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برای همسرم رامین
و دلگرمی و حمایت
ز. 





ر سعی کرد آرام باشد.  بئاتریس زین
خواهرش، کیت، اصرار داشـت که اتوبو سـواری درسـت به همان 
اندازه ی همیشه طول کشیده، اما امروز انگار یک قرن طول کشیده بود. 
ر شـد مدرسـه ی  اند و منت بئاتریـس صورتـ را به شیشـه چسـ
ینـد. وقتی اتوبـو از روی دسـت اندازها  ابتدایـِی ویلیـام چارلـز را ب
ـر و ذکر بئاتریـس راز توی کولـه اش بود و خیلی  می پریـد، همـه ی ف

هیجان داشت که می خواست آن را به لنی نشان بدهد. 

1
ب ا او

ـر و ذکر بئاتریـس راز توی کولـه اش بود و خیلی  می پریـد، همـه ی ف
هیجان داشت که می خواست آن را به لنی نشان بدهد. 
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ود،  لِنی سنتوز برای او فق یک دوست ن
ه بهترین دوسـت بود؛ همزاد و شـری  بل

اری.  توی خراب
او یک پای دیگر عملیات کله پا هم به حساب می آمد. 

دومیـن هفتـه ی ک سـوم بود و با این کـه آغاز عملیات 
م شـده بود، نقشـه ی  کله پـا، هفتـه ی پی به طور رسـمی اع

ِسری شان تازه این هفته شروع می شد. 
خره فس فسی کرد و  توی پارکین ایستاد،  وقتی اتوبو با

بئاتریس اولین کسی بود که از جا بلند شد.
، با زور و فشار از راهرو رفت پایین  کوله اش را انداخت پشت

شت.  حگاهی گ و باعجله از وس شلو پلوغی ص
ر بود.  لنی ق از او سر قرار منت

ان داد و  ی شـاخه های درخت پربر افرا تند تند دسـت ت از با
 » ن می بیندت گفت: »زود باش زود باش ا
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ی شـاخه ها بیرون آورد و بئاتریس را کشـید به  دسـت را از 
جای امنی. 

» بئاتریس پ پ کرد: »داریم زا سیاه کی رو چوب می زنیم
. همون که دِم دره.« لنی لب زد: »ِو

» »و کارِور
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لنی گفت: »یه دونه و که بیشتر نداریم.«
بئاتریس از و کارور فق دو چیز می دانست: این که توی جی 
همیشه یک عالمه لوازم نقاشی داشت و این که همه ی زن تفری ها، 

ال سن می گشت.  گوشه ی محوطه ی بازی، زمین را می کند و دن
ین، هر روز اون جا می ایسـته، در  لنـی آهی کشـید: »قیافـه ش رو ب
رو نگـه مـی داره و هی کـس نگاه هم نمی کنه. یـه طوری ازش رد 

می شن و می رن انگار نه انگار اون جاست.«
الی نداشـته  لنـی دسـت کرد تـوی کوله اش و گفت: »امیدوارم اشـ

ا درست کردم.« له  باشه، ولی براش یه 
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از توی کوله اش جایزه ای درآورد. 
» بئاتریس گفت: »وای. چه قدر حرفه ای شده

لنی جواب داد: »با شابلون های جدیدم درست کردم.« عین را 
صـا کرد، به در خیره شـد و گفت: »می دونـم جایزه ی بعدی قرار بود 

» زم داشته باشه چی ی باشه، اما اگر و بیشتر  مال کلو
خند گنده روی صورت بئاتریس نشست.  یک ل

»کـی گفتـه بایـد خودمـون رو محـدود کنیـم این هفتـه می تونیم 
» یه عالمه آدم رو شاد کنیم
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بئاتریس کیف را باز کرد و راز غافلگیر کننده اش را به لنی نشان داد. 

