کشتن یک فیل
نوشته ی ووج ُرجِل

ووج آرجِل  ،نویسنده ی مشهوج ُنگلیسی ِ خالق ُثر شناخته شده ی «قلعه ی حیوُنات» ُست .بر خالف تصوج جُیجُ ،رجِل  ،طرفدُج
سوسالیسم دموکرُتیک بود ِ هموُجه با ولوهها ی ناعادالنه ی نظامها ی سرمایهدُج ی مخالفت مینمود ِ .ی ،بعد ُز ُتمام تحصیالت
متوسطه دج  ،۱۹۲۱به دلیل ِضعیت مالی خانوُدهُش توُن جفتن به دُنشگاه جُ ندُشت .به همین دلیل ،تصمیم گرفت تا به عضویت
پلیس سلطنتی هند دج آید .بعد ُز قبولی دج ُمتحان ِجِد ی ِ دج  ۱۹۲۲به برمه جفت ِ جشد به نسبت سریعی دج دجوات پلیسی
ی
دُشت .مقاله زیر ،۱بازگوکننده خاطرهُ ی ُست ُز دِجُن خدمت دج برمه که به گفته خود ُرجِل  ،تاثیر ی عمیق بر دجک ُِ ُز سلطهطلب ل
ُمپرُتوج ی بریتانیا دُشت ِ عالقه ُِ برُ ی پایان دُدن به آن جُ تشدید نمود .سرُنجامُ ،رجِل که دج  ۱۹۲۷به دلیل ُبتال به تب

دلنگی۲

دج مرخصی دج ُنگلستان به سر میبرد ،پلیس سلطنتی هند جُ ترک کرد تا به عالقه ُصلی خود ،نویسندگی ،بپردُزد.
* * *
«دج مولملین ،دج برمه سفلی (میانماج ِ مناطق ُطرُف آن) ،عده بسیاج ی ُز مردم ُز من متنفر بودند – تنها زمانی دج زندگی که من
به ُندُزه کافی برُ ی ُین ُمر مهم بودهُم .من ُفسر گردُن پلیس شهر بودمُ ِ ،حساسات ضد ُجِپایی به نوع بیهدف ِ کودکانهُ ی
تند بود .هیچ کسی ورُت به جُه ُندُختن یک شوجش جُ ندُشتِ ،لی ُگر یک زن ُجِپایی به تنهایی ُز بازُج گذج میکرد حتما کسی
آب توفلل بر جِ ی لباسش تف میکرد .من به عنوُن یک ُفسر پلیس هدفی مشخص بودم ِ ُگر شرُیط ُمن بود ُذیت میشدم.
یک باج ِقتی دج زمین فوتبا مرد برمهُ ی چابکی به من پشت پا زد ِ دُِج (یک برمهُ ی دیگر) جِیش جُ برگردُند ،تماشاگرُن با
قهقهه سهمگینی نعره کشیدندُ .ین ُتفاقی بود که بیش ُز یک باج جخ دُد .دج نهایت صوجتها ی زجد تمسخرآمیز ی که دج همه وا
با من جِبهجِ میشدند ،دشنامهایی که ُز فوُصل ُمن ُز پشت سرم به هوُ میجفت ،به صوجت بد ی بر ُعصابم تاثیر گذُشت .جُهبان
بودُیی ووُن ُز همه بدتر بودند .چندین هزُج نفرشان دج شهر حضوج دُشتند ِ به نظر نمیجسید که هیچ کدُمشان کاج ی وز ُیستادن
دج گوشه خیابان ِ تمسخر ُجِپاییها دُشته باشند.
همه ُینها بهتآِج ِ ناجُحت کننده بود .چون من دج آن زمان به ُین نتیجه جسیده بودم که ُمپریالیسم چیز خبیثی ُست ِ هر چه
زِدتر کاجم جُ جها کنم ِ ُز آن خاج شوم بهتر ُست .دج عقیده – ِ ُلبته دج خفا – من کامال حامی برمهُیها بودم ِ مخالف ستمگرها،
بریتانیاییها.

