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Alex Sparrow and the Really Big Stink کتاب

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





برای خواننده های کتابم در ایران،

خیلـی خوشـحالم کـه شـما در ایـن 

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





دنیا از نگاه من  ۱۱

1
دنیا از نگاه من

مور مخفی باشید یک فو جاسو حرفه ای  تا به حال، دلتان خواسته م
ست می دهد، م نیک فیوری۱، قهرمان  ارها را ش گردن کلفت که همه ی تبه
ید  یلد۲ در کتاب های کمیک مارول۳ خوب، بیخود امیدوار نباش موران ش م
ه آموزش و تمرین نیاز  ال ها ب ن کار فق از آدم های خاص برمی آید و س ای
ی دو ماه پیش،  ش می کنم و تا همین ی الگی دارم ت ن از چهارس دارد. م
یلد، راه درازی در پیش  ازمان ش دن در س ر می کردم تا قبول ش نان ف هم
دارم. بله، می توانید روزی صد بار حرکت پروانه را انجام بدهید تا بدنتان قوی 
وید، اما  ایه بدوید تا تروفرز ش ه تان، دنبال گربه ی گر همس ود یا توی باغ ش
 ً ی از مهارت های جاسوسی سخت تر از این حر ها به دست می آید. م بع
از کجا می توانید بفهمید یک نفر دروغ می گوید مردم همیشه در حال دروغ 
ان.  تند، مخصوصًا بزر ترها  مامان ها، باباها، معلم ها  همه ش گفتن هس
ه توی ص  ت، م وقت هایی ک و نیس ای تابل ورم فق دروغ ه ازه، من ت
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۱۲  دروغ سنج بدبو

ازی کنید، اما  ان ب ان می خواهد با آیفونش د و دلت ر افتاده ای ته کننده گی خس
ده یا وقت هایی که توی مسابقه ی ورزشی  وانمود می کنند باتری اش تمام ش
ی می گویند کارتان عالی بوده.  ده اید، ول ا صورت زمین خورده و نفر آخر ش ب
ت. بزر ترها دروغ هایی می گویند که  یده تر از این حر هاس ه پی ی ه، ق ن
ر کنید: »خودت  اید با خودتان ف ما عمرًا نمی توانید حد بزنید؛ عمرًا. ش ش
«، اما واقعیت  و و برو پی شنا رفتنت اد، پ خفه ش هم نمی تونی، دهن گش
عات محرمانه  ور این اط ت که من می توانم. می خواهید بدانید چ این اس
است، جز امور فو سری جاسوسی است، اما اگر قول بدهید پیش خودتان 

نگهش دارید، بهتان می گویم. 
تی،  د. راس روع ش یه از کجا ش ارید توضی بدهم ق قب از هر چیز، بگ
م،  من ال هستم، ال اسپارو۱. توی خانه ای، با مامان، بابا، خواهر کوچ
ت. در  الم اس ربرمان زندگی می کنم. ده س ز حوصله س ی قرم ورن۲، و ماه ل
تم. هی وقت از مدرسه بدم  م هس ه ی »چری تری لین۳« ک شش مدرس
ه خوب  د، اوضاعم در مدرس روع ش نیامده و آن روزها، زمانی که همه چیز ش
جم پسرها  پیش می رفت. می شود گفت سردسته ی جم دوستانم بودم 
ابی  ود. و گروهمان حس ان نب ری توی گروهم ه هی دخت ت ک وم اس معل
ردم تحویلم  ند و م ت در جم ما باش ان می خواس ه دلش ود. هم وب ب محب
ورم که هستید زندگی فو العاده بود، یعنی دست کم  می گرفتند. متوجه من

ر می کردم. تا این که یک شب، همه چیز عو شد.  من این طور ف
جمعه ای گرم در ماه سپتامبر بود و مامان و بابا دوتایی رفته بودند بیرون 
د و من از  د مراقب لورن باش تاده بودند بیای ا۴ را فرس د. دون رانن وش بگ خ
تفاده کنم و  ر کردم از فرصت اس ا خودم ف ر معا بودم. ب واب بعدازظه خ
ری در نگاه کنم، از آن  ا کلی باحال درباره ی قواعد بازی های کامپیوت چندت
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دنیا از نگاه من  ۱۳

