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جناب -------------
پس از ارسال آخرین گزارشم، به بررسی کانال های مختلفی که اسپایدر از آن ها برای برقراری ارتباطاتش 
استفاده می کند، ادامه دادم. متأسـفانه باید گزارش دهم که در بیست و چهار سـاعت گذشته صحبت ها درباره ی 
------- به شـدت افزایش یافته اسـت. به همین دلیل می توان فرض را بر این گذاشـت که جان شما در خطر است. 

وضعیت کد قرمز. باید فوراً عملیات موش  آبی بدبو را فعال کنیم. 
به همین منظور همچنان توصیه می کنم از جاسوِس تحت آموزش بنجامین ریپلی برای این کار استفاده کنید. 
مـن در سـه مأموریت قبلی )کـه البته غیرمجاز بودنـد.( با بنجامین کار کـرده ام و او در هـر یک از آن ها 
قابلیت های خود را ثابت کرده و ذکاوت، زرنگی و اصول اخالقی اش را به نمایش گذاشته. تنها نقطه ضعف هایش 
------ ------------- ---------------- او هسـتند و عالقـه ی شـدیدش بـه ------------، ولی هیـچ کدام روی این 

مأموریت تأثیر نخواهند گذاشت. پرونده اش را برای تأیید شما ضمیمه کرده ام. 
البته این مأموریت نیازمند همکاری پسـر شما --------- هم هسـت. می دانم اخیراً مشکالتی با هم داشته اید، 
ولی لطفاً به ایشـان بگویید که -------------------------------------------. زندگی شما ـ و سرنوشت این کشور ـ 

در دستان اوست.
در اولین فرصتی که برایتان مقدور بود به من اطالع دهید تا کار را شـروع کنیم. من آماده ام تا این عملیات را 

بالفاصله آغاز کنم. هرچند، به خاطر امنیت خودتان، این اتفاق هرچه زودتر بیفتد بهتر است.
دوستدار شما

----------------

پ.ن. بـا توجه به ماهیت بسـیار خطرناک ایـن مأموریت، لطفاً آن را بـا هیچ کـس در ---------- در میان 
نگذارید، حتی ----------- و ------------. عالوه بر آن این پیام و پرونده را بسوزانید و در صورت امکان بقایایش 

را در دستشویی بریزید و سیفون را بکشید. 





بازگشت  ۱۱

۱ کتابخانه ی وندنبر
۲ تمان نِیتان ِهی سا

آکادمی جاسوسی سیا۳
۱۰ فوریه

۳ بعدازظهر

» »اسپایدر برگشته
ت. زویی  ۴ در کتابخانه ی مدرسه ی جاسوسی طنین اندا فریاد زویی زیِب
ان داشت، زیادی بلند حر زده بود... و چون توی کتابخانه بودیم،  از بس هی
ِ آن چهار طبقه  ـا از تمام جاهای دیگرِ مدرسـه سـاکت تر بود. سـالن بـزر ف
ارتفاع داشـت و سـه نیم اشـکوب۵ با هزاران کتاب توی قفسـه ها دورتادورش 
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تمان  ور از نیم اشکوب طبقه ای است که میان دو طبقه ی اصلی سا ۵- اشکوب به معنی طبقه است و من
قرار دارد و معمو با پلکان می توان به آن دسترسی داشت. 

1
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۱۲ مدرسه جاسوسی ۵

را گرفتـه بودنـد. تک تـک کتاب هـا صـدای زویی را انعـکا دادند: »اسـپایدر 
برگشته... اسپایدر برگشته... اسپایدر برگشته...«

برش را زیـادی علنی کرده، قیافه اش رفـت توی هم. بعد  زویـی کـه دید 
سری آمد سرِ میزی که من نشسته بودم؛ تکالیفم نیمه کاره ماند. 

