
اول فصل

١
كه دقتي با و درآورد آپارتمان راهرو در را پالتويش بريسُفرد تامي
روي بر بادقت نيز ك هش كرد/ آويزان بود وقت صرف كمي مستلزم
بر قاطع لبخندي كرد, صاف را شانههايش گرفت/ قرار بعدي رختآويز
پشمِي نخ با و بود نشسته همسرش شد/ نشيمن اتاق وارد و نشاند لب

و بيني براي سوراخ سه فقط و ميپوشاند را گردن و سر كه ك هي ;Balaclava /١
م/ ــ دارد/ چشمها

بود/ ١٩٤٠ سال بهار ميبافت/ دوچشمي١ ك هي كيرنگ خا
سرسامآور سرعتي با دوباره و انداخت او به نيمنگاهي بريسُفرد خانم

پرسيد: دقيقه دو يكي از بعد شد/ بافتن مشغول
خبر؟ چه عصر روزنامههاي از ــ

گفت: تامي
در اوضاع هورا! /// است مبارك /// شد شروع آلمانها بزرگ حملة ــ

است/ افتضاح فرانسه
گفت: بريسُفرد تاپنس

است/ خراب دنيا كل وضع كه فع[ ــ
گفت: تامي سكوت, لحظه چند از پس

ايـنقدر نـيست aزم خـبر؟ چه كار از نميپرسي چرا /// راستي ــ
بكني/ را حالم رعايت
كرد: تأييد تاپنس

چرا ميكند/ ُخرد را آدم اعصاب خبرها از بعضي اما ميدانم; خودم ــ



ِام؟ يا ِان ٢

نـيست aزم گـذشته, اينها از ميكند/ ناراحت را تو كه بپرسم چيزي
است/ خبر چه ميدهد نشان روزت و حال بپرسم;

ميرسم/ نظر به بيچاره و بدبخت اينقدر نميدانستم ــ
گفت: تاپنس

تا كه بود شده زارونزار چنان لبخند اين با قيافهات اما عزيزم; نه ــ
بودم/ نديده aحا

گفت: و زد نيشخندي تامي
بود؟ افتضاح اينقدر يعني واقعا؟ ــ

از بگذريم/ حرفها اين از /// تو دست از واي بدتر! هم افتضاح از ــ
خبر؟ چه كار

/// است مسخره خيلي واقعا تاپنس, نميدهند/ من به كاري هيچ ــ
پيرمرد انگار كه ميكنند برخورد چهلوششساله مرد يك با طوري
خارجه, امور وزارت و هوايي و دريايي و زميني نيروي است/ رعشهاي
بعدا شد, aزم گر ا باaست; من سنوسال ميگويند: چيز يك همهشان

ميكنند/ خبرم
گفت: تاپنس

را من سنوسال به آدمهايي ميگويند/ را همين هم من به راستش, ــ
دختربچهاي بس/ و همين متشكريم>; نه, > نميخواهند/ پرستاري براي
بلد يا نديده زخم عمرش ِ كّل در و ميكند خراب را كارها همة كه را
سال سه كه من به اما ميگذارند, كار سر كند ضّدعفوني را آن نيست
اتاق پرستار از دارم, سابقه مختلف كارهاي در ١٩١٨ تا ١٩١٥ از تمام
ندارند/ احتياج ژنرال, يك رانندة بعد و تداركات وانت رانندة تا عمل
زني aحا اما برآمدم/ كارهايم همة عهدة از خوب خيلي كه مطمئنم تازه,
نميخواهد كه شدهام بيخاصيت و كسلكننده فضول, پابهسنگذاشته,
بايد قاعدتا كه كاري تنها ببافد; بافتني و بنشيند خانه در صدا بيسرو

دهد/ انجام
گفت: ناراحتي با تامي



٣ ِام؟ يا ِان

است/ كرده جهنم را دنيا كل جنگ اين ــ
گفت: تاپنس

كارد كه كنند كاري نبايد ديگر هست; بد كافي اندازة به جنگ خود ــ
برسد/ استخوانمان به

