
صداي بچه ها از پش��ت پرده نازك و س��فيد 
چادر بيرون نمي آيد، آرام در سايه چادري كه 
مدرسه شان است نشسته اند و سرشان را الي كتاب هاي شان 
فرو برده اند. »دشت بكان« يكپارچه سكوت است. گاهي از 
دور صداي زوزه ماش��يني كه از جاده مي گ��ذرد، ذره اي از 
سكوت دشت را مي شكند و گاهي هم صداي زنگوله گردن 
بزي كه از گله دور افتاده، مي ش��ود بهانه اي براي گرداندن 
سر به سمت صدا، باقي همه سكوت است و آرامش و وسعتي 
ناتمام. وارد چادر كه مي ش��ويم بچه ها آرام سرشان را بلند 
مي كنند و به رس��م ادب مي ايس��تند ت��ا ورود مهمانان به 
مدرسه كوچك شان را خوش��امد بگويند. دختر و پسرهاي 
قشقايي كنار هم چهارزانو روي زمين نشسته اند. با چشماني 
درش��ت و صورت هايي آفتاب سوخته. دخترها يك درميان 
لباس ايل قش��قايي با رنگ هاي ش��اد به تن شان كرده اند و 
چارقدهاي توري را زير گلوي شان سنجاق كرده اند. متانت 
در چهره هاي شان موج مي زند، ريشه هاي اين متانت و وقار 
را مي شود در اصالت اين قوم پيدا كرد. خنده هاي ريزشان را 
پشت دست هاي كوچك شان پنهان مي كنند. دانش آموزان 
مدرسه، هم نش��انه هاي ايل را با خود دارند و هم نشانه هاي 
دانش آموزان امروزي مدارس شهري را. كيف هاي صورتي با 
شخصيت هاي كارتوني كه بعضي بچه ها نمي شناسندشان، 
اما فروشگاه هاي شهر تنها همين كيف ها را براي عرضه دارند. 
تعدادي از دخترها مانتوي صورتي و مقنعه س��فيد دارند و 
پسرها هم به تعبير خودش��ان »لباس شهري« پوشيده اند، 
تا س��والي را زير گوش بچه ها زمزمه نكني��م، صدايي از آنها 
نمي ش��نويم. روي تن داخلي چادر پر اس��ت از نقاشي هاي 
بچه ها، معلم مي گويد: »وقتي ب��اد و بارون مي زنه تمام اين 
نقاشي ها و كاردس��تي ها خراب ميش��ه« تدبيري كه براي 
پيش��گيري از اين كار انديشيده كش��يدن كاور پالستيكي 
روي كاغذهاي كوچكي است كه بچه ها روي شان هنرنمايي 
كرده اند. اما هنر بچه ها تنها روي كاغذ نيست، كافي است تا 
درخواس��تي براي خواندن شعري به كودكان ساكن شمال 
استان فارس بدهيم، دشت پر از آواز مي شود، آوازهايي كه 
نش��ان مي دهد بچه ها در فرهنگي غني باليده اند، فرهنگي 
كه اشعار و موسيقي فاخرش را از كودكي به گوش شان آشنا 
كرده و چه بسا اوسنه )قصه( هاي محلي هم زير زبان بچه ها 
برقصند و كم رويي ش��ان مانع از بيان ش��ان ش��ود. آنچه در 
صورت زيباي كودكان دشت بكان فارس مي شود به وضوح 
ديد مناعت طبع اس��ت و اعتماد به نفسي كه گويي طبيعت 
سخاوتمندانه نصيب شان كرده و اس��تعدادي كه زير سايه 
سنگين كمبود امكانات مي بالد. معلم مي گويد: »ما هر سال 
چند سهميه محدود براي مدارس استعداد درخشان داريم، 
اما واقعا بچه هاي عشاير همه شون با استعداد هستن و اگر به 
عهده ما باشه همه بچه ها رو معرفي مي كنيم براي مدارس 
نمونه«. نيازي نيست تا س��راغ امكانات را بگيريم از معلمي 
كه كيلومترها راه را طي مي كند تا دانش آموزان مستعدش 
در كن��ار تمام كمبودها، از نعمت معلمي دلس��وز و مهربان 
بهره مند ش��وند. با يك نگاه س��اده و گذرا مي شود امكانات 
مدارس چادري عشاير را با انگشتان يك دست شمرد: »يك 
چادر 16 بند )كه بزرگ ترين س��ايز چادري اس��ت كه دفتر 
آموزش عش��ايري وزارت آموزش و پ��رورش براي مدارس 
در نظر گرفته اس��ت( يك سه پايه، يك تخته آهني تاشو به 
عنوان تخته س��ياه، يك چهارپايه ب��راي معلم و يك زيلوي 
س��اده براي نشس��تن بچه ها به اضافه يك جعبه گچ « اينها 
تمام امكاناتي است كه كودكان مدارس عشايري در اختيار 
دارند، اما يك جمله ترجيع بند جمالتي اس��ت كه در مورد 
مدرسه با لهجه شيرين شان مي سازند: »ما اينجا )مدرسه( را 
دوست داريم« و در عمل هم مي شود اين عالقه را ديد، فاطمه 
وقتي مي خواهد توضيح دهد كه در مدرسه چه فعاليت هايي 
انجام مي دهن��د، مي گويد: »اول وقت ميايم كالس رو تميز 

