

 .حال، در سپیده دم با بدني ورم کرده بر اثر نیش حشرات خسته و کوفته به زمین مي افتادند

قایق و قاطر انجام شده و بیشتر  یك مسافر انگلیسي در اواخر قرن نوزدهم در مورد سفرهایش که با

 از پنجاه سال طول کشیده بود،

 :چنین نوشت

 » .شاید یكي از سفرهای بد و ناراحت کننده که در طول زندگي با آن مواجه شده ام، همین باشد «

در هشتاد سال نخست کشتیراني با شناورهای بخاری، این تعریف مصداق نداشت، ولي پس از اینكه 

 رفتند، تمساحها جنگلها از بین

همه اجساد را خوردند ، و گاوهای دریایي، طوطیها، میمونها و روستاییان ساحل رودخانه برای ابد 

 ناپدید شدند، دوباره مصداق پیدا

 .کرد

 :ناخدا در این باره مي گفت

 ...ـ نگران نباشید! در چند سال آینده اتومبیلهای لوکس ما روی

 .ونش جاری نخواهد بود، حرکت خواهند کردهمین رودخانه که دیگر آبي در...
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فرمینا دازا و فلورنتینو آریزا در محدوده سكوی کابین، هوایي بهاری را استشمام مي کردند، ولي پس 

 از اینكه هیزم جیره بندی شد و

سیستم خنك کننده از کار افتاد، کابین ریاست جمهوری تبدیل به حمام بخار شد. زن مجبور مي شد 

 کابین را باز بگذارد شبها پنجره

تا از نسیم خنكي که از رودخانه مي وزید، بهره ببرد و پشه ها را هم با حوله خیس مي راند. استفاده 

 از دود برای راندن پشه ها، فایده

ای نداشت، زیرا هنگامي که کشتي لنگر مي انداخت و ساکن مي شد ، باد دودها را به اطراف مي 

 .پراکند

از خواب بیدار شد و دریافت که درد گوشهایش به گونه ای غیر منتظره از بین رفته روزی فرمینا دازا 

 است، در حالي که تا شب پیش

او را تا سرحد مرگ، ناراحت مي کرد. انگار ناگهان جیرجیرکي را له کرده و صدایش را از بین برده 

 باشند. از این امر دچار شگفتي

رد. فلورنتینو آریزا بعد از ظهر همان روز حرفي زد که شد، ولي طولي نكشید که به واقعیت پي ب

 فرمینا به درستي نشنید، بنابراین

سرش را نزدیكتر برد و خواستار تكرار جمله شد. در آن لحظه فهمید که شنوایي گوش چپش را از 

 دست داده است. البته این

 .نه های اصلي پیری استموضوع را افشا نكرد، زیرا بر این باور بود که ناشنوایي، یكي از نشا

توقف اجباری و عدم موفقیت در ادامه حرکت، علیرغم ناراحتیهای گوناگوني که در پي داشت، برای 

 آن دو نفر موهبتي از سوی

میزان عشق در دوران « خداوند به حساب مي آمد. فلورنتینو آریزا زماني در جایي خوانده بود: 

 مصیبت و بدبختي، به شدت افزایش

 »...مي یابد

گرما و شرجي شدن هوا، به ویزه در داخل کابین ریاست جمهوری چنان حالت رخوت به آنها مي داد 

 که ابراز عشق نمي توانست

موجب بروز احساسات تند و مخالف شود. زن و مرد سالخورده چندین ساعت روی صندلیهای دسته 

 دار مي نشستند، دست یكدیگر

بوسه هایي رد و بدل مي کردند و از نوازش یكدیگر لذت مي  را مي گرفتند و بدون شتاب و نگراني
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 بردند. در سومین شب توقف

اجباری کشتي، فرمینا دازا با یك بطری مشروب تند در انتظار ورود فلورنتینو آریزا بود. از همان 

 مشروبي که در دوران جواني با

از ازدواج نیز گاهي با دوستان  هیلده براندا و سایر دختران همسن و سالش، پنهاني مي نوشید و پس

 صمیمي در پشت درهای بسته

از نوشیدن آن لذت مي برد. مجبور بود به منظور از بین بردن آگاهي و شعور و رها شدن از افكاری که 

 منجر به افسردگي و ناامیدی

ه ین بود کمي شد، کاری انجام دهد و در نتیجه این راه را انتخاب کرد. ولي برداشت فلورنتینو آریزا ا

 زن قصد دارد با نوشیدن

مشروب، شهامت الزم را برای برداشتن آخرین گام به دست بیاورد. با این اندیشه، به خود جرأت داد 

 که گردن چروك خورده ،

پوست افتاده ، و عضالت بي حال او را لمس کند. فرمینا دازا نیز با چشماني بسته ، ظاهراً با لذت، 

 ي در همانتسلیم نشان مي داد، ول

حال، سیگار مي کشید و مشروب مي نوشید. هنگامي که دست او را روی شكم خود احساس کرد، 

 :گفت

 .ـ اگر قصد همبستر شدن داریم، باید این کار را عاقالنه و همچون بزرگساالن انجام بدهیم

رم، سپس دست مرد را گرفت و او را به بستر کشاند و بدون خاموش کردن چراغ یا تظاهر به ش

 لباسهایش را بیرون آورد. فلورنتینو

 .روی بستر دراز کشیده بود و مي کوشید بر خود مسلط باشد. نمي دانست با پوست ببر چه باید کرد

