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  : در باره جان ورمر نقاش هلندي
 

اطالعات مستند و مکتوب از زندگی جان ورمر نقاشی که شرح حال او را تریس شوالیه دست مایه       
  :خود قرار داده است ، اندك است

  .در کلیساي شهر دلفت ، غسل تعمید داده شد 31/10/1632یان ورمر در  .1
را همراه قهوه خانه کنارش در میدان بزگ شهر  ، پدرش رینیر ورمر ، ساختمانی 1641در سال  .2

پدر جان در اتحادیه هنرمندان سنت لوك با عنوان استاد خرید و فروش .دلفت خریداري کرد
  .جان ورمر نخستین تابلوهاي نقاشی را در دستگاه پدرش تماشا کرد.آثار هنري پذیرفته شد

عروس .در شهرداري دلفت ثبت شد؛ ازدواج رسمی جان ورمر و کاترینا بولتز  23/4/1653در  .3
تاي آن ها در  4اوالد شدند که  15آن ها صاحب .اهل شهر گودا و از ورمر پنج سال بزرگتر بود

  .کودکی مردند
؛ ورمر به عنوان استاد نقاش به عضویت اتحادیه هنرمندان سنت لوك دلفت  29/12/1653در  .4

  .، به ریاست اتحادیه انتخاب شد 1662در سال .درآمد
 43ورمر به هنگام مرگ .جان ورمر در صحن کلیساي قدیمی دلفت دفن شد 16/12/1675 در .5

  .تاي آنها صغیر بودند 10فرزند از خود به جاي گذاشت که  11سال داشت و 
، کاترینا ورمر دادخواستی تقدیم دادگاه عالی هلند کرد و طی ان به عذر مرگ  24/2/1676در  .6

خواستار توقف حکم انتقال اموال خانواده به طلبکاران  شوهرش و شرایط دشوار ناشی ار جنگ
  .دادگاه به نفع او راي داد.شد

، تابلوهاي نقاشی باقیمانده از ورمر که در تملک خانواده بود ، در اتحادیه حراج  15/5/1677در  .7
  .تابلو از آثار ورمر به دست افراد گوناگون افتاد 21.شد

  .سه روز بعد او را به خاك سپردند.ت، کاترینا ورمر درگذش 30/12/1687در  .8
، یک  1842نزدیک به یک قرن و نیم ورمر و آثارش به فراموشی سپرده شد تا اینکه در سال  .9

را کشف کرد و چنان از این "منظره ي دلفت "مورخ و منتقد هنر به نام ویلیام بورگر ، تابلو 



درباره ي هویت واقعی این سال از عمر خود را صزف تحقیق  20کشف خود به شوق آمد که 
اثر  42، بورگر نخستین تک نگاري را درباره ورمر انتشار داد و در آن  1866در سال .نقاش کرد

به لطف او ، اکنون ورمر یکی از مشهورترین هنرمندان تاریخ اروپا محسوب .نقاش را معرفی کرد
 .میشود
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آخر فکر  .تعجب کردم .بعدا اشاره کرد که نمی خواسته عصبی به نظر برسم.آیندمادرم نگفت که می 
نوزاد که بودم گریه .غریبه ها معتقد بودند که من آدم آرامی هستم.میکردم که مرا بهتر می شناسد

 .فقط مادرم متوجه آرواره ي به هم فشرده و گشادگی چشمان بیش از حد درشتم می شد.نمیکردم

شغول خرد کردن سبزیجات بودم که صداها را از جلوي در خانه شنیدم، صداي زن به در آشپزخانه م
از آن نوع .صافی سطح برنج و صداي مرد بم و خفه، همانند تخته ي میزي که رویش مشغول کار بودم

می توانستم قالی هاي گرانبها، کتاب هاي قیمتی، .صداهایی بود که به ندرت در خانه ي ما شنیده میشد
  .رید و پوست خز را در صدایشان بشنوممروا

انعکاس قابلمه  –صداي مادرم . خوشحال شدم که پیشتر جلوي پله هاي ورودي را حسابی ساییده بودم
تره فرنگی هایی .می آمدند به آشپزخانه.از طرف در وروري نزدیک شد -اي روي اجاق و خمره ي سرکه

ا روي میز گذاشتم، دستها را با پیشبند پاك کردم، را که خرد کرده بودم گوشه اي جمع کردم و چاقو ر
  .لب ها را به هم فشردم که صاف شوند

پشت سرش زن مجبور شد سرش .دو چشمانش نگرانی را نشان میداد.مادرم در آستانه ي در ظاهر شد
ی تمام خانواده ي من ، حت.را خم کند چون قدش خیلی بلند بود، بلند تر از مردي که به دنبالش می آمد

  .پدر و برادرم کوچک اندام بودند

کالهش کج شده بود، در نتیجه .به نظر میرسید زن از میان باد شدیدي آمده ، هرچند روز آرامی بود
حلقه هاي طالیی مویش در اطراف پیشانی اش پراکنده بود، مانند زنبور هاي عسل، که چند بار با بی 

داشت و چنان که باید و شاید آهار خورده و تمیز یقه اش به مرتب شدن نیاز .حوصلگی تکانشان داد 
مانتوي خاکستریش را از روي شانه به عقب راند و من در آن لحظه دیدم که زیر لباس آبی تیره .نبود

  .اش، نوزادي در حال رشد است که تا آخر سال یا شاید زودتر به دنیا می آمد

چشمانش دو دکمه ي .حظه اي گرفته بودصورت زن مانند دیسی بیضی بود ، لحظه اي می درخشید و ل
تظاهر کرد که دارد مرا به دقت تماشا می .قهوه اي روشن بود، رنگی که به ندرت با موي بور دیده بودم

  .کند ولی قادر نبود توجهش را متمرکز کند ، چشمانش دور و بر اتاق را می پایید

  ."پس این دختر است": بدون مقدمه گفت 

  .من با احترام سرم براي آقا و خانم پایین آوردم ."ن گریت ، دخترم استای":مادرم پاسخ داد 



وقتی برگشت مرد را نگاه کند، یکی ."بسیار خوب جثه اش که درشت نیست ، به حد کافی قوي است؟"
از چین هاي مانتویش به دسته چاقویی که من استفاده می کردم گرفت، آن را انداخت که در نتیجه روي 

  .زمین سر خورد

  .زن فریادي کشید

زن جلوي .نام او را چنان بر زبا ن آورد که گویی دارچین در دهان دارد."کاترینا":مرد با آرامش گفت 
قدمی چلو گذاشتم و چاقو را برداشتم ، پیش از .خودش را گرفت و سعی کرد ارامش خود را حفظ کند

من هویجی را .سبزیجات را لمس کرد چاقو.گذاشتن آن بر روز میز تیغه ي آن را با پیشبندم پاك کردم
  .سر جایش قرار دادم

صورت کشیده و زاویه داري داشت و .چشمانش به رنگ خاکستري دریا بود.مرد مرا تماشا می کرد
ریش و سبیل نداشت و من خوشم .استوار بود ، برخالف همسرش که مانند شعله ي شمع ، نوسان داشت

شنل سیاهی روي شانه اش بود ، پیراهن سفیدي با یقه .دادآمد ، چون حالت تمیزي به چهره اش می 
  .کالهش در موهاي سرخش که رنگ آجر شسته را داشت ، فرو رفته بود.خوش دوخت به تن داشت

  "گریت چه کار می کردي؟":پرسید

  .از این پرسش تعجب کردم ولی عقلم رسید که به روي خود نیاورم

  ."سبزي خورد می کردم قربان ، براي سوپ"

من معموال سبزیچات را به صورت دایره واري دور میز میچیدم ، هر کدام بخش خود را داشت، مثل 
با لبه ي چاقو هر برش را شکل .کلم قرمز ، پیاز، توت فرنگی، هویج و شلغم:پنج برش بود.فطعات کیک

  .داده بودم و یک حلقه هم در وسط گذاشته بودم

بگو ببینم ، تو این ها ":ه دقت به برش ها نگاه کرد و پرسیدمرد با انگشتانش روي میز ضرب گرفت ، ب
  "را بر حسب ریختشان در سوپ چیده اي؟

  ."نه قربان":با تردید گفتم



به سادگی ، آن ها را به شکلی که فکر می .نمیتوانستم بگویم سبزیجات را از روي چه قاعده اي می چیدم
  .این را به یک آقا بگویمکردم باید قرار بگیرند می چیدم ولی می ترسیدم 

و بعد نارنجی ها و بنفش ".به شلغم ها و پیاز ها اشاره کرد "می بینم که سفید ها را جدا کرده اي":گفت
برشی کلم و تکه اي هویج را برداشت و مانند تاس در دستش تکان "را، آن ها به هم نمی آیند، چرا؟

  .نگاهی به مادرم کردم که سرش را آرام تکان داد.داد

  ."وقتی رنگ ها کنار هم قرار می گیرند ، با هم می جنگند قربان"

  .ابروهایش را به شکل قوسی باال برد، گویی توقع چنین پاسخی را نداشت

  "ببینم، پیش از درست کردن سوپ وقت زیادي صرف آرایش سبزیجات می کنی؟"

  ."اوه ، نه قربان":با دست پاچگی جواب دادم 

از گوشه چشم متوجه حرکتی شدم، آگنس، .موجود وقت تلف کنی هستم دلم نمی خواست تصور کند
من معموال دروغ نمی .خواهرم در آستانه ي در مرا می پایید و از جواب من سرش را تکان می داد

تکه هاي کلم و هویج را روي .مرد قدري سرش را چرخاند وآگنس ناپدید شد.به زمین خیره شدم.گفتم
دستم رفت که آن را سر جایش برگردانم ولی این .کلم ها قاطی پیاز شد برشی از.برش هایشان گذاشت

  .کار را نکردم اما او متوجه قصدم شد، داشت سر به سرم می گذاشت

هرچند از توجه او نسبت به من دلخور بود ولی اخمش را  ."چرت و پرت بس است دیگر":زن اعالم کرد
مرد .ون اتاق نگاهی به مرد کرد، مادرم هم به دنبالشپیش از خرامیدن به بیر."پس تا فردا".به من کرد

  .شد ه من تکان داد و درپی همسرش رواننگاهی دیگر به چیزهایی که قرار بود سوپ شوند کرد، سري ب

شانه هایش را خم .منتظر شدم تا به حرف درآید.وقتی مادرم برگشت کنار دایره سبزیجات نشسته بودم
از سوز سرماي زمستان محافظت می کند، هرچند تابستان بود و  کرده بود، چنانکه گویی خودش را

  .آشپزخانه بیش از حد داغ

قرار است از فردا به عنوان خدمتکار آن ها شروع به کار کنی ، اگر خوب از عهده برآیی ، روزي هشت "
  ."دریافت کنی، قرار است با آن ها زندگی کنی) استویور(



  .لب هایم را بهم فشردم

  ."حاال که پدرت کارش را از دست داده، مجبوریم.گریت این طور به من نگاه نکن":گفتمادرم 

  ."منزلشان کجاست؟"

  ."در اوده النگن دیک، در تقاطع مولن پورت"

  ."محله ي پاپیست ها؟کاتولیک هستند، مگر نه؟"

  ."می توانی یک شنبه ها به خانه بیایی، موافقت کرده اند"

م ها گذاشت و آن ها را به همراه مقدري کلم و هویج به داخل قابلمه ي مادرم دستانش را دور شلغ
  .برش هاي کیکی که با آن همه دقت درست کرده بودم، خراب شد.جوشانی که روي اجاق بود ریخت

بیشترین .نور به صورتش می تابید.در اتاقک باال جلو پنجره نشسته بود.از پله ها باال رفتم باال پیش پدرم
پدرم نقاش کاشی بود، انگشتانش هنوز پر از لک هاي آبی بود ، از نقاشی فرشته .اش همین بودحد بینایی 

ها ، دختر بچه ها ، سرباز ها ، کشتی ها ، کودکان ، ماهی ها ، گل ها و حیوانات بر روي کاشی هاي سفید 
شد و چشم ها و  یک روز کوره منفجر.، که پس از لعاب دادن و پختن آنها در کوره، به فروش می رساند

  . دو نفر دیگر مردند.شانس آورد.حرفه اش را از او گرفت

  .کنارش نشستم و دستش را گرفتم

شنوایی اش پس از از دست دادن  ".همه چیز را شنیدم.شنیدم":پیش از آن که حرفی برنم، گفت
  .چشمانش ، قوي تر شده بود

  .چیزي براي گفتن به عقلم نرسید که حاکی از دلخوري نباشد

که چشم  -کاسه ي چشمانش ."اي کاش می توانستم امکانات بیشتري برایت فراهم کنم!گریت ،متاسفم"
ولی آقاي محترم خوبی ".به نظر اندوهگین می آمد -پزشک پلک هایش را به خوبی به هم دوخته بود

  .کالمی درباره زن حرف نزد."با تو خوش فتاري می کند.است و منصف

  "قدر مطمئن هستید؟مگر او را می شناسید؟پدر ، شما از کجا آن "



  "مگر نمی دانی کیست؟"

   ."نه"

یادت می آید چند سال پیش در تاالر شهر نقاشی اي دیدیم که وان روي ون ، پس از خرید آن به "
همان نقاشی اي که بیشتر آن را .نمایش گذاشته بود؟منظره دلفت ، از دروازه هاي رتردام و اسخیدام

  "بود و نور آفتاب بر روي خانه ها افتاده بود؟آسمان پوشانده 

که توي رنگ شن بود تا آجر کاري و سقف ها زبرتر به نظر برسند و سایه هاي بلند در آب "ادامه دادم
   ".افتاده بود و آدم هاي ریز نقاشی در سواحل طرف ما بودند

  ".آفرین ، منظورم همان نقاشی است"

خوب به .هنوز چشم داشت و می توانست نقاشی را تماشا کند حدقه چشمان پدرم گشاد تر شد، گویی
خاطر دارمش و یادم آمد که بارها در همان نقطه ایستاده بودم ولی هرگز دلفت را آنطور که نقاش دیده 

  .بود ، ندیده بودم

  "پس این آقا وان روي ون بود؟"

این آقا جان ورمر بود .است، ورمر حامی نقاش؟نه، نه، فرزندم نه، او نه، منظورم نقاش":پدر پوزخندي زد
  ".قرار است تو کارگاه نقاشی او را تمیز کنی.و همسرش

  

***  

 

مادرم به چیزهایی که قرار بود ببرم یک سرپوش، یک یقه و یک پیشبند اضافه کرد تا بتوانم هر روز یک 
ي تزئینی از هم چنین یک شانه .دست را بشویم و دست دیگر را بپوشم که همیشه تمیز به نظر برسم

جنس کاسه ي الك پشت هم به من بخشید که به شکل صدف بود که به مادربزرگم تعلق داشته وبراي 
استفاده ي یک کلفت زیادي برازنده بود و در عین حال یک کتاب دعا هم به من داد تا هروقت خواستم 

  .از دست تعالیم کاتولیکی دور و برم فرار کنم ، به آن پناه ببرم



  .مع و جور کردن اسباب هایم درباره ي علت کار کردنم براي ورمر ها توضیح داددر حین ج

می دانی که ارباب جدیدت رئیس اتحادیه سنت لوك است و در زمانی که آن حادثه براي پدرت اتفاق "
  ."افتاده هم در این مقام بوده

 .نرمندي کار کنمسرم را تکان دادم، هنوز شگفت زده بودم از این که قرار بود براي چنین ه

یادت ما آید پدرت سالها پولی به صندوق .اتحادیه از اعضایش ، به هر نحوي که بتواند حمایت می کند"
ولی می بینی .مثل االن ما.کمک می کرد؟این پول براي کمک به استادانی است که به کمک نیاز دارند 

یس هم مشغول کار آموزي است و به خصوص حاال که فرانس!که تا چه حد مخارج ما را تامین می کند
اگر بتوانیم زندگی مان را اداره کنیم ، مجبور نیستیم از .ما چاره دیگري نداریم.پولی به دست نمی آورد

بعد پدرت شنید که دنبال کلفتی می گردد که کارگاهش را تمیز کند ، او هم .خیریه عمومی استفاده کنیم
ه ورمر رئیس اتحادیه است و با علم به وضعیت ما ، شاید تو را معرفی کرد ، با در نظر گرفتن این ک

  ".بخواهد کمکی کند

  "چطور میشود اتاقی را تمیز کرد بی آنکه چیزي را جا به جا کرد؟":به چیزهایی که گفته بود، فکر کردم

بگذاري البته تو باید چیزها را جابه جا کنی ولی باید روشی پیدا کنی که آن ها را چنان سر جاي اولشان "
همان طور که االن براي پدرت انجام می دهی که چیزي را نمی .که انگار چیزي دست نخورده است

  ."بیند

بعد از تصادف پدرم یاد گرفته بودیم که چیزها را همان جایی که یادش می آمد بگذاریم ولی انجام این 
  .نقاش مقوله اي دیگر کار براي یک نابینا چیز دیگري بود و انجام آن براي مردي با چشمان یک

  

***  

  

وقتی آن شب در رختخواب کنارش خوابیدم سکوت کرد، هرچند .آگنس بعد از مالقات با من حرفی نزد
وقتی شمع را خاموش کردم چنان .دراز کشیده بود و خیره به سقف می نگریست.پشتش را به من نکرد



میدانی که دلم نمی خواهد بروم ، ".برگرداندمرویم را به طرفش .تاریک شد که هیچ چیز را نمی دیدم
  ."مجبورم

 .سکوت

 .".حاال که پدر نمیتواند کار کند ، هیچ چیز نداریم.به پول احتیاج داریم"

 ."روزي هشت استویور که پولی نمیشود"

 ."خودش کم نیست.خوب نان سفره را تامین میکند با کمی هم پنیر"

 

او و فرانس همیشه مثل سگ و گربه با هم .بیشتر غصه خوردپارسال وقتی فرانس رفت آگنس از همه 
در ده سالگی کوچکترین ما خواهر برادر ها بود .می جنگیدند ولی وقتی رفت ، چند روزي با همه قهر بود

  .و هرگز به یاد نمی آرد که بدون من و فرانس زندگی کرده باشد

به عالوه رفتن فرانس که .ي دیدن می آیممن هم یک شنبه ها برا.پدر و مادر که هنوز اینجا هستند"
  ."تعجبی نداشت

پدرمان .ما از سالها پیش می دانستیم که وقتی برادرمان سیزده ساله شود براي کارآموزي خواهد رفت
با سختی پول پس انداز کرده بود تا هزینه ي کارآموزي او را بپردازد و مدام صحبت از این می کرد که 

گري از حرفه را بیاموزد و وقتی برگشت آن دو می توانند با هم یک کارخانه چگونه فرانس هم جنبه دی
پس از .حاال پدرمان کنار پنجره می نشست و دیگر حرفی از آینده نمی زد.کاشی سازي راه بیندازند

آخرین باري که من او را دیده .از آن به بعد دیگر نیامده بود.تصادف پدر فرانس دو روزي به خانه آمد
به .راي دیدنش به کارخانه اي که در آن کارآموزي می کرد و طرف دیگر شهر بود، رفته بودمبودم ب

برایم تعریف کرد .نظر خسته می آمد و تمام دست و بازویش از بیرون آوردن کاشی از کوره سوخته بود
ا از طلوع آفتاب که مشغول کار می شود ، یک بند کار می کند تا وقتی که از خستگی حتی ناي غذ

پدر هرگز نگفته بود که این چه کار سختی "با دلخوري زیر لب می غرید که.خوردن هم ندارد
  ."همیشه می گفت دوره کارآموزي او را ساخته است.است

  ."قابلیتش را به آن دوره مدیون است.شاید هم ساخته است":پاسخ دادم



***  

وار ، پاکشان خود را به پله هاي جلوي صبح روز بعد که می خواستم بروم ، پدرم با گرفتن دستش به دی
  ."چشم روي هم بگذاري ، یک شنبه میرسد":مادرم گفت.مادرم و آگنس را بغل کردم.عمارت رساند

براي اینکه تو را به یاد خانه بیندازد ، ":گفت.پدرم چیزي را که در دستمالی پیچیده شده بود به دستم داد
  ."به یاد ما

بیشتر کاشی هایی که از او در خانه داشتیم لبه شان پریده بود .دش بودکاشی محبوبم بود که ساخت خو
این یک دانه را .و یا کج و کوله بودند و یا نقش روي آنها محو بود ، چون کوره بیش از حد داغ بوده

مانند .تصویر ساده ي دو نقش بود ، یک پسر و دختري که بزرگتر بود.پدرم مخصوص ما نگه داشته بود
به سادگی در حال قدم زدن بودند ، مثل .ه معموال روي کاشی ها بودند ، مشغول بازي نبودندبچه هایی ک

بی تردید پدرم زمانی که آنها را نقاشی می کرده به یاد ما .من و فرانس ، وقتی با هم راه می رفتیم
 پسرك قدري جلوتر از دختر راه میرفت ولی سرش را برگردانده بود و چیزي به دختر می.بوده
دخترك سرپوشش را به گونه اي که من می پوشیدم ، .صورت شیطانی داشت و موهایش آشفته بود.گفت

سر گذاشته بود نه طوري که سایر دخترها می پوشند ، که دستک هایش را زیر چانه یا پشت گردنشان 
را کامال من سرپوش سفیدي را ترجیح می دادم که لبه هاي دالبردار پهنی داشت و موهایم .گره میزنند

میپوشاند و دستک هایش دو طرف صورتم آویزان بود، به این ترتیب از پهلو چهره ام به کلی پنهان 
  .سربندهایم را با پوست سیب زمینی می جوشاندنم که آهار دار و شق و رق شوند.میشد

ی از خانه مان دور شدم و بسته ي چیزهایم را که در پیش بندي پیچیده بودم ، زیر بغلم حمل م
همسایه هایمان سطل هاي آب را روي پله ها و خیابان جلوي خانه می ریختند و آنها .هنوز زود بود.کردم

اکنون وقت کمتري .حاال این نیز مانند بسیاري از وظایف دیگر بر عهده آگنس بود.را تمیز می شستند
سرشان را برایم تکان  مردم.زندگی او هم دگرگون شده بود.براي بازي در خیابان و امتداد کانال داشت

هیچ کس نپرسید کجا میروم یا حال و احوالپرسی .می دادند و با کنجکاوي رفتن مرا تماشا می کردند
نیازي نداشتند ، می دانستند بر سر خانواده هایی که نان آورشان را از دست می دهند ، چه می .نکرد
ان کلفت شده، پدرش آبروي خانواده را بعدا می توانستند حسابی درباره اش غیبت کنند، گریت جو.آید

تمام عمرم در .همین بال به سادگی میتوانست براي آن ها رخ دهد.برده اما اظهار شادمانی نمی کردند



هرچند .امتداد آن خیابان رفت و آمد کرده بودم ولی هرگز چنین آگاه نبودم که پشتم به خانه مان است
خانواده ام دور شدم راه رفتن آسان تر شد و توانستم در اطرافم وقتی به انتهاي خیابان رسیدم و از منظر 

هوا هنوز خنک بود، آسمان سفید و خاکستري ، مانند مالفه اي باالي سر دلفت کشیده .دقیق تر شوم
کانالی که در کنارش حرکت می کردم .آفتاب تابستان هنوز باال نیامده بود که آن را محو کند.شده بود

آفتاب که روشن تر میشد ، رنگ کانال تیره تر میشد و به .ی با ته رنگ سبز بودآیینه ي سفید روشن
من و فرانس و آگنس عادت داشتیم کار آن کانال بنشینیم و چیزهایی در آن پرت .رنگ خزه در می آمد

کنیم ، سنگ ریزه ، خرده چوب و یک بار یک کاشی شکسته و حدس بزنیم وقتی ته نشین بشوند چه 
ماهی نه ولی موجوداتی ساخته تخیالت خودمان، موجوداتی با چشم هاي .لمس می کنندچیزهایی را 

آگنس از همه .فرانس همیشه جالب ترین هیوالها را مجسم می کرد.فراوان، فلس زیاد، دست و باله
من همیشه بازي را متوقف می کردم چون بیشتر مایل بودم چیزها را چنان که هستند در .ترسوتر بود

  .رم تا چیزهایی که وجود نداشتندنظر بیاو

روز بازار روز .تک و توك قایق ها روي کانال دیده میشدند که در جهت سبزه میدان حرکت می کردند
یکی .نبود که در آن صورت سطح کانال چنان از قایق هاي گوناگون پوشیده می شد که آب را نمی دیدي

قایق دیگري پر از آجر .که هاي پل یرونیموس بوداز قایق ها در حال حمل ماهی هاي رودخانه اي براي د
من فقط .مردي که پارو می زد با صداي بلندي سالم گرمی به من کرد.بود و خیلی در آب فرو رفته بود

از روي پلی عبور کردم .سري تکان دادم و بعد سرم را خم کردم تا لبه ي سرپوشم صورتم را پنهان کند
یچیدم که در ان لحظه پر از مردمی بود که به دنبال کارهاي و به طرف فضاي وسیع سبزه میدان پ
خرید گوشت از بازار گوشت ، یا نان از نانوایی ، یا این که هیزم .گوناگون چپ و راست در حرکت بودند

بچه ها به دنبال فرمان هاي پدر و مادرهایشان می .ها را براي کشیدن به خانه ي توزین می بردند
اسب ها .به دنبال فرمان استادهایشان بودند و کلفت ها در پی اوامر کارفرماهایشاندویدند ، کار آموزان 

طرف راستم کاخ شهر داري واقع شده بود ، با .و گاري ها روي سنگفرش خیابان تلق و تلوق می کردند
طرف چپم کلیساي .صورت هاي طالیی و مرمر سفیدي که از باالي تاج سنگی پنجره هایش دیده میشد

برج باریک و بلندش مرا به یاد .ر داشت که شانزده سال پیش در آن غسل تعمیدم داده بودندنو قرا
هرگز دلفت را که پایین ، زیر .پدر یک بار ما را باالي ان برج برده بود.قفس سنگی پرنده اي انداخت

رمز و، پایمان گسترده شده بود ، فراموش نمی کنم ، خانه هاي باریک آجري ، شیروانی هاي سفالی ق



همان موقع از پدر .آبراه هاي سبز و دروازه ي شهر براي همیشه در ذهنم حک شد ، کوچک اما شاخص
هرگز به شهر دیگري .پرسیدم آیا تمام شهرهاي هلند شبیه به این هستند که پاسخش را نمی دانست

در آن جا .میدان رفتمتا مرکز .سفر نکرده بود حتی الهه را هم ندیده بود که پیاده فقط دو ساعت راه بود
در وسط دایره اي سنگی، ستاره ي هشت پري ساخته بودند که هر یک از پرهاي آن به طرف یکی از 

فکر کردم که آن جا درست مرکز شهر است و نیز مرکز زندگی .بخش هاي دلفت نشانه رفته بود
م ، روي این ستاره بازي من و فرانس و آگنس از وقتی سنمان قد داد که تنها به سبزه میدان بروی.خودم

در بازي محبوبمان ، یکی از ما شاخه اي را انتخاب می کرد و دیگري چیزي را نام می برد ، .کرده بودیم
بیشتر .بعد در همان جهت می دویدیم و یه دنبال آن چیز می گشتیم.لک لکی، کلیسایی، گاري اي یا گلی

هیچ وقت به پاتیست .ا را هرگز دنبال نکرده بودیمجهت یکی از شاخه ه.دلفت را به این گونه گشته بودیم
خانه اي که در آن قرار بود کار کنم فقط ده دقیقه تا منزل .کورنر نرفته بودم که محله ي کاتولیک ها بود

هیچ .ما فاصله داشت، به اندازه جوش آمدن آب یک قابلمه ولی هرگز از جلوي آن هم عبور نکرده بودم
در دلفت زیاد نبودند و در محله ي ما و مغازه هایی که ما خرید می کردیم .کاتولیکی را نمی شناختم

در دلفت تحملشان می .نه این که از آنها پرهیز کنیم، معموال سرشان به کار خودشان بود.دیده نمی شدند
مراسم مذهبی شان را خصوصی .کردند و قرار نبود که مذهب شان را در انظار عمومی نمایش بدهند

پدرم با کاتولیک ها .کردند در مکان هاي بی تظاهري که از بیرون به کلیسا شباهت نداشتند برگزار می
شاید تنها فرقشان این بود که به عبوسی ما .کار کرده بود و به من گفته بود که با ما تفاوت ندارند

گفته بود  این را چنان.خورد و خوراك و نوشیدن و آواز خواندن و بازي کردن را دوست داشتند.نبودند
  .که گویی به آن ها حسودي اش میشد

حاال شاخه ي ستاره را به طرف محله آن ها دنبال کردم و از هر کس دیگري در میدان آهسته تر راه 
از روي پل کانال عبور کردم و به طرف چپ و .می رفتم چون مایل نبودم فضاي آشناي آن را ترك کنم

کانال در امتداد خیابان ادامه می یافت که آن را از سبزه میدان در طرف چپم .اوده النگن دیک باال رفتم
در تقاطع خیابان مولن پورت ، چهار دختر بچه روي نیمکتی در کنار در باز خانه اي نشسته .جدا می کرد

از بزرگتر که مینمود هم سن آگنس باشد تا کوچکتر که چهار ساله .به ترتیب قد نشسته بودند.بودند
نوزاد بزرگی بود که قاعدتا چهار .ر ها که وسط نشسته بود نوزادي روي پایش داشتیکی از دخت.بود

  .به خود گفتم پنج بچه و یکی هم در راه بود.دست و پا راه میرفت و به زودي راه میرفت



یکی از دخترهاي بزرگتر مشغول درست کردن حباب هاي صابون از میان صدف سوراخی بود که به سر 
وقتی حباب ها ظاهر میشدند .، خیلی شبیه چیزي که پدرم براي ما درست کرده بودچوبی وصل شده بود 

دخترکی که بچه را نگهداري میکرد، چندان امکان حرکت .، بقیه می پریدند هوا که آن ها را بگیرند
کوچک .نداشت و با وجودي که کنار حباب درست کن نشسته بود، فقط توانست چند حباب را بگیرد

دومی که بعد از او .ه در انتهاي نیمکت نشسته بود ، امکان دسترسی به حباب ها را نداشتترین آن ها ک
بود از همه سریع تر بود ، مثل تیر به دنبال حباب ها می دوید و آن ها را بین دستانش می 

کوچک ترین .موهایش از همه ي آنها روشن تر بود ، قرمز قرمز، مانند دیوار آجري پشت سرش.ترکتند
و آن که بچه را بغل کرده بود مانند مادرشان موهاي مجعد و بور داشتند در حالی که بزرگترین  دختر

به تماشاي دخترك زبل با موهاي روشن ایستادم که حباب .دختر موهایش به سرخی تیره ي پدرش بود
ها را می ترکاند پیش از آنکه روي کاشی هاي خیس خاکستري و سفیدي که به صورت ردیف اریب 

بهتر است پیش از اینکه ":گفتم.فکر کردم این یکی آتش پاره است.لوي خانه کار گذاشته بود، بترکدج
دخترك بزرگتر ".حباب ها به زمین برسند آنها را بترکانی و گرنه این کاشی ها را باید دوباره سایید

ی که تردیدي چهار جفت چشم به من خیره شدند با چنان نگاه.چوبی را که در دستش بود پایین اورد
می توانستم شباهت هاي دیگري را هم با پدرهم با مادر تشخیص .باقی نمی گذاشت که خواهر هستند

چشمان خاکستري یکی ، چشمان قهوه اي روشن دیگري ، صورت هاي زاویه دار ، حرکت هاي بی .بدهم
ك روشن مو پرید پیش از آنکه جوابی بدهم، دختر."تو کلفت تازه هستی؟":دختر بزرگتر پرسید.حوصله

کورنلیا ، برو تانکه را صدا کن ":دختر بزرگتر گفت."به ما گفته بودند منتظرت باشیم":وسط و گفت
کورنلیا که با چشمان گشاده ي خاکستري به من خیره شده بود از جایش حرکتی نکرد و به نوبه ."بیاید

گویی ."من میرم":بزرگتر گفتخواهر ."آلی دیس ، تو برو":ي خودش به کوچک ترین خواهر دستور داد
  ."به این نتیجه رسیده بود که ورود من از اهمیت ویژه اي برخوردار است

و مرا با دو خواهر ."نه من خودم میروم":کورنلیا از جایش جهید و پیش از او به طرف خانه دوید و گفت
خواهرت ":ی کردمبه نوزادي که روي پاي دخترك در حال وول زدن بود ، نگاه.آرام تر تنها گذاشت

  "است یا برادرت؟

جمله ."!هرگز او را یان صدا نکن.اسمش یوهانس است.برادر":با صداي به مالیمت پر بالش جواب داد
 .آخر چنان ادا شد که گویی نهی آشنایی بود



 "آهان و اسم تو؟"

  .کوچک ترین دختر لبخندي به من زد."این هم آلی دیس است.لیزبت"

 قهوه اي رنگ با پیشبند و سربند سفید به تن داشتندهر ودو لباس هاي مرتب 

 "و اسم خواهر بزرگترت؟"

  ".ماریا اسم مادر بزرگمان است، ماریاتنیز، این جا هم خانه اوست.هیچ وقت ماریا صدایش نکن.مرتگه"

  .لیزبت او را روي پاهایش باال و پایین کرد.نوزتد به نق نق افتاد

دو .از خانه ما اشرافی تر بود ولی نه به آن حد بزرگ که می ترسیدمبی تردید .نگاهی به خانه انداختم
آخرین خانه بود .در حالی که مال ما فقط یک طبقه داشت با یک باالخانه کوچولو.طبقه بود با یک باالخانه

از .و مولن پورت طرف دیگرش ادامه پیدا می کرد، در نتیجه از خانه هاي دیگر خیابان عریض تر بود
خانه هاي دلفت که در ردیف هاي باریک آجري به هم چسبیده بودند و در امتداد کانال قرار  بسیاري از

داشتتد و شیروانی ها و سقف هاي پله پله شان در آب سبز کانال انعکاس پیدا میکرد، عریض تر به نظر 
ار هم قرار پنجره هاي طبقه ي همکف این خانه بسیار بلند بود و در طبقه ي اول سه پنجره کن.می رسید

از جلوي در خانه برج .گرفته بود، بر خالف خانه هاي دیگر خیابان که دو طبقه پنجره بیشتر نداشتند
به خودم گفتم براي یک خانواده ي کاتولیک چشم انداز عجیبی .کلیسا نو در طرف دیگر کانال دیده میشد

پس کلفت تازه تو ":صدایی از پشت سرم شنیدم.کلیسایی که هرگز واردش هم نخواهند شد.است
  "هستی؟

زنی که در آستانه ي در ایستاده بود ، صورتی عریض و آبله رو و بینی قلمبه و نامنظمی داشت و لب 
چشمانش آبی روشن بود چنان که گویی .هایش به هم فشرده شده بود که دهان کوچکی را نشان میداد

سفید روي  قهوه اي رنگی به تن داست با بلوزي-پیراهن خاکستري.آسمان را در آن ها حبس کرده بودند
طوري ایستاده بود که راه ورود به .سربند محکمی بر سر داشت و پیش بندش به تمیزي مال من نبود.آن

به همین دلیل مرتگه و کورنلیا مجبور شدند با فشار از کنار او بیرون بیایند و .خانه مسدود شده بود
فکر کردم هنوز چیزي نشده .یدنددست به سینه به تماشاي من بایستند، گویی مرا به زور آزمایی می طلب



در چشمانش .هم سطحش ایستادم.اگر کوتاه بیایم، سوارم خواهد شد.از حضور من احساس خطر میکند
  ."من گریت هستم ، خدمتکار جدید":خیره شدم و گفتم

  ."بهتر است بیایی تو":زن این پا و آن پا شد و پس از چند لحظه گفت

  .از آستانه ي در داخل شدم.این ترتیب ورودي خانه باز شد به تاریکی درون خانه عقب رفت و به

بالفاصله .چیزي که همیشه از اولین لحظه ورودم به راهروي جلوي خانه در خاطرم مانده، نقاشی ها است
پیشتر نقاشی هایی دیده بودم ولی هرگز نه به .بقچه ام را به خود فشردم و خیره شدم.بعد از در ایستادم

بزرگترین نقاشی از دو مرد نیمه لخت بود که با یکدیگر .شمردم، یازده تابلو بود.در یک جااین تعداد و نه 
آن را به عنوان داستانی از انجیل به خاطر نیاوردم و با خودم اندیشیدم، شاید موضوع .کشتی می گرفتند

ت، کشتی ظرف هاي میوه، مناظر طبیع.نقاشی هاي دیگر موضوع هاي آشنا تري داشتند.کاتولیکی باشد
مشکوك بودم کدام کار .به نظر می رسید که کار نقاش هاي گوناگون باشد.هاي روي دریا و تک چهره ها

بعد ها کشف کردم که همگی اثر .هیچ یک آن چیزي که از او انتظار داشتم نبود.ارباب جدیدم است
اش بودن، در کار در عین نق.به ندرت نقاشی هاي خودش را در خانه نگه میداشت.نقاشان دیگر بودند

در هر اتاق تعدادي نقاشی آویخته شده بود حتی جایی که من می .خرید و فروش نقاشی هم بود
هر چند تعدادشان در طول زمان بر حسب خرید و فروش کم و .روي هم رفته پنجاه تابلو بود.خوابیدم

ک جناح خانه ادامه می زن آبله رو با عجله طول راهروي طوالنی را پیمود که در امتداد ی.زیاد میشد
به دنبالش رفتم ."یااهللا راه بیافت ، لزومی براي وقت تلف کردن و مبهوت ماندن نیست":یافت و گفت

روي دیوار مقابل نقاشی اي آویزان بود که از من هم بزرگتر .که ناگهان وارد اتاقی در طرف چپ شد
جدلیه و جان قدیس صلیب را احاطه مریم م.نقاشی حضرت عیسی بر باالي صلیب بود و مریم مقدس.بود

پدرم گفته .کوشیدم نگاهش نکنم ولی اندازه و موضوع نقاشی حیرتم را برانگیخت.کرده بودند
ولی ما از این نوع نقاشی ها در خانه ها یا کلیساها یا جاهاي دیگر  "کاتولیک ها با ما فرقی ندارند"بود

همیشه به آن اتاق به عنوان اتاق تصلیب .ی نگاه کنمحاال مجبور بودم هر روز به این نقاش.نمی آویختیم
آن نقاشه چنان توجه ام را به خود جلب کرده بود .می اندیشم و هرگز در آن احساس آرامش نمی کردم

خوب ، دختر ، این براي ":که متوجه خانمی که در گوشه اتاق بود ، نشدم تا این که به حرف درآمد
دندان هایی که .ل راحتی نشسته بود و مشغول کشیدن پیپ بوددر مب."چشمان تو چیز تازه اي است

بقیه اش از نظر نظافت حرف .دسته پیپ را نگه می داشتند قهوه اي و انگشتانش پر از لکه ي جوهر بود



هرچند چهره پر چروکش جدي می نمود .پیراهن سیاه ، یقه ي ابریشمی ، سرپوش آهاردار و سفید.نداشت
از آن نوع پیرزن هایی بود که به نظر میرسد از همه .طنزي را آشکار می کرد، چشمان قهوه اي روشنش 

علتش هم رنگ چشمانش بود و هم .ناگهان به فکرم رسید که باید مادر کاترینا باشد.بیشتر عمر می کنند
منش کسی را .حلقه ي خاکستري مویی که از زیر سرپوشش به بیرون رهیده بود ، درست مانند دخترش

تازه .حمایت از دخترش کاترینا.ه حمایت از کسانی که از او قابلیت کمتري دارند ، عادت داردداشت که ب
هر چند به نظر میرسد مرا سرسري برانداز .متوجه شدم چرا مرا عوض دخترش به حضور او آورده بودند

م می وقتی چشمانش را باریک کرد متوجه شدم هر چه را در مفز.میکند ، نگاش به من اما دقیق بود
 ریا تینیز به پیپش پکی زد و باما.رویم را برگرداندم تا چهره ام را پنهان کنم.گذرد ، خوانده است

خوب قرار است براي دخترم کار .آره دختر جان ،اینجا افکارت را پیش خودت حفظ کن":پوزخندي گفت
   ."میدهدتانکه خانه را نشانت میدهد و چیزها را توضیح .رفته خرید.حاال خانه نیست.کنی

  ."بله خانم"سري تکان دادم
دنبالش رفتم در .تانکه که تا آن لحظه در کنار پیرزن ایستاده بود ، تنه اي به من زد و از کنارم رد شد

تانکه ابتدا مرا به پشت خانه .شنیدم که بار دیگر پوزخندي زد.حالی که ماریا تینز از پشت براندازم میکرد
رخت شویخانه به حیاط کوچکی باز میشد پر از بند رخت هاي .و انباريبرد، آشپزخانه و رخت شویخانه 

  .شسته روي آنها
حرفی نزدم هرچند به نظر می رسید که مالفه هاي ."قبل از هرچیز اینها به اتو احتیاج دارند":تانکه گفت

انباري ها مرا به داخل برد و به سوراخی در کف یکی از .روي بند هنوز از آفتاب نیمروز سفید نشده اند
بعدا .تو اینجا می خوابی، چیزهایت را بینداز تو":اعالم کرد.اشاره کرد ، نردبانی از آن فرو رفته بود

  ."میتوانی سر و وضعت را مرتب کنی
من . با اکراه بقچه ام را داخل آن سوراخ تاریک انداختم ، به یاد سنگ هایی افتادم که آگنس و فرانس

حس .بقچه ام با صداي خفه اي کف سوراخ فرود آمد.در کانال می انداختیم تا هیوال ها را پیدا کنیم
رو دنبال کردم که در تانکه را در امتداد راه.درخت سیبی را داشنم که میوه هایش را از دست داده بود

جنب اتاق تصلیب که ماریا تنیز در آن می نشست، اتاق .تمام اتاق ها به آن باز میشد حتی اتاق تصلیب
کوچکتري بود با تختخواب هاي بچه گانه ، ظرف هاي ادرار، صندلی هاي کوچک و یک میز که روي آن 

تانکه گویی از به هم .ته شده بودچند ظرف سفالی، شمعدان، تکه هاي لباس، همه در هم و قاطی ریخ
راهرو را ادامه داد و در دیگري را ."دختر ها اینجا می خوابند":ریختن اتاق شرمزده است، زیر لب گفت



باز کرد که به اتاق بزرگی وارد میشد، آبشار نور از پنجره هاي جلوي آن بر کاشی هاي قرمز و 
تختخوابشان را پرده ."نم و آقا اینجا می خوابندتاالر بزرگ ، خا":زیر لب گفت.خاکستري کفش میریخت

در اتاق اسباب هاي دیگري هم وجود داشت ، گنجه ي بزرگی با خاتم .هاي ابریشمی سبز پوشانده بود
کاري آبنوس، میزي از چوب ملچ که در زیر پنجره قرار داشت با چند صندلی چرمی اسپانیایی در 

بیشتر تک .در سکوت نوزده تابلو را شمردم.ه نگاه مرا خیره کرداما بار دیگر این نقاشی ها بود ک.اطرافش
نقاشی هم از یکی از سه مغ در حال .چهره بودند و به نظر می رسید اعضاي هر دو خانواده هستند

و جلوتر از من ."حاال ، طبقه ي باال":تانکه گفت.به ناراحتی به هر دو خیره شدم.پرستش مسیح نوزاد بود
تا آنجا که می تواتستم به .اال رفت و در همان حال انگشتش را روي لب هایش گذاشتاز پله هاي بلند ب

پشت در سکوتی بود که می .در باال به دور و برم نگاه کردم و چشمم به در بسته اي افتاد.آرامی باال رفتم
شود و  ایستادم ، چشمانم خیره به در بود، جرات نداشتم حرکت کنم مبادا در باز.دانستم از آن اوست

تو داخل این اتاق را تمیز میکنی ، که خانم ":تانکه به سویم خم شد و در گوشم زمزمه کرد.بیرون بیاید
اتاق هاي ":به درهایی در جهت پشت خانه اشاره کرد."...جوان بعدا برایت توضیح میدهد و این اتاق ها 

  ."فقط من اجازه دارم براي نظافت داخل آنها بشوم.خانم هستند
باید رخت چرك ها را ":وقتی وارد رخت شویی خانه شدیم ، تانکه گفت.ه به طبقه پایین خزیدیمدوبار

باید می .و به کوهی از رخت چرك اشاره کرد که مدت ها بود از زمان شستن شان گذشته بود "بشویی
،  مخرن آبی در آشپزخانه هست ولی بهتر است از کانال آب بیاوري".کوشیدم کارها را روز آمد کنم

  ."آب کانال در این اطراف به حد کافی تمیز هست
تانکه تمام این کارها را تو به تنهایی انجام میدادي؟پختن ، شستن و نظافت ":با صدایی آهسته پرسیدم

  "خانه؟
  .کلمات صحیح را انتخاب کرده بودم

البته بیشتر آن را .و بخشی از خرید خانه":تانکه با غرور ناشی از قابلیتش در انجام تمام آن کارها گت
خود خانم جوان انجام میدهد ولی وقتی حامله است ، گوشت و ماهی خام را تحمل نمی کند و بیشتر 

این هم .تازه باید به قصابی و ماهی فروشی سبزه میدان هم بروي":آهسته افزود."اوقات هم حامله است
حاال با من در آن خانه .ها گذاشتاین را گفت و مرا با کوه رخت چرك تن."یکی دیگر از وظایف تو است

هر روز باید رخت شویی .ده نفر میشدیم که یکی از آن ها نوزاد بود که بیشتر از همه رخت کثیف میکرد
میکردم ، دست هایم از شدت ماندن در اب و صابون ترك میخورد ، صورتم از بخار آب جوش سرخ 



رفت و بازوانم از حرکت هاي اتو کوفته میشد، پشتم از حمل و نقل رخت هاي سنگین خیس درد می گ
  .میشد ولی تازه کار و جوان بودم و توقع داشتند که تمام کارهاي دشوار را انجام دهم

در انباري که به زیر زمین می رفت ، .الزم بود رخت چرك ها را یک روز تمام پیش از شستن بخیسانم
  .و از راهروي بلند به طرف در خانه رفتمپارچ ها را برداشتم .دو پارچ آب و یک کتري فلزي یافتم

حاال لیزبت داشت حباب درست میکرد و مرتگه مشغول تغذیه .دخترها هنوز روي نیمکت نشسته بودند
وقتی من ظاهر شدم، .کورنلیا و آلی دیس دنبال حباب ها می کردند.نوزاد با نان در شیر خیس خورده بود

دختري که .شتند و با حالتی منتظر به من خیره شدندهمگی دست از کارهایی که که می کردند بردا
  "تو کلفت جدید هستی؟"موهاي سرخ روشن داشت، اعالم کرد

  ."بله کورنلیا"
سراسر .کورنلیا سنگ ریزه اي برداشت و آن را به داخل کانال که طرف دیگر خیابان بود ، پرتاب کرد

مرتگه .به سر گربه ي خانه می گذاشتاحتماال زیاد سر .بازویش پر از خراش هاي ریز و درشت بود
  .ودست هاي کثیفش را با پیشبندش پاك کرد"کجا می خوابی؟":پرسید

  ."توي زیر زمین"
با عجله پرید توي ."بیایید برویم توي زیر زمین بازي کنیم.ما آن جا را خیلی دوست داریم":کورنلیا گفت

  .تلخ برگشت بیرون وقتی کسی دنبالش نرفت، با اوقات.خانه ولی خیلی دور نرفت
آلی دیس ، ممکن است نشانم بدهی از کجاي ":دستم را به سمت کوچک ترین دختر دراز کردم و گفتم

  "کانال می توانم آب بردارم؟
مرا به سوي .چشمانش مانند دو سکه ي براق و خاکستري رنگ بود.دستم را گرفت و به صورتم نگاه کرد

وقتی از پله ها به پایین نگاه کردیم ، دستش را محکم تر .یی کردپلکانی که به کانال منتهی میشد راهنما
از ":به او گفتم.کاري که سال ها پیش می کردم وقتی با فرانس و آگنس کنار آب می ایستادیم.فشردم

آلی دیس با وظیفه شناسی یک قدم عقب رفت ولی وقتی پارچ هاي آب را از . "لبه ي آب دور بایست
  .رنلیا به دنبالم آمدپلکان پایین بردم ، کو

کورنلیا ، می خواهی در حمل پارچ هاي آب به من کمک کنی؟اگر نه، بهتر است بروي پیش "
  ."خواهرهایت

تازه مشغول اتو .رخت ها را که بردم تو، اتو را پیدا کردم، تمیزش کردم و گذاشتم روي آتش تا داغ شود
راه بیافت ، باید براي ":کردن شده بودم که تانکه با سبدي خرید وارد شد و آن را به دستم داد و گفت



ش را از آشپزخانه شنیده صداي تلق و تلوق."براي غذایی که می پزم به آن نیاز دارم.خرید گوشت برویم
  .بوي زردك سرخ شده به مشامم رسیده بود.بودم

لیزبت روي چهار پایه اي کنار پایش بود و یوهانس در .بیرون خانه ، کاترینا روي نیمکت نشسته بود
در کنار او کورنلیا و آلی .کاترینا در حال شانه کردن موهاي لیزبت و جوریدن شپش بود.ننویی خواب بود

این خیلی .نه آلی دیس ، نخ را محکمتر بکش":کاترینا داشت می گفت.حال خیاطی کردن بودنددیس در 
  ."کورنلیا تو یادش بده.شل است

  .باورم نمیشد همگی با هم میتوانند این چنین آرام باشند
  "دارید می روید قصابی؟مامان من هم میتوانم بروم؟"مرتگه از طرف کانال به سوي ما دوید

  ."دست تانکه را رها نکنی و حرفش را گوش بدهیبه شرطی که "
تانکه هنوز با من غریبی می کرد ولی مرتگه شاد و شنگول بود .خوشحال شدم که مرتگه همراه ما می آمد

  از تانکه پرسیدم چه مدتی است براي ماریا تینز کار میکند؟.و رابطه ي دوستانه را آسان تر می کرد
هم .براي زندگی به اینجا بیایند. پیش از آنکه ارباب با خانم ازدواج کند چند سالی .اوه ، خیلی سال است"

  "راستی تو چند سالت است؟.سن و سال تو بودم که شروع به کار کردم
  ."شانزده"

نصف بیشتر عمرم را اینجا مشغول .من چهارده سالم بود که شروع به کار کردم"تانکه با غرور اعالم کرد
  ."کار بوده ام
کار زیاد فرسوده اش کرده بود و از بیست و .دم، چنین چیزي را با غرور اعالم نمی کردماگر من بو

  .هشت سال سن خیلی مسن تر به نظر می رسید
در محوطه ي آن سی و .بازار گوشت پشت شهرداري و به طرف جنوب وغرب سبزه میدان قرار داشت

محوطه پر از زنان خانه دار .وجود داشتنسل ها بود که در دلفت سی و دو قصابی .دوغرفه ي قصابی بود
و کلفت هایی بود که سرگرم انتخاب گوشت براي خانواده و چانه زدن بودند و مردهایی که شقه هاي 

خاك اره ي کف زمین از خون خیس بود به کف .گوشت را از این طرف به آن طرف حمل می کردند
که همیشه باعث میشد خودم را جمع بوي خونی در هوا پخش بود .کفش و پاي دامن ها می چسبید

با وجود این از .هرچند زمانی مرتب هفته اي یک بار به آنجا میرفتم و قاعدتا باید عادت کرده باشم.کنم
از جلوي غرفه ها که می گذشتیم، قصابی که پیش از حادثه پدرم از .بودن در فضایی آشنا خوشحال بودم

در طول آن .و از دیدن چهره اي آشنا آرامش پیدا کردملبخندي زدم .او گوشت می خریدیم، صدایم زد



دیدن آن همه آدم و چیزهاي تازه در یک .روز براي اولین بار بود که لبخندي بر لبانم نقش بسته بود
پیشتر از آن هر بار فرد .روز عجیب بود، آن هم به دور از فضاي آشنایی که زندگی ام را تشکیل می داد

اگر به مکان جدیدي می رفتم با .فراد خانواده و همسایه ها دور و برم بودندتازه اي می دیدم همیشه ا
جدید با قدیم درهم آمیخته بود مثل وصله .فرانس و پدر و مادرم بودم و احساس خطري نمی کردم

  .کردن جوراب
فرانس مدتی پس از شروع کار آموزیش برایم تعریف کرده بود که قصد فرار داشته، نه از شدت کار 

چیزي که .اد بلکه به علت این که قادر نبود چهره هاي غریبه را، روزي پس از روز دیگر تحمل کندزی
ماندگارش کرده بود، دانستن این واقعیت بود که پدر تمام پس اندازش را بابت شهریه ي کار آموزي او 

دیگري می رفت، به عالوه ، اگر جاي .خرج کرده بود و اگر بر میگشت، بالفاصله او را پس می فرستاد
   .چیزهاي غریب بیشتري در انتظارش بود
آن گاه با عجله دویدم تا ."وقتی تنها باشم ، سري به شما میزنم":با صداي آهسته به قصاب آشنایم گفتم

قصاب آنها مرد خوش قیافه اي بود که .جلوي غرفه اي کمی دورتر ایستاده بودند.به تانکه و مرتگه برسم
  .چشمان آبی روشن داشتموهاي مجعد طالیی و 

تو هم مطابق معمول به .از این به بعد او گوشت خانه را می خرد.پیتر، این گریت است":تانکه گفت
  ."حسابمان بگذار

قصاب ما .سعی کردم به چهره اش نگاه کنم ولی چشمانم بی اختیار متوجه پیشبند خون آلودش می شد
پیتر چنان نگاهی به .بالفاصله آن را عوض می کردهمیشه پیشبند تمیزي می پوشید و اگر خونی میشد 

  .من کرد که گویی جوجه ي چاق و چله اي بودم که می خواست کباب کند
  "آهاي گریت، امروز چی میل داري؟"

  ."دو کیلو کباب دنده و نیم کیلو زبان"رویم را به تانکه برگرداندم و او هم دستور داد
خوب خانم کوچولو، نظر تو چیه؟مگه من بهترین ":د و گفتپیتر لبخندي زد و رویش را به مرتگه کر

  "زبان را در دلفت نمی فروشم؟
مرتگه ریز خندید و با کنجکاوي به گوشت هاي تکه شده، دنده ها، زبان ها، پاچه هاي خوك و سوسیس 

ه گریت ، حاال خودت میبینی ک"پیتر در حال وزن کردن زبان اشاره کرد که.هاي عرضه شده ، نگاه کرد
هرگز از من شکایتی نخواهی .من بهترین گوشت و درست ترین ترازو را در تمام این بازار دارم



زبان ها و دنده ها را در سبدي که .نگاه من به پیشبندش خیره ماند و آب دهانم را فرو دادم."شنید
   .چشمکی زد و حواسش را متوجه مشتري دیگري کرد.دردستم بود، گذاشت

عروس دریایی هایی باالي سر غرفه .ماهی فروش ها رفتیم که جنب بازار گوشت بود بعد از آن به بازار
قرار .تانکه مرا به ماهی فروششان معرفی کرد که با ماهی فروش آشناي ما فرق داشت.ها در پرواز بودند

وقتی بازار را ترك کردیم ، دلم نمی خواست به  .بود به تناوب یک روز گوشت و یک روز ماهی بگیرم
دلم .دلم براي منزل خودمان تنگ شده بود.انه ي آنها، کاترینا و بچه هاي روي نیمکت برگردم خ

متجاوز از یک ماه بود .میخواست وارد آشپزخانه ي مادرم بشوم و سبد پر از گوشت را جلویش بگذارم
  .که گوشت نخورده بودیم

توجهی به من .هاي کورنلیا بودوقتی برگشتیم، کاترینا روي نیمکت جلوي خانه مشغول شانه کردن مو
در تهیه ناهار به تانکه کمک کردم ، سیخ هاي کباب روي آتش را برگرداندم، میز ناهار خوري را .نکردند

وقتی غذا آماده شد ، دخترها آمدند تو، مرتگه در آشپزخانه به تانکه ملحق شد در .چیدم و نان بریدم
 - لحظه اي که زبان را در خمره ي گوشت جا می دادم درست در .حالی که بقیه در تاالر بزرگ نشستند

در آستانه ي در در انتهاي راهروي بلند ایستاده .از در آمد تو -چیزي نمانده بود که گربه آن را بخورد 
ضد نور ایستاده بود، در نتیجه .من خشکم زد و او هم مکثی کرد.بود ، کاله و شنلش را هنوز به تن داشت

پس از لحظه اي به .نمی فهیدم که به انتهاي راهرو یا به من نگاه می کند.را ببینم نمی توانستم چهره اش
  .تاالر بزرگ رفت

وقتی کار .تانکه و مرتگه غذا را بردند سر میز در حالی که من در اتاق تصلیب از بچه نگه داري می کردم
کباب .انواده خورده بودندتانکه تمام شد آمد پیش من و ما هم همان چیزي را خوردیم که بقیه اعضاي خ

هرچند گوشت پیتر از قصاب ما بهتر نبود اما پس از مدت ها گوشت .دنده ، زردك ، نان و لیوانی آبجو
نانشان، نان گندم بود نه از جنس نان ارزان قهوه اي رنگی که ما می .نخوردن خیلی چسبید

  .آبجویشان هم آبکی نبود.خوردیم
گهگاه صدایش را می شنیدم در .ناهارخوري نرفتم، بنابراین ندیدمشدر طول ناهار براي کمک به اتاق 

   .از لحنشان پیدا بود که با هم خوب کنار می آیند.گفت و گو با ماریا تینز
دیوار آشپزخانه و انبار از .بعد کف آشپزخانه و انبار را شستیم.بعد از ناهار من و تانکه میز را جمع کردیم

شی سفید و آبی دلفت با نقش هاي پرنده ، کشتی و سرباز در بخش هاي کاشی سفید بود و اجاق از کا
  .با دقت آنها را مطالعه کردم، هیچ کدام کار پدرم نبود.مختلف



گهگاه مکث می کردم تا آتش را زنده کنم، چوب .بقیه روز را به اتو کشیدن در رخت شویخانه گذراندم
دخترها به تناوب داخل و خارج خانه بازي می .بیاورم یا به حیاط خلوت سر بکشم تا قدري خنک شوم

گاهی سري به من میزدند و انگولکی به آتش میکردند، گاهی هم آزاري به تانکه می رساندند که .کردند
شاید فکر می کردند .با من خیلی راحت نبودند.در آشپزخانه چرت میزد و یوهانس کنار پایش می خزید

هایش را برایم درهم کشید و و مدت زیادي دور و برم نپلکید ولی کورنلیا ابرو.ممکن است ، چکشان بزنم
مادرشان .مرتگه و لیزبت لباس هایی را که اتو کرده بودم، بردند و در قفسه هاي تاالر بزرگ جا دادند

  .آنجا خوابیده بود
و برش را ماه هاي آخر بارداري معموال تمام روز را در رختخواب می ماند و دور "تانکه برایم توضیح داد

  ."بالش می گذارد
هرچند یک بار صدایش را می شنیدم، از .ماریا تینز بعد از غذا به اتاق خودش در طبقه ي باال رفته بود

من هم به اتو کردن ادامه دادم و تظاهر .حرفی نزد.راهرو می آمد و وقتی به باال نگاه کردم ، مرا می پایید
میهمان .ي چشم دیدم که سري تکان داد و رفت چند لحظه بعد از گوشه.کردم که آنجا نیست

بعدا وقتی شنیدم می آیند پایین از پشت در .صداي دو مرد را که از پله ها باال می رفتند را شنیدم.داشت
  .مرد همراهش چاق بود و پر سفید بلندي در کالهش داشت.نگاهشان کردم تا رفتند بیرون

من وبچه ها در اتاق تصلیب نان و پنیر و آبجو وقتی تاریک شد ، شمع روشن کردیم و تانکه و 
کوشیدم به گونه اي بنشینم که پشتم به نقاشی مصلوب شدن .بقیه در تاالر بزرگ زبان خوردند.خوردیم

در منزل خودمان هم به همین شدت کار می .از خستگی قادر به فکر کردن نبودم.حضرت عیسی باشد
غریب که همه چیزش تازگی داشت و تنش داشتم با  کردم ولی هرگز به حد کار کردن در خانه اي

به عالوه در خانه ي خودمان با مادرم و آگنس و فرانس می .سگرمه هاي درهمم ، خسته کننده نبود
  .گفتیم و می خندیدیم و اینجا کسی را نداشتم که با من بخندد

سته تر از آن بودم که دور شمعی با خودم بردم ولی خ.هنوز به زیر زمین که محل خوابم بود نرفته بودم
دریچه کف نردبان را باز گذاشتم تا هواي .فقط تختخواب و بالش و پتو را یافتم.و برم را جست و جو کنم

بالفاصله .داشتم شمع را خاموش میکردم که چشمم به نقاشی پایین تختم افتاد.خنک و تازه بیاید تو
یح بر روي صلیب بود ، از مال باال کوچک عکس دیگري از حضرت مس.نشستم و خواب از چشمانم پرید

حضرت عیسی سرش را از شدت درد به عقب برده بود و .تر بود ولی آزار دهنده به نظر می رسید
نمی .قادر نبودم چشمانم را از آن بردارم.با احتیاط به تختم تکیه دادم.چشمان مریم مجدلیه دو دو می زد



سرانجام .خواستم بیاورمش پایین ولی جرات نکردم.تصور کنم توانستم خوابیدن در اتاقی با آن نقاشی را
دراز کشیدم و .وسعم نمی رسید، روز اول کارم در این خانه یک شمع حرام کنم.شمع را خاموش کردم

  .چشمانم به نقطه اي خیره ماند که می دانستم محل نقاشی است
و نقاشی را جست و جو می  مدام از خواب می پریدم.آن شب با وجود خستگی زیاد ، بد خوابیدم

سرانجام .هرچند نمی توانستم چیزي روي دیوار ببینم ولی تمام جزئیاتش در ذهنم نقش بسته بود.کردم
وقتی هوا رو به روشنایی رفت، بار دیگر نقاشی آشکار شد و من مطمئن بودم که حضرت مریم دارد از 

   .آن باال به من نگاه می کند
اگر قهر کرده بود یا فریاد میزد، می دانستم .ترین کار ممکن را انجام داد نگاهی به من کرد و بعد زشت

گونه اش .دستم را باال بردم و چکی به صورتش زدم.چگونه از عهده اش برآیم، در عوض زد زیر خنده
آلی دیس و لیزبت با چهره اي گرفته از باال مرا .به سرعت از پله ها رفت باال.سرخ شد ولی گریه نکرد

فکر کردم وضیعت با مادرش هم همین گونه خواهد بود با .همان لحظه چیزي حس کردم.می کردندنگاه 
کورنلیا ناپدید .پارچ ها را پر کردم و از پله ها بردم باال.این تفاوت که نخواهم توانست به او چک بزنم

نه بردم ، آتشی یکی از پارچ ها را به آشپزخا.شده بود و مرتگه هنوز با نوزاد روي نیمکت نشسته بود
وقتی برگشتم، کورنلیا دوباره برگشته بود بیرون ، .درست کردم ، کتري را پر کردم و روي آتش گذاشتم

هیچ کدام سر .دخترها مشغول لی لی روي کاشی هاي سفید و خاکستري بودند.صورتش هنوز سرخ بود
کانال نگاه کردم و دیدم که روي به .پارچی که دم در گذاشته بودم ، نبود.بلند نکرد که به من نگاه کند

  .آب شناور است ، به دور از دسترس پلکان
دنبال چوبی گشتم تا پارچ را بگیرم ولی چیزي پیدا ."آره جانم ، تو بالي جانم خواهی بود":زیر لب گفتم

ا پارچ ر.پارچ اول را پر کردم و بردم داخل، سرم را طوري چرخاندم که دخترها چهره ام را نبینند.نکردم
کورنلیا مشغول .بار دیگر برگشتم بیرون اما این بار جارویی با خودم بردم.کنار کتري روي آتش گذاشتم

 .پرتاب سنگ ریزه به پارچ بود، حتما امیدوار بود آن را غرق کند

  ."اگر دست برنداري یک چک دیگر هم می خوري"
  ."حق ندارند ما را بزنند به مادرم شکایتت را می کنم، کلفت ها":کورنلیا سنگ دیگري انداخت

  "دلت می خواهد به مادربزرگت بگویم چه کار کردي؟"
  .سنگی را که در دست داشت انداخت.چشمانش را وحشتی فرا گرفت 



