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تقدیم به کارکنان مونِتسوری: 
آندریا برُلف؛ درو، دنیل و ساشا فیلوس، میکه 
هولکبور؛ جوئل، َاِشر و َونِدر ِدلمن؛ کایرا میرز؛ 

کریس، آریا و کای کوکلینسکی و کارول، بیل، میالنا 
و ساشا روتکوی واقعی. 

ممنونم که چنین دوستان خوبی برای تمام 
خانواده ام هستید.

ا.گ



15 آوریل

به: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
رابط برنامه ی فدرال محافظت از شاهدان

مقر آژانس اطالعات مرکزی 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

لنگلی1، ویرجینیا

از: ـ ـ ـ ـ ـ  ـ 
مأمور بازنشسته ی سیا

موضوع: محافظت فدرال از ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ 

همان طور که اطالع دارید، درحالی که مأمور کارآموزمان     ـ ـ ـ اخیراً برای مأموریت ـ  ـ ـ ـ  در اروپا 
بود، مشخص شد که هویت خانواده اش برای ـ ـ ـــ ـ فاش شده است. زندگی پدر و مادرش تهدید شد و 
به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار گرفت و کل عملیات به خطر افتاد. اگر مأموران کارآموز همکارش 
....  .. ... و ـ ـ  ـ ـ ـ دست به کار نشده بودند، از آنچه ما به نام تمدن غرب می شناسیم چیزی باقی نمی ماند. 

ـ  برای همیشـه نابود شده، این امر هنوز تأیید نشده است.  ـ  --ـ  اگرچه سـیا بر این باور اسـت کهـ 
ـ  ---ـ در کل سـازمان خبرچین هایی داشـت )و از اول هم به همیـن دلیل بود که انجام  عالوه بـرآنـ 
----   ـ-ـ به صورت یک عملیات سـرخود الزامی شـد( و در نتیجه این احتمال وجود دارد که اطالعات 

حساس درباره ی خانواده ی ...   --. .-... به سازمان های تبهکار دیگری درز کرده باشد. 
بنابرایـن عقـل حکم می کند که امنیت خانواده ی ـ ــــ تأمین شـود. من به بخش شـما مأموریت 
می دهم که بالفاصله روند انتقال داخلی را آغاز کنید. اگر اقدامی صورت نگیرد، ممکن است ـــــــــ  
در شـرایط بسـیار خطرناکی قرار گیرد یا بمیرد. تا همین جای کار هک اطالعاتی به دسـتم رسـیده که 
نشان می دهد اکنون که ..ــ......... دیگر وجود ندارد، یک سازمان شرور دیگر ممکن است به عملیات هایش 

شدت دهد. 

با احترام، 
مأمور ـــ ـ ـ ـ 

پ. ن. آخرین باری که افراد برنامه ی فدرال محافظت از شـاهدان به سـیا آمدند، یک نفرشـان 
بدون اجازه از جای پارک من اسـتفاده کرد. لطفاً به آن ها اطالع دهید که این کار قابل قبول نیسـت و 

اگر دوباره اتفاق بیفتد، ماشینشان را منفجر خواهم کرد. 

1. Langley
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مقر سیا
لنگلی، ویرجینیا

16 آوریل 
10 صبح

الکساندر ِهیل گفت: »متأسفانه ما به شما دروغ گفتیم. زیاد هم دروغ گفتیم.«
آن روز صبح پدر و مادرم شـاید برای بیسـتمین  بار متعجب نگاهش کردند. 
البته تعجبشـان از قبلش شـروع شده بود، یعنی وقتی که می خواستند از خانه 
به محل کارشان بروند و من و الکساندر از راه رسیدیم؛ تعجبشان وقتی بیشتر 
شد که فهمیدند رئیس هایشان آن روز را به آن ها مرخصی داده اند تا ما بتوانیم 
جلسـه ی اضطراری داشـته باشیم و وقتی الکساندر ما را به مقر سیا برد و فقط 
با یک لبخند پت وپهن و بررسـی سرسـری کارت شناسـایی اش اجازه ی عبور از 
دروازه هـای باابهـت آنجـا را گرفت، تعجب پدر و مادرم دیگر به بی نهایت رسـید. 

