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   هعمج ناتساد

  )طرحي از يك زندگينامه( نخدمتكار سياه پوست ژنرال واشنگت

  مارك تواين :هدنسيون

  مرضيه ابراهيمي: مترجم

  

بايد گفت . بخش تكان دهندة  زندگي اين مرد رنگين پوست مشهور دقيقاَ با اولين مرگ او شروع شد

تا آن زمان چيزي راجع به او گفته . ندشد رد آغازبرجسته ترين ويژگيهاي زندگينامة او با اولين باري كه م

جا حرف او بود آن هم با تشريح جزء به جزء، در فواصل نمي شد، اما بعد از آن همه جا حرف او بود، همه 

او قابل توجه ترين سوژه بود و من فكر كردم كه تاريخچة زندگي او مي تواند . زماني خاص اما بي پايان

بنابراين با دقت تمام مواد الزم اين كار را از منابع . نامه اي ما باشديك ضميمة ارزشمند براي ادبيات زيست

من تمام تالشم را كرده ام تا در مدارك . موثق جمع آوري كردم و بدين وسيله خدمت عموم ارائه مي دهم

كارم را به مي خواهم وشواهدي كه به اين شخص مشكوك مربوط مي شود چيزي از قلم نيافتد چرا كه 

  .رفي كنم تا به جوانان كشورم درس داده شودمدارس مع

پس از نيم قرن خدمت به ارباب برجسته اش و برخورداري . نام خدمتكار مشهور ژنرال واشنگتن جرج بود

از اعتبار عالي واعتماد او در دورة انتصاب بلند مدتش ، در آخر نوبت به وظيفة دردناكش كه خواباندن 

، خودش  1809ده سال بعد ، درسال . ار رودخانة پوتومك بود، رسيدارباب محبوبش در آرامگاهش در كن

. تشييع شد در كهنسالي و با احترام فراوان از دنيا رفت و پيكر او توسط تمامي كساني كه او را مي شناختند،

  :بوستون به اين واقعه اشاره كرد) گزت(روزنامة 

سالگي ،پنج شنبة گذشته در  95محبوب ژنرال واشنگتن مرحوم در اوج پختگي در جرج، خادم 
تا آخرين دقايق عمرش هوشش عاري از اشكال و حافظه اش . ريچموند ويرجينيا از دنيا رفت

او در دومين دورة اعطاي مقام رياست جمهوري به واشنگتن و همچنين در . همچنان استوار بود
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طور حتم در تمامي رخدادهايي كه به وقايع گفته شده مربوط مي شد مراسم خاكسپاري او و به 
  .،حضور داشت

يك روزنامة فيالدلفيايي از . اره مرد چيزي راجع به او شنيده نشده بودكه او دوب 1825ميِ  ماه بعد از اين تا

  :اين واقعة دردناك خبر داد

ار محبوب ژنرال واشنگتن بود هفتة گذشته، مرد رنگين پوستي كه جرج ناميده مي شد و خدمتك
او تا آخرين دقايق عمرش در سالمت . سال سن در كهنسالي در ميكونِ جرجيا درگذشت 95با 

كامل ذهني به سر برد و به طور واضح مي توانست دومين انتصاب واشنگتن به مقام رياست 
 1ات ولي فُرججمهوري، مرگش و خاكسپاريش، واگذاري كُرن وليس، نبرد ترنتون ، اندوه ومشق

  .پيكر او به وسيلة تمامي اهالي ميكون تشييع شد.و غيره را به ياد بياورد

  

موضوع اين طرح به صورت رسمي در تريبون سخنران  1836و  1834و همچنين 1830در چهارم جوالي 

و  نشرية جمهوري خواه سنت لوييز در شمارة بيست. او دوباره مرد 1840آن زمان مطرح شد ودر نوامبر 