» لنی گفت: »وای
» بئاتریس خندید و گفت: »می دونم

لنی با انگشت هایی که از هیجان می لرزیدند، دسته ی تقدیرنامه ها را 
ها را زیر و رو کرد، بعد چینی به ابروهای انداخت  ور زد. یک بار کاغ

و دوباره ور زد. 
» ینم، همه شون سفیدن ر کن ب گفت: »ص

هو بیشتر شد.  هیجان بئاتریس ی
ر اسم  ده تا برگه، همه عین هم بودند: تانخورده، سفید و منت
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گفت: »سفید بودنشون خیلی طول نمی کشه.«
، در آفتاب پیاده رو  ه مدرسـه ای  به ص پایین پایشـان، یک عالمه ب
سـی ها، حتی  ه ها، مهدکودکی ها، هم راه می رفتند، دوسـت ها و غری

ک پنجمی ها. 
ری به سرت  ها را به بئاتریس پس داد و گفت: »ف لنی دسته ی کاغ

» زده
ی دوتایی... بئاتریس نیشخندی زد که یعنی: ی

خندی زد و گفت: »می دونستم.« همین طور که  لنی هم در جواب، ل
بئاتریـس بقیـه ی کله پاها را جم وجور می کرد، لنی انگشـت را روی 
جایزه ی و کشـید. بعد گفت: »دسـت کم دقی می  دونیم امروز کی 

قراره جایزه ای رو بگیره که من درست کردم.«
همان موق بود که زن اول خورد. 

با شـماره ی سـه، اول زی کیفشان را کشـیدند، بعد زی دهانشان 
را و بعد از روی درخت پریدند پایین. با هم از روی چمن ها رد شـدند 
و وقتی تندی می چپیدند توی مدرسـه، دوسـتانه برای و کارور سر 

ان دادند.  ت
ود.  بئاتریس بس که شو وذو داشت، روی پا بند ن

قـرار بـود هفتـه ی دوم عملیات کله پـا حتی از هفتـه ی اول هم بهتر 
پی برود. 



بئاتریـس ورجه وورجه کنـان به طـر ک 3ب می رفت. کوله اش 
ِت خوب بود و لنی را کنارش داشت. این هفته، هی چیز  پر از احتما

نمی توانست جلوی عملیات کله پا را بگیرد. 
» ا ی ید: »و صدای بلندی توی راهرو پی

ـ زنـ سـاعت بلند شـد: »دویدن  صـدای گوشـخراش سـوت، م
نداریم اص و ابدا.«

فق صدای یک نفر این جوری بود. 
همان کسـی که همیشـه یک سـوت 

یده بود.  م مار، دور گردن پی

٢
  خ ب

نداریم اص و ابدا.«
فق صدای یک نفر این جوری بود. 
همان کسـی که همیشـه یک سـوت 

یده بود.  م مار، دور گردن پی
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، معلـم ک سـوم بئاتریـس، دست به سـینه دم در  خانـم تمـر
انی می داد. زل زده بود به بئاتریس و لنی. همه ی کله های  ک نگه

توی راهرو هم به طر این دوتا برگشت. 
بئاتریس به پاهای خودش، بعد هم به پاهای لنی نگاهی کرد.

راست آن ها فق داشتند ورجه وورجه می کردند. 
اشتن  ی ن نزدیک که شدند خانم تمر گفت: »دخترها، قانون رو ال
نت و آت سـوزوندن  که.« سـوت توی دسـت بر می زد. »شـی
زمه یادآوری کنم  نداریم. سـر و ته شـدن و مسـخره بازی هم نداریم. 

» ار بگیرین، از زن تفری محرومتون می کنم که اگه سه بار اخ
ان داد.  بئاتریـس سـرش را تـ

زم نداشت.  یادآوری 
اگر جایزه ای برای سخت گیرترین 
اِیِولیـن  داشـت،  وجـود  دنیـا  آدم 
تمـر بـدون شـک آن جایـزه را 
ود که جایزه  می بـرد و هی بعیـد ن
ارد گوشـه ی میز تحریرش و  را بگـ

دم به دقیقه برق بیندازد. 