قایقران را شناختم ، همان کسی بود که صبح .قایقی از طرف شهرداري و در امتداد کانال در حرکت بود
مرا که دید ، لبخندي .کرده بود و قایق سبک تر حرکت میکرد حاال بار آجرش را خالی.زود دیده بودمش

  "آقا ممکن است کمکم کنید آن پارچ را بگیرم؟"سرخ شدم.زد
  ."آهان ،حاال که با من کار داري نگاهم می کنی ، نه؟خوب بد نیست"

 ست شمااز اینجا دستم به آن نمی رسد ، ممکن ا"غرورم را فرو دادم.کورنلیا با کنجکاوي مرا می پایید

..."  
از پله ها پایین دویدم و آن .مرد خم شد و پارچ را گرفت ، آبش را خالی کرد و آن را به سوي من گرفت

دستش "فقط همین؟نمی خواهی مرا ببوسی؟"پارچ را رها نکرد."خیلی لطف کردید.مرسی"را از او گرفتم
با آرام ترین .از دستش قاپیدم دستم را به سرعت پس کشیدم و پارچ را.را دراز کرد و آستینم را گرفت

  .از این جور عشوه ها بلد نبودم."این دفعه نه":لحنی که میتوانستم گفتم
از این به بعد هروقت از اینجا رد شوم ، دنبال پارچ آب می گردم ، مگر نه خانم خانم ":خندید

  ."پارچ آب و بوسه"چشمکی به کورنلیا زد"ها؟
از پله ها که باال آمدم و به خیابان رسیدم، فکر کنم حرکتی پشت .دپارویش را برداشت و قایق را دور کر

نگاه کردم ولی جز بازتاب آسمان در شیشه .پنجره ي میانی طبقه ي اول دیدم، اتاقی که از آن او بود
  .چیزي ندیدم

اول صداي جرینگ جرینگ کلید .کاترینا وقتی برگشت که مشغول جمع کردن رخت هاي روي بند بودم
دسته کلید بزرگی بود که درست زیر کمرش آویزان بود و راه که می رفت با .از راهرو شنیدم هایش را

هرچند به نظر من چیز ناراحتی می نمود ولی او با افتخار به خودش می .حرکت باسنش تکان می خورد
ه بعد صدایش را از آشپزخانه شنیدم که به تانکه و پسري که خرید هایش را برایش حمل کرد.آویخت

  .با هر دو با لحن تندي صحبت می کرد.بود ، دستوراتی میداد
من به برداشتن و تا کردن مالفه ها ، دستمال سفره ها ، روبالشی ها ، رومیزي ها ، پیراهن ها، پیشبند ها، 

به همین دلیل پارچه ها، در .با بی دقتی پهن شده بودند.یقه ها، دستمال ها و سرپوش ها ادامه دادم
پیش از پهن شدن هم درست تکانده نشده بودند، الجرم سراسر چروك .ع و هنوز نمداربودندجاهایی جم

  .مجبور بودم بیشتر روز را پاي اتو بگذرانم تا قابل استفاده شوند.بودند
بلوزش با .هرچند آفتاب هنوز چندان باال نیامده بود.کاترینا خسته و گرما زده در آستانه ي در ظاهر شد

ي پیراهن آبیش بیرون زده بود و روپوش خانه ي سبزي که روي آن به تن داشت پر از بی نظمی از باال



موهاي بور مجعدش از همیشه فرفري تر بود، به خصوص که سرپوشی هم به .چین و چروك بود
جعدهاي مو با شانه ي کوچکی که آن را پشت سرش جمع کرده بود در .سرنداشت که آن را صاف کند

رسید احتیاج دارد لحظه اي با آرامش کنار کانال بنشیند تا منظره ي آب قدري  به نظر می.جدال بود
  .آرام و خنکش کند

در .نمی دانستم چگونه با او رفتار کنم ، تجربه ي کلفت بودن نداشتم و خودمان هم هرگز کلفتی نداشتیم
گذاشتم و سري  رختی را که تا کرده بودم در سبد.کسی وسعش نمی رسید.خیابان ما کسی کلفت نداشت

اخم هایش را در هم کشید ، متوجه شدم که باید می گذاشتم او ."روز به خیر ، خانم"برایش تکان دادم
  .باید با او بیشتر احتیاط می کردم.سر صحبت را باز کند

  "تانکه خانه را نشانت داده است؟":پرسید
  ."بله خانم"
  ."پس میدانی باید چه کنی و کارهایت را انجام دهی"
کثی کرد گویی نمی دانست بعدش چه بگوید و من متوجه شدم که او همان اندازه نمی داند بر من م

احتماال تانکه را ماریا تینز تعلیم داده بود .چگونه خانمی کند که من نمی دانستم چگونه خدمتکارش باشم
ریی که متوجه نشود باید طو.و علی رغم چیزهایی که کاترینا می گفت، هنوز دستورات او را اجرا می کرد

  .کمکش کنم
تانکه ، گفته است که شما مایلید من عالوه بر رخت شویی براي خرید گوشت و ماهی ":با مهربانی گفتم

  ."هم بروم
وقتی کار رخت شویی ات تمام شد ، تانکه می برد و نشانت میدهد و ار آن .آره"چهره ي کاترینا باز شد

  ."ري که دارم، انجام میدهیبه بعد خودت تنها میروي و کارهاي دیگ
  ."چشم خانم"

کاترینا .صبر کردم، وقتی چیزي نگفت، دستم را دراز کردم و پیراهن مردانه اي را از روي رخت برداشتم
فردا ، باال را نشانت خواهم داد ، "تماشایم کرد که آن را تا کردم و بعد اعالم کرد.به پیراهن خیره شد

  .وپیش از آنکه بخواهم حرفی بزنم ، ناپدید شد."د فرداصبح زو.اتاقی که باید تمیز کنی
صبح که از خواب بیدار شدم کوشیدم به نقاشی نگاه نکنم و در عوض در نور کمرنگی که از پنجره ي 

چیز زیادي براي .انبار به داخل می تابید به ارزیابی خرت و پرت هایی که در زیر زمین بود پرداختم
روکش پارچه اي که روي هم تلنبار شده بود، چند صندلی شکسته ي دیگر،  ارزیابی نبود، چند صندلی با



اگر .یک آیینه و دو نقاشی دیگر که هر دو منظره ي طبیعت بی جان بود و به دیوار تکیه داده شده بود
  نقاشی تصلیب مسیح را با یکی از طبیعت هاي بی جان عوض می کردم، کسی متوجه میشد؟

نمی دانستم کاترینا یا هر کدام از آنها درباره ي پروتستان بودن .مادرش خبر می دادکورنلیا می شد و به 
تا کنون هرگز در اقلیت قرار .من چه فکري می کنند؟احساس عجیبی بود که فقط خودم از آن آگاه بودم

  .نگرفته بودم

نا از جلو خانه به صداي جرینگ جرینگ دسته کید کاتری.پشتم را به نقاشی کردم و از نردبان باال رفتم
کند راه می رفت چنان که گویی هنوز از خواب بیدار نشده .رفتم که پیدایش کنم.گوش می رسید

با کندي از پله ها .مرا به طبقه ي باال راهنمایی کرد.مرا که دید کوشید خودش را جمع و جور کند.باشد
دم در کارگاه نقاشی در میان .کشدباال می رفت ودستش را به نرده ي کنار می گرفت تا وزنش را باال ب
اتاق تاریک بود ، کرکره ها بسته .کلید هایش جست وجو کرد ، بعد در قفل را باز کرد و آن را گشود

اتاق بوي تمیز و تند .از نوري که الي درز آن ها می تابید فقط می توانستم چیزهاي کمی را ببینم.بودند
بوي .پدرم انداخت وقتی که شب ها از کارخانه برمیگشتروغن برزك می داد که مرا به یاد لباس هاي 

  .چوب و علف تازه چیده شده را داشت

پس از لحظه اي ناخوشایند ، دستور .جرات نداشتم پیش از او وارد شوم.کاترینا در آستانه ي در ایستاد
سمت آن هم فقط ق.پنجره ي دست چپ را بار نکن ، فقط وسطی و آخري را.کرکره ها را باز کن"داد

  ."پایین پنجره ي وسطی را

طول اتاق را پیمودم، از کنار سه پایه نقاشی و صندلی کنارش که نزدیک پنجره ي وسطی بود گذشتم و 
تا وقتی کاترینا در آستانه ي در مرا می پایید به .سپس کرکره ها را باز کردم.پایین پنجره را گشودم

پنجره ي دست راست کشیده شده بود، با صندلی در میزي به کنار .نقاشی روي سه پایه نگاه نکردم
  .پشتی و نشیمن صندلی از چرم بود با طرح هایی از گل هاي زرد وبرگ.گوشه اي

  ."دارد آن ها را نقاشی می کند.هیچ چیزي را جا به جا نکن"کاترینا یاد آوري کرد

قسمت باالي پنجره و کرکره  حتی اگر روي پنجه هایم هم بلند می شدم کوتاه تر از آن بودم که دستم به
به آن شکل .مجبور بودم روي صندلی بایستم ولی نمی خواستم تا کاترینا آن جاست چنین بکنم.ها برسد

نوزاد .دنبال راه چاره بودم.که در آستانه ي در ایستاده بود و منتظر بود اشتباهی بکنم، عصبیم می کرد



معطل کردن من حوصله .کاترینا این پا و آن پا شد.رفت از پایین پله ها صداي گریه اش به هوا.نجاتم داد
  .اش را سر برد و سر انجام رفت تا به یوهانس برسد

از .به سرعت باال رفتم و با احتیاط روي چارچوب چوبی صندلی ایستادم، خم شدم و کرکره ها را گشودم
مرا ندید ولی .ي خانه بودپنجره به پایین نگه کردم و تانکه را دیدم که مشغول ساییدن کاشی هاي جلو

پنجره هاي .گربه اي که پشت او روي کاشی هاي خیس راه می رفت ، مکثی کرد و به باال نگریست
چیزي جلویم حرکت کرد و من سرجایم میخکوب .پایینی و کرکره ها را باز کردم و از صندلی آمدم پایین

بود که میان دو پنجره نصب شده  خودم بودم، انعکاسم در آیینه اي افتاده.حرکت باز ایستاد.شدم
با .هرچند حالت چهره ام مضطرب و گناه کار می نمود اما تابش نور بر روي صورتم براقش کرده بود.بود

  .شگفتی به خودم خیره شدم و بعد کنار رفتم

فضاي چارگوش و بزرگی بود اما نه به .اکنون که لحظه اي تنها شده بودم ، دور و برم را نگاه کردم
با دیوار هاي گچی سفید .حاال که پنجره ها باز شده بودند ، روشن و هوادار بود.ی تاالر طبقه ي پایینبزرگ

و کاشی هاي مرمر سفید و خاکستري در کف آن و کاشی هاي تیره تري به طرح صلیب در میان 
انده بود تا ردیفی از کاشی هاي ساخت دلفت با طرح الهه ي عشق ، پایین دیوار را به کف اتاق پوش.آنها

  .آن ها هم کار پدرم نبودند.گچ دیوار از زمین شویی ما کثیف نشود

سه پایه ي نقاشی و صندلی مقابل آن که .هر چند اتاق بزرگی بود ولی مبل و صندلی کمی درآن بود
عالوه بر صندلی اي .جلوي پنجره ي وسطی قرار گرفته بود و میزي که مقابل پنجره ي دست راست بود

ي آن ایستادم، صندلی دیگري هم کنار میز بود از چرم ساده با گل میخ هاي درشت و دو سر که بر رو
نزدیک دیوار عقبی و پشت سه پایه و صندلی ، قفسه کوچکی .شیر حک شده در باالي دو ستون پشت آن

رتیب بود با کشوهاي بسته ، روي آن چند قلم موي نقاشی و کاردکی با تیغه اي به شکل لوزي با نظم و ت
در کنار قفسه میز تحریري بود که روي آن کاغذها و کتاب ها و .کنار شاسی نقاشی تمیزي قرار داشت

اتاق . دو صندلی سر شیر دار دیگر هم در کنار در ورودي گذاشته شده بود.طرح هاي چاپی دیده میشد
که گویی به کلی در  چنان.با بقیه خانه تفاوت داشت.منظمی بود خالی از خرت و پرت هاي زندگی روزانه

وقتی در بسته بود از سر و صداي بچه ها، جرینگ جرینگ دسته کلید کاترینا و خش .خانه دیگري بود
  .خش جارو ، خبري نبود



از گوشه اي شروع کردم که صحنه .جارو ، سطل و پارچه گردگیریم را آوردم و مشغول نظافت شدم
روي صندلی زانو زدم تا پنجره اي را .یزي را تکان دهمجایی که می دانستم نباید چ.نقاشی چیده شده بود

با .که براي باز کردنش کوشیده بودم، گردگیري کنم و نیز پرده ي زردي را که در کنارش آویزان بود
شیشه ي پنجره ها کثیف بود و احتیاج به آب .احتیاط این کار را کردم که مبادا چین هایش به هم بخورد

گرد .باید از کاترینا می پرسیدم.م که دلش می خواهد آنها تمیز بشوند یا نهگرم داشت ولی مطمئن نبود
میز مدت ها بود که گردگیري نشده .صندلی ها را گرفتم، گل میخ ها و سر شیرها را برق انداختم

یک فرچه پودر نرم، یک گلدان، یک نامه، کاسه اي .کسی اطراف چیزهاي روي آن را تمیز کرده بود.بود
به قول .اه و پارچه اي آبی رنگ که در گوشه اي جمع شده بود و لبه آن از میز آویزان بوداز سفال سی

مادرم باید روشی می یافتم تا چیزها را بلند کنم و بعد چنان دقیق سر جایشان بگذارم که گویی تکان 
  .نخورده اند

انگشت سبابه ام را در اگر شستم را کنار یک لبه ي و آن و .نامه درست در گوشه میز قرار گرقته بود
کنار لبه ي دیگرش می گذاشتم و بعد انگشت کوچکم را به لبه ي میز تکیه می دادم میتوانستم آن را 

انگشتانم را .بلند کنم و گرد زیرش را بگیرم و برش گردانم همان جایی که با دستم عالمت گذاشته بودم
گردگیري کردم و با سرعت آن را .ا بلند کردمکنار لبه ي نامه قرار دادم، نفسم را حبس کردم و نامه ر

به نظر می رسید نامه از جایش تکان نخورده است، هرچند که فقط .از میز دور شدم.سر جایش قرار دادم
به هرحال اگر قرار بود این امتحان من باشد، بهتر بود زروتر سر و ته اش را هم .خودش متوجه میشد

  .بیاورم

اندازه گیري کردم ، آنگاه انگشتانم را در نقاط مختلف اطراف آن  با دستم از فرچه تا نامه را
بعد فاصله ي آن را با نامه اندازه .بلندش کردم و گردش را گرفتم و آن را سر جایش گذاشتم.گذاشتم
  .همین کار را با کاسه ي سفالی انجام دادم.گرفتم

هر چیز را با .از جایش تکان داده ام به این ترتیب بود که نظافت کردم بی آن که به نظر برسد چیزي را
چیزهاي کوچک روي میز آسان بود، .نزدیک ترین شیء کنارش و فاصله ي میان آنها اندازه می گرفتم

  .براي صندلی ها از پاهایم ، زانوانم و گاهی شانه ها و چانه ام استفاده می کردم.اثاثیه اتاق دشوار تر بود



اگر تکانش می دادم امکان .نظمی روي میز کپه شده بود چه کنمنمی دانستم با پارچه آبی که با بی 
فعال رهایش کردم ، تا یکی دو روز به امید اینکه .نداشت بتوانم چین و تاهایش را به شکل اول برگردانم

  .متوجه نخواهد شد و تا آن وقع روشی براي نظافتش پیدا می کردم

زمین، دیوارها، .جارو کردم و زمین را شستم.ري کردمگردگی.بقیه اثاثیه اتاق به چنین دقتی نیاز نداشت
در طرف مقابل میز و پنجره و .به گونه اي که اتاقی به نظافت اساسی نیاز داشت.پنجره ها و اثاثیه ها را

انتهاي اتاق دري به انباري باز میشد که پر از بوم و نقاشی ، صندلی ، قفسه ، بشقاب ، لگن هاي ادرار ، 
آنجا را هم نظافت کردم و چیزها را مرتب چیدم که به این ترتیب انبار نظم .تاب بودجارختی وردیفی ک
نمی دانم علتش چه بود .در تمام این مدت از نظافت اطراف سه پایه پرهیز کرده بودم.بیشتري پیدا کرد

سر انجام دیگر چیزي براي نظافت .اما بی اختیار از تصور دیدن بومی که روي آن بود هراس داشتم
صندلی مقابل سه پایه را گردگیري کردم و سپس مشغول گردگیري سه پایه شدم بی .کردن باقی نماند

  .اما وقتی چشمم به ساتن زرد افتاد بر جایم میخکوب ماندم.آنکه نگاهی به نقاشی بیندازم

  "منظره ي معمولی نیست ، مگر نه؟"غرق تماشاي نقاشی بودم که ماریا تینز به حرف درآمد

پشتش کمی خمیده بود و پیراهن زیباي سیاهی با .داخل اتاق ایستاده بود.ودش را نشنیده بودمصداي ور
بی اختیار دوباره به طرف .نمی دانستم چه باید بگویم و دست خودم نبود.یقه ي ابریشمی به تن داشت

از نقاشی هاي تو تنها کسی نیستی که در مقابل یکی ":ماریا تینز خندید، آمد کنارم و گفت.نقاشی برگشتم
چهره ي همسر وان روي ون .الحق از عهده ي این یکی هم عالی برآمده.او از خود بی خود شده است

  ."است

  .همان بود که پدرم به عنوان حامی هنر از او یاد کرده بود.نام را شناختم

  ."بهاي زیادي پیدا میکند.زن خوشگلی نیست ولی او زیبایش می کند"ماریا تینز اضافه کرد

ون این نخستین اثري بود که از او دیده بودم، الجرم آن را بهتر از هر نقاشی دیگري که کار کرده بود چ
  .حتی آن هایی که که از نخستین مرحله ي زمینه تا پایان جلوي چشمم آفریده شدند.به خاطر سپردم

ین حالت به صورت به طرف آیینه اي روي دیوار چرخیده بود که در ا.زنی در مقابل میزي ایستاده بود
شنلی از ساتن زرد پر رنگ با لبه ي پوست قاقم به تن داشت و روبان سرخ پنج گوشی که .نیم رخ بود



نور پنجره اي از طرف چپ به روي چهره اش تابیده بود که او را روشن .خیلی مد بود ، به سرش زده بود
در حال بستن یک گردن بند .می کرد و زیر و بم خطوط ظریف پیشانی و دماغش را دنبال می کرد

به نظر می رسید .بندهاي دو طرف را گرفته بود و دستانش در هوا معلق بود.مروارید به گردنش بود
پشت سرش روي دیوار سفید روشن ، نقشه اي قدیمی .متوجه نیست که کسی دارد او را نظاره می کند

یش نامه ، فرچه و چیزهایی بود که در پیش زمینه ي تاریک ، همان میزي دیده میشد که رو.قرار داشت
  .نظافت کرده بودم

آرزو کردم مردي را که چنین نقاشی .دلم میخواست آن شنل خزدار و گردن بند مروارید را بر تن کنم
به یادم افتاد ، پیشتر تصویر خود را در آیینه تماشا کرده بودم، از خودمم شرمم .کشیده بود را بشناسم

  .آمد

تماشاي آن با .یا تینز از این که در کنار من به غور در نقاشی پرداخته، راضی استبه نظر می رسید مار
پس از گردگیري میز، حاال دیگر با تمام .صحنه آرایی واقعیش درست در پشت آن غیر عادي می نمود

نامه ي گوشه ي میز، فرچه که همین طور در کنار گلدان قرار داشت، پارچه ي .اشیاء روي آن آشنا بودم
همه چیز همان طور بود که دیده بودم، منتها تمیزتر و .بی که به دور کاسه ي تیره رنگ پیچیده شده بودآ

  .گویی نظافت مرا به سخره می گرفت.ناب تر به نظر می رسید

 .آن گاه متوجه تفاوتی شدم و نفسم را حبس کردم

  "چی شده دختر؟"

 ."زن اثري نیست در نقاشی از سر شیرهاي باالي پشتی صندلی کنار":گفتم

دقیقا آن چیزي را .تغییرات زیادي در نقاشی هایش می دهد.حتی یک بار عودي هم روي صندلی بود.نه"
بگو ببینم دختر، به نظر تو کار .که می بیند ، نقاشی نمی کند بلکه آن چه را میلش بکشد نقاشی می کند

  "این نقاشی تمام است؟

منظورخاصی داشت ولی نمی توانستم تغییرات دیگري را در آن حتما از این سوال .خیره نگاهش کردم
  .تصور کنم که ممکن بود بهترش کند

  "مگر نیست؟":تته پته کنان پرسیدم



فکر میکنم دو ماه دیگر هم .سه ماه تمام است که دارد روي آن کار می کند"ماریا تینز خرناسه اي کشید
  ."دیدحاال خواهی .چیزها را تغییر میدهد.به آن ور رود

برو به کارهاي .کارت را تمام کرده اي، آره؟بسیار خوب دختر، راه بیافت برو"نگاهی به دور و بر افکند
  ."به زودي برمی گردد تا ببیند چه کرده اي.دیگرت برس

مثل نگاه کردن .براي آخرین بار نگاهی به نقاشی کردم اما گویی با مطالعه ي دقیق آن، چیزي محو شد
اگر مستقیم به یکی از آن ها خیره می شدم به سختی می توانستم آن را .درآسمان شب بودبه ستاره اي 

  .ببینم ولی اگر از گوشه ي چشم نگاهش می کردم، به نظر روشن تر می آمد

وقتی اتاق را ترك می کردم ، ماریا تینز همچنان .جارو، سطل و پارچه هاي گردگیریم را جمع کردم
  .جلوي نقاشی ایستاده بود

تو اتاق خواب بچه ها بود و .قابلمه را از آب کانال پر کردم و روي آتش گذاشتم و رفتم دنبال تانکه
داشت به کورنلیا در لباس پوشیدن کمک می کرد درحالی که مرتگه به آلی دیس کمک می کرد و 

با او  وقتی.تانکه چندان سر حال به نظر نمی رسید.لیزبت هم خودش به تنهایی لباسش را می پوشید
به ناچار جلویش ایستادم تا مجبور شود نگاهم .صحبت کردم، نگاهی به من انداخت و رویش را برگرداند

  .کند
  "امروز چی الزم داري؟.تانکه می خواهم به بازار ماهی فروش ها بروم"

  ."به این زودي؟ما معموال دیرتر می رویم":بدون آن که نگاهم کند گفت
  .ل ستاره اي پنج گوش در موهاي کورنلیا می بستداشت روبان سفیدي را به شک

  ."گفتم حاال بروم.تا آب جوش بیاید ، آزاد هستم":به سادگی گفتم
توضیح ندادم که صبح زود آدم جنس بهتري گیرش می آید ، حتی اگر قصاب یا ماهی فروش قول داده 

  .یدخودش بایدعقلش می رس.باشند که جنس خوبی را براي خانواده کنار بگذارند
  "چی الزم داري؟"
  ."برو قصابی و یک ران بگیر.امروز حوصله ماهی ندارم"

تانکه رویش را برگرداند و .کار تانکه با روبان کورنلیا تمام شد و دخترك مثل برق از کنار من زد بیرون
لحظه اي پشت پهنش و پیراهن قهوه اي خاکستري شده اي .در کشویی را گشود و به دنبال چیزي گشت



من کارگاه نقاشی را تمیز .به من حسودي می کرد.ه محکم روي آن کشیده شده بود ، را نگاه گردمرا ک
جایی که ظاهرا هیچ کس اجازه ورود نداشت به جزء .کرده بودم ، جایی که اجازه ورود به آن را نداشت

  .من و ماریا تینز
مرا .یک بار از من نقاشی کرده ارباب":درحالی که تانکه سرپوشی را بین انگشتانش صاف می کرد ، گفت

  ."همه می گفتند بهترین کار او بوده.در حال ریختن شیر کشید
  "خیلی دلم می خواهد ببینمش، هنوز این جاست؟":گفتم

  ."نه بابا ، وان روي ون خریدش"
پس یکی از متمول ترین مردان دلفت هرروز از نگاه کردن به تو لذت می ":لحظه اي فکر کردم و گفتم

  ."برد
همان چند کلمه ي درست در یک لحظه، خلقش را شیرین .لبخند زد و چهره ي آبله رویش پهن تر شد

پیش از اینکه بار دیگر خلقش تنگ شود، عازم رفتن .وظیفه من بود که کلمات درست را دریابم.کرد
  .شدم

  "ممکن است من هم همراهت بیایم؟":مرتگه پرسید
  "من هم همین طور"لیزبت هم افزود

  ."امروز نه، بروید چیزي بخورید و به تانکه کمک کنید":قاطعیت گفتم با
از آن به عنوان پاداشی براي رفتار خوبشان با خودم .دلم نمی خواست عادت کنند همیشه همراهم بیایند

درعین حال دلم نمی خواست در کوچه و بازار آشنا به تنهایی قدم بزنم ومایل نبودم دو .استفاده می کردم
  .کوچک مدام کنارم حرف بزنند و موقعیت جدیدم را به خاطرم بیاورنددختر 

انگار که در .وقتی به میدان قدم گذاشتم و پاپتیست کورنر را پشت سر گذاشتم ، نفسم عمیقی کشیدم
  .تمام مدتی که با این خانواده بودم نفسم در سینه حبس شده بود

ابی آشنایمان ایستادم که به محض دیدنم ، پیش از رفتن به سراغ پیتر قصاب ، کنار غرفه ي قص
دیروزخیلی دماغت را براي امثال ما باال گرفته .باالخره تصمیم گرفتی سالمی بکنی"لبخندي بر لب آورد

  ."بودي
البته می ":شروع کردم به توضیح دادن درباره ي موقعیت جدیدم ولی حرفم را قطع کرد و گفت

دختر جان سفالگر در خانه ي ورمر نقاش مشغول کار .ی زنندهمه می دانند و درباره اش حرف م.فهمم



شده و من دیدم که درست بعد از یک روز چنان افاده اش زیاد شده که با دوستان قدیمی هم، خوش و 
  ."بش نمی کند

  ."پدرم شرمنده است.کلفت شدن که افاده ندارد"
شرمسار باشی عزیزم به جزء اینکه تو هم نباید .هیچ کس او را سرزنش نمی کند.پدرت بد شانسی آورد"

  ."دیگر گوشتت را از من نمی خري
  ."این تصمیم خانم من است.متاسفانه حق انتخاب ندارم"
  "که این طور، پس گوشت خریدن از پیتر ربطی به پسر خوش قیافه اش ندارد؟"

  ."من پسرش را ندیده ام"اخم هایم تو هم رفت
دفعی بعد که مادرت را دیدي، بگو بیاید سري به من .بیفت بروحاال راه .خواهی دید"قصاب خنده اي کرد

   ."می خواهم چیزي برایش کنار بگذارم.بزند
هنوز چیزي نشده "به نظر از دیدن من متعجب می آمد.تشکر کردم و به سراغ غرفه ي پیتر رفتم

  "برگشتی؟زبان هایی که دادم به قدري خوشمزه بود که دوباره براي بقیه اش آمدي؟
  ."فا امروز به من یک ران گوسفند بدهیدلط"
  "بگو ببینم گریت، آن چیزي که دادم بهترین زبانی نبود که تا به حال خورده بودي؟"

  ."ارباب و خانم آن را خوردند و حرفی نزدند"نخواستم در تعریف از خودش کمکش کنم
ل تکه کردن گوشت پشت میز انتهاي غرفه مشغو.از پشت سر پیتر، مرد جوانی رویش را برگرداند

باید پسرش می بود چون با وجودي که از پیتر بلند تر بود همان چشمان آبی روشن را .گوساله اي بود
موهاي بورش بلند و مجعد و پرپشت بود که گرد چهره اش اویخته شده بود که مرا یاد زردآلو .داشت

پروانه اي که روي گلی بشیند، چشمانش شبیه .فقط پیشنبد خونی اش به چشم ناخوشایند بود.می انداخت
چشمانم را هم چنان به پدرش خیره .روي صورتم نشست و نتوانستم جلوي سرخ شدن چهره ام را بگیرم

پیتر میان گوشت ها جست و جو کرد و ران گوسفندي را بیرون .دوختم و تقاضایم را دوباره تکرار کردم
   .ددو جفت چشم مراقبت من بودن.کشید و روي پیشخوان گذاشت
خانم از این که .این گوشت تازه نیست":آن را بو کردم و با بی تفاوتی گفتم.اطراف ران به خاکستري میزد

  ."شما انتظار دارید خانواده چنین گوشتی را بخورند چندان راضی نخواهد بود
  .شاید هم الزم بود این چنین تلخ باشد. لحنم تندتر از آنی بود که قصد کرده بودم



 .چشمانم را در چشمان پدر دوختم و سعی کردم پسر را نادیده بگیرم.نگاهی به من کردندپدر و پسر 

  ."پیتر، آن رانی را که در گاري کنار گذاشته ام ، بیاور":سر انجام پیتر پدر گفت
با ران دیگري برگشت که من .، بعد مکثی کرد و ناپدید شد ".....آخر آن ران را براي":پیتر پسر گفت"

  .متوجه شدم از جنس بهتري استبالفاصله 
  ."حاال بهتر شد"سري تکان دادم

رویم را که برگرداندم که بروم از .تشکر کردم.پیتر پسر گوشت را در بسته اي پیچید و در سبدم گذاشت
همان لحظه مفهوم آن نگاه را درك .گوشه ي چشم نگاهی را که بین پدر و پسر رد و بدل شد را دیدم

   .ش براي من چه خواهد بودکردم و این که عاقبت
  .وقتی برگشتم، کاترینا روي نیمکت نشسته بود و به یوهانس شیر می داد

شوهرم ":داشتم داخل میشدم که با صداي مالیمی گفت.گوشت را که نشانش دادم سرش را تکانی داد
  .نگاهم نکرد."کارگاه را بازرسی کرده و گفته نظافت باب میلش بوده

  ."ممنونم خانم"
خانه شدم و به تابلوي طبیعت بی جانی از میوه و خرچنگ نگاه کردم وبا خودم گفتم پس ماندنی  وارد

  .هستم
وقتی کارگاه را تمیز می کردم، از .بقیه روز مانند روز اول گذشت و مثل روزهاي بعدي که به دنبال آمد

ندي، خیساندن و یک روز صرف تقسیم ب.خرید ماهی یا گوشت بر میگشتم، به رخت شویی می پرداختم
لکه گیري میشد و روز بعد شستن، آب کشیدن، جوشاندن و فشردن آنها، پیش از آویختنشان بر روي 

  .بند تا در آفتاب ظهر خشک و سفید شوند و روز دیگر آنها را اتو، رفو و تا می کردم
می شستیم و بعد ظرف ها را .نزدیک ظهر همیشه لحظاتی به تانکه براي تهیه غذاي ظهر کمک می کردم

آن گاه قدري وقت آزاد داشتم که استراحتی بکنم یا روي نیمکت بیرون بنشینم و .جا به جا می کردیم
بعد از آن به ادامه ي کارهاي صبحم می پرداختم و سپس به تانکه .خیاطی کنم و یا به حیاط خلوت بروم
کف خانه بود تا براي روز  آخرین کاري که انجام می دادیم شستن.در فراهم کردن شام کمک می کردم

 .بعد تمیز باشد

شب ها با پیشبندي که روز بسته بودم ، روي نقاشی تصلیب را که پایین تختم آویزان بود، می 
  .روز بعد پیشبند را به رخت شستنی ها اضافه می کردم.چرا که در این صورت بهتر می خوابیدم.پوشاندم



آیا می خواهد پنجره ها را تمیز "ه را باز می کرد، پرسیدمروز دوم ، وقتی کاترینا داشت قفل در کارگا
  "کنم یا نه؟

  ."چرا نکنی؟لزومی ندارد در مورد این چیزهاي بی اهمیت از من اجازه بگیري":به تندي گفت
آخر می دانید اگر تمیزشان کنم ممکن است حالت .علتش نوري است که به درون می تابد"توضیح دادم

  ."نقاشی عوض شود
به نظر میرسید هرگز وارد .نمی خواست یا نمی بایست وارد اتاق می شد تا به نقاشی نگاه کند.نستنمیدا

کاترینا رفت پایین تا از . وقتی که تانکه خلقش خوب بود، باید از او علت را جویا میشدم.کارگاه نمی شود
  .او بپرسد و از پایین داد زد که به پنجره ها کاري نداشته باشم

هیچ چیز .را تمیز کردم ، چیزي ندیدم مبنی بر این که اصال در آن اتاق حضور وجود داشته وقتی کارگاه
از جایش تکان نخورده بود، شستی نقاشی تمیز بود، نقاشی به نظر متفاوت تر نمی آمد ولی حس کردم 

  .آنجا بوده
  .دو روز اولی که در اوده النگن دیک بودم چیز زیادي از او ندیدم

روي پله ها می شنیدم یا از راهرو که سر به سر بچه ها می گذاشت یا زمانی که با  گاهی صدایش را
شنیدن صدایش برایم حالت آن را داشت که در کنار کانال قدم می زنم .مالیمت با کاترینا حرف میزد

آیا .نمی دانستم در خانه ي خودش با من چگونه رفتار خواهد کرد.در حالی که از قدهایم مطمئن نیستم
تاکنون هیچ آقایی تا این اندازه به من . به سبزیجاتی که در آشپزخانه خرد می کردم، توجه می کرد یا نه

  .توجه نکرده بود
درست پیش از شام رفته بودم بشقابی را که .روز سومم در خانه آنها ، سینه به سینه ي او قرار گرفتم
آلی دیس بغلش بود و داشت .اوبر خورد کردم لیزبت روي نیمکت بیرون جا گذاشته بود، بیاورم تو که به

لبخند زد و .آلی دیس و او ، هردو با چشمان خاکستري نگاهم کردند.عقب کشیدم.از راهرو می آمد
به زنی فکر کردم که در نقاشی طبقه ي باال به خودش نگاه می .نگاه کردن به چشمانش سخت بود.نزد
براي او نگاه کردن به یک آقاي محترم دشوار .می بندد شنل ساتن بر تن دارد و مروارید به گردنش.کند
   .سر انجام وقتی موفق شدم چشمانم را بلند کنم، دیگر به من نمی نگریست.نبود

در بازگشتم از قصابی یک خانم و آقا جلویم در اوده النگن دیک حرکت .روز بعد خود آن زن را دیدم
پر سفید بلندي در .یمی کرد و به راهش ادامه دادجلوي در خانه آقا برگشت و به خانم تعظ.می کردند

در نگاه سریعی که به نیم رخش .باید همان میهمانی می بود که چند روز پیش هم آمده بود.کالهش بود



لبخندي زد چنان که گویی قصد .صورت چاقی داشت که به هیکلش می آمد.کردم دیدم که سبیل دارد
چهره اش را ببینم وارد خانه شد ولی روبان قرمز پنج شاخه  زن پیش از آنکه.دارد تعارف دروغین بکند

عقب کشیدم و کنار در تامل کردم تا این که صداي پایش را که از .اي را که به موهایش زده بود، دیدم
 .پله ها باال می رفت شنیدم

ها پایین بعدا وقتی داشتم رخت هاي اتو شده را در قفسه ي تاالر بزرگ جا میدادم، شنیدم که از پله 
روبان هنوز در موهایش .شنل زرد را روي دستانش حمل می کرد.وقتی وارد شد سرجایم ایستادم .آمد
 .بود

  "کاترینا اینجاست؟":گفت
  ."خانم ، ایشان به همراه مادرشان براي انجام کارهاي خانوادگی به شهرداري رفته اند"
  ."ن را برایش می گذارم اینجاای.روز دیگر می بینمش.بسیار خوب، مهم نیست.که این طور"

  .شنل را تا کرد و گذاشت روي تخت و گردنبند مروارید را روي آن انداخت
  ."بله خانم"

حالت .احساس می کردم می بینمش و در عین حال نمی بینمش.نمی توانستم نگاهم را از او برگیرم
نقاشی نور روي صورتش تابیده  همان طور که ماریا تینز گفته بود به زیبایی لحظه اي که در.عحیبی بود

چه بسا فقط به این دلیل که او را همان طور که در نقاشی بود به یاد می .با وجود این زیبا بود.بود، نبود
با نگاهی مشکوك به من خیره شده بود گویی چون با حالت آشنایی نگاهش می کردم، باید مرا .آوردم

  .می شناخت
  ."ه اطالعشان می رسانم که شما تشریف آوردیدب"موفق شدم نگاهم را به زیر افکنم
فکر کنم بهتر "به گردن بند مرواریدي که روي شنل بود، نگاهی کرد.سري تکان داد ولی راحت نبود

  ."است این را باال در کارگاه پیش خودش بگذارم
ر مقابل به من نگاهی نکرد ولی می دانستم که فکر می کند نمی شود به کلفت ها د.گردنبند را برداشت

  .بعد از این که رفت، چهره اش همچون بوي عطر ادامه پیدا کرد.اشیاء گران بها اعتماد کرد

روز شنبه کاترینا و ماریا تینز ، تانکه و مرتگه را با خودشان به سبزه میدان بردند که تره بار و مواد 
بود که همراهشان  دلم لک زده.خوراکی و چیزهاي ضروري دیگر براي مصرف یک هفته خریداري کنند

بروم به امید این که مادر و خواهرم را ببینم ولی به من گفته شده بود که در خانه با دخترهاي کوچک 



می توانستم خودم آنها را به .سخت بود که جلویشان را بگیرم که به سوي بازار ندوند.تر و نوزاد بمانم
ض به تماشاي قایق ها نشستیم که در امتداد در عو.همراه ببرم ولی جرات تنها گذاشتن خانه را نداشتم

در راه رفتن پر از جنس از کلم و خوك گرفته تا آرد ، چوب ، گل ، توت .کانال باال و پایین می رفتند
فرنگی و نعل اسب و در بازگشت خالی بودند و قایقران ها یا پول می شمردند یا مشروب می 

و آگنس بازي می کردیم یاد دادم و آنها هم بازي هایی  من به دخترها بازي هایی که با فرانس.نوشیدند
حباب صابون به هوا فرستادند، با عروسک هایشان .را که از خودشان اختراع کرده بودند ، به من آموختند

بازي کردند و در حالی که من یوهانس را بغل کرده و روي نیمکت نشسته بودم ، حلقه هاي بازیشان را 
  .سراندنداین طرف و آن طرف می 

در کارهاي یوهانس به .شنگول و مهربان بود.به نظر می آمد کورنلیا چکی را که خورده ، فراموش کرده
وقتی می خواست از خمره اي که همسایه ها در خیابان .من کمک می کرد و از دستوراتم اطاعت می کرد

قهوه ایش گشاده و معصوم چشمان ."ممکن است به من کمک کنی؟":رها کرده بودند باال رود ، پرسید
می .حس می کردم دارم به مهربانی اش جلب می شوم اما می دانستم نباید به او اعتماد کنم.می نمود

هم زمان هم بهترین و هم .توانست از همه ي خواهرانش جذاب تر باشد و در عین حال متلون تر از همه
  .بدترین

ند و آنها را بر حسب رنگ هایشان جدا می در حال دسته بندي مجموعه اي از صدف هاي رنگی بود
بچه را در بغلم فشردم به طوري که دنده هایش را بین دستانم حس .کردند که از خانه آمد بیرون

  .فریادش به هوا رفت و من از شرم سرم را دم گوشش پنهان کردم.کردم
  ."پاپا ، من هم با تو می آیم"کورنلیا از جایش پرید و دستش را گرفت

لیزبت و آلی دیس هم .لبه ي گرد کالهش چهره اش را پنهان کرده بود.بودم که چهره اش را ببینمقادر ن
  .و دست دیگرش را گرفتند "من هم می خواهم بیایم":صدف را رها کردند و هر دو هم زمان گفتند

  .سرش را تکان داد و در آن لحظه توانستم حالت سرخوش صورتش را ببینم
  ."داروخانه دارم می روم.امروز نه"

پاپا می خواهی رنگ و وسایل نقاشی ":کورنلیا در حالی که هنوز دست او را در دست داشت ، پرسید
  "بخري؟

  ."و چیز هاي دیگر"



دست و پایم را گم .بچه را تکان تکان دادم.یوهانس زد زیر گریه و او نگاهش را به طرف من برگرداند
در عوض خودش را از دست دخترها خالص کرد و در  کرده بودم ، انگار می خواست چیزي بگوید ولی

از زمانی که درباره ي رنگ و شکل سبزیجات ، گفت و گو کرده .خیابان اوده النگن دیک قدم گذاشت
  .بودیم تا کنون یک کلمه هم با من حرف نزده بود

  
 

تا قفل در باید منتظر کاترینا می شدم .روز یک شنبه از هیجان رفتن به خانه صبح سحر بیدار شدم
ورودي خانه را باز کند ولی وقتی صداي چرخیدن کلید را شنیدم و بیرن آمدم ، ماریا تینز را با دسته 

دخترم امروز خسته است ، ممکن است ":در حالی که ایستاده بود تا در را برایم باز کند ، گفت.کلید دیدم
  "ادامه بدهی؟می توانی بدون حضور او به کارت .بخواهد چند روزي استراحت کند

  "ببخشید اجازه دارم اگر سوالی داشتم ، مزاحم شما بشوم؟.البته خانم"
خوب می دانی مجیز چه کسی را بگویی که اموراتت .دختر بالیی هستی"ماریا تینز پوزخندي زد

  ."اشکالی ندارد ، به کمی هوشمندي در این خانه نیاز داریم.بگذرد
  .روزي بود که کار کرده بودمچند سکه در دستم گذاشت، حقوق چند 

  "غیر از این است؟.خوب ، راه بیافت برو و همه چیز را درباره ي ما براي مادرت تعریف کن"
از کنار کسایی که .از سبزه میدان عبور کردم.قبل از اینکه بتواند متلک دیگري بارم کند از در زدم بیرون

با عجله از کنار کانال ها و خیابان هایی .گذشتم براي مراسم مذهبی ، صبح زود عازم کلیساي نو بودند ،
وارد خیابان خودمان که شدم ، فکر کردم به همین زودي و ظرف .که مرا به خانه می رساند ، عبور کردم

نور روشن تر و پخته تر به نظرم می رسید و کانال به چشمانم .کمتر از یک هفته چقدر تغییر کرده است
ار کنار کانال کامال بی حرکت بودند ، درست مانند قراول هایی که درخت هاي چن.عریض تر می آمد
  . انتظار مرا می کشند

وقتی چشمش به من افتاد سرش را کرد توي خانه و فریاد .آگنس روي نیمکت جلوي خانه نشسته بود
  .بعد به طرفم دوید و دستم را گرفت."آمد.آمد"زد

ن هستند؟کارت سخت است؟دختر هم دارند؟خانه چطور است؟مهربا"بی آنکه حتی سالم بکند ، پرسید
  "شان خیلی اعیانی است؟تو کجا می خوابی؟توي بشقاب هاي چینی غذا می خوري؟



خندیدم و جواب هیچ یک از پرسش هایش را ندادم تا این که مادرم را در آغوش کشیدم و با پدرم 
دادم ، احساس غرور  وقتی چند سکه اي را که در دستم می فشردم به مادرم.خوش و بش کردم

پدرم آمد وبیرون تا کنار ما بشیند و .به هر حال علت کار کردنم همین بود.هرچند مبلغش کم بود.کردم
روي .دستش را گرفتم و به نیمکت جلوي در راهنمایی اش کردم.او هم ماجراي زندگی جدیدم را بشنود

  .نیمکت که نشست ، کف دست هایم را لمس کرد
عالئم کار سخت اثر خود را آشکار کرده .زبر و خشن شده اند.خورده است دست هایت ترك":گفت
 ."است

وقتی رفتم پیش آنها ، کوهی از رخت چرك منتظرم بود چون کسی را .نگران نباشید":با سبک بالی گفتم
  ."به زودي کارم آسان تر خواهد شد.نداشتند که کمکشان کند

دست هایت .برگ پنیرك برایت توي روغن می خیسانمکمی ":مادرم دست هایم را بررسی کرد و گفت
  ."من و آگنس می رویم از خارج شهر برایت می چینیم.را نرم می کند

  ."از آنها برایمان بگو.خوب تعریف کن"آگنس فریاد زد
فقط به نکاتی اشاره نکردم از قبیل اینکه چقدر شب ها خسته می شدم ، صحنه ي تصلیبی .برایشان گفتم
تم آویزان بود، این که چطور به کورنلیا چک زده بودم و این که مرتگه و آگنس همسن که پایین تخ

  .به غیر از این ها، همه چیز را برایشان تعریف کردم.بودند
  .پیام قصابمان را به مادرم دادم

  ."لطف دارد ولی خودش می داند که ما پول خرید گوشت نداریم و صدقه هم نمی پذیریم":گفت
  ."فکر میکنم قصدش دوستانه بود.نظور او صدقه دادن نبودم"توضیح دادم

وقتی از قصاب جدید برایش گفتم ، پیتر پدر و .حرفی نزد ولی می دانستم که سراغ قصابمان نخواهد رفت
  .پسر، ابروهایش را باال کشید ولی چیزي نگفت

هاي آشنا و کلمات آشنا بعد از آن براي انجام مراسم مذهبی ، عازم کلیساي خودمان شدیم که با چهره 
با نشستن میان مادرم و آگنس تنش پشتم از میان رفت و بعد از یک هفته نقاب به .تر احاطه شدم

  .حس کردم ممکن است بزنم زیر گریه.صورت داشتن عضالت چهره ام نرم شد
با پدرم .موقتی به خانه برگشتیم ، مادرم و آگنس اجازه ندادند در تهیه و پختن ناهار به آنها کمک کن

رویش را به طرف گرماي آفتاب گرفته بود و در تمام مدتی که با .روي نیمکت بیرون در آفتاب نشستیم
  .هم حرف می زدیم ، سرش را همین طور یک وري نگه داشت



  ."تا حاال یک کلمه هم درباره اش نگفتی.گریت از ارباب جدیدت برایم بگو":گفت
یا در کارگاهش است که کسی در این صورت نباید .دیدمشزیاد ن":توانستم عین حقیقت را بگویم
  ."مزاحمش شود یا می رود بیرون

خودت از نظافت .فکر می کنم مشغول رتق و فتق کارهاي اتحادیه است ولی تو که کارگاهش را دیده اي"
  ."کنکمی از آنها برایم تعریف .آنجا و اندازه گیري ها گفتی ولی حرفی از نقاشی هایی که کشیده نزدي

  ."فکر نمی کنم بتوانم طوري شرح بدهم که بتوانید مجسم کنید"
تجسم نقاشی یک استاد به من لذت می .این روزها چیزي براي فکر کردن ندارم جزء خاطرات.سعی کن"

   ."دهد حتی اگر ذهنم قادر به تجسم دقیق آن نباشد
دست هاي معلقش در فضا ، نگاه  بنابراین کوشیدم زنی که گردن بند مروارید را به گردنش می بست ،

ثابتش به چهره اش در آیینه ، نور تابیده از پنجره که صورت و شنل زردش را روشن کرده بود ، پیش 
  .زمینه تاریک نقاشی که او را از ما جدا می کرد را تشریح کنم

پهلویش چنان نور تابیده بر دیوار ":پدرم با دقت گوش میداد ولی چهره اش روشن نشد تا این که گفتم
گرم است که تنها نگاه کردن به آن ، احساس گرمایی را دارد که شما اکنون از تابش آفتاب بر روي 

  ."صورتتان حس می کنید
این ، آن ":پس از چند لحظه گفت.سري تکان داد و لبخند زد ، شادمان از اینکه سر انجام متوجه شده بود

  "رفتن به کارگاه.آید چیزي است که از زندگی جدیدت بیشتر خوشت می
  .با خودم فکر کردم ، تنها چیز است ولی حرفی نزدم

وقتی ناهار خوردیم ، کوشش کردیم غذایمان را با آن چه در خانه ي پاپتیست کورنر می خوردم ، 
هرچند مادرم از تانکه .مقایسه نکنم ولی هنوز مدتی نگذشته به خوردن گوشت و نان عادت کرده بودم

د ولی نان جوي مان خشک بود ، سوپ بی مزه بود و بی کمترین چربی که به آن طعمی آشپز بهتري بو
از کاشی هاي مرمر ، پرده هاي ضخیم ابریشمی و صندلی هاي دست ساز .اتاقمان هم متفاوت بود.بدهد

این جا را دوست داشتم چون آن را .بدون کمترین تزیین.همه چیز ساده و تمیز بود. چرمی ، خبري نبود
  .شناختم ولی حاال می فهمیدم که چقدر بی رنگ و مالل آور استمی 

چون این بار می .سخت تر از بار اولی که از آنها جدا شدم.در پایان روز جدایی از پدر و مادرم سخت بود
وقتی تنها شدیم از او پرسیدم حالش چطور .آگنس تا سبزه میدان همراهیم کرد.دانستم به کجا بر میگردم

  است؟



  .تمام روز شاد و شنگول بود ولی حاال ساکت شده بود.براي دختري ده ساله کالم محزونی بود."تنهایم"
شاید هم وقتی براي خرید گوشت و ماهی می روم ، بتوانم سر کوتاهی هم وسط .هر یک شنبه می آیم"

  ."هفته به تو بزنم
  ."بینمیا من می آیم که تو را وقت خرید ب":روحیه اش کمی بهتر شد و گفت

همیشه از دیدنش خوشحال میشدم البته تا .موفق شدیم چند بار همدیگر را در محل قصابی ها ببینیم
  .زمانی که تنها بودم

کاترینا، تانکه و کورنلیا گهگاه .به تدریج جاي خود را در خانه ي خیابان اوده النگن دیک باز کردم
چه بسا نفوذ ماریا تینز .گذاشتند تا کارم را بکنممزاحمت هایی داشتند ولی معموال مرا به حال خودم می 

به دالیل خاص خودش به این نتیجه رسیده بود که من زائده ي مفیدي هستم و دیگران حتی بچه ها .بود
  .روش او را دنبال می کردند

شاید احساس کرده بود حاال که من رخت شویی را بر عهده گرفته ام رخت ها تمیز تر و سفید تر اند یا 
دو .از داشتن کارگاهی تمیزتر خوشحال تر بود (او(یا .وشتی که را که انتخاب می کردم، لطیف تر بودگ

  .مورد اول قطعا واقعیت داشت اما مورد سوم را نمی دانستم

دلم نمی خواست براي خودم دشمن .مراقب بودم که هیچ گونه تعریفی از نظافت خانه را به خود نگیرم
از گوشت خوشش می آمد ، یاد آور می شدم که پختن تانکه آنرا خوشمزه کرده اگر ماریا تینز .بتراشم

اگر مرتگه می گفت که پیشبندش از قبل سفید تر شده ، می گفتم علتش آفتاب تابستان است که .است
  .در این زمان داغ تر است

مادرم در حال  از لحظه اي که مرا در آشپزخانه ي.تا جایی که می توانستم از کاترینا دوري می کردم
بارداریش هم به بهبود حالش .خرد کردن سبزیجات دیده بود ، روشن بود که از من خوشش نمی آمد

کمکی نمی کرد که هیچ ، بدقواره و سنگینش هم کرده بود و هیچ شباهتی به بانوي با وقار خانه که در 
هر .ش از حد تکان می خوردبه ویژه که تابستان داغی هم بود و بچه در شکمش بی.تصورش بود ، نداشت

هر چه شکمش بزرگ تر میشد ، حرکتش .بار که راه می رفت ، لگد می زد یا خودش چنین می گفت
رفته رفته کمتر از رختخواب بیرون می آمد که در این .دشوار تر و قیافه اش دردناك تر می نمود

من و تانکه .اه را برایم باز می کردصورت ماریا تینز دسته کلید را در اختیار می گرفت و صبح ها در کارگ



بیشتر و بیشتر کارهاي ماترینا را انجام می دادیم مثل مراقبت از دخترها ، خرید خانه ، تعویض نوزاد و 
  .از این قبیل کارها

یکی از روزها که تانکه خلقش شیرین بود ، از او پرسیدم چرا کلفت بیشتري نمی آوردند تا کارها آسان 
 .تر شود

  "نه اي به این بزرگی و دارایی خانم و ارباب ، نمی توانند کلفت یا آشپز دیگري استخدام کنند؟با خا"

  ."چی؟حقوق تو را هم به زور می پردازند"تانکه خرناسی کشید

پولی که به من میدادند به قدري اندك بود که اگر می خواستم چیزي شبیه شنل ساتن .حیرت کردم
به .در قفسه اش انداخته بود بخرم ، مجبور بودم سال هاي سال کار کنمزردي که کاترینا با بی توجهی 

  .نظر نمی رسید از نظر مالی دستشان تنگ باشد

  ."البته وقتی بچه به دنیا بیاید ، دایه اي پیدا می کنند که چند ماهی از او مراقبت کند"تانکه افزود

 .از لحنش پیدا بود که اصال از این وضعیت راضی نیست

  "چی؟براي "

  ."تا به بچه شیر بدهد"

 "مگر خود خانم به بچه شیر نمی دهد؟"با حماقت تمام پرسیدم

می دانی ، اگر به بچه .اگر می خواست خودش شیر بدهد که نمی توانست این همه بچه پشت هم بزاید"
  ."شیر بدهی مانع حاملگی می شود

 .در مورد این قبیل مسائل بی اطالع بودم

  "ه می خواهد؟مگر باز هم بچ!اوه"

گاهی فکر می کنم چون نمی تواند خانه را به تعدادي که مایل است از کلفت پر کند "تانکه پوزخندي زد
  ."، قصد دارد آن را از بچه پر کند



آخر می دانی ، ارباب به اندازه کافی نقاشی نمی کشد که هزینه ي ":بعد صدایش را آهسته کرد و افزود
با این درآمد که .گاهی هم فقط دو تا. سالی سه تا نقاشی بیشتر نمی کشدمعموال.کلفت ها را تامین کند

 ."پولدار نمی شوي

  "نمی تواند سریع تر کار کند؟"

 .همیشه با سرعت خودش کار می کرد.وقتی این حرف را می زدم خودم هم می دانستم که نمی تواند

خانم کوچک می خواهد که او .کنندخانم بزرگ و خانم کوچک ، گاهی سر این مساله اختالف پیدا می "
  ."نقاشی هاي بیشتر بکشد و خانم بزرگ می گوید سرعت زیاد کیفیت کار او را پایین می آورد

  ."ماریا تینز خیلی عاقل است":گفتم

می دانستم می توانم نظریاتم را جلوي تانکه بر زبان آورم مشروط بر اینکه به گونه اي از ماریا تینز 
وقتی سرحال بود به .به شدت به خانمش وفادار بود ولی حوصله ي کاترینا را نداشتتانکه .تعریف کنم

 .من یاد می داد چگونه با او رفتار کنم

یا آن طور که .وقتی دستور می دهد گوش کن ولی کار خودت را انجام بده.به حرف هایش توجه نکن"
فقط به ما دستور می دهد .جه نمی شوداصال متو.کاترینا هرگز مراقبت نمی کند.ماریا تینز می گوید بکن

   ."چون فکر می کند باید دستور بدهد ولی ما می دانیم که رئیس واقعی کیست ، او هم خودش می داند

چون .هرچند تانکه اغلب مواقع با من بد رفتاري می کرد ولی فهمیده بودم که نباید آن را جدي بگیرم
چه بسا علتش این بود که سالها بین کاترینا و .تفریط بود اصوال حالت هایش افراط و.زیاد طول نمی کشید

هرچند به من پیشنهاد می کرد که به دستورات کاترینا توجه نکنم ولی خودش .ماریا تینز گیر کرده بود
حرف هاي تند کاترینا خلقش را تنگ می کرد و ماریا تینز در عین منصف بودن ، هیچ .چنین نمی کرد

هرگز نشنیدم که ماریا تینز دخترش را سرزنش .کاترینا دفاع نمی کردوقت از تانکه در مقابل 
  .هرچند که کاترینا در مواردي به آن نیاز داشت.کند

چه بسا وفاداریش جبران شلختگی هایش را می .از طرف دیگر مسئله خانه داري تانکه مطرح بود
رونش خام بود ، قابلمه هایی گوشه هایی که پر گرد و خاك بود ، گوشتی که بیرونش می سوخت و د.کرد

فکرش را هم نمی کردم که زمانی که کارگاهش را تمیز می کرد چه بالیی .که درست ساییده نمی شدند



با وجود آنکه ماریا تینز به ندرت به تانکه پرخاش می کرد ، هر دو می دانستند که .بر سر آن می آورد
براي من .باشد و در دفاع از خودش درنگ نکند همین امرسبب شده بود که تانکه بال تکلیف.باید بکند

روشن بود که علی رغم روش هاي زیرکانه ماریا تینز ، اصوال با کسانی که به او نزدیک بودند ، خوش 
  .داوري اش به شدتی که به نظر می رسید نبود.اخالق بود

لیزبت و آلی .بینی بوداز چهار دختر ، کورنلیا همان گونه که روز اول نشان داده بود غیر قابل پییش 
آرام و حرف گوش کن و مرتگه به سنی رسیده بود که در کارهاي خانه کمک .دیس هردو خوب بودند

هرچند گهگاه عصبانی میشد و مانند مادرش سر من فریاد می .کند و همین او را متعادل کرده بود
زرگش هم که روز اول به کار تهدید به خشم مادر ب.کورنلیا داد نمی کشید ولی قابل کنترل نبود.کشید

مانند گربه .یک لجظه سرکش و بازیگوش بود و لحظه ي بعد عکس آن.برده بودم ، همیشه کارگر نبود
هرچند خواهرانش را دوست .ي آرامی که مشغول خرخر است و دستی که او را نوازش می کند می گزد

نگران .ا بلند و اشکشان جاري میشدداشت ولی گاه چنان آنان را نیشگون می گرفت که فریادشان به هو
   .کورنلیا بودم و آن طور که دخترهاي دیگر را دوست داشتم به او عالقه نداشتم

ماریا تینز قفل در را برایم باز می کرد و .وقتی مشغول نظافت کارگاه بودم از همه ي آنها فرار می کردم
بچه ي بیماري که به پرستاري نیاز  گاه چند لحظه درنگ می کرد تا نقاشی را بررسی کند درست مثل

دور و برم را نگاه می کردم تا ببینم چیزي تغییر کرده .ولی وقتی که می رفت اتاق در قرق من بود.داشت
پس از آنکه .در نخستین وهله به نظر میرسید همه چیز همان طور است که بود مثل هر روز.یا نه

جا به جایی قلم موها روي قفسه، نیمه باز .ی شدمچشمانم با جزئیات آشنا شد ، متوجه چیزهاي کوچک
ماندن یکی از کشوهاي قفسه، باقی ماندن کاردك روي لبه ي سه پایه، قدري پس و پیش شدن صندلی 

  .هاي کنار در

من هم مراقب بودم که چیزي را جا به جا .اما در گوشه اي که نقاشی می کرد ، هیچ چیز جا به جا نمیشد
در روش اندازه گیریم کارآمد شده بودم که می توانستم آن قسمت را هم به  نکنم و چنان به سرعت

پارچه ي آبی روي میز و .همان سرعت و اعتماد به نفسی که بقیه اتاق را تمیز می کردم ، نظافت کنم
پرده ي زرد را با کهنه ي نمدار تمیز می کردم و طوري آن را حرکت می دادم که گرد را بگیرد بی 

  .اي پارچه را تکان بدهدآنکه چین ه



سر انجام روزي متوجه .هرچه با دقت بیشتر به نقاشی نگاه می کردم ، تغییري را در آن متوجه نمی شدم
روز دیگر سایه ي پرده ي زرد بیشتر شده .شدم که مروارید دیگري به گردن بند زن اضافه شده است

  .کرده بود فکر می کنم بعضی از انگشتان دست راست زن هم تغییراتی.بود

شنل ساتن زرد آنچنان واقعی به نظر می رسید که دلم می خواست دستم را دراز کنم و لمسش 
دستم را .روزي که زن وان روي ون آن را روي تختخواب گذاشت ، تقریبا آن را لمس کرده بودم.کنم

مرا نگاه می  برده بودم که پوست قاقم آن را لمس کنم که دیدم کورنلیا در آستانه ي در ایستاده و
اگر یکی دیگر از دخترها بود از من می پرسید که دارم چه کار می کنم ولی کورنلیا در سکوت .کند

 .دستم را پس کشیدم و لبخند را روي لبانش را دیدم.از هر پرسشی بدتر بود.ایستاد و نظاره ام کرد

 

که همراهم تا سبزه میدان چند هفته بعد از شروع کارم در خانه، یک روز صبح مرتگه اصرار ورزید 
دوست داشت در سبزه میدان وول بزند ، به غرفه ها سري بزند و نمونه ي ماهی دودي را .بیاید

   ."آن بادبادك را ببین.گریت نگاه کن":داشتم ماهی می خریدم که سقلمه اي به پهلویم زد و گفت.بچشد

درازي بود و باد طوري آن را حرکت می بادبادکی که باالي سرمان در حال پرواز بود به شکل ماهی دم 
در حالی که لبخند می زدم ، ناگهان چشمم به آگنس افتاد که خیره .داد که گویی در آسمان شنا می کند

فکر می .هنوز به آگنس نگفته بودم در خانه دختري به سن و سال او وجود دارد.به مرتگه نگاه می کرد
  .کس دیگري جاي او را گرفته استکردم ممکن است دلخورش کند و فکر کند که 

زندگی .گاهی وقتی براي مرخصی به خانه مان می رفتم ، برایم سخت بود چیزي برایشان تعریف کنم
  .جدیدم بر زندگی قدیمم حاکم شده بود

وقتی آگنس نگاهم کرد با مالیمت سرم را تکان دادم طوري که مرتگه متوجه نشود و پشت کردم و 
نمی دانم اگر .قادر نبودم رنجش خاطر را در چهره اش ببینم.کمی مکث کردم.تمماهی را در سبدم گذاش

  .وقتی برگشتم ، آگنس رفته بود.آگنس با من حرف میزد ، مرتگه چه واکنشی نشان می داد

من حاال صاحب دو خانواده ام و .روز یک شنبه که ببینمش، برایش توضیح می دهم":با خودم گفتم
  ."اخل کندامورشان نباید با هم تد



  .بعد از آن همیشه از اینکه به خواهرم پشت کرده بودم از خودم شرمم می آمد

داشتم در حیاط خلوت رخت ها را پهن میکردم، هرکدام را قبل از پهن کردن با شدت می تکاندم و روي 
روي صندلی اي که .بند صاف می کردم که کاترینا در حالی که به سختی نفس می کشید پیدایش شد

به کارم ادامه دادم چنان که گویی نشستن او در .چشمانش را بست و آهی کشید.ار در بود نشستکن
   .کنار من امري طبیعی است ولی دندان هایم را بهم فشردم

  "رفتند؟":ناگهان پرسید
 "کیا خانم؟"

  "برو ببین رفته اند باال یا نه؟.شوهرم و همراهش.همان ها دیگر دختره ي احمق"
  .دو جفت پا در حال باال رفتن از پله ها بود.وارد راهرو شدمبا احتیاط 

  "برایتان سنگین نیست؟":صداي او را شنیدم که می گفت
  ."نه فقط کمی بد بار است":صداي دیگري که مانند چاه عمیق بود ، پاسخ داد

  .صداي بسته شدن در را شنیدم.به باالي پلکان رسیدند و وارد کارگاه شدند
  "رفتند؟"پرسید کاترینا آهسته

  ."در کارگاه هستند خانم"
  ."حاال بیا به من کمک کن.خیلی خوب"

باورم نمی شد که می تواند . دستش را به سمت من دراز کرد و من کمک کردم که از جایش بلند شود
از .مانند کشتی اي که بادبان هایش کشیده شده باشد.به این حجیمی شود و هنوز قادر به راه رفتن باشد

راهرو پایین رفت در حالی که دسته کلیدش را در دست می فشرد تا صدا نکند و بعد در تاالر بزرگ 
  .ناپدید شد

  .بعدا از تانکه پرسیدم که علت پنهان شدن کاترینا چه بوده
  ."دوست ارباب است و کاترینا از او می ترسد.وان لیون هوك ، اینجا بود":با پوزخند گفت

