خیابان درختان سرو
مهدیه براتپور :روشنایی قرمزرنگ یک داروخانه از
آن طرف خیابان ،توجهم را به صدای قدمهای خفهی
مردی جلب میکند که لباسهایش سراپا رنگ خاک
است و با اینکه #ماسک هم به صورت زده اما چهرهی
رنجورش را به خوبی تش��خیص میده��م .کودکی
دستش را محکم چسبیده تا به محض قرمزشدن چراغ ،از خیابان عبور
کنند .این طرف خیابان ،دختر جوانی -که مدام دور خودش میچرخد
و قلنج برگهای خشک زیر پایش را میشکند -به فرد آن طرف تلفن
#جواب پس میدهد و مثل این راپورتچیها #گزارش میدهد که امروز
کجا رفته ،چه کرده ،چی دیده ،چی شنیده ،چی گفته و با کی حرفش
شده و چرا حرفش شده و...
انگار #اتوبوس قصد آمدن به #ایستگاه را ندارد تا دستکم چشمانم از
نگاه پر حسرت کودک چسبیده به دست مرد خاکی رها شود .مقصدمان
برای همدیگر نامعلوم است و مهربانی خفته در لبخندمان ،از هم دریغ!
گامهای خستهمان به روی برگهای خشکیدهی خیابان مماس است
و نگاه سردمان در انتظار! دس��تهایمان پناهنده به جیب لباسمان
اس��ت و لبهایمان یخ زده از انبوهی حرف که هیچوقت مجالی برای
بروز نمییابند! دم غروب ،این خیابان همیش��ه پر از آدمهایی است که
دردی را از دیگری #پنهان میکنند .دردهای بزرگ همیشه آدمهای
بزرگ میطلبند .گاهی بزرگی آدمها در چین پیشانی ،در سپیدی مو و
در بغضهای ناکام رخ مینماید...
غرق در همین افکارم که ناگهان صدای بوق اتوبوسی را از دور میشنوم.
کمی بعد مقابلمان میایستد و مثل یک سفینهی فضایی که از #آسمان
نازل شده باش��د ،همهی ما را به درون میبلعد .هنوز اتوبوس بیشتر از
چند متر نرفته که یک نفر از #راننده میپرسد« :خیابان درختان سرو
کجاست؟» همه میزنند زیر خنده! من اما برای سکوت تحسینبرانگیز
آن مرد خاکی میایستم و مسافران #خاموش و #درمانده بر و بر نگاهم
میکنند .حس میکنم االن است که چادرم از سرم جدا شود .پنجره باز
است و باد ،آرامآرام دوباره مرا به نشستن وامیدارد...
دوباره روی همان صندلی مینشینم ولی این بار چادرم را روی صورتم
میکش��م و بنا میکنم فکر کردن به #کودک و لباسهای زخمیاش!
به #مرد و لباسهای خاکیاش! حتی به آن #زن که بدون توقف حرف
میزد و با موهای طالییاش ور میرفت! خدای من! آنهمه #حرف را
چهطور میتوانست پشتسر هم ردیف کند ،در حالی که حرف بعضی
دیگر از آدمها -مانند حرفهای آن کودک البد -هیچوقت به #صدا و
#فریاد تبدیل نمیش��ود؟ بعضی حرفهای دیگر هم با هیاهویی پوچ
از دهان خارج میش��وند ،فقط به این دلیل که صاحب زبان ،از نگفتن
آن حرفها نمیرد! جایی خوانده بودم که «ن��گاه آدمها بههم ،رازهای
سربهمهر بیشماری را بر مال میکند» .درست مثل نگاههایی که همین
االن ،همین جا ،توی همین اتوبوس ،مسافران به یکدیگر دارند .همهی
ما امیدواریم به مقصدی برس��یم که نه به انتخ��اب خودمان بلکه جبر
ایستگاهی وادار به پیاده ش��دنمان میکند! جبری ناگریز از مقصدی
تکراری که ما را به سمت خویش فرامیخواند...
