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ترين زن   باقي مانده بود كه مهم1» انسيمو سانچز« شش ماه و يازده روز از عمر سناتور

ها  دهكده شب. آشنا شد» گلستان نايب السلطنه«با او در دهكدة . زندگيش را مالقات كرد

رسيد،  ترين گوشة صحرا مي نظر بيهوده ها بود و در روز روشن به هاي قاچاقچي پناهگاه كشتي

كه هرگز ممكن نبود كسي قدر دور از همه جا  رويش دريايي بود سوزان و ساكن و آن در روبه

حتي اسم دهكده نيز . جا كسي بتواند خط سرنوشت ديگري را تغيير بدهد تصور كند در آن

رسيد چون تنها گل سرخي كه در دهكده ديده شد همان شاخة گل  نظر يك شوخي مي به

 .جا آورد  آشنا شد به آن2»الئورا فارينا«سرخي بود كه سناتور سانچز، شبي كه با 

ناپذير  بار، اجتناب  آن دهكده كه در حوزة انتخاباتي واقع شده بود، هر چهار سال يكتوقف در

هاي پر از  سپس كاميون. هاي مملو از اثاثيه وارد شده بودند چرخه صبح آن روز سه. بود

اي قبل از ساعت  چند دقيقه. سرخپوستان براي تكميل گروه تظاهر كنندگان سر رسيدند

بازي و به دنبال راهنمايان كميته، اتوموبيل وزارتي، به رنگ   و آتشيازده، با صداي موسيقي

سناتور انسيمو سانچز، آرام و فارغ از زمان، داخل اتوموبيل خنك . فرنگي وارد شد شربت توت

بار او را لرزاند و  كه در ماشين را برايش باز كردند، هوايي آتش نشسته بود، ولي به محض آن

مرتبه خيس شد و به تنش چسبيد و خود را چندين سال پيرتر   يكپيراهن ابريشم طبيعي او

گذشت، با نمرات  در زندگي واقعي تازه چهل و دو سال از عمرش مي. و از هميشه تنهاتر يافت

. ، در رشتة مهندسي ذوب فلزات فارغ التحصيل شده بود3بسيار عالي، از دانشگاه گوتينگا

سيك التين كه بد ترجمه شده بودند چندان خوشش خواني بود، گر چه از آثار كال مرد كتاب

با زن آلماني بسيار زيبا ازدواج كرده و از او صاحب پنج فرزند شده بود، در خانوادة . آمد نمي

تر، تا اينكه سه ماه پيش، به او اخطار شد  او همه خوشبخت بودند و او نيز از همه خوشبخت
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 .كه در كريسمس آينده، براي هميشه خواهد مرد

اي  ساعت، در خانه شد، سناتور موفق شد، يك طور كه تظاهرات عمومي تدارك ديده مي همان

كه بخوابد، گل سرخي را  قبل از آن. كه جهت استراحتش در نظر گرفته شده بود، تنها بماند

پس از صرف . كه در عبور از صحراي سوزان، ترو تازه نگاه داشته بود، در ليواني آب گذاشت

هاي سرخ شده كه در بقية روز مكرراً  ژيم، براي جلوگيري از صدمات بزغالهناهار طبق ر

كشيدند، قبل از ساعت موعود، چندين شياف بخود فرو كرد تا آرامش قبل از  انتظارش را مي

سپس بادبزن برقي را كنار ننو قرار داد و در سايه روشن گل سرخ، پانزده . درد فرا برسد

جز پزشكان،  به. وانست چرتي بزند و به مرگ فكر نكنددقيقه دراز كشيد، به سختي ت

تصميم گرفته بود به تنهايي . دانست كه حتي روز مرگ او نيز تعيين شده است كس نمي هيچ

 . خاطر شرم خاطر غرور، بلكه به گونه تغييري در زندگي، نه به بدون هيچ. راز خود را تحمل كند