مي كنيم، آماده مي ش��يم تا معلم بياد وقتي هم كه كالس 
تموم ميشه خودمون دوباره همه جا رو مرتب مي كنيم و زيلو 
رو تا ميزنيم و بعد ميريم.« بچه ها مي روند، بعضي از راه هاي 
دور آمده اند، بعضي از آن سوي جاده مي آيند، آنها مي روند 
و دل معل��م را با خود مي برند: »بچه ه��ا با اين وانت كه براي 
پدر يكي از بچه هاست مي آيند و مي روند، به نوعي سرويس 
مدرسه ما اس��ت، فقط دو تا از بچه ها نزديك مدرسه چادر 
مي زنند، دل من هم با بچه ها مي رود تا به س��المت برسند، 
چاره اي نداريم، توي دش��ت ماشيني به جز وانت نمي تواند 
تردد كند، اما اينكه بچه ها پش��ت وانت س��وار مي ش��وند و 

مي روند خالي از خطر نيست.«
در فاصله اي نزديك به چادر مدرس��ه، س��فيد چادر عشاير 
ديده مي شود و يك نيسان آبي كه اسباب عشايري كه تازه 
به ييالق رس��يده اند را يدك مي كشد. بچه ها دو هفته اي به 
دليل كوچ از درس و مدرسه دور بوده اند و حاال معلم به طور 
فشرده بايد كمك ش��ان كند تا براي امتحانات خرداد آماده 
ش��وند. تفاوت مهمي كه بچه هاي عشاير با بچه هاي شهر يا 
روستا دارند اين است كه در خانه فرصتي براي درس خواندن 
ندارند، اين را پدر يكي از دانش آموزان مي گويد: »از مدرسه 
كه مياد بايد به من و مادرش كمك كنه ديگه، هر چي درس 

مي خواست بخونه تو مدرسه مي خونه ديگه.«
بچه هاي عشاير تنها تصويرش��ان از مدرسه همان است كه 
مي بينند، در چادرهاي كوچك شان اثري از تلويزيون نيست 
كه بخواهد تصاوي��ري از دنيايي ديگر را نشان ش��ان دهد، 
هرچند مادر يك��ي از دانش آموزان مي گويد: »گاهي ميريم 
شهر خانه اقوام، خواهرم اقليد زندگي مي كنه، برادر كوچكم 
هم شيرازه، خودمان هم ديگه از اين آوارگي خسته شديم، 
امسال كه پس��رم كالس شش��م را تمام كند، ما هم ميريم 
شيراز.« هرچند پاي امكانات اوليه به سفيد چادرها نرسيده، 
اما سقف آرزوهاي آدم هاي دشت بلند است. مادر با خنده و 
افتخار به پس��رش كه تازه از راه مدرسه رسيده نگاه مي كند 
و مي گويد: »پسرم مي خواد دكتر بشه« و تمام خانواده روي 

اين آرزوي مادر اتفاق نظر دارند و تاييدش مي كنند. 

