ف ــرید س ــیاووش
ی
ی
جوان در آرزوی ازدواج با ر
دهقان بود .دهقان گفت برو در آن قطعه ی
زمی بایست .من سه گاو
دخت
مرد
ر
ر
توانست دم ییک از این گاو نرها را بگتی من دختم را به تو خواهم داد .مرد قبول کرد.
نر را آزاد یم کنم اگر
ر
در طویله اویل که بزرگتین بود باز شد.
باور ی
کردن نبود بزر ر
خشمگی ترین گاوی که در تمام عمرش دیده بود .گاو با سم به ی
ی
زمی یم کوبید و
گتین و
ر
ی
کوچکت
دومی طویله که
به طرف مرد جوان حمله برد .جوان خود را کنار کشید تا گاو از پیشش گذشت .در
ر
کوچکت از قبیل که با رسعت به طرف اش میدوید.
بود باز شد .گاوی
ر
کوچکت است و این ارزش جنگیدن
جوان پیش خودش گفت  :منطق یم گوید این را رها کنم چون گاو بعدی
ر
ر
ی
کوچکتین گاوی بود که در
ضعیفتین و
سومی هم درش باز شد و همانطور که فکر میکرد
ندارد .طویله
تمام عمرش دیده بود.
پس لبخندی زد و در موقع مناسب روی گاو پرید و دستش را دراز کرد تا دم گاو را بگتد.اما………گاو دم
نداشت!
روشنفکر خواستگار وطنم سوار بر پشت گاو ین دم بحران شده ،چون نتوانسته بود دم گاو بحران اویل و
دویم را بگتد حاال رسیده به گاو ین دم و دستش دیگر به دم بحران نمتسد تا از حرکت بازش دارد.
ری
ی
انداخی گاونر با دستان قوی فشارش داد تا
خصیتی اش است که برای به زانو
نقطه ضعف دیگر گاو نر
ی
گاو را بر ی
خصیتی؟!
زمی انداخت .اما کجاست آن دستان نتوند و آن فشار بر
ُ
ی
خصیتی گاو
جمیع از فکر گذشته وبه ذکر اندر شده و جمیع هم سوراخ دعا را گم کرده اند بجای فشار بر
ی
ی
رهان رسید!؟
نر بحران ،بیضتی ارباب و صاحب گاو را صیقل متنند .شاید شود از این راه به آزادی و ی
از این دنیای دم بریده شیک نیست!...
گاو نر اگرچه گاوی یم کـ ـ ـند بیضه را یک ـ ـ ـ ـدم خایل یم کند
این کت ـ ـ ـ ـ ـابک خوان پـــ ـ ـر ادعا جای تحلیل ،خطبه مایل یم کند

