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فصل 1

توتـو شـیرین ترین خـواب عمـرش را می دیـد. در خـواب 
مشغول خوردن یک پیتزا پپرونی گنده و یک ظرف 

پاستای پنیری بود و در آخر هم صورت پشمالویش 

در یک تیرامیسوی غول پیکر فرورفت. 

ناگهان سـروصدای وحشتناکی 

از خـواب  بی رحمانـه  را  او 

پراند و به یک شـب سرد در 

لندن برگرداند. 
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َدرق، َبنگ، َترق. اگر آن سروصداها می گذاشتند، خیابان 
آرام بـه خوابش ادامـه می داد. البته سـروصداهایی که ما 

داریم هم زمان می شـنویم در برابـر آن جاروجنجال عددی 

نیسـتند. از آن شـب های سـردی بود که من و شما با یک 

کیسه ی آب گرم و یک پتوی اضافه به رختخواب می رویم. 

از آن شـب هایی کـه هـر آدم عاقلی هوس بیـرون رفتن از 

رختخواب را از سـرش کاماًل بیرون می کند، تا اینکه آفتاب 

کم جان زمستان باال بیاید و هوا را برای دیدن یک روز دیگر 

کمی گرم کند.

البتـه ایـن فقـط بـرای مـا آدم هـا اسـت. بـرای گربه ها؟ 

بی خیال! گربه ها بمیرند هم حاضر نمی شوند در چنین شب 
سردی از رختخواب گرم و نرم دل بکنند. هیچ وقت نمی توانند 

صورت هـای پشمالویشـان را باز در جمـع گربه های با نزاکت 

نشـان دهند. محال اسـت. بیشـتر گربه ها می گویند: »بهتره 

بسپریمش به روباه ها و موش ها. بیا یه چرتکی بزنیم فردا یه 

موقعی می بینمت حدود، آها، مثاًل طرف های ساعت یازده...«
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به همین خاطر اسـت کـه توتو وقتی گوش خراش ترین 

دنگ و دونگ عمرش را از سـطل  زباله های بیرون شـنید، 
کالفه و ناراحت شد و کمی هم ترسید.

توتـو بـه پدر و مادرش نگاه کرد. بـا خودش گفت اون ها 

مشـکل رو حل می کنن، مگه نه؟ ولی پایشان را هم تکان 
نداده بودند. حتی جنب هم نمی خوردند.

توتـو نق نق زنـان با خـودش گفت خدایـی ش، اینجا کی 

گربـه  اسـت کـی آدم؟ اون هایـی کـه باید همیشـه خواب 
باشن ماییم و شما باید اون هایی باشین که همیشه به ما 
غذا بدن، نوازشمون کنن، زیاد بهمون توجه کنن، موهامون 
رو شـونه کنن، در رو واسـمون باز کنن، شیر آب رو باز کنن 
تا ما آب بخوریم، پاهامون رو ماسـاژ بدن و از همه مهم تر 
اینکـه وقتـی صداهای ترسـناک از بیرون 
مـی آد از جاشـون پاشـن! بـه ایـن می گـن یه 
معاملـه ی عادالنـه... خالصه بگم: اون هایـی که می خوابن 

باید ما باشیم!
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توتو برگشت به برادرش نقره ای نگاه کرد. نقره ای همان طور 

که از اسـمش پیداست، پشم های سفید و نقره ای داشت با 

یک دم بزرگ پشمالو و پنجه های سفید.

اما توتو گلوله ی بزرگی از پشـم های سـیاه، خاکستری و 

قهوه ای بود، مخصوصًا وقتی کت زمستانی اش را می پوشید. 

یالی دور گردنش داشت که او را شبیه گربه های دوران ملکه 

الیزابت در انگلیس می کرد. درست نقطه ی مقابل سرزمینی 

کـه از آن آمـده بـود یعنـی پولیا، شـهری در جنوب شـرقی 

ایتالیا. او و نقره ای گربه های ولگرد بودند. همین سه هفته ی 

پیش، دو انسان مهربان که حاال مامان و بابا، یا به  قول توتو 

ماما و پاپا، صدایشان می زدند، آن ها را نجات دادند و 

بـه لنـدن آوردنـد. همان هایی کـه حـاال در تختخواب 

خروپف می کنند.

