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انه ای است که در آن بزر شدم.  این 
ی به اسـم کسـترو ولـــی1 قـرار دارد که  ی از تپه های شـهر کوچ بـاالی ی

ودتان ببینید.  شهری واقعی است. می توانید 
لی بود.  انه ی من واقعا همین ش

من و مادرم در آن زندگی می کردیم.

1- Castro alley
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ودمـان دو نفـر بودیـم، کارهـای زیـادی داشـتم: ظر هـا را  چـون فقـ 
ـودم ناهـار آماده می کـردم، شـام می پختـم، لباس ها را  می شسـتم، بـرای 
رگوش هایمان  می شستم، گردگیری می کردم، جاروبرقی می کشیدم و النه ی 

را تمیز می کردم. 
رگوش داشتیم.( واستم، اما  )من س می 

جواب دادن به تلفن هم وظیفه ی من بود. با این که هی وقت کسی با من 
کار نداشت، دوست داشتم به تلفن جواب بدهم. 

ودم کار داشت.  یک روز بعدازظهر تلفن زن زد، این بار با 
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ه ی انگلستان بود.  مل

» گفتم: »الو
» م. می شه با مک1 صحبت کنم گفت: »س

ودم هستم.« گفتم: »
ام بدی.« وام کاری برام ان ه ی انگلستانم. می  گفت: »مک، من مل

گفتم: »چشم«
ام بدهید، بهتر اسـت قب  واهد کاری برایش ان وقتی کسـی از شـما می 

از این که قبول کنید، بپرسید کارش چیست. 
ه حر نزده بودم.  اما من تا حاال با یک مل

برای همین گفتم چشم. 

1- Mac



14  مک، مأمور مخفی

ارم. دیشب، یه  وام یه راز رو با تو در میون ب ه گفت: »بسیار عالی. می  مل
» نتی رو به سرقت برد نفر جواهرات سل

» گفتم: »نه
ـوام اینه: باید جواهر گمشـده رو  ـه گفـت: »چـرا کاری کـه از تو می  مل

پیدا کنی و به من برگردونی.«
» دا گفتم: »وای 
ه گفت: »بله.« مل

ان انگیز بود.  یلی هی
ال داشتم.  اما یک س
ال دارم.« گفتم: »یه س

ال کوتاهی باشه.« ه گفت: »امیدوارم س مل
» »چرا من
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الت احمقانه ست.« ه ی انگلستان آهی کشید. »س مل
ال احمقانه وجود نداره.« »معلممون می گه س

م  ـم کـرد. )حتی از پشـت تلفـن هم معلـوم بود ا ـه ی انگلسـتان ا مل
کرده است.(



تماس تلفنی  15

الت احمقانه ست.« ه ی انگلستان آهی کشید. »س مل
ال احمقانه وجود نداره.« »معلممون می گه س

م  ـم کـرد. )حتی از پشـت تلفـن هم معلـوم بود ا ـه ی انگلسـتان ا مل
کرده است.(

تماس تلفنی  15

الت احمقانه ست.« ه ی انگلستان آهی کشید. »س مل
ال احمقانه وجود نداره.« »معلممون می گه س

م  ـم کـرد. )حتی از پشـت تلفـن هم معلـوم بود ا ـه ی انگلسـتان ا مل
کرده است.(



16  مک، مأمور مخفی

ایی  ایی می گن. اما من که یـه معلم آمری »ایـن رو فقـ معلم هـای آمری
ه ی انگلستان.« ه هستم، مل نیستم. من مل

گفتم: »آها باشـه. اما واقعا چرا من من یه بچه م و حتی توی انگلسـتان 
هم زندگی نمی کنم.«

کسترو ولی در کالیفرنیا1 قرار دارد. اگر تحقی کرده بودید، می دانستید

سـت هسـتی. همه ی  ـه گفـت: »مک، تـو باهوش تریـن دانش آموز ک مل
ت.« نمره هات بیست هستن، البته به جز نمره ی 

گفتم: »سعی می کنم بهترش کنم.«

1- Cali ornia

16  مک، مأمور مخفی

ایی  ایی می گن. اما من که یـه معلم آمری »ایـن رو فقـ معلم هـای آمری
ه ی انگلستان.« ه هستم، مل نیستم. من مل

»گفتم: »گفتم: »آها باشـه. اما واقعا چرا من من یه بچه م و حتی توی انگلسـتان 
هم زندگی نمی کنم.«

کسترو ولی در کالیفرنیا1 قرار دارد. اگر تحقی کرده بودید، می دانستید

سـت هسـتی. همه ی  ـه گفـت: »مک، تـو باهوش تریـن دانش آموز ک ـه گفـت: »مل »مل
ت.« نمره هات بیست هستن، البته به جز نمره ی 

گفتم: »سعی می کنم بهترش کنم.«

1- Cali ornia



تماس تلفنی  17

»پ به تواف رسیدیم. با پرواز بعدی به لندن می آی.«
ه فردا مدرسه دارم.« »ولی آ

ه گفت: »براشون نامه می نویسم.« مل
گفتم: »ولی مامانم نگرانم می شه.«

دا نگهدار.« ه گفت: »یه نامه ی دیگه هم می نویسم.  مل
ق کرد. 
در زدند. 

در را که باز کردم، کسی آن جا نبود. 
اما یک پاکت نامه روی پادری مان بود. 
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بازش کردم، چون من مک بارنت بودم. 
)هنوز هم هستم.(

توی پاکت، یک بلیت هواپیما و مقداری پول انگلیسی1 بود. 

ن نبودم، چون من انگلیسی نبودم.  م ر پول زیادی می آمد. البته م به  ن
)هنوز هم نیستم.(

رفتم طبقه ی باال و چمدانم را بستم. 
م جاسوس های ماهر، بارم سبک بود. 

اشتم روی تختم.  چند تا چیز گ

) ound( 1- پوند
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کنسول بازی گیم بوی1. 
سه تا کتاب. 

 . مسوا
ه.  ک

تی شرت. 
سویی شرت. 

1- a e Boy
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و: 

راستش، تنها شلوار جینم بود. 
رید. بیشـتر بچه های مدرسه  ی برایم می  مادرم اول هر سـال تحصیلی ی
کلی شلوار جین داشتند، اما وقتی این را به مادرم می گفتم، ناراحت می شد. 
می گفـت: »بـه همینی کـه داری راضی باش توی روسـیه، شـلوار جین 

قدغنه.« ک 
» »قدغنه

»یعنی غیرقانونی.«
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