اگر جایزه ای برای سخت گیرترین 
اِیِولیـن  داشـت،  وجـود  دنیـا  آدم 
تمـر بـدون شـک آن جایـزه را 
ود که جایزه  می بـرد و هی بعیـد ن
ارد گوشـه ی میز تحریرش و  را بگـ



خنـدی روی  انـد. ل بئاتریـس بنـد کولـه اش را دور انگشـت پی
لب های جا خوش کرد. 

خانـم تمـر از کوره در رفت، ابروهای را توی هم کشـید و گفت: 
» »حر بامزه ای زدم بئاتریس

اشـت روی دهان و گفت: »نه من وقتی  بئاتریس دسـت را گ
رب می شم خنده م می گیره...« م

ر خیلی خوبی به سرم می زنه و توی دل گفت: یا وقت هایی که ف
لنی دست بئاتریس را گرفت و ق از این که بتواند چیز دیگری بگوید 
او را به طر در کشید. حا که پشت به معلم بود، دوباره رفت توی 
حس وحال عملیات سری. از همین حا می توانست اسم خانم تمر 

یی درشت و برا نوشته شده بود.  را تصور کند که با حرو ط

روی  از  و  زد  ـی  جی لوِولیـن  ـی  شـدند، کلو وارد ک  وقتـی 
ان داد و  ِ گوش گربـه ای اش را توی هوا تـ . ِتـ صندلـی اش پریـد بـا

» ین پروتی چی آورده گفت: »لنی ب
ـی و لنـی همسـایه ی دیـوار به دیـوار بودنـد. خانـواده ی لوِولین   کلو
اب کشـی  تابسـتان، درسـت ق از شـروع مدرسـه ها، به این محله اس
ی به مدرسـه ی ابتدایی ویلیام  کـرده بودنـد. تازه یک هفتـه بود که کلو
چارلـز آمده بود، اما درسـت م اتوبو سـواری امـروز که خیلی طول 
شت.  ی به این مدرسه هم یک قرن می گ کشیده بود، انگار از آمدن کلو

ان داد.  پروتی از آن طر ک دست ت
م کردند.  ِگِریس و ایوا میومیوکنان س

ی موهایشان بیرون زده بود.  چند جفت گوش   نو تیز از 
رد  ا عروسک های خواهرم دست ه ی ل پروتی توضی داد: »به جع

» زدم. میوحشر نیست
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روی  از  و  زد  ـی  جی لوِولیـن  ـی  شـدند، کلو وارد ک  وقتـی 
ان داد و  ِ گوش گربـه ای اش را توی هوا تـ . ِتـ صندلـی اش پریـد بـا

» ین پروتی چی آورده گفت: »لنی ب
ـی و لنـی همسـایه ی دیـوار به دیـوار بودنـد. خانـواده ی لوِولین   کلو
اب کشـی  تابسـتان، درسـت ق از شـروع مدرسـه ها، به این محله اس
ی به مدرسـه ی ابتدایی ویلیام  کـرده بودنـد. تازه یک هفتـه بود که کلو
چارلـز آمده بود، اما درسـت م اتوبو سـواری امـروز که خیلی طول 
شت.  ی به این مدرسه هم یک قرن می گ کشیده بود، انگار از آمدن کلو

ان داد.  پروتی از آن طر ک دست ت
م کردند.  ِگِریس و ایوا میومیوکنان س

ی موهایشان بیرون زده بود.  چند جفت گوش   نو تیز از 
رد  ا عروسک های خواهرم دست ه ی ل پروتی توضی داد: »به جع

» زدم. میوحشر نیست
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ی گفت: »تازه، مامان من هم گوشی  دکتری های قدیمی ش رو  کلو
ـی از  گوشـی های اضافـه را دور گردن لنـی انداخت و به  بهـم داده.« ی

