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اصیــل و اندکــی عربــی و دیگرعلومــی کــه هــر
نجیــبزاده باید بداند یــاد میگیرند .بنا به گفته
این بانو ،بچههای بختیاری از کودکی فن سواری
و تیرانــدازی را آموخته و هیــچ گاه اوقات خود را
بــه بطالــت نمیگذراننــد و در حقیقــت مــردان
کوچکی هستند که تمام رموز و فنون سختیهای
زندگی را از بزرگان خود به ارث میبرند.
قبرستانهاییبامجسمههایشیر
در ادامــه ایــن ســفر خانــم بیشــوپ از مناطــق و
از کنــار ســیاه چادرهــای بســیاری گــذر میکنــد.
از جملــه ایــن مناطــق قبرســتانهایی اســت که
وجود مجســمههای شیر ســنگی باالی سر قبرها
برایش تعجب برانگیز است .تمام درههای این
مسیرها پوشیده از کشتزارهای گندم و جو بوده و
بختیاریها مشــغول کشــاورزی که با یک خیش
چوبی که تکه آهنی با لبههای تیز روی آن نصب
شــده بود ،زمین را شــخم میزدند .در آن روزگار
مــردم ایــن منطقــه محصــوالت غذایی خــود را
مانند گندم و جو با آســیابهای دستی به وسیله
نها آرد میکردند.
ز 
بیماران تبدار در جنگل!
همان طور که بارها اشاره شد یکی از فعالیتهای
اصلی این بانوی فرنگی در مســیر این مســافرت
معاینــه بیمــاران و دادن دارو بــرای درمــان آنها
بــود...« :در میان جنگلهای بلوط به یک گروه از
ایــات برخورد کردیم .چند نفــر از آنان در حالی
کــه تــب داشــتند در زیر یــک درخت بلــوط دراز
کشیده بودند .عزیزخان اصرار داشت که در آنجا
توقف کنیم و مقداری گنه گنه به آنها بدهیم»...
در واقع ایزابال هر کجا با بیماری مواجه میشد با
صبر و حوصله به درمان آنها میپرداخت.
تعجب از خواندن کتاب!
در ایــن بخــش از ســفرنامه ،خانــم بیشــوپ بــه
موضوعــی اشــاره میکند کــه جالب اســت و آن
تعجــب عزیزخــان از کتــاب خواندن ایــن زن در
زمان اتراق در ســیاه چادر است...« :چادرها را در
باالی ارتفاعات برافراشتیم...من هم با خواندن
کتاب «بن هور» خود را ســرگرم کردم .عزیزخان
در حالــی که نصف بدنــش در داخل چادر و نیم
گردنش بیرون بود با تعجب به من نگاه میکرد
کــه چگونــه یــک زن میتواند کتــاب بخوانــد»...
تعجب یک مرد بختیــاری از کتاب خواندن یک
زن آن هــم در شــرایط آن زمــان کــه مردهــا هم
فرصت با ســواد شدن را نداشــتند ،چندان دور از
ذهن نبوده است.
روبهرو شدن با راهزنان!
خانــم بیشــوپ از زمــان حرکتــش از تهــران بــه
ســمت غرب ایران شــاهد اتفاقات بســیاری بود
که یکی از آنها که به خاطر وجود اســکورت برای
آنها کمتر اتفاق افتاده بود روبهرو شدن با دزدان
و راهزنــان بــود .اما با وجــود همراهی اســکورت
و شــخصی ماننــد عزیــز خــان در منطقــهای که
ایزابــا در حال مطالعه در ســیاه چادر خود بود،
دســتهای از راهزنــان قصد حمله بــه کاروان این
بانــو را میکنند ،اما آنطور که خانم بیشــوپ در
نوشــتههای خــود آورده از میــان صحبتهــای
عزیزخان با دزدان متوجه میشــود خطری آنها
را تهدید نخواهد کرد.
حمایت از میهمانان ایلخانی
این جهانگرد بریتانیایی ماجرا را اینطور تعریف
میکنــد...« :عصــر آن روز متوجه شــدم موضوع
صحبــت عزیزخــان بــا آن چند رهگــذر صرفاً به

