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  سگ کور
  

  نسيم خاکسار
  

هم هرکس . دبونزده هم حلقه دورچند زن و بچه مان،  محلهی جلو مرکز خريد  در محوطه
يک پسر . ايستادم کنار آنها ،رفتم جلو. چه خبر استوسط دايره شد ببيند  جای من بود کنجکاو می

را در دست گرفته  سگ کوچلوئی سر طنابنسبتٌا قد بلند با موهای بور، ساله هلندی، ده دوازده 
گفت چرا  داشت به پسرک می ،ريخت زار می زد و گلوله گلوله اشک میاش  بود و زنی که بچه
واج داشت نگاه می کرد به زن و پسرک هاج . گيرد که بچه مردم را گاز نگيرد جلو سگش را نمی

  داد کشيد،سر اوو با حرص همان حرف را زد  ديگر یوقتی زن چند بار با کلمات. گفت و هيچ نمی
  :پسرک خونسرد گفت

  !سگ من کوره -
  کوره؟! چی: زن گفت

   کوره مسگ. آره -
به اطراف اش را  کله ،ی که کورها دارندتسگ آرام ايستاده بود کنار پسرک و با حال

  .چرخاند یم
با بعد  ،به پسرکبعد کرد به سگ مهربان نگاهی . يکهو حالتش عوضش شد ،عصبانیزنِ 
نشست بعد رفت  .گرفتشکل بوسيدن  لبهايش  وخم شد روی سگشان، رفت طرف همان حالت

تا دست او . که سر و گوشهای سگ را نوازش کندجلو  برد با احتياط و دستش را  سگبرو به ور
ترس   زن سريع و با.به سر سگ خورد سگ از جا پريد و خواست گازش بگيرد که موفق نشد

  :و دادش درآمد عقب پريد
  ؟ اين رو آوردی بيرونچرا.  چه سگ بدی-

   که کنارش بود جيغ کشيدیا بچه
  ! کوره.من که گفتم: پسرک صاحب سگ گفت

پنجول کشيده اول از همه  او را ی  دست بچه،زنی ديگر که بلوز نارنجی تنش بود و سگ
  يعنی چه که کوره؟: بود، پرسيد

  .سگ من کوره. کوره -
  ببينه؟ يعنی هيچ جائی را نمی -
  .کوره. نه -
  ؟گيره اگه کوره چرا همه را گاز می -

  . پسرک جوابی نداد
سگ مثل کورها .  او و از نزديک نگاه کرد به چشمهای، خم شد طرف سگزن رفت جلو

 یزن دستش را آرام برد جلو که زير گلو. کشيد زن و تند تند نفس میاش را گرفته بود طرف  کله
  . گرفتز را گاشاو را نوازش کند که سگ پريد و دست
  .عقب انداخت روی زمين زن جيغ کشيد و خودش را از

بی پسرک . ر و دستی تکان دادندسرو به پسرک آه و اوه ی کردند و چند نفری به اعتراض 
 بعد خم شد و سگ.  طرف خودشکشيدکمی  را شطناب سگآنکه به اعتراض آنها پاسخ بدهد، 

 ،دش را انداخته بود روی زمينکه خوزنی . در بغل گرفتاز زمين  بلند کرد و  را کوچولويش
که بچه اش .  يا نهزخمی شدهدستش را وارسی می کرد ببيند  و ، توی دايره،رفته بود سر جايش

  زد وق میبلند بلند بود کنارش 
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  . فقط کوره. سگ من هيچش نيست: با نگاه به آنها گفتپسرک 
که گوئی چرخيد آنقدر نرم .  به سوی همه ما که دايره را ساخته بوديم با نرمی چرخی زدو

وقتی به آخرين نقطه از دور بعد  . ، نه به خاطر ما که در بغلش بودبه عادت می کرد و برای سگ
و سرطناب را در دست . خم شد و آرام سگش را جلو پايش زمين گذاشتدوباره رسيد، خود 
کشيد و هيچ  میسگ به اطراف گردن . کردند  پرسش در چشمانشان به آنها نگاه میهمه با. گرفت

  .آورد صدائی از خودش درنمی
  .نبايد بياريش بيرون. سگت عصبيه: زنی که دستش گاز گرفته شده بود گفت

  .و باز به دستش نگاه کرد
  .طفلکی:  پير که گاری مخصوص خريد جلوش داشت گفتنسبتٌازنی 

تصور می با نگاه به آن، . ثل بيشتر پيرهای همسن اش الغر و استخوانی بود م زنساق پای
پسرک که سر . گاريش را کمی راند جلوتر. تواند راه برودبکردی بدون گاری جلوش به سختی 

طناب دور گردن سگ را همچنان در دست داشت آرام و خونسرد به او نگاه کرد بعد سرش را 
از در باز آن چند نفری .  زی فروشی که از ما زياد فاصله نداشتگرداند طرف مغازه ميوه و سببر

برای گرفتن طناب  پير وقتی نزديک سگ رسيد دستش را ٌازن نسبت. بيرون آمدند و به ما پيوستند
و . زن سر طناب را در دست گرفت. پسرک سر طناب را داد دست او. برد جلواز دست پسرک 
طناب را در دست داشت آرام سر  بعد وقتی. ار سگ ايستادکنای  برای چند لحظهآرام مثل پسرک 

ريبی غسگ هيچ عکس العمل .  بلند کرد و در بغل گرفتاز زمين خم شد و سگ کوچولو را آرام 
با همان حالت کورها به اطراف گردن کشيد بعد سرش را روی سينه زن . دادناز خود نشان 

زنی که .  با تعجب به او نگاه کردندلقه زده بودندئی که دور آنها حها بچهو زنها و مردها . گذاشت
بی آن که .  جلورفتچند قدمی با ترديد از حلقه بيرون آمد و  انگشتش را گاز گرفته بود ،سگ

سگ  بعد خم شد و ،لبخندی به او زدپير ٌ زن نسبتا. دست به سگ بزند به چشمهای سگ نگاه کرد
  .نرا آرام زمين گذاشت و سر طناب را داد دست ز

ی آرامبه بعد .  پشت سگ ايستاد،بعد رفت جای زن پير. زن با ترس سر طناب را گرفت
. سگ را  بلند کرد و در بغل گرفت . همانطور که طناب را در دست داشت خم شد روی سگ

  .سگ توی بغلش آرام گرفت و با زبانش صورت زن را ليسيد
ن گذاشت و رفت به مغازه  سگ را توی بغل ز،پسرک که خيالش از سگ راحت  شده بود

وقتی تا پشت هم ها و مادرهائی که می خواستند سگ را بغل کنند صف بستند  بچه. که خريد کند
 .شود سر طناب را در دست بگيرند و سگ را بغل کنند مینوبتشان 
  

  اوترخت
  ٢٠١٠ يونی ٢٩

   
    

 


