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برای ناخدا یوآن و ناخدا  آدام
بهترین دزدان دریایی که می شود همکارشان شد. 
البته نه خزنده ی دریایی هستند، نه حلزون دریایی، 

نه حتی ستاره ی دریایی.



فصل اولفصل اول

»طوطی ام کجاست؟

»
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روز اول دوره ی جدید مدرسه ی ناخدا ریش آتشی 
بود و تامی دوباره دیرش شده بود.

از تــوی اتاقــش داد زد: »مامــان، مک بکــی رو 
ندیدی؟«

مامــان همان طــور کــه روی پله ها ایســتاده بود، 
جواب داد: »راســتش دیروز قبل از اینکه برگردیم 
خونه، گذاشتمش توی چمدون، پس توی هتل جا 

نذاشتیمش.«
تامی ُغرُغر کرد: »توی چمدون؟ آخه کی طوطی 

رو می ذاره توی چمدون؟«
بلند شد و ایستاد.

»وایســا ببینــم. مــن کــه هنــوز چمدونــم رو       
نکردم.«

دوید سمت اتاقش.
تق وتوق کنــان چمدان گنده اش را ســروتَه کرد، 
همان چمدانی که یک برچسب گنده ی جمجمه با 

دو تا استخواِن ضربدری رویش بود.
یک دفعه چمدان باز شد.

تامی فریاد زد:  » «
جوراب زردی کش آمد. تامی داد زد: »مک بکی! 

رفتی توی جوراب؟«

دو تا استخوان ضربدری رویش بود.
دفعه چمدان باز شد.

تامی فریاد زد:  » «
جوراب زردی کش آمد. تامی داد زد: »مکبکی! 

رفتی توی جوراب؟«
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» بهم بگوناخدامکبکی.« 



تامی فریاد زد:
» « 

و جــوراب را برگردانــد و طوطــی همان طــور کــه 
خواب و بیدار بود، از توی جوراب افتاد بیرون.

»ای فغان! خیلی ممنون! داشتم 

رؤیای خوبی می دیدم واسه خودم.«
تامی طوطِی گیج و کج وکوله را بلند کرد و پوستر 
ناخدا ریش آتشی را که درست باالی تختش نصب 
شــده بود، بهــش نشــان داد. »می دونی چه بالیی 
ســرمون می آره اگه به موقع خودمون رو به کشتی 

صدِف پوســیده نرســونیم؟ باید قبل از ســاعت ۹ 
برسیم مدرسه!«

مک بکــی ُقُلپــی آب دهانــش را قــورت داد، یک 
ُقُلِپ طوطی ای!

فریاد زد: »تخته، دریا، کوســه ها، اصاًل 
خوب نیست.« 

تامــی تکرار کــرد: »نه، اصاًل خوب نیســت، پس 
بزن بریم.«

تامی به ســرعت کیفش را برداشت و همان طور 
کــه از روی پله هــا به ســمت آشــپزخانه می دویــد، 

دستمال گردنش را بست.  
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بابا گفت: »  
صبحانه حاضره.«

تامی ُغرُغر کرد: »وقت ندارم. داره دیرم می شه.«
بابا همان طور که جعبه ی جذابی را تکان می داد، 

گفت: »دزد دریایِی ُپفی داریم.«

وای!  ُپفــی؟  دریایــِی  »دزدهــای  گفــت:  تامــی 
هوووووووممممــم... خیلی خوشــمزه  اســت! فکر 

کنم بتونم یکی دو دقیقه وقت بذارم.« نشست.
عاشق دزد دریایِی ُپفی بود.



بابا غالت را ریخت توی کاسه. 
مامان هــم به مک بکی چیپِس موز داد که خیلی 

دوست داشت.
تامی دزد دریایی های ُپفی را ریخت توی دهانش، 

تندوتند، تا جایی که دهانش جا داشت.
مامان هشدار داد: »مراقب باش، نمی خوای که 

بپره توی گلوت.«
تامــی بــا بیشــترین ســرعت ممکن غذایــش را 
خــورد و از روی صندلی پریــد پایین و گفت: »بدو 

مک بکی، پا شو! از جات تکون بخور!«
طوطی ُغرُغر کرد: »خوشــمزه  است!« و نوکش 

را تا جایی که می شد، ُپر از چیپِس موز کرد.

تامــی گفت: »مامــان، بابا، خداحافــظ.« و آماده 
کنار در ایستاد.

مامــان بــا نگرانــی گفــت: »خداحافــظ عزیزدلم، 
بدجنــس و ســگ های  مراقــب موجــودات رذل 

دریای شور باش.«

ر از چیپسُر از چیپسشد، پر از چیپسُر از چیپسُشد، ُپر از چیپسشد، پر از چیپسشد، پر از چیپسُر از چیپسُر از چیپِس موز کرد. را تا جایی که می

تامــی گفت: »مامــان، بابا، خداحافــظ.« و آماده 
کنار در ایستاد.

مامــان بــا نگرانــی گفــت: »خداحافــظ عزیزدلم، 
بدجنــس و ســگهای  مراقــب موجــودات رذل 

» خوشمزه 

است! «
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بابا گفت: »و سعی کن
را درست و خوب بگی.«

تامی از در پرید بیرون و دوید توی خیابان خیس 
و مک بکــی هــم دنبالــش پــرواز کــرد و خرده هــای 
چیپِس موز هم همان طور از منقارش پرت می شد 

این َور و آن َور.
عقربــه ی کوچک ســاعت برج روی عــدد ۹ بود. 

هیچ جور نمی شد سر وقت به مدرسه رسید.
تامی ســریع دوید و از پله ها پایین رفت و محکم 

خورد به آقای اسپراِت ماهی فروش.
آقــای اســپرات خندیــد و گفــت: »مراقب باش 

تامی، پسرجان، اون جوری که خوردی به من، یک 
ماهی گنده از دستم ُسر خورد و افتاد.«

یک دفعه فکری به سر تامی زد.
تامی زیر لب گفت: »اسکیت هات رو پات کن.«

توی یک چشم  بر  هم  زدن تامی که دو تا ماهی لیز 
و بــزرگ را بــا نخ به کفش هایش بســته بــود، روی 

سنگ فرِش خیس ُسر خورد و جلو رفت.

»
 

 «

تامی خندید و همان طور که باال و پایین می پرید 
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و مارپیچــی جلــو می رفت و داد مــی زد که مردم از 
جلوی راهش کنار بروند، با عجله به سمت لنگرگاه 

می رفت.



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