ُز کاج ی که می کردم بیشتر ُز آنکه بتوُنم بیان کنم متنفر بودم .دج چنین شغلی کاجها ی کثیف ُمپرُتوج ی جُ ُز نزدیک مشاهده
میکنیدُ .زدحام زندُنیان بدبخت دج قفسها ی بدبو ی بازدُشتگاه ،صوجتها ی خاکستر ی ِ ِحشتزده محکومان دجُزمدت ،باسنها ی
زخمی مردُنی که با چوب خیزجُن تنبیه شده بودند – تمام ُینها با ُحساس غیر قابل تحملی ُز گناه بر من فشاج میآِجدِ .لی
نمیتوُنستم هیچ چیز جُ دج وایگاه خودش برجسی کنم .ووُن بودم ِ کمسوُد ِ مجبوج بودم به تنهایی دجباجه مشکالتم دج سکوتی
که بر تمام ُنگلیسیها دج شرق تحمیل میشود فکر کنم .من حتی نمیدُنستم که ُمپرُتوج ی بریتانیا دج حا مردن بود ِ ،حتی ُز
آن هم کمتر متووه خوبی بسیاج آن دج مقایسه با ُمپرُتوج یها ی ووُنی که قرُج بود وایگزین آن شوند بودم .به تنها چیز ی که فکر
میکردم تنفرم ُز ُمپرُتوج ی ِ خدمت به آن ِ خشمم نسبت به وانوجُن شیطانصفتی که تالش میکردند تا کاجم جُ ناممکن کنند
بود.
من در آن زمان به این نتیجه رسیده بودم که امپریالیسم چیز خبیثی است و هر چه زودتر کارم را رها کنم و از
آن خارج شوم بهتر است .در عقیده– و البته در خفا – من کامال حامی برمهایها بودم و مخالف ستمگرها،
بریتانیاییها.

با قسمتی ُز ذهنم سلطه بریتانیا دج هند جُ مانند حکومتی ستمگر ِ شکستناپذیر تصوج میکردم که ،برُ ی همیشه ،خوُستهها ی
مردمی دجمانده جُ زیر پا میگذُجد؛ ِ با قسمت دیگر ذهنم فکر میکردم که بهترین شاد ی مووود دج دنیا فرِ کردن یک سرنیزه به
د ِ جِده یک جُهب بودُیی ُستُ .ینگونه ُحساسات نتایج فرعی ُمپریالیسم ُست؛ میتوُنید ُز تمام ماموجُن ُنگلوهند ی دج صوجتی
که دج حین ُنجام ِظیفه نباشند بپرسید.
یک جِز ُتفاقی ُفتاد که به طرز پیچیده ُ ی آموزنده بود .به خود ی خود ُتفاقی کوچک بودِ ،لی به من نگاه ُومالی بهتر ی ُز هر
آنچه تا آن هنگام ُز طبیعت ُِقعی ُمپریالیسم دُشتم دُد – ُنگیزهها ی ُِقعی دِلتها ی مستبد .یک جِز صبح زِد فرمانده یک
پاسگاه دج آن طرف شهر با تلفن با من تماس گرفت ِ خبر دُد که یک فیل دج حا ِیرُن کردن بازُج ُست .آیا ُمکان دُجد که به
آنجا برِم ِ کاج ی صوجت دهم؟ نمیدُنستم چه کاج ی میتوُنم بکنمِ ،لی میخوُستم ببینم چه ُتفاقی دج حا جخ دُدن ُست ِ
سوُج ُسبی شدم ِ به جُه ُفتادم .تفنگم جُ با خود بردم ،یک ِنیچستر با کالیبر ُ ۰.۴۴ینچ که برُ ی کشتن یک فیل کافی نبودِ ،لی
فکر کردم شاید صدُیش برُ ی ترساندن به دجد بخوجد .برمهُیها ی مختلفی من جُ دج طو مسیر متوقف کردند تا کاجها ی فیل جُ به
در چنین شغلی ،کارهای کثیف امپراتوری را از نزدیک مشاهده میکنید .ازدحام زندانیان بدبخت در قفسهای
بدبوی بازداشتگاه ،صورتهای خاکستری و وحشتزده محکومان درازمدت ،باسنهای زخمی مردانی که با چوب
خیزران تنبیه شده بودند.

