
در ابتــدای فیلمی کــه از دویدن آقای 
فرج زاده از نی ریز تا شیراز تهیه شده است 
بانوی کهن سالی دیده می شود که خوابیده 
برتخت، از کمبود کالس و مدرسه در شهر 
نی ریز می گوید. صحنة قابل توجهی است. 
گویی درد معلمی حتی در آســتانة 94 
سالگی هم او را رها نمی کند. چه درست 

گفت نظام وفا:
»دوچیز مرا کشــت؛ بالی عشق و درد 

معلمی«.
مشتاق دیدار این خانم معلم بازنشستة 
نی ریزی شــدم، و وقتی از آقای فرج زاده 
خواستم که قراری بگذارد تا به عیادتش 
برویم تازه متوجه شــدم کــه این بانوی 
محترم مادر هنرمنــد خوش نویس آقای 

طغرایی است.
قرارمان برای ســاعت 9 و نیم بود، اما تا 
برسیم چند دقیقه ای دیر شده بود. هنرمند 
خطاط را عصا به دست سر خیابان دیدیم 
که برای اســتقبال از ما منتظر ایســتاده 
است. حسابی شرمنده شــدیم. به اتفاق 
وارد حیاط کوچک و باصفایشــان شدیم. 
پســر دیگر خانم سلیمی و تنها دخترش 
دم در حیاط به اســتقبالمان آمدند. وارد 
که می شدی ابتدا هال کوچک و مرتبی را 
می دیدی که تختی در یک طرف آن قرار 
داده شده بود. ما را به اتاق پذیرایی هدایت 
کــرد. این بار خانم معلــم بر روی تخت 
نبود، بلکــه در اتاق پذیرایی بر روی مبل 

نشسته بود.جثة نحیف و کوچکی داشت. 
ریز نقش بود. درست مثل مادر بزرگ های 
قصه ها، چارقد سفیدی بر سر داشت که 
با یک ســوزن زیر گلو، آن را سفت کرده 
بود. صورتی گرد و چهره ای مهربان داشت. 
یک عینک قهوه ای با قاب مستطیلی هم 
بر چشمانش بود. دســتش را که گرفتم 
تا عرض ادب کنم آهســته پرسید: پس 
آقای دکتر کجاســت؟ انــگار منتظر بود 

مصاحبه کننده یک آقا باشد.
پرســیدم: مادر جان از چه ســالی وارد 

آموزش و پرورش شدید؟
جــواب داد: از 17 ســالگی؛ و دخترش 
اضافه کرد از سال 1326 استخدام شده اند.

پرسیدم: معلمی را دوست داشتید؟
خیلی! را کشیده و با تأکید خاصی گفت 
و بالفاصلــه ادامــه داد  اینقدر به بچه ها 

عالقه داشتم! داشتم را کشیده گفت.
با شوق گفتم: مادر! از آن روزها برایمان 

خاطره ای بگویید.
خندة دلنشینی کرد و گفت: »شاگردی 
داشتم که هر صبح دیر به مدرسه می آمد 
و من مجبــور بودم درس را دوباره تکرار 
کنم. یک روز وقتی زنگ راحت زده شد 
همة شاگردان بیرون رفتند آن دختر را 
نگه داشتم و علت دیرآمدنش به کالس 
را پرســیدم. او شروع کرد به گریه کردن. 
دوباره سؤال کردم، چرا دیر آمدی؟ گفت: 
من مادر ندارم و پدرم زن دیگری گرفته 

است. هر صبح پیش از آمدن به مدرسه 
بایــد لباس زیر  بچه را بشــویم و بعد به 
مدرسه بیایم. عصرکه مدرسه تعطیل شد 
به خانم طباطبایی، مدیرمان، گفتم من 
باید پدر این بچــه را ببینم. فردا پدرش 
به مدرســه آمد. گفتم شــما خبر دارید 
که دخترتان کالس چندم اســت؟ کی 
به مدرســه می رود و برمی گردد؟ پدرش 
گفت من آن قدر گرفتاری دارم که به این 
چیزها نمی رسم. گفتم این اشتباه است، 
و جریان را برایش گفتم، بســیار ناراحت 
شــد. گفتم ناراحت نشو، یه وقت نری با 
خانمت دعوا کنی ها ! یک درد بشــه دو 
درد! طــوری به خانمت بگــو که او هم 

