
كيانا نصرت زاده

برای مدرسه آورده ام. شریفه خانم زن 
اربابش فوت کرده بود و گویا زن کتاب 
خوان��ی هم بوده و ارباب��ش کتاب ها را 
ب��ه محب داده ب��ود تا بی��اورد ده ما و 
ما صاحب ی��ک کتابخان��ه ی کوچک 

شدیم... 
ای��ن بزرگ ترین تح��ول در زندگی 
هم��ه ی ما ب��ود. بیش��ترین ارتباطمان 
ب��ا دنیای بیرون از طری��ق رادیو بود و 
معلم هایی که بیش��تر آنها عضو س��پاه 
دانش بودند، چند ماه��ی می ماندند و 
بعد از مدت��ي می رفتند. هرکس هرچه 

از دنیای بی��رون می گفت برای ما عجیب و جالب 
بود. چند کارت پستال از اصفهان در خانه داشتیم 
که پدرم باالی طاقچه گذاش��ته ب��ود. هزار بار به 
جزییات آن نگاه کرده بودم. برادر بزرگترم همراه 
پدر به شهر رفته بود ولی من تا سیزده سالگی شهر 

را ندیده بودم. 
این کتاب ها شد تفریح و دلمشغولی همه ی اهالی 
ده... همه تقریبًا شش کالس سواد را داشتند. یادم 
است حدود چهل یا پنجاه تا کتاب بود که دست به 
دست می گشت. کلیات سعدی تکه تکه شده بود و 
هر کس یک بخش��ش را می برد خانه و می خواند و 
بعد دیگری می برد... چند کتاب هم در مورد تاریخ 
ای��ران بود که همه با ولع می خواندیم و ش��ب های 
دراز زمس��تان را با آن س��ر می کردیم. یادم است 
یک کت��اب هم در مورد آرژانتی��ن بود که همه ی 
اهل ده خوانده بودند و همه می دانس��تیم آرژانتین 

کجا قرار دارد... 
سالها این کتاب ها تنها دانش اهالی ده به حساب 
می آمد و همه آنه��ا را می خواندند و ما بچه ها هم 
س��عی می کردیم هرچه زودتر س��وادمان به جایی 
برس��د ک��ه بتوانیم کلیات س��عدی را بخوانیم و یا 

دوبیتی های باباطاهر را حفظ کنیم. 
مردم ده نمی دانستند 
کت��اب  چن��د  همی��ن 
بچه هایشان  سرنوش��ت 
داد.  خواه��د  تغیی��ر  را 
یادم اس��ت وقتی کالس 
ششم را تمام کرده بودم 

هم��راه چند تا از پس��ر های ده به روس��تای باالیی 
رفتیم که دبیرستان داش��ت و اتاقی اجاره کردیم 
و همانجا ماندی��م و درس خواندیم. تازه فهمیدیم 
که ما چقدر درس��خوان تر از بقیه ی بچه ها هستیم. 
سواد خواندن و نوش��تن و ادبیات فارسی مان یک 
س��ر و گردن از همسن و س��ال هایمان بیشتر بود و 
ب��رای همین مورد توجه معلم ه��ا قرار می گرفتیم. 
تش��ویقمان می کردن��د و با کتاب های بیش��تری 
آش��نا می ش��دیم. بچه های ده باال پ��ای تلویزیون 
می نشس��تند و فوتبال بازی می کردن��د ولی ما به 

سختکوشی و گوشه گیری عادت کرده بودیم... 
خالصهکنماینقصهیدرازرا...

