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بخش یک 

فصل یك

یك
رِب مشوالم موسکات پنج سال پس از مرگ زن دومش برای سومین 
در  گالیسیا  اهل  بود،  چندساله  و  پنجاه  جدیدش  زن  کرد�  ازدواج  بار 
شرق اتریش، بیوه آبجوسازی ثروتمند، فاضل و دانشمند اهل برودی� 
برای  که  چیزی  تنها  و  بود،  شده  ورشکست  عمر  اواخر  در  آبجوساز 
بیوه اش مانده بود قفسه ای پر از کتاب های قطور عالمانه، گردنبندی 
بود؛   آدل  نام  به  دختری  و  است-  بدلی  معلوم شد  بعد  که  مروارید- 
اسم درستش ایدل بود، اما مادرش، رزا فرومتل، به پیروی از مد روز 
از حمام های  استفاده  برای  را آدل صدا می زد�  مشوالم موسکات  او 
آب گرم معدنی به کارلسباد رفته بود، و آنجا با بیوه زن آشنا شده بود�  
همانجا با او ازدواج کرده بود� هیچ کس در ورشو چیزی از این ازدواج 
نمی دانست؛ رِب مشوالم از آب گرم به هیچ یک از اعضای خانواده اش 
نامه نمی نوشت، عادت هم نداشت به کسی بابت کارهایی که می کرد 
حساب پس بدهد� اواسط سپتامبر بود که تلگرامی حاکی از بازگشت 
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او به دست مستخدمه اش در ورشو رسید که دستور می داد کالسکه چی 
او لیبل به ایستگاه قطار وین برود و منتظر اربابش بماند� قطار نزدیک 
غروب از راه رسید� رِب مشوالم از واگن درجه یک پیاده شد، زن و 

نادختری اش پس از او�
وقتی لیبل نزدیک آمد رِب مشوالم گفت: “این خانم جدید توست”، 

و چشمکی طعنه آمیز زد�
کل بار و بنه ای که رِب مشوالم با خود داشت کیف دستی کوچک 
کهنه ای بود پوشیده از برچسب های رنگارنگ گمرکی� صندوق بزرگ 
تسمه بندی شده اش را به واگن حمل بار سپرده بود� اما خانم ها بار سنگینی 
از انواع چمدان، بسته و بقچه باخود داشتند� جادادن همه آنها در کالسکه 

ممکن نبود؛ مجبور شدند بیشترشان را روی اتاقک راننده بگذارند�
و  شد  سرخ  زن ها  دیدن  با  اما  نبود،  خجالتی  هیچوجه  به  لیبل 
زبانش کامال بند آمد� مادام موسکات جدید میانه باال و الغر بود� داشت 
قوز درمی آورد، و صورتش چروک های عمیق داشت� بینی اش در اثر 
در  که  داشت  را  زنی  نمناک  و  غمگین  چشم های  و  بود  قرمز  زکام 
زنان  تنگ  گیس  کاله  باشد�  شده  بزرگ  و  متولد  نجیب  خانواده ای 
یهودی مومن متاهل را بر سر داشت، که با شالی سیاه پوشانده شده 
پیراهن  روی  بود�  آویخته  گوش  به  درخشان  و  بلند  گوشواری  بود� 
سیاه  تیز  نوک  و کفش   بود،  پوشیده  سیاهی  ابریشمی  کتانش، شنل 
را  دسته-کهربایی  چتری  دست  یک  با  داشت�  پا  به  فرانسوی  مدل 
حمل می کرد؛ با دیگری دست دخترش را محکم گرفته بود، دختری 
بیست و یکی دو ساله، بلند و باریک، با بینی غیرعادی، استخوان های 
صورت بیرون زده، چانه نوک تیز، و لب های باریک� زیر چشم های دختر 
حلقه های تیره بود؛ انگار شب های زیادی بیخوابی کشیده باشد� موی 
طالیِی رنگ باخته اش به عقب شانه شده و پشت سرش محکم حلقه 
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و با تعداد زیادی سنجاق تزیین شده بود� دسته ای گل زرد خشکیده 
در دست داشت، بسته ای با روبان قرمز، جعبه ای بزرگ، و کتابی که از 
لبه اش چند ترکه نازک بیرون زده بود؛ لیبل یاد ترکه های بیدی افتاد 
که در مراسم عید سایبان ها1 به کار می رفت� دختر بوی شکالت می داد، 
اندکی بوی عطر زیره، و بویی که گستاخانه بیگانه بود� لیبل اخم کرد�

زیر لب با خود گفت “خودنما!”
رزا فرومتل گفت “آدل، طفلکم، این ورشوست� شهر بزرگی است، 

نه؟”
دختر با لهجه یکنواخت گالیسیایی جواب داد “از کجا بدونم؟ من 

که هنوز ندیدمش�”
سفر  از  یا  می رفت  سفر  به  مشوالم  رِب  که  اوقاتی  همه  مثل 
بر می گشت، تماشاچیان کنجکاو دورش حلقه زدند� در ورشو همه او را 
می شناختند، هم مسیحیان و هم یهودیان� روزنامه ها بارها گزارشاتی از او 
و فعالیت های اقتصادی اش منتشر کرده بودند؛ حتی عکسش را هم چاپ 
کرده بودند� ظاهرش با یهودیان قدیمی ورشو فرق داشت� بلند و باریک 
بود، با اجزاء صورت ظریف، گونه های فرورفته، و ریش سفید کوتاهی در 
زیر چانه، که تک تک موهایش از هم جدا بود� از زیر ابروهای پرپشتش 
جفتی چشم سبزرنگ، سرد و نافذ، خیره می نگریست� بینی اش عقابی 
بود� پشت لب باالیش سبیلی تنک داشت، شبیه سبیل شیر دریایی� کاله 
بِرِه ی لبه داری بر سر داشت� پالتویش، با کمر جمع شده و پشت چاک دار، 
از نجبای  با یکی  از دور ممکن بود  به جبه آریستوکرات ها شبیه بود� 
لهستانی یا حتی یک روس اصیل اشتباه گرفته شود� اما با نگاه از نزدیک 

 می شد بر شقیقه اش ردی از پایوِت یهودیان مومن را دید� 

1- به عربی عید سوکوت نامیده می شود.
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رِب مشوالم عجله داشت� هرچندگاه یک بار به شانه لیبل می زد 
این  از  بود�  گرفته  زیادی  وقت  بنه  و  بار  زدن  بار  اما  براند�  تندتر  تا 
بسته  را  تا گژیبوف  ویلکا  راه خیابان  آتش نشانی  گذشته درشکه های 
از  بروند�  کرولفسکا  و  مارشالکوفسکا  مسیر  از  شدند  مجبور  و  بودند 
انبوه مگسی که دور  و  بودند،  را روشن کرده  حاال چراغ های خیابان 
پیاده روها  بر  جهنده  سایه هایی  می پرید  سبز-آبی  کروی  حباب های 
از  و  می گذشت  غرش کنان  رنگی  قرمز  تراموای  گهگاه  می انداخت� 
سیم های برق باالی سرش جرقه های آبی ترق ترق کنان فرومی ریخت� 
با  بلند  ساختمان های  بود:  آشنا  مشوالم  رِب  برای  چیز  همه  اینجا 
پلیس  درخشان،  روشن  پنجره های  با  مغازه ها  عریض،  دروازه های 
روسی که بین دو خط تراموا ایستاده بود، باغ ساکسون، که شاخه های 
پربرگ درختانش از روی نرده ها گذشته بود� نورهای کوچکی در میان 
شاخ و برگ انبوه سوسو زد و خاموش شد� از درون باغ نسیمی وزید 
که انگار زمزمه های رازآلود زوج های عاشق را با خود آورده بود� کنار 
یهودی های  شوند  مطمئن  تا  بودند  ایستاده  با شمشیر  ژاندارم  دو  در 
را  تا دمی هوای معطر آن  باغ نمی شوند  یا زن هایشان وارد  قباپوش 
نفس بکشند� بورس، که رِب مشوالم یکی از اعضای قدیمی اش بود، 

کمی دورتر قرار داشت� 
کالسکه به میدان گژیبوف پیچید، و بالفاصله همه چیز تغییر کرد� 
پیاده روها مملو از یهودیان قبا پوِش کیپا1 به سر، و زن های کاله گیس داری 
فرق  هم  بوها  حتی  حاال  بودند�   پوشانده  شال  با  را  سرشان  که  بود 
داشتند� بویی از بازار در هوا بود- میوه  گندیده، لیمو، و مخلوطی از چیزی 
شیرین مزه و قیرگون، که نمی شد نامی به آن داد و فقط اگر کسی پس 

