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کنــار هــم  ]لیــا مهــداد[ قایق هــا بــه ردیــف، 
تــاب می خورنــد. مســافران جدیــد  روی آب 
روی خشــکی ســاحل کنار هم تلنبار شده اند. 
جلوترنــد.  کمــی  ماســه  و  شــن  کیســه های 
ردیــف  ایســتاده اند.  عقب تــر  کمــی  بلوک هــا 
آخــر بــه صنوبرهــا می رســد. مســافران جدیــد 
را  مدرســه ها  دیــوار  کشــیدن  باال مأموریــت 
صنوبرهــای  و  بلوک هــا  گرفته انــد.  به عهــده 
دیگری مســافران روســتاهای دیگرند. گروهی 
بــا وانت و قاطــر به مقصــد می رســند. تعدادی 
ســوار بر پشــت اهالی. بلوک ها کنــار هم چیده 
می شــوند. چوب هــای صنوبــر هــم هســتند. 
قول وقرارشان باال رفتن دیوار مدرسه هاست. 
بلوک ها سانت به ســانت کنار هم می نشینند. 
بــرای  می کشــند  بــاال  را  خودشــان  دیوارهــا 
رســیدن به صنوبرهــا. چوب های صنوبــر کنار 
هم قطار می شــوند برای سقف شدن مدرسه؛ 
مدرســه ای تک کاســه. میز و نیمکت هــا هم از 

راه دور و نزدیک می آیند به دیدار بچه ها.
بلوک هــا و صنوبرها از شــهر می آیند. ســوار بر 
وانت و کامیون. پای کوه که می رســند قاطرها 
می آینــد بــه پیشــواز. ســفر بعــدی بلوک هــا و 
پیچ وخــم  میــان  قاطرهاســت.  بــا  صنوبرهــا 
کوره راه هــا. میــان چــادر عشــایر که می رســند، 
چادر مدرسه محکوم می شــود به رفتن. چادر 
ســیاهی اش را از ســر تیرک هــا جمــع می کنــد. 
تیرک ها از دل زمین بیرون کشــیده می شوند. 
بلوک ها می نشــینند روی هم و ســر به آســمان 
می کشــند. اهالی خوشــحالند. هیاهو و خنده 
کوه هــا. همهمــه ای  بچه هــا می پیچــد میــان 
مبهم و شاد برای پا گرفتن تنها مدرسه روستا.

کوچک شــان را قــاب  بچه هــا دســت های 
می کننــد بــرای ُبــردن بلوک ها. هر بلــوک یعنی 
امیــد به آینده. یعنــی درامان مانــدن از گرمای 
آفتــاب. هــر بلــوک یعنی ســقفی بــرای روزهای 
بارانــی و برفــی. هــر دیــوار یعنــی کنجــی بــرای 
هجی کردن درس و مشق. مدرسه های بلوکی 
که پــا بگیرنــد، مــدارس ســنگ و گلــی محکوم 
می شــوند بــه رفتــن. چادرهــا هــم می شــوند 
همکاســی های  ذهــن  در  دور  خاطــره ای 

قدیمی.

»قبل از کار می رویم برای بازدید میدانی«
بــرای  می ایســتند  تختــه  پــای  معلم انــد. 
ســاختن فــردای بهتــر بــرای بچه هــا. اعــداد 

ک  پــا و  می نویســند  تختــه  روی  را  حــروف  و 
جدیــد  فرمول هــای  و  مســائل  از  می کننــد. 
گیاهــان. از  می گوینــد. از دنیــای جانــوران و 
ارتبــاط میــان اعــداد و ارقــام. از شــکل گیری 
هندســه و ریاضیات. کارشــان آموختن اســت 
حاال چه زیر چادری میــان کوه ها، چه در کنج 
مدرســه ای ِگلی. »10 تا معلم عشایریم که یک 
کودکی شــان  گــروه تشــکیل دادیــم.« روزگاری 
میــان چــادر عشــایر گذشــت. قــد کشــیدند و 
شــدند معلــم. انتخاب شــان مــدارس عشــایر 
گــروه ســرباز معلــم  بــود. »بعضــی از اعضــای 