ک��م ک��م بی آبی به س��راغ دهمان آم��د. باغ ها 
یک��ی یکی خش��ک ش��دند و م��ردم ده مهاجرت 
کردن��د. جوان تر ه��ا بیشترش��ان تحصی��ل کرده 
بودند و توانستند در ش��هر برای خودشان زندگی 
آبرومندان��ه ای راه بیاندازند. مس��ن تر ها هم تکیه 
کالم هایشان از سعدی و حافظ بود و وقتي زبان باز 

می کردند همه آنها را تحسین می کردند.  
حاال من هش��تاد س��ال دارم. آن روستا متروکه 
ش��ده و دیگر هیچ س��کنه ای ندارد. هم��ه پراکنده 
ش��ده ایم. اما کتاب های ش��ریفه خانم را همیش��ه 
همراه خ��ود داریم. هرکس یک��ی از کتاب ها را به 
یادگار با خودش برد و کتابی که در مورد آرژانتین 
بود س��هم من ش��د. حاال بچه هایم وقتی از روزگار 
ب��دون تلویزی��ون و تلف��ن و برق برایش��ان حرف 
می زنم با حیرت نگاهم می کنند. من اما در حسرت 

همان روز ها به گور خواهم رفت....  

 در روس��تایی به دنیا آمدم که بین دو کوه قرار 
گرفته بود و انگار از چشم همه ی دنیا مخفی مانده 
ب��ود. جایی دور افتاده که ب��ا نزدیک ترین آبادی 
پنج کیلومتر فاصله داش��ت که باید از دل کوه رد 
می ش��دیم تا به آنجا می رسیدیم. با شهر که خیلی 
بیش��تر فاصله داشتیم و سال به سال کسی از شهر 
نمی آمد و کسی هم به شهر نمی رفت. زمستان ها 
همه ی راهها بس��ته می ش��د. بهار رود ها طغیان 
می کردن��د و تابس��تان ها همان کوهها س��ایه ی 
دلنش��ینی روی روس��تا می انداخت. مردم روستا 
همگی کش��اورز بودند. باغ سیب داشتیم و گالبی 
و به... فصل برداش��ت که می شد از نزدیک ترین 
آب��ادی یکی می آم��د و محصول ه��ا را می خرید 
و می ب��رد ش��هر و بقیه س��ال کاری ب��رای انجام 
نداشتیم.  ده ما یک مدرسه با دو کالس داشت که 
تا کالس شش��م می توانستیم تحصیل کنیم و بعد 
از آن هم��ه می رفتند س��ر زمین و کار می کردند. 
ت��ک و توکی هم رفتند ش��هر و دیپل��م گرفتند و 
در این میان محب پس��ر شاطر عباس رفت شهر 
و باغبان یک خانه ی اعیانی ش��د. س��الی یک بار 
به روس��تا می آمد و همه به دیدنش می آمدند. با 
خودش کلی لباس و وسیله می آورد. بعضی از آنها 
را اصلًا نمی دانس��تیم چه هستند. هرچه در شهر 
دست دوم بود و به او می دادند با خودش می آورد 
ده. یادم اس��ت یک بار وان با خودش آورد. همه 
گفتند این چیست؟ گفت شهری ها توی آن حمام 
می کنند و اربابم وان خانه اش را عوض کرد و من 
ای��ن را آورم اینجا که بگ��ذارم توی اتاق آقاجانم 
که زمستان ها آب گرم کند و توی آن حمام کند. 
خود این ماجرا کلی دلمش��غولی ب��رای ما آورد. 
بعد با خ��ودش تلویزیون آورد ول��ی بین دو کوه 
قد کشیده ی بلند هیچ فرکانسی نمی رسید و فقط 
صفح��ه ی برفکی می دیدیم...  ی��ک بار وقتی آمد 
چند کارتون س��نگین همراه داش��ت. گفت اینها را 

در حسرتش به گور خواهم رفت
این بزرگ ترین تحول در زندگی همه ی ما بود. بیشترین 
ارتباطم��ان ب��ا دنی��ای بی��رون از طریق رادی��و بود و 

معلم هایی که بیشتر آنها عضو سپاه دانش بودند

سوژه
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تقدير و تشكر
امير علي كاشي كالس سوم ابتدايي

مدرسه ي مالصدرا )شهر قدس( نام معلم: سركار خانم باقري
اي معلم عزيزم كاش امسال مي توانستم چهره ي مهربان شما 
را از نزديك ببينم و از شما تشكر كنم. از اينكه هر روز با مهرباني 
مبارك.به ما چيزهاي تازه اي ياد دادي متشكرم. روزت هزاران بار 


