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منتشر ) اسپانيولـی ( به زبان اصلـی  ١٩٩٢در سال"   مسافران غريب  "ناِم  يی به ست كه ماركـز در مجموعه يی ارواِح آگوست يكی از دوازده قصـّه
من اين . بوسيله انتشارات پنگوئن در شمال آمريكا منتشر شده است ١٩٩٣به انگليسی برگردانده ودر سال "   ايدت گروسمن"  كرد؛ اين كتاب را خانم 

اين را ھم البته بھتر است اضافه كنم كه اگر اين قصـّه قبالً به فارسی برگردانده شده .  ھمين.  كردم  اش ، از آن لذت بردم و ترجمه داستان را خواندم
 . اطالعم ، من بی است

 ١٩٩۶تابستان   .ك . ص
 

ی  كرديم كه ميگل اُتروسيلوا نويسنده  از دوساعت صرف يافتِن قصِر رنسانس  بيش.  رسيديم"  آِرتــزو "كمی به ظھر مانده به 

ھای داغ و شلوِغ  شنبه يكی از يك.  خريده بود ، آلـی از مناطِق روستايی توسكان قرار داشت ی ايده را كه در نقطهونزوئاليی آن 

از چندين   پس.  شد ھا پر از توريست بودند و به راحتی كسی كه آن دور و برھا را بشناسد يافت نمی خيابان.  اوايِل آگوست بود

، گرفته و از شھر  سرْو كاری شده بود  اش عالمتی را كه اطراف ی بی و جاده  ان رفتيمم طرِف ماشين تالِش به درد نخور به

 .  خارج شديم

از خداحافظی پرسيد كه آيا شب را در قصر   او پيش.  قصر را به ما داد  چراند با دقّت آدرس پيرزنی كه در آن حوالـی غاز می

 . مان بود چه قصد اصلی ، آن رويم جا می به آن خواھيم گذراند و ما پاسخ داديم كه تنھا برای ناھار

 "  . اند كه ارواح آن خانه را اشغال كرده ، چون تـر به: "  پيرزن گفت

ی مالقاِت  ، از ايده  ساله ساله و ھفت نه   ، امـّا دو پسرمان.  ی او خنديديم ھمسرم و من كه به ارواح اعتقادی نداريم به ساده لوحی

 .        جان زده شدندنزديك با يك روح ھي

نشدنی انتظارمان را   يی خوب بود با ناھاری فراموش ، غذاشناسی باسليقه  و نويسنده نواز تـروسيلـوا كه ميزبانی مھمان ميگل اُ 

ناك نبود و اگر ھم  ؛ ظاھر آن ترس چون دير رسيده بوديم قبل از ناھار فرصت گشتِن در قصر را پيدا نكرديم .  كشيد می

 .  ، برطرف شد ، از تراِس پُر گلی كه در آن ناھار خورديم انداِز كامِل شھر يی داشتيم با ديدن چشم هشور دل

،  زحمت برای نود ھزار نفر جا داشت ھای پر از خانه كه به نام روی آن تپه ی صاحب ھمه آدِم نابغه شد باور كنی آن مشكل می 

  ترين ؛ بزرگ بسيار بودند  تر ھم در آرتـزو ھا نامی از آن  : " گفت  اش ی كارائيبی طبعی تروسيلوا با شوخ ُميگل ا.  اند متولد شده

 "  . ھا لـوُدويـكو بود ی آن ھمه

.  كه با خون دل اين قصر را ساخته بود ، كسی جوی كبير ھنرپرور و جنگ .   ھيچ شھرتی ، بی لـوُدويـكو:   طور درست ھمين

و از مرگِ   آورش كراِن لـوُدويـكو گفت و از عشِق رنج او از قدرت بی.  حرف زد  اش ربارهكه ميگل تمام وقِت ناھار را د كسی

خوابی كه درست چند  را روی تخت  اش و با كارد معشوقه  يی گفت كه لـوُدويـكو جنوِن عشق گرفته بود از لحظه.  اش دردناك

تّكه  را به جاِن خود انداخت تا اورا تّكه  اش وی و جنگندهھای ق و بعد سگ  ، كشت  بازی كرده بودند از آن عشق  ی پيش لحظه



كند تا در برزِخ  می  رود و تالش ی خانه راه می از نيمه شب روِح لـوُدويـكو در تاريكا  ميگل با لحنی جّدی گفت كه پس.  كنند

 . بيابد  آرامش  اش عشق

ھای  ، داستاِن ميگل از جمله قّصه دغدغه ی پـُر ودلـی بی ه، با معد ، امـّا در روشنای روز گير بود قصر واقعاً وسيع و دل

 .  گفت می  اش رسيد كه او برای سرگرمی ميھمانان شماری به نظر می بی

ی ھشتاد و دو اتاق كه ھريك به نحوی توسِط صاحباِن قبلـی قصر تزيين  ھيچ حسِّ بدی به ھمه ، بی از خواِب بعدازظھر  پس

پوشی از  با كف  ی اول را نوسازی كرده بود ودر آن اتاِق خواِب مدرنی ساخته بود سرتاسری طبقه ميگل.  شده بودند سر زديم