بودند، اما اغلب بومی اینجا هستند.«
گــروه 10نفــره مدرسه ســاز حاال خیریــن را هم 
آورده پــای کار. »بعضی هــا معلم عشــایر بودند 
االن رفتند کارهای دولتی و شرکتی.« روزهای 
تعطیــل برایشــان یــک معنــی دارد؛ بازدیــد از 
مدرســه ای جدید میان چادرهای عشــایری. 
»قبــل از کار می رویــم بــرای بازدیــد میدانــی.« 
روز تعطیــل راه روســتایی را در پیش می گیرند. 
تعــداد دانش آمــوزان بــرآورد می شــود. جــای 
مدرسه ای که قرار اســت قد بکشد، مشخص. 
بسته به تعداد دانش آموز متراژ مدرسه تعیین 
می شــود. بعد نوبــت مصالح اســت. اینکه چه 
مصالحی از کجا تهیه شــود. پایــان روز تعطیل 

می شود نوبت تخمین هزینه ها.

»به کمک هالل  احمر کانکس ها را بردیم«
چادرها و سنگی و ِگلی ها همه جا هستند. از 
هویزه تا شــادگان. از مسجدسلیمان تا اندیکا  
و ایذه. »مدارس عشــایر 14 منطقه دارد. یعنی 
14 شهرســتان.« مدارســی پشــت پیچ کوه ها و 
راه هــای صعب العبــور. چادرهایــی علم شــده 
میــان کوه هــا بــه دور از هیاهوی شــهر. ســنگ 
و ِگلی هایــی بــه دور از ســیگنال و اینترنت. »در 
ایــذه 20مدرســه داریــم کــه نیــاز بــه نوســازی و 

ساخت دارند.«
کانکس هــا هرازگاهــی ســوار بــر بالگردهــا بــر 
فراز کوه ها رســیده اند برای سقفی شــدن برای 
بچه هــا. کانکس هایــی کــه حــاال بیشــتر اهــل 
سوســن شــده اند برای محافظت بچه ها از باد 
و بــاران و از ســوز ســرما. »به کمک هــال  احمر 
کانکس هــا را بردیــم.« روســتایی  خــود را میان 
کوه هــا پنهان کرده انــد تا بالگردهــا جایی برای 
نشستن نداشته باشند. »نمی شود کاری کرد 

یا حتی مصالح برد.«

 »امسال پنل  خورشیدی هم تهیه کردیم«
از دوســال پیــش داســتان مــدارس بلوکــی 
شــروع شــد. »خیریــن از تهــران و اهــواز کمــک 
می کردند بــرای تهیه کانکس.« رفاقت شــان را 
بــا خیرین حفظ کردنــد. »این گــروه را از همان 
ســال ها حفظ کردیم.« تقویم کــه خبر از آمدن 
ســال 99 داد قول وقرارشــان ســاختن مدرســه 
شــد. به امید کــوچ چادرهــا و ســنگ و گلی ها. 
»ســال های قبــل بیشــتر کانکــس را جایگزیــن 

