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به: همه ی اعضای عملیات انتقام خفن
از:------------------- 

فقط  می خواهم یادآوری کنم که انتقام خفن رأس ساعت 12 ظهر امروز اجرایی می شود. 
الزم است تکرار  کنم که در چه موقعیت خطیری هستیم: 

حاال فرصت داریم که اسپایدر1 را برای همیشه نابود کنیم. این بهترین فرصتی است که تا حاال داشته ایم 
تـا این سـازمان تبهکار را به زانو درآوریم و باالخره تا ابد به نقشـه های پلیدشـان برای ایجاد آشـوب و 

هرج ومرج در سراسر دنیا پایان دهیم. 
اما این مأموریت بدون شـک خطرناک خواهد بود. اسپایدر احتماالً خبر دارد که ما قصد داریم به سراغش 
برویم و سـعی می کند جلویمان را بگیرد. این یعنی احتمال مرگ هم وجود دارد. ما اینجا با یک مشـت پسر 

پیشاهنگ طرف نیستیم. 
قرار است تنهایی دست به کار شـویم. چون اسپایدر قبالً تعداد بی شماری از مأموران سیا را از راه به  در 
کرده، نمی توانیم به هیچ کس در سـازمان خودمان اعتماد کنیم. اما هنوز هم صدها مأمور خوب در سیا هست 
)فقط ما نمی شناسیمشـان( و شکی نیست که از مأموریت خشن ما خوششـان نخواهد آمد. اگر مشکلی پیش 
بیاید، که راستش را بخواهید احتمالش خیلی زیاد است، سیا وجود جاسوس  های کارآموزی مثل شما را انکار 

خواهد کرد. 
برای همین، انتظار ندارم راحت تصمیم بگیرید. اگر ساعت 12 برای شرکت در این مأموریت پیدایتان 

نشود، درکتان می کنم. از بزدلی تان خوشحال نمی شوم، ولی تصمیمش با خودتان است. 
جلسـه در سوئیت پنت هاوس آکوئاریوس2 که از اسـپایدر مصادره اش کرده ام، برگزار می شود. امنیت 
آسانسـورها تأمین شـده؛ وقتی رسـیدید با تلفن داخلی با من تماس بگیرید و رمز عبور عقاب طالیی را 

بدهید. 
ناهار سبکی ِسرو خواهد شد. 

1. SPYDER 2. Aquarius
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هتل تفریحی آکوئاریوس 
کوئینتانا رو1، مکزیک

۳0 مارس
1 بعدازظهر

کلید شکسـت دادن اسـپایدر، خطرناک ترین سـازمان تبهکارهای روی زمین، 
وسط میز اتاق غذاخوری سوئیت پنت هاوس بود. 

منظورم هم کلید واقعی اسـت و هم اسـتعاری. یک کلید نقره ای کوچک و 
قدیمی شبیه همان هایی که باهاش جعبه ی جواهرات باز می کنند. رویش ریز 

حک شده بود: 1206. 
تا صبح زوِد آن روز اسپایدر نقشه کشیده بود با چند صد ُتن سالح هسته ای 
غیرقانونی، نصف قطب جنوب را ذوب کند و همه ی شـهرهای سـاحلی کره ی 
زمیـن را زیـر آب ببـرد. خوشـبختانه من و دوسـتانم در مدرسـه ی جاسوسـی 
نقشه هایشـان را نقـش  برآب کـرده بودیم. ولی با اینکـه ده نفر از اعضای این 

1. Quintana Roo

1

بازجویی
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سازمان را دستگیر کرده بودیم، سرکرده هایش موفق شده بودند قسر در بروند. 
البته اسـپایدر به لطف اقدامات ما تقریبًا ورشکسـت شده بود، سرکرده هایش 
فراری شـده بودند و خبر موثق داشـتیم که این کلید می توانسـت کمکمان کند 

برای همیشه شکستشان دهیم. 
مشکل اینجا بود که نمی دانستیم چطور باید این کار را بکنیم. 

بـرای همیـن من موظف شـده بـودم دربـاره ی این موضوع از مـوِری هیل1 
بازجویی کنم. با تی شرت های جلف و شلوارک های برمودایی که از کادوفروشی 
هتـل خریـده بودیم، روبه روی هم پشـت میـز اتاق غذاخوری نشسـته بودیم. 
لباس هـای قبلی مان ِگلی شـده بود و بوی عرق مـی داد، بقیه ی لباس هایمان 
هم چند روز پیش همراه هواپیمایمان توی دریاچه ای سقوط کرده و  غرق شده 
بود. متأسـفانه برای تهیه ی لباس های جدید، کادوفروشـی هتل تنها گزینه ای 

بود که در اختیار داشتیم. 
از موِری پرسیدم: »این کلید چی رو باز می کنه؟« سعی کردم تا حد ممکن 

حرفه ای حرف بزنم. 
جواب داد: »خب معلومه، قفل. کلیده دیگه. عجبا.«

»می دونم. منظورم اینه که چه قفلی؟«
»اِ. ببخشـید. باید دقیق تر می پرسـیدی.« موِری لبخنـد پت وپهنی زد و بعد 

