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آگاتا
دوازده ساله، عاشق نوشتن 

داستان های کارآگاهی، با 
حافظه ای بسیار قوی.

َچندِلر
پیشخدمت و مشت زن 

سابق، کامالً مبادی آداِب 
انگلیسی.

َدش
پسرعموی آگاتا و دانش آموز 

مدرسه ی خصوصی »چشم« که یک 
مدرسه ی بین المللی کارآگاهی است.

واتسون
جانوری موذی از نژاد گربه های 

سایبرَین که دماغش از سگ 
شکاری هم بهتر کار می کند.

عمه پاتریشیا
در ویالی مجللی در اقصر زندگی 

می کند... و شتر پرورش می دهد!
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اقصراقصر

هدفهدف

کشـــف اینکــه چــه کســـی شـــیئی ارزشــمند را از حفـــاری های 
باستان شناســی در دره ی پادشــاهان دزدیده است؛ دره ای که 
خورشــید در آن غــروب می کنــد و فراعنــه ی مصر هزاران ســال 
اســت کــه در ایــن دره در مقبره هایشــان خفته انــد؛ و همین طور 

آگاهی از نفرین توت اِنخ آمون1.

1. یکی از فراعنه ی مصر باستان بود که تغییراتی در دین این کشور ایجاد کرد. او در نُه سالگی به سلطنت رسید و 
ـ م. در نوزده سالگی ُمرد. 
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17 مقدمه:�تحقیقات�آغاز�می��شود...�

25 فصل�یک:�خانواده�ی�عجیب��وغریب�کارآگاه�

37 فصل�دو:�مقصد:�ُاقُصر�

49 فصل�سه:�ملکه��ی�لیمو�

65 فصل�چهار:�بازرسی�

81 فصل�پنج:�مقبره��ی�66 

95 فصل�شش:�نفرین�فرعون�

109 فصل�هفت:�همه��چیز�در�مصر�وارونه�است�

125 فصل�هشت:�سم�کاکتوس�

137 پایان:�معما�حل�شد...�

فهرست



17

مقدمه
تحقیقاتآغازمیشود...

پنت هــاوس باالی ســاختمان بِیکرپاالس بود، پانــزده طبقه باالتر 
از ســطح خیابان. ســقفش بــا جدیدترین صفحه های خورشــیدی 
پوشــانده شــده بــود و اگر در تراســی کــه دورتــادوِر پنت هاوس 
ساخته شده بود، می ایستادید و از شیشه های دودی توی خانه 
را نــگاه می کردید، نمایشــگرهای الکترونیکی پیشــرفته، آنتن های 
اینترنــت بی ســیم و مســیریاب های جورواجــور می دیدیــد کــه 
وسطشان جعبه های پیتزا، پاکت غذاهای حاضری و جوراب های 

کثیف افتاده بود.
فقط یک پســر چهارده ســاله ی لندوک توی خانه بود که روی 
مبــل خروپــف می کــرد و موهــای تیــره اش روی صورتش پخش 
شده بودند. تمام شب هر هفت تا کامپیوترش را روشن گذاشته 
بــود تــا اطالعاتی را از سراســر دنیــا دانلود کننــد. در اتاق تاریک 
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نوِر چراغ های ال ای دی مثل کرم های شــب تاب صورت پســر را 
روشن می کردند.

بیروِن این پنت هاوس مه شــیری رنگی شــهر لندِن انگلستان 
را پوشــانده بــود. تابســتان گــرم و مرطوبــی بــود، گرم تــر از آنکــه 
گردشگرها بتوانند تحمل کنند و رودخانه ی تایمز به شکل نواری از 

قیر درخشان درآمده بود.
در جایی نه چندان دورتر از بیکرپاالس، ساعت مشهور بیگ بِن1 
شــش بار نواخــت. صدای زنگ دیوارها را به لــرزه انداخت، اما 

»َدشیل کارآگاه« مثل خرس خوابیده بود.

1. برج ساعت بیگ بن در لندن بزرگ ترین و معروف ترین ساعِت دنیاست و ناقوس بزرگی دارد که رأس هر ساعت 
ـ م. به صدا درمی آید. 

َدش آدِم صبح نبود. دوست داشت تمام روز توی پنت هاوس 
ول بگردد و تنبلی کند و شب که از راه می رسید، می رفت سراغ 
تکالیفش و همراه با صدای بلند موســیقی کار می کرد. در کارت 
گــزارش عملکردش توی مدرســه نوشــته شــده بــود: »َدش در 
زمینه ی فناوری بی نظیر است، ولی در باقی کارها گند می زند.«

مــادرش، در مواقــع نــادری کــه مکالمــه ای جــدی بــا َدش 
داشت، می گفت: »چرا به جای اون مدرسه ی کارآگاهِی مسخره 
نمی ری مهندســی بخونی؟« َدش هم شانه ای باال می انداخت و 
می گفت: »برای حل معما می تونی با یک گروه کوچیک کار کنی 
که مهارت های درست وحســابی دارن. مامان، بابابزرگ اِِلری رو 
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یادت نره! توی ِسِرن1 ِجنوا روی ذرات هسته ای مطالعه می کنه. 
کارش خیلــی ســخته.« و این مکالمه با آه کشــیدن مادرش تمام 
می شــد که می گفت: »اون متخصص فیزیک هســته ایه، نه یک 
مهندس عادی. شــما اعضــای خونــواده ی کارآگاه فقط کارهای 

عجیب وغریب می کنین!«
َدش توی دلش از اینکه »عضوی از خانواده ی کارآگاه« نامیده 
می شــد، خوشــش می آمــد. مامــان، از وقتــی طالق گرفتــه بود، 
کوچک تریــن فرصتی را بــرای حمله به خاندان کارآگاه از دســت 
نمی داد. مهم ترین دلیلش هم شــوهر ســابقش بــود: »اِدگار آلن 
کارآگاه«، قهرمان ِکرلینگ. )کرلینگ یکی از ورزش های المپیک 
اســت. این جــوری که بــا یک چیزهایی شــبیه جارو و ســنگ های 
صیقلــی روی زمیــن یخی بازی می کنند، خیلی ورزش مشــهوری 
نیســت(. ازنظــِر مامــان تک تــک افراد خانــواده ی شــوهرش به 

کارهای عجیب وغریب عالقه داشتند.
ســاعت 6:15 صبــح: دومین تــالش برای بیدارشــدن. عبارت 
»آژیر قرمز« روی نمایشگرها چشمک می زد، موسیقی فیلم جنگ 
ســتارگان پخش می شــد و یک صــدای َخــش دار مکانیکی تکرار 

ـ م. CERN .1: سازمان اروپایی پژوهش های هسته ای، بزرگ ترین آزمایشگاه فیزیک ذره ای جهان است. 

می کرد: »قایق نجات رسید!«
بعــد از ایــن اخطارها، باریکــه ای از نور لیزری پیشــانِی َدش را 

هدف گرفت. اتاق شبیه سفینه های فضایی شده بود.
امــا بی فایــده بــود؛ دش فقط غلتی زد و ســرش را توی بالش 

فرو کرد. چند ثانیه بعد دوباره خوابش برد.
6:30 صبح: آخرین تالش. اول تلفن چند بار زنگ زد. بعد چشم بند 
خودکار باال رفت و همراه آن صدای انفجاری از بلندگوها پخش شد.

یکی از همسایه ها با مشت به در کوبید و داد کشید: »اینجا که 
کلوب شبانه نیست مردم آزار!«

باز هم هیچ نشانه ای از بیدارشدِن دش نبود.
باالخــره ســاعت 6:36 صبح، وســط همــه ی آن ســروصداها، 
صــدای بلینــگ ضعیفــی به گوش رســید. صدا از یک وســیله ی 
فلزی بود، چیزی شــبیه تلفن همراه، که از یک ســیم شــارژ، کنار 

مبل آویزان شده بود.
ایــن بلینــگ کوتاه مثــل غرش توپ تــوی گــوش دش پیچید. 
بی اینکه از جایش بلند شود، دست دراز کرد، وسیله را گرفت و 

چند تا دکمه را فشار داد.
پیام وحشتناکی روی صفحه ظاهر شد.
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به محض خواندن پیام چشــم های دش از حدقه بیرون زد. داد 
کشید: »امروز؟ امکان نداره!«

از جــا پریــد. فاجعــه بود! چند تــا کنترل را برداشــت و زنگ ها، 
موســیقی و بلندگوها را خاموش کرد. وحشــت زده گفت: »وقت 
نــدارم همه چی رو درســت کنم. من باید... مــن باید... من باید 

چی کار کنم؟«
پرید روی دســته ی صندلی، به سرعت هفت تا کامپیوترش را 
به حالت فعال درآورد. صفحه ی همه ی کامپیوترها با نور سفیدی 
روشــن شــدند. با صدای بلند گفت: »به آگاتا ایمیل می زنم! اما 

اگه به موقع ایمیلم رو نخونه چی؟« 
دوباره دستگاه فلزی را نگاه کرد و قیافه اش توی هم رفت. »نه، 
بهتره این کار رو نکنم. اگه ایمیلم رو هک کرده باشن، کار تمومه.«

تلفــن همراهــش را کجــا گذاشــته بود؟ تلفــن را زیــر یک کاغذ 
همبرگر پیدا کرد. با عجله توی فهرست مخاطب ها گشت. »آدام، 

آدرین، این هم آگاتا! پیداش کردم!«
داشت پیامش را می نوشت که یک دفعه دست نگه داشت. 
فکر کرد اگر به تلفنش نفوذ کرده باشــند، چه؟ توی این جور کارها 

استاد بودند!

با خودش گفت: »خیلی خب، وحشــت نکــن دش! تمرکز کن. 
چطــور می تونم به آگاتا پیام بدم بی اینکه کســی بفهمه؟« دســت 

کشید الی موهای درهمش و تصمیمش را گرفت.
رفت روی تراس، دِر النه ی کبوترها را باز کرد و کبوتر نامه برش 
را گرفت. »وقت کاره رفیق! عموزاده های کارآگاه بهت نیاز دارن!«
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فصلیک
خانوادهیعجیبوغریبکارآگاه

کبوتــر به ســمت حومــه ی لندن پــرواز کــرد و نمای پشــت بام ها و 
خیابان ها به نمایی از دشت های سرسبز، چمنزارهای ُپرگل، آبشارها 

و آبگیرهای کوچک، گلخانه ها و باغ ها و مناظر روستایی تغییر کرد.
وســط یــک بــاغ بــزرگ عمارتــی به ســبک ویکتوریا با ســقفی 
یاسی رنگ قرار داشــت: عمارت کارآگاه، خانه ی »آگاتا کارآگاِه« 

دوازده ساله و مادر و پدرش.
آگاتــا بــا دمپایــی و حوله ی حمام تــوی حیــاط راه می رفت و از 
جلوی آب پاش های روی زمین جاخالی می داد که خیس نشــود. 
بوی علف های خیس به دماغ کوچک و ســرباالیش خورد. دماغ 

سرباال جزو ویژگی های ظاهری خانواده ی کارآگاه بود.
یک فنجان چای ســبز با طعم میوه و کمی عسل، توی دستش 

بود و جرعه جرعه ازش می نوشید.
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رفت ســمت آالچیق و روی تاب بنفِش توی آالچیق نشســت 
و فنجانش را کنار دسته ای نامه گذاشت. بیشتِر نامه ها چیزهای 
بیخــودی بودنــد، قبض هــا و کارت پســتال های مســخره از طــرِف 
دوستانی که به تعطیالت رفته بودند. آگاتا زحمت خواندنشان را 

به خودش نداد.
بعد متوجه شد که بسته ای هم روی میز است. روی بسته پر بود 
از تمبرها، ُمهرهای پستی و برچسب هایی از کشورهای جورواجور.

توی بسته چه بود؟
صدا کرد: »َچندلر!«

پیشــخدمت قابل اعتماد عمارت کارآگاه، مســلح به یک قیچی 
باغبانی بزرگ، از پشت بوته ای گل اِدریسی بیرون آمد. مشغول 
هرس کردن بوته بود و کت وشلوار رسمی سیاهی پوشیده بود که 
بیشتر به درد مهمانی می خورد تا باغبانی. یک کاله حصیری کهنه 

هم روی سرش گذاشته بود.
»صبح به خیر دوشــیزه آگاتا.« چندلر قیچــی باغبانی اش را تکان 
داد و لبخنــد محوی زد که صورت ســنگی بزرگــش را کمی تکان 
داد. قبالً مشت زن بود و به خاطر چهره ی سنگی و بی حس وحالش 

مشهور بود.

آگاتا بســته ی اســرارآمیز را باال برد و گفــت: »این چیه؟ از کجا 
اومده؟«

»از رشته کوه های آند دوشیزه آگاتا.«
»پس از طرِف مامان و باباست!«

آگاتا پاهایش را روی هم انداخت و مشغول بازکردن بسته 
شــد و بــه ُمهرهــا و تاریخ های پســتی نگاه کــرد. بلند 

گفــت: »اولین ُمهر مال اداره ی پســت الگونا 
نِگــرا توی پروئه. االن اونجان، ســه هزار متر 

باالتر از سطح دریا!«
»درسته خانم.«
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آگاتــا ادامــه داد: »و بعــد ُمهر اداره ی پســت ایکا، در اســتان 
آندس. بعد لیما، پایتخت پرو، بعد... عجیبه! این رو دیدی؟«

»چی رو دیدم دوشیزه آگاتا؟«
»این تمبر، درســت زیر برچســب پست هوایی.« آگاتا لبش را 

گاز گرفت. »نوشته مکزیکوسیتی.«
چندلر سری تکان داد.

»و بعد آخرین مرحله، از مکزیکوســیتی به لندن و بعد دریافت 
در فرودگاه هیترو!« 

آگاتا آخرین جرعه ی چای ســبزش را نوشــید، بعد دســت کرد 
توی جیبش و دفترچه ی محبوبش را بیرون آورد و ورق زد تا به یک 
صفحه ی خالی رســید. خودکار محبوبش را هم از جیبش درآورد، 
اما جوهر خودکارش خشک شده بود. کمی روی صفحه خط خطی 
کرد، اما فایده ای نداشت. آگاتا که اخم کرده بود، از چندلر پرسید: 

»خودکار داری؟«
آگاتــا از هــر فرصتی بــرای ثبت جزئیــات جالب توجه اســتفاده 
می کــرد. او هــم، مثــل باقــی افــراد خانــدان کارآگاه، رؤیای یک 
شــغل عجیب وغریب را در ســر داشت. می خواست نویسنده ی 
داســتان های کارآگاهــی و معمایی بشــود. و نه یک نویســنده ی 

عــادی داســتان های معمایی، بهترین نویســنده ی داســتان های 
معمایی در کل دنیا! برای تقویت حافظه ی شــگفت انگیزش دائم 
یادداشــت برمی داشــت، اوقــات فراغتش دانشــنامه می خواند 
و هر وقــت فرصتی دســت می داد، بــه جاهای مختلف دنیا ســفر 

می کرد. توانایی اش در توجه به جزئیات حیرت انگیز بود. 
دوباره پرسید: »خودکار؟«

پیشخدمت ایستاده بود و به او نگاه می کرد.
»مشکلی پیش اومده چندلر؟«

چندلــر خــودکاری طالیی از جیب کتش بیــرون آورد و همراه با 
سرفه ی کوتاهی آن را به آگاتا داد. گفت: »نه، چیز مهمی نیست، 

فقط... نمی خواهین کادوی تولدتون رو باز کنین دوشیزه آگاتا؟«
»ای وای! چرا! چه بی حواســم!« آگاتا چســب را پاره و جعبه ی 
مقوایی را باز کرد. توی جعبه ی اول جعبه ی دیگری بود که رویش 

برچسب خورده بود: »با احتیاط باا هنید! با احتیاط فراوان!«
چندلر دســتکش های باغبانی اش را به آگاتا داد. به هدیه های 
عجیب وغریب خانواده ی کارآگاه عادت کرده بود. ولی وقتی آگاتا 
چیزی را که توی جعبه بود، بیرون آورد، چشم های چندلر از حدقه 

بیرون زد... گفت: »یک کاکتوس؟«
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صورت دختر گل انداخت. »ولی نه یک کاکتوس معمولی!« با 
ذوق و شــوق ادامه داد: »یک گونه ی 

خیلی نادر!« 
کاکتــوس شــبیه یــک کدوتنبل 
گرد و خپل و ســبز و خاردار بود. 
یک کارت تولد کوچک با تصویر 

چند الما هم کنارش بود.

آگاتای�عزیز،
من�و�بابا�خیلی�خوش�حال�شدیم�که�توانستیم�آخرین�
ایندیونیگــرو�پتریفیکــوس�دنیا�را�برایــت�پیدا�کنیم.�
می�توانی�آن�را�در�قطعه�ی��42بکاری.�خاکش�باید�شنی�
باشــد�و�خیلی�هم�آبیاری�نیاز�ندارد�و�حتمًا�از�دستکش�
باغبانی�اســتفاده�کــن.�خارهای�ســمی�و�خطرناک�و�
بیهوش�کننده�دارد؛�ســمی�که�باعث�می�شود�فرد�مثل�
مرده�ها�به�نظر�برسد�)البته�فقط�برای�چند�ساعت!(.

بغل�و�بوس، �
مامان �

»سم بیهوش کننده! بی نظیره!« آگاتا واقعاً ذوق کرده بود.
با عجله دستی برای باغبان تکان داد و کاکتوسش را برداشت 

و دوید سمت گلخانه.
گلخانه ســاختمانی شــبیه النه ی پرنده ها در عصر ویکتوریا بود، 
با چهارچوبی از آهن ســفید و صفحه های شیشــه ای. تویش خیلی 
گــرم بــود، حداقل بیســت درجه گرم تــر از هوای گرم و تابســتانی 
بیرون. کاکتوس های جورواجوری به شکل ها و اندازه های مختلف 
دیده می شدند، بعضی ها مثل توپ گرد و تپل و بعضی ها دراز و 

کشیده با شاخه هایی شبیه دست های مترسک.
درست شبیه صحنه ای از فیلم های وسترن بود.

