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اهالی لندن معروف اند به اینکه تا دیروقت بیدار می مانند و َدِش 
کارآگاه هم یک جغد واقعی بود. اما هوای تازه ی اسکاتلند و شام 
سنگین باعث شد که دش ساعت نُه خوابش ببرد. او فقط روی 
مبل اتاق نشیمن ولو شد و پتوی شطرنجی را روی پایش کشید.  
بابابزرگ ایان و دخترعموی کوچک ترش،  به حرف های  گوشش 
مختلف  جاهای  در  ماجراجویی هایشان  درباره ی  که  بود  آگاتا، 
دنیا گپ می زدند. اما چیزی نگذشت که دش به خوابی عمیق 
فرورفت. خواب می دید یا واقعاً یک نفر آرام او را بغل کرده بود و 
برده بود توی تختخوابش؟ همان طوری که وقتی بچه بود، مامان 

او را می برد و می خواباند؟
صبح روز بعد دش ساعت هفت چشم هایش را باز کرد. اتاق 

مقدمه
تحقیقاتآغازمیشود...
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به طرز غریبی ساکت بود. هفت تا کامپیوترش و صدای موسیقی 
بلندی که هر روز بیدارش می کرد، چه شده بودند؟ برای لحظه ای 
پنجره  پشت  را  زمردی  سبز  تپه های  بعد  کجاست.  نمی فهمید 
دید که جابه جایش دیوارهای سنگی قدیمی قد کشیده بودند و 
همه چیز یادش آمد. در ویالی کوهستانی بابابزرگ در حاشیه ی 
ادینبورگ، پایتخت اسکاتلند بود، جایی که خانواده ی کارآگاه دوِر 
هم جمع می شدند تا سّنت خانوادگی سواری با بالون را به جا 

بیاورند. نمی توانست وقت هدر بدهد!
قرار بود عصر، او و آگاتا با بابابزرگ ایان سوار بالون شوند و بر 
فراز ارتفاعات اسکاتلند پرواز کنند، اما دش قبل از پرواز باید یک 

کاری انجام می داد. کاش از همان اول توی این دام نمی افتاد! 
نالید که: »دوست های دوران بچگی کالً موجودات مزاحمی ان.« 
و توی تخت غلتی زد. خیلی دلش می خواست دوباره بخوابد. اما 
به جایش با لگد پنج تا پتوی پشمِی رویش را کنار زد و مثل نهنگی 

که از زیر آب بیرون می آید، از تختخواب بیرون آمد.
تـوی  رفـت  و  داد  خـود  بـه  و کش وقوسـی  خمیـازه ای کشـید 
دست شـویی. دسـت دراز کـرد کـه ژل بـردارد و مثـل همیشـه 
موهای پرپشـت پف دارش را مرتب کند، اما بعد بی حرکت ماند. 

بـا پوزخندی با خودش فکر کرد: »قرار نیسـت اینجا به سـبک لندن 
خوش تیپ و آراسـته باشـم. اگه مثل یه آدم مؤدب و مرتب آیلین 

رو ببینـم، پرحرفی هـاش رو شـروع می کنـه.«
آیلین ِفرگسون درست مثل دش چهارده سال داشت. پدر و 
مادرش او را به یک مدرسه ی شبانه روزی در ادینبورگ فرستاده 
بودند، اما آیلین برای تعطیالت آخر هفته به شهرک بوِدن در اسکاتلند 
می آمد، یعنی همان جایی که بابابزرگ ایان زندگی می کرد. دختر 
ببیند، دش هم  را  بود دوست دوران کودکی اش  تصمیم گرفته 

موافقت کرده بود. 
»باشه، صبِح شنبه برای صبحانه، اما زود باید برم!«

دش کشوها را به هم ریخت تا باالخره یک پلیور پیدا کرد که شبیه 
پشم گوسفند بود. یک شلوار مخمل کلفت هم پوشید و پاچه های 
شلوار را توی چکمه های الستیکی سبز فروکرد. توی آینه به خودش 
نگاه کرد و گفت: »درست شبیه یه گونی علوفه شدم.« و خندید. 

»مطمئنم همه می خندن.«
دش چند سال پیش، وقتی چند هفته ای پیش بابابزرگ مانده 
بود، آیلین را دیده بود. همه در بوِدن آیلین را »دوروتی« صدا 
می کردند، چون لباس پیش بندی آبی شطرنجی و چکمه های قرمز 
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می پوشید؛ درست مثل دختر داستان »جادوگر شهر اُز«.
دش توی چشم نِتش ساعت را دید. چشم نِت وسیله ی کاماًل 
پیشرفته ای بود، ترکیبی از تلفن همراه، کامپیوتر و هر ابزار دیگری 
که یک کارآگاه نیاز داشت. ساعت نزدیک هشت بود. به خودش 
گفت: »اگه همه چی طبق برنامه پیش بره، ساعت ده دیگه آزادم!«
بیرون  و رفت  کنار در گذاشت  میز  یادداشتی روی  با عجله 
به سرعت  داشت  بعد  دقیقه  چند  برداشت.  را  دوچرخه اش  و 
روی تپه های سرسبز اسکاتلند پیش می رفت. همه جا پوشیده 
بود از بوته های سبز و علف و حتی چند تایی گوسفند هم مشغول 

چرا بودند. چیزی نگذشت که به بوِدن رسید و از جلوی کلیسای 
قدیمی سنگی و ردیفی از خانه های رنگارنگ که به سبک دوره ی 
جرج ساخته شده بود، گذشت. صبح شنبه بود و بیشتر آدم ها توی 
 خانه هایشان بودند و کافه ای که دش می خواست به آن برود،

کامالً خالی به نظر می رسید.
دش وارد شد و یک راست رفت سمت پیشخان.

