
 
  

  آند يوانات را گوشزد ميحرعايت حقوق  اهميتاي آه  خاطره ؛سگ باهوش

 

بود و من مثل هر روز داخل مطب در شهرستان بندر انزلي نشسته بودم كه يك قالده سگ نژاد ترير براي  81 تابستان سال
دارند اگر يك بار وارد هوشي كه  ي واسطه ها به سگ معموالً. اي و تزريق واكسن در بغل صاحبش وارد شد ويزيت دوره

از محيط درمانگاه  شوند و كالً شك قرار بگيرند، در مراجعات بعدي دچار استرس ميشوند و مورد لطف دامپزدرمانگاه 
هايم از من خوششان  طور بوده و بيشتر مريض آيد و با دامپزشك رابطه خوبي ندارند؛ براي من كه اين خوششان نمي

زير  خواند و ذهن من را مي گيرم او را پيش شما بياورم، گفت هر وقت تصميم مي آمد؛ حتي سگي بود كه صاحبش مي نمي
شناخت و پيش از در زدن  رفتم، صداي ماشين من را مي شان مي براي معاينه به خانهيا گاهي كه  ؛شود تخت مخفي مي

و برعكس اين اتفاقات  داردخواهم تعريف كنم، كمي فرق  كه مي اي از اين اتفاقات زياد افتاده ولي اين خاطره. شد مخفي مي
  .است

تيتو . و صاحبش او را روي ميز استيل قرار داد در بغل صاحبش وارد شد» تيتو«بنام گفتم كه سگ كوچولويي  داشتم مي 
تمام حركات من را زير نظر داشت؛ وقتي شروع به معاينه كردم، حالت پرخاش به خودش گرفت و با غرش كردن 

خالصه، بعد از . كارم را انجام دهمكند تا  او را آراماز صاحبش خواستم  .خواست من را بترساند مي ؛هايش را نشان داد دندان
كند  تيتو از دست صاحبش فرار مي، اند هحدود يك كيلومتر كه دور شد گويا .معاينه و تزريق واكسن خداحافظي كردند و رفتند

ولي زير شكم حيوان  هشود؛ تصادفش شديد نبود و زخمي مي كند ميبا يك ماشين تصادف  كهدود  و به وسط خيابان مي
وقتي آمدم او را بگيرم، برايم پارس كرد و شروع به دويدن كرد؛ من هم به كرد  صاحبش تعريف مي. دشو خراشيده مي
  !كرد كردم كه برگردد ولي توجهي نمي صدايش مي ؛دنبالش دويدم

ا به من و زخم خودش ر هدراز كشيد ام در مقابل هو آمد هديدم تيتو وارد مطب شد كه كردم داشتم سگ ديگري را معاينه مي
اين خاطره . اش كردم و زخمش را مداوا كردم، بسيار آرام بود و اصالً از دست من عصباني نبود معاينه وقتي! دهد نشان مي

تواند به او كمك كند،  كه بعد از تصادف تنها كسي كه مي تسدان بسته مي ديدم حيوان زبان  ؛ چوناستخيلي جالب  ام براي
  .من هستم
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