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تنها نشان زندگي رشد کردن است

بقيه در صفحه 65

جان هنري

خيلي هم خوش��حال شدم.׳׳ بعد کشوندمش طرف
چند تا دختر ديگه و چيزي رو که بهش گفته بودم،
تکرار کردم .رفيقم نگاه عاقل اندر سفيهي بهم کرد
و گفت خدا شفات بده  ...و رفت.
شب خوابم نبرد .عجب گيري کرده بودم .راهي
ک��ه ميرفتم ،غلط بود .از رفت��ار اون روزم خجالت
کشيدم .رفيقم راست ميگفت .خل شده بودم .خيلي
زشت و بيمعني بود که راه افتاده بودم و هي ميگفتم
از اون نامه معطر ناراحت نشدم .تا صبح فکر کردم.
با چشمهاي پف کرده و رنگي رنجور رفتم دانشکده.
تصمي��م گرفتم به ج��اي اون کار احمقانه ،خودم به
دختره��ا دق��ت کنم و از طري��ق دل و حس دروني
کش��ف کنم که اون نامه رو کي نوشته .و رفتم تو نخ
دخترها .از مني که هرگز به دخترها نگاه نميکردم،
خيلي بعيد بود که بهشون خيره بشم .و از همون روز
بود که فهميدم دخترها چقدر خوش��گلن و من خبر
نداش��تم .هميشه س��ربهزير بودم و به دخترها نگاه
نميکردم .اگه تصادفي چشمم به دختري ميافتاد،
زود نگاهم رو ميدزديدم و اس��تغفار ميکردم ولي
حاال م��دام به دخترها خيره ميش��دم .قلبم تاالپ
تلوپ ميک��رد و حس خوبي داش��تم .هر وقت هم
وقت اذان و نماز ميش��د ،عذاب وجدان ميگرفتم
و ح��س ميک��ردم آدم گناهکاري هس��تم که خدا
از دس��تم ناراحته .خجالت ميکش��يدم برم مسجد
نم��از بخونم .ميرفتم ي��ه کالس متروک و تندتند
نمازم رو ميخوندم و از خدا عذرخواهي ميکردم و
ميگفتم خدايا به بزرگي خودت ببخش.
ت��و دو روز از ب��س آمد و رفت دخترها رو نگاه
کرده بودم ،دقيقًا ميدونستم کدوم دختر کي مياد
و چه کالس��ايي داره .بعضياشون خيلي دلبر بودن،
طوري که گاهي فرستنده نامه رو فراموش ميکردم
و عاش��ق اونا ميشدم .بعدش عذاب وجدانم دوبل
ميش��د چون حس ميکردم دارم به عشقم خيانت
ميکن��م .و اراده ميک��ردم ديگه ب��ه دخترها نگاه
نکنم ولي وقتي که يه نازنيني وارد منظرگاه چشمم
ميشد ،اراده کيلو چند؟
ي��ه روز تو حياط دانش��گاه نشس��ته بودم زاغ
دخترها رو ميزدم .يه دختري که ِ
من کور تا اون روز
نديده بودمش ،از دور خرامان و نازان ميومد .باورت
نميش��ه .بهم اشاره کرد که بيا .با دست اشاره کردم
که منو ميگي؟ با اشاره گفت :׳׳آره ديگه!׳׳ به خودم
گفتم باهات شرط ميبندم که اين خودشه .از تيپ و
خوشگليش معلوم بود که صد درصد نويسنده اون
نامهست .پاشدم رفتم طرفش .ديدم يه اشاره ديگه
کرد و رف��ت .فکر کنم منظورش اين ب��ود که ׳׳بيا
بيرون دانش��گاه .اينجا خوب نيست.׳׳ کاش رفيقم
اونجا بود و يه پسگردني ميزد تا ميفهميدم خوابم
يا بيدار .دنبال��ش راه افتادم .المصب چه فرز و تيز
راه ميرفت .ميخواستم بهش بگم آخه چرا آدرس
ن��دادي تا زودتر پيدات کنم و بهت بگم نامه تو منو
خوشحال کرد و هيچ ناراحت نيستم .يهو شک افتاد

