
بـــــــــــــــــــــــــــه 

نــــــــــــــــــــــــــام

خـــــــــــــــــــــــــدا





شاهد اعدام
آمربوز بیرس

و نه داستان آمریکایی دیگر آخر هزاره

گردآوری و ترجمه: دیبـا داودی



: داودی، دیبا، 1367 - ، مرتجم، گردآورنده رسشناسه  

: شاهد اعدام و نه داستان آمریکایی دیگر آخر هزاره / گردآوری و ترجمه دیبا داودی. عنوان و نام پدیدآور  

: تهران:  روزنه، 1392. مشخصات نرش  

: 144 ص. مشخصات ظاهری 

978-964-334-473-3 : شابک  

: فیپا وضعیت فهرست نویسی 

: داستان های کوتاه آمریکایی -- قرن 19 م. -- مجموعه ها. موضوع  

PS653/1392     2ش2د : رده بندی كنگره  

813/5408 : رده بندی دیویی  

  3226553 : شامره كتابشناسی ملی 

شاهد اعدام
آمبروز بیرس

گردآوری و ترجمه: دیبا داودی
طرح جلد: امیر عالیی
ویراستار: مریم فرنام

 چاپ اول: 1393
 شمارگان: 1000 نسخه

 قیمت: 7400 تومان
 چاپ و صحافی: شادرنگ

 آدرس: خیابان توحید، ابتدای خیابان پرچم، پالک 2، طبقۀ 4، انتشارات روزنه
نمابر: 66567926  تلفن: 66567925 - 66430503      

 ISBN: 978-964-334-473-3        978-964-334-473-3 :شابك 
  متام حقوق  مادی و معنوی اثر برای نارش محفوظ است



فهرست

7 بعضی از ما دوست مان کولبی را تهدید می کردیم...  دونالد بارتلمی 

17 درخت   هوارد فیلیپس الوکرفت 

27 بنجامین کوچولو  لورا الیزابت ریچاردز 

49 پدرم در تاریکی می نشیند  جروم وایدمن 

59 کنکیستادور  پرودنسیو دو پردا 

85 شاهد اعدام  آمربوز  بیرس 

91 باغ وحش  ادوارد دنتینگر هوک 

97 مرگ یک فروشنده ی دوره گرد  یــودورا ولـتـی 

121 جنگ یک روزه  جودیث سالوِوی 

129 دور آخر  ایوان هانرت 



مقدمه
بسیاری »داستان کوتاه« می دانند؛ شاید  را  ادبیات جهان  امروز  قالب  شکل 
شاید  باشد،  بوده  دخیل  امر  این  در  پرشتاب مان  روزگار  سرسام  و  سرعت 
کم حوصلگی انسان امروز و شایدهای فراوان دیگر این ماجرا را موکد کرده 
است. اما هیچ کدام از این شایدهای مدام از ارزش های یب بدیل هنفته در داستان 
است،  مستتر  کوتاه  داستان  در  گفنت  تام ومتام  و  موجزگویی  منی کاهد.  کوتاه 
دریچه ای است به هپنه ی یب پایان این قالب فراگری ادبیات داستاین. در کشور 
ما نیز اقبال خصوصًا در دو دهه ی اخری با داستان کوتاه یار بوده و ترمجه هایی 
از  کتاب عرضه شده است؛  بازار  به  اقصی نقاط جهان  نویسندگان  از  عدیده 
آمریکای التنی تا اروپای شرقی. در این میان داستان های کوتاه ادبیات آمریکا 
از تلون و تنوع قابل تأملی برخوردارند. به رغم آن که آثار چند نویسنده ی شهری 
نویسندگاین  کماکان  آراسته شده اند،  به زیور طبع  و  فراوان ترمجه  آمریکایی 
توامنند هستند که آن قدرها که باید شناخته شده منی منایند. نویسندگاین صاحب 