گفت: »نمی دونم.« 
بـه زور جلـوی خـودم را گرفتم کـه از روی میز نپرم و با دسـت های خودم آن 
لبخنـد را از دهـان مـوِری پاک نکنم. کمی بیشـتر از یک سـال می شـد که وارد 
مدرسه ی جاسوسی شده بودم، ولی هنوز استعداد چندانی در مبارزه ی تن به تن 
نداشتم. مطمئن بودم از پِس موِری برمی آیم. مهارت مبارزه ی موِری هم چنگی 

به دل نمی زد. نقطه ی قوت او، مثل من، هوشش بود. 
موِری چهارده سـال داشـت. فقط یک سـال از من بزرگ تر بود، ولی تا االن 

1. Murray Hill
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در چندین نقشـه ی خرابکارانه ی اسـپایدر شـرکت کرده بود. او هم، مثل من، 
اولش دانش آموز مدرسه ی جاسوسی بود؛ ولی فقط یک سال آنجا دوام آورد 
و بعد اسـپایدر با وعده ی قدرت و پول بادآورده او را از راه به  در کرد. موِری در 
چهارده ماه گذشته دشمن قسم خورده ی من شده بود و در تک تک نقشه های 
پلید اسپایدر ردپایش را می شد دید. ولی اسپایدر  تازگی ها بهش خیانت کرده 
بود و می خواسـت او را هم همراه من در سـفر هوایی مان به مکزیک بکُشـد. 
مـوِری حاال می خواسـت نابودشـان کند؛ اصـاًل خود او توجه مـا را به این کلید 

جلب کرده بود. 
متأسفانه یک ذره هم نمی شد به موِری اعتماد کرد. درست است که به خاطر 
خیانـت اسـپایدر از دستشـان ناراحـت بـود، ولی خـودش هم چند بـار به من 
خیانـت کرده بـود. مطمئن بودم هرچقدر هم ادعا می کرد می خواهد اسـپایدر 
را زمیـن بزنـد، درواقع فقط به فکر خودش بود. چند سـاعت گذشـته را صرف 
مذاکـره بـرای آزادی اش در ازای کمک به ما کرده بود... و حاال ظاهرًا کمکی از 

دستش برنمی آمد. 
عضـالت زویـی زیبـل1 کـه روی صندلـی کنـاری ام نشسـته بـود، از شـدت 
عصبانیـت منقبض شـد. او هم، مثل من، سـال دومی )و یکـی از نزدیک ترین 
دوسـتانم در مدرسـه( بود و در برخورد با موِری از من هم بی حوصله تر. گفت: 
»دومیلیاردتا قفل تو دنیاسـت. یعنی می گی نمی دونی این کلید کدومشون رو 

باز می کنه؟«
مـوِری با لحن دلنشـینی گفت: »ُنچ. ولی جاشـوا هالل2 احتمـااًل می دونه. 

هرچی باشه کلید خودشه.«
به موِری یادآوری کردم: »جاشوا بیهوشه.«

موِری گفت: »باالخره دیر یا زود به هوش می آد. توی کما که نرفته.« بعد به 
ذهنش رسید که بپرسد: »رفته؟«

1. Zoe Zibbell
2. Joshua Hallal
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به زویی نگاه کردم. خودم هم نمی دانستم. زویی شانه باال انداخت. 
جاشـوا هـالل در آن لحظـه در درمانـگاه مرکـز تفریحـی خانوادگی و اِسـپاِی1 
آکوئاریـوس بـود، هتل سـاحلی ای در حاشـیه ی شـرقی شـبه جزیره ی یوکاتاِن2 
مکزیک. جاشوا در هفده سالگی از موِری هم موذی تر و شرورتر بود و جوان ترین 
عضو تیم رهبری نخبگان اسپایدر به حساب می آمد. او هم، مثل موِری، کارش را 
به عنوان دانش آموز مدرسه ی جاسوسی شروع کرده و بعد تغییر موضع داده بود؛ 
ولی برخالف موِری، شاگرد ممتاز مدرسه ی جاسوسی بود و یکی از بهترین های 
کالسش به حساب می آمد. پیوستن او به خالفکارها شوک بزرگی بود. متأسفانه 
تبهـکاری برای جاشـوا، برخالف انتظارش، آن قدرها پردرآمـد از آب درنیامده بود، 
)چون من و دوسـتانم نقشـه های شوم اسپایدر را خنثی کرده بودیم.( این حرفه 
به بدنش هم صدمه ی شـدیدی زده بود؛ جاشـوا در درگیری قبلی اش با ما یک 
دسـت و یک پا و یک چشـمش را از دسـت داده بود. اندام های روبوتیک خیلی 
پیشرفته ای را جایگزین آن ها کرده بود و روی چشم ازدست رفته اش هم چشم بند 