کتابخانـه شـلو تر از همیشـه بـود. مـن و همکالسـی هایم معمو بیشـتِر 
واندیم، ولی آن روز سـال اولی ها  وابگاه مدرسـه در می  بعدازظهرها توی 
ام می دادند؛  ره را ان باید اولین تکلیف عملی  در اصول و مبانی مواد منف
ی کنند. قرار نبود بمب ها آن قدر  ن هر کدامشان وظیفه داشتند بمب کوچکی را 
ره  ا یکسان کنند، ولی وقتی پای مواد منف تمانی را با  قوی باشند که سا
وسط باشد، همیشه ممکن است مشکلی پیش بیاید، برای همین عق حکم 
وابگاه فاصله بگیریم. بیشتر از صد دانش آموز، از سال  می کرد احتیا کنیم و از 
دوم گرفته تا هفتم، پشـت میزهای سراسـر کتابخانه نشسته بودند. همان طور 
که در کال مشاهده ی مخفیانه ی س متوسط: دیدن بدون دیده شدن یاد 
ال عالقه ای به حر های  گرفتـه بودیـم، همه جوری رفتار می کردند که یعنی م
زویی ندارند؛ ولی قشن معلوم بود دل توی دلشان نیست که بیشتر بدانند. 
ـر کامال محرمانـه بود، فقط چند نفـر از افراد  وجـود اسـپایدر تـا همین اوا
بر داشـتند. ولی اسـپایدر در  رابکار  عالی رتبه ی سـیا از وجود این سـازمان 
واست همین  ال می  شـته دردسرهای بزرگی درست کرده بود؛ م یک سـال گ
سسه ی آموزش  ر کند، نزدیک م تمانی  را که تویش نشسـته بودم منف سـا
یال داشـت  در طبیعـتِ مدرسـه، بـه اتوبـو دانش آموزها حمله کرده بود و 
بخـش بزرگـی از منهتن۱ را نابود کند. بعـد از آن کارها دیگر امیدی به محرمانه 
نگه داشـتن اسـپایدر در آکادمی جاسوسـی نبـود. همه ی دانش آمـوزان برای 
ـاب می کرد ایـن چیزها را  لشـان ای جاسـو شـدن آمـوزش می دیدند؛ ش

بدانند. تا حا تقریبا همه شان حقیقت را فهمیده بودند. 
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بازگشت  ۱۳

بار زویی پنهان کنم. اسـپایدر دو بار  مـن اصراری نداشـتم عالقه ام را بـه ا
واست مرا بکشد،  سـعی کرده بود اسـتخدامم کند و وقتی مخالفت کردم می 
اصی داشـتم که از نقشه هایشـان سر درآورم. سرم را از  برای همین عالقه ی 

» ا می دونی روی تکلیف رمزنویسی ام بلند کردم و پرسیدم: »تو از ک
زویـی روبه رویـم پشـت میز نشسـت و یواش گفـت: »من و آفتاب پرسـت 
شـنیدیم. داشـتیم پروژه ی اسـترا  سـمعمون رو واسـه کال عملیات های 
ودمون گفتیم هر چی مقام هدفمون  ام می دادیم. پیش  پنهانی پیشرفته ان

 ». تر باشه، نمره مون بهتر می شه. واسه همین رفتیم سرا احم با
زویی عالقه ی زیادی به لقب دادن داشت. آفتاب پرست، وارن ریوز۱ بود که 
اح  در استتار کردن حر نداشت (ولی بقیه ی مهارت های جاسوسی اش افت
، مدیر مدرسه مان بود که واقعا احم بود. یک احم به تمام معنا.  بود). احم

» ب موف شدین پرسیدم: »
»آره.« زویی با این که نگران بود ولی با افتخار لبخند زد. »دیشـب یواشـکی 

اشتیم تو دفترش.« دوتا دستگاه شنود بی سیم س ایکس کار گ
یر قرار گرفتم. مدیر، هد آسـانی به  « تحت ت تکـرار کـردم: »تو دفترش
لش عمال رسـیدگی به کارهای  حسـاب نمی آمد. بله، آدم باهوشـی نبود؛ شـ
دفتری و مسـا اداری  بود که کس دیگری حوصله شـان را نداشـت ولی سیا 
می  دانست او آدم باهوشی نیست و برای همین تمهیدات امنیتی مربو به او 
سفت و سخت تر از چیزی بود که یک آدم کاربلد نیاز داشت. دفترش طبقه ی 
ی سرمان. برای وارد  تمانی بود که تویش بودیم، یعنی پن طبقه با ر سا آ
شـدن بـه آن بایـد از شـبکه ی پیشـرفته ای از دوربین ها و نگهبان های مسـل 

» وری از حراست رد شدین شتی. »چ می گ
»من حوا نگهبان ها رو پرت کردم و آفتاب پرست هم نفو کرد تو دفتر.«