اندیشه که از تفکری مستقل، غریدولیت و قلمی سحرانگیز برخوردارند. 
جمموعه ی »شاهد اعدام و نه داستان آمریکایی دیگر آخر هزاره« با نیت 
شناخت افزون این صاحبان مستقل قلم و تفکر گردآوری و ترمجه شد. از 
مهنی روی، پیش از هر داستان، بیوگرایف جمملی از زندگی خود نویسنده نیز 
آمده تا کار مشولیت بیشتری بیابد. در این میان، برخی مانند آمربوز بریس 
اما  شده.  دیده  کمتر  هوک  ادوارد  مانند  برخی  و  هستند  شناخته شده  کاماًل 
جمموع آن ها - که مجلگی در ادبیات جهان صاحب نام و نشان اند- طیفی از 
رنگ های گونه گون ادیب در قلمرو داستان کوتاه را پیش چشم می گسترد که 
دیدن و خواندن شان خایل از لطف نیست. سعی بر این بوده که در انتخاب، 
ترمجه و زبان داستان ها دقت الزم در حد توان صورت گرید تا حاصل مطبوع 

باشد. امید آن که مقبول طبع بلندنظر خماطبان نیز واقع شود.
دیبا داودی      

زمستان 1391     



دونالــد بارتلمــی )1931- 1989( در فیالدلفیای ایالت پنســیلوانیا به دنیا 

آمد. نویســنده ای که بســیاری او را پدر داستان های پســانوگرا می خوانند 

ابتــدا قلم خــود را در روزنامه ها و مجالت به بوتــه ی آزمایش نهاد. او که 

دانش آموختــه ی روزنامه نــگاری بــود در دوران رسدبیــری در روزنامــه ی 

دانشــگاه محل تحصیلش گام های نخست قلم زنی را آزمود. در پی این امر 

انتشــار مقاالت گونه گون در حــوزه ی ادب، فرهنگ و هــر در روزنامه ی 

معروف »هوستون پست« استعداد شگفتش را به شکوفایی نزدیک تر کرد.

در ســال 1953 همچون بسیاری دیگر عازم جنگ شد؛ جنگ با کره. پس 

از بازگشت، تحصیالتش را در رشته ی فلسفه ادامه داد. صدها داستان کوتاه 

و چندین نوول نوشــت. کتابش در سال 1972 جایزه ی بهرتین کتاب کودک 

را از آِن خــود کرد. »پدرمرده«، »شــاه«، »ســپیدبرفی« و» پارادایز« چهار 

نوول اوست و شامر مجموعه داستان هایش چند ده عدد: از جمله »زندگی 

شــهری«، »آماتورها«، »چهل داســتان«، »برگرد دکرت کالیگــری«، »اندوه«، 

»چهل داستان« و... 





مدت ها می شد که چند تن از ما دوست مان کولبـی را به خاطر نوع 
رفتارش هتدید می کردمي. او زیاده روی کرده بود و ما متعاقبًا تصمیم 
گرفتیم اعدام اش کنیم. کوليب معترض بود که صرف زیاده روی نباید 
منجر به عقوبیت مهچون اعدام شود )البته کوليب منکر افراط وتفریطش 
منی شــد.( او بر این باور بود که زیاده روی کاری است که بسیاری 
از مردمان گه گاه مرتکبش می شوند. ما چندان توجهی به اعتراض 
کوليب نشان ندادمي. از او پرسیدمي ترجیح می دهد طی اجرای مراسم 
اعدام چه نوع موسیقی ای پخش شود که در جواب گفت برای پاسخ 
دادن به این پرسش به چند روزی فرصت احتیاج دارد. من نیز این 
نکته را به او خاطرنشــان کردم که ما گروه دوستان می بایست کمی 
زودتر از قطعه ی موســیقی انتخاب شده مطلع شومي زیرا هاوئرد، که 
آهنگساز اســت، باید ابتدا گروهی گرد هم آورد و با آ ن ها سرگرم 

 بعضی از ما دوست مان کولبی
 ...را تهدید می کردیم 

       دونالد بارتلمی
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مترین شود و بدیهی است تا زماین که نداند چه موسیقی ای می خواهد 
اجرا شود منی تواند متهیدات الزم را فراهم کند. سرآخر کوليب گفت 
مهیشه از شــیفتگان مسفوین چهارم آیوز1 بوده و هست. اما هاوئرد 
عقیده داشــت جواب کوليب نوعی تاکتیــک برای به تأخری انداخنت 
برنامه اســت؛ زیرا بر مهگان پرواضح است که اجرای مسفوین های 
آیوز تا چه حد دشــوار و تا حدی حیت غریممکن است و به هفته ها 
ر  ـُ مترین و ممارست نیاز دارد، مهچننی بزرگی گروه ارکستر و گروه ک
هزینه های برگزاری مراســم را باال می برد. از مهنی روی به کوليب 
گفت: >منطقی باش.< و کوليب در پاســخ گفت به گزینه ای آسان تر 

