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مقدمة مترجم

از  است  پر  آن  جلد  هر  که  چندجلدی  است  مجموعه داستانی  پرستار«  »بزی 
ماجراهایی خواندنی برای کودکان و البته بزرگساالن. آن قدر زیبا و جذاب روایت 
شده که به نظرم خواننده را یک نفس تا انتهای کتاب می کشاند و گمان نمی کنم 

وقتی کسی شروع به خواندن کتاب کند, بتواند لحظه ای آن را زمین بگذارد.
ترغیب  مجموعه  این  جلدهای  همة  ترجمة  به  مرا  چیز  هر  از  بیش  آنچه 
کرده باریک بینی و اندیشه ورزی نویسنده بوده است. داستان ها, در عین حال که 
پر از موقعیت های خنده دار, شیطنت آمیز و طنز هستند, به موضوع ها و مفاهیمی 

می پردازند که  توجه خواننده را جلب می کند و او را در فکر فرومی برد.
اما الزم می دانم نکته ای را با شما خوانندگان عزیز در میان بگذارم. از آن جا که 
عنوان انگلیسی کتاب تناسب چندانی با عرف جامعه و فرهنگ بومی ما نداشت, 
نام  مجموعه را تغییر دادم و در متن نیز تالش کردم, به منظور نزدیک تر شدن به 
ذائقة فرهنگی مان, برای بعضی رفتارها و عبارات معادلی بومی انتخاب کنم. اما در 
باقی متن تمام تالشم را برای وفادار ماندن به متن کرده ام. در ضمن, الزم است 
تأکید کنم که شخصیت اصلی داستان تخیلی و نه واقعی است و کارهایش برای 
خنداندن و سرگرم کردن خواننده است و انجام دادنشان حتمًا خطرناک؛ همین طور 
برنامة غذایی اش, که بیشتر شامل شکالت و کیک شکالتی است, مناسب بچه های 
عزیز نیست. البته بچه ها می توانند شکالت و کیک بخورند, اما نه خیلی زیاد تا 
همیشه سالم و سالمت باشند. امیدوارم خواننده های عزیز از خواندن این مجموعه 

لذت ببرند.
 معصومهرستمزاد
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استخدام 
           پرستار بچه

اطالعات بیشتر توی خانه 

جدید  پرستاری  باید  گرین  آقای 
هفته ای  چهار  تو  می کرد.  پیدا  بچه هایش  برای 

که از رفتن آخرین پرستار می گذشت مجبور بود با 
بچه ها حرف بزند، غذایشان را آماده و خودش از آن ها 

پرستاری کند، اما دیگر نمی توانست. او کارمند یک دفتر 
حقوقی بود و به آدم های پولدار کمک می کرد مالیات ندهند، 

پس نمی شد از او انتظار داشت از بچه ها هم مراقبت کند.
آن جا  چون  کند  مراقبت  آن ها  از  نمی توانست  هم  گرین  خانم 
اما بچه ها  قایق سواری مرده،  او در حادثة  آقای گرین می گفت  نبود. 
باور نمی کردند مادرشان مرده باشد. بله، مراسم خاکسپاری برگزار و 
آگهی درگذشت هم در روزنامه چاپ شد، اما آدم ها همیشه تو فیلم ها 
می میرند و دوباره با فیلمی دیگر برمی گردند. آن ها می دانستند پدرشان 
از مادرشان متنفر است و فکر می کردند به آن ها دروغ گفته، پس هنوز 

امیدوار بودند مادرشان برگردد.

1
ورود نمایشی بزِی 

پرستار
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آقای گرین سه فرزند داشت. ِدِرک، پسر بزرگ او، یازده ساله بود و 
جثه اش هم به پسری یازده ساله می خورد. پوستش یا آفتاب سوخته بود 
یا ِگلی، که به هر حال همیشه قهوه ای بود. موهای بلند و ژولیده داشت، 
اما هیچ وقت سلمانی نمی رفت، چون تنها دفعه ای که پدرش با او حرف 
زد سرش فریاد کشید و گفت: »برو موهایت را کوتاه کن، مثل آدم های 

شلخته شده ای!«
سامانتا بچة دوم و دختر بود. حتی از ِدِرک هم کمتر با پدرش حرف 
می زد. دختر خوب و زیبایی که اصاًل نق ونوق نمی کرد. ویژگی اصلی 
او این بود که همیشه دلش شور می زد. از حق نگذریم، خیلی چیزها 
برای نگرانی او وجود داشت. البته دخترهایی که مادرشان را در حادثة 

قایق سواری از دست داده اند، اگر دلشوره نداشته باشند، احمق اند.
فرزند سوم، مایکل، فقط هفت سالش بود، اما خیلی وقت ها بیشتر از 
خواهر و برادرش اعتماد به نفس داشت. اصاًل مادرش را به یاد نمی آورد، پس 
نداشتن مادر ناراحت یا نگرانش نمی کرد. ِدِرک و سامانتا یکسره باید با آقای 
گرین بحث می کردند, و مایکل بدون مزاحمت به  کارهای خودش می رسید. 
کش رفتن خوراکی از آشپزخانه، نشستن کنار بوته های باغ و خوردن خوراکی 

بهترین سرگرمی های مایکل بودند و در نتیجه کمی چاقالو بود.
در کل، بچه ها مؤدب بودند و بیشتر کارهایشان را خودشان انجام 
می دانند، بنابراین مراقبت از آن ها برای هر کسی راحت بود. آقای گرین 
وجود  مشکلی  اما  می کرد،  پیدا  پرستار  بچه ها  برای  زود  خیلی  باید 
بلکه  بدهند،  مالیات  نباید  پولدار  آدم های  می گفت  نه تنها  او  داشت؛ 
نظرش این بود که خودش هم نباید پول خرج کند. وقتی می خواست 
دستمزد پرستار بچه را بدهد خسیس بازی درمی آورد. به نظر او دولت 
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باید دستمزد نگهداری از بچه ها را بدهد. دستمزد پرستار بچه هم باید 
از مالیات پرداخت شود, همان مالیاتی که موکل های پولدار او هیچ وقت 