  "چرا؟"
داشت تویش را نگاه می کرد که از دستش .آخر جعبه اش را شکسته":دید و گفتتانکه بیشتر خن

  ."می دانی که چقدر دست و پا چلفتی است.افتاد
  .به یاد چاقوي مادرم افتادم که روي زمین چرخ میزد



  "چه جعبه اي؟"
  ."جعبه اي چوبی است که تویش را نگاه می کنی و چیزهایی را می بینی"
  "چه چیزهایی؟"

  ."همه جور چیز":با بی حوصلگی گفت تانکه
  .واضح بود که نمی خواهد درباره جعبه صحبت کند

به همین دلیل ارباب اجازه نمی .خانم جوان آنرا شکست و وان لیون هوك دیگر نمی خواهد او را ببیند"
 شاید فکر می کند ممکن است.دهد که کاترینا به کارگاهش برود مگر این که خودش حضور داشته باشد

  ."یکی از نقاشی ها را کله پا کند
روزي که او درباره چیزهایی با من صحبت کرد که ماهها طول کشید .روز بعد فهمیدم که جعبه چه بود

  .تا متوجه شدم
وقتی وارد کارگاه شدم که نظافت کنم، سه پایه و صندلی به سویی کشیره شده بود و میز به جاي آنها 

روي آن جعبه اي چوبی گذاشته شده بود به اندازه ي .ها و تصاویر چاپیقرار گرفته بود ، خالی از کاغذ
جعبه ي کوچکتري به آن وصل بود که شیء گردي .صندوق هایی که در آن لباس یا پارچه می گذاردند

به کارهایم ادامه دادم و هر از .نفهمیدم که چیست ولی جرات لمس آن را نداشتم.از آن بیرون زده بود
  .چنان که گویی ناگهان برایم روشن میشود که خاصیتش چیست.هی می انداختمگاهی به آن نگا

گوشه اتاق را تمیز کردم بعد اتاق را و جعبه را گردگیري نمودم به شکلی که به سختی آن را لمس 
دست هایم را روي .کارم که تمام شد ، جلوي جعبه ایستادم.انبار را تمیز کردم و زمینش را شستم.کردم

  .ذاشتم و دور آن چرخیدم و بررسیش کردمسینه ام گ
نمی دانستم که برگردم یا صبر کنم که .پشتم به در بود ولی ناگهان متوجه شدم که در اتاق حضور دارد

به در تکیه .آن وقت بود که من برگشتم و مقابلش قرار گرفتم. در را به صدا درآورد .به حرف در آید
با کنجکاوي مرا می پایید ولی .لباس هاي معمولیش پوشیده بودداده بود و رب دشامبر سیاه بلندي روي 

  .نگران نبود که به جعبه اش آسیبی وارد کنم
  "می خواهی داخلش را ببینی؟"پرسید

پس از گذشت هفته ها، از وقتی که از من درباره ي سبزیجات سوال کرده بود، نخستین باري بود که 
  .مستقیما با من حرف میزد

  "این جعبه چی هست؟.بله قربان می خواهم":ا چه چیزي موافقت می کنم، گفتمبی آنکه بدانم ب



  ."اسمش اتاقک تاریک است"
کنار ایستادم و تماشایش کردم که چفت جعبه را باز کرد و بخشی از .این کلمات برایم مفهومی نداشت

ي بلند کرد که بخشی دریچه را به زاویه ا.باالي جعبه را بلند کرد که دو قسمت بود و به هم متصل بود
خم شد و به فاصله ي میان دریچه و جعبه نگاه کرد، .زیر آن تکه شیشه اي قرار داشت.از جعبه باز شد

به نظر می رسید که دارد به چیزي .بعد قطعه ي گردي را که در انتهاي جعبه کوچک تر بود، لمس کرد
  .چنین توجهش را جلب کند نگاه می کند هر چند فکر نمی کردم که چیزي داخل جعبه باشد که
آن گاه دستش را دراز کرد و کرکره .بلند شد و به یک گوشه اتاق که با دقت تمیزش کرده بوم نگریست

به این ترتیب اتاق فقط با نوري که از زیر پنجره ي کناري می تابید ، روشن .هاي پنجره ي میانی را بست
کالهش را برداشت و روي صندلی کنار .پا می شدم با ناراحتی این پا و آن.بعد روپوشش را درآورد.بود

  .سه پایه گذاشت و درحالی که دوباره روي جعبه خم شده بود ، روپوش را بر سرش کشید
این روزها کاترینا سنگین تر از آنی بود که نیروي .قدمی به عقب برداشتم و به در پشت سرم نگاه کردم

کردم اگر ماریا تینز با کورنلیا یا کس دیگري ما را در آن باال آمدن از پله ها را داشته باشد ولی فکر 
وقتی رویم را برگرداندم ، چشمانم را به کفش هایش دوختم که هنوز .وضعیت می دید چه فکر می کرد

سر انجام بلند شد و روپوش را از سرش .از واکسی که دیروز به آنها زده بودم ، می درخشید
  .موهایش ژولیده شده بود.برداشت

  ."بیا نگاه کن.آماده است.بیا گریت"
  .سرجایم میخکوب شده بودم.از جعبه دور ایستاد و اشاره کرد که به طرف آن روم

  ".... قربان"
در آن صورت تصویرش واضح می .روپوش را همان گونه که من روي سرم انداختم ، روي سرت بینداز"

  ."شود و از این زاویه به آن نگاه کن که وارونه نباشد
تصور کردن خودم در زیر روپوش او ، بدون آنکه قادر به دیدن باشم و و .ی دانستم که چه باید بکنمنم

ولی او اربابم بود و باید هرچه می گفت ، اطاعت می .که مرا می نگریست ، زانوانم را به لرزه می انداخت
  .کردم

پشت آن و جایی که درش بلند شده بود، خم شدم و به .لب هایم را به هم فشردم و به طرف جعبه رفتم
طرح مبهم چیزي درون آن دیده .تکه شیشه ي شیري رنگ چهار گوشی که داحل آن بود نگاه کردم

 روپوش هنوز.با مالیمت روپوشش را روي سرم کشید به طوري که جلوي تابش هر نوري را گرفت.میشد



دست هایم را .از حرارت بدنش گرم بود و بوي آجري را می داد که در مقابل آفتاب پخته شده باشد
گویی آبجوي شبانه ام را با سرعت .چند لحظه چشمانم را بستم.روي میز گداشتم تا تعادلم را حفظ کنم

   .نوشیده باشم
  "چه می بینی؟":شنیدم می گوید

  .دون حضور آن زنچشمانم را گشودم و نقاشی را دیدم ، ب
  ."اوه"

از جعبه عقب کشیدم و روپوش را لگد .چنان با شتاب بلند شدم که روپوش از سرم افتاد روي زمین
 .کردم

  ."همین امروز آن را می شویم.عذر می خواهم قربان"پایم را برداشتم
  "روپوش مهم نیستگریت، چه دیدي؟"

چیزي که در جعبه بود ترفند .هم ترسیدمبه کلی مشوش شده بودم و کمی .آب دهانم را فرو دادم
  .شیطان بود یا چیزي کاتولیکی که من از آن سر در نمی آوردم

منتها آن خانم در آن نبود و نقاشی هم قدري کوچک تر بود و چیزها چپ و .قربان نقاشی را دیدم"
  ."راست شده بودند

آیینه هایی هست که می .جایشان عوض می شود.تصویر وارونه می شود و چپ و راست.درست است"
  ."تواند آن را اصالح کند

  .نمی فهمیدم که چه می گوید
  "...ولی قربان"
  "چی شده؟"
  "قربان ، سر در نمی آورم که چگونه وارد آن شده؟"

وقتی لبخند بر لب داشت ، چهره اش مانند پنجره ي بازي .لبخند میزد.روپوش را بلند کرد و آن را تکاند
  .بود

  "؟این را میبینی"
  .به شیء مدوري که در انتهاي جعبه ي کوچک قرار داشت اشاره کرد



به (وقتی نور از آن صحنه .از شیشه اي است که به نحو خاصی برش داده شده.این را می گویند عدسی"
به درون آن و داخل جعبه می تابد، آن صحنه را بازتاب می دهد به طوري که ) گوشه ي اتاق اشاره کرد

  ."ن را روي این ببینیمما می توانیم آ
  .با انگشت به شیشه ابري ضربه اي زد

  .با چنان دقتی به او خیره شده بودم و سعی می کردم از حرف هایش سر در بیاورم که چشمانم آب افتاد
  "قربان تصویر چیست؟"

  .ردگویی تا آن زمان از باالي سرم نگاه می کرده و حاال به خودم می نگ.چیزي در چهره اش تغییر کرد
  ."مثل یک نقاشی.یعنی یک عکس"

  .بیش از هرچیز دلم می خواست فکر کند که حرف هایش را دنبال می کنم.سرم را تکان دادم
  ."چشم هاي درشتی داري":گفت

  ."این طور می گویند قربان"سرخ شدم
  "دلت می خواهد دوباره نگاه کنی؟"

  .لحظه اي فکر کردم.کنمنمی خواستم ولی می دانستم که نمی توانم پیشنهادش را رد 
  ."قربان دوباره نگاه می کنم فقط به این شرط که تنها باشم"

  ."بسیار خوب":کمی حیرت کرد و بعد با رضایت خاطر گفت
  ."چند دقیقه دیگر بر میگردم و قبل از ورود هم ضربه اي به در می زنم"روپوشش را به من داد

لحظه اي فکر .هاي لرزان روپوش را چنگ زدمبا دست .اتاق را ترك کرد و در را پشت سرش بست
به .کردم که تظاهر به نگاه کردن کنم و بگویم که تماشا کرده ام ولی مسلما می فهمید که دورغ گفته ام

نفس عمیقی کشیدم و به درون جعبه نگاه .بدون حضور او بررسی آسان تر بود.عالوه کنجکاو شده بودم
وقتی روپوش را روي سرم .تاق را روي شیشه می دیدمطرح کمرنگی از صحنه ي گوشه ي ا.کردم

میز ، صندلی ، پرده ي زرد کنارش ، دیوار کنار آن با نقشه اي .کشیدم ، تصویر به قول او واضح تر شد
همه دیده .که رویش نصب شده بود ، کاسه اي سفالی روي میز برق می زد، گلدان، فرچه ي نر، نامه

صیقلی و .با احتیاط شیشه را لمس کردم.، نقاشی که نقاشی نبود جلوي چشمانم روي سطحی مسطح.میشد
هرچند .روپوش را برداشتم و تصویر دوباره کمرنگ شد.بدون کمترین اثري از رنگ روي آن.سرد بود

یک بار دیگر روپوش را روي سرم کشیدم ، تاریک شد و رنگ هاي جواهر آسا را دیدم .هنوز آنجا بود
  .سید روي شیشه روشن تر و رنگین تر از اصل صحنه ي گوشه ي اتاق بودندبه نظر می ر.که ظاهر شدند



چشم برداشتن از داخل جعبه به همان اندازه دشوار شده بود که برگرفتن نگاهم از نقاشی زن با گردن 
وقتی ضربه اي در را شنیدم ، قبل از ورودش به .بند مروارید ، هنگامی که روز اول آن را دیده بودم

  .فرصت داشتم که راست شوم و اجازه بدهم که روپوش روي شانه ام بیافتد اندازه اي
  "گریت ، دوباره نگاه کردي؟با دقت تماشا کردي؟"
  ."نگاه کردم قربان ولی اصال نمی دانم که چه دیدم"

  .سرپوشم را صاف کردم
  ."و حیرت کردممگر نه؟بار اول که دوستم آن را نشانم داد ، من هم به انداره ي ت.شگفت انگیز است"
  ."چرا به آن نگاه می کنید قربان ، درحالی که می توانید نقاشی خودتان را تماشا کنید"

از آن براي دیدن استفاده می کنم تا بتوانم نقاشی .این یک ابزار است.تو نمی فهمی"دستی به جعبه زد
  ."کنم

  ."ولی شما از چشمانتان براي دیدن استفاده می کنید"
  ."چشمان من همه چیز را نمی بینددرست است ولی "

گویی می تواستم چیز غیر منتظره اي کشف کنم که .نگاهم به سرعت به صحنه ي گوشه ي اتاق چرخید
  .تا حاال از دیدم پنهان بوده و از پشت فرچه و از میان سایه پارچه آبی بیرون زده شده است

  "گوشه است ، نقاشی می کنم؟بگو ببینم گریت ، فکر می کنی به سادگی آن چیزي که در آن 
احساس کسی را داشتم که شعبده بازي را تماشا .نگاهی به نقاشی کردم بی آنکه قادر به پاسخ دادن باشم

  .هر پاسخی می دادم ، اشتباه بود.می کند
چیزهاي بیشتري از .دستگاه اتاقک تاریک به من کمک می کند به گونه اي متفاوت ببینم":توضیح داد

  ."جود دارد، ببینمآنچه آنجا و
وقتی حالت بهت زده ي چهره من را دید حتما از اینکه براي کسی مثل من این همه توضیح داده باشد ، 

  .روپوش را به آرامی از روي شانه ام برداشتم و به دستش دادم.برگشت و در جعبه را بست.پشیمان شد
  "ه؟کار نظافتت در اینجا تمام شد.ممنونم گریت":آن را گرفت و گفت

  ."بله قربان"
  ."پس می توانی بروي"
  ."متشکرم قربان"

  .در پشت سرم با صداي تلقی بسته شد.به سرعت وسائل نظافتم را جمع کردم و از اتاق بیرون آمدم



درباره ي این که چگونه آن جعبه به او کمک می کند که چیزهاي .درباره ي آنچه گفته بود فکر کردم
چون می توانستم در نقاشی .را نمی دانستم ولی می دانستم حق با اوستهرچند علتش .بیشتري را ببیند

او چیزها .زن با مروارید و هم چنین از آنچه که از نقاشی منظره ي دلفت به یادم مانده بود، آنها را ببینم
در نتیجه شهري که تمام عمر در آن زیسته بودم به نظر .را به گونه اي می دید که دیگران نمی دیدند

  .ن متفاوتی می آمد و نیز زن با نوري که به چهره اش تابیده بود زیباتر می آمدمکا
به نقاشی روي آن .روز بعد که به کارگاه رفتم دیگر جعبه نبود و سه پایه سرجایش قرار گرفته بود

نقشه ي روي دیوار .قبال تغییرات اندکی کرده بود ولی حاال تغییر آشکاري در آن دیده میشد.نگریستم
خطوط چهره ي زن در مقابل .اکنون دیوار خالی بود.ار زن از نقاشی و از خود صحنه حذف شده بودکن

قهوه اي پس زمینه روشن تر می نمود و به همین دلیل نقاشی بهتر و ساده تر شده بود ولی -دیوار سفید
  .از او انتظار نداشتم.این تغیر مرا دلخور کرد

گرچه با قصاب .به قصابی رفتم، مطابق معمول به اطرافم ننگریستم وقتی.پس از ترك کارگاه بی قرار بودم
  .هرچند که صدایم زد.پیر خودمان سالم و علیک کردم ولی نایستادم

بعد از روز اول، چند بار او را در عقب غرفه دید بودم ولی همیشه پدرش .پیتر پسر در غرفه تنها بود
  .تحضور داشت و او بود که سفارشم را تحویل می گرف

  سالم گریت، در این فکر بودم که کی می آیی؟":مرا که دید گفت
چشمانش را از من .فکر کردم عجب حرف لوسی چون هرروز همین ساعت براي خرید گوشت می رفتم

  .می دزدید
از آن سوسیسی که پدرت .یک کیلو و نیم گوشت آب گوشتی لطفا"تصمیم گرفتم به حرفش اعتنایی نکنم

  ."داري؟دخترها خیلی خوششان آمد آن روز به من فروخت
  ."متاسفانه چیزي نمانده"

پیتر نگاهی به زن انداخت و با صداي آرام به من .زنی آمد و پشت سر من ایستاد و منتظر نوبتش شد
  "ممکن است چند لحظه تامل کنی؟":گفت

  "صبر کنم؟"
  ."می خواهم چیزي ازت بپرسم"

حال بی قراري که داشتم مایل به انجام این کار نبودم ولی چاره با .کناري ایستادم تا سفارش زن را بگیرد
 .اي نبود



  "خانواده ي تو کجا زندگی می کنند؟"وقتی کارش تمام شد و دوباره تنها شدیم ، پرسید
 ."در اوده النگن دیک در پاپتیست کورنر"

 ."خانواده ي خودت.نه"

 "براي چی می پرسی؟.نزدیک دروازه ي کو.کنار کانال ریت ولد"از اشتباهی که کرده بودم سرخ شدم

 ."می گویند در آن محله طاعون دیده شده"سر انجام چشمانش را کامال در چشمانم دوخت

 "می دانی قرنطینه اعالم کرده اند یا نه؟"یک قدم عقب رفتم و چشمانم گشاد شد تر شد

 ."قرار است امروز بکنند.هنوز نه"

من از کسان دیگر تحقیقاتی کرده باشد وگرنه اگر نمی دانست که بعدا متوجه شدم که بایستی در مورد 
  .خانواده ي من کجا زندگی می کنند از کجا باید می دانست که باید درباره ي طاعون به من خبر بدهد

تنها چیزي که .قاعدتا پیتر باید گوشت را در سبدم گذاشته باشد.یادم نمی آید که چگونه به خانه رسیدم
  ."باید خانم را ببینم":سبد را کنار پاي تانکه انداختم و گفتم.ست که وارد خانه شدممی دانم این ا

چت شده؟زور .چیزي هم به جاي آن نخریدي.سوسیس که نگرفتی"تانکه محتواي سبد را بررسی کرد
  ."برگرد برو قصابی

  ."باید خانم را ببینم"تکرار کردم
  "؟چی شده؟کار غلطی کرده اي"سوء ظن تانکه تحریک شد

  ."باید خانم را ببینم.ممکن است خانواده ام را قرنطینه کنند"
کاترینا پهلوي .باید بپرسی.چیزي در این باره نمی دانم.آهان":تانکه نامطمئن این پا و آن پا شد و گفت

 ."خانم بزرگ است

دم از صحبت وقتی وارد ش.ماریا تینز مشغول کشیدن پیپش بود.کاترینا و ماریا تینز در اتاق تصلیب بودند
 .باز ماندند

 "چی شده دختر؟":ماریا تینز به تندي گفت

شنیده ام که خیابان منزل ما ممکن است به علت .خانم ، معذرت می خواهم"رویم را به کاترینا کردم
 ."دلم می خواهد خانواده ام را ببینم.طاعون قرنطینه شود

مگر دیوانه .ودت تو این خانه؟البته که نهچی؟که آن وقت طاعون را بیاوري با خ"بالفاصله پرید به من
 "شده اي؟

  .نگاهم را معطوف ماریا تینز کردم که عصبانیت کاترینا را بیشتر کرد



  "یادت رفته؟.من هستم که تصمیم می گیرم که تو باید چه کار کنی.گفتم نه"اعالم کرد
 ."نخیر خانم":چشمانم را به پایین دوختم و گفتم

ما کلی کار داریم و تو .حاال بدو برو دنبال کارت.خانه تا محیط امن شودیک شنبه ها هم نمیروي "
  ."مزاحمی

لباس .پشتم را کردم به در و نشستم تا ریخت کسی را نیبنم.رخت چرك ها را بردم به حیاط خلوت
وقتی بوي پیپ ماریا تینز به مشامم خورد چشم هایم را .مرتگه را که می شستم، یک دل سیر گریه کردم

  .کردم ولی بر نگشتمپاك 
به .از دست تو براي آنها کاري بر نمی آید.لوس نشو دختر جان":با لحن مالیمی از پشت سرم گفت

  ."تو دختر زرنگی هستی.عالوه ، باید مراقب سالمتی خودت باشی
 .پس از چند لحظه دیگر بوي پیپش نیامد.پاسخی ندادم

 .روز بعد وقت مشغول نظافت کارگاه بودم ، وارد شد

 ."گریت از شنیدن گرفتاري خانواده ات خیلی متاسفم":گفت

قربان ممکن "در چشمانش مهربانی موج میزد و احساس کردم که از او میتوانم بپرسم.سرم را بلند کردم
 "است بگویید که قرنطینه برقرار شده است یا خیر؟

 ."بله شده ، دیروز صبح"

 ."متشکرم که گفتید"

قربان ممکن است سوال دیگري بپرسم؟درباره ي ":برود که پرسیدمسري تکان داد و برگشت که 
 "نقاشی؟

 "می خواهی چی بدانی؟"در آستانه ي در ایستاد

 "وقتی توي جعبه نگاه کردید ، آن به شما گفت که نقشه را از نقاشی حذف کنید؟"

 ."آن گفت.بله"

 .د شکار کندچهره اش حالت مصصم لک لکی را پیدا کرد که ماهی را دیده و می خواه

 "خوشت آمده که نقشه حذف شده؟"

  "حاال نقاشی بهتر شده"

هرگز فکر نمی کردم جرات کنم چنین چیزي بگویم ولی خطري که متوجه خانواده ام بود، جسارتم را 
 .زیاد کرده بود



 .لبخندش باعث شد که دسته ي جارویم را محکم تر بچسبم

نه این که زمین ها را چطور تمیز کنم یا مالفه .خانواده ام بودمنگران .دیگر قادر نبودم به خوبی کار کنم
پیشتر کسی از خانه داري من تعریف نمی کرد اما حاال همه متوجه بی دقتی هایم .ها چقدر سفید بشوند

تانکه غر میزد که جارو کردنم گرد و خاك روي .لیزبت از پیشبند لکه دارش شاکی میشد.شده بودند
تریناچند بار بر سرم داد کشید چون فراموش کرده بودم آستین هاي بلوزش را اتو کا.ظرف ها می نشاند

 .کنم یا به عوض فالن ماهی ، ماهی دیگري خریده بودم یا گذاشته بودم که آتش خاموش شود

 ."دختر جان خودت را جمع و جور کن":ماریا تینز وقتی در راهرو از کنارم رد میشد ، زیر لب می گفت

 .کارگاه بودم می توانستم مثل سابق نظافت کنم و دقتی را ببندم که او می خواست فقط وقتی در

به کلیساي خودمان هم نمی .نمی دانستم که چه کنم.اولین یک شنبه اجازه ندادند که به خانه روم
هرکاري که کاتولیک ها در روز .دلم نمی خواست در خانه بمانم.توانستم بروم چون در منطقه قرنطینه بود

 .به آن امور عالقه اي نداشتم.یک شنبه انجام میدادند ، من نمی خواستم در انجام آن سهیم باشم

دخترها لباس خوبشان را .همگی با هم عازم کلیساي یسوعی سرپیچ همان نزدیکی در مولن پورت شدند
غل کرده حتی تانکه هم لباس پشمی قهوه اي مایل به زردي پوشیده بود و یوهانس را ب.پوشیده بودند

ماریا تینز در را پشت سرش قفل .کاترینا آهسته راه می رفت و دست در بازوي شوهرش انداخته بود.بود
وقتی که آنها از نظر ناپدید شدند روي کاشی هاي جلوي خانه ایستادم و فکر کردم که چه .کرد
 .ناقوس هاي کلیسا نو به صدا درآمد و ساعت را اعالم کرد.بکنم

پس حتما می گذاشتند که در مراسم مذهبی آنها .در آنجا غسل تعمید داده بودند یادم آمد که مرا
احساس موشی را داشتم که وارد خانه ي مرد .با مالیمت به درون فضاي وسیع آن خزیدم.شرکت کنم

ستون هاي آن گرد و صیقلی بود و به سقف می .درون کلیسا سرد و نیکه تاریک بود.پولداري میشود
در پشت محراب کشیش ، مقبره ي .از بلندي زیاد می توانست خود آسمان باشدسقفی که .رسید
  .قرار داشت (ویلیام اورنج(مرمر

جنس .فقط افرادي بودند آنجا که لباس هاي برازنده و جدي پوشیده بودند.کسی را ندیدم که بشناسم
ر طول موعظه کشیش پشت د.پارچه ها و مدل آنها به مراتب برازنده تر از آنی بود که به وسع من برسد

در پایان .از تصور اینکه کسی بیاید و بپرسد آنجا چه می کنم ، بسیار عصبانی بودم.ستونی پنهان شدم
اطراف کلیسا قدم زدم و به طرف دیگر .مراسم پیش از آنکه کسی نزدیکم بشود به سرعت خزیدم بیرون

 .کانال و خانه نگاه کردم



خودم فکر کردم ، حتما مراسم مذهبی کاتولیک ها از مال ما بیشتر طول با .در خانه هنوز بسته و قفل بود
 .می کشد

زمانی ایستادم که حصاري که سربازي جلوي .تا جایی که می توانستم به محله ي خودمان نزدیک شدم
 .خیابان هاي پشت حصار خلوت و آرام بود.آن ایستاده بود ، راهم را سد کرد

 "ع چطور است؟آن پشت اوضا":از سرباز پرسیدم

هرچند هنوز .به نظر می رسید در آن کت و کاله خیلی گرمش است.شانه اي باال انداخت و جوابم را نداد
 .آفتاب بیرون نزده بود ، هوا خیلی گرم و گرفته بود

 "فهرست کسانی که مرده اند ، بیرون آمده؟"

 .کلمات به سختی از دهانم خارج میشد

 ."نه هنوز"

شایعات مردم اغلب درست تر .ها همیشه تاخیر داشتند و معموال هم کامل نبودندفهرست .تعجب نکردم
 .بود

 ."..شنیده اي که یان کاشی کار"

 ."باید صبر کنی.من چیزي نشنیده ام"

 .سرباز پشتش را کرد و رفت درحالی که افراد بیشتري با همین سواالت مشابه نزدیکش میشدند

هرچند از قبلی مهربان تر بود اما .ر در خیابان دیگري صحبت کنمکوشیدم با سرباز دیگري در کنار حصا
 .نتوانست کمترین اطالعاتی از خانواده ام هم به من بدهد

 ."می توانم از کسان دیگر بپرسم ولی نه همین طور خشک و خالی"

 .با گفتن این حرف لبخند زنان سراپاي من را ورنداز کرد که بفهمم منظورش پول نیست

 "خجالت نمی کشی از فالکت و بدبختی مردم سوء استفاده می کنی؟":فتمبه تندي گ

فراموش کرده بودم که سربازها وقتی چشمشان به زنی می افتد، فقط به یک .به نظر خجالت نمی کشید
 .چیز می اندیشند

آهسته به درون خانه .به اوده النگن دیک برگشتم و خیالم راحت شد وقتی که دیدم در خانه باز است
شب شام نخورده به رختخواب .خزیدم و بقیه بعد از ظهر را با کتاب دعایم در حیاط خلوت پنهان شدم

 .رفتم و به دروغ به تانکه گفتم که دلم درد می کند

 .در قصابی پیتر پسر در حالی که پدرش سرگرم رسیدگی به مشتري دیگري بود، مرا به کناري کشید



 "از خانواده ات خبري داري؟"

 ."هیچ کس نتوانست خبري به من بدهد"ان دادمسري تک

اظهار لطفش برایم چنان بود که گویی همان لحظه از قایق پیاده شده باشم و زمین .نگاهش را پاسخ نگفتم
 .زیر پایم لغزان باشد

 ."برایت خبر می گیرم":پیتر گفت

 .از لحن قاطعش مشخص بود که جاي تعارف و تکلف نیست

 ."متشکرم":پس از مکثی طوالنی گفتم

او مانند آن سرباز خواسته ي نامشروعی .نمی دانستم اگر خبري برایم بیاورد باید در قبالش چه کنم
 .دلم نمی خواست زیر دین کسی باشم.نداشت اما آن وقت مدیونش میشدم

 ."ممکن است چند روز طول بکشد":پیش از آنکه برگردد و جگر گاوي را به پدرش بدهد ، گفت

ال به الي .چشمانم را به دست هایش دوخته بودم.سري تکان دادم.یشبندش پاك کرددستش را با پ
 .فکر کردم قاعدتا باید به این منظره عادت کنم.چروك انگشتانش تا ناخن پر خون بود

در عین حال .ار آن به بعد با اشتیاق انتظار خریدهاي روزانه را می کشیدم ، حتی بییشتر از نظافت کارگاه
به خصوص وقتی که پیتر سرش را از کارش بلند می کرد و مرا می دید و من چشمانش .زددلم شور می

با وجود این تا زمانی که خبري .دلم می خواست خبردار بشوم.را در جست وجوي خبري می کاویدم
 .نداشتم، می توانستم امیدوار باشم

قابل غرفه اش می گذشتم ، به چند روزي گذشت و هر بار از او گوشت خریدم یا پس از خرید ماهی از م
 .سادگی سرش را تکان می داد

همان لحظه دانستم که چه می .یک روز مرا که دید نگاهی کرد و بعد نگاهش را متوجه طرف دیگر کرد
به .باید صبر می کردم تا چند مشتري را راه بیندازد.فقط نمی دانستم که چه که کسی است.خواهد بگوید

 .خواستم بنشینم اما زمین پر لکه هاي خون بودقدري حالم بد بود که می 

 ."حالش بد است.خواهرت است":به نرمی گفت.سرانجام پیتر پیشبندش را باز کرد و به طرفم آمد

 "و پدر و مادرم؟"

 ."تا حاال که حالشان خوب بوده"

 .نپرسیدم که تا چه حد براي گرفتن این اطالعات خودش را به خطر انداخته

 ."متشکرم پیتر"



در عین .به چشمانش نگریستم و مهربانی را در آنها دیدم.نخستین بار بود که نامش را به زبان می آوردم
 .توقع.حال چیزي را تشخیص دادم که از آن وحشت داشتم

نمی دانستم تا چه حد از وضعیت قرنطینه و بیماري .روز یک شنبه تصمیم گرفتم به دیدن فرانس بروم
به کارخانه اش رفتم که بیرون حصار شهر و نزدیک . خانه زدم بیرون  صبح زود از.آگنس خبر دارد

هنوز چند "زنی که در را برایم باز کرد وقتی سراغ فرانس را گرفتم، زد زیر خنده.دروازه ي روتردام بود
 ."روز تعطیل کارآموزها است.روزهاي یک شنبه تمام روز می خوابند.ساعت مانده تا از خواب بیدار شود

لطفا بیدارش کنید و به او بگویید که خواهرش به ".از حرف هایش هم همین طور.ش خوشم نیامداز لحن
 ."دیدنش آمده

 .لحنم بی شباهت به کاترینا نبود

نمی دانستم فرانس خانواده اي دارد که آنقدر سطحشان باال است ":زنک ابروهایش را باال کشید و گفت
 ."و از روي تخت سلطنت به آدم نگاه می کنند

روي حصار کوتاهی به انتظار .و بعد ناپدید شد و من مردد ماندم که نکند فرانس را بیدار نکند
بچه هایشان، دو دختر و دو پسر، جلوتر از پدر .حانواده اي در راه کلیسا از مقابلم عبور کردند.نشستم

 .دید شدندآنقدر نگاهشان کردم تا از نظر ناپ.همان طور که ما می دویدیم.ومادر می دویدند

به گمانم .اوه گریت ، نمی دانستم تویی"چشمان خواب آلودش را می مالید.سرانجام فرانس ظاهر شد
 ."براي آگنس راه درازي است

 ."خدا به او و پدر و مادرمان رحم کند.آگنس طاعون گرفته":بی اختیار گفتم

 .چشمانش قرمز بود.فرانس از مالیدن چشمانش دست برداشت

 "آگنس؟تو چطور خبردار شدي؟":با گیجی گفت

 ."یک نفر برایم خبر آورد"

 "دیدنشان نرفته اي؟"

 ."قرنطینه است.نمی شود"

 "قرنطینه؟چند وقت است؟"

 ."تقریبا ده روزي میشود"

تمام .توي این کارخانه مثل زندانی ها می مانم.من اصال خبر نداشتم"فرانس با خشم سرش را تکان داد
 ."فکر کنم به زودي دیوانه بشوم.گري نمی بینمروز جزء کاشی سفید چیز دی



 ."فعال باید توجه ات به آگنس باشد"

از چند ماه پیش که ندیده بودمش، قد کشیده بود و صدایش .فرانس با دلخوري سرش را انداخت پایین
 .هم دورگه شده بود

 "فرانس فرصت کلیسا رفتن داشته اي؟"

 .توانستم از او پرس و جو کنم بیش از این نمی.شانه هایش را باال انداخت

 "دلت می خواهد همراهم بیایی؟.دارم میروم برایشان دعا کنم"

دلم نمی خواست یک بار دیگر در کلیساي بیگانه اي به تنهایی به .دلش نمی خواست ولی تشویقش کردم
ا از صمیم مراسم مذهبی هرچند آسوده خاطرم نکرد ام.کلیسایی در همان نزدیکی پیدا کردیم.دعا بنشینم

 .قلب براي خانواده ام دعا کردم

حرف زیادي بینمان رد و بدل نشد ولی هر .قدم زدیم) شی(پس از آن همراه فرانس در کنار رودخانه ي 
هیچ کدام نشنیده بودیم که کسی از طاعون جان به در .کدام میدانست که دیگري در چه فکري است

 .برده باشد

===---=--=-  

امروز آن .بسیار خوب دخترجان":ماریا تینز در کارگاه را برایم باز می کرد، گفتیک روز صبح وقتی 
 ."گوشه را تمیز کن

 .منظورش را نفهمیدم.به صحنه ي اشاره کرد که او نقاشی می کرد

تمام چیزها روي میز میروند توي قفسه ي انبار به جزء گلدان و فرچه ي پودر کاترینا که من "ادامه داد
 ."ودم میبرمآنها را با خ

و رفت به طرف میز و دو تا از چیزهایی را بلند کرد که من هفته ها با دقت تمام آنها را سرجایشان حفظ 
 .کرده بودم

وقتی .دیگر به این ها احتیاج ندارد.کارش تمام شده.نترس"ماریا تینز صورتم را که دید ، خنده اش گرفت
تمام کرکره ها را هم باز .ا زیر پنجره ي وسطی بچینکارت تمام شد صندلی ها را گردگیري کن و آنها ر

 ."کن

بدون گلدان و فرچه، روي میز به عکسی تبدیل شد که نمی .گلدان و فرچه را برداشت و از در خارج شد
گویی کسی با بی توجهی آنها را .نامه، پارچه آبی، کاسه سفالی بی معنا کنار هم قرار گرفته بودند.شناختم



با پرداختن به بقیه وظایفم، این مقوله .وجود این جرات نمی کردم که به آنها دست بزنم با.جا گذاشته بود
بعد همه جا را .تمام کرکره ها را باز کردم که اتاق را بی نهایت روشن و غیرعادي کرد.را فعال رها کردم
کوشیدم کشف مدتی طوالنی به نقاشی نگاه کردم و .و زمین را شستم-به جزء میز را–گردگیري کردم 

هنوز در .چند روز گذشته تغییري در آن ندیده بودم.کنم که چه تغییراتی کرده که دیگر کامل شده است
 .بحر تفکر بودم که وارد شد

  ."آمدم کمکت کنم که میز را جا به جا کنیم.گریت هنوز نظافت اتاق را تمام نکرده اي؟کمی عجله کن"
در حقیقت به قدري به بودن این اشیاء عادت کرده ام .ادمقربان معذرت می خواهم که اینقدر طول د"

 ."که دلم نمی خواهد آنها را جا به جا کنم

 ."پس کمکت می کنم.که این طور"

پارچه را از دستش گرفتم و بردم .دست هایش خیلی تمیز بودند.پارچه آبی را برداشت و بازش کرد
وقتی برگشتم نامه و .صندوقی در انبار گذاشتمبعد آن را تا کردم و در .نزدیک پنجره تا تکانش بدهم

سر میز را با هم گرفتیم و کناري .کاسه ي سفالی سیاه را برداشته بود و سر جایشان گذاشته بود
بعد صندلی ها را کنار پنجره وسطی چیدم در حالی که او داشت سه پایه و نقاشی را در جایی که .گذاشتیم

 .صحنه ي قبلی بود می گذاشت

تغییرات پس از هفته  این همه تحوالت ناگهانی و.اشی در محل صحنه ي اصلی عجیب می نموددیدن نق
دلم می خواست نگاهش کنم تا حدس بزنم .علتش را نپرسیدم.ها آرامش و سکوت به او شباهت نداشت

که در چه فکري است ولی چشمانم را از روي جارویم بر نداشتم و خاکی را که از پارچه آبی روي زمین 
دلم نمی خواست بیش از آن در .ترکم کرد و من به سرعت کارم را تمام کردم.نشسته بود پاك کردم

  .دیگر برایم آرمش بخش نبود.کارگاه معطل کنم

با تانکه روي نیمکت بیرون نشسته بودیم و او .آن بعد از ظهر وان روي ون و همسرش براي دیدن آمدند
دختر ها به سبزه میدان رفته بودند و .ه من می آموختداشت رفو کردن سر دست هاي ابریشمی را ب

مرتگه ته .مشغول هوا کردن بادبادکی نزدیک کلیساي نو بودند ، جایی که می توانستیم آن ها را ببینیم
من از خیلی دور دور دیدم که وان روي ون ها .بند را گرفته بود و کورنلیا سعی می کرد آن را هوا کند

ر که شدند خانم را از نقاشی و مالقات کوتاهش شناختم و آقا را از سبیل و پر نزدیک ت.دارند می آیند
سفیدي که در کالهش داشت و لبخند هیزش را به یاد آوردم هنگامی که یک بار همسرش را تا دم در 



 .همراهی کرده بود

  ."همان آقایی است که هر روز نقاشی تو را ستایش می کند.تانکه نگاه کن":زیر لب گفتم

و در حالی که پیشبندش را صاف می کرد  "اي واي":انکه چشمش که به آن ها افتاد، سرخ شد و گفتت
  "بدر برو به خانم بگو که آمده اند":زیرلب گفت

اعالم .دویدم داخل خانه و ماریا تینز و کاترینا رادر اتاق تصلیب در کنار نوزاد که خواب بود یافتم
  ."ف آورده اندخانم و آقاي ئان روي ون تشری":کردم

کاترینا دستش را به میز .کاترینا و ماریا تینز سرپوش هایشان را برداشتند و یقه هایشان را صاف کردند
از اتاق که بیرون می رفتند ، ماریا تینز دستش را دراز کرد و .گرفت و به زحمت خودش را بلند کرد

در هال به .یزد ، درست کردیکی از شانه هاي صدفی کاترینا را که در مواقع خاصی به سرش م
وقتی به طرف پله ها رفتند وان .میهمانانشان خوش آمد گفتند در خالی که من این پا و آن پا می شدم

  .روي ون چشمش به من افتاد و لحظه اي درنگ کرد

  "این دیگر کیست؟"

  ."تانکه لطفا برایمان شراب بیار.یکی از کلفت ها است"کاترینا اخمی به من کرد

بعد رویش را به طرف همسرش کرد و ."بده کلفت چشم درشت بیاورد":ي ون دستور دادوان رو
  ."بیا عزیزم":گفت

خودش را جمع و ."مگر نشنیدي که آقا چه گفتند؟برو شراب بیاور.برو دیگر":کاترینا سرم فریاد کشید
  .جور کرد و با سنگینی پشت ماریا تینز از پله ها باال رفت

با .گیالس ها را که آنجا نگه داري میشد یافتم.ها در آن می خوابیدند رفتمبه اتاق کوچک که دختر 
نمی دانستم که کجا .بعد در آشپزخانه به دنبال شراب گشتم.پیشبند پاکشان کردم و در یک سینی چیدم

ترسیدم مبادا شراب در .تانکه مثل برق ناپدید شده بود.می گذارندش چون معموال شراب نمی نوشیدند
خوش بختانه .فسه ها باشد و مجبور شوم که جلوي غریبه ها از کاترینا درخواست کلید بکنمیکی از ق

تنگ سفید در داري را که پر از شراب بود را در اتاق تصلیب .ماریا تینز این پیش بینی را کرده بود



مثل .کردمآن را در سینی گذاشتم وبردم باال ولی ابتدا سرپوش ، یقه و پیشبندم را مرتب .گذاشته بود 
  .بقیه

رویش را ."بار دیگر و جواهري دیگر":وان روي ون گفت.وقتی وارد شدم همگی کنار نقاشی ایستاده بودند
  "عزیزم راضی هستی؟":به همسرش کرد و گفت

وقتی سینی را روي همان میزي .نور پنجره به روي چهره ي زن تابیده بود و کمابیش زیبا می نمود."البته"
زود .من برش می دارم":جا به جا کرده بودیم گذاشتم ، ماریا تینز آمد و زیر لب گفت که صبح با اربابم

  ."بدو.بدو برو

پس کلفت چشم درشت چی شد؟به همین زودي ":روي پله ها بودم که شنیدم وان روي ون گفت
  ."رفت؟می خواستم حسابی براندازش کنم

  ."آمده اید که نقاشی را ببینید شما.اي بابا ، او که مهم نیست":کاترینا با سر خوشی گفت

در سکوت نشستیم و روي .یک کلمه هم با من حرف نزد.رفتم بیرون و کنار تانکه روي نیمکت نشستم
وقتی آمدند پایین آهسته .سردست ها کار کردیم و به صدا هایی که از پنجره باال می آمد گوش دادیم

مدتی بعد نوکري .تکیه دادم تا این که رفتند به پشت خانه خزیدم و به آجرهاي گرم آن در مولن پورت
ندیدمش که برود چون دخترها برگشته بودند و از من خواستند .از خانه آنها آمد و در کارگاه ناپدید شد

فرصت نکرده بودم که براي .روز بعد نقاشی نبود.که برایشان آتش بگیرم تا رویش سیب کباب کنند
  .آخرین بار تماشایش کنم

با .وقتی وارد بازار گوشت فروش ها شدم، شنیدم مردي گفت که قرنطینه را برداشته اندآن روز صبح 
  .پدر و پسر هردو بودند و چند مشتري در انتطار گوشت ایستاده بودند.عجله به غرفه ي پیتر رفتم

بان و فقط یک کیلو و نیم ز.میشود مرا زودتر راه بیندازي؟باید با عجله به دیدن خانواده ام بروم":گفتم
  ."همان قدر هم سوسیس

  .دست از کاري که می کرد برداشت و غرغر پیرزنی را که داشت گوشتش را می کشید ندیده گرفت



البد اگر من هم جوان بودم "درحالی که پیتر پسر بسته گوشت را به دستم می داد، پیرزن گالیه کرد که
  ."و به تو لبخند میزدم ، هرکاري برایم می کردي

براي "بعد نگاهی به پدرش کرد و بسته ي کوچکتري به دستم داد."ایشان لبخند نمی زند":پیتر گفت
  ."خانواده ات

پدر و .تمام راه را دویدم.فقط دزدها و بچه ها می دوند.بسته را قاپیدم و دویدم.حتی تشکر هم نکردم
ست پدرم را گرفتم وقتی به آنها رسیدم د.مادرم با سرهاي آویخته روي نیمکت هاي بیرون نشسته بودند

  .حرفی براي گفتن نبود.و آن را روي چهره ي خیس از اشکم گذاشتم

چیزهایی که مفهومی داشتند، شست و شوي و تمیز کردن .بعد از آن زمان بود که همه چیز مالل آور شد
رخت ها، رفت و آمد به بازار و خرید روزانه، کارگاه ساکت، همه اهمیتشان را از دست داده 

رچند همه وجود داشتند مانند زخم هایی در بدن که به گلوله هاي سحتی زیر پوست تبدیل می ه.بودند
  .شوند

بیشتر وقت من به پهن کردن رخت ها روي بندهاي داخل .آن پاییز بارانی بود.خواهرم در تابستان مرد
ی نه به خانه می گذشت که می کوشیدم به آتش نردیک تر باشند تا پیش از خزه بستن خشک شوند ول

  .حدي که غیر قابل اتو کردن بشوند

تانکه چند روزي اوقات .تانکه و ماریا تینز وقتی درباره ي آگنس شنیدند رفتارشان با من مهربان تر شد
تلخی اش را فراموش کرد ولی چیزي نگذشت که بار دیگر اخم و تخمش شروع شد و من بودم که باید 

ي نمیزد ولی وقتی کاترینا با من تندي میکرد، مانعش ماریا تینز حرف زیاد.منتش را می کشیدم
به زایمانش .خود کاترینا گویی چیزي از خواهرم نمی دانست و یا اگر می دانست بروز نمی داد.میشد

نزدیک شده بود و همان طور که تانکه چیش بینی کرده بود بیشتر اوقاتش را در رختخواب می گذراند و 
یوهانس حاال چهار دست و پا راه می رقت و .رتگه واگذار کرده بودنگهداري یوهانس را به من و م
  .دخترها را حسابی سرگرم می کرد

فقط آلی .دخترها نمی دانستند که من خواهري داشته ام و نمی فهمیدند که می توانم سوگوارش باشم
ی چسباند، گاهی می آمد و کنارم می نشست و خودش را به من م.دیس حدس زده بود که اتفاقی افتاده



چنان به سادگی آرامم می کرد که .مانند توله سگی که به دنبال گرما الي پشم بدن مادرش پناه می گیرد
  .کسی دیگر قادر به انجام آن نبود

عروسک کهنه اي را به .یک روز که داشتم در حیاط خلوت رخت پهن می کردم، کورنلیا آمد پهلویم
دلی می خواهد .آلی دیس ها آن را نمی خواهد.نمی کنیم ما دیگر با این بازي":طرفم گرفت و گفت

حالت معصومی به چشمانش داده بود و من می دانستم که باید چیزي درباره ي "ببریش براي خواهرت؟
  .مرگ آگنس شنیده باشد

  ."نه متشکرم"بغض گلویم را فشرد و کلمات به سختی از دهانم خارج شد

  .لبخندي زد و به تندي رفت

یا در اتحادیه .بیشتر اوقاتش را خارج از خانه می گذراند.نقاشی دیگري شروع نکرده بود.ی بودکارگاه خال
من همچنان کارگاه را نظافت می کردم ولی .و یا در مچلن ، قهوه خانه ي مادرش در طرف دیگر میدان

  .اتاقی که باید تمیز میشد.مثل بقیه کارهام بود

باید آن .مهربانی اش رنجم میداد.دن به پیتر پسر برایم سخت بودوقتی به بازار گوشت می رفتم ، نگاه کر
ترجیح .توجهش را نمی خواستم.باید احساس غرور می کردم ولی نمیکردم.را پاسخ می دادم ولی نمی دادم

می دادم پدرش سفارشم را انجام بدهد که سر به سرم می گذاشت ولی در قبالش درخواستی نمی کرد 
  .آن پاییز گوشت خوبی خوردیم.یرادي نگیرمجزء اینکه از گوشتش ا

دو بار آمد که کمی .یک شنبه ها میرفتم کارخانه فرانس و وادارش می کردم که با من به خانه بیاید
وقتی .تا یک سال پیش سه فرزند داشتند و حاال هیج یک را نداشتند.موجب سرحال شدن پدر و مادر شد

حتی یک بار مادر را به خنده .یادشان می آوردیم با فرانس آنجا بودیم ، روزهاي خوش را به
خداوند به دلیل قدر نشناسی ما ":پیش از آنکه با حرکت سرش جلوي خنده اش را بگیرد، گفت.انداختم

  ."نباید فراموش کنیم.را تنبیه کرده است

نه ، متوجه شده بودم که پس خانه نرفتن چند یک شنبه در دوران قرنطی.رفتن به خانه کار شاقی بود
یا .به تدریج فراموش کرده بودم که مادرم چیزها را کجا می گذارد.منزلمان برایم جاي غریبی شده بود



کاشی هاي کنار بخاري دیواري چه شکلی هستند و یا نور آفتاب چگونه در ساعات گوناگون به درون 
  .دمان بهتر تشریح کنمپس از چند ماه می توانستم خانه ي پاپتیست کورنر را از خانه خو.اتاق می تابد

پس از روزها و شب هاي طوالنی در کارخانه، دلش .این دیدارها به خصوص براي فرانس سخت تر بود
ظاهرا من به آمدن مجبورش میکردم تا پیوندهاي .می خواست بگوید و بخندد یا دست کم بخوابد
نواده ي ما به کلی دگرگون از زمان تصادف پدرم خا.خوانوادگی مان را محکم تر کنم ولی غیرممکن بود

  .شده بود

از در که وارد شدم .روز یک شنبه که از خانه به پاپتیست کورنر برگشتم، کاترینا دردش گرفته بود
کرکره هاي پنجره .سرکی به تاالر بزرگ کشیدم که از معمول تاریک تر بود.صداي ناله هایش را شنیدم

وقتی .ماریا تینز و تانکه و قابله پیش او بودند.شود ها کشیده شده بود تا خلوت بیشتري برایش فراهم
دیگر خیلی طول .من فرستادمشان بیرون تا بازي کنند.برو دخترها را پیدا کن ":ماریا تینز من را دید گفت

  ."تا یک ساعت دیگر بر گردید.نمی کشد

شرایط درست به کاترینا خیلی سر و صدا میکرد و گوش دادن به او در آن .از رفتن خیلی خوشحال شدم
دنبال دخترها در .در عین حال می دانستم که خودش هم مایل نیست که من آنجا باشم.نظر نمی رسید

بازار دام فروشان در نزدیکی خانه ، جایی که گاو ، گوسفند و خوك زنده می .محل محبوبشان گشتم
ولو هم به دنبالشان تاتی یوهانس کوچ.وقتی پیدایشان کردم ، مشغول بازي گرگم به هوا بودند.فروختند

بازي مناسبی براي روز .گاهی روي پا راه می رفت و گاهی چهار دست و پا.میکرد، نا متعادل روي پاهایش
  .یک شنبه نبود ولی کاتولیک ها نظریاتشان با ما فرق داشت

 خیلی طول میکشد که مامان بچه را به دنیا":وقتی آلی دیس خسته شد آمد و کنار من نشست و گفت
  "بیاورد؟

  ."یک خورده ي دیگر می رویم خانه.مادر بزرگت گفت که زیاد طول نمی کشد"

  "پاپا خوشحال میشود؟"

  ."فکر می کنم"

  "حاال که بچه دیگري می آید ، تندتر نقاشی می کند؟"



دلم نمی خواست بیشتر .کلمات کاترینا بود که از دهان دخترك کوچک بیرون می آمد.جواب ندادم
  .بشنوم

  ."پاپا ، کالهت را ببین":کورنلیا فریاد زد.به خانه برگشتیم، دم در ایستاده بود وقتی

دخترها به سویش دویدند و کوشیدند کاله چهل تکه ي ویژه ي پدر شدن را که بر سر داشت و روبان 
هم مغرور به نظر می رسید و هم شرم .هایش تا زیر گوششش آویزان شده بود از سرش بقاپند

تا به حال پنج بار پدر شده بود و به تصور من باید تا کنون به آن عادت کرده .محیرت کرد.زده
پیش خودم فکر کردم پس حتما کاترینا است که دلش .دلیلی براي شرمسار شدن وجود نداشت.باشد

ولی این چندان منطقی به نظر نمی .او دلش می خواهد در خلوت کارگاهش باشد.بچه ي بیشتر می خواهد
او هم سهم خود را داشت و حتما با میل از عهده ي .دانستم که بچه چطور به وجود می آید من می.رسید

انجام آن بر می آمد و هر چند کاترینا می توانست زن دشواري باشد، اما اغلب دیده بودم که چگونه به 
گوشش او نگاه می کند، به شانه هایش دست می کشد و با صدایی آهسته و سرشار از شیرینی عسل در 

ترجیح می دادم به او .دوست نداشتم او را در آن شرایط مجسم کنم، با زن و بچه هایش.زمزمه می کند
  .تنها و در کارگاهش بیندیشم یا نه تنها، اما فقط با خودم

دلتان می خواهد .اسمش فرانسیسکوس است.دخترها صاحب یک برادر دیگر شده اید":گفت
  .کرد در حالی که من یوهانس به بغل دم در ماندمآنها را به داخل هدایت "ببینیدش؟

  .تانکه کرکره هاي تاالر بزرگ را باز کرد

  "حال خانم خوب است؟":پرسیدم

مثل فندقی که از .او را براي بچه درست کردن ساخته اند.جیغ و داد می کند ولی بیخودي است.آره بابا"
  ."رباب می خواهد دعاي شکرگزاري بخواندحاال بیا تو ، ا.پوست در می آید ، آنها را میدهد بیرون

پروتستان ها هم .هر چند مایل نبودم اما امکان نداشت که در مراسم خواندن دسته جمعی شرکت نکنم
یوهانس را به تاالر بزرگ بردم که حاال روشن تر بود و پر .در مورد زایمان سالم همین کار را می کردند

پا به طرف خواهرانش رفت که دور تخت مادرشان گرد  وقتی زمینش گذاشتم، چهار دست و.از آدم
به بالش ها تکیه داده بود و . پرده ها را پس زده بودند و کاترینا در رختخواب نشسته بود .آمده بودند



اربابم .براي نخستین بار شاد بود.هر چند خسته بود اما لبخند به لب داشت.نوزاد را در آغوشش داشت
تانکه و قابله .آلی دیس دست پدرش را گرفته بود.پسر نوزادش نگاه می کردکنارش ایستاده بود و به 

مشغول جمع و جور کردن لگن ها و مالفه هاي خونی بودند در حالی که دایه جدید کنار تخت در 
  .خدمت ایستاده بود

ت ، وقتی مادر زنش سینی را روي میز گذاش.ماریا تینز با یک سینی و سه گیالس و تنگی شراب وارد شد
تانکه و قابله هم دست از کاري .دست آلی دیس را رها کرد و از تخت دور شد و با ماریا تنیز زانو زدند

بعد پرستار و بچه ها و من زانو زدیم و یوهانس زد زیر گریه چون .که می کردند کشیدند و زانو زدند
  .لیزبت وادارش کرد که بنشیند

اي تولد و سالمت فرانسیکوس و نجات مادرش به درگاه او اربابم دعایی به درگاه خداوند خواند و بر
صداي آرام و گوش .شکر کرد و چند جمله التینی افزود که من معنی آنها را نفهمیدم ولی برایم مهم نبود

وقتی کارش تمام شد ، ماریا تینز سه گیالس شراب ریخت و .نوازي داشت که من دوست داشتم بشنوم
بعد کاترینا نوزاد را به دایه داد که بالفاصله مشغول شیر .متی نوزاد نوشیدندبه اتفاق کاترینا براي سال

تانکه اشاره اي به من کرد و با هم از اتاق خارج شدیم تا براي قابله و دخترها نان و ماهی .دادن به او شد
تولد به زودي مقدمات ضیافت "وقتی مشغول چیدن میز بودیم ، تانکه یاد آور شد.ساردین فراهم کنیم

خانم جوان دوست دارد جشن خیلی مفصلی باشد و طبق معمول از پا می .نوزاد را شروع خواهیم کرد
  ."افتیم

ده روز براي آماده کردنش وقت .ضیافت نوزاد بزرگترین جشنی بود که در آن خانه شاهدش بودم
ه من و تانکه کمک ماریا تینز دو دختر دیگر را استخدام کرد تا ب.ده روز نظافت و پخت و پز.داشتیم

کمک من ، دختر کندي بود ولی تا وقتی که به او می گفتم چه باید بکند و مراقبش بودم ، کارش را .کنند
تمام سفره ها و دستمال .چه تمیز بودند و چه نبودند.یک روز همه چیز را شستیم.خوب انجام می داد

پیراهن هاي مردانه، سرپوش ها، یقه ها، سفره ها براي ضیافت مورد نیاز بود به عالوه تمام لباس ها، 
بعد تمام بلورها،لیوان ها،بشقاب هاي .یک روز صرف مالفه ها شد.دستمال ها، کاله ها، پیشبند ها

سفالی،تنگ ها، قابلمه ها، قالب هاي کیک، نرده هاي آهنی، سیخ ها، قاشق ها، مالقه ها و ظروفی که به 
ظروف برنجی و مسی و نقره را برق .ودیم، همه شسته شدنداین مناسبت از همسایه ها امانت گرفته ب

چوب تخت ها، .تمام کوسن ها و قالی ها را تکان دادیم.پرده ها را باز کردیم و بیرون تکاندیم.انداختیم



سر .قفسه ها، صندلی ها، میزها و چهارچوب پنجره ها را روغن زدیم تا حدي که همه چیز می درخشید
  .براي ضیافت همه چیز تمیز شده بود.ده بود و خونریزي می کردآخر دست هاي من ترك خور

ماریا تینز سفارش مخصوص براي گوسفند ، زبان ، خوك درسته ، خرگوش ، قرقاول ، خروس ، صدف ، 
هم چنین شیرینی مخصوصی که .خرچنگ ، خاویار و ساردین داده بود و نیز شراب شیرین و آبجوي اعال

  .ا فراهم شدبراي این موقعیت توسط نانو

پس یک دهان دیگر براي ":وقتی سفارش ماریا تینز را پیتر پدر دادم ، دست هایش را به مالید و گفت
  ."بهتر ما.نان خوردن اضافه شد

حتی .حلقه هاي بزرگ پنیر گودا و ادام وارد شد و همین طور پرتقال و لیمو و انگور و آلو و بادام و فندق
من تا کنون آناناس .ي از طرف یکی از دختر عمو هاي ماریا تینز بودهدیه ا.یک آناناس هم فرستادند

هیچ کدام از آن .به هر حال براي خوردن من نبود.ندیده بودم و از پوست تیغ دارش هم خوشم نیامد
اجازه داد ذره اي خاویار .غذاها نبود به جزء خرت و پرتی که تانکه به ما اجازه ي خوردنش را می داد

از آنچه که اعتراف کردم ، خوشم آمد و کمی هم شراب شیرین به من داد که با عطر بچشم که کمتر 
  .دارچین مزه ي فوق العاده اي داشت

ذغال سنگ و هیزم اضافه در حیاط خلوت انبار شد و همین طور سیخ هاي اضافی که از همسایه قرض 
ماریا تینز .جا کباب کردند خمره هاي آبجو هم در حیاط خلوت نگه داري میشد و خوك را هم همان.شد

پسري را استخدام کرد تا مراقب آتش ها باشد که از وقتی که شروع به کباب کردن خوك ها کردیم ، 
  .باید تمام شب به راه می بود

در تمام مدت زمانی که مقدمات ضیافت نوزاد را فراهم می کردیم، کاترینا با فرانسیسکوس در 
مثل قو گردنی دراز و نوك تیز داشت و .و و دایه هم در خدمتش بودبه وقار یک ق.رختخواب باقی ماند

  .من تا می توانستم از او دوري می گزیدم

وقتی تانکه داشت خرگوش آب پز را آماده می کرد و من براي شستن پنجره ها ، آب جوش می آوردم، 
چیز دور و برش  دوست دارد که همه.خانم جوان دلش می خواهد خانه همیشه این طور باشد"غرید که

هر چند می دانستم نباید به خیانت تشویقش .من هم همراه او خندیدم."ملکه ي مالفه ها.مثل دربار باشد
  .کنم با این وجود همراهیش می کردم



یا خودش را در کارگاهش حبس می کرد یا به اتحادیه می .در طول تهیه و تدارك ضیافت، دور ماند
من و دختر کمکی ام در آشپزخانه مشغول جال .از ضیافت، دیدمشفقط یک بار، سه روز پیش .گریخت

  ."بیرون خانه.قصاب سراغت را می گیرد":گفت.دادن شمعدان ها بودیم که لیزبت آمد سراغم

می .دست هایم را پیشبندم تمیز کردم و دنبال او به راهرو رفتم.کهنه اي را که دستم بود ، انداختم
دست کم صورتم لک و پک و از .را در پاپتیست کورنر ندیده بودهرگز م.دانستم که پیتر پسر است

پیتر پسر گاري اي را با خودش تا جلوي خانه آورده بود، پر از .حرارت رخت هاي شسته داغ، سرخ نبود
فقط کورنلیا به دور و بر .دخترها مشغول فضولی در اطراف آن بودند.سفارشاتی بود که ماریا تینز داده بود

کورنلیا .آرامشم را حفظ کردم و سرخ نشدم.وقتی جلو در ظاهر شدم، پیتر لبخندي به من زد.نگاه می کرد
پشت سرم از راهرو آمده .حضورش را در پشت سرم حس کردم.تنها کورنلیا نبود.داشت ما را می پایید

چشمان .برگشتم که نگاهش کنم و متوجه شدم که لبخند پیتر و توقع پشت آن را دیده است.بود
سرم گیج رفت مثل مواقعی که به سرعت از جایم بلند .سرد بودند.ري اش را به من برگرداندخاکست
حس .متوجه سرگیجه من شده بود.لبخند پیتر حاال دیگر به آن عریضی نبود.به پشت چرخیدم.میشدم

به  بدون حرف.کناري ایستادم تا اربابم بگذرد.احساس مطبوعی نبود.کردم بین این دو مرد گرفتار شده ام
سفارشتان را ":بعد پیتر گفت.من و پیتر در سکوت رفتنش را تماشا کردیم.خیابان مولن پورت پیچید

  "می خواهی کجا بگذارمش؟.آورده ام

آن یک شنبه که به دیدن پدر و مادرم رفتم، دلم نمی خواست که به آنها بگویم نوزاد دیگري متولد شده 
دست دادن آگنس بیندازد ولی مادرم در بازار خبر را  فکر کردم ممکن است آنها را به یاد از.است

تولد نوزاد، دعا خواندن با خوانواده و تمام .شنیده بود که در این صورت باید شرح تمام ماجرا را می دادم
مادرم نگران وضعیت دست هایم بود اما مطمئنش .مقدماتی که تا کنون براي ضیافت انجام گرفته بود

  .تمام شدهکردم که کارهاي دشوار 

  "و یک نقاشی دیگر؟دست به کار نقاشی تازه اي زده یا نه؟"پدرم پرسید

  .پدر همیشه مشتاق بود که من شرح نقاشی جدیدش را براي او بازگو کنم

  ".هیچ چیز":گفتم

  .چیزي آن جا تغییر نکرده بود.آن هفته وقت کمی در کارگاه گذرانده بودم



  ."تنبل است":مادرم گفت

  ."اصال این طور نیست":دادمبه سرعت جواب 

  ."شاید دلش نمی خواهد که ببیند":پدرم گفت

  ."نمی دانم چی دلش می خواهد":با لحنی تندتر از آنچه مایل بودم گفتم

  .دیگر درباره اش حرفی نزدم.مادرم خیره به من نگریست و پدرم در صندلی اش جا به جا شد

شب چیزي در حدود صد نفر آمده و رفته  حوالی.روز ضیافت، مهمان ها شروع به آمدن کردند
از .از همه قماشی دعوت شده بودند.همه جا پخش شده بودند، در حیاط خلوت و خیابان جلوي خانه.بودند

  .تجار متمول گرفته تا نانواي محله، خیاط، کفاش و داروخانه چی

نقاش ها و سایر .ا تینزهمسایه ها و مادر و خواهر ارباب هم آمده بودند، همینطور عموزاده هاي ماری
حتی پیتر پدر هم آمده .وان لیوون هوك هم بود و وان روي ون و همسرش.اعضاي اتحادیه هم بودند

بدون پیشبند خون آلودش که وقتی با تنگی شراب ادویه دار از جلویش عبور کردم سري تکان داد و .بود
ی به من حسودي اش میشود که خب گریت، پسرم خیل":لبخندي زد و وقتی برایش شراب ریختم، گفت

  ."امروز در محضر تو بوده ام

  .و خودم را از دستش نجات دادم "تصور نمی کنم":با شرمساري زیر لب گفتم

لباسی از ابریشم سبز به تن داشت که براي این موقعیت تعمیر شده بود تا .کاترینا مرکز توجه همه بود
روي آن همان شنل زرد ساتن با حاشیه .نرفته بودشکمش در آن جاي بگیرد، که هنوز سر جاي اولش 

از اینکه آن را پوشیده بود خوشم .پوست قاقم را پوشیده بود که زن وان روي ون در نقاشی به تن داشت
یک رشته گردنبد مروارید هم آویخته بود و .هر چند مال خودش بود و حق داشت که بپوشد.نیامد

پس از زایمان بهبود پیدا کرده بود و خیلی با وقار .شده بودموهاي طالیی اش به شکل زیبایی آراسته 
به راحتی میان اتاق ها می .بدنش از سنگینی باري که ماهها حمل کرده بود، رها شده بود.وشاد می نمود

خرامید و می خندید، شمع روشن می کرد، دستور خوراکی میداد و میهمان ها را به هم معرفی می 
  .شغول شیر دادن فرانسیسکوس بود، لحظه اي ایستاد و اظهار نگرانی کردفقط وقتی که دایه م.کرد