درس دوستي و اصالت
 »بچه ها داشتن تو كالس با برج جادويي )يك بازي فكري( 
بازي مي كردن، يك دفعه بازي به مرحله اي رس��يد كه برج 
ريخت پايين، يكي از بچه ها دستشو زد روي دستش گفت: 
»واي، ساختمون پالس��كو دوباره ريخت« معلم اينها را كه 
تعريف مي كند بچه ها با ش��يطنت و ريزريز مي خندند، اما 
معلم مس��ير قصه اش به سوي ديگري مي رود: »بچه هاي ما 
با آتيش سوزي خيلي غريبه نيستن، اينكه ماجراي پالسكو 
تو ذهنش��ون مونده ب��ه خاطر اينه كه يكي از دوستاش��ونو 
تو آتيش س��وزي از دس��ت دادن.« كالس يكپارچه سكوت 
مي ش��ود، معلم به سمت ميز اول سمت چپ كالس مي رود 
و به ش��اخه گل رزي كه روي ديوار چسبيده اشاره مي كند: 
»اين شاخه گل رو هم بچه ها كنار نيمكت غزاله گذاشتن كه 
هميشه يادش باش��ن.« بچه ها به شاخه گل خيره شده اند، 
ش��ايد آخرين خاطره ديدارشان با غزاله را قبل از تعطيالت 
نوروز مرور مي كنند: »روز پنجم فروردين بود، ما رفته بوديم 
جنوب اس��تان فارس كه اوايل فروردين هواي خوبي داره، 
توي اين روس��تا همه با هم قوم و خويشن، چادر ما نزديك 
چ��ادري بود كه خان��واده غزاله زده بودن، براي روش��نايي 
چادر از تيربرق اون نزديكي س��يم كشيدن، اما جرقه سيم 
برق باعث آتش س��وزي شد و غزاله به شدت آسيب ديد، من 
خودم غزاله رو آوردم بيرون و سرشو تو دستم گرفتم كه آروم 
بشه، بردنش بيمارستان شيراز اما تعطيالت بود و دكتر خوب 
نداشتن، مجبور شدن منتقلش كنن اصفهان، 15 فروردين 
غزاله فوت كرد، 10 روز اين بچه با تن سوخته تو بيمارستان 
اذيت ش��د.« كالس پر از اشك است. معلم اشك هايش را با 
گوشه روس��ري اش پاك مي كند. يكي از بچه ها بغضش هق 
هق شده، سرش را زير ميز برده و آرام گريه مي كند. يكي از 

بچه ها سرش را مي گذارد روي ميز و آرام گريه مي كند، معلم 
مي گويد: »بچه ها تو اين مدارس خيلي با هم اخت ميش��ن، 
فضاي اين مدرس��ه ها با مدارس شهر فرق داره، بچه ها كنار 
هم  قد ميكشن، بي تابي االنشون هم به خاطر همينه.« خانم 
پناهي مثل يك مادر خوب كنار بچه هاست، توي حرف هاي 
بچه ها مي شود تاثير مهرباني بي دريغش را ديد. از آن معلم ها 
كه كالس درسش فقط در مدرسه و ساعت قانوني كالس داير 
نمي شود، از آن معلم هايي كه هميشه توي فيلم ها مي بينيم، 
آنها كه با مش��كالت و قصه هاي بچه ها درگيرند، معلم هاي 
سختگير و مهرباني كه تنها دغدغه شان پيشرفت و موفقيت 
بچه هاست. در مدارس روستايي و عشايري، پيدا كردن اين 
معلم ها كار سختي نيست. معلم هايي كه گاهي كيلومترها 
راه را براي تشكيل كالس درس شان طي مي كنند. بي هيچ 

ادعا و سرو صدايي. 

 مدارس عشايري به روايت معلمان
معلمان مدارس عشايري تصويري متفاوت از تمام معلم هايي 
كه تا به حال ديده ايم دارند. چهره اي آفتاب سوخته، نگاهي 
كه مي ش��ود در آن نگراني از آينده بچه ها را ديد. معلم هاي 
عشاير به گفته خودشان تسهيالت خاصي دريافت نمي كنند 
و تنها مشوق و انگيزه ش��ان براي تالش و تحمل سختي ها، 
استعداد و ذوقي است كه بچه ها براي درس خواندن دارند و 
تفاوت مهم ديگرشان اين است كه خود دانش آموز مدارس 
عش��ايري بوده اند و روزي روي گليم نازك كالس زير چادر 
گنبدي مدرسه نشس��ته اند و حاال روي چهارپايه كوچكش 
در كسوت معلم به چشمان مشتاق بچه ها كه نگاه مي كنند 