تمام مدت چشم هایشان گرد شده و دهانشان از تعجب باز مانده بود. 
مادرم پرسید: »دقیقًا درباره ی چی بهمون دروغ گفتین؟«

11

افشاسازیافشاسازی
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الکساندر جواب داد: »اممم... تقریبًا همه چی.«
چهارنفری در اتاق کنفرانس طبقه ی آخر سـاختمان اصلی مقر سـیا بودیم. 
اتـاق بـه دالیـل امنیتی بـدون پنجره بـود و درش قفـل صفحه کلیـددار رمزی 
داشـت. قـاب عکسـی روی دیوارهـا نبـود و مبلمانش رنگ بژماننـد بی روحی 

داشت. به نظرم معمولی ترین اتاِق دنیا بود. 
سـاختمانی که ما داخلش بودیم حتی اسـم هم نداشـت. همه فقط بهش 
می گفتند: سـاختمان اصلی و در مرکز محوطه ی سـیا قرار داشت که تکه زمین 
درندشتی در حومه ی شهر ویرجینیا، در فاصله ی حدود سی دقیقه ای واشنگتن 
دی سی بود. چند ساختمان کوچک تر دورتادور ساختمان اصلی قرار داشتند و 

چند هکتار جنگل هم دورتادور آن ها را گرفته بود. 
وسـط میز کنفرانس یک جعبه دونات گذاشـته بودند: شـکری، شـکالتی، 
نارگیلـی، مربایـی و چندتایـی هم با روکش صورتی و نقـل رنگی. پدر و مادرم 
هرکدام یک دونات برداشته بودند، ولی دونات ها هنوز دست نخورده جلویشان 

بود. من هیچی نشده دوتا خورده بودم؛ دونات هایش حرف نداشت. 
پدر و مادرم هنوز لباس های کارشان تنشان بود. بابا که توی خواروبارفروشی 
کار می کنـد، لبـاس  قصابـی اش تنش بود و مامان لباس معمول حسـابدارها. 
من هم که یونیفرم عادی مدرسه پوشیده بودم؛ شلوارک و تیشرت یقه دار. این 
وسط الکساندر کت وشلوار و جلیقه ی دست دوز تنش کرده بود و کفش هایش 

از بس برق می زد تقریبًا چشم  را کور می کرد. 
گفتم: »یادتونه ماه فوریه به خاطر نجات جون رئیس جمهور مدال گرفتم؟«

بابـا پرسـید: »مگـه می شـه یادمـون بـره؟ اون روز یکـی از پرافتخارتریـن 
روزهای زندگی مون بود.«

گفتـم: »خـب... روزی کـه رئیس جمهـور رو نجـات دادم، نرفته بـودم کاخ 
سفید که با پسرش وقت  بگذرونم. به خاطر یه مأموریت اونجا بودم.«

بابا هاج وواج تکرار کرد: »مأموریت؟ منظورت چیه؟«
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الکسـاندر پیشـنهاد داد: »شـاید بهتـر باشـه از اول شـروع کنیـم. مطمئنـم 
یادتونـه که مـن حدود پونزده ماه پیش اومدم خونه ی شـما و گفتم بنجامین 
بورسـیه ی آکادمی علوم پسـرانه و دخترانه ی سنت اسمیتن1 رو دریافت کرده 

که همه ی هزینه ها رو پوشش می ده.«
مادرم پرسید: »حقیقت نداشت؟«

الکسـاندر اعتـراف کـرد: »نه، حتی یه کلمه ش. راسـتش اصـاًل آکادمی علوم 
پسرانه و دخترانه ی سنت اسمیتنی وجود نداره و من هم استاد فیزیک نجومی 
اونجا نیسـتم. به جاش جاسـوس آژانس اطالعات مرکزی ام... بنجامین هم در 
آکادمی جاسوسی فوق محرمانه ی ما استخدام شده و اونجا واسه عملیات های 

جاسوسی آموزش می بینه.«
چشـم های پدر و مادرم گردتر شـد و فک هایشـان بیشـتر کش آمد. پدرم 
باالخـره موفـق شـد جوابی بدهـد، البته آن قدر جـا خورده بود کـه مدتی طول 

کشید تا کلمات از دهانش بیرون بیایند. »این... حیرت ... انگیزه.«
مادرم چرخید سمت او. »فکر می کنی حیرت انگیزه که این مرد بهمون دروغ 

گفته و پسرمون داره آموزش جاسوسی می بینه؟«
بابـا مـات و مبهوت گفـت: »آره! راسـتش می تونـه حیرت انگیزترین چیزی 
باشه که تا حاال شنیده ام!« لبخندزنان چرخید سمت من. »ما فکر می کردیم تو 
می ری یه مدرسـه ی علوم معمولی و خسـته کننده ! ولی داری واسـه جاسوس 

شدن آموزش می بینی! پسرم جاسوس می شه!«
الکساندر با خیال راحت آه کشید و خوشحال شد که اوضاع حداقل با یکی 

از والدینم داشت خوب پیش می رفت. 
ولـی مامـان سـخت گیرتر از ایـن حرف ها بـود. نگاه جـدی ای به الکسـاندر 
انداخـت و گفت: »بنجامین همه ش سـیزده سالشـه! کی بهتـون این اختیار رو 