توتـو یـواش گفـت: »نقـره ای، نقره ای! شـنیدی؟ 

گمونـم از بیـرون بـود، از سـطل های 

آشغال... سطل های ما!«

نقره ای بدنش را کش داد و با 

خمیازه گفت: »من که 

چیزی نشنیدم.«
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»چرا شـنیدی، دروغگو، واسـه همین  هم بیداری. ببین 

حاال دیگه این خونه ی ماست، یعنی اینجا قلمرومونه! باید 

سر دربیاریم چه خبره.«

»خب باشـه، شـاید یه چیزهایی شنیده باشم، اما ممکنه 

روباه ها باشن! اندازه شون رو دیدی؟ مثل اون هایی که اطراف 

شهر همیشه می بینیم نیستن. این ها بدجنسن. ترسناکن! 

بیا همین جا منتظر بمونیم تا سروصداها کم بشه.«

توتو گفت: »ترسیدی!«

»خـب، اِممم... نه، فقط اینکه امشـب خیلی سـرده، باز 

کـردن دریچـه ی در هـم دردسـر داره و... آره، باشـه اصـاًل 

قبوله. یه کم می ترسـم. ببین توتو، ما فقط سـه هفته سـت 

که تو این کشوریم. داریم سعی می کنیم خودمون رو وفق 

بدیم. هوا سـرده، ما ایتالیایی هسـتیم و خون گرمیم. حاال 

از طبقـه ی پایین یـه صدایی که خدا می دونـه چیه، اومده 

و بیـدارم کرده و تـو می گی برم ببینم چی بوده. اصالً چرا 

خودت نمی ری؟«
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توتو گفت: »نقره ای، شاید یه کم سختم باشه. من کورم، 

یادت رفته؟«

توتـو حـق داشـت. از وقتـی به  دنیـا آمده بـود مثل یک 

خفاش کور بود.

راسـتش، ایـن همه ی واقعیـت نیسـت. اواًل، با خفاش 

محله، اریک، مالقات کرده بود ولی شـانس گپ زدن با او 

را پیدا نکرده بود. چون یک چیزی مثل »باید حشره بگیرم 

و وقتـش رو نـدارم وایسـتم« بـه توتو گفته بـود. اما اریک 

اصـاًل به نظـرش کور نیامده بود و ثانیـًا، ُخب توتو چیزهایی 

می دید... از خیلی نزدیک چشمانش تقریبًا خوب می دید، 

اما از دورتر فقط می توانسـت شـکل هایی تاریک و روشـن 

ببیند. از پس تشـخیص شـکل کلی چیزها برمی آمد )مثل 

مامـا و پاپا(، گربه ها )مثـل برادرش(، پرنده های بیرون از 

خانه )به نظر خوشمزه بودند!( و کاًل هر چیزی که می جنبید. 

ولی همیشه دوست داشت برادرش کنارش باشد. هرچند 

گاهـی روی اعصـاب بود و مسـخره اش می کـرد، اما مثل 



16

بیشـتر برادرهای بزرگ تر به شدت وفادار بود و خواهرش را 

خیلی دوست داشت... البته هیچ وقت جلوی دیگران ابراز 

عالقه نمی کرد.

نقره ای جواب داد: »بله خواهری، می دونم نمی بینی، اما 

یادت که نرفته نینجا هم هستی؟!«

این دفعه حق با نقره ای بود. توتو واقعًا یکی از ماهرترین 

گربه هـای نینجـای روی زمیـن و عضو یکـی از ممتازترین 

باشـگاه های گربه های نینجا بود. او مهارت هایش را وقتی 

بچه گربـه ای بیـش نبـود از اسـتادش در ایتالیا یـاد گرفته 

بود. استادش، ِونتورا یک گربه ی ِکشتی بود که مهارتش را 

از اسـتادی ژاپنی آموخته بود و مهارت در مبارزه ی اسـتاد 

ژاپنی، به صدها سـال قبل برمی گشـت... به عبارت دیگر، 

بلـه، نقره ای راسـت می گفـت توتو می توانسـت از خودش 

مراقبت کند.