می بست. خالصه که قیافه اش عین دزدهای دریایی مکانیکی شده بود. 
جاشوا صبح آن روز باز هم بدبیاری آورده بود. بقیه ی سرکرده های اسپایدر 
او را جا گذاشته و فلنگ را بسته بودند؛ جاشوا هم موقع فرار از دست ما، داخل 
گودال خیلی عمیقی افتاده بود و دست و پای سالمش هم شکسته بود. درد 
ناشـی از شکسـتگی ها آن قدر شـدید بود که جاشـوا بیهوش شده بود و بعد از 
نجات دادنش، چند ساعتی که دکترها اعضای باقیمانده ی بدنش را آتل بندی 

کرده بودند، همان طور بیهوش مانده بود. 
سـایرس ِهیل۳، جاسـوس خبره ای که رهبر مأموریت ما بود، توی درمانگاه 
بـاالی سـر جاشـوا نگهبانـی مـی داد و آماده بـود به محض بیدار شـدنش از او 

بازجویی کند. 
به موِری گفتم: »باشـه. بیا فعاًل بی خیال شـیم این کلید چی رو باز می کنه. 
1. Spa 2. Yucatán
3. Cyrus Hale



14

امروز صبح گفتی برامون توضیح می دی چطوری می شـه باهاش اسـپایدر رو 
شکست داد. خب، بگو دیگه.«

موِری پرسید: »اشکال نداره قبلش یه چیزی واسه خوردن سفارش بدیم؟ 
دارم می میرم از گرسنگی.«

زویـی گفـت: »تـا وقتـی حرف نزنـی، از غذا خبری نیسـت.« ایـن حجم از 
خشـونت بـرای دختـری که قـدش یک و نیم متـر هم نمی شـد، خیلی عجیب 
بـود. بـه زویـی نمی آمـد خطرناک باشـد، ولـی تازگی ها در کالس هـای دفاع 

شخصی اش شاگرد ممتاز شده بود. 
موِری بهش گفت: »گرسـنه نگه داشـتن آدم ها شکنجه سـت. شـکنجه هم 

خالف پیمان ژنوه1.«
زویـی گفـت:  »کسـی گرسـنه نگهت نداشـته. همیـن ده دقیقـه پیش غذا 

خوردی. کل اون یخچال کوچکه رو جارو کردی!«
موِری جواب داد: »عصبی که می شم، گرسنه م می شه. رو کردن مدرک علیه 
سازمانی مثل اسپایدر هم خیلی اعصاب خردکنه. اگه بفهمن، من رو می کشن.«

بهش گفتم: »قباًل هم خواستن بکشنت.«
»آره، راسـت می گـی. شـاید واسـه همیـن این قـدر عصبـی ام.« مـوِری الی 
چین خوردگی های  لباسـش را گشـت، انگار امیدوار بود تکه غذای جامانده ای را 
آنجا پیدا کند. در کمال تعجب من )و خوشحالی خودش( واقعًا پیدا کرد. »هی! 
این رو ببینین! یه اسکیتلز2 اینجا جا مونده بود!« و آن را انداخت توی دهانش. 
از وقتی موِری را می شناختم، ناسالم ترین عادت های غذایی  را داشت که تا 
حاال دیده بودم. نصف بیشتر غذاهایی که می خورد، با ژامبون درست شده بود. 
ولی یک ماه پیش که در زندان مدرسـه ی جاسوسـی حبس شـد، مجبورش 
کردنـد فقـط غذاهای سـالم بخورد؛ درنتیجه عجیب الغر شـده بود و تناسـب 
انـدام پیـدا کـرده بود. امـا از وقتی آمده بودیـم مکزیک، همـه ی این ها به باد 

Geneva .1؛ توافقنامه ای که تعیین کننده ی نحوه ی رفتار با قربانیان جنگی است.
Skittle .2؛ دراژه ی میوه ای محصول شرکت اسکیتلز 
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رفته بود و موِری خیلی سریع برگشته بود به همان رژیم غذایی قبلی اش. در 
همین یک سـاعت گذشـته اقاًل نیم کیلو اسکیتلز، چهارده تا شکالت جورواجور 
دیگر، شـش بسـته چیپس، هشت قوطی نوشـابه و یک بشقاب ناچو1 خورده 
بـود کـه از سـرویس پذیرایی اتاق باقی مانده بـود. ناچوها حداقل مال دو روز 

پیش بود و پنیرش جوری ماسیده بود که به نظر می رسید ضدگلوله باشد. 
بـه ایـن ترتیـب هیـکِل جدیـدًا روی ُفرم آمـده ی مـوِری داشـت باسـرعت 
حیرت انگیـزی بـه فنـا می رفت. قوز کـرده بود، غبغب درآورده بود و شـکمش 

عین زن های حامله جلو آمده بود. 
گفتم: »یاال دیگه، موِری. هرچی زودتر به حرف بیای، زودتر غذا می خوری. 
هرچـی بخوای از   بخش پذیرایی هتل سـفارش می دیم. شـنیده ام سـاندویچ 
ژامبونشـون محشـره.« منـوی غـذای هتـل را جـور وسوسـه انگیزی جلـوی 

