طنزكده

معصومه پاكروان

مشکالت سگی

س���گ بودن مکافاتی دارد که تا سگ نباشید نمیفهمید.من
سگ را س���گ میکنند تا چهارتا پارس میکنم صدایشان در
میآید که چرا سگ شدی...خب خودت ما را سگ میکنی...
من که االن دارم از مشکالت سگیام ميگویم مدتهاست که
آواره کوچه وخیابان هس���تم .نه کاری دارم نه یاری...به این
وضعیت خیلی هم راضی هس���تم چون دوران خیلی سختی
را گذراندم که مثل س���گ کار کردم وبه جایی نرسیدم..یعنی
یکجورهایی سگدو زدم و به جایی کمتر از جایی که قب ً
ال بودم
رسیدم...برای یک مدت طوالنی در خدمت یک نفر بودم که
همه وظایف خودش را گردن من انداخته بود و خودش تنها
كرد انداختن چهارتکه استخوان جلوی من بود
کاری که مي
كرد من به آن تکه اس���تخوان خیلی هم خوشم
که فکر مي
دانست که دم تکان دادن من
وقتی دم تکان می دهم!..ن مي
میان ما سگها همان دم تأس���ف تکان دادن بود...خالصه که
سالها برایش نگهبانی دادم و هروقت دستی بر سرم میکشید
گفت س���گ در
و م���ن صدای اعتراضم را بلند ميكردم مي
حانه صاحبش شیر است .اصال حرف حساب سرش نمیشد..
خودش ميرفت داخل خانه و جای گرم و نرم میخوابید من
باید در تاریکی و سرما یک گوشه کز ميكردم بعد هم وقتی
خواس���ت تکه و پارهاش کنم او با خنده
دیدمش دلم مي
مي
ميگفت که سگ پاچه صاحبش را نمی گیرد .یک چیزی از
س���گ شنیده بود و پشت سر و در روی ما به همه ميگفت و
ما را گذاشته بود در رودریابستی که مدام ميگفت سگ وفادار
خواست
اس���ت و من مجبور بودم وفادار باشم...تازه از ما می
جایمان را تمیز هم بکنیم! وقت���ی ميدید آلونک ما به هم
ریخته است ميگفت سگ با دم زیرش را جارو می کند...یعنی
به او رو ميدادم ميگفت سگهای مردم ميروند کار میکنند
پول در میآوردند تو نشس���تی اینجا فقط واق واق می کنی...
آمد یعنی زیرلب
بله این تنها کاری بود که از دست من برمی
واق واق کنم..همیشه هم ما را گرسنه ميگذاشت چون عقیده
اش این بود که س���گ سیر دنبال کس���ی نميرود....خالصه
دانست که سگ
که آن زندگی س���گی را رها کردم چون نمي
راچودرتنگی بگیرند بگزد البته پش���ت سرم شنیدم که گفت
یک روز مثل سگ پشیمان ميشود اما دیگر من رفته بودم.
توانیم در مقابل اینهمه سختی
ما سگها نهایت کاری که می
بکنیم این است که زیرلبی سه چهارتا واقواق کنیم و هر که
واقهایمان رابا تشر جواب بدهد و منت بگذارند
هم شنید واق
که س���گ بدبخت،ما برای خودت ميگوییم و قدر و قیمتت
را ميگویی���م نگهدار وگرنه اص ً
ال برو و خودت را بدبخت کن
و سگ فراری شو...من یک سگ فراری هستم در یک بیابانی
که سگ صاحبش را نمی شناسد اما هنوز هم حرفهای صاحبم
به گوشم ميرس���د که پیغام داده سگ که سیر شد سرکش
ميشود"!
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فروش سگ در سایت ساز و دهل

یک جفت نرو ماده جور هس���تیم ...سالم وسالمت...واکس���ن خورده یک توله داریم 4ماهه بسیار بازیگوش
واکسینه و انگل زدایی شده ...به راحتی می تونید براش شناسنامه بگیرید،،فقط در صورت واگذاری هر ماه
عکس میخوایم ازش...
سگی هستم نیوتیپ بیرنگ و خط و خش فول کامل بیمه یکسال تخفیف بیمه ۷سال کامل.
دزدگیر تصویری
قیمت مقطوع.
خریدار واقعی تماس بگیرد
***
سگی هستم در حد نو سالم...اسم خودم را بلدم بنویسم
به علت کمبود جا دنبال جا ميگردم وگرنه اهل معامله نیستم...
***
به چند سگ خوش پوش و عروسکی مسلط به زبان خارجه برای مدل و فشن نیازمندیم!
***
به یک سگ شکاری با جای خواب و غذا برای گرفتن گربههای محله مان نیازمندیم..
***
به چند سگ اشرافی برای بازسازی مجدد فیلم سگهای اشرافی نیازمندیم..

سگهایی که با ما دهه شصتیها بزرگ شدند...
*بل ،سگ سفید وفادار سباستین
بل س���گی س���فید و عظیم الجثه ک���ه در کنار
سباستین بود .بل نس���بت به سایر سگهای دیگر
در س���ایر کارتونها کم تحرکتر بود .از او شیطنت
ندیدیم .فقط نگاههای عمی���ق و متفکرانه اش
بیانگر یک سگ سفید و باهوش بود.

*رکسیو ،آرام و کنجکاو
رکسیو کنار دو کوچولوهای جهانگرد (بولک و لولک)
و مداد جادو پایه ثابت انیمیش���نهای صامت و کوتاه
برنامه کودک ما بود .از این س���ه نفر هیچ صدایی در
نمی آمد اما ما همیش���ه به آنها زل میزدیم تا ببینیم
تهش چه ميشود .یادم نیست ک ً
ال تهش چه شد!

*تگ ،یادآور گالیور و دوستانش
سگی مهربان ،باهوش و وفادار .بر روی سرش ،همیشه
دوس���تان کوچولوی گالیور پنهان میشدند یادتان
هس���ت؟ .حرکت دم این سگ ،خیلی جالب بود .سگ
باوفای گالیور .دلمان میخواست ما هم وسط کله این
سگ یعنی تگ جا شویم ..دیدن او وقتی دوستان لی
لی پوتی گالیور روی او س���وار بودند یکی از زیباترین
خاطرات کودکی ما بودند .تگ همیشه در حال لبخند
زدن بود .او سگ ش���ادی بود که در همه حال همراه
گالیور بود .حتی لی ل���ی پوتیها وقتی برای اولین بار
گالیور را در کنار س���احل پیدا میکنند و با طناب به
بندند تگ را هم کنار گالیور به ش���نهای
زمی���ن می
ساحل طناب پیچ میکنند.وفاداری تا این حد؟