توتـو گفـت: »خـب بیـا با هـم بریـم پایین. تـو بیا چون 

چشم هات خوب می بینه.«
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نقره ای ادامه داد: »و چون جذابم.«

توتو پشـت چشـم نازک  کرد و گفت: »بله و چون جذابی 

و من می آم به خاطر...«

نقـره ای جملـه ی توتو را این طور تمام کرد: »مهارت َخَفن 

نینجایی ت.«

توتو گفت: »قبوله.«

نقره ای هم گفت: »قبوله.«

حق با نقره ای بود، نینجا باشی یا نه، رد شدن از دریچه ی 

در مثـل کابـوس بود. چرا ماما و پاپا در را می بندند؟ توتو و 

نقـره ای در یـک باغ زیتون بزرگ شـده بودند، برای همین 

قضیه ی هر در یا دریچه ای هنوز برایشـان حل نشـده بود. 

ولی به محض اینکه پایشان به بیرون رسید، بقیه اش کاری 

نداشـت. با یکـی دو پرش کوچک از عـرض باغچه و روی 

دیـوار، رسـیدند جلوی خانه؛ درسـت جایی که سـطل های 

آشغال را گذاشته بودند.
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در آن شب سیاه و قیرگون، نور ماه، پیکری بزرگ، درست 

دو برابـر هیـکل توتـو و نقـره ای را نمایـان کـرد. باالتنه اش 

طوری آویزاِن سـطل بود که هر لحظه امکان داشـت بیفتد 

و از آن طرف پایین تنه و پاهای حقیقتًا خوش ترکیبش در 

هوا معلق بودند.

در حالی که پشت ماشینی داخل کوچه قایم شده بودند، 
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توتو آهسته گفت: »اصاًل به روباه نمی خوره.« نقره ای جواب 

داد: »توتو، تو که نمی بینی! از کجا این قدر مطمئنی؟«

»این قـدر بی  چشـم  و  رو نباش. دیگه می تونم شـکل ها، 

تصویر هـا، نـور و تاریکـی رو ببینـم.« بـا عصبانیت گوش ها 

و سـبیل هایش را نشـان داد. »این ها رو که می بینی الکی 

نیسـتن، می فهمـی! می تونـم بعضـی چیز ها رو احسـاس 

کنم. از این گذشته، تو این  رو روباه می بینی؟«

نقـره ای گفت: »خـب، نه، کاماًل به روبـاه نمی خوره. ولی 

بـه جان خودم اصاًل نمی دونم چیه. اما از یه چیز مطمئنم.

اگه موشـه که خیلی گنده ست، اگر هم گربه  ست که خیلی 

چاقه، نه؟«

همیـن که آن جانور که دور و بـر دهانش کلی غذا مالیده 

بود از ته سطل باال آمد، مسئله روشن  شد، اما فقط یک ذره.

آن حیـوان موهـای قهـوه ای روشـن داشـت و یـک کـت 

پشمی چهارخانه پوشیده بود. یک کاله شاپو بر سر گذاشته 

و دستمال گردن قرمزی دور گردنش بسته بود.
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توتـو و نقـره ای گیـج و سـردرگم 

به هم نگاه کردند. باالخره گربه 

بـود؟ حتمـًا گربه بـود، اما 

یـک گربـه ی گنـده و 

عجیب وغریب. ولی 

در یک چیز هم شکی 

نبـود؛ سـروصدای 

بلنـدی راه انداخته 

بـود و اصـاًل بـرای 

هـم  پنهـان شـدن 

تالشی نمی کرد.