آگاتــا خم شــد و اعــداد روی تابلوهای فلزی کوچــک را خواند. 
»قطعه ی 37... قطعه ی 38... پیداش کردم، قطعه ی 42!«

کنار چند گالبی خاردار، یک تکه از خاک شنی، خالی و آماده ی 
کاشت بود. آگاتا با دقت پتریفیکوسش را پایین گذاشت و رفت 
که بیلچه بیاورد. از توی قفسه، کتاب گیاهان آمریکای جنوبی و یک 
کتاب دیگر درباره ی سم ها و پادزهرهای گیاهی را هم برداشت.

فکر کرد بد نیست آدم اطالعات داشته باشد.
دســتکش های باغبانی چندلر آن قدر بزرگ بودند که کارکردن 
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بــا بیلچــه را ســخت می کردند. آگاتــا خندید و بنِد کشــِی دوِر مچ 
دســتکش را محکم تر کرد، اما باز هم انگار یک نفر با دســت های 

کوچولو دستکش بوکس پوشیده بود.
لحظــه ای بی حرکت ســِر جایش ماند، بــه پتریفیکوس نگاه کرد 
و توی ذهنش به داســتانی فکر کرد که در آن از »مرگ صوری« 
اســتفاده می شــد: یک قاتل خودش را به مردن می زد، مراســم 
تدفیــن خــودش را برگزار می کرد و بعد برمی گشــت تا از یک نفر 

انتقام بگیرد...
»اِهــم!« چندلــر بود که گلویــش را صاف کرد. آگاتا برگشــت. 
چندلر با آن جثه ی بزرگش خیلی بی ســروصدا نزدیک شــده بود. 

»به نظر مشکل کوچیکی داریم.«
»مشکل چندلر؟ چه جور مشکلی؟«

»به آقای دشیل جوان مربوط می شه خانم.«
»دش؟ اون دیگه چی می خواد؟«

»فکر کنم بهتره بیایین بیرون و خودتون ببینین دوشیزه آگاتا.«
آگاتا آه بلندی کشید و دستکش هایش را درآورد و دنبال چندلر 

از گلخانه بیرون رفت و زیر درخت شاه بلوط ایستاد.
یک کبوتر خانگی روی یکی از شــاخه ها نشســته بــود و بی قرار 

می جنبید. بی قراری اش هم دلیل خوبی داشت!
واتســون، گربه ی ســایبرین1 آگاتا، بین بوته ها کمین کرده بود و 

سبیل هایش را می لیسید.
آگاتا صدا کرد: »واتسون! بیا اینجا!«

گربــه نگاهــی به کبوتــر انداخــت که یعنــی »بعداً حســابت رو 
می رسم« و ُخرُخرکنان خودش را به پاهای آگاتا مالید.

البته آگاتا گربه اش را خوب می شناخت و برای همین خودش 
از درخــت بــاال رفت و کبوتر را گرفــت. محفظه ی فلزی کوچک را 
از پای کبوتر باز کرد تا دش متوجه شود که پیام را دریافت کرده 
است و کبوتر را پر داد توی هوا، کبوتر هم بال بالی زد و دور شد.

توی محفظه یک تکه کاغذ لوله شده بود. آگاتا چیزهای غیرعادی 
زیادی می دید، اما این یکی دیگر خیلی عجیب بود:

مأمور د.ک14، سفر به مصر، ساعت 10:45
فرودگاه هیترو. بلیت رزرو شده.

اطالعات در هواپیما بیان می شود!

ـ م. 1. گربه ی نژاد سیبری که خیلی بازیگوش است و هرکجا بروید همراه شما می آید! 
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آگاتــا که هنــوز روی درخت بود، نگاهی به ســاعتش انداخت. 
کمی از هفت گذشته بود.

از همــان باال داد کشــید: »چمدون هامون رو ببند چندلر! باید 
راه بیفتیم!«

چندلــر حتــی پلک هــم نــزد. »آب وهــوای مقصدمــون چطوره 
خانم؟«

آگاتــا چنــد ثانیــه ای فکــر کــرد. »گرم و خشــک، مثــل گلخونه. 
لباس های نخی و نازک، شلوارهای گشاد...«

»چشم دوشیزه آگاتا.«
پیشــخدمت رفت توی عمارت کارآگاه و واتســوِن گرســنه هم 

دنبالش رفت.
آگاتــا از تنه ی درخت ُســر خــورد پایین و دنبالشــان راه افتاد و 
یک راست رفت توی اتاق خودش. روی دیوار طرحی از شجره نامه ی 
بزرگ خاندان کارآگاه و یک نقشه به چشم می خورد که آدرس و 
شغل و نسبِت تک تِک اعضای فامیل رویش نوشته شده بود. آگاتا 
انگشتش را روی کشور مصر کشید و دید که یکی از فامیل های 
دورش در اُقُصــر1 زندگی می کند. هیجان زده گفت: »عمه ی بابا، 
1. اُقُصر )جمع قصر( یا لوکسور یکی از شهرهای مصر است که قصرهای باستانی فرعون ها اطراف آن قرار دارند 

ـ م. و به همین دلیل یکی از شهرهای گردشگری مهم مصر است. 

پاتریشیای کارآگاه! پرورش دهنده ی شتر!«
خیالش راحت شــد. تلفن را برداشــت و به عمه پاتریشــیا خبر 

داد که به خانه اش می روند.
نیــم ســاعت بعــد او و چندلــر به ســمت لیموزین رفتنــد. آگاتا 
لباســی خاکی رنــگ و چکمه هــای صحرایــی پوشــید و چندلر یک 
پیراهن گل دار خنک و گشــاد، به بزرگِی یک چادر صحرایی. دو تا 
چمدان پر هم توی دست هایش بود. آگاتا هم جعبه ی پتریفیکوس 
سمی )ممکن بود به دردشان بخورد( و سبد واتسون را برداشته 
بود. همین که لیموزین راه افتاد، آگاتا دِر سبد را باز کرد و گربه ی 

سایبرین رفت روی پاهایش نشست.
راه افتادند! ولی فقط یک مشــکل وجود داشــت: آیا دش هم 

سِر وقت می رسید؟



3737

فصلدو
مقصد:ُاقُصر

پدر و مادر آگاتا به همه ی روش های معمولی حمل ونقل حساسیت 
داشتند. برای سفر در انگلیس از کایت و چتر نجات، هواپیماهای 
بــدون موتور و بالون اســتفاده می کردند و وقتی می رفتند خارج، 
ترجیح می دادند با گاری هایی که اسب و االغ آن ها را می کشید، 

جیپ های صحرایی یا کشتی های بخار مسافرت کنند.
پدرش با خنده می گفت: »ما اعضای خاندان کارآگاه آدم های 
ماجراجویی هســتیم. هواپیمای جت؟ هاه! یک سِرســوزن هم به 

اندازه ی یک کشتی تفریحی مثل تایتانیک جالب نیست!«
آگاتا پشت چشــم نــازک می کرد و به پدرش یــادآوری می کرد 
کــه: »بابــا! تایتانیک خورد به کوه یخ و غرق شــد!« و بعد بابا چند 

پک به پیپش می زد و حرف را عوض می کرد.
آگاتا هم مثل پدر و مادرش ماجراجویی را دوست داشت، اما 
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از آسایش و کارایِی روش های جدید مسافرت هم لذت می برد.
مخصوصاً وقتی عجله داشت.

لیموزین، ترافیک لندن را پشــت ســر گذاشت و رفت سمت 
فــرودگاه. دو بلیــت به اســم آگاتا و چندلر در قســمت مســافران 
ویــژه رزرو شــده بود. کمی بعد ســوار هواپیمــای لوکس بویینگ 
777 شــرکِت هواپیمایــی ایِجپت ایر1 شــدند، هواپیمایی که بدون 
توقف به اُقُصر می رفت. کولرهای هواپیما فضا را خنک کرده بود. 
روی صندلی هایشــان نشستند و سبد واتســون را روی صندلی 

رزروشده ی دش گذاشتند.
گربــه ی ســایبرین به پــرواز عادت داشــت و خــودش را برای 
چرت زدن آماده می کرد. آگاتا مشغول کتاب خواندن شد. کتاب 
کاکتوس ها و سم ها و همین طور راهنمای سفر به مصر را با خودش 
آورده بود. ابتدا ســراغ کتاب ســم ها رفت تا اطالعات بیشــتری 
درباره ی ایندیونیگرو پتریفیکوس پیدا کند. چندلر سِر جایش وول 
می خــورد تا بتواند کمی راحت تر بنشــیند. هیکلــش آن قدر بزرگ 
بــود که توی صندلی جا نمی شــد و پاهایش مــدام به ردیف جلو 
می خورد. پشت ســر هم از کســانی که از راهــروی بین صندلی ها 

1. Egyptair

می گذشتند و به کفش او گیر می کردند و سکندری می خوردند، 
عذرخواهی می کرد.

مصری ها و گردشگران سوار می شدند؛ خانواده هایی که برای 
تعطیالت تابســتان سفر می کردند و زوج های جوانی که برای ماه 

عسل به مصر می رفتند.
چیزی نگذشــت که هواپیما پر شــد و صدای غرش موتورهای 

هواپیما به گوش رسید.
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صــدای خلبان از بلندگو پخش شــد که می گفت: »مســافران 
محترم، برای پرواز آماده می شیم.«

چندلر ابرویی باال انداخت. نگران پرسید: »دش کجاست؟«
آگاتــا برگشــت و بــه دِر هواپیما نگاه کرد. آهی کشــید و گفت: 

»داره با مهماندار بحث می کنه! مثل همیشه!«
گوش هایشان را تیز کردند تا صدای دش را بشنوند.

دش بــه یکــی از مهمانــداران کــه خانم جوانی بــود، می گفت: 
»بهت که گفتم! این تلفن همراه نیســت! پس الزم نیســت وقت 

بلندشدِن هواپیما خاموشش کنم. این نسل جدید نینِتندو1ئه!«
زن جوان با اخم گفت: »ولی این خیلی کوچیک تر از دستگاه های 

بازی نینتندوئه! به من نشونش بده!«
دش غرغرکنان و از سِر بی حوصلگی، ابزار فلزی اش را از بندی 
که به کیفش آویزان بود، باز کرد و دکمه ای را فشــار داد و آن را 

به دست زن داد.
زن نگاهــی بــه صفحــه ی روشــن انداخت و انگار راضی شــد. 
هیجان زده پرسید: »بازی سوپرماریو هم داره؟ توی بازار موجوده؟«

دش با مهارتی عجیب دســتگاه را از دســت زن قاپید و گفت: 

ـ م. 1. نام وسیله ای برای بازی که ساخت شرکتی ژاپنی به همین اسم است. 

»این نمونه ی اولیه ست. هنوز برای فروش عرضه نشده.«
»اما... اما...«

»اما چطوری به دست من رسیده؟!«
دش بی اینکــه منتظــر جــواب زن بمانــد، راه افتــاد بین ردیف 
صندلی ها. حقه ی صفحه ی بازِی قالبی مؤثر بود و دش احساس 

می کرد که یک مأمورمخفی واقعی است.
آگاتــا برای او دســت تــکان داد، اما دش داشــت خوش حال 
ســوت مــی زد و غرق رؤیــای تبدیل شــدن به بزرگ تریــن طراح 

سیستم های جاسوسی دنیا بود.
دخترعمویش هشدار داد: »مراقب باش!«

»ها؟ چی؟«
خیلی دیر شده بود.

دش نــوک کفش چندلر را ندید. پایــش گیر کرد و افتاد زمین 
و از درد داد کشــید. بعد دســتپاچه روی زمین خزید. داشت زیر 

پای مسافرها جست وجو می کرد.
جیغ کشید: »کجاست؟! نمی تونم پیداش کنم!«

آگاتا ســعی کــرد آرامــش کند: »دنبــال چی هســتی؟ می تونم 
کمکت کنم؟«
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»چشم نِتَم نیست! گم شده! برای مأموریتمون الزمش داریم.«
پس به خاطر چشم نِت وحشت کرده بود!

چشــم نِت جدیدترین دســتگاهی بود که مدرسه ی بین المللی 
کارآگاهــی چشــم بــه دانش آموزانــش داده بــود. دش هیچ وقت 
چشــم نِتش را از جلــو چشــمش دور نمی کرد، بدون آن دســتگاه 

احساس می کرد گم شده است.
چندلر گفت: »افتاد توی سبد واتسون.«

دش خیز برداشت تا دستگاه را بگیرد، اما یک قضیه ی کوچک 
را فراموش کرده بود: گربه ی آگاتا از او متنفر بود.

همین که دســت برد توی سبد، واتسون بویش را حس کرد و 
گاز محکمی از دستش گرفت.

دش از درد نالید. »اووووی!« اما باالخره ابزار عزیزش را گرفته 
بود، باقی چیزها خیلی برایش مهم نبودند. نفس راحتی کشــید و 

خودش را انداخت روی صندلی اش.
آگاتا با لحنی جدی گفت: »جناب کارآگاه زندگی سختی دارن!«

»همین طوره که می گی دخترعمو!«
چند دقیقه بعد هواپیما روی باند فرودگاه راه افتاد و در آسمان 
اوج گرفت و رفت بین ابرهای نازک آسمان لندن. به باالی ابرها 
که رسیدند، آسمان آبی و پاک بود. وقتش بود که آگاتا درباره ی 

مأموریت دش اطالعاتی کسب کند.
آگاتا گفت: »ماجرا رو برام تعریف کن مأمور د.ک14!«

»آها!، آره، درسته. داشت یادم می رفت...«
»بگو دیگه.«

دش ماجرای پیامی را که صبح از مدرســه دریافت کرده بود، 
برایش گفت. توضیح داد که این مأموریت، امتحان نهایی او برای 
درس روش هــای تحقیق و بررســی اســت و ســه روز وقت دارد 
که بفهمد چه کســی یک شــیء باســتانی را از حفاری های دره ی 
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پادشاهان دزدیده. آخرش گفت: »انگار یک لوحی دزدیده شده 
که یک چیزهایی درباره ی یک فرعون مرموز روش نوشته شده.«

»چه جور لوحی؟ چرا این قدر مبهم حرف می زنی؟«
»فقط همین ها رو می دونم آگاتا!«

»مطمئنی؟«
دش دســت برد الی موهای نامرتبش. انگار خجالت کشــیده 
بود. »خب، من هنوز پیام تصویری رو نگاه نکرده ام. می خواســتم 

با همدیگه نگاه کنیم...«
»خب پس منتظر چی هستی؟«

»اوووم، باشه. بیا ببینیمش!«
دش هــر چــه را الزم بود، از کوله پشــتی اش بیرون کشــید: دو 
جفــت هدفون، یک آداپتور و یک کابل یواِس بی. این وســایل را 
به چشــم نِت و یک ســِر کابل را به صفحه ی تلویزیوِن روی پشتی 
صندلی جلویی، وصل کرد. بعد با غرور دستگاهش را روشن کرد.

روی صفحه پیرمردی با چهره ای شــبیه سگ شکاری و سبیلی 
بــزرگ ظاهر شــد که خودش را مأمــور ی.م۶0 معرفی کرد. دش 

گفت: »این معلم روش تحقیقمونه.«
مرد گفت: »اُقُصر، پایتخت باســتانی مصر که در گذشته تِِبس 

نامیده می شــد؛ به خاطر معابدش که برای ایزد خورشید ساخته 
شــده، معروفــه. امــا تــو، مأمــور د.ک14، باید بری بــه اون طرف 
ســاحل نیل، جایی که خورشــید غروب می کنــه و فراعنه هزاران 
سال است که در مقبره هایشان خوابیده اند: گورستانی که دره ی 
پادشــاهان نامیده می شه. فکر کنم اســم نفرین توت انخ آمون به 

گوِشت خورده باشه؟«
قیافه ی دش در هم رفت. احتمااًل چیزی دراین باره به گوشش 

نخورده بود!
آگاتــا مجذوب تصویرهایی شــده بود کــه روی صفحه می دید. 
انگار داشــت یک دوره ی فشــرده ی آشــنایی با عجایب باستانی 

مصر را می گذراند.
معلم هشدار داد که: »یادت باشه که برای امتحان دادن می ری، 
نه برای تعطیالت. مأمور د.ک14 باید ظرف سه روز مجرم رو پیدا 
کنی، وگرنه چاره ای ندارم جز اینکه تو رو توی این درس رد کنم!«

روی  عــرق  دانه هــای  می خــورد،  وول  صندلــی  روی  دش 
پیشانی اش ســرازیر شده بودند. امتحان همیشه اعصابش را به 
هــم می ریخت. برای همین بود که هــر بار به مأموریتی می رفت، 

آگاتا را هم با خودش می برد.
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مأمور ی.م۶0 حرفش را این طور تمام کرد: »واضح است که به 
همه ی داده های ما درباره ی مصر دسترســی داری، اما سرنخ ها 

رو باید در محل پیدا کنی. منظورم رو درست رسوندم؟«
فیلم ویدئویی تمام شد و به جای تصویِر صورِت دراز پروفسور، 
فهرســتی طوالنی از فایل ها ظاهر شــد: نقشــه های ماهــواره ای، 

پیام های رمزی و محل کارگذاری دوربین های جاسوسی.
دش نالیــد که: »اوضــاع بدتر از اون چیزیه کــه فکر می کردم! 

امکان نداره از پس این یکی بربیام!«
آگاتا زد روی شــانه ی دش. »نگران نباش!« بعد پوزخندی زد 

و ادامه داد: »مثل آب خوردن حل می شه!«
هدفون هایشــان را درآوردند و تــازه آن وقت بود که فهمیدند 

همه ی مسافرها با عصبانیت نگاهشان می کنند.
همان مهمانداری که از بازی ســوپرماریو ذوق کرده بود، حاال 
عصبانی به نظر می آمد. دست به سینه از آن ها پرسید: »کدوم یکی 

از شما مأمور د.ک14 هستین؟«
سکوت مطلق.

دش توی صندلی اش فرو رفت و طوری چانه اش را پایین برد 
که موهاش روی چشم هایش ریختند.