بیشتر وقتش را در گوشه اي از تاالر بزرگ به صحبت کردن با وان لیوون هوك .اربابم آرام تر بود
کت سیاه مخمل .هر چند چشمانش کاترینا را که در میان میهمانان می خرامید دنبال می کرد.گذراند

هر چند عالقه اي به .به نظر راحت می آمد.ده بود و کاله ویژه پدر شدن را به سر داشتبرازنده اي پوشی
  .جمعیت زیاد آن طور که باب همسرش بود، او را چندان خوش نمی آمد.میهمانی نشان نمی داد

اواخر شب که شمعدان روشنی در یک دست و تنگ شرابی در دست دیگرم بود و از راهرو می گذشتم 
آهاي دختر چشم ":خودش را روي من یله کرد و گفت.در گوشه اي گیرم انداختوان روي ون 

  ."درشت،سالم دخترم

از نحوه ي .چانه ام را در دستش فشرد و با دست دیگرش شمعدان را باال آورد تا صورتم را بهتر ببیند
  ."نیباید چهره اش را نقاشی ک":از روي شانه اش به سمت عقب گفت.نگاهش به خودم خوشم نیامد

گویی می خواست چیزي به رفیق و مشتري پر و پا قرصش .اخمهایش را در هم کرده بود.اربابم آنجا بود
در این لحظه پیتر پدر ار درون اتاق تصلیب ظاهر شد و گیالسی را به .بگوید ولی جلوي خودش را گرفت

  "گریت، ممکن است قدري شراب برایم بیاوري؟"طرف من گرفت

  ."بفرمایید قربان"از چنگال وان روي ون خالص کردم و به طرف پیتر پدر رفتم به سرعت چانه ام را

با سرعت دور شدم و تنگ را . "همین االن از آشپزخانه پرش می کنم.اوه متاسفم آقا، تنگ خالی شده"
چند دقیقه بعد که برگشتم، فقط پیترپدر باقی .طوري در بغلم فشردم که متوجه نشوند که لبالب است

  ."متشکرم":وقتی گیالسش را پر میکردم، زیر لب گفتم.بود که به دیوار تکیه زده بودمانده 

و گیالسش  "فکر کنم با آخرت بود،مگر نه؟.می ارزید به اینکه مرا قربان صدا کنی":چشمکی زد و گفت
 .را به سالمتی قالبی برایم بلند کرد

عالوه بر مقدار زیاد شستشو و .روح شد بعد از ضیافت مهمان ها، زمستان فرا رسید و خانه سرد و بی
دخترها حتی آلی دیس مشکل شده بودند و .نظافت، دیگر چیزي نبود که دلمان را به آن خوش کنیم

ماریا تیتز بیشتر از معمول در اتاقش در طبقه باال .مدام توجه می خواستند و به ندرت کمک می کردند
فت ساکت و آرام بود، حاال دچار دل درد شده بود فرانسیسکوس که در تمام مدت ضیا.وقت می گذراند

در .جیغ هایش چنان گوش خراش بود که در تمام خانه شنیده میشد.و تقریبا تمام روز را گریه می کرد



با در نظر گرفتن بی حوصلگی معمول کاترینا، با بچه صبور .حیاط خلوت، در کارگاه، در زیر زمین، همه جا
  .ي دیگران می پیچید حتی شوهرشبود اما هم چنان به پر و پا

سرگرم تهیه مقدمات ضیافت که بودیم، سعی کرده بودم که یاد آگنس را از ذهنم دور کنم ولی حاال 
حاال که وقت براي فکر کردن داشتم، زیاد .خاطرات با شدت بیشتري از قبل به مغزم هجوم می آوردند

ز شود ولی آن لیسیدن زخم را دردناك تر مثل سگی بودم که زخمش را می لیسد تا تمی.فکر می کردم
  .می کرد

از شبی که وان روي ون مرا در گوشه اي گیر انداخته بود یا چه .از همه بد تر این که از من عصبانی بود
به نظر می رسید از قبل بیشتر .بسا از روزي که پیتر پسر به من لبخند زد، از من بیشتر فاصله گرفته بود

ند اوقات زیادي را خارج از خانه می گذراند، بخشی به خاطر رهایی از فریاد هاي هر چ.بهم برمی خوردیم
فرانسیسکوس، ولی همیشه ظاهرا وقتی داشت از خانه خارج میشد و من از در وارد میشدم یا زمانی که 

به از پله ها پایین می امدم و او می رفت باال یا هنگامی که داشتم اتاق تصلیب را جارو می کردم و او 
حتی یک روز که دنبال یکی از خورده فرمایش هاي .دنبال ماریا تینز وارد میشد، بهم بر می خوردیم

هر بار از روي ادب سري تکان می داد و بعد عقب می .کاترینا به سبزه میدان رفته بودم، انجا دیدمش
  .ایستاد و می گذاشت که رد شوم بی آنکه نگاهم کند

  !لی نمی دانستم چگونهخاطرش را آزرده کرده بودم و

پیشتر فعال و پر از هدف بود جایی بود که نقاشی ها به وجود می .کارگاه هم سرد و بی روح شده بود
حاال هر چند خاکی را که جایی نشسته بود به سرعت پاك می کردم ولی به سادگی اتاق خالی بود .آمدند

مایل بودم مثل .ی این چنین غمگین باشددلم نمی خواست مکان.که انتظار چیزي جزء غبار را نمی کشید
  .سابق پناهگاهم باشد

پشت میز خوابش .یکی از صبح ها که ماریا تینز آمد در را برایم باز کند متوجه شد که قفل در باز است
حتما از ":زیر لب گفت.ماریا تینز عقب کشید.سرش را روي بازوانش گذاشته و پشتش به در بود.برده بود

  ."چه آمده اینجادست فریاد هاي ب

فعال کارش نداشته "در را آهسته بست.خواستم دوباره داخل را نگاه کنم ولی او منظرم را سد کرده بود
  ."می توانی بعدا تمیزش کنی.باش



روز بعد در کارگاه تمام کرکره ها را باز کردم و به دور و برم نگاه کردم که ببینم چه می توانم 
نم لمس کنم بی آنکه دلخور شود یا چیز را جا به جا کنم که متوجه دنبال چیزي بودم که بتوا.بکنم
میز، صندلی ها، میز تحریر با کتاب ها و کاغذها، قفسه با قلم موها و .همه چیز سر جاي خودش بود.نشود

کاردك روي آن که با نظم کنار هم چیده شده بود، سه پایه که جلوي دیوار مستقر بود و شستی تمیز 
  .را که نقاشی کرده بود یا انبار شده بود و یا در خانه بود وسایلی.کنارش

وقتی .رفتم کنار پنجره که بیرون را تماشا کنم.یکی از ناقوس هاي کلیساي جدید وقت را اعالم کرد
  .ناقوس پایان شش ضربه را اعالم کرد، می دانستم که چه باید بکنم

میز گردگیري آوردم و به کارگاه بر قدري آب روي آتش جوش آوردم، کمی صابون وپارچه هاي ت
داشتم آخرین شیشه را می شستم که شنیدم وارد .گشتم و شروع کردم به شستن شیشه ي پنجره ها

در حالی که چشمانم از حد معمول گشاد تر شده .سرم را از روي شانه ام بر گرداندم تا نگاهش کنم.شد
  .بود

  ."قربان":با دست پاچگی گفتم

  .میل شدیدم را به نظافت پنجره ها بیان کنمنمی دانستم چگونه 

  ."دست نگه دار"

  .وحشت کردم که مبادا خالف میلش کاري کرده باشم.منجمد شدم

  ."حرکت نکن"

  .چنان نگاهم می کرد که گویی شبحی وارد کارگاه شده است

گرفتم ولی  باید قبال از شما اجازه می.قربان، معذرت می خواهم":کهنه را در سطل آب انداختم و گفتم
  ".....شما در حال حاضر چیزي نقاشی نمی کنید و

  ."نه، به کارت ادامه بده.اوه، پنجره ها را می گویی"متعجب به نظر می رسید و بعد سرش را تکان داد



ترجیح می دادم که جلوي او نظافت نکنم ولی چون به ایستادنش در آنجا ادامه داد، چاره اي 
از .آن را فشردم تا آبش گرفته شود دوباره به شستن شیشه ها پرداختم کهنه را در آب شستم،.نداشتم

  .داخل به خارج

  .نوري که به درون می تابید، نور ناب بود.کارم را تمام کردم و آمدم عقب ایستادم تا نتیجه اش را ببینم

  "قربان، مطابق میلتان هست؟":پرسیدم. پشتم ایستاده بود

  ."نگاه کندوباره از روي شانه به من "

  .دوباره به من جلب شده بود.مطالعه ام می کرد.دستورش را اطاعت کردم

  ."نور اتاق حاال روشن تر است":گفتم

  ."آره، آره"

روز بعد میز به گوشه ي مخصوص نقاشی کشیده شده بود و رویش را قالیچه اي با نقش هاي قرمز، زرد 
  .شده بود و نقشه اي باالي آن آویزان بودصندلی اي پشت به دیوار گذاشته .و آبی پوشانده بود

  .دوباره کار را آغاز کرده بود
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آخر از آخرین بار تغییري ":گفتم.پدرم خواست که یک بار دیگر نقاشی را از نو برایش تعریف کنم
  ."نکرده

  ."می خواهم دوباره بشنوم"اصرار ورزید

مثل فرانس در کودکی شده بود که می .آتش نزدیک شودبعد روي صندلی اش خم شد تا بیشتر به 
در اوایل ماه مارس پدرم بی حوصله می .گفتند چیزي در قابلمه وجود ندارد و او باز هم می خواست

ماه مارس ماه .می خواست سرما فروکش کند و دوباره آفتاب بتابد.انتظار پایان زمستان را می کشید.شد
روزهاي گرمش امیدوار کننده بود .مشخص نبود چه اتفاقی رخ می دهد چون.غیر قابل پیش بینی ایی بود

  .تا این که یخبندان و آسمان خاکستري شهر را فرا می گرفت

  .ماه مارس، ماه تولد من هم بود

حس هاي دیگرش قوي تر شده .کور شدن سبب شده بود که پدرم از سرما نفرت بیشتري پیدا کند
وي ناي فضاي خانه را بیشتر درك می کرد و بی مزگی سبزیجات ب.سرما را به شدت حس می کرد.بود

دلم برایش می سوخت وهر .زمستان که طوالنی می شد، رنج می کشید.آش را بیشتر از مادرم می فهمید
مرباي گیالس، برگه ي .بار فرصتی دست می داد، قاچاقی چیزهایی از آشپزخانه ي تانکه برایش می بردم

  .ک بار مشتی گل سرخ خشک شده از درون قفسه ي کاترینازرد آلو، سوسیس سرد و ی

رویش به طرف ماست ولی از .دختر نانوا در گوشه ي روشنی کنار پنجره ایستاده"با حوصله شروع کردم
باال تنه ي چسبانی از مخمل و ابریشم سیاه و زرد و .طرف راستش دارد از پنجره به بیرون نگاه می کند

سرپوشی سفید پوشیده که نوك تیز دستک هایش تا زیر چانه آویزان .ددامنی سورمه اي به تن دار
  ."است

  "مثل مال تو؟":پدرم پرسید

  .هر چند همیشه سرپوش را با همین مشخصات شرح داده بودم.تا به حال چنین سوالی نکرده بود

را سفید  وقتی مدت طوالنی به سرپوش نگاه می کنید متوجه می شوید که در واقع آن.مثل مال من.بله"
  .جمله آخر را با عجله گفتم."نکشیده بلکه آبی و بنفش و زرد است



  ."ولی گفتی که سرپوشش سفید است"

به رنگ هاي گوناگون نقاشی شده ولی وقتی نگاهش می کنید فکر می کنید که .بله، همین عجیب است"
  ."سفید است

براي سایه هاي .نی و خالصفقط رنگ آبی میز.نقاشی کاشی آسان تر است":پدرم با دلخوري گفت
  ."آبی، آبی است دیگر.همین.حاشیه اش هم آبی پر رنگ و آبی کم رنگ

دلم می خواست که متوجه بشود .در دلم گفتم که کاشی هم کاشی است و هیچ شباهتی به نقاشی او ندارد
  .درسی بود که اربابم به من آموخته بود.که سفید به سادگی سفید نیست

  "دخترك چه می کند؟":سیدپس از چند لحظه پر

یک دستش روي پارچ مسباري است که روي میز قرار گرفته و دست دیگرش به قاب پنجره اي نیمه "
گویی می خواهد پارچ آب را بر دارد و آب آن را از پنجره به بیرون بریزد ولی انگار وسط کار .باز است

ان توجهش را به خود جلب منصرف شده یا حواسش جاي دیگري معطوف شده و یا کسی در خیاب
  ."کرده

  "کدام یکی؟"

  ."گاهی انگار حواسش پرت شده و گاهی به کسی در خیابان نگاه می کند.مطمئن نیستم"

اول می گویی سرپوشش سفید است ولی سفید نقاشی "پدرم اخمی کرد و به صندلی اش تکیه داد
  ."حسابی مرا گیج کرده اي.رابعد می گویی دخترك دارد این کار را می کند یا آن کار .نشده

  ."منظورم این است که آن را به دقت تشریح کنم.متاسفم پدر"

  "آخر، داستان نقاشی چیست؟"

  ."نقاشی هایش داستان ندارند"

همیشه بلد بود .اگر آگنس بود می توانست سر حالش بیاورد.این زمستان بهانه گیر شده بود.پاسخی نداد
  .که او را به خنده بیندازد



مادر، منقل هاي پا گرم کن را روشن ":اي پنهان کردن دلخوري ام رویم را به طرف دیگر کردم و گفتمبر
  "کنم؟

دلم نمی خواست .حاال که کور بود، هر وقت ارده می کرد به آسانی روحیه ي آدم ها را تشخیص می داد
دلم می .بود، مقایسه کند از نقاشیی که ندیده بود ایراد بگیرد یا آن را با کاشی هایی که نقاشی کرده

خواست حالی اش کنم که اگر می توانست نقاشی را ببیند، می فهمید که چیزي براي گیج شدن وجود 
  .داستانی تعریف نمی کرد ولی نقاشیی بود که از دیدنش سیر نمی شدي.ندارد

آش را بهم .در تمام مدتی که با پدرم حرف می زدم، مادرم دور و بر ما سرگرم انجام کارهایش بود
کاردي را تیز می کرد که نان را .بشقاب ها و لیوان ها را روي میز می چید.آتش را زنده می کرد.میزد
بی آنکه منتظر جواب او باشم، منقل هاي پا گرم کن را برداشتم و به اتاق انباري بردم که در آنجا .ببرد

از کنجکاوي او عصبانی شده بودم، خودم  آن ها را که پر می کردم از اینکه.ذغال سنگ را انبار می کردیم
  .را سرزنش کردم

وقتی آن ها را زیر صندلی هایمان دور .پا گرم کن ها را آوردم توي اتاق و با آتش بخاري گیراندمشان
در حالی که مادرم آش در بشقاب ها ریخت و لیوان .میز گذاشتم، به پدرم کمک کردم پشت میز بنشیند

چیزي از پاپتیست ":زیرلب گفت.رم بعد از اولین لقمه اخم هایش را درهم کردپد.ها را پر از آبجو کرد
  "کورنر نیاوردي که این شفته را خوشمزه تر کند؟

این روزها تانکه با من بد اخالقی می کند و من هم تا می توانم از آشپزخانه اش دوري می .نتوانستم"
  .ان شدمبه محض این که این کلمات از دهنم خارج شد، پشیم."کنم

هر چه بیشتر می گذشت، پدرم می خواست از من بهانه بگیرد و حتی از "چرا؟مگر چیکارش کرده اي؟"
  .تانکه طرفداري کند

  ."یک تنگ پر از آبجوي اعالیشان را ریختم زمین"فکري به سرعت از ذهنم گذشت

مفلوك نشده بود، حتما پدرم هم اگر انقدر .وقتی دروغ می گفتم، می فهمید.مادرم با دلخوري نگاهم کرد
  .هر چند داشتم در دروغ گفتن استاد می شدم.از صدایم متوجه می شد



هر چند باران تندي می .موقع رفتن که فرا رسید، مادرم با اصرار خواست تا نیمی از راه همراهیم کند
هفده  به زودي":به کانال ریت ول که رسیدیم و پیچیدیم دست راست به سمت سبزه میدان، گفت.بارید

  ."سالت می شود

  ."هفته ي دیگر"

  ."به زودي یک زن کامل می شوي"

نمی خواستم به آینده .نگاهم را به قطرات درشت باران که روي کانال قل قل می کرد، دوختم."به زودي"
  .فکر کنم

  ."شنیده ام که پسر قصاب به تو توجه پیدا کرده"

  "از کجا شنیده اید؟"

  .باران را از روي سرپوشش زدود و شالش را تکاند به جاي جواب به سادگی قطرات

  ."فکر نمی کنم بیشتر از دخترهاي دیگر به من توجه داشته باشد":شانه اي باال انداختم و گفتم

به ":در عوض گفت.منتظر بودم که هشدارم بدهد، بگوید دختر خوبی باشم و آبروي خانواده را حفظ کنم
  ."خوش نشان بدهلبخند بزن و روي .او بد اخالقی نکن

حرف هایش مرا به حیرت انداخت ولی وقتی به چشمانش نگریستم و نیاز به گوشتی را که پسر قصاب 
دست کم به دروغی که .می توانست فراهم کند در آن ها دیدم، متوجه شدم که چرا غرورش را فرو داده

دروغی که .نکه اوقاتش تلخ بودنمی توانستم توضیح دهم که چرا تا.لحظاتی پیش گفته بودم اشاره اي نکرد
تانکه کشف کرده . در آنصورت مجبور بودم خیلی توضیح دهم.گفتم، دروغ بزرگتري را پنهان می کرد

  .بود بعد از ظهرها به عوض دوخت و دوز چه می کنم

  .دستیاریش می کردم

هوا خیلی .سکوسبعد از ظهري در ماه ژانویه و اندکی پس از تولد فرانسی.دو ماه پیش شروع کرده بودم
کاترینا .فرانسیسکوس و یوهانس هر دو سرما سختی خورده بودند و سرفه هاي شدید می کردند.سرد بود

و دایه در رختشوي خانه و کنار آتش مشغول پرستاري از آن دو بودند، در حالی که بقیه ي ماها در 



به نظر نمی رسید که سرما .دطبقه ي باال بو.فقط او آن جا نبود.آشپزخانه نزدیک اجاق نشسته بودیم
یک نفر باید ":با چهره اي سرخ اعالم کرد.کاترینا بین در آشپزخانه ظاهر شد.تاثیري در او داشته باشد

معموال براي این قبیل خرده .نگاهش مستقیم به من بود."براي پسرها به دارو نیاز داریم.برود داروخانه
کارهایی که کاترینا .انه مانند خرید گوشت و ماهی نبودرفتن به داروخ.فرمایش ها من انتخاب آخر بودم

داروخانه چی، پزشک محترمی بود و کاترینا و ماریا .همچنان بعد از تولد فرانسیسکوس از من می خواست
این کار از سر من زیاد بود ولی در این هواي به این سردي .تینز دوست داشتند خودشان به او سر بزنند

براي اولین بار مرتگه و لیزبت داوطلب .به کم اهمیت ترین فرد خانه سپرده می شدکارهایی از این قبیل 
خودم را در پالتویی پشمی و شالی پیچیدم و کاترینا دستور داد که باید از داروخانه .آمدن با من نشدند

کورنلیا دور و برمان می پلکید و نگاهم می کرد که چطور دستک .گل آقطی و شربت بارهنگ بخواهم
با ظاهري معصومانه که رویش حسابی کار کرده بود و لبخندي بر لب .اي شالم را گره می زنمه

  .گاهی از خودم می پرسیدم شاید در مورد او غلط قضاوت می کنم"می توانم همراهت بیایم؟":پرسید

هایم دلم نمی خواهد یکی دیگر از بچه .نخیر، هم دور است و هم سرد"کاترینا به جاي من جوابش را داد
  ."تو هم زود باش راه بیافت و به سرعت برگرد.مریض بشود و روي دستم بیافتد

مردم درایت به خرج داده و همگی در .خیلی آرام بود.در جلو را پست سرم بستم و وارد خیابان شدم
م باد سرد که به صورت.کانال یخ بسته بود وآسمان خاکستري تیره بود.کنج خانه هایشان پناه گرفته بودند

دور و برم را نگاه .شنیدم کسی صدایم می زند.خورد، شالم را باال کشیدم و دماغم را در آن فرو بردم
یکی از پنجره ها را باز کرده بود .باال را نگاه کردم.در خانه بسته بود.حدس زدم کورنلیا دنبالم آمده.کردم

  .و سرش را آورده بود بیرون

  "قربان؟"

  "گریت کجا می روي؟"

  ."خانم خواسته اند براي داروي پسرها.ه قربانداروخان"

  "یک چیزي هم براي من می گیري؟"

  .ناگهان سوزي که می وزید دیگر آن قدر تلخ نبود."البته قربان"



  ."صبر کن برایت بنویسم"

پس ازچند لحظه پیدایش شد وکیسه چرم کوچکی را به پایین .ناپدید شد و من منتظر ماندم
  ."کیسه است به داروخانه چی بده و هرچه را داد، برایم بیاور کاغذي را که توي"انداخت

داروخانه در .سرم را تکان دادم و کیسه را در تاي شالم قایم کردم و از این ماموریت سري به شوق آمدم
هر چند راه دوري نبود ولی هر دمی که فرو میدادم گویی .کورن مارکت در جهت دروازه ي نوتردام بود

  .بست به طوري که وقتی در مغازه را باز کردم، زبانم به صحبت کردن باز نمی شددر مغزم یخ می 

تا کنون پایم را در یک داروخانه نگذاشته بودم حتی پیش از خدمتکار شدنم، تمام داروهاي ما را مادرم 
مغازه اش اتاق کوچکی بود با طبقاتی که دیوارها را از زمین تا سقف پوشانده .خودش درست می کرد

بطري هایی در اندازه هاي گوناگون، ظرف هاي سفالی و لگن هایی تمام طبقات را پر کرده بود با .ودب
حدس زدم حتی اگر بتوام بر چسب ها را بخوانم، نمی فهمم هر ظرف .برچسب هاي منظم ومرتب

پخش هر چند سرماي زیاد بیشتر بوها ار از بین می برد، در اینجا بویی در فضا .محتوي چه چیزي است
  .مثل چیزي بود که زیر برگ ها فاسد شده باشد.بود که نمی توانستم تشخیص بدهم که بوي چیست

مرد کوچک اندام و .خود داروخانه چی را یکبار دیده بودم، چند هفته پیش در ضیافت فرانسیسکوس
م زیادي آد.از دیدن من حیرت کرد.مرا به یاد جوجه ي تازه از تخم بیرون آمده می انداخت.طاسی بود

پشت میزي نشسته بود و تعدادي ترازو در کنار دستش قرار داشت .در این سرما از خانه بیرون نمی آمد
سرانجام وقنی گلویم به حدي گرم شد که توانستم نفسی بکشم، .و منتظر شد تا خواسته ام را بگویم

  ."رهاورم":اضافه کردم.بی تفاوت ماند."خانم و اربابم چیزهایی خواسته اند":گفتم

  "آهان، حال خانواده رو به ازدیاد چطور است؟"

کیسه "...نوزاد ها مریض هستند و خانم احتیاج به گل خشک آقطی و شربت بارهنگ دارد و اربابم"
با حالتی از شگفتی آن را گرفت ولی وقتی کاغذ درون آن را خواند سرش را تکان .چرمی را به او دادم

  .داد



جایگزین کردنشان دشوار نیست ولی تا به .وانی و اخرایی اش تمام شدهرنگ سیاه استخ":زیرلبی گفت
همیشه خودش "نگاهی دیگر به کاغذ و سپس به من کرد."حال کسی را نفرستاده بود برایش رنگ بخرد

  ."خیلی عجیب است.براي گرفتنشان می آمد

  .حرفی نزدم

  ."ع کنمپس بیا اینجا کنار آتش بشین و گرم شو تا چیزهایت را برایت جم"

شربتی را .در بطري ها را باز کرد و مقدار کمی توده ي غنچه ي گل خشک را وزن کرد.سرگرم کار شد
چیزهایی در کیسه چرمی .در بطري کوچکی کشید و همه چیز را با دقت در کاغذ پیچید و با نخ بست

  .بسته هاي دیگر را در چیزي نگذاشت.گذاشت

طبقات می گذاشت سرش را از روي شانه برگرداند و وقتی داشت بطري را سرجایش در یکی از 
  "بوم هم الزم دارد؟":پرسید

  ."فقط خواستند چیزي را که روي کاغذ نوشته اند بگیرم.نمی دانم قربان"

  ."خیلی.خیلی عجیب است"

توجه او باعث شد آرزو کنم که اي کاش کمی قد بلندتر .خودم را جمع کردم.سراپاي مرا ورانداز کرد
  .بودم

  ."خوب هوا خیلی سرد است و اگر مجبور نبود بیرون نمی آمد"

در خیابان برگشتم و دیدم که هنوز از پنجره ي .بسته ها و کیسه را به دستم داد و در را برایم باز کرد
بعد با عجله به .در خانه، ابتدا رفتم سراغ کاترینا و بسته ها را تحویلش دادم.کوچک در نگاهم می کند

  .کیسه را از میان شالم در آوردم و به دستش دادم.آمده بود پایین و منتظر بود.تمطرف پله ها رف

  ."ممنونم گریت"

  "داري چیکار می کنی؟"کورنلیا از انتهاي راهرو ما را تماشا می کرد



به سادگی پشتش را کرد و از پله ها باال رفت و مرا تنها گذاشت که .در کمال تعجب من جوابش را نداد
  .رآیماز پس او ب

هیچ وقت مطمئن .گفتن حقیقت ساده ترین پاسخ بود، هر چند راست گویی به کورنلیا اغلب آزارم می داد
  ."مقداري رنگ براي پدرت خریده بودم":توضیح دادم.نبودم با آن چه می کند

  "خودش از تو خواست؟"

انه و شالم را از دور پشتم را کردم و رفتم به آشپزخ.در پاسخ این سوالش کاري را کردم که پدرش کرد
می دانستم .دلم نمی خواست برایش دردسر درست کنم.می ترسیدم جوابش را بدهم.خودم باز کردم

مردد بودم که کورنلیا به مادرش می گوید چه .بهتر است کسی نداند ماموریتی براي او انجام داده ام
احتماال اطالعاتش را حفظ .بزرگشهر چند خیلی جوان بود ولی بدجنس بود مانند مادر .دیده است یا نه

  .می کرد و موقع مناسبی را براي فاش کردن آن انتخاب می کرد

یک شنبه بود و من در زیر زمین بودم و در قفسه اي که وسایلم را می .چند روز بعد جوابش را گرفتم
ه وسایلم بالفاصله متوجه شدم ک.گذاشتم، دنبال یقه اي می گشتم که مادرم برایم گلدوزي کرده بود

یقه ها تا نبودند و یکی از بلوزهایم کپه شده و به کناري رفته بود و شانه ي .اندکی دست خورده بود
پارچه اي که دور کاشی پدرم بسته بودم چنان با دقت تا شده بود .صدفی ام در دستمالش پیچیده نبود

کسته شده بود که پسر چنان ش.بازش که کردم، کاشی در دو تکه توي دستم جا گرفت.که مشکوك شدم
حاال پسرك پشت سرش به چیزي نگاه نمی کرد و دخترك تک و تنها .و دختر از هم جدا شده بودند

  .شده بود و سرپوشش صورتش را پنهان کرده بود

اگر سر ما را از بدنمان جدا کرده بود تا .کورنلیا تصورش را هم نمی کرد که تا چه حد آزارم داده.زار زدم
  .ناراحت نمی شدماین حد 

روزي خواست سر راه بر گشتنم از ماهی .شروع کرد از من بخواهد کارهاي دیگري برایش انجام دهم
خواست آن را پایین پله ها بگذارم تا حضورم مزاحم او و .فروشی برایش از داروخانه روغن برزك بخرم

روم و وارد کارگاهش بشوم  البد می دانست که اگر از پله ها باال.این طور به من گفت.مدلش نشود
خانه اي نبود .ممکن است ماریا تینز، کاترینا، تانکه و حتی کورنلیا متوجه زمان غیر عادي ورودم بشوند

روز دیگري از من خواست از قصاب برایش یک مثانه ي .که بشود اسرار را به آسانی در آن حفظ کرد



د تا اینکه بعدا دستور داد هر روز بعد از نمی دانستم آن را براي چه منظوري می خواه.خوك بگیرم
کشوهاي قفسه ي کنار سه پایه اش را باز کرد و .نظافت کارگاه رنگ هاي مورد نیارش را برایش بچینم

هرگز آن همه واژه نشنیده .نشانم داد هر رنگ را کجا می گذارد و در این روند نام آنها را هم برایم گفت
هاي قهوه اي و زرد خاکی به عالوه ي سیاه استخوانی و سرب که در آبی آسمانی، زرد چرك، رنگ .بودم

رنگ .کوزه هاي سفالی نگهداري می شدند که درشان را با تکه اي چرم بسته بود تا مبادا خشک شوند
هاي با ارزش تر مثل آبی ها، قرمز ها و زرد ها به مقدار اندکی در مثانه ي خوك حفظ می شدند که 

   .می کرد و با فشار رنگ از آن بیرون می آمد و بعد سوراخ را با میخی می بستسوراخی در آن تعبیه 

یکی از روزها که مشغول نظافت کارگاه بودم وارد شد و از من خواست تا به جاي دختر نانوا که مریض 
ا بنابراین کسی باید اینج.می خواهم لحظه اي نگاه کنم":توضیح داد.شده بود نمی توانست بیاید، مدل شوم

  ."بایستد

دستی بر روي دسته ي پارچ و دست دیگر به قاب پنجره که نیمه باز .وظیفه شناسانه جاي مدل را گرفتم
فکر کردم شاید دختر نانوا به همین دلیل مریض .بود و باد سردي از آن به صورت و سینه ام می خورد

  .یده بودمهرگز اتاق را تا به این حد روشن ند.تمام کرکره را باز کرده بود.شده

  ."تکان نخور.آهان همین طور.چانه ات را قدري متمایل به پایین کن و به پایین نگاه کن نه به من":گفت

دست هایش .به سادگی نشسته بود.کاردك، قلم موها یا شستی اش را بر نداشت.پاي سه پایه نشسته بود
سعی .د با این دقت نگاهم کندتصور نکرده بودم بتوان.چهره ام سرخ شد.روي پایش بود و نگاه می کرد

از پنجره بیرون راتماشا کردم و به قایقی که روي کانال روان بود .کردم نگاهم را معطوف چیز دیگري کنم
مردي که پارو می زد همان قایقرانی بود که روز اول کمکم کرد تا پارچ را از آب .نگریستم

آن روز هنوز چشمم به یکی از .شده است اندیشیدم از آن روز تا حاال چقدر همه چیز دگرگون.بگیرم
  .حاال در یکی از آنها ایستاده بودم.نقاشی هاي او نیافتاده بود

  ."ي توانم در چشمهایت ببینم که حواست را پرت کرده است.به هر چه داري نگاه میکنی، نگاه نکن"

که همراه خانواده رفته  به روزي فکر کردم.کوشیدم به هیچ چیز نگاه نکنم و فقط به مسایل دیگر فکر کنم
به مراسم اعدامی فکر کردم که یک سال پیش در سبزه .بودیم بیرون شهر تا گیاهان وحشی بچینیم



به حالت چهره آگنس در آخرین .اعدام زنی که در حال مستی دخترش را کشته بود.میدان شاهدش بودم
  .باري که دیده بودمش فکر کردم

  ."داري زیادي فکر می کنی":جلوي سه پایه جا به جا شد و گفت

آخر نمی دانم .معذرت می خواهم قربان"احساس کردم تشتی پر از مالفه را شسته ام اما تمیز نشده اند
  ."چه کنم

  ."چشمانت را ببند"

بعد توانستم دیوار .پس از چند لحظه حس کردم قاب پنحره و پارج آب توي دستم ثابت مانده اند.بستم
فکر کردم این باید همان .وز سردي را که از پنجره می وزید حس کنمپشت سرم، میز طرف چپم و س

  .حسی باشد که پدرم در فضاي دور و برش دارد، که بدنش می داند کجا قرار گرفته

 ."حاال می توانی به نظافتت ادامه بدهی.خیلی خوب است.خوب است":گفت

 

ردم هر چه را می بینی می کشی و هر فکر می ک.تا کنون نقاشی را ندیده بودم که از ابتدا کشیده شود
نقاشی دختر نانوا را با قشري از رنگ خاکستري کم رنگ .به من آموخت.رنگی را می بینی به کار می بري

بعد سراسر بوم را با رنگ قهوه اي مایل به قرمز نشانه گذاري کرد تا جایی .به روي بوم سفید آغاز کرد
بعد از آن فکر کردم شروع .قرار می گرفتند، مشخص شود که دختر و میز و تنگ آب و پنجره و نقشه

صورت دختر، دامن آبی، نیم تنه ي زرد و سیاه، نقشه ي قهوه اي، .می کند به کشیدن آنچه که می بیند
سیاه براي دامن، اخرایی .در عوض لکه هایی از رنگ روي بوم گذاشت.لگن، پارچ نقره اي و دیوار سفید

رنگ ها .ي دیوار، قرمز براي لگن و پارچ درون آن و خاکستري براي دیواربراي نیم تنه و نقشه ي رو
مدت طوالنی را صرف این رنگ هاي به قول من عوضی .هیچ کدام رنگ خود آن چیز نبود.عوضی بودند

  .کرد

با وجود این روز بعد که .بعضی از وقت ها دخترك می آمد و ساعت هاي متمادي سر جایش می ایستاد
فقط سطوحی رنگی بودند که هر چه .می کردم هیچ چیز به آن اضافه یا از آن کم نشده بود به نقاشی نگاه

می دانستم هر لکه ي رنگ قرار است به چی .بیشتر در آنها دقت می کردم، چیزي را نشان نمی دادند



یکی از .چون هر روز خود آن اشیا را گردگیري می کردم و دیده بودم دخترك چه می پوشد.تبدیل شود
  .روزها که داشت نیم تنه ي زرد و سیاه کاترینا را در تاالر بزرگ به تن می کرد پنهانی سرك کشیدم

یک روز سرخود یک رنگ آبی هم .هر روزصبح با اکراه رنگ هایی را که خواسته بود برایش می چیدم
هایی را که فقط رنگ .گریت، آبی آسمانی نمی خواهم":دومین بار که رنگ ها را چیدم گفت.اضافه کردم

  .عصبانی بود"چرا آن را گذاشتی در حالی که من نگفته بودم؟.خواسته بودم بگذار

فکر کردم دخترك دامن آبی پوشیده است و ممکن "نفس عمیقی کشیدم"...فقط.عذر می خواهم قربان"
  ."است شما به آن نیاز داشته باشید به جاي آنکه سیاه بکشیدش

  ."هر وقت آماده شدم خودم می گویم"

دلم نمی .قفسه ي سینه ام درد گرفت.اطاعت کردم و به روغن زدن صندلی هاي سرشیردار ادامه دادم
  .خواست از دست من عصبانی بشود

  .پنجره میانی را باز کرد و اتاق از هواي سرد پر شد

  ."گریت بیا اینجا"

  .پارچه را گذاشتم و به طرفش رفتم

  ."از پنجره به بیرون نگاه کن "

  .ابرها پشت گلدسته ي کلیساي نو ناپدید می شدند.هواي پر نسیمی بود.کردمنگاه 

  "آن ابرها چه رنگی هستند؟"

  ."سفیدند قربان"

  "واقعا؟"کمی ابروهایش را باال برد

  ."شاید می خواهد برف ببارد.و خاکستري"نگاهشان کردم

  ."به سبزي هایت فکر کن.دقت کن گریت، باید بهتر از این از عهده برآیی"



  "سبزي هایم قربان؟"

  .دندان هایم را بهم فشردم.داشتم عصبی اش می کردم.کمی سرش را عقب برد

هر دو یک نوع سفید .به یاد بیاور که چطور سفیدها را از هم جدا می کردي، شلغم ها و پیازهایت را"
  "اند؟

  ."سفید شلغم سبز دارد و سفید پیاز زردي.نه"ناگهان متوجه شدم

  "گو ببینم چه رنگ هایی در ابرها می بینی؟حاال ب.دقیقا"

کمی هم سبز .قدري آبی در آنها است و زرد هم هست":پس از چند لحظه نگاه دقیق به آنها گفتم
تمام عمرم به ابرها نگریسته بودم .چنان هیجان زده شده بودم که با دستم به ابرها اشاره می کردم."دارد

  .آنها را می دیدمولی گویی در آن لحظه براي نخستین بار 

حاال فهمیدي چرا هنوز به رنگ آبی .متوجه می شوي که سفید خالص در ابرها کم است"لبخندي زد
  "احتیاج ندارم؟

  .حس می کردم کمابیش می دانم.واقعا نمی فهمیدم ولی مایل به اعترافش نبودم."بله قربان"

روي دامن دختر آبی .دستگیرم شدسرانجام وقتی رنگ ها را روي رنگ هاي عوضی افزود تازه منظورش 
بخش هاي نزدیک .کم رنگی نقاشی کرد و آبی ایی شد که از ال به الي آن تکه هاي سیاه دیده می شد

به سطح دیوار زرد اخرایی .تر به میز و در سایه ي آن پر رنگ تر بود و نزدیک تر به پنجره روشن تر
بعدها .یوار روشن شد ولی نه دیواري سفیدد.افزود که کمی خاکستري از وراي آن به چشم می خورد

  .کشف کردم وقتی نور بهدیوار می تابد دیگر سفید نیست بلکه رنگ هاي گوناگون است

رنگ هاي قالیچه ي روي .زرد شدند بعد قهوه اي و بعد سبز و آبی.لگن و پارچ از همه پیچیده تر بودند
کردند همه چیز را به جزء رنگ نقره اي میز و نیم تنه دخترك وپارچه آبی روي صندلی منعکس می 

  .پارچ و لگن: با وجود این به نظر همان چیزي می رسیدند که بودند.خودشان

  .از آن پس نمی توانستم از نگاه کردن به چیزها خودداري کنم



یکی از صبح ها مرا .وقتی از من خواست در تهیه رنگ ها کمکش کنم، پنهان کردن موضوع سخت تر شد
هرگز پایم .ه باالخانه اي که باالي انباري کنار کارگاه بود برد که با نردبانی به آن می رسیدیمبا خودش ب

اتاقک کوچکی بود با سقفی مایل و پنجره اي که نور می تاباند و منظره ي کلیساي .را آنجا نگذاشته بودم
گی که وسطش فضایی چیز زیادي در باالخانه نبود فقط قفسه اي کوچک و میزي سن.نو از آن پیدا بود

یک بار .گود وجود داشت و در آن سنگی به شکل تخم مرغ قرار گرفته بود که یک طرفش قطع شده بود
چند لگنچه، چند بشقاب .چند تکه ظرف هم آن دور و بر بود.در کارخانه ي پدرم چنین میزي دیده بودم

  .تو گود سفالی و انبرکی در کنار بخاري کوچک و دیواري

آنگاه یکی از کشوهاي قفسه را باز کرد و ."دلم می خواهد در اینجا برایم چیزهایی را بساییگریت، ":گفت
این یک تکه عاج است که در آتش سیاه "لوله ي سیاهی به اندازه ي انگشت کوچک دستم بیرون آورد

  ."براي ساختن رنگ سیاه.شده

ان می داد و بعد سنگ تخم عاج را در قسمت گود میز انداخت و مایعی روي آن ریخت که بوي حیو
مرغی شکل را برداشت، به آن می گفت سنگ آسیاب و نشانم داد که چگونه آن را در دستم بگیرم و 

پس از چند لحظه آن را به .چطور به میز تکیه دهم و از فشار وزنم براي خرد کردن آن عاج استفاده کنم
حاال تو ":تکه دیگري عاج در آورد و گفت خمیر سیاه را در ظرفی سفالی ریخت و.خمیر نرمی تبدیل کرد

  ."امتحان کن

  .سنگ آسیاب را بر داشتم و کوشیدم حرکات او را وقتی روي میز یله شده بود، تقلید کنم

از هل تماس دستش سنگ آسیاب را .دستش را روي دستم گذاشت."دستت اینطور باید بگردد.نه"
از کنارش پریدم و عقب و دوال شدم که آن را بر .انداختم که از روي میز قل خورد و افتاد روي زمین

  .و سنگ آسیاب را در کاسه ي میز گذاشتم "معذرت می خواهم قربان":زیرلبی گفتم.دارم

از شانه ات .حاال درست شد.دستت را کمی باال ببر":دیگر سعی نکرد مرا لمس کند، در عوض فرمان داد
  ."براي چرخاندن مچت استفاده کن

چون هم ناکارآمد بودم و هم از تماس دستش دگرگون .مدت زمان طوالنی تري وقت بردکوبید عاج من 
دست کم .به عالوه از او کوچک تر بودم و به حرکاتی که باید انجام می دادم عادت نداشتم.شده بودم

  .بازوانم از شدت فشردن رخت فراوان نیرومند بود



  ."ترش کنکمی نرم ":وقتی محتواي کاسه را بررسی می کرد، گفت

بعد وادارم کرد خمیر را بین انگشتانم امتحان کنم تا بدانم .کمی دیگر ساییدم تا اینکه مطابق میلش شد
فردا یادت می دهم که "سپس تکه هاي عاج بیشتري روي میز گذاشت.نرمی آن چه حدي باید باشد
  ."از ساییدن استخوان آسان تر است.چگونه سفیدآب شیخ را بسابی

  .ره ماندمبه عاج ها خی

چی شده گریت؟از چند تکه استخوان که نمی ترسی، می ترسی؟با شانه هاي عاجی که براي جمع کردن "
  ."موهایت به سرت می زنی فرقی ندارد

  .موهایم را با دست مرتب می کردم.هرگز وسعم نمی رسید که از چنین شانه اي استفاده کنم

  ."قربان مسئله این نیست"

هیچ کس جزء .ن خواسته بود، توانسته بودم ال به الي بقیه کارهایم انجام بدهمتا کنون هر کاري از م
نمی توانستم در حین نظافت کارگاه انجامش .کورنلیا مشکوك نشده بود اما ساییدن رنگ وقت می برد

بدهم و قادر هم نبودم براي دیگران توضیح دهم به چه دلیل باید گاهی در باالخانه ي کارگاه وقت 
  .و از انجام کارهاي دیگرم سر باز زنم صرف کنم

  ."ساییدن این ها وقت می برد قربان":با فالکت گفتم

  ."وقتی یاد گرفتی و عادت کردي به اندازه امروز وقت نمی برد"

او اربابم بود ولی از خشم زنان طبقه ي .دلم نمی خواست از فرمانش سرپیچی کنم یا باز خواستش کنم
  .پایین می ترسیدم

  .کلماتم تو خالی بود."باید بروم قصابی و بعد اتو بزنم قربان براي خانمحاال "

  "قصابی؟"اخم هایش را درهم کرد.از جایش تکان نخورد

باید اطالع داشته باشند که .خانم حتما باز خواست می کنند که چرا وظایفم را انجام نداده ام.بله قربان"
  ."ه کارگاه بیایمبی دلیل نمی توانم ب.اینجا به شما کمک می کنم



وقتی صداي آن خاموش شد، زیرلب .ناقوس کلیساي نو هفت بار نواخت.سکوتی طوالنی بر قرار شد
به .چند تکه عاج را برداشت و گذاشت سرجایشان."بگذار درباره اش فکر کنم.آهان که اینطور":گفت

من باید بروم .ی گیردوقت زیادي نم.حاال این ها را تمام کن":آنچه روي میز بود اشاره کرد و گفت
  ."وقتی کارت تمام شد، بگذارش همین جا باشد.بیرون

منتظر .در آن صورت انجام کارهایش برایم آسان تر بود.می بایست با کاترینا در مورد کارم صحبت کند
 .ماندم اما حرفی به کاترینا نزد

 
 

ز زمان تولد فرانسیکوس، دایه ا.راه حل مشکل ساییدن رنگ ها به نحو غیر منتظره اي از سوي تانکه آمد
نیمه شب اگر نوزاد بیدار می شد، می توانست به سرعت خودش را .با تانکه در اتاق تصلیب می خوابید

هر چند کاترینا به بچه شیر نمی داد ولی اصرار داشت .به تاالر بزرگ برساند و شیرش بدهد
رعادي بود ولی وقتی کاترینا را بهتر به نظر من ترتیبی غی.فرانسیسکوس در ننویی کنار تختش بخوابد

  .شناختم، فهمیدم که بیشتر می خواهد تظاهر به انجام وظایف مادري کند تا انجام آنها

شکایت می کرد که دایه مرتب بلند می شود تا به نوزاد برسد و .تانکه هم از هم اتاقی با دایه ناراضی بود
چه گوش می دادند و چه نمی .همه می گفتشکایتش را به .وقتی هم که خواب است خرخر می کند

ماریا تینز توضیح داد که .کارهاي تانکه عقب می افتاد و علت آن را کم خوابی شبانه می دانست.دادند
اغلب نگاه هاي خشمگینی به من می .کار دیگري نمی توانند بکنند ولی تانکه به غرولندش ادامه داد

می گرفتند، تانکه در زیر زمینی که من می خوابیدم، می پیش از آمدن من به خانه هر بار دایه .کرد
با .حتی یک شب به کاترینا متوسل شد.چنان رفتار می کرد که گویی خرخر دایه تقصیر من است.خوابید

شنگول و سرحال .وجود سردي هوا کاترینا مشغول آماده کردن خود براي رفتن به منزل وان روي ون بود
یک یقه ي پهن روي شنلش .یدن شنل زرد همیشه حالش را خوب می کردآویختن مرواریدها و پوش.بود

وقتی .انداخته بود که شانه هایش را بپوشاند و شنل را از غبار پودري که به صورتش می زد، حفظ کند
آینه اي باال گرفته بود و نتیجه را در آن می .تانکه بدبختی هایش را شرح داد به پودر زدنش ادامه داد

هر وقت حالش خوب بود خیلی زیبا به نظر .یش را با روبان هایی بافته و آرایش داده بودموها.نگریست
  .ترکیب موي طالیی و چشمان قهوه اي روشنش جلوه ي خاصی به او می بخشید.می رسید



به دایه نیاز .بس کن دیگر":سرانجام فرچه ي پودرش را به سوي تانکه تکان داد و با خنده اي گفت
در اتاق دخترها هم جا نیست ولی در اتاق تو هست، پس باید همان جا .زدیک من بخوابدداریم و باید ن

  "چرا انقدر مزاحم من می شوي؟.کاري نمی شود کرد.بخوابد

  ."راه چاره اي وجود دارد"صدایش آمد

در آستانه ي .بی اختیار گوشم را تیز کردم.داشتم در قفسه دنبال پیشبندي براي لیزبت می گشتم
  .به ندرت به مسایل خانگی عالقه نشان می داد.کاترینا با شگفتی به همسرش خیره شد.ده بوددرایستا

  ."تختی در باالخانه ي انبار بگذارید و کسی آنجا بخوابد مثال گریت"

  "گریت؟در باالخانه؟آخر چرا؟":کاترینا فریاد زد

  ."دلش می خواهدتانکه هم می تواند در زیر زمین بخوابد که خیلی ":به آرامی جواب داد

ظاهرا با این راه حل موافق نبود اما علتش را هم نمی .کاترینا با گیجی حرفش را قطع کرد"...ولی آخر"
  .دانست

  .نگاهی به من کرد."خیلی کمک می کند.اوه بله خانم":تانکه پرید وسط و گفت

م کاترینا موردي سرانجا.هر چند همه چیز مرتب بود.خودم را سرگرم منظم کردم لباس دخترها کردم
  "پس تکلیف کلید کارگاه چه می شود؟"براي بحث یافت

من براي رسیدن به رختخوابم مجبور بودم .باالخانه فقط یک راه داشت، از طریق نردبان انبار جنب کارگاه
  .از میان کارگاه عبور کنم که شب ها درش را قفل می کردند

  ."کلفتما که نمی توانیم کلید را بدهیم دست یک دختر "

بعد صبح که بلند شد می .وقتی شب رفت بخوابد می توانی در کارگاه را قفل کنی.لزومی به کلید ندارد"
  ."تواند آنجا را نظافت کند تا اینکه تو بیایی و قفل در را باز کنی



متاسفانه این راه حل به مذاق .از تصور محبوس ماندن شب در اتاقم خوشم نمی آمد.دست از کار کشیدم
چه بسا تصور می کرد حبس کردن شبانه ي من، هم مرا در یک نقطه ساکن می کند .رینا خوش آمدکات

  .و هم از او دور نگه می دارد

فردا "رویش را به من و تانکه کرد.بیشتر تصمیم هایش را سریع می گرفت."خیلی خوب":باالخره گفت
  ."کار دایه تمام شود این موقتی است تا وقتی که.دو نفري یک تخت ببرید توي باالخانه

  .به خودم گفتم آره، همان اندازه موقتی است که رفتنم به قصابی و ماهی فروشی موقتی بود

  ."یک سر با من بیا به کارگاه":گفت

  .نگاه یک نقاش بود.اکنون این نحوه ي نگاه را می شناختم.نگاهش به کاترینا بود

  "من؟"کاترینا لبخندي به همسرش زد

فرچه ي پودرش را کناري گذاشت، دست برد تا یقه ي پهن روي شانه .اتفاق نادري بود دعوت به کارگاه
دستش را دراز کرد و دست کاترینا را .اش را که حاال غرق پودر شده بود را از دور گردن باز کند

  ."بگذار بماند"گرفت

ی با کاترینا از پله ها باال وقت.این پیشنهاد همان اندازه غیرعادي بود که پیشنهاد خوابیدن من در باالخانه
  .رفتند، من و تانکه نگاهی به هم رد و بدل کردیم

  .از روز بعد دختر نانوا وقت نشستن براي نقاشی، یقه ي پهن سفید را روي شانه اش می انداخت

وقتی از تانکه ي شاد و شنگول، جریان اسباب کشی خودش به زیر .ماریا تینز به آسانی گول نمی خورد
شما دو تا می توانید "من به باالخانه را شنید، اخم هایش را درهم برد و دود پیپش را بیرون دادزمین و 

که گریت پیش دایه بخوابد و تو در زیر زمین و "با پیپش به ما دو نفراشاره کرد"جایتان را عوض کنید
  ."موردي هم براي خوابیدن کسی در باالخانه وجود ندارد

  .مست تر از آن بود که منطق موجود در کالم خانمش را درك کندتانکه به علت پیروزیش سر 

  ."خانم جوان با این نکته موافقت کرده اند":من به سادگی گفتم



  .ماریا تینز از گوشه ي چشم نگاه طوالنی و پر نفوذي به من کرد

توانستم  می.خوابیدن در باالخانه انجام کارم را آسان تر کرد ولی هم چنان وقت کمی براي آن داشتم
زودتر از خواب بیدار شوم و دیرتر به رختخواب روم اما گاهی به قدري کار برایم ردیف می کرد که 

به عوض کاري که ظهر ها می کردم که .مجبور بودم بعضی از بعد از ظهر ها بهانه اي بیابم و بروم باال
نور کم آشپزخانه براي رفو معموال نشستن کنار آتش و دوخت و دوز بود، گله آغاز کردم که چشمم در 

هر .کردن نمی بیند و احتیاج به نور روشن باالخانه دارم یا می گفتم دلم درد می کند و باید دراز بکشم
  .بار چنین بهانه اي می آوردم ماریا تینز همان نگاه چپ چپ را به من می کرد و اظهاري نمی کرد

  .به دروغ گفتن عادت کردم

االخانه بخوابم، دیگر با خودم بود وظایفم را به گونه اي ردیف کنم تا بتوانم وقتی پیشنهاد کرد که در ب
هرگز زحمت آن را به خود نداد که برایم دروغی بگوید یا از .کارهایی را که از من خواسته بود انجام دهم

شت هر روز صبح دستوراتی به من می داد و توقع دا.من بپرسد وقت رسیدگی به کارهایش را دارم یا نه
  .صبح روز بعد آماده باشد

به تدریج .رنگ ها به تنهایی جبران کننده ي زحمت هایی بودند که براي پنهان کردن کارم می کشیدم
.... استخوان، سفیدآب شیخ، روناس، سرب و .عاشق ساییدن چیزهایی شده بودم که از داروخانه می آورد

آموختم هر چه .گ هاي روشن و ناب تبدیل کنممی دیدم پس از ساییدن چگونه می توانم آنها را به رن
روناس از دانه زمخت و بد رنگ به پودر قرمز پر رنگ و .بیشتر آنها را بسابم پر رنگ تر می شوند

ساختن آن و .روشنی تبدیل می شد و پس از ترکیب با روغن برزك رنگ درخشانی به دست می آمد
  .رنگ هاي دیگر به معجزه شبیه بود

از .تم مواد را چگونه بشویم تا آنها را از نا خالصی پاك کنم و رنگ اصلی را بیرون بیاورماز او نیز آموخ
گاهی تا سی بار، تا گچ، .تعداي صدف هاي پهن براي آب کشیدن و شستشوي رنگ ها استفاده می کردم

ها  کار وقت گیر و دشواري بود ولی دیدن درخشان شدن تدریجی رنگ.شن و یا مواد زاید را خارج کنم
  .با هر بار شستن و نزدیک شدنشان به آن چیزي که باید می شدند، ارضا کننده بود

سنگ الجورد به قدري گران بود و .تنها رنگی را که اجازه نمی داد برایش آماده کنم، آبی روشن بود
  .روش بیرون آوردن آبی خالص از سنگ الجورد چنان دشوار، که خودش آن را انجام می داد



من .گاهی شانه به شانه هم در اتاقک کوچک می ایستادیم. دور و برش عادت کرده بودم به پلکیدن
من هم .مرد آرامی بود.سفیدآب شیخ می سابیدم و او الجورد را می شست یا اخرا روي آتش می سوزاند

به خصوص وقتی نور از پنجره می تابید و اتاق را روشن می کرد آرامش خاصی بر قرار .حرفی نمی زدم
  .کارمان که تمام می شد با پارچ روي دست هاي هم آب می ریختیم و آنها را تمیز می شستیم.ی شدم

هر چند آتش کوچکی را براي داغ کردن روغن برزك و سوزاندن رنگ ها .هواي باالخانه بسیار سرد بود
ور بودم در غیر این صورت مجب.روشن می کرد ولی تا اجازه نمی داد، جرات نمی کردم آتش روشن کنم

براي کاترینا و ماریا تینز توضیح بدهم به چه دلیل ذغال سنگ و هیزم با این سرعت ناپدید می 
کنارم می ایستاد و می توانستم گرماي بدنش را .وقتی دور و برم می پلکید به سرما اهمیتی نمی دادم.شود

  .حس کنم

مشغول .تینز را از کارگاه شنیدم بعد از ظهري مشغول ساییدن قدري سفیدآب شیخ بودم که صداي ماریا
  .گهگاه صداي آه کشیدن دخترك نانوا را می شنیدم.کار روي نقاشی بود

  "دختر سردت نیست؟":ماریا تینز پرسید

  ."کمی.چرا":جواب بی حالش را شنیدم که گفت

  "چرا یک پا گرم کن ندارد؟"

  .صدایش به قدري آهسته بود که نشنیدم چه پاسخ داد

  ."نمی خواهیم که دوباره مریض شود.باشد توي نقاشی معلوم نمی شود اگر کنار پایش"

  .دوباره نشنیدم چه پاسخ داد

  ."می روم پیدایش کنم.باید تو باالخانه باشد چون دلش درد می کرد.گریت می تواند یکی برایش بیاورد"

نردبان گذاشتم او به تا پایم را روي اولین پله ي .براي زنی به سن و سال او سرعتش باور کردنی نبود
نمی توانستم خودم را از دست او نجات دهم و فرصتی براي پنهان .به باالخانه برگشتم.نیمه راه رسیده بود
وقتی ماریا تینز وارد باالخانه شد به سرعت ردیف منظم صدف هاي روي میز؛ پارچ .کردن چیزي نبود

  .بودم نگاه کردآب و پیشبند لکه شده از زردي سفیدآب شیخ را که پوشیده 



  ."پس این است کاري که می کردي؟حدس زده بودم"

  .نمی دانستم چه جوابی بدهم.سرم را انداختم پایین

  ."می دانی، ماها اینجا همه احمق نیستیم.دل درد، چشم درد"

  .اربابم است و کار براي اوست.آرزو داشتم بگویم از خودش بپرسید

  .ان که توضیحی بدهداو هم نیامد پایین نردب.ولی صدایش نزد

  "دختر چند وقت است به او کمک می کنی؟":آنگاه ماریا تینز گفت.سکوتی طوالنی بر قرار شد

  ."چند هفته اي می شود خانم"

  ."توجه کردم که این اواخر سرعت نقاشی اش بیشتر شده"

  .چهره ي ماریا تینز متفکر بود.سرم را بلند کردم

ش کن بیشتر کار کند و جایت اینجا محفوظ خواهد بود اما یک دختر جان کمک":با صدایی مالیم گفت
  ."کلمه از این کار به دخترم یا تانکه حرفی نزن

  ."چشم خانم"

بدو برو . داشتی سر من هم کاله می گذاشتی.آن هم دختري به زرنگی تو.باید می دانستم"پوزخندي زد
  ."یک پا گرم کن براي این دخترك بیچاره بیاور

خبري از صحنه ي تصلیب عیسی مسیح در پایین تختم نبود که .باالخانه خوشم می آمد از خوابید در
هیچ کس جزء .از منظره ي کلیساي نو وآرامش آنجا خوشم می آمد.هیچ نقاشیی آنجا نبود.مزاحمم شود

دخترها در اینجا آنطور که در زیر زمین سراغم می آمدند یا پنهانی .خودش قدم به آنجا نمی گذاشت
اینجا در خلوت باالي آن خانه ي پر سر و صدا احساس تنهایی .مم را می گشتند مزاحمم نمی شدندلواز

البته بهترین جنبه اش این بود که .درست مثل خودش.می کردم و می توانستم از فاصله نظاره گر باشم
ت بود، پتویی گاهی شب هاي دیر وقتی که خانه آرام و ساک.می توانستم وقت بیشتري در کارگاه بگذارانم

الي .در نور شمع به نقاشی در حال پیشرفت می نگریستم.به دور خودم می پیچیدم و به کارگاه می آمدم



گاهی در تاریکی روي یکی از صندلی هاي .کرکره را قدري باز می کردم تا کمی نور مهتاب به داخل بیاید
بی و قرمز روي میز می گذاشتم، سرشیرداري که کنار میز بود می نشستم بازویم را روي قالیچه ي آ

مجسم می کردم نیم تنه ي زرد وسیاه را پوشیده ام، مروارید را به گردن انداخته ام و لیوانی شراب در 
  .دست دارم و طرف دیگر میز مقابلش نشسته ام

کاترینا کلید .این که شب ها در را رویم قفل می کردند.فقط یک چیز ماندن در باالخانه آزارم می داد
البد احساس می کرد .کارگاه را از ماریا تینز پس گرفته بود و خودش قفل در را باز و بسته می کرد

معنی اش این بود که من به او و .از بودن من در باالخانه خوشنود نبود.قدرتش را بر من اعمال می کند
باید قبول .می کردم مکانی که اجازه ورود به آن را نداشت نزدیک تر بودم و آزادانه براي خودم حرکت

  .چنین امري براي زنی چون او دشوار می بود

تا مدتی قادر بودم بعد از ظهرها در بروم و برایش رنگ بسابم و .این ترتیب کار تا مدتی موثر واقع شد
فرانسیسکوس هنوز جا نیافتاده بود و بیشتر شب ها بیدارش می .کاترینا اغلب این موقع خواب بود.بشویم

تانکه هم معموال کنار آتش خوابش می برد و من می .جه در طول روز احتیاج به خواب داشتدر نتی.کرد
دخترها با یوهانس سرگرم بودند، .توانستم از آشپزخانه خارج شوم بی آنکه لزومی به بهانه داشته باشم

یا اگر هم می شدند مار.راه رفتن و حرف زدن یادش می دادند و به ندرت متوجه غیبت من می شدند
تینز می گفت مرا فرستاده که چیزي را برایش از اتاقش بیاورم یا چیزي که می دوختم به نور روشن 

از هر چه بگذریم کودك بودند و غرق دنیاي خودشان، به دور از زندگی بزرگ .باالخانه نیاز داشت
نطور فکر می دست کم من ای.ترهاي دور و برشان مگر در مواقعی که مستقیما به خودشان مربوط می شد

   .کردم

به سرعت دست هایم .بعد از ظهري مشغول ساییدن سفیدآب شیخ بودم که کورنلیا مرا از پایین صدا زد
را پاك کردم، پیشبندي که مخصوص باالخانه و کار آنجا بود را باز کردم و پیشبند همیشگی ام را بستم 

  .ب چاله اي ایستاده و االن است بپرد میان آنانگار لب آ.دم کارگاه ایستاده بود.و از نردبان آمدم پایین

  "چه خبر شده؟":به تندي پرسیدم

  ."تانکه کارت دارد"



تو اول برو .گریت ممکن است کمکم کنی"در آنجا مکث کرد.پشتش را کرد و به طرف لبه ي پلکان رفت
  ."اگر بیفتم می توانی مرا بگیري.این پله ها بلند است و ممکن است من سر بخورم.پایین

یا شاید .دلم برایش سوخت.از او بعید بود بترسد حتی روي پله هایی که چندان از آن استفاده نمی کرد
از پله ها پایین رفتم بعد برگشتم و دستم را .هم براي اینکه به او تندي کرده بودم احساس گناه می کردم

  ."حاال تو بیا":دراز کردم و گفتم

یک دست .ناگهان به سرعت از نرده ها سر خورد پایین.یستاده بودکورنلیا دست در جیب باالي پله ها ا
وقتی به نیمه راه رسید دستش را از نرده برداشت و چنان پرید .به نرده ي پله و دست دیگر مشت شده

وقتی تعادلش را روي زمین .ضربه ي دردناکی بود.پایین که به شدت خورد به من و رفت توي شکمم
  .ي نیمه بسته و سرش که به عقب متمایل شده بود زد زیر خندهحفظ کرد با چشمان قهوه ا

  ."اي دختر بد":از نرمش خود پشیمان شدم و زیرلب گفتم

  .تانکه یوهانس به بغل در آشپزخانه بود

  ."کورنلیا گفت با من کار داري"

آن دست نمی دانم چرا نمی گذارد به .یکی از یقه هایش را پاره کرده و می خواهد برایش بدوزي.آره"
  ."می داند من بهتر از همه یقه می دوزم.بزنم

  "چی شده؟زخمی شدي؟"یقه را که به دستم می داد، چشمش به پیشبندم افتاد

خط موربی از گرد قرمز روي پیشبندم و قسمت شکمم دیده می شد، مانند خط هاي روي .نگاه کردم
  .لحظه اي به یاد پیشبند پیتر پدر و پسر افتادم.شیشه

  "چطوري آمده اینجا؟.مثل پورد می ماند.این که خون نیست"م شد تا دقیق تر نگاه کندتانکه خ

صداي ریزخند پر تمسخر را از .آن را چند هفته پیش ساییده بودم.روناس.نگاهی به خط قرمز کردم
با تامل من سوء ظن تانکه هم افزایش .کورنلیا مدت ها براي این شیطنت نقشه کشیده بود.راهرو شنیدم

  .فتیا



به هر حال برایش مدل شده بود و می دانست چه .لحنش توبیخ آمیز بود"رفتی سراغ چیزهاي ارباب؟"
  .چیزهایی در کارگاه وجود دارد

اگر از کورنلیا چغولی می کردم تحقیر آمیز می شد و در عین حال .جلوي زبانم را گرفتم"...نه چیز است"
  .ول چه کاري بودممانع نبود که تانکه کشف کند در باالخانه مشغ

  ."بهتر است خانم جوان این را ببیند":سرانجام با قاطعیت گفت

  ."نه":به سرعت گفتم

پیشبندت را در بیاور تا ببرم به خانم جوان "تانکه با بچه ي خواب در بغل به زحمت خود را بلند کرد
  ."نشان بدهم

بدانی مزاحم کاترینا نمی شوي و در  تانکه اگر صالح کارت را":نگاهم را در چشمانش خیره کردم و گفتم
  ."آن هم تنها و نه در مقابل دخترها.عوض با ماریا تینز صحبت می کنی

