
خوب هم بهم یادآوری شد و هم  ،های قشنگ و کارساز زبان چون قند فارسیالمثلروزی که یک سری از ضرب

که  تِریناکادانِ او، جربد!( و دگر دوستِ فیزیکت )دوستی که فیزیک می کوثرهی ر  جا افتاد روزی بود که به هم

غرافیایِ یِ جگشاد نقش بسته در میانهوشاد و گل ای، درهمور-ایلکیرفتیم به روی برایِ ساعتی پیادهژرمن بود( 

هنگ کرده بود و در مجموع با دوپوندی که برای آب معدنی و پنج پوندی آگاه همیِ بریتانیا. سفر را دانشجزیره

 رفت و برگشت. شش پوند تمام شد؛-کافیِ بعدازظهرمان شد بیست و پنچکه پول 

 بگیریم و بریم باال. همون اول به دو دسته تقسیم شدیم ...های یک طرف دره رو هدف این بود که تپه

 دوسگ

 دو عنوان این نوشته است که کمی سُر خورده و اومده پائین()چه اشکالی دارد که عنوان کمی پائین بیاید؟ بله سگ

ر تندروها ید فقط مسبه هر حال به دو دسته تقسیم شدیم: تندرو و کندرو. در واقع هر دو با یک سرعت راه میرفتن

ش ها فوق حاال اونباشد. که موضوع این داستان ک می ی کندرو چیزی رو از دست دادآن روز دستهتر بود. طوالنی

ا ن. بیاین نتیجه بگیریم که تنبلی همیشه هم چیز خوبی نیست. آدم ممکنه چیزائی رو در ش رو بشنوا ن یا بخونتعریف

 اثر تنبلی از دست بده به هر حال. 

یِ چندین اندازهه بروی تپه —. از زیبائی تپه هرچه بگویم کم گفتمایلکلییِ هایِ درهن کوتاه، رسیدیم روی تپهسخ

 هایِ رنگ و وارنگ بود و از اون باال کلِ دره در آغوشِچهبلند و درخت هایِ کوتاه وعلف و سبزهزمین فوتبال 

 چشمان ما. 

چه نبود و به آن شانیِ گوسفندایِ دنیا خیالریدند عبور کردیم. همانند بقیهچی گوسفند که میاگلهرویِ تپه از کنار 

تر بود. در این میان اما گوسفندی تصمیم گرفت دیگر طرفهای خوشمزه و سبز یک وجب آنکردند علففکر می

ای که یلهر پم حس کرده بود بیش از حد دگوسفند نباشد. خسته شده بود شاید یا سیری زده بود زیرِ دلش. شاید

دورش تنیده بود مانده و بایستی راه فراری جوید. بنابراین همین که چشم سگ گله را دور دید، سرخوشانه انگار که 

ت، به هر تر سگ گله داشدیوانه شده باشد پا به فرار گذاشت )شاید هم خصومتی دیرینه با چوپان یا به احتمال قوی

 حمداهلل!(. ستیم بهر گوسپندی چندان مطلعی نیحال از افکا

یِ واقعی در تصور نیاورید. فقط اسم ش سگ گله بود. سگی بود پاکوتاه که از زیر لطفن از سگ گله یک سگ گله

یه رفت. افتضاح بود )توصمانند اردک راه می شد، با کمری باریک و دراز کهیِ گوسفندان به راحتی ر د میسینه



دولت بریتانیا فاکتورهایِ مشخصی برای سگ گله بودن تجویز کند، هر سگی  ،همانند قوانین دیگر کشوری ،کنممی

 ها دانند!(. البته صالح مملکت خویشه ملکه شود؟شود، میکه سگ گله نمی

کردن سگ همانا. درآمده بود که همین االن گوسفند ز پیله در رفته همانا، قُمپُز درباری، دویدن گوسفند تازه ا

دو دو زدن. ولی مگر با آن پاهای کوتاه و آن طرزِ سگگردانم. شروع کرد به سگش برمیا خاطی را به محل چرای