من توضیح دهندُ .لبته یک فیل ِحشی نبود ،بلکه یک فیل ُهلی بود که به «ُوباج »3جسیده بود .آن جُ ،مانند تمام فیلها ی ُهلی
که تصوج میشود به دِجه «ُوباج» خود نزدیکند ،به زنجیر کشیده بودندِ ،لی دج طو شب گذشته زنجیر جُ پاجه کرده ِ فرُج کرده
بود .فیلبانش ،تنها فرد ی که دج آن حالت توُن کنتر کردن ُِ جُ دُشت ُِ ،جُ تعقیب کرده بودِ ،لی به وهت ُشتباه جفته بود ِ دج
آن لحظه دُِزده ساعت با آنجا فاصله دُشت ِ ،فیل هم صبح آن جِز ناگهان به شهر بازگشته بود .مردم برمه ُسلحه ندُشتند ِ دج
برُبر فیل بیدفاع بودند .تا آن هنگام کلبه خیزجُن کسی جُ تخریب کرده بود ،یک گاِ جُ کشته بود ِ به چند دکه فرِش میوه یوجش
برده ِ مووود ی آنها جُ بلعیده بود؛ با ُِنت حمل زباله شهردُج ی هم جِبهجِ شده بود ِ ،بعد ُز بیرِن پریدن ِ فرُج جُننده ،آن جُ چپ
کرده ِ صدمات فرُُِنی به آن زده بود.
فرمانده پاسگاه برمهُ ی ِ پاسبانها ی هند ی دج محلهُ ی که فیل دج آن دیده شده بود منتظر من بودند .محلهُ ی بسیاج فقیر بود،
دخمهُ ی پر پیچ ِ خم ُز کلبه ها ی خیزجُن کثیف ،مسقف به برگ نخل ،که بر دُمنه شیبدُج تپه پهن شده بود .به یاد دُجم که صبح
ُبر ی ِ گرفتهُ ی دج ُبتدُ ی فصل باجُنی بود .شرِع کردیم به پرسیدن دجباجه محل فیل ُز مردم ِلی ،طبق معمو ُ ،طالعات دقیقی
عایدمان نشد .دج شرق هموُجه ُینگونه ُست؛ یک دُستان ُز دِج ُِضح به نظر میجسدِ ،لی هر چه به محل حادثه نزدیکتر
میشوید بر ُبهام آن ُفزِده میشود .برخی ُز مردم میگفتند فیل ُز ُین سمت جفته ُست ،برخی میگفتند ُز آن سمت جفته ُست،
برخی هم قسم میخوجدند که هیچ چیز ی دجباجه فیل نشنیدهُند .دُشتم به ُین نتیجه میجسیدم که کل دُستان دجِغی بیش نبوده
ُست که ُز دِجتر صدُ ی فریاد بلند شد .صدُیی بلند ِ عصبانی فریاد میزد «برِ ،بچه ،همین ُالن برِ!» ِ پیرزنی که ترکه دج
دست دُشت ُز پشت یکی ُز کلبهها بیرِن آمد ِ با خشونت شرِع به زدن مشتی بچه لخت کرد .زنها ی دیگر ی هم که زبانهایشان
جُ گاز میگرفتند ِ ُشاجه میکردند ُضافه شدند؛ مشخص بود که بچهها چیز ی دیده بودند که نباید میدیدند.
