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تقدیم به همه ى خواننده هایى که 
حیوان ها را به سرپرستى مى گیرند 

و نجاتشان مى دهند. 
پرچم شما باالست!

د.ا

تقدیم به خودتون و خودم
ف.ع
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فصل 1

توتـو می دانسـت فقط یک شـانس دارد، تنهـا یک فرصت 

دارد تا سگ های سردسته ی اتحادیه ی غیرمجاز استخوان 

را گیـر بیندازد. شـش ماه بود کـه خوراکی  موردعالقه ی 

سـگ های لنـدن را می دزدیدند و تـا االن این بزرگ ترین 

محموله شان بود. اگر توتو امشب حسابشان را نمی رسید، 
کسی چه می دانست کی فرصت دیگری گیرش می آمد.

دزدی اسـتخوان ها حسـابی کفر سـگ ها را درآورده بود. 

برخالف گربه ها که خیلی گربه وار با مشکالت کنار می آیند و 



10

سـروصدا نمی کنند، سگ ها وقتی ناراحت می شوند همه ی 

محله را خبر می کنند. تمام شـب کل سـگ های لندن زوزه 

می کشیدند و هرجا می رسیدند چاله می کندند، بدون اینکه 



11

چیـزی داشـته باشـند تا تـوی آن ها چال کننـد. هیچ کس 

در پایتخـت، چـه آدم ها و چه  حیوان ها، از سـروصدایی که 

سـگ ها بـه راه انداخته بودنـد، پلک روی هم نگذاشـت و 

همـه کم کم کفری  شـدند. بار حل وفصـل فوری فوتِی این 

قانون شکنی روی دوش توتو بود!

توتو زیرلب با خودش گفت سگ ها باید بهترین دوست 

آدم ها باشـن و حسـابی بهشـون وفـادار بمونـن ولی االن 
اینجا دارن اسـتخون های همدیگـه رو ِکش می رن، اون هم 
بـرای چـی؟ البـد بیسـکویت. بی صبرانـه منتظـر برادرش 
بـود تـا به مخفیگاهشـان برگردند؛ پشـت بامی کـه به انبار 

دید داشـت و االن نقره ای از آنجا داشـت دیدبانی می داد. 

مطمئـن بودنـد این همان انباری اسـت که اسـتخوان ها را 

در آن جمع می کنند تا بعدًا اعضای باند آن را با کشـتی از 

لندن خارج کنند.

از وقتی الری، رئیس توتو و سرگروه گربه های نینجای 

بین المللـی پیش کسـوت شـعبه ی انگلیـس او را به عنوان 
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نماینده ی خود اسـتخدام کرده بود، این هفتمین مأموریت 

توتـو بـود. خوشـحال بود که یـک گربه ی نینجای رسـمی 

است. توتو تقریبًا نابینا بود، برای همین کمی به کمک برادر 

مورد اعتمادش، نقره ای که مثل گربه ی راهنمای او بود، نیاز 

داشت. آن ها باهم:

دارودسته ی موش هایی را که یک باند باج گیری 
در سـاحل جنوبی رودخانه ی تیمز1 تشـکیل داده 

بودند، با خاک یکسان کردند.

خوکچه هـای هندی را که مسـئول کالهبرداری در 
محموله ی بزرگ خیار بودند )ظاهرًا عاشـق خیار 

هستند، کسی خبر داشت؟( ردیابی کردند.

یک سـیرک غیرقانونی مورچـه را که دیدنش کار 

هر کسی حتی نقره ای نبود، متوقف کردند.
1. بزرگ ترین رودخانه در انگلیس که از وسط شهر لندن می گذرد.
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راز فسـاد در دل مراسـم سـِگ پاِگ1 شایسـته را 

برمال کردند.

را  معمـای مربوط بـه یک باند مارماهـی دغل باز

که استاد باز کردن گاوصندوق بودند، حل کردند!

و حـاال هـم در یک قدمـِی تارومـار کـردن یک بانـد قاچاق 

استخوان سگ بودند.

الری بـه توتـو و نقـره ای اعتمـاد داشـت؛ از پـس همـه ی 

مأموریت هایـی کـه به آن ها می سـپرد، برمی آمدند و حیوانات 

انگلیس هیچ وقت این قدر احساس امنیت نکرده بودند. زندگی 

بچه گربه ها تقریبًا خوب بود. فقط به نظر توتو، مشـکلش این 

بود که اسمشان بیش از حد در روزنامه ی حیوانات

بازرس پستانداران
آمـده بود. نینجاها باید ناشـناس بماننـد! )هرچند نقره ای 

1. نوعی سگ کوچک اشرافی با پوست چروکیده و پوزه ی کوتاه.