شکوفه راستگوجهرمی، دبیر ناحیه 1 شیرازگفت وگو با بیگم سلیمی
عکاس: حمیدرضا رازقی

یک عمر معّلمی، یک قرن زندگی
ناراحت نشــود. آن بنــده خدا هم 
کلی تشکر کرد و دیگر هیچ وقت 

آن بچه دیر نیامد.«
پرســیدم: »هنوز هم از آن بچه 
خبر دارید؟«  با ذوق گفت: »بله، 
دبیر یکی از دبیرستان های شیراز 
شــد. هنوز هم وقتی به نی ریز 
می آید حتمًا به من سر می زند و 

همیشه می گوید هرچه دارم از شما دارم.«
پرســیدم: »آن زمان که این اتفاق افتاد 
خودتــان ازدواج کرده بودیــد؟« پیرزن 

خندة ریزی کرد وگفت: »نه هنوز!«
دختر خانم سلیمی ادامه داد: »مادرم و 
عمه جانم هم کالسی بودند و در مدرسه ای 
که پدربزرگم آن را راه انداخته بود و بی بی 
جانم مدیــر آن بــود درس می خواندند. 
بعدها عمه جان مدیر آن مدرسه و مادرم 
معلم کالس اول شــدند و مادرم را برای 

پدرم خواستگاری کردند.«
از خانــم ســلیمی خواســتم کــه از  
مدرسه های آن ســال ها برایمان بگوید. 
از پله های بلند مدرسه می گوید و اینکه 
مجبور بوده است دست بچه ها را بگیرد 
و یا حتی گاهی بعضی هــا را که خیلی 
ریزانــدام بوده اند بغل کنــد تا بتوانند از 
پله ها پایین بیایند و به حیاط مدرســه 

بروند.
پرســیدم: »مادرجان از دوران تحصیل 
خودتــان برایم تعریف کنیــد.« لبخند 
دلنشین و ملیحی زد و گفت: »می خواهی 
برایت قصة مال رفتنم را بگویم؟« با اشتیاق 

گفتم: »بله بله  تعریف کنید.«
»دیوار ما با دیوار ماّل یکی بود. کالس 

توی ســردابة  خانه تشکیل می شد. روز 
اول از پله هــا که پایین رفتم یک خمرة 
بزرگ کنار دیــوار بود. »مال گفت حاال 
کــه اینجا آمــدی اگــر درس نخوانی 
میندازمت توی این خمره تا مار و مورها 
بخورندت. من هم یواشکی از پله ها باال 
آمــدم و فرار کــردم و دیگر نرفتم! بعد 
مادرم که خودش قرآن خواندن را پیش 
زن کربالیی حســن یاد گرفته بود من و 
خاله ام را هم فرســتاد پیــش او. او هم 
الفبــا یادمان داد.« پرســیدم چطوری 
درس مــی داد؟ جــواب داد: »زبانــی 
درســمان می داد. نه قلم بود و نه کاغذ! 
همه ساکت به حرف های زن مالحسن 
گوش می دادیــم. می گفت: الف هیچی 
نداره/ ب یکی به زیر داره/ پ ســه تا به 
زیر داره/ ت دوتا به ســر داره/ ث سه تا 
به سر داره/ ج یکی بغل داره/ خ یکی به 
سر داره/ چ ســه تا بغل داره/ ح هیچی 
نــداره خالصه یک ماه به ما فرصت داد 
تا حروف را یاد بگیریــم. »دختر خانم 
ســلیمی اضافه کرد البته مادرم بعد از 
آن به دبســتان دولتی رفتند. پرسیدم: 
»مادرجان مدرسه تان کجا بود؟« گفت: 