چشم هایش تکان دادم. 
الکـی گفتـم. هتـل خیال نداشـت به سـوئیت پنت هاوس خدمـات بدهد. 
به خاطر نابود کردن بخش بزرگی از پنت هاوس و پارک آبی شان موقع تعقیب 
مأموران اسـپایدر، مدیریت هتل حسـابی از دسـتمان شـاکی شده بود و بابت 
خرابی ها و صورتحساب های پرداخت نشده، چند میلیون دالر خسارت خواسته 
بود. سـایرس ِهیل در جوابشـان گفته بود تقصیر خودشـان بود که پنت هاوس 
هتـل را بـه یـک سـازمان خالفـکار اجـاره داده بودند و اگـر به او بـود، کل تیم 
مدیریـت هتـل را دسـتگیر می کـرد. کار به جاهای باریک کشـیده بـود و حاال 
پلیس مکزیک داشـت سـعی می کرد به اوضاع سروسـامان بدهد. به هر حال 

فعاًل همه ی خدمات هتل، ازجمله نظافت ، لغو شده بود. 
ولی موِری این را نمی دانست. برای همین کوتاه آمد و گفت: »باشه. ولی از 
االن بگم ها، فقط حدس می زنم این کلید واسه چیه. صد درصد مطمئن نیستم.«

زویی گفت: »بنال.«
با سس پنیر سرو  با چیپس ذرت )تورتیا(، فلفل هالوپینو و مواد دیگر درست می شود و  1. اسنک مکزیکی که 

می شود. 
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مـوِری توضیـح داد: »خودتـون البد می دونین که کار کردن واسـه اسـپایدر 
خطرهـای خـودش رو داره. دزدها بویی از شـرافت نبـرده ان و همه ش نگرانن 
یه نفر دیگه از پشت بهشون خنجر بزنه. جدی می گم. حتی آقای ای، رئیس 
کل دم ودسـتگاه، نگران این مسئله سـت. واسه همین هویتش رو مخفی نگه 

داشته. تقریبًا هیچ کس اون رو ندیده. یکی ش خود من.«
باورم نمی شد. »یعنی اعضای اسپایدر حتی نمی دونن رئیس خودشون کیه؟«
»ُنچ. همیشه نقاب به صورتش می زنه؛ )البته اگه تو جلسات آفتابی بشه. 
بیشتر وقت ها تلفنی باهامون حرف می زنه( پشت تلفن هم صداش رو عوض 
می کنـه. هیچ کـس چیزی دربـاره ی این بابا نمی دونه؛ اینکـه کیه، کجا زندگی 
می کنه، از کجا اومده... غیر از یه نفر.« موِری که از داستان خودش به هیجان 
آمده بود، روی میز خم شـد جلو. »شـایعه شده بود جاشوا هالل از این چیزها 
سـر درآورده، )یعنـی حقیقـت رو دربـاره ی آقـای ای فهمیـده.( از ایـن قضیه 

به عنوان اهرم فشار تو سازمان استفاده می کرد.«
زویی پرسید: »یعنی از رئیس خودش اخاذی می کرد؟«

»یه جورهایی آره. اگه درباره ش فکر کنی، خیلی چیزها دسـتگیرت می شـه. 
مثاًل اینکه جاشوا با این سن وسال کمش، این همه مسئولیت داره. آره، درسته 
کـه خیلـی شـرور و این چیزها بـود، ولی آدم های شـرورتر از اون هم بودن که 
سـرعت پیشرفتشـون به اندازه ی جاشوا نبود. مثل اون یارو که موقع سوءقصد 
بـه جون رئیس جمهور آمریکا می خواسـت دوسـت خودش رو بفرسـته هوا و 

کنترل کل سالح های هسته ای آمریکا رو دست بگیره.«
گفتم: »اون که کار تو بود.«

مـوِری گفـت: »می دونم! ته شـرارت بود! فکر می کنی عقل جاشـوا هالل به 
همچیـن کار شـرورانه ی ظریفـی قد مـی داد؟ عمرًا. ولی مـن به خاطرش ارتقا 

گرفتم؟ نه. به جاش واسه سرم جایزه گذاشتن.«
گفتم: »ضمنًا من هم دوستت نیستم.«
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»یه زمانی بودی.« موِری به این امید که باز هم اسکیتلِز  جامانده پیدا کند، 
دوباره الی چین های پیراهنش را گشت، ولی چیزی نصیبش نشد. »به هرحال 
نکته ی اصلی اینه که همه ی اعضای اسـپایدر فهمیده بودن جاشـوا احتمااًل یه 
آتویی از آقای ای داره. خب اگه من به همچین اطالعاتی دسترسـی داشـتم، 
می ذاشـتمش یـه جـای امـن. یـه جایی کـه می دونسـتم آقـای ای نمی تونه 
پیـداش  کنـه... ولی یه جایی کـه بقیه با اجازه ی من بتونن بهش دسترسـی 
داشـته باشـن. بعدش هم یه جور سیستم امنیتی روش نصب می کردم؛ مثاًل 
یـه برنامـه ی کامپیوتری که اگه هر روز کـدش رو وارد نمی کردم، اطالعات رو 
منتشـر می کـرد. بعـدش بـه آقای ای می گفتـم: اگه یه وقت من رو بکشـی، 
دیگه نمی تونم اون کد رو وارد کنم. و اگه همچین اتفاقی بیفته، چندتا ایمیل 
واسـه رئیس رؤسـای همه ی سـازمان های جاسوسـی و نماینده  هـای اجرای 
قانون کل دنیا ارسـال می شـه و بهشـون می گه اطالعاتی رو که درباره ت دارم 
دقیقـًا کجـا ذخیـره کرده ام. اون  وقت در عرض بیسـت وچهار سـاعت تو و کل 

