
 
 
 
 

 

 *اي از گذشتهخاطره
 

 عطا طاهري بويراحمدي

 

ها و يكي از خويشاوندان، اولين گروه از مادر و خواهرش و ما بچه

اي تبعيدشدگان ايلي بوديم، كه پس از سقوط رضاشاه و تبعيد وي به آفريق

ه ان بجنوبي، محرمانه به سوي بويراحمد، تهران را ترك كرديم. ازطريق اصفه

بي بزرگ ردي شيراز خانة بيمسجد ب  « اناري»ند روزي در باغ شيراز آمديم. چ

 عمة مادرم بوديم؛ بعد به طرف اردكان وتلخُسرو، حركت كرديم.

هارراه چناري رو به اانداز از باغ روزي در شيراز، تنها، خرامان و گ ه شلنگ

 گرديد.مي رفتم. شهر تقريباً از يكصد متري آن ميدان آغاز مي« مُشير»

رخ را باغهاي نارنج و ليمو و پرتقال و انار و گردو و گلهاي سشهر 

ود. بيا و ارغوان و جاليزهاي سرسبز، در آغوش گرفته قاقمحمدي و درختان ا

ساي پاشانده اي قرمزرنگ كفشخيابانها خاكي بود. فقط در خيابان ز ند، ماسه

 بودند.

نارنج و ر ز بود. ها اغلب يك طبقه و داراي حياط پر از گل و درختان خانه

                                                           

 از استاد طاهري تاكنون آثار متعددي به چاپ رسيده است. )انتشارات( * 
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هاي فراواني با اسبهاي تندرو، افراد را به مقصد كرد، درشكهد ميماشين كم تردّ

 رساندند.مي

 ر مياند، دنرسيه به چهارراه مشير، نوشتة تابلويي زيبا، توجّهم را جلب كر

عضي هاي رنگين فلزي، كودكان خُرد و بحياطي پُر از سبزه و گل، در پشت نرده

وخيز و بازي جستپسر و دختر( با لباسهاي رنگارنگ و نو، به همسال خود )

صحنة  رده چسباندم، خيره به تماشاي آنتر رفتم. خود را به نمشغول بودند. پيش

 «.مازينيتام داراال»جاذب و دلفريب پرداختم. بر تابلو، با خطّي درشت نوشته بود 

و  را شوراند ياد و خاطرة همكالسان دبستانهاي تهران و تلخسرو، دلم

كردند. تعدادي پشت ن رده آمدند و ها زيرچشمي مرا و رانداز ميام كرد. بچهآشفته

ون ه دراز من خواستند كه آنجا را ترك كنم. بعضي هم با مهر و تبسّم، مرا ب

 محوّطه دعوت نمودند.

را رخسار، سر رسيد. م زيبا پوش و باوقار ودر اين گيرودار بانويي خوش

 خواهي. با كسي كار داشتي؟جان چه ميپرسيد. بچه يد. با مهربانديد جلو آم

 گفتم: دوست دارم در اين دبستان درس بخوانم.

سرپرست و ياست. كودكان ب «خانهيتيم»مِهر آرام گفت: فرزندم، اينجا  بااو 

نه، با خوانند. آن سخن شيرين دلم را بجا آورد. با هيجان و شادمافقير، درس مي

 اند.گفتم: خانم، من هم يتيم هستم! پدرم را كشته صداي بلند

يم را ا پاتبا غرور و اُميد، در چشمان پرسان او نگريستم. او بار ديگر سر 

. هر آوردآيند و زيبايي و نون واريم وي را بيشتر بر سر مبرانداز كرد. جواب خوش

 پرسيد مادر داري؟

 گفتم: مادري مهربان و باسواد دارم.
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 گفت: برو مادرت را بياور.

« باغ اناري»خوان، به سوي زنان و گاه ترانهدوان و شادان، گ ه سوت

 رهسپار گرديدم.

 ي خانمخوب آنچه را گذشته بود، با آب و تاب، با مادرم در ميان گذاردم. از

ر بپيرايه بي ومدير، تصوير گيرايي ارائه دادم. از آن دورنماي پيروزي، سخنِ ساده 

چرخيدم و پاي وردم. اشك شوق از ديده بيفشاندم. به د ور خود ميلب آ

 كوبيدم.مي

شم خآن حالت و سخنان، مادر را خوش نيامد. چين بر جبين افكند و با 

 گانه! نهي كرد.مرا از آن خيال بچه

منّا تم و با گريه و زاري و اصرار، دامنش را به چنگ گرفتم و از او خواست

 رااليتام بيايد.كردم كه با من به دا

حال و سرانجام، در دل پُرمِهر و عطوفتش ر هي باز كردم و او را آشفته

چين گُلدار لُرّي و هاي چيننگران به سوي معبد آرزوها كشاندم. مادر، با دامن

ارد بند به سر، چون سروي روان به دبستان ور، چارقد و پيشاني  پيراهن زيبايي به ب

 شد.

مي يش آمد. با خوشرويي باهم برخورد كردند. سالخانم مدير مهربان پ

 دند و به اطاق دفتر رفتيم.نثار هم نمو ريايي بيپرسيگرم و احوال

پاييد. در اي متوحّش و ناآرام، چشمانم همه سو را ميمن بسان پرنده

 انم.برس ، با پروازي سريع، خود را به جمع همساالنانتظار، تا كي اجازه يابم

يمت و احترام آغاز گرديد. خانم مدير، خواسته و عشق مرا به گفتگو با مال

تحصيل، چه خوب و گيرا بيان كرد. تعهّد نمود، كه چون تو مادري مهربان، او را 
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 مادري دلسوز خواهم بود.

آميز، آتشگون، دل مادر را آتش زد، عرق كرد. آن سخنان نرم و محبّت

 فت:زنان گسرخ شد. آب پيشاني را بِسِتُرد. نفس

و ار اهمين يك فرزند را دارم، طاقت دوري وي را هرگز ندارم. بدون ديد

 توان ماند. در ايل و محل كنارزنده نخواهم ماند. در شيراز تنهايم، نمي

 فرستم.خويشاوندان، او را به دبستان مي

كه  من برافروخته و پريشان، دست به دامان مدير شدم. گريه سر دادم،

 اري پرداخت.گرم مرا گرفت و فشرد و سخت به زمانم. مادر دست مي

وي و ر سرانجام، اشكهاي مادر كار خود را كرد و خانم مدير هم گريه كرد

 مرا بوسيد و مرا با تأثر و اندوه، از آنجا براند.

و  ندرزهمراه مادر پيروز، افسرده و دلخور و گريان به خانه برگشتم و ا

 نشست ...يگر به دلم نمينويد و مهرباني مادر، با آن شكست، د

 