خاطر سرقت اموال و احیاناً کشتن ما بود و عزیز
بــا تمام قــدرت خود ســعی میکــرد که آنــان را
از ایــن کار منصــرف نماید .او بــه دزدان گفت که
اینــان میهمانــان ایلخانی و تحت حمایت شــاه
هســتند و در صورت تجــاوز به اموال شــان تمام
طایفه شــما نابود خواهند شــد »...ایــن ماجرا تا
جایی ادامه پیــدا میکند که مرد همراه این بانو،
تیری شلیک میکند و دزدان از ترس فرار کرده و
دیگر جرأت نکردند دوباره ایجاد مزاحمت کنند.
قبرستان  11راهزن!
دربــاره چگونگــی برخــورد بــا دزدان در مســیر
راه «بــارون دوبــد» ماجرایــی را تعریــف میکند
کــه جالب اســت ،این ســیاح طی مســیر خود در
برخــورد بــا تعدادی از قبــور متعلق بــه  11نفر از
راهزنان مینویســد« :در فاصله نه چندان دور از
قلعــه به بازدید قبور  11نفر راهزن دیرکوند رفتم
که پیش از این به دستور میرزا بزرگ حاکم قبلی
این والیت به اتهام غارتگری اعدام شــده بودند.
بــرای عبــرت طایفــه خودشــان و دیگــر طوایــف
بیابانگرد کــه در این بخش رفت و آمد میکنند،
آنــان را در کنــار جــاده اصلــی دفن کــرده بودند.
شاید این مجازات درخور آنان بوده»...
آویختن گیسوی زن بر مزار!
امــا نکته جالبتر توصیــف وی از بودن تکهای از
مــوی زنان بر قبرها بود ...« :اما صرف دیدن این
یادبودهــای غمانگیــز بشــری اندوه کمــی بر دل
انســان باقی نمیگذارد ...بر باالی هر مزار سنگ
عمــودی صافــی دیده میشــد .که طره گیســوی
زنــان بر آنان آویزان بود ...به من گفتند برای زن
و مــادر و خواهــر و دختر و بســتگان دیگر متوفی
رســم اســت تا حلقههای زلف خــود را بچینند و
به نشانه غم دل بر مزار عزیز از دست رفته خود
بگذارند ...گمان نکنم هیچگاه ســوگنامهای را در
حد نیمی از فصاحت و بالغت یک چنین بیانی
از احساس اصیل ساده ،که تنها مهر خالص یک
زن میتوانــد آن را خلــق کنــد ،در جایــی خوانده
باشم».
گذاشتن تپانچه زیر بالش
ایزابال بیشــوپ در ادامه مســیر در 26ژوئن 1890
میالدی به منطقه دنا و درهای معروف به «شمی
ســیری» میرســد .ناحیهای بســیار خطرناک در
امتداد یک پرتگاه ،که با وجود این شرایط خدمه
چادرهــا را در همانجا میان برفها برپا میکنند.
از آنجایــی کــه این بانــو به خاطــر غــارت دزدان
همیشــه نگران بود تپانچه همراه خود را شبها
زیر بالش گذاشــته تا اگر مورد حملهای قرار گیرد
سریعاً با شلیک به هوا ،خدمه را با خبر کند.
هجوم بیماران به سیاه چادر
مــردم ایــن منطقــه هــم ماننــد دیگــر مناطق با
شنیدن اینکه پزشکی فرنگی آمده است با هجوم
به ســمت چــادر ایزابال آمــده و طلــب دارو از وی
میکننــد ....« :بیمــاران منطقه شــمی ســیری به
درون چادر من هجوم آوردند و عزیزخان ســعی
میکــرد با پراندن ســنگ آنــان را از مدخل چادر
عقــب برانــد و گاهی هــم با چماق بــه جمعیت
حمله میبرد .خان تصور میکرد که من داروهای
مخصوصــی در خورجیــن چرمــی خــود دارم که
میتوانم تمام بیماران را معالجه کنم»...
پماد فرنگی میخواهیم!
امــا زمانی که ایزابال بــه خان این منطقه توضیح
میدهــد که قادر بــه معالجه بیمارانــی که نابینا
هســتند نیســت ،خان بســیار ناراحت و عصبانی

چادرها را در باالی ارتفاعات
برافراشتیم...من هم با
خواندن کتاب «بن هور» خود را
سرگرم کردم .عزیزخان در حالی
که نصف بدنش در داخل چادر
و نیم گردنش بیرون بود با تعجب به
من نگاه میکرد که چگونه یک زن
میتواند کتاب بخواند »...تعجب
یک مرد بختیاری از کتاب خواندن
یک زن آن هم در شرایط آن زمان
که مردها هم فرصت با سواد شدن را
نداشتند ،چندان دور از ذهن
نبوده است

میشــود و از طرفــی برخــورد بعضــی از مردم و
بیماران هم باعث ناراحتی ایزابال میشــود...« :
بعد از یکی دو ساعت با زحمت زیاد داروهایشان
را تهیــه میکــردم ،میگفتند که مــا پماد فرنگی
میخواهیم ،بعضیها هم میگفتند که از اینان
دارو نگیریــد چه بســا ممکن اســت شــماها را به
کیش مسیح درآورند»...
متهم کردن «ایزابال» به کشتن!
در نهایــت هــم رفتــار و توجه نکردن یــک بیمار
در چگونگــی خوردن دارویی کــه ایزابال برای وی
تجویز کرده بود شدیداً باعث ناراحتی این بانوی
فرنگــی شــده کــه البته خــود بیمــار نیــز ایزابال را
متهم به کشتن وی میکند ...«:یک بیمار تبدار
دیــروز بــه مــن مراجعه کــرد و مقــداری گنه گنه
بــرای مدت چهار روز به او دادم .اما امروز دوباره
مراجعــه کــرد و گفت داروها را یکجــا خوردهام و
حاال هم دچار ســرگیجه شــدهام و مدعی بود که
من میخواستم او را بکشم»...
پناه بردن به پزشکان فرنگی
متأســفانه کمبود امکانات شــدید پزشکی ،درمانی
و بهداشــتی کنار رعایــت نکردن بهداشــت فردی،
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مــردم ایــن مناطق را در رنج بســیار قــرار داده بود.
البته شــاید به اطمینــان بتوان گفت یکــی از دالیل
اصلی این رنج ریشــه در بیسوادی داشت ،چرا که
نداشتن اطالعات درست از بیماریها و نوع مقابله
بــا آنهــا  -که متأســفانه در بیشــتر شــرایط همراه با
راهکارهایی خرافی میشــد ،-وضعیت مردم را در
شرایطی قرار میداد که با آمدن یک پزشک فرنگی
برای درمان خود چنین رفتارهایی بکنند.
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