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دلم برای خیابان شهناز تنگ میشود .برای پیادهروهای
عریضش که چند نفر میتوانستند کنار هم راه بروند و مزاحم
راه رفتن یکدیگر نشوند .شهناز خیابانی بود که من و او دوست
داشتیم وقت غروب در پیادهروهایش راه برویم .قدم زدن در
سنگفرش آن ،یک جور کار مفرح بود .یک جور خوشگذرانی
از نوع مالیم و متمدن آن .تماشا کردن شیرینیفروشیها و
ویترین زیبای کیف و کفش لذت داشت .برق ساعتفروشی،
عطر مغازه گلفروشی ،رنگ و طرح لباسفروشی چشمنواز بود.
ردیف ردیف انار و پرتقال و میوه فصل با دقت و وسواس روی
بوفه آبمیوهفروشی چیده شده بود و جلوه داشت .توی پیادهروها
هم جا برای گاریها بود که گوجهسبز و آلوچه رویش تپه شده
بود و هم جا برای دویدن و بازیگوشی بچهها.
هر وقت به خیابان شهناز فکر میکنم مقدار زیادی آسمان و
تعداد زیادی درخت قاب ذهنم را پر میکند .یادم نمیآید من
و او در آن خیابان دعوا کرده باشیم .با یک جور فراغت پرسه
میزدیم .از اول خیابان که وارد میشدیم تا آخرش که به خیابان
دیگری میپیچیدیم آدمهای محترم و باشعوری بودیم .یک
جورایی شجاع هم بودیم .نه اینکه کار شجاعانهای بکنیم ولی از
چیزی نمیترسیدیم .الزم نبود موذی باشیم .آزاد و راحت بودیم.
با خیابانی که اکنون هر روز دستکم یک بار از آن رد میشوم
این رابطه آزاد و بیتکلف را ندارم .پیادهروهای آن خورده شده.
توآمد و ازدحام آدم و ماشین
جویده شده .در مقابل حجم رف 
به خط باریکی تقلیل پیدا کرده که باید به سرعت از آن رد

شد .مثل موجودی هراسان و سراسیمه خودش را جمع کرده
و به دیوار چسبانده .در پیادهروهایش مثل آدمی هستم که گم
شدهام یا کیفم را زدهاند یا چیزی نگرانم کرده است .نه محترم
هستم نه باشعور .عجله دارم و عصبیام .چون مرد بیشعور و
زن بیخیال جلوییام کنار نمیرود تا رد شوم و من خوشم
نمیآید در عرض ده دقیقه چهار بار بگویم ببخشید ببخشید.
نفر جلویی کنار میرود و باز نفر دیگری هست که باید پشت
سرش چند لحظه قدم آهسته کنم انگار توی ماشینم و دارم از
چراغ قرمزهای متعدد و تمام نشدنی آن رد میشوم.
در پیادهروهای خیابان نه جسورم نه عاشق .رویا هم ندارم.
نمیتوانم داشته باشم .حواسم به نفر جلویی است و مثل
خرگوش مسابقه بیاراده نقشه میکشم که از سمت چپ او
سبقت بگیرم یا از سمت راست او .بهتر نیست بپرم خیابان و
با قدم تند کردن دورش بزنم؟ پایم را که به خیابان میگذارم
میخورم به موتورسیکلتها و ماشینهایی که پارک شدهاند.
باید از البالی آنها رد شوم .قیقاج بروم .کمی چپ و کمی
راست بکنم تا بتوانم بدون معطل شدنهای پیدرپی ،مسیر را تا
انتها بروم .در این کار استاد شدهام .بیشتر وقتها هدفم قربانی
میشود .یادم میرود که آمدهام کمی راه بروم و هوا بخورم.
هوش و حواسم را خرج گذشتن از موانع سر راهم میکنم.
وظیفهام میشود سالم در بردن گوشه لباسم از سپر خاکی
ماشین پارک شده و رد شدن قلمی از میان چند موتورسیکلت.
مواظبم مردی که با سرعت زیاد از روبرو میآید به من نخورد.
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به موقع جاخالی میدهم.
باید حواسم باشد بساط لیف و سنجاق و تیغ و سنگپای
پیرمرد دستفروش را له نکنم و به تابلوی مسکن صداقت
که نقطه روی حرف ق افتاده نگاه نکنم .چهار سال است
که آن نقطه افتاده و جای خالی آن هر دفعه مرا دچار حس
پوچی میکند .انگار من هم مثل آن نقطهام و بودن یا
نبودنم فرقی نمیکند .فروشندهای که نایلونهای گردو
و کشمش و آلویش را دم پیادهرو چیده ،دلخور نگاهم
میکند .یک بار سیصد گرم بادام ازش خریدم .با دهان باز
سرتاپایم را برانداز کرد .داشتم میگفتم که روی کشمشها
و توتخشکهایش نایلون بکشد تا گرد و غبار خیابان و دود
ماشینها رویشان ننشیند.