نمی دادند. 
بدتر از آن این بود که آقای گرین از پول دادن بابت آگهِی نیاز به 
پرستار بچه واقعًا بدش می آمد. به نظر او خیلی آدم بی کار تو دنیا ریخته 
بود و پرستارها باید پاشنة دِر خانه اش را از جا درمی آوردند. شدیداً به 
پرستار احتیاج داشت اما هنوز پرستاری پیدا نکرده بود، چون باید توی 
روزنامه آگهی می داد و سر کیسه را شل می کرد. برای این که پول خرج 
نکند تابلویی سبزرنگ درست کرد و روی آن نوشت: استخدامپرستار
بچهــاطالعاتبیشترتویخانه و تابلو را روی تکه ای چوب محکم 
و در چمن حیاط جلویی فروکرد. سه هفته از گذاشتن تابلو گذشته بود 

بدون آن که کسی دِر خانه را بزند.
کم کم اوضاع خیلی بدتر از قبل شد. یکی از همسایه ها، که دیده بود 
مایکل زیر بوته ها نشسته و پیتزای یخ زده می خورد، به پلیس خبر داد 
و یک مددکار اجتماعی برای بررسی موضوع سراغ بچه ها آمد. مددکار 
بعد برای دیدن آقای گرین با او قرار گذاشت )چون وقتی به خانة آقای 
گرین رفت او سر کار بود( و تهدیدش کرد. خانم مددکار به آقای گرین 
گفت که اگر نتواند ده تا دوازده ساعت دیگر به وضع بچه ها سر و سامان 

بدهد، دولت بچه ها را از او می گیرد و از آن ها مراقبت می کند.
اتفاقًا آقای گرین خیلی دوست داشت بچه ها را از او بگیرند، زیرا 
آن وقت دیگر الزم نبود برود خانه. می توانست همیشه توی دفتر کارش 
بماند و بدون این که ثانیه ای به بچه هایش فکر کند با خوشحالی قوانین 
مالیاتی را بخواند. اما می دانست اگر دولت بچه ها را بگیرد، خیلی بد 
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می شود. )مردم مثل قبل به چشم وکیل مالیاتی به او نگاه نمی کردند، 
چون به غرق شدن همسرش و تنهایی بچه هایش اهمیت نمی داد.( و با 

چاپ شدن این موضوع در روزنامه ها شغلش به خطر می افتاد. 
داستان از همین جا شروع شد: آقای گرین، که دیگر امیدی به پیدا 
کردن پرستار بچه نداشت و پول خرج کردن هم برایش خیلی سخت 
بود، باالخره تصمیم گرفت توی روزنامه آگهی بدهد، اما همان موقع 

یک نفر محکم در زد و این افکار دردناک به پایان رسید.
هوا تاریک و طوفانی بود. باران تندی می بارید. وقتی آقای گرین در 
را باز کرد، نور چراغ خیابان چشم هایش را زد، بنابراین نتوانست کسی 
را که جلوی در ایستاده خوب ببیند. اما از ظاهر او متوجه شد پیراهن 
زنانه پوشیده، پس معلوم بود یک خانم جلوی در ایستاده و حتمًا برای 
پرستاری از بچه ها آمده. آقای گرین خیالش راحت شد. با دست اشاره 

کرد و گفت: »بفرمایید تو. بفرمایید تو.«
وقتی پرستار جدید پایش را توی خانه گذاشت، آقای گرین او را 
برای اولین بار زیر نور خانه خوب دید. پرستار پیراهن آبی ساده ای با 
کمر آزاد و کتی کوتاه و جلف به تن داشت. قدش فقط صد و بیست و دو 
سانتیمتر بود. اما آقای گرین با دیدن صورت هولناک او قد کوتاهش 
را فراموش کرد. او زن نبود، ُبز بود، از آن بز های معمولِی اهلی که در 

مزرعه ها هستند و گوشتشان را می خورند.
بزِی پرستار گفت: »عصر به خیر. بزِی پرستارم.«

آقای گرین گفت: » ها؟«
او توضیح داد: »برای شغل پرستارِی بچه آمده ام.«

»خب...« آقای گرین ِمن ِمن کرد. او دست دست می کرد تا کمی فکر 
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کند و سعی می کرد زود چاره ای پیدا کند: »خب، آم، خیلی خوب است. 
اما، آم... فکر نکنم خیلی به درد این کار بخورید. متوجهید؟«

بزِی پرستار گفت: »می توانم از همین حاال شروع کنم.«
آقای گرین گفت: »اُه.« نمی توانست این پیشنهاد خوب را نپذیرد.

بزِی پرستار گفت: »سابقة جنایی ندارم.«
اجتماعی  مددکار  بود  مطمئن  است.«  »خوب  گفت:  گرین  آقای 

راضی خواهد شد.
بزِی پرستار گفت: »اما دستمزدم باید درست پرداخت شود.«

آقای گرین بهانة خوبی برای استخدام نکردن بز پیدا کرد. حرف او 
را قطع کرد و گفت: »خب، مشکل همین جاست.«

بزِی پرستار جسورانه گفت: »ساعتی ده سنت می گیرم.«
آقای گرین تعجب کرد و بدون این که فکر کند گفت: »شما استخدام 
شدید!« با شنیدن قیمت فهمید که معاملة خوبی است و گفت: »بزِی پرستار، 
رک و راست بگویم، دوست ندارم یک بز از بچه هایم نگهداری کند. اما 

