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مقدمه
شکل قالب امروز ادبیات جهان را بسیاری «داستان کوتاه» میدانند؛ شاید
سرعت و سرسام روزگار پرشتابمان در این امر دخیل بوده باشد ،شاید
کمحوصلگی انسان امروز و شایدهای فراوان دیگر این ماجرا را موکد کرده
است .اما هیچکدام از این شایدهای مدام از ارزشهای یببدیل هنفته در داستان
کوتاه منیکاهد .موجزگویی و تامومتام گفنت در داستان کوتاه مستتر است،
دریچهای است به هپنهی یبپایان این قالب فراگری ادبیات داستاین .در کشور
ً
ما نیز اقبال خصوصا در دو دههی اخری با داستان کوتاه یار بوده و ترمجههایی
عدیده از نویسندگان اقصینقاط جهان به بازار کتاب عرضه شده است؛ از
آمریکای التنی تا اروپای شرقی .در این میان داستانهای کوتاه ادبیات آمریکا
از تلون و تنوع قابلتأملی برخوردارند .بهرغم آنکه آثار چند نویسندهی شهری
آمریکایی فراوان ترمجه و به زیور طبع آراسته شدهاند ،کماکان نویسندگاین
توامنند هستند که آنقدرها که باید شناختهشده منیمنایند .نویسندگاین صاحب
اندیشه که از تفکری مستقل ،غریدولیت و قلمی سحرانگیز برخوردارند.
جمموعهی «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
ً
کامال شناختهشده هستند و برخی مانند ادوارد هوک کمتر دیده شده .اما
جمموع آنها  -که مجلگی در ادبیات جهان صاحب نام و نشاناند -طیفی از
رنگهای گونهگون ادیب در قلمرو داستان کوتاه را پیش چشم میگسترد که
دیدن و خواندنشان خایل از لطف نیست .سعی بر این بوده که در انتخاب،
ترمجه و زبان داستانها دقت الزم در حد توان صورت گرید تا حاصل مطبوع
باشد .امید آنکه مقبول طبع بلندنظر خماطبان نیز واقع شود.
دیبا داودی
				
زمستان 1391
				

دونالــد بارتلمــی ( )1989 -1931در فیالدلفیای ایالت پنســیلوانیا به دنیا
آمد .نویســندهای که بســیاری او را پدر داستانهای پســانوگرا میخوانند
ابتــدا قلم خــود را در روزنامهها و مجالت به بوتــهی آزمایش نهاد .او که
دانشآموختــهی روزنامهنــگاری بــود در دوران رسدبیــری در روزنامــهی
دانشــگاه محل تحصیلش گامهای نخست قلمزنی را آزمود .در پی این امر
انتشــار مقاالت گونهگون در حــوزهی ادب ،فرهنگ و هــر در روزنامهی
معروف «هوستون پست» استعداد شگفتش را به شکوفایی نزدیکتر کرد.
در ســال  1953همچون بسیاری دیگر عازم جنگ شد؛ جنگ با کره .پس
از بازگشت ،تحصیالتش را در رشتهی فلسفه ادامه داد .صدها داستان کوتاه
و چندین نوول نوشــت .کتابش در سال  1972جایزهی بهرتین کتاب کودک
را از آنِ خــود کرد« .پدرمرده»« ،شــاه»« ،ســپیدبرفی» و« پارادایز» چهار
نوول اوست و شامر مجموعهداستانهایش چند ده عدد :از جمله «زندگی
شــهری»« ،آماتورها»« ،چهل داســتان»« ،برگرد دکرت کالیگــری»« ،اندوه»،
«چهل داستان» و...

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

			