صاحــب کافــه کاله آشــپزی به ســر داشــت و دســتمالی روی 
شانه اش انداخته بود و خمیر ورز می داد. بی اینکه برگردد، پرسید: 

»شما آقای کارآگاهین؟«
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دش که تعجب کرده بود، مکثی کرد. »اوووم، بله، خودم هستم. 
از کجا می دونین؟«

مرد جواب داد: »میز شماره ی شش، 
گوشه ی سالن.« و چاقویی برای بریدن 

گالبی برداشت.
دش به سالن غذاخوری بزرگ نگاه کرد، 
حسابی مشکوک شد، آیا آیلین می خواست 
از یک راز حرف بزند که گوشه ی سالن میز 

رزرو کرده بود؟ 
آهی کشید و رفت پشت میز نشست و 

منتظر ماند.
صاحب مسافرخانه آمد، شمِع وسط میز 
را روشن کرد و بی اینکه چیزی بگوید رفت.
دش دوباره آهی کشید، آهی عمیق تر از قبل.

ناگهان در باز شد. دختری دمِ در ایستاد و 
یک راست وارد سالن شد!

دختر لبخند زد و گفت: »سالم دش! ببخشید 
دیر کردم.«

کارآگاِه جوان گفت: »سالم دوروتی!« و بعد حرفش را اصالح 
کرد. »منظورم آیلین بود.«

 دختر پشت میز نشست. »چه لباس های قدیمی ای می پوشی!«
منو را برداشت. »شبیه مردهای اسکاتلندی قدیم شده ای!«

نگاه  بود،  افتاده  ویترین  توی شیشه ی  به تصویرش که  دش 
کوتاهی کرد و سرش را پایین انداخت. چرا این لباس های مسخره  
را پوشیده بود؟ فکر کرد که چشم نِتش را به آیلین نشان بدهد. 
بیشتِر مردم با دیدن این وسیله دهانشان باز می ماند و می پرسیدند 
که از کجا می توانند چنین چیزی بخرند؛ جوابشان هم این بود که این 
وسیله فقط در اختیار دانش آموزان مدرسه ی کارآگاهی بین المللی 
»چشم« قرار می گیرد. اما یک مشکلی وجود داشت؛ نقشه ی دش 
برای اینکه به بزرگ ترین کارآگاِه تمام دنیا بدل بشود، یک راز بود.

را  ببین!« چشم نِت  رو  تلفن همراه جدیدم  َدش گفت: »ِهی! 
گذاشت روی میز. »یک نمونه ی جدیده که هنوز به بازار نیومده!« 
خودش را برای پاسخ دادن به هزاران سؤال آماده کرده بود، اما 
آیلین فقط یک لحظه گوشی را نگاه کرد و بعد پرسید: »پودینگ 
سبزیجات سفارش بدیم؟«  به نظر دش ترکیب توفو و پودینگ 
سنتی اسکاتلندی که از دل و جگر، جوی دوسر، چربی گوسفندی 
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و ادویه درست می شد،  خیلی حال به هم زن بود. دش چند کلمه ای 
لحظه چشم نِت  و خوشبختانه درست همان  کرد  زیر لب غرغر 
»بیِپ« بلندی کرد. دش مثل برق دستگاه را قاپید و به صفحه اش 

نگاه کرد. عبارت اخطار قرمز روی صفحه چشمک می زد.
پیام از طرف مؤسسه ی بین المللی »چشم« بود.

یک مأموریت فوری!
دش روی صندلی اش جابه جا شد. بی اختیار گفت: »االن؟« و 
فهمید که باید هرچه سریع تر خودش را به آگاتا برساند. آگاتا تنها 
کسی بود که می توانست توی تحقیقات فوری به او کمک کند. از 

سِر درماندگی سرش را خاراند.
ببخش  رو  اوووم، من  »اوه،  آرام گفت:  کار است. دش  کار، 
برم. قضیه خیلی مهمه... همین که کارم تموم  دوروتی، مجبورم 
و  کرد  ِمن ِمن  دوباره  بعد  می دم!«  قول  می گیرم،  تماس  شد 

گفت: »منظورم آیلین بود. ببخشید دوروتی!«
و همان طور که با تمام وجود احساس حماقت می کرد، دوید 

سمت در.
آیلین او را نگاه کرد که پرید روی دوچرخه اش و مثل برق دور 
کند،  را هضم  مهمانش  عجیب  رفتار  اینکه  برای  هم  بعد  شد، 

ساالد میوه با خامه و سس شکالتی گرم سفارش داد. به صاحب 
اون، دشیِل  آقای َمک گیلن؟!  کافه گفت: »می دونین  کم حرف 

کارآگاه، آدم عجیب وغریبیه!«
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 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذ درخت کمتری قطع می شود.
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