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یک روز معمولی بود؛ مثل روزی که بستنی قیفی بچه ای ولو می شود 
کف خیابان یا پرنده ای وقتی دارد با خوش حالی به  سمت مدرسه اش 
پر می زند، کارخرابی می کند روی سر یک آدم اتوکشیده یا مثل 
روزی خیلی معمولی تر:وقتی ماشینی روی خط عابر پیاده قیییژژژ 
می زند روی ترمز و یک گربه ی ایرانی گم شده از جلوی ماشین 

می دود به آن طرف خیابان.
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یک روز کاماًل معمولی بود. فلوفی همان 
یک  از  یکهو  که  بود  پشمالویی  گربه ی 
که  غرب  شهرک  توی  ویالیی  خانه ی 
درش باز مانده بود، آمده بود بیرون و 
افراد همیشه در صحنه، دیگر  به گزارش 
و  بیرون  بود  زده  فلوفی  بود.  برنگشته 
تنها چیزی که از خانه شان یادش مانده 
بود، این بود که خانه شان ویالیی بوده 
و یک دِر سفید پیچ درپیچ داشته و توی 
خانه شان تنبل ترین گربه های دنیا زندگی 
تا  صبح  از  که  گربه هایی  می کرده اند؛ 



1617

شب توی نور آفتاب خمیازه می کشیده و نوتال می خورده اند با 
ماهی ساردین! گاهی هم برای اینکه خیلی لوس به نظر نیایند، 
چنگ زدن  با  را  پنجه هایشان  و  می شده  بلند 
تیز  یا مبل های طالیی  ابریشم  به فرش 
می کـرده اند و بقیه قـربان صدقه شان  

می رفته اند.    

 فلوفی از همچین خانه ای زده بود بیرون و اولین 
حرفی که توی پیاده روی جلوی خانه شنیده بود، 

این بود:
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این حرف را یک سگ پودل سفید که ژاکت قرمز پوشیده بود و 
با صاحبش برای پیاده روی آمده بود بیرون، به فلوفی زده بود و 
حسابی کفری اش کرده بود. بعد از همچین حرف بی ادبانه ای 
که هیچ جوره نمی شد ازش چشم پوشی کرد، یک موجود الغروی 
سبز، کمی پررنگ تر از آب دماغ، به فلوفی نزدیک شده بود و 
و  هارهارهار خندیده  و  بود  کنده  را  فلوفی  دم  مارک دار  پاپیون 
فرار کرده بود؛ موجود الغرویی که قیافه اش خیلی برای فلوفی 
آشنا بود. فلوفی وقتی توی باغچه ی گوشه ی خیابان از دیدن 

همچین قیافه ای حسابی باال آورد، تازه یادش آمد که آن موجود 
چه بوده. 
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او یک گربه ی خیابانی بود!

و  سوسیس  دزدِی  یعنی  خیابانی  گربه ی 
نان از سوپرمارکت.

ماهی  خریدن  به  قصد  بانک زدن  یعنی   
سفید. 

یعنی بیماری! 



هوپا، ناشر کتاب های 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


	یک

