
جاسوساتفاقی
لندن،جنگجهانیدوم

خدا جون سالم به روی ماهت...





انتشارات پـرتقـال
جاسوساتفاقی:لندن،جنگجهانیدوم

نویسنده: دبورا هاپکینسون
مترجم: سینا یوسفی

ویراستار ادبی: محسن محمدبیگی
ویراستار فنی: فرناز وفایی دیزجی

طراح جلد نسخه ی فارسی: نیلوفر مرادی
آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / سجاد قربانی ـ الناز علی یاری زاده ـ زهرا گنجی

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: 978-600-462-941-6

نوبت چاپ: اول ـ 99
تیراژ: 1000 نسخه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: ایماژ
قیمت: 43000 تومان

سرشناسه: هاپکینسن، دبورا، 1942 - م.
Hopkinson, Deborah

عنوان و نام پدیدآور: جاسوس اتفاقی: لندن، جنگ جهانی دوم/ نويسنده دبورا هاپکینسون ؛ مترجم سینا يوسفی.
مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، 1399.

مشخصات ظاهری: 244 ص.؛ 14٫5×21٫5 س م.
شابک: 978-600-462-941-6

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
How I became a spy ,2019.:یادداشت: عنوان اصلی
موضوع: داستان های کودکان )انگلیسی( -- قرن 20م.

Children's stories, English -- 20th century :موضوع
شناسه ی افزوده: يوسفی، سینا، 1374 -، مترجم

PZ7 :رده بندی کنگره
رده بندی دیویی: 823/914 [ج]

شماره ی کتاب شناسی ملی: 6174244
7122401

۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com



تقدیم به الیسا، َبری و به خصوص به ِکیتی که مثل 
ما عاشق روو و بتریکس و بروکلین )هیرو( است.
ر.گ

تقدیم به تمام آزادی خواهان جهان
س.ی





9

۱۸ فوریه ی ۱۹۴۴، غروب جمعه
لندن

آن  شـب اصالً قصد نداشـتم جاسوس بشوم. فقط می خواستم شجاع باشم، 
کارم را درست انجام بدهم و برای خودم دردسر درست نکنم؛ اما اوضاع خوب 

پیش نرفت.
در حالی که تندتند رکاب می زدم، بلند گفتم: »محکم بشین!« اوج و فرود 
وحشـتناک صـدای آژیـر خطـر بمباران هوایی، لـرزه به تنـم می انداخت. روو 
کوچولو1 هم با شنیدن صدا از خود بی خود شده بود؛ انگار گرگی غول پیکر او 
را فـرا می خوانـد به گله ملحق شـود. در حالی کـه گوش هایش مثل دو پرچم 
در دو طـرف سـرش تـکان می خوردنـد، پوزه ی کوچک و سـیاهش را به طرف 
آسـمانی بلند کرد که منورها جای جایش را روشـن می کردند و زوزه کشـان با 

صدای آژیر هم نوا شد.
ضربان قلبم شـدت گرفته بود، اما نه به خاطر سـریع رکاب  زدن. آن شـب، 
شب محک  خوردن من بود. باید بهشان ثابت می کردم که می توانند روی من 

1. Little Roo
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حساب کنند. می خواستم یک بار هم که شده، کاری را درست انجام بدهم؛ اما 
داشتم قوانین پیغام رسان های حمله های هوایی را زیر پا می گذاشتم. بعدها 

فهمیدم که اصالً به قوانین جاسوس ها عمل نمی کردم.
البته حاال دیگر حرفه ای شده ام.

قانون شماره ی یک: همیشه سعی کن هم رنگ جماعت بشی.

وقتی صدای آژیرها بلند شده بود کاله  آهنی ام را پیدا نکرده بودم، همان کاله 
مخصوص نیروهای مردمی که جلویش حرف پ اول کلمه ی پیغام رسـان به 
چشم می خورد. برای همین قابلمه ی رویی کهنه ای را برداشتم و روی موهای 

قرمز و پریشانم گذاشتم.

قانون شماره ی دو: از حمل اشیایی که جلب توجه می کنند، پرهیز کن.

