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فصل 1

گربه ی دم پشمالو با خودش گفت نقره ای، به هیچ چیز فکر 

نکن تو از پسش برمی آی. غصه ی بیست وچهار 
تالش بی نتیجه ی قبلی رو نخور.

خواهرش، توتو با لبخند گفت: »بیا یه 

بار دیگه همه چی رو باهم مرور کنیم.«

»اول خیـز بـردار و پاهـات رو بـزن بـه 

پنجـره، بپر بـه چپ، بعد یکی بزن به دیوار 

و برو به راست و آخرش هم شیرجه بزن

نقره ای، به هیچ چیز فکر 
نکن تو از پسش برمی آی. غصه ی بیست وچهار 

بیا یه 

بار دیگه همه چی رو باهم مرور کنیم.«

اول خیـز بـردار و پاهـات رو بـزن بـه 

پنجـره، بپر بـه چپ، بعد یکی بزن به دیوار 

و برو به راست و آخرش هم شیرجه بزن
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سمت دستگیره. دیری دیدین، در یخچال باز می شه!«

نقـره ای پرسـید: »فقـط از روی کنجـکاوی می پرسـم، 

همه ش با چشم های بسته  باشه؟«

توتـو خندید و گفت: »مگه نمی خواسـتی چندتا تمرین 

نینجایی انجام بدی؟ پرش دوبل از دیوار به یخچاِل درباز  

از اولین فن هاییه که باید یاد بگیری. فقط بگم اون قسمت 

یخچاِل درباز رو از خودم درآوردم...«

10
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از اولین فن هاییه که باید یاد بگیری. فقط بگم اون قسمت 

یخچاِل درباز رو از خودم درآوردم...«

نقره ای نگاهی به یخچال انداخت. واقعًا گرسنه بود. ماما 

و پاپای دوپایشـان خانه نبودند و غذای گربه چند سـاعتی 

می شـد که دخلش آمده بود. او می دانسـت هیچ وقت مثل 

خواهـرش نینجـای واقعی نخواهد شـد؛ نینجا شـدن 

سال ها طول می کشید و باید خیلی تمرین می کرد و آموزش 

از این حرف ها بود که  می دید. تازه کم حوصله تر و گرسنه تر

بـه ایـن چیزها فکر کند. ولی یاد گرفتن یکی دو تا حرکت، 

هـم هیجان انگیز بـود و هم آبرویش جلوی گربه های محل 

نمی رفـت. به خصـوص جلـوی گربه ی حنایی ملوسـی )چه 

عروسـکی!( که به تازگی بچه محلشـان شـده بود و حسابی 

دلـش را بـرده بود، البته امکان نداشـت بگذارد خواهرش بو 

ببرد... آن وقت چطور می توانست سر بلند کند؟

زیرلـب بـا خـودش گفـت نقره ای تو مـی تونــی. خیــز 

برداشـت و  بـه سـمت پنجـره پریـد، تا اینجـای کار خوب 

پیش رفته بود، بعد پرید طرف دیوار...

همان طور که در هوا به سرعت جلو می رفت با خودش فکر 
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کرد همینـه! از پس اولین حرکت 

نینجایی م براومدم!

»برو بریم... آآآآآآیییی...« نقره ای چشم هایش 
را بـاز کـرد و تازه فهمید پرشـش از دیوار آن قدری که باید 

بلنـد نبـوده. عمـرًا بـه یخچـال نمی رسـید و می رفـت کـه 

12
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بیست وپنجمین برخورد دردناک با در فریزر را نوش جان 

کند. دوباره چشـم هایش را بست و آماده ی سقوط شد... 

اما در کمال ناباوری، اتفاق بدی نیفتاد. حس کرد جریان 

هـوا هوهـو از بیـن سـبیل هایش رد شـد. خواهـرش او 

را گرفـت و به پیشـخان امن آشـپزخانه بـرد، تازه )خیلی 

راحت( سر راه در یخچال را هم باز کرد!
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»نزدیک بود  ها! خواهری، تقریبًا رسیده بودم. ولی بازهم 

ممنون نذاشتی دماغم یه  بار دیگه کتلت بشه.«

توتو در جـوابش گفـت: »قابلـت رو نداشـت، آخـرش یاد 

می گیری. با اینـکه افتـادنت خـیلی خنـده داره، دیگـه طاقـت 

نمی آوردم ببینم نقش زمیـن بشـی. این رو هم بگم داداشـی، 

نجـات دادنت از خنده دار بودن قضیه چیزی کم نمی کنه.«

نقره ای گوش خواهرش را آرام گاز گرفت و گفت: »تو هم 

بس کن دیگه، برادر توتو، گربه ی نینجای معروف بودن، 

کار هر کسی نیست.«

حق با نقره ای بود، این روزها تقریبًا همه توتو را می شناختند... 