چندلر به دروغ گفت: »منم. مشکلی پیش اومده خانم؟«
»نمی بینی چه آشوبی به پا کردی؟«

»منظورتون چیه خانم؟«
»اون برنامه ی مســتند مســخره ات روی همه ی تلویزیون های 

این هواپیما پخش شد!«
»واقعاً؟«

»مســافرهای ما حــق دارن هر چی رو که دوســت دارن، نگاه 
کنن و ممنون می شم اگه دوباره دکمه ی پخش همگانی رو نزنی!«

باقی مســافرها با صدای بلند حرف مهمانــدار را تأیید کردند. 
حتی چند نفری هم دست زدند.

چندلــر پلک هم نزد. »هر چی شــما بفرمایید خانــم. واقعاً ازتون 
عذرخواهی می کنم.«

عجب افتضاحی!
همین که مهماندار رفت، آگاتا از چندلر به خاطر زبر و زرنگی اش 
تشــکر کرد و بعد برگشــت سمت پســرعمویش. با لبخندی به او 

گفت: »بعداً به باقی تحقیقاتمون می رسیم، باشه دش؟«
دش هم موافق بود. »نقشه ی خوبیه. تو سایه ی هرم های مصر، 

فایل ها رو نگاه می کنیم. به نظر که خیلی باحاله، مگه نه؟«
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آگاتا حیرت زده به او نگاه کرد. »خیلی. فقط یک مشکل کوچیکی 
هســت: توی اُقُصر یا دره ی پادشــاهان هرمی وجود نداره، مگه 

اینکه منظورت قله ی الُقرن1 باشه که شبیه هرمه!«
دش اخــم کــرد. زیر لــب گفت: »هرمــی وجود نــداره؟ عجب 

کارآگاهی ام من!«

ـ م. 1. الُقرن به معنی کرنا یا شیپور، کوهی در کرانه ی غربی رود نیل. 

فصلسه
ملکهیلیمو

آگاتا حتی فکرش را هم نمی کرد که اُقُصر آن قدر باشــکوه باشــد. 
فــرودگاه کامالً نوســاز و مــدرن بود و از پنجره های بزرگش شــهر 

زیبایی، سرشار از زندگی، دیده می شد.
حتی دش که تمام چهار ساعت را خروپف کرده بود، با تعجب 

چشم هایش را می مالید و به دوروبر نگاه می کرد.
هر چند قدم یک بار می ایســتاد و می گفت: »فوق العاده ست! 
اون مجســمه رو دیدی که ســِر شــغال داشــت؟ اون مجسمه ی 

ابوالهول عظیم رو ببین!« 
آگـــاتا گفت: »دش، اون ها فقط کپی اند. مجســمه های واقعی 

توی معبد اُقُصـر و کـارناک1 هستن.«
دش اخم کرد. »از کجا می دونی؟«

از معابد بزرگ و کوچک متعلق به دوران مصر باستان که بزرگ ترین مکان مذهبی باستانی  1. مجموعه ای 
ـ م. دنیاست. 
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»وقتی خواب بودی، درباره شون خوندم.«
دش ناگهان برگشت سمت او. »از چشم نِت من که استفاده 

نکردی، کردی؟«
آگاتا کتاب راهنمای سفرش را بلند کرد. »نه، دش. آدم گاهی 
وقت هــا می تونه بدون صفحه نمایش الکترونیکی هم چیزهایی یاد 

بگیره.«
چندلــر در ســکوت دنبالشــان می رفت و دو چمــدان بزرگ را 
حمل می کرد. از بین درهای اتوماتیک شیشــه ای رد شدند و به 

سیل جمعیت رسیدند.
هوای گرم مثل ُهرِم کوره به آن ها خورد. اوج گرمای تابستان لندن 
در مقایسه با گرمای ظهر اُقُصر چیزی نبود. وسط میدان چند درخت 
نخل بود و فروشندگان دکه های سوغاتی، کارت پستال، مهره های 
رنگــی و قبا هــای ُگل دوزی شــده می فروختند. راننده تاکســی ها با 
سرخوشی بوق می زدند و بوی اشتهابرانگیز کباب توی فضا پخش 

شده بود.
آگاتا حس کرد در آن غوغای رنگ و البه الی صدای مردمی که 

به زبان های جورواجور حرف می زدند، کسی او را صدا می زند.
پرسید: »شما هم شنیدین؟«

پیــش از اینکــه دش و چندلــر فرصت جــواب دادن پیدا کنند، 
صدایی به گوش همه رسید: »آگااااتاااا! اوهوی!«

وسط میدان، زیر یک اُبِلیسک1 قدیمی، چند نفر شتر بودند که 
می توانستند باعث حسادت الرنس عربستان2 بشوند. زنی تپل، 
حدوداً چهل ساله با لباِس گشاِد ُگل دوزی شده ی نارنجی و کاله 
حصیــری روی زینــی منقش و چوبی و پوشــیده با پاالن و شــرابه 

نشسته بود و داشت دست تکان می داد.
آگاتا بالفاصله فهمید که آن زن کیست: عمه پاتریشیا!

او دســت هایش را مثل بلندگو، جلوی دهانش گرفت و گفت: 
»آهااای عمه جون! ما اینجاییم!«

چشــمان خانــم پاتریشــیای کارآگاه از خوش حالی بــرق می زد. 
خیلی سریع از شتر پیاده شد و راهش را از بین جمعیت باز کرد و 

با دست های باز به سوی آن ها آمد.
با چشــم های خیس گفــت: »بچه های عزیزم! باالخــره خودتونو 
دیدم! من هر دو تا باباهاتون، آرتور و ادگار رو خیلی دوست دارم!«

آگاتــا را محکــم بغل کرد و هــر دو تا لپش را با بوس هایی محکم 
بادکش کرد. بعد با آغوش باز به سمت چندلر رفت.

ـ م. 1. ِهرم سنگ یا اُبِلیسک، ستون سنگی چهارگوش و بلندی است که در معماری مصر باستان زیاد دیده می شود. 
ـ م. 2. باستان شناس و نویسنده ی بریتانیایی که در جنگ جهانی اول برای رهبران عرب حجاز کار می کرد. 
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چندلــر کــه خجالت کشــیده بــود، تته پته کــرد کــه: »اِه... من 
پیشخدمت هستم!«

عمه پاتریشیا یک قدم عقب رفت و نگاهی به هیکل چندلر انداخت. 
»راستش خودم هم فکر کردم که با این سن وسال نمی تونین... پسر 
ادگار باشــین.« نگاهش رفت سمت پسر نوجوانی که پشت چندلِر 

درشت هیکل مخفی شده بود. »پس دشیل جوان تو هستی؟«
دش جــواب داد: »بلــه خانم.« و چند قــدم عقب رفت که زن 

بغلش نکند.
عمه پاتریشیا خندید و موهای دش را با دست به هم ریخت. 
»پــس خجالتی هســتی پســر؟ چه بــد! این طــوری دل دخترها رو 

می شکونی!«
دش مثل گوجه فرنگی سرخ شد.

»امیدوارم همه تون گشنه باشین و شکمتون رو با اون غذاهای 
مزخرف هواپیما پر نکرده باشین. من برای ورود شما یک ضیافت 
درست وحسابی راه انداخته ام.« عمه پاتریشیا، مثل رود نیل که 
طغیان کرده باشد، بی وقفه حرف می زد و ادامه می داد و هیچ چیز 
جلودارش نبود. »زود باشــین، ســاک هاتون رو بدین به شــتربان 

من و بپرین روی زین ها.«

آگاتا سری تکان داد و سوار یکی از شترها شد. انگار سوار یک 
اســب عظیم شده بود که کیســه ای از غالت زیر زین آن چپانده 
باشــند. سوارشــدن روی شــتر برای دش و چندلر سخت تر بود. 
شــتر دش ُخرُخری کرد و به او تف پاشــید. عمه  پاتریشــیا با لحن 
قاطعــی گفــت: »از ایــن کارها نکن نِرو!« و شــتر هم اطاعت کرد. 
شــتِر چندلر زیر بار وزن پیشــخدمت تلوتلو خورد، انگار یک صخره 

روی پشتش گذاشته بودند.
کاروان آرام در میان ترافیک شــهر راه افتاد و حســابی صدای 
اعتــراض راننده هــا را در آورد. مســافرها از خیابان ها گذشــتند و 
وارد کوچــه ای شــدند که دو طرفــش درختان نخــل روییده بود. 
ایستادند جلوی یک دروازه ی بزرگ که با حروف هیروگلیف تزیین 

شده بود.
به ویالی مجلل خانم پاتریشیای کارآگاه رسیده بودند.

توی حیاط بچه ها با آبی که از آب نمای زیبایی جاری بود، دست 
و رویشان را شستند و همراه عمه جان به اتاق غذاخوری رفتند که 
شبیه چادر باشکوه کلئوپاترا ساخته شده بود. روی زمین فرش های 
زیبا و کوسن های ابریشمی گذاشته بودند. بوی شیرین عود و بخور 

فضا را پر کرده بود.



5657

ممیهتی لیلو کارآگاه آگاتا 1 / نفرین فرعون

واتســون برای خودش گشــت زد و مجســمه ی الهه ای را که 
به شکل گربه بود، بو کرد و وقتی مطمئن شد که مجسمه از سنگ 

است و گربه ای واقعی نیست، بی خیالش شد.
پاتریشیا گفت: »امروز می برمتون که معبد اُقُصر رو ببینین.« و 
خرمایی پر از مغز بادام توی دهانش گذاشــت. »فردا هم می ریم 

به کارناک. به نظرتون خوبه؟«
دش یک قاشق پر کوسکوس1 خورد و به سرفه افتاد.

آگاتــا بــه نجات دش آمد. »عمه، ما خیلی متأســفیم. اما من و 
دش باید همین االن به دره ی پادشاهان بریم.«

»خــب، من برنامه ریزی کرده بودم که بعد از دیدن اُقُصر بریم 
1. کوسکوس یا بلغور عربی از گندم و آرد گندم درست می شود و در کشورهای عربی و شمال آفریقا جزو غذاهای 

ـ م. محبوب مردم است. 

اونجا، اما هرطور شما بخواهین برنامه ریزی می کنیم.«
دش یــک جرعــه ی بزرگ آب خورد و با مشــت چنــد باری به 

سینه اش زد. 
آگاتــا گفــت: »خیلی ببخشــید، اما بایــد خودمون تنهایــی بریم. 

منظورم اینه که ما دو تا، البته همراه چندلر و واتسون.«
پاتریشــیا فهمید که کاســه ای زیر نیم کاســه اســت. »آها! یک 
ماجراجویی به شیوه ی خاندان کارآگاه!« لبخندی زد و گفت: »بگو 

ببینم، مقصدتون کجاست؟«
دش گفت: »مقبره ی ۶۶!« ناگهان یادش آمد که این اطالعات 

را در چشم نِت دیده بود.
»چــی؟!« پاتریشــیا حیــرت زده از جــا پریــد. »مقبــره ی ۶۶ که 
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هیچ وقــت پیدا نشــد!« آگاتا ســقلمه ای بــه دش زد و آرام گفت: 
»آدم کــه اطالعــات دقیــق رو فاش نمی کنه، تو کــه گفتی همه ی 

اطالعات رو بهم دادی!«
»اوووم، خب، توی یکی از فایل هایی بود که توی لندن دانلود 

کردم.«
پاتریشــیا دســت زد تــا یکــی از خدمتکارانش را احضــار کند. 
خدمتکار نقشــه ای از دره ی پادشــاهان آورد و آن را مثل فرشی 
جادویــی وســط اتاق پهن کرد. عمه پاتریشــیا گفــت: »می بینین؟ 
شصت وســه تــا حفــاری انجام شــده، دو تــا هم در حــال انجامه. 

این طوری می شن شصت وپنج تا مقبره، نه شصت وشش تا.«
دش بلند شد و گفت: »می تونم تلویزیون رو روشن کنم؟«

عمــه جواب داد: »راحت باش.« و جدول حفاری ها را به آگاتا 
و چندلر نشان داد.

دش چشم نِتش را به تلویزیون وصل و یک برنامه ی سیاه وسفید 
را پخش کرد. با کنترل تلویزیون صدا را بلند کرد.
همه برگشتند سمت تلویزیون، حتی واتسون.

یک مصرشناس پیر با ریشی سفید و لهجه ی فرانسوی گفت: 
»دقیقــاً نمی دونیــم مقبره ی ۶۶ متعلق به کیــه، اما گمان می کنیم 

مــال فرعونــی از دوره ی پادشــاهی جدید باشــه کــه خیلی مورد 
احترام نبود و اســمش توی خاندان پادشــاهی ثبت نشــده. این 
ممکنه یک کشف انقالبی باشه، اما تا وقتی لوح دزدیده شده رو 
به دست نیاریم، به نتیجه نمی رسیم. باید اون رو به دست بیاریم، 

تمام و کمال!«
دوربین نمایی از جاده ای خاکی را نشان داد که به مقبره ی ۶۶ 

می رسید. جاده دشتی را دور می زد و تا باالی تپه ها می رفت.
دش هیجان زده گفت: »پس مأموریتم اینه. حاال فهمیدم!«

عمه پاتریشیا گیج شده بود. گفت: »مأموریت؟ منظورت چیه؟«
آگاتا احســاس کــرد باید توضیــح بدهد. »دش به مدرســه ی 
چشــم می ره؛ مشــهورترین مدرســه ی کارآگاهــی و تحقیقاتی. ما 

اومدیم کمکش کنیم که توی امتحانش موفق بشه.«
همین قدر توضیح برای پاتریشیا کافی بود. چند تا خدمتکار را صدا 
کرد که همه شان دوان دوان از راه رسیدند. پشِت سر هم دستور 
داد: »آذوقــه آماده کنین و ســه تا شــتر رو فــوری زین کنین! یک 
َکَرجی براشون رزرو کنین! و چند تا دوربین و میکروفون بیارین!«

آگاتا گفت: »عمه جان! دوربین و میکروفون؟ برای چی؟«
پاتریشیا به ستونی تکیه کرد. توضیح داد: »انجمن نظارت بر آثار 



6061

ممیهتی لیلو کارآگاه آگاتا 1 / نفرین فرعون

باســتانی مصر اجازه نمی ده که توی دره ی پادشــاهان هر کســی 
بــرای خودش گشــت بزنــه. مقبره هــا کامالً محافظت می شــن و 

همه جا نگهبان داره!«
»ولی دوربین به چه دردی می خوره؟«

»می تونیــن وانمــود کنیــن که خبرنــگار یک شــبکه ی تلویزیونی 
معروف هســتین و دارین فیلم مســتندی درباره ی مصر باســتان 

می سازین.« لحظه ای مکث کرد. »نظرت چیه؟«
آگاتا از این نقشــه ی زیرکانه خوشــش آمده بود. گفت: »خیلی 
فکــر خوبیه عمه جان!« بعد برگشــت ســمت همراهانش. »خب، 

پس باید وظایفمون رو مشخص کنیم!«
دش و چندلر صاف ایستادند.

آگاتــا با قاطعیت گفــت: »خیلی خب، دش فیلم بردار می شــه. 
چندلر، تو نقش یک تهیه کننده ی ثروتمند رو بازی می کنی.«

»و خودت چی؟«
آگاتا لبخندی زد: »میکروفون، دفترچه یادداشت و خودکار! من 

گزارشگر می شم.«
پاتریشــیای کارآگاه دســت زد. »بــه ایــن می گــن یــک عضــو 

خونواده ی کارآگاه!«

بیشــتر از یک ســاعت طول کشــید تا تجهیزات را جور کنند و 
آن ها را باِر شترها کنند. دش از این فرصت استفاده کرد و برخی 
از اســناد را چاپ کرد و به دخترعمویش داد. هنوز با شترسواری 
کنار نیامده بود و می ترســید که اســناد ارزشمندش را بیندازد و 

گم کند.
بعــد همه به اتاق هایشــان رفتنــد تا لباس عــوض کنند. وقتی 

بیرون آمدند، دقیقاً شبیه کارکنان تلویزیون شده بودند.
پاتریشــیا هیجــان زده گفــت: »عالــی شــدین!« و مجــوز عبــور 
خبرنــگاری را بــه آن هــا داد. »خب با شــما تا کنار قایقــی که رزرو 

کرده م می آم، با اون قایق از نیل رد می شین!«
اما درســت لحظــه ی آخر اتفاقی ناخوشــایند متوقفشــان کرد. 
حســن، یکی از شــتربان ها، روی لبه ی حوض نشسته بود و تکان 

نمی خورد. مثل مجسمه بی حرکت بود.
همراهانــش بــا هــم نجــوا می کردند و معلــوم بود ترســیده اند. 

هیچ کس جرئت نمی کرد به حسن دست بزند.
پاتریشیای کارآگاه پرسید: »چی شده؟«

خدمه با هم گفتند: »یک نفرینه. مجازات افعی اَِپپ1!«
1. اپپ یا آپوفیس یکی از هیوالهای مصر باستان است که به اعتقاد مردم آن زمان در تاریکی مطلق زندگی می کرد. 

ـ م. این هیوال به شکل مار و نماد شیطان و بدی بود. 
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آگاتا خیلی ســریع فهمید که قضیه از چه قرار اســت. دست های 
حسن را نگاه کرد و دید که چیزی شبیه سوزن کف دستش فرو رفته.