داده که بدون اجازه ی ما استخدامش کنین؟«

1. St. Smithen
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الکسـاندر جـواب داد: »دولـت ایاالت متحـده ی آمریکا. خانـم ریپلی1، من 
نگرانی هـای شـما رو در ایـن مـورد درک می کنم. ولی امکانش وجود نداشـت 
که از شما اجازه بگیریم. کل هدف مأمور مخفی  بودن اینه که... خب... مخفی 
باشه. تو این سازمان هیچ کس نمی تونه به خانواده ش بگه چی کار می کنه.«

بابا پرسید: »حتی شما؟«
الکساندر گفت: »قضیه ی من یه جورهایی خاصه. پدرم هم مأموره. پدرش هم 

بود و پدرش و پدرش و پدرش و همین طور می ره تا به نیتان ِهیل2 می رسه.«
بابا گفت: »فوق العاده ست. پس یه جورهایی کسب وکار خانوادگی تونه؟«

»بله، دخترم هم داره برای جاسوس شدن آموزش می بینه... همراه بنجامین 
جوان که اینجاسـت. همسـر سابقم هم جاسوسـه، البته چون بریتانیاییه، برای 
ام آی6 کار می کنـه. ولـی راسـتش رو بخوایـن، کاترین ایـن رو حتی از من هم 

مخفی کرده بود. من تازه همین چند هفته ی پیش حقیقت رو فهمیدم.«
بابا گفت: »وای! پس باید خیلی جالب تر از همسر من باشه.« به محض اینکه 
ایـن کلمـات از دهانش خارج شـد، فهمید اشـتباه کـرده و عذرخواهانه چرخید 

سمت مامان. »منظورم این نیست که تو آدم جالبی نیستی، عزیزم...«
مامـان بهـش گفت: »شـاید بهتر باشـه دیگه حرف نزنی.« بعد حواسـش را 

متوجه الکساندر کرد. »خب، چی تغییر کرده؟«
الکساندر سردرگم نگاهش کرد. »ببخشید؟«

»شما کل این قضیه رو پونزده ماه مخفی نگه داشتین و حاال دیگه مخفی 
نیست. چی تغییر کرده؟ به اتفاقات کاخ سفید ربط داره؟«

الکساندر گفت: »تا حدودی. می دونین، تجربه ی بنجامین در آکادمی زیاد... 
متعارف نبوده. دانش آموزهای ما معمواًل هفت سال تو مدرسه درس می خونن 
و آموزش می بینن، بعد می رن سراغ کار در سیا. ولی بنجامین هیچی نشده تو 

چندتا مأموریت شرکت کرده.«

1. Ripley 2. Nathan Hale
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»چندتـا مأموریـت؟« بابا از شـدت هیجان روی صندلی اش چرخید سـمت 
مـن و گل از گلـش شـکفت. »غیر از نجات رئیس جمهـور کارهای دیگه ای هم 

کردی؟ دیگه چی؟ با آدم بدها هم روبه رو شدی؟«
اعتراف کردم: »دو سه نفر.«

الکسـاندر بـادی بـه غبغـب انداخت و گفـت: »دو سـه نفر؟! آقـای ریپلی، 
خانـم ریپلـی، پسـرتون داره شکسته نفسـی می کنـه. اون با کلی آدم پسـت و 
رذل روبه رو شـده. راسـتش همین تازگی ها کمک کرده اسـپایدر1، شـرورترین 

سازمان خالف کارهای کل زمین، شکست بخوره!«
بابا دوباره مات و مبهوت گفت: »وای!« و نیشش تا بناگوش باز شد. 

این وسـط مادرم اصاًل از شـنیدن این خبر خوشـحال نشـد. از آن طرف میز 
به الکسـاندر چشـم غره رفت. »شـما اجازه دادین پسـر من قبل از اینکه حتی 

آموزشش تموم بشه، با شرورترین سازمان روی زمین درگیر بشه؟«
الکسـاندر زیـر نـگاه خیـره ی او خـودش را جمع وجـور کرد و توضیـح داد: 
»خب... البته این سیاست استاندارد سیا نبود. بنجامین یه جورهایی تصادفی 

درگیر این قضایا شد.«
قیافـه ام در هـم رفـت، چون می دانسـتم این حرف فقط اوضـاع را خراب تر 
می کنـد. الکسـاندر جاسـوس خیلـی خوبـی نبود و زیاد اشـتباه می کـرد. ولی 
شـبیه جاسـوس های خـوب بـه نظر می رسـید و چـون خودش مرا اسـتخدام 
کـرده بـود، سـیا به ایـن نتیجه رسـیده بود که منطقی اسـت او خبرهـای بد را 
بـه پـدر و مـادرم بدهـد. درضمـن، کس دیگـری در سـازمان حاضر نشـده بود 

