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 سگ هــا!
 

 پنج تا بودند. دوتای شان سیاه، دو تای دیگر شان زرد و یکی هم خاکستری. آن دوتا اصالً سفید بودند اما بخاطر
نوزاد مقبول و شوخ به دنیا  ۷خاک و چرک زیاد، زرد رنگ معلوم می شدند. خاکستری چند هفته پیش مادر شد و 

آورد. روز والدت یکی از دردناک ترین روزهای زندگی خاکستری بود. با شکم از غذا تهی و تن بیمار در گوشهٔ 
 پنهانی زیر تخت دکان قصاب سخت ترین دردها را تحمل کرد. 

حظه چشمهای کنجکاوش متوجه چهارطرفش بود، می ترسید آن بچه های شوخ و بی تربیهٔ که هیچ ترحم و هر ل
تربیه نداشتند این حالتش را ببینند و موجب آزار و اذیتش شوند، آنروز با صد ترس و دلهره چوچه هایش را بدنیا 

لق. چوچه گک ها غرق در دنیای بی آورد. چوچه های مقبول، شوخ و دوست داشتنی به هر رنگ سفید سیاه و اب
خبری خود شان مست و شوخ بودند و در هرگوشه که مادرشانرا گیر می آوردند، خود را در سینه های پر شیرش 

 آویزان می کردند. 
پس از مدتی که هنوز فنون زندگی کردن درآن فضای نا امن و پرخطر و درس های الزم پاسداری و وفاداری را 

و بدون رضائیت خاکستری و بدون توجه به احساسات  خته بودند هرروز شخصی پیدا می شدمواز مادر شان نیا
مادرانه اش، با بی اعتنایی یکی از چوچه هایش را بغل می زد و باخود می برد. بدین ترتیب در مدت کوتاهی آن 

ر آن چوچه های دلبندش چوچه های دوست داشتنی و نازدانه یکی پی دیگر از آغوش خاکستری جدا شدند و او دیگ
 را ندید.

اینها ناخواسته خود را مسئوول حفظ آرامش چند اپارتمان رهایشی منطقهٔ شان می دانستند. شب ها تا صبح بدون 
ین و باال می دویدند و با هر صدای ناهنجار و غیر ئاینکه از کسی مزدی، ترحمی، پاداشی و شفقتی دریافت کنند، پا

ان بطرف آن صدا می دویدند. خودشان هم نمی دانستند این وظیفهٔ پر مسئوولیت را چه عادی سراسیمه و عوعو کن
 کسی به اینها سپرده اما هرچه بود شب تا صبح در اجرا و انجام وظیفه سر مو هم کوتاهی نمی کردند.

اشندگان ها و آوازهای عجیب و غریب و رفت و آمد مردمان گوناگونی را شاهد بودند. باوجودی که ب هرشب صدا
آنجا کوچکترین ارزشی برایشان قایل نبودند ولی آنها تقریباً فرد فرد مردمان آنجا را می شناختند و پاسداری از آنان 

 را برای خود یک وجیبه می پنداشتند:
 آدمهای شریف و بی آزار را که در هنگام رد شدن از کنار شان با محبت و ترحم بسوی شان می نگریستند. 

مردی را که گاهگاهی در خریطهٔ پالستیک و یا در دستهای شان نان و غذای شبماندهٔ شانرا می آوردند و چند تا پیر
بچه های بی تربیه را هم از فاصله های دور می شناختند، آنهایی را که بدون هیچ جرمی بسوی به آنها می دادند، 

بر همهٔ این تعدی و مظالم که در حق شان می شان سنگ پرتاب می کردند. اما این سگ های مظلوم و وفادار دربرا
 شد، کسی را مورد حمله قرار نمی دادند.

نتوانند و به آن بچه های بی ادب زور شصت خود را نشان  مانده هم نبودند که از خود دفاع آنقدر دست و پای
 می شد، حوصله می کردند و از گذشت و تواضع کار می گرفتند.ندهند، ولی با زهم هرقدر باالی شان ظلم 

یکشب که مهتاب در آنسوی دیگر دنیا نور می افشاند، تمام منطقه در تاریکی مطلق فرورفته بود و چشم چشم را 
 نفر از گوشه ای وارد میدان شده بسوی اپارتمانها روان هستند. این پاسبانان نمی دید، آنها متوجه شدند که چهار

وفادار بی مزد از صدای پا ها و بوی ناپاک  بدن آنها فهمیدند که اینها اهل اینجا نیستند و این چنین قواره های 
وحشتناک را تا کنون درین محل ندیده اند. با صدای مخصوص خودشان به یکدیگر فهماندند که اینها مردمان عادی 

قاً بسوی آن ا شده بیشتر به جانوران شباهت دارند بناًء متفنیستند، این موجودات که در تاریکی وارد حرم امنیتی م
 عوعو کنان یورش بردند.  موجودات عجیب و غریب

وقتی به نزدیک آن مردان ناشناس رسیدند و آمادهٔ حمله شدند دیدند که آن سیه پوشان، برای اینها گوشت های مزه 
که مدتها بود غذای درستی نخورده بودند به  های محرومداری آورده اند و با محبت پیشروی شان انداختند. حیوانک 

مجرد رسیدن بوی لذیذ گوشت به دماغ شان، از دشمنی دست برداشتند و به خوردن تحفهٔ آن مهمان های نا خوانده و 
 سیه پوش مصروف شدند و اجازه دادند که آنها به راه شان ادامه دهند.
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راشی در هوا پیچید اما هیچ کسی جرأت نتوانست برای کمک از لحظاتی بعد صدای تیراندازی و فیرهای گوشخ
خانه اش بیرون شود و یا اقالً ببیند چه اتفاقی افتاده؟ هرشب تکیهٔ دل همه باشندگان آنجا سگها و عوعو شان بود که 

را عوعو مانند االرم و زنگ خطر همه را آگاه می ساخت. اما امشب همه حیران بودند و با یکدیگر می گفتند که چ
 سگها را نشنیده اند. 

صدای شیون و متعاقب آن پس ازینکه چندین فیر تفنگ و تفنگچه خواب ساکنین محل را آشفته و مختل ساخت، 
پس از ماه ها، امشب به دیدن خانم و دو  بر بهمه تیت شد سرباز بیچارهٔ کهفریاد از یکی از منازل بلند شد و خ

 ناس به قتل رسید. کودکش آمده بود، توسط مردان ناش
آن چهار موجود سیه پوش پس از اتمام ماموریت شان، لقب غازی شدن رابه یکدیگر تبریک می گفتند و از راهی 

فاتحانه چون سربازان خالد بن ولید دوباره برگشتند، وقتی باالی جسد سگهای مسموم شده  با حرکات که آمده بودند
و دوتا زرد با خاکستری به سوی دیگری بحال اسفناکی افتاده و بخواب رسیدند، دیدند که نعش دوتا سیاه یکطرف، 

 ابدی رفته بودند. 
های بیجان سگها به شدت می کوبیدند و بین هم می گفتند که شش  این سیه پوشان مسلح فخرکنان با لگد بر جسد

 سگ! را امشب به جهنم فرستادیم.  
 )پایان(
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