نوشته ی گـابـريـلگـارسـيــامـاركـز
ارواح آگوســت
ِ
برگردان صـمـصـام كشـفـی
نام "مسافران غريب" در سال ١٩٩٢به زبان اصلـی ) اسپانيولـی ( منتشر
ارواح آگوست يكی از دوازده قصـّهيیست كه ماركـز در مجموعهيی به ِ
ِ
كرد؛ اين كتاب را خانم "ايدت گروسمن" به انگليسی برگردانده ودر سال  ١٩٩٣بوسيله انتشارات پنگوئن در شمال آمريكا منتشر شده است .من اين
داستان را خواندم ،از آن لذت بردم و ترجمهاش كردم .ھمين .اين را ھم البته بھتر است اضافه كنم كه اگر اين قصـّه قبالً به فارسی برگردانده شده
است ،من بیاطالعم.
ص.ك .تابستان ١٩٩۶

قصر رنسانس كرديم كه ميگل اُتروسيلوا نويسندهی
يافتن
آرتــزو" رسيديم .بيش از دوساعت صرف
ِ
ِ
كمی به ظھر مانده به " ِ
شلوغ
مناطق روستايی توسكان قرار داشت،خريده بود .يكی از يكشنبهھای داغ و
ونزوئاليی آن را كه در نقطهی ايدهآلـی از
ِ
ِ
اوايل آگوست بود .خيابانھا پر از توريست بودند و به راحتی كسی كه آن دور و برھا را بشناسد يافت نمیشد .پس از چندين
ِ
طرف ماشينمان رفتيم و جادهی بیعالمتی را كه اطرافاش سروْ كاری شده بود ،گرفته و از شھر
تالش به درد نخور به
ِ
ِ
خارج شديم.
پيرزنی كه در آن حوالـی غاز میچراند با دقّت آدرس قصر را به ما داد .او پيش از خداحافظی پرسيد كه آيا شب را در قصر
خواھيم گذراند و ما پاسخ داديم كه تنھا برای ناھار به آنجا میرويم ،آنچه قصد اصلیمان بود.
پيرزن گفت " :بهتـر ،چونكه ارواح آن خانه را اشغال كردهاند".
ت
ھمسرم و من كه به ارواح اعتقادی نداريم به ساده لوحیی او خنديديم .امـّا دو پسرمان،نهساله و ھفتساله ،از ايدهی مالقا ِ
نزديك با يك روح ھيجان زده شدند.
ميگل اُتـروسيلـوا كه ميزبانی مھماننواز ،غذاشناسی باسليقه و نويسندهيی خوب بود با ناھاری فراموش نشدنی انتظارمان را
گشتن در قصر را پيدا نكرديم ؛ ظاھر آن ترسناك نبود و اگر ھم
میكشيد .چون دير رسيده بوديم قبل از ناھار فرصت
ِ
تراس پُر گلی كه در آن ناھار خورديم ،برطرف شد.
كامل شھر ،از
انداز
ِ
ِ
دلشورهيی داشتيم با ديدن چشم ِ
آدم نابغهی صاحبنام روی آن تپهھای پر از خانه كه بهزحمت برای نود ھزار نفر جا داشت،
مشكل میشد باور كنی آنھمه ِ
متولد شدهاند .ميگل اُتروسيلوا با شوخطبعیی كارائيبیاش گفت" :از آنھا نامیتر ھم در آرتـزو بسيار بودند؛ بزرگترين
ھمهی آنھا لـودُويـكو بود".
درست ھمينطور :لـودُويـكو ،بیھيچ شھرتی .ھنرپرور و جنگجوی كبير ،كسیكه با خون دل اين قصر را ساخته بود.
كران لـودُويـكو گفت و از
ت ناھار را دربارهاش حرف زد .او از قدرت بی
عشق رنجآورش و از مرگِ
كسیكه ميگل تمام وق ِ
ِ
ِ
جنون عشق گرفته بود و با كارد معشوقهاش را روی تختخوابی كه درست چند
دردناكاش .از لحظهيی گفت كه لـودُويـكو
ِ
جان خود انداخت تا اورا ت ّكهت ّكه
لحظهی پيش از آن عشقبازی كرده بودند ،كشت و بعد سگھای قوی و جنگندهاش را به ِ