و جمعيت ظاهر شد، كامالً بر اعصاب خود مسلط ازظهر بار ديگر جل هنگامي كه ساعت سه بعد

هاي نقاشي  استراحت كرده و تميز، شلواري از كتان به پا داشت و پيراهني با گل. شده بود

حال  با اين. كرد هاي مسكن، ديگر احساس درد هم نمي شده، پوشيده بود و با مصرف قرص

قتي از سكوي خطابه باال رفت، كرد، چون و تصور مرگ، خصمانه تر از آن بود كه او خيال مي

دادند تا سعادت و افتخار دست دادن با او نصيبشان شود،  نسبت به كساني كه بقيه را هل مي

اي كه به زور  پوستان پابرهنه احساس تحقير كرد و مثل گذشته نتوانست با ديدن سرخ

حركت دست، با . آوردند، احساس رقتي بكند داشتند طاقت بازوهاي گچي ميدان عقيم را مي

نگاهش بسوي . زدن را ساكت كرد سپس بدون حركت شروع كرد به صحبت كردن صداي كف

صداي آرام و عميقش همانند آب آرام دريا بود . كشيد خيره مانده بود دريا كه آه هاي داغ مي

ولي نطقي را كه حفظ كرده بود براي گفتن حقيقت نبود بلكه از چهارمين كتاب تأمالت 

 .  اقتباس شده بود4»يوسماركوس اورل«

ما، . ايم تا طبيعت را شكست دهيم جا آمده ما به اين: طور شروع كرد بر خالف عقيدة خود اين

عدالتي،  هاي پروردگار در اين عصر تشنگي و بي بيش از اين، در زمرة مطرودين وطن، يتيم

خواهيم بود، بزرگ ها، كسان ديگري  بله، آقايان و خانم. تبعيدشدگان زمين خود نخواهيم بود

كرد، همراهانش مشت  طور كه او سخنراني مي همان. طور بود شيوة كارش اين. و سعادتمند

طرف  ها پرواز كرده به پاشيدند و پرندگان مصنوعي از روي تخته مشت پرندة كاغذي به هوا مي

أتر هايي مناسب دكور ت چرخه ها، درخت اي از سه حال، عده در همان. رفتند دريا پيش مي

زار  ها را پشت سر جمعيت در زمين نمك هايش از نمد بود و آن كشيدند كه برگ بيرون مي

هاي كاذب با آجرهاي قرمز و  عاقبت يك نماي مقوايي بزرگ را باال بردند كه خانه. كاشتند مي

 . هاي محقر زندگي واقعي را پوشاندند اي داشت و با آن، روي زاغه هاي شيشه پنجره

ها مهلت دهد كه  ود را طوالني كرد، قطعاتي به زبان التين گفت تا به آنسناتور نطق خ

هايي قابل  ساز داد و زمين هاي باران ها وعدة دستگاه به آن. دكورهاي دلقكانة او را نصب كنند
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هاي سعادت كه از زمين خشك،  حمل براي پرورش حيواناتي با گوشت خوردني، روغن

هنگامي كه ديد ساختمان جهان . روياند بنفشه ميها، گل  سبزيجات و از چوب پنجره

 .ساختگي او به پايان رسيده است، با انگشت به آن اشاره كرد

 .چنين خواهيم بود ببينيد، اين. چنين خواهيم بود ها، اين آقايان و خانم: فرياد كشيد

ور پيماي كاغذي داشت از پشت خانه ها عب يك كشتي اقيانوس. جمعيت سر خود را برگرداند

فقط خود سناتور متوجه شد . هاي آن شهر مصنوعي هم بلندتر بود كرد و از بلندترين خانه مي

طرف كشانده بودند،  طرف به آن را باز و بسته كرده و از اين كه دهكدة مقوايي نيز از بس آن

نلسون «. نمود انگيز مي حقير، گرد وخاكي و غم» گلستان نايب السلطنه«همانند دهكدة 

از ميان ننوي خود به نطق او گوش .  پس از دوازده سال، نرفت تا به سناتور سالم كند»فارينا