 :فرمینا دازا گفت

 !ـ درست نگاه کن

 :مرد بدون اینكه چشم از سقف کابین بردارد، پرسید

 ـ چرا؟

 :زن پاسخ داد

 .ـ چون خوشت نخواهد آمد

نو آریزا نگاهش را به زن دوخت و همان چیزهایي را که از پیش تصور مي کرد،دید. شانه های فلورنتی

 افتاده، سینه های پالسیده،
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دنده های بیرون زده، پوست رنگپریده، و اندام چروکیده و سرد. فرمینا بالفاصله سینه هایش را 

 پوشاند، چراغ را خاموش کرد و

شد. فلورنتینو نیز همین کار را کرد و هر تكه از لباسش را که  دوباره به درآوردن لباسهایش مشغول

 در مي آورد، به سوی زن

 .پرتاب مي کرد و این کار هر دو را به خنده انداخت

مدتي طوالني در کنار یكدیگر دراز کشیدند. هر چه از میزان مستي فرمینا دازا کاسته مي شد، 

 .آشفتگي بیشتری به سراغش مي آمد

به اندازه ای بر خود مسلط شود که بتواند جلو خنده های بیهوده اش را بگیرد. هر گاه در دعا مي کرد 

 نوشیدن مشروب افراط مي

 .کرد، بي اختیار و به طرز احمقانه ای مي خندید

به منظور وقت گذراني، شروع به حرف زدن کردند. درباره خودشان، دست سرنوشت که آنها را جدا 

 رساندهکرده و بار دیگر به هم 

بود، و مرگي احتمالي که در این کشتي از کار افتاده در انتظارشان بود، داد سخن دادند. در شهری که 

 همه از کار یكدیگر خبر

داشتند و شایعات زیادی در مورد هر کس بر سر زبانها جاری مي شد، فرمینا دازا هرگز نشنیده بود 

 که فلورنتینو آریزا ، زني داشته

ال پرسشهایي را در همین زمینه مطرح کرد و مرد نیز با لحني آرام و قاطعانه، بدون باشد. با این ح

 اینكه تردیدی از خود نشان دهد،

 :پاسخ مي داد

 .ـ خودم را برای تو دست نخورده نگه داشته ام

ي مفرمینا دازا نمي توانست ادعای او را، حتي اگر صحیح بود، باور کند، زیرا نامه های فلورنتینو نشان 

 داد تجربیاتي فراتر از آنچه

الزم است، دارد. در همان حال، مرد نیز ناگهان با پرسشهاییدر ذهنش مواجه شد که پیش از آن، 

 هرگز شهامت مطرح کردن آنها را

زندگي خصوصي فرمینا دازا، خارج از زندگي زناشویي او، « حتي نزد خودش نداشت. از جمله اینكه : 

 » چگونه بوده است؟

ین مورد چیزی نمي دانست جز اینكه زنان نیز همچون مردان ماجراهایي پنهاني دارند که شامل در ا
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 همان ریاکاریها، خیانتها و

اغواگریهایي است که احساس پشیماني نیز به دنبال نمي آورد. البته مرد بسیار عاقلتر از آن بود که 

 چنین موضوعاتي را از زن

 .بپرسد

رمینا دازا با کلیسای بزرگ شهر برقرار و خوب بود ، روزی کشیش از او در زماني که هنوز روابط ف

 :پرسید

 ـ آیا تاکنون رویدادی شكل گرفته که موجب شود به شوهرت خیانت کني یا بي وفایي نشان دهي؟

زن بالفاصله پس از شنیدن این عبارات، از جا برخاسته ، از کلیسا خارج شده و دیگر نه نزد آن 

 حضور سایر کشیشانکشیش و نه در 

 .، به چیزی اعتراف نكرده بود

 .به هر حال خودداری فلورنتینو آریزا از مطرح کردن این پرسش، پاداشي به همراه داشت

 :فرمینا دازا بدن مرد را لمس کرد و گفت

 !ـ پوستت مثل بچه هاست

 :در ضمن متوجه شد که فلورنتینو تحریك نشده است. مرد گفت

 !ـ مرده

ا دستش را روی قلب مرد گذاشت و متوجه شد چیزی نمانده است که از زیر پوست قفسه فرمینا داز

 سینه اش بیرون بیاید. احساس

 .کرد تپش آن، همچون قلب جواني تازه بالغ شده است

 :فلورنتینو آریزا گفت

 .ـ عشق مفرط، به همان اندازه عاشق نبودن، بد است

. شرمنده و ناراحت بود و به دنبال بهانه ای مي گشت تا البته هیچ اعتقادی به حرفي که زد ، نداشت

 شكست در نخستین مرحله را به

گردن فرمینا دازا بیندازد. زن خیلي زود به این امر پي برد و شروع به نوازش بدن او کرد. این بار به 

 شدت بدن مرد را چنگ مي زد

ر ادامه داد که فلورنتینو آریزا دیگر و ناخنهایش را در پوستش فرو مي برد. به اندازه ای به این کا

 نتوانست حقارت و شرمندگي را

 .تحمل کند. بالفاصله برخاست و به کابین خود رفت
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فرمینا دازا تا هنگام دمیدن سپیده به او اندیشید. دست کم از رفتار خود رضایت داشت و احساس 

 پشیماني نمي کرد. با این حال، با

، دچار هراسي نا آشنا شد. لحظاتي بعد فهمید که از چه چیزی برطرف شدن تدریجي تأثیر مشروب

 مي ترسد. اینكه مبادا فلورنتینو

 .آریزا چنان خشمگین شده باشد که دیگر هرگز نزد او باز نگردد

فلورنتینو در ساعت یازده صبح، به گونه ای غیر منتظره به کابین فرمینا دازا باز گشت. بدون اینكه 

 خودنمایانه حرفي بزند، با حالتي

شروع به درآوردن لباسهایش کرد. زن نیز بدن او را همان گونه دید که حدس مي زد باید باشد. 