دونالد بارتلمی

مدتها ميشد که چند تن از ما دوستمان کولبـي را بهخاطر نوع
ً
رفتارش هتديد ميکردمي .او زيادهروي کرده بود و ما متعاقبا تصميم
گرفتيم اعداماش کنيم .کوليب معترض بود که صرف زيادهروي نبايد
منجر به عقوبيت مهچون اعدام شود (البته کوليب منکر افراطوتفريطش
منيشــد ).او بر اين باور بود که زيادهروي کاري است که بسياري
از مردمان گهگاه مرتکبش ميشوند .ما چندان توجهي به اعتراض
کوليب نشان ندادمي .از او پرسيدمي ترجيح ميدهد طي اجراي مراسم
اعدام چه نوع موسيقيای پخش شود که در جواب گفت براي پاسخ
دادن به اين پرسش به چند روزي فرصت احتياج دارد .من نيز اين
نکته را به او خاطرنشــان کردم که ما گروه دوستان ميبايست کمي
زودتر از قطعهي موســيقي انتخابشده مطلع شومی زيرا هاوئرد ،که
آهنگساز اســت ،بايد ابتدا گروهي گرد هم آورد و با آنها سرگرم
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مترين شود و بديهي است تا زماينکه نداند چه موسيقيای ميخواهد
اجرا شود منيتواند متهيدات الزم را فراهم کند .سرآخر کوليب گفت
مهيشه از شــيفتگان مسفوين چهارم آيوز 1بوده و هست .اما هاوئرد
عقيده داشــت جواب کوليب نوعي تاکتيــک براي بهتأخري انداخنت
برنامه اســت؛ زيرا بر مهگان پرواضح است که اجراي مسفوينهاي
آيوز تا چه حد دشــوار و تا حدي حيت غريممکن است و به هفتهها
مترين و ممارست نیاز دارد ،مهچنني بزرگي گروه ارکستر و گروه ک ُـر
هزينههاي برگزاري مراســم را باال ميبرد .از مهني روي به کوليب
گفت< :منطقي باش >.و کوليب در پاســخ گفت به گزينهاي آسانتر
فکر خواهد کرد.
<هيو> نگران منت دعوتنامهي مراسم اعدام بود .اگر يکي از اين
دعوتنامهها دست مقامات ميافتاد چه؟ يبگمان اعدام کوليب خالف
قوانني حاکم بود و اگر تنهاوتنها يکي از مقامات متوجه نقشهي گروه
ميشــدند يبدرنگ ميآمدند و متامي برنامهها را برهم ميزدند .من
گفتم اگرچه اعدام کوليب خالف قانون بهمشار ميآيد ،به حلاظ اخالقي
اين حق تامومتام به ما داده مي شود زيرا او دوستمان بوده ،به داليل
عديده متعلق به ما بوده و با متام اين اوصاف بدون درنظر گرفنت اين
موارد زيادهروي کرد .مجيع دوستان به توافق رسيدمي منت دعوتنامه
بهگونهاي تنظيم شــود که فرد ميهمان بهوضوح از علت دعوتش به
مراسم آگاه نشود .تصميم گرفتيم عنواين چنني براي مراسم برگزينيم:
<گردهمآيي با حضور جناب آقاي کوليب ويليامز> .منونهخطي خوش
 .1چارلز آیوز ( ،)1874-1954آهنگساز آمریکایی
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و خوانــا بر روي کاغذي کرمرنگ از بني کاتالوگها انتخاب کردمي.
<ماگنوس> مسئوليت امور مربوط به چاپ دعوتنامهها را به عهده
گرفت و پرســيد بايد در مراسم نوشــيدين سرو شود يا خري .کوليب
مايل بود از ميهمانها پذيرايي شــود امــا از طريف نگران هزينههاي
خريد نيز بهنظر ميرســيد .ما با مهرومهرباين هرچ ه متامتر خاطرش
را مجع کردمي که هزينهها هيچ امهييت ندارند .هرچه باشد ما دوستان
ً
صميمي او بودمي .اگر دوســتان نزديکش نتوانند مجيعا چنني کاري
را با اندک شــکوه و خريگي اجنام دهند ديگر اين چه دنياي پوچ و
ً
بيهودهاي بود؟ ضمنا کوليب ميخواســت بداند آيا ميتواند پيش از
اجراي مراسم اعدام خودش را کمي با نوشيدين سرگرم کند يا خري
که ما در جواب به او گفتيم< :البته>.
ً
دغدغــهي بعديمان چوبهي دار بود .تقريبا هيچيک از ما اطالع
دقيقي دربارهی چگونگي طراحي چوبهي دار نداشتيم ،اما توماس
که آرشيتکت است گفت در کتابهاي قدميي جستوجو و نقشهي
ســاخت آن را پياده ميکند .حتقيقات دوست آرشيتکتمان نشان
داد مهمتريــن نکته در عملکرد هبينهي چوبهي دار اين اســت که
دريچهي زيرينش بهدرســي باز شود .او گفت ساخت چوبهي دار
ً
بــا درنظر گرفنت مواد مورد نياز اوليه و کارهاي ضروري جمموعا تا
چهارصد دالر هزينه خواهد داشت< .هاوئرد> گفت< :واي ،خدايا!>
و پرسيد< :توماس ميخواهد نقشهاش را روي چه چويب پياده کند،
چوب بلسان بنفش؟> که توماس پاسخ داد< :نه ،نوع مرغوب چوب
درخت کاج>.
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ويکتور پرسيد< :چوب رنگنشــدهي درخت کاج خيلي خام و
زخمت بهنظر منيرسد؟> که شنيد< :رنگش را مثل درخت گردو مات
و کدر درآوردن کار چندان دشواري نيست>.
من گفتم اگرچه فکر ميکنم مههچيز بايد به هبترين شــکل ممکن
صــورت بگريد ،پرداخت چهارصد دالر بــراي چوبهي دار عالوه
بــر هزينههاي ديگر نظــر هزينهي خريد نوشــيدين ،کارتهاي
دعوتنامه ،گروه ارکســتر و مههی چيزهاي ديگر کمي زياد بهنظر
ميرســد .از مهني روي اين موضوع را طرح کردم که چهطور است
ً
از درخت واقعي براي اعدام کوليب استفاده کنيم ،فرضا يک درخت
بلوط زيبا؟ و مهچنني به اين نکته نيز اشاره کردم که مراسم اعدام در
ماه ژوئن اجنام ميگريد ،در نتيجه درخت مزبور غرق در شاخوبرگ
خواهد بود .ضمن اينکه جداي حبث طبيعيتر بهنظر رسيدن ،ماجرا
طبق شيوهي معمول و مرسومش پیش میرود؛ شيوهي سنيت اعدام
ً
خصوصا در مناطق غريب .توماس که سرگرم کشيدن نقشهي چوبهي
دار بر پشــت پاکت دعوتنامهها بود يادآوري کرد که طي اجراي
مراسم اعدام در هواي آزاد احتمال بارندگي نيز وجود دارد .ويکتور
از ايدهي برگزاري مراســم در فضاي باز استقبال کرد و گفت هبتر
است در جوار يک رودخانه باشــد اما از طريف هم يادآور شد که
اگر اينچنني توافق کنيم باید مراســم را در حومهي شهر برپا دارمي
ً
که طبعا آمدوشد ميهمانان و گروه نوازندگان و غريه نيازمند وسايل
بوذهاب و دردسرهايي از اين قبيل خواهد بود.
ايا 
صحبت که به اينجا رســيد مهگي به <هري> نگاه کردمي .هري