كودكي خود را مي بينند. 
خانم پناهي را در مدرسه شهيد پناهي مي بينيم، تنها مدرسه 
روستاي شهرك ُقِتلو از توابع شهرستان اقليد فارس، معلمي 
كه براي تدريس و حضور در كالس درس محدوديتي قايل 
نيس��ت و هر زمان كه احس��اس كند بچه ها نياز به تمرين و 
مطالعه بيشتر دارند، حاضر اس��ت، بدون اينكه تسهيالتي 
دريافت كند يا انتظار اضافه كاري داش��ته باشد،  در كالس 
حاضر ش��ود با تواض��ع و آرام مي گويد: »اي��ن بچه ها مثل 
بچه هاي خود من هستند.« در مورد تجربه شخصي اش در 
مدارس عش��ايري مي گويد: »زماني كه ما دانش آموز بوديم 
همه كوچ نشين بودن، مدارس س��اختماني در اين منطقه 
نداشتيم، معلم ها هم با ما كوچ مي كردند، كوچ آن زمان مثل 
حاال با ماش��ين نبود، گاهي ما هفته ها در مسير كوچ بوديم 
و كالس درس��مان هم در همان وضعيت برگزار مي شد. من 
پنج سال ابتدايي را مدرسه عشايري چادري درس خواندم، 
7 سال يعني سه سال دوران راهنمايي و 4 سال دبيرستان، 
در مدرسه ش��بانه روزي ش��يراز درس خواندم، چهار سال 
دانشگاه فيروز آباد بودم، 6 سال دوره ابتدايي تدريس كردم، 
4 سال ش��بانه روزي راهنمايي پژوهشگر بودم و سرپرست 
مقطع راهنمايي، دو س��ال هم فيروزآب��اد بودم، اما چون به 
طور كلي به تدريس عالقه دارم و س��مت سرپرستي باعث 
مي ش��د كمي از علم فاصله بگيريم، تصميم گرفتم برگردم 
مقطع ابتدايي براي تدريس، از تاسيس اين مدرسه نزديك 
20 س��ال مي گذرد. من 5 س��ال اس��ت كه اينج��ا تدريس 
مي كن��م.« در كالس درس او دانش آموزان هر ش��ش پايه 
تحصيلي مقطع ابتدايي حض��ور دارند و همين موضوع كار 
تدريس را دشوارتر مي كند، هرچند يكي از دانش آموزان پايه 
شش��م مي گويد: »ما خانم پناهي رو كمك مي كنيم، چون 
خودمون هم دوست داريم معلم بشيم، تو پايه هاي پايين تر 

به بچه ها كمك مي كنيم.« 
در مدرسه شهيد پناهي كه از مدارس ساختماني عشايري 
اس��ت، امكانات اوليه هم به سختي پيدا مي شود، اما با تمام 
اينها يك كم��د مرتب براي بچه ها گوش��ه راهروي در نظر 
گرفته شده كه پكيچي مينياتوري از تمام امكاناتي است كه 
يك مدرسه بايد داشته باشد، يك طبقه كتابخانه، يك طبقه 
توپ و چند وس��يله ورزشي مستعمل، يك طبقه چند بازي 

فكري و يك طبقه امكاناتي ش��بيه وسايل كمك آموزشي 
درس عل��وم و رياضي. خانم پناهي در مورد امكانات ديگري 
كه از مركز به دست ش��ان مي رس��د، مي گويد: »از مركز به 
دانش آموزان س��هميه ش��ير مي دهند، اما متاسفانه توزيع 
مناسبي ندارد، اوايل اسفند به مدارس سهميه شير مدرسه 
را مي دهند. در صورتي كه بهتر است آبان يا آذر اين شير بين 
بچه ها توزيع شود، اما كساني كه براي توزيع شير برنامه ريزي 
مي كنند، شرايط مدارس ما را در نظر نمي گيرند. اسفندماه 
سهم هر دانش آموز كه دو كارتن شير بود به دست ما رسيد، 
در حال��ي كه ما نزدي��ك تعطيالت نوروز بودي��م. به همين 
خاطر ش��يرها را يك جا بين بچه ها توزيع كرديم، كه بچه ها 
بردند در تعطيالت مصرف كردند. اگر زودتر اين ش��يرها به 
ما مي رسيد مي توانس��تيم روزانه توزيع كنيم. اعتراض هم 
كرديم اما گفتند كه مسوول توزيع شير كس ديگري است. 
اما منطقه ما محاسني هم دارد كه مدارس مناطق ديگر از آن 
محرومند، خوبي اين منطقه اين است كه آب و هواي خوبي 
دارد، بعضي روستاها هستند كه بچه ها آب آشاميدني ندارند 
و خانواده ها بايد بروند آب آشاميدني را خريداري كنند. اينجا 
وضعيت بهداشت بچه ها مطلوب است، نسبت به بسياري از 
مدارس مناطق ديگر وضعيت مناسب تري دارند. چون عشاير 
اين منطقه يكجا نش��ين ش��ده اند همه تلويزيون دارند و به 
وسايل ارتباط جمعي دسترسي دارند به همين خاطر سطح 
اطالعات شان باالتر است، اما عشايري كه كوچ نشين هستند 
به نسبت اطالعات كمتري دارند.« اما تمام مشكالت محدود 
به اين موارد نمي شود، خانم پناهي مي گويد: »مشكل ما در 
مدرسه اين اس��ت كه زمين حياط مدرسه ما هموار نيست، 
دو سال اس��ت كه پيگير هس��تم كه اينجا را صاف كنند اما 
توجه نمي كنند، زمس��تان ها كه برف و باران مي بارد بچه ها 
اذيت مي شوند، هر روز با بچه ها راهروها را تميز مي كنيم. اما 
تاثيري ندارد. از نظر فضاي ورزش��ي هم براي بچه ها فضاي 
مناسبي نداريم، پسرها به من اصرار مي كنند بايد به ما توپ 
بدهيد ما فوتبال ب��ازي كنيم، چند ماه پيش با اصرار بچه ها 
يك توپ به ش��ان دادم كه در راهروي مدرس��ه بازي كنند، 
چون حياط مدرسه امنيت ندارد، با اين حال يكي از بچه ها 
در راهرو زمين خورد و كتفش آسيب ديد و 40 روز نتوانست 
بيايد مدرسه، يك ماه بيمارس��تان بود، من خودم مي رفتم 
منزل شان براي اينكه از درس ها عقب نماند درس مي دادم.«