را بنا كرده  هاي خود آن هاي آن هنوز خيس بود و با دست اي كه گچ روي تيرك در خانه. كرد

 فرار كرده و 5از زندان كاينا. ها تكه تكه كرده بود بود، همان دستاني كه همسر اولش را با آن

يك زن . شده بود» گلستان نايب السلطنه«گناه وارد   يك كشتي پر از طوطي بيسوار بر

 گير آورده بود و از او صاحب دختري شده بود، او را 6»پاراماريبو«پوست زيبا كه از  سياه

كه به سرنوشت زن  آن چند وقت بعد، زن، به مرگ طبيعي درگذشت و بي. كرد همراهي مي

 بدنش در باغچة گل كلم او مدفون بود، بلكه او را تمام و كمال ديگر او گرفتار شود كه قطعات

دختر، رنگ پوست و زيبايي مادر و چشمان . با اسم هلنديش در قبرستان محلي دفن كردند

دانست كه دارد زيباترين زن جهان را بزرگ  زرد و مات پدر را به ارث برده بود و پدرش مي

 .هم بي دليل نبود كند و آن مي

رينا از وقتي كه در اولين حوزة انتخاباتي با سناتور انسيمو سانچز، آشنا شده بود به نلسون فا

اي دست و پا  او التماس كرده بود تا براي فرار از چنگ عدالت كمك كند تا بتواند شناسنامه

هاي او را نديده گرفته و تقاضايش را رد كرده  سناتور، مهربان ولي نفوذناپذير التماس. كند

آمد تقاضاي خود را به  هاي سال تسليم نشد و هر بار فرصتي پيش مي سون فارينا سالنل. بود

كه آن مرتبه در  طوري به. ولي هر بار، همان جواب را شنيده بود. رساند نحوي به گوش او مي

كه  هنگامي. گنديد آن ننوي خود داشت در آن فرورفتگي سوزان دزدان دريايي، زنده زنده مي

ها، چشمش  ايان نطق به گوشش رسيد، سرش را بلند كرد و از باالي تيرك زدن پ صداي كف

ها، ساقة درختان افتاد و نيز كساني را كه داشتند  به پشت مقواي كمدي، طرح ساختمان

 :راندند، كينة خود را تف كرد و به زبان فرانسه گفت كشتي اقيانوس پيما را به جلو مي

 . كثافت، اين هم كمدي سياست است -

هاي دهكده، در ميان همهمة موزيك و  س از پايان نطق، سناتور مطابق معمول در خيابانپ

دادند، به گردش  بازي و ازدحام اهالي كه هر يك مشكالت خود را برايش شرح مي آتش

هاي  داد و همگي را بدون دادن وعده ها را با رغبت گوش مي هاي آن سناتور حرف. پرداخت

زني كه روي سقف يك خانه نشسته و شش . داد كرده، تسلي ميغير ممكن، به نوعي راضي 
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فرزند كوچكش او را احاطه كرده بودند، موفق شد صداي خود را از ميان سروصدا و ترق تروق 

 . بازي به گوش او برساند باروت آتش

» چاه دار زده«خواهم كه از  فقط يك خر مي. سناتور، تقاضاي من چندان بزرگ نيست: گفت

 .مآب بياور

 :پرسيد. سناتور به شش بچة كثيف او خيره شد

 مگر شوهرت چه شده؟ -

و تنها چيزي . به جزيرة آروبا، به دنبال سرنوشتش رفته است: زن، با خوش خلقي جواب داد

 .گذارند هاي خارجي است كه در دندانشان الماس مي كه پيدا كرده يكي از آن زن

 !جواب او همه را به خنده انداخت

 .گويم يك خر به تو بدهند بسيار خوب، مي: فتسناتور گ

چيزي نگذشت كه يكي از همراهانش، خري را به خانة زن برد كه روي پشتش با رنگي ثابت 

كس فراموش نكند كه آن خر،  يكي از همان شعارهاي انتخاباتي نوشته شده بود تا هيچ

 . اي از جانب سناتور است هديه

عالوه يك قاشق  ضاهاي ناچيزتري را نيز برآورده كرد و بهدر گردش كوتاه خود در خيابان تقا