تا وقتی پرستاِر انساِن مناسب پیدا شود، اجازه می دهم این کار را بکنید.«
بزِی پرستار گفت: »خیلی خب، فکر کنم باالخره متوجه خواهید 
شد که پرستارهای انسان خیلی گران و با توجه به تجربیات من بسیار 
طمعکارند و بدون سابقة جنایی هم نیستند. اما مجبورم شرایط شما را 

قبول کنم چون بیرون باران می آید و چتر ندارم.«
بنابراین آقای گرین و بزِی پرستار با هم توافق کردند و دست دادند.
بعد آقای گرین سریع از خانه بیرون رفت و به دفتر کارش در شهر 
برگشت تا بتواند در آرامش قوانین مالیاتی را بخواند. او بزِی پرستار را 

با بچه ها تنها گذاشت تا با هم آشنا شوند.
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ِدِرک، سامانتا و مایکل با دهان های باز به بزِی پرستار خیره شده 
بودند. تا حاال نشده بود پدرشان برای آن ها پرستاِر بز انتخاب کند، حتی 

اگر خوب لباس پوشیده باشد.
»سالم، بچه ها، اسم من سارا بزی است و قرار است پرستار جدیدتان 

باشم.«
ِدِرک گفت: »من ِدِرک هستم.«

سامانتا گفت: »من سامانتا هستم.«
مایکل گفت: »من هم مایکلم.«

را  اسمتان  می کنم  را  تالشم  »تمام  داد:  قول  آن ها  به  پرستار  بزِی 
فراموش نکنم. ِدِرک، سامانتا و مایکل.«

بچه ها لحظاتی طوالنی به بزِی پرستار خیره شدند و او هم به بچه ها 
خیره شد. بعد گلویش را صاف کرد و پرسید: »خب، حاال قرار است 

چه اتفاقی بیفتد؟«
پرستار  یازده  با  به سنش  توجه  با  و  بود  باتجربه  که خیلی  ِدِرک 

سر و کله زده بود گفت: »حاال بگو از ما چه انتظاری داری؟«
بزِی پرستار گفت: »نمی دانستم به این زودی می توانم در آرامش و 

امنیت انتظاراتی داشته باشم! یک لحظه فرصت بدهید فکر کنم.«
چند ثانیه همان طور فکر کرد و بچه ها هم به او نگاه کردند.

بزِی پرستار اعالم کرد: »خیلی خب، من آماده ام. بچه ها الزم نیست 
چیزی به پدرتان بگویید، اما اعتراف می کنم تا حاال پرستار بچه نبوده ام. 
قباًل در سیرک بِز پرنده بودم و این تنها تجربة کارِی من است. با افتخار 
می گویم این کار را خیلی خوب انجام می دادم. و فکر نکنم پرستاری از 
بچه سخت تر از پرتاب شدن از تو لولة توپ باشد. پس تعجب نمی کنم 

اگر این کار را هم به خوبِی همان انجام دهم.«



15 ترتس پ ایزب بزِی پرستار 

بچه ها حیرت زده به بزِی پرستار نگاه کردند. نمی دانستند به چه فکر 
کنند! از این که او بز بود تعجب کرده بودند، اما بِز پرنده؟ بِز پرنده ای 
که چیزی دربارة پرستاری از بچه ها نمی دانست؟ آن ها خوشبخت ترین 

بچه های دنیا بودند.
ُبزِی پرستار افکار شاد آن ها را به هم ریخت و پرسید: »خب، من 

انتظاراتم را گفتم. حاال چی کار کنم؟«
بخواهد  آن ها  از  پدرشان  بود  ممکن  که  را  بچه ها همة چیزهایی 

مطرح کردند.
ِدِرک پیشنهاد داد: »خب، می توانی به ما بگویی اتاق هایمان را مرتب 

کنیم.«
سامانتا اضافه کرد: »یا به ما توصیه کنی حمام کنیم.«

مایکل گفت: »یا این که به ما بگویی دهنمان را ببندیم چون نمی دانیم 
چی به نفع ماست.«

بزِی پرستار گفت: »اُه، خب، اگر دوست دارید می توانید دهنتان را 
ببندید. اما من حاال می خواهم بروم آشپزخانه و همة کابینت ها را بگردم 
و چیزهایی را که شکر دارند پیدا کنم. بعد آن قدر بخورم که بترکم. اگر 

دوست دارید شما هم می توانید به من ملحق شوید.«
بچه ها هم دقیقًا همین کار را کردند.

آن ها خیلی زود عاشق پرستار جدیدشان شدند. او به آن ها اجازه 
می داد تا نیمه های شب بیدار بمانند و فیلم های خشن نگاه کنند. و اگر 
بقیة شب خواب ترسناک می دیدند پیش او می خوابیدند. نه تنها قبل 
و بعد از صبحانه شکالت می خوردند، بلکه می توانستند صبحانه هم 
شکالت بخورند. تا جایی که به آن ها مربوط می شد او بهترین پرستار 

دنیا بود. 
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تنها چیزی که آن ها را نگران می کرد تابلوی استخدام پرستار بچه در 
حیاط جلویی بود. پدرشان هنوز امید داشت که باالخره پرستار انسان 

برای بچه ها پیدا می کند.
بچه ها هم در وحشِت رسیدن چنین روزی به سر می بردند.