» »و هی مشکلی واسه ش پیش نیومد

1- arren ee es



۱۴ مدرسه جاسوسی ۵

» ب کردی »چرا این قدر تع
واست به  »چون وارن یه جاسـو دست وپاچلفتیه. دفعه ی قبلی که می 
بر کنیم تا  بور شـدیم آتش نشـانی  یه اتا نفو کنه، تو هواکش گیر کرد. م

بیارنش بیرون.«
م کرد. »آفتاب پرسـت تازگی ها حسابی کار کرده تا مهارت هاش رو  زویی ا

بهتر کنه.«
»ولی معنی ش این نیست که مهارت هاش واقعا بهتر شدن.«

صدایی تودماغی از پشت سرم تشر زد: »چرا، بهتر شدن.«
یدم و وارن را دیدم که سه قدم آن طر تر ایستاده بود. اگر  سرِ جایم چر
حر نزده بود، احتما متوجهش نمی شـدم؛ اسـتتارش از همیشـه بهتر بود. 
لبا هـا و رنـ صورتـش دقیقا با میز و صندلی  و قفسـه های چوبی قدیمی 
وب با انتهای یک ردیف از  تمان ِهی جور درمی آمد و باع شـده بود  سـا

قفسه ها یکی شود. 
ر دانش آمـوزان دوروبرمان  فقـط من نبودم که متوجهش نشـده بـودم، اک
ول وارسی  تر سال چهارمی، که وانمود می کرد مش هم غافلگیر شدند. یک د
کتاب های پشت سرمان است تا بتواند یواشکی به حر هایمان گوش دهد، آن قدر 
ورد که وحشت زده جی کشید و کتاب سنگین  از ظاهر شدن ناگهانی وارن جا 
ودش.  ت روی پای  راهنمـای تصویـری زهرها و پادزهرهای کلـدِول۱ را اندا
ت و کنارم نشسـت. ایـن کارش یک کم اعصابم را  ب اندا وارن بـاد بـه غب
ـوب از کار درآمده بـود که دیگر  بـه هـم ریخت، چون رنـ صورتش آن قدر 
یلی  ر نمی رسـید. حس می کردم پیش یک عروسـک  شـبیه آدمیـزاد به ن
یب و غریـب و شـکم گو۲ نشسـته ام. وارن اعـالم کـرد: »تـو نسـبت بـه من  ع
1- Cald ell
۲- به کسی که بتواند با لب های بسته حر بزند و شنونده این طور تصور کند که صدا از آن شخ یا از محلی 
ود شریک می کند  نزدیک به آن شخ می آید، شکم گو می گویند. شکم گو معمو عروسکی را نیز در کار 

ارج می شود.  و وانمود می کند گفتاری که او با لب های بسته ادا می کند، از عروسک 
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موریت داشـتی که از  اطر این  همه م جاسـو بهتری نیسـتی. فقط به این 
وش شانسی ت اسپایدر بهت حمله کرده.«

وش شانسی.« ارم  گفتم: »من اسم این رو نمی 
ودم به جای تو جلوی  له اینه که اگه من اون جا بودم،  »حا هر چی. مس

فاجعه رو می گرفتم.«
زویـی گفت: »آفتاب پرسـت، تو اون جا بودی و نتونسـتی جلـوی فاجعه رو 
بگیری. در واق کم مونده بود اشتباهی بن رو به کشتن بدی، اون هم دو بار.« 
ـ همه ی وقت هایـی که زویی احساسـاتش را جریحه دار می کرد،  وارن م
ودش را  ش را گرفته اند  رابکاری روی فرش م مانند توله سـگی که موق 
وبی می شد، ولی هنوز  یلی  جم و جور کرد. اگرچه زویی داشت جاسو 

متوجه احساسات وارن نشده بود. 
» به زویی گفتم: »صبر کن ببینم. گفتی دیشب به دفتر مدیر نفو کردین

زویی جواب داد: »آره.«
» به وارن نگاه کردم. »پس تو چرا هنوز تو استتاری

م وتخم گفت: »رنگش پا نمی شه.« فکر کنم اگر رن صورتش  وارن با ا
قهوه ای نبود، قشن معلوم می شد که سر شده. »با رن های گریم صورت 
بور شدم از رن چوب  نتونسـتم رن چوب بلو رو دربیارم، واسـه همین م