مدارس سيار و چادري عش��اير چالش ها و مشكالت خاص 
خود را دارند، مش��كالتي كه كمتر در مورد آن سخني گفته 
مي شود، ش��ايد دليل آن هم بعد مسافت باشد، رفتن به دل 
 دشت و چند كيلومتر پياده روي براي رسيدن به مدرسه اي كه 
12 – 10 دانش آموز دارد، كار آس��اني نيست. اما در همين 
مدارس اس��تعدادهايي مي بالد كه همين بعد مسافت بالي 
جان شان مي شود و صداي شان را به گوش كسي نمي رساند. 
با تمام اينها از زير چادرهاي گنبدي و سفيد مدارس عشايري 
دانش آموزاني قد مي كش��ند كه مي ش��وند مايه افتخار ايل 
قشقايي. معلم هاي مدارس سيار درد دل هاي شان در مورد 
مش��كالت اين مدارس تمامي ن��دارد، همانقدر كه انگيزه و 
اشتياق شان براي پرورش اس��تعدادهاي بچه ها تحت تاثير 
هيچ محدوديتي قرار نمي گيرد. يك��ي از معلم ها مي گويد: 

»مهم ترين مش��كل ما فضاي مناس��ب اس��ت، جا نداريم، 
چادر ها فض��اي كافي ندارند، 6 پاي��ه را زير يك چادر جمع 
مي كنيم. مشكل ديگرمان اين است كه از نظر گرمايشي در 
زمستان ها وسيله اي نداريم، يك بخاري نفتي به ما مي دهند 
كه اغلب خراب است. امسال به مدرسه ما بخاري نمي دادند، 
مي گفتند امسال از مركز براي ما بخاري نيامده، رفتم دفتر 
مركزي چند تا بخاري به درد نخور و خراب نش��انم دادند و 
گفتند اگر مي تواني ببر تعميرشان كن، آستينم را زدم باال و 
يكي دو ساعت وقت گذاشتم و قطعات شان را جابه جا كردم 
و در نهايت يك بخاري س��الم از چند بخاري خراب درست 
كردم و آوردم براي مدرسه، در قشالق وقتي در چادر هستيم 
و ب��اران مي بارد همه چيز به هم مي ريزد، حتي نقاش��ي ها و 
دستنوشته هاي بچه ها كه با هزار ذوق به ديوار مي زنند همه 
از بين مي رود. آب و س��رويس بهداش��تي نداريم، هر چقدر 
تالش كرديم نتوانستيم قانع شان كنيم سرويس بهداشتي 
س��يار براي مان بياورن��د. از طرفي براي اي��ن بچه ها اردو يا 
برنامه هاي تفريحي برگزار نمي ش��ود. اين بچه ها در همين 
دنياي كوچك خودشان بزرگ مي شوند، اردو باعث آشنايي 
بچه ها با دنياي اطرافشان مي شود، اما دانش آموزان عشاير 
اين امكان را هيچ وقت نداشته اند. نكته بعدي اينكه ما كيت 
آموزشي نداريم، و سرانه بودجه اي هم نداريم كه اين كيت ها 
را خودمان تهيه كنيم. در صورتي كه سال ها پيش در زمان 
آقاي بهمن بيگي )پدر آموزش عشايري ايران( اين امكانات 
در مدارس عشايري بود، انگار ما عقبگرد داشته ايم كه حاال 
با اينهمه امكانات روز، هيچ وس��يله كمك آموزشي نداريم. 
در صورتي كه بچه هاي مدارس عشايري سيار مي توانند يك 
آزمايشگاه سيار داشته باشند كه امكان ارتقاي سطح آموزش 
را در اين مدارس فراهم مي كند. البته صحبتش چند س��ال 
پيش بود اما اجرايي نشد. كتاب كمك آموزشي نداريم، وقتي 
ه��م به اوليا مي گوييم تهيه كنن��د، امكانش را ندارند. چون 
به لح��اظ مالي در مضيقه اند و فك��ر مي كنند همه امكانات 
را مدرس��ه بايد تامين كند. تمام اينها در صورتي اس��ت كه 
استعداد بچه هاي عشايري اصال قابل قياس با بچه هاي شهر 

