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آقای گربه تازه از ش��غل آشغال گردی اس��تعفا داده بود. 
م��دام توی خانه راه می رفت و می ُغر می ُغر می کرد. خانم 
گربه حسابی کالفه ش��ده بود. فریاد زد: »خسته شدم، تا 

کی می خوای توی خانه بشینی و من رو حرص بدی؟ 
باید دوباره بری س��ر کار، زود باش کاری بکن، 

داری پیر می شی.« 
آق��ای گرب��ه گف��ت: »نه ن��ه! دیگه 

به هیچ وجه حاضر نیس��تم 
آش��غال گرد  گرب��ه ی  یه 

 من با این دم چه کار کنم؟!
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باشم. باید یه شغل عالی پیدا کنم.« 
او مشغول خواندن آگهی های روزنامه بود که آگهی استخدام 
رئیس اداره را دید، تصمیم گرفت رئیس اداره ش��ود. فکر کرد 
باید مثل یک رئیس کت و شلوار بپوشد. رفت و یک دست کت 
و ش��لوار خرید، بعد جلوی آینه ایس��تاد و آن را تنش کرد. اول 
کمی به راست چرخید و بعد به چپ. لبخندی زد و گفت: »وای 

چه آقا شدم، یه رئیس واقعی!« 
چپ و راست می شد و سبیلش را تاب می داد که یک دفعه 
ش��لوارش پاره ش��د و دم درازش بیرون افت��اد. آقای گربه از 
گربه ی توی آینه خجالت کش��ید، دس��تش را پشتش گرفت 
و دوی��د طرف اتاق خواب. فقط یک س��اعت وقت داش��ت تا 
خودش را به اداره برساند، اما وقتی که باید سوار ماشینش توی 
اتوبان می رفت تا به اداره برسد، روی تخت خوابش نشسته بود 
و شلوار پاره اش را برانداز می کرد. فکر کرد: رئیس با شلوار پاره 

که نمی شه، این جوری برم اداره همه به من می خندن.

س��عی کرد درز ش��لوار را کوک بزند. وقتی دوباره آن را 
پوشید، صدای خنده داری شنید و باز دمش روی زمین افتاد. 
آقای گربه خیلی عصبانی شده بود. نوک دمش را گاز گرفت 
و همین که دندانش توی دمش فرو رفت، جیغ بلندی کشید 
و محکم به زمین خورد. فکر کرد: باید شلوار گربه ها پاچه  ای 
اضافی داشته باشد، این جوری دمش معلوم نمی شود. از تصور 
پاچه ی ش��لواری که پشت سرش کش��یده می شد، خنده اش 
گرف��ت و با خودش گف��ت: »آن وقت باید به دمم کفش هم 

بپوشونم، اما هیچ کفش سه لنگه ای پیدا نمی شه.« 
آق��ای گربه فکر کرد و فکر کرد. او تصمیم گرفت دمش 
را همراه یکی از پاهایش داخل یک پاچه کند. وقتی شلوار را 
پوشید دید یک پایش کلفت تر از پای دیگرش شده و پایین 
دم��ش از پاچه بیرون زده. ب��ا خودش گفت: »این جوری هم 

نشد، باید کار دیگه ای بکنم.« 
آن قدر راه رفت و فکر کرد تا باالخره دستانش را به هم 
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کوبید و گفت: »آخ جان، فهمیدم!« 
 دمش را لوله کرد و با چسب چسباند، ولی همین که چند 
قدم راه رفت، چس��ب دمش کنده ش��د و دوباره شلوارش 
ش��کافت. دس��تش را زیر چانه اش گذاش��ت: »این جوری 

نمی شه، بهتره از همسایه ها کمک بخوام.« 
دوید ط��رِف دِر آپارتمان و زنگ هم��ه ی خانه ها را زد، 

همسایه ها توی حیاط جمع شدند. 
موش��ی گفت: »می تونی دمت را ب��ذاری الی تله موش، 

اون وقت دمت کنده می شه و می تونی شلوار رو بپوشی.« 
آقای گربه دمش را در دس��تش فشار داد: »نه، تله موش 