بزِی پرستار سر میز صبحانه نشسته بود و رمان عاشقانة 
نسبتًا ترسناکی می خواند. برای این که بچه ها ساکت باشند، 

مزخرف  داستان های  غذاخوری  میز  سر  می کرد  تشویق  را  آن ها 
که  کنند  ادعا  بزرگ ترها  است  ممکن  که  بود  دریافته  او  بخوانند. 
می خواهند ذهن بچه هایشان پاک و ساده باشد، اما برخالف حرفشان 
سکوت بچه ها را خیلی بیشتر دوست دارند. تازه رسیده بود به جاهای 
خوب کتاب )وجود یک قسمت و گاهی دو قسمت خوب در هر 
با سرفة  نکتة داستان عاشقانة هیجان انگیز است( که  بهترین  صفحه 
آقای گرین افکار پوچ از سرش پرید. سرفه سرفة آدم مریض نبود، 
بگوید،  آدم می خواهد چیزی  نشان می داد  بود که  آن سرفه هایی  از 
عالمت  برای  پرستار،  بزِی  بنابراین  کند.  شروع  چطور  نمی داند  اما 
گذاشتن صفحه، یک برش نان تست الی کتابش گذاشت و منتظر شد 

ببیند آقای گرین چه می گوید. 

2
بهترین روز زندگی بزِی 

پرستار

شـکـالت
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آقای گرین گفت: »بزِی پرستار، فکر کنم بچه ها از فردا دوباره باید 
بروند مدرسه.«

زرنگی  با  اما  نمی دانست،  مدرسه  دربارة  چیزی  پرستار  بزِی 
بی خبری اش را پنهان کرد و محتاطانه گفت: »بله.«

آقای گرین ادامه داد: »مسلمًا اونیفرم و وسایل جدید الزم دارند.«
بزِی پرستار دوباره متوجه شد اصاًل برای این موضوع آمادگی ندارد. 
چون بز بود هیچ وقت مدرسه نرفته بود، پس نمی دانست چطور باید 
برای مدرسه رفتن مجهز شد. فقط با گفتِن »همین طور است«، زیرکانه، 

آقای گرین را تشویق کرد اطالعات بیشتری به او بدهد.
معلوم بود آقای گرین قباًل به چیزهایی که می خواست بگوید خوب 
فکر کرده بود، چون بدون مقدمه و با دقت شروع کرد به حرف زدن. 
»خب، پانصد دالر به تو می دهم، خودت آن را بین بچه ها تقسیم کن. 
اگر بیشتر الزم بود، خبر بده.« و با گفتن این جمله پاکت سفیدی را از 

جیب کتش درآورد و روی میز گذاشت.
چشم های بچه ها روی پاکت خشک شده بود، چشم های بزِی پرستار 
هم همین طور. صحبت ها عجیب تر و عجیب تر می شد. او نمی خواست 
بی خبری اش فاش شود، اما این بی خبری کم کم داشت مضحک می شد. 
باید می فهمید چه اتفاقی دارد می افتد. در حالی که با سرش به پاکت 

اشاره می کرد مؤدبانه پرسید: »این چی است؟«
آقای گرین در حال بلند شدن گفت: »معلوم است، پول.« 

بزِی پرستار وانمود کرد خودش می داند و حرف او را تأیید کرد: 
»البته.« سرش را طوری تکان داد مثل این که برایش عادی بود آقای 
گرین پول را توی پاکت بگذارد، انگار دیدن پول تو روز روشن کار 

خیلی شرم آوری بود.
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آقای گرین گفت: »من امشب دیر می آیم خانه. خاطرجمع باشم که با 
بچه ها مشکلی نداری؟« او به بزِی پرستار حقوق می داد چون پرستار بچه 
بود، اما هنوز مطمئن نبود که او بخواهد این همه وقت با خانواده اش باشد. 
وقتی تمایل او را با گفتِن »اُه، بله« شنید خیالش راحت شد. یعنی می توانست 
در آرامش پشت میز کارش از شام خوردن لذت ببرد، و صورت حساِب 

زمانی را که تو دفترش شام می خورد به پای موکلش بگذارد.
بزِی پرستار و بچه ها صبر کردند آقای گرین دِر خانه را پشت سرش 
ببندد، بعد همه با هم به طرف پاکت هجوم بردند و دور آن ایستادند. 
ببینند. بزِی پرستار آن را با دقت از توی  بچه ها می خواستند پول را 
پاکت درآورد. پول شامل پنج اسکناس صاف و تمیز صد دالری بود. 

اسکناس ها آن قدر زیبا بودند که بزِی پرستار غرق رؤیا شد.
متعجب گفت: »این همه پوِل دوست داشتنی!«

ِدِرک توضیح داد: »اونیفرم ها همیشه اَلکی گران ترند. چون می دانند 
مجبوریم بخریم هرچقدر دوست داشته باشند پول می گیرند.«

بزِی پرستار که انگار خبری شنیده باشد پرسید: »این کار را می کنید؟ 
حاال دقیقًا ‘ لباس ُفرم’ چی هست؟«

سامانتا که هم تعجب کرده بود و هم حسودی اش می شد پرسید: 
»هیچ وقت تو سیرک نباید اونیفرم می پوشیدی؟«

بزِی پرستار خیال او را راحت کرد و گفت: »تا حاال اسمش را هم 
نشنیده ام!«

مایکل توضیح داد: »لباس های وحشتناک و عذاب آوری اند که باید 
هر روز بپوشی تا مثل بقیه باشی، و هیچ کس هم جور دیگری نیست.«

بزِی پرستار معنی کلی آن را متوجه شد و گفت: »آهان، یعنی لباس 
محلی؟«
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تیره و  این که همیشه رنگش  سامانتا گفت: »چیزی مثل آن. فقط 
مدلش واقعًا زشت است و همه خیلی بی ریخت می شوند.«

دوباره پرسید: »اما چرا؟ بهتر نیست آدم شگفت آور به نظر بیاید؟« 
معلوم بود تا حاال هدفش از لباس هایی که پوشیده همین بوده.

