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تا پای جان وفادار باش.
مکاشفات یوحنا، 2:10

آه برایم نقابی بساز! 
دیلن تامس1

جانی خیلی حالش خوب نیست، و من  به م زنگ زده گفته  عصری  ِددی 
َجلدی رفته ام هتل. جانی و ِددی چند روزی ست تو هتلی در خیابان الگرانژ 
زند گی می کنند، اتاقی در طبقه ی چهارم. همان دیدن در اتاق کافی بوده تا 
حالی ام شود جانی تو بد فالکتی گیر کرده؛ پنجره به حیاطی تقریباً تیره و تار 
باز می شود، جوری که صالت ظهر هم باید حتماً چراغ روشن باشد برای 
روزنامه خواندن یا صورت هم دیگر را دیدن. سرد نیست، اما جانی را پتوپیچ 
یافته ام، کپیده تو مبل کر  و  کثیفی که الیاف مایل به زردش گله به گله شل و ول 

Dylan Thomas .1 (1914-19۵3)؛ شاعر، داستان کوتاه نویس، و منایش نامه نویس ولزی. ترجمه ی 
شعر »آه برایم نقابی بساز!«: آه برایم نقابی بساز و دیواری تا در امان باشم از جاسوسانت/ 
از چشم های تیز و صیقلی/ و چنگال های عینکی/ تجاوز جنسی و شورش در شیرخوارگاه های 
چهره  ام/ پوزه ی درخت زبان بند آمده سد راه دشمنان برهنه/ رسنیزه ی زبان در این نیایش نامه ی 
هم چون  کودن  چهره ای  نیرنگ ها/  نرم نواخته ی  ترومپت  و  حارض  و  حّی  دهان  پاس نداشته/ 
زره پوش قدیمی و بلوط/ پوشاننده ی قریحه ی درخشان و دست به رسکننده ی ممتحنان/ و اندوه 
لکه  دارشده از اشک بر مژگان چکیده ی مرد زن مرده/ تا پنهان ماند مهرگیاه و بگذاری چشم های 
اشک برنیامده دریابندش/ دیگران فاش می کنند نیرنگ  های زجرآور زوال شان را/ با تاب خوردگی 

زبان برهنه یا ریش خند.
همه ی پانوشت های منت از مرتجم است.
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آویزان است. ِددی شکسته شده، و لباس قرمزش اصالً به ش نمی آید؛ لباس 
به  تبدیل می شود  اتاق  این  تو  پلوخوری ست، مخصوص نورهای صحنه؛ 

یک جور لخته ی حال به هم زن.
جانی که زانوهاش را باال آورده تا چانه  اش را بگذارد روش، با ژست 
برام یک  ِددی  وفاداره«.  گند  بوی  عینهو  برونو  »رفیق  چاق سالمتی گفته: 
صندلی جور کرده و من یک پاکت سیگار گلوآز درآورده ام. یک بغلی رام 
تو جیبم بود، اما نخواسته ام تا نفهمم اوضاع از چه قرار است رو کنمش. 
به نظرم مشمئزکننده ترین چیز چراغ سرکنده ای بود آویزان از سیمی پر از 
مگس. بعد از یک یا دو بار نگاه کردن به  چراغ و حایل کردن دستم از ِددی 
پرسیده ام نمی توانیم چراغ را خاموش کنیم و یک جوری با نور پنجره سر 
کنیم. جانی حرف ها و ادا اطوارهام را بسیار دقیق اما با حواس پرتی دنبال 
می کرد؛ عینهو گربه ای که خیره نگاه می کند اما معلوم است به کلی تو نخ 
چیز دیگری ست؛ که چیز دیگری ست. دست آخر ِددی بلند شده چراغ را 
خاموش کرده. تو آن وضعیت، آمیزه ای از خاکستری و سیاه، هم دیگر را بهتر 
به جا آورده ایم. جانی دست کشیده ی استخوانی  اش را از زیر پتو آورده بیرون، 
و من شل و ولی و وارفتگی  پوستش را حس کرده ام. بعد ِددی گفته می رود 
نسکافه درست کند. این که حداقل یک قوطی نسکافه دارند خوشحالم کرده. 
هر وقت کسی یک قوطی نسکافه دارد می فهمم به کلی مفلوک نشده، هنوز 

هم می تواند کمی تاب بیاورد. 
»چن وقتی یه هم دیگه رو ندیده یم«. به جانی گفته ام. »حداقل یه ماه«. 

»تو جز شمردن وقت کاری نمی کنی«. با بدخلقی جوابم را داده. »اولین، 
دومین، سومین، بیست ویکمین. سر هرچیزی یه عِددی می ذاری تو. همه ش یه 
چیزه. می دونی چرا عصبانی یه؟ واسه این که ساکسیفون مو گم کرده م. حق هم 
داره، با این تفاصیل«. آ گاه از این که این دقیقاً همان چیزی ست که نمی شود 

از جانی پرسید، پرسیده ام: »ولی آخه تو چه طور تونسته ای گمش کنی؟«
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زیر  بودمش  گذاشته  بیش تر  اطمینان  »برای  جانی گفته.  مترو«.  »تو 
زیر  جاش  این که  از  اطمینان  با  بود،  فوق العاده ای  متروسواری  صندلی. 