و روستا نيس��ت، ما دانش آموزاني داريم كه شايد در سطح 
استان اول باشند، هر س��ال چند ورودي تيزهوشان داريم، 
اما نس��بت س��هميه ورودي مان به دانش آموزان ممتازمان 
كمتر است. به طور كلي عشاير استان فارس 19 نفر سهميه 
تيزهوش��ان دارند در حالي كه تعداد دانش آموزان مستعد 

بسيار بيشتر است.« 
آقاي تيموري را در مدرسه ش��هيد سهرابي شهرك صفي 
خاني مي بينيم. با مدرك كارشناسي ارشد مديريت آموزشي 
7 سال اس��ت در آموزش و پرورش عشاير استخدام شده و 
مدتي در مدارس س��يار تدريس كرده و چند سالي است به 
مدرسه ساختماني شهيد س��هرابي آمده است. حرف هاي 
او كه هر روز چند كيلومتر براي رس��يدن به مدرس��ه طي 
مي كند، و چند س��الي تجربه ك��وچ روي با دانش آموزانش 
را داش��ته شنيدني اس��ت. حرف هايش را با اين جمله آغاز 
مي كند: »مسائل و مش��كالت مدارس عشايري بي نهايت 
است«  و ش��روع مي كند از مشكالتي كه در 5 سال تدريس 
در مدارس س��يار تجربه كرده، مي گويد: »عشاير يك ماه و 
نيم بع��د از عيد و يك ماه اول پاييز را در مناطق سردس��ير 
هستند و معلم ها بايد چادر علم كنند و از جمله مشكالتي 
كه در منطقه سرحد دارند اين است كه عشاير ممكن است 
20 روز يك منطقه باش��ند و بعد جابه جا ش��وند، معلم ها با 
تمام اين مش��كالت درگير مي شوند. مس��اله بعدي دوري 
بچه ها از مدرسه است، اين مساله باعث بروز خطراتي براي 
بچه ها مي ش��ود كه حدود 4-3 كيلومتر پي��اده مي آيند تا 
مدرسه، در منطقه گرمسير 3 دانش آموز داشتم كه حدود 
5 كيلومتر پياده مي آمدند تا به مدرسه برسند. ضمن اينكه 
منطقه كوهستاني هم بود و ممكن بود حيوانات وحشي به 
بچه ها حمله كنند. منطقه گرمسيري هم مشكالت خودش 
را دارد و رودخانه هاي فصلي كه در اين مناطق وجود دارند 
و بچه ها براي رس��يدن به مدرس��ه بايد از آنه��ا عبور كنند 
كه گاهي مساله ساز مي ش��وند. در زمان هاي بارندگي اين 
رودخانه ها خطرناك مي ش��وند.« آق��اي تيموري در مورد 
مدرس��ه خودش��ان مي گويد و بخاري هاي ديواري برقي و 
بخاري ه��اي نفتي كه هنوز در گوش��ه كالس هر نگاهي را 
مي ترس��انند و ياد خاطرات تلخي را زنده مي كنند كه هيچ 
كس نمي خواهد تكرار ش��وند: »امكان��ات نداريم و هر چه 
هست مال 10 سال پيش اس��ت. بخاري نفتي داريم برقي 
هم داريم. اما به بچه ها آموزش هاي الزم را داده ايم و نكاتي 
را رعايت مي كنند و خودمان هم حواس مان هست. اما اگر 
خداي ناكرده اتفاقي بيفتد هيچ امكاناتي براي اطفاي حريق 
در مدرسه نيس��ت.« آقاي تيموري در شهر تحصيل كرده 
و حاال هم فاصله منزلش با مدرس��ه اي ك��ه در آن تدريس 
مي كند حدود دو س��اعت است، اس��تداللش براي ناديده 
گرفتن مشكالت استعداد سرش��ار بچه هاست: »بچه هاي 
عشاير استعداد بسيار خوبي دارند. تنها چيزي كه ما را نگه 
داش��ته انگيزه اين بچه ها براي درس خواندن و چهره هاي 
معصوم شان است كه همه مشكالت را از ياد ما مي برد. من 
پنج سال در مدرسه قبلي تدريس مي كردم، مدرسه حدود 
سه ساعت از منزل مان فاصله داش��ت، وقتي مي رسيدم با 
وجود خستگي راه و س��ختي هايي كه وجود داشت، وقتي 