ان کرده اند که یک بند فحش می دهند.  ایی هایی طراحی ش ا که آمری بازی ه
ی حرفی بزند که  ابی جوش می آورد و اگر کس ر این چیزها حس مامانم س
د، بدو بدو می آید توی  ره ای بد باش ا »گندش بزنند«،   ی م »اکه هی« ی حت
ال، تا  ه هر ح ت. ب ور اس ی ناج دد. خیل م می بن اپ را مح ا و در ل ت ات
وپرمن پخش  ه آهن فیلم س ودم که یک دفع ه ب ش رفت وس های کار پی
ن بود و  د که دور تا دورش کلی شهاب س د و پیامی روی صفحه ظاهر ش ش

لک کنارش داشت:  نزدیک صدتا ش

الکس – به کی می توانی اعتماد کنی؟
از دستگاه دروغ سنج شگفت انگيِز پروفسور کمک بگير!

فقط 99. 19 پوند – با ضمانت دقيق ترين نتايج

ی  ستی ال های پ تم. می دانم این چیزها آت وآش خوب، من احم نیس
ه برداری است، اما خودم هم نمی دانم چرا احسا  چینی هستند. همه اش ک
ابه و  اید به این دلی که یک عالمه نوش تگاه را بخرم، ش د این دس ردم بای ک
نیده  ایی ش اید چون که قبلش کلی فحش آمری تی خورده بودم یا ش پاس
بودم یا شاید آهن سوپرمن باع شده بود خیال کنم دارم کار شجاعانه ای 
ی کارت اعتباری مخصوص مواق ضروری مامان و بابا  انجام می دهم. یواش
را از مخفیگاه نه چندان مخفیانه اش برداشتم. مامان و بابا واقعًا باید در مورد 
ر کنند. بعد، با تمام شرای و مقررات  ان تجدیدن نیک های مخفی کاری ش ت

موافقت کردم و بوم. کار تمام بود. 
اتفاقی که بعدش افتاد از این هم عجیب تر بود. به مح این که دکمه ی 
ًا هی وقت اتفا  زی که تقریب ه زن خورد، چی ن خان ال« را زدم، تلف »ارس
ن را که  تفاده می کند تلف ن خانه اس ا کی از تلف ن روزه ر ای د. آخ نمی افت
ده بود. صدایی زنانه گفت:  بیه پیام ضب ش نیدم که ش تم، صدایی ش برداش



۱۴  دروغ سنج بدبو

ما در  نج ش ریم. دروغ س ور متش گاه پروفس ما از آزمایش د ش ت خری »باب
.« همین که  ید، ال د. موف باش تتان می رس ن به دس کم ترین زمان مم
ی از  تری نیدم، انگار جرقه ی ال د، صدای تر و تورو بلندی ش پیام ق ش
ان خورد، م وقتی  رم ت د. چیزی توی س م پرتاب ش تلفن به طر گوش
گاه را لم می کنی و بر می گیردت، اما از  تگیره ی در آهنی فروش که دس
ی داد  ه. توی گوش ابی دردم آمد، ولی فق برای یک لح آن هم بدتر. حس
زدم و فحش دادم؛ اما کسی پشت خ نبود. تلفن را ق کردم و افسو 

خوردم که کاش فحش هایم را برای لورن نگه داشته بودم. 
ردردی گرفتم که  د چنان س ب بود، اما بع م کمی عجی ا برای ه ی این ه هم
د. پ چندتا  ز اتفا نمی افت م، چیزی که هرگ ت بخواب ًا دلم می خواس واقع
های  ه فرصت کنم کاغ ته ژامبون خوردم و قب از آن ک ای و یک بس ک چ کی
بسته بندی اش را زیر بالشم قایم کنم، خوابم برد. این آخرین باری بود که م 

یک آدم عادی به خواب رفتم، آخرین خوابم پیش از آغاز ماجراهای بدبو. 



اتفاقاتی افتاد که خیلی عجیب وغریب بود.  ۱۵

۲
اتفاقاتی افتاد که خیلی عجیب وغریب بود.

