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   امريکا- انجنير محمدھاشم رائق

  ٢٠١۴ اگست ٢۵
  

  سريال دوقوچ جنگی
  ازين سريال بوی خون به مشـــام می رسد        ھمچوزھريست که ملت را به جام می رسد

  

 کوھستانی ۀا آنطرف اوقيانوس ھا و جنگل ھا درمنطقم وپر جنجال در آن دور دست ھی پرتالط اين دنياۀ  درگوش

  . ه ھای پربرف کوھای شامخ و سربه فلک کشيدهزديک به بلند ترين قلن

 گوسفند ھا، بزھا و انواع واقسام حيوانات عاجز وبی غرض دور  از جمع حيوانات  که حيوانات اھلیئیدر آنجا

 اين ھا توسط ۀين بود که سرخيل و سرکردا قرار بروحشی زندگی را دنبال می کردند و درطول سال ھای سال

ن می شد و باشندگان اين ديار يطور پنھانی و خصوصی تعيه وحشی خارج ازسرحدات ب حيوانات نيمه وحشی، و

  .   يک زندگی بخورو نمير اما درفضای آرام و بدون دغدغه به سر می بردند 

بعد از . نظام صلح وسلم اين ديار برھم خورد  مداخله گر روزگار طوری آمد که به اثر مداخله وحشيانیاز قضا

 درظاھر سرخيل و برخورد ھای پی درپی و خونريزی ھای متواترچانش چنين ياری کرد تا اين حيوانات بتوانند اقالً 

ه خدا و متجاوز در کاراست ب ين که درعقب پرده چه دستھای ستمگرااما از.  خويش را خود انتخاب کنندۀسرگل

م دو قوچ جنگی به ميان آمدند و شاخ به شاخ وخره بعد ازجار و جنجال متواتر و بگو و نگو ھای نا مفھباال.  معلوم

منظور رھنمائی و ه که از سرزمين حيوانات شاخدار قلبه گاوی ب تا اين.    می جنگند ھاست با ھم شديداً شدند و مدت

ی اين مشکل کشا مسرور شدند و در مقابل اين  ھمه از تشريف آور. دادن ھدايت الزمه رھسپار آن خطه شد

سراطاعت و تسليم فرو آوردند وھر آنچه او فرمود بدون کوچکترين ترديد قبول کردندو باھم سر آشتی " گاوزور"

              .            وشاخ ھارا مانند شمشيرھا در غالف کردند و طبق ھدايت داده شده به کار پرداختند. گذاشتند

سفانه يک أ به جنگ و زور آزمائی تمايل خاص دارند، و ازعقل و منطق متندمه وحشی و نيمه اھلی اھا حيوان نيقوچ

 قرار گيرند و درآن تصوير خود را ببيندچون خود ی بزرگۀکمی فاصله دارند اگر طوری واقع شود که در مقابل آئين

ی پيچاپيچ بزرگش به آئينه حمله ور اً با شاح ھاوچ ديگری مقابلش قرار دارد دفعترا نمی شناسد، فکرمی کند ق

  .   ره می کند ذرهذگرديده و آنرا 

دان و بزھا ن رسيدن به اھداف خويش می باشند نه در فکر گوسفیاين دو قوچ صرف خود رامی خواھند و به آرزو

شيان خورد وريزه شوند  ديگر، اگر تمام دنيا با ھمه دارو ندارش زير ثم ھای اين وحۀو ريز وديگر حيوانات خورد
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د و نزن ند وبه اين جنگ دامن میه ادورھرکدام جمع شد" ستاد"يوان مقام طلب و استفاده جو چند ح.  ندارندپروا

زندگی . ستندو خودخواھی در فکر ديگران نيھردو قوچ مست و سر شار از غرور . ھردو قوچ را ترغيب می کنند

 فعاليت ھای مبارزاتی قوچانه ۀحلق. نی ، بيچارگی دامنگير ھمه استروز خراب و خرابتر می شود، ناتواه ب روز

زد و آھنگ آمدن " بانگ"رود و باز نزديک بود شاخ به شاخ شوند که باز گاو بزرگ  روز تنگ تر شده میه روز ب

اما اين . کرده بود" دالسا"درسفراول ھردو قوچ را .باز خود را رساند و اين بار مانند سابق نبود . دو باره کرد 

. وگفت اگر باھم اتفاق نکنيد برای من بسيار آسان است که يک قوچ سوم را استخدام کنم  مرتبه ھر دو را تھديد کرد

     ».ن باشيدا باھم يکجا کار می کنيم شما مطمئنی صاحب م« :ين حرف ترسيدند و گفنتنداقوچ ھا از

"  دولھن" و" حنا"شود نسبت به سريال  اھد داشت؟ فکر میه زمانی ادامه خوچمعلوم نيست اين سريال دامنه دار تا 

  . طوالنی تراست و ختم آن به خداوند معلوم است و بس" مرا ببخش"و حتی از سريال 

  

  :تبصره

اميدوارم از اين که، اين دو حيوان بی عار را با قوچ تشبيه نموده ام، کميته ھای حمايت از حيوانات بر من خرده 

  .صورت قصد توھين قوچ را نداشته و ندارمنگيرند چه به ھيچ 
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