سازمانت نابود می شین.«
زویی پرسـید: »یعنی می گی جاشـوا همچین کاری کرده؟ فکر می کنی این 
کلید دسترسی به همه ی اطالعاتیه که واسه نابودی اسپایدر احتیاج داریم؟«

»آره. دقیقًا همین فکر رو می کنم.« موِری یک دروغگوی تمام عیار بود،  ولی 
دقیقـًا بـه همین خاطـر می فهمیدم ِکـی دارد حقیقت را می گویـد. این طور که 

معلوم بود داشت راستش را می گفت. 
بااین حال، دلم می خواست یکی دیگر هم تأیید کند. خم شدم سمت زویی 

و یواش گفتم: »نظرت چیه؟«
زیر لب جواب داد: »فکر کنم راست می گه.« چشم های درشت و ِگردش از 

هیجان برق می زد. 
گفتم: »باید به بقیه بگیم.«

»خودت این کار رو بکن.« زویی کلید نقره ای را از روی میز برداشت و دقیق 
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نگاهش کرد. »من شـاید بتونم یه سـرنخی چیزی پیدا کنم و بفهمم این کلید 
مال چیه.« بعد زل زد به موِری. »ضمن اینکه، خیال ندارم چشم از این موذی 

آب زیرکاه بردارم.«
موِری باتمسـخر گفت: »خب اعتراف کن از من خوشـت می آد. الزم نیست 

بهانه بیاری.«
»ایش.« ظاهرًا زویی حتی از فکر اینکه از موِری خوشـش بیاید هم حالت 

تهوع می گرفت. »به خاطر اینه که بهت اعتماد ندارم، بی شعور.« 
بلند شـدم، از اتاق غذاخوری رفتم بیرون و توی سـوئیت پنت هاوس دنبال 

بقیه ی اعضای تیمم گشتم. 
در عملیـات انتقـام خفـن فقـط هفـت نفـر بودیـم و چهـار نفرمـان هنوز از 
مدرسـه ی جاسوسـی فارغ التحصیل هم نشـده بودیم. تیممان برای مقابله با 
سـازمانی مثل اسـپایدر به شکل اسفناکی کوچک بود؛ اسپایدر آن قدر قدرتمند 
و مرمـوز بـود که حتی نمی دانسـتیم چقدر بزرگ اسـت. ولی چـاره ی دیگری 
نداشـتیم: اسـپایدر تعداد زیادی از مأموران سـیا را از راه به  در کرده بود، برای 

همین دیگر نمی توانستیم به سازمان خودمان اعتماد کنیم. 
بااین حـال، حداقـل یکـی از کارآموزهـای تیممـان به اندازه ی هر جاسـوس 
بزرگسـالی در سـیا بااسـتعداد و باهـوش بـود. اریـکا ِهیـل1 فقـط دو سـال از 
مـن بزرگ تـر بود، ولی در جاسـوس بازی اسـطوره به حسـاب می آمـد: اصل و 
نسـب خانـواده اش به نیتـان ِهیل2 در انقالب آمریکا برمی گشـت و پدربزرگش 
سـایرس بـود کـه رهبری عملیاتمان را به عهده داشـت. اریـکا از بچگی زیر نظر 
سـایرس آموزش دیده و زیر دسـت او حسـابی کاربلد شـده بود. اگر در همه ی 

مأموریت هایمان همکارم نبود، من  تا حاال چند بار دخلم آمده بود. 
برای همین، اول رفتم دیدن اریکا. هم به این خاطر که بیشتر از همه به او 
اعتماد داشـتم و هم به این خاطر که می خواسـتم با اطالعاتی که از موِری به 

1. Erica Hale 2. Nathan Hale
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دست آورده بودم، تحت تأثیرش قرار دهم.
اریـکا چنـد اتـاق دورتـر از اتـاق غذاخـوری، در اتاق خـواب اصلی، مشـغول 

بازجویی از جاسوس دیگری هم سن وسال خودم بود. 
اشلی اسـپارکس1، جاسوس کارآموز اسپایدر. اشلی زمانی ژیمناستیک کار 
جوان و آینده داری برای ایاالت متحده بود، ولی با اختالف یک صدم امتیاز )و 
قضـاوت مشـکوک داور( نتوانسـت به تیم المپیک راه پیـدا کند و برای همین 
به خالفکاری رو آورد. اشـلی عادت داشـت دو کلمه را با هم ترکیب کند، مثل 
عارکـه )عالـی به عـالوه ی معرکه( یـا احوضی )احمق به عـالوه ی عوضی(؛ این 

کلمه را بیشتر از همه در مورد من و هم تیمی هایم به کار می برد. 
از الی در اتاق شـنیدم که می گفت: »من به تو احوضی  هیچی نمی گم. هر 

بالیی می خوای سرم بیاری بیار.«
اریکا جواب داد: »واقعًا؟ حاال می بینیم.«

حـدس زدم اریـکا دارد خالـی می بنـدد، ولی مطمئِن مطمئـن نبودم. برای 
همین هول هولکی بدون در زدن رفتم توی اتاق. 