همیشـه باید داخل سـبد دوچرخه ام چراغ قوه داشته باشم )همان چیزی که 
آمریکایی هـا بـه آن می گوینـد چراغ دسـتی( امـا آن را هم جا گذاشـته بودم. 
در عـوض روو کوچولـو یـا به اختصـار همان روک، داخل سـبدم نشسـته بود. 

جلب توجه که چه عرض کنم، این خانم بامزه ترین سگ لندن بود.

قانون شماره ی سه: همیشه حواست جمع باشد.

شـاید اگـر آن شـب بیشـتر حواسـم را جمـع کرده بـودم، با آن دختـر مرموز 
آمریکایی تصادف نمی کردم.

البته اگر این اتفاق نمی افتاد، احتماالً هیچ وقت جاسوس نمی شدم.



بخش اول
دختر مرموز آمریکایی

دشمن  فقط  مخفی ها  مأمور  اما  دارند  بسیاری  دوست های  سربازها 
دارند، دشمن های پیدا و دشمن های پنهان.

کتابچه ی سازمان عملیات های ویژه: 
آموزش انجام عملیات در اروپای اشغالی
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فصل یک

تو نگاه می کنی، ولی نمی بینی.
شرلوک هلمز، رسوایی در بوهم1

سـرِ پیچ سـرم را پایین نگه می دارم بلکه قابلمه از روی سرم نیفتد. با دست 
راسـتم سـبد دوچرخه را گرفته ام که تکان نخورد و سـگ اسـپانیل2 لرزانم به 
بیرون پرتاب نشـود. قسـم می خورم همان طوری یک دستی هم می توانستم 

بدون هیچ مشکلی بپیچم.
البته اگر... اگر آن دختر وسـط خیابان مادوکس نایسـتاده بود. داد زدم: 

»آهای! مراقب باش!«
دیگر دیر شده بود. مجبور شدم سبد دوچرخه را رها کنم و دودستی فرمان 
را بچسبم و با تمام قدرت به سمت چپ بپیچم اما دیر جنبیده بودم و رکاب 
سمت راست به ساق پای آن دختر خورد و همگی پخش زمین شدیم. زانوی 
چپم کوبیده شد به زمین، قابلمه سروصدا کنان به طرفی پرتاب شد و روک از 
داخل سبد بیرون افتاد. روک سریع از جا بلند شد و واق واق کنان و دیوانه وار 
مثل اسبا ب بازی های کوکی  شروع کرد به چرخیدن دور خودش. باالی سرمان 

1. A Scandal in Bohemia 2. spaniel
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بمب افکن هـا نعـره کشـیدند و از روی زمین صدای شـلیک ضدهوایی ها بلند 
شد. در حال مالیدن زانویم، افتان وخیزان از جا بلند شدم.

در میان آن هیاهو فریاد زدم: »سالمی؟«
دختـر جوابـی نـداد. دسـتم را به طرفـش دراز کردم که کمکـش کنم اما او 

دستم را پس زد. »چرا جلوت رو نگاه نمی کنی؟«
»من چرا نگاه نمی کنم؟ تو وسط خیابون وایستاده بودی ! شانس آوردی که 

به جای من اتوبوسی چیزی نبود وگرنه له وَلَورده شده بودی.«
ساکت شدم. بی فایده بود. بحث  کردن بی فایده بود. از لهجه ی دختر معلوم 
بود که آمریکایی است. شهر پر از آمریکایی شده بود؛ سربازهای یونیفرم پوش، 
خبرنـگاران، افسـران ارتـش و نیـروی دریایـی کـه لباس هایشـان مزیـن به 
مـدال  و سردوشی بود، زن هایی جوان که لباس های شق و رق صلیب سرخ 
را بـه تـن داشـتند. همگـی آمـده بودنـد و مشـغول آمـاده  شـدن بـرای فتح 
فرانسـه بودنـد. تنهـا راه مّتفقین برای شکسـت  دادن هیتلـر و پایان  دادن به 

