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به زبان فارسی در سراسر دنیا متعلق به نشر پرتقال است.



برای خواننده های کتابم در ایران،

خیلی خوشحالم که شما در این

داستان ماجراجویانه با الکس 

و جس همراه شدید.

امیدوارم با این کتاب به همه ی شما 

خوش بگذرد، و 

بوی بدش 
همیشه همراهتان باشد!

جنیفر
کیلیک
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۱
زندگی من به عنوان یک قهرمان

»مأمور الف دوباره برگشته به میدون؛ این بار برای شکار خوکچه های گریزون؛ 
سـرنخ ها رو می گیره و می ره جلو؛ تا چشـمش به یه نفر می خوره، می شـه 
ولو؛ نه هرکسی، کسی که خیلی زیباست، عطرش شبیه گل های میناست...«
جـس1 غرغر کـرد: »منظورت بوی خراب کاریه دیگـه. همین االن پات رو 

روش گذاشتی.«
»َاه، گنـدش بزنـن.« ایـن را گفتم و سـعی کردم از زیر کفشِ  مدرسـه ام 

پاکش کنم. »مامان من رو می کُشه.«
»به هر حال، شعرت وزن و آهنگ نداره.«

گفتم: »تو آهنگش رو بزن تا من یه شـعر درسـت ودرمون برات بسـازم، 
جستامینوفن. البته می دونم االن حس وحالش رو نداری.«

»هیچ وقـت فکـر نمی کـردم یه روز مجبور شـم این رو بگـم؛ اما  ای کاش 
برگردی سـراغ همـون روایت کردنت. اون طوری حداقـل کمتر روی اعصاب 
بودی.« جس خم شد تا به زیر توده ی اسباب و لوازم ورزشی، که کنار زمین 

1- Jess
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بازی تلنبار شده بود، نگاهی بیندازد. 
دوال شدم و مثل جاسوس های توی تلویزیون زمین را بو کشیدم: »بعد از 

چند هفته، این اولین مأموریتمونه. می تونی یه کم مشتاق تر باشی.«
»داریم دنبال بوریس1 و نودل2 می گردیم، الکس3، اینکه مأموریت نیست.«

»دوتا حیوون وحشی دارن راحت توی مدرسه می چرخن. ما وظیفه داریم از 
بچه های بی دفاع محافظت کنیم و اون دوتا رو به سزای اعمالشون برسونیم.«

»اون هـا دوتا خوکچه ی هندی هسـتن.« جس طوری چشـم غّره رفت که 
فکر کردم همین حاالست چشم هایش توی حفره ی مغزش گم وگور شوند. 

»درسته و ما باید اون ها رو بگیریم، زنده یا ُمرده.«
یک تکه ِگل را با انگشت هایم لمس کردم. 

»حواست هست که اون هم خراب کارِی حیوون هاست، مگه نه؟«
»ایـن چطور می تونه خراب کاری اون ها باشـه؟« انگشـت هایم را به زمین 

مالیدم. »بیشتر شبیه آب نبات های کوچولوی قهوه ایه.«
جس آهی کشید و به ُخرده های فضله ی حیوانات نگاه کرد که تا بیرون 
از زمین بازی ادامه داشت. برگشت سمت محوطه ی مدرسه. »از این طرف.«

گفتـم: »دسـت کم می دونیـم داریم بهشـون نزدیک می شـیم. در تعقیِب 
خراب کارهای آب نبات دفع کِن ُدم دراز؛ مأمور الف و جِس دمدمی مزاج، دارن 
نزدیک می شن به مقصدشون؛ یادت نره مأمور الف خیلی زرنگ و داناست، 

یه جاسوس حرفه ای و تواناست...«
»...اما هرچی هم تالش کنه، شعرهاش باِد هواست.«

گفتم: »کم کم داری شوروحال مأموریت رو درک می کنی، جستامینوفن.«
»در ضمن، خوکچه های هندی ُدمِ دراز ندارن.«

