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تقدیم به پیپ
قول می دهم اگر تمام شب را بخوابی، 

تمام تالشم را بکنم و دنیایت را پر کنم 
از قصه و شگفتی... 

د.ا

تقدیم به بچه کتابخون های حرفه ای
ف.ع
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پیشگفتار

از نیمه شـب گذشـته بـود. سـرانجام 

شـهردار دیـک ویتینگتون1 سـوار بر 

اسبی غول پیکر همراه با تام گربه ی 

مـورداعـتمــادش کـه الی کـتـش 

فرورفتـه بـود، به مقصدش رسـید: 

بـاالی َهمپسـتد هیـث2، بلندترین 

نقطه ی لندن در قرون وسطی. 
و  ثروتمند  در نهایت  که  فقیر  پسری  Dick Whittington؛   .1

شهردار لندن شد.
2. منطقه ای سرسبز و بوته زاری وسیع در لندن



از آن باال به پایتخت نگاه کردند. به راحتی کلیسـای جامع 

َسـن ُپل را می دیدند که با افتخار پابرجا بود. سـاختمانی که 

برای تمامی اهالی لندن مثل فانوس دریایی بود و با مناره ی 

بلندش به طرف آسمان صاف و سرد شب باال رفته بود. 

لحظـه ای سـکوت کردنـد و بـا خوشـحالی از تماشـای 

منظـره ی شـهری کـه در سـاختن و امنیتـش کمـک کرده 

بودند، لذت بردند. 
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تـام آهسـته ُخرُخـری کـرد و سـروکله اش از الی کـت 

صاحبش پیدا شـد، بیرون آمد و کش وقوسـی به خودش 

داد و قـوز کـرد. بعـد پـوزه اش را به گردن دیـک مالید و از 

پشت اسب روی علف های خزه گرفته پایین پرید. 

دیـک و تـام هر دو بسـیار خسـته بودند و بایـد این کار 

را مخفیانـه و در دل تاریکـی تمـام می کردنـد. تا حدودی 
به خاطر شهرتشـان بود )اواخر قرون وسطی در لندن، همه 

شـهردار و گربـه اش را می شـناختند( امـا تـا حـدودی هم 

به خاطر اهمیت و قدرت چیزی بود که تام با خود داشت. 

دیـک می ترسـید صدایش را بشـنوند پس تـا جایی که 

می شـد آرام در گـوش تـام گفـت: »تـام، مطمئنـی؟ تـو با 

شکست عادالنه ی شیطانی که می خواست کل شهر یا حتی 
کل کشـور رو طاعون زده کنه، به دسـتش آوردی. پادشـاه 

رودریک َکروکثیف شکسـت خورده و ارتشـش به لطف 
تـو فرار کرده. حـاال با این قالده ی مرمـوز و جادویی تو 

قوی تریـن حیـوون روی زمینی! با قدرتی که بهت می ده 
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هیچ کس تو مبارزه حریفت نمی شه و فوق العاده تر از همه 

اینکه به زبون من می تونی حرف بزنی.«

گربـه ی دانا پاسـخ داد: »رفیق قدیمـی فکر می کنی این 

رو نمی دونم. بیشتر به همین خاطر هم هست که می خوام 

امشـب ایـن کار رو بکنـم. نمی تونم خطر افتـادن این قالده 

به دسـت حیوون هـای خطرناک رو به جـون بخرم. دنیای 

حیوون ها االن امنه اما امکان داره این قالده رو گربه، موش 

یا سگ بدجنسی پیدا کنه... حاال با من بیا؛ وقتش رسیده.«

صاحبـش از اسـب پاییـن آمـد و از خورجیـن اسـبش 

صندوقچـه ای نقره ای بیـرون آورد. آن را طرف تام گرفت و 

با هم کنار برکه ای ایستادند. 