بعضی از ما دوستمان کولبی را تهدید میکردیم...

13

صاحب آژانس ماشــنهاي کرايهاي بود .او گفت احتماال ميتواند
به تعداد کايف ليموزين در اختيار ما قرار دهد اما شــرط گذاشت که
حقالزمحهي رانندگان بايد بهدرسيت پرداخت شود .هري خاطرنشان
کرد رانندهها دوستان کوليب نيستند پس منيتوان از آنها توقع داشت
يبمزدومنــت کار کنند؛ مهانگونه که گروه نوازندگان ،مهانگونه که
ً
فروشندگان نوشــيدينها .گفت تقريبا ده ليموزين دارد و اغلب از
آنها در مراسم تشييعجنازه اســتفاده ميکند و حدود دوازده تاي
ديگر نيز ميتواند از دوســتان و همصنفان به امانت بگريد .مهچنني
اضافه کرد اگر بنا باشد مراسم در هواي آزاد برگزار شود هبتر است
به فکر چادري ،ســايباين يا چيزي مشابه براي گروه نوازندگان و
ميهمانان ويژه باشــيم ،زيرا در صورت بارش باران اوضاع بســيار
ماللانگيز و اندوهناک جلوه ميکند .دربارهي اســتفاده از چوبهي
دار يا درخت نظري نداشت و اذعان داشت هبتر است گزينش هنايي
به عهدهي خود کوليب باشــد ،به هر حال اين مراسم اعدام متعلق به
شخص او است .کوليب گفت بسيار پيش آمده که برخي مردم گاهي
افراطوتفريط کنند و ميخواســت بداند آيا ما بيش از حد يبرمحانه
تصميم نگرفتهامي؟ هاوئرد بهتندي پاسخ داد که پيشتر در اين باب
صحبت کردهاند و پرسيد< :کداميک؟ چوبهي دار يا درخت؟> کوليب
پرسيد آيا امکان استفاده از جوخهي آتش هست؟ که هاوئرد جواب
منفي داد و گفت< :نه ،ممکن نيســت >.هاوئرد ادامه داد< :جوخهي
آتش باآن چشــمبندها و آخرين سيگاري که متهم ميکشد خودش
مایهی قوتقلبدادن به جمرم حمســوب ميشود .کولیب برای جلب