به راهمان ادامه دادیم تا به انتهای محوطه یعنی به باغچه رسـیدیم. ماه 

1- Boris 2- Noodle
3- Alex
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نوامبر بود و روزهای سختی را می گذراندیم. همان طور که احتماالً می دانید، 
مـن برخـالِف جس آدم شادوشـنگولی هسـتم، مثل نور آفتـاب. من به این 
وضعیـت عـادت داشـتم. اما بعـد از ماجرای مـازم و خانم اسـمایلی1، انگار 
جـس دلـش می خواسـت به وضع سـابق برگردیم، یعنی بـه زمانی که هنوز 
نیروهایمـان را نگرفتـه بودیم؛ و من سـر در نمی آوردم. سـعی کردم نگذارم 
روحیـه ام را خـراب کنـد؛ اما کار سـخت تر و سـخت تر می شـد. فکـر کردم 
داوطلب شدن برای پیدا کردن بوریس و نودل شاید باعث شود جس یادش 
بیایـد کـه چه روزهای خوبی داشـتیم؛ اما انگار ایـن کار اخالقش را بدتر از 

قبل کرده بود. 
گفتم: »گمونم یه چیزی رو دیدم که حرکت کرد. زیر اون برگ های سبز.«
»منظـورت زیـر کاهوهاسـت؟« جـس طـوری نگاهـم کـرد کـه انـگار من 

احمق ترین آدم روی زمین هستم. 
»من که مثِل تو گیاه خوار نیستم؛ نباید ازم انتظار داشته باشی اسم همه ی 

سبزی ها یادم بمونه.«
»اون روز هم گفتی نمی خوای اون چیز نارنجی رو بخوری.«

»ُخب، نمی خواستم بخورمش. مزه ش بد بود.«
»اون یه هویج بود، الکس. هویج!«

»ُخب حاال منظورت چیه، جستامینوفن؟«
»منظورم اینه که هویج یکی از دم دستی ترین سبزیجاته. بچه های دوساله 

هم می دونن هویج چیه.«
»ذهن من درگیر مسائل مهم تریه و نمی تونه معطل این چیزها بشه.«
»منظورت از مسائل مهم تر، تحقیق در مورد خانم حسین2  هستش؟«

توی ماه اکتبر، وقتی خانم اسـمایلی دستگیر شد، مدرسه معلم جدیدی 

1- Smilie
2- Hussein
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بـه جایـش آورد. اسـمش خانـم حسـین بـود و مـن شـک نداشـتم کـه او 
هـم تبهـکاری اسـت کـه تغییر قیافـه داده، چـه بسـا او هم بـا مونتگومری 
مک موناگان1 و دم ودسـتگاهش، یعنی شـرکت اسـپارک2، کار می کرد. برای 
همین کاری را کردم که هر جاسوس خوبی انجام می دهد: زندگی ام را وقف 
افشـای هویت واقعی خانم حسـین کردم. تعقیبش می کردم. مرتب ازش 
سـؤال می پرسـیدم. کلی زحمت می کشیدم تا اعصابش را به هم بریزم و با 
حقه بـازی مجبـورش کنم دروغ بگوید. اما مسـئله این بود که خانم حسـین 
واقعًا، واقعًا، آدم خوبی بود؛ یعنی آن قدر خوب بود که لج آدم را درمی آورد. 
به سـمت باغچه ی سـبزی کاری رفتیم: من مثِل پلنگ بی سـروصدا حرکت 
می کردم و جس مثِل گاومیش پاهایش را به زمین می زد. یک دفعه آسمان 
سیاه شد و باراِن قطره های درشت و یخ زده شروع شد. این هوا جان می داد 
برای تعقیب جنایت کارها. بدون اینکه موقعیتمان را لو بدهم، با دسـت ها و 

سرم حرکاتی کردم تا به جس بفهمانم نقشه مان از چه قرار است. 
جس گفت: »چی می گی؟«

خیلـی تاریـک بود، برای همین حدس زدم نتوانسـته خوب من را ببیند. 
دوباره حرکاتم را تکرار کردم. 

»الکـس، هـوا سـرد و بارونیـه و منم اصالً سـر در نمـی آرم تو چی کار 
داری می کنی.«

»ُخب معلومه، دارم می گم باید از بغل بهشون حمله کنیم! و اینکه تو گند 
می زنی به همه چیز.«

جس گفت: »حاال هرچی!« و به سمت راسِت باغچه رفت. دست کم معنی 
حمله از بغل را می دانست، همین خودش بس بود. 