 همچون اندام مردی کم سن و سال،

 .صاف و بدون مو، با پوستي تیره و در ضمن آماده برای حمله

اب و بیاورد. زن از شتفلورنتینو حتي به فرمینا دازا مهلت نداد لباس خوابي را که بر تن داشت، بیرون 

 ناشیگری او، دچار احساس

ترحم شد، ولي جای نگراني نبود، زیرا مي دانست در چنان لحظاتي، تفاوت زیادی میان عشق و ترحم 

 وجود ندارد. با این حال، پس

 .از پایان کار، احساس پوچي کرد

انست با گذشت این پس از بیست سال، نخستین بار بود که فرمینا دازا عشقبازی مي کرد. نمي د

 مدت طوالني، چگونه خواهد

 ...توانست از عهده برآید. پس از آن نیز فهمید که هم خودش و

هم مرد، ناراضي و خشمگین شده اند، ولي متوجه نشد که خشم خودش به دلیل مصرف بیش از ...

 اندازه مشروب الكلي و نارضایتي

 .لش استفلورنتینو آریزا به دلیل شتاب و شوریدگي در اعما

ناخدا ساماریتانو با غریزه نیرومندش، هر رویدادی را که در کشتي خودش شكل مي گرفت، کشف مي 

 کرد و هر چند همه مي

کوشیدند کارهایشان را پنهاني و دور از چشمان او و کارکنانش انجام دهند، نتیجه ای نداشت. به 

 همین دلیل از روز پس از عشقبازی

هر روز دسته گل تازه ای به کابین فرمینا دازا ببرند، از گروه نوازندگان  زوج سالخورده، دستور داد

 خواست نواختن والسهای
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عاشقانه را از یاد نبرند، و از سرآشپز کشتي خواهش کرد غذاهای مقوی و مناسب برای غرایز جنسي 

 .به آنها بدهد

زی تا اینكه شبي بدون برنامه ریپس از آن شب، فرمینا دازا و فلورنتینو آریزا دیگر به بستر نرفتند 

 قبلي، هر دو مشتاق این کار

شدند و از حضور در کنار یكدیگر لذت بردند. صبح روز بعد، اگر ناخدا پیامي برایشان نمي فرستاد و 

 اطالع نمي داد که پس از صرف

وج به خر ناهار به بندر طالیي الدورادا، یعني آخرین لنگرگاه مسیر رفت خواهند رسید، هرگز تمایلي

 از کابین نشان نمي دادند. آنها

از جای برخاستند و از پنجره کابین، ساختمانهای واقع در صخره های بلند مشرف به رودخانه را زیر 

 نور کمرنگ خورشید بامدادی

تماشا کردند. تصورشان بر این بود که دلیل اعطای لقب طالیي به آن بندر را فهمیده اند، ولي پس از 

 هوا، دریافتند که احساس داغي

 .آن لقب، هیچ مناسبتي با شرایط منطقه ندارد

کشتي در اسكله ساحلي بندر متوقف نشد، بلكه در ساحل مقابل لنگر انداخت که ایستگاه قطار 

 .سانتافه در آن واقع شده بود

ون یرفلورنتینو آریزا و فرمینا دازا پس از اینكه همه مسافران گام به ساحل گذاشتند، از کابین ب

 آمدند. زن هوای تازه سالن

غذاخوری بزرگ و خالي از جمعیت را فرو داد. آنگاه به عرشه باال و کنار نرده ها رفتند و از آنجا عده 

 ای را دیدند که با سر و صدای

فراوان، در حال سوار کردن بارها و چمدانهایشان در واگني هستند که شباهت زیادی به اسباب بازی 

 ي آمد از ساکناندارد. به نظر م

اروپا باشند، زیرا کتهای ضخیم و کالههای قدیمي زنان، شبیه پوشاك اهالي شمال اروپا بود و با 

 شرایط آن منطقه جور نبود. تعدادی

از زنان شكوفه های زیبای سیب را روی موهایشان گذاشته بودند، ولي اغلب شكوفه ها پر از گرد و 

 خاك و پژمرده به نظر مي

علوم بود که آن عده با پشت سر گذاشتن مسافتي طوالني و عبور از دامنه های کوهستان رسیدند. م

 آند و دشتهای رؤیایي منطقه با
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قطار، به آنجا رسیده اند و هنوز فرصتي به دست نیاورده اند که لباسهایشان را عوض کنند و پوشاکي 

 متناسب با آب و هوای منطقه

 .و مورد استفاده قرار دهندکاراییب از چمدانهایشان در آورند 

در میدان شلوغ و پرهیاهوی بندر که به عنوان بازار نیز کاربرد داشت، پیرمردی با قیافه ای درهم که 

 جوجه هایي را در جیب کت

بلندی که بر تن داشت گذاشته بود، جلو مي آمد. معلوم بود که آن کت را از کسي گرفته که از خودش 

 بلند قامت تر و درشت تر

وده است. پیرمرد پس از رسیدن به خط ساحلي ، کالهش را روی لبه کشتي گذاشت تا هر کس مایل ب