  :پنجم آن ماه به شرح زير نوشت

  يادگاري ديگر از انقالب درگذشت

جرج يگانه خادم محبوب ژنرال واشنگتن روز گذشته در منزل آقاي جان لي وِن ورث در همين 
او تا ساعاتي پيش از مرگش در سالمت كامل . سالگي درگذشت 95شهر ودر سن قابل احترام 

ضوح اولين ودومين انتصاب پرزيدنت واشنگتن به مقام عقلي به سر مي بردو مي توانست به و
رياست جمهوري، واگذاري كُرن وليس، نبردهاي ترنتون و مون ماث، سخنراني پاتريك هنري 
در مجلس مقننة ويرجينيا و خيلي ديگر از خاطرات هيجان انگيز قديمي را به خاطر 

در خاكسپاري او جمعيت . ته استكمتر سفيدپوستي با چنين تأسف و تأثري از دنيا رف.بياورد
  .زيادي شركت كرده بودند
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در تريبون ها ) جشن استقالل آمريكا(به مدت ده يازده سال سوژة اين طرح در جشن چهارم جوالي 

. او دوباره مرد 1855اما در پاييز .وكرسي هايي در نقاط مختلف كشور با موفقيت چشمگيري مطرح مي شد

  :اره نوشتندمطبوعات كاليفرنيا در اين ب

  يك قهرمان قديمي ديگر درگذشت

سالگي در محلة فلَت داچِ  95جرج يگانه خادم وتنها محرم ژنرال واشنگتن در سن با شكوه 
حافظة اوكه تا آخرين لحظه او را ناكام  .ز جهان فرو بستاكاليفرنيا در روز هفتم مارچ ديده 

او مي توانست دقيقاً اولين ودومين . نگذاشت، انبار شگفت انگيزي از خاطرات قابل توجه بود
انتصاب پرزيدنت واشنگتن ومرگش، واگذاري كُرن وليس، نبردهاي ترنتون، مون ماث و بانكر 

جرج در فلَت داچ بسيار محترم و  .هيل، اعالم استقالل و شكست بِرَداك را به خاطر بياورد
شريف شمرده مي شد و تخمين زده مي شود كه ده هزار نفر در مراسم خاكسپاري او حضور 

  .داشته اند

بود وتا وقتي كه خالف اين مطلب ثابت نشده بود، فرض  1864آخرين باري كه سوژة اين طرح مرد، ژوئن 

  :وزنامه هاي ميشيگان از يك واقعة دردناك خبر دادندر. مي شد كه اين بار ديگر براي هميشه مرده است

  يكي ديگر از بازماندگان گرامي انقالبي درگذشت

سال عمر با عزت  95جرج مرد رنگين پوست و يگانه خدمتگزار محبوب جرج واشنگتن با 
او كه تا آخرين لحظات زندگي عقلش زايل نگشته بود . هفتة گذشته در ديترويت از دنيا رفت

نست به طور دقيق اولين و دومين انتصاب واشنگتن به رياست جمهوري، واگذاري كُرن مي توا
نبردهاي ترنتونو مون ماثو بانكرهيل، اعالم استقالل ، شكست بِرَداك، پرتاب جعبه هاي وليس، 

او در اوج احترام از دنيا رفت .را به خاطر بياورد 3و پياده شدن مسافرين 2چاي در بندر بوستون
  .وپيكر او با حضور اجتماع عظيمي از مردم تشييع شد

او هم اكنون . خدمتگزار پير و وفادار در گذشته است و ما تا دفعة بعدي كه دوباره ظاهر شود او را نمي بينيم

وابيده است، درست مثل آناني كه به فرآيند بلندمدت و باشكوه زوال خود را متوقف كرده و به آرامي خ
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سن و سالش را بهتر از هر آدم مشهوري . او به عنوان يك انسان برجسته مورد احترام بود.آرامش رسيده اند

از كه در تاريخ نقشي داشته ، نگاه داشته و هر چه بيشتر زندگي كرده ياد و خاطره اش ماندگارتر و استوارتر 

دوباره زندگي كند تا دوباره بميرد ، بي شك اكتشاف آمريكا را به وضوح  اگر او. خود او رشد كرده است