چهره بچه ه��ا را مي ديدم همه چي��ز را فراموش مي كردم. 
اينكه مي ديدم در دل دشت كسي نيست كه به استعدادها و 
توانايي هاي اين بچه ها توجه كند، از طرفي بچه هاي عشاير 
خيلي مودب و خوب اند. ضمن اينكه معلم هاي عش��اير هم 
دلسوزند. در مدارس شهري بازرسي و سركشي زياد است، 
اما در مدارس عشاير سركشي كمتر است. با اين حال معلم ها 
واقعا با اخالص و وجدان كار مي كنند و استعداد و ذوق و شوق 

بچه هاست كه معلم ها را به وجد مي آورد.«

آرزوهاي كوچك قلب هاي بزرگ
بچه ها مودب، آرام، متين زير تيغ آفتاب نشس��ته اند. سراغ 
آرزوهاي ش��ان را ك��ه مي گيري��م، تازه متوجه مي ش��ويم 
دنياي ش��ان چقدر عجيب اس��ت. معصومه مي گويد: »من 
آرزو دارم توي روستامون يه درمانگاه باشه كه وقتي كسي 
آنفوالنزا مي گيره، مجبور نش��ه با تب باال راه دور بره و اذيت 
بشه.« بعد تعريف مي كند كه چند ماه پيش آنفلوآنزا گرفته 
بود اما چون روستاي ش��ان درمانگاه مجهز نداشته، مجبور 
ش��ده اند او را منتقل كنند اقليد و نزديك به چهار ساعت با 
تب 40 درجه در جاده باشد و هذيان بگويد. آرزوي محمد 
حسن اين است كه مدرسه شان نيمكت داشته باشد، چون 
زيلوي كف كالس نازك اس��ت. اين را بيرون چادر و آرام در 
گوش م��ان مي گويد و اضافه مي كند ك��ه مي خواهد وقتي 
بزرگ ش��د مملكت را آباد كند. آرزوي هستي اين است كه 
بتواند از مغازه عروسك بخرد. بعد براي مان مي گويد يك بار 
كه رفته بودند شيراز يك عروسك كوچك را پشت ويترين 
ديده اما رويش نشده به پدرش بگويد آن عروسك را برايش 
بخرد. آرزوي امير هم اين است كه بره شان كه همين امروز 
و فردا قرار است دنيا بيايد سفيد باشد. بچه هاي ايل قشقايي 
آنقدر آرامند و زيبا كه مي ش��ود وسعت دش��ت بكان را در 
چشمان ش��ان پيدا كرد و پشت صداي دلنشين شان وقتي 
ترانه هاي قشقايي مي خوانند، تاريخ يك فرهنگ ريشه دار را 
مرور كرد. اين كودكان سرشار از استعدادهايي اند كه كمبود 

امكانات مي تواند آفت آن باشد. 

گزارش

جامعه 8
حتيبخارينفتيهمبهمانميدهند

از نظر گرمايشي در زمستان ها وسيله اي نداريم، يك بخاري نفتي به ما مي دهند كه اغلب خراب است. امسال به مدرسه ما بخاري نمي دادند، مي گفتند امسال از مركز براي ما بخاري نيامده؛ رفتم دفتر مركزي چند تا بخاري به 
درد نخور و خراب نشانم دادند و گفتند اگر مي تواني ببر تعميرشان كن، آستينم را زدم باال و يكي دو ساعت وقت گذاشتم و قطعات شان را جابه جا كردم و در نهايت يك بخاري سالم از چند بخاري خراب درست كردم و آوردم 

