
پیاده روهای  برای  تنگ می شود.  برای خیابان شهناز  دلم 
عریضش که چند نفر می توانستند کنار هم راه بروند و مزاحم 
راه رفتن یکدیگر نشوند. شهناز خیابانی بود که من و او دوست 
داشتیم وقت غروب در پیاده روهایش راه برویم. قدم زدن در 
سنگفرش آن، یک جور کار مفرح بود. یک جور خوشگذرانی 
از نوع مالیم و متمدن آن. تماشا کردن شیرینی فروشی ها و 
ویترین زیبای کیف و کفش لذت داشت. برق ساعت فروشی، 
عطر مغازه گل فروشی، رنگ و طرح لباس فروشی چشم نواز بود. 
ردیف ردیف انار و پرتقال و میوه فصل با دقت و وسواس روی 
بوفه آب میوه فروشی چیده شده بود و جلوه داشت. توی پیاده روها 
هم جا برای گاری ها بود که گوجه سبز و آلوچه رویش تپه شده 

بود و هم جا برای دویدن و بازیگوشی بچه ها.  
هر وقت به خیابان شهناز فکر می کنم مقدار زیادی آسمان و 
تعداد زیادی درخت قاب ذهنم را پر می کند. یادم نمی آید من 
و او در آن خیابان دعوا کرده باشیم. با یک جور فراغت پرسه 
می زدیم. از اول خیابان که وارد می شدیم تا آخرش که به خیابان 
دیگری می پیچیدیم آدم های محترم و با شعوری بودیم. یک 
جورایی شجاع هم بودیم. نه اینکه کار شجاعانه  ای بکنیم ولی از 
چیزی نمی ترسیدیم. الزم نبود موذی باشیم. آزاد و راحت بودیم. 
با خیابانی که اکنون هر روز دستکم یک بار از آن رد می شوم 
این رابطه آزاد و بی تکلف را ندارم. پیاده روهای آن خورده شده. 
جویده شده. در مقابل حجم رفت و آمد و ازدحام آدم و ماشین 
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 پیاده روهایش مثل آدمی هستم که گم 
شده ام یا کیفم را زده اند یا چیزی نگرانم کرده است. نه محترم 
هستم نه باشعور. عجله دارم و عصبی ام. چون مرد بیشعور و 
زن بی خیال جلویی ام کنار نمی رود تا رد شوم و من خوشم 
نمی آید در عرض ده دقیقه چهار بار بگویم ببخشید ببخشید. 
نفر جلویی کنار می رود 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 می شوم. 
در پیاده روهای خیابان نه جسورم نه عاشق. رویا هم ندارم. 
نمی توانم داشته باشم. حواسم به نفر جلویی است و مثل 
خرگوش مسابقه بی اراده نقشه می کشم 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 می گذارم 
می خورم به موتورسیکلت ها و ماشین هایی که پارک شده اند. 
باید از البالی آنها رد شوم. قیقاج بروم. کمی چپ و کمی 
راست بکنم تا بتوانم بدون معطل شدن های پی درپی، مسیر را تا 
انتها بروم. در این کار استاد شده ام. بیشتر وقت ها هدفم قربانی 
می شود. یادم می رود که آمده ام کمی راه بروم و هوا بخورم. 
هوش و حواسم را خرج گذشتن از موانع سر راهم می کنم. 
وظیفه ام می شود 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 می آید به من نخورد. 
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به موقع جاخالی می دهم. 
باید حواسم باشد بساط لیف و سنجاق و تیغ و سنگ پای 
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 
انگار من هم مثل آن نقطه ام و بودن یا  پوچی می کند. 
نایلون های گردو  نبودنم فرقی نمی کند. فروشنده ای که 
و کشمش و آلویش را دم پیاده رو چیده، دلخور نگاهم 
می کند. یک بار سیصد گرم بادام ازش خریدم. با دهان باز 
سرتاپایم را برانداز کرد. داشتم می گفتم که روی کشمش ها 
و توت خشک هایش نایلون بکشد تا گرد و غبار خیابان و دود 

ماشین ها رویشان ننشیند. 
بعضی عصرها جالب نیستند. به آدم گرفتار و بدخلق  می مانند. 
عربی هم براشان برقصی اخمشان باز نمی شود. ذاتشان 
خراب است. در مقابل این جور عصرها بی بروبرگرد باخته ام. 
او تازه از سر کار آمده اما به خاطر من حاضر می شود با هم 
بیرون برویم و همان دوروبر قدم بزنیم. در تنگنا و شلوغی 
خیابان شانه به شانه هم راه رفتن ممکن نیست. گاهی مجبور 
می شوم برای شنیدن حرف هایش گوشم را نزدیک صورتش 
ببرم و این خیلی زود تبدیل می شود به کاری شاق. یکی از 
پشت سر می گوید ببخشید. متوجه می شوم که ببخشید ها 
لحن یکسانی ندارند. بعضی ها خالص اند و معنای اجازه 
خواستن می دهند. بعضی ها بوی فحش می دهند و طنین 