گفت: تسليبخش لحني با تامي
كرد/ پيدا كار دبورا كه شكر را خدا حداقل ــ

گفت: دبورا مادر
كارش عهدة از بخوبي كه مطمئنم و است روبهراه او اوضاع /// اوه ــ
دبـورا پسِ از ميتوانسـتم كه ميكنم فكر هنوز تامي, اما برميآيد/

بربيايم/
زد: نيشخندي تامي

نميكرد/ فكر اينطوري خودش اما ــ
گفت: تاپنس

وقتي بهخصوص ميشوند; دردسرساز خيلي دخترها وقتها بعضي ــ
ميكنند/ لوس تو براي را خودشان كه

گفت: زيرلب تامي
برايـم خيلي دريك, پسر, آقا اين نگاههاي تحمل وقتها بعضي ــ

< پيرم/ پدر طفلك > ميگويد: چشمهايش با انگار است; سخت
گفت: تاپنس

دوستداشـتني خـيلي بـچههايمان هـرچـند بخواهـي, را راستش ــ
درميآورند/ را آدم كُفر ك[ هستند,

نگـاهش مـيزد, حـرف دبـورا, و دريك دوقـلوها, دربـارة وقـتي
گفت: متفكرانه تامي بود/ شده محبتآميز

و گـذاشـته سـن به پا بفهمد آدم كه است سخت خيلي نظرم به ــ
است/ شده افتاده كار از

براقش سياه موهاي و سر افتاد, خرخر به عصبانيت شدت از تاپنس
انداخت: زمين به دامنش از را كيرنگ ك فنخپشميخا و داد تكان را



ِام؟ يا ِان ٤

مدام همه كه است اين خاطر به شايد واقعا؟ شدهايم؟ ازكارافتاده ما ــ
ميكنم حس وقتها بعضي هستيم/ ازكارافتاده ميگويند كنايه و نيش با

بودهايم/ بيخاصيتي آدمهاي هميشه كه
گفت: تامي

بودهايم/ هم شايد ــ
كمكم كرديم/ تجربه را بودن مهم احساس حداقليكبار اما /// شايد ــ
است/ نبوده واقعي گذشته ماجراهاي از هيچكدام كه ميكنم حس دارم
را تو آلماني جاسوسهاي واقعا افتاد؟ اتفاق ماجراها آن همة واقعا تامي,
گيرش باaخره و كرديم تعقيب را كي خطرنا تبهكار واقعا دزديدند؟
پيدا را سّري مهم اسناد و داديم نجات را جواني دختر واقعا انداختيم؟
ما! از كرد؟ قدرداني ما از كارها اين بابت عزيزمان ميهن واقعا و كرديم

بهدردنخور/ و بيخاصيت بريسُفرِد خانم و آقا تو! و من
ندارد/ فايدهاي ديگر حرفها اين عزيزم! كن بس /// aحا ُخب خيلي ــ

گرفت: را اشكهايش جلو تاپنس
اميدي هم خودمان كارتِر آقاي به حتي احوال, و اوضاع اين با ــ

نيست/
بود/ نوشته برايمان قشنگي نامة اما ــ

دلگرمي! و اميد ذرهاي از دريغ /// نكرد برايمان كاري هيچ ولي ــ
نيست/ كارهاي روزها اين ما مثل درست هم كارتر آقاي /// خب ــ
مشغول و ميكند زندگي اسكاتلند در اa|ن است/ زياد سنوسالشخيلي

است/ ماهيگيري
گفت: حسرت با تاپنس

بدهند/ ما به كاري اط عات سازمان در ميتوانستند حداقل اما ــ
گفت: تامي

را جرئتسابق و دل ديگر اa|ن شايد /// بوده خارج ما عهدة از شايد ــ
باشيم/ نداشته

گفت: تاپنس



٥ ِام؟ يا ِان

شايد البته است/ سابق مثل درست كه من احساس ميدانم; بعيد ــ
/// شد خواهد معلوم برسد, كه وقتش باشد/ تو با حق

داد: ادامه و كشيد آهي
جز آدم كه است بد خيلي ميكرديم/ پيدا ُپرماجرا كاري كاش اي ــ