تو دل��م .من کجا و اون کجا؟ به��ش ميومد باباش
خيلي پولدار باش��ه .من يه جفت کفش داشتم که از
دوم دبيرس��تان پام بود .شلوارم مال داداش بزرگم
بود .پالتو رو هم عمو کوچيکه بهم داده بود .خودش
اونو از باباش گرفته بود .س��ر و وضع من دوزار هم
نميارزيد ولي اون دلبر نازنين فقط کيف دستش به
نرخ يه سال زندگي من بود .واسه ساختن اون کيف
يه گاو رو کشته بودن و چرمش رو کرده بودن کيف
و کفش اون عزيز .نه! من و اون وصله هم نبوديم .پا
سست کردم و واستادم .يهو دختره که انگار پشت
سرش هم چشم داشت ،روشو برگردوند و با دست
اش��اره کرد ِد بيا ديگه! براش دس��ت تكون دادم و
گفتم اومدم .بعدش يه پس��ره رو ديدم که بهم اخم
کرد .فکر کنم حس��وديش شده بود .پا تند کردم و
ازش جلو زدم.
از هيجان و التهاب عشق داشتم مي ُمردم .پيش
خودم مرور کردم که وقتي بهش رس��يدم اول بگم
ناراحت نش��دم ،بعدشم بگم ׳׳جان فشاندن به شب
وصل خوش��ايند نبود /ورنه جان بر لب من بهر نثار
آمده بود׳׳ .پش��يمون ش��دم چون شب وصل نبود.
روز وصل بود .اون ش��عر رو گذاشتم واسه بعدًا که
ش��ب باهاش رفته باشم بيرون .يه پسرخاله مخزن
داش��تم که ميگفت دخترها از شعرهاي احساسي
خوشش��ون مياد .منم کلي شعر بلد بودم ...و رسيدم
ب��ه بيرون دانش��گاه .اون هوش ُرباي دل من يه نگاه
به پش��ت سرش يعني به من انداخت و رفت طرف
يه ماش��ين خوش��گل .از اونايي که سقفش��ون باز و
بس��ته ميش��ه .به خودم گفتم بختت خونده! طرف
هم خوش��گله هم ماش��ين به اين عزيزي داره .بايد
قول بدي هيچوقت اذيت��ش نکني .و رفتم طرفش.
يه س��رفه هم کردم تا صدام صاف شه ولي از بخت
بد آب غلي��ظ حلقم پريد روي آس��تين پالتوم .اي
خاک بر س��ر بيعرضهت کنن! يه عقبگرد سريع
کردم و از زمين برگ درخت برداشتم و آستينم رو
پاک کردم و منظره بدي ديدم :اون پس��ره که گفتم
حسوديش شد و اخم کرد ،داشت با نازنين من حرف
ميزد .انگار مزاحمش ش��ده بود چون مهربانوي من
عصبي ب��ود .ديگه هيچي حاليم نش��د و مثل گاوي
که به ش��نل قرمز حمله ميکنه ،هجوم بردم و پسره
المصب مثل کوه ب��ود .از جاش ُجم
رو ه��ل دادمّ .
غره بترسونمش .با همه
م
چش
با
نخورد .سعي کردم
ّ
اب ّهت��ي که از اجدادم ارث ب��رده بودم ،نگاش کردم
و گفتم چرا مزاحم خانم ش��دي؟ يه جفت دس��ت
گنده داش��ت .بازوهامو گرفت و همچين فشار داد
که اس��تخونام آب شد و آبش از چشمام زد بيرون.
گفتم کم نيارم .با پاش��نه پا کوبيدم روي کفش��ش.
المصب هيچيش نش��د .منو بلند کرد و انداخت تو
جوب .دختره از ناراحتي سوار ماشينش شد و رفت.
داد کشيدم :׳׳من از اون نامه معطر ناراحت نشدم.׳׳
پسره هم دربست گرفت و دنبال دختر من رفت .به
غيرتم برخورد .نبايد نازنينم رو تنها ميذاش��تم .منم