 14

شاهد اعدام

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 چنني چيــزي مد نظرش نبوده
اســت و اعدام با درخت را به چوبهي دار ترجيح ميدهد .توماس
نيز طرحهاي چوبهي دار را که با تنفر مشغول کشيدنشان بود مچاله
کرد و دور رخيت.
مسئلهي ديگري که مطرحشــد مأمور اعدام بود .پل پرسيد آيا
ً
واقعا نيازي به اســتخدام يک مامور اعدام هســت؟ <زيرا اگر از
درخت اســتفاده کنيم کايف است حلقهي دار را در ارتفاعي درست
قرار دهيم ،بعد کوليب از چهارپايهاي ،چيزي باال ميرود و ســرآخر
ميپرد >.و در ادامه گفت چندان مطمئن نيســت هيچ مأمور اعدامی
ً
در کشور باشد که خبواهد داوطلب شود ،خصوصا حاال که جمازات
اعدام براي مهيشه برداشته شده است .او گفت< :مگر اينکه کسي را
از انگليس ،اسپانيا يا يکي از کشورهاي آمريکاي جنويب به اينجا
ن که آن شــخص هم قبول کرد و آمد .از
بياورمي .حاال فرض بر اي 
کجا اطمينان حاصل کنيم اين فرد مأمور اعدامی کارکشــته و خربه
است و آماتوري تشنهي پول نيست که بيايد و مايهي آبروريزيمان
مقابل چشم مهه شود؟>
از اين روي مهگي پذيرفتيم که هبتر است کوليب خودش از روي
چهارپايهاي ،چيزي ،بپرد .اما آن چيز منيتوانست صنديل باشد زيرا
ظاهر جاليب به مراســم منيداد؛ براي مثال تصور کنيد کوليب از يک
صنديل قدميي آشــپزخانه در ســايهي درخيت زيبا و متاشايي بپرد؛

بعضی از ما دوستمان کولبی را تهدید میکردیم...
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جالب منيشــد .توماس که نگاه امروزيتري دارد و هيچ وامههاي
از طــرح ايدههاي نو به دل راه منيدهد پيشــنهاد کرد کوليب روي
يک توپ بزرگ الســتيکي با قطر تقرييب سهمتر بايستد .او معتقد
بود موفقيت سقوط کوليب در اين صورت تضمني شده است و حيت
اگر ناگهان مردد شود يا خبواهد نظرش را تغيري دهد نيز کار از کار
گذشــته است .توماس در ادامه تذکر داد که< :وقيت ما نريويي ماهر
را بهعنوان مأمور اعدام انتخاب منيکنيم ،در واقع قســمت عمدهي
احتمــال موفقيت را بر دوش خود کوليب قــرار دادهامي و با وجود
اينکه اميان دارمي کوليب از عهدهي مســئوليت خطريش برميآيد و
دوســتانش را در واپسني حلظات شــرمنده منيکند ،کماکان کار از
حمکمکاري عيب منيکند .پيشــنهاد ميدهم توپی الســتيکي با قطر
ً
ســهمتر زير پايش قرار دهيم تا اگر احيانا دچار ترديد شــد هيچ
خللي در خلق سقوطی ديدين در انتهاي کابل اعدام اجياد نشود>.
<هنک> که تا آن موقع ساکت نشسته بود ناگهان با شنيدن واژهي
کابــل به حرف آمد و گفــت فکر ميکند ايدهي اســتفاده از کابل
بهمراتب هبتر از طناب دار باشــد و کار کوليب را راحتتر يکسره
کنــد .ترس يکباره به چهرهي کوليب دويد .منيتوامن ســرزنشاش
تصور اعدام شــدن با کابل خيلي مشمئزکنندهتر از اعدام
کنم زيرا
ِ
ً
با طناب اســت .اصال وقيت آدم به ايــن موضوع فکر ميکند حس
انزجار در متام وجودش بيدار ميشــود .پيش خود فکر کردم هنک
مهانجا نشســته و براي خودش نظر ميدهد .کارش درست نبود.
آنهم درســت زماينکه مهگي بر سر پيشنهاد توماس يعين استفاده
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از توپ الستيکي توافق کرده بودمي و قبول کردمي کوليب ميبايست
از روي آن بپرد .به مهني دليل گفتم طرح اين مســئله يبربط است
و کابل به شــاخهي درخت آسيب ميرســاند ،چرا که وقیت وزن
کوليب روي آن سنگيين کند ممکن است شاخهی درخیت که کابل را
به آن گره زدهامی زمخی شــود؛ آنهم در چنني روز و روزگاري که
مردمان احترام ويژهاي براي حميط زيســت قائلاند .ما چنني چيزي
منيخواستيم ،ميخواستيم؟ آســيب به حميطزيست؟ کوليب نگاهي
توأم با قدرداين به من انداخت و ختم جلسه اعالم شد.
در روز موعود مههچيز بهخويب و خوشــي پيش رفت (خالصه
کوليب موزيکي مناسب مراســم انتخاب کرد .موزيکي از آهنگساز
برجســته ،الگار ،که به رهربي هاوئرد و گروهش فوقالعاده اجرا
شــد ).باران نباريد .استقبال از مراسم عايل بود و هيچچيز کموکسر
نداشــتيم .توپ الســتيکي ســهمتريمان را نيز به رنگ سبز تند
درآوردمي تا با حميط هارموين بیشتری داشته باشد.
در جمموع دو خاطره در ذهنم از مابقی ماندگارتر شد :يکي نگا ِه
قــدردان کوليب بهخاطر تصميمي که راجع بــه کابل اعدام گرفتم و
ديگر اينکه پس از آن ماجرا ،هرگز هيچکس زيادهروي نکرد.

