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پرونده اولین 



بود.  ایستاده  آفتابگردان  کالنتری شهر  بیروِن 
واق واقی کرد و گفت: »موفق شدم، من واقعاً استخدام شدم.« 
اولین روِز کاری اش بود و قلبش تاپ تاپ می زد. آن روز همان روزی 
بود که همیشه توی رؤیاهایش می دید. حاال دیگر جرّقه یک سِگ 
پلیس مخفی راست راستکی بود. زغال اّره پوزخندی زد و گفت: 
»جرأت نمی کنی بری تو، نه گوله ابریشمی؟! بازنده ی کوچولو!« بعد 
همان طور که پله ها رو دو تا یکی می کرد و باال می رفت، دنباله ی 
حرفش را گرفت و گفت: »چرا به جای کالنتری نمی ری توی نمایش 
نانازترین سگ عروسکی بازی کنی؟ جای واقعِی تو همون جاست. 

کارهای پلیسی رو بذار واسه سگ های راستکی.«

با پنجه ی عقبی اش کوبید توی سِر جرّقه و بعد درهای کشویی 
کالنتری را یکی بعد از دیگری پشِت سر گذاشت و پا گذاشت به 
کالنترِی شلوغ پلوغ شهر آفتابگردان. زغال اّره هیچ وقت فکرش را 
نمی کرد یک سگ پشمکی کوچولو مثل جرّقه بتواند همچین سِگ 
پلیس مخفی درجه یکی شود. جرّقه نفس عمیقی کشید و بعد وارد 
کالنتری شد. تصمیم گرفته بود هر کاری که بهش می سپارند، 
به بهترین شکلی که می تواند انجام دهد و به زغال اّره ثابت کند 

که اشتباه فکر می کند.



کالنتری شهر آفتابگردان شلوغ و پُرجنب وجوش بود. سروکله ی 
گروهبان سخت پسند با لباس پلیِس آراسته ی آبی رنگش از وسط 
جمعیت پیدا شد. با قدم های بلند و محکم آمد سمِت جرّقه و 
زغال اّره. با افتخار گفت: »به کالنتری شهر آفتابگردان خوش 
اومدین. تبریک می گم که با موفقیت از آموزشگاه بهشت آبی 
فارغ التحصیل شدین. من از دو تا سِگ برتِر آموزشگاهم انتظاِر 
کارهای بزرگی دارم.« جرّقه سینه ی کوچولوی قلمبه اش را باد 

کرد و سیخ ایستاد.
دل تو دلش نبود که هر چه زودتر کارش را شروع کند.

گروهبان  گفت: »از این طرف پسرها!« جرّقه و زغال اّره راه 
افتادند دنبال گروهبان. از یک راهرو گذشتند و همه رفتند دفتِر 

گروهبان. گروهبان گفت: »یه پرونده داریم که باید حل بشه.« 
جرّقه و زغال اّره جلوی میز گروهبان نشستند. جرّقه با خودش 
فکر می کرد که یعنی اولین پرونده شان چیست. گروهبان گفت: 
»کاِر خودتونه.« و یک پرونده ی پلیسی چاق وچله را باز کرد و 

گذاشت روی میز. دنباله ی حرفش را گرفت و گفت: »کاِر شما 
اینه که دزِد جواهر نمایِش سگ ها رو گیر بندازین.« جرّقه 
با خودش فکر کرد: »همینه!« این همان پرونده ای بود که 

با حل کردنش می توانست به زغال اّره نشان 
دهد که چقدر باهوش و با لیاقت است.



گروهبان  گفت: »جرّقه! من تو رو به عنوان سِگ پلیس فوقِ مخفی 
می فرستم اونجا ... سگی که می خواد توی نمایش سگ پنجه آفتاب 
مسابقه بده.« زغال اّره زیِر لب پوزخنِد ریزی زد و با مسخرگی 
توی گوش جرّقه پچ پچ کرد: »چی بهت گفتم پشمکی خانوم؟ دیدی 
تو فقط یه سگ عروسکی کوچولو هستی.« ُدم جرّقه  گفتم؟! 
شل شد و پایین افتاد. انگار آن قدرها هم آسان نبود. چه جوری 
می خواست به زغال اّره ثابت کند یک سِگ تیزهوش و نترس 
است؟ به خصوص حاال که قرار بود به عنوان یک سگ نمایشی 
عروسکی مأموریتش را انجام دهد. حواسش را جمع کرد. باید 

خوب چشم و گوشش را باز می کرد 
که ببیند گروهبان چه می گوید.