فکر خواهد کرد.
>هیو< نگران منت دعوت نامه ی مراسم اعدام بود. اگر یکی از این 
دعوت نامه ها دست مقامات می افتاد چه؟ یب گمان اعدام کوليب خالف 
قواننی حاکم بود و اگر تنهاوتنها یکی از مقامات متوجه نقشه ی گروه 
می شــدند یب درنگ می آمدند و متامی برنامه ها را برهم می زدند. من 
گفتم اگرچه اعدام کوليب خالف قانون به مشار می آید، به حلاظ اخالقی 
این حق تام ومتام به ما داده می شود زیرا او دوست مان بوده، به دالیل 
عدیده متعلق به ما بوده و با متام این اوصاف بدون درنظر گرفنت این 
موارد زیاده روی کرد. مجیع دوستان به توافق رسیدمي منت دعوت نامه 
به گونه ای تنظیم شــود که فرد میهمان به وضوح از علت دعوتش به 
مراسم آگاه نشود. تصمیم گرفتیم عنواین چننی برای مراسم برگزینیم: 
>گردهم آیی با حضور جناب آقای کوليب ویلیامز<. منونه خطی خوش 

1. چارلز آیوز )1954-1874(، آهنگساز آمریکایی
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و خوانــا بر روی کاغذی کرم رنگ از بنی کاتالوگ ها انتخاب کردمي. 
>ماگنوس< مسئولیت امور مربوط به چاپ دعوت نامه ها را به عهده 
گرفت و پرســید باید در مراسم نوشــیدین سرو شود یا خری. کوليب 
مایل بود از میهمان ها پذیرایی شــود امــا از طریف نگران هزینه های 
خرید نیز به نظر می رســید. ما با مهرومهرباین هرچه  متام تر خاطرش 
را مجع کردمي که هزینه ها هیچ امهییت ندارند. هرچه باشد ما دوستان 
صمیمی او بودمي. اگر دوســتان نزدیکش نتوانند مجیعًا چننی کاری 
را با اندک شــکوه و خریگی اجنام دهند دیگر این چه دنیای پوچ و 
بیهوده ای بود؟ ضمنًا کوليب می خواســت بداند آیا می تواند پیش از 
اجرای مراسم اعدام خودش را کمی با نوشیدین سرگرم کند یا خری 

که ما در جواب به او گفتیم: >البته.<
دغدغــه ی بعدی مان چوبه ی دار بود. تقریبًا هیچ یک از ما اطالع 
دقیقی درباره ی چگونگی طراحی چوبه ی دار نداشتیم، اما توماس 
که آرشیتکت است گفت در کتاب های قدميی جست وجو و نقشه ی 
ســاخت آن را پیاده می کند. حتقیقات دوست آرشیتکت مان نشان 
داد مهم تریــن نکته در عملکرد هبینه ی چوبه ی دار این اســت که 
دریچه ی زیرینش به درســیت باز شود. او گفت ساخت چوبه ی دار 
بــا درنظر گرفنت مواد مورد نیاز اولیه و کارهای ضروری جمموعًا تا 
چهارصد دالر هزینه خواهد داشت. >هاوئرد< گفت: >وای، خدایا!< 
و پرسید: >توماس می خواهد نقشه اش را روی چه چویب پیاده کند، 
چوب بلسان بنفش؟< که توماس پاسخ داد: >نه، نوع مرغوب چوب 

درخت کاج.< 
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ویکتور پرسید: >چوب رنگ نشــده ی درخت کاج خیلی خام و 
زخمت به نظر منی رسد؟< که شنید: >رنگش را مثل درخت گردو مات 