ایـن کار را انجام بدهد. 
مـادرم در حالـت عـادی بـه ایـن راحتی هـا عصبانـی نمی شـد. االن فقـط 
حـس مراقبـت مادرانـه اش گل کـرده بـود، مثـل ماده خرسـی کـه فهمیده یک 
سـازمان مشـکوک تولـه اش را اسـتخدام کـرده و بـه مأموریت هـای مخفیانـه  

1. SPYDER
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علیـه شـکارچی ها فرسـتاده. دسـته های صندلـی چرخانـش را آن قـدر محکم 
گرفتـه بـود کـه انگشـت هایش سـفید شـده بودنـد. »منظورتـون اینـه کـه این 
سـازمان این قـدر بی کفایته کـه تصادفی اجازه داده پسـرم با مأمورهای شـرور 

دشـمن درگیر بشـه؟«
»هم بله، هم نه.« الکساندر دستمال ابریشمی ای بیرون آورد و پیشانی اش را 
با آن پاک کرد. »یه کم پیچیده ست. ولی بهتون اطمینان می دم، خانم ریپلی، که 

بنجامین جوان به ندرت بدون نظارت یه بزرگ سال وسط معرکه بوده...«
مامان، عصبانی تکرار کرد: »به ندرت؟ «

الکسـاندر فـوری گفـت: »و ثابت کـرده که یه مأمور جوان بسـیار زبردسـته! 
راستش اگه به خاطر هوش سرشار و سرعت فکر کردنش نبود، ما در چند مورد 

نمی تونستیم نقشه های شیطانی اسپایدر رو خنثی کنیم.«
بابا نگاهش را به من دوخت. »مثاًل  چی؟ یه کم بیشتر توضیح بده!«

گفتم: »خب... یادتونه چند هفته ی پیش فکر می کردین من واسه تعطیالت 
بهـاری مونـدم تو مدرسـه تا روی یه پروژه ی علمی کار کنـم؟ در واقع رفته بودم 
مکزیـک کـه جلوی اسـپایدر رو بگیرم و نـذارم قطب جنـوب رو ذوب کنه و کل 
زمین رو ببره زیر آب. بعدش هم رفتم انگلستان و فرانسه تا کمک کنم اسپایدر 

رو برای همیشه شکست بدیم.«
بعدش من و دوسـتانم مجبور شـده بودیم مدتی در فرانسـه مخفی شویم، 
یعنی تا زمانی که سیا اعالم کرد برگشتن به خانه خطری ندارد. همین چند روز 
پیش رسـیده بودیم واشـنگتن. من فکر می كردم زندگی ام قرار است به حالت 
عادی برگردد )حداقل تا جایی که می شد در مدرسه ی جاسوسی عادی زندگی 
کـرد(. تـا اینکه بعدازظهـر دیروز یک پیام رمزی از الکسـاندر گرفتم که توضیح 

می داد وقتش رسیده حقیقت را برای پدر و مادرم فاش کنیم. 
الکساندر با افتخار اضافه کرد: »تازه بنجامین کمپ دیوید1 رو هم نجات داد 

Camp David .1؛ محل استراحت و خانه ی ییالقی رئیس جمهور ایاالت متحده
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و نذاشـت تو حمله ی موشـکی منفجر بشـه و جلوی نابودی هسـته ای کلرادو1 
رو هم گرفت.«

گفتم: »اوه، راست می گه. این رو یادم رفته بود.«
بابا حیرت زده پرسید: »یادت رفته بود که جلوی حمله ی هسته ای به کلرادو 

رو گرفتی؟«
گفتم: »امسال سرم خیلی شلوغ بود.«

اینکـه باالخره می توانسـتم حقیقت را به پدر و مـادرم بگویم، واقعًا خیالم را 
راحت می کرد. دروغ گفتن به آن ها یکی از بدترین جنبه های جاسـوس  شـدن 
بـود )البتـه بدتریـن جنبه اش این بود کـه یک عده همه اش می خواسـتند مرا 
بکشـند، ولی به هر حال از بی خبری پدر و مادرم هم لذت نمی بردم(. اما اینکه 
موفقیت هایم را برایشـان تعریف کنم، برایم رضایت بخش بود و غروری که در 