 باشد، بتواند مقداری پول به

عنوان صدقه در آن بیندازد. سپس تعدادی جوجه از جیبهایش درآورد. انگار جوجه ها در دستهایش 

 تكثیر مي شدند. لحظاتي بعد،

به این طرف و آن طرف حرکت کردند. مسافراني که در حال همه جوجه ها روی عرشه پخش شدند و 

 ورود به کشتي بودند،

 .ناآگاهانه پایشان را روی حیوانات مي گذاشتند و له مي کردند

فرمینا دازا از جنبه ی دیگری به موضوع مي نگریست. احساس مي کرد تنها به خاطر او چنین صحنه 

 ای را ترتیب داده اند. چنان

ود که نفهمید چه موقعي مسافران برای سوار شدن به کشتي باز گشته اند، در میان سرگرم تماشا ب

 سرنشینان جدید، کساني را دید

که به نظرش آشنا آمدند و پس از اندکي دقت، متوجه شد در مراسم خاکسپاری و سالگرد درگذشت 

 شوهرش، به خانه اش آمده و

 .کابین رفت و در آنجا پنهان شد تسلیت گفته بودند. با مشاهده آنان، بالفاصله به

لحظاتي بعد، فلورنتینو آریزا پس از ورود به کابین، دریافت که فرمینا دازا بسیار ناراحت و نگران 

 است. معلوم شد که زن حاضر

است بمیرد، ولي دوستان و آشنایان سابق را که مي دانستند او همسر دکتر خوونال اوربینو بوده 

 آشفتگي است، نبیند. چنان دچار

روحي بود که فلورنتینو آریزا مجبور شد قول بدهد کاری کند که نه تنها از دید مسافران پنهان بماند، 

 بلكه نیازی به زنداني شدن در
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 .داخل کابین نداشته باشد

برای صرف ناهار، به سالن اختصاصي رفتند . فلورنتینو در همانجا به یاد آورد که ناخدای کشتي از 

 ر مشكلي شده بودمدتي پیش دچا

که قصد داشت در فرصتي مناسب، آن را با رییس شرکت در میان بگذارد. فلورنتینو همواره در چنین 

 :مواردی به ناخدا مي گفت

ـ لئوناکاسیاني مسؤول رسیدگي به مشكالت ناخدایان و ملوانان است و راه حل آنها را بهتر از من مي 

 .داند

اخدا و خواسته او، طفره مي رفت. در همان لحظه تصمیم گرفت ناخدا به این ترتیب از مواجه شدن با ن

 را به حضور بپذیرد و به مشكل

 .او گوش بدهد

ماجرا از این قرار بود که کشتیها در هنگام حرکت به سوی باالی رودخانه، عالوه بر سوار کردن 

 مسافر، بار هم مي زدند، ولي در

در حالي که مسافران، بر خالف این امر رفتار مي کردند،  هنگام بازگشت، چیزی با خود نمي آوردند،

 یعني با دست خالي مي رفتند و

 :با چمدانهای پر باز مي گشتند. بنابراین ناخدا چنین گفت

 !ـ مزیت حمل بار این است که کرایه بیشتری مي گیریم و مجبور نیستیم به کاالها غذا بدهیم

فهمید و حوصله اش سر مي رفت ، و در ضمن اشتهایي برای  فرمینا دازا که از سخنان آنان چیزی نمي

 خوردن غذا نداشت، با آنچه

در بشقاب در برابرش گذاشته بودند، بازی مي کرد. توجه زن هنگامي جلب شد که فلورنتینو آریزا، 

 موضوع نگران کننده و اصلي را

 .مطرح کرد

یم که یك کشتي در مسیر بازگشت، نه ـ راستي ناخدا ، به من بگو ببینم، آیا مي توانیم فرض کن

 مسافر داشته باشد، نه بار، و نه در

 جایي توقف کند؟

 :ناخدا پاسخ داد

 !ـ بله، ولي تنها در فرض، نه در واقعیت

 ـ چرا؟
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ـ چون شرکت کشتیراني رودخانه ای تعهداتي دارد که شما بهتر از هر کس دیگری مي دانید. از جمله 

 قراردادهایي به منظور حمل

مسافر و بار و همچنین بسته های پستي که غیر قابل فسخ به حساب مي آیند و تنها زماني مي توان 

 این قراردادها را نادیده انگاشت

که امری غیر قابل اجتناب و غیر منتظره پیش بیاید. مثل شیوع بیماری وبا، در این حالت، کشتي باید 

 پرچم زردرنگي را بیاویزد و

 .ه حرکت ادامه بدهدبدون مسافر و بار ب

البته ناخدا ساماریتانو به دالیلي قصد داشت سفر بازگشت را بدون حمل مسافر و بار انجام دهد. یكي 

 از آنها مشاهده چند بیمار مبتال

به وبا در میان راه بود. هر چند مقامات محلي، پزشكان را وادار ساختند جواز دفن مردگان را تحت 

 ي صادرعنوان ابتال به اسهال خون

کنند، ولي تقریباً همه مي دانستند آنها بر اثر ابتال به بیماری وبا در گذشته اند. پرچم زردرنگ در 

 موارد دیگری هم مورد استفاده

قرار گرفته بود. مثالً به منظور فرار از پرداخت مالیات و عوارض؛ اجتناب از سوار کردن یك فرد خاص؛ 