شهردار به رفیقش لبخند زد. »تام، واسه گپ زدن هامون 

دلم تنگ می شه.«

»اوه دیک، غصه نخور هنوز هم می فهمم چی می گی اما 

حاال دیگه مجبور نیسـتم جوابـت رو بدم. می تونم مثل یه 

گربه ی معمولی رفتار کنم و بهت محل ندم!«
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دیـک خندیـد و تام را نـوازش کرد. »خب، اگه مطمئنی که 

کار درسـت اینه، خیالت راحت به توافقمون احترام می ذارم: 

نصفـش رو می بریم بـه برج لندن و نصفش برای همیشـه 

گم وگور می شه.«

گربه سـرش را تکان داد و پنجه اش را به قالده انداخت. 

از هـم بـاز شـد و بـه دو حلقه ی کامـل تبدیل شـد؛ یکی از 

الماس های ناب و یکی از یاقوت های کبود ساخته شده بود 

و در نور ماه می درخشـیدند. فرقـی نمی کرد برای چندمین 

بار آن را می دیدند، هم به چشم انسان و هم به چشم گربه 

زیبایی اش بی نظیر بود. 

تـام بـرای آخریـن بـار 
نگاهی به آن انداخت 

و حلقه ی الماس را 

در کیسه ای مخمل 

گذاشـت و بـا دقت 

صـندوقــچه ی  بـه 
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نقـره ای برگردانـد. در صندوقچه را بسـت و آن را در برکه ی 
عمیق و سیاه انداخت. 

فرورفتـن آرامـش در ته آب را تماشـا کردنـد تا از جلوی 

چشم ناپدید شد. 

اینکـه  از  تـام  زدنـد.  لبخنـد  به هـم  دوسـت  دو 
نمی توانست دیگر هرگز به زبان آدم ها حرف بزند، ناراحت 

بود ولی این بهای ناچیزی بود. 

پرید الی کت گرم صاحبش و با هم سـوار اسـب شـدند 

و بـه لنـدن و تختخواب های گرم ونرمشـان برگشـتند. تام 

مطمئـن بـود که با شکسـت دشـمنانش همـه ی حیوانات 

شـهر قدیمـی لندن و در واقع کل دنیـا، امنیت خواهند 

داشت... و تا ششصد سال بعد از آن همان طور هم بود. 
تا اینکه... 
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فصل 1

خواننده اجرایش را با تعظیمی تمام 

کـرد و فریـاد زد: »بـااااززززززز 

موووشـییی  مـوش  روزهـای 
بررررررگشـتن، آره که برگشـتن، 
آره، اِااایییییـی جـاااااان!« و بعـد با 

فریاد به جمعیت هیجان زده گفت: 

»تماشاچی های کاردرستی بودین، 

ازتون ممنونم و شبتون خوش!«
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تماشـاچی ها یک صـدا و بلنـد فریـاد زدنـد: »گربـه رو، 

« گربه رو در حالی که عرق پیشـانی اش  گربـه رو، گربه رو!
را پاک می کرد برای آخرین بار رو به جمعیت شیفته دست 

تکان داد و از روی ِسن پایین رفت. 

توتو گربه ی نینجا و گروهش هم برای تماشای اجرای 
دوستشان به کافه شیر و جاز 1 مشهور رابینسون2پنجول 

در ُسـوُهوی3 لنـدن آمـده بودنـد. امشـب باحال تریـن 
گربه هـا، سـگ ها، راسـوها، روباه هـا و حتـی کبوترها اینجا 

بودند. رابینسون پنجول به همه ی حیوان ها خوشامد گفت؛ 

اینجا فقط باید خونسـردی ات را حفظ می کردی؛ یعنی: با 

حیوان درونت روراسـت باش؛ سـراغ دعوای گربه ای یا هر 

نوع دعوای دیگری نرو؛ همسایه ات را دوست داشته باش 

و از موسـیقی ات لـذت ببـر. در آن صورت ایـن کافه دقیقًا 

همان جایی بود که باید می رفتی. 

توتـو داشـت از آخریـن شـب مرخصـی اش کـه ممکن 
1. سبکی از موسیقی که سیاه پوستان آمریکا آن را به وجود آوردند.