مایکل توضیح داد: »اُه، نه، مردم دوست دارند ظاهر بچه ها وحشتناک 
باشد. چون از این که دیگر بچه نیستیم خوشحال می شوند.«

بزِی پرستار زیر لب غرغرکنان گفت: »خیلی ظالمانه است.« از دست 
بچه هایشان  می خواهند  می گفتند  همیشه  آن ها  بود.  شده  گیج  آدم ها 
خوشحال باشند، اما ظاهراً سیستم و برنامه های بی سر و تهی اختراع کرده 
بودند تا مطمئن شوند بچه ها خوشحال نیستند. بزِی پرستار پرسید: »باید 
ـ چیزها ’ را برای مدرسه بپوشید؟« او همة تالشش را می کرد  این ‘ اوونی 
این اطالعات جدید را تا جایی که امکان دارد مستقیم به مغزش بفرستد.

ِدِرک گفت: »همین طور است.«
بزِی پرستار بیشتر از این نمی توانست بی خبری اش را پنهان کند. 

یک سؤال دیگر هم داشت: »حاال دقیقًا مدرسه چی هست؟ دقیقًا.«
ِدِرک حیرت زده پرسید: »مدرسه چی هست؟! هیچ وقت نباید می رفتی 

مدرسه؟«
ِدِرک باورش نمی شد یک نفر این همه اطالعات دربارة چیزهای مهم 
داشته باشد، چیزهایی مثل درست کردن خوِن الکی و پیدا کردن بهترین 

َترکه برای ساختن تیرکمان، اما تحصیالت رسمی  نداشته باشد.
بزِی پرستار توضیح داد: »نه، اصاًل نباید توی سیرک کاری کنی. به 
خاطر همین است که مردم فرار می کنند و می روند سیرک. از ظلم و 

ستم فرار می کنند.«
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»یعنی  پرسید:  و  نمی کرد  باور  می شنید  که  را  چیزهایی  مایکل 
می توانستی فقط شکالت بخوری؟ برای هر وعدة غذایی؟!«

بزِی پرستار گفت: »البته، خیلی ها این کار را می کردند. مخصوصًا 
خانم های ریشو.«

سامانتا توضیح داد: »خب، ما باید برویم مدرسه.«
بزِی پرستار تصور می کرد مدرسه مؤسسه ای است که توی آن بچه ها 
فقط گاه و بی گاه تنبیه می شوند، آن هم وقتی به خاطر شیطنت دستگیر 

شده باشند. بنابراین پرسید: »هر چند وقت یک بار؟«
مایکل جواب داد: »هر روز باید برویم.«

بزِی پرستار متعجب گفت: »چقدر بی رحم. هر روز هفته؟«
ِدِرک صادقانه اعتراف کرد: »خب، از دوشنبه تا جمعه.«

بزِی پرستار متعجب گفت: »اما باالخره، مجبورتان می کنند بروید 
مدرسه! حتی روزهای آفتابی که هوا برای پیک نیک رفتن عالی است؟«
»حتی  گفتند:  و  کردند  تأیید  را  او  حرف  تأسف  کمال  با  بچه ها 

روزهای آفتابی.«
باورش نمی شد و دوباره پرسید: »حتی روزهای بارانی که هوا برای 

سینما رفتن خیلی خوب است؟«
بچه ها با ناراحتی اضافه کردند: »حتی این روزها هم.« 

بزِی پرستار حسابی شوکه شده بود و گفت: »به نظر اصاًل دموکراتیک1 
نیست. فکر می کردم ما برای پیشگیری از این چیزها با دیکتاتور2ها 
جنگیدیم؟ مگر به همین علت نبود که فرانسوی ها سِر همة پادشاه ها و 

ملکه ها را زدند؟«

ـ م. 1. برخوردار از دموکراسی )آزادی و حکومت مردم بر مردم(. ـ
ـ م. 2. فرمانروای مطلق و خودکامه. ـ

بهترینروززندگیبزِیپرستار
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اطالعات تاریخی بچه ها حتی اندازة اطالعات بزِی پرستار هم دقیق 
آن ها  با  موضوع  این  دربارة  و  بود  پیدا شده  نفر  اما چون یک  نبود، 
همدردی می کرد خوشحال بودند و حرف او را تأیید کردند. »ما هم 

همین طور فکر می کردیم.«
بزِی پرستار پرسید: »این فکر پلید به ذهن چه کسی رسید؟« کم کم داشت 

از این که مردم وحشیگرِی آموزِش همگانی را پذیرفته بودند می ترسید.
مطمئنم  می شوند.  پیدا  روانی ای  آدم های  »چه  گفت:  پرستار  بزِی 

کاری نمی شود کرد.«
ِدِرک با او موافقت کرد و گفت: »متأسفم که کاری نمی شود کرد.«
سامانتا اضافه کرد: »انگار همة خراب کاری ها زیر سر آن هاست.«

بزِی پرستار در حالی که متفکرانه به پول دوست داشتنِی روی میز 
نگاه می کرد گفت: »فکر نمی کنم سه تا اونیفرم پانصد دالر بشود.«

سامانتا به او یادآوری کرد: »وسایل مدرسه هم می خواهیم.« سامانتا 
توجیبی  پول  دالر  پانصد  در  می خواست  دیگری  عاقل  دختر  هر  مثل 
شریک شود. اما، از طرف دیگر، خیلی از معلم ها می ترسید، مخصوصًا 
معلم های  نمی دانست  چون  داشت  وحشت  آن ها  از  جدید.  معلم های 
جدید به دختری که خودکار و کاغذ برای نوشتن ندارد چه خواهند گفت.
او داشت  با حواس پرتی پرسید: »چه نوع وسایلی؟«  بزِی پرستار 
توی ذهنش جایگزین های جالب تری را برای خرج ثروت بادآورده شان 

مرور می کرد.
سامانتا توضیح داد: »خودکار و کتاب تمرین الزم داریم.«

دارم.«  الزم  وسیله  هندسه  درس  برای  من  »و  کرد:  اضافه  ِدِرک 
اما شک  نه.  یا  بخواند  هندسه  می خواهد  نبود  مطمئن  ِدِرک  راستش 



23

نداشت اگر با َبری نیُکلز همکالس باشد، به پرگار نه تنها برای دایره 
کشیدن بلکه برای دفاع شخصی هم احتیاج دارد.