 گریز از بازرسي های بي

 .ایر رویدادهای غیر قانونيهنگام؛ یا س

فلورنتینو آریزا با شنیدن این سخنان به اندازه ای خوشحال شد که دست فرمینا دازا را از زیر میز 

 :گرفت و گفت

 .ـ خوب، حاال که چنین راههایي وجود دارد، بهتر است از آنها به بهترین نحو استفاده کنیم

 :چیز را فهمید. لبخندی زد و پاسخ دادناخدا نخست دچار شگفتي شد، ولي بالفاصله همه 

ـ فرمانده این کشتي من هستم و فرمانده همه کشتیها هم شما هستید. اگر در تصمیمي که مي 

 خواهید بگیرید، جدی هستید،

 .دستوری کتبي بنویسید، تا بالفاصله حرکت کنیم

کرد. علیرغم اطالعیه  فلورنتینو آریزا که واقعاً تصمیمي جدی داشت، فرمان حرکت را نوشت و امضا

 های امیدبخشي که از سوی

مقامات محلي و گاهي بهداشتي صادر مي شد، تقریباً همه مي دانستند که بیماری وبا همچنان 

 مهارنشدني است و پیوسته قرباني مي
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گیرد. بنابراین مشكلي در این رابطه وجود نداشت. از نظر محموله های پستي و غیره نیز مي 

 را به کشتي دیگری منتقلتوانستند همه 

کنند. در مورد مسافران هم چاره کار، آسان بود. نقص فني کشتي بهانه خوبي برای پیاده کردن آنها 

 .به حساب مي آمد

به کشتي » وفاداری جدید « صبح روز بعد، همه مسافران، همراه با محموله های موجود در کشتي 

 دیگری متعلق به شرکتي متفاوت

فلورنتینو آریزا معتقد بود که اگر این ترفندهای غیر اخالقي و غیر قانوني در همه موارد  انتقال یافتند.

 به کار مي روند، دلیلي ندارد

 ...که در مورد عشق، استثنا قائل شوند

تنها درخواست ناخدا این بود که برای سوار کردن مسافری ویژه، در بندر ناره توقف کنند. این ...

 تا پایان سفر، مسافر ویژه قرار بود

 .همدم ناخدا باشد. بله، او هم مثل سایر مردان، عشقي پنهاني داشت

سپیده دم روز بعد، بدون داشتن مسافر یا بار و در حالي که » وفاداری جدید « به این ترتیب کشتي 

 پرچمي زردرنگ بر باالی دکل

غروب خورشید، در بندر ناره، اصلي آن برافراشته شده بود، لنگر برداشت و به حرکت درآمد. پیش از 

 زني سوار بر کشتي شد که

قامتش بلندتر و اندامش درشت تر از ناخدا بود. هر چند زیبایي خاصي داشت، ولي اگر برایش ریش 

 مي گذاشتند، بدون تردید به

مي نامید. او » زن وحشي من « استخدام سیرك در مي آمد. نامش زنایدانه وس بود، ولي ناخدا او را 

 ت دیرینه ناخدا به شمار ميدوس

آمد و معموالً در سفرهای ناخدا در بندری سوار و در بندر دیگری پیاده مي شد. زنایدانه وس شادی و 

 .نشاط را به عرشه آورد

درست همان جایي سوار شد که نیم قرن پیش ، فلورنتینو آریزا شاهد پیاده شدن و رفتن رزالیا بود. 

 ااین خاطره هم با ورود زناید

 .زنده شد

در ساحل، قطار انویگادو به سختي از محلي باال مي رفت که زماني گذرگاه قاطران به حساب مي آمد. 

 باران گرمسیری تندی هم در
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همان لحظات آغاز شد که تا پایان سفر، غیر از دقایقي کوتاه که قطع مي شد، پیوسته مي بارید. البته 

 سرنشینان کشتي هیچ اهمیتي به

 .دند. آنها تنها به لحظات خوشي که در عرشه داشتند، مي اندیشیدندآن نمي دا

فرمینا دازا همان شب به آشپزخانه کشتي رفت و در میان استقبال و شادی آشپز و ملوانان، برایشان 

 غذای خوشمزه ای درست کرد

 .نامید» خوراك بادمجان عشق « که فلورنتینو آریزا آن را 

یزا در طول روز ورق بازی مي کردند و به اندازه ای خوراکیهای مختلف مي فرمینا دازا و فلورنتینو آر

 خوردند که به مرز انفجار مي

رسیدند. پس از صرف ناهار به خواب نیمروزی فرو مي رفتند که به جای استراحت، معموالً فرسودگي 

 و خستگي برایشان به ارمغان

زندگان، آهنگهای شادی مي نواختند و مي آورد. بالفاصله پس از غروب خورشید نیز گروه نوا

 سرنشینان مشروب مي نوشیدند و

کباب ماهي آزاد مي خوردند، این کار را تا زماني ادامه مي دادند که دیگر واقعاً گنجایش معده شان به 

 .انتها مي رسید

بهای مسافت به سرعت پیموده مي شد، زیرا هم جریان آب رودخانه و هم باد، موافق بود و ورود سیال

 متعدد به رودخانه ، به حرکت

آب سرعت مي بخشید. در تمام مدت مسافرت، باران به شدت مي بارید. در بعضي از روستاها، به 

 محض مشاهده کشتي و پرچمي

که بر فراز آن در اهتزاز بود، به منظور اظهار همدردی و امیدواری برای سالمتي سرنشینان آن، توپ 