صب روز بعد، م همیشه دنبال کارهای خودم رفتم. مامان و بابا دوست 
ورن، کورن فل  وی رختخواب بمانند. برای ل تر، ت ی روزها بیش د بع دارن
آماده کردم و برای خودم، نان برشته کردم تا بتوانم قب از آن که سروکله ی 
۴ ۱ بروم. بعد، مامان  راغ پی ا ود، به اتاقم برگردم و س مامان و بابا پیدا ش

» آمد و به لورن گفت: »صب به خیر، شیرینم. ال صبحونه ت رو داد
رای خودش  ی، فق ب ه، مامان ت: »ن رد و گف و ک ودش را ل ورن خ ل

صبحونه درست کرد.«
ی  بخش عجیب ماجرا این جاست. همین که لورن این دروغ زشت و ک
م خورد و بخش داخلی  ی افتاد. صدای وزوز ضعیفی به گوش ت، اتفاق را گف
اد معده اش را  ت ب م داش د. م این بود که گوش گار لرزی تم ان وش راس گ
ه مامان اخم کرد و نه لورن طب معمول ادای »اه...  اور کنید. ن رد، ب درمی ک
یدم که هی ک غیر از  « را درآورد. به این نتیجه رس حالم به  هم خوردش
ا کردم بوی گند خفیفی که ته مایه ی  نیده، گرچه احس من این صدا را نش

1- PS4
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۱۶  دروغ سنج بدبو

ا آن روز  م ت رده بودم. گوش ب ک ید. تعج امم رس ه مش ت ب رغ داش تخم م
م تنها مجراهای بدنم  ورا های گوش ، س رده بود، در واق هی وقت باد در ن
بودند که تا به حال صدایی ازشان خار نشده بود. پ همان کاری را کردم 
که هرک دیگری، جای من، انجام می داد: انگشتم را توی گوشم فروکردم 

ی آن جا نبود.  و چرخاندم. غیر از جرم گوش، هی
رای لورن  ه، ب ت و توی کاس ن انداخ ه م ی ب رویی نگاه ا ترش ان ب مام
ازه  ی اج و محترم د زد. هی جاس ورن پوزخن ت. ل کورن فل ریخ
ود، باید  ون مامان آن جا ب ازات بماند، اما چ اری بی مج ن رفت د چنی نمی ده

مخفیانه عم می کردم تا بتوانم انتقام بگیرم. 
ورن در آن زندگی  ز ل ه ماهی قرم ی رفتم ک مت تنگ ادی به س ی ع خیل
ی مایلی۱ یه کم  ر نمی کن ه زدم. »مامان، ف ه ی آرامی به شیش رد. ضرب می ک
ورم  ود. من « مایلی مرده ب ده ر و نارنجی تر نش م بزر ت رده یه ک ر ک ف
مایلی اصلی است. این را می دانستم، چون راستش، مر او به  طور تصادفی 
یده بود. این طور که  تقصیر خودم بود: آزمایش علمی ام به نتیجه ی غل رس
ال دربیاورند.  ود ماهی های قرمز ب ابه ی  انرژی زا باع نمی ش ت نوش پیداس
رم دلیلی هم نداشت  ول مر او هستم. به ن هی ک نمی دانست من مس
ده بودم  اعترا کنم. به هر حال، از این ماجرا در گرفته و آدم بهتری ش
م بادکرده روی  ییری در این واقعیت که مایلی با ش و تازه، گفتنش هی ت
نا  ت توی تنگش ش رد. اما روز بعد، مایلی داش اد نمی ک ود، ایج ده ب آب مان

می کرد، هرچند قیافه اش با مایلی قبلی فر داشت. 
مامان فوری به لورن نگاه کرد که با دقت به تن زل زده بود. 

» »چرا مایلی فر کرده، مامانی
 ً ا معمو ده. ماهی ه ه... فق یه کم چا ش ر کرده باش م ف ن ون ن »گم

تو زمستون، چا تر می شن؛ چون بیشتر می خورن تا بدنشون گرم بمونه.«

1- iley



اتفاقاتی افتاد که خیلی عجیب وغریب بود.  ۱۷

م به  نیدم، دوباره گوش خره را ش ه مح این که این دروغ پردازی مس ب
ت م دفعه ی  . درس ً واض صدا درآمد، این بار بلندتر، با یک بوی گند کام
، ظاهرًا کسی متوجه نشد. آخر، همه ی حوا مامان و لورن به فاجعه ی  قب

ماهی قرمز بود، فاجعه ای که من با زیرکی به بار آورده بودم. 
قیافه ی به شدت معصومانه ای به خودم گرفتم و پرسیدم: »جدی یعنی 

» تو زمستون، رنگشون هم عو می شه
اد و  ت: »آره ماهی های قرمز خیلی ش دای جی مانندی گف ا ص ان ب مام

شنگولن. م اینه که لبا کریسم پوشید ن.«
یک بار دیگر گوشم سروصدا کرد. 