با خودش زمزمه کرد: »ایندیونیگرو پتریفیکوس!« و به دیگران 
گفت: »حتماً حســن وقتی داشــت کاکتوس را از روی زین پایین 

می گذاشت، خاری رفته توی دستش!«
خوشبختانه توی هواپیما کتاب سم ها را خوانده بود و می دانست 
چطور این سم را بی اثر کند. پرسید: »عمه جان، چند تا لیمو توی 

خونه دارین؟«
پاتریشــیا مثــل بــرق رفت تــوی آشــپزخانه و با یک ســبد لیمو 

برگشت.
آگاتا چند قطره لیمو روی لب های خشک حسن چکاند و بعد با 

کمک پوست لیمو خار را بیرون کشید.
انــگار معجــزه شــده بود، حســن فــوری زنده شــد. گیج و منگ 

دوروبرش را نگاه کرد و پرسید: »چی شده؟«
همکارانش خوش حال شــدند و دســت زدند و آگاتا را تشویق 

کردند.
آگاتا پرسید: »عمه جان، اون ها چی می گن؟«

پاتریشــیا کارآگاه از ســِر رضایــت لبخنــدی زد. »می گن که تو 

قدرت زنده کردن مرده ها رو داری. فکر می کنن که روح ایزیس1، 
ملکه ی زیرزمین، در تو رسوخ کرده!«

دش غرولندکنــان گفت: »ملکه ی زیــِر زمین؟ با کاری که کرد 
بیشتر شبیه ملکه ی لیموست!«

ـ م. 1. ایزیس در اسطوره های مصر باستان، الهه ی زندگی و زایش و طبیعت و جهاِن زیِر زمین بود. 
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دش گفت: »عمه پاتریشــیا یک جورهایی... عجیب وغریبه.« روی 
نــرده خــم شــده بود و بــه آب گل آلود نیل نگاه می کــرد. یک چیز 
درازی جلویش شــناور بود. شــاید یک تکه چوب بود، شــاید هم 

کروکودیل بود!
آگاتا جواب داد: »خیلی جای تعجب نداره. اون هم از خونواده ی 

کارآگاهه. همه ی افراد خونواده ی ما پیچ و مهره شون شله.«
»آره، مطمئنــاً... امــا ایــن قایــق رو از کجــا پیدا کــرده؟ نظرت 

درباره ی این قایق یدک کش چیه؟«
»یــک قایــق یدک کش زنگ زده، بوگندو و ُکنــد. مامان و بابام 

اگه بودن عاشقش می شدن.«
هر دو خندیدند و به دود سیاه یدک کش نگاه کردند. دو قایق 
بادبانی زیبا از کنارشان گذشتند، آگاتا می دانست که آن قایق ها 
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فلوکه1 نام دارند. قبل از خداحافظی، عمه پاتریشــیا به آن ها گفته 
بــود: »ُدوات توجه کســی رو جلب نمی کنــه. به خدمه گفته ام که 
شــما رو توی اســکله ی متروک، درســت پایین مســیری که توی 

نقشه هست، پیاده کنن. از این اوضاع راضی هستین بچه ها؟«
دش با شنیدن عبارت »اسکله ی متروک« لبخند کم جانی زد.

اما آگاتا حسابی ذوق کرد. او که کتاب لغات مصر باستان را در 
دست داشت، به همه گفت که »ُدوات« به معنی »زندگی پس 
از مرگ« است. شنیدن این کلمه ها، دش را بیشتر افسرده کرد.

زندگی پس از مرگ قایق تندرویی نبود، اما به هرحال آن ها را 
ـ م. 1. نام گونه ای قایق چوبی است که بیشتر در رود نیل از آن استفاده می شود. 

به مقصدشان می رساند. دش با دیدن چیزی که توی آب بود و 
یک دفعه پایین رفت و ُدم فلس دارش دیده شد، آب دهانش را 

قورت داد. پس یک تکه چوب نبود!
آگاتا گفت: »فکر کنم بد نیســت به چیزهایی که دانلود کردی، 
نگاهــی بندازیم.« و چتر آفتاب گیرش را باز کرد. »تو که مشــکلی 

نداری پسرعمو؟«
دش سر تکان داد که »نه« و خوش حال بود که به چیزی به جز 

کروکودیل ها فکر کند.
در پناه شترها نشستند تا از شر باد در امان باشند و ورق ها را 

بررسی کردند.
چندلر هم داشت واتسون را روی عرشه تعقیب می کرد. گربه 
به سرعِت برق از الی پای ملوان ها رد می شد و در جاهای عجیبی 

قایم می شد.
آگاتا گفت: »خب، این یکی درباره ی مصرشناسیه که توی فیلم 

ویدئویی دیدیم.«
»پروفسور ِمگره، درسته؟«

»هرکول ِمگره از دانشگاه سوربون.«
دش گفت: »سور چی چی؟«
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آگاتا ابرویی باال انداخت. »سوربون! دانشگاه معروف پاریس!« 
گاهــی وقت هــا بــه ایــن فکر می کــرد کــه دش واقعاً به مدرســه 
مــی رود؟! »تــوی ایــن برگه نوشــته کــه اون دو تا دســتیار داره، 
لهســتانی و آلمانی و بیست ویکی کارگر مصری.« آگاتا انگشتش 

را لیسید که ورق بزند.
ناگهان چشــمش افتاد به یک عکس جالب و عکس را از الی 

ورق ها بیرون کشید.
عکس تمام قدی از چهار نفر بود که خوش حال و مغرور ایســتاده 
بودنــد. زیــِر پایشــان لوحی ِگلی بــود که حــروف هیروگلیِف ریزی 

رویش دیده می شد.
دش بــه عکــس نگاه کــرد. »پروفســور ِمگــره اونیه که وســط 
ایســتاده. از روی ریشش که شبیه ریش بابانوئله، شناختمش.« 

خندید و ادامه داد: »اسم اون دو تای دیگه چیه؟«
»بذار ببینم...« آگاتا طره ای از موهایش را از روی صورتش کنار 
زد. »یکی دکتر َپِرتسکیه، اهل لهستان و متخصِص خط هیروگلیف 

و دومی دکتر دورتماندِر آلمانی، زمین شناس.«
»قول می دم که َپِرتســکی اونیه کــه موهاش بوره و دورتماندر 

اون خپله.«

آگاتــا طوری کــه انگار با خــودش حرف می زد، گفــت: »من هم 
همین طور فکر می کنم. اما اون چهارمی کیه؟«

لبــاس بلند مــرد چهارم با حروف هیروگلیف تزیین شــده بود و 
ریــش بلند و نوک تیزش ظاهری شــیطانی بــه او داده بود. حالت 
یــک راهــب باســتانی مصــر را داشــت، کســی که می توانســت 

دیگران را مومیایی کند.
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دش به خود لرزید و گفت: »وای! چه نگاه عجیبی! می تونه آدم 
رو هیپنوتیزم کنه.«

در همین حین آگاتا صفحه ها را ورق می زد و دنبال ردی از هویت 
مرد می گشــت. با ناامیدی گفت: »متأسفانه تا وقتی به مقبره ی 
۶۶ نرسیم، نمی تونیم هویتش رو کشف کنیم.« یک عالمت  سؤال 
بزرگ در دفترچه یادداشتش کشید و زیرش نوشت: مرد چهارم. 

»می تونی اون عکِس توی چشم نِت رو به من نشون بدی؟«
دش ســر تکان داد و انگشت هایش روی دکمه های چشم نِت 

به کار افتادند. گفت: »آوردمش.«
»خوبه، حاال روی لوح زوم کن.«

دش همین کار را کرد.
»متوجه چیزی نشدی؟«

دش دقــت کــرد و گفت: »خیلی شــکننده به نظــر می آد، مثل 
ســفال های قدیمی. چطوری یکی تونسته بدزددش، بدون اینکه 

خردوخاکشیرش کنه؟«
»تحلیل بی نظیری بود پسرعمو!«

آگاتا در دفترچه  یادداشــتش نوشــت: حمل ونقل لوح؟ پرسید: 
»دیگه چی؟«

»اوووم، فکر نکنم چیزی باشه...«
»یک خرده دقیق تر نگاه کن دش.«

و  مالیــد  را  چانــه اش  کــرد.  زوم  عکــس  روی  بیشــتر  دش 
چشم هایش را تنگ کرد. با تردید زمزمه کرد: »حروف هیروگلیف 

روش نوشته شده؟«
»درســته دش! یکی از اون کشوهای کوچیِک حافظه مو بیرون 
کشــیدم و متوجه شــدم کــه...« آگاتــا مکث کرد تــا حرفش تأثیر 

بیشتری داشته باشد.
دش منتظر حرف او ماند، حافظه ی تصویری عالی دخترعمویش 

در کل خانواده ی کارآگاه افسانه ای بود.
آگاتا گفت: »توی متن هیروگلیفی که بهار پارسال می خوندم...« 

دقیق تر به تصویر نگاه کرد. »بله، مطمئنم.«
»از چی مطمئنی؟«

»خیلی روی این حرفم حساب نکن، اما فکر می کنم که تک تِک 
حروف هیروگلیف این لوح برعکس نوشته شده اند!«

آگاتا دست برد توی خورجین شترش و یک کیف آرایش بیرون 
آورد.

دهان دش از تعجب باز ماند. »می خواهی آرایش کنی؟«
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آگاتا چشمک زد. »احمق نباش. توی کیف های زنونه چیزهای 
خوبی پیدا می شه. این رو ببین!«

یک آینه از کیفش درآورد و جلوی صفحه ی چشم نِت گرفت.
در تصویر توی آینه، حروف هیروگلیف نمایان شدند.

»یادت باشــه که مردم اون زمان فقط آینه های برنزی داشتن 
و چیزی هم برای زوم کردن وجود نداشــت.« آگاتا این را گفت و 
چانه اش را به انگشت های مشت شده اش تکیه داد. »هر کسی 
این حروف هیروگلیف رو کنده کاری کرده خواسته خوندنشون رو 

برای دیگران مشکل کنه.«
دش هیجــان زده از جــا پرید. »درســته! برای همین پروفســور 

ِمگره اون قدر مرموز توی فیلم حرف می زد...«
آگاتــا حــرف او را تکمیل کــرد: »اون هیچ وقت فرصت نکرد که 
لوح رو ترجمه کنه!« و توی دفترچه یادداشتش نوشت: حروف 

هیرونمیف برعیست

بعد گفت: »دیگه چی می بینیم؟«
درســت همان لحظه موتور ُدوات با صدای تیز و عجیبی از کار 
افتــاد و همه ی ملوان ها با هم شــروع به حــرف زدن کردند. دش 

فریاد کشید: »یعنی خراب شد؟«

هــر دو رفتنــد پیش چندلر که واتســون را زده بــود زیر بغلش. 
چندلر گفت: »به نظر مشکلی داریم دوشیزه آگاتا.«

»قضیه چیه؟«
»پلیس می خواد اینجا رو بازرسی کنه.«

یک قایق گشــتی به ســرعت به سمتشــان می آمد و آب از دور 
پروانــه اش به اطــراف می پاشــید. قایق کنــار ُدوات پهلو گرفت. 

مسلسِل روی قایق آن ها را نشانه گرفته بود.
رنگ دش مثل گچ ســفید شــده بود. با صدایی َخش دار جیغ 
کشید: »عمه پاتریشیا گفت که ما توجه کسی رو جلب نمی کنیم! 

اما انگار حسابی جلب توجه کردیم!«
آگاتا گفت: »مطمئناً جیغ کشیدنت هیچ کمکی به ما نمی کنه! ما 

هم که کار اشتباهی نکردیم!«
»راســت می گی! فقط وانمود کردیم یک گروه خبری هستیم و 
می خواهیم بریم به مقبره ای که هنوز پیدا نشــده. اصالً مشــکلی 

نداریم!«
آگاتا به او گفت که ساکت شود. افسر یونیفرم پوشی، همان طور 
کــه یک دســتش را روی هفت تیــر کمری اش گذاشــته بود، آمد 

روی عرشه ی ُدوات. 
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کاپیتان از کابینش بیرون آمد و روی عرشه به افسر رسید. به 
نظر آدمی جدی بود، با چهره ای آفتاب ســوخته و دماغ عقابی؛ از 
آن آدم هایی که اصالً حوصله ی حرف اضافه ندارند. با یک حرکِت 

دست، خدمه را دور کرد و با صدایی آرام با افسر صحبت کرد.
آگاتا زمزمه کرد: »کاش عربی ام بهتر بود.«

دش گفت: »کاش من یک کلمه عربی بلد بودم! البته شــاید 
بهتره که بلد نیستم!«

افسر پلیس اوراق کشتی را نگاه کرد، نگاهی گذرا به بار کشتی 
و شترها انداخت و بعد به آگاتا و همراهانش اشاره کرد.

دش زیــر لب گفت: »اون اوراق خبرنگاری رو کجا گذاشــتی؟ 
بدون اون ها نمی تونیم هویتمون رو مخفی کنیم.«

کاپیتــان همچنــان آرام با افســر حرف می زد و بعد با دســت به 
بچه ها اشاره کرد.

دش وحشــت کرد. »ما رو فروخت! االن می آن دســتگیرمون 
می کنن!«

آگاتا پیراهن پســرعمویش را گرفت و کشــید. »خودت رو جمع 
کن دش! مرد باش!«

مجبــور بود به زور پســرعمویش را ســِر جایش نگــه دارد تا فرار 
نکند. افسر با لبخند آمد سمتشان.

کاپیتان توضیح داد: »اون می خواد توی فیلم مستند شما باشه. 
هر کاری ازتون خواست بکنین و حرف اضافه هم نزنین. خوب بلد 

نیست انگلیسی حرف بزنه.«
دش گفــت: »اوووم، عالیــه. خــوب شــد که گفتــی.« دوربین 
فیلم برداری اش را برداشت و گفت: »اکشن!« آگاتا میکروفونش 
را بــاال برد و به پلیس اشــاره کرد کــه جلو برود و پلیس هم اخمی 

کرد و چند تا ژست آن چنانی گرفت.
بعد دو انگشــت شســتش را باال گرفت و گفــت: »باند! جیمز 
باند! کارم عالی شــد، نه؟« و با حرکاتی نمایشــی برگشــت توی 

قایِق گشت و دستور داد که راه بیفتند. قایق دور شد.
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کاپیتــان به دش نگاه کرد. »پلیس دنبال یک دســته قاچاقچی 
بود. شما سه تا که قاچاقچی نیستین؟«

دش آب دهانش را قورت داد و گفت: »به هیچ وجه!«
کاپیتــان با لحن تنــدی گفت: »خوبه، دفعه ی بعد یادت باشــه 
وقــت فیلم برداری درپوش روی لنز رو برداری!« و لبه ی کالهش 

را پایین کشید و برگشت توی کابینش.
دش زد بــه پیشــانی اش. »درپــوش لنز! چه خنگــی ام!« وقتی 
داشت دوربین را توی کیفش می گذاشت، آگاتا یافته هایشان را 
بــرای چندلر توضیح داد. چندلر به دقت گوش می داد و عکس ها 

را توی دست های بزرگش جابه جا می کرد.
باالخره، عصر که شد به مقصدشان نزدیک شدند.

ُدوات از کنار معابدی باشکوه و روستاهای کنار رود گذشت و 
به سمت تپه های شمالی رفت. نخل زارها و زمین های کشاورزی 
جــای خــود را بــه زمین هــای ســنگالخ داده بودنــد. باالخــره بــه 
اســکله ی چوبی پوســیده ای رســیدند که دورتادورش را گیاهان 

خودرو پوشانده بود.
معلوم بود سال هاست از آن اسکله استفاده نشده است.

سه ماجراجو )به عالوه ی شترها و گربه( به سرعت پیاده شدند 

و خودشــان را در دشــتی پوشــیده از بوته هــا دیدند کــه جا به جا 
جوی های ِگل آلود کوچکی در آن روان بود.

دش کــه کمی گیج شــده بود، گفت: »فکــر می کردم همه جای 
مصر تپه های شنی و صحراست.«

آگاتا گفت: »صحرا از پشــت کوه ها شــروع می شه. اینجا، توی 
ساحل نیل، زمین حاصلخیزه، به خصوص توی تابستون که فصِل 

طغیان روده.«
دش پرسید: »تو از کجا می دونی؟ صبر کن، الزم نیست بگی. 
چــون تــو همون الهه ی زندگی زیرزمین هســتی کــه دوباره زنده 
شده!« آگاتا خندید. »بی خیال! فقط نقشه ی این مناطق رو حفظ 

کرده ام!«
دش غرغر کرد که: »تو و اون حافظه ی تصویری ات! خیلی خب، 
حــاال یکی از کشــوهای حافظه ات رو باز کــن و بگو از کدوم  طرف 

بریم؟ نمی تونم مکان یاب چشم نِتم رو راه بندازم؛ آنتن ندارم.«
آگاتا گردن کشــید و به دشــت نگاه کرد. چاره ای نداشــت جز 
اینکه اعتراف کند: »اینجا همه اش زمین ِگلیه. راه رو پیدا نمی کنم.«

چندلر که دو برابر آگاتا قد داشت و بهتر می توانست دوروبر را 
ببیند، به تپه ای در دوردست اشاره کرد.
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بــا آرامــش گفت: »یک جــاده ی خاکــی روی اون تپه هســت 
دوشیزه آگاتا.«

آگاتا لبخندی زد. »کاِرت خوب بود چندلر. احتمااًل باید از همون 
راه بریم.«

دش پرسید: »مطمئنی دخترعمو؟«
آگاتا جواب نداد. داشت با مهارِت تمام سوار شترش می شد. 
دش ناله ای کرد و به شــتر خودش نگاه کرد. گفت: »دوباره بهم 
تف نکن، باشه رفیق؟« او و چندلر هم سوار شترهایشان شدند. 
آگاتا راه افتاده بود و شترش را با بیشترین سرعت پیش می برد و 

دش و چندلر تالش کردند به او برسند.
نیم ســاعِت تمام در دشت پیش رفتند و بعد وارد راهی خاکی 
شدند که یک راست به سمت قله هایی می رفت که بر فراز دره ی 

پادشاهان قرار داشتند.
آگاتا هر چند دقیقه یک بار مجبور می شد بایستد تا دوستانش 
بــه او برســند و هر بار از این موقعیت اســتفاده می کــرد تا با یک 

دوربین قوی دوروبر را نگاه کند.
راه پر از صخره و سرباالیی بود و پیچ های خطرناکی داشت.

آگاتا گفت: »خبر بد اینه که ممکنه گم بشیم.«

دش نفس نفس زنان گفت: »و خبر خوب چیه؟«
آگاتــا دوربینــش را توی جیب پیراهن خاکی رنگش گذاشــت و 
گفت: »خبر خوب اینه که هیچ نگهبانی دیده نمی شه.« و شتر را 

ِهی کرد.
اما اشتباه می کرد.