دربس��ت گرفتم و به راننده گفتم اون دو ماشين رو
تعقيب کن .دور ميدون  24اس��فند(انقالب) دختره
س��مت راست رفت و پسره مستقيم .راننده پرسيد:
׳׳دنبال کدومش��ون برم؟׳׳ ديدم زش��ته بگم دنبال
دخت��ره برو چون به قيافه م��ن نميومد دنبال دختر
مردم برم .گفتم :׳׳پرسيدن داره؟ برو دنبال پسره.׳׳
پسره جلو پرندهفروشي نزديک دامپزشکي پياده
ش��د .منم پياده ش��دم .گفتم بهتره قايم شم تا ببينم
منظورش چيه اما واقعيت اين بود که ميترس��يدم
بازم کتک بخورم .خيلي قلچماق بود .کنار يه درختي
واس��تادم و خودم رو زدم ب��ه اون راه ولي منو ديد و
اومد طرفم .بيخ ِخرم رو گرفت و گفت :׳׳چرا دنبالم
اومدي؟ سرت ميخاره؟׳׳ گفتم :׳׳عذر ميخوام .يه
س��ؤال دارم .اجازه هست بپرس��م؟׳׳ گفت :׳׳بنال!׳׳
گفتم :׳׳ناراحت نشي ها! البته من خودم اصلًا ناراحت
نشدم .منظورم اينه که ميخواستم به اون خانم بگم
از اون نامه ناراحت نش��دم ولي فرصت نشد بهش
بگم چون اولش خلط پريد رو آس��تينم ،بعدشم فکر
کردم مزاحم اون خانم شدي و غيرتي شدم.׳׳ حلقم
رو فش��ار داد و گفت :׳׳س��ؤالت رو بپرس.׳׳ گفتم:׳׳
هيچي ...ميخواس��تم بدونم منظور شما چي بود که
ب��ا اون خانم ح��رف ميزدي؟׳׳ حلق��م رو ول کرد و
يه س��يلي کوچولو زد و گف��ت :׳׳ببين عوضي! اگه يه
ب��ار ديگه ببينم به اون دختره نگاه ميکني ،نينيگاِه
نگاهت رو قلفتي درميارم .مفهوم شد؟׳׳ و هلم داد و
دوباره افتادم تو جوب.
من آدم سرس��ختي بودم .از اينکه دوبار افتاده
بودم تو جوب ،نااميد نميشدم .مخصوصًا که پيش
خودم فهميده بودم اين پسره قلچماق مزاحم نازنين
من ش��ده .اما کدوم نازنين؟ آيا دانشجوي دانشگاه
ما بود؟ کدوم دانشکده؟ چطور ميتونستم پيداش
کنم؟ بايد فکر بکري ميکردم.
اسم دختراي دانش��کده رو گير آوردم .صد تا
پاکت نامه خريدم .يه شيش��ه هم عطر تهيه کردم.
صد تا نامه نوش��تم :׳׳اي نازنين��ي که برايم نامهاي
معطر و خوشخط نوش��تي و پرسيدي آيا ناراحت
شدهام ،جوابت اين اس��ت :من هرگز از تو ناراحت
نميش��وم .امروز شنبه است .يکشنبه ساعت يازده
بيا ميدان فردوس��ي و خودت را نشانم بده .ميدانم
که مرا ميشناسي اما يک شاخه گل و يک روزنامه
دستم ميگيرم تا زودتر مرا ببيني.׳׳
پاکتها رو گذاشتم تو باکس نامهها و خودم رو تا
يکشنبه گم و گور کردم.
از جعبه نش��ريات دانشکده روزنامه برداشتم.
يک ش��اخه گل هم از باغچه دانشگاه چيدم و رفتم
ميدون فردوسي .اونجا خيلي شلوغ بود اما تونستم
تشخيص بدم که چند تا از دخترهاي دانشکده هم
اومده بودن .از ديدنشون ذوقمرگ شدم و با خودم
گفتم :׳׳پس فقط يه نفر نبوده که عاش��قم بوده .ببين
اينجا چه خبره!׳׳ هوش و حواسم رو از دست دادم و

