عشایر
من در سال  1531حدود شش ماه در پل نو ،روستایی نزدیک شهرستان مرودشت اقامت داشتم .روزی در شهریور آن
سال برای نخستین بار شاهد عبور کاروانی از عشایر از کنار این روستا بودم .نخست اسبها و شترهای تزیین شده ای که
زنان را حمل می کردند و از پی آنان االغها و اسبهایی که وسایل و ابزار زندگی را .سپس نوبت به گله ای از بزها و
گوسفندها رسید .چوپانها می کوشیدند با چوبدستهایشان رمه را جمع و جور کنند  .این منظره برای ده روز متوالی تکرار
شد.

سی و اندی سال پس از آن روزها ،در سال  1533که دوباره فرصت دیدار از پل نو به دستم آمد دیگر نشانی از
کاروانهای عشایر نیافتم .در این مدت بسیاری از آنان اسکان یافته بودند .گاهی یکی ،دو چادری که عشایر اینجا و آنجا برپا
کرده بودند به چشم می خورد ،اما از شکوه آن کاروان دیگر خبری نبود.
.1عبور کاروان عشایر از کنار روستای پل نو
من در یادداشتهای روزانه ام شرحی در باره ی اینروز آورده ام:
" نوزده سپتامبر ،ساعت هفت صبح .مشغول آماده کردن صبحانه بودم که یکی از بچه های ده با فریاد "عشایر آمدند" خبر
رسیدن کاروان آنها را به ما رساند .من فورن دوربین عکاسی ام را برداشته و بیرون دویدم .عشایر به کنار کانالهای آب در
حال ساخت زمینهای زراعی رسیده بودند .در جلوی اولین دسته از کاروان چهار ،پنج مرد با کالههای دوگوش و دستانی
آویخته از دم گاوی (چوبدست یا گرز در اصطالح قشقاییها) که بر گردن و دوشهایشان نهاده اند ،قدم برمیداشتند .از پس
این مردان ،کاروانی از چند ده نفر شتر می رسند که سه چهار تایی از آنان زنان را حمل می کنند و مابقی وسایل زندگی
عشایر را .شکل لباس زنان عشایر با زنان ساکن پل نو تفاوتی ندارد اما رنگهای آن بسیار شادابتر است  .در یک نگاه
واضح است که لباسهای روزانه شان نیست.
باید حدود  35خانوار با این دسته در حال کوچ باشند .از پس این گروه ،در فواصل پانصد متری  3دسته دیگر یکی پس
از دیگری از راه میرسند .ظاهر سگهای عشایر نشان می دهد که برای جلوگیری از نزدیک شدن غریبه ها به دسته
همیشه آماده اند .به خاطر می آورم که پیشتر روستاییان خطر سگهای عشایر را به ما گوشزد و توصیه کرده بودند از

نزدیک شدن به کاروانهای عشایر خودداری کنیم .از گله های احشام عشایر خبری نیست .علت را که پرسیدم گفتند با یک
ساعت تاخیر خواهند رسید .کاروان در نزدیکیهای روستا با کانال آبیاری را قطع کرده ،راهش را به سمت جنوب کج می
کند و با عبور از زمینهایی که گندم آن درو شده است دور می شود"...

"بیستم سپتامبر .امروز صبح سحر برمیخیزم ودر کنار مسیر دیروز عشایر به کمین می نشینم .ساعت هفت و چهل دقیقه
گرد و غبارهایی که در دور دست به پا خاسته به چشم می آید .پیش از همه مردی که با دم گاوی در دست به این سمت در
حرکت است دیده می شود .کاروان امروز بسیار بزرگتر است .سه دسته شتر و پنج دسته االغ ،بعالوه ی اسبها و االغهایی
که تک تک اند و پراکنده .گذار این کاروان یک ساعتی به طول می انجامد .از میان کیسه هایی بر پشت االغها نهاده شده و
آالچیقهای(چادر) عشایر در آن جای داده شده بزغاله ها و بره ها سر بیرون آورده اند .بعضی را هم زنان و بچه های سوار
بر شتران در آغوش گرفته اند .بدن مردی که راکب اولین شتر دسته است با هر قدم شتر به تاب می آید و دم گاوش همچون
چوب رهبر ارکستری در هوا می جنید .