چشم های پدرم می دیدم باعث شد حس فوق العاده ای پیدا کنم. 
برعکِس او، در چشـم های مادرم نگاه مشـکوکی می دیدم؛ از آن نگاه ها که 
در شش سالگی تحویلم داده بود وقتی ادعا کرده بودم دزدها آمده اند خانه مان 
و همـه ی کوکی هـای شـکالتی را خورده اند. معلوم بود باور کردن داسـتان های 
من و الکساندر برایش سخت است. با شک و تردید پرسید: »همه ی این کارها 
رو تو کردی؟ ناراحت نشـی  ها، بنجامین، ولی تو دسـت هات با پاهات اون قدر 
هماهنـگ نیسـت. اون موقـع که بیسـبال خردسـاالن بازی می کـردی، درصد 

موفقیت توپ زنی ت منفی بود.«
توضیح دادم: »کارهای فیزیکی ش به عهده ی من نبود. بیشترشـون رو اریکا 
می کرد، دختر الکساندر. واقعًا تو کتک  زدن آدم ها و خنثی  کردن بمب و این جور 
چیزها استعداد داره. کار من بیشتر اینه که بفهمم آدم بدها چه خیاالتی دارن.«

الکساندر گفت: »واقعًا تو این کار استاده. واسه همینه که آدم بدها می خوان 
همه تون رو بکشن.«

1. Colorado
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سـوءظن بالفاصلـه از چهـره ی مادرم محو شـد و جای خـودش را به ترس 
داد. »چی؟!«

رنـگ از صـورت الکسـاندر پریـد و فهمید بازهم اشـتباه کرده. »امم... شـما 
پرسیدین چی باعث شد مجبور بشیم حقیقت رو درباره ی کارآموزی جاسوسی 
بنجامیـن اعتـراف کنیم. خب، همین. متأسـفانه هویت بنجامین لو رفته و این 
یعنی هویت شما هم لو رفته. واسه همین هرکدوم از دشمن های بن می تونن 

سراغ شما هم بیان.«
خیالم راحت شـد که الکسـاندر به پدر و مادرم نگفت این اتفاق قباًل افتاده. 
وقتی در فرانسـه بودم، اسـپایدر چند نفر از افرادش را بیرون خانه مان مسـتقر 
کرده و تهدید کرده بود که اگر بی خیال مأموریت نشویم، بالیی سرشان می آورد. 
خوشبختانه قبل از اینکه پدر و مادرم بفهمند جانشان به خطر افتاده، دوستانم 

در مدرسه ی جاسوسی آدم کش ها را دستگیر کرده بودند. 
بااین حال پدر و مادرم از فکر اینکه این اتفاق ممکن بود بیفتد هم حسابی 

مضطرب شدند. 
بابا که سعی داشت با این فکر کنار بیاید، گفت: »پس... ما اهداف احتمالی 

تروریم؟«
الکساندر جواب داد: »بله.«

بابا پرسید: »می تونیم به دوست هامون بگیم؟«
الکساندر تعجب کرد. »نه! این کاماًل محرمانه ست.«

بابا گفت: »به همه نمی گم. فقط چندتاشون. مثاًل خانواده ی پیترسون.«
مامـان سـردرگم نگاهـش کـرد. »خانـواده ی پیترسـون؟ چرا می خـوای به 

اون ها بگی؟«
بابا گفت: »آخه فکر می کنن خیلی از ما بهترن. باب یه سره درباره ی باشگاه 
گلف شـیک وپیکش حرف می زنه و ُپز تعطیالت هاوایی شـون رو می ده. شرط 

می بندم هیچ کس تا حاال اون رو هدف ترور قرار نداده.«
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گفتم: »به هیچ کس نمی تونی بگی، بابا.«
بابا قبول کرد. »باشه.« ولی به نظر می رسید همان قدر که از شنیدن خبر به 

خطر افتادن جانش ناراحت شده، از این بابت هم ناراحت است. 
الکسـاندر گفت: »مسـئله ی مهم تر االن امنیت شماسـت. متأسفانه تنها راه 
محافظـت از شـما اینـه که هر دوتـون رو بذاریـم تحت برنامـه ی محافظت از 

شاهدان فدرال.«
مامان که باالخره گازی به دوناتش زده بود، از شـدت تعجب آن را تف کرد 
بیـرون. »منظورتـون اینه که مجبوریم قیـد زندگی مون رو تو اینجا بزنیم؟ بریم 

یه جای دیگه  و تظاهر کنیم آدم های دیگه ای هستیم؟«
الکساندر خیلی جدی گفت: »بله.«

مامـان یـک لحظه  درباره اش فکر کرد، بعد شـانه باال انداخت و گفت: »من 
مشکلی با این قضیه ندارم.«