حداقل در محل خودشان که این طور بود. همه ی حیوان های 

دروهمسایه از اینکه او شاه کبرای وحشتناک، معروف به برایان 

را گرفته و به باغ وحش برگردانده بود، حسابی خوشحال بودند 

و خود را مدیون او می دانستند. هر وقت او را می دیدند، حتمًا 

باید برایش پنجه بلند می کردند. )البته راستش را بخواهید، 

برایان مرد خوبی بود و فقط می خواست نامزدش برندا را از 
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چنگ دالل های غیرقانونی حیوانات خانگی نجات دهد. توتو و 

نقره ای هم از اینکه کمکش کردند، خیلی خوشحال شدند...(

درسـت بعـد از آمدن بچه گربه ها از ایتالیـا به لندن، این 

اولیـن ماجراجویـی فوق العاده ای بود که اتفـاق افتاد. این 

جریان باعث شـد با گربه رو آشـنا شوند. )موشی که مثل 

گربه هـا زندگـی می کند. داسـتانش گیج کننده اسـت ولی 

این طوری همه راضی اند.( او بهترین دوست و راهنمای توتو 

و نقره ای برای آشنایی با خانه ی جدیدشان شد.

توتو جایگاهش را خیلی دوست داشت ولی هرگز فراموش 

نمی کرد که بدون نقره ای نمی توانست هیچ کدام از آن کارها 

را انجام دهد. توتو تقریبًا نابینا بود و فقط می توانست تصویر 

محـوی از اجسـام را ببینـد. نقره ای نقش چشـم هایش را 

داشت و توتو او را هم تیمی خود می دانست.

از آن ماجراجویی به بعد زندگی شـان حسـابی آرام شده 

بـود و فرصتـی برای به کارگیری فوت وفـن نینجایی پیش 

نمی آمد. توتو آموزش های بسیار حرفه ای دیده بود اما هنوز 
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اولیـن مأموریتـش را نگرفته بـود. درواقع، گـروه نینجایی 

کـه توتو عضوش بود، گروه گربه های نینجای بین المللی 

پیشکسـوت، آن قـدر محرمانـه بود کـه به جز وِنتورا اسـتاد 
ایتالیایی قدیمی اش، بقیه ی اعضـا را اصـالً نمی شـناخت! 

برای همین سعی می کـرد بـه نقره ای بهترین فن هایش را 

آموزش بدهـد مبـادا از تمـرین دور بماند...

توتو آرام از پیشخان آشپزخانه به سمت یخچال باال پرید 

و اطراف را زیر نظر گرفت.

 دم سـیاه پشـمالویش را تکان تـکان مـی داد و از حـس 

بویایی اش کمک می گرفت تا جای خوراکی ها را پیدا کند. در

16

همین حال پرسید: »خب چی بخوریم؟ اِممم... چی داریم... 

بوهای زیادی به مشـامم می رسـه. جوجـه، کالباس، ماهی 

ساردین، ماست توت فرنگی٭  محبوبت، ته مونده ی خوراک 

گوشت گاو، هویج (َاه!)، یه نصفه سوسیس و عشق من... 

نه، وایستا ببینم، بوی پنیر نمی آد... مطمئنم  پنیر...
دیروز یه کم خریدن ولی چرا بوش نمی آد؟«

»دلیلش واضحه خواهری، چون اصالً اونجا نیست! انگار 

همه ش غیب شده، حتی خرده ریزه هاش!«

 ٭نقره ای عاشق لبنیات است. اگر یک وقت خواستید برای او کادو بخرید، حواستان باشد.
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فصل 2

وقتی توتو و نقره ای از دریچه شـان وارد باغچه می شـدند، 

توتو همان طور که سرش را می خاراند، گفت: »چطور ممکنه 

پنیر نباشه؟ همیشه پنیر گیر می آد.«

یـک روز آفتابی معرکه در کَمـِدن1 بود. گربه ای در لندن 

پیدا نمی شد که بخواهد فرصت طالیی ولو شدن زیر این 

آفتـاب را از دسـت بدهـد. بچه گربه هـا به سـمت چمن ها 

رفتنـد تـا روی آن هـا غلتـی بزننـد و جایی مناسـب برای 

تروتمیز کردن خودشان پیدا کنند.
Camden .1؛ شهرک و ناحیه ای در لندن
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نقـره ای در حالی کـه پشـم های براقـش را لیـس مـی زد، 