خشم و اهانت دارند. 
در همان لحظه های اول راه رفتن متوجه می شوم که چیز 
غلطی در رابطه مان هست. من از همراهی با او لذت نمی برم. 
اگرچه قدم زدن با او از خوشی های زندگی مشترکمان است 
اما فکر می کنم کاش تنها می آمدم. انگار تنها بیرون رفتن از 
این جنگل آدم و ماشین و موتورسیکلت راحت تر است. با او 
که هستم سر حرف ناچیز و نامربوطی بگو مگویم می شود. از 
اینکه در سروصدای خیابان دیر می شنود و مجبور می شوم 

چند بار حرفی را تکرار کنم عصبانی می شوم.  
طبق معمول این جور وقت ها حواسم را می کشانم طرف 
مغازه ها. می خواهم در نور و زیبایی آنها غرق شوم. این جا 
مغازه هایش از خیابان شهناز بیشتر است و گاه دیدنی تر و 
متنوع تر. مغازه های قلیان فروشی و تشک دوزی و غذای 

لبنیاتی کنار هم اند. آدم های  خانگی و عطاری و جگرکی و 
جورواجورش هم همین طور. بیشتر وقت ها شگفت زده  و حیرانم. 
انگار در میان جنگلی هستم که همزمان با حرکت من در جنبش 
است. اجزایش ثابت نیست. مغازه  لباس فروشی  در عرض چند 
ماه تبدیل می شود به ساندویچ فروشی با مرغ هایی که توی میله 
می چرخند و بریان می شوند. مغازه ای که تا دیروز مبل تعمیر می کرد 
حاال باگت فرانسوی و نان جو رژیمی پخت می کند. محله قدیمی 
است اما درخت هایش جوانند و قناری هایش همه سفارش مغازه 

آشیانه عشق ته خیابان. 
او می خواهد به طرفش برگردم و حرف بزنیم. توجهم را می خواهد 
اما من نگاهم را از خیابان نمی گیرم. نمی توانم. گرفتارش شده ام. 
رفتارم از جنس وابستگی و اسارت است نه از جنس رهایی و عشق. 
من و خیابان در هم تنیده ایم اما ربطی به هم نداریم. مغازه ها 
مثل مغازه های ترو تمیز و آرام خیابان شهناز جذبم نمی کند. 
با  دعوت کننده نیست. خوشحالم نمی کند. بی تفاوت است. مرا 
درگیری های درونم تنها می گذارد. کمک  نمی کند از خودم بیرون 

بیایم. همدل نیست. 
از پله برقی باال می رویم و از پله های پلی که صدای آهنش زیر 
قدم هایمان دینگ و دنگ صدا می کند سرازیر می شویم و وارد 
خیابان نیمه   بن بست آنور پل می شویم. رفت و آمد ماشین کم 
است و خیابان خلوت. صدای خیابانی سالم و طبیعی را دارد. مانند 
کسی که از جهنم دررفته باشد قدر آن خیابان را می دانیم. مثل 
تکه ای از بهشت است. خود به خود قدم هایمان را آهسته می  کنیم. 
محترمانه سکوتی را که مزه قهر دارد و از چندی پیش بین مان 
برقرار شده می شکنیم. چند متر باالتر می توانیم روی نیمکتی که 
بستنی فروش گذاشته من آب کرفس رژیمی ام را سر بکشم و او 
اره مانند  بستنی سنتی محبوبش را بخورد. برگشتنی با صدای 
پرنده  ای ناشناس همزمان لبخند می زنیم و می ایستیم تا چند 
لحظه از پوست فرش  گونه گربه پیر و دنیا دیده محل لذت ببریم. 
چند دقیقه بعد دوباره روی پلیم و از پله های آهنی که برقش رفته 
با سروصدا پایین می آییم و وارد خیابان شلوغ خودمان می شویم. او 
بی اراده از من دور می شود. انگار دارد از قانون نامرئی خیابان تبعیت 
می کند. مثل کالبدی غریبه از من جدا می شود اما من دستش را 

محکم می گیرم و نمی گذارم از من فاصله بگیرد. 

فریبا وفـی
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