ایـن حقیقـت که پـدر و مادر مـن مجبور بودنـد وارد برنامـه ی محافظت از 
شـاهدان شـوند برایم خبر جدیدی نبود. خودم بعد از به خطر افتادن جانشان 
این پیشـنهاد را داده بودم. ولی واکنش مادرم باعث تعجبم شـد... همین طور 

باعث تعجب بابا. 
بابا ازش پرسید: »مشکلی نداری؟«

مامان بهش گفت: »اشتباه برداشت نکن، ولی بد نیست زندگی مون یه تکونی 
بخوره.« و چرخید سمت الکساندر. »احتمالش هست منتقلمون کنن فلوریدا؟«
الکساندر جواب داد: »آره، این قطعًا یکی از احتماالته. تا جایی که من می دونم، 

اونجا شاهدهای انتقالی فدرال واسه خودشون انجمن تشکیل دادن.«
مامان رفت توی رؤیا. »همیشه دلم می خواست فلوریدا زندگی کنم.«

بابا کنجکاو نگاهش کرد. »متوجهی که مجبوریم بی خیال شغلمون بشیم؟«
مامان گفت: »ما که شغلمون رو دوست نداریم.«
»و دیگه هیچ وقت با خانواده ت حرف نمی زنی؟«
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مامان گفت: »احتمااًل بزرگ ترین مزیتش همینه.«
همیشه می دانستم مادرم رابطه ی صمیمانه ای با پدر و مادرش ندارد و از شغلش 
خوشـش نمی  آید، بااین حال واکنشـش به کل قضیه باعث تعجبم شد. همان طور 
که واکنش پدرم وقتی فهمید من جاسوس کارآموز هستم باعث تعجبم شد. برایم 
سـؤال پیش آمد که عقل پدر و مادرم درسـت کار می کند یا نه. این احتمال وجود 
داشت که شوکه شده باشند. سعی کردم تصور کنم اگر من ناگهان کشف می کردم 
آن ها مأمور مخفی بودند، چه واکنشی نشان می دادم؛ احتماالً هاج وواج می ماندم. 
دو مأمـور سـیا ناگهـان وارد اتاق شـدند. زن هایـی بودند که قبـاًل هرگز ندیده 
بودمشان. هر دو کت وشلواری بودند و لیوان های قهوه ی استارباکس1 سیا را در 
دست داشتند. یکی شان مثل نی الغر بود و چهره ی خشک و جدی ای داشت و 

آن یکی چهارشانه و تپل بود. کنار همدیگر عین عدد 10 به نظر می رسیدند. 
زن تپل تـر بـا لحن شـادی گفـت: »صبح به خیر. ِهـِدر ِدرکی2 هسـتم، رابط 

برنامه ی محافظت از شاهدان در سیا.«
الکساندر گفت: »همین االن داشتیم درباره  ش حرف می زدیم. خانم ریپلی 

خیلی دوست دارن به فلوریدا منتقل شن.«
مامان گفت: »عالوه بر اون دوست دارم اگه امکانش هست با حیوانات کار 

کنم. مثاًل تو دفتر یه دام پزشک، هوم؟«
مأمور ِدرکی با تعجب گفت: »اوه! باید جالب باشه!« و چرخید سمت پدرم. 

»شما دوست دارین چی کار کنین؟«
بابا گفت: »هنوز باورم نمی شه مجبوریم از اینجا بریم. واقعًا الزمه؟«

زن الغرمردنـی گفـت: »متأسـفانه بلـه.« لحنـش هـم مثل حالـت صورتش 
 تندوتیز بود، انگار همیشه ی خدا ناراحتی ای داشت. »اسم من مأمور نورا تاکوئه3.

من مسئول...«

1. Starbucks 2. Heather Durkee
3. تاکو نوعی غذای سنتی مکزیکی است که با نان ذرت، گوشت، سبزیجات و سس تند درست می شود. 
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بابا حرفش را قطع کرد. »گفتین نورا تاکو؟«
مأمور تاکو نگاه تندی بهش انداخت. »بله.«

بابا گفت: »اسم عجیبیه.«
»این رو قباًل هم شـنیده ام.« مأمور تاکو این را جوری گفت که انگار هر روِز 

زندگی اش این حرف را شنیده و دیگر خسته شده بود. 
پدرم متوجه این نکته نشد. »اینکه اسمتون از اسم غذا گرفته شده عجیب 

نیست؟«
مأمور تاکو با لحن خشـکی گفت: »اسـم خانواده ی من از غذا گرفته نشده. 