1- کاله پارچه ای کوچک مردان یهودی، عرقچین
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از  آشفته بازاری  خیابان  می کرد�  بود حسش  برگشته  دوری  مدت ها  از 
صدا و فعالیت بود� دستفروش ها به آهنگی گوشخراش کاالیشان را جار 
می زدند- کوکوی سیب زمینی، نخود داغ، سیب، گالبی، آلوی مجارستان، 
انگور سیاه و سفید، هندوانه درسته و قاچ شده� با این که غروب گرمی 
بود، فروشنده ها پالتو به تن داشتند، و کیسه  پول های چرمی بزرگ از کمر 
آویخته بودند� زن های دستفروش روی جعبه ، نیمکت و چارچوب درها 
نشسته بودند� برخی از بساط ها را با فانوس روشن کرده بودند، برخی 
بودند�  جعبه های چوبی چسبانده  لبه  به  که  با شمع های سوسوزنی  را 
مشتریان میوه ها را برمی داشتند و با انگشت فشار می دادند یا آزمایشی گاز 
کوچکی می زدند، بعد لب هایشان را به هم می زدند تا مزه اش را بفهمند� 

بساط دارها اجناس را با ترازوهای حلبی وزن می کردند� 
کنار جعبه ای پرتقال پالسیده زنی شال به سر فریاد می زد “طال، 

طال، طال!”
بود می خواند “به  آلوی کپک زده  دختر چاقی که مراقب سبدی 

شیرینی قند، به شیرینی قند!”
نشان  را  پوسیده  انگور  سبدی  سرخ مویی  سرخ روی  دستفروش 
می داد و جیغ می زد “شراب، شراب، شراب!، ورشون دارین، بقاپینشون، 

بوشون کنید، بلمبونینشون، بچشینشون، بخرینشون!”
راه می بردند�  را  بار  از  واگن های مملو  وسط خیابان، گاری چی ها 
بر  را  سم هایشان  آهنین  نعل  سنگین،  بارهای  زیر  خمیده  اسب ها، 
با  کالهی  که  حمالی  می پراکندند�  جرقه  و  می کوبیدند  سنگفرش ها 
با  که  می کرد  حمل  ذغال  بزرگی  سبد  داشت  سر  بر  برنجی  نشان 
پیشبند  با  سرایداری  بود�  شده  بسته  شانه هایش  به  کلفتی  ریسمان 
را  پیاده رو  از  چارگوشی  بلندی  دسته  جاروی  با  مشمع  کاله  و  آبی 
کاله های  زیر  از  کوچکشان  که  پایوت های  پسربچه ها،  می زد�  جارو 



خانواده موسکات  12 

و  می ریختند،  بیرون  عبری  مدارس  از  می خورد،  تاب  هشت گوش 
وصله های شلوارشان از شکاف دامن بلند کتشان دیده می شد� پسری 
که کالهش را تا روی چشمانش پایین کشیده بود و با صدای بلند جار 
می زد، تقویم نیویورک می فروخت� جوان ژنده پوشی با چشمان ترسیده 
تالیت1، تفیال2، کتاب دعا، شمعدان های  و موی ژولیده کنار جعبه ای 
حلبی مخصوص عید گشایش، و طلسم های خاص زنان حامله ایستاده 
توده ای شالق  بر  و  دور  بزرگ  حد  از  بیش  سری  با  کوتوله ای  بود� 
چرمی قدم می زد، تازیانه ها را به سرعت به عقب و جلو تکان می داد تا 
نشان دهد بچه های سرکش را چطور باید تنبیه کرد� بر بساطی که با 
المپ کاربید روشن شده بود روزنامه های ییدیش، کتاب داستان های 
رِب  بود�  توده شده  و جمجمه شناسی  کتاب های کف بینی  و  عامیانه، 
مشوالم از پنجره کالسکه بیرون را نگاه کرد و گفت: “سرزمین بنی 