جنگ همین بود.
همـه، از جملـه مـن، می دانسـتیم که به کمـک آمریکایی ها نیـاز داریم اما 
بخشی از وجودم از این غریبه ها متنفر بود. وقتی اوضاع خیلی خراب تر بود، 
خبری از آن ها نبود. سـه سـال پیش حمله های هوایی آلمانی ها به شـهرهای 
انگلیس تمامی نداشت. از بمباران هایی جان سالم به در برده بودیم که تمام 
شـب ادامه داشتند؛ بمب هایی که روی سرمان می انداختند، آتش افروز بودند 
و تنها هدفشان باخاک  یکسان  کردن لندن بود. خیابان ها ویران بودند و پر از 
خرابه. خیلی از بچه ها را فرستاده بودند به روستاها. من و برادر بزرگ ترم، ویل، 

التماس کرده بودیم که اجازه بدهند در لندن بمانیم.
آمریکایی ها این چیزها را ندیده بودند. در مقایسه با ما لندنی ها، از سر و 
روی آمریکایی ها انرژی و امید می بارید. شـاید به خاطر این بود که غذاهای 
بهتـری می خوردنـد. آن هـا پـول داشـتند و در رسـتوران ها غـذا می خوردنـد. 
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مـردم می گفتنـد آنجـا هنوز غـذای واقعی گیـر می آیـد. آن آمریکایی ها مثل 
ما سـال ها کوپن به دسـت در صف های طوالنی منتظر نمانده بودند تا غذاهای 

جیره بندی شده ای را بخرند که مزه ی غذا نمی دادند.
دیر آمده بودند. نمی توانستند بالهایی را که سرمان آمده بود، جبران کنند.

بابا همیشه به نیمه ی پر لیوان نگاه می کرد و برایم توضیح می داد: »بدون 
کمکشـون پیـروز نمی شـیم ِبرتی. انگلیس سـربازها، تانک هـا و کامیون های 
آمریکایـی رو الزم داره. بـه تمـام این هـا نیـاز داریـم. بـرای همیـن هم ازت 

می خوام اگه جایی آمریکایی ها رو دیدی باهاشون مؤدبانه رفتار کن.«
بااین حساب، تصمیم گرفتم حرفم را عوض کنم. »ببخشید که خوردم بهتون 
خانم. من عضو نیروهای داوطلب مردمی هستم. وظیفه م اینه که بهتون بگم 

فوری برین به پناهگاه. توی همین خیابونه.«
دختر پوزخندی زد و بلند شد. بارانی اش را با دست تمیز کرد و گفت: »این  
چیزهایی که می گی خیلی بهت نمی آد. شبیه بچه هایی. اونی هم که گذاشته 

بودی روی سرت قابلمه بود دیگه، نه؟«
صورتم سـرخ شـد. »سـیزده سالمه. مسـئله اینه که... اولین بارمه که دارم 

موقع حمله ی هوایی مأموریت انجام می دم و کالهم رو...«
نتوانسـتم جمله ام را کامل کنم چون ناگهان آسـمان شـب شـکافته شد... 

اییییییی... بوم!
فریاد زدم: »بخواب روی زمین!« فرصت هیچ کاری نبود، پریدم طرف پیاده رو 
و خودم را باالی سر روک جمع کردم تا از بدن گرم و پشمالویش محافظت کنم: 

»چیزی مون نمی شه دختر.«
شانس آوردیم. حس کردم که زمین زیرمان لرزید اما خطر از بیخ گوشمان 
گذشته بود؛ به احتمال زیاد بمب یکی دو خیابان آن طرف تر افتاده بود. سرم 
را بلنـد کـردم کـه نگاهی به آن غریبه بیندازم. با خـودم گفتم اصالً دم غروب 
تنهایی اینجا چی کار می کنه؟ در روزهای زمسـتانی بیشـتر مردم موقع غروب 
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برمی گشـتند بـه خانه هایشـان، مخصوصـًا حاال کـه دوباره حمله هـای هوایی 
آلمانی ها شروع شده بود.

