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کیفقشنگ

سال ها پيش، در يک روستای دورافتاده و 
کوهستانی در آموزشگاهی مختلط و چندپايه 
مشــغول خدمت بودم. بچه های روســتا را 
دوست داشــتم. ساده، بی ريا و صريح بودند. 
صراحتشان از صداقتشان نشئت می گرفت و 
من بيشتر از هر چيزی از بودن در کنار آن ها 

لذت می بردم.
يک روز که برای خريد به بازار رفته بودم، 
در مســير خانه، در پياده روی خيابان، يک 
کيف دستی خوشرنگ و زيبا از پشت ويترين 
توجهم را به خودش جلب کرد. در حالی که 
از مغازه عبور کرده بودم، ولی هنوز ســرم و 
جهت نگاهم به ســوی آن کيف بود. آرام سر 
جايم ايســتادم و عقب گرد به سمت مغازه 
برگشتم. لحظاتی به آن کيف چشم دوختم. 
آن قدر در نظرم زيبا بود که نمی شــد از آن 
چشم برداشــت. طوری به آن نگاه می کردم 
گويی عاشقی دارد به معشوقش نگاه می کند. 
و آن قدر غرقش شــده بودم که ديگر مرزی 
ميان خود و آن کيف دســتی نمی ديدم. تا 
به حال چنين کيف زيبايی نديده بودم. کيف 
آن قدر در نظرم زيبــا آمد که ناگاه، بی آنکه 
به قيمتش فکر کنم، وارد مغازه شــدم و به 
فروشــنده گفتم »اين کيف گوشــة سمت 

راست پشت ويترين لطفًا!«
 فروشــنده آن را آورد. کيــف را خريدم. 
در مســير خانه، از گوشة کيسة پالستيکی 
نگاهش می کردم؛ همچون  مدام  مشــکی، 
کودکی که اولين بار اســت با چنين چيزی 
روبه رو می شــود. يک خانم، در هر سنی که 
باشد، ُبعد کودکانه ای هم دارد که گهگاهی 
خودش را نمايان می کند. خواه در مواجهه با 
يک کيف دستی و خواه يک شکالت طعم  دار.

 صبح روز بعد برای تدريس راهی روســتا 
شــدم. وارد کالس شــدم و طبــق روال 
هميشــگی شــروع کردم بــه گفت وگوی 
دوستانه با بچه های کالس. در حين سالم و 
احوال پرسی، دانش آموزان دخترم دور ميزم 
جمع شــدند و با اشتياق گفتند: »خانم چه 
کيف قشــنگی!« با لطافــت گفتم »ممنون 
عزيــزان دلم.« امــا آرام آرام اطــراف ميزم 

همهمه ای به پا شد. يکی پس از ديگری اين 
جمله را تکــرار می کرد که: »وای، چه کيف 

خوشگلی داريد خانم!«
حالم دگرگون شــد. نمی دانم چه شد، اما 
حس خوبی نداشتم. به چشم های معصومشان 
که به کيف من چشــم دوخته بودند خيره 
شــده بودم. شــايد هيچ کس به اندازة من 
نمی دانست در يک روستای محروم که حتی 
برخی از مردم آن از امکانات اوليه و ســادة 
زندگی محروم بودند، آوردن يک وسيلة زيبا 
و شيک از شهر چقدر می تواند ذهن بچه ها 
را به خود درگير و احساس کمبود را در آنان 

دوچندان کند!
 احساس شــرمندگی توأم با عشق، تمام 
وجــودم را فرا گرفت. زينــب را ديدم که با 
خوشــحالی، در حالی که چشــمانش برق 
مــی زد، گفــت: »خانم، کيفتــان را از کجا 
خريده ايد؟« لبخنــدی زورکی زدم و گفتم 
»از بازار شهر عزيز دلم«. ديگر چيزی نگفت، 
ولی همچنان با نگاهی تحسين آميز به کيف 
چشــم دوخته بــود. او دختــری باهوش و 
درس خوان بود. چندسالی می شد که پدرش 
به علت بيماری از دنيا رفته بود و او با مادر و 

خواهر کوچکش زندگی می کرد.
تدريس را شــروع کردم. در حين تدريس، 
اين موضوع تمام فکرم را به خودش مشغول 
کرده بود. زمزمه هايــی در فکرم رفت وآمد 
می کردنــد که به تصميمــی آنی و ناگهانی 
منجــر شــد. بی وقفه و بــدون اينکه به آن 

تصميم ذهنی عکس العملی نشان دهم، چند 
دقيقه مانده به زنگ آخــر، از کالس خارج 
شدم و در گوشــة سالن ايستادم. محتويات 
کيف را خالی کردم، درون يک کيسه ريختم 

و به کالس برگشتم.
زنــگ آخر به صدا درآمد. بچه ها با شــور 
کودکانه به بيرون از کالس شروع به دويدن 
کردند. زينب مثل هميشــه آرام و متين در 
حال قــراردادن کتاب هايش در کيفش بود. 
صدايــش زدم. نزديک تر آمــد و گفت »بله 
خانم«. لبخند زدم و چنــد تار مويی را که 
از زير مقنعه اش به گوشــة صورتش ريخته 
بود، با نوازش کنار زدم و گفتم، زينب جان، 
کيفم قشــنگ اســت؟ آرام و خندان گفت 
»خيلی خانــم، خيلی. مبارکتان باشــد!« 
دست راستش را در دستم فشردم و پرسيدم 
دوســتش داری؟ لبخندش کوچک تر شد و 
با ترديد گفت: »بله، اما خب مال شماســت 
خانم!« دستش را که در دستم بود روی بند 
کيف گذاشتم و گفتم از اين به بعد اين کيف 

قشنگ مال شماست.
چشمانش گرد شد و گفت »آخر خانم...« 
حرفش را قطع کردم و گفتم »مبارکت باشد 
عزيز دلم. وسايلت را بردار و به خانه برو که 
دير شــد«. خنده ای از ته دل کرد و با شوق 
عجيبی گفت »خانم، خيلی ممنون. خيلی 
ممنون«. دويد و وسايلش را از روی نيمکت 
برداشت و درحالی که کيف در دستش بود، 

بدون خداحافظی، از کالس خارج شد.
حال عجيبی داشــتم. گويی زندگی از آن 
لحظه شروع شده بود؛ آرامشی وصف ناشدنی 
و حس و حالی که فقط بايد آن را تجربه کرد 

تا بتوان از آن سخن گفت!
زينب رفت. من در ســکوت راهروی سالن 
به زمين چشم دوخته بودم و تنها چيزی که 
مانده بود عشق بود. و عشق تنها با بخشش 
بود که می آمد. از آن پس ديگر با هيچ وسيلة 
نو و زيبايی به کالس نرفتم. اما در تمام طول 
راه با خــود تکرار می کــردم: »ای کاش به 
تعداد تمام دانش آموزان دخترم از آن کيف 

داشتم!«

 زهرا شریفی مقدم، آموزگار پایة سوم، خراسان رضوی، شهرستان فریمان