سرم را به شیشهی سرد و بخارگرفتهی پنجرهی اتوبوس #تکیه میدهم
و «خیابان درختان س��رو» را تصور میکنم .پدر آن کودک حتما یکی
از سروهاست! یکی از هزاران سروی که #زردی و #پژمردگی را درون
الیههای پیچدرپیچ مبارزه برای زندگی یا ش��اید هم مبارزه با زندگی
#پنهان میکنند! آنان محکوماند ب��ه جنگیدن! جنگیدن برای #آب و
#نان و #شرف خانوادهشان...
با بخار روی شیش��هی اتوبوس ،یک #قلب میکش��م و بهواس��طهی
قلب شکستهی زخمخوردهی بیضربانم ،چش��م میدوزم به آدمهای
بیرون؛ به رانندهنیسان س��یبیلویی که دوبله پارک کرده ،به عاقلهمرد
سامسونتبهدستی که مثل فابیو کاپلو ،شلوار طوسی را با کت سورمهای
س��ت کرده ،به پیرزنی که آرایش غلیظ کرده ،به حاجیفیروزی که با
باباکرم مست کرده ،به کالغی که روی سیم س��یاه چراغبرق بغ کرده
و به رفتگری که برگهای انبوه گوش��هی پیادهرو را تختخواب گرم و
نرم خودش کرده .تبی س��وزان در شقیقهی این #جامعه میتپد و این
بیماری مهلک ،نزدیک است که دیگر س��روی در جهان باقی نگذارد!
آدمها #قرار ندارند و از یکدیگر #فرار میکنند! با اینهمه خوب میدانم
که آوایی در این جهان ،همه را به س��رو بودن فرامیخواند اما مس��ئله
اینجاست :هر کدام از آدمهای این اتوبوس ،بیهیچ نشانی از «خیابان
درختان سرو» در ایستگاهی #پیاده میشوند...
قلبم را #پاک میکنم .چند قطره #باران از #آسمان به داخل اتوبوس راه
مییابند و یکیشان سهم نگین فیروزهی اصل نیشابور انگشتر انگشت
کوچک دست راستم میشود .خدا را شکر میکنم؛ شنیدهام باران برای
حفظ رنگ فیروزه آمد دارد .کمی که میگ��ذرد ،نوری از ورای ابرهای
سیاه ،گورستان داخل اتوبوس را روشن میکند .کودک ،محکمتر مرد
خاکی را به آغوش میکشد .نوازشی کوتاه از دستانی زبر ،راهی موهای
فرفریاش میش��ود .برای لحظاتی دنیا عطرآگین از #صخره و #موج
خوشبختی را به انسانها نشان میدهد .س��روی که زیر سقف و بدون
نور رشد کرده باشد ،پناهدادن را بهتر بلد است .کودک به تاب و االکلنگ
پارکی خیره میشود و دلش را در پارکی که هیچ ایستگاهی برای توقف
ندارد ،جا میگذارد .سروهای پارک به سرعت عبور اتوبوس ،از نگاه ما
مسافرها #محو میش��وند و من پش��ت چراغقرمز ،راهرفتن خستهی
دخترک اسفندبهدستی را تماشا میکنم که مدتهاست کودکیاش را
تنها در خواب میبیند؛ خواب باال رفتن از سرسره به امید فرود نیامدن
بر زمین! خواب پدری که به اندازهی یک تفریح کوتاه برای او از #عشق
آواز بخواند .خواب خان��های آرام! کفشهایی که دمپایی پالس��تیکی
نباشند! آغوشی که س��رد نباش��د! کودکی که #کودک باشد و ساعت
بازیگوشیهایش کوک...
دوباره بخار شیشه و دوباره قلب شکسته و دوباره سر من و دوباره تکیه به
آرزوهای بارانی .چشمانم #سنگین شده .کاش همین االن خوابم ببرد و
فریاد رانندهی اتوبوس در ایستگاه آخر ،مرا از از خواب #بیدار کند :بلند
شو خانوم! اینم ایستگاه آخر؛ خیابون درختان سرو...
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