»خواهش می کنم خانم... این بیرون اصالً امن نیست.«
سریع از جایش بلند شد. »من باید برم.«

همان طور که بارانی آبی نفتی اش مدام به پاهای باریکش می خورد، دوان دوان 
به طرف انتهای خیابان رفت و در چشم برهم زدنی ناپدید شد. با خودم گفتم خوب 
شد، انگار صدای بمب ترسوندش. اگه بهش آدرس پناهگاه رو بدم می ره اونجا.
داد زدم: »کلیسای بزرگی رو که سمت چپه رد کنی، سمت راستت تابلوی 
پناهگاه رو می بینی.« کامالً مطمئن نبودم ولی به نظرم از کنار پناهگاه رد شد. 
شانه هایم را باال انداختم. هرچه باشد مشکالت او به من ربطی نداشتند. من 

باید خودم را می رساندم به مقر فرماندهی.
روک هم راه افتاد و اطراف را بو کشید. من هم رفتم دنبال قابلمه ی رویی تا 
دوباره بگذارمش روی سرم. لحظه ای بعد روک جلوی پایم ایستاده بود و دمش 
را مثل ملخ هواپیما تکان می داد. هاپ! صدای و اق واق کردنش خفه  بود؛ چیزی 
را بین دندان های کوچکش نگه داشته بود. »چی توی دهنته روک؟ بندازش!«

دستم را دراز کردم به طرف چیزی که در دهانش بود، اما ناگهان با شنیدن 
صدای پای چند نفر از جا پریدم. برگشتم و زوجی مسن را دیدم که داشتند 
از کنارمان می گذشتند و به همان  سمتی می رفتند که آن دختر رفته بود. مرد 

به همسرش گفت: »یه کم دیگه مونده عزیزم. االن می رسیم.«
داد زدم: »من عضو نیروهای داوطلب مردمی هستم. برین به پناهگاه!«

مـرد دسـتش را به طرف زنـش دراز کرد و گفت: »ممنونـم مرد َجوون ولی 
خونه مون همین نزدیکی هاست و توی آشپزخونه یه قفس موریسون1 داریم. 

چیزی مون نمی شه.«

Morrison Shelter .1؛ سازه ای قفس مانند به شکل مکعب مستطیل است که در زمان جنگ جهانی دوم به جای 
پناهگاه در خانه ها استفاده می شد.
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از پشت سـر زوج مسـن، مـردی جـوان و بی کاله با موهـای کوتاه و تیره و 
قدم هایی بلند می آمد. سعی کردم به او هم هشدار بدهم. »برو به پناهگاه!«
اخمی حواله ام کرد. صورتی استخوانی داشت و چشم هایش غرق اضطراب 
بودند. انگار ذهنش درگیر چیزی به جز صدای ضدهوایی ها بود. بعد هم مثل 

سه نفر قبلی به سرعت خیابان مادوکس را پشت سر گذاشت.
غرغرکنـان بـه روک گفتم: »باید بی خیال بشـم!  هیچ کس به حرفم گوش 
نمی کنـه.« او همچنـان داشـت ُدمش را تـکان می داد و منتظـر بود چیزی را 
بگیـرم کـه پیدا کرده بـود. دفترچه ای قرمزرنگ و زهواردررفته را از روی زمین 
برداشـتم، آن قدر کوچک بود که در جیب شـلوارم جا می شـد. بدون لحظه ای 

درنگ دفترچه را گذاشتم توی جیبم و رفتم سراغ روک.
»دیگه واقعًا باید بریم. برگرد توی سـبد!« اگر دیر می رسـیدم فرمانده ها از 

من ناامید می شدند. انگار فقط بلد بودم دیگران را از خودم ناامید کنم.
بااین حـال روک هـم بـه حرف هایـم گوش نمـی داد. بینـی اش را به زمین 
چسـبانده بود و سـریع از کنارم گذشـت؛ داشـت از همان مسـیری که آمده  
بودیم، برمی گشـت. یعنی می خواسـت برود خانه؟ با عصبانیت گفتم: »اذیت 

نکن روک! برگرد اینجا. با این کارهات شغل پیغام رسانی  رو ازم می گیرن.«
پریدم که بگیرمش اما دسـتم بهش نرسـید و روک به راهش ادامه داد. 
مصمم می دوید. سـگی کله شـق بود و فقط اگر خودش می خواست به حرفم 