س بودم. لورن  »اما هنوز تو ماه سپتامبر هستیم، مامان.« خیلی برای مامان مت
داشت چ چ مایلی را نگاه می کرد و مامان کم کم داشت وحشت زده می شد. 

ی رو با یه ماهی  ه، اما م اینه که یه نفر مایل اید عجیب باش م: »ش گفت
» نه دیگه عو کرده. مگه مم

رد. قیافه ی مامان طوری بود  ردم. لورن به مامان نگاه ک ان نگاه ک ه مام ب
که انگار انداخته بودندش توی قف دایناسورها. 

ان نداره.« »نه. البته که نه. نه. نه. ام
وی بدی  ن انداخت و ب م طنی اب داری توی گوش ده ی حب اد گن دای ب ص
ان و برع در  ه مام ماره ی دو ب ی ش ورن از مایل گاه ل رد. ن ر ک وا را پ ه
د  رده بود. کم کم صورتش جم ش ان را باور ن ود. انگار حر مام ت ب حرک
ش درآید. من در همان فرصت کوتاه،  زی نمانده بود به ش جی بنف و چی
ه اتاقم دویدم تا  ت بردم و بعد ب ه ام ل ی مخفیان ه ی انتقام ه ی حمل از نتیج
ا به کمک  ت، ام ی زده بودم که خبرهایی هس ودم حد های م. خ ر کن ف

 . کارشناسانه نیاز داشتم، یعنی به گوگ
بعد از پانزده دقیقه جست وجوی دقی در اینترنت، تقریبًا تمام مر های 
ه دردی  ورد و کنار رفت. ن ید، خ خ هنم می رس ه به  وش ک ا گ مرتب ب
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انه احتمال  ع همین نش رون می آمد.  رک بی م چ ه از گوش تم و ن داش
ه ی جهانی  بیماری های بدتر گوش را هم به صفر می رساند. در سرتاسر شب
ته  ت که بوی گند داش وش وجود نداش اری مرتب با گ ت، هی بیم اینترن
ر  باشد. کمی عجیب بود. راستش را بخواهید، ترسیده بودم. حتی به این ف

ن خبر کنم، اما چیزی جلویم را گرفت.  افتادم که آمبو
ور چنین چیزی  اد در می کرد. چ م ب ت گوش ی دروغ می گف ار کس هرب
ان داشت این موضوع قرار بود فق برای امروز باشد یا این که قرار بود  ام
م برای یک جاسو تحت تعلیم،  ته باش ه این توانایی را داش برای همیش
تر به  مار می رفت. این حتی مهارت نبود. بیش این مهارت فو العاده ای به ش

قدرت شباهت داشت، قدرت مافو انسانی کم وبیش حال به هم زن. 
ی از آن ها  ردم. خیل ر ک ه ام ف ق ای موردع ت ابرقهرمان ه ش ه سرگ ب
آدم های معمولی بودند و زندگی های خسته کننده ای داشتند تا روزی که یک 
ید و همه چیز  ایند به آن ها قدرت بخش قات تصادفی یا یک اتفا ناخوش م

ییر کرد.  برای همیشه ت
ک گردن کلفت  ودم، ی پارو ب ور ال اس م م م ا ه ن ح ن همی ا م ام
زاوار قدرت ماورایی  ی س از با اعتمادبه نف اضافی. اگر بنا بود کس حماسه س
یه از چه قرار است.  باشد، آن شخ من بودم. باید هرطور بود، می فهمیدم ق
وع از آن موق  د. دروغ ممن روع ش ه همه چیز از این جا ش ه این ک ص خ
بر  ا رفتار می کردم. با ت د، اتفا های زیادی افتاد. اولش م احم ه ه بع ب
نم. باید  م ب ت، می توان ردم هر کاری دلم خواس ال می ک م و خی راه می رفت
اده  ا، یاد می گرفتم که این وضعیت آن قدرها هم س ه و آزمون و خ ا تجرب ب
ولیت بزرگی هم به همراه دارد.«۱ در مورد من،  نیست. »هر قدرت بزرگی مس
این قدرت کوچک با کلی بوی گند همراه بود. اما سخت ترین بخش ماجرا 

فهمیدن این که کسی دروغ می گوید به معنای فهمیدن حقیقت نیست. 

