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کار کوچک زیبا
درکماِل ناراحتی من، بانو رید1 خود را جا انداخت. تمام عصر، زیر یا تقریبًا 
بدون هیچ فاصله ای زیر پرتره ی جدیدش بود. به مناســبت این کار، همان 
جامه ی بلند ســیاهی را پوشیده بود که من خواسته بودم موقع مدل شدن 
بپوشد، همراه با گردنبندی از الماس. با توجه به موقعیت، مقایسه میان کار 
خدا و کار من غیرقابل اجتناب می شــد. به جرأت می توانم بگویم نسخه ی 
اصلــی که از آِن خداوند متعال بود در مواجهه با بازبینی هنرمندانه ی من 
مختصری نقصان نشــان می داد. درحالی که او بــا خرد انکارناپذیرش، در 
شکل دادن بینی خانم، بزرگی را ترجیح داده و بهتر دیده بود که فاصله ی 
قابل  توجهــی میان دندان های جلویی بگذارد من قوا را متحد کردم و مقام 
اعضــای چهره  را تا حد زیبایی معمول پایین آوردم. همان ویژگی هایی که 

1. Reed



تصویر بانو 
شاربوک

10

او را او می ســاخت. با استفاده از ته رنگ صورتی و اندکی سایه زدن مقدار 
قابل  توجهی از تابندگی جوانی را به رنگ صورت و به جهندگی پوست اضافه 
کردم و ساعت را به عقب برگرداندم. به تنها چند دقیقه بعد از آن ساعت 
که تغییرات مذکور، به نظر مضحک می آمدند. شــاید بانو رید در کل از 
اختالفات فوق ناآگاه بود، یا می دانست و اعتقاد داشت با نزدیک ایستادن 
به نسخه ی زیباتری از خودش ممکن است برای همیشه هنر و واقعیت را 
در ذهن دوستان و خانواده ترکیب کند. شاید امید داشت نوعی استحاله ی 
فوق طبیعــی میان تن و تندیس رخ دهد. چیزی مثل داســتان رمان اخیر 

وایلد1، تصویر دوریان گِری. 
هرچه که بود ظاهراً از فرط لذت می درخشید. اما دیگر حضار، یعنی 
ما، همگی مؤدبانه در توطئه ای سهیم بودیم و واقعیت را نادیده می گرفتیم. 
شــکر خدا همســرش مبلغ قابل  توجهی برای خرید شامپاین مرغوب و 
 زمان پرده برداری صرف کرده بود و همه را تشویق می کرد که بی محابا

بنوشند.
از حدود پنجاه مهمان، تعداد کثیری خود را موظف دانستند که نزدیک 

بیایند و مرا به خاطر کارم تحسین کنند.
»پیامبــو2، تصویر کردن ماهــی قرمز در ظرف روی میــز کنار بانو 
 رید تماشــایی اســت. حتی می توانــم از این جا تک تــک پولک هایش را 

بشمارم.«
»تره تیزک های3 گلدان چینی پشــت ایشــان که کمی پژمرده شده اند 

بسیار به واقعیت نزدیکند.«
1. Wilde
3. nasturtium

2. Piambo
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»هیچ کس نمی تواند چین جامه را چنان که شما تصویر کرده اید بنماید، 
درخشش الماس ها را.«

مؤدبانه از تمامشــان تشکر کردم و می دانســتم که در سال های آتی 
برای برخی از آن ها دقیقًا همان کاری را انجام خواهم داد که برای بانو رید 
کرده بودم. وقتی فکر کردم که باالخره مرا تنها گذارده اند، ِشنز1، همکارم 
در هنــر زیبای چهره نگاری، پاورچین کنارم آمد. مردی کوتاه قد بود و از 
آن مدل ریش های کوتاهی داشــت که نوکش تیز می شود و به تبعیت از 
دوره ی پیش رافائلی2 معروف بود. پرتره هایش را از شخصیت های نه چندان 
معروِف قوم وندربیلت3 می زد. لبخند َپت وپهن و شــیطنت بارش را پشت 
سیگار برگ بزرگی پنهان کرده و از آن سوی اتاق پذیرایی بزرگ به پرتره 

چشم دوخته بود.
گفت: »کار کوچِک زیبایی است، پیامبو.« و اندکی سرش را چرخاند و 

چشم هایش را باال آورد تا مرا نگاه کند.
به نجوا گفتم: »کمی بیشتر شامپاین بخور.« و او آهسته خندید.

»اگر بخواهم از کلمه ای استفاده کنم می گویم کارت صحت بخش است. 
بله. بسیار صحت بخش.«

گفتم: »چوب خطی نگه می دارم از تمام کسانی که ماهی قرمز یا گل را 
بیشتر تحسین می کنند.«

»اســم مرا هم میان آن ها بگذار. واقعًا بســیار هوشــمندانه در رنگ 
صرفه جویی کرده ای.«

1. Shenz
Pre-Raphaelites .2 گروهی از نقاشان جوان انگلیسی که در سال 1848 گرد هم آمدند و علیه آن چه نقاشی تاریخی و 

مصنوعی و فاقد تخیل است واکنش نشان دادند. م.
Vanderbilt .3 یکی از ثروتمندترین خانواده های ایاالت متحده. م.
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»فکر می کنم رید هم از این کار خوشش آمد. برای این کار مبلغ گزافی 
پرداخت.«

»باید هم چنین کند. گمانم جادوی تو چنان همســرش را افسون کرده 
که کاماًل بی آبرویی آقا و دخترک فروشنده ی ِمیسی1 را از یاد برده. کاماًل 
فراموش کرده دســتگاه های کفش  حاضری آقا چه پولی بیرون کشــیده؛ 
تنها توانایی های تو می توانســت این ازدواج را نجات دهد، آن هم به شکل 