من از سـمت چپ رفتم، آهسـته، مثل سـایه ای از میان تاریکی به سوی 

1- Montgomery McMonaghan
2- SPARC
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طعمـه قدم برداشـتم. باغچه ی سـبزی کاری  مثل صندوقی بـود که از هیزم 
ساخته و درش را باز گذاشته باشند، تقریبًا به اندازه ی رینگ کُشتی. پر بود 
از ِگل وُشل و برگ و مترسک های وحشتناکی که بچه های پیش دبستانی با 

بطری های نوشابه درست کرده بودند. 
و بیـن سـبزی ها، بی بروبرگـرد چیزی آنجا بود. من آماده ی حمله شـدم؛ 
چـون احتمال داشـت حیـوان قصد مبارزه داشـته باشـد. برخـالف انتظارم، 
یـک کلـه ی سـفیِد پشـمالو از زیر یک بـرگ بیرون آمـد و جیرجیر کرد. به 
جـس نـگاه کردم. معلوم اسـت که قـدرت ویژه ی جس به انـدازه ی قدرت 
مـن به دردبخور نیسـت؛ اما تـوی چنین موقعیتی، توانایـی صحبت کردن با 
حیوانـات بـه کاِر آدم می آیـد. قبالً هر بار جس پیچ وتـاب می خورد، خنده ام 
می گرفـت. پیچ وتـاب خـوردن جزء عوارض جانبی نیرویش بـود و هر بار با 
حیوانات حرف می زد، اتفاق می افتاد؛ اما حاال دیگر پیچ وتاب خوردنش هم 
مثـل سـابق نبود. تصمیم گرفتـه بود برای نیرویش »سـاعت کاری« در نظر 
بگیـرد، یعنـی زمانـی که توی آن، حیوانات اجازه داشـته باشـند به دیدنش 
بیایند و خواسته هایشـان را بگویند. توی وقت های دیگر، خوشـش نمی آمد 
بـا آن هـا حـرف بزند؛ می گفـت این کار خیلی خسـته اش می کنـد، برنامه ی 
امتحانی کالس ششـم در مدرسـه خیلی سـنگین بود. حاال جس داشـت با 

خسته ترین حالِت ممکن پیچ وتاب می خورد. 
گفـت: »بوریـس تسـلیم شـده. از بارون خوشـش نمـی آد و می خـواد به 

قفسش برگرده.«
با ناامیدی گفتم: »اوه. خیلی ُخب، یکی شون رو دستگیر کردیم، اون یکی 

هنوز فراریه.«
یک کله ی قهوه ای ـ طالیی کنار بوریس باال آمد و در حالی که داشت یک لقمه 
برگ سـبز را می جوید، جیرجیر کرد. جس پیچ وتاب خورد و آه کشـید. »نودل 
هم تسلیم شده. می گه هر کاری بوریس بکنه، اون هم همون رو انجام می ده.«
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گفتم: »فکر کنم حضور قدرتمند من اون ها رو به وحشت انداخته.«
»بیا تا قبل از اینکه خیِس آب بشیم، اون ها رو برگردونیم به مدرسه.«

گفتم: »نباید بابت فرار ازشون بازجویی کنیم؟« واقعًا دلم می خواست این 
وضعیت کمی باحال تر باشد. 

جـس رو کـرد ِبهم: »الکس، این ها دوتا خوکچه ی هندی ن. از قفسشـون 
فرار کردن و یه کم کاهو دزدیدن. حتی کسی مثل تو هم نمی تونه از توی این 
قضیه یه ماجرای هیجان انگیز بیرون بکشـه. حاال برو بوریس رو بردار، من 

نودل رو می گیرم.«
»تو بوریس رو بگیر. قیافه ش طوریه که انگار می خواد گاز بگیره.«

جـس غرغـر کرد: »خیلی خب!« و با چنان مهارتی بوریس را بلند کرد که 
تحت تأثیر قرار گرفتم. 

یواش به طرف نودل رفتم. 
»الزم نیست پاورچین بری، الکس. اون داره صاف نگاهت می کنه. می دونه 

داری می ری طرفش.«
گفتم: »باشه. خوکچه های هندی پنجول دارن؟«

»می خوای من برش دارم و ببرمش توی قفسش؟« صدای ناآشنایی من 
را از جا پراند، جس هم از قیافه اش پیدا بود که از جا پریده. 

پسـر تـازه وارد، ِرکـس1، بـدون اینکـه ما بفهمیم بـه محوطه آمـده بود و 
درسـت پشت سـر ما ایستاده بود. در حرکت پنهانی، کم وبیش به اندازه ی 

من مهارت داشت. 
جـس رو بهـش اخم کـرد، نه از آن اخم های بد، بلکه از آن ها که به همه، 
غیر از ِدیو2، نشان می دهد. رکس تازه یک هفته بود که به مدرسه ی چری 
تری لین3 آمده بود و بچه های دیگر حسابی روزگارش را سیاه کرده بودند. 