 ایدر مي کردند. ناخدا نیز بر

 «سپاسگزاری ، سوت کشتي را به گونه ای اندوهبار به صدا در مي آورد. همه کشتیهایي که از کنار 

 مي گذشتند،» وفاداری جدید 

بدون توجه به اینكه به کدام شرکت تعلق دارد، سوت مي کشیدند و ابراز همدردی مي کردند. کشتي 

 در بندر ماگانگه توقف کرد تا

 .ر تهیه کنندهیزم کافي برای ادامه سف

فرمینا دازا با شنیدن صدای سوت کشتي، اندکي ناراحت شد، ولي پس از دو روز نوشیدن مشروب، 

 ناگهان دریافت که با هر دو
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گوشش به خوبي مي شنود، در ضمن متوجه شد که رایحه گلهای رز را بسیار بهتر از روزهای پیش 

 استشمام مي کند و انگار نغمه

وشتری دارد. همچنین صدای یك گاو دریایي را شنید. انگار خداوند آن سرایي پرندگان، نوای خ

 حیوان را دوباره خلق کرده بود تا

صدایش را به گوش فرمینا دازا برساند. ناخدا هم صدای حیوان را شنید و کشتي را به سوی ساحل 

 راند. سرنشینان کشتي گاو دریایي

 .ودرا دیدند که بچه اش را میان باله هایش گرفته ب

فرمینا دازا و فلورنتینو آریزا نمي دانستند تا چه اندازه خوب یكدیگر را درك مي کنند. زن برای 

 .تنقیه کردن، به مرد کمك مي کرد

هر روز صبح، زودتر بر مي خاست تا دندانهای مصنوعي او را که شبها از دهان بیرون مي آورد و در 

 لیوان آب مي گذاشت، تمیز و

ن حال، مشكل عینك مطالعه فرمینا نیز حل شد، زیرا برای دوختن یا مطالعه کردن، آماده کند. در عی

 از عینك فلورنتینو استفاده مي

کرد. روزی پیرمرد را در حال دوختن دکمه پیراهنش دید. شتابان پیش رفت و دکمه را گرفت تا خود 

 بدوزد. در نتیجه به فلورنتینو

زن دارد، یكي برای عشق ورزیدن، و دیگری برای دوختن. به آریزا فرصت نداد تا بگوید نیاز به دو 

 جای این خدمات، تنها یك

 .انتظار از فلورنتینو داشت، اینكه گاهي به پشتش بادکش بیندازد

فلورنتینو آریزا ، با گرفتن ویولن یكي از نوازندگان و نواختن آهنگهای قدیمي، خاطرات دوران خوش 

 گذشته را زنده کرد. برای

ن سرناد الهه تاجدار، تنها به نصف روز تمرین نیاز داشت. سپس این آهنگ را به اندازه ای تكرار نواخت

 کرد که سایر سرنشینان با

 .احترام از او خواستند دیگر ننوازد

آن شب فرمینا دازا برای نخستین بار در طول زندگي، ناگهان با چشماني اشكبار از خواب پرید. اندوه 

 از یادآوریاو نه از خشم، که 

قتل همان زن و مرد سالخورده در قایق بود که با پاروی قایقران کشته شده بودند. ولي پس از بیدار 

 شدن، رؤیاهای دیگر به
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سراغش آمدند که دیگر دلگیر کننده نبودند. از جمله اینكه شاید سفر به پاریس همراه با فلورنتینو 

 آریزا موجب شود دیگر آن شهر

منطقه دنیا به حساب نیاورد. همچنین سفرهای جنون آمیز دیگری بدون همراه  را غم انگیزترین

 داشتن بار و چمدانهای بزرگ و

 !...دست و پا گیر و بدون رعایت تشریفات خسته کننده و بیهوده... سفرهای عشق

شب پیش از ورود به مقصد، مهماني و جشن باشكوهي در کشتي برگزار شد که همراه با استفاده از 

 لهای کاغذی تزییني و روشنگ

کردن چراغهای رنگارنگ بود. با آغاز شب، هوا صاف شد و دیگر باران نبارید. ناخدا و زنایدا در حالي 

 که یكدیگر را محكم در

آغوش گرفته بودند، نخستین دور رقص را با ریتم بولرو آغاز کردند که در آن زمان، همه قلبها را به 

 .تپش در مي آورد

آریزا به خود جرأت داد تا از فرمینا دازا درخواست کند با هم برقصند، ولي زن نپذیرفت. با  فلورنتینو

 این حال در لحظاتي که ناخدا و

زن وحشي در اوج رقصیدن بودند، او هم بي اختیار در همان حالت نشسته، مي رقصید. فرمینا آن 

 شب باز هم به اندازه ای مشروب

ن کمك از پله ها باال و پایین برود. بعد هم دچار همان حالت حمله خورد که دیگر نمي توانست بدو

 خنده شد که سرانجام آن گریه

 .ای بود که همه حاضران را به وحشت انداخت

پس از رفتن به داخل کابین، به تدریج حالش خوب شد و همراه با فلورنتینو آریزا، لذتبخش ترین 

 خاطره سفر را که عشقبازی

کردند. بر خالف تصور ناخدا و زنایدا، رفتار آنان، تصویر دو فرد تازه به هم رسیده،  آرامي بود، تجربه

 یا عاشق و معشوقي را که

مدت زیادی از یكدیگر دور بوده اند تداعي نمي کرد، بلكه انگار از نقش بازیگران زندگي سخت و 

 دشوار زناشویي بیرون آمده و

آنها در سكوت در کنار یكدیگر چنان زندگي مي کردند مستقیماً به قلب قلمرو عشق رسیده بودند. 