گوش می داد، اگر نمی خواست هم که... 
چاره ای نداشتم جز اینکه پشت سر دم کوتاه و تپلش که در هوا پیچ وتاب 
می خورد، راه بیفتم. خیلی زود فهمیدم مقصدش خانه نیست. انحنای خیابان 
را پشت سـر گذاشـت و از دیدرس خارج شد و  به طرف خیابان فرعی باریکی 

در سمت راست پیچید.
روک تعلیم دیده بود تا آدم های زیرآوارمانده را پیدا کند اما در آن خیابان 
بمبی منفجر نشده بود. انفجاری که موجش را حس کرده بودم، خیلی از آنجا 
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دور بود. پس داشت کجا می رفت؟ سر کوچه ی باریک ایستادم. »روک!«
در دل تاریکی ناپدید شـده بود. آسـمان تاریک تر شـده بود و شب آرام تر. 
دیگر صدای آژیرها به گوش نمی رسید؛ بمب افکن ها رفته بودند، یا حداقل از 

این قسمت شهر رفته بودند.
دستکش هایم را جا گذاشته بودم و دست هایم یخ کرده بودند اما وقتی در 
آن مکان عجیب وغریب ایسـتادم، کف دسـت هایم خیس عرق بودند. پشت 
گردنم مورمور می شـد، انگار کسـی داشـت از پشت سر نگاهم می کرد. سرم را 
چرخاندم و چشـم هایم را تنگ کردم. کسـی را ندیدم. سـعی کردم به نفس 
 کشـیدن ادامـه بدهـم. داخل، بیـرون. داخل، بیـرون. این کار باعث می شـد 

آرامشم را حفظ کنم. البته فقط بعضی وقت ها.
کاش چراغ قوه ام همراهم بود. قبالً مامان این طور  چیزها را یادم می انداخت 

اما دیگر آن دوران گذشته بود.
باالخره دل و جرئتم را جمع کردم و یک قدم به طرف تاریکی برداشتم.
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فصل دو

کنی. کرد، باید به  جزئیات توجه  کلی اطمینان  نباید به برداشت های 
شرلوک هلمز، پرونده ی تشخیص هویت1

زیر لب  گفتم: »روک؟« با قدم های کوتاه، آرام کمی جلو رفتم. سکوت محض 
بود. ساختمان های آجری قدیمی دو طرفم سر برافراشته بودند.

چشـمم به چند سـطل پسـماند غذا برای دام افتاد که سـمت چپم بودند. 
یعنی روک داشت دنبال غذا می گشت؟ دوباره صدایش کردم: »روک؟«

باالخـره نالـه ای جوابـم را داد. چشـم هایم به تاریکی عادت کـرده بودند و 
روک را دیدم. داشـت جسـمی سـیاه و حجیم را بو می کشـید که سـمت چپ، 
آن طرف سـطل ها، قرار داشـت. بمب منفجرنشـده، سـطل چپه شـده یا کپه ی 

لباس نبود.
یک آدم بود.

نفسی لرزان کشیدم و آرام آرام جلو رفتم. نزدیک تر شدم و فهمیدم زنی 
جوان است که با چشم های بسته به پهلو افتاده است. سرش روی دستش بود 
و مثل کسی به نظر می رسید که خوابیده باشد. آیا واقعًا خواب بود؟ بخشی از 

1. A Case of Identity
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مغزم می دانست که این حرف بی معنی بود. هیچ کس وسط خیابان نمی خوابد، 
مخصوصًا هنگام حمله ی هوایی.

کالهی هم داشـت که از سـرش افتاده بود و چند رشـته موی موج دار تیره 
روی گونه اش ریخته بودند. زیبا و جوان بود. اما فعالً مهم ترین مسئله تکان 

نخوردنش بود؛ خیلی خیلی بی حرکت بود.
بدون چراغ قوه ام چیز زیادی نمی دیدم. نمی توانستم ببینم بدنش زخمی 
و کبـود شـده یـا نـه. خبری از خـون هم نبود. شـباهتی به قربانی هـای بمباران 
هم نداشت و زیر آوار مدفون نشده بود. پس آنجا چه کار می کرد؟ چه اتفاقی 

برایش افتاده بود؟
با صدایی گرفته گفتم: »خانم؟ خانم صدام رو می شنوین؟ زخمی شدین؟«
آیـا مـرده بـود؟ باید مطمئن می شـدم. دسـتم را به طرفـش دراز کـردم، اما 
ناخودآگاه دستم را پس کشیدم. خودم را مجبور کردم دوباره سعی کنم و این بار 
دیگر نترسیدم. از سر آسودگی آهی کشیدم. بدنش اصالً سرد نبود؛ او زنده بود.