پشت کلبه جفتم ِ وسد مرد ی جُ دیدم که دج گل پهن شده بود .یک هند ی بود ،حما دلجُِید ی سیاه ِ تقریبا لختی که چند دقیقه
بیشتر ُز مردنش نمیگذشت .مردم میگفتند که فیل به طوج ناگهانی ُز پشت یکی ُز کلبهها دج برُبرش ظاهر شده بود ،با خرطومش
ُِ جُ گرفته بود ،پایش جُ بر پشت مرد گذُشته بود ِ ُِ جُ دج گل فرِ کرده بود .فصل باجُنی بود ِ زمین نرم ِ ،صوجتش چالهُ ی به
عم ق یک فوت ِ طو دِ یاجد دج زمین کنده بود .دج حالی که دستهایش ُز دِ طرف باز بودند دمر ُفتاده بود ِ سرش به شدت به
یک سمت پیچ خوجده بود .صوجتش ُز گل پوشیده بود ،چشمها کامال باز ،دندُنها معلوم ِ لبخند ی سرشاج ُز زور ی تحملناپذیر
بر لب دُشت( .جُستی ،هرگز به من نگویید که مردهها ظاهر ی آجُم دُجند .بیشتر وسدهایی که من دیدهُم ظاهر ی ُهریمنی دُشتهُند).
ُصطکاک پا ی حیوُن پوست پشتش جُ کامل ُز تن ودُ کرده بود ،مثل ِقتی خرگوش پوست میکنید .به محض دیدن وسد
مصدج ی جُ به خانه یکی ُز دِستان فرستادم تا تفنگ فیلکرش قرض بگیردُ .سب جُ قبال به پاسگاه فرستاده بودم ،نمیخوُستم به
خاطر ُستشمام بو ی فیل ُز ترس دیوُنه شود ِ به زمین پرتابم کند.

چند دقیقه ُ ی طو کشید تا مصدج با یک تفنگ ِ پنج فشنگ بازگردد ِ ،دج ُین حین چند برمهُ ی ُز جُه جسیده ِ به ما خبر دُدند
که فیل دج شالیزُجها ی پایین دست ُست ،فقط چند صد یاجد دِجتر .به محض ُینکه جُه ُفتادم تقریبا تمام ومعیت محله ُز خانهها
بیرِن آمدند ِ دنبالم به جُه ُفتادند .تفنگ جُ دیده بودند ِ همگی هیجانزده فریاد میزدند که میخوُهم فیل جُ بکشمِ .قتی فیل
فقط مشغو ِیرُن کردن خانههایشان بود به آن تووه خاصی نکرده بودندِ ،لی حاال که قرُج بود کشته شود قضیه فرق میکرد.
دج نظرشان بیشتر به سرگرمی میماند ،همانطوج که به نظر یک ومعیت بریتانیایی خوُهد آمد؛ بعالِه به دنبا گوشتش هم بودند.
به طوج مبهمی ناجُحتم میکردُ .بدُ قصد کشتن فیل جُ ندُشتم – فقط برُ ی دفاع ُز خود دج صوجت نیاز به دنبا تفنگ فرستاده
بودم – ِ تعقیب شدن به دست یک گرِه همیشه ُضطرُبآِج ُستُ .ز تپه پایین جفتم .هم ُحساس حماقت میکردم هم ُحمق به
نظر میجسیدم .تفنگ بر جِ ی شانهُم بود ِ ومعیتی که هر لحظه بزجگتر میشد دج پشت سرم میونبید .دج پایینِ ،قتی ُز کلبهها
دِج شده بودیم ،واده سنگفرش شدهُ ی ِوود دُشت ِ دج پس آن هم شالیزُجها ی پر ُز لجنی که هزُج یاجد عرضشان بود .هنوز
شخم نخوجده بودند ِلی ُز ُِلین باجُنها خیس شده ِ پر بودند ُز علف زمخت .فیل دج فاصله هشت یاجد ی واده ُیستاده بود ِ
طرف چپ بدنش جِ به ما بودُ .صال به نزدیک شدن ومعیت تووه نکرد .دستهها ی علف جُ میکند ،به زُنو میکوبید تا تمیز شوند
ِ دج دهانش میچپاند.
