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داستان گربه چاق و گربه الغر
ــه  ــک گرب ــز ی ــود و ج ــا ب ــرزن تنه ــرد. پی ــی می ک ــهری زندگ ــت در ش ــر و تنگ دس ــی فقی ــم پیرزن ــای قدی ــود. در زمان ه ــی نب ــود یک ــی ب یک
الغــر و اســتخوانی همدمــی نداشــت. او بــا آن کــه در فقــر و تنگ دســتی زندگــی می کــرد، امــا بــه تکــه ای نــان خشــک و کــوزه ای آب ســرد 
ــرف  ــه اش ح ــا گرب ــی ب ــب ها در تنهای ــرزن ش ــد.  پی ــادگی می گذران ــه س ــی را ب ــرد و زندگ ــش می ک ــت بخش ــه داش ــر چ ــود؛ ه ــی ب راض
مــی زد و غــذای اندکــش را بــا گربــه قســمت می کــرد. امــا گربــه از زندگــی در فقــر ناراحــت بــود. تــا اینکــه روزی از روزهــا گربــه ای چــاق 
و چلــه گربــه الغــر پیــرزن را دیــد و بــا او دوســت شــد. گربــه چــاق و چلــه وقتــی فهمیــد کــه دوســتش در خانــه پیرزنــی فقیــر زندگــی 
می کنــد، دلــش بــه رحــم آمــد و گفــت: »چــرا آن پیــرزن بدبخــت را رهــا نمی کنــی و بــا مــن بــه مهمانــی پادشــاه نمی آیــی؟« گربــه الغــر 
گفــت: »مگــر آن جــا چگونــه جایــی اســت؟« گربــه چــاق گفــت: »آن جــا هــر گونــه غــذای لذیــذی کــه بخواهــی وجــود دارد. مــن هــم از 
همــان غذاهــا خــورده ام کــه چــاق شــده ام« گربــه پیــرزن مشــتاقانه ایــن پیشــنهاد را پذیرفــت و بــا گربــه چــاق بــه مهمانــی رفــت. او 
ــد  ــوردن دیدن ــال خ ــاه او را در ح ــان ش ــه غالم ــی ک ــورد. وقت ــذا خ ــداری غ ــاند و مق ــاه رس ــر ش ــپزخانه قص ــه آش ــود را ب ــرس خ ــدون ت ب
بــه ســراغش آمدنــد و بــه قــول معــروف، تــا می خــورد کتکــش زدنــد. گربــه بیچــاره لقمــه ای را کــه در دهــان داشــت رهــا کــرد، دو پــا 
داشــت، دو پــای دیگــر هــم قــرض کــرد و گریخــت؛ ولــی غالمــان شــاه او را رهــا نکردنــد و تیــری بــه پایــش زدنــد. تیــر پــای گربــه را زخمــی 
کــرد. گربــه همچنــان بــا پــای خونــی فــرار مــی کــرد. آن قــدر دویــد تــا بــه خانــه پیــرزن رســید و بــه آن جــا پنــاه بــرد. گربــه بــا خــود فکــر 

کــرد: »مــن بــه جــای آن کــه چــاق شــوم چــالق شــدم!«

دربوستانسعدیاینحکایتاینگونهآمدهاست:

یکی گربه در خانه      زال بود
که برگشته ایام و بدحال بود

دوان شد به مهمان سرای امیر
غالمان سلطان زدندش به تیر

چکان خونش از استخوان، می دوید
همی گفت و از هول جان می دوید

اگر جستم از دست این تیرزن
من و موش و ویرانه پیرزن

نیرزد عسل، جان من، زخم نیش
قناعت نکوتر به دوشاب خویش

خداوند از آن بنده خرسند نیست
که راضی به قسم خداوند نیست
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