دلم نمی خواست آنطور تلخ .این لحن آمرانه کلماتم بود که بیشترین صدمه را به رابطه ي تانکه با من زد
بادا به کاترینا بگوید ولی او به سادگی در آن لحظه مستاصل بودم که جلویش را بگیرم که م.حرف بزنم

تانکه .دست کم کلماتم تاثیرش را گذاشت.هرگز مرا بابت این رفتار نبخشید که گویی زیردست من است
نگاه سخت و خشمگینی به من کرد که در پس آن بال تکلیفی و نیز نیاز به چغلی به خانم عزیز خودش 

  .حرفم مردد مانده بودبین میل به تنبیه من و نیز گوش نکردن به .موج می زد

  ."با خانم خودت حرف بزن ولی تنها و بدون حضور کسی":به آرامی گفتم

بچه را .غریزه تانکه پیروز شد.هر چند پشتم به در بود اما صداي دور شدن کورنلیا را از کنار آن شنیدم
پایم خط قرمز را  پیش از نشستم و گذاشتم یوهانس روي.به دستم داد و رفت که ماریا تینز را پپیدا کند

دست هایم را دور بچه .هم چنان لکه اي بر جا گذاشت.با کهنه اي پاك کردم و آن را در آتش انداختم
  .حلقه کردم و در انتظار سرنوشتم به انتظار نشستم

هرگز نفهمیدم ماریا تینز به تانکه چه گفت یا چگونه او را تطمیع کرد و چه قولی به او داد که سکوت 
تانکه درباره ي کارم در باالخانه نه به کاترینا و نه به دخترها و نه حتی به .بود موثر افتاد هر چه.کند



مرا با ماهی اي که .به عمد چنین می کرد نه به اختیار.خودم حرفی نزد اما رفتارش با من سخت تر شد
خواسته خودش دستور داده بود به ماهی فروشی پس می فرستاد و قسم می خورد که فالن چیز را 

وقت آشپزي با دست و پا چلفتی بیشتري کار می کرد که در نتیجه روغن بیشتري روي پیشبندش .است
می ریخت تا من مجبور شوم آن را مدت بیشتري در آب بخیسانم و چنگ بزنم تا لکه ي روغن بر 

زمین ها دیگر منبع آب آشپزخانه را پر نمی کرد و .سطل ها را می گذاشت که من خالی کنم.طرف شود
می نشست و با غیظ تماشایم می کرد که زمین آشپزخانه را می شویم و حاضر نمی شد .را نمی شست

پاهایش را بلند کند که من مجبور شوم دور پایش را تمیز کنم و بعدا که بلند می شد ببینم زیر پایش دو 
اگون، رفتاري می کرد که در خانه اي پر افراد گون.دیگر در کالمش محبت نبود.لکه روغن برجاي مانده

در نتیجه جرات نمی کردم چیزهاي خوشمزه اي از آشپزخانه کش بروم تا .حس کنم تک و تنها هستم
به پدر و مادرم هم بروز ندادم که زندگیم در اوده النگن دیک چقدر سخت شده .پدرم را سر حال بیاورم

ي چیز هاي خوش آنجا هم نمی توانستم حرفی درباره .و باید چه ترفند هایی به کار ببرم که بیرونم نکنند
رنگ هایی که می ساختم، شب هایی که تنها در کارگاه می نشستم، لحظاتی که دوشادوش او می .بزنم

  .فقط درباره نقاشیش برایشان حرف می زدم.ایستادم و کار می کردیم و از حضورش گرم می شدم

در امتداد کورن مارکت به سوي داروخانه می یک صبح ماه آوریل که سرانجام سرما شکسته شده بود 
پیشبند تمیزي پوشیده بود و بسته اي در دست .رفتم که پیتر پسر کنارم ظاهر شد و سالم کرد

همان مسیري را می رفت که من می .گفت باید آن را به خانه اي در انتهاي کورن مارکت برساند.داشت
در طول .کان دادم، حس کردم نمی توانم بگویم نهسري ت.پرسید می تواند همراهم بیاید یا نه.رفتم

همیشه پاسخ دادن به نگاهش برایم .زمستان هفته اي یکی دو بار در بازار گوشت فروشان دیده بودمش
  .توجهش نگرانم کرده بود.چشمانش مانند سوزنی پوستم را سوراخ می کرد.سخت بود

  ."کار می کشند خیلی ازت.چشمانت هم قرمز است.خسته به نظر می رسی":گفت

اربابم به قدري استخوان براي خرد کردن داده بود که سحر بر .بدون تردید خیلی ازم کار می کشیدند
می خاستم تا بتوانم کار را تمام کنم و شب گذاشته تانکه وادارم کرد دو بار کف آشپزخانه را بشویم 

  .چون یک ماهیتابه روغن را کف زمین خالی کرده بود



آخر تانکه با من لج شده و کار بیشتري از گرده ام ":این بود که گفتم.ربابم را مقصر بدانمنمی خواستم ا
این راگفتم که تصور نکند دارم شکایت ."البته هوا هم گرم شده و مشغول خانه تکانی هستیم.می کشد

  .تانکه را می کنم

  ."تانکه موجودي عوضی است ولی باوفا است":گفت

  ."نسبت به ماریا تینز"

  "یادت می آید چطور از کاترینا در مقابل برادر دیوانه اش دفاع کرد؟.به خانواده هم همین طور"

  ."منظورت را نمی فهمم"سرم را تکان دادم

ولی تو اهل  !آهان.چند روز تمام در بازار گوشت فروش ها درباره اش حرف میزدند"پیتر متعجب شد
می داري اما به شایعات گوش نمی دهی و شایعه  غیبت کردن نیستی؟مگر نه؟چشم و گوشت را باز نگه

مرا که می بینی تمام روز از پیرزن هایی که توي صف گوشت ایستاده "لحنش موافق بود."هم نمی سازي
  ."بعضی از این شایعات هم در ذهن می مانند.کاریش نمی شود کرد.اند شایعه می شنوم

  "تانکه چه کرده بود؟":علی رغم میل خودم پرسیدم

  "وقتی خانمت سر بچه ما قبل آخرش حامله بود، اسمش چیست؟"ر لبخندي زدپیت

  ."مثل پدرش.یوهانس"

یک روز برادر کاترینا به .مثل پدرش.آره"لبخند پیتر مانند لکه ابري که آفتاب را بپوشاند کم رنگ شد
آن هم وسط ماه هاي آخر حاملگی کاترینا بود، شروع می کند به کتک زدن او، .اوده النگن دیک آمد

  ."خیابان

  "چرا؟"

می دانی که .پدرش هم همین طور بوده.همیشه آدم خشنی بوده.می گویند عقلش پاره سنگ بر می دارد"
  ."او هم ماریا تینز را کتک می زده.پدرش و ماریا تینز سال ها پیش از هم جدا شدند



که کسی روي ماریا تینز  هرگز نمی توانستم تصور کنم"ماریا تینز را کتک می زده؟":با حیرت گفتم
  .دست بلند کند

شروع کرد به زدن او، ظاهرا تانکه آمده وسط تا خانمش را حفظ  -برادر کاترینا-خالصه وقتی ویلم "
  ."حتی چند مشت محکم هم به برادرش زده.کند

حتما .اردامکان ند.با خودم گفتم وقتی این اتفاق افتاده، اربابم کجا بوده؟نمی توانسته در کارگاهش بماند
  .بیرون از خانه بوده، در اتحادیه یا منزل وان لیوون هوك و یا در قهوه خانه ي مادرش

اجازه ندارد از .باالخره پارسال ماریا تینز و کاترینا موفق شدند ویلم را محبوس کنند":پیتر ادامه داد
واقعا چیزي .را ندیده ايبه همین دلیل است که تا کنون تو او .آنجایی که نگاهش می دارند بیرون بیاید

  "در این باره نشنیده بودي؟مگر توي آن خانه کسی حرف نمی زند؟

  ."به من که حرفی نمی زنند"

بعد به یاد تمام مواقعی افتادم که ماریا تینز و کاترینا در اتاق تصلیب با همدیگر پچ پچ می کردند وبه 
  ."وش نمی ایستمپشت در اتاق هم گ"محض ورود من از صحبت باز می ایستادند

  ."البته که نمی ایستی"

مثل همه، او هم تصور می کرد من .گویی لطیفه اي تعریف کرده ام.پیتر دوباره لبخند به لب آورده بود
خیلی برداشته هاي دیگر هم درباره ي کلفت ها بود .هم مثل بقیه کلفت ها پشت در اتاق گوش می ایستم

  .که مردم به من هم نسبت می دادند

مخصوصا با .باورم نمی شد تانکه می تواند تا این اندازه وفادار و شجاع باشد.راه را سکوت کردم بقیه
یا اینکه کاترینا چنین ضربه اي را تحمل کرده باشد یا ماریا تینز .حرف هایی که پشت سر کاترینا می زد

زند ولی سعی کردم برادرم را مجسم کنم که در خیابان مرا کتک می .صاحب چنین پسري باشد
وقتی جلوي داروخانه مرا ترك کرد .متوجه اغتشاش ذهنی من شده بود.پیتر هم دیگر حرفی نزد.نتوانستم

مجبور شدم لحظاتی را بایستم و به آب سبز تیره ي .به سادگی دستی به بازویم زد و به راهش ادامه داد
  .انه را باز کنمکانال نگاه کنم تا موفق شوم این افکار را از سرم بزدایم و در داروخ



  .از تجسم چاقویی که کف آشپزخانه مادرم می چرخید، بدنم به لرزه افتاد

ظاهرا بعد از ورود من و پدر و مادرم به درون خریده بود .روز یک شنبه اي پیتر پسر به کلیساي ما آمد
کردیم چون تا بعد از پایان مراسم و وقتی که بیرون ایستاده بودیم و با همسایه ها صحبت می 

وقتی چشمم به او افتاد به تندي نفسم را در سینه حبس .کناري ایستاده بود و مرا می پایید.ندیدمش
از بعد از اشتغال به کار در پاپتیست .پیشتر مطمئن نبودم.با خودم گفتم دست کم پروتستان است.کردم

  .کورنر نسبت به خیلی از چیزها مطمئن نبودم

  "کیست؟"دمادرم مسیر نگاهم را دنبال کر

  ."پسر قصاب"

  ."برو بیاورش پیش ما":زیرلب گفت.نگاهی از کنجکاوي و ترس به من کرد

  .می دانستم باید مودب تر باشم"براي چی آمدي اینجا؟":پرسیدم.اطاعت کردم و به طرف پیتر رفتم

  "سالم گریت، حرف دلخوش کننده اي برایم نداري؟"لبخند زد

  "براي چی امدي اینجا؟"

ممکن .اسم مذهبی همه ي کلیسا هاي دلفت می روم تا ببینم از کدام بیشتر خوشم می آیدمن به مر"
شوخی و با مزگی در من کارگر .وقتی حالت چهره ام را دید لحنش را تغییر داد."است مدتی طول بکشد

  "آمدم تو و پدر و مادرت را ببینم"نمیشد

  ."ح می دادم که نمی آمديترجی":به آرامی گفتم.چنان داغ شدم که گویی تب کرده ام

  "براي چی؟"

  ."من فقط هفده سال دارم و به این چیزها فکر نمی کنم"

  ."عجله اي نیست":پیتر گفت

به یاد .تمیز بودند ولی هنوز آثاري از خون ال به الي ناخن هایش دیده میشد.به دست هایش نگاه کردم
لرزه .می داد چگونه استخوان را خرد کنمدست استادم روي دست خودم افتادم در حالی که به من نشان 



مرد خوش قیافه اي بود، حتی .مردم نگاهمان می کردند چون او در آن کلیسا غریبه بود.اي بر بدنم افتاد
با موهاي طالیی بلند مجعد، چشمان آبی روشن و لبخند همیشه بر .من هم متوجه این نکته بودم

  .خود جلب کنندچند زن جوان می کوشیدند توجه او را به .لبش

  "مرا به پدر و مادرت معرفی می کنی؟"

پیتر براي مادرم سري تکان داد و دست پدرم را در دستش فشرد که .با اکراه او را به طرف آن ها بردم
از زمانی که چشمانش را از دست داده بود از مالقات بیگانگان شرمش می آمد و .پدر قدمی عقب رفت

در حالی که مادرم مشغول معرفی پیتر به یکی از .ه به من اظهار عالقه کندتا کنون مردي را ندیده بود ک
  ."مرا از دست نخواهید داد.پدر وحشت نکنید"همسایه ها بود، آهسته زیر گوشش زمزمه کردم

  ."ما تو را از دست دادیم، از لحظه اي که خدمتکار شدي ترا از دست دادیم"

  .در چشمانم حلقه زده بود ببیند خوشحال شدم که نمی تواند اشک هایی را که

پیتر پسر هر هفته به کلیساي ما نمی آمد ولی به اندازه کافی سر می زد، به طوري که هر یک شنبه که 
روي نیمکت هایمان می نشستیم من عصبی تر میشدم و دامنم را از حد معمول بیشتر صاف و صوف می 

یک شنبه سرش را این ور و آن ور می چرخاند و پدرم هر .کردم و لب هایم را بیشتر به هم می فشردم
  ."نه، نیامده"یا  "بله امده"می گذاشتم مادرم جوابش را بدهد"آمده؟این جا است؟":می پرسید

اوایل از حضورش .پیتر همیشه پیش از سالم و احوال پرسی با من با پدر و مادرم خوش و بش می کرد
اسخ هاي عوضی آن ها و سکوت هاي طوالنی شان به معذب می شدند با وجود این پبتر بی توجه به پ

می دانست با مردم چگونه باید رفتار کند به خصوص که هر روز .راحتی باب گفت و گو را باز می کرد
پس از چند یک شنبه پدر و مادرم به او عادت .در غرفه ي پدرش با آن همه مردم رو به رو میشد

یتر زده بود خندید چنان خودش حیرت کرد که بالفاصله نخستین باري که پدرم به حرفی که پ.کردند
همیشه .اخم هایش را در هم برد تا این که پیتر چیز دیگري گفت که دوباره او را به خنده انداخت

لحظاتی پیش می آمد که بعد از گفت و گو با او پدر و مادرم عقب می کشیدند و ما را تنها می 
بعد .چند بار اول چنین اتفاقی نیفتاد.که خود آن ها تصمیم بگیرند پیتر با ظرافت اجازه می داد.گذاشتند

  ."بیا برویم با کشیش صحبت کنیم":یک یک شنبه اي مادرم به عمد دست پدرم را کشید و گفت



تا این که من نیز به حضور تنهاي او در مقابل .تا چند یک شنبه خود من هم از آن لحظه وحشت داشتم
پیتر گاهی با مالیمت سر به سرم می گذاشت ولی معموال می پرسید .دت کردمنگاه هاي کنجکاو مردم عا

که هفته ي گذشته چه کارها کرده ام یا از داستان هایی که در بازار گوشت رخ داده بود یا از حراج دام 
وقنی سکوت می کردم یا تلخ می شدم و یا طردش می کردم، صبوري می .ها برایم تعریف می کرد

هیچ وقت برایش نگفت با رنگ ها کار می .اره ي اربابم چیزي از من نمی پرسیدهرگز درب.کرد
زمانی که باید به پیتر گوش می .در آن یک شنبه ها حسابی مغشوش بودم.خوشحال بودم نمی پرسد.کنم

   .سپردم به فکر اربابم بودم

مادرم پیش از آن که یک شنبه اي در ماه می که یک سالی از اشتغالم در اوده النگن دیک می گذاشت، 
لطفا یک شنبه ي بعد پس از پایان مراسم مذهبی ناهار به خانه ي ":من و پیتر را تنها بگذارد به او گفت

  ."ما بیا

  ."با کمال میل":من نفسم را حبس کردم ولی پیتر گفت

ه خانه بر وقتی سر انجام رفت و من و پدر و مادرم ب.بعد از این یک کلمه از حرف هایی را که زد نشنیدم
چرا به من نگفتید می خواهید دعوتش ":زیرلبی گفتم.گشتیم خیلی جلوي خودم را گرفتم که فریاد نکشم

  "کنید؟

  ."وقتش شده که دعوتش کنیم":مادرم از گوشه ي چشم نگاهی به من کرد و فقط گفت

م ولی شخصا در این مورد با مردي تجربه نداشت.اگر دعوتش نمی کردیم خوشایند نبود.حق داشت
اگر پیتر جدي بود پس پدر و مادرم هم می بایست با او جدي برخورد می .دیگران را دیده بودم

پدر و مادرم پول .در عین حال می دانستم آمدن او براي ناهار چقدر براي آن ها دشوار است.کردند
ست می آورد علی رغم دست مزد من و پولی که مادرم از ریسیدن پشم براي دیگران به د.اندکی داشتند

به سختی می توانستند شکم خودشان را سیر کنند چه رسد به شکم کسی دیگر، آن هم پسر یک قصاب 
از دست من کار زیادي براي آن ها بر نمی آمد به جزء کش رفتن چیزهایی از آشپزخانه ي تانکه، .را

د، آتش کمتر روشن آن هفته می بایست حودشان کمتر بخورن.کمی چوب، شاید چند پیاز و یا قدري نان
حرفی به من نزدند ولی حتما سیر .کنند تا بتوانند شکم پیتر را سیر کنند ولی بر آمدن او اصرار داشتند



زن یک قصاب و پدر و مادرش همیشه خوب می .کردن شکم خودمان را در آینده مجسم می کردند
  .تحمل گرسنگی االن نتیجه اش شکم هاي سیر آینده بود.خوردند

قتی آمدن پیتر نظمی پیدا کرد گوشت هایی برایشان هدیه می فرستاد که مادرم یک شنبه ها بعد ها و
از میزان کم گوشت .می پخت ولی عقلش رسید و اولین یک شنبه غذاي گوشتی براي پسر قصاب نپخت

در عوض آب گوشت ماهی درست کرد حتی مقداري میگو و .می توانست میزان فقر ما را تشخیص دهد
  .به آن افزوده بود که هرگز به من نگفت چگونه از عهده ي پرداخت آن ها بر آمده خرچنگ هم

مادرم تعدادي از بهترین کاشی هاي ساخت .خانه هر چند محقر ولی از نظافت و رسیدگی برق می زد
پدرم را که مجبور به فروششان نبود درآورد، برقشان انداخت و کنار دیوار ردیفشان کرد که پیتر وقتی 

مادرم خوشش آمد، سرخ .پیتر صمیمانه از دست پخت مادرم تعریف کرد.ا می خورد تماشایشان کندغذ
هر کدام را با .بعدا پیتر از پدرم درباره ي کاشی ها سواالتی کرد.شد و لبخندي زد و بیشتر برایش کشید

ره ي تمام پس از آن دربا.جزییات شرح می داد تا پدرم آن را به جا می آورد و پاسخش را می داد
  ."عکس خودش و برادرش است.قشنگ ترین این ها را گریت دارد":پدرم گفت.کاشی ها صحبت کردند

  ."دلم می خواهد آن را ببینم":پیتر زیرلبی گفت

به .سرم را انداختم پایین و متوجه ي دست هاي کبره بسته و ترك خورده ام شدم و بغضم را فرو دادم
  .اشی من چه کرده استآن ها نگفته بودم کورنلیا با ک

کنارش .هنگامی که پیتر عازم رفتن شد مادرم آهسته در گوشم گفت که او را تا سر خیابان همراهی کنم
راه افتادم و مطمئن بودم همسایه هایمان به ما خیره شده اند، هرچند در واقع روزي بارانی بود و کس 

معامله اي صورت گرفته و .یرون کرده اندحس می کردم مرا از خانه ب.زیادي در خیابان دیده نمی شد
با خودم فکر کردم دست کم مرد خوبی است هرچند دست هایش .مرا دو دستی تحویل این مرد داده اند

  .به آن تمیزي که باید باشد نیست

وقتی .دستش را پشتم گذاشته بود.نزدیک کانال ریت ولد کوچه تنگی بود که پیتر مرا به آن هدایت کرد
به دیوار تکیه دادم و اجازه دادم مرا .و بازي می کردیم، آگنس معموال این جا قایم میشدبچه بودیم 

پس از چند لحظه پیتر عقب رفت و دستش را به .نمی خواستم بگذارم بیش از حد گستاخی کند.ببوسد
  .سرم را دزدیدم.طرف سرم آورد



  "خیلی سرپوش هایت را دوست داري مگر نه؟":پرسید

به عالوه از آن گونه .نقدر پول ندارم که موهایم را آرایش کنم و بدون سرپوش بگردمآ":به تندي گفتم
لزومی نداشت که به او توضیح بدهم چه نوع زن هایی سر لخت بیرون می .جمله ام را تمام نکردم"...زن

  .آمدند

  ."ذارندچرا؟بیشتر زنها کمی از موهایشان را بیرون می گ.ولی سرپوشت تمام موهایت را می پوشاند"

  .پاسخی ندادم

 "موهایت چه رنگی است؟"

  "قهوه اي"

  "روشن یا تیره؟"

  ."تیره"

  .گویی با بچه اي بازي می کند.پیتر لبخندي زد

  "صاف است یا مجعد؟"

  "هردو.هیچ کدام"

  .گیج شده بودم

  "بلند یا کوتاه؟"

  ."تا زیر شانه هایم"مکثی کردم

  .دیگر مرا بوسید و بعد به سوي سبزه میدان به راه افتادهم چنان لبخندش را حفظ کرد، خم شد و بار 

علت مکثم این بود که نمی خواستم دروغ بگویم و در عین حال نمی خواستم بداند که موهایم بلند است 
گریتی که در کوچه ي خلوتی .وقتی سرم باز بود به نظر می رسید به گریت دیگري تعلق دارد.و سرکش



به همین دلیل موهایم را کامال پنهان .دي که چندان آرام و موقر و تمیز نبودمر.با مردي تنها می ایستد
  .می کردم تا از آن گریت دیگر اثري نباشد

کار نقاشی دختر نانوا را تمام کرد و این برایم هشداري بود چون دیگر از من نخواست برایش رنگ بسایم 
یرات زیادي در نقاشی نداد، شبیه کاري که با آخر کار هم تغی.دیگر به رنگ زیادي نیاز نداشت.یا بشویم

یکی از صندلی ها را از نقاشی حذف .تغییرات را در اوائل داده بود.نقاشی زن با گردنبند مروارید کرده بود
از این تغییرات چندان متعجب نمی شدم چون فرصت داشتم که .کرده بود و نقشه را جلوتر برده بود

دستگاه اتاقک تاریک .هر کاري می کرد نقاشی بهتر از آب در می آمد درباره اش فکر کنم و می دانستم
وقتی آن را کار .وان لیون هوك را دوباره امانت گرفت تا براي آخرین بار به صحنه ي نقاشی نگاه کند

هرچند هنوز نمی دانستم دستگاه چگونه عمل می .گذاشت به من هم اجازه داد از درون آن نگاه کنم
تصویر میناتوري و معکوس .ا که اتاقک درون خودش نقاشی می کرد، تحسین می کردمصحنه هایی ر.کند

رنگ اشیا معمولی قوي تر می شد، قالیچه ي روي میز قرمز پر رنگ تري می شد، .چیزهاي درون اتاق را
دم نمی فهمی.نقشه ي روي دیوار قهوه اي براقی بود مانند آن که لیوانی آبجو را در مقابل نور گرفته باشی

اتاقک چگونه به نقاشی کردن او کمک می کند ولی به تدریج شبیه ماریا تینز شده بودم اگر به بهتر شدن 
  .نقاشی کمک می کرد، سوالی نمی کردم

پنج ماه تمام را صرف نقاشی دخترك با پارچ .با وجود همه ي این ها سرعت نقاشیش بیشتر نشده بود
اریا تینز یاد آوریم کند که به سرعت کار او کمکی نکرده اغلب وحشت می کردم مبادا م.آب کرده بود

ماریا تینز می دانست آن زمستان درگیر .نگفت.بودم و بگوید که بساطم را جمع کنم و آنجا را ترك کنم
چه بسا انتظار داشت که در تابستان اوضاع تغییر کند یا شاید هم .کارهاي اتحادیه و ملچن بوده است

چه حیف است ":یک روز گفت.بود چون خیلی از آن نقاشی خوشش می آمد سرزنش او برایش دشوار
اگر به وان روي ون می فروختیم حتما پول بیشتري .که نقاشیی به این زیبایی به دست نانوا می افد

  .آشکارا بوود که او نقاشی می کند و ماریا تینز ترتیب معامله را می دهد."گیرمان می آمد

روزي که براي دیدن نقاشی آمد از دیدار رسمی وان روي ون و همسرش .آمدنانوا هم از نقاشی خوشش 
نانوا تمام خانواده اش را همراه آورده .متفاوت بود -وقتی چند ماه پیش براي بازدید نقاشیشان آمدند-

مرد شنگول و سرحالی بود با چهره اي که .بود به عالوه ي دو تا خواهر و چندین بچه ي قد و نیم قد
شرابی را که ماریا .ز حرارت تنور سرخ بود و موهایی که گویی در ظرفی از آرد فرو رفته استهمیشه ا



عاشق بچه بود و اصرار ورزید که چهار .تینز تعارف کرد رد کرد و در عوض تقاضاي لیوانی آبجو کرد
د صدف آن ها هم عاشق او بودند چون هر بار می آم.دختر و یوهانس هم در کارگاه حضور داشته باشند

این بار صدفی بود به بزرگی دست من، زمخت و تیغ دار و پشت .دیگري براي مجموعه شان می آورد
دخترها حظ کردند و .داخلش صورتی و نارنجی براق بود.آن از لکه هاي زرد روشن پوشیده شده بود

میهمانان پذیرایی  همه را آوردند باال و در حالی که من و تانکه از.رفتند بقیه صدف هایشان را بیاوردند
  .می کردیم رفتند تو انبار و مشغول بازي شدند

دخترم خوشگل به نظر می رسد و همین براي من کافی ":گفت.نانوا اعالم کرد که از نقاشی خوشش آمده
بعدا ماریا تینز گالیه کرد که نانوا با دقت وان روي ون به نقاشی نگاه نکرده و با خوردن آبجو و ."است

به نظر .با او موافق نبودم ولی البته حرفی هم نزدم.و برش هم مغزش درست کار نمی کردشلوغی دور 
وان روي ون با کلمات شیرین و تظاهر به مطالعه ي نقاشی بیهوده .من واکنش نانوا به نقاشی صادقانه بود

د آگاه آشکارا از حضور نظاره گران دور و برش و نقشی که باید برایشان ایفا کن.سخت گیري می کرد
  .در حالی که نانوا به سادگی نظرش را اعالم کرده بود.بود

کف زمین پخش شده بودند و صدف هایشان را می چیدند و همه جا را پر .سري به انباري و بچه ها زدم
از شن کرده بودند، قفسه ها، کتاب ها، بشقاب ها و کوسن هایی که آنجا انبار شده بود برایشان جالب 

سه پله مانده به زمین با فریادي فاتحانه پرید و .اشت از نردبان باال خانه می آمد پایینکورنلیا د.نبود
یکی از پسرهاي نانوا هم که هم سن و سال آلی .نگاه سریعش به من مبارزه طلبانه بود.نقش زمین شد

م بقیه بچه بعد آلی دیس این کار را کرد و بعد ه.دیس بود از نردبان باال رفت و از وسط آن پرید پایین
  .ها

هرگز کشف نکردم کورنلیا چگونه موفق شده بود به باال خانه رود و روناسی که پیشبند مرا رنگی کرده 
وقتی کسی متوجه نبود عادت داشت دزدکی به جاهاي مختلف .طبیعتش مکار و موذي بود .بود بدزدد

در عوض .م حرفم را باور کنندمطمئن نبود.از دزدي او حرفی به ماریا تینز و اربابم نزدم.سرکشی کند
  .وقتی هیچ کدام از آن دو نفر آنجا نبود مطمئن شدم رنگ ها سرجایشان و در جعبه هایشان قفل باشد

اما شب چیزهایم .حاال هم که مشغول ورجه ورجه و پریدن روي زمین کنار مرتگه بود حرفی به او نزدم
ستمال هاي گلدوزي شده ام، یقه ها، پیراهن همه چیز سرجایش بود کاشی شکسته ام، د.را سرکشی کردم



بعد براي .آن ها را شمردم و دوباره تایشان کردم و سر جایشان گذاشتم.ها، سر بند ها و پیشبند هایم
آن ها هم سرجایشان بودند و به نظر نمی رسید کسی به قفسه .اطمینان خاطر به رنگ ها سرکشی کردم

با باال رفتن از نردبان وپایین پریدن سرگرم بازي هاي کودکانه شاید از هرچه بگذریم .ها دست زده باشد
  .اش بود و قصد بال گیري نداشت

از این تاخیر دلواپس .نانوا نقاشی را در ماه می برد ولی اربابم تا ماه ژوئن صحنه ي نقاشی بعدي را نچید
روزي شنیدم .قصیري ندارمبودم که مبادا ماریا تینز مرا سرزنش کند، هرچند هر دو می دانستیم که من ت

ماریا تینز به کاترینا می گوید یکی از دوستان وان روي ون نقاشی همسر او را با گردنبند دیده و به 
نظرش آمده که بهتر بوده عوض نگاه کردن به آینه به بیرون نگاه می کرده، به همین دلیل وان روي ون 

معموال این ".چهره اش به سوي نقاش گشته باشدتصمیم گرفته تا نقاشی دیگري از زنش داشته باشد که 
  ."حالت را نقاشی نمی کند

  .چند لحظه دست از جارو کردن اتاق دخترها برداشتم تا بهتر بشنوم.پاسخ کاترینا را نشنیدم

آخرین کارش را یادت می آید؟نقاشی آن دخترك خدمتکار را؟وان روي ون و "ماریا تینز یاد آوري کرد
  "س قرمز به یاد می آوري؟خدمتکار را با لبا

آخرین باري بود که یکی از مدل هایش از نقاشی به بیرون نگاه می کرد "کاترینا خنده پر تمسخري کرد
  ."مطمئن بودم این بار پیشنهاد وان روي ون را رد می کند ولی موافقت کرده.و چه جنجالی به پا شد

چون می فهمید گوش ایستاده بودم از تانکه هم درباره ي این نقاشی نمی توانستم از ماریا تینز بپرسم 
این بود که یکی از روزها که غرفه ي گوشت خلوت .همین طور چون این روزها هیچ حرفی به من نمی زد

  تر بود از پیتر پسر پرسیدم درباه ي خدمتکار لباس قرمز چیزي شنیده یا نه؟

خم ."ش ها درباره اش حرف می زدندهمه در بازار گوشت فرو!بعععله":با پوزخند تمسخر آمیزي گفت
ظاهرا .قضیه مال چند سال پیش است"شد و زبان هاي گاوي را که براي عرضه گذاشته بود مرتب کرد

یکی از لباس هاي زنش را تن .وان روي ون خواسته بوده یکی از کلفت هایش با او در نقاشی بنشیند
تیبی داده بوده که تنگ شرابی در نقاشی باشد خدمتکار کرده بودند، لباس قرمزي بوده و وان روي ون تر

نتیجه اش این شد که .در نتیجه هر بار براي نقاشی می نشستند مراقب بود که دخترك گیالسی بزند
  ."پیش از پایان نقاشی دخترك حامله شد



  "سر دخترك چه آمد؟"

  "سر این جور دخترها چه می آید؟"پیتر شانه اي باال انداخت

البته از این نوع داستان ها پیشتر هم شنیده بودم ولی هیچ .ر رگ هایم منجمد کردحرف هایش خون را د
به فکر رویایم براي پوشیدن لباس کاترینا افتادم و وان روي ون که .کدام تا این اندازه به من نزدیک نبود

  ."باید چهره اش را نقاشی کنی"در راهرو چانه ام را فشرده و به اربابم گفته بود

براي چی می خواهی درباره آن " از کاري که می کرد کشید و چهره اش در هم رفت پیتر دست
  "دخترك بدانی؟

  ."مهم نیست.حرف هایی شنیدم گفتم بپرسم.چیزي نیست":با حفظ خونسردیم گفتم

هنوز دستیاریش نمی کردم اما حاال .صحنه ي نقاشی دخترك نانوا را که چیده بود من حضور نداشتم
روي ون نخستین بار براي نشستن آمد در باال خانه مشغول کار بودم و صدایش را می وقتی همسر وان 

بدون کلمه اي حرف کاري را که از او خواسته شده .زن وان روي ون ساکت بود.شنیدم که چه می گفت
ابتدا .حتی صداي کفش هاي گران بهایش هم روي کاشی هاي کف اتاق شنیده نمی شد.بود انجام می داد

نجره ي بدون کرکره ایستاندش بعد وادارش کرد روي یکی از دو صندلی سر شیرداري که پشت کنار پ
پاسخی نیامد ."این از نقاشی قبلی تاریک تر خواهد شد":شنیدم کرکره اي را بست و گفت.میز بود بنشیند

 گریت برو شنل زرد":وقتی آمدم گفت.پس از لحظاتی مرا صدا زد.گویی داشت با خودش حرف می زد
  ."همسرم را با گردنبند و گوشواره ي مرواریدش بگیر و بیاور

آن بعد از ظهر کاترینا به میهمانی دوستی رفته بود در نتیجه نمی توانستم تقاضا کنم جواهراتش را به 
در عوض رفتم سراغ ماریا تینز در اتاق تصلیب که در جعبه ي .من بدهد اگر هم بود وحشت می کردم

بعد شنل را از قفسه ي تاالر بزرگ .باز کرد وگردنبند و گوشواره ها را به دستم داد جواهرات کاترینا را
بینی .تا کنون آن را لمس نکرده بودم.در آوردم، تکانش دادم و با احتیاط تا کردم و روي دستم انداختم

به  همان طور که در راهرو.ام را در پوست حاشیه آن فرو کردم، خیلی نرم بود مثل پشم بچه خرگوش
طرف پله ها می رفتم ناگهان میل شدیدي پیدا کردم که با تمام این دارایی در مالکیتم پا بگذارم به 

می توانستم به ستاره ي کف سبزه میدان برسم و یکی از اضالع ستاره را انتخاب کنم و در آن جهت .فرار
و به او کمک کردم شنل بروم و پشت سر را هم نگاه نکنم اما در عوض بر گشتم پیش زن وان روي ون 



بعد از انداختن گوشواره ها به گوشش خواست .چنان آن را پوشید که گویی پوست بدنش است.را بپوشد
گردنبند را ":نوار گردنبند را گرفتم که پشت گردنش ببندم که گفت.گردنبند را به دور گردنش ببندم

  ."بگذار روي میز.نبند

براي زن وان وري ون اهمیتی نداشت که مرکز .ي او پرداختاو هم نشست و به تماشا.زن دوباره نشست
درست هامن کاري که گفته بود .بی آن که به چیزي نگاه کند.به جایی در فضا می نگریست.توجه او باشد

  .من بکنم

  ."به من نگاه کنید":گفت

را با  قالیچه اي روي میز انداخت که بعد آن.چشمانش درشت و تیره بود و کمابیش سیاه.نگاهش کرد
گردنبند مروارید را موازي لبه ي میز قرار داد بعد کپه اش کرد و دوباره به .پارچه ي آبی عوض کرد
فکر کردم .از زن خواست بایستد، بنشیند، تکیه دهد و بعد به جلو خم شود.حالت اول بازش گرداند

رچه ي پودر زن مرا گریت برو ف":فراموش کرده من در گوشه اي به تماشا ایستاده ام تا این که گفت
وادراش کرد فرچه را به صورتش نزدیک کند بعد همان طور که آن را در دست دارد روي میز و ."بیاور

  ."ببر سر جایش":سپس آن را داد به من و گفت.بعد به کناري بگذارد

روي صندلی نشسته بود قدري خم به جلو و .وقتی بر گشتم یک قلم پر و کاغذي به دست زن داده بود
چفت کرکره هاي باالي پنجره را باز کرد و پایینی ها را .دواتی طرف راستش قرار داشت.ی نوشتم

اتاق تاریک تر شد ولی نور تابیده از پنجره ي باال پیشانی حمیده و بلند، بازویی که به میز تکیه .بست
  .داشت و آستین شنل زرد او را روشن کرده بود

  ."آهان همین طور.ببیاوریددست چپ را قدري جلوتر ":گفت

  .زن به نوشتن پرداخت

  ."مرا نگاه کنید":گفت

بعد نقاشی منظره ي .دوباره آن را برداشت.از انبار نقشه اي در آورد و پشت سرش به دیوار آویخت
در .بعد به طبقه ي پایین رفت.سپس نقاشی یک کشتی و آخر سر دیوار خالی را.کوچکی را امتحان کرد

شاید کار زشتی بود ولی می خواستم ببینم .از نزدیک همسر وان وري ون را تماشا کردم غیبتش با دقت و



به نظر می رسید به طور کامل در حالتی که به او داده جا .از جایش جم نخورد.واکنشش چیست
وقتی سر انجام با یک نقاشی بی جان از وسایل موسیقی باز گشت چنان بود که گویی این زن .افتاده

شنیده بودم یک بار دیگر هم پیش از نقاشی گردنبند .ت این میز می نشسته و نامه می نوشتههمیشه پش
بنابراین دیگر می دانست نقاش چه از او می .مروارید او را در حال نواختن عود نقاشی کرده بود

نقاشی را طرف راست مدل روي دیوار نصب .شاید هم او دقیقا چیزي بود که نقاش می خواست.خواهد
در حالی که آن دو به هم خیره شده بودند حس کردم آن جا .دوباره نشست به مطالعه ي او.دکر

  .می خواستم برگردم سر کارم ولی جرات نداشتم مخل آن لحظه شوم.نیستم

دفعه ي دیگر که می آیید به جاي روبان صورتی روبان سفید به موهایتان ببندید و یک روبان زرد "
  ."ا جمع کندپشت سرتان که موهایتان ر

  .چنان مالیم سرش را تکان داد که گویی اصال تکان نخورده

  ."حاال می توانید راحت بشینید"

  .مدل را که آزاد کرد، من نیز رها شدم که بروم

روز بعد آن جعبه ي جواهرات کاترینا را آورد و روي میز .روز بعد صندلی دیگري کنار میز کشید
توي باال خانه مشغول کار بودم که وان لیون .وارید کاري شده بوددور سوراخ کلید کشوهایش مر.گذاشت

باالخره روزي یکی از این ها را ":شنیدم با صداي بمش می گوید.هوك با دستگاه اتاقک تاریکش وارد شد
هر چند باید اعتراف کنم آمدن اینجا به من فرصت می دهد که ببینم چه .باید براي خودت فراهم کنی

  "مدلت کجاست؟نتوانست بیاید؟ پس.نقاشی می کنی

  .مرا صدا کرد."نه، گریت"

چشمان قهوه اي .وقتی وارد کارگاه شدم وان لیون هوك با شگفتی به من نگاه کرد.از نردبان آمدم پایین
روشن و پلک هاي بلندي داشت که به او حالت خواب آلودي می داد اما نه تنها خواب آلود نبود بلکه 

با وجود حیرتش از دیدن من حالت مهربانی داشت و وقتی خودش را .می نمود خیلی هم قبراق و مبهوت
نتوانستم .تا به حال هیچ آقایی به من تعظیم نکرده بود.جمع و جور کرد حتی تعظیم مختصري هم کرد

  .جلوي خودم را بگیرم و لبخندي زدم



  "دختر جان آن باال چه کار می کردي؟"وان لیون هوك زد زیر خنده

  ."ساییدم قربانرنگ می "

یک دستیار؟دیگر چه چیزهاي نامنتظره اي برایم داري؟البد بعد هم به او می "رویش را به اربابم کرد
  ."آموزي که زن ها را برایت نقاشی کند

گریت همان طوري که آن روز دیدي خانم وان وري ون نشست روي "اربابم چندان خوشش نیامد
  ."صندلی بشین

  .مثل اوبه جلو خم شدم. روي صندلی نشستم با دست پاچگی رفتم و 

  ."قلم را بگیر توي دستت"

دستم را طوري قرار دادم .دستم می لرزید که باعث شد پرهاي آن به ارتعاش درآید.قلم را بلند کردم
دعا کردم از من نخواهد چیزي بنویسم، همان طور که از زن وان روي ون .که یادم آمد او گذاشته بود

دست کم می دانستم قلم را چگونه .رم به من آموخته بود نامم را بنویسم ولی نه چیز دیگرپد.خواسته بود
به کاغذ هاي روي میز نگاه کردم و مردد که زن وان وري ون چه چیزهایی روي آن ها .توي دستم بگیرم

یک  می توانستم چیزهاي آشنایی مثل کتاب دعایم را بخوانم ولی دستخط.سواد خواندنم کم بود.نوشته
  .خانم را نه

  ."به من نگاه کن"

  .کوشیدم زن وان روي ون باشم.نگاهش کردم

  ."همان شنل زرد را می پوشد":به وان لیون هوك گفت.صدایش را صاف کرد

اربابم برخاست و دو نفري دستگاه اتاقک تاریک را مستقر کردند به نحوي که در جهت من قرار 
قتی خم شدند و روپوش سیاه را روي سرشان انداختند برایم و.بعد هر کدام به نوبت نگاه کردند.گرفت

وان .راحت تر بود که بنشینم و به چیزي فکر نکنم و آن طور که می دانستم دلش می خواهد بنشینم
لیون هوك را وادار کرد نقاشی روي دیوار را چندین بار جا به جا کند تا سر انجام از موقعیت آن راضی 

سر انجام .از و بسته کند در حالی که تمام مدت سرش زیر روپوش سیاه بودشد و نیز کرکره ها را ب



سپس آمد نزدیک میز تحریر، .راست شد و روپوش سیاه را تا کرد و پشت صندلی انداخت.راضی شد
مسائل اتحادیه بود .شروع کردند به بحث درباره ي محتواي آن.کاغذي برداشت و به وان لیوم هوك داد

سرانجام وان لیون هوك سرش را بلند .مدتی طوالنی صحبت کردند.خواستو از او مشورت می 
  ."محض رضاي خداوند مرد بگذار دخترك برود به کارش برسد"کرد

اربام نگاهی به من کرد گویی از این که تا این مدت هنوز قلم به دست پشت میز نشسته بودم حیرت 
  ."گریت می توانی بروي"کرده بود

  .نگاهی از ترحم را در چشم هاي وان لیون هوك تشخیص دادم از در که خارج می شدم

توانستم چندین بار به تنهایی از درون آن نگاه .دستگاه اتاقک تاریک را چند روزي در کارگاه نگه داشت
چیزي در مورد صحنه اي که قصد نقاشی اش را داشت .کنم و به وسایل چیده شده روي میز دقیق شوم

دلم می خواست چیزي را جا به جا کنم .ي تابلویی بود که کج آویخته شده باشدمثل تماشا.آزارم می داد
  .ولی دستگاه پاسخی به من نمی داد

وقتی سرش .روزي همسر وان روي ون دوباره آمد و او مدت هاي مدیدي از داخل دستگاه به او نگاه کرد
حرکت کردم تا مزاحمشان زیر روپوش بود وارد کارگاه شدم و تا جایی که می توانستم با مالیمت 

حتما مرا دید ولی .لحظه اي پشت او ایستادم و درحالی که زن نشسته بود به صحنه نگاه کردم.نشوم
  .واکنشی نشان نداد و هم چنان با چشمان سیاه درشتش به او خیره ماند

نظم  هر چند.اشکال صحنه این بود که بیش از حد مرتب و منظم بود.درست در همان لحظه متوجه شدم
و ترتیب را در بیشتر مواقع ترجیح می دادم ولی از تجربه ي سایر نقاشی هایش می دانستم که چیزي 

تصمیم گرفتم .جعبه ي جواهرات، رومیزي آبی، رشته ي مروارید، نامه و دوات.روي میز باید نامنظم باشد
  .مبه آرامی به باال خانه برگشتم، متحیر از جسارت خود.چه چیزي را تغییر دهم

کمی کرکره ها، حالت سر زن و زاویه ي قلم را تنطیم کرد اما چیزي را که .به چیزي روي میز دست نزد
در تمام مدتی که مالفه ها را می شستم، براي تانکه سیخ کباب می چرخاندم، .اتنظار داشتم تغییر نداد

وابم دراز کشیده شب که در رختخ.زمین آشپزخانه را می شستم و رنگ می ساییدم به آن فکر کردم
  .نه، اشتباه نمی کردم.گاهی بلند می شدم تا بار دیگر نگاه کنم.بودم نیز به آن اندیشیدم



هر بار که به صحنه ي نقاشی نگاه می کردم قلبم .دستگاه اتاقک تاریک به وان لیون هوك برگردانده شد
  .گویی چیزي به آن فشار می آورد.می گرفت

الیه نازکی از رنگ، مخلوط سفیداب شیخ با گچ، کمی قهوه اي مایل به  بومی روي سه پایه قرار داد و
با قرمز مایل به قهوه اي طرح .قلبم فشرده تر شدومنتظرش ماندم.قرمز و زرد چرك روي آن کشید

وقتی شروع کرد به قرار دادن تکه هاي بزرگ رنگ هاي .نازکی از بدن زن و اشیاء روي میز کشید
   .که سینه ام بترکد مانند کیسه آردي که بیش از حد پر شده باشد عوضی، حس کردم االن است

روز بعد نظافت .شبی وقتی در رختخوابم دراز کشیده بودم مصمم شدم که تغییر را خودم بدهم
جعبه ي جواهرات را به دقت سرجایش گذاشتم و همینطور رشته ي مروارید را، نامه را بلند کردم .کردم

بعد با یک حرکت سریع بخشی از لبه ي جلوي .دم و سر جایش گذاشتمو داوات را گرد گیري کر
در نتیجه ار تاریکی زیر میز بیرون آمد و به شکل تکه ي .رومیزي آبی را بلند کردم و روي میز گذاشتم

بعد عقب ایستادم که نتیجه .چین هاي آن را منظم کردم.آبی روشن جلوي جعبه ي جواهرات قرار گرفت
ممکن است .لب هایم را بهم فشردم.شد از قرار گرفتن ساعد زن وان روي ون روي میز بازتابی.را ببینم

  .مرا براي این فضولی بیرون کند ولی حاال خیلی بهتر شده بود

با تانکه روي نیمکت هاي بیرون .آن بعد از ظهر علی رغم کار زیادي که در باال خانه داشتم نرفتم باال
رفته بود به اتحادیه و ناهار را هم با وان لیون .صبح به کارگاه نرفته بود.نشستم و پیراهن ها را رفو کردیم

حتی تانکه هم که این روزها به من بی .با دشوره انتظار کشیدم.هنوز تغییر را ندیده بود.هوك خورده بود
این روزها مثل خانمش مرا دختر صدا "چت شده دختر؟"اعتنایی می کرد متوجه دگرگونی ام شد

  "ل مرغ سرکنده اي؟مث".میکرد

برایم تعریف کن آخرین باري که برادر کاترینا آمد اینجا، چه اتفاقی افتاد؟توي .چیز مهمی نیست":گفتم
  ."هنوز از تو یاد می کنند.بازار چیزهایی شنیدم

قسمت آخر را به عمد افزودم تا توجهش را منحرف کنم و مجیزش را گفته باشم که نفهمد چگونه با 
  .زیر جواب دادن به سوالش در رفته بودم دست پاچگی از

این فضولی ها ":به تندي گفت.چند لحظه سر دم نشست تا اینکه متوجه شد چه کسی این سوال را کرده
  ."موضوع خانوادگی است و به امثال شماها مربوط نمی شود.به تو نیامده



رت مثبت در مرکز قرار می چند ماه پیش از خدایش بود داستانی برایم تعریف کند که خودش را به صو
داد ولی حاال من بودم که می پرسیدم و این روزها من نه قابل اعتماد، نه قابل گفت و گو و نه قابل 

  .هر چند باید از دست دادن فرصتی براي پزش دردناك بوده باشد.مهربانی او بودم

به ي کالهش را بیشتر خم ل.داشت از باالي اوده النگ دیک به سوي ما می آمد.بعد چشمم به او افتاد
به ما .شنل سیاهش را از روي شانه عقب زده بود.کرده بود تا نور آفتاب بهاري چشمانش را آزار ندهد

  .که نزدیک شد، نتوانستم نگاهش کنم

  ."روز به خیر قربان":تانکه با لحنی بلند و کامال متفاوت گفت

  "تانکه از آفتاب لذت می بري؟.سالم"

  ."ش آفتاب روي صورتم حظ می کنماز تاب.بله قربان"

  .نگاهش را به خودم حس می کردم.چشمانم را به کوك هایی که می زدم میخکوب کردم

از ادب .وقتی ارباب با تو حرف می زند جوابش را بده دختر":وقتی وارد خانه شد، تانکه زیر لب گفت
  ."بویی نبرده اي

  ."با تو حرف زد نه من"

ی ندارد اینقدر بی ادب باشی وگرنه می اندازدت در خیابان و اینجا جایی حقش هم همین بود ولی لزوم"
  ."نخواهی داشت

قادر به نگاه داشتن سوزنم هم .منتظر ماندم.حتما دیده است چه کرده ام.فکر کردم باید رفته باشد باال
بار از زمانی که آیا جلوي تانکه توبیخم می کند؟آیا براي نخستین .نمی دانستم باید منتظر چه باشم.نبودم

شاید هم لبه ي رومیزي را "به این خانه آمده ام، فریادش باال می رود؟آیا می گوید نقاشی خراب شده؟
  .بیندازد پایین، سر جاي اولش و حرفی هم به من نزند

هیچ کدام از چیزهایی که تصور کرده بودم .آن شب وقتی براي خوردن شام آمد پایین لحظه اي دیدمش
  .به من بی توجهی نکرد اما نگاهم هم نکرد.عصبانی،بی تفاوت یا نگران شاد یا.نبود



وقتی براي خوابیدن رفتم باال، اول رفتم ببینم لبه ي رومیزي را مثل پیش از ان که دستش بزنم کرده 
خطوط طراحی را تغییر داده .شمع را آورردم باال و جلوي سه پایه گرفتم.دست به آن نزده بود.است یا نه

آن شب در رختخوابم .تغییر مرا اعمال کرده بود.لبه ي رومیزي آبی را به شکل جدید طرح رده بودبود و
  .دراز کشیدم و در تاریکی لبخند زدم

پیشتر هرگز مرا در حال .روز بعد وقتی داشتم اطراف جعبه ي جواهر را گرد گیري می کردم وارد شد
وي لبه ي میز گذاشته بودم و جعبه را حرکت داده بازویم را ر.اندازه گیري اشیاء روي میز ندیده بود

من هم .حرفی نزد.وقتی سرم را برگرداندم داشت مرا تماشا می کرد.بودم تا زیر و دورش را پاك کنم
بعد رومیزي آبی را با دستمال .توجهم معطوف جعبه بود که دقیقا سر جایش قرار بگیرد.چیزي نگفتم

در حین کار دستم .تاي جدیدي بودم که به آن داده بودمبه خصوص مواظب .نمدار گرد گیري کردم
  .کارم که تمام شد، سرم را بلند کردم و نگاهش کردم.قدري می لرزید

لحنش مانند روزي بود که در خانه مان درباره ي چیدن "بگو ببینم گریت چرا رومیزي را تغییر دادي؟"
  .سبزیجات از من سوال کرده بود

الزم است قدري بی نظمی در صحنه وجود داشته باشد تا با "فکر کردم پیش از جواب دادن لحظه اي
در عین حال باید چیزي باشد که چشم نواز باشد و این هست چون لبه .آرامش او تناقضی به وجود آید

  ."ي رومیزي و ساعد او در موقعیت مشابه قرار می گیرند

  .بندم پاك کردممنتظر ماندم و دست هایم را با پیش.مکثی طوالنی در پی آمد

  ."فکر نمی کردم بتوانم از یک خدمتکار چیزي بیاموزم":سرانجام گفت

پیتر پیش ما بود و .روز یک شنبه وقتی داشتم نقاشی را براي پدرم شرح می دادم مادرم هم به ما پیوست
همیشه وقتی درباره ي نقاشی هاي .نگاهش را به تکه اي نور که کف اتاق را روشن می کرد دوخته بود

د کرده بود حرفی درباره ي تغییري که داده بودم و ارباب تایی.اربابم صحبت می کردیم سکوت می کرد
اخم ."به نظر من این نقاشی ها براي ایمان آدم خوب نیست"ناگهان مادرم اعالم کرد.به آن ها نزدم

پدرم با حیرت رویش را به او .تا کنون درباره ي کار او اظهار نظري نکرده بود.هایش درهم بود
از یک شنبه هاي یکی ."بیشتر براي جیب آدم خوب است":فرانس پرید وسط حرف و گفت.گرداند

از من درباره ي بهاي .این روزها سخت حرص پول گرفته بود.نادري بود که براي دیدن آمده بود



از قیمت شنل و مروارید، جعبه ي جواهرات .چیزهاي خانه ي اوده النگن دیک پرس و جو می کرد
اطالعات .شده بودمروارید نشان و محتواي آن و تعداد و اندازه ي نقاشی هایی که به دیوار آویخته 

از آنچه درباره اش می اندیشید شرمم می آمد ولی متوجه شده بودم این اواخر .زیادي به او نمی دادم
افکارش بیشتر معطوف راه هاي آسان تر پول درآوردن بود تا کارآموزي در یک کارخانه ي کاشی 

ء گرانبهاي در دسترس حدس می زدم فقط خوابش را می بیند اما نمی خواستم با تعریف اشیا.سازي
  .خودش یا خواهرش آتش این افکار را تند تر کنم

  "مادر منظورت چیست؟":بی توجه به فرانس پرسیدم

آنطور که تو حرف می زنی می .در تعریف هاي تو از نقاشی او چیز خطرناکی وجود دارد":توضیح داد
نست حضرت مریم باشد درحالی انگار زنی را که شرح می دهی می توا.توانند صحنه هاي مذهبی باشند

تو مفاهیمی به این نقاشی ها می دهی که یا ندارند و یا .که زنی عادي است که دارد نامه اي می نویسد
در نوشخانه ها هم به سادگی .همه جا می بینیشان.در دلفت هزاران نقاشی وجود دارد.مستحقشان نیستند

  ."کلفتی را جمع کنی و در بازار یکی از آنها بخريمی توانی دستمزد دو هفته .خانه ي اعیان آویزانند

اگر چنین می کردم شما و پدر هفته ها چیزي براي خوردن نداشتید و بدون آن که ":جواب دادم
  ."چشمتان به چیزي که خریده بودم بیفتد از گرسنگی تلف می شدید

نگاهش را به من فرانس که داشت نواري را گره می زد منجمد شد و پیتر .پدرم تکانی خورد
  .رسمش نبود افکارش را بیان کند ولی وقتی می گفت ارزش طال را داشت.مادرم بی دفاع ماند.دوخت

  ."...منظورم این نبود که.عذر می خواهم مادر":تته پته کنان گفتم

یادت رفته کی هستی و از .کار کردن براي آنها به کلی افکار تو را دگرگون کرده است"پرید وسط حرفم
  ."ما خانواده ي شریف پروتستان هستیم که ثروت و برازندگی بر نیازهایمان حاکم نیست.ا آمده ايکج

کلماتی که خود من هم اگر نگران دخترم می .کلمات یک مادر بود.از نیش کالمش سرم را پایین انداختم
اوریش درباره ي هرچند از شنیدن آنها از زبان او منزجز بودم همان گونه که از د.شدم به او می گفتم

آن یک شنبه پیتر وقت زیادي را با .نقاشی هاي او متنفر بودم اما می دانستم که حرف حساب می زند
  .من نگذارند



چشم ها، پیشانی بلند .لکه هاي رنگ موقتا نقاشی شده بودند. روز بعد نگاه کردن به نقاشی دردناك بود
زرد شنل لذتی گناه آلود به من داد، همان  به خصوص رنگ غنی.وبخشی از آستین شنل را کشیده بود

در عوض کوشیدم کار نهایی را آویخته در غرفه ي پیتر .چیزي که مادرم مرا به آن محکوم کرده بود
  .نتوانستم.پدر مجسم کنم به بهاي ده گیلدر، نقاشی ساده اي از زنی در حال نوشتن

یاد گرفته بودم روحیه و .ن نمی کردمدر غیر این صورت جرات سوال کرد.آن بعد از ظهر سرحال بود
چهره اش چیزي نشان -حاالتش را تشخیص دهم نه از اندك کلماتی که می گفت یا حالت چهره اش

وقتی سرحال و خوش بود، وقتی کارش خوب پیش می .بلکه از حرکاتش در کارگاه و باال خانه-نمی داد
ایش تردیدي دیده نمی شد و زیر لب در قدم ه.رفت با هدف از این طرف به آن طرف حرکت می کرد

وقتی کارش خوب پیش نمی رفت مکث می کرد، از پنجره به .آهنگی زمزمه می کرد یا سوت می زد
بیرون خیره می شد، تکان هاي عصبی می خورد، از نردبان بباال می آمد و در نیمه راه منصرف می شد و 

  .برمیگشت

مشغول .سفیدآب شیخی که ساییده بودم مخلوط کند، پرسیدموقتی آمد به باال خانه تا روغن برزك را با 
مدلش آن روز نیامده بود ولی کشف کرده بودم که بدون حضور او .کار روي لبه ي پوست آستین بود
  .هم می تواند قسمت هایی را بکشد

  "قربان؟"

  .ابروهایش را باال برد."بله گریت"

  .نام می خواندنداو و مرتگه تنها کسانی در خانه بودند که مرا با 

  "آیا نقاشی هاي شما، نقاشی هاي کاتولیکی هستند؟"

نقاشی "تکرار کرد.مکث کرد، بطري روغن برزك باالي صدفی که سفیدآب شیخ در آن بود معلق بود
منظورت از نقاشی هاي "دستش را آورد پایین و بطري روغن برزك به میز خورد"هاي کاتولیکی؟

  "کاتولیکی چیست؟

چرا در کلیساهاي "پرسشم را عوض کردم.حاال نمی دانستم چه بگویم.اي زده بودم حرف نسنجیده
  "کاتولیکی نقاشی می آویزند؟



  "مگر تا به حال به کلیساي کاتولیکی رفته اي؟"

  ."نه قربان"

  "پس نقاشی هاي کلیسایی یا مجسمه ها و شیشه هاي رنگی را ندیده اي؟"

  ."نه"

  ."ه خانه ها نقاشی دیده ايفقط در خانه ها، مغازه ها و قهو"

  ."و در بازار"

  "بله، در بازار از تماشاي نقاشی خوشت می آید؟"

  ."بله قربان"

  .فکر کردم هرگز به سوالم پاسخ نخواهد داد و تا ابد پرسش هاي گوناگون میپرسد

  "وقتی به نقاشی اي نگاه می کنی چه می بینی؟"

  ."همان چیزي که نقاشی کشیده است قربان"

مثال وقتی به نقاشی اي که در ".هرچند سرش را تکان داد ولی متوجه شدم جوابی که می خواست نشنید
  "کارگاه است نگاه میکنی چه می بینی؟

  .این را بیشتر در مخالفت با مادرم گفتم تا در پاسخ او."مسلما حضرت مریم را نمی بینم"

  "م را ببینی؟مگر انتظار داشتی حضرت مری":با حیرت نگاهم کرد و گفت

  ."خیر قربان":با دست پاچگی گفتم

  "فکر می کنی این نقاشی کاتولیکی است؟"

  ."مادرم گفت.نمی دانم قربان"

  "مادرت نقاشی را دیده؟"



  ."خیر"

  ."پس نمی تواند به تو بگوید چه چیزي را می بینی یا نمی بینی"

  .خوشم نیامد هرچند حق با او بود ولی از انتقادش از مادرم. "همین طور است"

نقاشی کاتولیک یا پروتستان ندارد بلکه مردمی هستند که به آن می نگرند و چیزي که توقع دارند ":گفت
از آن براي بهتر دیدن استفاده می .یک نقاشی در کلیسا مانند شمعی در اتاق تاریک است.می بینند

  ."فقط یک شمع است.پلی است میان ما و خداوند ولی شمع پروتستان یا کاتولیک نیست.کنیم

کالمش را داریم و همان برایمان کافی .براي دیدن خداوند به این چیزها نیاز نداریم":با جسارت گفتم
  ."است

گریت می دانستی که من یک پروتستان بار آورده شده ام؟وقتی ازدواج کردم تغییر مذهب "لبخند زد
  ."یزها زیاد شنیده اماز این چ.بنابراین لزومی ندارد برایم موعظه بخوانی.دادم

نمی دانستم .هرگز به کسی برنخورده بودم که تصمیم بگیرد پروتستان نباشد.مبهوت خیره اش ماندم
  .انگار منتظر بود من چیزي بگویم.تغییر مذهب هم امکان پذیر است ولی او کرده بود

ر می کنم اگر نقاشی فک.هرچند تا کنون پایم به داخل یک کلیساي کاتولیک نرسیده":آرام به حرف آمدم
هرچند نقاشی هاي شما صحنه هایی از انجیل یا مریم مقدس و .آنجا ببینم شبیه مال شما خواهد بود

  .به یاد نقاشی پایین تختم در زیر زمین افتادم و لرزه بر اندامم افتاد."کودك یا تصلیب نیست

اردك نقاشی اش به مخلوط با ک.بطري روغن را برداشت و با احتیاط چند قطره اي درون صدف ریخت
کردن روغن و سفیدآب شیخ پرداخت تا آن که رنگ به چیزي مانند کره اي که در آشپزخانه گرم 

  .مسحور حرکت تیغه ي نقره اي کاردك در رنگ سفید خامه اي شده بودم.مانده تبدیل شد

دارد ولی به آن عمیقی بین برداشت کاتولیک ها و پروتستان ها از نقاشی تفاوتی وجود ":در حین کار گفت
ممکن است نقاشی براي کاتولیک ها در خدمت اهداف روحانی باشد اما فراموش .که فکر می کنی نیست

پس آیا با نقاشی چیزهاي روزمره مثل میز .نکن که پروتستان ها خداوند را همه جا می بینند در همه چیز
  "ینش خداوند ارج گذارد؟و صندلی، کاسه و پارچ، سرباز و خدمتکار، نمی توان به آفر



می توانست حتی مادرم را .آرزو کردم که اي کاش مادرم اینجا بود و می توانست حرف هایش را بشنود
  .هم قانع کند

به .کاترینا از رها کردن جعبه ي جواهراتش در کارگاه که دستش به آن نمی رسید دل خوشی نداشت
خوشش نمی آمد و نیز به دلیل داستان هایی که همه من سوء ظن داشت، بخشی به خاطر این که از من 

ي ما درباره ي دست کج کلفت ها شنیده بودیم که چگونه قاشق هاي نقره خانم هایشان را می 
دست کج و وسوسه ي آقاي خانه، این تصویري بود که خانم هاي خانه همیشه درباره ي کلفت ها .دزدند

ف کرده بودم بیشتر اوقات این آقاي خانه بود که کلفت به طوري که در مورد وان روي ون کش.داشتند
  .براي او کلفت ها لقمه ي چرب و نرم و بی دردسري بودند.را اغفال می کرد و نه بر عکس

هرچند کاترینا به ندرت با همسرش در مورد مسائل خانه به مشورت می پرداخت ولی از او خواست تا 
در این زمان من .شنیدم، یک روز صبح مرتگه برایم بازگو کردمن حرف هایشان را ن.راه چاره اي بیندیشد

ناگهان رشد کرده بود و دیگر عالقه اي به بازي با خواهرانش .و مرتگه با هم خوب کنار می آمدیم
از من یاد گرفت .نداشت و ترجیح می داد صبح ها که مشغول کارهایم بودم بیشتر دور و برم من بپلکد

بزند، آن ها را در آفتاب سفید کند، لکه هاي چربی را با مخلوطی از سرکه و لباس ها را براي اتو نم 
هرچند دست هایش نرم .کف اتو را با نمک زبر بسابد تا به لباس نچسبد و آن را نسوزاند.نمک پاك کند

و نازك تر از آن بود که به آب بزند اما می توانست مرا تماشا کند ولی اجازه نمی دادم چیزي 
هاي خودم دیگر داغان شده بود وعلی رغم مداواهاي مادرم براي نرم کردن آن ها هم  دست.بشوید

  .هیجده سالم نبود و دست هاي کارگري پیدا کرده بودم.چنان زبر، قرمز و ترك خورده بود

در عین حال دختر بزرگ تر بود با .مرتگه کمی شبیه خواهرم آگنس بود، سرزنده، کنجکاو و مصصم
از خواهر هایش مراقبت کرده بود همان طور که من از برادر و .اهر بزرگ ترهمان جدیت یک خو