گروهبان  گفت: »یه نفر تاِج جواهر  نشان رو که قرار بوده بَِدن 
به سِگ برنده، دزدیده، توی هر سه تا مسابقه ی آخر همین اتفاق 
افتاده. مأموریت شما اینه که دزِد جواهر رو قبِل اینکه بتونه این 

بعد  بندازین.«  گیر  بدزده،  رو  تاج جدیده 
عکسی را از روی میز برداشت و باال گرفت. 
عکس یک تاِج جواهر  نشان درخشان بود. 

اتحادیه ی نمایش  پنجه آفتاب گرون ترین تاج  »تاج 
سگ هاست. مطمئنم که دوباره سروکله ی دزِد جواهر پیدا می شه. 
گمون  کنم دزد یکی از خوِد سگ های مسابقه است. به همین 
خاطره که می خوام یه سِگ پلیس مخفی رو بذارم روی این پرونده 
کار کنه.« گروهبان نگاهی به زغال اّره کرد. »زغال اّره! می خوام توی 
مسابقه ی نمایش سگی، مأموِر گشت باشی. گشت بزنی و دنبال 
چیزهای مشکوک بگردی. از هر دوتاتون می خوام گوش به زنگ 
باشین. دزِد جواهر نمایش سگ ها حتماً چندتایی حّقه بلده. قبِل 

اینکه تاج رو بدزده، خوشش می آد یه خرده هم بازی بازی کنه. 
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    با نویسنده ، تصویرگر و مترجم این کتاب آشنا شوید:

  »لزلی گیبس« کشف کرد پدرشوهرش را توی بچگی  »جرّقه« 
یک  کرده،  پیدا  که می خواهد  را  اسمی  همان  باالخره  فهمید  صدا می زده اند، 
اسم جذاب و درست درمان برای سِگ پلیس مخفی پشمکی اش! ولی خب بیشتر 
بودند  و »کسفورد«  »پورشه«  اسم  به  بازیگوش  خیلی  توله سگ  تا  دو  از همه، 
که الهام بخش واقعی لزلی برای خلق شخصیت جرّقه شدند. این دو تا توله سگ  
درست مثل جرّقه باهوش و شجاع و تند و تیز بودند و با اینکه هم قّد یک گربه ی 

کوچولو بودند، احساس می کردند مثل سگ های تازی ُگنده و ُقلُدر هستند.

  »استیون مایکل کینگ« پسربچه بود، عاشق کشیدن نقاشی 
بود، آن هم نقاشی از سگ ها، سگ های غّواص، سگ های ماشین سوار، سگ های 
گیتارنواز، سگ های پرنده ... خالصه هر کاری که استیون فکر می کرد یک سگ 
کرده  ازدواج  استیون  انجام دهد. حاال  روز معمولی می تواند  توی یک  معمولی 
و دو تا بچه ی بزرگ، یک طوطی و سه تا سگ دارد، ولی هنوز هم دارد سگ 
نقاشی می کند. سگ توی ماشین، سگ روی موتور سیکلت، سگی که لباس های 

ُخل و چلی پوشیده یا سگی که در حال تعقیب دزدهاست.
 

تا کتاب مال  این چهار  امینی« گفتند »بیا  به »نسرین نوش    
تو، ترجمه شان کن« خیلی خوشحال شد. از همان اول که جرّقه را دید، قند توی 
دلش آب شد. از  بس   جرّقه به دلش نشست، با آن دست و پاهای کوچولو، قیافه ی 
نمکی، چشم های نقطه ای و پشمک هایش که می ریزد روی چشمش! او از جرّقه 
خیلی چیزها یاد گرفت. مثالً یاد گرفت برای رسیدن به آرزوهایش باید دل به دریا 

بزند و تالش کند.