اشتباهی بزرگ!
درســت قبل از غــروب آفتاب، در تنگه ی باریکی ایســتادند تا 
نفسی تازه کنند که ناگهان صدای بلندی شنیدند. سرشان را از 
روی نقشــه بلند کردند و نوک لوله ی تفنگ هایی را دیدند که از 

الی صخره ها آن ها را نشانه گرفته بودند.
مردی به زبان انگلیسی فریاد کشید: »تکون نخورین!«

دش از شــنیدن صــدای بــم مرد بــه خود لرزید. وحشــت زده 
گفت: »اوضاع خرابه! این دفعه واقعاً توی دردسر افتادیم.«
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ده دوازده مرد وارد تنگه شدند. همه مسلح بودند، اما هیچ کدام 
لباس نظامی به تن نداشتند.

آن ها که بودند؟ قاچاقچی؟ یا دزدان مقبره ها؟
آگاتا زمزمه کرد: »حس خوبی ندارم. آروم باشین تا بفهمیم چی 

می خوان.« دش و چندلر در سکوت سر تکان دادند.
در تاریک روشن غروب، نور یک چراغ قوه مانند شمشیری فضا 
را شکافت. وقتی نور روی دش افتاد، دش افسار شترش را ول 
کــرد و هــر دو تا دســتش را باال برد. داد کشــید: »مــا بی گناهیم! 

تسلیم!«
حرکــت ناگهانی اش شــتر را شــوکه کرد و حیــوان جفتکی زد و 

سعی کرد زین و سوارش را به زمین بیندازد.
در حالی کــه دش داشــت ایــن ور و آن ور می شــد و دیوانــه وار 
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تقــال می کرد پاهایــش را از خورجین آزاد کند، مهاجم ها به او نگاه 
می کردند و می خندیدند.

دش نالید که: »اوخ! عالی شد! چه مرگ مسخره ای!«
صدای خنده ای بلند شــد و مردی با لهجه ی فرانســوی گفت: 

»شماها! به اون پسر کمک کنین.«
صدای پیرمرد کچلی بود که ریش ســفیدی داشــت. پروفسور 

ِمگره بود، همان مصرشناس توی فیلم.
آگاتا از شتر پیاده شد و به سمت مرد رفت. گفت: »پروفسور، 

ما برای پیداکردن لوح گم شده اومدیم.«

مرد با تعجب به او نگاه کرد و نگران پرسید: »چی گفتی؟ یعنی 
مأمور د.ک14 اینجاست؟«

آگاتا به چندلر اشاره کرد.
پیشــخدمت گفت: »در خدمت شــما هستم.« و با سر به آگاتا 

اشاره کرد که منظورش را فهمیده و از شتر پیاده شد.
دش که هنوز تالش می کرد از الی خورجین بیرون بیاید اعتراض 
کرد که: »چی؟ اوووم، نه، یک اشتباهی شده! این مأموریت منه!« 

اما پروفسور ِمگره مشغول خوش وبش کردن با چندلر بود.
دانشمند نفسی از سِر آسایش کشید و گفت: »خیلی خوش حالم 
که اینجا هستین مأمور د.ک14. گروهم رو می بخشین که خوب ازتون 
استقبال نکردن. توی این منطقه اتفاق های عجیب وغریبی می افته.«

چندلر با لحنی جدی گفت: »اصالً مهم نیست.«
»راستی، ایشون متخصص خط هیروگلیف هستن، دکتر...«

چندلر که متخصص جوان را از روی عکس می شناخت، گفت: 
»از دیدنتون خوشبختم دکتر َپِرتسکی.« دکتر جوان، پوست خیلی 
روشــنی داشــت و شانه هایش قوزکرده و چشــم هایش تَر بود. او 
که از هیبت چندلر جا خورده بود، با صدایی آرام گفت: »من هم 

خوشبختم.«
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بعــد به آگاتا و دش نگاه کرد و گیج و منگ پرســید: »این بچه ها 
کی هستن؟«

چندلر با همان لحن محکم گفت: »حتی بهترین کارآگاه ها هم به 
دستیار نیاز دارن.«

پروفسور ِمگره دست هایش را به هم مالید و ذوق کنان گفت: 
»ِســوقی1« بعد برگشت ســمت کارگرانش و دســتور داد: »لطفاً 

مهمون ها رو به اردوگاه ببرین.«
گروه که راه افتاد، دش خودش را رســاند پشــت ســِر آگاتا و 

غرغر کرد. »من اصالً نمی فهمم. کارآگاه منم!«
آگاتا با صدای خیلی آهسته گفت: »صدات رو بیار پایین لطفاً.«

دش باز هم اصرار کرد که: »بگو چرا بهشون دروغ گفتی؟«
آگاتا جواب داد: »خیلی ساده ست! اگه اون ها تمرکزشون روی 

چندلر باشه، تو می تونی آزادانه تر کار کنی.«
دش چنــد لحظــه ای به حرف آگاتا فکر کرد و بعد ســر بلند کرد 
و به اولین ســتاره هایی که در آسمان شب ظاهر می شدند، نگاه 
کرد. با ناراحتی گفت: »متأسفانه درست می گی. حواسشون به 

ما نیست و ما...«

ـ م. Cést Vrai .1: به معنای »درست است« به زبان فرانسه. 

آگاتا پیشنهاد کرد: »بیا یک دور سریع، اوضاع رو بررسی کنیم.«
»چی کار کنیم؟«

»اون چشم نِت می تونه منبع گرما رو تشخیص بده؟«
»البته که می تونه، ولی چرا؟«

آگاتــا گفــت: »وقتــی رســیدیم اردوگاه، راه بنــدازش. طبــق 
اطالعاتمون باید سه تا متخصص و بیست ویکی کارگر اینجا باشن، 
به عــالوه ی اون مــرد چهــارم کــه تــوی عکس بود. پس می شــن 

بیست وپنج نفر...«
دش چشم نِتش را بیرون آورد و چند تا کلید را زد. زمزمه کرد: 

»فهمیدم. می خواهی ببینی کسی غایب هست یا نه؟«
»اگه لوح به جایی بیرون از اردوگاه برده شــده باشه، دزد هم 

باهاش رفته. درسته؟« 
آگاتا لبخندی زد و دش که تحت تأثیر هوش دخترعمویش قرار 

گرفته بود، سری تکان داد.
از تپــه ی بلنــدی پاییــن رفتنــد و وقتی به مقصد رســیدند، هوا 
دیگــر کامالً تاریک شــده بود. حاال که خورشــید رفتــه بود، صحرا 

به سرعت سرد می شد. آگاتا از سرما می لرزید.
در دره ی عمیقــی بودنــد کــه دورتــادورش را صخره هــای بلند 
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گرفتــه بــود. چادرهای کارگــران زیر نور نقره فام مــاه مثل ارواحی 
شناور به نظر می رسیدند.

پروفسور ِمگره مهمان ها را به چادر تیم تحقیق برد.
درســت بیرون آشپزخانه سومین مصرشناس را دیدند. جوان 

تپل آلمانی که داشت بستنی شکالتی می خورد.
چندلــر کــه خیلی خوب نقشــش را بازی می کــرد، بدون مکث 

گفت: »از دیدنتون خوشبختم دکتر دورتماندر.«
زمین شــناس حیرت کرد. به ســرعت آخرین تکه ی بستنی اش 
را قــورت داد و بــا دهان پر گفت: »کســی گرســنه هســت؟ من 

می خواستم قبل از شام یک چیزکی بخورم...«
درحالی کــه دو دســتیار مشــغول جمع کردن ابــزار و کاغذهای 
روی میز شدند، ِمگره بازوی پیشخدمت را گرفت تا گوشه وکنار 
چــادر بــزرگ را به او نشــان دهد. آگاتا رفت کنار دش ایســتاد و 

توی گوشش گفت: »چند نفر هستن؟«
دش زمزمــه کــرد: »بعضــی از نقــاط واضــح نیســتن. تــا اینجا 

بیست وسه تا شمردم. فکر کنم دو نفر غایبن!«
آگاتا سری تکان داد و گفت: »جالبه، خیلی جالبه!«

چیزی نگذشــت که بوی سوسیس و ســیب زمینی سرخ کرده 
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مصرشــناس پیر ذوق کرده بود. به دستیارانش گفت: »بهتون 
نگفتــه بــودم؟ کارآگاه هــای مؤسســه ی بین المللی چشــم بهترین 
کارآگاه های دنیا هستن! دیدین، هنوز هیچی نشده فهمیدن اینجا 
چه خبره!« بعد برگشــت سمت چندلر. »می خواهین ماجرا رو از 

کجا بدونین موسیو؟«
»معلومه که از اول!«

پروفســور ِمگــره، زیر نــور المپ هالوژن، ماجــرا را از زمانی که 
به دره ی پادشــاهان رسیده بودند، یعنی از حدود یک ماه پیش 

تعریف کرد.
تعریــف کرد کــه ِمگره و دســتیارانش ســرنخی را دنبــال کرده 
بودنــد که از نوشــته های یک پاپیروس قدیمــی پیدا کرده بودند. 
این پاپیروس در موزه ی مصر باستان در قاهره نگهداری می شد 
و حاوی مطالبی درباره ی فرعون نفرین شــده بود. مقبره ی او که 
متخصصــان مصرشــناس آن را مقبره ی شــماره ی ۶۶ نام گذاری 
کــرده بودنــد، به نظر جایــی در دل دره ای گــود و تونل مانند بود. 
آن ها بالفاصله تحقیقاتشان را آغاز کردند: روزها و روزها زیر آفتاب 
سوزان جســت وجو کردند و هیچ چیز پیدا نکردند. تا اینکه باالخره 

یک روز جعفر، مدیر کارگران، از شادی فریاد کشید.

فضای چادر را پر کرد و غذا توی بشــقاب های فلزی ســرو شــد. 
خیلــی با غذاهــای فوق العاده ی عمه  پاتریشــیا فرق داشــت، اما 

به هرحال گرم بود و همه را سیر کرد.
همــه، حتــی ِمگره و چندلر، در ســکوت غذایشــان را خوردند. 
َپِرتســکِی الغرُمردنــی ســیب زمینی هایش را نخــورد، امــا دکتــر 
دورتماندر وعده ی دوم و سوم را هم بلعید. واتسون روی پاهای 
آگاتا نشسته بود و با یک حرکت سریع یک سوسیس بزرگ را از 

توی بشقاب دش کش رفت.
دش حتی متوجه هم نشد.

آگاتا فکر کرد بهتر است سِر صحبت را باز کند. با احتیاط پرسید: 
»فکر کنم وقتی ما رو پیدا کردین، داشتین دنبال دو تا کارگری که 

گم شده بودن، می گشتین. درسته؟«
دانشمندها حیرت زده نگاهی با هم ردوبدل کردند.

ِمگره، که نگران دهانش را پاک می کرد، پرســید: »شما از کجا 
می دونین؟ ما به هیچ کس به جز افراد توی اردوگاه، ماجرا رو نگفته 

بودیم!«
چندلر با لحن خشــکی گفــت: »این کارمونــه. اومدیم اینجا که 

تحقیق کنیم.«
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همه دویدند ســمتش و باالی حفره ای رســیدند که جعفر لوح 
ِگلی بزرگی را در آن پیدا کرده بود.

آگاتا زیر لب گفت: »جعفر! پس اسم مرد چهارم اینه.«
می خواســت ایــن ماجرا را بــه دش بگوید، اما درســت همان 
لحظــه دکتر دورتماندر دهان باز کرد و درباره ی روش هایی حرف 
زد که برای حفاری و کشف این اثر باستانی استفاده کرده بودند. 
توضیح داد از آنجایی که لوح خیلی شکننده بوده، بیرون آوردنش به 
مهارت و دقت باالیی نیاز داشته. درست یک هفته پیش باالخره 

توانسته بودند لوح را برای آزمایش به آزمایشگاه بیاورند.
دکتر َپِرتسکی حرف او را قطع کرد و گفت: »ما از همون لحظه ی 
اول فهمیدیم که چه چیز ارزشــمندی پیدا کردیم. حاضرم قســم 
بخــورم که توی کل ســال های کارم همچین چیز باارزشــی ندیده 

بودم!«
آگاتا پرســید: »دکتر، منظورتون اون حروف هیروگلیِف برعکس 

بود؟«
بار دیگر سه دانشمند با تعجب حرف آگاتا را تأیید کردند.

دکتــر با ناراحتی گفــت: »بله، حروف هیروگلیــف. وقتی لوح رو 
تمیز کردیم، تونستم چند جمله ی اول رو ترجمه کنم...«

چندلر پرسید: »چی نوشته بود؟«
»یک مقبره ی باشــکوه رو توصیف کــرده بود که راهب ها، بعد 
از طغیان رودخانه، یواشکی اینجا ساخته بودن. متأسفانه فرصت 

نکردم محل اون رو بفهمم، چون...«
پروفســور ِمگره حرف او را ادامه داد: »ما به شــدت به خواب 
نیــاز داشــتیم، برای همین تصمیم گرفتیم تحقیقمــون رو صبح فردا 

ادامه بدیم.«
آگاتا جمله را تمام کرد. »و صبح لوح گم شده بود.«

دش اضافــه کــرد: »همراه با دو نفــر از کارگــران... پوف! دود 
شدند و رفتند هوا!«

دزد  تــا  دو  اون  »منظــورت  شــد.  قرمــز  َپِرتســکی  چهــره ی 
پست فطرته؟« 

بــا مشــت کوبید روی میــز و ادامــه داد: »وقتی خــواب بودیم 
اون هــا گنجمــون رو از زیر دماغمون دزدیدن. تــو اصالً نمی تونی 

درک کنی چه وضعیتی بود پسر!«
دش اخم کرد و عصبانی شد. دکتر دورتماندر یک بستنی دیگر 
از تــوی فریــزر درآورد و نایلــون دورش را بــاز کــرد. معلوم بود که 

همه شان عصبی هستند.
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چندلر با آرامش گفت: »زود نتیجه گیری نکنین دکتر َپِرتســکی. 
ما تازه تحقیقمون رو شروع کردیم.«

آگاتا هم ســری تکان داد و پرســید: »متوجه رفتن هیچ کدوم از 
این افراد نشدین؟«

ِمگره دور میز راه افتاد. »اون شب جعفر و دو تا از کارگرهاش 
قــرار بــود نگهبانــی بدن. مــا از اون ها ســؤال کردیم، امــا اون ها 

می گن که هیچ کس از اردوگاه خارج نشد.«
َپِرتسکی دوباره غرید که: »مطمئنم از یکی از این کوه ها رفته اند 

باال. اگه دستم بهشون برسه...«
پروفســور ِمگــره بــا عجله حرفــش را قطع کرد: »خــب، این کل 
چیزی بود که ما می دونستیم. برای کمک به شما کار دیگه ای از 

دستمون برمی آد؟«
آگاتا با انگشت روی بینی اش ضرب گرفت، کاری که هروقت 

غرق فکر می شد، انجام می داد.
بعد از چند ثانیه لبخندی زد.

گفت: »ما اول باید با کارآگاه خصوصی حرف بزنیم. اگه از نظر 
شما اشکالی نداشته باشه، بعد از صحبتمون برمی گردیم و بهتون 

می گم که چه باید بکنیم.«

دانشمندها چاره ای جز تسلیم نداشتند.
ســه کارآگاه کــه جوی باحــال و حرفه ای راه انداختــه بودند، با 
اعتمادبه نفس و خیلی حرفه ای بلند شــدند و راه افتادند و رفتند 

در دل تاریکی شب.
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همین که از چادر بیرون رفتند، آگاتا دوروبر را نگاه کرد. سخت به 
فکر رفته و اخم کرده بود.

با خودش گفت: »یک چیزی جور درنمی آد. هنوز نمی دونم ماجرا 
چیه، اما یک کم قدم زدن کمکم می کنه که بهتر فکر کنم.« سر بلند 

کرد و گفت: »بد نیست بریم بخش حفاری شده رو ببینیم.«
دش و چندلر چند قدم عقب تر پشــت ســرش راه می رفتند و 
مســیر را با نور چراغ قوه هایشان روشــن کرده بودند. از کنار یک 
چادر پر از آذوقه و یک جیپ ارتشی که کنارش پارک شده بود، 
گذشــتند و باالخره به محل پیداشــدِن لوح رســیدند. دورتادور 
محل ســیم خــاردار کشــیده بودنــد و تابلویــی دیده می شــد که 
رویش نوشــته شــده بود: »ورود افراد متفرصه ملنوع!« یک مســیر 

سنگ چین تنها راِه ورودی را نشان می داد.
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گروه کوچکی از کارگرها با تفنگ از ورودی محافظت می کردند. 
بیست دقیقه نگذشته بود که کاوش آن سه نفر در محوطه ی دره 
به پایان رسید، اما آگاتا هنوز راضی نبود. رفت روی یک صخره ی 

بزرگ و صاف و در نور ماه به باقی صخره ها چشم دوخت.
چندلــر و دش می دانســتند کــه ذهــن آگاتا با آخرین ســرعت 

ممکن کار می کند. هر دو منتظر ماندند.
ناگهان آگاتا گفت: »یک امکان وجود داره!«

دش پرسید: »چی؟«
آگاتا از روی صخره پایین پرید و گفت: »دو تا قضیه این وســط 
هســت. اول از همــه معلومه که دو تا از کارگرها تونســتن بدون 
عبــور از ورودی اردوگاه، از اینجــا برن بیرون.« بعد از کمی مکث 
به این نتیجه رسید: »که این کارشون باعث شده به اون ها شک 

کنیم. دوم اینکه...«
دش که منتظر بود، حرف او را تکرار کرد. »دوم اینکه؟«

»اون ها حتماً یک همدســت داشــتن.« آگاتا این را گفت و خم 
شد و واتسون را نوازش کرد.

