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 سگ آبی

 

ی خود را هکرد رودخانه را ترک گفت. زیر درختی ایستاد و دست راست کوچک خود را به عقب برد و مشت گره اعتنا به جمعیت،، بیآبی سگ

آمد و این حرکت نوعی ابراز دلخوریِ روی پهلوی راست خود قرار داد و با حرکتی مکانیکی مشت خود را عقب و جلو راند. به نظر دلخور می

 هوِایم. خانم توتیاد شنیدهاش زدربارهشناسم ولی یا کاًل سگهای آبی را نمی های آبی است. من هم زیاد او را، ومنسوخ شده در میان سگ

م دستگیر م کسی را هباالخره پلیس از راز درختهای قطع شده سر در آورده است. پرسید گفتی ما میی پیش در پارک کنار خانههفته

 .آبی قطع کرده استرا سگ ادرخته اند؟ سرش را تکان داد و گفتکرده

مسر شتباه چند سگ آبی را کشتند، یعنی هبه اماموران شهرداری در حال پاکسازی رودخانه بودند و در جریان این ماموریت چند سال پیش، 

 با قطع کردن درختها اعالم وجود کرد.پس از آن ماجرای وحشتناک  و کوکان سگ آبی را کشتند. مدتها خبری از سگ آبی نبود ولی چند ماه

گوید سگ آبی آن آبی حاضر است با او صحبت کند. او میاست که سگ آبی است و ظاهرًا تنها کسی وه از دوستان صمیمی سگخانم توت

ی ماموران شهرداری را در حالی که با بیل کرده گفته صدای خنده تی حالش شدتداند و حتی یک بار وقشده میریزیکشتار را کامالً برنامه

. صدایی که شنومهای سگ آبی را میناله ، بخصوص شبها، صدایالبته من هم گاهیشنیده است.  کشتند،ی سگ آبی را میاعضای خانواده

ی دارد و شهر آبی قدرت جادویگفت سگوه شنیدم که می. حتی یک بار از خانم توتشودآنقدر وسیع است که شهر به بخشی از آن تبدیل می

ی ماور باشد، در حال تدارک تبلیغات ن مدعی ارتباط با عالمهم که مایل نیستند کسی غیر از خودشا شهر کرده است. مقامات مذهبی را نفرین

ی بین جادوگران و مقامات مذهبی رابطهند. اگر سگ آبی به جادوگری متهم شود او را در مرکز شهر به آتش خواهند کشید. اعلیه سگ آبی

 همیشه خیلی عجیب بوده، هر دو عمیقاً باور دارند جهانی ماورای جهان طبیعی وجود دارد و هر دو بر تاثیرگذاری و قدرت نهفته در آن عالم

دی اقدام کنند ولی مقامات توانند از آن قدرت برای تاثیر گذاشتن بر مناسبات این جهان به صورت فراند مید دارند. جادوگرها مدعیتاکی

 یبردسگ آبی و مقامات مذهبی شهر، ندعوای بین  گویدوه میآنطور که خانم توت دانند.خود می حصار گروهچنین توانی را در ان مذهبی

 . است  ماوراطبیعیقدرتِ برای بدست آوردن عریان

ی ساکنان باور اینکه سگ آبی با دستان کوچکش توان به کار گرفتن قدرتهای ماورایی و در خدمت گرفتن آنها را داشته باشد برای من و بقیه

های به آه و ناله ،دل ام که زخمی شدنِولی واقعیت این است که سگ آبی زخم بزرگی در دل دارد و من هم شنیدهکنار رودخانه دشوار است. 

 همین االن هم آه وگیرد. نشات می اشدل زخم خورده دستان کوچکش که از شاید قدرت سگ آبی نه ازبخشد. توان ماورایی می ،شخص

دانم اگر او را در مرکز شهر بسوزانند و در آن هنگام آهی بلند بکشد، آن آه چگونه ما و بلعد، نمیهای سگ آبی کل شهر را در خود میناله

ست. قعاً همین اینطور او وا کنندیدار مکنند اگر به کسی زخمی بزنند او را نشانهمقامات مذهبی شهر فکر میشهر ما را تسخیر خواهد کرد. 

ص ، زخم خاسوزاندشعله نمی مثل و بردنمی شوند، آه مثل چاقول زخمی هم میند، در همان حازنی ماجرا نیست، وقتی زخم میولی این همه

خودت را نکشی مجبوری مدام سرت  صدای آه کل وجودت را تسخیر نکند و برای اینکه شود.به شکلی که بودن دردناک می خودش را دارد،

سرمان بیاید. ی شهر واقعاً نگرانیم اگر سگ آبی را بسوزانند همچین بالیی ی سکنهمن و بقیهگرم کنی تا آن صدا رهایت کند.  ا به چیزیر
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 گاهیولی مگر ما چه قدرتی داریم؟ سهم ما از آن قدرت ماورایی صفر است و تمام تالشمان باید همین باشد که از شر آن در امان باشیم. 

آبی خیلی تواناتر از ماست. یعنی آبی اشتباه بوده است. آدم باید با همقد خودش دوست شود، سگ  هایکنم دوستی آدمها با سگوقتها فکر می

آدم  کرد.تریم دوستی میضعیفن وتواناست نباید با ما که ناتوان، نادادانا و  دش مقصر است، او کهآبی خو بینم سگکنم میخوب که فکر می

پذیر بودن خودش ی آسیبو حتی اگر آن بزرگتر آدمی را له نکند، همین تجربه شودپذیر میشود آسیباز خودش دوست می تروقتی با بزرگ

 شنا نکند و یا جربه کرده حتی اگر در آنن را ترا دیده و کوچکی در برابر آ دریا کافی است تا برای همیشه تو را آدم دیگری کند. آدمی که

ی خود غافل شدیم. و از اندازههم سگ آبی، هم ما، هر دآدم باید با همقد خودش دوست شود.  غرق هم نشود، دیگر آن آدم سابق نیست.

وه بینم به غیر از خانم توتکنم میزد. خوب که فکرش را میخورد و زخم نمیشدیم، سگ آبی هم هیچگاه زخم نمیشاید اگر دوست نمی

ی تعامل و در ارتباط بودن است. آدمی باید با ی دوستی هم نیست، مسئلهکسی با سگ آبی آنقدری دوستی نداشته است. شاید اصالً مسئله

شاید آدمی ناگزیر گاهی با ناهمقد خودش یک شهر به دنیا آمدیم.  شود کرد؟ ما و سگ آبی هر دو درهمقد خودش تعامل کند. ولی خب چه می

 توان کرد؟ کند. چه میشود و یک بار برای همیشه زندگیش تغییر میروبرو می
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