نه، خیلی درد داره.« 
عنکبوت گف��ت: »من برات یه طناب درس��ت می کنم، 

می تونی دمت رو گلوله کنی باهاش ببندی.«
آقای گربه گفت: »این بهتر از تله موشه.« 

عنکبوت ش��روع به بافتن طناب کرد، وقتی بافته شد، آقای 

گربه دمش را لوله کرد و با تار عنکبوت محکم بس��ت، اما تار 
عنکب��وت خیلی ن��ازک بود و تا آمد ش��لوارش را پایش کند، 
طناب پاره شد و دوباره دمش آویزان شد. آقای گربه دودستی 

به سرش کوبید: »حاال چه کار کنم، این یکی هم نشد.«
خانم مرغه گفت: »فهمیدم، باید دمت رو صاف پش��ت 

کمرت باال نگه داری.«
آقای گربه فوری دمش را باال گرفت و کت و ش��لوارش 
را پوشید. خانم مرغه عینکش را روی چشمش جابه جا کرد، 
دور گرب��ه چرخید و گفت: »نچ نچ! ح��اال مثل پیرمردهای 
قوزی شدی. کس��ی از آقای رئیس قوزی حساب نمی بره . 

گربه دمش را پایین انداخت و گفت: »چه کار کنم؟«
خرگوش گفت: »من یه فکر خوب دارم.« 

ش��لوار گربه را گرفت، با دندان های تیزش جوید و س��وراخی 
دایره ای پش��ت آن درس��ت کرد. بعد، شلوار را به او داد و گفت: 
»حاال دمت از این سوراخ بیرون می آد و شلوارت رو پاره نمی کنه.«
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آقای گربه گفت: »هیچ کس آقای رئیس دم دار رو قبول نداره.«
دمش را نگاه کرد و آه کش��ید: »یعنی هیچ جوری نمی ش��ه 
رئیس شد، یه رئیس درست و حسابی؟ االن اداره باز می شه و 
من هنوز نتونستم دمم رو قایم کنم. با این دم هیچ کاری نمی تونم 

بکنم. شاید حق با موشیه، باید دمم رو بذارم الی تله موش.« 
از فک��ر دردی که باید تحمل کند بلند  بلند میومیو کرد. 
موش��ی روی پله نشست و گفت: »حتماً که نباید رئیس 

بشی، کارهای دیگه ای می تونی بکنی.«
آقای گربه گفت: »ولی با این دم هیچ کاری نمی شه کرد.« 
خانم گربه دستی به چانه اش کشید: »بذار ببینم با این دم 
چه کار می شه کرد؟ آهان، یه فکر عالی، ما باید به روزنامه 

آگهی بدیم.« 
آقای گربه گوش هایش را سیخ کرد: »آگهی؟!«

خانم گربه گفت: »بله.« 
دوید طرف خانه. چند دقیقه بعد، یک کاغذ جلوی آقای 
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گربه گذاشت، روی کاغذ نوشته بود:

بهترین دم دنیا منتظر شماست، کارهایتان را به ما بسپارید. 
هرکاری که بشود با دم گربه انجام داد ما برایتان انجام 

می دهیم.

آدرس: خیابان همه چیز خواران، بن بست حیوانات اهلی، 
ساختمان ُدم ُجنبان

شماره ی تماس: اول یک صفر، بعد نصف دو، یک چهارم 
هشت، یک هشتم شونزده

آقای گربه گفت: »یعنی این جواب می ده؟«
همس��ایه ها همگی با هم سرش��ان را باال و پایین بردند و 

فریاد زدند: »بله، جواب می ده.« 
فردا صبح، خبر آگهی بهترین دم دنیا توی ش��هر پیچید. 
هرکس روزنامه را می خواند، می گفت: »کار برای بهترین دم 

دنیا؟! جالبه، خیلی جالبه!« 
عصر همان روز، اولین تلفن دعوت به کار به آقای گربه 

زده شد.
- الو، منزل بهترین دم دنیا؟

- بله!
- چرا سر جات نشستی، به سرعت موشک، نه به سرعِت 
دررفت��ن کِش تنبان، خودت را به ما برس��ان یا نه دمت را 

به ما برسان، برای ما جناب دم مهم است، نه صاحب آن.



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب راحت تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درختی قطع نمیشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