»یک همدست؟!« کارآگاه جوان، همان طور که دست برده بود 
الی موهایش، ادامه داد: »چی باعث شد به این نتیجه برسی؟«

آگاتا توضیح داد: »بیا اول انگیزه شــون رو بررســی کنیم. فرض 
کنیــم دو تــا کارگر لــوح رو دزدیدن. می خواســتن بــا اون چی کار 

کنن؟«
دش تته پته کرد که: »من... من چه می دونم؟ شاید می خواستن 

اون رو توی بازار سیاه یا به یک مجموعه دار بفروشن.«
آگاتا گفت: »اون لوح بوده نه گردن بند طال. تازه یک لوح ِگلی 
که به راحتی خرد می شــد. فقط یک متخصص ارزش واقعی اون 

رو درک می کنه.«
دش روی ســنگی نشســت. »نکته ی خوبی بود. چرا باید یک 
لــوح ِگلــی رو بدزدن که روش پــر از نوشــته های رمزیه؟ یک اثر 
باستانی جالبه، اما وقتی واقعاً ارزش داره که به پیداکردن مقبره 

کمک کنه...«
آگاتا گفت: »دقیقاً! و دزد هم احتمااًل می دونســته که این لوح 
چقدر شکننده ست. اگه کارگرها می خواستن با اون لوح شکننده 
از ایــن صخره ها بــاال برن، باید خیلی مراقــب می بودن. باید یک 
نفر که توی حمل ونقل اشــیای عتیقه و شــکننده تخصص داشته، 
کمکشــون می کرده.« بعد حرفش را این طور تمام کرد که: »پس 

ما فقط چهار تا مظنون داریم: جعفر و اون سه تا متخصص!«
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دش اعتراض کرد که: »اون دانشــمندها؟ ولی... ولی... خود 
اون هــا از مــا کمک خواســتن! چطــور می تونن همدســت دزدها 

باشن؟!«
»هر چهار نفِر اون ها توی این زمینه متخصص هستن و هرکدوم 
این انگیزه رو دارن که لوح رو فقط برای خودشون بخوان.« آگاتا 

مکث کرد تا نتیجه ی حرفش را ببیند.
پســرعموی الغرش داشــت به موهایش چنگ می زد و چندلر 

چانه ی زمختش را می مالید.
دش گفت: »فکر کنم متوجه شــدم. هر کســی که اول مقبره ی 
فرعــون نفرین شــده رو پیــدا کنــه، شــهرت و افتخار زیــادی پیدا 

می کنه!«
چندلر هم ســر تکان داد و بعد پرســید: »خب، نقشه مون چیه 

دوشیزه آگاتا؟«
آگاتــا نگاهــی بــه پشــت ســرش کــرد تا مطمئن شــود کســی 
حرف هایشــان را نمی شــنود و گفت: »بهترین کاری که می تونیم 
بکنیم اینه که مظنون ها رو به دو گروه تقسیم کنیم، یک گروه جعفر 
و گروه دوم اون ســه تا دانشــمند. باید سرشــون رو گرم کنیم و 

خودمون دنبال مدرکی بگردیم که متهم رو لو بده.«

دش و چندلر هم موافق بودند و فکر می کردند نقشــه ی خوبی 
است.

اما یک مشکل وجود داشت.
»چطور باید اون ها رو از هم جدا و سرشون رو گرم کنیم؟«

آگاتا گفت: »یک راهی پیدا می کنم. در واقع، یک چیزهایی توی 
ذهنم هست...«

هر سه چند دقیقه ی دیگر هم با هم همفکری کردند و دش توی 
چشم نِتش نقشه های ماهواره ای را پیدا کرد.

نقشــه ی نهایی شــان کمی خطرناک بــود؛ اما آن هــا باید خیلی 
خــوب نقش هایشــان را بــازی می کردنــد و کنتــرل اوضــاع را به 

دست می گرفتند.
نقشــه کــه تأیید شــد، ســه نفری از مســیر تنــگ بیــن چادرها 

برگشتند. صدای ُخرُخر کارگران خوابیده به گوش می رسید.
دکتر دورتماندر اولین کسی بود که آن ها را دید. به همکارانش 

که توی آشپزخانه بودند، خبر داد: »اومدن!«
همه دوِر میز نشستند و آگاتا با لحنی رسمی بیان کرد که آن ها 
نقشــه ای دارند. »به لطــف تصاویر ماهــواره ای پیشــرفته، مأمور 
د.ک14 تونست محل دو فراری رو در آبادی ابوسیدان پیدا کنه، 
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یعنــی توی پنجاه کیلومتری شــرق اینجا، وســط صحــرا.« حتی یک 
کلمه از آن حرف ها درســت نبود، اما آگاتا طوری حرف می زد که 
همه متقاعد شده بودند. این هم یکی از استعدادهای آگاتا بود!

چندلر ادامه داد: »همین که خورشــید طلوع کنه، ما با جیپ و 
چنــد تــا تفنــگ راه می افتیم.« او که خیلی خوب نقشــش را بازی 
می کــرد، بعــد از کمی مکث ادامــه داد: »ما دزدهــا رو غافل گیر 

می کنیم و شب نشده با لوح برمی گردیم.«
دانشمندها از خوش حالی جیغ کشیدند و با چندلر دست دادند 
و به شــانه ی کارآگاه زدند. البته دکتر َپِرتســکی، که به نظر هنوز از 

هیکل درشت چندلر می ترسید، فاصله ی ایمنی را حفظ کرد.
پروفسور ِمگره که ناگهان حس کرد انرژی یک پسر بیست ساله 
را دارد، بــا خوش حالــی گفــت: »یعنی ما فــردا می تونیم برگردیم 
ســراغ حفاری؟ شــاید باالخره بتونیم مقبره ی فرعون نفرین شده 

رو پیدا کنیم!«
اما وقتی دید آگاتا ســر تکان می دهد، ذوقش کور شد. آگاتا با 
ادب و تواضــع گفت: »جناب پروفســور، مأمــور د.ک14 به کمک 

شما در این مأموریت نیاز دارن. به کمک هر سه ی شما.«
دکتر َپِرتسکی زیر لب غرید: »چی؟ چرا؟«

آگاتــا توضیــح داد: »شــما اون دو تــا کارگــر رو می شناســین و 
زبونشون رو بلدین.«

چندلر روی میز خم شد و با فکی منقبض گفت: »شما حاضرین 
ایــن خطــر رو بپذیرین که دزدهــا فرار کنن و لوح رو با خودشــون 

ببرن؟« و چادر غرق در سکوت شد.
سه متخصص ناچار موافقت کردند.

دش گفت: »عالی شــد، حاال که برنامه معلوم شــد، می تونیم 
بریــم دنبــال کارمون. ما کجــا باید بخوابیم؟ خیلی خســته ایم.« به 
یخچال تکیه داد و خمیازه ای کشید. او هم مانند آگاتا خیلی خوب 
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نقشــش را بازی کرد. البته نقش خوبی هم برایش انتخاب شــده 
بود.

آگاتا از این فرصت استفاده کرد. رو به ِمگره گفت: »چطوره که 
ما توی چادر اون کارگرهای فراری بخوابیم؟« با این شــرایط آگاتا 
می توانســت بالفاصله تحقیقاتش را شــروع کنــد. »البته اگه فرد 

دیگه ای اونجا ساکن نشده باشه.«
پروفسور ِمگره گفت: »نه، اونجا خالیه.« مکثی کرد و ادامه داد: 

»البته برای جست وجو حسابی اونجا رو بهم ریختیم.«
»مشکلی نیست.« آگاتا به دش چشمکی زد، اتاق خواب دش 
هم همیشه به هم ریخته بود و گفت: »ما بدتر از این ها رو دیدیم!«

پروفسور گفت: »خب پس دکتر دورتماندر شما رو می برن اونجا.« 
به چندلر نگاه کرد و گفت: »صبحانه رو ساعت هفت بخوریم؟«

آگاتا بازوی دش را گرفت و به شوخی گفت: »شاید هفت ونیم 
بهتر باشه. ایشون قهرمان خواب دنیا هستن.«

همه به هم شب به خیر گفتند.
دکتر دورتماندر ســه تا بســتنی برداشت و همراه آن ها از چادر 
بیرون آمد. همان طور که خیلی ســرخوش ســوت می زد، دو تا از 

بستنی ها را به بچه ها داد و سومی را برای خودش باز کرد.

چندلر در ســکوت پشــت سرشــان راه می رفت و خورجین ها 
و صندلــی تاشــویی را که از آشــپزخانه برداشــته بــود، با خودش 

می آورد.
دکتــر دورتمانــدر همان طور که به بســتنی گاز مــی زد، از آن ها 
هــم تعریف می کرد. »چــه خوب عمل کردیــن! اوووم، خوش مزه 
نیســتن؟ کاِرتون فوق العاده بود. چطور تونستین این قدر سریع رد 

دزدها رو پیدا کنین؟«
آگاتــا شــانه ای بــاال انداخــت و نگاهی بــه پیشــخدمت وفادار 

انداخت و گفت: »معلم خوبی داریم!«
»شما خیلی فروتن هستین دوشیزه!«

دانشمند خندید و شکم گردش را که از زیر تی شرت بیرون زده 
بود، مالید. بعد جلوی چادر کج و کوله ای ایســتاد و زیپ پشــه بنِد 
ورودی را باز کرد. گفت: »این هم کاخ پادشــاهی شــما! اگه آب 

الزم داشتین، مخزن آب اون طرفه! خواب های خوب ببینین!«
آگاتــا، قبــل از اینکــه به دوســتانش بپیوندد، او را نــگاه کرد که 

سوت زنان دور می شد.
ورودی چادر را کنار زد و پچ پچ کنان گفت: »رفت.«

دش به همان زودی ولو شــده بود روی یکی از تختخواب های 
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سفری و چندلر هم روی صندلی تاشو جابه جا می شد. او که مدتی 
نگهبان شیفت شب هتل بود، عادت کرده بود نشسته بخوابد.

آگاتا هر دویشــان را ســرزنش کرد که: »شــما دو تا چــرا از زیر 
کار درمی رین؟ ازشــون خواســتم توی این چادر بخوابیم که بتونیم 

دنبال سرنخ بگردیم، نه اینکه واقعاً بگیریم بخوابیم!«
چندلر چشــم باز کرد و مثل فنر پرید و ایســتاد. آهســته گفت: 

»بله دوشیزه آگاتا.«
دش از ســِر جایــش جــم نخــورد. بــا صدایــی گرفته نالیــد که: 

»نمی شه بذاریم فردا؟«
»نه دش!«

دش که به زحمت چشــم هایش را باز نگه می داشت، به زور از 
روی تخت پایین آمد و ســعی کرد بایســتد. بدنش مثل مومیایی 
سفت و خشک شده بود. زیر لب گفت: »ببخشید، صاف ایستادن 
کار سختیه!« و به زور خودش را کشید روی کپه ای لباس که توی 

چادر بود.
چند ثانیه نگذشته بود که دوباره به خواب رفت.

آگاتا آهی کشید و گفت: »فکر کنم باید دوتایی کارمون رو بکنیم 
چندلر.«

چندلــر ســری تکان داد و فانوســی را که با باتــری کار می کرد، 
روشن کرد.

هر دو مشــغول جســت وجوی چادِر به هم ریخته شدند. چندلر 
یک مالفه را بلند کرد و چند تا شیء مصری قدیمی ظاهر شدند: 
چند تا ساغر، دیگچه های سنگی، آتش دان و چند بشقاب کوچک 

که با طرح هایی از فراعنه و الهگان مصری تزیین شده بودند.
گفت: »خیلی جالب اند.«

آگاتــا یک مجســمه ی نیم تنــه را وارونه کــرد و زد زیر خنده. زیر 
مجسمه نوشته شده بود: »ااخت چین«.

گفت: »انگار دو تا کارگر سوغاتی هم می فروختن.« و همان طور 
کــه با انگشــت به نوک بینی اش مــی زد، ادامــه داد: »که باعث 

می شه فکر کنیم اون ها...«
»اون ها چی دوشیزه آگاتا؟«

اما آگاتا فرصت نکرد جواب بدهد.
دش داد کشید: »می ی ی! گربه ی احمق!«

واتسون دوید سمت آگاتا. آگاتا پرسید: »چی شده؟«
دش جیــغ کشــید: »اون هیوالی پشــمالو گوشــم رو لیس زد. 

گوشم... آب دهنی شد!«



106107

نفرین فرعون کارآگاه آگاتا 1 / نفرین فرعون

بعــد صدایــش را کمــی پاییــن آورد. »چــرا این طــوری نــگام 
می کنین؟«

آگاتا دست دراز کرد و کاغذی را که به ُلپ دش چسبیده بود، 
گرفت.

روی کاغــذ پیامــی به زبان عربی نوشــته شــده بــود، آن هم با 
بریده های حروف روزنامه.

آگاتا گفت: »ترجمه اش کن!« دش از قبل دســت به کار شــده 
بود و نوشته را با چشم نِتش اسکن می کرد.

»نوشته که فالح بیچاره...« به دخترعمویش نگاه کرد. »فالح؟«

»به کشاورزان مصری می گن فالح. ادامه بده.«
دش خوانــد: »اگر تا غروب آفتــاب از اینجا نروی، گرفتار نفرین 

فرعون می شوی!«
ضربان قلب آگاتا بیشتر شد.

بــا تعجــب گفــت: »این پیــام همه چیــز رو عوض می کنــه! لوح 
هنــوز اینجاســت! هیچکی اون رو ندزدیــده! اون هنوز توی همین 

اردوگاهه!«
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فصلهفت
همهچیزدرمصروارونهاست

صبح روز بعد، سه کارآگاه با چشم های ورم کرده بیدار شدند، اما 
خوش حال بودند که در تحقیقاتشان پیشرفت داشته اند.

پیامی که با بریده های روزنامه ارسال شده بود نشان می داد 
که دو کارگر جزو مظنون ها نیستند.

آگاتا قباًل کتابی درباره ی نفرین های مصر باستان خوانده بود. 
نفرین توت انخ آمون، مشهورترین نفرین باستانی بود و بسیاری 
از فالحــان مصــر به خاطر این خرافات حاضر نبودند در کار حفاری 
مقبره ها کمک کنند. به نظر می رسید که دو کارگر بیچاره از ترس 
نفرین از اردوگاه فرار کرده بودند، آن هم بی اینکه به کسی چیزی 

بگویند.
پس آن ها لوح را ندزدیده بودند.

با این حســاب فقط یک نتیجه به دســت می آمد: لوح باارزش 
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جایی در همان اردوگاه پنهان شده بود.
آگاتــا بــه چندلر گفــت: »باید تا جایــی که می تونی اون ســه تا 
دانشمند رو از اینجا دور نگه داری. اگه بتونیم بفهمیم لوح کجا پنهان 

شده، می تونیم بفهمیم که کی اون رو دزدیده. درسته دش؟«
دش که هنوز خواب و بیدار بود، گفت: »هان... چی؟«

پیشــخدمت جواب داد: »تالشــم رو می کنم دوشــیزه آگاتا.« و 
پاپیون دور گردن واتسون را مرتب کرد.

ساعت 7:25 بود.
به چادر اصلی رفتند. دکتر دورتماندر برای دو دانشــمند دیگر 
که پشت میز نشسته بودند، صبحانه آماده می کرد. یک پیش بند 

خنده دار هم دوِر شکم بزرگش بسته بود.
بــا خنــده گفــت: »قهوه ی تلــخ و دونات شــکالتی. بــرای انجام 

مأموریت امروز انرژی زیادی الزم داریم.«
انــگار دکتــر َپِرتســکی راضی نبــود. با لحن عبوســی گفت: »در 
لهستان برای صبحانه املت و خیارشور و سوسیس می خوریم.«

ِمگــره جرعه ای از قهوه اش را نوشــید و گفت مــی رود با جعفر 
صحبــت کنــد. توضیــح داد کــه: »وقتی مــا می ریم اون مســئول 

حفاظت از اردوگاهه.«

عموزاده های کارآگاه نگاهی ردوبدل کردند.
وقتی پروفســور ِمگره برگشت، چندلر سوار ماشین شده بود. 
َپِرتسکی سیخ نشسته بود و دورتماندر تفنگش را پر می کرد؛ گرچه 

ترجیح می داد به جای تفنگ یک تغار بستنی با خودش ببرد.
ِمگره سوار جیپ شد و گفت: »همه حاضریم. زود برمی گردیم 

بچه ها!«
آگاتــا گفت: »بون ُویــاژ1!« و رو به چندلر اضافــه کرد: »مراقب 

باش.«
چندلر سری تکان داد و ماشین را راه انداخت. جیپ در میان 

ابری از گردوخاک دور شد.
بعد از اینکه جعفر برگشت سمت چادرها، آگاتا با هیجان گفت: 

»حاال وقت کار ماست!«
دش پرسید: »چطور باید کار کنیم؟ باید مطمئن بشیم که جعفر 

ما رو نمی بینه، همین طور هم باقی کارگرها.«
آگاتا گفت: »درسته. اول می ریم سراغ محل حفاری تا مطمئن 
شیم که همه شون سرگرم کارند. بعد می تونیم توی باقی اردوگاه 

دنبال یک سرنخ بگردیم.«

ـ م. Bon Voyage .1: سفر خوش به زبان فرانسه. 
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و همین کار را هم کردند. دش از حســگر گرمای دســتگاهش 
استفاده کرد تا بتواند تک تِک کارگران را رصد کند. همه در محل 

حفاری بودند.
برخــی از کارگرهــا بــا کلنگ زمیــن را می کندنــد و بعضی دیگر 
ســطل های پــر از خاک و ســنگ را بیرون می آوردنــد. جعفر روی 
صخره ای نشســته بود و خاک ها را الک می کرد و با یک ذره بین 
به تکه های خاک نگاه می کرد و نمونه ها را برای بررسی های بیشتر 

کنار می گذاشت.
چنــد تا از کارگرهــا هم خاک های باقی مانده را می بردند و پای 

تپه ای می ریختند.
آگاتا گفت: »سالم آقای جعفر. کارها چطور پیش می ره؟«

مدیــر حفاری جواب داد: »مثل همیشــه. هیچ چیــِز جالبی پیدا 
نکردیم.«

»من و دش کل روز آزادیم. می خواهین کمکتون کنیم؟«
جعفر، بی اینکه به خودش زحمت بدهد سر بلند کند، به او پرید 

که: »اون تابلو رو بخون! ورود افراد متفرقه ممنوع!«
آگاتا وانمود کرد که خیلی ناراحت شده. 

