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عکس :روزنامهدیواری حق

زهرا حسنی :نسیم صبحگاهی از میان شاخههای تیز درختان
کاج عبور میکرد و وسط راه ،تیپایی هم به گلهای سرخ کاغذی
میزد .قطرات ریز شبنم ،از صورت گلبرگها سر میخورد و بر
سینهی موزاییکها میچکید .مرد پاکبان ،روی زمین نشسته
بود و جوری با دقت و ظرافت ،گره جارویش را محکم میکرد که انگار شوپن است
و دارد پیانویش را کوک میکند تا روی سن تاالر «پارائیس گارنیه» برای هزاران
گوش ،ساز بزند .گره را که محکم کرد ،سرش را باال گرفت و نفس عمیقی کشید
تا بوی خاک خیسخورده در یاختههای مغزش بپیچد .بلند شد و پنجههایش را
دور دستهی بلند جارو قفل زد و با چوب خشک و زمخت آن ،برگهای بیجان
میان گذرگاه را روانهی خاکدان کرد .جلوتر ک��ه رفت ،نگاهش به یک جفت
دستکش التکس در گوشهی پیادهرو افتاد .با خودش فکر کرد؛ این روزها باید
مثل همهی آدمهای دیگر در خانه مینشس��ت تا مرگ رمکرده ،شاخش نزند
ایس��تاده بود و جانش را

ولی حاال توی میدان گاوبازی ،جلوی گاو خش��مگین
برای هشتصد و پنجاه هزار تومان حقوق ماهانهای که حتی پول چسب زخم
انگشتهای تاولزدهاش هم نمیشد ،به دست گرفته بود .آهی کشید و همین
که خم شد تا دس��تکشها را بردارد ،صدای جیکجیک ضعیف گنجشکی از
البهالی بوتهی گلها به گوشش رسید .روی زانو نشست و شاخهها را به آرامی
کنار زد .جوجهگنجشک از میان برگها بیرون پرید و با پاهای الغر و لرزانش،
چند قدمی برداشت و دوباره در انبوه بوتهها فرو رفت .پاکبان ،آهسته دستش را
ش برد و گنجشک را که قلب کوچکش مثل طبل غازی در سینهاش میتپید،
پی 
در حصار مش��تش محصور کرد .رفت و خودش را به تکنیمکت انتهای پارک
رساند و همانجا نشست .مشتش را باز کرد و با انگش��ت سبابهاش ،تارک سر
گنجشک را نوازش کرد و از میان زبالهها ،بستهی بیسکوییت را بیرون کشید و
تهماندهی آن را در دستش آسیاب کرد و جلوی گنجشک ریخت که حاال داشت
روی زمین وول میخورد و ب��ا ترنم بهتری جیکجیک میکرد .به دس��تهی
نیمکت تکیه داد و برای لحظاتی محو تن نحیف گنجش��کشد تا زیباییهای
فراموششدهی او را در خاطرش مرور کند؛ بالهای خاکستری ،پاهای کوتاه،
ی با حرکات تند و چابک ،همگی از او پرندهای
دم بلند و منقاری صاف و مخروط 
دوستداش��تنی برای پاکبان س��اخته بود .نگاهش بر خطوخال س��یاه اندام
گنجشک میچرخید که صدای بلند خندهی زنانهای ،همهی فضای پارک را پر
کرد .لحظاتی بعد ،صاحب آن صدا ،همراه دخترکان سبکسر دیگر از جلویش
عبور کرد .پاکبان نیمنگاهی به او انداخت .چهرهاش آشنا بود و بیشتر بهنظر
میرسید از هنرپیشهها باش��د .داش��ت به این فکر میکرد او را در کدام فیلم
ب برگشت و کنارش ایستاد
تلویزیونی دیده که ناگهان دخترک چند قدم به عق 
و در حالیکه به تشابه لباس شبرنگ پاکبان و تیپ سبز ورزشی خودش اشاره
میکرد ،رو به دوربین سلفی دوستش گفت« :من با رفیقم ست کردم!» بعد هم
قهقههی مستانهای س��ر داد .پاکبان که از حرکت بیپروای دخترک شرمش
آمده بود ،با اکراه فریاد کشید« :برو!»
 همینم مونده بود این به من بگه برو! خیلیام دلت بخواد!چیزی در درون پاکبان ترک خورد .نمیدانس��ت غرورش ب��ود یا قلبش؛ هر
چه که بود ،شکس��ت .هر بار اگر آرزو میکرد دوباره بچه شود تا درس بخواند و
پیش��وند دکتر و مهندس را وصلهی نامش کند ،این بار واقعا دلش میخواست
برگردد به هفت -هشت سالگی تا بیهراس از نگاههای پرشماتت دیگران ،برای
دردهایش بلندبلند گریه کند .جارو را برداشت و بیتوجه به جوجهگنجشک -که
نوک کوتاهش را بر پاشنهی کفش او میکوبید -به راه افتاد .نزدیک ظهر بود و
سروصدای عابران مانند هجوم زنبورهای گوشتخواری بود که به طرف الشهای
توپا میزد که
به پرواز درمیآمدند؛ ولی او چنان در مرداب عمیق افکارش دس 
هیچ صدایی به گوشش نمیرسید .گویی شهر برای پاکبان در سکوت مطلق
فرو رفته بود .همهی آدمها در نگاهش شبیه یکدیگر بودند و تمام خیابانها به
هیچ منتهی میش��دند .در امتداد یک چهارراه ،زیر سایهبانی که شبها پاتوق
پیرمرد لبوفروش میشد ،ایستاد .میتوانست بوی شیرین لبوهای سرخی را که
شب قبل ،چنگال تیز مشتریها در تن داغش��ان فرو رفته بود ،استشمام کند.
همچنین بوی گند نابرابری اجتماعی را که نمیگذاش��ت او هم به آس��ودگی
آدمهای دیگر ،نفس بکشد .روی زمین دراز کشید .پلکهایش را بر هم گذاشت
و دقایقی بعد به خواب رفت .در خواب ،کابوس مردی را دید که رئیسجمهور
ایس��تاده بودند و آقایی میکردند اما