2. به تام رابینسون خواننده ی انگلیسی و معروف سبک راک اشاره دارد.
3. ناحیه ای در قلب لندن که پر از رستوران و مراکز تفریحی است.
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بـود تـا مدتـی خبری از آن نباشـد لذت می بـرد. فردا چند 

آدم دیپلمـات  همـراه حیوان های دیپلماتشـان از فرانسـه 

می رسیدند. پس توتو مأموریت داشت از سفیر چهارپای 

فرانسوی موسیو َقُتن َلُوق1 مراقبت کند. 
برای توتو و رئیسش، الری، مراقبت از حیوان های دیپلمات 

مأموریت حفاظتی راحتی بود و از وقتی که توتو یک گربه ی 

نینجـای تمام وکمـال شـده بـود و آن همـه ماجراجویـی را 
پشت سر گذاشته بود، مأموریت راحت به نظر خوب می آمد. 

گربـه رو از پله هـای کنـار صحنـه پایین آمـد و از البه الی 

جمعیـت رفت آن طرف کافه سـمت دوسـتانش که پشـت 

میزی که با شـمع روشن شـده بود، نشسته بودند. گربه رو 

یـک بلـوز یقه اسـکی مشـکی و یک کت مخمـل الجوردی 

پوشـیده بـود و بـا کاله پشـمی و عینک آفتابی تیـره ای که 

به چشـمش داشـت، قیافه اش دیگر چیزی کم نداشت و 

دقیقًا شبیه یکی از آوازخوان های موسیقی جاز شده بود!

کسانی که همراه توتو دور میز نشسته بودند: 
1. Raton Laveur
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بـرادر پـررو ولی شـجاع و وفـادار توتـو، نقره ای، 

که به خاطـر نابینایی توتو، نقش چشـم هایش را 

داشـت و خـودش را معاون توتو می دانسـت؛ به 

همان اندازه  که مشکالت را حل می کرد ناخواسته 

دردسرساز هم می شد!

سـاکس برادرخوانده ی جدید توتو کـه از پناهگاه 
سـگ ها و گربه های َبِترسـی به خانـواده ی آن ها 

اضافـه شـده بـود، البته هنـوز با گـروه  گربه های 

ولگرد قلدرهای َبِترسی در تماس بود. 

رئیـس توتـو، الری، سـرگروه گربه هـای نینجای 
بین المللی پیش کسوت شعبه ی انگلیس. 

و دوستشـان شیال اسنارلینگ فوت، سگ پلیسی 

که رئیس سـازمان مخفی جانوران )ِسـِمج( بود 
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و مسـئولیت برنامه ریـزی امنیتـی در طول دیدار 

سفیر از کشور را بر عهده  داشت. 

همه با توتو دور میز نشسته بودند. 

وقتی گربه رو نرم  و آرام روی صندلی نشست، یک گربه ی 

بـزرگ و پشـمالوِی قرمـز و قهـوه ای که کاله شـاپو بر سـر 

داشت پشت سرش ظاهر شد. 

بـا لهجـه ی آمریکایی کـش داری گفت: »گربـه رو، رفیق، 

اجرات محشر بود... فوق العاده.«
همـه وقتـی فهمیدنـد که او خـود رابینسـون پنجول

معروف اسـت، نفسشـان بنـد آمد! او صاحـب این کافه و 

یکی از بهترین گربه های موزیسین جاز در دنیا بود. 

او گفـت: »همه تـون باید باز هـم بیاین اینجا کـه بتونم با 

این گروه جورواجورِ باحال شام بخورم.« بعد پنجه ی گنده 

و گرمش را روی شانه ی توتو گذاشت. 