  .چنین دختري نسبت به تغییرات محتاط وبیمناك می شد.خواهرم نگهداري کرده بودم

مامان جعبه "سر راهمان به بازار گوشت فروش ها به ستاره ي بزرگ وسط میدان که رسیدیم اعالم کرد
  ."به بابا هم گفته است.ي جواهراتش را پس می خواهد



اخیرا متوجه "به او چه گفت؟"نگاهم را به یکی از ضلع هاي ستاره دوختم و کوشیدم لحنم بی تفاوت باشد
شده بودم که صبح ها وقتی کاترینا در کارگاه را برایم باز می کند با دقت به درون اتاق و میزي که 

  .جعبه ي جواهرات روي آن بود نگاه می کرد

مامان خوشش نمی آید که تو شب ها با جعبه ي جواهراتش در اتاق ":سرانجام گفت.کرد مرتگه مکثی
  ."در بسته بمانی

نگفت نگرانی کاترینا از چیست، که ممکن است من جعبه و مروارید ها را بردارم و زیر بغلم بگذارم و 
خودش داشت به من  مرتگه به روش.ازپنجره بروم پایین و از این شهر به سوي زندگی دیگري فرار کنم

دایه به .می خواهد تو دوباره برگردي پایین توي زیر زمین":در دنباله ي حرفش گفت.هشدار می داد
گفت یا تو یا جعبه ي .زودي کارش تمام می شود و دیگر دلیل براي خوابیدن تو در باال خانه وجود ندارد

  ."جواهرات، یک کدام باید بروید

  "آن وقت پدرت چه گفت؟"

  ."درباره اش فکر می کند.نگفت چیزي"

کاترینا از او خواسته بود بین من و جعبه ي .گویی سنگی روي سینه ام قرار داشت.قلبم به هم فشرده شد
می دانستم حاضر نمی شود براي نگاه .نمی توانست هر دو را داشته باشد.جواهرات یکی را انتخاب کند

دیگر نمی توانستم .مرا حذف می کرد.ید را حذف کندداشتن من در باال خانه جعبه ي جواهرات و مروار
سال ها حمل پارچ سنگین آب، فشردن رخت ها، ساییدن کف .قدم هایم را کند کردم.دستیاریش کنم

خانه، خالی کردن لگن هاي ادرار بدون کوچک ترین فرصتی براي زیبایی، رنگ یا نور در زندگی ام مانند 
که دریا در فاصله ي دوري از آن قرار دارد و قابل دسترس منظره اي صاف جلوي چشمم گسترده شد 

اگر قرار می شد برایش کار نکنم و نزدیکش نباشم، چگونه می توانستم به کارم در آن خانه ادامه .نیست
  .دهم

متوجه نشده .وقتی به غصابی رسیدیم و دیدم که پیتر پسر آنجا نیست بی اختیار چشمانم پر از اشک شد
هرچند تکلیفم با او روشن نبود ولی .دیدن چهره ي پر مهر و خوش قیافه ي او را داشته ام بودم که انتظار
چه بسا من هم فرقی با پدر و مادرم .یاد آور دنیاي دیگري که می توانستم به آن بپیوندم.راه نجاتم بود

  .نداشتم که او را نجات بخش خودشان می دانستند به امید گذاشتن گوشت در سفره شان



داشت تخته ي ."به پسرم می گویم که از نبودنش اشک ریختی"ر پدر از دیدن اشک هایم حظ کردپیت
  .قصابیش را از خون پاك می کرد

  "مرتگه امروز چی الزم داریم؟.همچین کاري نمی کنید":زیر لب گفتم

  ."دو کیلو گوشت آب گوشتی":به سرعت گفت

شاید به علت کمبود نظافت اینجا است که .چشمممگسی رفته توي "چشم هایم را با پیشبندم پاك کردم
  ."مگس ها را جمع می کند

اینجا کثیف است؟البته که اینجا مگس .می گوید مگس رفته توي چشمش"پیتر پدر غش غش خندید
بهترین گوشت خون دار ترین گوشت است که مگس .مگس ها براي خون می آیند نه براي کثافت.است

لزومی ندارد خودت را براي ما .این چیزها را می فهمی خانم خانم هایک روزي خودت .را جلب می کند
نظر تو چیه خانم کوچولو؟آیا گریت حق دارد از کاري که خودش تا چند "چشمکی به مرتگه زد."بگیري

  "سال دیگر در خدمت آن خواهد بود، انتقاد کند؟

هاد او مبنی بر این که همیشه مرتگه کوشید شگفت زدگی اش را پنهان کند ولی به طور محسوس از پیشن
شعورش می رسید که کنجکاوي نکند، در عوض ناگهان توجهش .نزد آن ها نخواهم ماند مبهوت شده بود

  .را به نوزادي جلب کرد که در بغل زنی در غرفه ي دیگر بود

هیچ کدام به .خواهش می کنم از این حرف ها به مرتگه نزنید":صدایم را آوردم پایین و به پیتر پدر گفتم
خالف آن را گفتن به .کارم است.من خدمتکار آن ها هستم.از اعضاي خانواده نگویید حتی به شوخی

  ."معناي بی احترامی به آن ها است

فکر کردم حتی اربابم هم .با هر تغییر نور رنگ چشمانش عوض می شد.پیتر پدر نگاهش را به من دوخت
  .ثبت کندقادر نیست این دگرگونی را در نقاشی هایش 

متوجه شدم که در سر به سر گذاشتن با تو باید احتیاط بیشتري کنم ولی .شاید حق با تو باشد"پذیرفت
  ."بگذار چیزي به تو بگویم، عزیزم بهتر است به مگس عادت کنی



در عوض هر شب جعبه ي جواهرات و .جعبه ي جواهرات را برنداشت و از من هم نخواست که بروم
ا می برد پایین و به کاترینا می سپرد که او هم آن را در قفسه ي تاالر بزرگ می گردنبند مروارید ر

صبح وقتی می آمد قفل در .گذاشت، همان جا که شنل زرد را حفظ می کرد و درش را قفل می کرد
بنابراین هر صبح اولین کار من در .کارگاه را باز کند که بیرون بروم جعبه و جواهرات را به دستم می داد

ارگاه این شده بود که جعبه و گردنبند را سر جایشان بگذارم و اگر قرار بود زن وان روي ون براي ک
کاترینا به تماشاي من می ایستاد که چگونه با دست ها و .نشستن بیاید گوشواره ها را بیرون بگذارم

چه می حرکات من براي هر کسی غریب بود ولی هیچ وقت نپرسید .بازویم اندازه گیري می کنم
  .جرات نداشت.کنم

چه بسا او هم مانند مرتگه شنیده بود که پدر و .قطعا کورنلیا از مشکل جعبه ي جواهرات با خبر شده بود
حتما دیده بود کاترینا صبح ها جعبه را می آورد باال و او شب ها .مادرش درباره ي آن صحبت کرده اند

هر چه که دیده یا فهمیده بود، تصمیم .ار استآن را بر می گرداند و حدس زده بود که مشکلی در ک
بدون هیچ دلیل مشخص و تنها به سبب نوعی بی اعتمادي .گرفت که وقتش شده دوباره آشوبی به پا کند

این بار هم مثل دفعه ي پیش با یقه و پیشبند رنگی من، با .درست مثل مادرش.از من خوشش نمی آمد
نا داشت موهایش را آرایش می کرد و کورنلیا هم در یک صبح بارانی کاتری.درخواستی شروع کرد

من در رختشوي خانه مشغول آهار زدن یقه ها بودم و نشنیدم .کنارش می پلکید وتماشایش می کرد
به احتمال قوي کورنلیا بود که به مادرش پیشنهاد کرد شانه هایی از جنس صدف .بینشان چه گذاشت

  .الك پشت را به سرش بزند

یکی از شانه هاي "کاترینا آمد میان درگاه آشپزخانه و رختشوي خانه ایستاد و اعالم کرد چند دقیقه بعد
هرچند خطابش به هر دوي ما بود، هم من و هم تانکه ولی نگاه خیره "شماها آن را دیده اید؟.من گم شده

  .اش متوجه من بود

  .ندو آمد در درگاه ایستاد تا مرا ببی "نه خانم":تانکه با لحنی جدي گفت

  ."نه خانم"من هم تکرار کردم



وقتی چشمم به کورنلیا در راهرو افتاد که سرك می کشید و حالت مکار خاص خودش را در چهره اش 
فکر کردم .دیدم، فهمیدم بار دیگر چیزي را آغاز کرده که کاسه کوزه اش سر من شکسته خواهد شد

  .اینقدر از این کارها می کند تا بیرونم کنند

  ."باالخره یک نفر باید بداند کجاست":تکاترینا گف

یا می  "بعد با نیشی در کالمش افزود."خانم می خواهید بیایم کمکتان کنم قفسه را بگردیم"تانکه پرسید
  ."خواهید جاي دیگري را بگردم

  ."شاید توي جعبه ي جوهراتتان باشد"گفتم

  ."شاید هم"

  .تکاترینا برگشت به راهرو و کورنلیا هم به دنبالش رف

وقتی صداي پاي کاترینا را شنیدم که .فکر کردم اهمیتی به پیشنهاد من نمی دهد چون از طرف من بود
می دانستم به کمکم .از پله ها باال می رود متوجه شدم عازم کارگاه شده است و با عجله به دنبالش رفتم

  .بودکورنلیا هم پشتش .با عصبانیت دم کارگاه ایستاده بود.احتیاج پیدا می کند

  ."برو جعبه را بیاور پیشم"به آرامی دستور داد

او اغلب تند .تحقیر مجاز نبودن ورود به کارگاه چنان خشمی به کالمش داده بود که تا کنون نشنیده بودم
می .صداي او را از باال خانه می شنیدم.لحن صدایش این بار ترسناك بود.و با صداي بلند حرف می زد

جعبه را بر داشتم و براي .براي رنگ رومیزي سنگ الجورد می سایید.ستدانستم مشغول چه کاري ا
بدون کلمه اي حرف آن را با خودش برد پایین، کورنلیا هم به .کاترینا آوردم به گردنبند هم دست نزدم

می رفت به تاالر بزرگ و در جعبه می .دنبالش مثل بچه گربه اي که قرار بود شکمش را سیر کنند
تشخیص نتایج .شاید چیزهاي دیگري هم گم شده باشند.چیزي کم و کسر دارد یا نهگشت ببیند آیا 

  .خباثت بچه ي هفت ساله اي که به عمد بدجنسی می کرد دشوار بود

دنبال کاترینا نرفتم در عوض از .دقیقا می دانستم کجا پیدایش می کند.شانه را در جعبه نمی یافت
دستش سنگ آسیاب را در هوا معلق نگاه داشته بود ولی .اهم کردبا تعجب نگ.نردبان باال خانه رفتم باال



در جعبه اي که خرت و پرت هایم را نگاه می داشتم .دوباره مشغول ساییدن شد.نپرسید چرا آمده ام باال
در .به ندرت به شانه ام سر می زدم.باز کردم و شانه را از دستمالی که در آن پیچیده شده بود در آوردم

همیشه برایم یاد آور زندگانی بود که به .لی براي استفاده از آن یا تحسین آن وجود نداشتآن خانه دلی
حاال که از نزدیک نگاهش می کردم می توانستم ببینم که .عنوان یک کلفت نمی توانستم داشته باشم

ي هر دالبرهاي سر آن بلند تر و خمیده تر بود و رو.شانه ي مادر بزرگم نیست، هر چند شبیه آن بود
فکر کردم آیا دیگر .از شانه ي مادربزرگم زیباتر بود ولی نه خیلی.یک از دالبرها برجستگی ریزي داشت

شانه ي مادربزرگم را خواهم دید؟مدتی طوالنی شانه در دست روي تختخوابم نشستم تا حدي که دست 
  .از ساییدن برداشت

  "گریت چه اتفاقی افتاده؟"

آسان تر کرد و اجازه داد چیزي را بگویم که چاره اي جزء گفتنش لحنش مهربان بود که کارم را 
  .نداشتم

  ."قربان به کمک شما احتیاج دارم"سرانجام به حرف آمدم

در باال خانه روي تختم باقی ماندم، شانه در دست، در حالی که او با کاترینا و ماریا تینز صحبت می 
ي مادربزگم لوازم دخترها را جست و جو بعد کورنلیا را گشتند و سپس به دنبال شانه .کرد

سرانجام مرتگه آن را یافت، در صدف بزرگی پنهان شده بود که نانوا روزي که براي بردن نقاشی .کردند
وقتی که بچه ها در .احتماال کورنلیا همان روز شانه ها را عوض کرده بود.آمده بود به آن ها داده بود

نه آمده بود پایین و شانه ي مرا در اولین چیزي که به دستش انباري مشغول بازي بودند از باال خا
او روشن کرد که وظیفه ي او نیست و .تنبیه کورنلیا را بر عهده ي ماریا تینز افتاد.رسیده، پنهان کرده بود

مرتگه بعدا برایم .هر چند که می دانست کورنلیا باید تنبیه شود.کاترینا هم به سادگی زیر بار نرفت
  .که کورنلیا در طول مدتی که کتک می خورده گریه نکرده بلکه فقط پوزخند زده تعریف کرد

خوب دختر خوب ":به میز سنگی تکیه داد و گفت.خود ماریا تینز بود که براي دیدن من به باال خانه آمد
  ."آتشی به پا کرده اي

  ."من هیچ کاري نکرده ام":با اعتراض گفتم



چرا؟ما تا کنون با هیچ خدمتکار دیگري این همه مشکل .راشیده اينه ولی چند تا دشمن براي خودت ت"
ولی به روش خودش از تو حمایت کرد "پوزخندي زد ولی در پشت آن لحنش جدي بود."نداشته ایم

  ."واین مهمتر از هر چیزي است که کاترینا یا کورنلیا، تانکه یا حتی من علیه ات بگوییم

اگر االن نمی پرسیدم هیچ وقت نمی فهمیدم و احتماال این تنها .دامنمشانه ي مادربزرگم را انداخت توي 
  .دفعه اي بود که حاضر میشد جوابم را بدهد

  "خانم لطفا بگویید درباره ي من چه گفت؟"

حرف زیادي نزد اما واضح .خیلی به خودت نگیر دختر"ماریا تینز نگاهی حاکی از علم و اطالع به من کرد
کاترینا را مقصر دانست .ن و دخالت کرد، دخترم فهمید که طرف تو را گرفته استهمین که آمد پایی.بود

  ."می بینی ایراد گرفتن از او زیرکانه تر از تحسین تو است.که بچه هایش را درست تربیت نمی کند

  "توضیح داد من دستیاریش می کنم؟"

  ."نه"

کند ولی احتماال پرسش من احساسات  کوشیدم نگذارم احساسی که داشتم در حالت چهره ام بازتاب پیدا
  .مرا روشن کرده بود

این که تو توي خانه ي دخترم یواشکی بیایی اینجا و اسراري از او .ولی وقتی رفت من به کاترینا گفتم"
بیشتر از ":این را چنان گفت که گویی من مقصرم ولی بعد زیر لب گفت."پنهان کنی، کار ابلهانه اي است

به نظر می رسید که آرزو می کرد که اي کاش افکارش را این .دیگر چیزي نگفت."شتماین از او توقع دا
  .چنین لو نمی داده

  "کاترینا چه گفت وقتی برایش توضیح دادید؟"

  در اینجا ماریا تینز لحظه اي تردید کرد."البته راضی نیست ولی از خشم او بیشتر می ترسد"

بهتر است همین حاال به تو بگویم که کاترینا دوباره .رددلیل دیگري هم براي بی توجهی او وجود دا"
  ."حامله است



تعجب کردم که کاترینا خواسته بود دوباره بچه دار شود در حالی که می "دوباره؟"از دهانم در رفت
  "پزشک هم آمده است؟"کوشیدم غفلتم را جبران کنم پرسیدم

براي یک لحظه چهره ماریا تینز هم نیات ."دبه حد کافی تجربه دارد که از عالئمش بفهم.نیازي نیست"
دوباره خودش را جمع و جور کرد و .او نیز از تعدد بچه ها در تردید بود.درونی اش را آشکار کرد

خیلی زیر دماغ کاترینا نباش اما به او کمک کن ولی خیلی جلوي خانه .تو وظایفت را انجام بده":گفت
  ."ر نیستماندنت در این خانه چندان معتب.سان نده

پیپ را روشن کرد و .سري تکان دادم و نگاهم را به دست هاي زمختش دوختم که با پیپش ور می رفت
تا به حال با هیچ کلفتی این همه مشکل نداشته ":مدتی دودش را به هوا داد و بعد پوزخندي زد و گفت

  ."خدا به ما رحم کند.ایم

به سادگی گفتم شانه .ایش نگفتم چه اتفاقی افتاده بودبر.یک شنبه شانه ام را بردم و به مادرم پس دادم
  .گران بها تر از آن است که در اختیار کلفتی باشد

  

بزرگ ترین نکته رفتار غیر منتظره ي .پس از گرفتاري شانه چیزهایی براي من در خانه عوض شد
بکشد، هر فرصتی به انتظار داشتم از پیش دشوار تر شود، کار بیشتري از گرده ام .کاترینا با من بود

دست می آورد سرم فریاد بزند و تا آن جا که می تواند زندگی را بر من دشوار کند در عوض انگار از 
کلید در کارگاه را از حلقه ي کلیدهاي گران بهایش در آورد و آن را به ماریا تینز .من وحشت کرده بود

اتش را در کارگاه باقی گذاشت و هر وقت جعبه ي جواهر.داد و دیگر هیچ وقت در کارگاه را قفل نکرد
تا آن جا که می توانست از من دوري می .چیزي الزم داشت مادرش را می فرستاد تا برایش بیاورد

  .وقتی متوجه این نکته شدم، من هم تا آن جا که می توانستم از دیدرسش دور می شدم.کرد

تحت تاثیرش قرار داده بود با گفتن این که  حتما ماریا تینز.درباره ي کار باال خانه حرفی به من نزد
کمک کردن من به او سرعت کارش را بیشتر می کند و خرج بچه ي در شکمش و بچه هاي دیگر را 

حرف همسرش درباره ي بی توجهی به بچه ها که در حقیقت مسولیت اصلی او بودند را .تامین می کند
حتی با تشویق ماریا تینز .پیش با آن ها بگذارندآویزه ي گوش کرده بود و شروع کرد وقت بیشتري از 

  .شروع کرد به مرتگه و لیزبت خواندن و نوشتن بیاموزد



البته .احترمش به من بیشتر شده بود.ماریا تینز زیرك تر بود اما او نیز رفتارش نسبت به من عوض شد
چنان که گاه با .نمی گرفتمن هنوز کلفتی بیش نبودم ولی به این سادگی کنارم نمی گذاشت یا ندیده ام 

البته تا آن جا پیش نمی رفت که با من در مورد مسائل مشورت کند ولی به کلی هم .تانکه رفتار می کرد
  .از خانواده جدا نبودم

فکر می کردم از اخم و تخم و کینه ورزي . وقتی تانکه هم رفتارش با من نرم تر شد، واقعا تعجب کردم
چه بسا وقتی دید او از من حمایت می کند صالحش را .هم خسته شده بود به من لذت می برد ولی شاید
دلیلش هرچه که بود دیگر با ریختن .شاید همه شان این احساس را داشتند.دید که با من مخالفت نکند

روغن و چیزهاي دیگر روي زمین بر کارم نمی افزود، زیر لب غرغر نمی کرد و دیگر هرگز به من چشم 
  .ا من دوست نشد اما کار کردن با او برایم آسان تر شده بودب.غره نمی رفت

سنش از من بیشتر بود و .غیر منصفانه است ولی احساس می کردم در جنگ با تانکه پیروز شده بودم
مدتی طوالنی عضو خانواده بود ولی همین که او مرا ترجیح داده بود آشکارا وزنه ي بیشتري از وفاداري 

ی توانست کینه اش نسبت به من بیشتر شود ولی از آن چه انتظار داشتم شکست م.و تجربه ي او داشت
آسان ترین روش این .تانکه قلبا موجود ساده اي بود و از زندگی توقع زیادي نداشت.را ساده تر پذیرفت

  .بود که با من کنار بیاید

چه بسا به .لی کاترینا بودسوگ.هرچند کاترینا افسار کورنلیا را بیشتر می کشید ولی رفتار او عوض نشد
گاهی با سر قدري کج .براي رام کردن او کار زیادي نمی کرد.این دلیل که روحا بیشتر شبیه مادرش بود

شده و چشمان قهوه اي روشنش نگاهم می کرد، در این حالت موهاي قرمز مجعدش در اطراف صورتش 
ه تعریف کرده بود با نیشخندي بر لبش پراکنده می شد که مرا یاد حالت چهره اش می انداخت که مرتگ

دوباره مثل روز اول ورودم فکر کردم خیلی اسباب دردسرم خواهد .در حال کتک خوردن از ماریا تینز
دلم نمی .هر چند به روي خودم نیاوردم ولی از کورنلیا هم به همان اندازه دوري گزیدم که از مادرش.شد

یقه ي ابریشمی ام که مادرم گلدوزي کرده بود و بهترین  کاشی شکسته ام، بهترین.خواست تشویق بشود
  .دستمال گلدوزي شده ام را پنهان کردم تا نتواند از آن ها به عنوان حربه اي علیه من استفاده کند

وقتی از پشتیبانی اش تشکر کردم سري .پس از ماجراي شانه رفتار اربابم نسبت به من تغییري نکرد
در واقع این من بودم که نسبت به او احساس متفاوتی پیدا .را کیش می کند تکان داد گویی مگسی مزاحم



فکر می کردم اگر از من هر درخواستی کند نمی توانم رد .حس می کردم مدیونش هستم.کرده بودم
با وجود این از موقعیتی که .نمی دانستم ممکن است چه چیزي از من بخواهد که نخواهم انجام بدهم.کنم

هرچند دلم نمی خواست .در حقیقت ته دلم کمی از او دلخور بودم.رفته بودم راضی نبودمدر آن قرار گ
آرزو داشتم درباره ي همکاري من، خودش به کاترینا بگوید و نشان بدهد که از .درباره اش بیندیشم

  .این نهایت آرزویم بود.گفتن چنین چیزي به زنش ابایی ندارد و از من حمایت می کند

نقاشی زن وان روي ون رو به اتمام .اکتبر بعد از ظهري ماریا تینز به کارگاهش آمد در اواسط ماه
حتما می دانست من در باال خانه مشغول کارم و صدایش را می شنوم با وجود این صریح حرفش را .بود
باید نقاشی بزرگ تري ":وقتی جواب نداد، گفت.از او پرسید قصد دارد بعد از این چه نقاشی کند.زد

وقتی وان .نه زن تنهاي دیگري غرق در افکارش.آن طور که سابق کار می کردي.کشی با آدم هاي بیشترب
چه بسا نقاشی اي در تکمیل کاري .روي ون می آید نقاشی اش را ببیند پیشنهاد تابلوي دیگري به او بکن

  ."ی دهدمعموال قبول می کند و بابتش پول بیشتري م.می پذیرد.که بیشتر برایش کشیده بودي

  .هم چنان پاسخی نداد

  .رك و پوست کنده حرف زده بود."تا خرخره در قرض رفته ایم و به پول احتیاج داریم"

  ."ممکن است بخواهد او هم تویش باشد":گفت

  .هرچند بعدا منظورش را درك کردم.صدایش آهسته بود ولی می توانستم بفهمم چه می گوید

  ."خوب؟نه مثل آن"

  ."افتاد نگرانش می شویم نه پیش از آنوقتی اتفاق "

آن روز صبح اربابم و من .چند روز بعد وان روي ون و همسرش براي دیدن نقاشی تکمیل شده آمدند
جعبه ي جواهرات و گردنبند را شخصا براي کاترینا برد پایین، .اتاق را براي ورودشان آماده کرده بودیم

بعد سه پایه و نقاشی را به جایی که .و صندلی ها را چیدمدر حالی که من چیزهاي اضافی را جمع کردم 
  .صحنه ي نقاشی قرار داشت برد و از من خواست تمام کرکره ها را باز کنم



فکر نمی کردم مجبور به .آن روز به تانکه کمک کرده بودم تا ناهار ویژه اي براي آن ها آماده کند
وقتی برگشت اعالم کرد باید .برایشان شراب به کارگاه بردوقتی حوالی ظهر آمدند تانکه .دیدنشان باشم

مرتگه حاال به سنی رسیده بود که با آن ها سر میز .به جاي مرتگه کمکش کنم و غذا را سر میز ببرم
  ."خانمم دستور داده است"افزود.بنشیند

را از وان وري آخرین باري که براي دیدن نقاشی آمده بودند، ماریا تینز سعی کرده بود م.تعجب کردم
وان لیون هوك هم "در عوض پرسیدم.هرچند از این بابت حرفی به تانکه نزدم.ون دور نگه دارد

  ."صدایش را از راهرو شنیدم"است؟

می .بد نشده":زیر لب گفت.داشت قرقاول سرخ شده را می چشید.تانکه با بی حواسی سري تکان داد
  ."اال بگیرمتوانم سرم را به اندازه سر آشپز وان روي ون ب

وقتی تانکه باال بود من قرقاول را بسته و به آن نمک پاشیده بودم که تانکه معموال به ندرت استفاده می 
  .کرد

چشمان .وقتی آمدند پایین و همگی سر میز جاي گرفتند، تانکه و من ظرف هاي غذا را بردیم سر میز
کردن احساسش مهارتی نداشت از دیدن او که در پنهان .کاترینا از دیدن من داشت از حدقه در آمد

اربابم هم حالتی داشت که گویی همان لحظه سنگ ریزه اي زیر .غذا آوردن من وحشت کرده بود
نگاه سردي به ماریا تینز کرد که سعی می کرد پشت گیالس شرابش خونسري .دندانش خرد کرده است

ي خدمتکار چشم درشت، گفتم کجا آها"فریاد زد.در عوض نیش وان روي ون باز شد.خود را حفظ کند
  "چطوري دختر؟.قایم شده اي

تکه اي گوشت قرقاول را در بشقابش گذاشتم و به سرعت از او دور ."متشکرم قربان.خوبم":زیر لب گفتم
تا چند لحظه ي بعدش هنوز .ظاهرا سرعتم کافی نبود چون موفق شد نیشگونی از پشتم بگیرد.شدم

  .کابوسش با من بود

خشم کاترینا، .وان وري ون و مرتگه حواسشان نبود، وان لیون هوك متوجه همه چیز شد وقتی همسر
وقتی برایش غذا می کشیدم چهره .ناراحتی اربابم، شانه باال انداختن ماریا تینز و مکث دست وان روي ون

ر مرا جست و جو می کرد گویی دنبال پاسخی بود که چگونه کلفت ساده اي می تواند این همه دردس
  .ممنونش بودم، در حالت چهره اش اثري از سرزنش نبود.آفرین باشد



در آشپزخانه حرفی به هم .تانکه هم متوجه گرفتاري من شد و براي نخستین بار سعی کرد کمکم کند
نزدیم ولی او بود که مرتب به ناهار خوري می رفت که ظرف سس را ببرد، گیالس ها را پر کند، غذا 

فقط یک بار دیگر به ناهار خوري رفتم، .در آشپزخانه به کارهاي دیگر می رسیدم در حالی که من.بکشد
تانکه یک راست رفت سراغ وان روي ون و .وقتی که می بایست دو نفري بشقاب ها را جمع می کردیم

چشمان وان وري ون همه جا .بشقاب او را برداشت و من بشقاب هاي طرف دیگر میز را جمع کردم
کوشیدم به آن ها توجه نکنم و در عوض به حرف هاي ماریا تینز .ربابم هم همین طورا.دنبال من بود

شما از تابلوي درس موسیقی خوشتان آمده مگر "داشت درباره ي نقاشی بعدي حرف می زد.گوش بدهم
نه؟چه بهتر از این که همین نقاشی را با نقاشی دیگري با صحنه ي موسیقی ادامه بدهیم؟بعد از درس 

  ."بهتر است یک کنسرت باشد با افراد بیشتر در آن، سه یا چهار نوازنده و گروهی شنونده موسیقی

  ."من شنونده ها را نمی کشم.بدون شنونده"اربام حرفش را قطع کرد

  .ماریا تینز با تردید نگاهش کرد

بی خود اي بابا، قطعا یک گروه موسیقی شنونده به جذا"وان لیون هوك با سر خوشی پرید میان حرفشان
  ."نوازندگان نیست

  .خوشحال شدم از اربابم حمایت کرد

عالقه اي به شنونده ندارم ولی دوست دارم خودم در نقاشی باشم و عود "وان وري ون اعالم کرد
  ."می خواهم او هم در نقاشی باشد":پس از لحظه اي مکث گفت."بنوازم

با سرش اشاره اي سریع به من کرد و من با  تانکه.الزم نبود نگاهش کنم تا بفهمم اشاره اش به من است
می .اندك چیزهایی که جمع کرده بودم به آشپزخانه پناه بردم و گذاشتم بقیه چیزها را خودش جمع کند

از اتاق که بیرون می رفتم شنیدم کاترینا با سر خوشی .خواستم به اربابم نگاه کنم ولی جرات نکردم
  "یادتان می آید؟.با خدمتکار در لباس قرمزمثل آن نقاشی شما !چه فکر خوبی":گفت

پدرم نشسته بود بیرون و از .یک شنبه مادرم در آشپزخانه وقتی با هم تنها شدیم سر حرف را باز کرد
  .آفتاب اواخر اکتبر استفاده می کرد در حالی که ما مشغول فراهم کردن ناهار بودیم



تی اسم دخترت را می شنوي نمی توانی بی توجه می دانی من به شایعات بازار توجهی نمی کنم ولی وق"
  ."باقی بمانی

کاري که ما در آن کوچه خلوت می کردیم قابل شایعه پردازي .بالفاصله ذهنم معطوف پیتر پسر شد
  ."مادر منظورتان را نمی فهمم":با صداقت گفتم.مراقب این قضیه بودم.نبود

  ."ند اربابت می خواهد نقاشی تو را بکشدمی گوی":مادرم گوشه ي لب هایش را باال کشید و گفت

  .چنان بود که گویی خود کلمات لب هایش را به حرف می آورند

  "کی چنین حرفی زده؟"دست از به هم زدن محتواي قابلمه بر داشتم

  ."زنی که در بازار سیب می فروخت":مادرم آهی کشید و با اکراه گفت

  "گریت چرا حرفی به من نزدي؟":اتفاق گرفت و گفت وقتی جوابی ندادم سکوت مرا به عالمت بد ترین

  ."کسی حرفی به من نزده است.مادر حتی خود من هم چیزي در این باره نشنیده ام"

من فقط .ماریا تینز چیزي نگفته.اربابم حرفی نزده.عین واقعیت است"اصرار ورزیدم.حرفم را باور نمی کرد
هرگز درباره ي کارم در باال ."ه من با نقاشی هاي اوستاین نزدیک ترین فاصل.کارگاه را نظافت می کنم

 "چطور حرف یک پیرزن سیب فروش را باور می کنید ولی حرف مرا نه؟"خانه به او حرفی نزده بودم

وقتی در بازار درباره ي کسی حرف می زنند معموال دلیلی دارد، حتی اگر آن چیزي که می گویند "
  ."واقعیت نداشته باشد

آن روز دیگر درباره ي این موضوع صحبتی نشد ولی وحشت .یرون تا پدرم را صدا کندمادرم رفت ب
  .شاید خودم آخرین نفري باشم که خبر دار می شوم.کردم مبادا حق داشته باشد

جرات نمی .روز بعد در بازار گوشت فروش ها تصمیم گرفتم درباره ي این شایعه از پیتر پدر بپرسم
می دانستم خیلی .اگر مادرم شایعه را شنیده بود، حتما او هم شنیده بود.بزنم کردم با پیتر پسر حرفش را

هر چند هرگز چیزي به من نگفته بود اما آشکارا بود که به اربابم حسودي می .خوشش نخواهد آمد
این چیزها چیست که "زمان درازي نکشید که خود پیتر پدر به حرف آمد.پیتر پسر در غرفه نبود.کند

حاال دیگر می خواهی عکست را نقاشی کنی، "زدیکش که شدم لبخند تمسخر آمیزي زدن"می شنوم؟



امروز به خاطر تو قهر کرد و رفت بازار دام .هان؟به زودي دیگر براي امثال ما تره هم خورد نمی کنی
  ."فروشان

  "بگویید چه چیزهایی شنیده اید؟"

خواهد داستان قشنگی بسازم و براي می خواهی دوباره بشنوي، بله؟دلت می "صدایش را بلند کرد
  "دیگران تعریف کنم؟

  "فقط به من بگویید چه شنیده اید؟"حس کردم زیر شوخی و طنزش ز من عصبانی است!"هیسسس"

چیزي که آشپز وان روي ون گفته، که قرار است با اربابش مدل نقاشی "پیتر پدر صدایش را آورد پایین
  ."شوي

  ."اره ي این موضوع نمی دانمهیچ چیزي درب":با قاطیعت گفتم

حرفم را زدم ولی می دانستم که حرف هایم همان طور که در مادرم تاثیري نداشت، بر او هم اثري 
قلوه ها را در دستش وزن ."مرا نباید قانع کنی"پیتر پدر مقداري قلوه ي خوك بر داشت.نخواهد داشت

  .کرد

منتظر بودم ببینم کسی با خود من حرف .بر کردمپیش از مطرح کردن مسئله با ماریا تینز چند روزي ص
بعد از ظهري که کاترینا خوابیده بود و مرتگه هم دخترها را به میدان دام فروشان برده . می زند یا نه

تانکه در آشپزخانه بود و یوهانس و فرانسیسکوس را نگهداري می کرد و .بود، او را در اتاق تصلیب یافتم
  .چیزي می دوخت

  "خانم می توانم با شما صحبت کنم؟":آرام گفتمبا صدایی 

لحنش نا مطمئن "چی شده دختر؟مشکلی پیش آمده؟"پیپش را روشن کرد و از پشت دودش نگاهم کرد
  .بود

  ."چیزهاي عجیبی شنیده ام.نمی دانم خانم"

  ."مه همه چیزهاي عجیبی شنیده ایم"



  ."روي ونشنیده ام قرار است که من مدل نقاشی بشوم به همراه وان "

  "باز هم در میدان داشتند حرفش را می زدند؟.چیز عجیبی است.حق با تو است"ماریا تینز پوزخندي زد

  .سرم را آوردم پایین

  "بگو ببینم نظر خودت در مورد چنین نقاشی اي چیست؟"به صندلی اش تکیه داد و پیپش را کشید

  "خودم چیست خانم؟نظر "با حماقت تکرار کردم.نمی دانستم باید چه جواب دهم

مثال تانکه، وقتی نقاشی او را کشید با خوشحالی برایش ایستاد .اگر جاي تو بودم از دیگران نمی پرسیدم"
و ماه ها شیر ریخت بی آنکه کمترین فکري از ذهنش بگذرد طفلک بدبخت اما تو نخیر، خیلی نقل 

  "است بدانم چی هستند؟دلم می خو.چه چیزها از ذهنت می گذرد و صدایت در نمی آید.داري

مایل نیستم با وان وري ون ":تنها چیز معقولی که به ذهنم می رسید و می دانستم درك می کند گفتم
  .حرف هایم خشک و جدي بود."فکر نمی کنم ایشان مقاصد شان شرافتمندانه باشد.بنشینم خانم

  ."وقتی پاي زنان جوان در میان باشد مقاصد او هرگز شرافتمندانه نیست"

  .با عصبانیت دست هایم را با پیشبندم پاك کردم

داماد من به همان اندازه از کشیدن تو .این طور به نظر می رسد قهرمانی داري که از شرافتت دفاع کند"
  ."و وان وري ون منزجر است که تو از نشستن براي او

  .نخواستم آرامشم را پنهان کنم

وسعمان نمی رسد او را از .ی هنري او، پولدار و متنفذ استولی وان روي ون حام"ماریا تینز هشدار داد
  ."خودمان برنجانیم

  "خانم شما به او چه خواهید گفت؟"

خیال نداریم وان .جوابشان را نده.در این فاصله تو هم مجبوري با شایعات بسازي.هنوز تصمیم نگرفته ام"
  ."نقاشی بشینیروي ون از شایعات بازار بفهمد که تو حاضر نیستی با او براي 



ماریا تینز غرولند کنان پیپش را چند بار به میز زد تا خاکستر .ظاهرا دلشوره ام در چهره ام آشکار بود
تو فقط سرت را بینداز پایین و کارت را بکن .نگران نباش دخترجان، ترتیبش را می دهیم"آن را جدا کند

  ."و یک کلمه هم به کسی حرفی نزن

  ."چشم خانم"

  .حس کردم مجبورم.ک نفر گفتمالبته به ی

تمام آن هفته حراج دام بود، دام هایی که تمام تابستان و پاییز در .دوري گزیدن از پیتر پسر آسان بود
پیتر هر روز براي .مرغزارهاي اطراف پرواز کرده بودند و اکنون پیش از آغاز زمستان آماده کشتار بودند

  .حراج می رفت

با ماریا تینز از خانه در رفتم و به بازار دام فروشان در اوده النگن دیک آن بعد از ظهر پس از صحبت 
در آن لحظه بیشتر .بعد از ظهر آرام تر از صبح بود که حراج ها انجام می گرفت.رفتم و دنبالش گشتم

زیر تمام درخت هاي چناري که اطراف میدان را احاطه .دام ها را مالکین جدیدشان از میدان برده بودند
ده بود مردانی ایستاده بودند و پول هایشان را می شمردند و درباره ي معامله اي که انجام داده بودند کر

برگ زرد درختان ریخته بود و با پهن و ادرار کف میدان مخلوط شده بود که بویش .بحث می کردند
  .پیش از رسیدن به میدان به مشامم خورد

غرق .خانه هاي میدان نشسته بود و لیوانی ابجو جلویش بودپیتر پسر با مرد دیگري بیرون یکی از نوش
رفیقش بود که سرش را بلند کرد و بعد .صحبت بودند و وقتی در سکوت کنارشان ایستادم مرا ندید

  .سقلمه اي به پیتر زد

  .پیتر حتی فرصت حیرت کردن پیدا نکرد."می خواهم چند لحظه با تو صحبت کنم":به سرعت گفتم

  ."می توانیم قدم بزنیم"ره کردمبه میدان اشا"

ازحالت چهره اش .سري به دوستش تکان داد و دنبالم به طرف دیگر میدان آمد."البته":پیتر گفت
  .مشخص نبود از دیدن من خوشحال است یا نه

  "حراج امروز چطور بود؟"با کمی بال تکلیفی پرسیدم



یش را باال انداخت، آرنجم را گرفت تا از پیتر شانه ها.هیچ وقت در مکالمه ي روزمره استعدادي نداشتم
  .کپه اي پهن دورم کند و بعد دستش را انداخت

  ."توي میدان شایعاتی درباره ي من گفته می شود":تسلیم شدم و بدون مقدمه گفتم

  ."هر روز درباره ي کسی شایعه اي می سازند":بی تفاوت گفت

  ."روي ون در یک نقاشی باشمقرار نیست با وان .چیزي که می گویند حقیقت ندارد"

  ."پدرم گفت وان روي ون از تو خوشش می آید"

  ."ولی قرار نیست با او در یک نقاشی باشم"

  ."آدم متنفذي است"

  ."پیتر تو باید حرفم را باور کنی"

  "فکر می کنی کی این دور بازي را ببرد؟.آدم قدرتمندي است و تو هم خدمتکاري بیش نیستی"

  "بالیی سرم بیاید که سر خدمتکار با لباس قرمز آمد؟ فکر می کنی همان"

  ."فقط اگر شرابش را بخوري":پیتر نگاهش را به چشمانم دوخت و گفت

دلم نمی خواست نامش ."اربابم میل ندارد مرا با وان روي ون نقاشی کند":پس از لحظه اي با اکراه گفتم
  .را بیاورم

  ."کند من هم دلم نمی خواهد تو را نقاشی.خوب است"

  .بوي بیش از حد جانواران به تدریج منگم کرده بود.ایستادم و چشمانم را بستم

دنیاي آن ها دنیاي تو .گریت جایی گیر افتاده اي که به تو تعلق ندارد":پیتر با مهربانی بیشتري گفت
  ."نیست

شایعه دروغ من آمده ام این جا تا برایت توضیح دهم که "چشمانم را گشودم و قدمی به عقب گذاشتم
  ."حاال هم متاسفم که مزاحمت شدم.است، نه این که تو مرا متهم کنی



حتما متوجه هستی که در مورد اتفاقاتی که برایت می افتد .نباش، من باور می کنم":آهی کشید و گفت
  ."اراده اي نداري

قاشی کند، واقعا فکر اگر اربابت بخواهد تابلویی از تو و وان روي ون ن"وقتی جوابش را ندادم اضافه کرد
  "می کنی بتوانی بگویی نه؟

از این که یاد ":به تلخی گفتم.پرسشی بود که خودم هم از خودم پرسیده بودم و برایش پاسخی نیافتم
  ."آوري کردي که تا چه اندازه ناتوانم متشکرم

زندگی خودمان کار خودمان را خواهیم داشت، پول خودمان را در می آوریم و حاکم .با من نخواهی بود"
  "مگر تو همین را نمی خواهی؟.خواهیم بود

  .درنگ کردنم حماقت بود.نگاهش کردم، چشمان آبی روشنش، جعد طالیی مویش و چهره ي مشتاقش

  ."هنوز بیش از حد جوانم.من نیامدم این جا تا درباره ي این چیزها صحبت کنم"

که دیگر نمی توانستم این بهانه را هم  به زودي سنم به قدري باال می رفت.همان بهانه ي همیشگی
 .بیاورم

اینقدر آرام و ساکتی که حد .گریت هیچ وقت نمی دانم چه در سرت می گذرد"دوباره تالش کرد
  ."هرگز حرفی نمی زنی اما چیزهایی در سرت وجود دارد که در چشمانت پنهان است.ندارد

بی توجه به آنچه .بیرون زده بود پنهان کردمسرپوشم را صاف کردم و با انگشتانم تارهاي مویی را که 
اگر توي بازار درباره ي .ماریا تینز به من قول داده ولی نباید کالمی به کسی بگویی"گفته بود اعالم کردم

سعی نکن از من دفاع کنی چون در غیر این صورت به گوش وان روي .من با تو حرف زدند جوابی نده
  ."ا تمام خواهد شدون می رسد و حرف هاي تو به ضرر م

با خودم گفتم همیشه این قدر منطقی نخواهد .پیتر سري تکان داد و با نوك پایش تکه اي کاه را لگد زد
به منظور پاداش منطقی بودنش اجازه دادم مرا به .باالخره یک روز حوصله اش سر خواهد رفت.بود

می خواستم من هم لذت ببرم اما .دکنجی بین دو خانه کنار میدان دام فروشان ببرد و کمی مغازله کن
  .هنوز از بوي گند حیوانات حال تهوع داشتم



عاي رغم حرف هایی که به پیتر گفته بودم، شخصا نسبت به قولی که ماریا تینز داده بود که مرا در 
زن فوق العاده اي بود، معامله گر زیرکی بود، جایگاهش را می .نقاشی نگذارد اعتقاد زیادي نداشتم

نقاشی .نمی دانستم چگونه می خواستند خواسته ي وان روي ون را رد کنند.اما وان روي ون نبود دانست
نقاشی اي از خدمتکار با .اي از زنش خواسته بود که مستقیم به نقاش نگاه کند و اربابم آن را کشیده بود

شت که به دست اگر مرا می خواست چه دلیلی وجود دا.لباس قرمز خواسته بود و آن را به دست آورد
  نیاورد؟

یک روز سه مردي که تا کنون ندیده بودم با هارپسیکوردي که محکم در جعبه اي بسته بندي شده بود 
این .پشت سرشان هم پسرك کوچکی که ویلون سلی بزرگ تر از جثه اش را حمل می کرد آمد.آمدند

تمام افراد .یفته ي موسیقی بودسازهاي وان روي ون نبودند بلکه به یکی از اقوامش تعلق داشتند که ش
کورنلیا .خانه گرد آمدند تا تالش مردان را براي باال بردن هارپسیکورد از پله هاي بلند تماشا کنند

می خواستم دستم را .اگر ساز را می انداختند مستقیما روي او می افتاد.درست پایین پله ها استاده بود
دخترها بود، تردیدي به دل راه نمی دادم در عوض سر  دراز کنم و کنارش بکشم چنانچه یکی دیگر از

  .سر انجام کاترینا بود که اصرار کرد به نقطه اي امن تر برود.جایم ماندم

بعد از رفتن مردها .اربابم به آن ها دستوراتی می داد.وقتی آن را به باالي پلکان رساندند، بردند به کارگاه
چند لحظه بعد صداي نواختن هارپسیکورد را .نبالش رفتکاترینا را صدا زد، ماریا تینز هم به د

  .دخترها روي پله ها نشستند و من و تانکه در راهرو ایستادیم و گوش دادیم.شنیدیم

  "خانم جوان می نوازد یا خانم تو؟":از تانکه پرسیدم

شنونده  به قدري شباهتی به آن دو نداشت که تصور کردم خودش می نوازد و به سادگی خواسته کاترینا
  .اش باشد

البته که خانم جوان است، در غیر این صورت چرا صدایش زد برود باال؟خانم جوان ":تانکه آهسته گفت
دختر که بود می نواخت ولی وقتی پدر و مادرش از هم جدا شدند، پدرش .خیلی خوب می نوازد

ن نمی رسد سازي نشنیده اي خانم جوان چقدر گله می کند که وسعشا.هارپسیکورد را نگاه داشت
  "بخرند؟

  "نه، فکر می کنی او را بکشد؟در این نقاشی با وان وري ون؟"لحظه اي فکر کردم



  .حتما تانکه شایعات بازار را شنیده بود ولی درباره ي آن به من حرفی نزده بود

  ."آرام و قرار ندارد.اوه، ارباب هیچ وقت خانم جوان را نمی کشد"

د صندلی را در صحنه ي نقاشی چید و در هارپسیکورد را باز کرد که ظرف چند روز آینده میز و چن
قالیچه اي را روي میز پیش زمینه .منظره اي از درخت و صخره ها و آسمان روي آن نقاشی شده بود

  .انداخت و ویلون سل را زیر آن گذاشت

می خواهم .باز کندختر، خوب گوش هایت را ":یک روز ماریا تینز مرا به اتاق تصلیب صدا کرد و گقت
دوباره .سري به دارو خانه بزن و کمی دارو بگیر.این بعد از ظهر کارهایی خارج از خانه برایم انجام بدهی

بعد سري به مري نخ ریس بزن و کمی پشم از او بگیر به .هوا سرد شده و فرانسیسکوس سینه درد دارد
  "ه؟متوجه نشده اي که نخش در رفت.اندازه یک یقه براي آلی دیس

بعد هم برو خانه ي "مکثی کرد، گویی حساب می کرد چقدر طول می کشد تا از جایی به جاي دیگر بروم
نزدیک خانه ي خودتان .یان می یر و بپرس برادرش کی به دلفت می آید؟ساکن ریت ولد تاور است

  ."است، مگر نه؟می توانی سري هم به آن ها بزنی

خانم، وان روي "بعد حدس زدم.ط هفته از پدر و مادرم دیدن کنمسابقه نداشت ماریا تینز اجازه دهد وس
  "ون امروز می آید؟

اگر سراغت را .بهتر است اصال حضور نداشته باشی.مبادا بگذاري چشمش به تو بیفتد":به تلخی گفت
  ."گرفت، می توانیم بگوییم رفته اي دنبال کاري

همه ما را گرفته بود حتی ماریا تینزرا، مثل  وان وري ون حسابی.براي لحظه اي خواستم بزنم زیر خنده
  .خرگوش ها از دست سگ ها فرار می کردیم

خوشبختانه یکی از همسایه ها آمده بود دیدنش و فرصت .آن بعد از ظهر مادرم از دین من حیرت کرد
، از وقتی من رفته بودم و آگنس مرده بود.پدرم عالقه اي نشان نداد.نکرد مرا به دقت بازجویی کند

دیگر نسبت به حوادثی که در خارج از محدوده اش رخ می داد کنجکاوي به خرج نمی .عوض شده بود
فقط هنوز نقاشی توجهش را جلب می .به ندرت از من درباره ي اوده النگن دیک و بازار می رسید.داد

  .کرد



ی پرسیدي شروع مادر، اربابم نقاشی اي را که درباره اش م":وقتی نشستیم کنار آتش به مادرم گفتم
هر کس که باید در نقاشی .وان روي ون آمده آن جا و ارباب دارد صحنه ي آن را می چیند.کرده است

  ."باشد االن آن جا است

همسایه ي ما، زن مسن چشم روشنی که عاشق شایعات بازار بود چنان نگاهم کرد که گویی خروس 
به .منظور مرا فهمیده بود.ش را در هم بردمادرم اخم های.کباب شده ي سوخته اي جلویش گذاشته ام
 .خودم گفتم بفرمایید این هم از ماجراي شایعه

 

شنیدم سر شام به ماریا تینز پرخاش کرد و بعد از خانه زد بیرون و وقتی برگشت .آن شب خودش نبود
چهره اش خسته .کردنگاهی به من .داشتم از پله ها می رفتم باال بخوابم که وارد شد.بوي نوشخانه می داد

حالت صورتش خشمگین نه ولی دلخور بود، حالتش مانند مردي که با کوهی هیزم براي خرد .و سرخ بود
  .کردن یا کلفتی که با انبوهی رخت شستنی رو به ور شده باشد، بود

پشت صندلی جا داده شده بود، یکی .روز بعد چیز زیادي از اتفاقاتی که دیروز افتاده بود نشان نمی داد
ویولن .عودي روي صندلی و ویلنی روي میز دست چپ گذاشته بود.هارپسیکورد و دیگري پشت به نقاش

از ترتیب صحنه تعداد آدم هایی که قرار بود در نقاشی باشند دشوار .سل هنوز در سایه و زیر میز بود
  .دهبعدا مرتگه به من گفت که وان روي ون با خواهر و یکی از دختر هایش آمده بو.بود

  "دخترش چند ساله است؟"نتوانستم جلوي خودم را بگیرم

  ."فکر می کنم هفده سال"

  .هم سن من

ماریا تینز مرا دنبال خرده فرمایش هاي دیگري فرستاد و گفت آن روز صبح .چند روز بعد دوباره آمدند
ها براي نشستن  می خواستم متذکر بشوم که نمی توانم هر بار که آن.خودم را بیرون از خانه سرگرم کنم

هوا براي ولگردي در خیابان ها خیلی سرد بود و کار زیادي در خانه انتظارم را می .می آیند غایب بشوم
حس می کردم به زودي چیزي دگرگون خواهد شد ولی نمی توانستم آن را .کشید ولی حرفی نزدم

  .نمی دانستم چگونه.توضیح بدهم



اگر .حتما شک می کردند که اتفاقی باید افتاده باشد.بزنم نمی توانستم دوباره به پدر و مادرم سري
در عوض رفتم به .توضیح دیگري می دادم باعث می شد باور کنند که چیزهاي بدتري دارد رخ می دهد

پرسش هایش .از زمانی که درباره ي اشیاء گرانبهاي خانه پرسیده بود، ندیده بودمش.کارخانه ي فرانس
  .براي دیدنش نکرده بودم عصبانیم کرده بود و تالشی

وقتی گفتم می خواهم فرانس را ببینم، عقب رفت و راهم داد و ناپدید شد بی .زن دم کارخانه مرا شناخت
وارد ساختمانی با سقف کوتاه شدم که پسر بچه هایی به سن و سال فرانس روي .آنکه راه را نشانم بدهد

نقش هاي ساده می کشیدند که .می کردند نیمکت هایی پشت میزي بلند نشسته بودند و کاشی رنگ
بسیاري از آن ها حتی نقش اصلی را نقاشی .هیچ شباهتی به نقاشی هاي ظریف کاشی هاي پدرم نداشت

نمی کردند بلکه فقط تزئینات حاشیه ي کاشی را مثل برگ ها و پیچ و خم را می کشیدند و وسط آن را 
وقتی مرا دیدند سر و صدایشان چنان به هوا رفت که .خالی می گذاشتند تا استادي ماهر آن را پر کند

سرخ .به سوي نزدیک ترین پسر رفتم و پرسیدم برادرم کجاست.دلم می خواست گوش هایم را بگیرم
هر چند موضوع جالبی براي کار نکردن بودم ولی هیچ کدام حاضر نشد .شد و سرش را پایین انداخت

  .پاسخ مرا بدهد

پیراهن .فرانس تک و تنها آن جا بود.کوچک تر و گرم تر که محل کوره بود ساختمان دیگري پیدا کردم
عضله هاي سینه و بازویش درشت .چهره اش عبوس بود.به تن نداشت و عرق از سر و رویش جاري بود

کهنه هاي تکه پاره اي پارچه را به دست و بازوهایش پیچیده بود که قیافه .شده بود، داشت مرد می شد
او می داد ولی وقتی سینی هاي پر از کاشی را از کوره در می آورد و درون آن می برد،  ي ژنده اي به

ترسیدم صدایش کنم چون ممکن .سطوح صاف را چنان با مهارت حرکت می داد که خودش را نسوزاند
ه در بود که از جا بپرد و سینی را بیندازد ولی پیش از آنکه حرفی بزنم مرا دید و بالفاصله سینی اي را ک

  .دست داشت گذاشت زمین

  "گریت اینجا چه می کنی؟براي مادر یا پدر اتفاقی افتاده؟"

  ."آمدم سري به تو بزنم.نه، آن ها خوبند"

  ."آهان"



 کهنه پارچه ها را از بازویش باز کرد، صورتش را با پارچه اي 

ا عقب و جلو برد، شبیه به دیوار تکیه داد و شانه هایش ر.پاك کرد و جرعه اي آبجو از لیوانی نوشید
هرگز ندیده بودم چنین .مردهایی که بار را از قایق خالی می کنند و عضله هایشان را استراحت می دهند

  .کاري بکند

هنوز داري پاي کوره کار می کنی؟تو را به جاي دیگر منتقل نکرده اند؟لعاب دادن یا نقاشی مثل "
  "پسرهایی که در ساختمان دیگر هستند؟

  .شانه هایش را باال انداختفرانس 

  .وقتی حالت چهره اش را دیدم ساکت شدم."...نباید تو هم .آخر آن پسرها هم سن تو هستند"

  ."تنبیه شدم":با صدایی آهسته گفت

  "تنبیه؟مگر چه کار کرده اي؟"

  .جواب نداد

  ."فرانس باید به من بگویی و گرنه به پدر مادر می گویم مشکل پیدا کرده اي"

  ."صاحب کارخانه را عصبانی کردم.مشکل پیدا نکرده ام":ت گفتبه سرع

  "چطور؟"

  ."کاري کردم که زنش خوشش نیامد"

  "چه کاري؟"

وقتی من هم نخ دادم چغولی ام را به .می دانی رفته بود تو نخ من.زنیکه شروع کرد"فرانس تردید کرد
وقتی اخالقش بیاید سر جا، پاي کوره بنابراین باید تا .بیرونم نکرد چون با پدر دوست است.شوهرش کرد

  ."بایستم

موقعیتت را براي .فرانس چطور آن قدر احمق شدي؟می دانی که آن زن به درد امثال تو نمی خورد"
  ."چنین چیزي به خطر انداخته اي



تو .کسالت آور است.کار کردن این جا کشنده است.تو نمی فهمی وضع از چه قرار است":زیر لب گفت
براي تو کاري ندارد که دستور بدهی من باید زندگی .دواج می کنی و می روي دنبال زندگیتبا قصابت از

ام را چگونه اداره کنم در حالی که تنها چیزي که تمام روز می بینم ردیف هاي پایان نا پذیر کاشی 
  "چرا نباید از جنس لطیف خوشم بیاید؟.است

ا گاهی من هم خواب رخت هاي چرکی را می شب ه.خواستم اعتراض کنم و بگویم که درکش می کنم
  .دیدم که هر چقدر هم می شستم و چنگ می زدم و می جوشاندم و اتو می کردم، تمام نمی شد

  "همان زنی بود که در را باز کرد؟":در عوض پرسیدم

به یاد صورت ترش رویش افتادم و فکر کردم .فرانس شانه اي باال انداخت و آبجوي بیشتري خورد
  مکن است آن قیافه این جوان را وسوسه کند؟چطور م

  "اصال آمده اي این جا چه کار؟مگر نباید در پاپتیست کورنر باشی؟"

بهانه اي آماده کرده بودم که علت آمدن را توجیح کند، این که براي کاري به آن اطراف آمده بودم و 
برایش ماجراي وان روي ون و  گفتم سري به او بزنم اما چنان دلم براي برادرم سوخت که دیدم دارم

  .درد و دل کردن براي او خیلی آرامش بخش بود.نقاشی را تعریف می کنم

می بینی، ما فرق زیادي با هم نداریم با توجهی ":با دقت به حرف هایم گوش داد، وقتی تمام کردم گفت
   ."که از باال سري ها به ما شده

  ."قصد هم ندارم بکنم ولی من هیچ توجهی به وان روي ون نکرده ام و"

  ."منظورم اربابت بود.منظورم وان روي ون نبود، او نه":فرانس با کمی شرم در صدایش گفت

  "...منظورت چیست؟هرگز تا به حال.دست بردار"

می توانی از پدر و مادر مان یا .دلت پیش او گیر است.از چهره ات آشکار است.لزومی ندارد کاري بکند"
  ."من تو را بهتر می شناسم.ولی از من نه مرد قصابت پنهان کنی

  .دهانم را باز کردم ولی حرفی از آن بیرون نیامد.مرا بهتر می شناخت.حق با او بود



هر چند ماه دسامبر بود و سوز سرما زیاد اما از خشم گفت و گویم با فرانس چنان به سرعت راه رفتم 
گرمم بود و شالی را که به .بر می گشتم، رسیدمکه خیلی زود تر از موعدي که باید به پاپتیست کورنر 
داشتم می رفتم باال به طرف اوده النگن دیک که .دور خودم پیچیده بودم شل کردم تا قدري خنک شوم

سرم را خم کردم و به سرعت از جلویشان رد شدم تا از .دیدم وان روي ون و اربابم به سویم می آیند
ایستاد و .اما همین کار توجه وان روي ون را به من جلب کردکنار اربابم بگذرم و نه وان روي ون 

هی دختر چشم درشت، گفتند رفته بودي ":رویش را به من کرد و گفت.واداشت که اربابم هم بایستد
  "اسمت چیه دخترم؟.فکر می کنم داري از من دوري می کنی.بیرون

  ."گریت قربان":چشمانم را به کفش هاي اربابم دوختم و گفتم

  .مرتگه آن روز با نظارت من آن ها را واکس زده بود.هایش سیاه و براق بود کفش

  "بگو ببینم گریت از من دوري می کنی؟"

  ."رفته بودم خرید.اوه، نه قربان"

  .چیزهایی را که قبل از رفتن پیش فرانس براي ماریا تینز خریده بودم، گرفتم باال

  ."پس امیدوارم بیشتر تو را ببینم"

  ."نبله قربا"

نگاه سریعی به چهره ي آن ها انداختم و حدس زدم باید دختر و .دو زن پشت آن ها ایستاده بودند
  .دخترش به من خیره شده بود.خواهر وان روي ون باشند که براي نشستن می آیند

  ."امیدوارم قولی را که به من دادي فراموش نکرده باشی":وان روي ون به اربابم گفت

  ."نه":عروسکی تکان داد و پس از مکثی طوالنی گفت اربابم سرش را مثل

  ."انتظار دارم پیش از آنکه دوباره از ما بخواهی برا نشستن بیاییم، آن را شروع کنی.خوب است"

  .لبخند وان وري ون لرزه به اندامم انداخت



ی می دانستم می کوشید آرامش خود را حفظ کند ول.نگاه تندي به اربابم کردم.سکوتی طوالنی بر قرار شد
  .عصبانی است

  ."بسیار خوب"

  .مرا نگاه نکرد.نگاهش را به خانه هاي رو به رو دوخت

روز بعد فهمیدم ماجرا از .از این گفت و گو چیزي سر در نیاوردم ولی می دانستم به من مربوط می شود
  .چه قرار بود

رنگ درست کنم چون خیال  گمان کردم می خواهد برایش.صبح از من خواست که بعد از ظهر بروم باال
میز .وقتی وارد کارگاه شدم آن جا نبود، یک راست رفتم باال خانه.داشت نقاشی نوازندگان را آغاز کند

پشتش به .با دماغ سوخته ار نردبان آمدم پایین.چیزي براي کار من چیده نشده بود.رنگ سابی تمیز بود
  ."گریت لطفا بشین":گفت.من بود

تا کنون جزء براي نظافت به هیچ سازي .آن را لمس هم نکردم.سیکورد نشستمروي صندلی کنار هارپ
در حالی که منتظر نشسته بودم به تابلویی نگریستم که به دیوار پشتی آویخته بود و .دست نزده بودم

منظره اي طرف چپ آن بود و طرف راست تصویر سه نفر بود، زنی که .قرار بود بخشی از نقاشی باشد
ت ولباسی که به تن داشت باالي سینه اش را نمایان می کرد، مردي که دستش را به دور عود می نواخ

مرد داشت بابت لطف زن بهایی می پرداخت و زن مسن دستش دراز .گردن او انداخته بود و زنی مسن
  .است) دالله ي محبت(نقاشی متعلق به ماریا تینز بود و به من گفته بود عنوانش .بود تا سکه ها را بگیرد

  ."آنجا نه"

  ."آن صندلی دختر وان روي ون است"رویش را از پنجره بر گردانده بود

یکی دیگر از صندلی هاي سر .فکر کردم اگر قرار بود من در نقاشی باشم روي همین صندلی می نشستم
  ."نجابنشین ای"شیر دار را آورد و کنار سه پایه جایش داد ولی نیم رخ، به طوري که رویش به پنجره بود

  "قربان چه میل دارید؟":در حین نشستن پرسیدم

  .می لرزیدم هر چند سردم نبود.هرگز در حضورش ننشسته بودم.گیج شده بودم



  ."از پنجره به بیرون نگاه کن.حرف نزن"پنجره اي را باز کرد طوري که نور مستقیم روي صورتم افتاد

  .روي صندلی اش جلوي سه پایه نشست

حس کردم آرواره هایم به هم فشار می آورند .خیره شدم و آب دهانم را قورت دادمبه برج کلیساي نو 
  .و چشمانم گشاد تر شده است

  ."حاال به من نگاه کن"

نمی توانستم به چیزي جزء .نگاهمان درهم گره خورد.برگشتم و از روي شانه چپ به او نگاه کردم
صورتم .ر می رسید در اتنظار چیزي استبه نظ.خاکستري چشمانش فکر کنم که شبیه داخل صدف بود

  .از ترس چیزي که از من انتظار داشت و به او نمی دادم درهم فشرده شد

  ."گریت":با صدایی مالیم گفت

  .حاال می فهمیدم.چشمانم از اشک پر شد که نگذاشتم بریزد.کافی بود همین را بگوید

  ."حرکت نکن.درست شد"

  .می خواست مرا نقاشی کند
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  ."بوي روغن برزك می دهی"
باورش نمی شد که به سادگی نظافت کارگاه یک نقاش باعث دوام بوي روغن .لحن پدرم مشکوك بود

گویی حدس می زد که حاال دیگر با این روغن در اتاقم می .حق داشت.روي لباس و پوست و مویم بشود
حدس زده بود ولی نمی توانست چیزي .و بو را جذب می کنم خوابم، ساعت ها مدل نقاشی می شوم

یک .به همین دلیل به افکارش اطمینان نمی کرد.کور شدن اعتماد به نفسش را از بین برده بود.بگوید
فکرش را برایش بازگو کنم و سر به سرش بگذارم تا نظرش را بیان .سال پیش ممکن بود کمکش کنم

تالشش را تماشا می کردم مثل سوسکی که دمر افتاده باشد و  کند ولی حاال به سادگی در سکوت
  .بخواهد روي چهار دست و پایش برگردد

گاهی نمی توانستم به چشمانش نگاه .هر چند نمی دانست چه حدس بزند.مادرم هم حدس هایی زده بود
و دلگیري  وقتی چشمانمان به هم می افتاد نگاهش مخلوطی از خشم و تردید کنترل شده، کنجکاوي.کنم
  .تالش می کرد بفهمد چه بر سر دخترش آمده.بود