بزِی پرستار گفت: »بله، بله. آن را بعد می گیریم. اما مسلمًا بیشتر این 
پول را می توانیم روی چیز باارزش تری سرمایه گذاری کنیم.«

در کمال خوشحالی، نتیجة نقشة بزِی پرستار برای یک سرمایه گذاری 
این  بخرند.  شهربازی  به  رفتن  برای  بلیت  چهار  که  بود  این  خوب 
ترسناک  اسباب بازی های  همة  سوار  بود.  بچه ها  زندگی  روز  بهترین 
شدند. در بعضی از اسباب بازی ها آن قدر توی هوا پرتاب می شدند که 
فکر می کردند خواهند مرد. و در بعضی دیگر آن قدر می چرخیدند و 

می چرخیدند که می خواستند باال بیاورند.
راستش، مایکل حالش به هم خورد. خوشبختانه همان موقع سرعت 
اسباب بازی بسیار زیاد بود و استفراْغ خیلی تمیز از دهان مایکل خارج 
شد، پرواز کرد و ریخت روی صورت کسی که پشت او نشسته بود. 
بنابراین الزم نبود بزِی پرستار برای تمیز کردن لباس مایکل خودش را 

به زحمت بیندازد.
وقت ناهار، با این که قیمت ها وحشتناک باال بود، بزِی پرستار برای 
بچه ها ناهار خرید. به آن ها اجازه داد  هات داگ، همبرگر و هر کدام 
چهار فنجان نوشیدنی بدون گاز بخورند. خیلی به آن ها خوش گذشت. 
اگر آقای گرین می فهمید آن ها ساندویچ های خودشان را نخورده اند، 

سکتة ناقص می زد و می مرد.
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روز  این  بهای  تأسف،  کمال  در  اما،  بود.  شگفت انگیزی  روز 
دالر  پانصد  از  بعدازظهر  وسط های  تا  بود.  زیاد  بسیار  شگفت انگیز 
هشتاد و نه دالر باقی مانده بود. سامانتا مثل برادر هایش از لحظه لحظة 
شهربازی لذت برده بود، اما وقتی دید اسکناس  و سکة  کمی توی پاکِت 

باهیبت باقی مانده، کم کم عالیم اولیة اضطراب را حس کرد. 
مضطرب گفت: »نمی دانم چطور می شود با هشتاد و نه دالر سه تا 

اونیفرم خرید، چه برسد به لوازم مدرسه!«
بود و  پرستار که مشغول مزه کردن سومین ُپرس پشمکش  بزِی 
با  کنند  خراب  را  شیرینش  خوشِی  دلواپسی ها  این  نداشت  دوست 
خوش بینی به سامانتا گفت: »مطمئنم راهی برایش پیدا می کنیم.« بعد 
دست  از  را  شغلش  می خواهد  اگر  و  است  بچه  پرستار  آمد  یادش 
ندهد بهتر است تقالیی بکند. پس تصمیم گرفت از بزرگِی مشکل سر 

دربیاورد و پرسید: »اونیفرم دقیقًا از چه چیزهایی تشکیل می شود؟«
بی خبرِی آشکار و بیش از حد پرستارشان ترِس سامانتا را بیشتر و بیشتر 

می کرد. »خب، پسرها باید بلوز و شلوار خاکستری بپوشند.«
این حرف توجه بزِی پرستار را به خود جلب کرد. ناگهان صاف 
نشست و گفت: »اما ِدِرک از رنگ خاکستری بدش می آید!« او از این که 

مدرسه شعور َدرک این موضوع را نداشت گیج شده بود. 
مایکل توضیح داد: »مهم نیست. همة پسرها باید یک جور لباس 

بپوشند.«
بزِی پرستار با تنفر گفت: »چقدر وحشیانه! می ترسم بپرسم دخترها 

باید چی بپوشند.«
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سامانتا گفت: »ما باید پیراهن پیچازی1 سبز تیره بپوشیم.«
مثل  باید  یعنی  چی؟  »پیچازی؟!  پرسید:  ناباورانه  پرستار  بزِی 

اسکاتلندی ها لباس بپوشی؟«
سامانتا حرف او را تصدیق کرد و گفت: »خب، بله.«

بزِی پرستار گفت: »شما آدم ها چقدر عجیبید!« بعد با شادی اضافه 
کرد: »به هر حال فکر کنم باید با این مسئله کنار بیایید تا پدرتان را 

راضی نگه دارید.«
ِدِرک اضافه کرد: »و این که نگذاریم دولت بیاید و ما را ببرد.«

بزِی پرستار حرف او را تأیید کرد و گفت: »درست است. هرچه کمتر 
دولت را ناراحت کنیم بهتر است.« او این را از تجربیات شخصی اش به 
دست آورده بود، اما این داستان دیگری است و حداقل یک فصِل کامل را 
به خود اختصاص می دهد. پس حاال از داستان اصلی منحرف نمی شویم. 
»برویم خرید. مطمئنم راحت لباس های خاکستری و پیراهن اسکاتلندی 

را جور می کنم، طوری که پول برای شکالت هم داشته باشیم.« 
سامانتا با شنیدن این حرف با خیال راحت گفت: »مطمئنی؟«

»اُه، بله. شاید کسی مجبورم نکرده باشد که بروم مدرسه, اما یک 
چیزهایی توی سیرک به من یاد داده اند.«