بر جِ ی واده توقف کرده بودم .به محض دیدن فیل مطمئن شدم که نباید به ُِ تیرُندُز ی کنم .کشتن یک فیل کاج ی مساله مهمی
ُست -قابل مقایسه با خرُب کردن یک دستگاه بزجگ ِ گرُن – ِ به یقین دج صوجت ُمکان باید ُز آن ُوتناب کرد ِ .فیل ُز آن
فاصله ِ دج حالی که به آجُمی میچرید به نظر نمیجسید که ُز یک گاِ خطرناکتر باشد .آن موقع فکر کردم ِ ُالن هم فکر میکنم
که حمله «ُوباجش» تقریبا جد شده بود؛ که ُگر ُینگونه بود فقط بیخطر ِ میگشت تا فیلبان برگردد ِ ُِ جُ بگیرد .دج عین حا ،
هیچ عالقه ُ ی هم به کشتنش ندُشتم .تصمیم گرفتم مدتی نگهبانی بدهم که یک ِقت دِباجه دیوُنه نشود ،بعد هم به خانه برِم.
دج همان حین نگاهی به ومعیتی که من جُ دنبا کرده بود ُندُختم .ومعیت بزجگی بود ،حدُقل دِ هزُج نفر ِ هر دقیقه هم بزجگتر
میشد .واده جُ تا فاصله زیاد ی ُز دِ طرف بسته بود .نگاهی به صوجتها ی زجد باال ی لباسها ی برُق ُندُختم – صوجتها ی
خوشحا ِ پر ُز ه یجان دج ُنتظاج یک سرگرمی ،همه مطمئن ُز کشته شدن فیل .به من همانطوج که به یک شعبدهباز دج حین
شعبدهباز ی نگاه میکنند نگاه میکردند ِ .ناگهان به ذهنم خطوج کرد که چاجهُ ی وز کشتن فیل ندُجم .مردم ُز من ُنتظاجش جُ
دُشتند ِ من هم مجبوج به ُورُیش بودم؛ ُحساس می کردم خوُست آن دِ هزُج نفر من جُ به شکل غیر قابل مقاِمتی به ولو هل
می دهد ِ .دج همین لحظه بود که ،دج حالی که تفنگ به دست ُیستاده بودم ،برُ ی ُِلین باج متووه پوچی ِ بیهودگی حکومت
سفیدپوستان دج شرق شدم .من مرد سفید ی بودم تفنگ به دستُ ،یستاده دج برُبر ومعیت بومی غیر مسلح – دج ظاهر بازیگر
ُصلی نمایشنامه؛ ُما دج ُِقعیت من چیز ی وز ملیجک مضحکی که با خوُست آن صوجتها ی زجد ُز پشت به عقب ِ ولو هل دُده

میشود نبودم .دج آن لحظه بود که دجک کردم ِقتی مرد سفیدپوست دج وایگاه مستبد قرُج میگیرد ُین آزُد ی خودش ُست که
دج ِهله ُِ نابود میکند ُِ .تبدیل به عرِسکی پوچ ِ خودنما میشود ،همان شکل معرِف صاحب .چون شرط فرمانرُِیی ُِ ُین
ُست که زندگی خود جُ صرف تحت تاثیر قرُج دُدن «بومیها» کند ِ ،دج نتیجه دج هر بحرُنی مجبوج ُست آن کاج ی جُ ُنجام دهد
که «بومیها» ُز ُِ ُنتظاج دُجند ُِ .نقاب بر چهره دُجد ِ ،چهرهُش به مرِج زمان به شکل آن نقاب میشود .مجبوج بودم که فیل جُ
بکشم .خود جُ به محض فرستادن مصدج به دنبا تفنگ به آن متعهد کرده بودم .یک صاحب باید شبیه یک صاحب عمل کند؛
باید مصمم به نظر برسد ،باید ُز ذهن خود آگاه باشد ِ ُز جِ ی قاطعیت عمل کند .جفتن آن همه جُه ،تفنگ به دست ،با دِ هزُج
نفر دج تعقیب ِ ،دج نهایت سست ِ ناتوُن بازگشتن – نهُ ،مکان ندُشت .ومعیت به من میخندید ِ .تمام زندگی من ِ ،زندگی
تمام ُفرُد سفیدپوست دج شرق ،تالشی بود برُ ی مضحکه نشدن.
