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از طرف:
دفتر تحقیقات داخلی سیا

مقر سیا
لنگلی1، ویرجینیا2

به:
...............................

مدیر عملیات های سّری
کاخ سفید

واشنگتن دی سی

اسناد محرمانه ضمیمه شده است
سطح امنیتی اِی اِی 2

محرمانه

پیرو تحقیقات دنباله دار درباره ی عملیات گورکن خزنده، صفحات پیش رو، جزئیات 53 ساعت گزارش 
»مرد استتاری« است. ریپلی دوازده سال دارد و دانش آموز سال  درباره ی آقای بنجامین ریپلی، معروف به 

اول آکادمی جاسوسی است.
پذیرش آقای ریپلی در آکادمی، اگرچه بی سابقه بود، با اجازه ی ............................... و ............................... رئیس سیا، 
بخشی از این عملیات به حساب می آید. با توجه به اتفاقات ............................................................................................. از آنجا که 
عملیات گورکن خزنده مطابق برنامه پیش نرفت، این تحقیقات آغاز شده است تا بفهمیم دقیقاً چه مشکلی پیش 

آمده، چرا پیش آمده و چه کسانی باید اخراج شوند. 
بحث  شود.  نابود  خواندن  از  پس  بالفاصله  باید  نامه  این  سیا  اِی   12-163 امنیتی  دستورالعمل  مطابق 
درباره ی مفاد این اسناد مجاز نیست، مگر در طول بازبینی که در .....................................................................................................

...................................................... انجام خواهد شد. لطفاً توجه داشته باشید که حمل سالح در این جلسه غدغن است. 

مشتاقانه منتظر شنیدن نظراتتان هستم. 

مدیر تحقیقات داخلی
...............................

رونوشت:
...............................

...............................

...............................

...............................

Langley -1
Virginia -2
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اقامتگاه ریپلی۱
پالک ۲۰۱۷، جاده ی ماکینگبرد۲

وین۳، ویرجینیا۴
شانزدهم ژانویه
 ۳:۳۰ بعدازظهر

«سالم، بن۵. اسم من الکساندر ِهیله۶. برای سازمان سیا۷ کار می کنم.»
این را مردی گفت که در اتاق نشیمن خانه مان نشسته بود.

و بـا ایـن جملـه زندگـی ام ناگهان جذاب شـد. تـا قبل از آن جـذاب نبود. 
به هیـچ وجه!

آن روز یک نمونه ی خوبش بود: روز چهارهزاروپانصدوهشتادوسوم، هفت 
ماه پس از آغاز سیزدهمین سال زندگی کسالت آورم. به زور از تختم بیرون 
آمده بودم، صبحانه خورده بودم، به مدرسه ی راهنمایی ام رفته بودم، در کالس 

Ripley -۱Mockingbird -۲    Vienna -۳       
Virginia -۴Ben -۵    Alexander Hale -۶       

۷- آژانس اطالعات مرکزی آمریکا
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بودم که خجالت می کشیدم  بود، به دخترهایی زل زده  حوصله ام سر رفته 
با آن ها حرف بزنم، ناهار خورده بودم، زنگ ورزش را به هر جان کندنی بود 
گذرانده بودم، سر کالس ریاضی چرت زده بودم، اذیت و آزار درک1 و جرک2 را 
تحمل کرده بودم، و با اتوبوس به خانه برگشته بودم... و مرد کت و شلوارپوشی 

را روی کاناپه ی خانه مان دیدم.
ِهیل  الکساندر  نکردم.  شک  بودنش  جاسوس  در  هم  ثانیه  یک  حتی 
نمی زد. شاید کمی  داشتم، مو  در ذهن  از جاسوس ها  با تصویری که من 
مسن تر بود -حدودًا پنجاه ساله به نظر می رسید- ولی مؤدب و خوش رفتار 
بود. زخم کوچکی روی چانه اش داشت. حدس زدم جای گلوله باشد یا شاید 

یک چیز خفن تر، مثل کمان زنبورکی.
آدم را یاد جیمز باند3 می انداخت. می شد خیال کرد سوار ماشینش در 
راه خانه مان درگیر تعقیب و گریز شده و مثل آب خوردن آدم بدها را از سر 

راه برداشته است.
پدر و مادرم خانه نبودند. هیچ وقت موقع برگشتنم از مدرسه خانه نبودند. 
عکس  آلبوم  است.  دعوت کرده  داخل  به  را  خودش  الکساندر  بود  معلوم 
تعطیالت خانوادگی مان در ساحل ویرجینیا روی میز عسلی روبرویش باز بود.