»ای بابا! چه بد! دوســت داشــتم از شما که یک آدم حرفه ای 
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هستین یک چیزهایی یاد بگیرم! کار شما فوق العاده ست.«
جعفــر ســر بلند کــرد و به آن ها نــگاه کرد. ریــش نوک تیزش را 
خارانــد. ذره بین تک چشــمی، چشــم راســتش را بزرگ تر نشــان 
می داد و نگاه گیرایش عجیب تر به نظر می رســید. گفت: »شــاید 
بعــد از ناهــار چند تــا نکته ی خوب یادتــون بدم. اما حــاال برین و 

بذارین کارم رو بکنم.«
آگاتــا با خوش حالی گفت: »آخ جون! ممنون آقای جعفر. خیلی 

لطف می کنین!« مرِد اخمو نگاه تندی به او کرد.
دش و آگاتــا با عجله دور شــدند. دش زیــر لب گفت: »خوب 

شد، پس تا ظهر برنمی گرده سمت چادرها و ما تنها هستیم.«
آگاتــا گفــت: »دقیقاً. کارمون رو باید از کجا شــروع کنیم؟ چادر 

جعفر یا چادر دانشمندها؟«
دش گفت: »توی مدرســه به ما یاد دادن که اول بریم سراغ 
جاهــای اصلــی. از اون آقــای جعفر هم اصالً خوشــم نمی آد، پس 

بهتره بریم سراغ چادر دانشمندها.«
»چادر اصلی یا آزمایشگاه؟«

»بهتره تا وقتی اینجا نیستن چادرهای خودشون رو بگردیم.«
وارد چادر اصلی شــدند. چشم هایشان از کنجکاوی گرد شده 

بــود. اولین بــار بــود که آنجا تنهــا بودند. از آشــپزخانه گذشــتند و 
یک راست رفتند توی بخش خوابگاه.

فضا با حصیرهایی به سه بخش تقسیم شده بود و سه تا تختخواب 
سفری، سه تا پاتختی و سه تا کمد صحرایی آنجا بود.

آگاتا نگاهی پرسشگر به پسرعمویش انداخت. »خب، پیشنهاد 
معلم هات برای شروع جست وجو چیه؟«

دش گفت: »همیشــه اول جاهای معمولی تر رو بگردین.« بعد 
بــا نیشــخندی ادامــه داد: »می خواهــی ببینی تــوی کالس چرت 

می زنم یا نه؟!«
»نه، یادگیری نکته های خوب هیچ وقت ضرر نداره.«

زیر سه تا تخت را گشتند و چیزی به جز شن پیدا نکردند. همه ی 
مالفه ها، تشک ها و بالش ها را گشتند. چیزی پیدا نکردند. کمدها 

را باز کردند و به دنبال سرنخ داخلشان را جست وجو کردند.
باز هم چیزی پیدا نکردند.

آگاتــا گفــت: »بعید به نظر می رســه که لوح ِگلــی رو اینجا پیدا 
کنیم، اما شاید بتونیم یک سرنخ جالب پیدا کنیم.«

دش توی کشوها را نگاه کرد. توی کشوی پاتختی ِمگره، زیر یک 
دسته کاغذ، یک هفت تیر پیدا کرد که کامالً روغن کاری شده و پر 
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بود. بی اینکه به هفت تیر دست بزند، گفت: »چه تپانچه ی عجیبیه! 
بیا نگاهی بنداز، تو متخصص این کاری.«

آگاتا با احتیاط هفت تیر قدیمی را با دستمالی گرفت و بلند کرد. 
نمی خواست اثر انگشتش روی هفت تیر بماند.

دش می دانست که دخترعمویش چه خواهد گفت. با شیطنت 
پرسید: »بذار حدس بزنم. دیدن این باعث شده یکی از کشوهای 

حافظه ات رو باز کنی؟«
آگاتا لبخندی زد و گفت: »بله و اگه کشوی درست رو باز کرده 
باشم، این یک هفت تیر آلمانیه، از اون هایی که توی جنگ جهانی 
دوم اســتفاده می شــد. تــوی عمــارت کارآگاه یک کتــاب راهنما 
درباره ی سالح های گرم داریم. شاید پروفسور تفنگ قدیمی هم 

جمع می کنه!«
دش گفت: »پس این اولین نکته ی مشــکوکیه که دیدیم. چرا 
پروفســور ِمگــره هفت تیر داره؟ ممکنه دلیل خوبــی برای این کار 

نداشته باشه...«
آگاتا ســر تکان داد و هفت تیر را درســت گذاشت همان جایی 

که قباًل بود و کاغذها را گذاشت رویش.
نیم ساعت دیگر هم وسایل پروفسور را بررسی کردند، نامه ها 

و یادداشــت ها و قراردادهایــش را خواندنــد. بعد به آزمایشــگاه 
رفتند.

آزمایشگاه بزرگ ترین فضا در کل اردوگاه بود و پر بود از کتاب، 
کامپیوتــر و تجهیزاتی که برای بررســی های باستان شناســی الزم 
بود: میکروســکوپ، وســایل اندازه گیری الکترونیکی، سانتریفیوژ، 
المپ هــای مــادون قرمــز و یک عالمــه ســرنگ، انبــر، ظــروف 

آزمایشگاهی و مواد شیمیایی.
دش گفت: »من می رم سراغ جعبه ها.«

آگاتــا گفــت: »خوبه.« و از اینکه دش خــوب همکاری می کرد، 
تعجب کرد؛ با اینکه این کار امتحان خوِد دش بود! »حواست باشه 

که ردی از کارمون به جا نمونه.«
هر دو دستکش هایی را که توی یک جعبه پیدا کرده بودند، به 

دست کردند.
آگاتا از وقتی بچه بود، دوســت داشــت در آزمایشــگاه مادر و 
پــدرش بازی کند و درنتیجــه یک چیزهایی درباره ی آزمایش های 
علمــی می دانســت. انــگار بعد از دزدیده شــدن لــوح، آنجا دیگر 
کســی از وســایل آن آزمایشــگاه اســتفاده نکرده بود. آنجا هزار تا 
ســرنخ شیمیایی بود که می شد دنبالشــان رفت، اما آگاتا و دش 
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برای جست و جوی دقیق به وقت بیشتری نیاز داشتند.
درست پیش از ظهر بود که با هم مشورت کردند.

دش پرسید: »تو چیزی پیدا کردی؟ من که هیچی!«
»من هم هیچی. اگه بخواهیم همه ی این ها رو بررسی کنیم چند 

سال وقت الزم داریم.«
دش با ناراحتی گفت: »اما ما فقط یک روز و نیم وقت داریم. 

بعدش من رو توی امتحان رد می کنن.«
آگاتــا ســعی کرد آرامش کند. »نیمه ی پر لیــوان رو ببین دش. 
اگــه چیزی اینجا نباشــه، احتمال اینکه توی چــادر جعفر یک چیزی 

پیدا کنیم بیشتر می شه، پس...«
»پس باید کارمون رو ادامه بدیم!«

آگاتا دستکش های پالستیکی اش را توی جیبش گذاشت، کار 
عاقالنــه ای نبود که آن ها را توی ســطل آشــغال بینــدازد و دنبال 
دش راه افتاد که بیرون برود. دم در که رسید برگشت تا واتسون 

را صدا بزند.
گربه روی میز کار گوله شده بود. آگاتا در نور تند آفتاب می دید 

که روی موهای سفید گربه گرد و خاک نشسته است.
آگاتــا گفــت: »صبــر کــن دش! یک چیــزی بــه فکــرم رســید!« 

برگشــت توی چادر و المپ مادون قرمز را برداشــت و روی میز 
کار گذاشــت. وقتی المپ را روشــن کرد، واتســون از جا پرید و 

رفت زیر میز و فقط دمش بیرون ماند.
»داری چی کار می کنی دخترعمو؟«

آگاتا گفت: »چرا زودتر به فکرم نرسید؟ اون لوح یک روز تمام 
اینجا روی این میز بوده!«

»خب که چی؟«
آگاتــا بــا هیجان گفت: »المپ مــادون قرمز می تونــه جاش رو 

نشون بده! نگاه کن!«
نمایی از خاکی روشن به شکل لوح روی میز کار نمایان شد.

آگاتا به نشانه ی پیروزی دستش را مشت کرد و گفت: »خودشه!«
بی اینکه ثانیه ای وقت هدر بدهد، کمی از خاک را کشید توی 
یــک ســرنگ، آن را ریخــت توی یک لوله ی آزمایشــگاه و لوله را 
گذاشت در دستگاه سانتریفیوژ. با رضایت گفت: »حاال ترکیبات 

خاک رو می فهمیم.«
دش که گیج شده بود، پرسید: »به چه دردمون می خوره؟«

»به درد پیداکردن خوِد لوح پسرعموی عزیز!«
دستگاه سانتریفیوژ متوقف شد و چند عدد ظاهر شدند. ُگل از 
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ُگل دش شــکفت. گفت: »تو نابغه ای آگاتا!« و ســریع چشم نِتش 
را درآورد. به سرعت منوی دستگاه را باال و پایین کرد. »فقط باید 

عملکرد درست رو پیدا کنم!«
عملکرد »جست وجوی مواد« را پیدا کرد و آگاتا به دقت اعداد 
دســتگاه ســانتریفیوژ را خوانــد و دش آن ها را وارد کــرد. بعد هر 
دو از چادر بیرون رفتند. چشمشــان به صفحه ی چشم نِت دوخته 

شده بود و منتظر نشانه ای بودند.
دش در اردوگاه راه افتاد و آگاتا درست پشت سرش می رفت. 
کمی بعد، وقتی به نزدیکی محل حفاری رسیدند، دستگاه چشم نِت 

بیِپ بلندی سر داد!

دو عموزاده با هم داد کشیدند: »بریم اون طرف!«
هر دو دویدند. خورشــید ســوزان درســت وسط آسمان بود و 
همه ی کارگران در سایه نشسته بودند و ناهار می خوردند، همه 
به جز جعفر که داشت به دقت با ذره بینش یک سنگریزه را بررسی 

می کرد.
دو کارآگاه جــوان پشــت چادرها پناه می گرفتند و ســریع پیش 

می رفتند و تمام سعی شان را می کردند که دیده نشوند.
دش دوباره چشم نِتش را وارسی کرد و دستگاه را روی حالت 

لــرزش بی صــدا تنظیــم کرد. عالمت از ســمت توده ی ســنگ و 
خاک های بررسی شده می آمد. خیلی عالی شد. مجبور نبودند از 

سیم خاردارها بگذرند و به بخش حفاری بروند.
بی آنکه دیده شــوند، خودشــان را پشــت تپه ی خاک و سنگ 

رساندند.
دش پچ پــچ کــرد: »لــوح یــک جایــی زیــر ایــن سنگ هاســت. 
بایــد این ها رو کنار بزنیم.« چشــم نِتش را روی زمین گذاشــت و 
دست هایش را برد الی خاک ها و مشغول شد. همان طور که از 
خستگی و گرما نفس نفس می زد، برگشت رو به آگاتا که ایستاده 

بود و به چشم نِت نگاه می کرد.
پرسید: »چرا کمک نمی کنی؟«
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آگاتا ناراحت به نظر می رسید. آهسته گفت: »دش، چشم نِتت 
رو نگاه کن.« و دستگاه را به او داد.

دش به چشم نِت نگاه کرد و ناگهان ساکت شد. تصویر نشان 
می داد که ذره هایی از خاک لوح توی کل تپه وجود داشتند.

آگاتــا گفــت: »حتماً لوح خرد شــده. لوحی کــه دنبالش بودیم، 
دیگه وجود نداره. یکی اون رو شکسته و خرد کرده.«

دش نشست روی زمین و به خورشید سوزان نگاه کرد. »پس 
تموم شــد. تحقیقاتمون تموم شــد.« آه تلخی کشــید و ادامه داد: 

»این هم پایان دوره ی درخشان کارآگاهی من!«
هر دو لحظه ای سکوت کردند.

دش از گوشه ی چشم دید که آگاتا چیزی را از بین خاک بیرون 
کشــید، چیزی شــبیه نوار پالستیکی. و بعد چند تا دیگر هم بیرون 

کشید.
گفــت: »ایــن شــمع ها رو دیــدی؟ انــگار اشــتباهی ســوزونده 

شده اند!«
»یعنی چی؟ منظورت چیه؟«

»فتیله هاشون سالمه، اما مومشون آب شده.«
دش یــک تکــه موم را برداشــت که انگار تِه شــمع بــود و کل 

فتیله اش ســالم مانــده بود. با بی عالقگی گفت: »شــاید یک جور 
رســم مصری باشــه. انگار دوســت دارن همه ی کارها رو وارونه 

انجام بدن.«
آگاتا به او نگاه کرد. »چرا همچین حرفی می زنی دش؟«

دش بی حوصله تکرار کرد: »همه چی توی مصر وارونه ست!«
آگاتــا دســتش را کوبیــد روی پیشــانی اش، طــوری کــه انــگار 

می خواست یک پشه را بکشد.
»درسته! معما رو حل کردی!«
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فصلهشت
سمکاکتوس

درســت همــان لحظه، بادی قــوی جیپی را که چندلــر راننده اش 
بود از مسیر منحرف کرد. داشتند به سرعت از واحه ی ابوسیدان 
برمی گشتند. به آبادی پر از نخل رفته بودند و تک تِک ساختمان های 

متروک، کلبه های خراب و حتی چاه را هم گشته بودند.
کسی آنجا نبود.

دکتــر دورتمانــدر با عصبانیت گفت: »حتمــاً دزدها فرار کردن. 
این همه راه اومدیم و چیزی گیرمون نیومد!«

چندلــر فکر کــرد هدف ما هم دقیقــاً همین بــود. و با اینکه توی 
دلــش می خندید، قیافه ی عبوســی بــه خود گرفت و بــا ناراحتی 
گفت: »فکر کنم باید برگردیم اردوگاه تا تصاویر ماهواره ای جدید 

رو ببینیم.«
اما در راه برگشت، باد زوزه کشان توی صحرا می وزید. شن ها 
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می چرخیدنــد و چنــان باال می رفتند که جــاده و کوه ها دیگر دیده 
نمی شدند.

ناگهان پروفسور ِمگره خم شد جلو و داد کشید: »مراقب اون 
صخره باش کارآگاه!«

َپِرتســکی و دورتمانــدر که روی صندلی عقب نشســته بودند، 
بالفاصله با دســت صورت هایشــان را پوشاندند و فکر کردند که 

همین االن با صخره ای بزرگ تصادف می کنند.
امــا چندلر، مثل راننده های حرفه ای مســابقه ها، صخره را دور 
زد. واقعیت این اســت که او بعد از کنارگذاشــتن ورزش بوکس 
و قبــل از اینکــه در دوره ی پیشــخدمتی آمــوزش ببینــد، مدتــی 

راننده ی ماشــین های مســابقه بود. با لحن آرامی گفت: »نگران 
نباشین آقایون. وقتی برسیم اون باال دیگه در امانیم.«

همان طــور که چندلــر پیش بینی کرده بود، وقتی به باالی تپه ها 
رســیدند طوفان شــن آرام گرفت. حدود یک ســاعت در مســیر 
باریــک بیــن صخره ها پیش رفتند تا باالخره به اردوگاه رســیدند. 

غروب شده بود و نسیمی میان چادرها می وزید.
مصرشــناس ها از جیــپ کــه پیــاده شــدند، همچنــان ســرفه 

می کردند و شن های روی لباس هایشان را می تکاندند.
آگاتا با اشتیاق پرسید: »لوح رو پیدا کردین؟ دزدها رو چطور؟«
َپِرتســکی غرغر کرد که: »مأموریت شکســت خورد. توی اون 

آبادی هیچ کس نبود.«
دو دانشمند دیگر هم در تأیید آه کشیدند.

چهره ی آگاتا وا رفت. او هم درست مثل چندلر قیافه ی آدمی 
ناامیــد را به خودش گرفت و بعد برگشــت و یواشــکی به چندلر 

چشمکی زد.
چندلر هم با ناراحتی گفت: »دزدها فرار کردن. باید با مؤسسه 
تماس بگیرم که تصاویر ماهواره ای جدید رو برام بفرستن تا بتونیم 

ردشون رو دنبال کنیم.«
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آگاتا گفت: »بیایین اول شام بخوریم. حتماً حسابی گرسنه این. 
من و دش براتون یک پیتزای عالی آماده کردیم!«

دکتر دورتماندر خوش حال شــد. همین طور هم دو تا دانشمند 
دیگــر کــه بوی ســیر، ریحــان و ســس گوجه فرنگی را حــس کرده 
بودنــد. هر ســه نفر با عجله به چادر هایشــان رفتنــد تا لباس های 

شنی شان را عوض کنند.
همین که دانشــمندها دور شــدند، آگاتا، دش و چندلر دور هم 
جمع شدند. آگاتا نتیجه ی جست وجویشان را به چندلر گفت و از 

او پرسید که تفنگ ها کجا هستند.
چندلــر جواب داد: »هنوز توی ماشــین هســتن دوشــیزه آگاتا، 

می خواهین اون ها رو براتون بیارم؟«
درســت همان لحظه پروفســور ِمگره وارد آشــپزخانه شــد و با 

تعجب پرسید: »چی ها رو بیاری؟«
دش خــم شــد روی گاز و وانمــود کــرد کــه دارد به غــذا نگاه 

می کند و آگاتا سعی کرد فوری جوابی پیدا کند.
با لبخندی گفت: »دســرها رو! یک چیز عالی برای بعد از شــام 

آماده کردیم!« حرفش، به نوعی، درست بود.
او و دش تمــام بعدازظهــر نقشــه کشــیده بودنــد کــه متهم را 

درست وقت ارتکاب جرم دستگیر کنند.
ِمگره با اخم به میزی که برای شام آماده شده بود، نگاهی کرد 

و گفت: »چرا یک بشقاب اضافه گذاشتین؟«
آگاتــا ســعی کرد با بی خیالــی جواب بدهــد. »از آقای جعفر هم 
خواستیم شام رو با ما بخوره، البته اگه از نظر شما ایرادی نداشته 

باشه.«
پروفسور لحظه ای با شک به آگاتا نگاه کرد، بعد گفت: »من که 

مشکلی ندارم.«
آگاتا نفس راحتی کشید و رفت که برای بُرش زدِن پیتزا به دش 
کمک کند. َپِرتسکی و دورتماندر پشت میز نشستند و بعد جعفر 
که به نظر عصبی بود، از راه رسید و روی لبه ی صندلی نشست.

