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هبردار  ظاهر و رفتارش هم م آن هاست. ک

تانی زبردست و زبان بازی قهار. و شار
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معرو به تینو اسبی، عینک ته استکانی می زند، 

، ولی به گ  اسکناس جع می کند م دسته گ
طبیعی حساسیت دارد.
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مرده ی آشپزی.عاش پوشیدن لباس  مشکی و کشته  و 

ک ر و 

معرو به بودو دینامیت، بوکسور سنگین وزن 

رس و آن قدر ناز دل که حتی  ، با قدرت  ساب

دلش نمی آید یک مورچه را بکشد.
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بی حرکت  ۹

، دم غـروب یکـی از روزهـای گرم  دزدی بانـک اشپارکاسـه ی شـهر روتبـا
وسـ تابسـتان اتفـا افتـاد. در آن وقـت روز بانـک فقـ چهارتـا مشـتری 
داشـت. زن  و شـوهر پیـری کـه سـر انتخـاب  نـوع سـکه ی طـ کـه آفریقای 
ت داشـتند. بانویی سـالخورده و نحی  جنوبـی یـا کانادایی باشـد با هم ا
یلی سـفت، گوجه ای پشـت سـرش بسـته بـود و رودول  کـه موهایـش را 
میرمایـه ی  ، مـرد سـنگین وزنی کـه به شـک شـگفت انگیزی شـبیه  لوتـ

بود.  پ کـرده 
پ و پ آلودش شبیه دوتا دانه ی کشمش  چشم های مرد توی آن صورت 
یلـی گنده و  بینی   بودنـد کـه فـرو کرده باشـند، توی کوفته قلقلـی البته دهان 

کوچک و پخی هم داشت. 
رودولـ لوتـ تـوی کوچـه  و بـازار بـه رودی روتـ یعنـی رودی دماغو 
ب،  معـرو بـود و معلوم اسـت که بیخـودی چنین لقبـی بهـش نداده اند. 
ورده بود و با دماغی آویزان، پشت  دا سرما  اطر این که رودی همیشه ی  به 

سه می کرد سر هم ع

بی حرکت!
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ــه  ــد و البت ی ســه ی رودی در سرســرا پی « صــدای ع ــی ی ی... »هاااپ
ــا  ــم ب ــد ه ــر زد. بع ــه ی دیگ س ــار ع ــت بندش چه ــم پش ــ ه همان  موق
لــه دســتمالی را کــه اصــ کوچک تــر از چادرصحرایی هــا نبــود از جیــب  ع
ــه رودی  ــب، البت ــید.  ــرون کش ــادش بی ــی گ و گش ــلوار مخم کبریت ش

ســه نمی کــرد هی وقــت بیشــتر از پن تــا ع
صـدای بانـوی سـالخورده، لحـن تند و تلخی داشـت. »عافیت باشـه با یه 
پرهیز سـفت  و سـخت و روزی هم سه تا قاش گرده ی گ شاید همون  قدری 

 » دابیامرز عمر کرد واهر کوچکه م،  عمر کنی که 
، چ چ نگاهش کرد، ولی جوابی بهش نداد. او جلوی میز  رودی روت
رچنگ قورباغه اش حواله ی بانکی را پر کرد. البته با  کوچکی ایستاد و با  
یری هم داشـت، باز هم  عر از سر و روی پ کرده  نکی دلپ این که سـالن، 

و بینی گوشتالویش چک چک می چکید. 
یک دفعه در پشت سرش محکم به هم کوبیده شد. 