خند زد.  نتیجه ی کارش ل
لنی گفـت: »خیلی باحاله.« 
گوشـ  تـوی  را  گوشـی ها 
اشت و امتحان کرد. بعد  گ
ی  ن راست راست گفت: »انگار ا

دامپزشک  هستیم.«
ـی  پیـ کـه کلو هفتـه ی 
درمانـگاه   ، تفریـ زنـ  موقـ 
انداخـت،  راه  را  ی اش  دامپزشـ
ی  ر می کرد همه، ی بئاتریس ف
دو روزه حوصله شان از این بازی 

سر می رود. 
زنـ  هـر  ـس،  برع امـا 
ه هـای بیشـتری پشـت زمین بازی پیدایشـان می شـد که  ، ب تفریـ
چهاردسـت وپا وا وا می کردنـد و زوزه می کشـیدند و می رفتنـد تـا 

معاینه شوند. 
حا هم که ت های گوش گربه ای داشتند. 

ودند و کار می کردند.  ی ن و گوشی هایی که ال
» ی روی شانه ی بئاتریس زد: »گوش گربه ای می خوای بئاتریس کلو

دامپزشک  هستیم.

درمانـگاه   ، تفریـ زنـ  موقـ 
انداخـت،  راه  را  ی اش  دامپزشـ
ی  ر می کرد همه، ی بئاتریس ف
دو روزه حوصله شان از این بازی 
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ن نه.« بئاتریس گفت: »ا
ـه نمی توانسـت بـه درمانگاه  آن لح

ر کند.  ی ف دامپزش
بئاتریس جاسو بود و مأموریت داشت. 

باید تمرکز می کرد. 
ک 3ب را سروصداهای حوا پرت کن برداشته بود. 
س را با سخت گیری تمام اداره می کرد، خانم تمر ک

اما چند دقیقه ی اوِل روز یک آشفته بازار درست وحسابی بود. گردبادی 
ال ها و مشـ های دقیقـه  نـودی و  سـور، ناهـار، سـ از کوله پشـتی، ک

ماجراهای آخر هفته توی ک راه می افتاد. 
دیگر بهتر از این نمی شد. 

اشـی نمی فهمی؛ خیلی از عملیات های فو سـری  اگر جاسـو ن
اصـ نیـازی به مخفـی کاری ندارند، بیشترشـان جلوی چشـم همه و 

وقتی اتفا می افتند که بقیه دارند زندگی عادی شان را می کنند. 
شلو پلوغی، دوست صمیمِی یک جاسو است. 

ن نه.« بئاتریس گفت: »ا
ـه نمی توانسـت بـه درمانگاه  آن لح

ر کند.  ی ف دامپزش
بئاتریس جاسو بود و مأموریت داشت. 

باید تمرکز می کرد. 
ب را سروصداهای حوا پرت کن برداشته بود. 



ـی دوسـت صمیمـی بئاتریـس ضربـان قلب چنـد گربه ی  تـا آن ی
مشـتا را بررسـی می کـرد، بئاتریـس از فرصت اسـتفاده کـرد. لنی و 

گوشی دکتری تازه اش را دور زد و سری رفت به طر میزش. 
وقت کم بـود، برای همین 
بئاتریـس سـری وارد عمـ 

شد. 
جایـزه ای از تـوی 

کولـه اش بیـرون آورد، 
ال  توی جامدادی اش دن
را  آن  و  ماژیـک گشـت 
توی دسـت چپ گرفت 
که دست خ مشخ 
نشـود و زود جاهای خالی 

را با حرو درخشان پر کرد. 

ال  توی جامدادی اش دن
را  آن  و  ماژیـک گشـت 
توی دسـت چپ گرفت 
که دست خ مشخ 
نشـود و زود جاهای خالی 

را با حرو درخشان پر کرد. 