اشلی روی صندلی نشسته بود و دست هایش را پشتش بسته بودند. لباس 
پولک دار.  ژیمناستیک کارها، فقط  لئوتارد مخصوص  بود،  تنش  همیشگی اش 
سایه ی چشم براق هم زده بود. اگر اخمش را ندیده می گرفتی، اصالً به قیافه اش 

نمی خورد برای خبیث ترین سازمان روی زمین کار می کند. 
اریکا جلویش ایسـتاده بود. او هم لباس همیشـگی اش تنش بود، سـرتاپا 
مشـکی براق و شـیک با کمربند چندجیب سـفید. مشعل جوشکاری کوچکی 

دستش بود. 
فریاد زدم: »اریکا! نباید زندانی ها رو شکنجه کنیم.« 

اریکا جوری بهم اخم کرد که انگار گفته بودم کریسمس لغو شده. »خودش 
گفت هر بالیی می خوام سرش بیارم.«

1. Ashley Sparks
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»فکر نکنم جدی گفته باشـه.« رو به اشـلی کردم و گفتم: »سـالم.« با اینکه 
خالفکار بود، حس می کردم ادب حکم می کند سالم کنم. 

اشلی گفت: »بزن به چاک، نی عرضه.«
هاج وواج به اریکا نگاه کردم. »نادون به عالوه ی بی عرضه؟«

اشلی گفت: »نفهم به عالوه ی بی عرضه، احوضی جون.«
اریـکا بهـش توپید: »مراقب حـرف زدنت باش، وگرنه کشـکک زانوهات رو 

جزغاله می کنم.«
دوباره گفتم: »شکنجه بی  شکنجه! خالف قانونه.«

اریکا گفت: »ما االن مکزیکیم، نه آمریکا. قوانین آمریکا اینجا اجرا نمی شه.« 
رفت سمت اشلی و مشعل جوشکاری را روشن کرد. شعله ی آبی رنگی از نوک 

آن بیرون زد. 
شـجاعت اشـلی یکهو فروکش کـرد و روی لب باالیـی اش قطره های عرق 

نشست. 
قبل از اینکه اریکا بتواند  جایی از بدن اشـلی را کباب کند، دسـتپاچه گفتم: 

»فهمیدم کلید چی کار می کنه! مجبور نیستی از این استفاده کنی!«
اریـکا کـه انـگار حالش گرفته شـده بود، مشـعل را خاموش کرد. گوشـه ای 
ایسـتادیم و من حرف های موِری را بهش گفتم. همین طور که حرف می زدم، 

دلخوری اریکا کمتر می شد و کنجکاوی اش بیشتر و بیشتر. 
وقتـی همه چیز را تعریف کـردم، گفت: »چه جالب! البته هنوز الزمه بدونیم 

کلید کجاست.«
»جاشوا این رو می دونه. شاید بد نباشه به بابابزرگت خبر بدیم.«

»فکر خوبیه.« اریکا مشـعل را گذاشـت زمین، به اشـلی نگاه کرد و برایش 
خط ونشان کشید. »کارمون هنوز تموم نشده.« بعد من را از اتاق بیرون برد. 

وقتی رسیدیم جایی که اشلی دیگر صدایمان را نمی شنید، پرسیدم: »داشتی 
خالی می بستی دیگه، نه؟«
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اریـکا پرسـید: »فکـر می کنـی اگـه جامـون برعکس بود، اشـلی از مشـعل 
استفاده نمی کرد؟«

گفتم: »جواب سؤالم رو ندادی.«
»تو هم جواب سؤال من رو ندادی.«

اخـم کردم. نمی دانسـتم اشـلی چـه کار می کرد یا نمی کرد. با اشـلی زمانی 
دوسـت شـدم که مرا برای نفوذ در مدرسـه ی جاسوسـی تبهکارهای اسـپایدر 
فرسـتادند. وقتـی فهمیـد بـرای آدم خوب هـا کار می کنـم، فکر می کـرد بهش 

خیانت کرده ام و از آن به بعد ازم متنفر شد. 
از جلوی اتاق دیگری گذشتیم. از توی آن اتاق هم صدای بازجویی می آمد. 
مایـک برژینسـکی1، صمیمی تریـن دوسـت دوران کودکـی ام و جدیدتریـن 
استخدامِی مدرسه ی جاسوسی، داشت سعی می کرد از وارن ریِوز2، جدیدترین 
استخدامِی اسپایدر، اطالعات بگیرد. وارن که استعداد فوق العاده ای در استتار 
داشـت و اسـتعدادش در بقیـه ی درس ها چنگـی به دل نمی زد، از مدرسـه ی 