ید.  رودی روت کمی چر
ودش بود ود  بله 

ـه بـه بانـک آمـد، لباسـی نامتناسـب بـا آن فصـ  مـردی کـه همـان لح
تنـش کـرده بـود و بـا این کـه تـا چشـم کار می کـرد هیـ لکـه ی ابـری دیده 
هی  نمی شـد، دسـتکش و بارانـی ژنـده و پاره ای بـا یقه ی با داده شـده و ک
اکسـتری داشـت کـه موهـای قهـوه ای اش از آن بیـرون زده بـود: مـردی 
انـی و چشـم هایی پنهان شـده در پشـت  بـا ابروهایـی پرپشـت، سـبیلی قی

عینـک آفتابـی از مـد افتاده.
او بـه سـمت باجـه رفت و ناگهـان هفت تیری درآورد و رو بـه هر دو کارمند 
بانـک نعـره زد: »بی حرکـت ایـن یه دزدی مسلحانه سـت یه وقت به سـرتون 
سـتیکی بیرون آورد و  « و از جیب بارانی اش کیسـه ای پ نزنه آژیر رو بزنید ها
نب، دیگه تیز و فرز  به  طر جوانک صندو دار پرت کرد. »زود باش، ببینم ب
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« و  به جز این جوونک هی ک از جاش جم نخوره ها، وگرنه شـلیک می کنم
ید کـه لوله ی هفت تیرش زن  ودش چر ، جوری دور  یلی سـری بعـد هم 
 و شـوهر پیر، بانوی سـالخورده و بعد هم رودی روت و دوباره صندو دار را 

نشانه گرفت. 
شکشـان زد و با صورت هایـی رنگ پریده، م  هـر دو کارمند از وحشـت، 

یره شدند.  مرده ها، به آقادزده 
بعـدش هم گانگسـتر به صندو دار گفـت: »زود باش، دیگه. دست دسـت 

» وای با یه گلوله حالت رو جا بیارم نکن، حسابدار نکنه می 
سـتیکی را  « و زود کیسـه ی پ کارمنـد بانـک بـا لکنت گفـت: »نـ... نـ... نه

اشت.  برداشت و با دستان لرزانش، دسته های اسکناس را در کیسه گ
شــمش  مشــخ بــود کــه بانــوی ســالخورده کم تــر از بقیــه ترســیده و 
ــمت  ن چش ــی ا ــرو یعن رت بی آب ــت ف ــود. »ای پس ــش ب ــتر از ترس بیش
ــد  ــا تهدی ــته موجی اش را ب ــای دس « و عص ــت ــای ماس ــال پ اندازه دنب

بــا گرفــت. 
« گانگسـتر این را گفت و هفت تیرش را به  »با جونت بازی نکن، مادربزر

سمت آن بانو نشانه گرفت. 
ودش را به او رسـاند و فریاد زد:  یک دفعـه رودی روتـ بـا یک حرکـت 

» ودتون رو به کشتن می دید ها الت نکنید، دیگه  دا د »وای پناه بر 
 » وب می دونم چی کار می کنم بانوی سالخورده با دندان قروچه گفت: »من 
ته به رودی روت  شـمگین و برافرو شـم پایش را به زمین کوبید و  و از 
که هنوز آستین هایش را گرفته بود چشم غره ای رفت. »دست عر کرده تون رو 
ی برندارید، از  ن دست از این گستا فا اگه همین ا از روی بلوزم بردارید، ل

من هم به مردن نزدیک تر می شید.«
رودی روت با کمی دلخوری، کمی به عقب هلش داد و غرغرکنان زیرلبی 

» یک چیزهایی شبیه این گفت: »پیرزن ها هافو
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له کردن وادار کند.  این وس هم دزد بانک سعی داشت صندو دار را به ع
واد دیگه.  ه. فکرکردن نمی  »جون بکن، مرد امتحان کارگزینی که نداری، آ
واد فشـار بیاری.  ودت هم اص نمی  ار توی کیسـه ی جادو به  پول ها رو ب
ب دیگه، حا زود ردش کن،  واد سـوا کنی  اسکناس درشـت ها رو هم نمی 
واست  « بعد هم کیسـه را از دسـت کارمند ترسان  و لرزان بانک گرفت و  بیاد