استفاده کنم. حا هم هر کاری می کنم پا نمی شه.«
ند زد.  تیار پوز زویی بی ا

نده نداره امروز سـر کال دفاع شـخصی،  وارن بـا اوقات تلخـی گفت: »
اشت روی سرم.« پروفسور سایمون۱ من رو با میز اشتباه گرفت و یه کتاب گ

نده ی زویی شدیدتر شد. 
ارج شـدیم. تو دفتـر مدیر چی  بهـش یـادآوری کـردم: »از بحـ اصلـی 

» شنیدین
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۱۶ مدرسه جاسوسی ۵

م هایش رفته بود توی هم، زویی  »اوه، راست می گی.« در حالی که وارن ا
اشتیم حواسمون بهشون  برگشـت سـمت من. »از دیشب که شنودها رو کار گ

بود، ولی تا همین چند دقیقه  پیش هی اطالعاتی به دست نیاوردیم.«
» پرسیدم: »یعنی مدیر ک روز تو دفترش نبود

زویـی گزارش داد: »چرا، از سـاعت ۹ صب تـو دفترش بود. فقط کار مهمی 
واسـت مهمات رو پر کرد و با گوشـی ش بازی کرد.  نکرد. ک روز فرم های در
یه سـاعت هم طول کشـید تصمیم بگیره واسـه ناهار چی سـفارش بده. ولی 

حدود سی دقیقه  پیش، در مورد اسپایدر باهاش تما گرفتن.«
» پرسیدم: »کی ها

زویـی اعتـرا کرد: »نمی دونـم. تلفنش تحت کنترل نبود. مـا فقط تو اتا 
اشتیم، واسه همین فقط حر های احم رو شنیدیم.« شنود گ

» ب چی گفت «
زویی قب از جواب دادن دورتادور کتابخانه را نگاه کرد. همه ی دانش آموزانی 
که داشتند یواشکی به حر هایمان گوش می دادند، وانمود کردند دارند در 
واننـد. زویـی تلفـن همراهـش را از جیب ژاکتـش درآورد و روی میز، به  می 

سمت من ه داد. 
اشـتم توی گوشـم.  یده شـده بود. گوشـی هایش را گ هدفونی دور آن پی
اطر تما با ِجـرم گوش های زویی  وارن بـا حسـادت نگاهـم کرد، انگار بـه  

وشبخت ترین آدم روی زمین محسوب می شدم.   
ر زویی هنوز روی تلفن بود. دکمه ی  پخش را زدم.  فای صوتی مورد ن

فای با صدای آهسته ی مدیر شروع شد. حر هایش اول مفهوم نبود، بعد 
» ی های احم این قدر کیک هام رو ندزدین فریاد زد: »جوجه  تی

» کاوی به زویی نگاه کردم. »یه جور رمز فو  محرمانه ست با کن
ام می ده.« زویی جواب داد: »نه. مال بازی ایه که داره با گوشی ش ان

وارن توضی داد: »اسمش جنون کیکه. باید تا می تونی پنکیک درست کنی 
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ی ها هم سعی می کنن بدزدنشون. اون وقت با شلیک شیره ی افرا  و جوجه تی
باهاشون می جنگی...«

ن اصال مهم نیست.« زویی بهش گفت: »قوانین بازی ا
م کرد.  وارن باز اوقاتش  تل شد و ا

واسـت آن  ورد. ظاهرا چون می  تـوی فای ضبط شـده، تلفـن مدیر زن 
یال  ره بی  اشت ده بار زن بخورد و بعد با ر برود، گ مرحله ی بازی را تا آ
له ی  شـد و جواب داد. با لحن رسـمی گفت: »مدیر صحبت می کنه. بهتره مس
ب نفسش بند آمد  یلی حسا بودم.« بعد، از تع مهمی باشه. وسط یه کار 