يی دوم كه در طوِل  طبقه.  جايی كه ما درا ن ناھار خورديم.   كننده ھای خيره سنگِ مرمر و حماِم سونا و تراسی مـملو از گل

ھای مختلف مبله  ھايی از دوران ھايی داشت كه با مبلمان ، اتاق ته بوداز ساير جاھای قصر مورد استفاده قرار گرف  ساليان بيش

، گويی زمان  داری شده بود ی آخر اتاقی را ديديم كه دست نحورده نگه در طبقه.  شده و به حاِل خود واگذاشته شده بودند

 . اتاِق خواِب لـوُدويـكو.  بيايد  كرده بود كه به ديدارش  فراموش

ی  ، بر روتختی ند يراق دوزی شده بود  ھای طاليی با حاشيه  يش ھا ، پرده در اتاق تختی قرار داشت.  دی عجيبی بو لحظه

يی با خاكستِر  شومينه.  ی لـوُدويـكو ِدلـَمـَه بسته بود ی قربانی شده ی معشوقه ھنوز خوِن خشكيده  انگيزش ی شگفت دوز گالبتون

ی رنگ  ، و در قابی طاليی پرتره در آن  ھای آماده  يی با سالح ، گنجه  دل شده بودسرد و آخرين تّكه چوبی كه در آن به سنگ ب

اين را نداشت كه   شانس  كه در زمان خويش  ، اثِر يكی از استاداِن نقاِش فلورانس ی غمگين و روغنی بود از يك شواليه

ی تازه بود كه فضای اتاق را  فرنگی قابِل انتظاِر توت از ھمه مرا تحت تأثير قرار داد بوی غيرِ   چه امـّا بيش آن.  شناخته شود

 . فرا گرفته بود

در   وقتی از گردش.  شب روشن است ٩گذرند و ھوا تا ساعت  در توسكان روزھای تابستان طوالنی ھستند و لحظات دير می

«   ير دال فرانسكا پی   »رنگِ  ھای آب شديداِر نقا ، ميگل امـّا اصرار داشت كه ما را به قصر فارغ شديم ساعت از پنج گذشته بود

 . در كليسای سان فرانچسكا ببرد

ھامان را برداريم دريافتيم كه ميز غذا  برای صرف قھوه در ميدانی زير درختان ميوه توقف كرديم و وقتی برگشتيم تا چمدان

 .  لذا برای شام مانديم.  كشد انتظارمان را می

يی را از آشپزخانه برداشتند و برای  ھا چراغ قّوه خورديم بچـّه ، شام می يی در آن ستاره كه زير آسمان كبود با تك ھنگامی

ھای وحشی را از  توانستيم تاخت و تاز اسب ، می از جايی كه سر ميز نشسته بوديم.  ی باال رفتند در تاريكی به طبقه  كاوش

.   زدند ھای تاريك لـوُدويـكو را صدا می و فريادھای شادی كه دراتاق،  ی باز و بسته شدِن درھا را ،  صدای ناله ھا بشنويم پـلّـه

شان كرد و ما نيز   تروسيلـوا نيز مشتاقانه حمايت ُميگل ا  . جا خوابيدن را عنوان كردند ی آن ی شريرانه ھا بودند كه ايده آن ھم

 . رودربايستی كرديم و نه نگفتيم

ھر دو اتاق .   ھا در اتاِق چسبيده به آن ی اول و بچه مسرم و من در اتاق خواِب طبقهھ.  ھا خوب خوابيديم واپسی ل رغِم د علی

دار اتاق  در حاِل خواب و بيداری بودم و شمردم كه ساعت پاندول.  ناك باشند مدرنيزه شده بودند و دليلـی نداشت كه ترس

،    خسته بوديم و سريع به خواِب عميقی فرو رفتيم . ھای پيرزِن غازچران به خاطرم آمد حرف.  پذيرايی دوازده ضربه نواخت

ی مـُو كه دور  ھای باالرونده نور شديد آفتاب از البالی درخت.  ساعت از ھفِت صبح گذشته بود كه بيدار شدم.   وقفه خوابی بی



باور   : " با خود گفتم.  ودور ب ، ھمسرم در دريای آراِم معصوميت غوطه در كنار من.  تابيد ، می و بِر پنجره را گرفته بودند

  ."   داشتن ارواح در اين زمانه احمقانه است

به سنگ   و آخرين تكه چوبِ   را ديدم با خاكستر سردش  و شومينه  ی تازه به خود آمدم در ھمين لحظه بر اثر بوی توت فرنگی

ی  ما در اتاق خواب طبقه.  نگريست از ورای سه قرن مارا می  اش طاليیی غمگين در قاِب  ی شواليه ، و پرتره اش  بدل شده

، روی  ھای گرد گرفته ؛ بلكه در اتاِق خواِب لـوُدويـكو زير سايبان و پرده ، نبوديم  شب در آن به خواب رفته بوديم اّول كه دی

 .   يی كه ھنوز از خون گرم بود خوابيده بوديم خواِب نفرين شده ھای تخت مالفه

 

     ـ تورنتو ١٩٩۶برگردان  

  
 