غذا اسمش رو از خانواده ی من گرفته. اجداد من اختراعش کردن.«
مامـان بـا تعجـب پرسـید: »خانـواده ی شـما تاکـو رو اختراع کـرد ن؟ من 

همیشه فکر می کردم...«
مأمور تاکو گفت: »که تاکو همیشه وجود داشته؟ این طور نیست. همون طور 
که سـاندویچ وجود نداشـت، تا زمانی که اِرل ساندویچ1 اختراعش کرد. تا وقتی 

هم که سروکله ی ُدن دِیگو تاکو2 پیدا نشده بود، تاکویی وجود نداشت.«
بابا که تحت تأثیر قرار گرفته بود گفت: »وای. آدم هر روز یه چیز جدید یاد 

می گیره.«
مأمـور تاکـو ادامـه داد: »داشـتم می گفتـم کـه مـن اینجا مسـئول تحقیقات 
درون سازمانی درباره ی جاسوس های دوجانبه ام.« یکی از دونات های صورتی براق 

را که رویش نقل رنگی بود، برداشت و بعد جعبه را هل داد سمت مأمور ِدرکی. 
مأمـور درکـی گفـت: »مـن نمی خـوام، ممنـون. گلوتـن نمی خورم. و شـکر 

تصفیه شده. و هر چیزی که رنگش طبیعی نیست.«
مأمـور تاکـو گفت: »پس من یه دونه دیگه برمی دارم.« و یک دونات صورتی 

دیگر برداشت. 
الکسـاندر برای پدر و مادرم توضیح داد: »متأسـفانه اینجا در سیا یه مشکل 

1. Earl of Sandwich 2. Don Diego Taco
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کوچولوی خبرچینی داشـتیم. اسـپایدر، سازمان شروری که بنجامین در نابود 
کردنشـون نقـش مهمی داشـت، تعداد زیـادی از مأمورهامون رو فاسـد کرده 
بود. این طوری شـد که هویت بنجامین و شـما به بیرون درز کرد. خوشبختانه 
بنجامین موفق شـد نه تنها اسـپایدر رو نابود کنه، بلکه فهرسـتی از خبرچین ها 

هم به دست بیاره...«
مأمور تاکو جمله اش را تکمیل کرد. »و من دارم ازش برای ریشـه کن کردن 
فساد در کل سازمان استفاده می کنم.« الیه ی نازکی از روکش دونات روی لب 
باالیی اش نشسته بود که باعث می شد آدم فکر کند سبیل نازک صورتی دارد. 
مامان مثل طلبکارها پرسید: »سیا چطور اجازه داده این همه مأمورش فاسد 

بشن؟«
مأمور تاکو گفت: »مسـلمه که اشـتباهاتی شـده.« بعد اضافه کرد: »از طریق 
آدم هـای دیگـه. نـه من. برای همینه که مـن مأموریت پیدا کـردم این گند رو 
جمعش کنم و برای اینکه مطمئن بشـم همچین اتفاقی تکرار نمی شـه، دارم 
یه واحد جدید در سـیا راه می ندازم که تنها هدفش کنترل و بررسـی سـازمانه. 

اسمش رو گذاشتم واحد تشخیص جاسوس های دوجانبه.«
گفتم: »DADD 1؟«
پدرم پرسید: »بله؟«

گفتم: »ببخشید، با شما نبودم. داشتم به حروف اول اسم این واحد اشاره 
».DADD می کردم، که می شه
پدرم دوباره پرسید: »بله؟«

مأمور تاکو آه کشید. »فکر کنم باید درمورد اسم واحد تجدید نظر کنم.«
مأمور درکی هیجان زده گفت: »اووه! می تونی اسمش رو بذاری خبرچین یاب!«

مأمـور تاکـو با لحن بی احساسـی گفت: »همچیـن کاری نمی کنم. بگذریم، 

1. سرواژه ی Double Agent Detection Division؛ تلفظ این کلمه مثل کلمه ی Dad )بابا( در زبان انگلیسی 
است.
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دارم یه تیم زبده تشـکیل می دم تا هر مأموری رو که فاسـد شـده ردیابی کنن 
و از بین ببرن.«

مأمور درکی به پدر و مادرم گفت: »ولی تا جایی که به شما مربوطه، کاری که 
نباید می شده شده. حاال بهترین کاری که می تونیم بکنیم اینه که ببریمتون یه 

جای دیگه. از اینکه به زحمت می افتین عذرخواهی می کنم.«
بابا تکرار کرد: »زحمت؟ یه کم بیشـتر از این هاسـت. شـما ازمون می خواین 

قید همه چی مون رو بزنیم!«
مأمـور درکـی گفت: »می دونـم. ولی بهتون قول مـی دم از این به بعد نهایت 
تالشمون رو برای محافظت از شما انجام می دیم. برای همین تصمیم گرفتیم 
این جلسه رو به جای خونه تون اینجا، در مقر سیا، برگزار کنیم. این ساختمون 

