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ای بود خاکستری رنگ؛ با یالی روزی روزگاری گربه

هایی به رنگ نقره و البته با موهایی به سفید و پنجه

  ی موی زنان شرقی بلند.قاعده

در خوردنِ هر گونه خوراک به جدّ قناعت داشت. کم 

آشامید و در تحرّک هم دو چندان از خورد و کم میمی

ای بود را گربه، زیورزیدها کاستی و تنبلی میسایر گربه

خیالباف و اندیشمند؛ پس فرصتی برای شیطنت و 

کرد و نه نه مگس پَرانی می ماند.بازیگوشی برایش نمی

غذایش سرِ ساعتی مخصوص فراهم  در پیِ شکار بود.

 شد و خیالش از بابت خواب و خوراک آسوده بود.می
بود و در چهره نیز بسانِ نامش هیچ نام این گربه زیبا 

از زیبایی کم نداشت. چشمانی درشت به رنگ عسل و 
 ای ظریف و کشیده همچون روبَهان داشت.پوزه

در  ثر بود.ؤصدایش قوی و لحن میو کردنش بس م
نقص و سیرتی بسیار عجیب و مجموع صورتش بی

 آور داشت.شگفت

ها کم گربهاندازه فکور بود. بر خالف طبیعت زیبا بی

خوابید و در بیداری به اندیشه ورزیدن اصرار داشت. می

پنجه به زیر  ی خوش سیما معموالًاین ماده گربه



 

 گربه فیلسوف من

ای در اندیشه و ها را تنگپلکو  کرداش قالب میپوزه

دمِ  ،در این احواالت رفت.بسیار عمیق فرومی

آهی  یچرخاند و گاهاش را به چپ و راست میابریشمی

 داد.سانانش سرمیهمبه سیاق 

له که أدو مس در دو مقوله بسیار فکور بود. معموالً

کرد و هر بار پاسخی جدید برای ذهنش را درگیر می

یافت: اول آنکه اینهمه جستجوگری در معماهایش می

ها از چه بابت است؟ و دوم آنکه اینهمه اطمینان انسان

 به آمدنِ فردا در آدمِ دوپا از کجا آمده است؟

اما ابداً به هیچ چیز در  نگر بود،ای آیندهزیبا گربه

ی فرار بود؛ به ش مطمئن نبود! همیشه آمادهازندگی

همین سبب خوراکش را محدود کرده بود تا همواره 

اش حاال از چه بابت فرار را در زندگی سبک بماند.

 اینجانب ناآگاهم. ،دانستضرورت می

آرام  شد.نمیاز طرفی هم این گربه هرگز هراسان 

نه از شنیدن صدای . بود و آماده و مطمئن به خویش

شد و نه حتی از دیدن آن ی سگی مضطرب میزوزه

نه از گرسنه ماندن وهمی داشت و نه از محبوس  سگ.

ها را شدن در تنگنایی. خالصه از وقایعی که سایر گربه

 ابداً بیمی نداشت. ،کندزده میوحشت

 