»شـنیدم چی کارها کردی تا جشنواره ی پیشی سُتونِبری 



رو نجـات بدی؛ ما موزیسـین ها باید حسـابی از خجالتت 

دربیایـم.« سـرش را بـرای الری تکان داد. »بـا این گربه ی 

نجیـب همـکاری ت رو ادامه بده.« بعد یک پیشـخدمت را 

که از آنجا رد می شـد، صدا زد: »واسـه این میز نوشـیدنی 

مجانـی بیـار. خب دیگـه اگه اجازه بدین بـرم، خودم باید 

اجـرا کنم؛ از صحبت باهاتون خیلی 

لذت بردم.«
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همین که رابینسـون به آرامی طرف صحنـه رفت، نقره ای 

دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد و گفت: »رابینسون 

پنجـول! اومـده بود ما رو ببینه! گربه رو، حسـابی معروف 
شدی!«

موش در جوابش گفت: »اوه، واقعًا چیز خاصی نیست.« 

ولـی خیلـی از خودش راضی بود. روی صندلی اش لم داد 

و یک ُقُلپ شـیر سـرد جرزی خورد. »می دونی استعدادم 

بیشـتر مایه ی دردسـره تا چیـز دیگه، اما دوسـت ندارم از 

طرفدارهام دریغش کنم و ناامیدشون کنم.«

الری خندیـد و چشـمانش را گـرد کـرد. »گربـه رو حاال 

» خوبه این فقط ششمین اجراته!
فقط شـش اجرا را درسـت می گفت، اما از وقتی گربه رو 

دقیقـه ی نـود پا پیش گذاشـت تـا اجرا کند و جشـنواره ی 

پیشی سـتونبری را نجـات دهـد، حرفـه ی خوانندگـی اش 
حسـابی گل کرده بود. با گروه موسـیقی اش، دم درازها، 

تـازه بـه اروپا سـفر کرده و در رم، برلیـن، مادرید و پاریس 
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اجرا کرده بود. امشـب هم اجرای برگشـت به خانه اش در 

لندن بود. 

وقتی گربه رو در سفر بود، توتو و الری در حالت آماده باش 

کامـل بودنـد. چون هرچند توتو یـک بار دیگر دوک اعظم 
فردی گربـه را شکسـت داده بـود )قبـل از اینکـه بتوانـد 
دنیای حیوانات را با استفاده از نماهنگ هیپنوتیزم کننده در 

دسـت بگیرد( د.ا.ف فرار کرده بود و توتو اصاًل نمی دانست 

کجا رفته. معلوم نبود کی و چطور سـروکله اش پیدا شـود. 

خیابان هـا خیلی خلوت شـده بودند اما آن ها می دانسـتند 

د.ا.ف بـا همـان حالـت و جذابیت منحصربه فـرد خودش 

مشغول توطئه چینی های جدید و حتی شوم تری است!

گربـه رو از دوسـتانش پرسـید: »خـب، موزیسـین بودن 

خیلـی خیلـی بهـم حـال داده، امـا بایـد بگـم کـه خیلـی 

وقتـه منتظـر مرخصی یک روزه ی فردا هسـتم. شـاید برم 

ماهیگیـری، کسـی نمی خواد باهام بیـاد؟ وای! چه حیف، 

همه سر کارین، نه؟«
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شـیال گفـت: »متأسـفانه همین طـوره. این بچه هـا برای 

برقـراری امنیـت سـفر سـفیر فرانسـه بـه مـن کمـک 
می کنـن. راسـتی ممنونـم؛ می دونـم به انـدازه ای که شـما 

گربه های نینجا عادت دارین جذاب و پرماجرا نیست.«

الری با شادی جواب داد: »خیلی خوشحالیم که می تونیم 

کمک کنیم. از زمان جشنواره ی پیشی ستونبری، هیچ خبری 

از د.ا.ف نداشته ایم و به لطف ایشون...« با آرنج به توتو زد. 

»و معاون های تواناش خیابون ها از همیشه امن تر هستن.«

این حرفش توتو را خیلی خرسند کرد؛ الری مربی، رئیس 

و دوسـتش بـود و اگر نظرش این بود کـه او با برادرهایش 

کارشـان را خـوب انجام داده اند، پس توتو باید حسـابی به 

خودش افتخار می کرد. او پرسـید: »پس، برنامه ی سفر رو 

با هم مرور کنیم.«

شیال روی صندلی اش با دقت و توجه کامل به جلو خم 

شد. »در واقع همون کارهای همیشگی، چون سفر آدم ها رو 

هم در  بر می گیره. عصر به مهمونی رسمی می رن، مجلس 