تو مغازه ناگهان چشم های بزِی پرستار به قالب های گندة شکالت های 
شیری افتاد. اندازة قالب های شکالت دقیقًا مثل شکالت های معمولی 

ـ م. 1. نوعی پارچة پشمی شطرنجی. ـ
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پرستار  بزِی  به  که  تا جایی  بودند.  تپل  که خیلی  تفاوت  این  با  بود، 
مربوط می شد این یکی از ویژگی های خیلی خیلی جذاب شکالت ها 
بود. او و بچه ها مدتی ایستادند و به شکالت ها نگاه کردند. گاهی آن ها 
را برمی داشتند که ببینند وزنشان چقدر است. بزِی پرستار متوجه شد 
که این تکه های بزرگ شکالت امکانات بالقوة زیادی دارند. احساس 
کرد شکالت هم مانند بلیت شهربازی سرمایه گذاری خیلی خوبی است. 
گذشته از این ها، می خواست برای شام الزانیا درست کند. اگر بچه ها هر 
کدام قبل از شام نیم کیلو شکالت می خوردند، از شانس خوب او اصاًل 
شام نمی خواستند. یعنی می توانست به جای شام پختن تلویزیون نگاه 

کند. پس به بچه ها گفت: »فکر کنم باید این ها را بخریم.«
ِدِرک گفت: »تکلیف اونیفرم ها چه می شود؟ هر قالب شکالت دوازده 
دالر است.« ِدِرک هم تو خیالش معلم های عصبانِی روز بعد را می دید.

کرده اند.  حراج  را  شکالت ها  »اما  گفت:  حکیمانه  پرستار  بزِی 
اشتباه  آن ها  نخریدن  رسیده.  دالر  دوازده  به  دالر  پانزده  از  قیمتشان 

اقتصادی است.«
برای  »آن وقت  و گفت:  ذهنش حساب کتاب  کرد  تو  زود  سامانتا 

خریدن سه اونیفرم فقط سی و یک دالر داریم.«
مایکل به او یادآوری کرد: »و لوازم مدرسه.«

او  می گیرم.«  تصمیم  من  پرستارم.  من  »اَه،  گفت:  پرستار  بزِی 
شکالت ها را از طبقه شان بیرون می کشید چون بوی آن ها را از توی 

بسته بندی حس می کرد.
»این پول برای تهیه کردن لباس های خاکستری و پیراهنی زشت 
برداشت و توی  قالب شکالت بزرگ  زیاد هم هست.« سپس چهار 

چرخ دستی اش گذاشت. »حاال برویم لوازم مدرسه بخریم.«
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بعد از گذاشتن یک سری وسایل هندسه، سه تا خودکار و دوازده 
بسته کتاب تمرین توی چرخ دستی، فقط نوزده دالر از پولشان باقی ماند.
سامانتا ناله کنان گفت: »حاال چی کار کنیم؟ دوشنبه که می خواهیم 
باید  است!  کابوس هایم  شبیه  درست  بپوشیم؟  چی  مدرسه  برویم 
راستی راستی  سامانتا  طفلکی  کالس!«  سر  بروم  بپوشم  لباس خواب 

شروع کرد به گریه کردن.
بزِی پرستار متفکرانه پوزه اش را مالید و ِمن ِمن کنان گفت: »بگذارید 
فکر کنم.« بچه ها ساکت شدند و از ته دل آرزو کردند پوزة او راه حلی 

جادویی برای وضعیت دشوار آن ها داشته باشد.
را  پوزه اش  هنوز  پرستار  بزِی  و  می آمدند  ِکش  دقایق  و  ثانیه ها 
از  بود  نزدیک  و  ناامید می شد  داشت  وقتی سامانتا  می مالید. درست 

اضطراب روی زمین چنبره بزند بزِی پرستار فریاد زد: »فهمیدم!«
مایکل پرسید: »چی؟«

و  خاکستری  رنگ  »مقداری  داد:  دستور  آن ها  به  پرستار  بزِی 
نمی دانستند  بچه ها  بیاورید.«  برایم  را  فروشگاه  پیراهن  زشت ترین 
چه فکری توی سر اوست، اما بر حسِب وظیفه سریع کار را شروع 
کردند. ِدِرک رفت دنبال رنگ، مایکل و سامانتا هم سراسیمه رفتند به 

پیراهن های زنانه نگاهی بیندازند.
همان شب، بعد از سه وعدة غذایی شکالت، شکالت و شکالِت 
بیشتر، بزِی پرستار دست به کار تهیة اونیفرم ها شد. بهترین شلوارها و 
بلوزهای ِدِرک و مایکل را از آن ها گرفت و در مایِع خاکستری توی 
وان خیساند. شلوارهای قهوه ای کمرنگ و پیراهن های آبی خیلی زود 

خاکستری شدند.
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تقلید از اونیفرم سامانتا مهارت بیشتری الزم داشت. آن ها به جای 
پیراهن سبز زشت یک پیراهن صورتی بی ریخت پیدا کرده بودند، از 
آن لباس هایی که باالتنه اش در جلو زیپ دارد و خانم های نظافتچی 
می پوشند. او و بچه ها باقی عصر را به رنگ کردن لباس با مدادشمعی 

گذراندند و آن را به اونیفرم مدرسه تبدیل کردند.
و  آبی  سبز  راه های  بود؛  پیچیده  سامانتا  اونیفرم  پیچازی  طرح 
پهن داشت که با خط های باریک سفید و زرد مشخص شده بودند. 
خوشبختانه سامانتا، ِدِرک و مایکل هر سه برای رنگ کردن بین خط ها 
بااستعداد بودند، و پیشرفت ُکند اما یکنواختی داشتند. وقتی ساعت 
تمام  تقریبًا  کار  کار کشیدند،  از  برای خوردن شکالت دست  یازده 
شده بود، اما بچه های خوب معمواًل سه ساعت قبل از ساعِت یازده 
می خوابند. اونیفرم آن قدر خوب شده بود که سامانتا هم دیگر نگران 
نبود. هرچند شاید دلیل نگران نبودنش خوردن شکالِت زیادی بود 