و کدر درآوردن کار چندان دشواری نیست.<
من گفتم اگرچه فکر می کنم مهه چیز باید به هبترین شــکل ممکن 
صــورت بگرید، پرداخت چهارصد دالر بــرای چوبه ی دار عالوه 
بــر هزینه های دیگر نظــری هزینه ی خرید نوشــیدین، کارت های 
دعوت نامه، گروه ارکســتر و مهه ی چیزهای دیگر کمی زیاد به نظر 
می رســد. از مهنی روی این موضوع را طرح کردم که چه طور است 
از درخت واقعی برای اعدام کوليب استفاده کنیم، فرضًا یک درخت 
بلوط زیبا؟ و مهچننی به این نکته نیز اشاره کردم که مراسم اعدام در 
ماه ژوئن اجنام می گرید، در نتیجه درخت مزبور غرق در شاخ وبرگ 
خواهد بود. ضمن این که جدای حبث طبیعی تر به نظر رسیدن، ماجرا 
طبق شیوه ی معمول و مرسومش پیش می رود؛ شیوه ی سنیت اعدام 
خصوصًا در مناطق غریب. توماس که سرگرم کشیدن نقشه ی چوبه ی 
دار بر پشــت پاکت دعوت نامه ها بود یادآوری کرد که طی اجرای 
مراسم اعدام در هوای آزاد احتمال بارندگی نیز وجود دارد. ویکتور 
از ایده ی برگزاری مراســم در فضای باز استقبال کرد و گفت هبتر 
است در جوار یک رودخانه باشــد اما از طریف هم یادآور شد که 
اگر این چننی توافق کنیم باید مراســم را در حومه ی شهر برپا دارمي 
که طبعًا آمدوشد میهمانان و گروه نوازندگان و غریه نیازمند وسایل 

ایاب و ذهاب و دردسرهایی از این قبیل خواهد بود.
صحبت که به این جا رســید مهگی به >هری< نگاه کردمي. هری 
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صاحب آژانس ماشــنی های کرایه ای بود. او گفت احتماال می تواند 
به تعداد کایف لیموزین در اختیار ما قرار دهد اما شــرط گذاشت که 
حق الزمحه ی رانندگان باید به درسیت پرداخت شود. هری خاطرنشان 
کرد راننده ها دوستان کوليب نیستند پس منی توان از آن ها توقع داشت 
یب مزدومنــت کار کنند؛ مهان گونه که گروه نوازندگان، مهان گونه که 
فروشندگان نوشــیدین ها. گفت تقریبًا ده لیموزین دارد و اغلب از 
آن ها در مراسم تشییع جنازه اســتفاده می کند و حدود دوازده تای 
دیگر نیز می تواند از دوســتان و هم صنفان به امانت بگرید. مهچننی 
اضافه کرد اگر بنا باشد مراسم در هوای آزاد برگزار شود هبتر است 
به فکر چادری، ســایباین یا چیزی مشابه برای گروه نوازندگان و 
میهمانان ویژه باشــیم، زیرا در صورت بارش باران اوضاع بســیار 
مالل انگیز و اندوهناک جلوه می کند. درباره ی اســتفاده از چوبه ی 
دار یا درخت نظری نداشت و اذعان داشت هبتر است گزینش هنایی 
به عهده ی خود کوليب باشــد، به هر حال این مراسم اعدام متعلق به 
شخص او است. کوليب گفت بسیار پیش آمده که برخی مردم گاهی 
افراط وتفریط کنند و می خواســت بداند آیا ما بیش از حد یب رمحانه 
تصمیم نگرفته امي؟ هاوئرد به تندی پاسخ داد که پیش تر در این باب 
صحبت کرده اند و پرسید: >کدام یک؟ چوبه ی دار یا درخت؟< کوليب 
پرسید آیا امکان استفاده از جوخه ی آتش هست؟ که هاوئرد جواب 
منفی داد و گفت: >نه، ممکن نیســت.< هاوئرد ادامه داد: >جوخه ی 
آتش باآن چشــم بندها و آخرین سیگاری که متهم می کشد خودش 
مایه ی قوت قلب دادن به جمرم حمســوب می شود. کوليب برای جلب 
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توجه مردم نیازی به تالش مضاعف ندارد. او مهیشه به مهنی خاطر 
گرفتار اشتباهات ریز و درشت بوده و هست.< 

کوليب اظهار تأســف کرد و گفت چننی چیــزی مد نظرش نبوده 
اســت و اعدام با درخت را به چوبه ی دار ترجیح می دهد. توماس 
نیز طرح های چوبه ی دار را که با تنفر مشغول کشیدن شان بود مچاله 