بـا نامه ها یـی کـه از طرف دارانش می گرفت، حسـابی حال 

می کرد...(

نقــره ای پریــد روی پشــت بام مشــرف بــه انبــار و بــا لبخنــد 

گفــت: »مثــل آب خوردنــه، همــه ی اســتخون ها داخــل 

جعبه هــا تــوی طبقــه ی همکف  هســتن، خیلــی بوگنــدوان... 

ســگ ها اصــالً از مــزه هیچــی سرشــون نمی شــه! نزدیــک 
پنج تــا ســگ اونجاســت، همــه از نژاد بــول ماســتیف1 به جز یه 

دونــه جــک راســل2 کــه اون هــم... اگــه شــاخ درنمی آریــن... 

ــن ســیم  ــداره؛ از روی ای ــو، واســه ت کاری ن رئیسشــونه! توت

بــرو اون ور، بعــد از تــوی پنجــره ی ســقفی بپــر پاییــن و بعــد 

همــون کارهایــی رو کــه همیشــه می کنــی، انجــام بــده. مــن 

هــم بــه شــیال و اعضــای گــروه عالمــت مــی دم و هدایتشــون 

می کنــم جلــو و تــادا، ســاعت هشــت واســه شــام خونــه ی 

گربــه رو هســتیم!«

شـیال دوستشـان بـود، سـگ پلیسـی کـه حـاال رئیس 

1. نژادی از سگ های نگهبان با جثه ی بزرگ
2. نوعی سگ کوچک انگلیسی



سازمان سمج )سازمان مخفی جانوران( شده بود. داستان 

آشنایی شـان بـه زمانی برمی گردد که شـیال به آن ها کمک 

کرد تا جلوی سـرقت بزرگ پنیر را بگیرند. آن ها با کمک 

هـم گربـه ی شـرور، دوک اعظـم فردی گربـه، را فراری 

دادند. نامبرده آخرین بار درحالی که در دریای شمال روی 

یک کلک پر از پنیر کاممبرت شناور بود، دیده شد. از آن به 

بعد، کسی از حال و روزش خبر ندارد.
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توتو نگران بود که روزی دوباره با حریف َقَدرشان روبه رو 

 شوند، ولی انگار فعاًل ِفردی خیال رخ نشان دادن نداشت. 

از آن موقع تا حاال روز و شب با شیال همکاری کرده بودند 

تا امنیت حیوانات لندن برقرار باشد.

توتو خندید و سرش را تکان داد. »وای نه، داداشی، اگه 

قراره من از روی اون سـیم رد بشـم تو هم با من می آی؛ 

نمی تونـی راحـت از زیرش دربری! تازه، شـاید وقتی بریم 

داخل به چشم هات نیاز داشته باشم.«

نقـره ای بـا نگرانـی در جوابـش گفت: »باشـه، ولی اون 

سگ ها خیلی گنده ان و دندون هاشون مثل... گرازه.«

توتو روی شـانه ی برادرش زد. »تو برو سـراغ اون جک 

راسله، گنده بک هاشون هم با من. یاال! بزن بریم.«

پاورچین پاورچین درسـت... مثل نینجاها، هر دو گربه 

از روی سـیمی که دو پشـت بام را به هم وصل می کرد، رد 

شـدند. اول توتو رفت آن طرف و بی سروصدا پایین پرید، 

نقره ای هم درست پشت سرش حرکت می کرد.
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نقره ای آهسـته گفت: »هی! خواهـری، می خوای ببینی 

چه حرکت هایی تمرین کرده ام؟«

توتو آرام گفت: »چی؟ نه! بی خیال شـو! به رخ کشـیدن 

مهارت هـای جدیـد وقت و جای خـودش رو داره، اما االن 

نه وقتشه، نه جاش.«

اما خیلی دیر شده بود. برادر خودنمای توتو پریده بود توی 

آسـمان تاریک و داشت کله معلق می زد )خدایی بدک هم 

نبود( که گیر افتاد. به جای اینکه با مهارت کنار خواهرش فرود 

بیاید، حساب کتاب فاصله اش غلط از آب درآمد و

غیب شد

درست

از وسط

پنجره ی سقفی

افتاد

پایین

کف زمین.
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حـاال، افتـادن به خودیِ خـود خیلی مشـکل بزرگی نبود؛ 

گربه هـا مهـارت زیادی در پریدن، فرود آمـدن و درمورد 

نقره ای افتادن  دارند. مشکل اصلی، سگ های خطرناکی 

بودند که بعد از این غافلگیری، سـریع به خودشـان آمدند 

و دور مزاحم حلقه زدند. هرچند قبل از اینکه فرصت دهان 
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بـاز کـردن پیـدا کننـد، نقـره ای خـودش را تکانـد و کنترل 

اوضاع را توی دستش گرفت... البته نه خیلی.