 که انگار زوجي سالخورده و

ازدواج کرده هستند و زندگي آرامي را تجربه مي کنند. زوجي فراتر از هوی و هوس، فراتر از خواسته 
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 های حیواني، فراتر از

دو به اندازه کافي در فریبندگي ظاهری، و فراتر از اغفال و تصورات واهي در سرزمین عشق. انگار هر 

 کنار هم زندگي کرده بودند و

مي دانستند عشق همیشه و در همه جا، عشق است و هر چه به پایان عمر نزدیك مي شوند، این 

 .عشق پایدارتر خواهد شد

هر دو در ساعت دو بامداد از خواب بیدار شدند. همچنان رایحه مشروب از فرمینا دازا به مشام مي 

 .مي کرد رسید و سرش درد

قلبش از این اندیشه که مبادا دکتر خوونال اوربینو بازگشته باشد ، گرفته بود. دکتر چاقتر و جوانتر از 

 زماني به نظر مي رسید که از

درخت انبه سقوط کرد. انگار روی صندلي گهواره ای نشسته بود و در انتظار رسیدن فرمینا به سر مي 

 برد . البته زن به اندازه کافي

یار بود که متوجه شود این تخیالت نه به دلیل نوشیدن مشروب ، که به خاطر بازگشت از هوش

 .مسافرت رودخانه ای است 

 :زمزمه کرد 

 !درست مثل مردن است‐

فلورنتینو آزیرا با شنیدن این سخن ، شگتزده شد ، زیرا تصور میكرد که زن افكار او را خوانده است . 

 از آغاز سفر بازگشت ، لحظه

ی از آن اندیشه غافل نبود که زیستن در هیچ خانه ای غیر از کابین و غذا خوردن در هیچ مكاني ا

 غیر از سالن کشتي یا حتي زندگي

کردن به هر روشي جز آنچه در این چند روز انجام داده بودند ، درست مثل مردن است و دوری از 

 یكدیگر ، جز مرگ چیزی

لورنتینو آزیرا دیگر نتوانست بخوابد. بنابریان همان طور به پشت برایشان به ارمغان نخواهد آورد. ف

 روی تخت دراز کشید و

دستهایش را زیر سرش گذاشت . لحظه ای به یاد اَمه ریكو ویكیونا افتاد و دچار اندوه شد. دیگر 

 .نتوانست از واقعیت بگریزد 

ه اشكهایش خشكید. در همان بالفاصله برخاست و به دستشویي رفت . به اندازه ای گریست که چشم

 حال شهامت یافت تا اقرار کند
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 .که دخترك را خیلي دوست داشته است 

کشتي راه .دقایقي بعد ، به مقصد نزدیك شدند . لباسهایش را تعویض کردند و از کابین بیرون آمدند 

 های باریك رودخانه را پشت

ی کشتي های غرق شده و سكوهای نفتي به آرامي بقایا .سر گذاشته و در حال عبور از مرداب بود 

 خلیج را دور مي زد و پیش مي

رفت . پنج شنبه آفتابي آغاز شده بود . انوار طالیي خورشید ، گنبدهای طالیي کلیساها و قصر 

 . شاهزاده را پرشكوه جلوه مي داد

ری وبا ترش بیمافرمینا دازا که به نرده های عرشه تكیه داده بود ، نمي توانست بوی تعفن ناشي از گس

 را تحمل کند . ساختمان های

بلند و برج مانند افراد نو کیسه و متكبر برایش قابل تحمل نبود و وحشت از ادامه ی زندگي واقعي 

 بدنش را مي لرزاند. نه او حرف

 .مي زد و نه فلورنتینو ازیرا ، هر چند نمي خواستند بدون مبارزه تسلیم شوند 

ذا خوری رفتند و او را به اندازه ای آشفته و نگران یافتند که هیچ شباهتي به سراغ ناخدا در سالن غ

 با ویژگي های تمیز و مرتب

سابق نداشت . صورتش را اصالح نكرده و چشمانش به دلیل بي خوابي ، قرمز شده بود . از لباسهایش 

 بوی مشروب به مشام مي

 .ب بود رسید و در موقع حرف زدن اروغ مي زد . زنایدا هنوز خوا

در حال خوردن صبحانه بودند که قایقي متعلق به وزارت بهداشت ، دستور توقف کشتي را صادر کرد 

 . ناخدا روی عرشه رفت و با

صدای بلند به پرسشهای ماموران مسلح قایق ، پاسخ داد . آنها مي پرسیدند چه نوع بیماری در 

 کشتي شیوع یافته ، تعداد مسافران

ماران چند نفر و امكان شیوع بیماری تا چه حد است . ناخدا پاسخ داد سه مسافر چند نفر ، تعداد بی

 دارند که طبق برنامه در الدورادا

سوار شده اند و هر سه نفر مبتال به وبا هستند ، ولي در انزوای کامل به سر مي برند و بیست و هفت 

 نفر ملوان و کارکنان کشتي ،

 .تماسي با آنها نداشته اند 

ده قایق قانع نشد و به آنها دستور داد خلیج را ترك کنند و در آبهای مرداب تا ساعت دو بعد از فرمان
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 ظهر منتظر بمانند تا مكاتبات

معمول با مسئولین قرنطینه انجام و تصمیمات مقتضي اتخاذ گردد . ناخدا صدایي از خود در آورد و با 