1- Rex 2- Dave
3- Cherry Tree Lane
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روپوشـش کهنه بود، با اینکه خودش تازه وارد بود. شـلوارش زیادی کوتاه و 
پلیورش خیلی گشاد بود و کفش هایش را انگار از توی سطل زباله درآورده 
بود. از این ها گذشـته، خیلی کم حرف می زد، همه اش خیره می شـد، انگار 
داشت بقیه را قضاوت می کرد. من هیچ وقت سربه سرش نگذاشته بودم؛ اما 
قدمی هم برای آشنایی با او برنداشته بودم. رکس کمی عجیب وغریب بود. 
»من به سروکله زدن با حیوون ها عادت دارم.« رکس بود که گفت: »من 

و مامانم تازگی مسئول پناهگاه حیوانات چری تری لین شدیم.«
چشم های جس برق زد. راستش، چند هفته بود که تالش می کردم او را 
سر ذوق بیاورم و خیلی موفق نشده بودم و حاال این پسر با کلمات »پناهگاه 
حیوانات« پریده بود وسط و جس راستی راستی داشت ِبِهش لبخند می زد. 
جس گفت: »اگه یه کمی کمکمون کنی، عالی می شه. این طور که پیداست، 

الکس از خوکچه ی هندی می ترسه.«
گفتـم: »ازش نمی ترسـم!« و دروغ مصلحت آمیـز کوچکـم باعـث شـد 
دروغ سـنجم فعال شـود و گوشم غرش بلندی کرد و بویش چنان شدید بود 
که بوی خاک و رطوبت باغچه دیگر حس نمی شـد. »البته چشـم هاش مثل 

چشم های قاتل هاست.«
رکـس روی باغچـه خم شـد و دسـت هایش را روی خاک گذاشـت، کف 
دست ها رو به باال، و نودل بالفاصله از الی بوته ی کاهو بیرون آمد. ناخن های 
کثیف رکس را بو کشـید و بعد پرید توی دسـت های او، درسـت مثل اینکه 

رکس بهترین رفیقش بود. 
جس با حالتی که لج آدم را درمی آورد، گفت: »فوق العاده بود.«

رکس فقط سـری تکان داد، انگار کار مهمی نکرده و نودل را بغل کرد و 
توی پلیورش گذاشت. 

همین کافی بود تا جس به این نتیجه برسد که پسر تازه وارد بچه ی خوبی 
است. من هنوز شک داشتم. 
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جـس پرسـید: »می شـه من تو پناهـگاه حیوانات کار کنـم؟ می تونم بعد 
از مدرسـه و آخـر هفته هـا بیـام. با حیوون هـا میونه ی خوبـی دارم، مگه نه، 
الکس؟« رو کرد به من، کار درسـتی بود؛ چون کم کم داشـتم فکر می کردم 

به کل یادش رفته که من هم آنجا هستم. 
گفتم: »آره، با حیوون ها رابطه ی خاصی داره.«

رکـس اول بـه مـن و بعـد به جس نـگاه کرد. »مـا کمـک می خوایم؛ اما 
نمی تونیم ِبِهت پول بدیم.«

مـن گفتـم: »پـس هیچـی، اگـه از پول خبـری نیسـت، از کار هم خبری 
نیست. این چیزیه که همیشه می گم!«

جـس زل زد بـه مـن. »تو تا به حال هیچ وقـت این رو نگفتی، الکس. در 
ضمن من مجانی کار می کنم؛ فقط می خوام تجربه کسب کنم.«
گفتم: »صبر کن ببینم، چی گفتی؟!« این دختر دیوانه بود. 

رکـس با تکان دادن سـر تأییـد کرد. »خیلی ُخب، از مامانم می پرسـم تا 
ببینیـم می تونی یه دوره ی آزمایشـی کار کنی یا نـه. از رفتارت با خوکچه ی 

هندی خوشم اومد.«
رکـس برگشـت و بـه طرف محوطه ی مدرسـه به راه افتـاد، و جس را با 

لبخند بزرگی روی صورت تنها گذاشت. 
کالهم را تا روی پیشانی ام پایین کشیدم تا باران توی چشم هایم نرود و 
گفتم: »از رفتارت با خوکچه ی هندی خوشـم اومد. اون پسـره خوب کارش 

رو بلده ها.«