این مدارس می کردیم.«
»مهدی« روزگاری کارشــناس یکی از مناطق 
عشایری بوده. بچه عشــایری که درس خواند 
همچنــان  امــا  کــرد،  تدریــس  دانشــگاه  در  و 
معلم عشــایر باقی مانــد. روزگاری نوشــت افزار 
ک را بــه کمــک خیریــن می رســاند بــه  و پوشــا
دســت بچه ها؛ از همــان ســال 95. بلوک ها که 
مســافر روستاهای عشایری شــدند، پنل های 
خورشــیدی هم هــوس ســفر کردند. »امســال 
پنــل  خورشــیدی هــم تهیــه کردیــم.« پنل هــا 
قرار اســت تنهــا مدرســه روســتا را روشــن کند. 
پنل هایــی کــه روشــنایی را بــه روســتاها هدیه 
می برد؛ پنلی که رو به آفتاب نشســته و ســیمی 
کــه تنهــا المــپ خانــه هــر روســتایی را روشــن 
می کنــد. »در روســتاهای کم جمعیت ســیمی 
بــه خانواده هــا داده می شــود تا روشــنایی یک 
المپ را داشــته باشند.« پنل های خورشیدی 
که میهمان بعضی از روستاها شدند. چراغ قوه 
دامــداران شــارژ بــه خــود دیدند. گوشــی های 
همــراه هــم از بی شــارژی رهــا شــدند. پنل هــا 
بچه ها را امیــدوار کرد به کاس هــای مجازی. 
تبلــت خیریــن هــم خودشــان را رســاندند بــه 
کاس  روســتاها. پنل هــا و تبلت هــا بودنــد تــا 

مجازی تعطیل نشوند.

 »با 15میلیون هم مدرسه ساختیم«
بلوک هــا که راه روســتاها را در پیــش گرفتند، 
انجیرســتان،اردودت، ســرگچ و ... میزبانــان 
گــر خدا بخواهد  اولیه مــدارس بلوکی بودند. »ا
امســال هفــت مدرســه را تکمیــل می کنیــم. 
10معلم دور هم جمع شده بودند برای ساخت 
مدرسه. قصه کارشان که به گوش دوست دور 
و نزدیــک می رســید کمک هــا روی هــم جمــع 
می شــدند؛ بــرای خرید بلــوک، چــوب صنوبر، 
ک و نوشــت افزار. »کمک هــا خوشــه ای  پوشــا
جمع می شــود.« حرف از ســاختن مدارس که 

بــه میان آمــد معلم هــا امید بســتند بــه تحقق 
گردان شــان. قول وقرارهــا که محکم  آرزوی شا
شــدند حرف از هزینه ها به میــان آمد. »گفتند 
هر مدرســه 50میلیون تومان.« معلــم بودند با 
کــم. امید داشــتند به کمــک خیرین.  عایدی 
»ســعی کردیــم بــا حداقــل هزینــه، مدرســه ها 
را بســازیم.« دور هــم نشســتند بــرای انتخــاب 
بهتریــن راه. مصالــح بایــد محلــی بودنــد برای 
کاهش هزینه ها. خود معلم ها هــم که پای کار 
می آمدند هزینه ها کمتر می شد. »با 20 و حتی 
15میلیون هم مدرسه ساختیم؛ پول مصالح و 

حمل بار تا مقصد.«

توانمندســازی  برنامه هایمــان  از  »یکــی 
معلم هاست«

مــدارس کــه ســاخته شــوند، وقتــی چادرهــا 
کننــد و از روســتاهای  گلی هــا قهــر  و ســنگ و 
عشــایری برونــد، نوبــت بــه آمــوزش معلم هــا 
می رسد. »یکی از برنامه هایمان توانمندسازی 
معلم هاســت.« آمــوزش، یادگیــری و دانســتن 
کارمــان  دغدغه شــان اســت. »نمی خواهیــم 
در حــد مدرسه ســازی باقــی بمانــد، هــدف ما 
آمــوزش اســت.« نیــت کرده انــد اســباب و ابزار 
آموزش را فراهم آورند و بعد برسند به معلم ها. 
»بــاال بــردن ســواد معلم هــا دغدغــه بعــدی ما 
اســت.« خیرین برای آموزش هم پای معلم ها 
هســتند. قول وقرارشــان همراهی بــا بچه ها تا 
انتهای کار اســت. »پنل های خورشــیدی را به 
روستاها برده ایم تا بتوانند فیلم های آموزشی 
ببینند.« مدرسه می سازند و به فکر معلم های 
هســتند.  ســربازها  معلــم  و  حق التدریســی 
دیگــر  دغدغــه  هــم  تحصیل هــا  از  بازمانــده 
ایــن معلم هاســت. »بچه هــا را بــه شــکل های 
مختلــف تشــویق می کنیــم بــرای برگشــت بــه 
تحصیل.« ســرما و گرمــا، نبود میــز و نیمکت و 
کتاب و دفتر خیلی از پســرها را از مدرسه فراری 
داده؛ پســرهایی که حاال به جای مشق زندگی 
گلــه  پشــت نیمکت هــا، می دونــد بــه دنبــال 
گوســفندان. »بچه ها قدرشناسند. مدرسه ها 