ق میمانند.
بعضی عصرها جالب نیستند .به آدم گرفتار و بدخل 
عربی هم براشان برقصی اخمشان باز نمیشود .ذاتشان
خراب است .در مقابل این جور عصرها بیبروبرگرد باختهام.
او تازه از سر کار آمده اما به خاطر من حاضر میشود با هم
بیرون برویم و همان دوروبر قدم بزنیم .در تنگنا و شلوغی
خیابان شانه به شانه هم راه رفتن ممکن نیست .گاهی مجبور
میشوم برای شنیدن حرفهایش گوشم را نزدیک صورتش
ببرم و این خیلی زود تبدیل میشود به کاری شاق .یکی از
پشت سر میگوید ببخشید .متوجه میشوم که ببخشیدها
لحن یکسانی ندارند .بعضیها خالصاند و معنای اجازه
خواستن میدهند .بعضیها بوی فحش میدهند و طنین
خشم و اهانت دارند.
در همان لحظههای اول راه رفتن متوجه میشوم که چیز
غلطی در رابطهمان هست .من از همراهی با او لذت نمیبرم.
اگرچه قدم زدن با او از خوشیهای زندگی مشترکمان است
اما فکر میکنم کاش تنها میآمدم .انگار تنها بیرون رفتن از
این جنگل آدم و ماشین و موتورسیکلت راحتتر است .با او
که هستم سر حرف ناچیز و نامربوطی بگو مگویم میشود .از
اینکه در سروصدای خیابان دیر میشنود و مجبور میشوم
چند بار حرفی را تکرار کنم عصبانی میشوم.
طبق معمول این جور وقتها حواسم را میکشانم طرف
مغازهها .میخواهم در نور و زیبایی آنها غرق شوم .این جا
مغازههایش از خیابان شهناز بیشتر است و گاه دیدنیتر و
متنوعتر .مغازههای قلیانفروشی و تشکدوزی و غذای

خانگی و عطاری و جگرکی و لبنیاتی کنار هماند .آدمهای
جورواجورش هم همینطور .بیشتر وقتها شگفتزد ه و حیرانم.
انگار در میان جنگلی هستم که همزمان با حرکت من در جنبش
ی در عرض چند
است .اجزایش ثابت نیست .مغاز ه لباسفروش 
ماه تبدیل میشود به ساندویچفروشی با مرغهایی که توی میله
میچرخند و بریان میشوند .مغازهای که تا دیروز مبل تعمیر میکرد
حاال باگت فرانسوی و نان جو رژیمی پخت میکند .محله قدیمی
است اما درختهایش جوانند و قناریهایش همه سفارش مغازه
آشیانه عشق ته خیابان.
او میخواهد به طرفش برگردم و حرف بزنیم .توجهم را میخواهد
اما من نگاهم را از خیابان نمیگیرم .نمیتوانم .گرفتارش شدهام.
رفتارم از جنس وابستگی و اسارت است نه از جنس رهایی و عشق.
من و خیابان در هم تنیدهایم اما ربطی به هم نداریم .مغازهها
مثل مغازههای ترو تمیز و آرام خیابان شهناز جذبم نمیکند.
دعوتکننده نیست .خوشحالم نمیکند .بیتفاوت است .مرا با
ک نمیکند از خودم بیرون
درگیریهای درونم تنها میگذارد .کم 
بیایم .همدل نیست.
از پله برقی باال میرویم و از پلههای پلی که صدای آهنش زیر
قدمهایمان دینگ و دنگ صدا میکند سرازیر میشویم و وارد
نیمه بنبست آنور پل میشویم .رفت و آمد ماشین کم
خیابان 
است و خیابان خلوت .صدای خیابانی سالم و طبیعی را دارد .مانند
کسی که از جهنم دررفته باشد قدر آن خیابان را میدانیم .مثل
تکهای از بهشت است .خود به خود قدمهایمان را آهسته میکنیم.
محترمانه سکوتی را که مزه قهر دارد و از چندی پیش بینمان
برقرار شده میشکنیم .چند متر باالتر میتوانیم روی نیمکتی که
بستنیفروش گذاشته من آبکرفس رژیمیام را سر بکشم و او
بستنی سنتی محبوبش را بخورد .برگشتنی با صدای ارهمانند
پرندهای ناشناس همزمان لبخند میزنیم و میایستیم تا چند
لحظه از پوست فرشگونه گربه پیر و دنیادیده محل لذت ببریم.
چند دقیقه بعد دوباره روی پلیم و از پلههای آهنی که برقش رفته
با سروصدا پایین میآییم و وارد خیابان شلوغ خودمان میشویم .او
بیاراده از من دور میشود .انگار دارد از قانون نامرئی خیابان تبعیت
میکند .مثل کالبدی غریبه از من جدا میشود اما من دستش را
محکم میگیرم و نمیگذارم از من فاصله بگیرد.