محترمانه.«
»خدا می داند پشت این کار خیلی بیشتر از نقاشی ِصرف هست. قربانی 

بعدی تو کیست؟«
»همین امشــب برای جاودانه کــردن اطفال فربه خانــدان هتزتل2 
حق الزحمه گرفتم. یک جفت هیوالی کوچک پرخور که گمانم برای آرام 

نشستن ایشان باید تنتور افیون به خوردشان داد.«
پیش از رفتن، جام شــامپاینش را باال برد تا به افتخار چیزی بنوشیم. 
درحالی که لبه های بلور خوش تراش به یکدیگر می خورد گفت: »به افتخار 

هنر.«
پس از آن که ِشنز مرا ترک گفت کنجی کنار گلدان سرخس نشستم 
و ســیگاری آتش زدم. پرده ای از دود برپا کردم تا بتوانم پشــتش پنهان 
شــوم. آن زمان بیش ازحد نوشیده بودم و سرم گیج می رفت. نوری که از 
چلچراغ های مزین در وســط اتاق منعکس می شد با جواهرات براقی که 
بانوان تازه به دوران رســیده ی جامعه ی نیویورک را زینت می داد ترکیب 
می شــد و تقریبًا مرا کور کرده بود. هر از گاه تکه پاره هایی از گفت وگوها از 

Macy .1، فروشگاهی معروف در ایاالت متحده. م.
2. Hatstell
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میان غرش اقیانوس وار مهمانانی که جمع شــده بود می جهید، و درعرِض 
چنددقیقه قطعات بحث هایی پیرامون هر مطلبی را شنیده بودم. از بازگشایی 
نمایشــگاه کلمبیا در شیکاگو گرفته تا جدیدترین کار شیطنت آن کودک 
ملبس به لباس خواب که در »پایین کوچه ی هوگان«1 یعنی پویانمایی جدید 

شرکت ورلد2 زندگی می کرد.
در آن حــال خیرگی به این نتیجه رســیدم که نه تنها می خواهم جای 
دیگری باشــم بلکه باید هم باشم. متوجه شدم این اواخر بسیار بیشتر در 
اتاق های پر چلچراغ وقت صرف کرده ام و تا فرط مستی نوشیده ام تا آن که 
مقابل سه پایه ام نشسته باشــم. آن لحظه، دریای مدعوین جابه جا شدند، 
چشم هایم متمرکز شــد و لحظه ای بانو رید را دیدم که تنها ایستاده و به 
پرتره ی خودش چشــم دوخته است. او را از پشت می دیدم ولی می دیدم 
که آهســته یک دست را باال می آورد و صورت خود را لمس می کند. بعد 
چرخید و به سرعت دور شد. دمی بعد، زنی که جامه ی سبز ابریشمین به 
تن داشت جلوی دیدم را گرفت. رنگی که یادم انداخت اندکی حالت تهوع 
دارم. سیگار را در گلدان سرخس خاموش کردم و با حالتی نامتعادل بلند 
شدم. خوشــبختانه بدون این که مجبور شوم زیاد میان ضیافت خطر کنم 

توانستم خدمتکاری بیابم و کت و کالهم را طلب کنم.
در نظر داشــتم بی آن که جلب توجه کنم عقب گردی سریع کنم ولی 
به محض این که به سمت پله ها رفتم، پله هایی که به سمت در جلویی خانه 

می رفت رید سد راهم شد. 
صدا کرد: »پیامبو، حاال که نمی روی؟«

چرخیدم و دیدم که ایســتاده، اندکی تلوتلو می خورد و چشــم هایش 
1. Down Hogan's Alley 2. World
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نیمه باز اســت. لبخند می زد. لبخندی آشــکار با لب های بسته که خاص 
خودش بود و برای همه مظهر حســن نیت تلقی می شد. جز برای آن ها که 
توانایی دقیق یک چهره نگار را در تحلیل تالش جسمانی داشتند. مردی بود 
که با معیارهای روز خوش ســیما تلقی می شد. خط ریش چکمه ای و سبیل 
داشــت. انگار اعضای چهره اش را سنت گائودنز1 قلم زده بود. از هر نظر 
مردی خوش اقبال هم بود. قطعًا چنین بود ولی باور کنید وقتی او را با دقت 

بیشتر بررسی کردم در چهره اش آسیاب خودکاری از تزویر دیدم.  
»تو مهمان افتخاری ما هســتی.« نزدیک شد و دستش را روی شانه ام 

گذاشت.
به نجوا گفتم: »مرا ببخش، رید، ولی گناه نوشیدن تمام آن شامپاین عالی 

بر گردن من است. سرم گیج می رود. به قدری هوای تازه نیاز دارم.«
به صدای بلند خندید و جارو جنجالش باعث شــد مهمانانی که در آن 
نزدیکی بودند سر بگردانند. لحظه ای شرمسار به جمعیت نگاهی انداختم 
و در میان آن همه چهره که دلیل مزاح رید را نمی دانســتند ولی به خرج 
من، همراه او می خندیدند ِشــنز را هم دیدم که سرش را تکان می دهد. با 
نشــانه ای پنهانی به سوی من، نگاهی به سقف انداخت و معنایش این بود 

که بله، رید کله خری پرنخوت است.
»بگــذار قبل از این که بروی خانم را خبر کنم. مطمئنم می خواهد از تو 

تشکر کند و خداحافظ بگوید.«
گفتم: »بسیارخوب.« رید ناپدید شد و من خیره به پلکانی که به سمت 
خروجــی و راه گریز می رفت ماندم. چنددقیقه ی بعد به همراه همســرش 

برگشت.
1. Saint-Gaudens