جواب داد: »نمی دونم اصالً چرا با عقل جور درنمی آد. خیلی 

دلـم می خواسـت برای ناهـار یه کم پنیـر بخورم؛ مامـا میا 1، 

یـه تکـه  گورگونـزوالی2 خوشـمزه یا حتـی یه کـم ریکوتا3.« 

لبانـش را لیـس زد و بـه پشـت چرخیـد، انـگار در دنیـای 

رؤیایـی و پنیـری خـودش فرورفتـه بـود. »راسـتش رو بگو 

خواهـری، تـو خـوردی ش؟ می دونم عاشـق میان وعده های 

هستی.« نصفه شـب 

توتو گفـت: »نه خیـر من نخوردمش. یعـنی شـیطون 

رفت تو جلدم ها! ولی من و تو یه تیم هستیم؛ این بال رو 

سرت نمی آرم.«

»خب، یکی پنیر رو کش رفته. ماما و پاپا که نبودن؛ مثل 

عقاب زیر نظرشـون دارم. هر وقت می رن سـر یخچال مثل 

سگ های احمق محله مون زبونم رو آویزون می کنم و رو دوتا 

پای عقبم، جلوشون می ایستم و با قیافه ی نانازم التماس 
Mamma Mia .1؛ به زبان ایتالیایی یعنی ای وای!
Gorgonzola .2؛ نوعی پنیر آبی و رگه دار ایتالیایی

Ricotta .3؛ نوعی پنیر خوشمزه ی ایتالیایی
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می کنـم ته مونـده ی غـذا بهم بدن؛ همیشـه جـواب می ده. 

آدم های زودباور! یه بار امتحان کن؛... توتو! نکن!!! توتو! 

چی کار می کنی؟«

خواهـر نیمه نابینـای نقـره ای، بی خیـال حمـام آفتابـش 

شـده و بـه دنبـال بـرق پرهـای سـبزرنگ پرنـده ای بـه هوا 

پریـده بـود. بعد با دوتا و نصفی پشـتک، بدبخـِت بیچاره را 

به زمیـن میخکـوب کرد.

نقـره ای فریاد کشـید: »توتـو! این طوطـی دم دراز، رابرته، 

دوستمون. معلوم هست چی کار می کنی؟«

رابرت جیغ وویغ کنان گفت: »راسـت می گه. من رو یادت 

رفته؟ خونه م همین نزدیکی تو ریجنتز  پارکه، توی یه نارَون 

خوشگل ژاپنی. دوتا بچه دارم و اسم زنم هم جودیته. من بودم 

که پارسال بهتون هشدار دادم برایان فرار کرده. همسایه تون 

هستم؛ گربه رو رو هم می شناسم! تو رو خدا پروبالم 

رو تکه تکه نکن... امروز صبح کلی وقت گذاشـتم 
پفشون کردم... خواهش می کنم... ولم کن.«
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توتـو پرنـده ی بیچـاره را  با پرهای درهم ریختـه رها کرد و 

معـذرت می خـوام. نمی دونـم یه دفعه  گفـت: »خیلی

چـی شـد. در مورد دزد پنیری که به یخچالمـون زده، حرف 

می زدیم که سـایه ی تو از باالی سـرم رد شـد و یهو تاریک 

شـد و متأسـفانه آموزش هـای نینجایـی فعال شـدن. حاال 

حالـت خوبه؟«

طوطی دم دراز هاج و واج در جواب گفت: »تا حاال به این 

گرمی ازم استقبال نشده بود ولی گمونم آسیبی ندیدم.«

نقـره ای که می خواسـت خـراب کاری اش را جبران کند، 

پرسـید: »چیـزی میـل داری بـرات بیاریـم؟ مامـا و پاپا 

یه کـم تخمـه ی آفتاب گـردون تـوی ظـرف غـذای پرنـده 
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ریختـن، می تونـم یه کـم آب هـم واسـه ت بیـارم.«

طوطی تا اسم غذا را شنید ذوق زده شد و وقتی نقره اِی 

تودل بـرو خوراکی هـا را جلویـش گذاشـت، تـاالپ روی 

علف ها نشست.

رابـرت که سـرش بـه پیک نیک غیرمنتظـره اش گرم بود، 

گفـت: »باید بگم سـفره ی رنگینیه و تا حـدودی قضیه ی... 

می دونین... تقریبًا تکه پاره شدنم رو جبران می کنه.«

توتو با خجالت  شـانه هایش را باال انداخت. »ببخشـید، 

آخـه نمی شـه مهارت هـای نینجایـی رو به راحتـی از کار 

انداخت. حاال بگذریم، چی کارها می کنی؟«

»اممـم... اوضاع خوبه. تابسـتون واسـه یه طوطـی دم دراِز 

سـاکن لنـدن همیشـه بهتریـن موقع سـت. درسـت وسـط 

تعطیـالت مـدارس، شـهر حسـابی خلـوت می شـه و جـون 

می ده واسـه پرواز. می دونیـن، ما نامه بر همه ی حیوون های 

لندن هسـتیم؛ البته ما و کبوترها ولی ما خیلی سـریع تریم. 

پـس اگـر حیوون هـا بخوان نامه هـای فوری بفرسـتن ما رو 
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