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1. خانم َومپونی

ای���وو َمِنت���ا که صورت���ش را ب���ه دِر ورودی س���اختمان 
چسبانده بود، بال بال زد و گفت: »رسید!«
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تیزوبُز رفت سر راه دوستانش و با هیجان بیشتر تکرار 
کرد: »رسید! چیکو! ِله ِله! رسید!«

بعد کف دست راستش را حسابی لیس زد و مالید 
به س���رش ت���ا موهایش را ص���اف کند. تمام که ش���د، 
ن���گاه جدی چیکو را روی خ���ودش حس کرد و باز مثل 
قبل موهایش را تف مالی کرد و آهی کش���ید. دلخور از 
دردس���رهای قیافه ای که برای خودش درس���ت کرده 

بود، آویزان به طرف در رفت.
چیکو بی حرکت ایس���تاده ب���ود، ولی ای���وو مثل یک 
رتیل به خ���ودش می پیچید، مدام لباس���ش را می داد 
توی شلوارش و درمی آورد و باز می داد تو و خودش را 

کشت تا بفهمد کدام بهتر است.
چیکو با تکبر لپش را باد کرد و پوف کرد.

در ط���رف دیگر ت���االر ورودی، ِله ِله موزینا هم تالش 
ناامیدکننده ای کرده بود که ظاهرش تروتمیز باش���د. 
ِله ِله، پسر نگهبان س���اختمان، که همیشه ی خدا مثل 
زامبی ها بود، حاال جوری بود که انگار برق سه فاز گرفته 

بودش. چیکو که با سردرگمی نگاهش می کرد، پرسید: 
»می شه بگی این چیه؟«

ِله ِله ک���ه خطر خفگی با آن نوار پارچ���ه ای کهنه را به 
جان خریده بود، با س���ردی جواب داد: »چی می خوای 

باشه؟ کراواته دیگه!«
چیکو ج���واب داد: »کراواته؟ من فکر کردم یک ماره 

که یک کامیوِن ُپر از بار ِلِهش کرده!«
ِله ِل���ه محلش نگذاش���ت و کراواتش را ک���ه به رنگ 
نامعلوم���ی درآمده ب���ود، پیچی���د دور گردنش. بعد هم 
به اعتراض گفت: »محض اطالع باید بگم این کراواتیه 

که عمو جپوم واسه عروسی ش زده بوده.«
چیک���و گفت: »عمو جپو؟ همونی که یک هفته بعد از 

عروسی ش غیبش زد؟«
همان موقع ایوو َمِنت���ا از دم در فریاد زد: »روز به خیر 

خانم َومپونی!«
و هر س���ه مثل سربازها صاف ایس���تادند. چیکو هم 
که تا آن موقع آرام و مؤدب بود، یکهو س���ردش ش���د و 
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حس کرد بعض���ی از عضالتش غژغژ صدا می کنند. به 
لط���ف دخالِت به موقع ایوو َمِنت���ا، دِر گنده ی ورودی تا 
ته باز ش���ده بود. از الی در، در هاله ای از نور، س���اکن 
جدید ساختمان پیدایش شد: خانم َومپونی. هیچ کدام 
از آن ها اسم کوچکش را نمی دانستند، چون از طبقه ی 
همکف تا اتاق زیرش���یروانِی فرمانده پرچیواتزی، همه 
خانم َومپونی صدایش می کردند. او بازیگر سینما بود.  

خانم باوقاری با موهای بلند قرمز.
 قد بلند بود، شیک پوش بود، چشم های سبز داشت 
و دندان هایش آن قدر از سفیدی برق می زد که نمی شد 

بدون عینک آفتابی نگاهشان کرد.
ب���رای همی���ن، حت���ی چیکو ه���م خیلی م���ؤدب مثل 
بچه مدرس���ه ای ها یا سرباز ها کنار در جفت پا ایستاد و 
هیچی نگفت. چیکو، ایوو و ِله ِله می خواستند هرجوری 
ک���ه ش���ده از آن بازیگر مش���هور، خان���م َومپونی امضا 
بگیرند.خانم َومپونی رو به ایوو که از پشِت در غول پیکر 

سر درآورد، گفت: »ممنووون!«

ای���وو با آخرین زورش نفس���ش را نگه داش���ته بود و 
ج���ان می َکند در را باز کند، ولی بازنگه داش���تن آن در، 
کار حض���رت فیل ب���ود. راس���تش در از جنس چوب و 
وحش���تناک بزرگ بود. نگهبان ساختمان، آقای موزینا، 
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می گفت آخرین بار چهل سال پیش وقتی قرار بود یکی 
از عموهای ثروتمندش به آنج���ا بیاید، روغن کاری اش 
کرده. از این ها گذش���ته، ایوو آن روز عصر حمام کرده 
بود و عطری که ب���وی کاج می داد، روی خودش خالی 
ک���رده بود و حاال که به خاطر بازنگه داش���تِن در عرقش 
س���رازیر ش���ده بود، ت���االر ورودی را ب���وی جنگل های 

باران خورده ی پاییزی برداشته بود.
چیکو نگاهش را به ِله ِله برگرداند. ِله ِله مثل س���نگ 
س���ر جایش خش���ک ش���ده بود و با همه ی تالش���ی که 
ب���رای رام کردن ک���راوات کرده بود، ک���راوات همچنان 