ارد...  پا به فرار بگ
یلی سـری  ـه، رودی روت دسـت به کار شـد. او  و دقیقـا در همـان لح
یز برداشـت و در همان حال مشـت جانانه ای هم به  به سـمت کارمند بانک 
ورد و بعد هم اسـلحه اش افتاد و روی  آقادزده زد. گانگسـتر کمی سـکندری 

ورد.  زمین سر 
، نف زنـان گفـت: »حـا نشـونت مـی دم. روی مـا هفت تیـر  مـرد چـا

» می کشی، مرد
ه گیسش هم از سرش افتاد  ه و ک دزد بانک تعادلش را از دست داد و ک

لی از آن میان نمایان شد و یک دفعه کله ی ک
گانگسـتر ناسـزایی بـه رودی گفت و چنـان ضربه ی محکمی به سـینه  اش 

کوبید که نفسش بند آمد. 
« و بعد هم  امـا ناگهـان بانـوی سـالخورده بـا فریـاد بلندی گفـت: »حملـه
» عصایش را م چماقی در هوا تاب داد. »زود باش، پول ها رو رد کن، بیاد

« و راه او را بسـت،  بعد رودی روت فریادزنان گفت: »بسـپریدش به من
ورد.  ولی عصا به بازویش 

» بانوی سالخورده گفت: »اه... برو کنار، ببینم
دزد بانک هم از فرصت پیش آمده استفاده کرد و از آن جا گریخت، اما هنوز 

ر به صدا درآمد.  از در رد نشده بود که آژیر 
ودت رو وس  شم گفت: »مرد اگه م احم ها  بانوی سالخورده با 
ن دیگـه در رفتـه و همه ش  ـب ا تـی، می تونسـتیم بگیریمـش،  نمی ندا
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» تقصیر شماست، ای... ای... کوفته ی وارفته
ودش دفاع کرد.  شـک و فین فین کنـان از   رودی روتـ هـم با گلویی 

» ب، کاری رو کردم که ازم برمی اومد »دست از سرم بردارید 
صـدای بانوی سـالخورده گرفته بود. »وا... چـه حر ها همه چی رو به هم 

» زدی... ای...  ای دماغو
ری باقی نمانده بود، کمی بعد که پلی  البته با این که از دزد بانک هی ا

رسید، توصی کاملی از ظاهر او به دست آورد. 
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یلی جدی توی  « بلکـی  یلـی جـدی گفت: »حرفـش رو هم نزن بلکـی 
اشـت. »فکرش  انه ی پار هت این را گفت و در ماهیتابه را محکم گ آشـپز

» ییر می دم ها ا رو ت اطر اون ورپریده، منوی غ رو هم نکن که باز هم به 
 » م تکرار کرد: »چی... ورپریده وفه با دلخوری و ا ن شـ هاینر فون هو
ی را از یقه ی  و بعد هم با فیگور مخصوصش با ضرب سرانگشت، غباری نامر
کت شـیک تابسـتانی روشـنش تکاند و با تندترین لحن ممکن، دوسـتش را 
یز گلوبش  سـرزنش کرد: »بلکی عزیز نسـبت های ناروات به دوشیزه ماری لو

» اطر رفاقتمون نشنیده می گیرم رو فق به 
، حسـابی جـوش آورد:  رهـای اشـتاینن برو ـال سـاب مال  بلکـی، تک 
... ولـی نمی تونی جلوی  ب، راسـتش بـه در واسـتی هم شـنیده بگیـر.  «
وشـرفتاری بود و با بارون هم  دا آدم  « بلکی همیشـه ی  دهنم رو که بگیری
انه ی هت  واست توی اداره ی آشپز وبی داشـت، اما اگر کسـی می  میانه ی 

الت کند، یک دفعه از این رو به آن رو می شد یم کردن منوی رستوران د و تن
»این حر ها از تو بعیده، بلکی برازنده ی آدمی م تو نیسـت که درمورد 

