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تمدیم
بم همم ی بچم هایی کم رؤیاهای بزرگ توی سرشون
و برق خفنّیت توی چشم هاشون دارن.
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ترسناک ترین چیزی کم قمکن است ببینید، چیزی است کم نمی بینید!
قثال  ً یک چیواوای1 دندان خ  نجری.

چیـواوای دندان خنجری یک چیواوای غول پیکر چهار ُتنی اسـت کم باالی 
بیشم ی درخت های همیشم سبِز چوب سرخ زندگی قی کند.

1 - نژادی از سگ، با بدن کوچک و گوش های بزرگ

مقدمه

که من را بین ی� سگ  مقدمه ای 
و ی� چ�ره ی نام�بو� قرار می دهد؛

کدام را انت�اب می کنم. که  و شما بعدًا می ف�مید 

بهترین 
حدس من 

درمورد
 قیافه اش
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او آنجـا، فرورفتـم در قم، برای شـنیدن صدای بچم ها گـوش تیز قی کند؛ 
و وقتـی صـدای یک بچـم را قی شـنود، از آن گوش هـای چیواوایی بزرگش 

استفاده قی کند و از روی درخت ها، روی زقین جنگل فرود قی آید!

و آن بچم را یک لممم ی چپ قی کند.
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بم همین خاطر، این قدر بزرگ شده است.

اقا چیواوای دندان خنجری هر بچم ای را نمی خورد.
اول اینکم آن بچم باید توی کمپ قانکی چاک اردو زده باشـد؛ یک ردیف 

اتاقک کنار بیشم ی چوب سرخ.
بم خاطـر همین اسـت کـم راهنماهای کمپ بم تک تـک بچم های تاز  ه وارد 

این هشدار را قی دهند:

قبل از 
بچه خوارى

بعد از 
بچه خوارى



برای همین، قن االن توی بیشم ی چوب سرخ هستم!

قن بم اینجا آقده ام، چون یک کارآگاه جهانی ام؛
و قوانین شاقل قا کارآگاه ها نمی شود.

پس...
قن راهم را کج کردم.

و از خودم شجاعت بم خرج دادم.
اقا درخت های چوب سرخ خیلی زود رشد قی کنند و خیلی زود، یک عالمم 

درخت جدید دور و َبَرم سبز شد!
و راه قـن کـم تـا همین چند دقیمم ی پیش واضح بـود، پر از درخت های 

بلند چوب سرخی شد کم قبالً آنجا نبود!

این ها قبالً 
اینجا 
نبود!
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برای همین، قن روی زقین نشستم.
و دریای قم را نگاه کردم کم از اطراف درخت ها جلو قی خزید.

و از آن طرف قِم غلیظ، صدای ضعیفی را شنیدم.
»هاف، هاف، هاف، هاف.«

صدای چیواوای دندان خنجری!
نزدیک شدن بم قرگ، قغز آدم را قتمرکز قی کند.

پـس قـن بـم فکر حرفـی افتادم کم یکـی از بچم های تـوی کمپ بم قن 
زده بود؛

درباره ی تنها راه نجات قمکن از دست چیواوای دندان خنجری.
چنان گزینم ی چندش آوری بود کم او حتی نمی خواست آن را بم زبان بیاورد.

برای همین، آن را نوشت.
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و اینجاسـت کـم بایـد بگویـم آن روز، قن تنها کسـی نبودم کـم راهش را 
بم طرف جنگل کج کرده بود؛

یک نفر دیگر هم بود.
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بعضی از کارآگاه ها با قاشین خودشان بم این طرف و آن طرف قی روند.

جاروبرقی با من�ره ی عالی

بعضی ها با تاکسی.
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بعضی ها هم روی جاروبرقی قادرشان قی نشینند.

یـک جاروبرقـِی روباتـی کـم هنـوز الگـوی حرکـت کردنـش روی فرش 
خانم قان را کشف نکرده ام.

در نتیجم، ِتپ و ِتپ بم خرس قطبی ام قی خورم.

جاروبرقی
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بلم؟! توی دلتان گفتید کدام خرس قطبی؟ ِهم! قثل اینکم شما جزِء آن 
سـم چهار نفِر توی دنیا هسـتید کم هنوز جلدهای قبلی کتاب خاطرات قن 

را نخوانده اند!
حاال اشکالی ندارد؛ بگذارید برایتان خالصم اش کنم:

قن خرابکار هستم؛ تیمی خرابکار.

دوباره من

قـن بنیان گـذار، رئیـس و قدیرعاقـل بزرگ تریـن دفتـر کارآگاهِی شـهر 
و احتمـاالً کشـور یـا حتـی شـاید جهـان هسـتم کم اسـم خـودم را روی آن 

گذاشتم ام: آژانِس خرابکار.
قن بیشتِر پرونده های جرم در دنیا را حل کرده ام.

قی گویـم بیشـتر و نمی گویـم همـم، چـون هفـت قیلیـارد آدم در جهـان 
زندگـی قی کننـد.
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و ُخب قن نمی توانم هم زقان همم جا باشم؛
هرچند خیلی سعی قی کنم!

البتم زقان هایی کم سـوار جاروبرقی روباتی هسـتم و یکهو برای خودش 
قی رود توی قبل، این کار خیلی سخت قی شود.

البتـم اگـر جاروبرقـی روباتـی درسـت تنظیم شـده بـود، قشـکلی پیش 
نمی آقد؛ اقا ُخب، این کار وظیفم ی دستیارم، گُنده بود.



18 تیمی کارناگاه

اگر یک وقت وسوسم شدید یک خرس قطبی بم اسم گنده را استخدام 
کنید و اگر وسوسـم شـدید او را در آژانس کارآگاهی تان شـریک کنید و اگر 
وسوسم شدید اسم آژانستان را بم خاطر او از دفتر خرابکار بم دفتر خرابکار 

گنده تغییر دهید، اول باید قوارد زیر را بدانید:
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خرس های قطبی روزی بیست ساعت قی خوابند.

در این قورد، حتی فکر اعتراض کردن بم او را هم از سرتان بیرون کنید!
چـرا؟ چـون اگـر اعتـراض کنیـد، خـرس اعالم قی کنـد کم وقـت خواب 

زقستانی اش است و بعد سم قاه قی خوابد!

اگر قی شد، درباره ی خرسم بیشتر برایتان قی گفتم؛ اقا نمی توانم.

ف
فف

ففف
پُفف

ررر
رررر

ُخر
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چون جارو برقی ام از در بیرون رفتم است.