ِلی نمیخوُستم فیل جُ بکشم ُِ .جُ دج حالی که دسته علف جُ به زُنو میکوبید ،با آن سیما ی مادجبزجگانهُ ی که فیلها دُجند ،تماشا
کردم .به نظرم کشتنش ُجتکاب قتل بود .دج آن سن ُز کشتن حیوُنات ناجُحت نمیشدمِ ،لی هیچ ِقت یک فیل جُ نکشته بودم ِ
عالقهُ ی هم به کشتنش ندُشتم( .معلوم نیست چرُ همیشه کشتن یک حیوُن بزجگ بدتر به نظر میجسد ).بعالِه ،صاحب حیوُن
جُ هم باید دج نظر می گرفت .فیل ،زنده ،دج حدِد صد پوند ُجزش دُشت ،مرده ،فقط به ُندُزه قیمت عاوهایش ُجزش دُشت ،شاید
پنج پوندِ .لی باید سریع دست به کاج ی میزدم .به سمت چند برمهُ ی که به نظر میجسید باتجربهتر باشند ِ ُز ُِ حضوج دُشتند
جفتم ِ دج موجد جفتاج فیل پرسیدم .همه یک حرف زدند :فیل شاید ُگر کاج ی به کاجش ندُشته باشید به شما تووه نکندِ ،لی ممکن
ُست دج صوجت نزدیک شدن به ُِ دست به حمله بزند.
کاج ی که باید ُنجام می دُدم کامال برُ ی خودم مشخص بود .باید تا فاصله بیست ِ پنج یاجد ی فیل میجفتم ِ جفتاجش جُ برجسی
میکردمُ .گر حمله کرد ،میتوُنستم شلیک کنم؛ ُگر تووهی نکرد ،میشد ُِ جُ تا برگشتن فیلبان به حا خود جها کردِ .لی دج
عین حا مطمئن بودم که چنین کاج ی نخوُهم کرد .من تیرُندُز خوبی نبودم ِ زمین هم پوشیده ُز گل نرمی بود که آدم با هر
قدم دج آن فرِ میجفتُ .گر فیل حمله میکرد ِ تیر من خطا میجفت ،به همان ُندُزه بخت نجات دُشتم که یک ِزغ دج زیر یک
غلتکِ .لی دج آن حین خیلی هم به فکر وان خود نبودم .فقط به صوجتها ی زجد مرُقب پشت سرم فکر میکردم .چون دج آن
لحظه ،با آن ومعیت مرُقب ،ترسم ُز نوع عاد ی ،آن ترسی که دج صوجت تنها بودن با من میبود ،نبود .یک مرد سفیدپوست نباید

وقتی مرد سفیدپوست در جایگاه مستبد قرار میگیرد ،این آزادی خودش است که در وهله اول نابود
میکند .او تبدیل به عروسکی پوچ و خودنما میشود ،همان شکل معروف صاحب .چون شرط فرمانروایی
او این است که زندگی خود را صرف تحت تاثیر قرار دادن «بومیها» کند.

دج برُبر «بومیها» بترسد؛ ِ ،دج کل ،نمیترسد .تنها فکر ی که دج سر دُشتم ُین بود که ُگر مشکلی پیش آید آن دِ هزُج برمهُ ی
شاهد تعقیب ،گرفتاج ی ِ له شدن من مانند آن هند ی باال ی تپه خوُهند بودُ ِ .گر آن ُتفاق جخ دهد به ُحتما برخی ُز آنها خوُهند
خندیدُ .صال شدنی نبود.
