چپ و راست مورد حمله واقع ميشد .هر چه بود
مرغ نشان داد که دل پري دارد و گمانم چنان بود
که ميخواست عقدههاي چند سالهاش را يکجا سر
خروس بيچاره خالي کند .دلم برايش ميسوخت
اگر از انگ مردساالر بودن نميترسيدم حتما از
حق و حقوقش دفاع ميکردم و اجازه نميدادم که
آبرو و حيثيت او به اين راحتي بازيچه مرغ انگل
خور و کوچه گردي شود .خروس که به هر دليل
غافلگير شده بود و انتظار اين چنين حمالتي را از
سوي همسر سابق خود نداشت ،دست و پا بسته و با
روحيهاي ضعيف با هر حملهاي نقش زمين ميشد.
اين يک جنگ تن به تن بود اما در آن وضع ،نا برابر.
بر خالف انتظار رمقي براي مرد اين ميدان نمانده
بود به همين خاطر رغبتي براي ادامه کار نداشت هر
دفعه هم که به زمين ميافتاد به سختي بلند ميشد
و زل ميزد به چشمهاي مرغ .توي نگاهش حرفها
بود شايد ميخواست بگويد:اي فالن فالن شده....
اي بيحيا ....دست بکش.....جلوي مردم آبرويم
رفت .....مرغ گوشش بدهکار اين حرفها نبود .انگار
او فقط به حمله و شکست حريف فکر ميکرد و
آنقدر در اين کار اصرار ورزيد تا سر انجام از خروس

نگون بخت مغلوبي تمام عيار ساخت و بعد هم گرد
الشه بيرمق او که حاال کنار جوي آب افتاده بود
ميچرخيد و بال به زمين ميساييد و ادايخروسها را
در ميآورد .بچهها بعد از پيروزي مرغ هلهله کنان پا
به زمين ميکوبيدند ،کف ميزدند و هم زمان ׳׳زنده
باد مرغ׳׳ ميخواندند .فضا کامال ورزشي شده بود
و اگر فرد تازه واردي به اين جمع اضافه ميشد در
نگاه اول خيال ميکرد که اينجا مسابقه ورزشي در
حال انجام است .جار و جنجال بچهها تعداد ديگري
از همسايهها را به کوچه کشاند .در ميان آنها آقا
رضا را بيشتر ميشناختم .با پدرم دوستي و الفت
ديرينهاي داشت .همين که مرا ديد آمد کنارم توي
سايه ديوار نشست .چون به دقت و توجهم پي برد،
کمي نگاهم کرد و آهسته به شانهام کوبيد و بعد هم
به خروس زخمي که کنار جوي آب افتاده بود ،اشاره
کرد و با كلماتي شمرده گفت :׳׳فرزندم دوران مرد
ساالري به سر اومده .به زودي سيستم زن ساالري
و فرزند ساالري و شايسته ساالري بر دنيا حاکم
ميشه ...لفظ مرد ديگه مختص جنس نر نيست .از
اين پس بايد مردها را در موزه تاريخ پيدا کرد و...
׳׳ او همين طور درباره افول مردها حرف ميزد .من

پانويس:
* شعر از فخرالدين اسعدگرگاني

هم به گفتههاي او فکر ميکردم .پيرمرد تا اندازهاي
درست ميگفت .همين چند ماه پيش توي کوچه
خودمان ليال خانم شوهر بيكار شده اش ،كريم آقا
را از خانه بيرون کرد و تا مدتها جلوي دوستانش
پز ميداد که من براي خودم کسي شدهام و ديگر
مرد اين خانه منم .کريم بيچاره که توي اين شهر
غريب بود و روي رفتن به شهر خودشان را نداشت،
و در ضمن در زير چتر حمايتي هيچ كس هم جايش
نميشد ،در سن پيري کارتن خواب شد و شب و
روزش را زير پلها و رواق مسجدها سر ميکرد و
بعضي اوقات هم با گدايي لقمه ناني توي شکمش
ميريخت.
به خود که آمدم بچهها رفته بودند .پير مرد هم
رفته بود .از مرغ و خروس هم خبري نبود .به کوچه
نگاه کردم .خلوت بود .در اين وقت بعد از ظهر
تابستاني گنجشک هم پر نميزد .فقط ׳׳علي نان
خشكي׳׳ با گاري سه چرخش لنگ لنگان از پايين
ميآمد .او نان خردههاي مردم را جمع ميکرد و به
روستاييان ميفروخت .دستي روي شکمم کشيدم.
بد جوري ناله ميکرد.نمي دانستم چه بايد بكنم و
كجا ميتوانم بروم...			
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از آن بترسيد که زندگي را هيچگاه آغاز نکنيد

احترام سالم کرد.
زن ،سالمش را زير لب پاسخ داد ،صورت زن به
شدت سفيد شده بود ،و نفسش تند تند ميزد.
در يکي از فيلمهاي تلويزيوني از سلولهاي
خاکستري مغز سخني شنيده بود .ميتوانست قسم
بخورد که نصف سلولهاي مغزياش در اين چند
دقيقه کامال ميسوزد ،اصال باور نميکرد که حالش
به اين بدي شود ،در خانه که تصميمش را گرفته
بود ،اوج حالتش را همان ميدانست.