اسرائیل، هان؟”
آدل بینی اش را با نفرت چین داد و گفت “چرا اینا این ژنده پاره ها 

را پوشیدند؟”
رِب مشوالم با بی حوصلگی جواب داد “رسم اینجا اینه”، لحظه ای 
این  هست  یادش  که  بگوید  زن  دو  به  که  کرد  بازی  فکر  این  با 
ساختمان های بلند کی ساخته شده اند؛ که شخص او هم نقش کمی 
در پیشرفت این خیابان نداشته است؛ که سال ها پیش، شب ها، اینجا به 
سیاهی ذغال بود، و روزها مرغ ها و بزها در خیابان می چریدند� اما اوال 
وقت خاطره تعریف کردن نبود- کالسکه تقریبا به مقصد رسیده بود- و 
ثانیا رِب مشوالم مردی نبود که از خود تعریف کند یا از گذشته حرف 
بزند� می دانست که زن هایی که کنارش نشسته بودند چندان مجذوب 

1- شال مناز مردان یهودی

2- تورات کوچکی که مردان یهودی به پیشانی یا بازو می بندند. تفیلین )جمع تفیال(
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ازدواج عجوالنه ای که  برای لحظه ای به خاطر  ورشو نشده بودند، و 
کرده بود قلبش تیر کشید� با خود فکر کرد، همه اش تقصیر کوِپل بود� 

این پیشکارش بیش از حد او را در چنگ خود داشت� 
کالسکه جلوی در خانه رِب مشوالم ایستاد� لیبل از اتاقک پایین 
پرید تا به اربابش و زن ها کمک کند� از میان گروهی که دورشان جمع 

شده بود سیلی از اظهارنظر باریدن گرفت�
زنی داد زد “ببینین! غریبه ها در شهر!” 

پسری با شلوار پاره و قیفی کاغذی به جای کاله بر سر فریاد زد 
“مترسکه کیه؟”

زن، این بار بلندتر تا بقیه هم بشنوند، گفت “به جون خودم بز پیر 
دوباره زن گرفته، الهی بمیرم!”

دختر چاقی که سبدی نان تازه را به سینه اش چسبانده بود زوزه 
کشید “وای، ماما، این دیگه شورش را درآورده!”

لیبل با صدای بلند فریاد زد “هی، راه بدید� لعنت بر شیطون� واسه 
الهی طاعون همه تونو  ابله�  بر وایسادین؟ یک مشت  این دور و  چی 

ببره!”
پایین  تا  را  باز کرد و سه چمدان  راهی  با فشار  از میان جمعیت 
و زنش  برد� سرایدار  منتهی می شد  رِب مشوالم  خانه   به  پلکانی که 
برای کمک آمدند� پسربچه پابرهنه ای که شلوارش برایش خیلی بزرگ 
بود از حاشیه جمعیت بیرون پرید و مشتی مو از دم اسب کند� اسب 
الهی  حرومزاده!  “هی،  زد:  داد  سرش  نانوا  دختر  پرید�  جا  از  سخت 

دستات چالق شن!”
پسرک با فریاد جواب داد “خودتی، روسپی دو کوپکی�”

این  از  و  کشید  سرش  پشت  را  دخترش  سرعت  به  فرومتل  رزا 
حرف های رکیک دور کرد� خیلی زود هر سه نفر- رِب مشوالم، زنش 
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و نادختری اش- راه خود را به طرف ورودی جلویی خانه باز کردند و از 
پلکان باال رفتند و وارد آپارتمان موسکات شدند�

دو
نائومی، مستخدمه، و دستیارش مانیا از روزی که تلگرام رِب مشوالم  
بهترین  حاال  بودند�  شده  ارباب  ورود  تدارک  مشغول  بود  رسیده 
کار  اتاق  کتابخانه،  سالن،  چراغ های   بودند�  پوشیده  را  لباس هایشان 
دوست  مشوالم  رِب  بود-    روشن  اتاق خواب ها  و  نهارخوری  ارباب، 
بود،  بزرگی  خانه  باشد�  نورانی  جا  همه  می آید  خانه  به  وقتی  داشت 
دوازده اتاق داشت، اما پس از مرگ زن دومش نیمی از آنها را بسته 

