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  تدفين جان مورتونسون

  آمبروز بيرس

  سيد امين حسينيون: مترجم
  

  

. تمام گفته شده بودند و او صحنه را ترك كرده بود "مرد تراژيك"ديالوگ هايش در . جان مورتونسون مرده بود

مراسم تدفين انقدر خوب  تمهيدات .خوابيده بود ايبا روكش شيشه  تنش در تابوت ماهاگوني درجه يكي

. بود از زير شيشه، قابل تحملاش، چهره. كردرحوم زنده بود بي شك تاييدشان ميمفراهم شده بود كه اگر خود 

  .نتواند تعميرش كند چيده بود كه مرده شورلبخند محوي داشت و چون مرگش بدون درد بود، انقد در هم نپي

ي مردي به جا بياورند كه جمع شوند و آخرين احترامات را برادر ساعت دو بعد از ظهر قرار بود دوستانش 

- ميي فاميلش چند نفر به چند نفر هر چند دقيقه باالي تابوت افراد زنده. ديگر نه دوست الزم داشت نه احترام

اين كار نه براي آنها فايده اي داشت، نه براي جان . كردندي زير شيشه گريه ميعضاي پالسيدهباال سر او  آمدند

  . مرگ خرد و فلسفه خاموشندمورتونسون؛ ولي خب، در حضور 

به اقوام داغدار تسليت گفتند و سر جاهايي كه برايشان . ساعت دو كه نزديك شد دوستانش كم كم رسيدند

 سوگوارياز اهميت حضورشان در طرح كلي  .اف سالن نشستندات مراسم در اطرمشخص شده بود طبق ترتيب

ورود او همراه با ورود . دنم نورهاي ديگر كسوف كردبعد كشيش آمد، و در حضور مشعشع او تما. آگاه بودند

به سمت تابوت رفت و صورتش را چند لحظه روي . اش اتاق را پر كردزاري و ضجهي مرحوم بود، كه بيوه

- روضهحزين و آهسته مرد خدا . اش، نزديك دخترش هدايت شدسپس به سمت صندلي. ي سرد گذاشتهشيش

ن شد، هدف نيز برانگيختن و خاموش كردن ايبا زاري حضار تركيب مي صداي اندوهگينش. اش را آغاز كرد

ي روز گرفته، با مرثيه. رفت، مانند صداي درياي متالطمآمد و ميشد، انگار ميزاري بود، صدا باال و پايين مي

طبيعت انگار تمام . آسمان كشيده شد و صداي چند قطره باران پيچيد ي مقابلي ابرتر شد، پردهگرفتهروحاني 

 . گريستبراي جان مورتونسون مي

ها جايشان را چهار رودي خواندند و تابوتكشته جمعي ساش را با دعايي تمام كرد، دسوقتي روحاني نوحه

ا روي خودش ر. مردند، بيوه به سمت تابوت دويددر فضا هاي آخر سرود همين كه نت .طرف تابوت گرفتند

بر خودش مسلط  .به تدريج او هم تسليم خستگي شد اين حال،با . گريه كردو با تمام وجودش  تابوت انداخت
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. افتاد، دستانش رفت هوا زير شيشهي ي مردهكرد، چشمانش در چهرهتي روحاني او را از تابوت دور ميوق .شد

 . افتاد و بيهوش شد به پشت. جيغي زد

. روي سكو سه ضربه زد ساعت. تندسوگواران جلو پريدند تا تابوت را بگيرند و دوستان مرحوم دنبالشان رف

يكي از مردان . رو گرداندند، همه حالشان بد شده بود. كردندجان مورتونسون مرحوم نگاه مي ورتهمه به ص

ي تابوت جوري گير ي دردناك دور شد، سكندري خورد و پايش به پايهكه با وحشت ميخواست از اين صحنه

  . هزاران تكه شدبرخورد اين در اثر  زمين؛ و شيشهفتاد اش اي شكنندهكرد كه تابوت از روي پايه

ي جان مورتونسون بيرون خزيد، و خيلي تنبالنه خودش را روي زمين كه ايجاد شده بود گربه ايحفرهاز 

اش پاك كرد و بعد با وقار تمام از سالن ش را با پنجهد، به حال مخموري سيبيل دارچيني رنگبلند ش. انداخت

  . بيرون رفت

  