» یکی از مهمون هامون با چنین لحن ناشایستی حر بزنی

آل کاپون قاپ زن
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همیـن  از  یکـی  هـم  گلوبـش  ایـن  می گـم...  دهنمـه  تـو  »هرچـی 
ورپریده هاسـت کـه درمـوردش تـوی کتاب هـا می نویسـن.« چانـه ی بلکـی 
تـازه گـرم شـده بـود. تقریبـا دو هفتـه ای می شـد کـه بلکـی می دید بـارون و 
ـده، تـو فکـر هم هسـتند و حـا هم وقتـش رسـیده بود که  مهمـان اتـا ه

حر هـای دلـش را بزنـد. 
یال کنی این زن، همسر  »دیگه نباید اون قدرها هم بی عق شده باشی که 
رهای  هبردار بودی و کلوب ها و تا مناسـبی برات می شـه اگه هنوز شیاد و ک
ین ک سـلیقگی ای  ـب، اون وقت یه هم اروپـا از دسـتت امان نداشـتن... 
شـت اون روزها. ما این جا یه هت درسـت  و حسابی رو  ازت برمی اومد، اما گ
د، وسـ یه  سـمه ی ج می گردونیـم و ایـن گلوبش شـیک وپیک، م یه م

» دسته قناری توی چشم می زنه
بارون تا جایی که می توانسـت، شـ ور ایسـتاد. با وجود موهای نقره ای، 
سـبی باریک فلف نمکی و لباس های همیشـه شـیک و برازنده اش ظاهری 

اب داشت.  ج
بـارون بـرای اعترا گفت: »ببیـن بلکی، لحنت رو نمی تونـم تحم کنم 
تو با این توهین های بی شـرمانه ای که از ضع شـعور و ادبته، دوستیمون رو 

» نشونه رفتی ها
بعـد هم قب از این که بلکی بتواند پاسـ مناسـبی بدهـد، در فنری به هم 
انه آمد.  ـورد و بـودو دینامیت کـه هم قدوقـواره ی کمددیواری بود به آشـپز
لش بود و دلبند دیگرش گرترودغازه  گربه ی سـیاه عزیزش، آل کاپون، توی ب

ده دنبالش می کشید.  را هم با ق
بـر از همه جـا بـا نیـش بـاز پرسـید: »نشـونه رفتـی داشـتید  بـودو بی 
لـی ادامـه داد: »دیگـه وقتـش بودهـا... من هم  « و بی  مع بـازی می کردیـد
ـب، حـا چی  ـر وقت هـا حوصلـه ی آدم بدجـوری سـر مـی ره.  بـازی... آ

» بـازی کنیم
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ب هاج وواج به دوستشـان زل زدند، بعدش هم بلکی  بلکی و بارون از تع
ار من بهـت بگم، بودو  غرش کنـان و بـا عصبانیـت گفت: »چـی بازی کنیم ب

»! ونه م بزنید به چا بازی از آشپز
وشـحالی گ از گلش  بـودو کـه اصـ م آن هـا تیز و باهـوش نبود، بـا 
یلی کی  یلی  وب تا حا بازیـش نکردم حتما هم  شـکفت. »وای چـه 
می ده، ولی قب از این که شروع کنیم یه نگاه کن ببین یه کم کوکو سیب زمینی 
وب می دونی، گرتـرود چه قدر کوکو دوسـت داره.« و  ـودت   ، نـداری رفیـ
یید حر های بودو بال هایش را چند باری به هم کوبید و جی  گرترود هم در ت
بلندی کشید. این همان غازی است که بودوی حیوان دوست از پخته شدن در 

اتش داده بود.  قابلمه ی بلکی ن
بلکـی از شـدت عصبانیت با فریادی به بلنـدی رعدوبر گفت: »زود باش با 
ونه م برو بیرون، بودو تو هم همین طور بارون امروز دیگه  با وحشت از آشپز

» فه م کردید با  بازی هاتون حسابی ک
بـودو هـاج وواج نگاهـش می کـرد و بعدش هم بـا ناامیدی پرسـید: »ولی 