بودند� 
لیبل کالسکه چی به مستخدمه ها خبر داده بود که او ازدواج کرده 
و سومین زنش و نادختری اش را باخود می آورد� او خبر را درگوشی به 
نائومی داد و نائومی دستش را روی قفسه سینه عظیم خود گذاشت و 
جیغ کشید� سرایدار، که با بار و بنه وارد می شد، خبر را تایید کرد اما 
فرصتی برای صحبت نبود چون مشوالم و تازه واردها داشتند می آمدند 
باال� نائومی و مانیا، با پیش بندهای سفید کامال تمیز، مثل مستخدمین 
رِب  وقتی  ایستادند�  آنها  منتظر  در  جلوی  اشرافی،  خانه ای  مودب 
مشوالم در را باز و با آنها احوالپرسی کرد هر دو با هم گفتند “عصر 

بخیر ارباب، رسیدن بخیر�”
جدید  خانم  این  گفتند-  بهتون  می دونید-  خودتون  نظرم  “به 

شماست، و این هم دخترشه�”
“مبارکه! مبارکه! الهی خوش بخت بشید�”

نائومی نگاه سریعی به دو زن انداخت، و چشمان تیزبینش تقریبا 
از حدقه بیرون پرید� 
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بورش  لبه کاله گیس  را ماهرانه دور  فربه، که موی خود  نائومی 
شانه کرده بود، تابه حال دوبار بیوه شده بود� حاال تقریبا چهل ساله بود، 
ورشو-  یهودیان  از  نیمی  واقع  در  همسایگان-  می نمود�  جوان تر  اما 
به  موسکات  خاندان  امور  اداره  در  که  سرعتی  و  انرژی  و  زیرکی  از 
خرج می داد خبر داشتند� مردم اسمش را “نائومی قزاق” گذاشته بودند� 
وقتی دور و بر خانه راه می رفت زمین زیر گام های سنگینش می لرزید� 
وقتی سر مانیا فریاد می زد، صدای پرقدرتش در حیاط شنیده می شد� 
نکته های نیشدار و جواب های دندان شکنش در سراسر بخش گژیبوف 
معمول  مقیاس  از  باالتر  خیلی  می گرفت،  خوبی  حقوق  بود�  مشهور 
با نرخ سودی  را  مستخدمه ها، و می گفتند که مبلغ قابل مالحظه ای 

کالن نزد رِب مشوالم سرمایه گذاری کرده است�
لیبل کالسکه چی درباره اش می گفت “آدم زیرکی است، وکیلی با 

پیش بند آشپزی!”
مانیا ده سال از نائومی جوان تر بود� در واقع او در استخدام نائومی بود، 
نه رِب مشوالم� رِب مشوالم به نائومی حقوق می داد و او مانیا را استخدام 
کرده بود که در بازار سبد را برایش حمل کند و زمین ها را بسابد� مانیا 
سبزه بود، صورتی تخت داشت، فکی برجسته، بینی ای پهن، و چشم های 
مورب کالموکی� موهایش را می بافت و دو طرف صورتش حلقه می کرد� 
از زیرشان جفتی گوشوار بلند آویزان بود که مثل فنر باال و پایین می پرید� 
حلقه ای از سکه های نقره به گردن می بست� نائومی آن قدر که کسی را 
می خواست تا با او حرف بزند به وجود او برای اداره امور خانه نیاز نداشت- 
بیشتر کارها را دوست داشت خودش انجام بدهد� وقتی رِب مشوالم به 
سفر می رفت دو زن طوری خانه را اداره می کردند انگار خانه خودشان بود� 
شراب انگبین می نوشیدند، نخود می جویدند، و ورق بازی می کردند� مانیا 

مثل کولی ها خوش شانس بود، و نائومی مرتب به او می باخت� 
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ابله  دهاتی  می بره�  من  از  “دائم  می کرد  شکایت  نائومی 
خوش شانس!”