کرد و دور رخيت.
مسئله ی دیگری که مطرح  شــد مأمور اعدام بود. پل پرسید آیا 
واقعًا نیازی به اســتخدام یک مامور اعدام هســت؟ >زیرا اگر از 
درخت اســتفاده کنیم کایف است حلقه ی دار را در ارتفاعی درست 
قرار دهیم، بعد کوليب از چهارپایه ای، چیزی باال می رود و ســرآخر 
می پرد.< و در ادامه گفت چندان مطمئن نیســت هیچ مأمور اعدامی 
در کشور باشد که خبواهد داوطلب شود، خصوصًا حاال که جمازات 
اعدام برای مهیشه برداشته شده است. او گفت: >مگر این که کسی را 
از انگلیس، اسپانیا یا یکی از کشورهای آمریکای جنویب به این جا 
بیاورمي. حاال فرض بر این  که آن شــخص هم قبول کرد و آمد. از 
کجا اطمینان حاصل کنیم این فرد مأمور اعدامی کارکشــته و خربه 
است و آماتوری تشنه ی پول نیست که بیاید و مایه ی آبروریزی مان 

مقابل چشم مهه شود؟< 
از این روی مهگی پذیرفتیم که هبتر است کوليب خودش از روی 
چهارپایه ای، چیزی، بپرد. اما آن چیز منی توانست صندیل باشد زیرا 
ظاهر جاليب به مراســم منی داد؛ برای مثال تصور کنید کوليب از یک 
صندیل قدميی آشــپزخانه در ســایه ی درخیت زیبا و متاشایی بپرد؛ 
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جالب منی شــد. توماس که نگاه امروزی تری دارد و هیچ وامهه ای 
از طــرح ایده های نو به دل راه منی دهد پیشــنهاد کرد کوليب روی 
یک توپ بزرگ الســتیکی با قطر تقریيب سه متر بایستد. او معتقد 
بود موفقیت سقوط کوليب در این صورت تضمنی شده است و حیت 
اگر ناگهان مردد شود یا خبواهد نظرش را تغیری دهد نیز کار از کار 
گذشــته است. توماس در ادامه تذکر داد که: >وقیت ما نریویی ماهر 
را به عنوان مأمور اعدام انتخاب منی کنیم، در واقع قســمت عمده ی 
احتمــال موفقیت را بر دوش خود کوليب قــرار داده امي و با وجود 
این که اميان دارمي کوليب از عهده ی مســئولیت خطریش برمی آید و 
دوســتانش را در واپسنی حلظات شــرمنده منی کند، کماکان کار از 
حمکم کاری عیب منی کند. پیشــنهاد می دهم توپی الســتیکی با قطر 
ســه متر زیر پایش قرار دهیم تا اگر احیانًا دچار تردید شــد هیچ 

خللی در خلق سقوطی دیدین در انتهای کابل اعدام اجياد نشود.<
>هنک< که تا آن موقع ساکت نشسته بود ناگهان با شنیدن واژه ی 
کابــل به حرف آمد و گفــت فکر می کند ایده ی اســتفاده از کابل 
به مراتب هبتر از طناب دار باشــد و کار کوليب را راحت تر یکسره 
کنــد. ترس یک باره به چهره ی کوليب دوید. منی توامن ســرزنش اش 
کنم زیرا تصوِر اعدام شــدن با کابل خیلی مشمئزکننده تر از اعدام 
با طناب اســت. اصاًل وقیت آدم به ایــن موضوع فکر می کند حس 
انزجار در متام وجودش بیدار می شــود. پیش خود فکر کردم هنک 
مهان جا نشســته و برای خودش نظر می دهد. کارش درست نبود. 
آن هم درســت زماین که مهگی بر سر پیشنهاد توماس یعين استفاده 
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از توپ الستیکی توافق کرده بودمي و قبول کردمي کوليب می بایست 
از روی آن بپرد. به مهنی دلیل گفتم طرح این مســئله یب ربط است 
و کابل به شــاخه ی درخت آسیب می رســاند، چرا که وقیت وزن 
کوليب روی آن سنگیين کند ممکن است شاخه ی درخیت که کابل را 
به آن گره زده امي زمخی شــود؛ آن هم در چننی روز و روزگاری که 
مردمان احترام ویژه ای برای حمیط زیســت قائل اند. ما چننی چیزی 
منی خواستیم، می خواستیم؟ آســیب به حمیط  زیست؟ کوليب نگاهی 