پرسیدم: »توی دردسر افتاده م؟«
الکساندر خندید. »واسه چی؟ تو که توی عمرت یه کار اشتباه هم نکرده ی. 
مگه اینکه اون یه دفعه ای رو که توی نوشابه ی درک ِدنِت4 داروی اسهال 

ریختی حساب کنیم. ولی ُرک بگم، به نظرم اون بچه حقش بود.«
چشم هایم از تعجب گشاد شد. »این رو از کجا فهمیدین؟«

»من جاسوسم. شغلم ایجاب می کنه این چیزا رو بدونم. نوشیدنی دارین؟«

Dirk -1Jerk -2    
3- شخصیت اصلی داستان های جاسوسی که در سال 1۹۵2 توسط ایان فلمینگ)Ian fleming(، نویسنده ی 
انگلیسی، خلق شد و در دوازده رمان، دو داستان کوتاه و مجموعه ای از فیلم های سینمایی حضور داشت. 

Dirk Dennett -4
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»اوم، البته.«
به سرعت، پیش خودم هر چه نوشیدنی در خانه داشتیم لیست کردم. 
با اینکه نمی دانستم این مرد برای چه به خانه مان آمده، متوجه شدم واقعًا 

دوست دارم رضایتش را جلب کنم. 
»مامان و بابام یه عالمه نوشیدنی  مختلف دارن. چی میل دارین؟«

الکساندر دوباره خندید: »این که فیلم نیست، بچه. من در حال انجام وظیفه م.«
من که احساس حماقت می کردم، سرخ شدم: »آهان. درسته. آب می خورین؟«
داشته  الکترولیت1  چیزی که  یه  می دم.  ترجیح  رو  انرژی زا  »نوشیدنی 
باشه، چون ممکنه مجبور شم یهو وارد عمل شم. تو راه اینجا مجبور شدم 

چندتا عنصر نامطلوب رو قال بذارم.«
»عنصر نامطلوب؟«

سـعی کـردم رفتـارم عادی باشـد، انـگار هر روز دربـاره ی این جـور چیزها 
می زنم.  حـرف 

»متأسفانه این اطالعات محرمانه ست.«

»البته. کامالً منطقیه. نوشابه می خورین؟«
»ممنون می شم.«

که  »خوشحالم  آمد. گفت:  دنبالم  الکساندر  رفتم.  آشپزخانه  سمت  به 
باالخره دیدمت، بن. آژانس خیلی وقته چشمش دنبالته.«

در حالی که در یخچال را تا نیمه  باز کرده بودم، مکث کردم: »چرا؟«
»اول اینکه خودت ازمون خواستی.«

»من؟ کی؟«

1- ماده ی حل شده ی محلول آبی که رسانایی الکتریکی آن بیش از آب خالص است، الکترولیت نامیده 
می شود. الکترولیت ها نقش مهمی در نگهداری و ایجاد ولتاژ میان پوسته ی سلول ها و عبور بار الکتریکی 

از یک سلول به سلول دیگر دارند.
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»تا حاال چند بار به وب گاهمون سر زده ی؟«
اخم کردم. دوباره احساس حماقت می کردم: »728 بار.«

الکساندر کمی جا  خورد: »دقیقًا درسته. معموالً فقط می ری سراغ بازی  
صفحات بچه ها... که البته باید بگم خوب از پسشون برمیای... ولی مرتب 
به صفحه ی استخدام و کارآموزی هم سر می زنی. این نشون می ده به شغل 
جاسوسی فکر کرده ی. و وقتی به سیا عالقه نشون می دی، سیا هم به تو 

عالقه مند می شه.«
الکساندر پاکت ضخیمی را از جیب کتش درآورد و روی پیشخان آشپزخانه 

گذاشت: »تحت تأثیر قرار گرفتیم.«
روی پاکت نوشته بود: »به صورت دستی فقط به آقای بنجامین ریپلی 