حتی شیشه ي کوچکی از آن را کنار تختخوابم نگاه می .من به بوي روغن برزك عادت کرده بودم
صبح ها وقتی لباس می پوشیدم شیشه را مقابل پنجره باال می بردم و از رنگ آن لذت می .داشتم
می خواست به آن ها بگویم این .زرد رنگ در آن ریخته باشند مانند آب لیمویی بود که قطره اي.بردم

  .مرا دارد به این رنگ نقاشی می کند.رنگی است که این روزها می پوشم
در عوض براي پرت کردن حواس پدرم از بو به تعریف نقاشی دیگري پرداختم که اربابم مشغول آن 

 تنه ي زرد و سیاهی به تن دارد، همان که باال.زن جوانی پشت هارپسیکورد نشسته است و می نوازد"بود
زن دیگري در .دختر نانوا براي نقاشی پوشیده بود با دامنی از ساتن سفید و روبان هاي سفید در سرش

روپوش سبزي با حاشیه ي .انتهاي هارپسیکورد ایستاده که صفحه ي نتی در دست دارد و آواز می خواند
  ."بین این دو زن مردي نشسته که پشتش به ماست.وشیدهپوست به تن دارد و زیرش پیراهن آبی پ

  ."وان روي ون":پدرم حرفم را قطع کرد و گفت
تنها چیزي که از او دیده می شود پشتش است و موهایش و دستی که گردن عودي را .بله، وان روي ون"

  ."به دست دارد
  ."خیلی بد عود می زند":پدرم با اشتیاق گفت

پشتش به ما است تا نبینیم که حتی نمی تواند عود را به شکل صحیح در دست به همین دلیل .خیلی بد"
  ."بگیرد



همیشه از شنیدن این که مرد متمولی می .پدرم لبخند تمسخر آمیزي زد و روحیه ي خوشش بازگشت
این .باز گرداندن روحیه خوب او این روزها کار آسانی نبود.تواند نوازنده ي ناشی اي باشد، لذت می برد

وخر یک شنبه ها با پدر ومادرم چنان به من بد می گذشت که انتظار روزهایی را می کشیدم که پیتر ا
پسر با ما ناهار می خورد که حتما متوجه نگاه هاي خشم آلود مادرم، متلک هاي تحقیر آمیز پدرم، 

د، شگفت زده هرگز به این مسئله اشاره اي نمی کر.سکوت غیر عادي میان فرزند و پدر ومادر شده بود
نمی شد، خیره نمی نگریست و یا خلقش تنگ نمی شد، در عوض با محبت سر به سر پدرم می گذاشت، 

  .مجیز مادرم را می گفت و به من لبخند می زد
تصمیم .نگران این نبود که چیزي را از او پنهان کنم.پیتر از من نپرسید چرا بوي روغن برزك می دهم

همیشه به ناخن هایش نگاه می کردم تا .دست خودم نبود.پسر نازنینی بود.گرفته بود به من اعتماد کند
فکر می کردم باید دستش را در آب نمک بخیساند و یک روز به او تذکر .ببینم زیرش خونی هست یا نه

  .می دهم
حرفی نمی زد ولی گاهی از رفتار بی .مرد خوبی بود ولی به تدریج داشت کاسه ي صبرش لبریز می شد

نوازش هاي پیتر همیشه هم منزجرم نمی .ه اش در کوچه ي خلوت ریت ولد کانال متوجه می شدمصبران
اگر از روي شانه اش به آسمان نگاه می کردم و رنگ هاي دیگري را در ابر ها تشخیص می دادم یا .کرد

نش همیشه از واک.به ساییدن سفیدآب شیخ یا روناس می اندیشیدم، بدنم واکنش هایی نشان می داد
  .هایم خوشحال می شد و متوجه نبود که نگاهم را از نگاهش می دزدم و به دست هایش نمی نگرم

یک شنبه ي روغن برزك وقتی پدر و مادرم آنقدر ناراحت و مردد بودند، بعدا پیتر مرا به کوچه ي 
ستش نگاه شیطنت آمیزي به من کرد و د.پس از نوزش هاي معولی ناگهان دست نگاه داشت.خلوت برد

پیش از آنکه بتوانم جلویش را بگیرم دست هایش را زیر سرپوشم .را از روي شانه ام به گردنم کشاند
  .کرد و موهایم را چنگ زد

  ."نه":با دو دست سرپوشم را چنگ زدم و گفتم
موفق شده بود دسته .چشمانش برقی داشت که گویی مدت طوالنی به آفتاب خیره شده باشد.لبخندي زد

گریت به زودي همه ي این ها را خواهم "موهایم را بیرون بکشد و آن را دور انگشتانش بپیچداي از 
ماه دیگر هیجده سالت می شود و با پدرت صحبت .همیشه برایم به صورت رمز و راز باقی نمی مانی.دید

  ."می کنم



براي این "یدحس کردم در اتاق تاریک و گرمی گیر کرده ام و نفسم بیرون نمی آ.قدمی عقب کشیدم
  ."کارها هنوز خیلی جوانم

  ."همه صبر نمی کنند تا سنشان باال برود به عالوه پدر و مادرت به من نیاز دارند"شانه اي باال انداخت
نخستین باري بود که به فقر خانواده ام و وابستگی شان به خودش اشاره می کرد که وابستگی من هم 

او را می پذیرفتند و اجازه می دادند یک شنبه ها با او به آن  به همین دلیل بود که هدایاي گوشت.بود
  .کوچه ي خلوت بروم

متوجه شد که نباید چنین .از یاد آوري نقطه ي قوتش بر خودمان خوشم نیامد.اخم هایم را درهم بردم
براي جبران آن دسته ي موهایم را زیر سرپوشم فرو کرد و گونه ام را نوازش کرد و .حرفی می زده

  ."قول می دهم.گریت خوشبختت می کنم":تگف
یخ ها شکسته شده بود و قایق ها می توانستند .پس از رفتنش علی رغم سرما مدتی کنار کانال قدم زدم

وقتی بچه بودیم فرانس، آگنس .حرکت کنند ولی الیه ي باریکی از یخ بار دیگر سطح آب را پوشانده بود
تمام قطعات آن درون آب فرو می رفتند و ناپدید می شدند، و من به این یخ ها سنگ می انداختیم تا 

  .گویی هزار سال پیش بود
من در "آن بعد از ظهر به همه ي افراد اتاق اعالم کردم.یک ماه پیش از من خواسته بود به کارگاه بروم

  ."باال خانه کار دارم

   ."کمی هیزم در آتش بگذار پیش از رفتن"تانکه سرش را از روي خیاطی اش بلند نکرد، فقط دستور داد

لیزبت صبور بود و انگشتان ظریفی داشت .دخترها با نظارت مرتگه و ماریا تینز مشغول تور دوزي بودند
و حاصل کارش خوب بود ولی آلی دیس کوچک تر از آن بود که از عهده ي این دوخت و دوز پیچیده 

نلیا و نزدیک آتش نشسته بود و گهگاه گربه کنار پاي کور.کورنلیا هم اصوال بی حوصله بود.برآید
شاید در نهایت امیدوار بود گربه پنجولش .دخترك تکه اي نخ جلویش می انداخت تا به آن پنجول بزند

پس از زنده کردن آتش از کنار یوهانس رد شدم .را به یقه ي تورش بیندازد و به کلی آن را از بین ببرد
وقتی می رفتم بیرون در قابلمه اي .قابلمه ها بازي می کردکه داشت روي کاشی هاي سرد آشپزخانه با 

بچه شروع کرد به فریاد زدن در حالی که کورنلیا جیغ خنده .را پرت کرد بیرون که صاف افتاد در آتش
  .اش رفت هوا و مرتگه تالش کرد با انبري در قابمه را درآورد



ن و گرنه کاترینا و فرانسیسکوس را بیدار می صدایتان را بیاورید پایی"ماریا تینز به بچه ها هشدار داد
  ."کنید

آرام خزیدم بیرون، خوشجال از این که از سر و صداها نجات پیدا می کنم حتی .به حرفش گوش ندادند
  .با وجود این که کارگاه خیلی سرد بود

و انگشتانم ابروهایم را صاف کردم .به پشت در که رسیدم لب هایم را به هم فشردم.در کارگاه بسته بود
کمی .مثل این که می خواستم سیبی را امتحان کنم و ببینم سفت هست یا نه.را به روي گونه هایم کشیدم

صدایی نیامد هر چند می .در مقابل در چوبی سنگین مکث کردم بعد به آرامی ضربه اي به در زدم
  .منتظرم بود.دانستم که آنجا است

نه .یرین نقاشی مرا کشیده بود ولی چیزي به آن اضافه نکرده بودماه پیش الیه ي ز.اولین روز سال نو بود
طرحی قرمز رنگ که شکل نقاشی را مشخص کند، نه رنگ هاي زمینه، نه سایه روشن و نه رنگ هاي 

  .هر روز صبح که نظافت می کردم، آن را می دیدم.اولیه

گریت نمی خواهد در "دید نگاهش مرا نمی.در را که باز کرد اخم هاش در هم بود.بلند تر در زدم
پشتش را به من کرد و به طرف سه پایه رفت که بوم خالی روي آن در انتظار رنگ ."آرام بیا تو.بزنی

  .هایش بود

حاال که آن لحظه .آمدم وسط اتاق.در را به آرامی بستم که جلوي سر و صداي بچه ها را از پایین گرفت
  "قربان با من کاري داشتید؟"ام بودمفرا رسیده بود به گونه اي غیر منتظره اي آر

به همان صحنه اي اشاره کرد که صحنه ي نقاشی دیگر بود ولی تمام وسایل ."بیا اینجا بایست.بله"
  ."بخوانش"نامه اي به دستم داد.موسیقی را جمع کرده بود

 می ترسیدم کشف کند که فقط به خواندن تظاهر می.کاغذ را باز کردم و سرم را رویش خم کردم
سرم را بلند کردم که این را به او بگویم ولی جلوي خودم را .چیزي روي کاغذ نوشته نشده بود.کنم

  .دوباره سرم را انداختم پایین.در محضر او بهتر بود آدم زیاد حرف نزند.گرفتم

  ."حاال این را امتحان کن"



هیچ .کردم به خواندنکتاب را گشودم و شروع .جلد چرم کهنه اي داشت.این بار کتابی به دستم داد
  .کدام از کلمات را نمی شناختم

کتاب را از دستم گرفت، تنگ در دار سفید را به .واداشت با کتاب بشینم بعد بایستم و به او نگاه کنم
خواست به سادگی بایستم و از پنجره به بیرون نگاه .دستم داد و خواست به ریختن شراب تظاهر کنم

سید سردرگم است گویی کسی داستانی برایش تعریف کرده و پایانش را در تمام مدت به نظر می ر.کنم
  .به یاد نمی آورد

  ."مشکل از لباست است.لباست است":زیر لب گفت

تمام مدت از من خواسته بود کاري را بکنم که خانمی که براي مدل شدن می آمد، می .حاال متوجه شدم
مردد بودم می خواهد .نل زرد و باال تنه ي سیاه افتادمبه یاد ش.منتها من لباس خدمه را به تن داشتم.کرد

علتش تنها این نبود که نمی شد ازکاترینا .عوض آن که به هیجان بیایم ناراحت شدم.کدام را بپوشم
پنهان کرد که من لباسش را پوشیده ام، به نظرم درست نبود کتاب و نامه اي در دست بگیرم، براي 

نم که هرگز نکرده بودم، هر چند آرزو داشتم نرمی پوست لبه ي شنل خودم شراب بریزم و کارهایی بک
  .را روي گردنم حس کنم ولی لباس معمول من نبود

  "یک خدمتکار چه می کند؟":با مالیمت در حالی که دست هایش را روي سینه اش گذاشته بود پرسید

د پیتر و خودم در آن کوچه یه یا.چانه ام می لرزید.پیش از پاسخ دادن مجبور شدم لحظه اي مکث کنم
دوخت و دوز، جارو زدن، زمین شستن، حمل آب، شستن "ي خلوت افتادم و آب دهانم را قورت دادم
  ."مالفه ها، بریدن نان و برق انداختن شیشه ها

  "می خواهی تو را با زمین شویت نقاشی کنم؟"

  ."نقاشی مال من نیست.من در مقامی نیستم که بگویم"

  .گویی داشت با خودش حرف می زد."نه، نقاشی تو نیست"درهم برداخم هایش را 

  .این را گفتم بی آنکه بدانم میل دارم. "میل ندارم مرا با زمین شویم بکشید"

  ."تو را با زمین شوي در دستت نمی کشم.نه، نه، حق با تو است گریت"



  ."ولی من نمی توانم لباس هاي خانم شما را بپوشم"

  ."وقع ندارم آن ها را بپوشی ولی مثل یک کلفت هم نقاشی ات نمی کنمنه ت"سکوتی طوالنی

  "پس چی قربان؟"

  ."خود تو را.تو را طوري میکشم که بار اول دیدمت گریت"

می دانستم این جا جاي من .صندلی اي نزدیک سه پایه گذاشت رو به پنجره ي وسطی و رویش نشستم
زمانی که تصمیم .اه پیش مرا در آن قرار داده بودداشت دنبال حرکتی می گشت که یک م.خواهم بود

  .گرفت مرا نقاشی کند

  ."از پنجره به بیرون نگاه کن":گفت

از پنجره به آسمان خاکستري رنگ نگریستم و زمانی را به یاد آوردم که به جاي دختر نانوا ایستاده بودم 
چون به او فکر می کردم و به خودم  دشوار بود.و سعی کردم چیزي را نبینم و بگذارم افکارم آرام بگیرد

  .ناقوس کلیساي نو دو ضربه نواخت.که جلویش نشسته بودم

بدنت به طرف پنجره باشد، فقط سرت .نه، شانه ات را نه.حاال به آرامی سرت را به طرف من بچرخان"
  ."حاال تکان نخور.نگاهش دار.کمی بیشتر.یواش،یواش، همین جا.را بچرخان

وقتی نگاه کردم مثل نشستن در کنار آتشی .دا نمی توانستم به چشمانش نگاه کنمابت.بی حرکت نشستم
  .در عوض چانه ي محکم و لبان باریکش را زیر نظر گرفتم.بود که ناگهان گر می گیرد

  ."گریت به من نگاه نمی کنی

می .دوباره حس کردم آتش گرفته ام ولی تحمل کردم.چشمانم را مجبور کردم باال تر را نگاه کند
  .خواست که تحمل کنم

چنان نگاهم می کرد که گویی مرا نمی بیند بلکه به فرد .به زودي دوختن نگاهم به نگاهش آسان تر شد
متوجه شدم دارد به نوري که روي صورتم .یا چیز دیگري نگاه می کند، انگار نقاشی اي را تماشا می کند

وقتی این را حس کردم کمی .گویی آن جا نیستم.ودتفاوتش در این ب.افتاده نگاه می کند نه خود چهره ام
به خرگوش .فکرم به جاهاي دیگر معطوف شد.حال که مرا نمی دید من هم او را نمی دیدم.آرامش یافتم



آب پزي که ناهار خوردیم، به یقه توري که لیزبت به من داده بود، به داستانی که پیتر پسر روز پیش 
دو بار بلند شد تا موقعیت کرکره ها را .دیگر به چیزي فکر نکردمبعد از آن .برایم تعریف کرده بود

حرکاتش .چندین بار به قفسه اش رفت تا قلم موهاي مناسب و رنگ هاي مختلف انتخاب کند.نتظیم کند
  .را چنان می نگریستم که گویی در خیابان ایستاده ام و از پنجره نگاهش می کنم

گویی طلسم .فکر نمی کردم زمان به این سرعت گذاشته باشد.ممژه اي زد.ناقوس کلیسا سه ضربه نواخت
نگاهمان که تالقی کرد موجی از .مرا می نگریست.حاال چشمانش با من بود.نگاهش کردم.شده بودم

با وجود این چشمانم را به او دوختم تا این که سرش را برگرداند و سینه .حرارت سراپایم را فرا گرفت
  ."می توانی بروي.امروز کافی استگریت براي "اش را صاف کرد

  .می خواست مرا نقاشی کند.قلبم به شدت می تپید.سري تکان دادم و به آرامی از اتاق بیرون خزیدم

  ."گریت سرپوشت را از روي صورتت بزن کنار":یک روز گفت

  "از روي صورتم بزنم کنار قربان؟"

حرفی نزنم و فقط کاري را می گوید  ترجیح می داد.با حماقت حرفش را تکرار کردم و پشیمان شدم
  .اگر چیزي می گفتم باید ارزش گفتن را می داشت.انجام بدهم

لبه ي آهار دارش گردنم را .لبه ي سرپوشم را که طرف او بود از روي گونه ام کنار زدم.پاسخی نداد
  .خراشید

  ."می خواهم خط گونه ات ببینم.بیشتر"

  .هش از روي گونه ام به پایین سریدنگا.تاملی کردم و آن را عقب تر کشیدم

  ."گوشت را نشان بده"

دستم را زیر سرپوشم بردم تا تار مویی بیرون نیامده باشد و چند تار مویی .چاره اي نداشتم.نمی خواستم
  .که رها شده بود را پشت گوشم زدم

ش دادم که حس کردم صدایی در گلوي خودم پیچیده ولی فروی.حالت چهره اش مانند آهی بی صدا بود
  .بیرون نیاید



  ."سرپوش، سرپوشت را بردار"

  ."نه قربان"

  "نه؟"

  ."قربان تمنا می کنم از من نخواهید"

نگاهم را به زمین دوختم، به کاشی هاي .لبه ي سرپوشم را آوردم پایین تا گوش و گونه ام را بپوشاند
  .خاکستري و سیاهی که از من دور می شدند، تمیز و صیقلی

  "سرت را باز کنی؟ نمی خواهی"

  ."نه قربان"

در عین حال هم نمی خواهی مثل یک خدمتکار نقاشی بشوي با زمین شوي و سرپوشت و نه مثل یک "
  ."خانم با ساتن و شنل و موهاي آراسته

ار آن گونه دخترهایی که سرشان را باز می گذاشتند .نمی توانستم موهایم را نشانش بدهم.پاسخی ندادم
  .نبودم

وقتی برگشت دست هایش پر .شنیدم که رفت به انبار.اش را جا به جا کرد و از جایش بلند شدصندلی 
خوب گریت، ببین با این ها چکار می توانی ".از پارچه هاي گوناگون بود که همه را روي پاي من انداخت

  ."تکاراز این میان چیزي پیدا کن که دور سرت بپیچی تا نه مثل یک خانم باشی و نه یک خدم.بکنی

پارچه ها را .اتاق را ترك کرد و در را پشت سرش بست.نمی توانستم بگویم عصبی است یا خوشحال
سه سرپوش بود که هم زیادي برازنده بود وهم براي پوشاندن تمام موهایم کوچک .جست و جو کردم

ود زیاد آمده بود به بود به عالوه تکه پارچه هایی که از سر لباس ها و باال تنه هایی که کاترینا دوخته ب
دور و برم را نگریستم بلکه راه .نمی دانستم چه کار باید بکنم.رنگ هاي زرد، قهوه اي، آبی و خاکستري

زن جوان موهایش باز بود و آن ها را با روبانی در .افتاد) دالله ي محبت(چشمم به نقاشی .چاره اي بیایم
فکر کردم .زیکزاکی دور سرش پیچیده بود پشت سرش بسته بود ولی زن مسن پارچه اي را به شکل



احتماال این کاري است که زن هایی که نه خانمند و نه خدمتکار و نه .شاید همین را از من می خواهد
  .چیز دیگري با موهایشان می کنند

سرپوشم را برداشتم و .تکه پارچه ي قهوه اي رنگ را انتخاب کردم و رفتم به انبار که آینه اي در آن بود
به نقاشی نگاه می کردم تا سرپوش زن مسن .ارچه را به بهترین شکلی که می توانستم دور سرم پیچیدمپ

غرورم مرا .فکر کردم باید می گذاشتم مرا با زمین شویم بکشد.قیافه عجیبی پیدا کرده بودم.را تقلید کنم
  .از خود راضی کرده بود

رت دیده بودم بخندد، فقط گاهی با بچه ها و یک به ند.وقتی برگشت دید چه کار کرده ام، زد زیر خنده
  .دوست نداشتم به من بخندند.اخم هایم درهم رفت.بار هم با وان لیون هوك

  ."کاري را که خواسته بودید انجام دادم قربان":زیر لب گفتم

  "..متاسفم، وصورتت حاال که می توانم بهتر آن را ببینم.حق با تو است گریت"جلوي خنده اش را گرفت

  .همیشه از خودم می پرسیدم می خواست چه بگوید.هرگز جمله اش را تمام نکرد.سکوت کرد

چرا قهوه اي را انتخاب کرده اي در حالی که "پرسید.نگاهی به انبوه پارچه ها که روي صندلی بود اندخت
  ."کلی رنگ هاي دیگر هم هست

تم یاد آوریش کنم که آبی و زرد نمی خواس.نمی خواستم بار دیگر بجث خانم و کلفت را پیش بکشم
  ."قهوه اي رنگی است که معموال می پوشم":به سادگی گفتم.رنگ خانم ها است

چند سال پیش که تانکه را نقاشی کردم زرد و آبی ":در جواب گفت.به نظر رسید منظورم را حدس زد
  ."پوشید

  ."قربان من تانکه نیستم"

با وجود این دلم می خواهد این را "و بلندي را بیرون کشیدبعد پارچه ي آبی باریک ."نه، حتما نیستی"
  ."امتحان کنی

  ."براي پوشاندن تمام موهایم کافی نیست"پارچه را برانداز کردم



  .تکه پارچه ي زرد را که لبه ي آبی اي به همان رنگ داشت به دستم داد."پس از این هم استفاده کن"

پارچه آبی را را باالي پیشانیم .ار رفتم و جلوي آینه امتحان کردمبا اکراه دو تکه پارچه را گرفتم و به انب
دنباله ي آن را تا کردم .بستم و زرد را دور تا دور باالي آن پیچیدم به طوري که تاج سرم را می پوشاند

چین هاي پارچه را منظم کردم، پارچه ي آبی دور سرم را صاف .و کنار سرم زیر پارچه ي آبی فرو کردم
  .برگشتم به کارگاهکردم و 

خودم را به حالتی که قبال نشسته .وقتی نک پا برگشتم روي صندلی، مرا ندید.داشت کتابی را ورق میزد
در همین لحظه .سرم را که برگرداندم تا از روي شانه ام به او نگاه کنم سرش را آورد باال.بودم در آوردم

  .دنباله ي پارچه ي زرد رها شد و روي شانه ام افتاد

  ."اوه"

فقط دنباله آزادش پشت .ترسیدم پارچه از سرم باز شود و موهایم را آشکار کند ولی سر جایش ماند
  .موهایم پنهان ماند.شانه ام افتاد

  ."بله، حاال درست شد گریت، بله":آن وقت گفت

که  سه پایه دومی مستقر کرده بود که پشتش به در بود و به من گفت.اجازه نمی داد نقاشی را ببینم
قول دادم ولی بعضی از شب ها که در رختخوابم دراز می کشیدم، فکر می کردم پتویم را .نگاهش نکنم

هرگز متوجه نمی شد ولی می توانست .دور خودم بپیچم و یواشکی بروم پایین و نقاشی را تماشا کنم
نگاه کرده امکان نداشت روزهاي پیاپی جلویش بشینم و بی آن که حدس بزند به نقاشی .حدس بزند

دلم نمی خواست کشف کنم که مرا چگونه .دلم هم نمی خواست.نمی توانستم چیزي را از او پنهان کنم.ام
  .بهتر بود به صورت ابهام باقی بماند.دیده است

هر چند .رنگ هایی که از من خواسته بود مخلوط کنم سرنخی از کاري که می کرد به دستم نمی داد
نقاشی دیگر جا به جا شود ولی در این صورت پنهان کردن این واقعیت  دوست نداشت از یک نقاشی به

مطمئن .وان روي ون می دانست.افراد کمی می دانستند.از دیگران که مرا نقاشی می کند، آسان تر بود
حتما اربابم موافقت کرده بود مرا تنها نقاشی کند تا .بودم به خواست اوست که اربابم مرا نقاشی می کند

از این فکر راضی .وان وري ون مالک نقاشی من می شد.شود با وان روي ون یک جا بکشدمجبور ن
  .تصور می کنم اربابم هم راضی نبود.نبودم



به عالوه هنوز .حتما او ترتیب کار را با وان روي ون داده بود.ماریا تینز هم درباره ي نقاشی می دانست
گاهی .قاشی را تماشا کند، همان طور که من مجاز نبودمبه آسانی مجاز بود به کارگاه رفت و آمد کند و ن

  .از گوشه ي چشم با حالتی از کنجکاوي که قادر به پنهان کردنش نبود، نگاهم می کرد
یک روز جایی گیرش انداختم که اجازه نداشت باشد، .حدس می زدم کورنلیا هم درباره نقاشی می داند

سیدم نگفت براي چه آن جا است و ترجیح دادم برود دنبال وقتی از او پر.روي پله ها و در جهت کارگاه
دلم نمی خواست در حالی که مرا نقاشی می کند اوضاع .کارش و او را پیش ماریا تینز یا کاترینا نبردم

  .بدتر شود
یک روز دستگاه اتاقک تاریکش را آورد و مستقر کرد تا از .ولن لیون هوك هم درباره نقاشی می دانست

نگاهی به .از دیدن من روي صندلی تعجب نکرد، حتما اربابم به او هشدار داده بود.ا ببیندمیان آن مر
  .سرپوش پارچه اي غیر معمولم انداخت ولی اظهار نظري نکرد

یاد گرفته بودم بدون حرکت و فکر کردن .به نوبت براي نگاه کردن از اتاقک تاریک استقاده کردند
باید اعتراف کنم از این که دو آقاي .تمرکزم را از دست بدهم بنشینم بی آن که از نگاهش به خودم

  .محترم با این دقت مرا نگاه می کردند، هیجان زده بودم هر چند نمی توانستم چهره هایشان را ببینم
وان لیون هوك صبر کرد تا .اربابم از اتاق بیرون رفت تا پارچه اي براي پاك کردن عدسی دستگاه بیاورد

  ."عزیزم مواظب خودت باش":از پله ها شنید بعد به آرامی گفتصداي پایش را 
  "قربان منظورتان چیست؟"
عالقه ي وان روي ون به تو باعث شده اربابت از .حتما می دانی تو را به خواست وان روي ون می کشد"

  ."تو حمایت کند
  .کردمسري تکان دادم و قلبا از این که از چیزي که گمان می بردم حقیقت داشت، کیف 

  ."صدمه می خوري.میان درگیري آن ها باقی نمان"
هم چنان در حالتی که براي نقاشی نشسته بودم باقی مانده بودم ولی حاال شانه هایم خود به خود می 

  .پریدند انگار داشتم شالی را از روي شانه ام می انداختم
  ."فکر نمی کنم بخواهد به من صدمه اي بزند"
  "ر درباره ي مردها می دانی؟بگو ببینم عزیزم چقد"

  .به یاد خودم و پیتر پسر در آن کوچه ي خلوت افتادم.به شدت سرخ شدم و سرم را برگرداندم



او بیشتر به این دلیل به تو جلب شده چون .می دانی رقابت حس مالکیت را در مردان تقویت می کند"
  ."وان روي عالقه مند است

  .پاسخی ندادم
مانش یک گنج طال می ارزد ولی گاهی دنیا را آن طورکه خودش می خواهد می چش.مرد استثنایی است"

فقط به خودش و .نتیجه ي دیدگاه هایش را براي دیگران در نظر نمی گیرد.بیند نه آن طور که هست
  ."پس باید حواست جمع باشد.کارش فکر می کند نه به تو

  .صداي پایش از پلکان شنیده شد.سکوت کرد
  "حواسم جمع چی باشد قربان؟"زیر لب پرسیدم

  ."مواظب باش خودت باقی بمانی"
  "که کلفت باقی بمانم قربان؟"چانه ام را به طرفش گرداندم

ممکن است در آن .زنان نقاشی هایش، آن زنان را در جهان خودش محبوس می کند.منظورم این نبود"
  ."گم بشوي

  ."گریت تکان خورده اي"اربابم وارد اتاق شد
  ."خواهم قربانمعذرت می "

   .یک بار دیگر به حالت اولم برگشتم
در همین زمان هم سنگین بود وهم کند حرکت می .وقتی نقاشی مرا آغاز کرد کاترینا شش ماه حامله بود

در حیرت بودم .به دیوار تکیه می داد، پشتی صندلی ها را چنگ می زد و با آهی رویشان می افتاد.کرد
هر چند با صدایی بلند .ت بارداریش وضیعت حمل را چه دشوار می نمایاندبا در نظر گرفتن تعداد دفعا

گالیه نمی کرد اما وقتی شکمش جلو می آمد گویی هر لحظه تنبیهی بود براي کاري که مجبور به 
سر فرانسیسکوس متوجه این نکته نشده بودم، تازه کار بودم و تازه وارد، چشمم چیزي را .انجامش بوده
  .رخت هایی که هر روز صبح انتظارم را می کشید، نمی دید فراتر از انبوه

هنوز با کمک .هر چه شکم کاترینا بزرگ و بزرگ تر می شد بیشتر و بیشتر در خودش فرو می رفت
هم چنان به کارهاي خانه رسیدگی می کرد و دستوراتی به من و تانکه .مرتگه از بچه ها مراقبت می کرد

تینز براي خرید خانه بیرون می رفت ولی بخشی از او حضور نداشت و هنوز به اتفاق ماریا .می داد
آرام تر شده بود وعلی رغم .دیگر اخالق تندش به ندرت بروز می کرد.معطوف بچه ي درون شکمش بود

  .دست و پا چلفتی اش ظرف کمتري می شکاند



دشوار شده بود، بنابراین  خوشبختانه باال رفتن از پله ها برایش.نگران بودم مبادا نقاشی مرا کشف کند
چون .امکان این که در کارگاه را ناگهانی باز کند و مرا روي صندلی و او را پاي سه پایه ببیند کم بود

زمستان یود ترجیح می داد با بچه ها، تانکه و ماریا تینز کنار آتش بشیند یا زیر انبوهی پتوي پشمی و 
  .پوست چرت بزند

از تمام کسانی که از نقاشی خبر داشتند او بدترین فرد .روي ون بشنود خطر اصلی این بود که از وان
ماریا تینز دیگر مرا مرا به .مرتب براي نشستن نقاشی نوازندگان به خانه می آمد.براي حفظ یک راز بود

تعداد خورده .دنبال خورده فرمایش نمی فرستاد یا نمی گفت در حضور او خودم را گم و گور کنم
شاید هم بر این تصور بود که وان روي ون با .می توانستم انجام دهم حد و حدودي داشت فرمایشاتی که

  .نقاشی راضی شده و دیگر کاري به من ندارد
گاهی زمانی که مشغول شست و شو، اتو در رخت شوي خانه و یا کمک به تانکه در آشپزخانه بودم 

وقتی مرتگه، تانکه یا حتی آلی دیس در .ودوقتی دیگران دور و برم بودند خیلی بد نب.دنبالم می گشت
  ":کنارم بودند فقط با صدایی گرم و نرم و نگاه هیزش می گفت

و مرا تنها می گذاشت ولی اگر تنها بودم که معموال به هنگام پهن کردن رخت در حیاط  "سالم دخترم
فضاي بسته آن جا و خلوت بود تا چند دقیقه اي آفتاب کم جان زمستان به آن ها بخورد، می آمد به 

تا آن جا که کلفتی .مرا پشت مالفه اي یا یکی از پیراهن هاي اربابم گیر می انداخت و انگولکی می کرد
می توانست مودبانه آقاي محترمی را از خودش براند، کنارش می زدم با این وجود موفق شده بود با 

اموش کنم چون هرگز جرات نمی کردم بدنم آشنا شود و چیزهایی می گفت که می کوشیدم بالفاصله فر
  .آن ها را براي کسی بازگو کنم

وان روي ون همیشه پس از پایان مدل شدنش در کارگاه چند دقیقه به کاترینا سر میزد و از او احوال 
پرسی می کرد در حالی که خواهر و دخترش بی صبرانه انتظارش را می کشیدند تا او غیبت کردن و 

هر چند ماریا تینز به او سفارش کرده بود چیزي درباره ي نقاشی به کاترینا نگوید .دالسیدنش را تمام کن
از این که صاحب نقاشی من می شد خیلی خوشحال بود .ولی مردي نبود که بتواند چفت دهانش را ببندد

  .و گهگاه درباره ي آن به کاترینا کنایه هایی می زد
از تمام کسانی که دور و برت "م به کاترینا می گویدیک روز که داشتم کف راهرو را می شستم شنید

  "هستند دلت می خواهد دفعه ي بعدي شوهرت نقاشی کی را بکشد؟
  ."هر چه دلش می خواهد بکشد.من به این چیزها فکر نمی کنم":کاترینا در جواب خندید و گفت



  ."خیلی مطمئن نباش"
  .ینا هم نتوانست کنایه اش را نادیده بگیردوان روي ون چنان این را با موذي گري گفت که حتی کاتر

  "منظورت چیست؟"
می تواند یکی از .نمی تواند درخواستت را رد کند.هیچی، هیچی ولی بهتر است نقاشی اي از او بخواهی"

  ."دختر ها را بکشد مثال مرتگه را و یا خود زیبایت را
که او را ناراحت کرده و براي همین حتما وان روي ون شخصا متوجه شد چیزي گفته .کاترینا ساکت بود

  .موضوع را به سرعت تغییر داد
نه به اندازه ":یک بار دیگر وقتی کاترینا از او پرسید آیا از مدل نقاشی بودن لذت می برد، در پاسخ گفت

  ."فعال همین کافی است.اي که اگر دختر خوشگلی کنارم می نشست ولی به زودي گیرش می آورم
اگر چند ماه پیش بود حتما چنین نمی کرد ولی از طرف دیگر به .ه را هم نادیده گرفتکاترینا این اشار

حرف هاي وان روي .وحشت برم داشت.این دلیل مشکوك نشد که چیزي درباره ي نقاشی نمی دانست
  .ون را براي ماریا تینز بازگو کردم

  "حاال دیگر پشت درها گوش می ایستی؟"
  ."..من...من"

  .ار کنمنمی توانستم انک
فکر می کنم باالخره وقتش شده ببینم کارهایت به دیگر کلفت ها ":ماریا تینز لبخند تلخی زد و گفت

  ."البد بعد هم قاشق هاي نقره را می دزدي.شباهت پیدا کرده
با وجود این چاره اي .حرف تلخی بود به خصوص پس از ماجراي کورنلیا و شانه.لرزه بر اندامم افتاد

  .باید اجازه می دادم حرف هاي زشتش را بزند.تینز خیلی به گردنم حق داشتماریا .نداشتم
دوباره به او .دهان وان روي ون ازکیف یک هرجایی شل تر است.ولی حق با تو است":در ادامه گفت
  ."تذکر می دهم

حریک می ظاهرا آتش شوقش را براي لو دادن ماجرا به کاترینا بیشتر ت.با وجود این تذکر او بی فایده بود
از آن به بعد هر وقت وان روي ون به دیدن کاترینا می آمد ماریا تینز سعی می کرد در اتاق حضور .کرد

  .داشته باشد تا جلوي زبان او را بگیرد



باالخره یک روز می .هیچ نمی دانستم اگر کاترینا بفهمد که مرا نقاشی کرده چه واکنشی نشان می دهد
وقتی سر میز شام .ی فهمید، حتما در خانه ي وان روي ون متوجه می شداگر در خانه ي خودش نم.فهمید

  .نشسته بود و سرش را باال می کرد و مرا می دید که از روي دیوار به او خیره شده ام
 
 

نقاشی نوازندگان را هم باید می کشید با وان روي ون و همراهانش .هر روز روي نقاشی من کار نمی کرد
حضور نداشتند اطرافشان را کار می کرد یا از من می خواست که سر جاي یکی از وقتی .یا بدون آن ها

دختري که پشت هارپسیکورد نشسته بود یا دختري که کنار آن ها ایستاده و از روي نت .زنان بنشینم
گاهی زن ها بدون وان .به سادگی احتیاج داشت بدنی آن جا باشد.لباس هایشان را نمی پوشیدم.می خواند

خود وان روي ون مدل دشواري .ون می آمدند و این وقتی بود که بهتر از همیشه کار می کردروي 
نمی توانست آرام بنشیند و می خواست .وقتی در باال خانه مشغول کار بودم صدایش را می شنیدم.بود

گاهی اثر  اربابم با او صبور بود چنان که گویی با کودکی مدارا می کند ولی.حرف بزند و عودش را بنوازد
خشم را در صدایش تشخیص می دادم و می دانستم آن شب به نوشخانه می رود و با چشمانی که مثل 

  .دو قاشق برق می زدند، برمی گردد
بهترین ساعات .هر بار یک یا دو ساعت.براي نقاشی خودم هفته اي سه یا چهار بار برایش می نشستم

مهم نبود که نشستن در .ي آن مدت به من نگاه می کردهفته برایم همین ساعت ها بود که چشمانش برا
آن حالت کار آسانی نبود، که نگاه کردن به او از روي شانه ام براي مدت طوالنی دچار سر دردم می 

مهم نبود گهگاه وادارم می کرد سرم را براي چند بار به چپ و راست بگردانم تا پارچه ي زرد باالي .کرد
ه بتواند نقاشی ام کند، گویی همان لحظه سرم را برگردانده بودم و نگاهش سرم تاب بخورد به طوري ک

  .هر کاري از من می خواست از جان و دل انجام می دادم.می کردم
فوریه گذاشت، ماه مارس فرا رسید با روزهاي یخبندان و آفتابی اش ولی راضی .اما راضی نبود

د هر چند آن را ندیده بودم ولی حدس می زدم باید نزدیک دو ماه بود که روي نقاشی کار کرده بو.نبود
فقط مقدار اندکی رنگ .دیگر مرا وا نمی داشت مقدار زیادي رنگ مخلوط کنم.به پایان کار نزدیک باشد

در ابتدا تصور می کردم فهمیده بودم دلش .استفده می کرد و قلم مویش حرکات کمتري پیدا کرده بود
گاهی می نشست و به سادگی نگاهم .م ولی حاال چندان مطمئن نبودممی خواهد چه حالتی به خودم بگیر



در این مواقع دیگر یک نقاش نبود فقط مردي بود که نگاهم می .می کرد گویی منتظر بود کاري بکنم
  .کرد و پاسخ نگاهش دشوار بود

وان روي  این نقاشی باید مطابق میل"یک روز همان طور که روي صندلی نشسته بودم ناگهان اعالم کرد
  ."ون باشد هر چند مطابق میل من نیست

  .نمی توانستم کمکش کنم چون نقاشی را ندیده بودم.نمی دانستم چه بگویم
  "قربان اجازه می دهید نقاشی را ببینم؟"

  .با کنجکاوي به من خیره شد
  ."شاید بتوانم کمکی بکنم"ادامه دادم

  .پایم را از گلیمم زیادي دراز کرده باشمترسیدم .بالفاصله آرزو کردم اي کاش نگفته بودم
  ."بسیار خوب":پس از چند لحظه گفت

صداي آرام و منظم تنفسش .رویش را بر نگرداند و بی حرکت نشست.بلند شدم و پشت سرش ایتسادم
  .را می شنیدم

پنجره فقط از من بود، از سرم و شانه هایم بدون میز و پرده، .نقاشی هیچ شباهتی به آثار دیگرش نداشت
مرا با چشمان گشاده کشیده بود و نوري که به صورتم .یا فرچه ي پودر که نگاه را منحرف یا آرام کند

پارچه ي دور .رنگ هایم آبی، زرد و قهوه اي بود.می تابید ولی طرف چپ چهره ام در سایه قرار داشت
پس .ور کلی از کشوري دیگرسرم مرا شبیه خودم نکرده بود بلکه شبیه گریتی از شهري دیگر بود یا به ط

زمینه ي نقاشی سیاه بود که سبب شده بود خیلی تنها به نظر برسم هر چند به وضوح داشتم به کسی 
  .به نظر می آمد منتظر چیزي هستم که فکر نمی کردم هرگز اتفاق ببیفتد.نگاه می کردم
  .تنقاشی ممکن بود وان روي ون را راضی کند ولی چیزي کم داش.حق با او بود

آن نقطه ي روشنی که .وقتی دیدم اشکال کار از کجا است بدنم به لرزه افتاد.پیش خودش متوجه شدم
  .در سایر نقاشی هایش چشم را جلب می کرد غایب بود

  .فکر کردم این پایان کار است و حق داشتم
به .کنم این بار سعی نکردم مثل بار قبل در مورد نقاشی زن وان روي ون که نامه می نوشت، کمکش

دورن کارگاه نخزیدم که چیزها را جا به جا کنم، موقعیت صندلی اي را که رویش می نشستم تغییر دهم 
روش پیچیدن پارچه آبی و زرد دور سرم را عوض نکردم یا باالي بلوزم را .یا کرکره ها رابیشتر باز کنم

رنگ هاي .گونه هایم را تو ندادمکه معلوم بود پنهان نکردم، لب هایم را نگزیدم تا قرمز تر شوند یا 



به سادگی صبر کردم و رنگ هایی را که خواسته بود ساییدم و .متفاوتی را جلویش نچیدم که استفاده کند
  .به هر حال خودش متوجه می شد.شستم

دو بار دیگر برایش نشستم تا سر انجام کشف کرد چه چیزي .از آن چه فکر می کردم بیشتر طولش داد
بار نشستم با حالتی از نارضایتی بر چهره اش نقاشی و زودتر از معمول مرا مرخص می هر .غایب است

  .کرد
  .منتظر ماندم

  .کاترینا مشکل را حل کرد
بعد از ظهري من و مرتگه در رخت شوي خانه داشتیم کفش واکس می زدیم در حالی که بچه هاي 

دش را براي رفتن به یک ضیافت تولد دیگر دور مادرشان در تاالر بزرگ جمع شده بودند که داشت خو
صداهاي جیغ آلی دیس و لیزبت را شنیدم و می دانستم کاترینا مروارید هایش را .آماده می کرد

سکوت و صداي گفت و گو هاي .یعد صداي پایش را در راهرو شنیدم.درآورده که آن ها عاشقش هستند
  ."ی شراب بیاورگریت براي همسرم لیوان"بعد از لحظه اي صدایم کرد.آهسته

به تاالر بزرگ .فکر کردم شاید او هم بخواهد جرعه اي بنوشد.تنگ سفید و دو گیالس را در سینی چیدم
موفق شدم تنگ را نگاه .وارد که شدم سینه به سینه کورنلیا درآمدم که توي درگاه ایستاده بود.رفتم

کورنلیا پوزخندي زد و از سر راهم .ددارم، گیالس ها به سینه ام خوردند و تقی صدا کردند ولی نشکستن
  .کنار رفت

گردنبند و .ظرف پودر، جعبه ي جواهرات و شانه هایش جلویش قرار داشت.کاترینا پشت میز نشسته بود
گوشواره هاي مرواریدش را آویخته بود ولباس سبزش را به تن کرده بود که براي پوشاندن شکمش 

  .ایش شراب ریختمگیالسی جلویش گذاشتم و بر.تعمیر شده بود
  "قربان شما هم کمی میل دارید؟"نگاهی به او کردم و پرسیدم

به قفسه اي تکیه داده بود که تخت را احاطه می کرد و به پرده هاي ابریشمی فشرده شده بود که براي 
نگاهش از من به کاترینا و برعکس در حرکت .نخستین بار متوجه شدم از جنس لباس کاترینا است

  .ره اش حالت خاص نقاشش دیده می شددر چه.بود
  ."شراب ریختی روي من.دختره ي لوس"

چند قطره ي قرمز روي لباسش پخش شده .کاترینا از میز کنار کشید و دستش را روي شکمش کشید
  .بود



  ."همین االن پارچه ي نمداري می آورم و پاکش می کنم.عذر می خواهم خانم"
  ."وزود بر.حوصله ات را ندارم.مهم نیست"

چشمانش روي گوشواره هاي مروارید همسرش .سینی را که بر می داشتم نگاه سریعی به او انداختم
کاترینا برگشت تا پودر بیشتري به صورتش بزند، گوشواره ها حرکتی آونگی کردند و .میخکوب شده بود

کنیم که نور را نور تابیده از پنجره ي جلویی را بازتاب دادند و باعث شدند همگی به چهره اش نگاه 
  .همانند چشم هایش بازتاباند

  ."زیاد طول نمی کشد.باید چند لحظه بروم باال":به کاترینا گفت
  .پاسخ را یافت.فکر کردم همین است

بعد از ظهر روز بعد وقتی خواست به کارگاه بروم مثل سایر مواقعی که برایش می نشستم هیجان زده 
آن روز صبح به خصوص رخت هایی که می شستم آبدار تر .دمبراي نخستین بار وحشت کرده بو.نبودم

بین رخت شوي .و سنگین تر از حد معمول بود و دست هایم براي چالندن آن ها نیروي کافی نداشت
وقتی ماریا .خانه و حیاط خلوت را با کندي می پیمودم و بیش از یک بار نشستم تا خستگی ام در برود

  .پزخانه بردارد مرا دید که نشسته امتینز آمد که ماهیتابه اي از آش
  "چی شده دختر؟مریضی؟"

  ."کمی خسته ام.نه خانم"از جایم جهیدم
  ."خسته اي، بله؟درست نیست که خدمتکار آن هم اول صبح خسته باشد"

  .طوري نگاهم می کرد که گویی حرفم را باور نداشت
خانم بعد از ظهر کاري "را درآوردمدستم را در طشت آب سرد فرو بردم و یکی از بلوزهاي کاترینا 

  "هست که باید بیرون برایتان انجام دهم؟
اگر خسته هستی، عجیب است که می خواهی بروي .بري بیرون؟این بعد از ظهر؟گمان نمی کنم"

دچار مشکل که نشده اي دختر؟شده اي؟وان روي ون که تنها گیرت "چشمانش را تنگ کرد."بیرون
  "نیاورده؟هان؟

  ."نه خانم"
  .در حقیقت دو روز پیش گیرم آورده بود ولی موفق شده بودم که از دستش در بروم

  "کسی تو را باال کشف کرده؟"ماریا تینز پرسید
  .صدایش را آورده بود پایین و با حرکت سر به باال و کارگاه اشاره کرد



  ."نه خانم"
فکر می کنم چیزي ":گفتملحظه اي وسوسه شدم تا ماجراي گوشواره را برایش تعریف کنم در عوض 

  ."خورده ام که به من نساخته، همین
  .هنوزم باور نمی کرد ولی به این نتیجه رسیده بود که اهمیتی ندارد.شانه اي باال اتداخت و رفت

این بار شباهتی به دفعات دیگر .آن بعد از ظهر خودم را پله ها کشیدم باال و پشت در کارگاه مکث کردم
  .از من چیزي در خواست می کرد و من مدیونش بودم.نداشتکه برایش می نشستم 

وقتی .پاي سه پایه اش نشسته بود و داشت نوك یکی از قلم موهایش را بررسی می کرد.در را فشار دادم
  .عصبی بود.نگاهش را آورد باال و به من نگریست چیزي دیدم که تا کنون در چهره اش ندیده بودم

رفتم کنار صندلی ام و دستم را روي سر .ی را که در ذهن داشتم بزنمهمین به من جسارت داد تا حرف
قربان از عهده اش بر نمی "، چوب حکاکی شده را سخت در دستم فشردم"قربان"یکی از شیرها گذاشتم

  ."آیم
  "از عهده ي چی بر نمی آیی گریت؟"صادقانه حیرت کرده بود

کلفت ها مروارید به .رد بتوانم آن ها را بیاویزمامکان ندا.چیزي را که از من می خواهید انجام بدهم"
  ."گوش نمی کنند

همیشه .تو موجود غیر منتظره اي هستی"مدتی طوالنی به من خیره ماند بعد سرش را چند بار تکان داد
  ."مرا به حیرت می اندازي

مرا دنبال  چشم هایش انگشتان.انگشتانم را دور دماغ شیر، دهان و پوزه اش کشیدم، نرم و برجسته بود
  .می کرد

در .خودت می دانی که نقاشی به آن احتیاج دارد، به نوري که گوشواره منعکس می کند":زیر لب گفت
  ."غیر این صورت کامل نخواهد شد

تماشاي خودم عجیب بود ولی بالفاصله متوجه شده .مدت زیادي به نقاشی ننگریسته بودم.می دانستم
بدون آن فقط چشمانم، دهانم، لبه ي بلوزم و فاصله ي تاریک پشت  .بودم که به گوشواره ها نیاز داشت

نقاشی را تکمیل می .گوشواره آن ها را در یک نقطه متمرکز می کرد.گوشم بود، همگی جدا از هم
می دانستم که گوشواره را از وان روي ون یا وان لیون .درعین حال مرا هم از کار بی کار می کرد.کرد

از هر چه براي .شواره ي کاترینا را دیده بود و وادارم می کرد همان را بیاویزمگو.هوك قرض نمی گیرد
همان گونه که وان لیون هوك هشدار .نقاشی هایش الزم بود استفاده می کرد بدون توجه به پیامدش



ود باید التماسش می کردم مرا ناب.وقتی کاترینا گوشواره اش را در نقاشی ببیند، منفجر خواهد شد.داده بود
  .نکند

شما این نقاشی را براي وان روي ون کشیده اید نه خوتان، آیا "در عوض با او به بحث کردن پرداختم
   ."همیتی دارد؟خودتان گفتید که نقاشی باب طبع وان روي ون است

  .چهره اش درهم رفت و متوجه شدم که حرفی عوضی زده ام
مهم نیست چه کسی .آن نخواهم برداشتتا مطمئن نشوم کاري تکمیل است دست از "زیر لب غرید

  ."این روش من نیست.صاحب آن شود
  ."بله قربان"

دختره ي احمق، دندان هایم را به هم .آب دهانم را قورت دادم و به کاشی هاي کف زمین خیره شدم
  .فشردم

  ."برو آماده شو"
تا .آبی را نگاه می داشتمهمان جایی که پارچه زرد و .سرم را انداختم پایین و به سرعت به انبار رفتم

سرپوشم را برداشتم .فکر کردم نمی توانم تحمل کنم.کنون هیچ نکوهشی تا این حد برایم گران نیامده بود
دستم را بردم .و حس کردم روبانی که موهایم را باالي سرم نگاه می دارد شل شده، آن را باز کردم

هیچ .خشکم زد.ز کاشی هاي لق کارگاه را شنیدمپشت سرم تا موهایم را دوباره جمع کنم که صداي یکی ا
دست هایم .رویم را برگرداندم.وقت زمانی که مشغول عوض کردن سرپوشم بودم وارد انبار نمی شد

  .درآستانه ي در ایستاده بود و به من خیره شده بود.هنوز الي موهایم بود
ت، به رنگ قهوه اي مزارع در موهایم به صورت موجی روي شانه هایم ریخ.دست هایم را آوردم پایین

  .تا کنون جزء خودم کسی آن ها را ندیده بود.پاییز
  ."موهایت را ببین":گفت

 .سر انجام چشمانش را از من برداشت.دیگر عصبانی نبود

حاال که موهایم را دیده بود، حاال که برایش آشکار شده بودم دیگر حس نمی کردم چیز با ارزشی براي 
دیگر اهمیتی .می توانستم آزاد تر باشم، اگر با او نه پس با کسی دیگر.پنهانش کنم خودم باقی مانده تا

  .نداشت چه کنم یا چه نکنم
آن شب از خانه در رفتم و پیتر پسر را در یکی از نوشخانه ها نزدیک بازار گوشت فروش ها که پاتوق 

اغش و گفتم با من بیاید بی توجه به سوت و متلک ها یک راست رفتم سر.قصاب ها بود، پیدا کردم



دستش را گرفتم و .لیوان آبجویش را گذاشت روي میز و با چشمان حیرت زده دنبالم آمد بیرون.بیرون
او را به کوچه ي خلوتی در آن حوالی بردم و اجازه دادم هر کاري دلش می خواهد با من بکند که زیاد 

دم که روي شانه هایم افشان شده بود، سعی می خوشایند نبود ولی وقتی به یاد کارگاه و موهایم می افتا
  .وقتی به پاپتیست کورنر برگشتم خودم را با سرکه شست و شو دادم.کردم من هم احساس لذت کنم

  .دفعه ي بعد که به نقاشی نگاه کردم،تار مویی از زیر پارچه ي آبی باالي چشم چپم بیرون زده بود
آن را به دستم نداد چیزي که از آن وحشت .اره اي نکرددفعه ي بعد که برایش نشستم به گوشواره اش

  .به انبار هم نیامد تا بار دیگر موهایم را ببیند.از نقاشی هم باز نایستاد.نشستنم را هم تغییر نداد.داشتم
قرمز و زرد .مدتی طوالنی پاي سه پایه اش نشست و با کاردك نقاشی روي شستی اش رنگ مخلوط کرد

دم ولی رنگی که مخلوط می کرد بیشتر سفید بود که با قطره اي سیاه قاطی کرد چرك را روي آن می دی
  .تیغه ي لوزي و خاکستري رنگ می درخشید.و با دقت و احتیاط آن را ورز داد

  "قربان؟"
  .دست از کار کشید و سرش را باال آورد

ن آن که بیاویزم نقاشی آیا نمی شود گوشواره را بدو.دیده ام که گاهی بدون حضور مدل نقاشی می کنید"
  "کنید؟

دلت می خواهد تو را با گوشواره مجسم کنم و چیزي را که مجسم کرده "کاردك نقاشی بی حرکت ماند
  "ام بکشم؟

  ."بله قربان"
فکر می کنم لبخند محوي روي لبانش .بار دیگر کاردك به حرکت درآمد.نگاهی به روي شستی کرد

  ."بیاویزيمن دلم می خواهد تو آن را "نشست
  ."قربان ولی خودتان می دانید چه اتفاقی خواهد افتاد"
  ."می دانم که نقاشی کامل می شود"

با تمام جسارتی که در .بار دیگر نتوانستم فکرم را به زبان بیاورم.فکر کردم مرا هم بدبخت می کنی
  "همسرتان وقتی نقاشی را ببیند چه خواهد گفت؟":خودم سراغ داشتم گفتم

  ."آن را مستقیما به وان وري ون می دهم.را نخواهد دیدنقاشی "
  .نخستین بار بود که اعتراف کرد مرا پنهانی نقاشی می کند و می داند که کاترینا ناراحت خواهد شد

  ."فقط یک بار آن را می آویزي"



  .گویی می خواست دلداریم بدهد
براي یک بعد از ظهر متوجه غیبت  کاترینا.دفعه ي بعد که برایم می شینی می آورمش، هفته ي بعد"

  ."آن نخواهد شد
  ."قریان ولی گوش هاي من سوراخ نیست":گفتم

  ."خوب پس باید خودت راهی برایش پیدا کنی"کمی اخم کرد
کاردك را به شستی .آشکارا این یک مقوله ي زنانه بود که لزومی نداشت خودش را درگیر آن کند

  ."چانه کنی پایین.گذار شروع کنیمخوب ب"کوبید و با پارچه اي پاکش کرد
  ."گریت لب هایت را کمی تر کن"به من خیره شده بود
  .لب هایم را تر کردم

  ."دهانت را نیمه باز کن"
جلوي اشک هایم را .از درخواستش چنان حیرت کرده بودم که دهانم خود به خود از تعجب باز ماند

گویی می دانست در آن کوچه ي .از نمی کردندزن هاي نجیب در نقاشی ها دهانشان را نیمه ب.گرفتم
  .خلوت بین من و پیتر چه گذشته بود

  .فکر کردم مرا نابود کردي مرد و دوباره لب هایم را تر کردم
 ."خوبست":گفت

 

از دردش نمی ترسیدم ولی نمی خواستم سوزنی را در الله ي .دلم نمی خواست خودم این کار را بکنم
کسی را براي این کار انتخاب می کردم مادرم بود ولی هرگز بدون آن که علتش اگر باید .گوشم فرو کنم

نمی توانستم از تانکه یا مرتگه .را بداند موافقت نمی کرد و اگر دلیلش را می فهمید حتما وحشت می کرد
ممکن است ماجراي گوشواره را نداند ولی باالخره .فکر کردم از ماریا تینز بخواهم.هم درخواست کنم

با وجود این نمی توانستم خودم را راضی کنم از او درخواست کنم و اجازه دهم در .وزي می فهمیدر
  .تحقیرم شریک شود

بعد از ظهر روز بعد از خانه در .تنها کسی که می توانست این کار را بکند و درك می کرد فرانس بود
زنک ترش روي دم کارخانه .م بردمرفتم و جعبه ي خیاطی اي را که ماریا تینز به من داده بود با خود

  ."مدت مدیدي است که رفته و شکر خدا که رفته"وقتی گفتم می خواهم فرانس را ببینم پوزخندي زد
  .گویی از به زبان آوردن این کلمات لذت می برد



  "رفته؟کجا رفته؟"
شاید دلش می .داندمی گویند رفته طرف نوتردام بعد از آن هم خدا می "شانه هایش را باال انداخت

  ."خواهد در سفرهاي دریایی پولی به هم بزند البته اگر در فاحشه خانه هاي نوتردام از بین نرود
  .باردار بود.کلمات تلخ آخرش مرا واداشت تا با دقت بیشتري نگاهش کنم

ت از وقتی کورنلیا کاشی من و فرانس را شکست و ما را از هم جدا کرد متوجه نبود پیش بینی اش درس
آیا دوباره می دیدمش؟پدر و .آب در می آید، که فرانس از من و خانواده براي همیشه جدا می شود

  .مادرم چه می گفتند؟از همیشه بیشتر احساس تنهایی کردم
حتی .دارو فروش دیگر مرا می شناخت.روز بعد سر راه بازگشتم از قصابی جلوي دارو خانه توقف کردم

  "ز به چی احتیاج دارد؟بوم؟رنگ زرد چرك؟روغن برزك؟امرو"با نام صدایم می زد
  "..آمده ام که.خانم هم نه.ارباب امروز چیزي احتیاج ندارد":با حالتی عصبی گفتم

به نظر مردي می آمد که دهانش چفت و .براي لحظه اي فکر کردم از او بخواهم که گوشم را سوراخ کند
ن را انجام بدهد یا بخواهد علتش را بداند ولی بست داشت که می توانست بدون لو دادن به کسی آ

  .جرات نداشتم از بیگانه اي چنین تقاضایی کنم
  ."چیزي براي بی حس کردن پوست می خواهم":گفتم

  "بی حس کردن پوست؟"
  ."مثل کاري که یخ می کند.بله"
  "براي چی می خواهی پوستت را بی حس کنی؟"

  .ه شیشه هاي ردیف در قفسه ي پشت سرش نگاه کردمب.شانه اي باال انداختم و جوابش را ندادم
  ."روغن میخک":سر انجام آهی کشید و گفت

البته .کمی در محل بمال و چند دقیقه صبر کن"دستش را برد پشت سرش و بطري درداري را درآورد
  ."مدت زیادي دوام نمی آورد

  ."لطفا کمی به من بدهید"
  ."از راه دوري می آید"ت؟خیلی گرانبها است، می دانی؟چه کسی قرار است بهایش را بپردازد؟ارباب"

  .صدایش مخلوطی از نکوهش و کنجکاوي بود
  ."فقط مقدار کمی می خواهم.خودم می پردازم"



شیشه ي کوچکی که .کیسه اي از جیب پیشبندم درآوردم و سکه هاي گرانبها را روي پیشخوان شمردم
قرض کرده بودم و قول داده بودم یک شنبه که حقوقم را از تانکه کمی پول .معادل دستمزد دو روزم بود

  .بگیرم پسش بدهم
روز یک شنبه که دستمزد کمترم را به مادرم دادم توضیح دادم که آینه دستی اي را شکسته ام و مجبور 

  .شدم بهایش را بپردازم
در آینه می  داشتی چه کار می کردي؟خودت را.جایگزین کردن آن بیشتر از دستمزد دو روز می ارزد"

  ."دیدي؟چه شلخته
  ."شلختگی کردم.حق با شماست"

هر چند معوال وقتی در کارگاه براي شب قفل می شد کسی باال .تا دیر وقت صبر کردم تا همه بخوابند
نمی آمد هم چنان می ترسیدم کسی سوزن به دست جلوي آینه با شیشه ي روغن میخک مچم را 

می شنیدم که کاترینا در راهرو .ایستادم و به صداهاي پایین گوش دادمپشت در قفل شده کارگاه .بگیرد
شکمش به قدري جلو آمده بود که .این روزها خوابیدن برایش مشکل شده بود.باال و پایین می رود

بعد صداي کودکی را شنیدم، صداي دختري که می .خوابیدن در موقعیتی راخت برایش دشوار بود
نمی توانستم بفهمم چه می .نمی توانست جلوي تیزي صدایش را بگیرد کوشید آهسته حرف بزند ولی

  .گویند و چون در کارگاه قفل بود نمی توانستم بخزم باالي پله ها و از نزدیک گوش بایستم
روي .خانه ي بی قراري بود و مراهم بی قرار کرده بود.ماریا تینز هم در اتاقش در جنب و جوش بود

  .هرگز تا این حد بیدار نمانده بودم.خوابم نمی آمد.و منتظر ماندمصندلی سر شیر دار نشستم 
سکوت که بر خانه .سرانجام کورنلیا و کاترینا رفتند بخوابند و ماریا تینز هم در اتاق بغلی آرام گذفت

نشستن آن جا آسان تر از انجام کاري بود که قصدش را .حکرمفرما شد در صندلیم بی حرکت ماندم
تنها چیزي که .از جایم برخاستم و سرکی به نقاشی کشیدم.آن نمی توانستم معطل کنم بیشتر از.داشتم

  .حاال می توانستم ببینم فضاي خالی بود که قرار بود گوشواره پرش کند
آینه را روي میز به دیوار تکیه .شمع را برداشتم و آینه ي دستی را در انبار پیدا کردم و به باال خانه رفتم

نوك .جعبه ي خیاطی را را آوردم و نازك ترین سوزن را انتخاب کردم.کنارش گذاشتمدادم و شمع را 
نتظر بودم بوي بدي بدهد، بوي .شمع را در شعله شمع گرفتم بعد در شیشه ي روغن میخک را برداشتم

علف گندیده و خره، بوي معمول این قبیل مرهم ها، درعوض عطري شیرین و بیگانه به مشامم خورد 
از مکان هاي دور آمده بود از جاهایی که ممکن بود فرانس .عسلی که در آفتاب مانده باشدمثل کیک 



چند قطره از آن را روي پارچه اي ریختم و الله ي گوش .در مسیر سفر دریایی اش از آن ها عبور کند
حس چند دقیقه بعد وقتی الله ي گوشم را لمس کردم .حق با داروخانه چی بود.چپم را با آن مالیدم

  .کردم بدون پیچیدن شالم به دور سرم مدتی در هواي یخبندان قدم زده ام
وقتی .سوزن را از شعله درآوردم و گذاشتم نوك سوراخ آن ابتدا به نارنجی چرك و بعد سیاه تبدیل شود

خم شدم و جلوي آینه به خودم نگاه کردم در نور شمع چشمان پر از مایعی بود که از ترس برق می 
الله ي گوشم را کشیدم و با یک .معطل کردن کمکی نمی کند.دم گفتم زود کلکش را بکنبه خو.زد

درست پیش از آن که از حال بروم فکر کردم همیشه دلم می .حرکت سوزن را درون گوشتم فرو بردم
  .خواسته گوشواره اي از مرواید داشته باشم

ش فرو می کردم که بسته هر شب گوشم را بی حس می کردم و سوزن درشت تري را در سوراخ
بعد هر قدر روغن میخک به آن می .درد زیادي نداشت تا این که گوشم عفونت کرد و ورم نمود.نشود

نمی دانستم چگونه می خواهم .مالیدم وقتی سوزن را فرو می بردم سیل اشک از چشمانم جاري می شد
  .گوشواره را بیاویزم بی آن که غش کنم

تا روي گوش پایین می کشیدم تا کسی الله ي سرخ و ورم کرده گوشم را  خوشحال بودم که سرپوشم را
رنگ که می سابیدم و به .وقتی روي رخت هاي شستنی در آب جوش خم می شدم می سوخت.نبیند

  .هنگام نشستن در کلیسا به همراه پیتر و پدر و مادر هم همچنان می سوخت
یاط خلوت گیرم انداخت و کوشید بلوزم را روزي هم که وان روي ون در حال پهن کردن رخت در ح