هوارد فیلیپس الوکرفت (  )1890-1937در پراویدنس ،مرکز ایالت رودآیلند
آمریکا ،زاده شــد .نویسندهای خیالپرور با باورهایی متفاوت از همعرصان
خویــش که اگرچه نتوانســت طی ســالیان حیاتش مخاطبان پرشــاری را
جــذب آثار خــود کند ،از چنان قلــم بانفوذ و ســحرآوری بهرهمند بود که
سالیانی دیرپا پس از وفاتش نویسندهای از اوتاد اهالی قلم در ژانر وحشت
محسوب میشود ،تا بدان پایه که بسیاری منتقدان او را همشانه و همشأن
با ادگار آلن پو میشامرند.
الوکرفــت اعتقاد و تصورات غریبی داشــت و آنقــدر در وادی علمی-
تخیلینویســی غرق بود کــه در عامل واقع نیز انســان را بیگانهای از ناکجا
آمده و غریب با کل هستی میپنداشت.
انســانی کامــاً چندوجهی بود .جالب اســت کــه او از تأثیرگــذاران بر
موسیقی جهان شناخته میشود .بســیاری از گروههای موسیقی نامی دنیا
ملهم از او هستند .او از منتقدین و نویسندگان در حوزهی تاریخ و سیاست
نیز محسوب میشود که نامههایی ماندگار و مشهور نیز دارد .درعین حال
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از نویســندگان پرکار مطبوعات نیز بوده که این قســم داستانهایش خود
بدل به مکتب شده بود .طرفه آنکه این نویسنده که برخی او را نژادپرست
میخوانند از تأثیرگذاران بر سینامی آمریکا نیز بهشامر میرود.

 درخـت
			



هوارد فیلیپس الوکرفت

بر يکي از ســرازيريهاي سرسبز کوهســتان مائنالوس ،واقع در
آرکاديا ،بيشــهي زيتوين جماور ويرانههــاي خانهاي ييالقي وجود
داشت؛ درست در کنار آن گوري بود که سالهاي پيش با جمسمههای
ديديناش شکوهي مثالزدين داشــت اما امروز مهچون خود خانه
رو به خرايب افزون گذاشــته بود .در کنــار آن گور ،درخت زيتون
ً
ً
واقعا بزرگ و بدهيبيت روييده بود؛ کامال شــبيه به آدمی بدترکيب
يا مهانند جسدي رو به متالشي شــدن .افسانههاي حملي ميگفت
نبايد شــباهنگام زماين که نور البهالي شــاخوبرگهاي درختان
روبه کاسيت گذاشته از آن ناحيه عبور کرد .گفته ميشود کوهستان
مائنالوس از مجله مناطق جنزدهي َپن 1هولناک اســت ،موجودي
 Pan Paniscous .1نوعی شامپانزهی کوتوله که در روایات کهن و اساطیری از آن بسیار یاد شده
است-.م