نداشت.  مشخصی  »جای 
مرتــب جابه جا می شــد. 
هــر از گاهی مدرســه در 
خانة یکی از بزرگان نی ریز 
که  اوایل  می شــد.  تشکیل 
رفتم مدرســه در خانة حاج 
محمد طغرایی بود که خودش 
رییس فرهنگ بود و با اســب 
می آمد و به ما ســر می زد. اما 
یادم هست که امتحان ششم را 
در منزل محمدحســن خان فاتح دادیم. 
عده ای از بچه های شــهرهای دیگر هم 
آمده بودند. امال و انشا و حساب را کتبی 
و بقیــه درس ها مثل تاریخ و جغرافی و 
قــرآن را شــفاهی امتحــان می دادیم. 
معلم هایــی که امتحــان می گرفتند از 

شیراز آمده بودند«
 پرسیدم: »مادرجان از دوران تدریستان 
بگویید.« گفت: »مــن معلم کالس اول 
مدرسه آزرم بودم تا اینکه مدرسه دیگری 
بنام مدرسه عفت در منطقة دیگری افتتاح 
شد و رئیس فرهنگ گفت باید آنجا بروی. 
آن مدرســه خیلی دور بود. مدرسه ها هم 

دو شیفت بود؛ هم صبح و هم عصر!
وســیله که نبود. من مجبور بودم تمام 
روزهای زمســتان و هنگام برف و باران، 
روزی4 بار از بازار تا مدرســه کوچه های 
تنگ و بازار ملکــی دوزان )نوعی گیوه( 
آن زمان را پیاده طی کنم تا به مدرســه 
برســم.  البته رودخانه ای هم جلوی راه 
داشــتیم. یادم هســت یک  نفر داشتیم 
به نام اســماعیل که فراش مدرسه بود. 
بنده خدا در موقع بارندگی چوبی وسط 
رودخانه می گذاشــت و دست بچه ها را 
می گرفت تا از رودخانه عبور کنند. البته 
بعد از 5 ســال مجدداً به مدرســة آزرم 

برگشتم و ناظم مدرسه شدم.«
گرچه گفت وگو با این خانواده هنرمند 
و پر مهر بسیار دلنشین بود اما برای اینکه 
بیش از این خانم معلم دوست داشتنی را 
خســته نکنیم عزم رفتن کردیم. هنگام 
خداحافظی کتــاب زیبای خطاطی آقای 
طغرایی فرزند خانم سلیمی را هم هدیه 
گرفتیم. در مسیر همچنان به خانم سلیمی 
و این حجم عظیم عشــق و لذتشــان از 
معلمی می اندیشم و میزان رضایت مندی 
معلمان دیروز از جایگاهشــان را تجلیل 

می کنم.

گفتوگو

خوش حالیم که دیدارمان با بانوی پیشکســوت، سرکار خانم سلیمی جرقه ای 
شد برای برگزاری مراسم تجلیلی که توسط شاگردان ایشان در شهرستان نی ریز 
برگزار شد. دانش آموزان و دوســتداران ایشان 2۵ شهریورماه 13۹۶ گرد معلم 
۹۴سالة خود جمع شدند و  مراتب سپاس و قدردانی خود را از این معلم مهربان 
به جا آوردند. اما با کمال تأســف کمتر از دو ماه پس از این بزرگداشت در تاریخ 
۱۳ آبان با خبر شدیم ایشان دار فانی را وداع گفتند و روحشان پس از  ۹۵سال 

زندگی و تالش در جهت تعلیم و تربیت فرزندان نیریزی آرام گرفت.
فقدان ایشان را به خانواده محترم  و همچنین به شاگردان و فرهنگیان شهرستان 

نی ریز تسلیت عرض می کنیم.
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