به بچه ها انگیزه درس خواندن داده.«
میــان  تحصیــل  از  بازمانــده  »دانش آمــوز 
ذوق  بــا  »مهــدی«  را  ایــن  نداریــم.«  عشــایر 
کــه در مدارس  می گوید. »برای دبیرســتانی ها 
شــبانه روزی درس می خوانند تبلت گرفتیم تا 

از درس عقب نیفتند.«
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 رئیس شورای شهر تهران
 از احتمال تعطیلی شنبه در پایتخت خبر داد

دوراهی تلخ خاموشی یا مازوت سوزی
]شــهروند[  »محســن هاشــمی«رئیس شــورای شــهر تهران در 
کنش به آلودگی هوای تهران گفت: »در گذشــته آلودگی هوا را  وا
انتخاب و از مازوت اســتفاده می کردند، اما االن تصمیم گرفتند 
از مــازوت اســتفاده نکنند و خاموشــی اعمــال کننــد و باید دید 
کنون بــه این نتیجه رســیدند که  نتیجه چه می شــود. به نظــر ا
دیگــر در نیروگاه ها برای تولید از این ســوخت اســتفاده نکنند و 
سیاســت خاموشــی برق را اجــرا کننــد.« او اضافه کــرد: »همین 
که در نیروگاه های اطراف تهران مازوت اســتفاده نکنند، به نظر 

می رسد کم کم اثر خود را می گذارد.« 
هاشــمی دربــاره چرایــی تعطیل نکــردن تهــران درایــن هوای 
آلــوده هــم توضیــح داد: »چــون مــدارس و دانشــگاه ها تعطیــل 
هســتند و اداره هــا نیــز اجــازه دورکاری تــا 5۰ درصــد را دارنــد، 
لــذا دولــت در جلســه اضطــرار آلودگــی هــوای تهــران، بــه ایــن 
نتیجه رســید کــه بیــش از این دیگــر نمی توانــد تعطیلــی اعمال 
کــه هــوا آلــوده   کنــد.« او ادامــه داد: »در ســال های قبــل هــم 
می شــد در همیــن حــد تعطیــل می کردنــد و مــدارس تعطیــل 

می شد.«
 رئیس شورای شــهر تهران البته به پیشنهاد تعطیلی پایتخت 
در روز شــنبه و احتمــال اعمــال منــع تــردد در ســطح شــهر هــم 
ح شــده  کــرد و درایــن بــاره گفــت: »ایــن پیشــنهاد مطــر اشــاره 
 اســت. با توجه به اینکه یکشــنبه هفته آینده نیز تعطیل است، 
امــا هنــوز موضوعی بــه تصویب نرســیده و تنها پیشــنهاد شــده 

است.« 
هاشمی درباره خاموشی های شــهر تهران هم گفت: »محیط 
زیست و دولت اطاع رسانی می کنند، اما تعطیلی بیشتر را هنوز 
کنون به نظر می رســد دارند بیــن آلودگی  به صــاح ندانســتند. ا
هــوا و خاموشــی در حــال بررســی هســتند؛ در گذشــته آلودگــی 
هوا را انتخــاب و از مازوت اســتفاده می کردند، امــا االن تصمیم 
گرفتند از مازوت اســتفاده نکنند و خاموشی اعمال کنند. البته 
وزارت نیــرو بایــد برنامه ای را تنظیــم کند تا روابــط عمومی آن از 
 قبل زمان خاموشــی ها در هــر منطقه اطاع رســانی های الزم را 