و  می پریدند  پایین  و  باال  که  مستخدمه  دو  کنار  از  مشوالم 
می خندیدند گذشت و زن و نادختری اش را به داخل خانه هدایت کرد� 
در اتاق نهارخوری میز بسیار بزرگی بود که دو سرش دو بال بازشو 
داشت، و اطرافش صندلی های بلوط سنگین پشتی بلند� کمدی سرتاسر 
یک دیوار را پوشانده بود، طبقاتش پر بود از تنگ های شراب، ادویه دان 
انواع پارچ، سینی و گلدان� ظرف های چینی  و ظرف سبزی، سماور، 
وچندین ظرف نقره را که در اثر سابیدن و برق انداختن مداوم فرسوده و 
قر شده بود پشت شیشه ها گذاشته بودند� چراغ نفتی سنگینی از سقف 
آویزان بود که می شد آن را با کمک زنجیرهای برنجی، و کدو قلیانی 

پر از ساچمه های ریز به جای وزنه تعادل، باال برد و پایین آورد� 
در اتاق کار خصوصی رِب مشوالم گاوصندوقی آهنین بود و قفسه ای 
مملو از دفاتر کهنه حساب� اتاق بوی گردوغبار، مرکب و موم می داد� 
قفسه های کتاب سه دیوار اتاق را پوشانده بود� کتاب قطوری با جلد 
چرمی طالکوب در گوشه ای روی زمین قرار داشت: فهرست الفبایی 
انجیل که رِب مشوالم ترجیح می داد آن را از کتاب های ارتدکس جدا 
نگه دارد� رزا فرومتل به طرف قفسه ها رفت،کتابی برداشت، به صفحه 
عنوان آن نگاه کرد، و به رِب مشوالم گفت: “نمی دونم آیا کتاب شوهر 

مرحوم مرا اینجا داری؟”
“چی هست؟ از کجا بدونم؟ من که همه را نمی شناسم�”

از  کلی  هنوز  من  بیامرزدش�  خدا  مرحوممه،  همسر  “نوشته ی 
دستنویس هاشو دارم�”

که  چه ها  “یهودیا  گفت  و  انداخت  باال  شانه  مشوالم  رِب 
نمی نویسند- تمومی نداره!” 
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او اتاق خوابش را با تخت های دوقلوی چوب بلوط به آنها نشان 
داد، و سالن را، فضایی جادار با چهار پنجره و سقف کنده کاری شده ای 
که رگه هایی از رنگ طال داشت� صندلی های راحتی با پشتی ساتن 
چیده  دیوارها  دورتادور  را  قفسه ها  و  کوچک  میزهای  کاناپه ها،  زرد، 
با پارچه ای پوشانده شده بود جفتی شمعدان  بودند� روی پیانویی که 
از  شیشه ای  منشور  توده ای  میان  در  چلچراغی  داشت�  قرار  زراندود 
بودند�  آویخته  دیوار  به  را  بزرگی  حنوکای  المپ  بود�  آویزان  سقف 
شمعدان هفت شاخه ی منورایی، روی تاقچه باالی بخاری قرار داشت� 

رزا فرومتل به آرامی آه کشید و گفت “چشم بد دور، قصره !”
رِب مشوالم گفت “هاه! کلی پول خرجش شده، و مفت نمی ارزه!”

اتاق  به  عصر  نماز  برای  و  گذاشت  تنها  را  دختر  و  مادر  ناگهان 
آستین   با  سفیدی  بلوز  زیرش  درآورد،  را  پالتویش  آدل  رفت�  کارش 
بود�  بسته  پاپیون  شکل  به  را  گردنی اش  نوار  و  بود  پوشیده  پلیسه 
شانه هایی باریک، بازوانی الغر، و سینه ای تخت داشت� نور چراغ نفتی 
به موهایش جلوه مس بخشیده بود� رزا فرومتل روی دیوان کوچکی 

نشست و کفش های نوک تیزش را روی زیرپایی گذاشت�
با صدای محزونی گفت “خوب دختر عزیز� نظرت چیه؟ بهشته، 

نه؟”
آدل نگاهی خشم آلود به او انداخت و جواب داد “برای من فرقی 

نمی کنه ماما� من اینجا نمی مانم� می روم�” 
رزا فرومتل به خود لرزید و گفت “بخت سیاه من! به این زودی! 
اما من این کار را به خاطر تو کردم� برای این که دست از سرگردانی 

برداری�”
“من خوشم نمیاد� از هیچ چیزیش خوشم نمیاد�”

“برای چی مرا عذاب میدی؟ از چه چیزیش خوشت نمیاد؟”
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و  عجیب  یهودی های  مستخدمه ها،  خونه،  پیرمرد،  چی�  “همه 
غریب اینجا� سر تا تهش!”