نباید با من ":خودم را که از او کنار کشیدم گفت.پایین بکشد و بندم را آشکار کند باز هم می سوخت
به عالوه وقتی نقاشی را به دست .اگر با من دست و پنجه نرم نکنی بیشتر لذت می بري.بجنگی دخترم

  ."بیاورم تو هم مال من می شوي
  .وار کوبید، هم چنان با بلوزم کلنجار می رفت و سرش را آورده بود روي سینه اممرا به دی

  ."تانکه"در نهایت استیصال فریاد زدم
  .به امید این که از نانوایی برگشته باشد

  "داري چه کار می کنی؟"
خوشحال  هرگز فکر نمی کردم از دیدن او تا این حد.کورنلیا در درگاه ایستاده بود و تماشایمان می کرد

  .بشوم



یک بازي .داریم بازي می کنیم دختر عزیزم":گفت. لبخندي زد .وان روي ون سرش را عقب کشید
  ."تو هم وقتی بزرگ تر شدي این بازي را می کنی.کوچولو

  .خودش را راست کرد، لباسش را منظم کرد و از کنار او وارد خانه شد
هاي لرزان بلوزم را کردم تو و لباسم را صاف  با دست.جرات نمی کردم به چشمان کورنلیا نگاه کنم

 .سرانجام وقتی سرم را آوردم باال، رفته بود.کردم

 
 

چند روز .نقاشی نوازندگان تمام شده بود.صبح روز تولدم مطابق معول برخاستم و کارگاه را نظافت کردم
نبود هم چنان صحنه ي نقاشی هر چند حاال دیگر نیازي .دیگر وان روي ون می آمد تا آن را ببیند و ببرد

  .کاشی هاي سیاه وخاکستري را ساییدم.هارپسیکرد و ویلون سل را گردگیري کردم .را با دقت تمیز کرم
هر چند با وجود سه شخصیت در آن قرار بود .از این نقاشی به اندازه ي کارهاي دیگرش خوشم نمی آمد

متوجه شدم .پیچیدگی کمتري داشتند.جیح می دادمنقاشی زن هاي تنهایش را تر.از بقیه گرانبها تر باشد
مردد .دلم نمی خواهد مدتی طوالنی به نوازندگان نگاه کنم یا این که بفهمم افراد آن به چه فکر میکنند

  .بودم که نقاشی بعدیش چیست
مشغول جارو .پایین که آمدم آتش را براي جوش آمدن آب گیراندم و از تانکه پرسیدم چه می خواهد

بگذار یک چیز .یک گردن و زبان گوساله":به جارویش تکیه داد و گفت.پلکان و جلوي خانه بودکردن 
  ."شاید فکرم را از دردهایم منحرف کند"گودي کمرش را مالید و ناله اي کرد."خوب درست کنیم

  "باز هم پشتت درد می کند؟"سعی کردم همدل باشم
  .سرنوشت او همین بود.ه دردناك استپشت یک خدمتکار همش.پشت تانکه همیشه درد می کرد

از آن شب کذایی از تنها ماندن با پیتر پسر .مرتگه با من به بازار گوشت فروشان آمد که خوشحال شدم
نمی دانستم با من چگونه برخورد می کند ولی اگر با مرتگه بودم حتما مواظب حرف .خجالت می کشیدم

  .زدنش می شد
آهاي خانم خدمتکار تولدي،امروز باید روز "لبخند عریضی به من زدفقط پدرش بود که .پیتر پسر نبود

  ."مهمی برایت باشد
  .دلیلی نداشت.روز تولدم را به اهل خانه اعالم نکرده بودم.مرتگه با تعجب نگاهم کرد

  ."اهمیتی ندارد":با عجله گفتم



  ."یندرفته دنبال کاري، رفته کسی را بب.حاال که نیست.این خالف گفته ي پسرم است"
داشت چیزي می گفت بی آن که علنا بگوید و قرار بود .خون در رگ هایم منجمد شد.چشمکی به من زد

  .من منظورش را بفهمم
  ."بهترین گردن و زبان گوساله ات را بده"تصمیمی گرفتم اعتنایی نکنم، دستور دادم

  "براي جشن و سرور است؟"پیتر پدر آدم سمجی بود و دست بردار نبود
به سادگی صبر کردم تا سفارشم را آماده کند بعد گوشت را گرفتم و در سبدم گذاشتم و .نزدمحرفی 

  .برگشتم
  "واقعا روز تولدت است گریت؟"از بازار گوشت فروشان که بر می گشتیم مرتگه آهسته از من پرسید

  ."بله"
  "چند سالت است؟"
  ."هیجده سال"
  "چرا هیجده سالگی آن قدر مهم است؟"
  ."پیرمرد لوسی است.هاي او گوش ندهبه حرف "

  .حرف هاي او به چیزي اشاره داشت که ذهنم را می آزرد.مرتگه قانع نشد، خوم هم همین طور
وقتی سر طشت آب داغ نشسته بودم .تمام روز مشغول آب کشی و جوشاندن رخت هاي سفید بودم

مادرم تا کنون شنیده بودند که  از خودم می پرسیدم فرانس حاال کجاست؟آیا پدر و.فکرم هزار جا بود
دلفت را ترك کرده؟منظور پیتر پدر چه بود؟پیتر پسر آن روز صبح کجا رفته بود؟به شب کذایی در 

بعدش چه بر سرم می .آن کوچه ي خلوت اندیشدم و نقاشی چهره ام و مردد که کی تمام خواهد شد
  .آید؟در تمام این مدت با هر حرکت سرم، گوشم ذق ذق می کرد

باال کارت .دست از رخت شویی بردار دختر"صدایش ار از پشت سرم شنیدم.ماریا تینز آمد سراغم
  ."دارد

  .در درگاه ایستاده بود و چیزي را در دستش تکان می داد
  "حاال خانم؟"گیج از جایم بلند شدم

امروز صبح کاترینا .خودت می دانی چرا.خودت را براي من به کوچه ي علی چپ نزن دختر.بله حاال"
  ."دستت را بیاور جلو.رفته بیرون و این روزها که سنگین شده کمتر از خانه می رود بیرون



ماریا تینز یک جفت گوشواره ي مروارید را کف دستم .دستم را پیشبندم خشک کردم وآن را دراز کردم
حتی .قطره اي آبدو تا مراورید به بزرگی فندق در دستم بود به شکل .نمی توانستم جم بخوردم.گذاشت

من قبال .در نور آفتاب رنگشان نقره اي مایل به خاکستري بود به جزءِ یک نقطه ي سفید خیره کننده
مروارید را لمس کرده بودم، زمانی که براي زن وان روي ون به طبقه ي باال برده بودم و آن را دور 

  .براي خودم در دست نگرفته بودمگردنش بسته بودم و یا روي میز گذاشته بودم اما هرگز آن ها را 
کاترنیا ممکن است زودتر آز آن چه گفته .یا اهللا راه بیافت دختر جان"ماریا تنیز با بی صبري غرید

  ."برگردد
در دیدرس کامل تانکه که آب از کانال .تلو تلو خوران وارد راهرو شدم و رخت ها را نچالنده گذاشتم

  .همگی مرا نگاه می کردند.راهرو بازي می کردند از پله رفتم باال آورده بود و آلی دیس و کورنلیا که در
  "داري کجا می روي؟"آلی دیس با چشمان خاکستري و درخشانش عالقه مند پرسید

  ."باال خانه"آهسته جواب دادم
  "ما هم می توانیم با تو بیاییم؟"کورنلیا با لحنی موذیانه پرسید

  ."نخیر"
  .چهره اش گرفته بود.تانکه آن هه ار به طرفی هل داد. "بند آورده اید دختر ها بروید کنار، راهم را"

در را پشت .حاال توي دلم رخت می شستند.وارد شدم و لب هایم را به هم فشردم.در کارگاه نیمه باز بود
  .سرم بستم

  .دستم را دراز کردم و گوشواره ها را در دستش انداختم.منتظرم بود
  ."بندبرو موهایت را ب"لبخندي زد

وقتی برگشتم نگاهی به نقاشی دالله ي محبت .نیامد به موهایم نگاه کند.در انبار سربندم را عوض کردم
مردك به زن جوان لبخند می زد چنان که گویی در بازار گالبی را امتحان می کند که ببیند .انداختم

  .پشتم لرزید.رسیده است یا نه
نور پنجره در آن افتاده بود و در سطح کوچک .نگاه داشته بودیکی از مروارید ها را با حلقه اش در دست 

  .سفید و براقش گیر کرده بود
  ."بیا بگیر گریت"مروارید را به سویم گرفت

  ."گریت یک نفر آمده و با تو کار دارد"مرتگه از پایین پله ها فریاد زد



پیتر پسر دست به سینه در .کردیمآمد کنارم ایستاد و هر دو از پنجره به بیرون نگاه .آمدم کنار پنجره
گریت بیا "فریاد زد.سرش را بلند کرد و ما دو نفر را در چهارچوب پنجره دید.خیابان ایستاده بود

  .چنان بود که گویی تا ابد از جایی که ایستاده تکان نخواهد خورد. "می خواهم با تو صحبت کنم.پایین
  ."زود بر می گردم.ر می خواهم قربانعذ":با صدایی شرمگین گفتم.از پنجره کشیدم کنار

هنوز کنار پنجره ایستاده بود و از .با عجله رفتم انبار و سربندم را باز کردم و سرپوش خودم را پوشیدم
  .میان کارگاه که عبور کردم هم چنان پشتش به من بود

نگاه می  دخترها در یک ردیف روي نیمکت بیرون نشسته بودند و با چشمان حیرت زده به پیتر پسر
  .کردند که نگاهشان را پاسخ می داد

پیتر از جایش تکان نخورد و .و به طرف مولن پورت به راه افتادم "بیا برویم این پشت":زیر لب گفتم
  .همان طور دست به سینه سر جایش ایستاد

  "آن باال چی به سرت بسته بودي؟"پرسید
  ."سرپوشم را"ایستادم و برگشتم

  ."نه، آبی و زرد بود "
  .پنج جفت چشم ما را می پاییدند، دخترها و او، بعد تانکه از در آمد بیرون و شدند شش جفت چشم

  ."پیتر خواهش می کنم، بیا کمی برویم جلوتر":بار دیگر زیر لب گفتم
همه می توانند چیزي را که می "سرش را انداخت باال و موهاي حلقه حلقه اش به پشت گوشش افتاد

  ."خواهم بگویم بشنوند
  .می دیدم که ساکت نخواهد شد و چیزي را که از شنیدنش وحشت داشتم جلوي همه اعالم خواهد کرد

امروز صبح با پدرت صحبت "پیتر صدایش را بلند نکرد ولی همه می توانستیم حرف هایش را بشنویم
رك کنی و با من می توانی این جا را ت.کردم و او موافق کرده حاال که هیجده سالت شده با هم ادواج کنیم

  ."همین امروز.بیایی
  .همه منتظر جواب من بودند.از خشم یا شرم، مطمئن نبودم.حس کردم صورتم دارد می سوزد

  ."اشتباه کردي آمدي این جا.این جا جاي این گونه حرف ها نیست، نه در میان خیابان":خیلی جدي گفتم
خل خانه بروم گویی بهش شک دست داده منتظر جوابش نشدم، هر چند وقتی پشتم را کردم که به دا

  .بود
  ."گریت"فریاد زد



  ."فاحشه":آهسته از کنار تانکه رد شدم که خیلی آهسته گفت
  .مطمئن نبودم درست شنیده ام یا نه
  .هنوز کنار پنجره ایستاده بود که در را پشت سرم بستم.از پله ها دویدم باال و رفتم به کارگاه

  ."همین االن سرپوشم را عوض می کنم.مقربان معذرت می خواه":گفتم
  ."هنوز آن جا است":برنگشت، فقط گفت

زیاد به آن نزدیک نشدم که پیتر دوباره بتواند سرم را با سربند آبی .وقتی برگشتم رفتم به طرف پنجره
ه از گوشه ي چشم نگا.حاال متوجه برج کلیساي نو بود.اربابم دیگر به خیابان نگاه نمی کرد.و زرد ببیند

  .پیتر رفته بود.کردم
سرانجام وقتی آمد و با من رو به رو شد، .سر جایم روي صندلی سر شیر دار نشستم و منتظر ماندم

  .بیش از هر زمان متوجه شدم که نمی توانم بفهمم به چه می اندیشد.چشمانش منجمد بود
  "پس ما را ترك می کنی؟":گفت

  ."ان زده می شود توجه نکنیدبه حرف هایی که در خیاب.اوه قربان، نمیدانم"
  "با او ازدواج می کنی؟"
  ."قربان درباره اش با من حرف نزنید"
  ."خوب بگذار دوباره شروع کنیم.شاید بهتر است حرفی نزنم.حق با توست"

  .دستش را به طرف قفسه ي پشت سرش برد و تک گوشواره اي برداشت و به دستم داد
  ."مایلم شما گوشم کنید"

  .را در خودم سراغ نداشتم چنین جسارتی
  .ابروهایش را باال برد، دهانش را باز کرد چیزي بگوید ولی حرفی نزند.او هم نداشت

دستش را .دندان هایم را به هم فشردم ولی موفق شدم سرم را متعادل نگاه دارم.آمد نزدیک صندلیم
را زیر آب حبس کرده  نفسم بند آمد گویی نفسم.دراز کرد و با مالیمت الله ي گوشم را لمس کرد

الله ي ورم کرده ي گوشم را بین شصت و انگشتانش مالید بعد آن را کشید و با دست دیگرش سیم .ام
دردي مثل آتش سراپایم را فرا گرفت و چشمانم از .گوشواره را در سوراخ گوشم فرو کرد و آن را فشرد

  .اشک پر شد
انگشتش خط گردن و چانه ام را لمس کرد سپس آن را کنار صورتم و تا گونه ام .دستش را بر نداشت

شصتش را روي .آن گاه با شصتش دانه هاي اشک را که از چشمانم سرازیر شده بود جمع کرد.باال آورد



دستش را  در آن لحظه چشمانم را بستم و او.آن را زبان زدم و شوري اش را چشیدم.لب پایینم مالید
وقتی دوباره آن ها را گشودم برگشته بود سر جایش پشت سه پایه و شستی اش را در دست .عقب کشید
  .گرفته بود

وزن مروارید الله ي گوشم را پایین .گوشم می سوخت.سر جایم نشستم و از روي شانه ام به او خیره شدم
  .م و شصتش روي لبم فکر کنمنمی توانستم به چیزي جزء تماس نوك انگشتانش با گردن.می کشید

باید "سرانجام دستش را برد عقب.مردد بودم به چه فکر می کند.نگاهم کرد ولی نقاشی را دست نزد
  ."گوشواره ي دیگر را هم گوشت کنی

  .گوشواره ي دوم را برداشت و به دستم داد
  .دلم می خواست به من فکر کند نه به نقاشی.تا چند لحظه نتوانستم چیزي بگویم

  ."چرا؟در نقاشی که دیده نمی شود"باالخره پرسیدم
  ."یک گوشواره مسخره است.باید هر دو را بیاویزي"اصرار کرد

  ."ولی گوش دیگرم سوراخ نیست....ولی
  ."پس سوراخش کن"

  .دستش هم چنان با گوشواره به طرفم دراز بود
خک را آوردم و گوش دیگرم را سوزن و روغن می.فقط براي خاطر او.دستم را دراز کردم و آن را گرفتم

آن گاه تمام صبح نشستم و او .گریه نکردم، غش نکردم و صدایی از گلویم خارج نشد.سوراخ کردم
گوشواره اي را که می توانست ببیند نقاشی کرد و من سوزشی هم چون آتش و گوشواره ي دوم را در 

  .گوش دیگرم حس می کردم
تانکه در آشپزخانه جا به جا .شدند و آبشان خاکستري شدرخت هایی که در آب خیسانده بودم سرد 

دخترها بیرون داد و فریاد می کردند و ما در پشت در بسته مان نشستیم و به یکدیگر نگاه .می شد
  .کردیم و او نقاشی کرد

وقتی سرانجام قلم مو وشستی اش را گذاشت پایین من از جایم تکان نخوردم هر چند چشمانم از نگاه 
  .ک وري درد گرفته بود، نمی خواستم تکان بخورمکردن ی

  ."تمام شد":گفت
به کاردك نگاه .پشتش را کرد به من و کاردك نقاشی را با پارچه اي پاك کرد.صدایش گرفته بود

  .رویش رنگ سفید داشت.کردم



  ."گوشواره ها را در بیاور و وقتی رفتی پایین بده به خانم ماریا تینز"ادامه داد
پارچه ي آبی و زرد را از سرم باز .بی آن که نگاهش کنم برخاستم و رفتم به انبار.ستمدر سکوت گری

حاال که نقاشی تمام شده بود، .موهایم روي شانه ام افشان بود ولی نیامد ببیند.لحظه اي مکث کردم.کردم
  .دیگر مرا نمی خواست

آن .و سوراخ گوشم خون می ریختاز هر د.در آینه کوچک به خودم نگاه کردم و گوشواره ها را درآوردم
ها را با تکه اي پارچه بستم بعد موهایم را جمع کردم و سرپوشم را روي آن گذاشتم و دستک هایش را 

  .تا زیر چانه ام پایین آوردم
چند لحظه فکر کردم به نقاشی نگاه کنم تا .در کارگاه را برایم باز گذاشته بود.وقتی آمدم بیرون رفته بود

آن را به صورت کامل و تمام شده ببینم با گوشواره سر جایش ولی بعد تصمیم .ده استببینم چه کر
آمدم بیرون و در .گرفتم تا شب صبر کنم که با خیال راحت و بدون نگرانی از گیر افتادن تماشایش کنم

  .را بستم
  .هرگز فرصت نکردم نقاشی کامل را درست تماشا کنم.براي همیشه از این تصمیم پشیمان شدم

کاترینا درست چند دقیقه پس از آن که گوشواره ها را به ماریا تینز دادم و او هم باالفاصله آن ها را در 
با شتاب رفتم آشپزخانه تا در فراهم کردن ناهار به تانکه کمک .جعبه ي جواهرات گذاشت، وارد شد

  .خت و سري تکان می دادتانکه سعی می کرد مرا نبیند فقط از گوشه ي چشم نگاهی به من می اندا.کنم
پس از جمع کردن میز، رفتم حیاط خلوت تا کار رخت هاي نیمه کاره را .رفته بود بیرون.او سر ناهار نبود

من که کار می کردم کاترینا در تاالر بزرگ خوابیده .مجبور شدم آب تازه بیاورم و گرم کنم.تمام کنم
تانکه جلوي خانه به دوخت و دوز .کشیدن پیپش بود ماریا تینز در اتاق تصلیب مشغول نوشتن نامه و.بود

در کنارش آلی دیس و لیزبت .مرتگه روي نیمکت چمباتمه زده بود و تور دوزي می کرد.نشسته بود
  .کورنلیا را ندیدم.مجموعه ي صدف هایشان را طبقه بندي می کردند

  ؟"داري کجا می روي":گفتداشتم پیشبندي را پهن می کردم که صداي ماریا تینز را شنیدم که 
  .بیشتر لحن صدایش بود نه سوالش که مرا سر جایم میخکوب کرد

تانکه مثل صبح در .ماریا تینز پاي پله هاي ایستاده بود و به باال نگاه می کرد.آهسته خزیدم توي راهرو
صداي قرچ .درگاه در ورودي ایستاده بود، این بار رویش به داخل بود و نگاه خانمش را دنبال می کرد

  .کاترینا داشت خودش را می کشید باال.قرچ پله ها و تنفس سنگین را شنیدم



حدس زدم کورنلیا هم آن .براي کاترینا، من و او.در آن لحظه بود که فهمیدم چه اتفاقی رخ خواهد داد
می .می توانستم جلوي مصیبتم را همان لحظه بگیرم.دارد مادرش را براي دیدن نقاشی می برد.جا باشد

توانستم درجا خانه را ترك کنم، رخت هاي نشسته را باقی بگذارم و پشت سرم را هم نگاه نکنم ولی 
او هم می دانست .سر جایم میخکوب ایستادم مثل ماریا تینز در پاي پله ها.قدرت تکان خوردن نداشتم

  .چه اتفاقی در شرف وقوع است و قادر به جلوگیري از آن نبود
هم چنان با بالتکلیفی به باال نگاه می کرد، بعد .ماریا تینز مرا دید ولی حرفی نزد.مروي زانوانم تا شد

ماریا تینز مقل برق .صداي پاي کاترینا از وري پله ها قطع شد و شنیدیم کشان کشان به کارگاه می رود
وب در جلوي تانکه در چهار چ.من هم چنان روي زانوانم ماندم، ناي برخاستن نداشتم.از پله ها باال رفت

چیزي نگذشت .مرا تماشا می کرد، دست به سینه و بدون هیچ حالتی در چهره اش.ورود نور را گرفته بود
  .که فریادي از خشم بلند شد بعد سر و صداهاي بیشتر که به سرعت آهسته شد

  ."انهمامان می خواهد پاپا همین االن بیاید خ"کورنلیا از پله ها آمد پایین و به تانکه دستور داد
مرتگه بدو برو پدرت را در اتحادیه "تانکه قدمی عقب گذاشت و رو کرد به طرف نیمکت و فرمان داد

  ."زود باش و بگو خیلی مهم است.پیدا کن
بلند شدم و با شتاب به حیاط .وقتی مرا دید چهره اش از هم باز شد.کورنلیا دور و برش را نگاه کرد

  .ر دیگري از دستم بر نمی آمدجزء پهن کردن رخت ها کا.خلوت برگشتم
 وقتی برگشت، فکر کردم می آید و مرا که پشت رخت هاي روي بند پنهان شده بودم 

  .صداي پایش را شنیدم که از پله ها باال رفت و بعد سکوت.پیدا می کند، نیامد
انی به روز بی ابر و روشنی بود، آسم.نشستم و به دیوار آجري گرم تکیه دادم و به آسمان خیره شدم

از آن نوع روزهایی بود بچه ها در خیابان دنبال هم می گذاشتند و جیغ و داد می .رنگ آبی روشن
جفت ها از زیر دروازه ي شهر می گذاشتند و در کنار آسیاب هاي بادي و کانال قدم می زدند و .کردند

ماال پدرم هم االن بیرون احت.زنان پیر بیرون می نشستند و صورتشان را در مقابل آفتاب نگاه می داشتند
چه بسا فردا سرماي سختی .روي نیمکت نشسته بود و صورتش را به سوي گرماي آفتاب گردانده بود

  .بشود ولی امروز بهاري بود
وقتی میان رخت هاي پهن شده پیدایش شد و از باال به من نگریست .کورنلیا را فرستادند تا مرا خبر کند

هره اش دلم می خواست مانند روز اولی که آمدم بلند شوم و چکی در با آن لبخند خباثت آمیز بر چ
به سادگی نشستم با دست هاي ولو شده روي پاهایم و شانه هاي آویخته، .گوشش بزنم ولی نزدم



نور آفتاب در چند تار موي سرخش گیر کرده بود .تماشایش کردم که چگونه از پیروزي اش شادمان بود
   .مادرشو به طالیی می زد مانند 

  .پشتش را کرد و رفت داخل خانه. "باال با تو کار دارند":با لحنی رسمی گفت
دوال شدم و لکه اي را از روي کفشم پاك کردم بعد ایستادم، دامنم را صاف کردم، چروك هاي 

لب هایم را تر کردم و آن ها را .پیشبندم را گرفتم و دقت کردم تار مویی از سرپوشم بیرون نزده باشد
  .هم فشردم، نفس عمیقی کشیدم و دنبال کورنلیا راه افتادم به

روي صندلی اي نشسته بود که او .بینی اش سرخ بود و چشمانش ورم داشت.کاترینا گریه کرده بود
صندلی حاال به کنار دیوار کشیده شده بود، جنب قفسه اي که قلم .معموال کنار سه پایه اش می نشست

وقتی وارد شدم کاترینا به سنگینی از جایش بلند شد و .گذاشت موها و کاردکش را روي آن می
دست هایش را روي شکمش .هر چند نگاهی به من افکند ولی حرفی نزد.پهن و بلند قامت بود.ایستاد

  .گذاشت، چند لحظه چشمانش را بست و به هم فشرد
گري هم دارد که از آن ها از گویی کارهاي واجب دی.ماریا تینز کنار سه پایه ایستاده بود، جدي و بی صبر

  .مانده است
دست هایش به دو طرف آویخته بود و چشمانش به .با چهره اي بی تفاوت کنار همسرش ایستاده بود

  .منتظر بود کسی به حرف بیاید، ماریا تینز، کاترینا یا من.نقاشی می نگریست
نمی توانستم از جایی که .ی کشیدکورنلیا از پشت سرم سرك م.چند قدم جلوتر از در داخل اتاق ایستادم

  .ایستاده بودم نقاشی را ببینم
خوب دختر، دخترم مایل است بداند چطور گوشواره هاي او را به "سر انجام ماریا تینز به حرف درآمد

  "گوشت کرده اي؟
  .چنان گفت که منتظر نبود من پاسخ بدهم

می دانستم او هم .گوشواه را بیاویزم قصد نداشت اعتراف کند به من کمک کرده.در چهره اش دقیق شدم
  .چه باید بگویم؟بنابراین حرفی نزدم.خیال ندارد

  "کلید جعبه ي جواهراتم را دزدیدي و گوشواره ها را برداشتی، مگر نه؟"
  .صدایش می لرزید.این حرف را چنان گفت که گویی می خواهد خودش را قانع کند

  ."نه خانم":ه تاییدش کنم، گفتمهر چند می دانستم ساده ترین راه این است ک
  "تو گوشواره هاي مرا دزیدي؟.کلفت ها همیشه دزدي می کنند.به من دروغ نگو"



واضح بود که بعد از .کاترینا لحظه اي گیج شد هم از جراتم براي پرسیدن سوال و نیز از خود پرسش
ره ها مفقود شده اند یا تصوري نداشت که گوشوا.دیدن نقاشی جعبه ي جواهراتش را بازدید نکرده است

  .نه
  ."می روي به زندان و سال هاي سال رنگ آفتاب را نخواهی دید.خفه شو دختره ي دزد"

  .مشکلی داشت.دوباره چشمانش را به هم فشرد
  "...ولی خانم"

به محض این که نقاشی خشک شود وان روي ون آن را .کاترینا تو نباید عصبی بشوي"حرفم را قطع کرد
  ."تو هم آن را فراموش می کنی خواهد برد و

مردد بودم پس چرا اصال صدایم زده بودند در .ظاهرا هیچ کس نمی خواست.نمی خواست حرف بزنم
  .حالی که همه از چیزي که ممکن بود بگویم وحشت داشتند

  "پس درباره ي آن ساعت هایی که نگاهم کرده بود و مرا کشیده بود چه می گویید؟"ممکن بود بگویم
پس مادر و شوهرت خودت چه؟ که پشت سرت توطئه کردند و سرت را کاله "بود بگویمممکن 

  "گذاشتند؟
  ."شوهرت در همین اتاق به صورتم دست کشید"ممکن بود به سادگی بگویم

  .نمی دانستند ممکن است چه بگویم
ه خودش می دانست قضیه ربطی به گوشواره ندارد ولی دلش می خواست داشت.کاترینا احمق نبود

  .سعی می کرد چنین وانمود کند ولی دست خودش نبود.باشد
  "آخر چرا هیچ وقت مرا نقاشی نکردي؟"رویش را به همسرش کرد

  ."قرار نیست باشید.تو و بچه ها بخشی از این دنیا نیستید"
   "و این هست؟"کاترینا جیغ بلندي کشید

  .با سرش به من اشاره کرد
ماریا تینز و کورنلیا و من در آشپرخانه، اتاق تصلیب و یا در  آرزو کردم که اي کاش.پاسخش را نداد

  .این یک مشاجره ي خصوصی بین زن و شوهر بود.سبزه میدان بودیم
  "آن هم با گوشواره ي من؟"



سرش را با چنان شدتی به این .بار دیگر سکوت کرد که کاترینا را از حرف هایش بیشتر تحریک کرد
اجازه نمی دهم در "حلقه هاي موي بورش اطراف سرش پراکنده شد طرف و آن طرف تکان می داد که

  ."تحملش نمی کنم.خانه ي من چنین اتفاقی بیافتد
وقتی چشمش به کاردك نقاشی افتاد، لرزه اي تمام بدنم را فرا .وحشیانه سرش را به اطراف گرداند

من هم بی اختیار درست در لحظه اي که قدمی به جلو برداشت و کاردك را در مشت گرفت .گرفت
  .نمی دانستم قصد دارد چه کار کند.رفتم جلو ولی جلوي خودم را گرفتم

کاترینا سریع .وقتی کاترینا رفت جلوي نقاشی همراهش رفت.زنش را بهتر می شناخت.ولی او می دانست
لحظه اي که خواست کاردك را به نقاشی فرو کند، مچ دستش را .بود ولی سرعت او بیشتر بود

از جایی که ایستاده بودم می توانستم .مچش را درست در فاصله ي کمی از چشمم نگاه داشت.گرفت
چشم درشت، درخشش گوشواره اي را که تازه اضافه کرده بود و برق تیغه ي کاردك جلوي آن را 

له اي ناگهان نا.کاترینا کشمکش کرد ولی دستش را محکم گرفته بود، منتظر بود کاردك را بیندازد.ببینم
کاردك روي کاشی ها .کاردك را پرتاب کرد و با دو دست شکمش را فشرد.از گلوي کاترینا بیرون آمد

همگی به آن .سر خورد و چرخان جلوي پاي من قرار گرفت بعد چرخید و چرخید، آهسته و آهسته تر
ایجاب می کرد  وظیفه ام.وقتی سرانجام از چرخش ایستاد، نوك تیغه اش رو به من بود.خیره شده بودیم

کلفت ها براي همین منظور بودند که وقتی آقا یا خانمشان چیزي را می .خم شوم و آن را بردارم
  .انداختند آن را بردارند و سرجایش بگذارند

می .آن نگاه خیره ي خاکستري را لحظه اي طوالنی تر حفظ کردم.سرم را بلند کردم و نگاهش را گرفتم
فکر می کنم در نگاهش حالتی از پشیمانی را .به هیچ کس دیگر ننگریستم.دانستم براي آخرین بار است

  .دیدم
تانکه را .از پله ها آمدم پایین و از در زدم بیرون.پشتم را کردم و از اتاق خارج شدم.کاردك را برنداشتم
 وقتی وارد خیابان شدم، برنگشتم به بچه ها نگاه کنم که می دانستم روي نیمکت.به طرفی هل دادم

به .تانکه را هم نگاه نکردم که می دانستم از این که هلش داده ام اخم هایش را درهم برده.نشسته اند
از روي .از اوده النگن دیک دویدم پایین.پنجره ي باال هم ننگریستم، که ممکن بود کنارش ایستاده باشد

  .فقط دزد ها و بچه ها می دوند.پل گذشتم و به سبزه میدان رسیدم
هر پرش متوجه .میدان که رسیدم در دایره ي کاشی ها و ستاره ي هشت پر میان آن ایستادمبه مرکز 

  .جهتی بود که می توانستم انتخاب کنم



  .می توانستم به خانه ي پدر و مادرم بروم
  .می توانستم پیتر را در بازار گوشت فروشان پیدا کنم و به درخواست ازدواجش پاسخ مثبت دهم

  .ه ي وان روي ون بروم که با روي خوش از من استقبال می کردمی توانستم به خان
  .می توانستم نزد وان لیون هوك روم و از او بخواهم به من ترحم کند

  .می توانستم به نوتردام بروم و فرانس را بجویم
  .می توانستم به پاپتیست کورنر برگردم

  .می توانستم به کلیساي نو بروم و به درگاه خداوند دعا کنم
  .در میان دایره ایستاده بودم و دور خودم می چرخیدم

وقتی تصمیم گرفتم، تصمیمی که می دانستم جزء آن چاره اي ندارم، پایم را با احتیاط لبه ي ضلع آن 
  .گذاشتم و در جهتی که اشاره می کرد به راه افتادم، با قدم هایی مصمم
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ده سال می شد که .کردم و چشمم به او افتاد، چیزي نمانده بود چاقو از دستم بیافتدسرم را که بلند 
کمابیش مثل آن وقت ها بود هر چند چاق تر شده بود و عالوه بر عالئم آبله حاال چهره .ندیده بودمش

مرتگه که هنوز گهگاه به دیدنم می آمد جریان حادثه را برایم .اش در یک طرف چند جاي زخم داشت
هیچ وقت در سرخ .عریف کرده بود، علتش روغنی بود که از سرخ کردن گوشت به صورتش پریده بودت

به اندازه اي دور ایستاده بود که معلوم نبود عمال براي دیدن من .کردن گوشت استعدادي نداشت
رو  ده سال تمام موفق شده بود در آن شهر کوچک از رو به.هر چند می دانستم این تصادفی نیست.آمده

حتی یک بار هم در سبزه میدان یا بازار گوشت فروشان به او برنخوردم و یا حتی .شدن با من پرهیز کند
  .در کنار کانال ها ولی خوب، من هم پایم را به اوده النگن دیک نمی گذاشتم

مش با آرا.چاقویم را گذاشتم پایین و دست هایم را با پیشبندم پاك کردم.با اکراه به غرفه نزدیک شد
  "سالم تانکه، حالت چطور است؟":گویی همین چند روز پیش دیده بودمش، گفتم

باید امروز بعد از ظهر بیایی .خانم می خواهد تو را ببیند":با سگرمه هایی در هم رفته و بدون مقدمه گفت
  ."خانه

 مشتري ها درخواست می کردند ولی فرق.سال ها بود کسی با این لحن به من دستور نداده بود
  .اگر چیزي می گفتند که خوشم نمی آمد، سفارششان را نمی گرفتم.داشت

  "ماریا تینز حالش چطور است و کاترینا؟"سعی کردم مودب باشم
  ."با در نظر گرفتن اتفاقاتی که افتاده، بد نیستند"
  ."مطمئنم از عهده بر می آیند"
وضه بچه ها خوب .عامله زرنگ استخانمم مجبور شد مقداري از مستقالتش را بفروشد ولی خیلی در م"

  ."خواهد شد
مثل آن سال ها وقتی تعریف از ماریا تینز پیش می آمد، تانکه نمی توانست براي هر کسی که صحبت 

  .می کرد جلوي خودش را بگیرد و به جزییات توجهی نکند
ز من آرزو کرد بخشی ا.دو زن مشتري آمده بودند و پشت تانکه ایستاده بودند و منتظر نوبتشان بودند

اي کاش نیامده بودند و من می توانستم بیشتر سوال کنم و وادارش کنم جزییات بیشتري را لو دهد و 
درباره ي همه چیز برایم تعریف کند ولی بخش دیگرم، بخش معقول و منطقی ام، که در تمام این سال 

زن هاي پشت سرش .تم بشنومنمی خواس.ها حفظش کرده بودم، نمی خواست هیچ کاري با او داشته باشم
این پا و آن پا می شدند و سرك می کشیدند درحالی که تانکه هم چنان جلوي غرفه ایستاده بود با اخم 



به برش هاي گوشت که جلویش قرار داشت نگاهی .هاي درهم رفته ولی چهره اي که نرم تر شده بود
  .کرد

  "مایلی چیزي بخري؟"پرسیدم
  ."نه":و به تندي گفت سوال من او را به خود آورد

به محض این که همراه پیتر مشغول .حاال دیگر گوشتشان را از غرفه اي دیگر در انتهاي بازار می خریدند
این تصمیم چنان با عجله گرفته شد که حتی بدهی هایشان .به کار شده بودم، قصابشان را عوض کردند

گاهی سر به سرم می .پیتر هرگز یادآوریشان نکرد.هنوز پانزده گیلدر به ما بدهکار بودند.را هم نپرداختند
  ."حاال می دانم یک کلفت چقدر می ارزد.این بهایی است که بابت تو پرداخته ام":گذاشت و می گفت

  .وقتی این را می گفت نمی خندیدم
فرانس کوچولو مرا یافته بود و به .به پایین نگاه کردم.حس کردم دست کوچولویی دامنم را می کشد

تو هم !آه"سرش را نوازش کردم، پوشیده از حلقه هاي موي بور بود مانند پدرش.م آویزان شده بوددامن
  "این جایی،پس جان و مادر بزرگ کجا هستند؟

کوچک تر از آن بود که حرف بزند ولی بعد چشمم به مادرم افتاد که با پسر بزرگم از میان غرفه ها به 
  .طرف ما می آمدند

نگاه سرزنش آمیزي .جلو گرداند و به پسرهایم نگاه کرد و چهره اش درهم رفتتانکه سرش را عقب و 
عقب رفت و پاي زنی را که پشت سرش ایستاده .نثارم کرد ولی نگفت چه فکري از سرش گذشته است

  ."یادت نرود بعد از ظهر بیایی":گفت.بود لگد کرد
  .پیش از آن که فرصت کنم حرفی بزنم رفت

اما کاترینا بچه اي را که روز نقاشی و .مرتگه و شایعات بازار مرا مطلع می کرد.تندحاال یازده اوالد داش
نتوانسته بود از پله ها پایین .همان جا در کارگاه وضع حمل کرده بود.کاردك حامله بود از دست داد

ی پس از کم وزن و بیمار بود و مدت.نوزاد یک ماه زود تر از موعد متولد شد.برود و در رختخوابش بخوابد
گاهی کارگاه او را با خون .می دانستم تانکه مرا مقصر مرگش می داند.ضیافت تولدش از دست رفت

  !کاترینا مجسم می کردم و از خودم می پرسیدم چطور می تواند هنوز آن جا کار کند
جان دوید طرف برادر کوچک ترش و او را به گوشه اي کشید و شروع کردند با استخوان ها به توپ 

  .ازيب
  "کی بود؟"مادرم پرسید



  .هرگز تانکه را ندیده بود
  ."یکی از مشتري ها"جواب دادم

بعد از مرگ پدرم بهانه جو شده .معموال سپر باالي چیزهایی می شدم که می دانستم آزارش می دهد
  .بود مانند سگ وحشی اي که در مقابل تغییرات، چیزهاي نو و متفاوت عکس العمل نشان می دهد

  ."ولی چیزي نخرید"اشاره کردمادرم 
و پیش از آن که سوال دیگري بکند، رویم را برگرداندم تا به  "نه، گوشتی را که می خواست نداشتیم"

  .مشتري بعدي برسم
آن را روي میز پشت غرفه انداختند و چاقو .پیتر پدر و پسر با یک شقه گوشت گاو بینشان رسیدند

مادرم عقب .ولو دست از بازي کشیدند و آمدند به تماشاجان و فرانس کوچ.هایشان را برداشتند
  ."من دارم می روم":گفت.هرگز به دیدن این همه گوشت عادت نکرد.کشید

  .سبدش را برداشت که برود
  ."من باید دنبال کاري بروم.ممکن است این بعد از ظهر مواظب بچه ها باشی"
  "چه کاري؟"

پیر شده بود و .کردم که مادرم بیش از حد از من سوال می کندپیشتر گله می .ابرو هایم را بردم باال
مظنون درحالی که معموال دلیلی براي سوءظن نداشت ولی حاال که داشتم چیزي را از او پنهان می کردم 

  .به سوالش جوابی ندادم.متوجه شدم به نحو غریبی آرام و بر خود مسلطم
سرش برایش تکان .بلند کرد و نگاهی به من انداختفقط سرش را از روي کارش .با پیتر آسان تر بود

هر چند می دانست گاهی افکاري در سر دارم که .مدت ها پیش تصمیم گرفته بود مرا مواخذه نکند.دادم
شب عروسی مان وقتی سرپوشم را از سرم برداشت و سوراخ هاي گوشم را دید، .بر زبان نمی آورم

بسته شده بود و تنها اثري که از آن باقی مانده بود این سوراخ هاي گوشم مدت ها پیش .پرسشی نکرد
بود که کمی گوشت سفت شده بود که فقط وقتی الله هایم را بین دو انگشتم می فشردم، حسش می 

 .کردم

 

دو ماهی می شد که هر وقت در اطراف دلفت قدم می زدم .دو ماهی می شد که خبر را شنیده بودم
در طول این سال ها گهگاه از فاصله ي دور دیده .می بینمش یا نهدیگر از خودم نمی پرسیدم آیا 

سر راهش به اتحادیه یا در راه رفتن به خانه ي وان لیون هوك که نزدیک بازار گوشت فروشان .بودمش



وقتی در خیابان راه می رفت نگاهش به نقطه اي .مطمئن نبودم مرا دیده است.هرگز نزدیکش نرفتم.بود
  .بود نه به عمد یا از روي تفاخر، بلکه به نظر می رسید در عالم دیگري است دور دست دوخته شده

هر بار می دیدمش سر جایم میخکوب می شدم و قدرت حرکت .ابتدا برایم خیلی سخت بود
مجبور بودم تمام واکنش هایم را از پیتر پدر .درحالی که قلبم فشرده می شد و نفسم باال نمی آمد.نداشتم

تا مدت ها تصور می کردم هنوز برایش .فضول باشی هاي شایعه ساز بازار پنهان کنم و پسر، مادرم و
وقتی جان .بعد از زمانی معترف شدم که بیشتر به نقاشی از من اهمیت می داده تا خود من.اهمیت دارم

پسرم مرا به خانواده ام معطوف کرد همان گونه که .متولد شد، پذیرش این واقعیت برایم آسان تر شد
چنان سرگرم او بودم که وقت .در زمان کودکی و پیش از کلفت شدنم، مشغول خانواده ي خودم بودم

با داشتن کودکی در بغلم دیگر سراغ ستاره ي هشت پر .سرخاراندن و توجه به این ور و آن ور را نداشتم
ابم را طرف وقتی ارب.میان میدان نمی رفتم و از خودم نمی پرسیدم هر پر آن به کدام جهت می رود

دیگر به مروارید و پوست خز نمی .دیگر میدان می دیدم قلبم مثل یک مشت به هم فشرده نمی شد
  .حتی میل به دیدن نقاشی هایش را هم نداشتم.اندیشیدم

با کاترینا رویمان را از هم بر می .کاترینا، دخترها،ماریا تینز.گاهی در خیابان به بقیه هم بر می خوردم
فکر می کنم امیدوار بود براي همیشه .کورنلیا با ناامیدي نگاهم می کرد.طوري آسان تر بوداین .گرداندیم

لیزبت سرگرم مرقبت از پسرها بود که کوچک تر آن بودند که مرا به خاطر بیاوردند ولی .نابودم کند
چشمان خاکستریش به این ور و آن ور می چرخید بی آن که روي چیزي .آلی دیس عین پدرش بود

پس از مدت زمانی بچه هایی آمدند که دیگر نمی شناختمشان و فقط از شباهت چشمانشان .ث کندمک
  .به پدرشان یا موهایشان به مادرشان تشخیص می دادم

ماریا تینز هر بار مرا می دید سري برایم .از تمام آن ها فقط ماریا تینز و مرتگه مرا تحویل می گرفتند
رفت و می آمد به بازار گوشت فروشان تا با من حال و احوالی تکان می داد و مرتگه هم در می 

در طول .کاشی شکسته، کتاب دعا، یقه ها و سرپوش هایم.مرتگه بود که وسائلم را از خانه برایم آورد.کند
این سال ها این مرتگه بود که برایم تعریف کرد مادر پدرش فوت کرده و این که او مجبور شده قهوه 

  .از باال رفتن قرض هایشان گفت و حادثه ي تانکه و روغن داغ.اداره کند خانه ي او را هم
پاپا دارد مرا نقاشی می کند به همان حالتی که تو را کشیده "مرتگه بود که روزي با سرخوشی اعالم کرد

فقط همین دو نقاشی را به همین شکل کشیده، .خودم به تنهایی، که از روي شانه ام نگاهش می کنم.بود
  "انی؟می د



مطمئن نبودم آن .نه دقیقا، ولی تعجب کردم که درباره ي نقاشی می داند.فکر کردم قطعا نه به آن شکل
تا مدت ها دخترکی بیش نبود و فکر نمی کردم سوال کردن .مجبور بودم با او محتاط باشم.را دیده باشد

داوطلبانه اطالعات پراکنده باید با صبوري تحمل می کردم تا خودش .درباره خانواده اش خوشایند باشد
وقتی سنش به حدي رسید که توانست رك و پوست کنده با من گفت و گو کند، دیگر .اي به من بگوید

پیتر مالقات هاي مرتگه را تحمل می .عالقه اي به خانواده اش نداشتم چون خانواده ي خودم را داشتم
بریشم ازدواج کرد و کمتر سراغم می آمد وقتی مرتگه با یک تاجر ا.کرد ولی می دانستم عصبی می شود

  .و گوشتش را از قصابی دیگري می خرید، خیالش آسوده شد
دو ماه پیش .حاال به خانه اي فرا خوانده شده بودم که ده سال پیش آن طور ناگهانی ترکش کرده بودم
ف بود به زن داشتم در غرفه اي براي مشتري اي زبان می بریدم که شنیدم زنی که منتظر نوبتش در ص

آره، فکرش را بکن، آدم بمیرد و یازده بچه ي قد و نیم قد و یک زن بیوه را با این همه ":دیگري گفت
  ."قرض بگذارد

دارید درباره "دردش را حس نکردم تا این که پرسیدم.سرم را باال بردم و چاقو عمیقا کف دستم را برید
  "ي کی صحبت می کنید؟

  ."نقاش مرده جان ورمر، ورمر"زن پاسخ داد
مدت ها بود که دیگر حوصله نداشتم آن ها را با .کارم که تمام شد با دقت بیشتري ناخن هایم را سابیدم

حاال دیدي تو هم "وسواس بشویم که باعث انبساط خاطر پیتر پدر می شد و سر به سرم می گذاشت
ارد دست هایت مدام تمیز حاال که دنیا دیده تر شدي می فهمی لزومی ند.مثل ما به مگس عادت کردي

البته من گاهی ."حاال دیگر نظافت آن اهمیتی را ندارد که آن وقت ها در زمان خدمتکاریت داشت.باشد
برگ استخودوس را می فشردم و زیر بلوزم می گذاشتم تا بوي گوشتی که همیشه از بدنم ساطع می شد 

  .زها بود که باید به آن عادت می کردمخیلی چی.حتی وقتی که از قصابی دور بودم، از خودم دور کنم
هنوز هم سرپوشم را .پیشبند تمیزي بستم و سرپوش آهاردار تمیزي به سر گذاشتم.لباسم را عوض کردم

به همان شکل می پوشیدم و احتماال کمابیش به همان شکلی بودم که روز اول به عنوان یک کلفت وارد 
  .آن گونه گشاد و معصوم نبودند خانه شده بودم با این تفاوت که دیگر چشمانم

مشتري ها، همسایه .افراد زیادي در سبزه میدان بودند.هر چند ماه فوریه بود ولی هوا چندان سرد نبود
ها، کسانی که ما را می شناختند و اولین قدمم را پس از ده سال در اوده النگن دیک به خاطر می 

ن و روي کانال به اوده النگن دیک می رسید عبور از میدان گذشتم و از روي پلی که از میدا.سپردند



به سرعت پیچیدم و از .تعلل نکردم چون نمی خواستم توجه افراد بیشتري را به خودم جلب کنم.کردم
نیم دقیقه بعد دم خانه بودم ولی به نظرم مدتی دراز آمد گویی به شهري .دور نبود.خیابان رفتم باال

  .د نرفته بودمبیگانه سفر می کردم که سال ها بو
چهار تا بودند، دو پسر و دو .چون هواي مطبوعی بود بچه ها روي نیمکت بیرون نشسته بودند

بزرگ ترینشان داشت حباب صابون درست می کرد مثل مرتگه ولی به محض این که چشمش به .دختر
اید پس از لحظه اي متوجه شدم ب.به نظر ده ساله می رسید.من افتاد نی اش را گذاشت پایین

البته در آن سن جوانی من هم .فرانسیسکوس باشد هر چند شباهتی به نوزادي که دیده بودم نداشت
بقیه را نشناختم جزء این که گهگاه آن ها را همراه خواهرانشان در بازار .چندان به نوزادان توجهی نداشتم

  .همگی به من خیره شده بودند.دیده بودم
  ."و به مادر بزرگت بگو گریت براي دیدنش آمدهلطفا بر"به فرانسیسکوس خطاب کردم

بئاتریس برو ماریا تینز را پیدا ":فرانسیسکوس رویش را به یکی از دو دختر که بزرگ تر بود کرد و گفت
  ."کن

به یاد جر و بحث مرتگه و کورنلیا سر .دخترك وظیفه شناسانه از جایش جهید و به داخل خانه رفت
  .یش افتادم و خنده ام گرفتاعالم ورود خودم در ده سال پ

  .بچه ها هم چنان به من خیره بودند
  ."من می دانم تو کی هستی"فرانسیسکوس اعالم کرد

  ."نوزاد کوچکی بیش نبودي.شک دارم مرا یادت بیاید فرانسیسکوس"
  ."تو همان خانم توي نقاشی هستی"غرق افکار خودش بود.توجهی به حرفم نکرد

آره، خودتی، هر چند توي نقاشی این سرپوش را "س با پیروزي لبخندي زداز جایم جهیدم و فرانسیسکو
  ."نداري بلکه سربند آبی و زرد برازنده اي به سرت بسته اي

  "این نقاشی کجاست؟"
  ."آخر وان روي ون پارسال مرد.البته پیش دختر وان روي ون است"از پرسش من تعجب کرد

وقتی رفتم، وان روي ون هرگز به سراغم .احساس آرامش کردماین خبر را در بازار شنیده بودم و پنهانی 
  .نیامد ولی همیشه وحشت داشتم مبادا با آن لبخند موذي و دست هاي هرزه اش پیدایش شود

  "اگر نقاشی پیش وان روي ون است، تو کجا آن را دیده اي؟"



هم آن را پس فرستاد روزي که پاپا مرد، مامان .پاپا مدتی آن را قرض کرد"فرانسیسکوس توضیح داد
  ."پیش دختر وان روي ون

  ."می خواسته یک بار دیگر نقاشی را ببیند":با دست هاي لرزان شنلم را مرتب کردم و زیر لب گفتم
البته باید اعتراف کنم که اوضاع را بهتر نکرد ولی .آره دختر"ماریا تینز آمده بود و در درگاه ایستاد بود

  ."کاترینا هم نداشت.نداشتیم به او نه بگوییمدیگر در شرایطی بود که جرات 
  .یک روز به سادگی می خوابید و دیگر بر نمی خواست.درست مثل سابق بود گویی هرگز پیر نمی شد

  ."خانم تسلیت عرض می کنم و از بابت گرفتاري هایتان متاسفم"سري برایش تکان دادم
  ."هیچ چیز تعجب نمی کنیاگر زیاد عمر کنی دیگر از .آره دیگر، زندگی همین است"

  ."خانم دنبالم فرستاده بودید":نمی دانستم در جواب این حرف چه باید بگویم، بنابراین به سادگی گفتم
  ."کاترینا می خواهد تو را ببیند.من نفرستاده بودم"
   "کاترینا؟"

  .نتوانستم جلوي حیرت صدایم را بگیرم
نگرفته اي افکارت را توي کله ات نگاه داري، نه؟مهم دختر هنوز یاد "ماریا تینز به تلخی لبخندي زد

  ."امیدوارم با قصابت روابط خوبی داشته باشی به شرط اینکه خیلی کار از گرده ات نکشد.نیست
  .دهانم را باز کردم چیزي بگویم ولی جلوي خودم را گرفتم

می دانی وان .زرگ اندخوب، کاترینا و وان لیون هوك در تاالر ب.داري یاد می گیري.االن درست شد"
  ."لیون هوك مجري وصیت نامه اوست

می خواستم بپرسم وان لیون هوك آن جا چه کار دارد ولی .می خواستم منظورش را بپرسم.نمی دانستم
  ."بله خانم":به سادگی گفتم.جرات نکردم

کلفتی که  پر دردسر ترین":پیش از ناپدید شدنش گفت.ماریا تینز پزخند کوتاهی زد و رفت داخل خانه
  ."تا کنون داشته ایم

گویی انتظار .بعضی برایم آشنا بودند و بعضی نه.هنوز همه جا نقاشی آیخته بود.وارد ورودي راهرو شدم
نگاهی به پله هایی کردم .داشتم خودم را هم در میان طبیعت بی جان و مناظر دریا ببینم ولی البته ندیدم

ایستادن دوباره زیر آن سقف با کارگاهش .ام فشرده شد سینه.که به کارگاهش می رفت و مکثی کردم
سال هاي سال بود به .در باالي سرم بیش از طاقت و تحملم بود هر چند می دانستم دیگر وجود ندارد

خودم اجازه نداده بودم به ساعاتی فکر کنم که در کنارش صرف ساییدن رنگ می کردم یا در نور تابیده 



پس از دو ماه براي نخستین بار بود که باورم شد مرده .ه مرا نگاه می کنداز پنجره مراقبش بودم چگون
شنیده بودم علی رغم پا فشاري هاي ماریا .چه کم نقاشی کرد.مرده بود و دیگر نقاشی نمی کشید.است

  .تینز و کاترینا هرگز بر سرعت کارش نیفزود
دم را جمع و جور کردم، نفس عمیقی باالخره وقتی دختر جوانی از اتاق تصلیب به بیرون سرك کشید خو

کورنلیا حاال همان سن و سالی بود که من براي نخستین بار .کشیدم و در راهرو به طرفش راه افتادم
با گذشت .در طی ده سال موهایش پر رنگ تر شده بود، ساده، بدون بافت و روبان.خدمتکار شده بودم

گونه اي خباثت آمیز بر .برایش می سوخت در حقیقت دلم.زمان دیگر خطري برایم محسوب نمی شد
  .چهره اش نقش بسته بود که به دختري به سن و سال او حالت زشتی می داد

از خودم پرسیدم بر سرش خواهد آمد؟بر سر همگی آن ها چه خواهد آمد؟علی رغم اعتماد تانکه به 
در .بار قرض خم شده بودزرنگی خانمش در انجام معامالت، خانواده ي پر جمعیتی بود که کمرش زیر 

بازار شنیده بودم که سه سال بود بدهی یشان را به نانوا نپرداخته بودند و پس از مرگ اربابم نانوا دلش 
لحظه اي فکر کردم شاید کاترینا .براي کاترینا سوخته بود و نقاشی اي را به جاي بدهی اش پذیرفته بود

  .بدهد می خواهد به جاي بدهی اش به پیتر هم یک نقاشی
از زمانی که آن جا کار می کردم تغییر زیادي نکرده .کورنلیا سرش را برد تو و من وارد تاالر بزرگ شدم

قفسه ي .تختخواب هم چنان پرده هاي ابریمش سبزش را داشت که دیگر رنگ و رویشان رفته بود.بود
همه چیز کهنه تر .ي کاترینا عاج نشان، میز و صندلی چرمی اسپانیایی، نقاشی هاي خانواده اش و خانواده

کاشی هاي قهوه اي و قرمز کف اتاق ترك برداشته بود و .به نظر می رسید، خاك گرفته تر و فرسوده تر
  .جاي جاي شکسته بود

وان لیون هوك پشت به در ایستاده بود و دست هایش پشتش بود و مشغول مطالعه ي نقاشی سربازها 
کاترینا پشت میز نشسته .هم چنان همان آقاي مهربان بود.ن کردرویش را برگرداند وتعظیمی به م.بود
آیا قصد داشت سرزنش و نکوهشم کند؟شنل پوستش را به تن .برخالف انتظار من سیاه نپوشیده بود.بود

با وجود این داشت نقش خانم برازنده ي .شنل هم فرسوده شده بود گویی خیلی پوشیده شده بود.داشت
هایش را با دقت آرایش کرده بود، پودر زده بود و گردنبند مرواریدش را انداخته مو.خانه را اجرا می کرد

هیچ مقدار پودر نمی توانست خشم .چهره اش با برازندگی اش جور نبود.گوشواره ها به گوشش نبود.بود
  .هیچ میلی به مالقات با من نداشت اما مجبور شده بود.درونی، انزجار و ترسش را بپوشاند



هترین کار این است که خود او را مخاطب قرار دهم هر چند نگاهم به وان لیون هوك دوخته فکر کردم ب
  "خانم خواسته بودید مرا ببینید؟"شده بود

  ."بله"
سکوت .گذاشت سر پا بایستم.کاترینا اشاره اي به صندلی نکرد که در مورد خانم محترم دیگري می کرد

لی که من ایستاده بودم و منتظر بودم که سر حرف را باز ناراحت کننده اي بر فضا حکمفرما شد، درحا
سعی نکردم کمکش .وان لیون هوك این پا و آن پا شد.آشکار بود که دارد با خودش کلنجار می رود.کند
تماشایش کردم چگونه با کاغذ هایی روي میز ور رفت بعد دستش را به لبه .کاري نمی توانستم بکنم.کنم

دستش را با .کشید، فرچه ي پودر را برداشت و دوباره گذاشت روي میز ي جواهرات که کنارش بود
  ."می دانی که شوهرم دو ماه پیش فوت کرد"سر انجام شروع کرد.پارچه ي سفیدي پاك کرد

  ."خدا رحمتشان کند.خیلی تسلیت می گویم.شنیده بودم.بله خانم"
بار .فکرش جاي دیگري بود.نداردبه نظر می رسید که کاترینا به حرف هاي مذبوحانه ي من توجهی 
  .دیگر فرچه ي پودر را برداشت و با انگشتانش موهاي آن را لمس کرد

حتی وان روي ون هم دیگر نقاشی نمی .می دانی، جنگ با فرانسه بود که ما را به این بدبختی انداخت"
ود پول رهن قهوه او هم مجبور شده ب.مادرم هم براي دریافت اجاره هایش با مشکل رو به رو شد.خرید

  ."بنابراین تعجبی ندارد که به چنین وضعی مبتال باشیم.خانه ي مادرش را بپردازد
می خواستم .آخرین چیزي که از کاترینا توقع داشتم توضیح این بود که چرا آن قدر دچار قرض شده اند

ما هم فراموشش ش.پیتر فراموشش کرده است.بگویم از هر چه بگذریم پانزده گیلدر مبلغ زیادي نیست
  .کنید ولی جرات نکردم چیزي بگویم

  "هیچ تصور کرده اي که یازده بچه چقدر نان می خواهد؟.و بعد بچه ها"
توي دلم گفتم یک نقاشی براي .نگاه سریعی به من کرد و بعد توجه اش را به فرچه ي پودر معطوف کرد

ق کاشی اي را از راهرو شنیدم صداي تل.یک نقاشی درجه ي یک براي نانوایی همدل.سه سال بدهی
او هم دارد .هنوز مشغول جاسوسی است.فکر کردم کورنلیا است.وخش خش لباسی که با دست آرام شد

منتظر ماندم و سوال هاي بسیاري که می خواستم بپرسم فرو .نقش خود را در این نمایش بازي می کند
  .دادم



گریت وقتی وصیت نامه اي تدوین می شود باید "آمدسر انجام وان لیون هوك با صداي بمش به حرف 
با وجود این مسایل .فهرستی از اموال خانواده فراهم شود تا دارایی و قرض هاي خانواده مشخص شود

  ."خصوصی هست که کاترینا می خواهد شخصا به آن ها بپردازد
م هنوز از هم خوششان نمی دید.نگاهی به کاترینا کرد که هم چنان مشغول ور رفتن با فرچه ي پودر بود

  .اگر می توانستند حاضر نبودند با هم در یک اتاق حضور پیدا کنند.آید
خطابش ."این نامه را ده روز پیش از مرگش به من نوشت"وان لیون هوك کاغذي از روي میز برداشت

  .به من بود
ن مال توست نه مال او و نه چو.این را باید خودت انجام بدهی"رویش را به کاترینا برگرداند و دستور داد

در مقام مجري وصیت نامه اش حتی نباید شاهد این قضیه باشم ولی دوست من بود و دلم می .مال من
  ."خواهد ببینم که خواسته اش برآورده می شود

  .کاترینا نامه را ازش قاپید
فشار .نشده بود تا یکی دو روز پیش از مرگش بیمار.می دانی، شوهرم مریض نبود"رویش را به من کرد

  ."قرض بود که او را به جنون کشاند
  .نمی توانستم اربابم را درحال جنون مجسم کنم

خواسته که این ها "کاترینا نگاهی به نامه و بعد به وان لیون هوك کرد بعد جعبه ي جواهرات را باز کرد
  ."را به تو بدهیم

  .میز گذاشت گوشواره هاي مروارید را پس از لحظه اي مکث درآورد و روي
  .دستم را به پشت صندلی اي گرفتم تا نیفتم.سرم گیج رفت و چشمانم را بستم

  ."نمی توانستم.دیگر هرگز آن ها را نیاویختم"کاترینا با لحنی تلخ افزود
  ."خانم من نمی توانم گوشواره هاي شما را بگیرم"چشمانم را گشودم

مال تو .تصمیم شوهرم و من است.ربطی به تو نداردبه عالوه .چرا نمی توانی؟قبال که می توانستی"
  ."برشان دار.هستند

  .در کف دستم خنک و نرم بودند.لحظه اي تامل کردم بعد دستم را دراز کردم و برشان داشتم
  .دستم را بستم.همان طور که یادم می آمد در قوس سفید و خاکستریشان دنیایی را بازتاب می دادند

وظیفه اي را که بر عهده ام گذاشته بود انجام .برو دیگر"لود فرمان دادکاترینا با صدایی بغض آ
  ."خیال ندارم کار دیگري بکنم.دادم



پشتش به من بود و تماشایش کرد که .نامه را مچاله کرد و در آتش بخاري انداخت.از جایش برخاست
  .آتش گرفت

ري برایش خم کردم و بعد به وان هر چند نمی توانست مرا ببیند با احترام س.واقعا دلم برایش سوخت
  ."سعی کن خودت بمانی"سال ها پیش به من هشدار داده بود.لیون هوك که به من لبخند زد

  .آیا موفق شده بودم؟دانستنش هرگز آسان نبود
در را به .عرض اتاق را پیمودم، گوشواره ها را در مشتم فشردم، پاهایم کاشی هاي لق را به صدا درآورد

  .رم بستمآرامی پشت س
لباس قهوه اي تنش چند جا وصله شده بود و آن طور که باید هم تمیز .کورنلیا توي راهرو ایستاده بود

می توانی آن ها را بدهی به ":از کنارش که می گذاشتم با صدایی آهسته ولی مشتاق گفت.نبود
  .چشمان حریصش می خندید."من

 .دستم را بردم عقب و چکی به صورتش زدم

 
 

مرکز سبزه میدان رسیدم روي ستاره ي هشت پر ایستادم و به مروارید هاي توي دستم  وقتی به
چه کارشان می کردم؟نمی توانستم به پیتر بگویم از کجا .نمی توانستم براي خودم نگاهشان دارم.نگریستم

د را برایش این بدان معنی بود که تمام ماجراهایی را که سال ها پیش اتفاق افتاده بو.آورده ام آن ها را
زن یک قصاب هم مانند یک کلفت از این چیزها نمی .نمی توانستم آن ها را به گوشم بیاویزم.توضیح دهم

  .آویخت
در کوچه ي تاریکی .سر انجام عازم جایی شدم که درباره اش شنیده بودم.چند بار دور ستاره راه رفتم

حرفه ي مرد حفظ اسرار .نمی گذاشتمده سال پیش پا به چنین مکانی .پشت کلیساي نو واقع شده بود
به .به کسی هم نمی گوید که به دیدنش رفته بودم.می دانستم از من سوالی نخواهد پرسید.مردم بود

گوشواره ها را .قدري رفت و آمد اشیاء را دیده بود که دیگر کنجکاو نبود از ماجراهاي آن ها با خبر شود
  .در نور روز نگاهشان کند در مقابل نور گرفت، گزیدشان، برد بیرون تا

  ."بیست گیلدر":گفت
  .سکه ها را گرفتم و پشت سرم را هم نگاه نکردم.پذیرفتم



پنج گیلدر را از بقیه جدا کردم و در مشتم نگاه .پنج گیلدر اضافه بود که توضیحی برایش نداشتم
ی که فقط خودم می جای.آن ها را جایی پنهان می کردم که پیتر و پسرهایم نتوانند پیدا کنند.داشتم

  .هرگز خرجشان نمی کردم.دانستم کجاست
به این ترتیب من برایش .بدهی اش پرداخت شده بود.پیتر از دریافت بقیه سکه ها خوشحال می شد

  .خرجی برنداشته بودم
  .یک کلفت بهایی نداشت
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