تنها یک جُه دیگر ِوود دُشت .فشنگها جُ دج خشاب فرِ کردم ِ بر جِ ی زمین دجُز کشیدم تا بهتر هدفگیر ی کنم .ومعیت
سکوت کرد ِ ،آهی کوتاه ِ عمیق ،مانند مردمی که پرده تئاتر باالخره دج مقابلشان باال میجِدُ ،ز گلوها ی بیشماج ی خاج شد.
معلوم بود که قرُج ُست به سرگرمی خود برسند .تفنگ خیلی خوبی بود ،کاج آلمان با دِجبین مویی .آن موقع نمیدُنستم که هنگام
کشتن یک فیل باید به گونه ُ ی هدف گرفت که گلوله ُز خطی فرضی که دِ سوجُخ گوش جُ به هم ِصل میکند عبوج کند .دج
نتیجه ،چون پهلو ی فیل جِ به من بود ،باید مستقیم سوجُخ گوشش جُ هدف میگرفتمِ ،لی دج عمل چند ُینچ ولوتر جُ هدف گرفتم
چون فکر میکردم که مغز ولوتر باشد.
ِقتی ماشه جُ کشیدم نه صدُیی شنیدم ِ نه لگد تفنگ جُ ُحساس کردم – همیشهِ ،قتی تیر به هدف میخوجد ،همینطوج ُست –
ِلی صدُ ی شاد ی خبیثانهُ ی که ُز ومعیت برخاست جُ شنیدم .دج آن لحظه ،که به نظر میجسید حتی برُ ی جسیدن گلوله هم بیش
ُز حد کوتاه بود ،تغییر ی مرموز ِ ِحشتناک فیل جُ دج بر گرفت .نه تکان خوجد ِ نه ُفتادِ ،لی تمام خطوط بدنش عوض شده بود.
ناگهان به نظر مضرِب ،منقبض ِ بسیاج پیر آمدُ ،نگاج که برخوجد ِحشتناک گلوله ُِ جُ بدِن آنکه به زمین ُندُزد فلج کرده بود.
دج نهایت ،بعد ُز زمان زیاد ی – به ورُت میتوُنم بگویم شاید پنج ثانیه – شل ِ ِ بر جِ ی زُنوهایش ُفتاد .دهانش کف کرد.
به نظر میجسید کهولتی عظیم تمام ِوودش جُ گرفته ُست .میشد تصوج کرد هزُجُن سا سن دُشته باشد .دِباجه به همان نقطه
شلیک کردم .با تیر دِم هم زمین نخوجد ِ فرِمانده ِ آهسته برخاست ِ ضعیف سرپا ُیستاد .پاهایش شل بودند ِ سرش آِیزُن.
برُ ی باج سوم شلیک کردمُ .ین تیر کاجش جُ ساخت .معلوم بود که دجد تیر تمام بدنش جُ تکان دُد ِ آخرین ذجهها ی مقاِمت جُ ُز
پاهایش بدج کردِ .لی دج حین ُفتادن برُ ی لحظهُ ی به نظر جسید که بلند شد ،چون ِقتی پاها ی عقبش دج زیر بدنش فرِجیخت
دج نظر مانند صخره بزجگی بود که دج حا ُِژگون شدن ُز زمین بلند شده باشد ِ ،خرطومش مانند دجختی به هوُ جفت .برُ ی ُِلین
ِ آخرین باج شیپوج کشید ِ .سپس ،با برخوجد ی که به نظر میجسید زمین جُ حتی دج وایی که من دجُز کشیده بودم لرزُند ،شکمش
جِ به من ،به زمین ُفتاد.
برخاستم .برمهُ ی ها دج حا دِیدن ُز کناج من دج میان گل بودند .مشخص بود که فیل دیگر هرگز بلند نخوُهد شدِ ،لی هنوز
زنده بود .با جیتمی معین ِ با صدُ نفس میکشید ِ پهلو ی ستبرش باال ِ پایین میجفت .دهانش کامل باز بود – میتوُنستم دجِن
گلو ی صوجتیُش جُ تا عمق زیاد ی ببینم .زمان زیاد ی منتظر شدم تا بمیردِ ،لی تنفسش ضعیف نشد .دج نهایت دِ گلوله باقیمانده
جُ به سمت وایی که فکر میکردم قلبش باشد شلیک کردم .خون قرمز غلیظی مانند مخمل قرمز واج ی شدِ ،لی باز هم نمرد.