 » ا می دونی و پرسید: »اسپایدر واقعا از ک
تیارش  مدیر تا چند دقیقه  داشت اطالعات زیادی را که تما  گیرنده در ا
اشـت گـوش می کرد. در طول این مـدت با گفتن چیزهایی م اهوم و  می گ
ودش را عالقه مند نشـان دهد، هرچند صدای  ب، سـعی کرد  چه جالب و ع
ش  بازی را هم می توانستم قشن بشنوم: موسیقی گوشخراشی که هی وس
ی های پیکسـلی می آمد.  صـدای چل چلوپ شـیره ی افـرا و جیـ جوجه تی
یک دفعه مدیر گفت: »نه، با گوشی م بازی نمی کنم دارم به حر های تو گوش 
« و موسـیقی گوشـخراش ق شـد. بعد مدیر باز همین طور صداهایی  می دم
ابت  واست  ودش درآورد که یعنی دارد با عالقه گوش می کند، انگار می  از 

کند شش دان حواسش جم است. 
جلوی ورودی کتابخانه، مایک برژینسکی۱ از در وارد شد. 

بر زویی درباره ی  بقیه ی دانش آموزان از دیدن او تقریبا به اندازه ی شنیدن 
ه ها به عنوان جدیدترین ورودی  ب کردند. مایک بین ب بازگشـت اسـپایدر تع
ته  شـده بود. او تا همین چند هفته  پیش بهترین  مدرسـه ی جاسوسـی شـنا
بت نامم در آکادمی  ـارج بود. قب از آن سـعی کرده بـودم  دوسـتم از دنیـای 
جاسوسی را از او مخفی نگه دارم... همین طور از بقیه ی دوست و آشناها، از جمله 
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پدر و مادرم. وجود مدرسه محرمانه بود: بقیه فکر می کردند ما به آکادمی علوم 
ترانه و پسـرانه ی سـنت اسمیتن۱ می رویم. ولی مایک نه تنها فهمیده بود که  د
رگوش  من یک مدرسه ی جاسوسی فو   محرمانه می روم، بلکه توی عملیات 
برفی هم نقش مهمی در دست به سـر کردن آدم بدها داشـت. بعد از آن سـیا به 
استعدادش پی برد و او را استخدام کرد. ولی با این که مایک هم سن من بود، 
بور شده بود تحصیلش را به عنوان دانش آموز سال اولی شروع کند. این یعنی  م
یال وارد کتابخانه شود.  اری اش می رسید، نه این که بی  ن باید به تکالیف انف ا

» وارن زیر لب گفت: »اون این جا چی  کار می کنه
ام داده.« زویی گفت: »شاید تکلیفش رو زود ان

تن.  وارن گفت: »امکان نداره. زمان سن ها رو همین یه رب پیش راه اندا
ی نکرد.« ن ۲ هم اولین بمبش رو این قدر سری  حتی اریکا ِهی

وشـحالی دسـت تکان داد و سـری جلو آمد. توی راه  مایک ما را دید، با 
ترهای مدرسه لبخند بزند.  مک کرد تا به چندتا از د

ترها جواب لبخندش را دادند. مایک این طور آدمی بود.  ر د اک
فای ضبط شده ی زویی هنوز در حال پخش بود. شنیدم که مدیر یک دفعه 
ر می رسـید. »این  یلـی عصبانی به ن  » امین ریپلی۳ ـب گفـت: »بن بـا تع

 » دفعه باهاش چی  کار دارین
ب کردم.  شکم زد. از این که اسم مرا برده بود تع

سـفانه مدیر چیز دیگری نگفت. دوباره رفت در نقش شـنونده و باز هم  مت
ب، فقط این بار انگار ناراحت تر از قب بود.  دم به دم یا غرغر کرد یا ابراز تع

وشـی از من نداشـت. مدت کوتاهی بعد از ورودم به مدرسـه ی  مدیر دل 
جاسوسی، برای پیشبرد پاره ای تحقیقات، جلوی رویش به او توهین کرده بودم و 
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ر کرده  مپاره انداز دفترش را منف یلی اتفاقی با  اول همین سال تحصیلی هم 
بودم. البته همه اش تقصیر من نبود، ولی با این که این را بارها برایش توضی 
ه ی جاروها  داده بودیـم، گـوش مدیر به این حر ها بدهـکار نبود. هنوز از گن
ورد.  اطر حالش از من به هم می  به عنوان دفترش استفاده می کرد و به همین 
اند، برعکس رویش نشست  مایک رسید به میز من، صندلی ای را درجا چر