برزخ
روح لـودُويـكو در تاريكای خانه راه میرود و تالش میكند تا در
كنند .ميگل با لحنی ج ّدی گفت كه پس از نيمه شب
ِ
ِ
عشقاش آرامش بيابد.
داستان ميگل از جمله قصّهھای
قصر واقعا ً وسيع و دلگير بود ،امـّا در روشنای روز ،با معدهی پـُر ودلـی بیدغدغه،
ِ
بیشماری به نظر میرسيد كه او برای سرگرمی ميھماناناش میگفت.
صاحبان قبلـی قصر تزيين
توسط
ب بعدازظھر ،بیھيچ حسﱢ بدی به ھمهی ھشتاد و دو اتاق كه ھريك به نحوی
ِ
پس از خوا ِ
ِ
ب مدرنی ساخته بود با كفپوشی از
اتاق خوا ِ
شده بودند سر زديم .ميگل سرتاسری طبقهی اول را نوسازی كرده بود ودر آن ِ
طول
حمام سونا و تراسی مـملو از گلھای خيرهكننده .جايی كه ما درا ن ناھار خورديم .طبقهيی دوم كه در
سنگِ مرمر و
ِ
ِ
ساليان بيش از ساير جاھای قصر مورد استفاده قرار گرفته بود ،اتاقھايی داشت كه با مبلمانھايی از دورانھای مختلف مبله
حال خود واگذاشته شده بودند .در طبقهی آخر اتاقی را ديديم كه دست نحورده نگهداری شده بود ،گويی زمان
شده و به ِ
ب لـودُويـكو.
اتاق خوا ِ
فراموش كرده بود كه به ديدارش بيايدِ .
لحظهی عجيبی بود .در اتاق تختی قرار داشت ،پردهھايش با حاشيهھای طاليی يراق دوزی شده بودند ،بر روتختیی
خاكستر
خون خشكيدهی معشوقهی قربانی شدهی لـودُويـكو ِدلـَمـَه بسته بود .شومينهيی با
گالبتوندوزی شگفتانگيزش ھنوز
ِ
ِ
سرد و آخرين ت ّكه چوبی كه در آن به سنگ بدل شده بود ،گنجهيی با سالحھای آماده در آن ،و در قابی طاليی پرترهی رنگ
نقاش فلورانس كه در زمان خويش شانس اين را نداشت كه
استادان
اثر يكی از
ِ
ِ
و روغنی بود از يك شواليهی غمگينِ ،
انتظار توتفرنگیی تازه بود كه فضای اتاق را
قابل
غير ِ
ِ
شناخته شود .آنچه امـّا بيش از ھمه مرا تحت تأثير قرار داد بوی ِ
فرا گرفته بود.
در توسكان روزھای تابستان طوالنی ھستند و لحظات دير میگذرند و ھوا تا ساعت  ٩شب روشن است .وقتی از گردش در
ديدار نقاشھای آبرنگِ «پیير دال فرانسكا»
قصر فارغ شديم ساعت از پنج گذشته بود ،ميگل امـّا اصرار داشت كه ما را به
ِ
در كليسای سان فرانچسكا ببرد.
برای صرف قھوه در ميدانی زير درختان ميوه توقف كرديم و وقتی برگشتيم تا چمدانھامان را برداريم دريافتيم كه ميز غذا
انتظارمان را میكشد .لذا برای شام مانديم.
ھنگامیكه زير آسمان كبود با تك ستارهيی در آن ،شام میخورديم بچـّهھا چراغ قوّهيی را از آشپزخانه برداشتند و برای
كاوش در تاريكی به طبقهی باال رفتند .از جايی كه سر ميز نشسته بوديم ،میتوانستيم تاخت و تاز اسبھای وحشی را از
شدن درھا را ،و فريادھای شادی كه دراتاقھای تاريك لـودُويـكو را صدا میزدند.
پـلّـهھا بشنويم ،صدای نالهی باز و بسته
ِ
ھمآنھا بودند كه ايدهی شريرانهی آنجا خوابيدن را عنوان كردند .ميگل اُتروسيلـوا نيز مشتاقانه حمايتشان كرد و ما نيز
رودربايستی كرديم و نه نگفتيم.
اتاق چسبيده به آن .ھر دو اتاق
رغم دلواپسیھا خوب خوابيديم .ھمسرم و من در اتاق خوا ِ
علی ِ
ب طبقهی اول و بچهھا در ِ
حال خواب و بيداری بودم و شمردم كه ساعت پاندولدار اتاق
مدرنيزه شده بودند و دليلـی نداشت كه ترسناك باشند .در ِ
ب عميقی فرو رفتيم،
پذيرايی دوازده ضربه نواخت .حرفھای
پيرزن غازچران به خاطرم آمد .خسته بوديم و سريع به خوا ِ
ِ
ت صبح گذشته بود كه بيدار شدم .نور شديد آفتاب از البالی درختھای باالروندهی مـُو كه دور
خوابی بیوقفه .ساعت از ھف ِ

آرام معصوميت غوطهور بود .با خود گفتم" :باور
بر پنجره را گرفته بودند ،میتابيد .در كنار من ،ھمسرم در دريای ِ
و ِ
داشتن ارواح در اين زمانه احمقانه است".
ب به سنگ
در ھمين لحظه بر اثر بوی توت فرنگیی تازه به خود آمدم و شومينه را ديدم با خاكستر سردش و آخرين تكه چو ِ
ب طاليیاش از ورای سه قرن مارا مینگريست .ما در اتاق خواب طبقهی
بدل شدهاش ،و پرترهی شواليهی غمگين در قا ِ
ب لـودُويـكو زير سايبان و پردهھای گرد گرفته ،روی
اتاق خوا ِ
اوّل كه دیشب در آن به خواب رفته بوديم ،نبوديم ؛ بلكه در ِ
ب نفرين شدهيی كه ھنوز از خون گرم بود خوابيده بوديم.
مالفهھای تختخوا ِ
برگردان  ١٩٩۶ـ تورنتو