حاال چه؟ اصالً وسـایل کمک های اولیه نداشـتم. به دوره ی آموزشـی فکر 
کردم. باید زخمی ها را گرم نگه می داشـتم، با آرامش حرف می زدم که مردم 

وحشت نکنند و مهم تر از همه اینکه باید فوری کمک خبر می کردم.
کاپشـنم را درآوردم و انداختـم روی بدنـش و زمزمه کنـان گفتـم: »مـی رم 

کمک بیارم.«
به خودم گفتم این چه طرز حرف زدن بود؟!  گلویم را صاف کردم. این  بار 
سـعی کـردم بااعتمادبه نفس و مثل حرفه ای ها حـرف بزنم. با صدایی بلند و 
محکم گفتم: »من برتی ِبَردشاو هستم خانم. عضو نیروهای داوطلب مردمی.« 
می خواستم او را آرام کنم. به نظرم اگر فرمانده ایتا بود هم همین  کار را می کرد. 
»تمام تالشم رو می کنم که زود برگردم. لطفًا آرامش خودتون رو حفظ کنین.«
این حرف ها حتی به گوش خودم هم خنده دار می آمدند. از جایم بلند شدم و 

همراه روک دویدیم. به خاطر تنها گذاشتن آن زن عذاب وجدان داشتم.
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باوجوداین حتی در همان لحظه  هم احساسی عجیب وجودم را فرا گرفته 
بـود. حتـی آن موقـع هـم چیزی داشـت مغـزم را قلقلـک مـی داد؛ چیزی از 

چشمم پنهان مانده بود، نکته ای کوچک و بسیار مهم.
سریع برگشتم کنار دوچرخه ام، روک پرید داخل سبد و من محکم پا زدم. 
خیلی دور نشده بودم که صدای بلند و یکنواخت آژیر سفید به گوش رسید. 
پـس، از آن حمله هـای کوتـاه بود. چقدر خـوب. مخصوصًا که یـادم رفته بود 

قابلمه را دوباره بگذارم روی سرم.

چنـد دقیقه بعـد، افتان وخیزان وارد مقر فرماندهی نیروهای داوطلب مردمی 
شـدم. روک هم کنار پایم جسـت وخیز می کرد و می آمد. مقر فرماندهی هم 
مثـل پناهـگاه عمومی همان حوالی، سـاختمانی تقویت شـده داشـت. هر دو 

ساختمان را بعد از شروع حمله های هوایی آلمانی ها ساخته بودند.
سازمان نیروهای مردمی، برخورد بمب و انفجارش را حادثه تلقی می کرد. 
به نظرم انتخاب چنین اسـمی مسـخره، بسـیار سـرد و بی روح بود و واقعیت 
بمبـاران را نشـان نمـی داد؛ مـردم کشـته می شـدند و خانواده هـا خانه هـا و 
مغازه هایشان را از دست می دادند. لندن پر از بقایای حادثه های گذشته بود. 
هنوز هم کپه کپه آوار به چشم می خورد و مثل زخم هایی بزرگ بودند که عمیق 

و عمیق تر می شدند. اما بعضی از زخم های مردم را هم نمی شد دید.
روک رفت سـراغ کاسـه ای آب که گوشـه ای بود و با سروصدا مشغول آب 
خـوردن شـد اما کسـی اعتراضی نکـرد. روک نماد خوش یمنـی آن مقر بود. 
داخل دفتر پشتی دو نفر از فرماندهان ارشد مشغول بررسی نقشه ای بزرگ 
از لندن بودند که تقریبًا تمام دیوار را پوشـانده بود و نقشـه ای کوچک تر هم 
کنـارش بـود که منطقه ی ما را با جزئیات بیشـتر نشـان مـی داد. فرمانده ها 
نقطه های آتش سوزی ها و انفجار بمب را روی تخته سیاهی عالمت می زدند.
روی میز یک تلفن بود که البته در زمان حمله ی هوایی خیلی نمی شد رویش 
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حساب کرد چون معموالً خط های تلفن هم قطع می شدند. برای همین هم به 
ما پیغام رسان ها نیاز داشتند و برای همین می دانستم که به دردسر افتاده ام.