» بازیمون چی می شه، پ
« بلکی با کفگیرش به سمت در اشاره می کرد.  »بیرون

» لقی گفت: »ولی به نشونه ی اعترا بارون با ک 
ــ بــودو بیــرون پریــد؛ چــون بــوی  امــا یک دفعــه آل کاپــون از ب
ــدن  ــ از آم ــی قب ــه بلک ــورد ک ــامش  ــه مش ــازه ای ب ــاه ماهی های ت ش

بــارون روی تختــه فیلــه می کــرد. 
ه گربه با پرشی استادانه روی کابینت پرید و درشت ترین فیله ی  ماهی  ب

را قاپ زد
ر شـد و از ته دل   ایـن اتفـا جـوری کفـر بلکی را درآورد که یک دفعه منف
« بعد کفگیر سـوت زنان هوا را شـکافت و به جایی  نعره زد: »ب کنید، دیگه
ت، فیلـه ی نرم شـاه ماهی را به نیش  ـورد کـه آل کاپـون هنوز در آن جـا با ل
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ه گربـه به سـرعت بر وباد طعمـه اش را به دهـان گرفت، از  می کشـید امـا ب
یلی سری پشت در ناپدید شد.  کابینت پایین پرید و 

انه بیرون دوید و پشت سرش  البته بعد بلکی هم دنبال آل کاپون از آشپز
ارج شـد. بودوی آشـفته حال هم که اص از ماجرا  هم بارون دلخور از آن جا 
ن یعنی بـازی جدیده اینـه بازی از  سـر در نیـاورده بـود از آن هـا پرسـید: »ا

اشتند.  « اما نه بلکی و نه بارون به او مح نگ ونه بزن به چا آشپز
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آل کاپـون از راهـرو بـه طـر سرسـرای هت فـرار کـرد و کنار تینـو تران در 
غرمردنی، اسـتاد جع اسـناد و  یـرش هت پناه گرفت. تینوی  پیشـخوان پ
اطر جلو بودن دندان هایش به تینواسبی معرو بود،  ، که به  اسـکناس سـاب

هاج وواج از پشت عینک ته استکانی اش این اتفا ها را تماشا می کرد. 
تینو تا بلکی، بودو و بارون را دید که دوان دوان آمدند، پرسید: »ببینم، جنون 

» تابستونی گرفتید
تـه ی دفتـر هتـ نشسـت و  آل کاپـون روی پیشـخوان تمیـز و بر اندا
ول  یال راحت مشـ له بلعید و بعدش هم با  باقی مانده ی شـاه ماهی را با ع

ه هایش شد.  لیسیدن پن
قه را  شـم فریاد می زد و م « بلکی با  »آهـای گربـه دزده دله دزد دودره باز
یالش نبود.  رو به آل کاپون تکان می داد، اما دقیقا برعک بلکی، گربه عین 

میازه ای کشید و غلتی زد.  وشی  آل کاپون از سر
سـروصدای آن ها پای کارلو کانالتی را هم به سرسـرای هت کشـاند. کارلو 
ی اسـت کـه قبـ  غـری دسـتمال کاغ جوانـی باریـک، دراز، اسـتخوانی و به 
دیوارنورد سرشناس و بدنامی بود. او می توانست جوری از دیوار صا با برود 

سرخاب سفیدآب!
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که بقیه ی مردم همان راه را با آسانسور با می روند. 
» کارلو با نگرانی پرسید: »ببینم، چیزی شده

بلکـی بد و بیراه گویـان جـواب داد: »ایـن گربـه ی لـوس بـه شـاه ماهی من 
» دستبرد زده

ای  ییر کوچولـو توی منـوی غ بـارون بـا گله منـدی گفـت: »بلکـی از یـه ت
» مهمون ها دری می کنه

بـودو هم حسـابی شـکایت کـرد: »اولـش می گن با هـم بازی کنیـم، ولی 
« بدو موق گفتن  ارن بعـدش یکهـو به من و آل کاپـون و گرترود، مح نمـی 
ودش را به پاهایش می مالید و  این حر ها نف نف می زد و گرترود هم 

او را نو می زد تا دلداری اش بدهد. 
تینو و کارلو، هاج و واج تماشایشان می کردند. 