. شربت به دهان مريضي ريخت كه جهت ديدن او، داده بود تختش را به دم در كشانده بودند

نظرش پژمرده و  به. نزديك آخرين خانه، از پشت ديوار كوتاه، نلسون فارينا را در ننو ديد

 .م كردخاكستري رنگ رسيد ولي بدون عالقه به او سال

 حالتان چطور است؟  -

نلسون فارينا در ننوي خود پيچيد و او را در ميان عنبر غمگين نگاه خود به حال خود 

 . گذاشت

 Moi, vous savez 7: گفت

بند دهاتي معمولي بسته بود،  يك پيش. ها به حياط رفت دخترش با شنيدن سالم و تعارف آن

اش را آفتاب سوخته بود ولي حتي در آن حالت  هاي رنگين زده بود و چهره به سرش روبان

 . شود سادگي، واضح بود كه زيباتر از او زني در جهان يافت نمي

 : با تعجب آهي كشيد و گفت. نفس سناتور از ديدن او بند آمد

 ! مگر عقل خدا كم شده است؟ -

. تور فرستادهاي دخترش را به او پوشاند و او را پيش سنا آن شب نلسون فارينا بهترين لباس

زدند، به او فرمان دادند  دو نگهبان مسلح كه داشتند در آن خانه عاريه از گرما نفس نفس مي

 .رو ورودي به انتظار بنشيند تا روي تنها صندلي راه

ها را  آن. كميسيون داشت» گلستان نايب السلطنه«مقام  سناتور در اتاق مجاور با مردان عالي 

. ها فاش كند تا حقيقتي را كه در نطق خود پنهان كرده بود براي آنجا احضار كرده بود  به آن

كرد  هاي صحرا شباهت داشتند كه خود سناتور حس مي مقامان ساير دهكده قدر به عالي آن
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پيراهنش از شدت عرق به تنش چسبيده بود وسعي . هر شب با همان عده كميسيون دارد

 . كرد، خشك كند  اتاق مانند خرمگسي وزوز ميكرد بدنش را با بادبزن برقي كه در گرماي مي

دانيم كه روزي كه توي  شما و من، مي. خوريم  معلوم است كه ما پرندگان كاغذي نمي: گفت

ها خز برويد، آن روز  جاي كرم، در چاه وجود بيايد، روزي كه به اين آغل بزغاله، درخت و گل به

 كنيد؟  رفم را درك ميح. جا نخواهيم داشت نه من و نه شما كاري در اين

اي مصور از تقويم را  زد، صفحه طور كه داشت حرف مي سناتور، همان. كس جوابي نداد هيچ

پروانه را در جريان هواي بادبزن، بدون منظور، . كنده و با آن يك پروانة كاغذي ساخته بود

ور به سخنان سنات. رها كرد، پروانه در اتاق چرخي زد و سپس از ميان در نيمه باز خارج شد

انتخاب مجدد من . دانيد برايتان تكرار كنم چه را كه خودتان مي نبايد آن: گفت. خود ادامه داد

هاي گنديده و  كه من ديگر از دست آب براي اين. تر به نفع شماست تا به نفع من خيلي بيش

 .كنيد ام ولي شما با آن زندگي مي پوستان به تنگ آمده عرق سرخ

طور  كه نگهبانان، همان فقط او آن را ديد، براي اين. روج پروانة كاغذي را ديدالئورا فارينا خ

پروانة مصور پس از چند چرخ . هاي خود را بغل گرفته بودند به خواب رفته بودند كه تفنگ

الئورا فارينا سعي . جا چسبيد زدن بزرگ، تعادل خود را از دست داد، به ديوار خورد و همان