پاهات امنه«.
گفته،  ِددی  شد«.  متوجه  باال  می رفت  هتل  پله های  از  داشت  »وقتی 
به  بیرون  برم  دیوونه ها  »و من مجبور شدم مث  با صدای کمی خش دار. 

مأمورای مترو اطالع بدم، به پلیس«.
از سکوت بعدش فهمیده ام وقِت الکی گذاشته اند. اما جانی جور خاص 

خودش بنا کرده به خندیدن، پشِت پشت لب ها و دندان هاش.
صدایی  یه  می کنه  خودشو  سعی  فلک زده ای  آسمون جل  »یه  گفته: 
درآره ازش. یکی از افتضاح ترین ساکسیفون هایی  بوده که تا حاال داشته م؛ 
افتاده   ریخت  از  به  کلی  روحش  زده،  باهاش  رودریگث  داک  بود  معلوم 
یه  فاتحه ی  می تونه  رودریگث  ولی  نبود،  بدی  ساز  به خودی خود  بود. 

استرادیواریوس1 رو فقط با یه بار نواختن بخونه«.
- و نمی تونی یکی دیگه ردیف کنی؟ 

»این چیزی یه که داریم ته  و توشو درمی آریم«. ِددی گفته؛ »انگار ُرری 
فرند یکی داره. بدی ش اینه که قرارداد جانی...« 

غرولند گفته؛ »قرارداد دیگه چه صیغه ای یه! فقط  با  »قرارداد!« جانی 
بخرم.  یکی  پول که  نه  دارم  ساکسیفون  نه  بس.  و  همین  زد،  ساز  باید 
اوضاع بچه ها هم همین جوریاست«. این آخری درست نیست، و هرسه مان 
می دانیم؛ دیگر کسی جرأت نمی کند به جانی ساز قرض بدهد؛ یا گمش 
می کند یا تو اولین فرصت ترتیبش را می دهد. تو بوردو، ترتیب ساکسیفون 
لوییس رولینگ را داده، زده سه تکه  اش کرده، لگدمال، سازی را که ِددی 

اسرتادیواری  ایتالیایی  خانواده ی  ساخته ی  دیگری  زهی  ساز  هر  یا  ویولون  Stradivarius؛   .1
(Stradivari) به خصوص آنتونیو اسرتادیواری. لفظ اسرتادیواریوس نشان دهنده ی کیفیت بسیار 

باالی ساز است. 
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موقع بستن قرارداد برای توری دور انگلستان خریده بود براش. هیچ کس 
نمی داند تا حاال چندتا ساز گم کرده، گرو گذاشته یا خرد و خمیر کرده. و 
با همه ی آن ها جوری می زد که به نظر من فقط یک خدا می تواند آن جور 
آلتوساکسیفون بزند، با این فرض که خدایان از نواختن چنگ ها و فلوت ها 

دست برداشته باشند.
- کی شروع می کنی جانی؟ 

- نمی دونم. گمونم امروز. نه ِد؟
- نه. پس فردا. 

»همه تاریخا رو می دونن اّلا من«. جانی همان طور که  تا بیخ گوش هاش 
را با پتو می پوشاند، غرولند می کند؛ »قسم خورده بوده باشم که امشب بود، 

و امروز عصر باید می رفتم تمرین«.
»چه فرقی می کنه!« ِددی گفته؛ »مسئله اینه که ساکسیفون نداری«.

- چه طور فرقی نمی کنه؟ فرق می کنه. پس فردا بعد از فرداست و فردا 
خیلی بعدتر از امروزه. و خود امروز خیلی بعد تر از حاال که داریم با برونو 
جون گپ می زنیم و من احساس خیلی بهتری داشتم اگه می تونستم زمانو 

بی خیال شم یه چیز داغ برم باال. 
- آب اآلنه جوش می آد، صبر کن یه کم. 

بغلی  بعد  نبود«.  جوشوندنی  چیزهای  داغی  »منظورم  گفته:  جانی 
تا  شده  باز  نیشش  جانی  باشیم،  کرده  روشن  چراغی  انگار  و  درآوردم  را 
بناگوش و دندان هاش بنا کرده برق زدن. و حتی ِددی مجبور شده از این همه 
ذوق زد گی او لبخند بزند. رام همراه با نسکافه خیلی هم بد نبود و هرسه مان 
بعد از جرعه ی دوم و دودکردن یک نخ سیگار حال مان خیلی بهتر شده. 
آن وقت است که متوجه شده ام جانی آرام آرام عقب گرد می کرد می رفت باز 
سر هذیان بافی درباره ی زمان، که از وقتی می شناسمش دغدغه اش را دارد. 
 آدم های کمی را می شناسم که این قدر دغدغه ی چیزهایی را دارند که به زمان 