همراه همهی وزرایش روی ش��انههای او
از پرداخت دو قران حقوق عهدکردهاش عاجز بودند .مردی که عید نداش��ت،
مسافرت نداشت ،جمعه و تابستان و زمستان نداشت و دستهایش همیشهی
خدا جای عطر تلخ مردانه ،بوی زبالههای خانگی میداد و رویش چرکآلود بود
تا روی شهر ،سپید بماند .مردی که دزد نبود ،اختالسگر نبود ،آقازاده نبود و نان
شرافتش را میخورد اما نگاههای تحقیرآمیز سهم او بود و حتی پسرش خجالت
میکشید در مدرسه بگوید پدرش چهکاره است.
با صدای بوق ممتد یک ماش��ین ،گرمای خواب در چش��مهای پاکبان ،ترک
خورد .سراسیمه از جا بلند شد و #خدا را شکر کرد که این فقط یک خواب بود؛
اگر چه یادش آمد که عمری است این کابوس ترسناک را زندگی میکند .دوباره
نوبت کار بود .آرشهی جارو را روی س��یمهای آسفالت میکشید و میرقصید.
میرقصید تا فراموش کن��د هر قدر هم ک��ه بروبد ،جای خیل��ی چیزها پاک
نمیش��ود؛ جای کارتنخوابی که هر ش��ب در کف خیابان ،رؤیای داشتن یک
س��رپناه را میبیند یا جای بس��اط معتادی که صبحها در گوشهای از بوستان،
حسرتها را فرومیخورد و غصهها را بیرون میدهد یا جای قدمهای مجنونی
که هر روز معشوقهاش را در کوچهپسکوچههای این شهر میجوید .او میروبید
اما نمیدانست چگونه باید ضدحال آن سلبریتی را از خیالش پاک کند .طوطی
ذهنش مدام تکرار میکرد :همینم مونده بود این به من بگه برو!