جاسوسی رفته بود طرف اسپایدر. 
مایـک بهـش توپید: »خـودت رو به خریت نزن. هرچـی درباره ی رهبرهای 

اسپایدر می دونی بهم بگو.«
وارن بی اعتنا گفت: »من چیزی نمی دونم. از هرکی می خوای بپرس. ذهنم 
خالـِی خالیـه.« بعـد تـازه فهمید چی گفتـه. »یه دقیقه صبر کـن. منظورم این 

نبود...«
از جلوی دو اتاق دیگر گذشتیم؛ درهایشان را سریع دستکاری کرده بودند تا 
از بیرون قفل شوند و به این ترتیب اتاق ها را به سلول های موقتی زندان تبدیل 
کرده بودند. ُپل لی۳ و والدیمیر گُورسکی4، دو نفر از موفق ترین قاچاقچی های 
سـالح غیرقانونی، توی این اتاق ها بودند. هنوز کسـی فرصت نکرده بود ازشان 

بازجویی کند. 
1. Mike Brezinski 2. Warren Reeves
3. Paul Lee 4. Vladimir Gorsky



22

پرسیدم: »اشلی هیچ اطالعاتی درباره ی سرکرده های اسپایدر بهت نداد؟«
اریکا سرش را تکان داد. »می گه تا حاال اون ها رو ندیده.«

»ولی اون و وارن رفتن توی قایق تفریحی شون و چند ساعت اونجا بودن...«
»سـرکرده ها روی یه عرشـه ی دیگه بودن. اشلی و وارن اجازه  نداشتن برن 
اونجا. ارتباطشون فقط با یادداشت بوده، بعدش هم یادداشت ها رو سوزوندن. 
آقای ای از وسایل ارتباطی الکترونیکی استفاده نمی کنه. نه ایمیل، نه پیامک، 

نه تماس تلفنی؛ واسه همین نمی شه رد پیغام ها رو گرفت.«
از آشپزخانه رد شدیم. بدجوری به هم ریخته بود. اریکا چند شب پیش اینجا 
با چهار نفر از قلچماق های اسـپایدر درگیر شـده بود و از هرچه دم دسـتش بود، 
استفاده کرده بود. این دختر حریف َقَدری بود. اکثر تابه ها به شکل جمجمه ُقر 

شده بودند و یک وافل ساز هم همین طور تا نیمه توی دیوار مانده بود. 
سـه تا از این قلچماق ها االن روی بالکن به صندلی های گلخانه بسـته شده 
بودنـد؛ چهارمـی، ِدیـن برامیـج1، هیکلی ترین و خطرناک تریـِن آن ها هم توی 
درمانگاه بود. امروز صبح موقعی که داشت ما را تعقیب می کرد، سرسره ی آبی 

بزرگی روی سرش افتاده بود و بدجوری ضربه مغزی شده بود. 
پدر و مادر اریکا مسـئول بازجویی از قلچماق ها بودند. ولی ظاهرًا مشـغول 

این کار نبودند. 
پدر اریکا )و پسر سایرس( الکساندر ِهیل2 بود که تا همین چند وقت پیش 
یکی از بهترین جاسـوس های سـیا به حسـاب می آمد. بعد معلوم شد که کل 
اعتبار کاری اش را با دروغ به دسـت آورده. الکسـاندر درواقع فقط در دو چیز 
استعداد داشت: خوب به نظر رسیدن و دزدیدن اعتبار کارهای دیگران. ولی با 
وجود بی عرضه بودنش همیشه نّیت خیر داشت و نهایت تالشش را می کرد. 
مـادر اریـکا کاتریـن ِهیل۳ بود که بایـد یکی از بهترین جاسـوس های ام آی 6 
بریتانیا به حساب می آمد، ولی تقریبًا هیچ کس از جاسوس بودن او خبر نداشت. 
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تـا این حد کارش درسـت بود. بیشـترِ مردم فکر می کردنـد او فقط یک موزه دار 
خیلی خوش ذوق است... الکساندر هم تا صبح امروز همین فکر را می کرد. 

ِهیل ها چند سال پیش طالق گرفته بودند، بااین حال الکساندر وقتی فهمید 
همسـرش در طول زندگی مشترکشـان درباره ی شـغلش به او دروغ گفته بود، 
خیلی ناراحت شد... با اینکه خودش هم احتمااًل درباره ی کار جاسوسی اش به 
او دروغ گفته بود. از سرِ صبح تا حاال نتوانسته بود بی خیال این موضوع شود. 