تحویل داده شود.«
چاقوی  با  باید  آن ها  از  یکی  داشت که  امنیتی  موم  و  مهر  سه   پاکت 
استیک1 باز می شد. درون پاکت یک دسته کاغذ قرار داشت. روی صفحه ی 
اول فقط یک جمله نوشته شده بود: »این اسناد را بالفاصله پس از خواندن 

نابود کنید.«
دارم  افتخار  عزیز،  ریپلی  »آقای  می شد:  شروع  این طور  دوم  صفحه ی 
پذیرش شما را در آکادمی جاسوسی آژانس اطالعات مرکزی که بالفاصله 

اجرایی خواهد شد، اعالم کنم...«
بودم. کل  و گیج  زمین گذاشتم. همزمان حیرت زده، هیجان زده  را  نامه 

عمرم در آرزوی جاسوس شدن بودم. با وجود این... 
الکساندر که فکرم را خوانده بود، گفت: »فکر می کنی شوخیه؟«

»خب... آره. تا حاال اسم آکادمی جاسوسی سیا به گوشم نخورده.«
»واسه اینه که فوق محرمانه ست. ولی بهت اطمینان می دم وجود داره. من 
خودم از همون جا فارغ التحصیل شدم. مؤسسه ی خوبیه که هدفش پرورش 

1- نوعی چاقو از جنس فوالد ضدزنگ و شبیه چاقوی رومیزی که برای بریدن استیک استفاده می شود. 
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مأموران آینده... امروزه! تبریک می گم!«
 الکساندر لیوان نوشابه اش را باال برد و لبخند خیره کننده ای تحویلم داد.

منتظر ماند تا کمی از نوشیدنی ام بخورم و بعد محتویات لیوانش را سر کشید. 
حدس زدم وقتی یک عمر با کسانی سر و کار داری که به فکر مسموم کردنت هستند، 
همچین عادتی پیدا می کنی. لحظه ای انعکاس صورتم را در مایکروفر پشت سر 
الکساندر دیدم... و تردید به سراغم آمد. اینکه سازمان یکسانی من و او را انتخاب 
کرده باشد، غیرممکن به نظر می رسید. الکساندر خوش قیافه، کارکشته و باحال بود. 
من نبودم. منی که همین هفته سه بار سروته شده بودم تا پول ناهارم از جیبم بیرون 
بریزد، چه صالحیتی برای حفظ امنیت دنیا با هدف برقراری دموکراسی داشتم؟

خواستم بگویم: »ولی چطوری...«
»وقتی حتی درخواست نداده ی، در آکادمی پذیرفته شدی؟«

»خب... آره.«
»نامه ی درخواست فقط واسه اینه که درباره ی خودت به مؤسسه ی موردنظر 
اطالعات بدی. سیا همه ی اطالعات الزم رو داره.« الکساندر یک رایانه ی کوچِک 

دستی را از جیبش درآورد و نگاهی به آن انداخت. 
»مثالً تو یه دانش آموز ممتازی که به سه زبون مسلطه و مهارت های ریاضی ش 

در سطح شونزدهه...«
»این یعنی چی؟«

»۹8261 ضرب در 147 چند می شه؟«
»14444367«

بی آنکه فکر کنم جواب دادم. من در ریاضی استعداد دارم... و در نتیجه 
یک توانایی عجیب و غریب دیگر هم دارم. همیشه می دانم ساعت دقیقًا چند 
است... هر چند، بیشتر عمرم را بدون اینکه بفهمم این توانایی خاصی است، 
سر کرده بودم. فکر می کردم همه می توانند معادالت پیچیده ی ریاضی را به 
صورت ذهنی انجام دهند یا بالفاصله حساب کنند که چند روز، هفته یا دقیقه 
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از شروع زندگی شان می گذرد. 3832 روزه بودم که فهمیدم این طور نیست.
الکساندر گفت: »این یعنی سطح شونزده.« 

بعد باز به رایانه اش نگاه کرد: »طبق پرونده های ما، در امتحانات اس تی آی کیو 
هم نمره ی عالی گرفته ای، در زمینه ی الکترونیک استعداد داری و از دخترخانمی 
به اسم الیزابت پاسِترناک1 خوشت میاد؛ هر چند متأسفانه ایشون حتی از 

وجودت خبر نداره.«
حدس می زدم الیزابت از وجودم خبر نداشته باشد، ولی تأییدش، آن هم 
از طرف سیا، برایم دردناک بود. برای همین سعی کردم بحث را عوض کنم. 

