دلم برای روزهای خوب ،آدمهای خوب و حالهای خوب تنگ شده

داستان تابستان
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محبوبه بلباسی :برای ما همهچیز از تابستان شروع
میشد .آن س��الها را میگویم .همان وقتهایی که
گذارمان به خوبه��ا میافتاد .هم��ان وقتهایی که
پش��ت نیس��ان قرمزرنگ داییمحمد مینشستیم و
غلغله بهراه میانداختیم و ش��عر میخواندیم و دست
میزدیم و با خوشترین حال ممکن -ز غوغای جهان ،فارغ -به سمت
دریای سرخرود میرفتیم .آنجا برخالف اسمش دریای آبیتری داشت؛
زاللتر و تمیزتر! به دریا که میرسیدیم ،انگار دیگر گوشمان نمیشنید؛
داییمحمد و نیس��ان قرمزرنگ��ش را میپیچاندیم و ان��گار دخترکی
که بعد از سالها دوری ،دوباره چش��مش به آغوش مادر خورده باشد،
جیغزنان میدویدیم س��مت دریا و با همان لب��اس تنمان میپریدیم
توی آب! لباسها پولکهای نارنجی و قرمز پوس��تمان میش��دند و
خودمان ه��م ماهی! همهجور ماهی ک��ه فکرش را بکن��ی! اما خب! ما
ماهی راستراستکی که نبودیم؛ س��ر همین ،آفتاب تند ظهر تابستان

که به آب میخورد ،چشممان را میزد .هوا طالیی طالیی بود .خنکای
دریا و بوی گوشماهیها و نسیم شرجی ظهر تابستان و صدفهایی در
زیباترین ش��کل ممکن که فکرش را بکنی ،همه و همه دست بهدست
هم میدادند تا بیرحمانه برایت خاطره بس��ازند ...تابستان بود دیگر!
تلویزیونمان خیلی کیفیت تلویزیونهای امروز را نداشت اما تا یک فیلم
میدیدیم ،میشدیم نقش اول آن فیلمها! اصال سرش دعوا بود؛ یکوقت
آنشرلی بودیم ،یکوقت جودیآبت ،یکوقت سارای قصههای جزیره
با پیراهنهای چیندار ،یکوقت سیندرال و یکوقت دختری که ویجی
در فیلم هندی دوستش میداشت ...تابستان بود دیگر! نقاشیهایمان
هم ریتم و مدل خاص خودش را داش��ت .دود آخری��ن چیزی بود که
میکشیدیم .دودکشها همیشه کار میکردند .مردمان خانه گرم بودند
و غذا و ش��یرینی زیاد میپختند .خوش��بختی و بدبختی آدمهای این
خانهها دست ما بود .شاید هیچوقت داستاننویس خوبی نشدم ،چون
هنوز دوست داشتم پشت در بنشینم و روی کاغذ سفید ،گل و رودخانه

و دختری که در حال بازی کردن است ،بکشم! من در نقاشیهایم هرگز
نتوانستم آدمهای خانه را جاهای سخت ببرم؛ مردهای خانه را جاهای
دور ببرم ...تابستان بود دیگر! شیطنتهایمان برای خودمان بود .شهر
صبحها برای آدمبزرگها نبود .شهر بدون ما زشت و جدی بود؛ بلد نبود
یخمک قرمز بخورد! ما روح شهر بودیم و از چشمان پر از شررمان عطر
زندگی و شادی و خوشی میریخت ...تابستان بود دیگر!
خدایا! دوباره در تقدیر ما بنویس که گ��ذار روزگارش باز هم به روزهای
خوبها بیفتد .ی��ک چند وقتی مرا جایی دور از دوس��تانت نفرس��ت.
حوصلهام از اینهمه نظریهپرداز و مدیر و رئیس که همهاش میخواهند
روی آدمها قیم��ت بگذارند و به گمانش��ان خیلی تیزند ،س��ر رفته...
دلتنگ مردمیام که تیزبینی ،درون خودشان مصرف میشود؛ زرنگی
را برای روکردن دست فریبکار درون خودش��ان خرج میکنند؛ طرح
زیرکیهایش��ان را جای دیگ��ری میاندازند و به مردم که میرس��ند
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سادهدل میشوند؛ معمولی و زودباور ...خدایا! مرا از این اقتدارهای تهی
رها کن ،اقتدار نمیخواهم! نگاه نگران کسانی را میخواهم که عیبها و
محل زمینخوردن قبلیشان را میدانند ...خدایا! گذار مرا به این غمها و
ترسها و لرزها بینداز .یک چند وقتی مرا از آنها که به خیالشان همیشه
سوار کارهایند و قیدهایی مثل «اگر خدا بخواهد» در حرفهایشان پیدا
نمیشود ،دور کن .ماندهام که از کجا میآورند اینهمه قطعیت را در این
دنیای سست و لرزان؟! خدایا! یک چند وقتی گذارمان را به خوبها بینداز.
به همان تابستانهایی که  ۳ماه تمام در دریای سرخرود #ماهی میشدیم.
دلم یک عروسماهی میخواهد که تور لباس سفیدش تمام ساحل پر از
صدف دریای سرخرود را آبی آسمانی کند...
فقط یادم باشد که اگر روزی ،جایی ،در خیابانی باز هم چشمم به جمال
نیسان قرمزرنگ داییمحمد روشن ش��د ،بردارم پشتش بنویسم :الی
احسنالحال...