 توانست به گوسفند برسد. واقعن محال بود. می اردکی زدن

—هی سگیِ قابل توجو با فاصله—نگریست، گوسفندگرِ پیاده رو ایستاده بود و صحنه را میحاال جمعیت گردش

دو زدن بیرون آمده بود و چون دیدی که در اثر سگپسر بایستی زبان سگ رو میاز وسط جمعیت گذشت. وای 

دترکیبی در کل موجود ب. پا بشهرسید. هر آن ممکن بود زبانش زیر پاش بیفته و کلهپاهاش کوتاه بود به زمین می

نوشت: میو پیشونیش نکم روز ازل رداد یا دستتاهی زبانی کوتاه میآن کوبه سگی به بود، به نظرم خدا بایستی 

 (. ملکه الیزابت دوم، تحت حمایت مور-ایلکیسگ گله، 

ازگاری نداشت سندِ فراری که سرِ ام در نوسان بود. گوسپشقیقه زبانش مثل سگ بیرون آمده بود بین دو المثلضرب

باره ه یکو جمعیت بگاهِ با شیبِ خیلی تند )نزدیک به قائم( پائین رفت و از نظر سگ با همان سرعت از یک پرت

گاه یِ پرتگویان به سمت لبه "آه خدای من"ناپدید شد. جمعیت )که بیش از نصف آن دانشجویان چینی بود( 

 شد.داشت جدی می قضیهظاهرن —شدسپار ره

شدم اما چون در این مملکت به گاه. داشتم از خنده روده بر مییِ پرتسگ اما به ناگهان توقف کرد، درست لبه

کرد چنین حیوانات بخصوص سگها نبایستی خندید تحمل کردم و قهقه نزدم. بیچاره سگه در خواب هم تصور نمی

یت که جلوی جمعروز تلخی در انتظارش باشد. ناراضی از زمین و زمان تُفی به سرنوشت شوم خود کرد و برای آن

در کل  ام وتر از این را با موفقیت انجام دادههای خطرناکترسم و قبلن مئموریتخودی نشان بدهد که مثلن من نمی

 شد. ه کم نیاورده باشد شیرجه زد و در آن از نظرها گمکبرای آن

یِ ماجرا بر ما دیدم و نه گوسفند را. منتظر ماندیم بلکه بقیهقدر تند بود که متئسفانه نه سگ را میگاه آنشیب پرت

 آشکار شود. و شد. 

که مثلِ  انگار—زنانلهبا وضعیت اسفناکی له—تردست از پا کوتاه—یِ پاکوتاهدهربع ساعت بعد سگِ مادرمر

ش تر از آن بود که راه برگشتی یادا ش اسفناکباال آمد. البته نه از راهی که رفته بود. وضع—سگ زده باشندش



واقعن  بود.دهکررا به واقعیت بدل شناسدمینضربالمثل شیرین سگ صاحبش را  او حتا با هنرمندیِ تمام مانده باشد.

تر دنبال آقای چوپان شناخت. از شما چه پنهان دلم برایش سوخت. گردن از مو باریکآقای چوپان را نمی

 البته خود چوپان هم انتظاری) توجیه کندیِ خویش را هایی سرهم کرده که کار نکردهگشت. معلوم بود بهانهمی

ر و حتا گچنان که بر چوپان و ما جمعیت گردشآن—دانستهم می خود سگولی  نداشت(. از سگش چنانآن

 برد.زد کاری از پیش نمیدو میتا بوق سگ هم اگر سگ—گوسفند فراری آشکار بود

ها را سرگرم کند. حداقل در آن حال و احوال توانست بیش از آن آنگونه نمی جمعیت راه افتاد. سگی بدان

 ش رفته بود. نشست و در افکار سگی خویش فرو رفت.ا جانِ سگییِ هفت توانست. همهنمی

 گوسفند را هرگز ندیدیم. امیدوارم هرجا هست خوش و خرم باشد.
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