»خانم ها و آقایان، از آشـنایی با شـما خیلی خوشوقتم. 

تاج نقـره ای هسـتم، اومـدم اینجا از... اینجـا اومدم از... 
اممـم... اتحادیه ی... اممم... غیرقانونی اسـتخون، اومدم 



20

مطمئـن شـم داریـن غیرقانونـی و مجـاز خرید و فـروش 

می کنیـن... اممم... نه منظـورم غیرقانونی و غیرمجاز بود. 

فرم هـا و سـندهای مربوطـه رو داریـن؟ فقـط یه وارسـی 

معمولیه، اما قانون قانونه.«
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بول ماستیف ها همه گیج و بی اعتماد به هم نگاه کردند.

نقره ای دست به سینه شد و با بی حوصلگی هی با پایش 

روی زمیـن ضرب گرفت. »خب، یاال دیگه. کل شـب رو 

» ! وقت ندارم ها
آن بـاال توتـو وحشـت زده گوش می داد. بـا خودش فکر 

کرد آخرش این ها تکه تکه ش می کنن.

بـاورش سـخت بود امـا، انگار کلک نقـره ای گرفت. توتو 

بایـد قبول می کرد: شـاید برادر بزرگـش نینجا نبود، اما در 

وراجی استاد بود.

یک سگ گنده گفت: »معذرت می خوام جناب. االن پیداش 

می کنیـم.« و یکی دیگر از سـگ ها را صدا زد. »بجنب دریک! 

فهرست اون استخون ها کجاست؟«

»همین االن پیداش می کنم.«

نقره ای که حسـابی در نقشـش فرورفته بود در جوابش 

گفـت: »بهتـره فـوری پیـداش کنی، هیـچ دلـم نمی خواد 

جریمه تون کنم.«
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»خیلی ببخشید قربان، همین االن پیداش...«

یک جک راسـل کوچولو و خیلی عصبانی دادوبیدادکنان 

از اتـاق کاری کـه پشـت انبـار بـود، بیـرون آمـد. »شـماها 

دارین چی کار می کنین؟«
سـگ بول  ماستیف گفت: »اوه، رئیس، این مأمور از...«

و با نگرانی از نقره ای پرسید: »چی بود اسمش؟«

نقـره ای که حاال حسـابی ژسـت دغل بازهـا را گرفته بود، 

گفت: »اتحادیه ی استخون غیرقانونی، می دونی، اومدم 

مطمئن بشـم همه چی خوب و 

غیرقانونی پیش می ره.«

جـک راسـل داد 

زد: »ای احمق ها! 
اصالً همچین جایی 

وجـود نـداره! اگه هم 

وجـود داشـته باشـه ما 

عضوش نیستیم! نمی دونم 
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این دلقک کیه، اما شرط می بندم از سازمان 

سـمجه، پـس لطفًا کارتون رو درسـت انجام 
بدین و تکه پاره ش کنین.«

بـا  سـگ های گنده بـک  وقتـی 

را  نقـره ای  آویـزان  آب دهـان 
محاصـره کردنـد، از ترس آب 

دهانش را قورت داد.

یکی از سگ ها خرخرکنان 

گفت: »شـرمنده قربان، ولی 

می دونی قانون قانونه.«

توتو قبل از اینکه با سـر از وسـط نورگیر شـیرجه بزند، به 

خـودش گفـت و حاال نوبت منه. انبار بزرگ کامالً روشـن بود 

بـرای همین توتو می توانسـت سـایه های تاریـک زیر پایش 

را تشـخیص دهد. وقتی به زمین نزدیک شـد، سـروته شـد 

و خیلـی راحـت روی پا کنـار برادرش فرود آمد و سـگ های 

غول پیکر را از جا پراند. توتو به جک راسل اشاره کرد و گفت: 



»هـی داداشـی، می تونی خدمـت اون پیرمـرد بی اعصاب رو 

که اونجاسـت برسـی؟ من هم ترتیب این پسرهای ُقلُدر رو 

می دم.«

نقـره ای در جوابـش گفـت: »خیالت راحـت خواهری... 

اممم... یعنی سعیم رو می کنم.«

»خیلی خب پس... بزن بریم نینجا بازی!«

بعـد صاف رفت سـراغ سـگ ها. یـک لگد پرشـی اینجا 

 و یـک ضربـه ی رفت وبرگشـتی پـا آنجـا زد و از گلچیـن


