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که مسیر من  کنار دِر باغ، زیر نور خورشـــید  در خیابان ما، درســـت روی دیواِر 
گربه ی سفید پیری زندگی می کرد. به مدرسه هم از آن جا می گذشت، 

نمی دانم چقدر آن جا منتظر ماندم تا باألخره توانســتم ســرش را نوازش 
کردنش، دســتم بــوی ماهی  کــه هر بــار پــس از نــوازش  کنــم. فقــط می دانــم 
می گرفــت و ایــن حس بدی به من می داد، چون بوی ماهی همیشــه مرا یاد 

روزهای جمعه می انداخت. 
کنم.  جمعه هــا بایــد آن قــدر جلــِو بشــقاب می نشســتم تا غذایــم را تمــام 
گاهی ماهی ســاردیِن  که حالــم را به  هم می زد و  گاهــی لوزی ماهی۱ داشــتیم 

گوجه فرنگِی به رنِگ خون. غوطه ور در سس 
گربه ی پیر در راه مدرســه خــودش را برای مــن لوس می کرد  البتــه وقتــی 
که تابســتان بود و باران نمی بارید، هر روز صبح  این را نمی دانســت. از آن جا 

سر راهم سبز می شد. 
کــه این  پوســت صورتــش، میــان چشــم وگوش، آن قــدر نــازک شــده بود 
برهنگــی خیلی به  چشــم می آمد و این به نظر من بســیار عجیب وغریب بود. 
که  کثیِف صورتی رنگی را در خــواب می دیدم  َگــر و  گربه های  بیشــتر وقت هــا، 

در شهر سرگردان بودند.

1

۱. نوعی  ماهی از شاخه ی طنابداران و از تیره ی پهن ماهیان.
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پس همیشه دیر به مدرسه می رسیدم و به تنبلی متهم می شدم.
گربه مقصر  کــه  حتــی وقتی قســم هم می خوردم، هیچ کــس باور نمی کرد 

اصلی دیر رسیدن من به مدرسه است. 
پدرم با چشمانی خشم آلود می گفت: »تو فقط تنبلی می کنی.«

معلم مدرسه مان، آقای هانکه۱ هم می گفت: »تو فقط تنبلی می کنی.« و 
با عصبانیت می گفت: »خیره سر.«

بله، دوست داشتم خیره سر باشم؛ خیلی هم زیاد.
کــه قوقولی قوقــو می کردند و  غ هایی بودند  دخترهــای خیره ســر مثــل مر

این خیلی عجیب بود.
کاملی داشــتم  البتــه من هــم بچه ی عجیبی بــودم و برای خودم دنیای 
که  کــه در خیابــان رو به رویــم قرار داشــت؛ بــا چاله هــای رنگارنِگ پــر از بنزین 
ج؛ بــا تیله هــا و آبنبات های  می درخشــید؛ بــا حلزون هــای قرمــز، برهنــه و َلــِز
کلمره های۲  گل های مینــا و  کج وکوله؛ بــا  تمشــکی؛ بــا میخ های زنــگ زده ی 
کــه درســت مثــل مــن جــاودان گربــه ی ســفیدرنگ پیــر   روی آن هــا و ایــن 

بود. 
جاودانگی از آِن ما بود.

گرمای ســوزان  گربه در  که من و  و نقطه ی آغاز این جاودانگی زمانی بود 
گرفتــه بودم  کــه صبح در مدرســه یاد  کلماتی را  کنــار هــم بودیــم و مــن  ظهــر 
گربه ی خیره ســری هســتی و من هم دختری  برایش آرام زمزمه می کردم: »تو 

خیره سر، و انگار هر دو جادو شده ایم و هفتادوهفت جان داریم.«
کســی حرفمان را بــاور می کند؟ اصاًل  گربــه می گفــت: »هفت جان. اما چه 
1. Hanke
گل وگیــاه جنگلی زندگی می کنــد و در اروپا، جنوب غربی آســیا و شــمال غربی  آفریقا  که میان  کــرم تنبــل: خزنــده ای اســت   .۲

یافت می شود.
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نمی شــود تــا هفتادوهفــت شــمرد. وقتی تا بیســت می شــماری انــگار تا یک 
میلیون شمرده ای.«

گفتم: »حق با توست.« و از رقم های بزرگی که در ذهن داشتم وحشت زده 
گربه پرسیدم: »می دانی اعداد و ارقام چگونه به ذهن ما می آید؟« شدم. از 

گفت: »این به تعداد  کرد و  کمی فکر  با زبان زبرش دســتم را لیســید، بعد 
موش های خورده شده بستگی دارد.«

گفتم: »قسم می خورم هنوز حتی یک موش هم نخورده ام!«
که می خواست با یک جهش از روی دیوار بپرد و خود را پشت سطل  گربه 

کند، جواب داد: »تو از تِه دل قسم می خوری.« زباله ی خیابان پنهان 
جاودانگی بسیار عمیق بود... و آرام.

کنم. گربه تقسیم  به خصوص وقتی نمی توانستم آن را با 
که والدمار بوک۱ با  ِگردی بود  که به کار می آمــد، اره ی  این جــا تنها چیزی 

آْن سکوت بعدازظهر را می شکست.
صدای غرش اره ی گرد بر بام های شهر به گوش می رسید و من با شنیدن 

صدای هر ُبرش، حس می کردم تکه ای از جاودانگی از آسمان فرو می ریزد.
کــره  کــرد و مــادرم از پنجــره برایــم یــک ســاندویچ  بعــد خورشــید غــروب 

انداخت و فریاد زد: »فقط نیم ساعت دیگر می توانی بیرون بمانی!«
کم کــم چراغ هــای خیابــان روشــن شــد. مــن هــم بــه تیــر چراغ بــرق تکیه 
گوش  داده بــودم، ســاندویچم را می خــوردم و بــه صدای ویزویز جریــان برق 

می کردم.
کابل هــای خیابــان جریــان پیــدا  از خــودم می پرســیدم بــرق چگونــه در 

گربه ای نبود تا بتواند به این سؤال جواب بدهد. می کند؟ اما دیگر 

1. Waldemar Buck
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پــدر هــم ایــن را برایــم توضیح نــداده بود. فقــط می گفت: »این ســؤال ها 
کــردن یــاد بگیری.« امــا چطور  بــه  هیــچ دردی نمی خــورد، تــو باید حســاب 
می توانستم حساب یاد بگیرم وقتی نمی توانستم حتی چند موش بخورم؟

کش  پدرم برای این پرســش هم پاســخی نداشت، درعوض نگاه خشمنا
را نثارم می کرد و مرا خیره سر می خواند.

مدتــی طوالنــی به همان شــکل به تیر چراغ بــرق تکیه دادم و بــه فکر فرو 
گربه ی ســفید هــم موش هــا را یکی یکی می خــورد و داناتر  رفتــم، درحالی کــه 

می شد.
بعــد بایــد بــه خانــه برمی گشــتم و پــس از حمــام و شــانه زدن موهایم به 

رختخواب می رفتم.
»شب  به خیر، دخترم. خواب های خوش ببینی.«

»شب به خیر مامان.«
که در شــهر ســرگردان  گربه هــای برهنه ای را می دیدم  امــا مــن در خــواب 

بودند، و می دانستم شب های خوبی را پشت سر نگذاشته  بودیم.