بوتی، گفته است. ۱- این جمله ی معرو را عمو بن، در مجموعه ی مرد عن
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ر  ر هفته به این ف ه رفتم. ک آخ موریت به مدرس ا یک م نبه ب روز دوش
ور می توانم از قدرتم استفاده کنم و یک عالمه ایده ی خوب  کرده بودم که چ
دنم ختم می شد یا به  ان یا به فو پولدار ش یده بود که بیشترش هنم رس به 
تم  و یا هر دو. چه بهتر اما اول می خواس فرم با یک جت مخفی به مس س
نید،  ورش را ب ان کنم. تص ناختم، امتح ه می ش ی ک م را روی آدم های قدرت
می توانستم کلی چیز جالب و خنده دار در مورد رفقا و معلم هایم کش کنم. 
ه رفتم،  ت هایم را به هم می مالیدم، به مدرس در حالی که می خندیدم و دس
ود  هنم؛ چون انجام دادن این کارها در واقعیت باع می ش البته فق توی 

ر بیاید.  آدم م دیوانه ها به ن
دم کار آن قدرها هم  دم، فهمی ه وارد ش ه ای که از در مدرس ت لح درس
روصدا که همه با هم حر  ه ی پرس ت. در محاصره ی صدها ب اده نیس س
می زدند، گوشم حسابی قاطی کرده بود. یک بند وزوز می کرد. مش این جا 
د به این که  خی بدهم، چه برس تم حر ها را از هم تش بود که نمی توانس
تناک  دید نبود، وحش دروغ هایش را جدا کنم. و بو، که توی خانه تا آن حد ش
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د  لوغی راحت می ش بختانه وس آن همه ش ده بود. گندش بزنند خوش ش
وانمود کرد که منب بو من نبوده ام. 

گی،  ۲ و رانی۳. همان جای همیش ون۱، کای ردم، جیس دا ک م را پی رفقای
پشت باغ علوم، دور هم جم شده بودند. 

ی  ای صبحگاه قات ه از م ی  وان در ی تارک۴ ج اس ی  تون ن  ا لح ب
تون  س م: »صب به خیر، آقایون. امیدوارم همگی کورن فل ان۵ گفت انتقام جوی

رو خورده باشین. یه حسی بهم می گه امروز قراره روز پرماجرایی باشه.«
» جیسون با تمسخر رو به من گفت: »معلوم هست چی می گی، اسپارو

» رانی پرسید: »آره، چرا همیشه این قدر عجیب وغریب رفتار می کنی
ش می آد طوری حر بزنه که انگار  ون گفت: »ال خوش دوباره جیس

ی از داستان های مصوره. خیال می کنه یه ابرقهرمانه.« توی ی
رم چیز خوبی بود. من م  ه من خندیدند، که به ن ه خندیدند. کلی ب هم
۷ آدم بامزه ای هستم، البته آن قدرها خشن نیستم.  ددپول۶ توی مردان ای
به اندازه ی او هم فحش نمی دهم. ولی حا یک قدرت هم داشتم. بخشی از 
تم همین که ماجرا  ه ها بگوید؛ اما می دانس ت این را به ب من دلش می خواس
ر نمی توانم حرفم را پ بگیرم. تازه، رانی و کای آدم های  و کنم، دیگ را بازگ
دهن لقی بودند و به چشم برهم زدنی ماجرا را توی مدرسه پخش می کردند. 
ون تعری کردم.  یه را برای جیس ی آن حوالی نبود، ق اید بعدًا وقتی کس ش

1- Jason
2- Kyle
3- onnie

ی از شخصیت های معرو کمیک های مارول است. ony Stark -۴  تونی استارک یا مرد آهنی ی
he A  گروهی از ابرقهرمان های مارول که قوی ترین قهرمانان زمین هستند. engers -۵

یب دیده ی بدنش را  خصیتی خیالی در کمیک های مارول که می تواند بخش های آس eadpool -۶  ش
یار  ت. ددپول بس ده ی بدنش اس ای حیاتی ق ش د مجدد اع خیلی زود ترمیم کند و حتی قادر به رش

شو طب است.
ی از مجموعه فیلم های ابرقهرمانی که براسا داستان های کمیک مارول ساخته شده اند. -  ی en -۷