امن ترین ساختمون آمریکاست. جاتون کاماًل امنـ...«
ناگهان صدای سوت چیزی آمد که خیلی سریع هوا را می  شکافت و حرکت 
می  کرد، بعد هم صدای انفجاری نزدیکمان به گوش رسید. کل اتاق لرزید. یکی 
از چراغ های سـقف پایین افتاد و با چنان شـدتی روی دونات ها فرود آمد که 

همه ی دونات های مربایی منفجر شدند. 
الکساندر ِهیل فریاد زد: »پناه بگیرین! به ما حمله شده!«

ظاهرًا جایمان آن قدرها هم که سیا فکر می کرد، امن نبود. 



21

مقر سیا
16 آوریل

10:30 صبح

مأمـور درکـی اعالم کـرد: »باید از این اتاق بریم بیرون و خودمون رو برسـونیم 
یـه جـای امن!« بااینکه این جور دسـتورها برای مواقع خطر بـود، اما لحن ذاتًا 
خوشـحالش باعـث می شـد آدم فکـر کنـد که پیشـنهاد داده همگـی یک کار 

باحال بکنیم، مثاًل برویم بستنی بخریم یا اسکیت سواری کنیم. 
پدر و مادرم خشکشـان زده بود؛ دقیق تر بگویم، آن قدر وحشـت کرده بودند 
کـه تـکان نمی خوردند. به خودم یادآوری کردم که آن ها اولین  بار اسـت تهدید 
مستقیم جانشان را تجربه می کنند. بهشان گفتم: »بیاین!« و دستشان را گرفتم 

و کشاندمشان سمت در. 
الکسـاندر آمد کمکم و درحالی که من به پدرم رسـیدگی می  کردم، او مادرم 
را راهنمایی کرد. پدر و مادرم از بهت بیرون آمدند و اجازه دادند آن ها را از دفتر 

بیرون ببریم. 

22

تخلیهتخلیه



22

مأمور تاکو آخرین دونات روکش صورتی را قاپ زد و دنبالمان آمد. 
وارد راهرویی پر از هرج ومرج و هیاهو شدیم. 

دلیلـش تا حدودی این بود که سـاختمان سـیا را عمـدًا طوری طراحی کرده 
بودند که آدم گیج  شود. راهروهای ساختمان های عادی، قشنگ شکل خطوط 
صاف بودند، ولی راهروهای سـیا پیچ وخم های زیادی داشـتند تا هر آدم بدی 
را که اتفاقی به سـاختمان نفوذ کرده بود، گیج کنند. متأسـفانه این راهروها هر 
آدم خوبی را که اتفاقی از آنجا سر درآورده بود هم گیج  می کردند و حاال روبه رو 
شدن با یک بحران تمام عیار اوضاع را خراب تر هم کرده بود. دقیقًا کنار جایی که 
ما جلسه داشتیم، درِ اتاق کنفرانس دیگری منفجر شده بود و دود غلیظی که از 
آن بیرون می زد، داشت مثل موج دریا در امتداد سقف پخش می شد. از پشت 
چهارچوب سوخته ی در یک لحظه  شعله ها و سوراخ بزرگی را روی دیوار بیرونی 

دیدم که می شد از پشتش آسمان آبی و درخت های سرسبز را دید. 
کارمندهـای سـازمان داشـتند این طـرف و آن طـرف می دویدنـد. مأمورها و 
تحلیلگرها و کارکنان پشتیبانی و خدمه ی نظافتچی همه جا بودند. بعضی ها از 
محـل انفجـار فرار می کردند و دنبال جای امنی می گشـتند، درحالی که بعضی 
دیگـر به سـمت محـل انفجار می دویدند و قصد داشـتند با شـعله ها بجنگند یا 

آدم ها را نجات بدهند یا خالصه کار قهرمانانه ای بکنند. 
خوشـبختانه به نظر می رسـید کسی طوری نشده. اتاق کنفرانسی که انفجار 

در آن رخ داد، خالی بود. 
بااین حـال بـا دیـدن آن اتاق، رنـگ از صورت مأمور درکی پریـد؛ مثل اینکه 
یـک مشـکل جـدی پیش آمـده بود. او هراسـان ما را از صحنـه ی فاجعه دور 
کرد و به سـمت جمعیتی برد که دنبال جای امن می گشـتند. همه رفته بودند 

سراغ راه پله؛ آسانسورها به خاطر این موقعیت اضطراری از کار افتاده بودند. 
سیسـتم اطفـای حریـق فعـال شـد، آب از سـقف فـواره زد و همگی مان را 

خیس کرد. 