در دوره ی آموزشـی بـه مـا گفتـه بودنـد: »در زمـان بمبـاران خیلی سـریع 
خودتـون رو بـه مقر فرماندهی برسـونین. پیغام رسـان ها اطالعـات مهمی رو 
برای ایسـتگاه های آتش نشـانی، گروه های نجات و آمبوالنس ها می برن. کار 

شماها خطرناکه اما باعث نجات جون آدم ها می شه.«
در دوران حمله های هوایی آلمانی ها، یعنی سه سال پیش، سنم کمتر از آن 
بود که بتوانم داوطلب شوم، انگار نمی شد داوطلب ها کمتر از چهارده سال داشته 
باشند. اما بعد از اینکه در ماه آگوست سیزده سالم شد، به پدرم التماس کردم 
که سفارشم را بکند و موفق شدم عضو نیروهای داوطلب بشوم. به نظرم دلیل 
موافقت پدرم این بود که هیچ کس باورش نمی شد دوباره به ما حمله شود اما 
چند هفته بیشتر از شروع سال نو نگذشته بود که حمله ای هوایی اتفاق افتاد و 
بعد حمله ای دیگر. امشب هم یک حمله ی دیگر. هیتلر فراموشمان نکرده بود. 
یعنی قرار بود حمله های سال 1944 هم به بدی حمله های 1940 و 1941 باشند؟
من من کنـان گفتـم: »اِممم... اِممم... ببخشـید...« با خودم گفتم نکند بهم 
بگوینـد بـروم خانـه و دیگـر نیایم. پیغام رسـان ها ملزم بودند کـه قبل از آژیر 

سفید خودشان را به محل خدمت برسانند، نه بعد از آن.
فرمانده هاکسـورث که از بقیه کوتاه تر و مسـن تر بود، برگشـت به طرفم و با 
چشم های تیزبینش خیره نگاهم کرد و گفت: »به به ببین کی باالخره تشریف 
آورده!« همه او را فرمانده هاک1 صدا می زدند اما نه فقط به خاطر فامیلی اش. 
علت دیگرش چشم های آبی و تیزبین و بینی  نوک تیز آن افسر پیر و باتجربه بود.
فرمانده ایتا قدمی به طرفم برداشت و گفت: »چی شده برتی؟ جایی بمب 

آتش زا دیدی؟ الزمه یه گروه آتش نشانی بفرستیم؟«
فرمانده ایتا قدبلند و خوش تیپ بود، لبخندی گرم، چشم های قهوه ای رنگ 

Hawk .1؛ در انگلیسی به معنی شاهین است.
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مهربـان و پوسـتی تیره و درخشـان داشـت. با اینکـه آن دو فرمانده ظاهری 
بسیار متفاوت داشتند، به نظرم خیلی شبیه هم بودند. هردو خودشان را وقف 
کارشـان و مـردم لندن کرده بودند. آن ها کمکمـان کردند باور کنیم که در کنار 

هم این مشکالت را پشت سر خواهیم گذاشت.
در روز اول دوره ی آموزش پیغام رسانی، فرمانده هاک ورودمان را به نیروهای 
داوطلب مردمی تبریک گفته بود. »از حاال شما رهبر هستین و مردم از شما 
الگو می گیرن. وقتی اون نشون نیروهای داوطلب رو می زنین به لباستون، عهد 