انجام دهد.«

حج ۱۴۰۰، همچنان بالتکلیف
کرات حج هر ســال همیــن موقع در عربســتان  ]شــهروند[ مذا
انجام می شــود اما حاال ســازمان حــج و زیارت ایــران می گوید از 

عربستان هیچ خبری نیست.
 ویروس کرونا حج گذشــته را محدود و عربســتان با 1۰ هزار زائر 

مقیم این کشور مراسم حج واجب را برگزار کرد.
با کاهش شــمار مبتایان کرونا در این کشور، عمره پس از یک 
سال تعلیق از ســر گرفته شــد. عربستان قصد داشــت به تدریج 
مرزهــا را بــه روی زائــران خارجــی بــاز کنــد؛ امــا شناســایی نــوع 
جهش یافته ویروس کرونا مرزهای این کشور را بار دیگر به روی 

اتباع خارجی بست.
کسیناســیون کرونــا در ایــن کشــور احتمال  هــر چند بــا آغــاز وا
کارت  مــی رود حــج امســال بــا حضــور زائــران خارجــی دارای 
کســن کرونا برگزار شود، ســازمان حج و زیارت ایران هم از وزیر  وا

کسن زائران ایرانی را تأمین کند. بهداشت قول گرفته وا
کــرات حــج بیــن عربســتان و دیگــر  بــا ایــن همــه هنــوز از مذا

کشورها خبری نیست.
در آذر ســال 99، ســازمان حج و زیارت از آغــاز برنامه ریزی حج 
1۴۰۰ خبــر داد. مســئوالن ایــن ســازمان و بعثــه حتی بــا مراجع 
عظام جلســه ای برگزار کردند تا تأیید و نظر آنهــا را درباره حج در 
شــرایط اضطــراری دریافــت کننــد. زائرانی هــم که از حــج 99 باز 
مانــده بودنــد، هزینه سفرشــان از قبل پرداخت شــده و نزدیک 

به یک سال است که در بانک مرکزی مانده است. 
این رفتار عربســتان ســابقه دار اســت؛ دولت ســعودی حدود 
یک مــاه مانده به برگــزاری حــج 99 اعام کــرد که این مراســم را 
بدون حضور زائران خارجی برگزار می کنــد، در حالی که از ماه ها 
کنــش بــه تأخیــر عربســتان در اعــام ایــن تصمیــم،  قبــل در وا
بســیاری از کشــورها از شــرکت در مناســک واجب حــج انصراف 
داده بودند.ایــن رفتــار دولــت عربســتان بعدهــا بــا اعتــراض و 

کنش تند برخی کشورها ازجمله ایران مواجه شد. وا
وضعیت مبهم ویروس کرونا عربستان را بار دیگر به وقت کشی 
کره  انداخته اســت، بسیاری از کشــورها منتظر تعیین زمان مذا
حج هســتند. معاون ســازمان حج و زیارت ایران نیــز می گوید تا 
کــره ای انجام نشــود و تفاهمنامه حــج را امضا نکنیم  وقتــی مذا

نمی توان درباره حج آینده تصمیم روشنی اعام کرد.
کیــد می کنــد: »انتظــار مــی رود عربســتان هــر  کبــر رضایــی تأ ا
کرات حــج تمتــع ســال آینده کشــورهای  چــه زودتــر تاریــخ مذا
اســامی را اعــام کنــد.«  او یــادآوری می کنــد: »ســازمان حــج و 
زیــارت به عنــوان متولی اعــزام زائران بــه حج تمتع بایــد آمادگی 
الزم را برای تشــرف زائران به حج 1۴۰۰ داشته باشد. هر چند که 
برنامه ریزی های الزم در حوزه مســائل اجرایی را آغاز کرده ایم و 

آمادگی الزم را برای برگزاری حج 1۴۰۰ را داریم.« 

گزارش3

 معلم های عشایری؛ 
ک و تبلت بچه ها برایشان مدرسه هم می سازند در کنار تأمین لوازم التحریر، پوشا

 تک کالسه های بلوکی
برای عشایر بختیاری