متعجب گفت: »باورم نمی شه با من روراست نبودی!« کت وشلوار و جلیقه ی 
سفارشـی ای به تن داشـت که هرجا می پوشـید برازنده اش بود غیر از مناطق 
گرمسیری. الکساندر در گرمای سوزان و شرجی آنجا، خیس عرق شده بود. 
کاتریـن گفـت: »اوه، به خاطـر خدا، الکسـاندر.« با اینکه معلـوم بود کفرش 
درآمده، لهجه ی خوش آهنگ بریتانیایی اش باعث می شـد شـاد و سـرحال به 

نظر برسد. »تو خودت ِکی با من روراست بودی؟«
الکسـاندر اعتـراض کـرد:  »اون فـرق می کـرد! دروغ هایی که مـن بهت گفتم 

 به خاطر منافع آمریکا بود.«
»خب، من هم به خاطر انگلستان بهت دروغ گفتم.«

»ایـن به انـدازه ی دروغ گفتـن به خاطر آمریکا مهم نیسـت. آمریکا مهم تر از 
انگلستانه.«

کاترین که برق عصبانیت در چشم هایش بود، چرخید رو به الکساندر و هشدار 
داد: »بحث رو به اینکه کدوم کشور بهتره نکشون، وگرنه می زنم لهت می کنم.«

سـه قلچماق درمانده به من و اریکا نگاه کردند. از قیافه  هایشـان معلوم بود 
ترجیح می دادند شـکنجه شـوند تا اینکه بیشتر از این به بگومگوی الکساندر و 

کاترین گوش کنند. 
ظاهرًا اریکا هم دوسـت نداشـت بیشـتر از این چیزی بشـنود، چون تندی 

پرید وسط حرفشان. »ِبن فهمیده این کلید به چه دردی می خوره.«
کاترین و الکسـاندر برگشـتند رو به او. انگار از اینکه وسـط دعوا مچشـان را 
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گرفتـه بودیم، شـرمنده بودند. خشـم کاتریـن فوری فروکش کرد. خوشـحال 
گفت: »این خیلی عالیه، بنجامین! چی دستگیرت شده؟«

تـا آمـدم دوبـاره توضیـح بدهـم، از تلفن اریکا صـدای آژیر بلند شـد. اریکا 
یک دفعـه نگـران شـد... ایـن مـرا هم حسـابی نگران کـرد، چون اریـکا تقریبًا 
هیچ وقت نگران نمی شد. اگر چیزی می توانست سراسیمه اش کند، به احتمال 

زیاد اتفاق خیلی بدی بود. 
فریـاد  زد: »عالمـت اضطـراری بابابزرگه!« بعد روی پاشـنه هایش چرخید و 
بدوبدو از راهی که آمده بودیم برگشت. من و کاترین دنبالش رفتیم. الکساندر 
هـم راه افتـاد کـه دنبالمـان بیایـد، ولـی اول سـعی کرد بـا آب وتاب خشـاب 
تفنگش را جا بزند و خشاب از دستش افتاد. فشنگ ها در گلخانه ی پشت بام 
پخش وپال شدند و الکساندر تا به خودش ُجنبید رویشان ُسر خورد و به پشت 

افتاد روی زمین و ناله اش بلند شد. 
من و زنان خانواده ی ِهیل او را به حال خودش گذاشتیم و رفتیم. تجربه ی 
مأموریت هـای قبلـی ام بـا الکسـاندر بهـم ثابت کرده بـود به نفعمان اسـت او 
همراهمان نباشد. بدوبدو از سوئیت پنت هاوس زدیم بیرون و بعد، از راه پله ی 
اضطراری پایین رفتیم. اریکا و کاترین هردو ورزشکار بودند. من تمام توانم را 
بـه کار گرفتـم تا ازشـان عقب نمانم، ولی آن دوتـا حتی یک ذره به نفس نفس 

هم نیفتادند. 
اریکا در کل مسیر یکریز با پدربزرگش تماس می گرفت، ولی سایرس جواب 
نمی داد. این اریکا را بیشتر نگران کرد و همین باعث شد من هم نگران شوم. 

باالخـره رسـیدیم طبقـه ی همکف و از راه پله سـریع وارد سـاختمان اصلی 
هتل شـدیم. درمانگاه، اتاق کوچکی کنار البی هتل بود. چیز دندان گیری نبود: 
دوتـا میـز معاینـه، یک کمد پر از دارو و چندتا صندلـی. دکترهای هتل اکثرًا با 
مشکالت جزئی توریست ها و مسافران سروکار داشتند، مثل آفتاب سوختگی 

و بیماری های گوارشی. 



25

من و ِهیل ها صحنه ی پیش  رویمان را که دیدیم خشکمان زد. 
معلوم بود درگیری شـدیدی اتفاق افتاده. همه ی مبل و صندلی ها چپه شـده 
و شکسـته بودند. کمد داروها غارت شـده بود. سه نفر بیهوش روی زمین افتاده 
بودند: دکتر، پرستار ... و سایرس ِهیل. تلفن سایرس توی مشتش بود. فرستادن 

کد هشدار به اریکا احتماالً آخرین کاری بود که قبل از بیهوش شدن کرده بود. 
جاشوا هالل و ِدین برامیج فرار کرده بودند. 