در میانه کاروان چند اسب تزئین شده به چشم می خورند .بر پشت دو تای آنها دخترکانی با لباسهای زیبای عشایری نشسته
اند.یکی با چارقدی سفید و دیگری قرمز .چارقدهایی که تا قوزک پای دخترکان امتداد دارد .برای ثبت این صحنه زیبا ،که
قلم از بیانش قاصرست ،با عجله دکمه ی دوربینم را فشار میدهم .اما حیف که فیلمم سیاه و سفید است .افسوس که فیلمم
رنگی نیست.

دخترانی با لباسهای بسیار زیبای عشایر (افسوس که عکس رنگی نیست)

پس از عبور مردان و زنان ،نوبت دامها فرا می رسد .گوسفندان ،پراکنده دردشت و چراکنان  ،سالنه سالنه پیش می آیند.
دچار این توهم می شوم که این صحنه دارد مرا در خود فرو می کشد"... .

عبور گله های احشام از زمینهای زراعی روستاییان

از آن پس برای ده روز شاهد عبور کاروانهای عشایر بودم .هر دسته از این کاروانها را مردی که به نظر می رسید
رهبر گروه باشد هدایت میکرد .همه آنها سوار بر اسبند .در میان آنان مرد سالخورده ای هم بود بر سوار بر اسب سفیدش
فخر می فروخت  .نگاه نافذش حکایت از حس مسئولیت سنگینش می کرد .وقتی احساس می کند که من "دشمن" نیستم ،با
همان نگاه نافذ لبخندی حواله ام می کند و مودبانه سالم را پاسخ گفت.
 .2ییالق و قشالق
عشایر دامهای خود را هر تابستان و هر زمستان در قلمروهای مختلفی چرا می دهند .قلمرو زمستانی را قشالق
(گرمسیر) و قلمرو تابستانی را ییالق (سردسیر) می نامند .آنان در هر قلمرویی مراتع وسیعی دارند .در مناطق قشالقی،
تابستانها گرم و مراتع خشکند ،اما از اواخر پاییز تا بهار چون هوا مطبوع و مرطوب می شود و بارندگی هم مناسب است
مراتعشان سرسبز می شود .در مقابل ،در مناطق ییالقی ،چون ارتفاع بیشتری دارند زمستانهایشان سرد و پر از باران و
برف بوده ،از حدود اواسط بهار تا پایان تابستان مراتع آن پر علف است  .در واقع فصل مناسب برای چرای احشام در این
دو منطقه عکس یکدیگرند .و عشایر برای تامین علوفه دامهایشان است که در کوچهای بهاره و پاییزه بین ییالق و قشالق
جا بجا می شوند.
معمولن عشایر هم در قشالق و هم در ییالق قلمرویی را در تصاحب خود دارند .در جنوب ایران دو ایل قشقایی و خمسه
 ،که هر دو از بزرگترین ایالت ایران محسوب می شوند ،قلمروهایی را بین طایفه های تشکیل دهنده خود تقسیم کرده اند.
کوچ بین ییالق و قشالق برای بعضی عشایر بسیار طوالنی بوده که گاهی به  355کیلومتر هم بالغ می شود و بیش از 05