بدنش حتی هنگام برخوجد گلولهها تکان هم نخوجد ِ نفس کشیدن شکنجهُِج همچنان بدِن دجنگ ُدُمه پیدُ کرد .آهسته ِ ،با
جنج بسیاج ،دج حا مردن بودِ ،لی وایی دج دنیایی دِج ُز من که حتی یک گلوله هم توُن جساندن صدمه بیشتر به ُِ جُ ندُشت.
به نظرم جسید که باید آن صدُ ی خوفناک جُ متوقف کنم .تماشا کردن حیوُن دجُز کشیده ،ناتوُن ُز تکان خوجدن ِ همچنین ناتوُن
ُز مردن ،هنگامی که حتی توُن تمام کردن کاجش جُ هم ندُشتم ،کاج سختی بود .کسی جُ پی تفنگ کوچک فرستادم ِ بدن ِ گلو
حیوُن جُ تیرباجُن کردمُ .ندک تاثیر ی ندُشت .نفس کشیدن دجدناک مانند حرکت عقربه ساعت ُدُمه دُشت.
دج نهایت تحملم به آخر جسید ِ محل جُ ترک کردم .بعدُ شنیدم که نیم ساعت طو کشیده بود تا بمیرد .برمهُ یها حتی قبل ُز
جفتن من شرِع به آِجدن چاقو ِ سبد کرده بودند ِ ،شنیدم که تا بعدُزظهر وسد جُ تا ُستخوُن لخت کرده بودند.
ُلبته بعدها مباحث بیپایانی بر سر کشتن فیل پیش آمد .صاحبش به شدت عصبانی بودِ ،لی ُِ فقط یک هند ی بود ِ کاج ی ُز
دستش ساخته نبود .دج ضمنُ ،ز نظر قانونی کاج من دجست بود ،چون یک فیل دیوُنه ،مانند یک سگ دیوُنه ،باید دج صوجت
ناتوُنی صاحبش ُز کنتر کردنش کشته شود .دج بین ُجِپاییها ُختالف نظر ِوود دُشت .مردها ی پیرتر معتقد بودند که کاج من
دجست بود ،مردها ی ووُنتر معتقد بودند که کشتن فیل به خاطر کشتن یک حما کاج خیلی بد ی بود ،چون ُجزش یک فیل خیلی
بیشتر ُز ُجزش یک حما هند ی لعنتی بود ِ .بعدها من ُز کشته شدن آن حما بسیاج خوشنود شدم؛ مرگ ُِ کاج من جُ ُز نظر
قانونی مووه کرد ِ دلیل کافی برُ ی کشتن فیل به من دُد .باجها ُین سؤُ به ذهنم آمد که آیا هیچ کس متووه شد که من تنها
برُ ی مضحکهنشدن فیل جُ کشتم یا نه».
ووج ُرجِل  ،سپتامبر ۱۹3۶
برگرفته ُز سایت)www.meidaan.com( :
1( Shooting an Elephant
 )2تب دنگی ،عفونتی است که توسط ویروس دنگی ایجاد میشود و در جنوب شرقی آسیا ،رواج زیادی دارد .پشهها ،عوامل منتقلکننده این ویروس
هستند .تب دنگی ،به عنوان «تب استخوان شکن» نیز شناخته میشود ،چرا که به دلیل درد شدید حاصل از آن ،بیمار تصور میکند استخوانهایش در
حال شکستن هستند .برخی نشانههای تب دنگی عبارتند از تب ،سردرد ،حساسیتهای پوستی مشابه سرخک و درد در ماهیچهها و مفاصل.

 )3دج ُصطالح ،به معنی برِز ُمیا ونسی ُست.