 حرکت دست به سكاندار فرمان

 .مرداب برود  داد دور بزند و به طرف

فرمینا دازا و فلورنتینا آزیرا که همچنان بر سر میز نشسته بودند ، حرف های رد و بدل شده را به 

 خوبي مي شنیدند ، ناخدا با

خونسردی بر سر میز نشست و به خوردن صبحانه ادامه داد. انگار اهمیتي به رویدادهای شكل گرفته 

 اخالق و رفتار تند و.نمي داد 

ه او که به شهرت سایر ناخداهای کشتي های رودخانه ای لطمه مي زد ، کامال مشهود بود . بي ادبان

 چهار تخم مرغ برایش در ظرفي

نیمرو کرده و بر سر میز گذاشته بودند. ابتدا آن را چند قسمت کرد و هر تكه را با مقداری سبزی به 

 دهان گذاشت و با ولع شروع

ورنتینو ازیرا همچنان بر سر میز ساکت و آرام نشسته بودند و به جویدن کرد . فرمینا دازا و فل

 همچون دانش آموزاني که منتظر

شنیدن نتیجه امتحانات از معلم هستند ، به ناخدا خیره مي نگریستند. در هنگام گفتگوی او با 

 فرمانده قایق گشتي ، هیچ حرفي نزدند

ولي تپش قلب و .و چه بر سرشان خواهد آمد  و در واقع نمي دانستند ماجرا چگونه ادامه خواهد یافت

 متورم شدن رگ های شقیقه

 .ناخدا نشان مي داد که به آنها مي اندیشد 

در همان زمان که تخم مرغ های نیمرو شده ، سبزی و یك قوری قهوه از دهان نا خدا پایین مي رفت ، 

 کشتي به آرامي و در حالیكه

وارد مرداب شد . نیلوفرهای آبي با برگ های بزرگ به  آتشدان و دیگ های بخار آن خاموش بود ،

 شكل قلب ، روی آب را

پوشانده بودند. انواع ماهي های مرده بر اثر انفجار دینامیت توسط ماهیگیران ، سطح آب را رنگین 

 پرندگان آبي و.نشان مي دادند 

سیم منطقه کارائیب به خاکي ، در آسمان پرواز مي کردند و هیاهوی بسیاری راه انداخته بودند. ن

 آرامي مي وزید و از پنجره کابین ها
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 .به درون مي رفت 

نغمه سرایي پرندگان ، فرمینا داز ارا به هیجان در آورده بود . دهانه گل آلود رودخانه بزرگ ماگدالنا 

 در سمت راست او ، تا انتهای

رای پاك کردن دور لبانش ، پارچه رو دنیا امتداد داشت. ناخدا پس از اینكه صبحانه اش را تمام کرد ، ب

 میزی را مورد استفاده قرار

داد . سپس با خشم فراوات با خودش شروع به حرف زدن کرد و سخناني زشت و مبتذل به زبان آورد 

 که آبروی همه ناخداها را زیر

 .سوال مي برد. مي دانست از پیامدهای ناگوار نصب پرچم زرد ، مصون نخواهد ماند 

نو آزیرا بدون اینكه چشم بر هم بزند ، به حرفهای ناخدا گوش داد . سپس از پنجره سالن به فلورنتی

 قطب نمای بزرگ ، به افق

 .روشن ، به آسمان بدون ابر ماه دسامبر و به آبهایي نگریست که برای کشتیراني ابدی آماده بودند

 :به ناخدا گفت

 .برگردیم از همان راهي که آمده ایم  بهتر است راهمان را ادامه بدهیم و به الدورادو‐

فرمینا دازا احساس کرد صدای مرد بسیار شبیه به دوران گذشته شده است . صدایي تبرك یافته از 

 اقتدار روح القدس . به شدت

هیجانزده شد. به چهره ناخدا نگریست و در انتظار واکنش او ماند . تصمیم فرمانده کشتي مي توانسا 

 ه ای شود کهموجب رهایي از تل

 در ان گرفتار شده بود

. 

ناخدا نمي توانست فرمینا دازا را ببیند ، زیرا چنان از نیروی الهام بخش فلورنتینو آزیرا دچار شگفتي 

 شده و مبهوت مانده بود که جز

 او ، به فرد دیگری توجه نداشت . با لحني خشك و آرام پرسید

 حرفي که مي زنید جدی است ؟‐

 :‐داد فلورنتینو پاسخ

 .از لحظه ای که به دنیا آمده ام ، هرگز تا این حد جدی نبوده ام. روی حرفم ایستاده ام 

در آن لحظه ناخدا نگاهي به چهره فرمینا دازا انداخت و روی مژگان زن ، نخستین درخشش 

 شبنمهای زمستاني را مشاهده کرد. به
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ورانه را در چهره اش دید . خیلي دیر فلورنتینو آزیرا نگریست و نیروز شكست ناپذیر و عشق مته

 زندگي است که« متوجه شد که 

 ...«حد و مرزی ندارد و نه مرگ 

 :باز هم با حیرت فراوان پرسید

 تا چه زماني مي توانیم به این آمدن و رفتن ادامه بدهیم ؟‐

 .دانست فلورنتینو آزیرا پرسش این پاسخ را از پنجاه و سه سال و نه ماه و چهارده روز پیش مي

 :گفت

 ...!تا ابد ‐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشكر از نگاه زی»
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 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

 این لینکبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.
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