توتـو آهسـته گفت: 

»فکر کنم از خودمونه.«

نقره ای گفت: »حیف شد، 

بدم نمی اومد واسه میان وعده ی آخر شب یه ساندویچ موش 

بزنم به بدن. خوبیه لندن هم به همین موش های خوردنی شه.«
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جانور با خودش زیر لب حرف می زد: »اوم این میان وعده  

فوق العاده سـت، بی نظیـره. مطمئنم این یکی از سـطل 
زباله هـای مـورد عالقـه م  تـو لندنه. اسـتخون لذیـِذ ماهِی 

خال مخالـی، یه خورده َپِتهی1  مونده و خوشـمزه، یه تکه ی 

کوچولو پنیر فرانسوی ِبری...«

توتو و نقره ای دزدکی به اطراف ماشین نگاهی انداختند 

و بعد، حتی گیج تر از قبل، قوز کردند و نشستند.

توتو آهسته گفت: »منظورش چیه؟«

نقـره ای گفـت: »من چـه  می دونم! ولی هر چی هسـت 

واسه خودش داره ِکیف می کنه.«

توتو گفت: »ولی این سطل ماست، جلوی باغچه ی ما.«

نقـره ای گفت: »واقعًا می خوای از تو سـطل آشـغال غذا 

بخـوری؟ توتـو ما داریم سـلطنتی زندگـی می کنیم. روزی 

سـه وعـده غـذا از تـو قوطـی بهمون مـی دن. قوطـی، توتو 

می فهمـی؟! مـا رو نـاز می کنـن، بهمـون توجـه می کنـن، 

دوستمون دارن. رفقامون تو ایتالیا واسه این موقعیت سر 
Paté .1؛ غذایی اشتهاآور که با نان تست درست می شود.
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و دست می شکنن، اون وقت تو نگران... یه سطل آشغالی!«

توتو گفت: »خب باشه، اما اون تو قلمروی ماست، پس 

فقط بریم ببینیم چی تو سرشه؟«

نقره ای گفت: »برو پشت سرت می آم.«

توتو استاِد یواشکی قدم برداشتن بود، طوری که هیچ کس، 

حتـی گربه هـا هـم بـو نمی بردنـد. بـه لطـف آموزش  هـای 

بی سـروصدا  و  سـاکت  تقریبـًا  می توانسـت  نینجایـی اش 

حرکت کند. به خاطر سـبیل هایش همیشه می دانست دقیقًا 

کجاست. با قدرت شنوایی عالی اش می توانست هر حرکتی 

را از شـعاع یک کیلومتری تشخیص دهد.

او خیلی بی سروصدا و درواقع نامرئی بود ولی متأسفانه 

این ها را نمی شود در مورد برادرش هم گفت.

توتو می خواست بگوید: »گوش کن، وقتی رسیدیم اونجا، 
کاری کـه باید بکنیم اینه...« ولی پای نقره ای به بوته ای گیر 

کرد و افتاد روی کمر توتو و حرف توتو قطع شد. با خودش 

فکـر کـرد موندم چطوری افتـاد؟ نیفتادن کـه راحت تر بود! 



23

این طوری شد که هر دوشان روی زمین جلوی پای مزاحم 

مرموز ولو شدند.

مزاحـم کـه در تاریکـی دو متر بـه هوا پریده بـود، فریاد 

کشـید: »آییییییییی!« همین که روی زمین نشسـت، یک 

ُدِم بسـیار بلنـد و باریـک از زیر کت پشـمی چهارخانه اش 

بیرون زد و دوباره زیر لباسش رفت.

جانـور در حالی کـه از باال نگاهشـان می کرد گفت: »پس 

این طور، شما دو تا بزدل می خواین یواشکی من رو که دارم 

با شام آشغالی م حال می کنم غافلگیر کنین و بهم دستبرد 

بزنین؟ چه دفاعی دارین از خودتون، هان؟«

توتو که داشـت خودش را از زیر برادرش بیرون می کشید، 

گفـت: »خب، اوالً که این سـطل آشـغال تو نیسـت. ثانیًا، 

مـا تـازه از ایتالیـا اومده ایـم اینجـا، این هم جلـوی باغچه ی 

ماسـت و مـا خیلی بـه گربه های دیگـه ای کـه وارد قلمروی 
مـا می شـن روی خوش نشـون نمی دیم. مگه نه نقـره ای...

نقـره ای؟« برگشـت و بـرادرش را دیـد کـه بـا سـر رفتـه بود 