دش برش هــای پیتــزا را بــرای مهمان ها آورد و آگاتا با شــادی 
گفــت: »بون آِپتیتــو1!« اما به جای اینکه پیتزای خــودش را بخورد، 
به غذاخوردن دیگران نگاه کرد. پروفســور ِمگره با چاقو و چنگال 
پیتزایش را به برش های مثلثی کوچک تقسیم کرد. دکتر َپِرتسکی 
با اخم الیه ی پنیِر روی پیتزا را کنار زد. دکتر دورتماندر پیتزایش را 
نصف کرد تا هر دو تکه را با سرعت ببلعد و جعفر فقط به غذایش 

ـ م. Buon appettito .1: نوش جان؛ به زبان ایتالیایی. 
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ُتک می زد و سعی می کرد که ریشش ُسسی نشود.
دش و چندلر برش های پیتزایشــان را خیلی عادی می خوردند 

و البته هر دو کمی نگران به نظر می رسیدند.
وقتی هر چهار مظنون غذایشان را تمام کردند، آگاتا از جا بلند 

شد.
لحظه ی بیان واقعیت فرا رسیده بود.

»اِهم!« آگاتا گلویش را صاف کرد.
دکتــر دورتمانــدر همان طــور کــه کمربنــدش را شــل می کرد، 

پرسید: »مشکل چیه؟ پیتزا توی گلوت گیر کرده؟«
آگاتا گفت: »آقایون محترم، می خواهم براتون بگم شبی که لوح 

گم شد، دقیقاً چه اتفاق هایی افتاد.«
ِمگره نزدیک بود لیوان نوشــیدنی اش را بیندازد. با عصبانیت 

غرید: »حاال شما بچه ها می خواهین کارآگاه بازی دربیارین؟«
آگاتا لحظه ای مکث کرد، نگاهی به چندلر و دش انداخت. هر 

دو سر تکان دادند و بعد آگاتا به حرفش ادامه داد:
»داســتان از عصر ســه روز پیش شروع می شه، وقتی که لوح 
رو بــه آزمایشــگاه بردین که تمیــزش کنین. وقتی دکتر َپِرتســکی 
مشــغول ترجمــه ی متن بود، این شــایعه تــوی اردوگاه پیچید که 

حــروف هیروگلیف روی لوح برعکس هســتن. بعضــی از کارگرها 
ترسیدن و درباره ی نفرین فرعون حرف زدن.«

جعفر که به نظر وحشــت کرده بود، گفت: »آنوبیس1 به دادمون 
برسه! تو از کجا این ها رو می دونی؟«

آگاتا به او توجهی نکرد و به سخنرانی اش ادامه داد. »عصر اون 
روز دو تا از کارگرها به چادرشون رفتن و یادداشتی رو پیدا کردن 

که حسابی اون ها رو ترسوند.« 
با اعتمادبه نفس بیشتری حرف می زد. »اون ها که می ترسیدن 
اسیر نفرین بشن، از اردوگاه فرار کردن و از صخره ها باال رفتن تا 

نگهبان ها جلوشون رو نگیرن.«
دکتر َپِرتســکی با عصبانیت گفت: »مسخره ســت! اون دو تا از 

ما دزدی کردن!«
آگاتا ســری تکان داد و یادداشت را باال گرفت. »آقایون عزیز، 
این پیام رو یکی از شما چهار نفر توی چادر اون ها گذاشته بودین.«

دانشمندها از جا پریدند و نگران به همدیگر نگاه کردند.
دورتماندر پرسید: »از کجا می تونی این قدر مطمئن باشی؟«

آگاتــا بــا آرامش جــواب داد: »یکی می خواســت کاری کنه که 

ـ م. 1. در اساطیر مصر باستان، آنوبیس به شکل انسانی با سِر شغال تصویر می شد و ایزد مرگ و مردگان بود. 
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اون ها مقصر به نظر برسن. حاال اجازه بدین بریم جلوتر. دیشب، 
وقتــی همه از یک روز پرکار خســته شــده بودین، بــه اتاق هاتون 
رفتین که بخوابین. اما یکی از شما، نخوابید. منتظر موند تا اردوگاه 
ساکت و آروم بشه و بعد ابزار الزم برای نقشه ی شومش رو جمع 
کرد.« برگشت سمت ِمگره و ادامه داد: »برای اطمینان هم یک 

تفنگ با خودش برداشت.«
مصرشناس مسن گفت: »منظورت کدوم تفنگه؟«

آگاتــا جــواب داد: »شــاید همــون هفت تیــر قدیمــی خودتــون 
پروفســور.« بعــد ادامه داد: »امــا نکته ی مهم این نیســت. مرد 
مرموز خودش رو به محل حفاری رســوند و رفت پشــت توده ی 
ســنگ و خاک هایی که دور ریخته می شــن. جایی که مطمئن بود 

کسی دنبال لوح گم شده نمی گرده.«
مکــث کرد تا نفســی بکشــد و چشــمانش را تنگ کــرد. »مرد 
شــمع هایی رو کــه با خودش بــرده بود برداشــت، آب کرد و موِم 
داغ رو ریخت روی فرورفتگی هایی که حروف هیروگلیف درســت 
کرده بودن و یک قالب از لوح گرفت. حاال که متن برعکس شده 

بود، خوندنش خیلی آسون تر بود...«
ِمگره داد کشید: »احمقانه ست. می شه این کار رو با کامپیوتر 

یا حتی یک آینه هم کرد!«
آگاتا با لبخندی زیبا گفت: »نکته همین جاســت پروفســور. مرد 
مرمــوز می خواســت اون لوح رو طوری از بیــن ببره که هیچ کس 
نتونــه ایــن کارها رو بکنه. در واقع، همین که موم ســرد شــد، اون 
لوح رو شکست و خرد کرد. بعد کپی لوح رو جایی پنهان کرد که 
بتونه ازش محافظت کنه، جایی که موم آب نشــه. می دونین که 

توی مصر هوا خیلی گرمه...«
درســت همان لحظــه دکتر دورتماندر از جــا پرید و هفت تیری 
از کمــرش درآورد. بــه نظر قبل از اینکه برای شــام به آشــپزخانه 
بیاید، هفت تیر را از کشوی کنار تخت پروفسور ِمگره برداشته بود. 
دســتور داد: »ســِر جاتون بمونین.« و عقب عقب به ســمت فریزر 
رفت. »نمی دونم از کجا رازم رو کشف کردین، اما با این کشفتون 

کار رو برای همه سخت کردین!«
ِمگره حیرت کرده بود: »دورتماندر؟! این دختر راست می گه؟«
»البته که راست می گه پروفسور. فکر می کردین من احمقم؟« 
دورتماندر با عصبانیت می غرید. »می دونستم که چی می شه. تو 
رهبر این گروه بودی. همین که مقبره ی فرعون رو پیدا می کردیم، 
همه ی اعتبار و شهرت این کشف مال تو می شد و هیچ کس حتی 
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اســم من رو هم یادش نمی موند. یا اســم تو رو َپِرتســکی، احمق 
بی خاصیت!«

چندلر دندان هایش را به هم می فشــرد و آماده بود که با یک 
مشت دزد را بیهوش کند. آگاتا دستش را گذاشت روی بازوی 
چندلر تا آراَمش کند و دورتماندر هفت تیر را به سوی آن ها نشانه 

رفت. تهدید کرد که: »از جاتون تکون نمی خورین!«
دش از وحشــت می لرزیــد. این ها جزو نقشــه نبودند. اوضاع 

داشت به هم می ریخت.
آگاتا نفس عمیقی کشــید. با لحن محکمی گفت: »آروم باشــین 
دکتــر دورتمانــدر. اون قالب رو از توی فریــزر دربیارین و بذارین 

توی جیپ. قول می دم هیچ کس دنبالتون نمی آد!«
عرق سردی روی بدن دش نشست.

دخترعمویش چه می گفت؟ عقلش را از دست داده بود؟
دورتماندر خنده ی زشــتی کرد و گفت: »پیشــنهادت رو قبول 
می کنم دخترک فضول! همه برین کنار دیوار! دهنتون رو ببندین 

و بی حرکت بایستین!«
طنابی را از روی قفسه ای برداشت و پرت کرد سمت دش. »همه 
رو ببند به هم! خوب و محکم!« و هفت تیر را گرفت سمت دش.

همه اطاعت کردند. دورتماندر یک قدم عقب رفت و آرام دِر 
فریزر را باز کرد.

چندلر پا به پا شد.
دانشــمند تهدیدشــان کــرد کــه: »ســعی نکنین بــه من کلک 

بزنین!« و با حالتی عصبی هفت تیرش را تکان داد.
بــدون اینکــه چشــم از دیگران بردارد، دســت برد تــوی فریزر 
و کارتن هــای بســتنی را یکــی بعد از دیگری کنــار زد. باالخره، به 
آخریــن کارتن رســید، همان کارتنــی که قالب مومــی را توی آن 

پنهان کرده بود.
ناگهان داد کشید: »اوخ! یک چیزی رفت توی دستم!«

از درد چهــره اش در هــم رفــت و بعــد ناگهــان خشــکش زد، 
چشمانش باز بود و هفت تیر را به سمت آن ها نشانه رفته بود. اما 
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سم پتریفیکوس او را گیج و مبهوت کرده بود.
آگاتا طناب را از مچش باز کرد و رفت دســتان متهم را بست. 
بــا خوش حالی گفت: »حاال تو بایــد دهنت رو ببندی و بی حرکت 

بمونی!« و از لپ بی حس دکتر نیشگونی گرفت.
پروفســور ِمگــره با تعجب و ناباوری پرســید: »چه اش شــده؟! 

انگار مومیایی شده!«
دکتر َپِرتســکی غــش کرد و جعفر وحشــت زده و لرزان زیر لب 

دعا خواند.
دش و چندلر خوش حال دویدند ســمت آگاتا. بدون نقشــه ی 

زیرکانه ی آگاتا هرگز نمی توانستند مجرم را زنده دستگیر کنند.
آگاتــا بــه دش لبخندی زد و گفت: »دیــدی مأمور د.ک14؟« و 

چشمکی زد و ادامه داد: »معمای فرعون رو حل کردیم!«

پایان
معماحلشد...

در هوای سرد سحر، آگاتا و همراهانش شترهایشان را زین کردند 
که برگردند. ِمگره و َپِرتسکی جلوی اردوگاه ایستاده بودند و برای 

اولین بار آرامش در چهره شان دیده می شد.
دو دانشــمند تمام شــِب گذشــته را بیدار بودنــد و از تک تِک 

بخش های قالب مومی عکس می گرفتند.
»ایــن کار زمــان الزم داره. ماه هــا و یــا شــاید ســال ها زمان 
می بــره. ولی می تونین روی ما حســاب کنین. مــا ورودی مخفی 
مقبره ی فرعون رو پیدا می کنیم!« یک بار دیگر در صدای پیرمرد 

فرانسوی انرژی یک جوان بیست ساله احساس می شد.
آگاتا با خوش حالی گفت: »بی صبرانه منتظرم که تیتر روزنامه ها 

رو بخونم.«
 جعفــر، همان طور کــه عبای نخی اش در باد تــکان می خورد، به
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 آن ها پیوست. به هر کدامشان 
آویزی به شکل آنوبیس، ایزدی 

با سِر شغال، داد. گفت: 
»بدشانسی رو ازتون 

دور می کنه.«
هر سه طلسم را به 

گردنشان انداختند و چندلر 
برای تشکر سری تکان داد.

تنهــا فــرد غایــب دکتــر دورتماندر بــود. قبــل از اینکه اثر ســم 
پتریفیکــوس از بیــن بــرود، دســت هایش را بســتند. همین که اثر 
سم از بین رفت، دورتماندر شروع کرد از گرسنگی نالیدن. همه 
به نوبت به او بستنی دادند، چون با دست هایی که پشت سرش 
بســته شــده بود، نمی توانست خودش بســتنی بخورد. خیلی زود 

پلیس از راه می رسید که او را ببرد.
آگاتــا بــه ایــن فکر کرد که شــاید افســری که برای دســتگیری 
دورتماندر می آید، همانی باشــد که تــوی قایق برای فیلم برداری 
ژست می گرفت و با خودش گفت که کاش واقعاً از افسر عکس 

گرفته بودند.

وقتــی داشــتند راه می افتادنــد، پروفســور ِمگــره دســت دراز 
کــرد تا بــا چندلر دســت بدهــد. همان طور که چشــم هایش برق 
مــی زد، گفت: »خیلــی ازتون ممنونــم کارآگاه. کار فوق العاده تون 
رو به مؤسســه ی چشــم گزارش دادم. درست و حســابی متوجه 

پاسخشون نشدم، اما به نظر می رسید که راضی هستن.«
دش نگران پرسید: »چی گفتن؟«

»یک چیزهایی درباره ی قبولی توی یک امتحان.«
»آها!« دش اخم کرد. »چیز دیگه ای هم گفتن؟«

»فکر کنم عبارتی که استفاده کردن ‘باالترین نمره’ بود.«
نیش دش تا بناگوش باز شــد. »خبر خیلی خوبی بود پروفســور 

ِمگره!«
ســه ماجراجو با دانشــمندان خداحافظی کردند و سفر طوالنِی 

برگشت شروع شد.
ایــن بار دش با غرور افســار شــترش را گرفته بــود و چهارنعل 
می تاخــت. از وقتی فهمید با »باالترین نمره« قبول شــده، حس 

می کرد اَبَر قهرمان است.
به باالی تپه ها که رســیدند، ایســتادند و با نگاهی تحسین آمیز 
به چشــم انداز وســیع نگاه کردند: حاشــیه ی سرســبز رود نیل با 
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مجسمه های عظیمش، کشتی های تفریحی و فلوکه های زیبا که روی 
رود شناور بودند، معابد کارناک و اُقُصر که پر از گردشگر بودند.

آگاتا انگشتش را رو به او گرفت و گفت: »تلفن داری.«
دش گفت: »هان؟ چی؟« از دنیای رؤیاهایش بیرون آمد.
دخترعمویش جواب داد: »چشم نِتت داره زنگ می زنه!«

دش به چشــم نِتش کــه می لرزید و چراغش چشــمک می زد، 
نگاه کرد. گفت: »باز چی می خوان؟ امتحان که تموم شده!«

دســتگاه را برد کنار گوشــش و با لحنی حرفه ای گفت: »مأمور 
د.ک14 در خدمت شماست.«

چنــد لحظه گــوش داد و بعد به تته پتــه افتاد. »اِاِاِ! نه! اشــتباه 
نگرفتین. من دش هستم... بله، ببخشید، فکر کردم داشتین باهام 
شــوخی می کردیــن!« آگاتا و چندلر هر دو بــه او نگاه می کردند و 

منتظر توضیح بودند.
دش گفت: »با تو کار دارن.« و تلفن را به آگاتا داد. »مامانته! 

انگار خیلی عصبانیه!«
دختر ابرویی باال انداخت و گوشی را گرفت. »سالم مامان.«

ربکا کارآگاه با لحنی مضطرب گفت: »کجای کره ی زمینی آگاتا؟ 
ما داریم از پرو برمی گردیم. با کشتی بخار یک دوری توی مارِسی 
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زدیــم. االن که دارم باهات صحبت می کنــم، روی پاریس داریم 
کایت سواری می کنیم و فردا از تونل مانش به لندن برمی گردیم. 
االن چند ســاعته ســعی می کنم باهات تماس بگیرم، اما کســی 

توی خونه جواب نمی ده...«
آگاتا به دروغ گفت: »من اومدم... خرید.«

»واتسون رو هم با خودت بردی؟«
آگاتــا جواب داد: »آره مامان. می خواســتم یک قالده ی جدید 

براش بخرم، یک چیز جدید و عجیب...«
برگشت و به آویز سِر شغال نگاه کرد که به قالده ی گربه بسته 

بود.
ربکا کارآگاه پرســید: »چندلر کجاســت؟ با ماشــین تو رو برده 
خرید؟ حالش چطوره؟« آگاتا خندید و به پیشــخدمت نگاه کرد و 

گفت: »روبه راه و ساکت مثل همیشه!« 
شتر آگاتا ُخره ی بلندی کشید و آگاتا من من کنان گفت: »خب، 
من دیگه باید برم. توی این فروشــگاه حیوانات همه جور حیوونی 

هست! فردا شما و بابا رو می بینم باشه؟«
بعد تلفن را قطع کرد و دســت به کمر ایســتاد. پرسید: »چندلر، 

می دونستی اون ها فردا می رسن خونه؟«

پیشــخدمت پیشــانی اش را مالیــد و گفــت: »فرامــوش کردم 
بهتون بگم دوشیزه آگاتا. لطفاً من رو ببخشید.«

دیــدن مردی بــه قد و قــواره ی یخچال که حســابی خجالت زده 
شده بود، خنده دار بود.

آگاتا لبخندی زد و او را بخشید. »مهم نیست. تو کارآگاه خیلی 
خوبی هستی!«

چندلر مثل چغندر قرمز شد.
دش شــادمان فریاد کشــید: »منتظر چی هســتین رفقا؟ پیش 
به ســوی لندن!« و ضربه ای به پشــت شتر زد، اما حیوان به جای 
اینکه راه بیفتد، خم شــد و خم شــد و در نهایت آرام و بی حرکت 

روی زمین نشست.
صدای خنده ی آگاتا و چندلر در دره ی پادشاهان پیچید.



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به اميد دنيايى ابرتر و اامل تر

سایت هوپا

w w w . h o o p a . i r

اینستاگرام هوپا

hoopa_pub l i ca t i on

باشگاه هوپایی ها
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