“با چه چیزیش مخالفی؟ به خواست خدا ازدواج می کنی� او بهت 
جهیزیه میده� ما توافق کردیم�”

ازدواج کنم�  ندارم  و تصمیم  ندارم  توافق شما عالقه ای  به  “من 
اینجا خیلی عقب افتاده است�”

رزا فرومتل دستمال پاتیسی از کیف خود بیرون آورد و فین کرد� 
چشم هایش قرمز شد� “اما کجا میری؟”

“برمی گردم سوییس� دوباره درس می خونم�”
“به اندازه کافی درس نخوندی؟ آدل، آدل، می خوای چی بشی؟ یک 
پیردختر-” رزا فرومتل صورت خود را با دست های چروکیده اش پوشاند و 
بی حرکت نشست� پس از چندی برخاست و به آشپزخانه رفت� بعضی چیزها 
باید آماده می شد- لقمه ای غذا، جایی برای خواب دخترش� مستخدمه های 

القید، حتی یک استکان چای به آنها تعارف نکرده بودند� 
عظیم  اجاق  آن  اثاثه ی  چشم گیرترین  بود،  بزرگ  آشپزخانه 
قالب های  از  را  مسی  قابلمه های  و  تاوه ها  بود�  شده ای  کاشی کاری 
روی دیوار آویخته بودند؛ کتری ها را دو طرف آتش دان بزرگی گذاشته 
بود� مانیا، شال قرمز  تازه و دارچین معطر  از بوی کیک  بودند� هوا  
گلدوزی دوزی شده ای بر دوش، کنار میزی نشسته بود و دسته ای ورق 
را روی آن چیده بود� نائومی در تدارک بیرون رفتن پیش بندش را باز 

کرده بود و پالتو پوشیده بود� 
رزا فرومتل با کمرویی گفت “ببخشید� اینجا برای ما خیلی غریبه  

است� چطور باید اتاقامونو پیدا کنیم؟”
نائومی به لحنی کالفه جواب داد “اینجا یک عالمه اتاق هست� از 

این بابت کم و کسری نداریم�”
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“میشه لطف کنید و به من نشونشون بدید؟”
نائومی نگاهی مردد به مانیا انداخت� به سردی گفت “درِ اتاق هایی 

که خانم قبلی ازشون استفاده می کرد بسته  است�” 
“پس اگر میشه لطف کنید و بازشون کنید�”
“سال ها قفل بودن� هیچی سرجاش نیست�”

“پس الزمه که مرتب بشوند�”
“االن خیلی دیره�”

رزا فرومتل نیمی به خواهش نیمی آمرانه گفت “دست کم بیایید 
یک چراغ روشن کنید�”

دسته  برخاست،  جا  از  اکراه  با  که  کرد،  اشاره ای  مانیا  به  نائومی 
کلیدی از کشوی میز بیرون آورد، و به آهستگی بیرون رفت� نائومی 
کلیدها را از دستش قاپید، و با چراغ روشنی در دست جلوتر از او راه 
افتاد، و درِ یکی از اتاق خواب ها را باز کرد� اتاق نیم دایره بود، کاغذ 
دیواری کهنه بود و داشت از دیوار جدا می شد� پنجره ها پرده نداشتند، 
کرکره های پاره را پایین کشیده بودند� صندلی های ننویی، زیرپایی ها، 
گلدان های خالی هر طرف افتاده بود� کمِد جارختخوابی بزرگی داشت 
با قرنیزی بلند که روی در هایش سر شیر کنده کاری شده بود� روی 

همه چیز الیه ضخیم خاک نشسته بود�
رزا فرومتل فوری به سرفه افتاد� غمگنانه گفت “کی میتونه تو این 

درهم برهمی بخوابه؟”
نائومی جواب داد “هیچ کس اینجا منتظر کسی نبود،” و چراغ را 

روی میز تحریر زیر آینه دیواری گذاشت� 
رزا فرومتل به آینه نگاه کرد و با شتاب قدمی به عقب برداشت� 
آبی فام دونیم شده می نمود� بی آنکه  صورتش در شیشه ترک خورده 
نائومی را مستقیما خطاب قرار دهد گفت “پس دخترم کجا بخوابه؟” 