باشد/ نداشته ديگري كار كردن فكر
هوايي نيروي لباس با جواني پسر عكس روي لحظهاي چشمهايش
گفت: تامي بود/ تامي شبيه كام[ پسرك گوشِ بنا تا لبخنِد گرفت/ آرام
بافتني ميتوانند زنها حداقل است/ بدتر خيلي مردها براي بيكاري ــ
در يا كنند بستهبندي را ارتش نياز مورد مواد ميتوانند تازه ببافند/

شوند/ مشغول سربازخانهها غذاخوري
گفت: تاپنس

پير آنقدر هنوز اما بكنم/ كارها اين از ميتوانم ديگر سال بيست ــ
بسـتهبندي, نـه و بـافتني نه كند/ راضيام كارها اينجور كه نشدهام

نميخورد/ دردم به هيچكدام
آپـارتمان شـد/ بلند جا از تاپنس درآمد/ صدا به جلويي در زنگ

نداشت/ خدمتكار سكونت براي جايي و بود كوچكي
و بـزرگ بور سبيل با ديد را چهارشانهاي مرد كرد, باز كه را در

بود/ ايستاده پادري روي كه سرزنده و گلگون چهرهاي
پرسيد: دوستانه لحني با و انداخت تاپنس به نيمنگاهي

بريسُفرد؟ خانم ــ
بله/ ــ

تـوصيه ايشـان ايستهمپتون/ ُلرد دوستان از يكي هستم, گرانت ــ
كنم/ م قات همسرتان و شما با كه كردند

داخل/ بفرماييد كرديد; لطف اوه, ــ
كرد/ راهنمايي نشيمن اتاق به را گرانت آقاي و

/// سروان /// ِا /// همسرم ــ
آقا/ بگوييد فقط ــ



ِام؟ يا ِان ٦

ايستهمپتون/ ُلرد /// كارتـ آقاي دوستان از يكي گرانت, آقاي ــ
آقاي > اط عات, سازمان سابق رئيس مستعار اسم هميشه تاپنس
ميآورد/ زبان به قديميشان دوست واقعي اسم از راحتتر را كارتر>,
گـرانت كـردند/ صـحبت يكديگر با گرمي به دقيقهاي چند سه هر

داشت/ جذابي و بيتكلف شخصيت
ليـوان چـند بـا بـعد لحظاتي و رفت بيرون اتاق از تاپنس سپس
گفت: تامي به گرانت آقاي شد, برقرار سكوت كه بعد دقايقي برگشت/

بريسُفرد/ ميگردي, كار دنبال كه شنيدهام ــ
زد: موج تامي نگاه در اشتياق برق

/// كه بگويي نميخواهي بله/ راستش, ــ
داد: تكان سر و خنديد گرانت

را كارها اينجور كنم فكر نيست/ اط عاتي كارهاي آن از نه/ اوه, ــ
كـه كساني به حداقل يا /// بسپارند پُرجنبوجوش جوانهاي به بايد
و مـعمولي كـارهاي ميتوانـم فقط اa|ن متأسفانه دارند/ كافي تجربة
پُر را مدارك و اسناد مث[ /// اداري كارهاي كنم, پيشنهاد پيشپاافتاده
خ صه كني/ طبقهبندي قفسهها در و بپيچي قرمز روبان دورشان كني,

كارها/ اينجور از
بود: وارفته تامي چهرة

ميفهمم! بله, ــ
گفت: دلگرمكننده لحني با گرانت

يك حال, هر به است/ بيكاري از بهتر حداقل كارها اينجور اما ــ
جنگ, نيازمنديهاي تأمين وزارت ببينيم; را همديگر تا دفترم بيا روز

