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گربهی فراری
فاطمهس�ادات علیمی :یک روز بابا اجازه داد که بمانم خانهی مادربزرگ��م ،آنهم تنهایی .چند دقیقهی
بعد ،عمهی آخریام رفت زیرزمین .من در حیاط آنها بازی میکردم .همان لحظه ،عمه جیغ کش��ید .من،
مامانزهره ،عمهثریا و عمهبیتا هم جیغ کشیدیم .مامانزهره به مادر و پدرم زنگ زد و گفت« :بیایید گربهها را
بیرون کنیم! باشه؟» منظور مامانزهره این بود که گربه ،بچه زاییده؛ چهار تا! چهار تا بچهگربه که یکیشان زرد
بود ،یکی سیاه ،یکی قهوهای و یکی هم سفید سفید سفید .ما اما گربهها را بیرون نکردیم .مادرم رفت کارتن خرید و پدرم رفت تا
پنبه بخرد .بعد هم گربهها را در کارتن گذاشتیم .شب داشتیم شام میخوردیم که از پشت پشتی ،صدای میومیو آمد .نگو یکی
از بچهگربهها با مادرش حرفش شده بود و از کارتن فرار کرده بود .مامانزهره پا پیش گذاشت و بچهگربه را به دامن پر از مهر و
محبت مادرش برگرداند .قرار شد بچهگربه ،بچهگربهی خوبی باشد و البته مادرش هم متوجه تفاوت نسلها باشد .گذشت اون
دوره و زمونه که با کتک میشد بچهها رو رام کرد عزیز من!

یه عالمه گربهی خونگی
س�یدعلی میرمعزی :یکی بود ،یکی نبود؛ غیر از خدای مهربون ،هیچکی نبود .زیر گنبد کبود ،خانوم
مهربونی بود که گربهها را خیلی دوست داشت .در یک روز سرد زمستانی که برف هم میبارید ،این خانوم
ف مانده
همراه بچههایش برای برفبازی از خانه بیرون رفت .وسط بازی چشمش به گربهای افتاد که توی بر 
بود و حسابی سردش شده بود .او تصمیم گرفت برای گربه فکری بکند تا سردش نشود .فردای آن روز ،یک
جعبه گذاشت دم در خانهاش و داخل آن را گرمو نرم کرد .رویش هم نوشت« :النهی گربه .لطفا به کارتن دست نزنید .هوا
سرد هست .گناه دارند» .چند روز بعد ،زن مهربان دید که توی جعبه پر از گربه و بچهگربه است .خیلی خوشحال شد و به
بچههایش گفت« :حاال انگار یه عالمه گربهی خونگی داریم!»

خانهی گرم بچهگربهها
فاطمه اکبری :یک روز س��رد ،مامانگربه دنبال بچههایش میگشت .بعد چشمش به یک کارتن افتاد.
رفت توی آن و دید بچههایش آنجا هستند .آنها در کارتن غذا میخوردند و در جای گرمی استراحت
میکردند .مامانگربه گفت« :شما تا االن اینجا بودین پدرسوختهها؟ دو ساعته دارم دنبالتون میگردم!»
یکی از بچهگربهها جواب داد« :مامان! کاش این کارتن ،دوطبقه بود که یک طبقهاش را اجاره میدادیم به
موشها و بعد یواشکی میگرفتیم و میخوردیمشان!»

87
گربه یا پیشی؟!

محمدرضا شاهآبادی :یک روز سرد زمستانی که پشت پنجرهی خانهی خودمان بودم ،گربهی زیبایی را
دیدم که الی برفها کمین کرده بود تا گنجشک بیچارهای را دولپی بخورد و دلی از عزا دربیاورد اما همین
که گربه خواست بپرد و گنجشک را بگیرد ،پایش لیز خورد .من که حتی از سگ هم نمیترسم ،تندی به
کوچه رفتم و آن گربه را آوردم در حیاط آپارتمان خودمان .در حیاط یک کارتن بود .با چاقو آن را سوراخ
کردم؛ جوری که گربه بتواند برود داخل آن و اقال از س��وز سرما در امان باشد .چند س��اعت بعد هم پدرم آمد و زنگ زد به
دامپزشکی تا دکترهای آنجا بیایند و پای گربه را خوب کنند .بچهی یکی از همسایهها به این گربه ،میگفت «پیشی» که
من به او تذکر دادم پیشی به بچهگربه میگویند ،نه این گربهی خرسگنده!

عطسهی گربه
محمدمهدی معصومی :یکی از روزهای ماه آذر بود و نزدیک ش��ب یلدا .گربهای داش��ت در کوچه راه
میرفت و مدام عطسه میکرد .آن روز دمای هوا زیر صفر بود و گربه خیلی سردش شده بود و نمیدانست
چه کار باید بکند و چه خاکی توی سرش بریزد .تا اینکه دو تا پسربچه آمدند که اسم یکیشان امیر بود و
آن یکی محمدمهدی .امیر به خانه رفت و محمدمهدی پیش گربه ماند .چند دقیقه بعد ،امیر یک جعبه و
یک چاقو و مادرش را آورد و گربه را در جعبه گذاشت .محمدمهدی گفت« :داری چه کار میکنی؟» امیر گفت« :میخواهم
برای این گربه ،خانه بسازم» و بعد به مادرش گفت یک سوراخ خیلی بزرگ روی جعبه درست کند تا گربه خفه نشود و
وقتی هم که خواست وارد خانهاش بشود یا از خانهاش خارج شود ،اذیت نشود.

مریمکوچولو و پیشی ناز
ریحانه فالحی :آخرای پاییز بود .یک گربه بود که خیلی سردش شده بود .هیچ النهای پیدا نمیکرد و نزدیک
بود یخ بزند .کمی جلوتر رفت و رسید به یک النه که جنس آن از کارتن بود .آن النه را یک دختر کوچک درست
کرده بود .اسم آن دختر مریم بود .مریم خیلی مهربان بود .در سوزش سرما کار خوبی کرده بود و برای حیوانات،
النه درست کرده بود و به فکر آنها بود .آن النه ،تازهساز بود .پس گربه باید آن را گرم و جمعوجور میکرد و
کال همهی کارهای النهی خودش را خودش میکرد .خود گربه هم بدش نمیآمد که در آینده ،به یک گربهی مستقل و موفق
تبدیل شود ،نه از این پیشیهای لوس و ننر .ایییییش!