»امتحان استیک؟ یادم نمیاد همچین امتحانی داده باشم.«
»تعجبی نداره. خودت هم نمی دونستی داری امتحان می دی. اس تی آی کیو 
در  رو  این سؤال ها  استاندارده. سیا  آزمون  در  مخفف سؤاالت گنجانده شده 
آزمون های استاندارد مدارس می گنجونه تا استعداد جاسوسی بچه ها رو محک 

بزنه. از کالس سوم به بعد به همه شون جواب درست داده ی.«
»سؤال های خودتون رو وارد آزمون های استاندارد می کنید؟ وزارت آموزش 

و پرورش در جریانه؟«
»شک دارم. آموزش و پرورش در جریان خیلی چیزا نیست.«

الکساندر لیوان خالی را در ظرف شویی گذاشت و هیجان زده دست هایش 
را به هم مالید. 

»خب، گپ زدن دیگه بسه. بیا بریم وسایلت رو جمع کنیم، باشه؟ امروز 
بعدازظهر حسابی سرت شلوغ می شه.«

»یعنی همین االن می ریم؟«
الکساندر که به طرف راه پله می رفت، به سمت من برگشت. 

»در بخش ادراک سی تی آی کیو نمره ی صد گرفته ی. کدوم بخش عبارت 
‘بالفاصله اجرایی خواهد شد’ رو نفهمیدی؟«

Elizabeth Pasternak -1
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به تته پته افتادم. هنوز صدها سؤال در ذهنم بود که دوست داشتم همه 
را همزمان بپرسم. 

»من... اوم... خب... چرا باید وسایلم رو جمع کنم؟ مگه آکادمی چقدر 
با اینجا فاصله داره؟«

»زیاد دور نیست. اون سر پوتومک1 در واشنگتنه. ولی جاسوس شدن یه 
کار تمام وقته، واسه همین همه ی دانش آموزها ملزم ان داخل مدرسه زندگی 
کنن. آموزشت شش سال طول می کشه. سال هفتم مدرسه ی عادیت شروع 

می شه و تا سال دوازدهم ادامه داره. مسلمه که کالس اولی می شی.«
الکساندر این را گفت و به اتاق من در طبقه ی باال رفت. بیست ثانیه  بعد که 
به آنجا رسیدم، دیدم چمدانم را باز کرده و با حالت تحقیرآمیزی به لباس های 

داخل کمد نگاه می کند. »کت و شلوار درست و حسابی هم که نداری.«
آه کشید. چند پولیور انتخاب کرد و روی تختم انداخت. پرسیدم: »برنامه ی 

آکادمی با مدارس عادی فرق داره؟«
»نه.«

»پس چرا االن ثبت نامم می کنین؟ وسط سال تحصیلیه.«
 به ده سانتی متر برف تازه ای اشاره کردم که روی لبه ی پنجره ام نشسته بود.

طول  زیاد  آمده.  بند  ِهیل  الکساندر  زبان  می دیدم  بود که  باری  اولین 
نکشید، کمتر از یک ثانیه. انگار می خواست چیزی بگوید، ولی نگفت.

به جای آن گفت: »یهویی یه جا خالی شد.«
»یه نفر از مدرسه رفت؟«

»به خاطر نمرات بدش اخراج شد. تو نفر بعدی لیست بودی. سالح داری؟«
وقتی آن روزها را به یاد می آورم می فهمم این سؤال را پرسید تا حواسم 

را پرت کند. به هدفش رسید. »اوم... یه تیروکمون سنگی دارم.«
»تیروکمون سنگی به درد سنجاب می خوره. ما توی سیا سنجاب نداریم. 
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منظورم سالح واقعیه؛ تفنگ، چاقو، یا نانچیکو...«
»نه.«

الکساندر سرش را کمی تکان داد، انگار دلسرد شده بود. »خب، مهم نیست. 
از اسلحه خونه قرض می گیری. تا اون موقع فکر کنم این به دردت بخوره.«
راکت تنیس خاک گرفته ام را از ته کمد بیرون آورد و مثل شمشیر در هوا 

