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راینر�ماریا�شـرودر،�در��1951در�شـرق�آلمان�در�شهر�روشتوک�متولد�شده،�
در�رشـته های�تحصیلـی�فراوانی�درس�خوانده�اسـت�)سـرودن�اوپرا،�حقوق،�
تئاتر،�سینما�و�برنامه سازی�تلویزیون(�و�پیش�از�آن�که�در�زندگی�به�پیشه�ی�
نویسندگی�بپردازد،�چندین�شغل�را�تجربه�کرده�است�)کارگر�ساختمان،�کارگر�
چاپخانه،�گزارشگر،�نمایشنامه نویس�و�سردبیر�نشریه(.�او�در��1980به�آمریکا�
مـی رود�و�بـه�تمـام�کشـور�سـفر�می کنـد�و�برای�خـودش�در�ویرجینیـا�زمین�
می خرد.�او�سال هاسـت�آن�جا�زندگی�می کند�و�هم�می نویسـد�و�هم�تفریحی�
مزرعـه داری�می کنـد،�اما�همیشـه�کارش�به�سـفرهای�ماجرایی�می کشـد.�او�
بـرای�نوجوانـان�داسـتان،�رمـان،�کتـاب�درسـی،�و�همچنین�نمایشـنامه های�
فراوانی�نوشـته�اسـت.�امروز�او�در�فلوریدا�زندگی�می کند�ـ�شـاید�همین�االن�

به�گوشه ای�از�جهان�سفر�کرده�باشد.

نویسنده
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تمام�روز�خورشـید�سـوزان�در�آسـمان�بی ابر�به�شـهر�تابید�تا�این�که�سرانجام�
اشـتاینن بروک�در�تاریکی�فرورفت؛�اما�شـب�هم�حسـرت�خنکی�را�به�دل�همه�
گذاشت.�حتی�یک�نسیم�کوچک�هم�نوزید.�گرما�مانند�گنبدی�شهر�را�در�خودش�

مردی�با�دماغ�شلغمی
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گرفته�بود.�در�خیابانی�که�از�پشت�پارک هتل�می گذشت،�مردی�چهارشانه�با�کت�
چرمی� مشکی،�نفس بریده�و�عرق ریزان�عرض�خیابان�خلوت�را�به�سمت�حیاط�
پشتی�پارک هتل�دوید.�پای�دیوار�پناه�گرفت�چون�باید�از�نور�چراغ�برق�دوری�می کرد.
او�را�شلغم�صدا�می زدند�و�پلیس�هم�خوب�می شناختش.�در�برابر�گزارش�
چند�برگی�پلیس،�پرونده�ی�خالف های�ناهنجارش�یک�کالسـور�کت�و�کلفت�
داشـت.�و�زیرِ�عنوان�مشـخصات�خاص�باالی�انبوِه�ویژگی های�شناسـایی،�به�

بینی�بسیار�گنده�ی�شلغمیش�اشاره�شده�بود.
او�چیزی�به�بزرگی�دو�صفحه�روزنامه�را�که�در�قالیچه ای�پیچیده�بود،�زیر�

بازوی�راستش�حمل�می کرد.
ماشـینی�به�خیابان�پیچید.�نور�چراغش�در�موج�حرارتی�که�آسـفالت�پس�
می داد،�می رقصید.�شـلغم�با�عجله�خودش�را�زیر�سـیاهی�سـردر�کشاند�و�به�

دیوار�چسبید.�از�قرار�معلوم�نمی خواست�دیده�شود.
نرسیده�به�سردر�سرعت�ماشین�کم�شد.

شـلغم�نفسـش�را�حبس�کرد،�در�حالی�که�عرق�از�سر�و�صورتش�روان�بود�
و�از�نوک�بینی�شلغمی اش�می چکید.

می ترسید.
ماشـین�داخل�گاراژی�پیچید�و�چراغ هایش�خاموش�و�درش�باز�و�بسـته�

شد،�قدم ها�دور�شدند�ـ�و�دوباره�سکوت�آمد.
شلغم�نفسی�به�راحتی�کشید�و�آهسته�از�سایه�ی�سردر�دور�شد.�خیابان�را�

دید�زد.�آن�دست�خیابان�ورودی�حیاط�پشتی�پارک هتل�بود.
خالفـکار�لحظـه ای�درنـگ�کـرد�و�اندیشـید�کـه�خطر�کنـد�یا�نه.�شـانه�باال�

انداخت:�به�درک!�چاره�ی�دیگری�برایش�نمانده�بود!
شتابان�از�خیابان�رد�شد�و�جلوی�دری�ایستاد�که�با�خط�خرچنگ �قورباغه�
رویش�نوشـته�بودند�ورودی�کارکنان.�از�شیشـه�ی�مات�باالی�در�نور�زردی�به�

حیاط�می تابید.
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تبهکار�دستگیره�ی�در�را�فشرد.
زمزمـه�کـرد:�»قفلـه«�و�لحظـه ای�خودش�را�عقب�کشـید؛�سـپس�از�جیب�
کتش�دسـته کلید�بزرگی�درآورد�و�خیلی�زود�شـاه کلید�مناسـب�را�پیدا�کرد.�
وقتـی�در�بـاز�شـد�بـا�رضایت�لبخند� زد.�عاشـق�این�بود�که�بی صـدا�به�خانه�و�

آپارتمان�غریبه ها�بخزد.
لحظـه ای�بعـد�شـلغم�در�راهـروی�باریکـی�بـود�کـه�بـه�آشـپزخانه�ی�هتل�
می رسـید.�یکـی�از�دو�لنگـه�ی�درِ�آشـپزخانه�بـاز�بود�و�او�توانسـت�بی دردسـر�
نگاهـی�بـه�آشـپزخانه�ی�هتل�بینـدازد.�از�هوای�داغی�کـه�در�راهرو�می پیچید�

نزدیک�بود�نفسش�بند�بیاید.
شـلغم�دماغش�را�به�شـدت�مالید،�همیشـه�وقتی�مضطرب�بود�همین�کار�
را�می کرد.�و�حاال�همه جوره�اضطراب�داشت،�اگر�این�جا�کارش�راه�نمی افتاد...
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بلکی�همان طور�که�داشت�خمیر�را�داخل�قیف�مخصوص�می ریخت،�برای�
خودش�آهسـته�سـوت�می زد.�گرما�در�اتاق�تنوره�می کشـید�چون�هر�دوتا�فر�
آشـپزخانه�با�زیادترین�شـعله �روشـن�بودند،�اما�گرما�هیچ�تاثیری�روی�بلکی�
نداشت.�جلویش�روی�کابینت�بزرگ�آشپزخانه�سینی های�بزرگ�و�درازی�قرار�

داشتند�که�از�قبل�با�کره�چرب�شده�بودند.
بـه�محـض�این�کـه�بلکـی�قیـف�را�پر�کـرد،�حس�شُشـم اش�خبردار�شـد.�

عضله�هایش�ناخواسته�کشیده�شدند،�مغزش�هشدار�خطر�داد.
کسی�داشت�از�پشت�سرش�به�سمت�او�می خزید!

بلکـی�بـه�روی�خـودش�نیـاورد�سـوت�ناکوکی�مـی زد،�آرام�قیـف�را�پایین�
گذاشـت�و�پاروی�چوبی�بلند�را�برداشـت.�معموالً�از�پارو�که�به�بلندی�دسـته�
جـارو�بود،�برای�گذاشـتن�پیتـزا�درون�تنور�زغالی�اسـتفاده�می کرد؛�اما�موقع�

خطر�می شد�آن�را�به�عنوان�سالح�به�کار�برد.
بـا�چابکـی ای�که�در�نگاه�اول�از�هیـکل�چاق�بلکی�بعید�بود،�چرخید�و�پارو�

هوا�را�شکافت.
شـلغم�بـا�برخـورد�پهنای�پـارو�به�سـینه اش�و�میخکوب�شـدنش�به�دیوار�

تابلوی�مامان�لیزه
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نعره�ی�خفیفی�زد.
»بلکـی!...�تـو�رو�خـدا!«�خالفکار�کـه�از�حمله�ی�ناغافل�بلکـی�تا�حد�مرگ�

ترسیده�بود،�نفس نفس�می زد:�»منم�بابا!�رفیقت�شلغم!«
نوبت�بلکی�بود�که�غافلگیر�شود:�»شلغم؟�دارم�شاخ�درمیارم!«�و�لبخندش�
کینـه ای�قدیمـی� را�بـه�جای�خوشـحالی�نشـان�داد.�با�درنگـی�طوالنی�پارو�را�
پایین�آورد.�شلغم�و�او�هرگز�دوست�نبودند�و�هرگز�هم�نمی شدند.�شلغم�یک�
شـیاد�پسـت�و�پشت هم انداز�بود�و�نزدیک�دو�سـال�پیش�با�اجناس قیمتی،�

سر�او�یعنی�بلکی�کاله�گذاشته�بود�و�او�این�را�فراموش�نکرده�بود.
»یـا�خـدا!�چه�طـوری�ایـن�حموم�سـونا�رو�تحمـل�می کنی؟«�شـلغم�نالید�
و�دسـتمال�جیبـی�را�بـه�صـورت�خیـس�از�عرقـش�کشـید.�وحشـت�تا�مغز�

استخوانش�رسیده�بود�و�می دانست�در�ذهن�بلکی�چه�خبر�است.
بلکی�غرغر�کرد:�»تو�غصه�ی�من�رو�نخور«�خوب�می دانسـت�که�این�دیدار�

دردسر�دارد�و�بس.
شـلغم�با�احترام�فراوان�گفت:�»یه�سـایز�چاق تر�شـدی.�صاحب�این�هتل�
قراضه�شـدن...«�و�دسـتش�حرکت�مبهمی� در�هوا�کرد�که�به�تمام�هتل�اشـاره�

می کرد:�»بهتر�از�این�امکان�نداره�بشه�کارای�خالف�رو�پوشش�داد.«
بلکی�با�اخم�و�َتخم�پرسید:�»اصالً�چه�طور�اومدی�این�جا؟«

»از�در�پشتی.«
»اون�که�قفله!«

شـلغم�با�خودسـتایی�گفت:�»با�قفل�هیچ�دری�مشکل�ندارم.�می دونی�که،�
خوشم�نمیاد�توی�چشم�باشم.«

بلکی�غیردوستانه�براندازش�کرد:�»می فهمم.�پلیس�دنبالته،�درسته؟«
»صـد�سـاله�که�دنبالمن،�امـا�این�احمقا�نمی تونن�من�رو�بگیرن.«�داشـت�

الف�می زد.
بلکی�با�لحن�تندی�پرسید:�»چی�می خوای؟«
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معلـوم�بود�شـلغم�از�سـؤال�بلکی�گیج�شـده:�»معامله�کنیـم�خب.�جنس�
درجه�ی�یک�دستمه�بلکی.�کلی�پول�توشه!«

»من�دیگه�معامله�ی�خالف�نمی کنم!«
شـلغم�به�اشـتباه�پاسـخ�منفی�بلکی�را�به�حساب�اتفاق�بد�دو�سال�پیش�
گذاشت�که�بلکی�را�فریب�داده�بود.�او�با�لحنی�دلجویانه�گفت:�»بیا�قصه های�
قدیمـی� رو�فرامـوش�کنیم�بلکی،�می دونم�که�دفعه�ی�قبل�زیاد�منصفانه�رفتار�
نکردم.�از�نو�شروع�می کنیم.�برای�جبران�یه�قیمت�ویژه�پیشنهاد�می کنم.�به�

خاطر�همه�ی...«
بلکی�خونسـردانه�توی�حرفش�دوید:�»شـلغم�خان!�می گم�دیگه�معامله�ی�
خـالف�نمی کنـم...�بـا�هیشـکی!�از�بـازار�اومـدم�بیـرون.�برای�همیشـه؛�پس�

جنس هاتو�بردار�و�گم�شو!«
شلغم�با�حیرت�به�او�زل�زد�و�سپس�خنده�ی�نخراشیده ای�سر�داد:�»روباه�
مکار!�می گم�ها�خوب�رفتی�توی�جلد�یه�مرد�درسـتکار !�حاال�نمی خواد�پیش�
من�تظاهر�کنی.�ما�خوب�همدیگه�رو�می شناسیم،�جفتمون�از�یه�قماشیم!...�
شـایدم�فکر�کردی�فقط�جنس های�معمولی�برات�دارم،�آره؟�دیگه�اون�روزها�
گذشـت.�شـلغمتون�دیگه�فقط�می ره�سـراغ�دونه درشـت هاش�که�یه�دونه ش�
هم�کیسه کیسه�پول�توش�داره.�بیا�این�نقاشی�رو�ببین...«�و�پرتره�ی�یک�زن�
را�از�قالیچه�در�آورد:�»معامله�با�شلغم�نمی صرفه؟�هر�بچه�مدرسه ای�می دونه�
کـه�ایـن�تصویر�میلیون ها�می ارزه!...�اسـمش�ماما�لیزه�یـا�یه�همچه�چیزیه.�

ایناها!�قشنگ�نگاش�کن!«
بلکی�حرف�شلغم�را�با�نیش�و�کنایه�تصحیح�کرد:�»من�از�ماما�لیزه�چیزی�

نشنیدم.�چیزی�که�توی�دستته�تابلوی�مونالیزاست.«
شلغم�دستش�را�در�هوا�تکان�داد�و�سریع�ایرادش�را�ماستمالی�کرد.�فکر�
می کرد�بلکی�فقط�دسـتش�انداخته�اسـت:�»حاال�ماما�لیزه�یا�مونا�بیلبیلک،�

چه�فرقی�دارن...«
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»یه�عالمه!«
»...�اگه�این�تابلوی�رنگ�و�روغن�میلیون ها�قیمتش�باشه«�شلغم�بی تاب�
بـود:�»بـه�هـر�حال�این�یه�زنه�با�یه�لبخند�سـردرگم.�خود�من�یه�مارک�ناقابل�

هم�بابتش�پول�نمی دم.«
بلکی�نقاشی�رنگ�و�روغن�را�برداشت�و�به�دقت�نگاهش�کرد.�با�بدجنسی�

لبخند�زد:�»تو�هیچ وقت�شعور�هنری�نداشتی.«
شلغم�با�خوشحالی�گفت:�»زدی�تو�خال!�این�بار�خودت�قیمت�بذار�بلکی.�

نونمون�تو�روغنه�حتی�اگه�تابلو�رو�خیلی�زیر�قیمت�بدی.«
»من�که�همچین�مطمئن�نیستم.«

شـلغم�اخـم�کرد:�»یه�قیمـت�بده�بعدش�با�هم�حـرف�می زنیم.�تابلو�توی�
بازار�سیاه�چند�می ارزه؟«

»حداکثر�صدتا.«
»صدهزارتا؟«�شـلغم�خشـمگین�براندازش�کرد:�»مگه�دیوونه�شـدی؟�من�
می دونـم�کـه�تابلو�شـهرت�جهانی�داره�و�شـاید�یـه�میلیون�گیرمـون�نیاد؛�اما�
هسـتن�کلکسـیونرهایی�کـه�دسـت کم�نیـم�میلیـون�بابتش�میدن�تا�داشـته�
باشنش...�حتی�اگه�مجبور�باشن�توی�گاوصندوق�یا�زیرزمین�قایمش�کنن!«

بلکی�با�وقار�گفت:�»درسته.«
»تـو�تک خـال�مال خرها�هسـتی�و�بهترین�رابط هـا�رو�داری.�برات�مثل�آب�
خوردنه�که�یه�خریدار�برای�تابلو�پیدا�کنی...�دسـت کم�به�قیمت�نیم�میلیون.�

با�سیصدهزار�تا�هم�راضی�راضیم.«
»باید�خودتو�به�صفر�ممیز�صفر�مارک�قانع�کنی.«

»گرمای�این�کوره پزخونه�عقلت�رو�آب�کرده.�این�بهترین�معامله�ی�عمرته!�گل�
سرسبد�زندگی�مال خری�جنابعالی!«�شلغم�به�التماس�افتاد:�»نمی شه�که...«
بلکـی�سـخنرانی�او�را�قطـع�کرد:�»صداتو�بیار�پایین�شـلغمی!«�وقتش�بود�
بـه�ایـن �گفت�وگـو�پایـان�دهد.�باید�می رفت�سـراغ�شـیرینی ها:�»انـگار�چندتا�
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سوءتفاهمه�که�باید�برات�روشنشون�کنم.«
شلغم�غرولند�کرد:�»خودمم�همین�حس�کوفتی�رو�دارم.«

»اول�از�همه،�این�که�آدرس�رو�اشـتباه�اومدی.�من�مدت هاسـت�که�دیگه�
مال خر�نیسـتم.�این�قصه�مال�قدیماس.�من�کنار�کشـیدم�برای�همیشه،�سر�

این�باید�به�تفاهم�برسیم.«
شلغم�اولش�زبانش�بند�آمد�و�باألخره�ناباورانه�گفت:�»جدی�نمی گی!�این�

هتل...«
بلکـی�حـرف�او�را�قطع�کرد:�»برخالف�چیزی�که�فکر�می کنی،�پارک هتل�به�
هیچ�وجه�پوشش�نیست.�آدی،�تینو،�کارلو،�بودو�و�بارون�و�من�ـ�همه مون�به�
زندگـی�خالف�پشـت�کردیم.�این�هتل�رو�با�پـول�پس اندازمون�خریدیم.�این�

شغل�جدید�شرافتمندانه�ی�ماست�ـ�همین�و�بس!«
»باور�نمی کنم!«

»مشـکل�خودته؛�اما�این�نقاشـی.�نگفته�بودم�صدهزار�مارک،�خیلی�ساده�
گفتم�صد�مارک.�یکصد!�گرچه�شک�دارم�بتونی�یه�خریدار�پیدا�کنی.�بهترین�
قسـمت�این�تابلو�قابشـه.�شاید�بتونی�پنجاه�مارک�به�سمساری�بفروشیش.�

نقاشی�رو�هم�پاک�فراموش�کن.«
»دروغ�می گی!«�صورت�شـلغم�از�خشـم�سرخ�شده�بود:�»مثل�سگ�دروغ�
می گی!�داری�انتقام�اون�دفعه�رو�ازم�می گیری...�برای�یه�مشت�خرت�و�پرت!«
بلکـی�عصبـی�ولی�با�لبخند�گفت:�»بازم�اشـتباه �می کنی.�اینی�که�دزدیدی�
کُپیه،�شلغم�خان!�اونم�از�نوع�درِ�پیت.�از�اون�کپی هایی�که�کیلویی�می فروشن�
و�تو�بازار�سـیاه�یه�پول�سـیاه�هم�نمی ارزه.�اصلش�توی�موزه�ی�لوور�پاریس�
آویزونه.�این�یکی�کپیه�و�محصول�ژاپن.�این�گوشه ش�نوشته،�خنگ�خدا!«

رنگ�از�رخسـار�شـلغم�پرید.�نیم�سـاعت�پیش�روی�صدها�هزار�حسـاب�
می کرد�و�حاال�چنین�حرفی�را�می شـنید.�با�دسـتانی�لرزان�تابلو�را�برگرداند�و�

کنج�آن�عالمت�ساخت�ژاپن�را�پیدا�کرد.
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مبهم�زمزمه�کرد:�»کپی...�یه�کپی�آشغال�بی مصرف!«
»خب�همه�ی�سوء تفاهم ها�برطرف�شدن.�تابلو�رو�بردار�و�راهت�رو�بکش�و�

برو.�خیلی�کار�دارم.�باید�دوتا�سینی�شیرینی�بپزم.«
شلغم�به�سختی�آب�دهانش�را�قورت�داد�و�جلوی�حالت�تهوعش�را�گرفت:�
»اوکی،�از�خیر�نقاشی�گذشتیم�ولی�یه�عالمه�چیزهای�دیگه�دارم�برات،�جواهرات�
قیمتی،�به�جان�خودم!�می دونی�که�از�جواهرات�چه�قدر�خوب�سررشته�دارم.�یه�
ویالیی�رو�خالی�کردیم�و�یه�عالمه�جواهر�هم�اون�جا�بود.�این�جا�یه�حلقه�برلیان�
دارم.�تضمین �می دم�اصله.�بلکی�ما�فوری�به�پول�نیاز�داریم.�باید�مخفی�بشیم.�

اوضاعمون�خیلی�خیط�و�خطر  یه.�بدون�پول�هیچ�شانسی�نداریم...«
»گـورت�رو�گـم�کـن!«�بلکی�بـا�اوقات تلخی�حرف�می زد:�»خوشـم�نمیاد�از�

تکرارکردن.�بزن�به�چاک!�دیدی�که�دوباره�گفتم!«
شـلغم�فهمید�که�بلکی�اصالً�شـوخی�ندارد.�برای�همین�بیشـتر�خشمگین�
شـد:�»اوهـوی�بلکـی،�حق�نـداری�این طـوری�باهام�حـرف�بزنی!�بهـت�اجازه�
نمـی دم!�داری�حوصله م�رو�سـر�می بری�بـا�قیافه�گرفتن هات،�آقا.�اگه�لحنت�

رو�دوستانه�نکنی،�برای�اولین�بار�اون�روی�خودمو�بهت�نشون�می دم...«
روی�بلکی�به�سینی�شیرینی هایش�بود.�برگشت.�شلغم�زیادی�پررو�شده�

بود:�»داری�تهدیدم�می کنی؟«
شـلغم�غضبناک�به�او�پرید:�»به�همین�راحتی ها�نیسـت�که�خودتو�بکشـی�

کنار�و�خالص.�یه�چیزایی�ازت�می دونم�که�پلیس ها�خوششون...«
چشـم های�بلکی�تنگ�شـدند.�شـلغم�دیگر�از�حد�گذرانده�بود:�»جواب�من�
رو�می خوای؟�بگیر�که�اومد!«�مثل�برق�قیف�را�برداشـت�و�محکم�فشـار�داد.�
خمیر�شـل�و�ول�شـیرینی�از�دهانه�ی�قیف�بیرون�جهید�و�یک�راست�خورد�به�

صورت�و�دهان�باز�شلغم.
شـلغم�با�نعره�ی�خفه ای�خودش�را�عقب�کشـید�و�عق�زد�و�به�نفس نفس�

افتاد.�خواست�بلکی�را�بزند�که�محموله�ی�جدید�چشم هایش�را�پوشاند.