ميكنيم/ دستوپا برايت كاري آنجا /٢٢ اتاق
برداشت: را گوشي تاپنس زد/ زنگ تلفن

چي؟ بله؟ ــ
ميرسيد/ گوش به ميزد حرف سراسيمه كه زني جيغمانند صداي

بود: شده مضطرب تاپنس



٧ ِام؟ يا ِان

/// ميآيم اa|ن همين /// حتما /// خدا واي ِكي؟ ــ
گفت: تامي به و گذاشت را گوشي

بود/ مورين ــ
شناختم/ اينجا از را صدايش فهميدم/ خودم ــ

داد: توضيح عجله با تاپنس
زمـين دوسـتم/ ديدن بروم بايد اما گرانت/ آقاي متأسفم, خيلي ــ
دخـتر جـز كسي هم اa|ن است/ شده رگبهرگ پايش مُچ و خورده
بدهم/ سروسامان را كارهايش و بروم بايد نيست/ كنارش كوچكش

ببخشيد/ واقعا باشد/ مراقبش و بيايد تا كنم پيدا را كسي بايد
دوستتان كار بريسُفرد/ خانم نكنيد, ناراحت من خاطر به را خودتان ــ

است/ مهمتر
و كرد تن به و برداشت كاناپه روي از پالتويشرا زد, لبخندي تاپنس
رسيد/ گوش به آپارتمان دِر شدن بسته صداي افتاد/ راه به عجله با

كرد: پُر را مهمانش ليوان دوباره تامي
است/ نشده رفتن وقت هنوز ــ

كرد: استقبال پيشنهاد اين از گرانت
متشكرم/ ــ

گفت: بعد لحظهاي كرد/ مزه مزه سكوت در و برداشت را ليوانش
وقـتمان در كلي است/ مغتنمي فرصت همسرت رفتن ميداني, ــ

ميشود/ صرفهجويي
ميكرد: نگاه خيره تامي
نميفهمم/ را منظورت ــ
گفت: طمأنينه با گرانت

بـه را تـو مـيآيي, وزارتـخانه به وقتي بود قرار بريسُفرد, ببين ــ
بفرستم/ مأموريت

برگشت: طبيعي حالت به بتدريج تامي ككومك از پُر رنگصورِت
/// كه بگويي نميخواهي ــ



ِام؟ يا ِان ٨

داد: مثبت جواب سر تكان با گرانت
كار اين عهدة از تو فقط ميگفت كرد; پيشنهاد را تو ايستهمپتون ــ

برميآيي/
گفت: و كشيد عميقي نفس تامي

مأموريتي؟ چه ــ
است/ محرمانه كام[ مأموريت اين كه باشد يادت البته ــ

كرد/ موافقت سر تكان با تامي
كه؟ هستي متوجه شود/ باخبر نبايد هم همسرت حتي ــ

ميكرديم/ كار هم با قب[ ما ولي بخواهي/ تو كه هرطور خيليخوب/ ــ
توست/ براي فقط مأموريت اين اما ميدانم/ بله, ــ

فهميدم/ خوب/ خيلي ــ
اسكاتلند در وزارتخانه عملياتي شعبة به ظاهرا گفتم, كه همانطور ــ
هـمسرت دليـل هـمين بـه و است مـمنوعه منطقهاي كه /// ميروي
اما ميشوي/ اداري كارهاي مشغول آنجا و /// بيايد تو همراه نميتواند

بروي/ ديگري جاي به بايد درواقع
داد: ادامه گرانت بود/ منتظر فقط تامي

اين ميكنند/ كمك خارجي دشمن به كشور داخل در كه گروهي ;Fifth Column /١
در فرانكـو ژنرال هوادار غيرنظاميان مورد در و ١٩٣٦ سال در نخستينبار اصط ح

م/ ــ گرفت/ قرار استفاده مورد مادريد

خواندهاي؟ مطلبي پنجم١ ستون دربارة روزنامهها در حال به تا ــ
معناست/ چه به اصط ح اين كه ميداني حداقل

گفت: زيرلب تامي
داخلي/ دشمن ــ

شروع خوشبينانه اعتمادبهنفسي با را جنگ اين بريسُفرد, دقيقا/ ــ
از ما /// بودند گاه آ و مطلع واقعا كه نيست كساني منظورم البته كردند/
از /// هستيم روبهرو قدرتمندي دشمن چه با كه ميدانستيم اول همان