می بندین که سخت کوش و شجاع باشین.«
»البته از پیغام رسـان ها توقع نداریم مثل قهرمان ها رفتار کنن. فقط ازتون 
می خواییم تمام تالشـتون رو بکنین. یادتون باشـه که هرکدوم از ما شجاعت 
خاص خودمون رو داریم.« بعد فرمانده ایتا با صدای بم و گیرایش گفته بود: 

»بعضی وقت ها شجاعت یعنی قدم به قدم پیش رفتن.«
آن موقـع چیـزی نمانده بود کـه از اتاق بدوم بیرون. جای کسـی مثل من 
در نیروهـای داوطلـب نبـود. من شـجاع نبودم. قهرمان هم کـه اصالً نبودم و 
به خاطـر همیـن هـم اتفاق های بدی بـرای خانواده ام افتاده بـود. نزدیک بود 

برادرم به خاطر من بمیرد.
فرمانده ایتا دوباره پرسید: »برتی؟«

گفتـم: »نه قربان، آتش سـوزی نیسـت. یکی رو پیدا کـردم که... روک یه 
خانم رو پیدا کرد.«

فرمانـده هـاک فریـاد زد: »آدرسـش رو بلدی؟ یا حداقل اسـم خیابونش 
رو می دونـی؟« بعـد سـوزنی برداشـت کـه محـل حادثـه را روی نقشـه اش 

عالمـت بزند.
جمله ام را کامل کردند: »خیابون سنت  جورج، میدون هاُنِور.«

فرمانـده ایتـا نگاهـی کوتـاه به نقشـه انداخـت و گفـت: »آره، به نظرم توی 
خیابون میل بودی برتی.«

E.Ajorlou
Sticky Note
Marked set by E.Ajorlou
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فرمانـده هاک سـرش را به نشـانه ی تأییـد تـکان داد. فرمانده ها هم مثل 
پدرم تقریبًا تمام خیابان های لندن را بلد بودند. فرمانده هاک افسـر پلیس 
بود و سال ها پیاده از آن خیابان ها گذشته بود. فرمانده ایتا هم از همان وقتی 

که از نیجریه به انگلیس آمده بود، پستچی پاره وقت شده بود.
فرمانده هاک همان طور که می رفت پیش فرمانده ایتا که مشغول بررسی 
نقشـه بود، گفت: »عجیبه که حادثه ای در نزدیکی میدون هانور گزارش شـده 

ولی هیچ حادثه ای توی خیابون میل گزارش نشده.«
گفتم: »نه قربان. باید این رو اولش می گفتم. اون خانم... بعید می دونم 
اون خانـم به خاطر بمبارون آسـیب دیده باشـه. زیر آوار گیـر نکرده، یعنی کالً 
داخل جایی نیسـت. گوشـه ی خیابون چسـبیده به یه ساختمون دراز کشیده 

روی زمین. من... من خونی ندیدم.«
فرمانده ایتا آرام پرسید: »ُمرده بود برتی؟«

سرم را تکان دادم. »نه قربان ولی چشم هاش بسته بود و به سؤال هام هم 
جواب نمی داد. یادم بود که بهش بگم آرامش خودش رو حفظ کنه قربان.«

فرمانـده ایتـا ابروهایش را بـاال داد و دیدم که لب هایش به هم پیچیدند. 
»کارِت خوب بود برتی. به آمبوالنس ها و ایستگاه پلیس زنگ می زنم که یکی 

رو بفرستن اونجا. خوشبختانه خط های تلفن امشب قطع نشده ان.«
راه افتاده بود به طرف میز که گفت: »جالبه، هیچ زن جوونی رو نمی شناسم 
که توی خیابون میل زندگی کنه. بیشتر ساختمون های اونجا مغازه و دفترن. 

احتماالً داشته از اونجا رد می شده و غش کرده.«
فرمانده هاک کتش را از روی جالباسـی برداشـت و گفت: »راه بیفت بریم 
برتی. من هم با دوچرخه همراهت می آم.« بعد هم دست کرد داخل جیبش 

و یک بیسکویت درآورد و داد به روک.
فرمانده هاک آدم بدخلقی بود اما همیشه به روک محبت می کرد. گاهی 
بـا خـودم فکر می کنم که دلش می خواسـت بعد از رفتـن صاحب های روک، 