روز زمان می برد .دشت مرودشت که روستای پل نو در آن واقع شده و زمینهای زراعی مرغوبی دارد یکی از مسیرهای
مهم کوچ عشایر است.
جاده مسیری را که عشایر به هنگام کوچ طی می کنند را " ایل راه" می گویند .سنتن ،عشایر به هنگام طی ایل راهها از
حقوقی مانند حق چرای دامها و استفاده از آب برخوردارند .این حقوق در واقع به مثابه تضمین حق حیات عشایر محسوب
می شود و بدون آنها ادامه زندگی ایالتی غیر ممکن خواهد بود.
تا اواسط قرن بیستم ایالت از قدرت بسیاری برخوردار بودند .آنها از مزارعی که هنوز درو نشده بودند برای چرای گله
های خود استفاده می کردند و حتی با حمله به روستاها احشام روستاییان را می ربودند که این رفتارها باعث رودرویی و
درگیری بین آنان و روستاییان می شد .دولتها برای تضعیف قدرت عشایر مرتبن نیروهای ارتش یا ژاندارمری را برای
سرکوب عشایر اعزام می کردند که گاه به نبردهایی تمام عیار منجر می شد .اما با تضعیف عشایر روحیه دشمنی بین آنها
و روستاییان هم به تدریج کاهش یافته و جای خود را به نوعی احساس همزیستی داده است .به تدریج استفاده از زمینهای
درو شده برای چرای احشام از سوی عشایر به یک توافق نانوشته و رسم جدید بین آنان و روستاییان تبدیل شده است .وقتی
از زارعی پرسیدم که آیا احشام عشایر کاههای شما را نمی خورند ؟ پاسخ داد که به ازایش مدفوع رمه هایشان باعث تقویت
زمینها می شود.
ایل راهها هم شامل گردنه های کوهستانی می شود ،هم مزارع روستاییان و همچنین جاده های آسفالته .از آنجاییکه
گوسفند و بز ،بر خالف شتر ،بایستی حداقل یکبار در روز آب کافی بنوشند ،در انتخاب ایل رهها آنچه بیش از همه اهمیت
دارد این است که در طول راه آیا آب کافی در دسترس است یا خیر؟
عبور مداوم و مرتب سالیانه تعداد زیادی از دامها از کوهها و تپه ها آثار خود را باقی گذاشته است .در جاده های آسفالته
به هنگام عبور احشام خودروها می بایستی حق تقدم آنها را رعایت کنند .هنگام گذر از مزارع هم  ،عشایر احشام را از
زمینهای آیش یا زمینهایی که محصوالت آن درو شده اند عبور می دهند و کاملن مراقبند که بزها و گوسفندان به کشت
کشاورزان آسیبی نزنند.