توأم با قدرداین به من انداخت و ختم جلسه اعالم شد.
در روز موعود مهه چیز به خویب و خوشــی پیش رفت )خالصه 
کوليب موزیکی مناسب مراســم انتخاب کرد. موزیکی از آهنگساز 
برجســته، الگار، که به رهربی هاوئرد و گروهش فوق العاده اجرا 
شــد.( باران نبارید. استقبال از مراسم عایل بود و هیچ چیز کم وکسر 
نداشــتیم. توپ الســتیکی ســه متری مان را نیز به رنگ سبز تند 

درآوردمي تا با حمیط هارموین بیشتری داشته باشد.
در جمموع دو خاطره در ذهنم از مابقی ماندگارتر شد: یکی نگاِه 
قــدردان کوليب به خاطر تصمیمی که راجع بــه کابل اعدام گرفتم و 

دیگر این که پس از آن ماجرا، هرگز هیچ کس زیاده روی نکرد.



هوارد فیلیپس الوکرفت ) 1937-1890( در پراویدنس، مرکز ایالت رودآیلند 

آمریکا، زاده شــد. نویسنده ای خیال پرور با باورهایی متفاوت از هم عرصان 

خویــش که اگرچه نتوانســت طی ســالیان حیاتش مخاطبان پرشــامری را 

جــذب آثار خــود کند، از چنان قلــم بانفوذ و ســحرآوری بهره مند بود که 

سالیانی دیرپا پس از وفاتش نویسنده ای از اوتاد اهالی قلم در ژانر وحشت 

محسوب می شود، تا بدان پایه که بسیاری منتقدان او را هم شانه و هم شأن 

با ادگار آلن پو می شامرند.

الوکرفــت اعتقاد و تصورات غریبی داشــت و آن قــدر در وادی علمی-

تخیلی نویســی غرق بود کــه در عامل واقع نیز انســان را بیگانه ای از ناکجا 

آمده و غریب با کل هستی می پنداشت.

انســانی کامــالً چندوجهی بود. جالب اســت کــه او از تأثیرگــذاران بر 

موسیقی جهان شناخته می شود. بســیاری از گروه های موسیقی نامی دنیا 

ملهم از او هستند. او از منتقدین و نویسندگان در حوزه ی تاریخ و سیاست 

نیز محسوب می شود که نامه هایی ماندگار و مشهور نیز دارد. درعین حال 
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از نویســندگان پرکار مطبوعات نیز بوده که این قســم داستان هایش خود 

بدل به مکتب شده بود. طرفه آن که این نویسنده که برخی او را نژادپرست 

می خوانند از تأثیرگذاران بر سینامی آمریکا نیز به شامر می رود.



بر یکی از ســرازیری های سرسبز کوهســتان مائنالوس، واقع در 
آرکادیا، بیشــه ی زیتوین جماور ویرانه هــای خانه ای ییالقی وجود 
داشت؛ درست در کنار آن گوری بود که سال های پیش با جمسمه های 
دیدین اش شکوهی مثال زدین داشــت اما امروز مهچون خود خانه 
رو به خرایب افزون گذاشــته بود. در کنــار آن گور، درخت زیتون 
واقعًا بزرگ و بدهیبیت روییده بود؛ کاماًل شــبیه به آدمی بدترکیب 
یا مهانند جسدی رو به متالشی  شــدن. افسانه های حملی می گفت 
نباید شــباهنگام زماین که نور ال به الی شــاخ وبرگ های درختان 
روبه کاسیت گذاشته از آن ناحیه عبور کرد. گفته می شود کوهستان 
مائنالوس از مجله مناطق جن زده ی َپن1 هولناک اســت، موجودی 

Pan Paniscous .1 نوعی شامپانزه ی کوتوله که در روایات کهن و اساطیری از آن بسیار یاد شده 
است.-م

 درخـت 
       هوارد فیلیپس الوکرفت