کارلو با افسـوس سـرش را تکان داد و گفت: »زده به سرتون ها کاش آدی 
ن برگرده.« همین ا

« و نگاهـی  وفه گفـت: »بـه هـوای تـازه نیـاز دارم ن شـ هاینـر فـون هو
سرزنش آمیز به بلکی کرد. 

ر کوته بین که گاهی هم تو روی من و ایمیسه،  »رفتار این فرومایه ی تنگ ن
وبی  یه وقت هایی من رو به شـک می ندازه که شـاید اص از اولش هم فکر 
نبوده که از اون همه  پیشـرفت های چشـمگیر شـخصیم فاصله بگیرم و بیام با 

» شما این هت رو راه بندازم
»اوه... پیشرفت های چشمگیر شخصی چه افاده ها تو به پیسی افتاده بودی 
« حر  فا این قدر قمپز در نکن و حتی لباس های تنت هم کرایه ای بود پ ل
حساب کارلو هی جوابی نداشت. »اگه آدی هفت  به این فکر نمی افتاد که  
اریم کنار و پار هت رو اداره کنیم، بدترین پیشامدها سر راهمون کمین کرده  رو ب
بودن... یکیش همین که کلیکر م سایه دنبالمون می کرد. پ دعوا رو تمومش 
فا. ما یه تیم هستیم. با هم یار و رفیقیم و باید هم همین جوری باقی بمونه.« کن، ل
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 » ب، معلومه که رفی می مونیم کید گفت: » بلکی سرش را تکانی داد و با ت
اوز به حریم  و می شـد به راحتی حدس زد که دیگر کوتاه آمده اسـت. »اما ت

» منوی رستوران، دیگه هی جوره توی مخم نمی ره
بارون هم سری پشت بندش گفت: »بنده هم قاطعانه هرگونه اهانت زبانی 

» یز گلوبش رو محکوم می کنم به شخ دوشیزه ماری لو
« تینو تران با صدای بلند  وب جایی کشوندی بارون »گلوبش حر رو به 
ایـن را گفـت و دفتـر را باز کرد و با انگشـت روی یکی از نام هـا ضربه زد. »و... 

انم پاشنه بلند...« نگول  درمورد این 
ته شد.  « صورت بارون برافرو »تینو

یلـی فـوری باهات حـر بزنم.« تینو بـدون توجه  به حر  ـوام  »... می 
بارون ادامه داد: »طب دفتر من، ایشون برای ده روز اتا گرفته بودن و ظاهرا 

هی جوره هم اه صرفه جویی نیستن.«
وشـحال باشـی که  ب، باید  وفه در جوابش گفت: » ن شـ هاینر فون هو
بـرای یـه بـار هم که شـده، مهمونی بـه هتلمون اومـده که سـلیقه ش عالیه و 

 » شک هم نیست ن  نا
تینو به این حر بارون اعترا کرد: »اما تا حا حتی یه مار ناقاب هم 
ب سیاست روشن هت ما که همه مون سرش تواف داریم،  ت نکرده،  پردا
ر تا یک هفته می تونن باز بمونن، اما ایشون تا  می گه که صورتحساب ها حداک

» حا به ما هی  پولی نداده
» شم بیرون داد. »باز هم ا یرادگرفتن های کوته بینانه بارون نفسش را با 

وری روی قسمتی از دفتر هت ضرب گرفت؛ چون م کشیشی  تینو با دل 
ی را حف اسـت، ریزبه ریز حسـاب ها را از بر داشـت. »بابت  که همه  جای ان

کر داده م...« ت نشده شون به ایشون دو بار ت صورتحساب های پردا
» انم متشخ بارون کفری شد. »چه بی نزاکتی ای، اون هم با یه 

تشـون می کنه یا  ودش پردا تینـو جملـه اش را تمام کرد. »... و امروز یا 