تکان داد: »شاید مشکلی پیش بیاد.«
فکرکردم شاید الکساندر خودش هم مسلح باشد. کتش، دقیقًا زیربغل 
چپش، برآمدگی مختصری داشت. حدس زدم تفنگ باشد. یک آن، کل مالقات  
-که تا آن لحظه فقط عجیب و هیجان انگیز بود- کمی نگران کننده هم شد.
گفتم: »شاید بد نباشه قبل از اینکه تصمیم مهمی بگیرم، با پدر و مادرم 

مشورت کنم.«
الکساندر به سمت من برگشت: »حرفشم نزن. این آکادمی محرمانه ست. 
هیچ کس نباید بفهمه قراره بری اونجا. نه پدر و مادرت، نه دوست های صمیمیت. 
حتی الیزابت پاسترناک هم نباید بفهمه. هیچ کس! تا جایی که به اونا مربوطه، 

تو به آکادمی علوم دخترانه و پسرانه ی سنت اسمیتن1 می ری.«
»آکادمی علوم؟« 

اخم کردم. »قراره برای نجات دنیا آموزش ببینم، اون وقت بقیه باید فکر 
کنن مشنگم؟«

»مگه االن غیر از این فکر می کنن؟«
اخم کردم. واقعًا درباره ام زیاد می دانست. »خب، فکر می کنن مشنگ تر 

از این حرفام.«
الکساندر روی تختم نشست و به چشمانم زل زد. گفت: »برای اینکه یه 
مأمور نخبه بشی، باید یه چیزایی رو فدا کنی. این تازه اولشه. کارآموزیت آسون 
نیست. اگه هم موفق بشی، زندگیت آسون نخواهد بود. خیلی ها نمی تونن از 
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پسش بربیان. پس اگه می خوای پا پس بکشی... همین االن بگو.«
حدس زدم این آزمون نهایی باشد؛ آخرین مرحله در استخدامم. فرصتی برای 
اینکه ثابت کنم کار طاقت فرسا و سختی های پیش رو پشیمانم نخواهد کرد.
این طور نبود. الکساندر داشت صادقانه با من حرف می زد، ولی من آن قدر 
از انتخاب شدنم هیجان زده بودم که متوجه نشدم. دوست داشتم دقیقًا مثل 
الکساندر ِهیل باشم. دوست داشتم مؤدب و خوش رفتار باشم. دوست داشتم 
هفت تیرم را با خونسردی در جیب کتم بگذارم و خود را به خانه ی مردم دعوت 
کنم. دوست داشتم عناصر نامطلوب را قال بگذارم، امنیت دنیا را حفظ کنم و دل 
الیزابت پاسترناک را به دست بیاورم. حتی بدم نمی آمد یک زخم خفن کمان 

زنبورکی روی چانه ام داشته باشم.
بدترین  و  شدم  خیره  الکساندر  خاکستری   چشم های  به  همین  برای 

تصمیم زندگی ام را گرفتم.
گفتم: »هستم.«



۲۰ مدرسه جاسوسی ۱

آکادمی جاسوسی سیا
واشنگتن دی سی

شانزدهم ژانویه
۵ بعدازظهر

آکادمی به آنچه از مؤسسه ی آموزش جاسوسی انتظار داشتم، شباهتی 
نداشت. البته فکر کنم هدف همین بود. شبیه یک پیش دانشگاهی قدیمی 
و بد قواره بود که احتماالً در دوران جنگ جهانی دوم محبوبیت داشت، ولی 
بعد از آن جذابیتش را از دست داده بود. به عالوه، در یکی از مناطق قدیمی و 
دورافتاده ی واشنگتن دی سی قرار داشت و دیوار سنگی بلندی آن را از نظرها 
پنهان می کرد. یگانه چیزی که مدرسه را مشکوک جلوه می داد نگهبان های جلوی 
دروازه بود. ولی از آنجا که در پایتخت قتل های بسیاری اتفاق افتاده، افزایش 
تمهیدات امنیتی اطراف یک مدرسه ی خصوصی چندان مایه ی تعجب نبود.
محوطه ی داخل مدرسه به نحو حیرت انگیزی وسیع بود. تکه های چمن پوش 
پهناوری داشت که احتماالً در بهار زیبا بود، ولی وقتی من وارد شدم زیر یک 
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