عشایر برای ماشینهای در حال عبور جاده باز می کنند

مسیر عبور دامها از شیب تپه ها

کشاورزان هم دامداری می کنند .آنها معمولن مشترکن از دامها را به نگهداری می کنند .بچه های روستا هر روز صبح
گوسفندها و بزها را جمع کرده و به مراتع می برند .احشام روستاییان به ظاهر تفاوتی با دامهای عشایر ندارند و احتمالن
هم نژاد هستند .با این وجود حرفهایی در باره ی پدیده های عجیبی هم شنیده می شود .مثلن می گویند در حالیکه بزهای
روستاییان یکبار در سال بزغاله می زایند ،بزهای عشایر دو بار در سال زایمان می کنند .یا اگر عشایر احشام را مرتبن
کوچ ندهند میزان مرگ و میر بین آنها افزایش پیدا می کند .باورش مشکل است اما چون نقل قول عشایر و روستاییان است
نمی تواند اشتباه باشد .دامپزشک گروه ما احتمال می دهد این پدیده ها نتیجه ی تاثیر کوچ بر فیزیولوژی دامها باشد .از
سویی ارزش گوسفندها هم متفاوت است .روستاییان می گویند بخاطر کیفیت بهترشان ،گوسفندهای عشایر گرانتر معامله
می شوند.
 .5جامعه عشایری
مشاهده کوچ عشایر این حس را به بیننده القا می کند که همبستگی ای عمیق و نیرومند در جوامع ایلی وجود دارد .اغلب
تصور می شود که گله هایی با چند هزار راس گوسفند و بز تحت مالکیت مشترک افراد ایل قرار دارند .اما بنا بر یافته
های فردریک بارت مردم شناس شهیر ،که در سالهای  1553و  1551تحقیقات میدانی وسیعی از ایل باصری انجام داده،
هر واحد تک خانواده ای عشایر نه تنها چادر ویژه ی خود را دارد بلکه احشام هم تحت مالکیت همین واحدهاست .خانواده
های مرفه تر عشایر چوپانهای کودک و خردسال را برای نگهداری از احشام خود استخدام می کنند .با این همه به هنگام
کوچ ،این طایفه ها یا خانواده های گسترده ایالتی هستند که نگهداری مشترک از احشام را سازماندهی می کنند.از سوی
دیگر کوچ عشایر که در دسته های چند ده خانواری صورت می گیرد و معمولن توسط یک نفر رهبری می شود.
یکی از عشایر سابق زندگی ایالتی را اینچنین برایم توصیف کرد «:جامعه ایالتی با جامعه روستایی پیش از اصالحات
ارضی تفاوت چندانی ندارد .عشایر مرفه که احشام زیادی را در تملک خود دارند ،با قراردادهای یکساله نگهداری و
چوپانی از دامها را به دیگران واگذار می کنند .آنها لباس و غذای چوپانان را تامین می کنند و بسته به تعداد احشام
دستمزدی را هم می پردازند .درست مانند مالکان» .می توان فهمید که چرا در کاروانهای عشایر در کنار دخترکانی با
لباسهای زیبا ،بچه چوپانهایی هم دیده می شوند که با البسه مندرس مشغول نگهداری از دامها هستند.
بین عشایر و روستاییان تقریبن هیچ رابطه ی ملموسی وجود ندارد .هیچ کاالیی بین آنها معامله نمی شود .حتی عشایری
که زمینهای کشاورزی اتراق می کنند هم از روستاییان دوری می جویند .روستاییان فقط مشاهده گر مردمانی از دنیای
دیگرند .با اینحال زنان روستایی "زیبایی" عشایر را تمجید می کنند .زندگی ایالتی سال به سال مشکل تر می شود اما

روستاییان هنوز برایشان احترام ویژه ای قایلند.
در میان اهالی پل نو مردی هم هست که همواره چشم انتظار کاروانهای عشایرست .این مرد ،علمدار ،در واقع منتظر
است که هنگام عبور عشایر با برادران و اقوامش دیداری تازه کند .قصه ی زندگی علمدار بخشی از داستان یکجا نشینی
عشایر را حکایت می کند.
علمدار ،به علتی که نمی دانیم ،در هفت سالگی از ایل بیرون رانده شد و در روستایی مجاور پل نو مقیم گشت .کودکی را
با چوپانی احشام روستاییان و کارهای روزمزدی سر کرد و در بیست و پنج سالگی از مالک که در صدد گسترش زمینهای
زراعیش بود حق رعیتی را کسب کرد .و پس از اصالحات ارضی و تقسیم زمینهای مالک بین رعایا ،او به کشاورزی
صاحب زمین تبدیل شد.
گروهی از مالکان دشت مرودشت که در نیمه اول قرن بیستم برای توسعه اراضی خود به نیروی کار جدید محتاج بودند
عشایر را به سکونت در روستاهای تحت مالکیتشان تشویق کردند .پل نو هم یکی از همین روستاهاست .علمدار که در آن
زمان کودکی بیش نبود به اجبار تن به چوپانی برای دیگر اهالی داد ،اما عشایری که بالغ شده بودند همان زمان حق رعیتی
را به دست آوردند .اما پس از اصالحات ارضی اوایل دهه  1505که تغییر موقعیت رعایای سابق به زارعین صاحب
زمین تثبیت شد ،رشد عشایری که به تازگی در روستاها مستقر می شدند به کشاورزان زمیندار بسیار مشکل گردید.
ظاهرن افراد در جامعه عشایری از تحرک اجتماعی زیادی برخوردارند .عشایر فاقد دام اگر فرصت جدیدی برای کسب
درآمد بیابند به آسانی ایل خود را ترک می کنند .بخاطر می آورم روزی را که جوانی به نام جمعه با نی اش برایمان
موسیقی عشایری نواخت .او در همان سال هنگامی که همراه ایلش در مسیر کوچ به قشالق بود که شغلی یافته و ایلش را
ترک گفته بود .مالک که در کنار این روستا مزرعه وسیعی را داشت او را به عنوان چوپان با روزی هفتاد لایر دستمزد
استخدام کرده بود .جمعه در زمین پانصد هکتاری مالک چادر سیاهی را نصب کرده و شبانه روز از دویست راس گوسفند
و بز مالک مراقبت می کرد .هر روز پسر خردسال پیشکار مالک قطعه نانی را در دستمال می پیچید و برای جمعه می
برد .در پاییز آنسال هر شب همراه با صدای زنگوله های گوسفندان ،آوای نی جمعه هم از دور گوش را می نواخت .قرار
بود او تا تابستان سال بعد به عنوان چوپان مالک به کارش ادامه دهد و هنگام عبور عشایر دوباره به آنان ملحق شده و
راهی ییالق شود.