براي مدرسه، در قشالق وقتي در چادر هستيم و باران مي بارد همه چيز به هم مي ريزد، حتي نقاشي ها و دستنوشته هاي بچه ها كه با هزار ذوق به ديوار مي زنند همه از بين مي رود.
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استعدادبچهها،انگيزهمعلمها
بچه هاي عشاير استعداد بسيار خوبي دارند. تنها چيزي كه ما را نگه داشته انگيزه اين بچه ها براي 
درس خواندن و چهره هاي معصوم ش�ان است كه همه مشكالت را از ياد ما مي برد. من پنج سال در 
مدرسه قبلي تدريس مي كردم، مدرسه حدود سه ساعت از منزل مان فاصله داشت، وقتي مي رسيدم 
با وجود خس�تگي راه و سختي هايي كه وجود داش�ت، وقتي چهره بچه ها را مي ديدم همه چيز را 
فراموش مي كردم. اينكه مي ديدم در دل دشت كسي نيس�ت كه به استعدادها و توانايي هاي اين 
بچه ها توجه كند، از طرفي بچه هاي عشاير خيلي مودب و خوب اند. ضمن اينكه معلم هاي عشاير 
هم دلسوزند. در مدارس شهري بازرسي و سركشي زياد است، اما در مدارس عشاير سركشي كمتر 
است. با اين حال معلم ها واقعا با اخالص و وجدان كار مي كنند و استعداد و ذوق و شوق بچه هاست 

كه معلم ها را به وجد مي آورد.

بچه ها با اين 
وانت كه براي 

پدر يكي از 
بچه هاست 
مي آيند و 

مي روند، به 
نوعي سرويس 

مدرسه ما 
است، فقط 

دو تا از بچه ها 
نزديك مدرسه 
چادر مي زنند، 

دل من هم با 
بچه ها مي رود 

تا به سالمت 
برسند، 
چاره اي 

نداريم، توي 
دشت ماشيني 

به جز وانت 
نمي تواند تردد 
كند، اما اينكه 

بچه ها پشت 
وانت سوار 
مي شوند و 

مي روند خالي 
از خطر نيست

توزيعنامناسب
سهميهشيربين

مدارسعشايري
از مركز ب�ه دانش آموزان 
سهميه شير مي دهند، اما 
متاسفانه توزيع مناسبي 
ن�دارد، اوايل اس�فند به 
م�دارس س�هميه ش�ير 
مدرس�ه را مي دهند. در 
صورتي كه بهتر است آبان 
يا آذر اين شير بين بچه ها 
توزيع ش�ود، اما كساني 
ك�ه ب�راي توزي�ع ش�ير 
برنامه ري�زي مي كنن�د، 
ش�رايط مدارس ما را در 
نظر نمي گيرند. اسفندماه 
سهم هر دانش آموز كه دو 
كارتن ش�ير بود به دست 
ما رس�يد، در حالي كه ما 
نزديك تعطي�الت نوروز 
بودي�م. به همي�ن خاطر 
ش�يرها را ي�ك ج�ا بين 
بچه ها توزيع كرديم، كه 
بچه ها بردند در تعطيالت 
مصرف كردند. اگر زودتر 
اين شيرها به ما مي رسيد 
روزان�ه  مي توانس�تيم 
توزي�ع كني�م. اعتراض 
هم كرديم ام�ا گفتند كه 
مسوول توزيع شير كس 

ديگري است.

دانشآموزان
عشايراردورا
تجربهنميكنند

ب�راي اي�ن بچه ه�ا اردو 
ي�ا برنامه ه�اي تفريحي 
برگ�زار نمي ش�ود. اي�ن 
بچه ها در همي�ن دنياي 
كوچك خودش�ان بزرگ 
مي ش�وند، اردو باع�ث 
آش�نايي بچه ها با دنياي 
اطرافشان مي ش�ود، اما 
دانش آم�وزان عش�اير 
اي�ن ام�كان را هيچ وقت 
نداش�ته اند. نكته بعدي 
اينكه ما كيت آموزش�ي 
ندارم، و سرانه بودجه اي 
هم نداريم كه اين كيت ها 
را خودمان تهيه كنيم. در 
صورتي كه سال ها پيش 
در زمان آقاي بهمن بيگي 
)پدر آموزش عش�ايري 
اي�ران( اي�ن امكانات در 
م�دارس عش�ايري بود، 
انگار ما عقبگرد داشته ايم 
كه حاال با اينهمه امكانات 
روز، هيچ وس�يله كمك 

آموزشي نداريم.

گزارش ميداني »اعتماد« از مدارس عشايري

كالسدرس،سياهچادرودشتخدا

بخاري نفتي پاي ثابت كالس مدارس عشايري وانت ها همچنان به عنوان سرويس مدارس مورد استفاده اند اين تير دروازه آهني تنها امكان ورزشي يك مدرسه عشايري است

سياه چادر معلم مدرسه در كنار چادر مدرسه 

فرزانه قبادي