که تقریبًا او را دیوانه کرده بود.
بزِی پرستار اعالم کرد: »خب، بچه ها. به نظر من روز خیلی خوبی 
داشتیم. خجالت آور است که پدرتان هر روز به من پانصد دالر نمی دهد 
برایتان اونیفرم بخرم.« دهان بچه ها پر از شکالت بود و نمی توانستند 

حرف بزنند و با تکان دادن سر موافقت کردند. 
صبح روز بعد، بچه ها رفتند مدرسه. در بازرسی دقیق، اونیفرمشان 
کمی  متفاوت به نظر می آمد، اما معلم ها نفهمیدند. چون اونیفرم های 
خانگی درست مثل اونیفرم های بچه های دیگر زشت بودند، و با آن ها 
فرقی نداشتند. یعنی ِدِرک، سامانتا و مایکل درس های نوبت صبح را 
بدون هیچ حرف و حدیثی گذراندند. بجز َبری نیُکلز که به ِدِرک گفت: 

»چه وسایل هندسة قشنگی.«
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اما متأسفانه، در طول زنِگ کوتاه ناهار، همه چیز داغان شد. روز 
بسیار گرمی  بود و خیلی واضح روی جعبة مدادشمعی ها نوشته شده 
بود: »باید مدادشمعی ها را دور از نور خورشید نگه داریم.« اما سامانتا 
به هشداِر سازندة مدادشمعی ها دقت نکرد و تصمیم گرفت به مایکل 
َبمپتون ثابت کند که بهترین بازیکن هندبال است. بعد از پنج دقیقه 
مسابقة خسته کننده، سامانتا احساس کرد چیزی از پاهایش می چکد. 
اول فکر کرد عرق کرده. اما وقتی مایکل وسط بازی ایستاد و به او خیره 

شد، فهمید اونیفرمش دارد آب می شود.
مایکل گیج شده بود و پرسید: »چرا لباست دارد صورتی می شود؟« 
جاهایی که مدادشمعی آب می شد و می ریخت، قسمت های صورتِی 
لباس دوباره نمایان می شد. اتفاق بدی بود و سامانتا می دانست باید 
کاری بکند. اما چه کار کند؟ داشت به استراتژی خارج شدن از زمین 
فکر می کرد، و با عجله تو ذهنش دنبال راه حلی برای لباسش می گشت. 
کار  بود چه  این جا  پرستار  بزِی  »اگر  بپرسد:  از خودش  می خواست 
می کرد؟« که صدای گرفته و عجیِب خانم بیلوز، معاوِن مدیِر مدرسه، 

پشت سرش به غرش درآمد. 
»چه بالیی سر اونیفرمت آمده؟«

سامانتا احساس کرد مثل فیلم تارزان تو ماسة متحرک فرورفته. تو 
تله افتاده بود و کاری نمی توانست بکند، بجز این که امیدوار باشد کسی 

از راه برسد و نجاتش بدهد. 
همان موقع، پسرهای غافل از مشکل خواهرشان برای این که از گرما 
خالص شوند َجنگ آبی راه انداخته بودند. اما اگر منصفانه قضاوت 
کنیم، جنگ آبی ایدة آن ها نبود. آن ها بعد از این که ظرف ناهاِر پر از آب 
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خورد تو سر ِدِرک تصمیم گرفتند در این جنگ شرکت کنند. تو شصت 
ثانیه هر دو خیِس آب شدند.

دادن  اما پس  است،  مدرسه  مقررات  بودن خالف  مطمئنًا، خیس 
رنگ از اونیفرم مدرسه به فرش مدرسه از خیس بودن هم بدتر است، 

اگرچه هیچ قانون قطعی ای برای بیان آن وجود نداشته باشد. 
بنابراین سامانتا خیلی زود به مایکل و ِدِرک ملحق شد. آن ها بیرون 
دفتر پیمِپل استاک، مدیر مدرسه، روی روزنامه ای ضخیم ایستاده و با 

درماندگی منتظر رسیدن بزِی پرستار بودند.
بزِی پرستار یک ساعت و نیم بعد با قدم های گشاد از در جلویی 
می رسید.  نظر  به  شگفت انگیز  او  بچه ها،  برعکس  شد.  مدرسه  وارد 
کت و دامن سبز نعنایی پوشیده بود که کاماًل به رنگ پوستش می آمد. 
و موهایش را فِر و به طور معجزه آسایی باالی سرش جمع کرده بود. 
انگار متخصص مو و گریم  هالیوود برای مرتب کردن موهای او سه 
ساعت وقت گذاشته بود. بچه ها عادت داشتند بزِی پرستار را با لکه های 
شکالِت روی صورتش ببینند و با دیدن چهرة او که به طرز معصومانه ای 

جذاب شده بود دچار دلهره شدند.
از  انگار واقعًا  ایستاد،  ِدِرک، سامانتا و مایکل  بزِی پرستار جلوی 
نفرت نچ نچ کرد. هرچند کار خودش  با  بود و  دست آن ها عصبانی 
بود، به نظر می رسید خیلی از دست آن ها عصبانی است. بچه ها آرزو 
 کردند عصبانیتش ظاهری باشد، اما چون همیشه خیلی خوب فیلم بازی 

می کرد، نمی دانستند واقعًا عصبانی است یا نه!
بزِی پرستار وارد اتاق مدیر مدرسه شد. اما قبل از این که پیمِپل استاِک 
مدیر نفس بکشد و فهرست شکایت ها را به زبان بیاورد, بزِی پرستار 