جمعه و علمدار ،دو ایالتی سابق که مقیم ساکن پل نو شدند

 .0در آالچیق (چادر) عشایر
عشایر معمولن روزی ده کیلومتر جابجا می شوند .هنگام سحر عزیمت کرده و پیش از ظهر در اقامتگاه آنروز آالچیق
می زنند .دسترسی به مرتع مناسب برای دامها مهمترین عامل در انتخاب اقامتگاه است .پس از پیاده کردن ابزار و اسباب
زندگی از شترها و االغها ،زنان و سالمندان مشغول برپایی چادرها شده و مردان جوانتر وظیفه چرای احشام در مراتع
مجاور را به عهده می گیرند.
من برای مشاهده زندگی عشایری که در مزارع اطراف اتراق کرده بودند به آنجا رفتم .گروه کوچکی بود شامل هفت
آالچیق و سیزده شتر .سگهای وحشتناک کاروان با پارس مداوم به طرفم دویدند تا از نزدیک شدنم به قلمروی گروه
جلوگیری کنند .اتفاقن مردی که به دنبال یک گوسفند سرگردان به من می آمد مرا به چادرش دعوت کرد.
چادرهای عشایر معمولن از پشم بز بافته می شوند .آالچیقی که به آن رفتم دوازده تیرک چوبی داشت که قطر تقریبی هر
کدامشان هفت سانتیمتر بود و با طنابهایی که یک سرشان به زمین میخکوب شده بود به یکدیگر متصل و مستحکم شده
بودند .آالچیق از سه سمت پوشیده شده بود و فقط از یک سو امکان ورود وجود داشت .در انتهای فضایی به مساحت پانزده
متر مربع  ،رختخواب ها روی هم تلمبار شده بودند و اندک لوازم زندگی خانواده هم با نظم جای داده شده بود .کف آالچیق
را دو ،سه تخته قالی پوشانده بود .در مناطق خشک که اختالف دمای روز و شب شدید است همراه داشتن پتوهای گرم از
الزامات زندگی است .قالی های مفروش را زنان عشایر خود بافته اند .دختران ایالتی هنر بافت قالی از مادران خود می
آموزند.

