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  يك شب تابستاني

  داستاني از آمبروز بيرس

  امين حسينيون   : مترجم

 

هميشه قانع كردن : كرداين واقعيت كه هنري آرمسترانگ زير خاك بود به نظر خودش مرگش را ثابت نمي

حالتش ـ صاف . كردند اعتراف كند واقعا زير خاك استمي البته شهادت حواسش مجبورش. او سخت بود

كه البته   ـ  خوابيده به پشت، دستهايش كه روي شكمش قالب شده و با چيز شلي به هم بسته شده بودند

سكون جدي تمام وجودش، تاريكي سياه و سكوت . خيلي ساده بدون خراب شدن كل موقعيت پاره شد

توانست انكار پذيرفت و نميموردي ميند كه او بدون هيچ اعتراض بياي از شواهد بود عميق، مجموعه

  .كند

بي حسي خاصي داشت و گويا خودش را چندان . ولي مرده؟ نه، نه، نه ـ فقط خيلي خيلي مريض بود

او چندان فيلسسوف نبود ـ صرفا يك آدم . كردمشغول سرنوشت نامعمولي كه نصيبش كرده بودند نمي

ترسيد از كار عضوي كه با آن از عواقب امور مي: قتا دچار بيماري بي تفاوتي شده بودمعمولي بود كه مو

نزديكش داشته باشد، همانجا خوابيده بود و همه چيز  پس، بدون اينكه نگراني خاصي از آينده. افتاده بود

  .برايش عجيب بود

- پي آذرخش آسمان را روشن ميهاي پيايك شب تاريك تابستاني بود، شليك. اما در آسمان خبرهايي بود

هاي كوتاه ولي پر قدرت با وضوح اين روشنايي. كردند و ابري را كه در غرب آرميده بود آبستن طوفان

اين شب، شبي . داشتندكردند و به رقص وا ميقبرها و يادبودهاي قبرستان را آشكار مي بسيار زيادي سنگ

د، پس سه مردي كه آنجا بودند و قبر هنري آرمسترانگ را نبود كه شاهد معتبري اطراف قبرستان پرسه بزن

  .كردند، تقريبا خيالشان راحت بودنبش مي

پيكري  دو نفرشان دانشجويان دانشكده پزشكي بودند كه چند مايل دورتر بود، و نفر سوم سياه پوست غول

افتخارش اين  مانجا و مايهه چندين سال بود جس كارگر همين قبرستان بود و آچار فرانسه. بود به نام جس
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آمد كه اين  از طبيعت كاري كه االن مشغول انجامش بودند بر مي. شناسد بود كه تمام ارواح آنجا را مي

  .مكان آنقدري كه صاحبانش سعي در تبليغش داشتند، محبوب نيست

  .دندخاكي بيرون قبرستان يك اسب و يك گاري سبك منتظر بو جاده بيرون ديوار، در حاشيه

  خاكي كه قبر را همين چند ساعت قبل باهاش پر كرده بودند مقاومت كمي نشان: كار نبش قبر سخت نبود

تر بود، ولي به هر حال انجام شد، توي قبر سخت جدا كردن تابوت از جعبه. مي داد و خيلي زود خالي شد

وت را باز كرد و هلش داد كنار و هاي در تاباو با دقت تمام پيچ. هاي اصلي جس بود زيرا يكي از تخصص

شالقي از . در آن لحظه آسمان شعله ور شد. بدن درونش را با شلوار سياه و پيرهن سفيد آشكار كرد

هاي بي كالمي كشيدند مردان فرياد. آذرخش و رعد جهان ساكن را لرزاند و هنري آرمسترانگ سر پا نشست

توانست آن دو دانشجوي پزشكي را راضي كند ان نميهيچ چيز در جه. و گريختند، هر كدام از يك جهت

  .ولي جس از قماش ديگري بود. به بازگشت

مات و رنگ پريده از اضطراب و وحشت ماجراجويي ديشبشان كه   در گرگ و ميش صبح دو دانشجو،

  .هنوز ضربانش در خونشان بود، در دانشكده پزشكي مالقات كردند

  .يكيشان ناليد» ديدي؟«

  »چيكار كنيم؟  ، ديدم، حاال خدايا آره«

اي نزديك آنها رفتند پشت يك ساختمان، جايي كه اسبي را ديدند متصل به يك گاري سبك، بسته به ميله

. روي نيمكتي در تاريكي جس سياه نشسته بود. وار، وارد اتاق شدندبدون هيچ فكري، ماشين . اتاق تشريح

  .كرددندانهايش را معلوم مي چشم و اي كه همهاز جايش بلند شد، با خنده 

  .جس گفت» .پول من و بدين«

يك  اش با خون و گل له شده بود، در اثر ضربه روي ميز بلندي بدن لخت هنري آرمسترانگ دراز بود، كله

  .بيل

 