زدن اتاق  يكي از نگهبانان كه از سرو صداي كف. آن را از ديوار جدا كندهايش  كرد با ناخن

 .مجاور از خواب بيدار شده بود، متوجه عمل بيهودة او شد

 .توان آن را از جاي كند، روي ديوار نقاشي شده است نمي: نيمه خواب گفت

گر روي صندلي هنگامي كه مردان كم كم از اتاق كميسيون خارج شدند، الئورا فارينا بار دي

گيره باقي ماند و فقط هنگامي كه راهرو  سناتور در جلو در اتاق، دست بر دست. نشسته بود

 .ورودي خالي شد متوجه الئورا فارينا شد

 كني؟ جاچكار مي اين -

  c'est de la part de mon pe're 8:دخترك جواب داد

زدند و سپس به دخترك   چرت ميابتدا نگاهي به نگهبانان انداخت كه داشتند. سناتور فهميد

وقت تعيين سرنوشت  تر از درد او بود و آن اش خيلي شاهانه نگاه كرد كه زيبايي خارق العاده

 .داخل شو: را بعهدة مرگ گذاشت و به او گفت

هزاران هزار اسكناس در هواي اتاق . الئورا فارينا در جلو در اتاق دهانش از تعجب باز ماند 

ها بدون هوا،  ولي سناتور بادبزن را خاموش كرد و اسكناس.  مثل پروانهزد، در ست موج مي

 . كند بيني گه هم پرواز مي طور كه مي همان: لبخند زنان گفت. روي اشياة اتاق نشستند

پوستش كشيده و . كه سر كالس مدرسه نشسته باشد الئورا فارينا نشست، درست مثل اين 

م را داشت، گيسوانش مانند يال كره اسب سياه بود و رنگ و غلظت آفتابي نفت خا. نرم بود

سناتور، خط نگاه او را دنبال كرد و در انتهاي نگاه او . چشمان درشتش از نور هم روشنتر بود

 .شاخة گل سرخ را يافت كه از خشكي هوا پژمرده شده بود
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 . گل سرخ است:  گفت 

 ».ام در ريو آچا گل سرخ ديده«:  دختر با گيجي گفت 

 زد،  هاي سرخ حرف مي طور كه دربارة گل سناتور روي يك تخت سفري نشست، همان  

 كرد در داخل سينه  هايش، جايي كه تصور مي روي دنده. هاي پيراهنش را باز كرد دگمه

پيراهن خيس را به زمين . كوبي شده بود قلبش باشد، يك قلب تير خوردة دزد دريايي، خال

 . هايش كمك كند آوردن چكمه قاضا كرد به او در درانداخت و از الئورا فارينا ت

 . دختر، جلو تخت سفري زانو زد 

هاي او را  طور كه دخترك بند چكمه چنان متفكرانه به او خيره شده بود و همان  سناتور هم   

  دو را خواهد  كرد، از خودش پرسيد كه بديمني اين مالقات دامن كداميك از آن باز مي

 . گرفت

 . تو يك دختر بچه هستي:  گفت 

 . شوم معلوم نيست ولي در ماه آوريل نوزده ساله مي:  دختر گفت 

 .اش جلب شد سناتور عالقه 

 چه روزي؟  -

 . يازدهم: دختر گفت 

 .هر دو متولد ماه حمل هستيم: گفت. سناتور حالش بهتر شد

 . برج تنهايي است: سپس لبخند زنان اضافه كرد

سناتور به سهم . دانست باچكمه ها چه كند  او توجهي نكرد چون نميالئورا فارينا به گفتة

هاي پيش بيني نشده عادت نداشت و  دانست با الئورا فارينا چه كند چون به عشق خود نمي

فقط احتياج به زمان داشت . جا دليل ديگري دارد عالوه بر اين پي برده بود كه آمدن او به آن

در ميان زانوانش زنداني كرد، كمر او را چسبيد و خودش روي الئورا فارينا را . تا فكر كند