زمینهای زراعی پس از برداشت اقامتگاه موقت عشایر بود

در نزدیکی آالچیق  ،مادر بزرگی به همراه دختر و نوه اش در حال پخت نان هستند .تنورشان عبارت است از چاله
ای به عمق تقریبن ده سانتیمتر که در چهار گوشه اش سنگهایی نصب شده و روی آن ساجی (صحفه فلزی) به قطر شصت
سانتیمتر قرار گرفته  .از مدفوع دامها برای سوخت استفاده می کنند .آرد گندم را خمیر کرده  ،شانه های خمیر را در دایره
هایی به قطر چهل سانتیمتر پهن کرده و روی صحفه فلزی انداخته  ،مداومن آنرا زیر و رو می کنند .اما باید مراقب باشند
چراکه اگر آتش تنور ضعیف باشد نان بخوبی پخته نمی شود .برای عشایر کوچنده تنور نانوایی ابزاری بسیار ساده و در
عینحال بسیار ضروری است.
عشایر با چای از مهمانان خود پذیرای می کنند .آنان همانند شهریها یا روستاییان عادت به نوشیدن چای داشته و قوری و
استکان و دیگر ابزار دم کردن و نوشیدن چای از لوازم ضروری زندگیشان محسوب می شود که همواره با خود حمل می
کنند .دخترکی ،که برایم چای ریخته ،با لبخند خورجین اسبی را می گوید خود بافته برایم می آورد .پدر خانواده می گوید
دو هزار لایر می ارزد .نمیدانم از لوازم زندگیشان است یا برای فروش بافته اند .اما در ایران هر چه که قیمتی داشته باشد،
حتی لوازم شخصی هم قابل معامله است .فکر می کنم آنها قصد فروش خورجین را ندارند و صرفن در پی یافتن موضوعی
برای صحبتند.

پذیرایی با چای از مهمانان در چادر عشایر

پخت نان

همانجا به من گفتند که روز بعد حدود هشت صبح عزیمت خواهند کرد .اما من که یک ساعت پیش از ساعت موعود به
اقامتگاه آنها رسیدم آنجا را خالی یافتم .به سرعت پی شان را گرفتم و پس از طی حدود یک کیلومتر به کاروانشان رسیدم.
ضمن بدرقه شان ،دوربین عکاسی ام را به سویشان نشانه رفتم .در آن خنکای بامدادی که خورشید اندک اندک باال می آمد،
سایه های بلند کاروان جلوه ای داشت .جوانی که روز قبل دیده بودم و رهبر کاروان جلوه می کرد سوار بر اسب سفیدش از
برابرم عبور کرد ،و در پی او دخترکی که دیروز برایم چای آورده بود با اسبش گذشت ،اسبی که به زیبایی تزیین شده بود.
دامن دختر که تمام پشت اسب را پوشانده بود زیر نور آفتاب برق می زد.

زن ایالتی

 .3به سوی گرمسیر
اواسط مهر که دیگر عبور کاروانهای عشایر از کنار روستا به پایان رسیده بود تصمیم گرفتم به دنبالشان تا گرمسیر
بروم .عشایر قشقایی به من گفته بودند که قشالقشان در حوالی فراشبند واقع است .تحریک شدم تا آنجا را به چشم خود
ببینم .البته نمی توانستم با کاروان آنها حرکت کنم .از روی نقشه فهمیدم فراشبند شهری است در دویست کیلومتری جنوب
روستای پل نو .با تعویض چند اتوبوس و مینی بوس و از جاده های خاکی خود را به فراشبند رساندم و در طی راه از
کاروانهای متعدد عشایری زیادی که راهی گرمسیر بودند سبقت گرفتیم.

در جاده فراشبند در حال عبور از کنار کاروان عشایر

فراشبند شهری است که در قلمرو گرمسیری عشایر و روستاهای آن منطقه مرکزیت دارد .پاسگاه ژاندارمری در آن واقع
است و پلیس در آن حضور محسوسی دارد .در مسیرم به فراشبند بر فراز تپه ها و کوهها برجهای نگهبانی زیادی با آنتن