  .به ياد خواهد آورد

چكيدة فوق از زندگينامة او به عقيدة من اساساً درست است، هر چند اين امكان وجود دارد كه او يك يا دو 

. د اخبارش را منتشر كنندبار ديگر در مكان هاي مبهم مرده باشد واين روزنامه هاي مزخرف نتوانتسته باشن

 اوو بايد درست هم باشد اين است كه  ايرادي كه در تمامي اعالميه هايي كه نقل كردم ديده مي شود

احتمال دارد  .ساله بوده است كه اين امر ممكن نيست 95در زمان همة مرگ هايش  لاح همه رد و هراومه

اگر . به طور نامحدود به اين روند ادامه دهد نستهاين سن مرده باشد اما نمي تواكه او يك يا دو بار در 

ساله بوده  151، 1864در زمان آخرين مرگش در سال  سال داشته پس 95ام اولين مرگش هنگفرض كنيم 

وقتي براي آخرين بار مرد به وضوح . اما سن او با خاطراتي كه به ياد مي آورد هم خواني نداشت. است

 نس يلاس تسيود شندروآ داي هب يارب هكرا به ياد مي آورد  ـ 1620 لاس رد ـ رينواقعة پياده شدن مساف

هنگامي كه در نهايت از اين دنيا رفت  پس به راحتي مي توان ادعا كرد كه خادم ژنرال واشنگتن .تشاد مزال

  .ساله بوده است 270-260تقريباً 

برنمي گردد و هم اكنون من زندگينامة او را با  ديگر  كه او مطمئن شويممدت زمان مناسبي منتظر مانديم تا 

  .اطمينان خاطر وبا احترام به اين ملت سوگوار تقديم مي كنم

اين ششمين . در روزنامه ها خوانده ام كه اين شياد متقلب كهنه كار مجدداً در آركانزاس مرده است :ضميمه

جذابيتش از . مرگ خادم ژنرال واشنگتن ديگر تازگي ندارد. باري است كه او در يك مكان جديد مي ميرد

پوست خوش نيت اما گمراه  اين سياه. بياييد به آن خاتمه دهيم. بين رفته است و مردم از آن خسته شده اند

كننده تا به حال هزينه هاي دفن و خاكسپاريش را به شش جامعة مختلف تحميل كرده است و ده ها هزار 

تنها به اين دليل كه خيال مي كردند به عنوان گروهي خاص و متمايز انتخاب شده  انسان فريب خورده نفر

بگذاريد روزنامه ها و . براي هميشه مدفون بماندبگذاريد او . اند، او را تا آرامگاهش همراهي كردند

كه خدمتگزار رنگين منتشر كنند  مطبوعات من بعد از اين از شديدترين سرزنش ها رنج ببرند و در جهان

  .نرال واشنگتن دوباره مرده استپوست و محبوب ژ
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گهاي انقالبي ، در طي جن 1778و  1777ولي فُرج نام منطقه ايست جنگي كه در زمستان سالهاي : 1
و به علت سوء تغذيه ، كمبود پوشاك ،  سربازان داخل چادر و كلبه هاي كوچك زندگي مي كردند

  .نفر ار سربازان جان باختند 2500... سرماي شديد وبيماري هاي ال عالج و

تند در اعتراض به ماليات سنگيني كه انگليسي ها بر صادرات چاي به آمريكا از آمريكايي ها مي گرف: 2
آمريكايي ها جعبه هاي چاي رسيده از انگليس را در بندر بوستون درون آب  1773، در دسامبر

  .انداختند

عده اي ناشناس به وسيلة كشتي به ساحل پِالي موث در شمال آمريكا كه  درآن  1620در سال : 3
ذهبي بودند كه به گفته مي شود آنها گروهي م. زمان خالي از سكنه بود آمدند ودر آنجا سكني گزيدند

  .  هدف  آزادي ديني از وطن خود خارج شده بودند