وقت فهميد كه دختر در زير لباسش لخت است، چون بدن  آن. تختخواب سفري دراز شد

داد ولي قلبش وحشتزده بود و پوست بدنش با عرقي سرد  دختر بوي تند حيوان اهلي مي

 .كرخت شده بود

 . كس دوست ندارد هيچمتولدين حمل را : سناتور آهي كشيده گفت 

سناتور او را . الئورا فارينا خواست چيزي بگويد ولي هوا فقط براي نفس كشيدنش كافي بود 

دخترك . كنار خود خواباند، چراغ را خاموش كرد و اتاق در سايه روشن گل سرخ فرو رفت

 دستش كه سناتور آهسته او را نوازش كرد بدون اين. خود را به ترحم سرنوشت خود رها كرد

اي آهن  گشت قطعه كامالً به او بخورد به دنبال او گشت ولي درست جايي را كه دنبالش مي

 يافت؟ 

 جا چه داري؟ آن -

 .يك قطعه زنجير: دختر گفت
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 !چه كار مزخرفي: سناتور با عصبانيت گفت

 كليدش كجا است؟ : چه را كه در فكرش بود از او پرسيد و آن

به من گفت به شما بگويم كه اگر كليد . پيش پدرم است: اب دادجو. الئورا فارينا نفسي كشيد

راه  نامه هم همراهش كنيد كه وضع پدرم را روبه خواهيد كسي را بفرستيد و يك قول را مي

سپس چشمانش را » !بزغالة فرانسوي«: باعصبانيت غرغر كرد. سناتور درجا خشكش زد. كند

زودي خواهيد  شته باش كه تو يا هر كس ديگر بهبه ياد دا«: خاطر آورد بست و در تاريكي به

 . منتظر ماند تا حرصش فرو بنشيند» مرد و بعد از شما حتي اسمي نيز باقي نخواهد ماند

 اي؟ در بارة من چه چيزها شنيده. بگو ببينم: وقت پرسيد آن

 راستش را بگويم؟ -

 .راستش را بگو -

ها  ا از ديگران هم بدتر هستيد، چون با آنگويند كه شم بسيار خوب، مي: الئورا فارينا گفت

 .فرق داريد

ها  مدتي طوالني سكوت كرد، چشمانش را بست و هنگامي كه آن.  حالت سناتور فرقي نكرد 

 . را گشود گويي به حال طبيعي خود بازگشته است

 . ردراه خواهم ك ات بگو كه اوضاعش را رو به به آن پدر بزغاله! چه مزخرفاتي:  مصممانه گفت 

 .اگر مايل باشيد خودم بروم كليد را بگيرم: الئورا فارينا گفت 

 .سناتور او را پيش خود نگاه داشت 

وقتي آدم تنها است خيلي خوب است يكي . كليد را فراموش كن و كمي با من بخواب: گفت  

 .كنارش باشد

. مانداش گذاشت و چشمانش روي گل سرخ خيره  وقت دخترك سر او را روي شانه  آن 

داد پنهان  سناتور كمر او را در بغل گرفت، صورتش را در زير بغل او كه بوي حيوان اهلي مي

شش ماه و يازده روز بعد، در همان حال از جهان رفت، . كرد و تسليم وحشت خود شد

كه چرا  ريزان از حرص اين خاطر رسوايي عمومي و الئورا فارينا اشك منحرف و مطرود، همه به

 .ميرد ن او ميدارد بدو

  
 دل و مادربزرگ سنگدلش انگيز و باورنكردني ارنديراي ساده از كتاب داستان غم

 

________________________________________________________ 
 :پانويس
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1- Onesimo Sanchez  

2- Lauro Farina  

3- Gottinga  

4- Marcus Aurelius 

5- Cayenna 

6- Paramaribo  

 .دانيد كه حال من چطور است ما ميش -7

 .ام از طرف پدرم آمده -8
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