های مخابراتیشان به چشمم می خورد .در گذشته ایالت عشایری خارج از حیطه ی کنترل دولت مرکزی قرار داشتند و تا
اواسط دهه  1505مرتبن در حال زد و خورد با نیروهای نظامی بودند .آثار زیادی از آن درگیریها باقی نمانده  ،اما هنوز
فضایی از خطر و احتیاط قابل لمس بود.
در شهر چندین دستگاه کامیون متوقف بودند .بارشان همان وسایلی بود که کاروان عشایر با خود حمل می کردند:
چادرهای سیاه ،رختخواب ،وسایل روزمره زندگی  ،و البته گوسفند و بز .به خاطر آوردم مردی که مرا به آالچیقش دعوت
کرده بود می گفت «اخیرن کوچ با کامیون رواج یافته  ،بخصوص بین افراد مرفه تر» .پیشتر کوچ سنتی برای عشایر
منطقی و سودمند بود  .اما با افزایش راههای آسفالته و رشد تعداد مالکانی که عبور ازمزارعشان را برای عشایر ممنوع
کرده اند این نوع کوچ مشکل تر از گذشته شده است .بخاطر وجود همین مشکالت اگر عشایر از پس مخارج آن برآیند،
انتقال احشام با کامیون و یا کشت مراتع برای تامین خوراک دامها منطقی تر به نظر می رسد .امروز که دیگر عشایر هم
به ندرت از روشهای سنتی برای کوچ استفاده می کنند ،عالوه بر کاهش جمعیت عشایر ،تغییر روشهای دامداری هم بایستی
یکی از دالیل آن محسوب کرد.

کوچ به ییالق با کامیون

چشم اندازی از منطقه ییالق نشین

در فراشبند یکی از اهالی را به عنوان راهنما و راننده استخدام کردم و به همراه او به قصد مشاهده زندگی قشالقی عشایر
به قلمروی اقامتشان رفتم .اما ظاهرن هنوز اندکی از عشایر به مقصد رسیده بودند و در آن دشت وسیع تنها چند آالچیق
پراکنده بر پا شده بود.

اینجا و آنجا به مزارع گندم سری زدم .روش کشت و زرع گندم بسیار ابتدایی بود و زارعان تنها بذرها را افشانده و
رویشان را با خاک پوشانده بودند .راندمان تولید هم بسیار اندک به نظر می رسید و باید در حدود پنج برابر دانه ها باشد.
معمولن گندم را در اوایل تابستان درو می کنند اما با اینکه ما وارد پاییز شده بودیم محصوالت هنوز بر زمین باقی مانده
بود .چون در حوالی آن مزارع کسی نبود نتوانستم شاهدی بیابم ،ولی حدس میزنم احتمالن زمینها متعلق به عشایری است
که اخیرن به زراعت هم مشغول شده اند باشد و آنها پس از بازگشت از ییالق محصوالت را درو می کنند .البد در مدت
اقامت در قشالق هم عشایر به منظور تهیه خوراک دامها یشان به کشت جو اقدام می ورزند.
در مسیرمان به "چادر مدرسه"ای برخوردیم .این چادر در نزدیکی اقامتگاه عشایر برپا شده ،و کمتر از ده کودک
دبستانی در آنجا مشغول درس خواندن بودند .آموزگار کالس از سربازان سپاه دانش است و همراه عشایر به کوچ می رود.
در این سفر من یک محافظ شخصی هم داشتم! وقتی اتوبوسمان به فراشبند رسید پاسبانی با لبخند به من نزدیک شد و
پرسید " مسافرید؟" .بعدها هنگام قدم زدن در شهر هم به او برخوردم .یکبار هم او به مسافرخانه ارزان قیمتی که در آن
اقامت داشتم سرزد و از من احوالپرسی کرد .واضح بود که مراقبم هست اما من قصد ایجاد دردسری برای دولت نداشتم.
مرد راهنمایی را هم که استخدام کرده بودم فعالیتهای مرا به پلیس گزارش می داد .این از آنروست که من اتفاقی که او را
دیدم که مشغول صحبت با همان پاسبان کذایی است.

چادر مدرسه ای که در گرمسیر به آن برخوردم

سرباز سپاه دانشی که به کودکان تعلیم می داد

روز عزیمتم از فراشبند همان پاسبان در ترمینال حاضر بود و با همان لبخندش اینبار از من سوال کرد که " سفرتان
چطور بود" .من هم از فرصت استفاده کرده و خواستم که عکس یادگاری ای از من بردارد ،با او دست دادم و بدرودش
گفتم.

عکسی که پاسبان مذکور از من گرفت