» و بازوهایش را به پشتی صندلی تکیه داد. پرسید: »چی گوش می دی
فوری جواب دادم: »کنفرانس کالسـی.« نمی دانسـتم مایک از وجود اسپایدر 
ور نداشت)،  وردهای قبلی مان با آن ها ح بردار شده یا نه (در هی  کدام از بر

برای همین نمی دانستم اجازه دارم درباره اش چیزی به او بگویم یا نه. 
مایـک از گوشـه ی چشـم نگاهـم کـرد، انـگار حرفـم را بـاور نکـرده بـود و 

واست این را بهم بفهماند.  می 
اریت رو چی   زویی سـعی کرد حواسـش را پرت کند. پرسـید: »تکلیف انف

» ی ش کردی ن کار کردی به این زودی 
مایک گفت: »نه.«

وابگاهت ول کردی  وارن نفسش بند آمد. »یعنی یه بمب فعال رو تو اتا 
» دا به امون 

مایک به او گفت: »جوش نزن، سمندر. این کار رو هم نکردم.«
وارن، عصبی گفت: »لقب من آفتاب پرسته نه سمندر.«

ت. »هر دوشون مارمولکن دیگه.«  مایک شانه با اندا
» ب، بمب رو چی  کار کردی زویی پرسید: »

ی کردنش، ولی دیدم  ن ب اولش شـروع کردم به  مایک توضی داد: »
ورم اینه که...  ودم گفتم چه کاریه من یده سـت. واسـه همین با  یلی پی
ی کردنش فقط  ن اشـته.  فر کنیم آدم بده واقعا این بمب رو واسـه من گ
وقـت باارزشـم رو تلـف می کنه. همـون مدتی که مـن دارم باهـاش ور می رم 
ارم طر فکر کنه سرم  یالش شم و ب وره بی  الفکاره فرار می کنه. پس چ



۲۰ مدرسه جاسوسی ۵

ـی کردنش گرمـه فکر می کنه مـن از میدون به در شـده م و از حالت  ن بـه 
» دفاعی می آد بیرون... اون  وقته که من گیرش می ندازم

» ر شه اری بمب منف یال داری ب زویی دست بردار نبود. »یعنی 
اشتمش یه جای  ه بعد اضافه کرد. »البته  گ مایک گفت: »آره.« و یک لح
ش رو هم بردم جلو تا زودتر از موعد  امن که به کسی آسیب نرسه. زمان سن

ر شه.« منف
» ین کاری کردی وارن پرسید: »چرا هم

ر می شه و آدم بده  مایک گفت: »واسه این که حواسش رو  پرت کنم. بمب منف
ـودش فکر می کنه: آهان مرد بعد واقعـا از حالت دفاعی می آد بیرون.« بـا 

مـن و زویـی نگاهی به هـم کردیم؛ فهمیده بودیم نقشـه ی مایک، با وجود 
اطر بود که مایک در مدرسه ی  وبی  هایی دارد. به همین  غیرعادی بودنش، 
جاسوسی به این زودی به شخصیت مشهوری تبدی شده بود. تفکر غیرعادی 
ارج از چهارچوِب معمول  این جا معمو نمرات با به همراه داشت و مایک فقط 
فکر نمی کرد، بلکه بیشـتر وقت ها اصال متوجه نمی شـد چهارچوبی وجود دارد. 
ه هایـی بـود که آن قدر به رونـد اصلِی کار  برعکـس او، وارن از آن دسـته ب
واندن دفترچه ی راهنما حتی نمی توانند دندان هایشـان را  پایبندنـد که بدون 
ودداری مایک از عم کردن به قوانین همیشـه کفر وارن را  مسـوا بزنند. 

» اشتی درمی آورد. »این بمب رو دقیقا چه جای امنی گ
رهای بی گناه  مایـک جـواب داد: »بیرون، تو محوطه ی چهارگـوش. از رهگ
اشتم روش تا جلوی  ونه آوردم و گ دوره... یه قابلمه ی سـنگین هم از آشـپز
ترکش ها رو بگیره. چندتا تابلو هم اون دوروبر چسـبوندم تا به مردم هشـدار 

بدم فاصله شون رو حف کنن.«
» زویی تکرار کرد: »تابلو چی روشون نوشتی

اری  مایـک جـواب داد: »محـدوده ی بمـب فعال. مراقـب نخاله هـای انف
باشید. از این جور چیزها.«