َلق می خورد و کام���اًل کج بود و روی 
بازویش افتاده بود. چیکو با خودش 
فک���ر کرد که اگر یک چکش به س���ر 

ِله ِله بزند، هزار تکه می شود.
ولی هر چق���در ِله ِل���ه موزینا مثل 
مجس���مه بی حرک���ت بود، ای���وو َمِنتا 
مثل کانگورویی که چهل لیوان قهوه 

خورده باال و پایین می پرید. تا همس���ایه ی جدید از در 
رد شد، در را ول کرد و پرسید: »چه خبر خانم َومپونی؟ 

اوضاع روبه راهه؟ بازیگری شغل خوبیه؟«
چیکو نگاهی به ایوو کرد و با چش���م تعقیبش کرد. از 
ِکی تا حاال آن قدر س���رحال و ُپرانرژی شده بود؟ او که 
عصرانه اش را با ماش���ین کنترلی از مادرش می گرفت 
تا الزم نباش���د از روی مبل بلند شود! به هرحال چیکو 
چرخی���د و ندید که پش���ِت س���ِر خانم َومپون���ِی بازیگر، 
خانم بالدوتزی دارد می آید. دوس���ت مامان بزرگ که 
چون دیده بود در باز اس���ت، امیدوارانه به قدم هایش 
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سرعت داده بود و پیشاپیش شروع کرده بود به گفتِن 
اینکه: »آه، متشکر...«

ولی متأسفانه دِر ساختمان صاف توی دماغش بسته 
شد.

دوبس!
بالفاصله بعدش از بی���رون صدای زیری آمد، بدون 
شک خانم بالدوتزی با کیسه های خریدش پرت شده 
بود روی پیاده رو. آن سه نفر توجهی نکردند، ولی نه از 
روی بدجنسی. همه ی حواسشان پیش آن امضایی بود 
که می خواستند از آن بازیگر بگیرند، برای همین متوجه 
هیچ چیز نشدند. مثالً ایوو َمِنتا مثل یک گربه ی ملوس 

پشت سرش راه افتاده بود.
� می تونم خریدهاتون رو بیارم؟

� نه پسر کوچولو. چیزی نیست!
� لطفاً!

خانم َومپونی دس���تش را باال آورد و گفت: »ولی من 
خریدی ندارم.«

تنه���ا چی���زی ک���ه همراهش ب���ود یک کی���ف کوچک 
پوست ماری بود و یک قالده ی سیاه به طول کم وبیش 
یک متر که به گردن یک س���گ واقعی بس���ته بودش. 
یک چ���ی واوای بس���یار کوچولو با چش���م های هیوالیِی 
ازحدقه بی���رون زده و پاهای کوتاه که ب���ا ریتم تند روی 
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کف براق بیروِن س���اختمان تیک تیک می کرد. اسمش 
زیک���ی بود، س���گ خانم بازیگر یا آن طور ک���ه خوِد خانم 
َومپونی یک بار گفته بود، تنها دوست واقعی اش. چیکو 

با نارضایتی نگاهش کرد. 
بدون شک زش���ت ترین چهارپایی بود که توی تمام 
زندگ���ی اش دیده بود، کنار پاهای خانِم بازیگر بیش���تر 
ش���بیه یک موش تپل بود تا یک س���گ کوچک. چیکو، 
همان ط���ور که گفته ش���د، خیلی از حیوان ها خوش���ش 
نمی آمد و بعد از اینکه چند باری خطر کرد و روی صندلی 
پَِنتون���ه، گربه ی مامان بزرگ و بابابزرگ، نشس���ت، به 
حیوان های خانگی بیش���تر از بقیه ی حیوان ها بی اعتماد 

بود.
ولی ایوو َمِنتا همچنان دنبال خانِم بازیگر راه می رفت 

تا هر جور شده از او امضا بگیرد.
� دکمه ی آسانسور رو بزنم؟

� الزم نیست ایوو...
چیکو با خودش فکر کرد که: »بهش گفت ایوو!«

پس خانِم بازیگر اسمش را بلد بود!
ایوو شاد و شنگول گفت: »لطفاً!«

ولی بعد ِله ِله نفس���ی کش���ید و با یک حرکت پنهانی 
ُسرید سمت آسانسور و دکمه ی قرمز را زد.

خانِم بازیگر همان طور که زیکی را روی کف مرمری 
می کشید، گفت: »وای پسر کوچولو! ممنون!«

و بازوی���ش را ت���وی ه���وا ت���کان داد و دس���ت ُپ���ر از 
انگشترش را پایین آورد و برای ِله ِله دست تکان داد. 
ِله ِله آب دهانش را قورت داد و با صدای آرامی که انگار 
از ته چاه درمی آمد، گفت: »می شه یک امضا ...« ولی 
حرفش را نا  تمام گذاشت. خانِم بازیگر حواسش نبود. 
ایوو و ِله ِله که هردویشان خشکشان زده بود، مثل دو 
تا مجس���مه که تعادلش���ان به هم خورده، افتادند روی 
همدیگر. وقتی خانم َومپونی سوار آسانسور شد، وقت 
آن بود که دوتایی مسابقه بگذارند که ببینند کدامشان 
می تواند بیش���تر از زیکی که طوری ِخرِخر می کرد انگار 

می خواهد گازشان بگیرد، تعریف کند.



موعه ی ��
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