الرشفوكو

را نداشت .سيني سبزي را روي ميز چوبي کنار در
گذاشت و به سراغ کمد لباس رفت .بهترين لباس
پسرش را انتخاب کرد ،سپس همانطور که لباس
پسرش را بر تن او ميپوشاند ،موهايش را به دقت
شانه و کناري زد ،چهره معصوم پسرش چقدر
دلچسب شده بود ،البته اگر ميشد اندك كجي
صورت و آب سرازير شده از گوشه لب کودک
را ناديده گرفت. حاال که کار را به اينجا رسانده
بود ،دلهرهاي عجيب تنش را به لرزه
واداشته بود.
׳׳ گهي از بهر او خوابش رميده׳׳،
صفحهاي از کتاب را با مالش کف
دست از هم باز نگه داشت ،و آن را
روبروي دخترش قرار داد و گفت:
׳׳دخترم ،خودت از کتاب رونويسي
کن ،من زود بر ميگردم.׳׳
چشمهاي نگران دخترش که
به چشمانش گره خورد ادامه داد:
׳׳تو که دختر بزرگي هستي ،خانمم!
زود ميآيم ،باشد؟ فقط ميداني که،
دست به هيچ چيز نميزني ،هيچ چيز ،اصال از جايت
تکان نميخوري ،ديکتهات که تمام شد ،کنار کتاب
دراز بکش تا من بيايم ،باشد؟׳׳
حالت نگران چشمان دختر ،جايش را به حالتي
بين تسليم و التماس داد ،با نااميدي ناليد :׳׳مامان
منم ميام ،منم ميخوام بيام.׳׳ نگاه پر از خشم و
بيحوصلگي مادر که به چشمش خورد ،سرش را
زير انداخت و با مداد خطي روي دفترش کشيد.
زن ،مانتو سادهاش را که پوشيد ،دوال شد و چهره

معصوم دخترش را بوسيد ،پسرک را به کول گرفت
و در حالي که در را ميبست ،تکرار کرد:׳׳ يادت نرود
چه گفتم ها! باشد دخترم؟׳׳ ،و در را بست.
٭٭٭
باران،گلخانهصحنبهزيستيرابهيكباغياقوتي
بزرگ تبديل کرده بود ،باغبان جوان ،همانطور که
شاخه شکستهاي را با دقت کنار ساقهاي باال نگه
ميداشت ،نگاهي به زن جوان انداخت ،بلند شد و با

همراه با باال رفتن ضربان قلبش ،در تصميمش
متزلزلتر ميشد ،برايش نگهداري از کودک ،االن،
راحتتر بود از سپردنش به بهزيستي .کودک ،در
آغوش مادر ،در حالي که به گلها خيره شده بود،
خودش را باال و پايين تکان ميداد،
׳׳ گهي خارش به دست اندر خليده׳׳،
نگاهي به باغبان انداخت ،همراه با قطره اشکي
که از گونهاش به لباسش افتاد .به نظرش رسيد که
قطرهايخونازانگشتسبابهباغبان
روي ساقه شکسته گل چکيد.
׳׳ به اميد آن همه تيمار بيند׳׳،
ذهنش جهشي کرد و چند
پله به جايي محو رفت ،به فضايي
خاکستري ،با کودکي سي ،چهل
ساله که همه جا را کثيف کرده ،و
خودش را پيرزني ناتوان ،که فقط
نظارهگر شده و نفرين کننده .و
خورشيدي که به سرعت غروب
ميکرد .آخر به کدام اميد؟ همه
پزشکان اين مرکز ،پس از مقدمهاي
فراوان ،گفته بودند که اين بيماري ،تا آخر عمر ،با
اين کودک خواهد ماند.
׳׳ که تا روزي بر او ،گل بار بيند׳׳،
نفسي عميق کشيد ،آب دهانش را به سختي
قورت داد و به سمت دفتر حاج آقا ،از پلههاي
بهزيستي باال رفت.
׳׳نبيني آن که دارد بلبلي را......׳׳.

