
 

 

 

 

 

دهداینجا آب طعِم بدبختی و مرگ می   

  روایت ایلنا از رقص فقر در روستاهای جنوب کرمان؛

 يک
 

اند و این کلمه در جان و فکر و فتهمردم روستاهای جنوب کرمان از پیر و جوان و کودک با واژه بدبختی خو گر
کنند. ای کاش مسئوالن اوج محرومیت و باورشان رسوخ کرده و بارها و بارها آن را در وصف خود تکرار می

 کردند.شنیدند و باور میالی کلماتشان میاستیصال این هموطنانمان را در البه
 

 با سالم و ارزه خسته نباشید من حمید ... هستم
 ای برای رفتن به مدرسه ندارمم خراب هستند و هیچ بودجهدندانهای

 
هایی که نویسد به این امید که آدم بزرگساله این نامه را بدون هیچ خطابی می۱۱به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید 

کنند، آخر  اند به او کمکاش آمدههای سفید و سنگین از راه دور به روستای دورافتادهاند و با وانتبه گمان او مهم
گویند؛ پایتخت کشور است و همه اند، همانجا که بزرگترهای روستا میاند؛ این مسافران از تهران آمدهگفته

 کنند.ها در آنجا زندگی میمسئوالن و آدم مهم
 



 
 

دهد؛ نداشتن شناسنامه او، خواهر و برادرهایش ای بدون خطاب را به دستمان میساله نیز نامه۱۷محمدعلی 
دهند، پدرش افعانستانی را از حداقل حقوق خود محروم کرده است نه توان مدرسه رفتن دارند و نه به او کار می

 الن کشیده شود.و مادرش ایرانی است و همین موضوع باعث شده که بر هویت انسانی او خط بط

 
 «تنها خواهشی که من از شما دارم آن است که برای شناسنامه ما یک کاری بکنید.»گوید؛ او در این نامه می

 
ست. این درآمد دارد و فرزندش هم مبتال به تاالسمینامه دیگر مربوط به مادری است که همسری بیکار و بی

های فرزندش هم هست، در حالی که توان درمان او را ندارد. او مادر عالوه بر فقر و محرومیت شاهد زجرها و درد
 خواهد؛ پسرش را تحت پوشش قرار دهد تا بتوانند او را درمان کنند.از کمیته امداد می

 
های روستائیان دهستان مارز است که در گذر تیمی متشکل از خبرنگاران، ها تنها بخشی از نامهاین نامه

ان کرمان و نمایندگانی از فرمانداری شهرستان قلعه گنج به سوی افراد گروه سرازیر مسئوالن کمیته امداد است

 شود.می
 

اند که به ناچار توجهی قرار گرفتهها روایتی است از التماس و تظلم خواهی روستائیانی که آنقدر مورد بینامه
 کنند.حقوق حقه خود را از مسئوالن گدایی می

 
دهند تا شاید مسئولی ببیند و یاد ها را به دستمان میرز، گروهی یا انفرادی نامهاهالی روستاهای دهستان ما

های سنگالخی های نه چندان عمیق و در کنار کوره راههای دور یا در میان درهکند از روستائیانی که در پسِ کوه
ئولیتش در قبال افکار کنند تا شاید مسئولی به یاد بیاورد که تنها مسدر بدترین شرایط موجود زندگی می

عمومی، شهروندان شهرهای بزرگ نیست بلکه آنان در مقابل آحاد ملت و در مقابل کوچکترین نیازهای آنان 
کنند، حتی عمق و عمیق زندگی میهای کممسئولند. حتی در برابر آنان که در میان کوه و دشت یا در میان دره

باالترین ضریب محرومیت در  –محرومیت  9صیری و در ضریب آنان که همچون اهالی مارز در میان کپرهای ح
 کنند. گذران زندگی می -کشور

 



 
 

 ماه هانگ؛ تنها مدرسه روستا، کپری و سرد است
 

تونیم هیچ جا را ببینیم، بودجه نداریم بریم ورم، شوهرم کوره، نمی"کمکم کنید ما بدبختیم، ما گرفتاریم، من ک

مون رو روشن کنن، سهم من از زندگی بدبختیه، درآمد نداریم، کیسه آرد و عدس رو با یارانه جایی چشم
 خریم."می
 

ز کپرها است از اهالی روستای ماه هانگ )مامانک( از توابع دهستان مارز که کنار یکی ااین سخنان پیرزنی
 کند.چمباتمه زده، دستش را روی سرش گذاشته و آرام آرام همچون سرودن مرثیه نجوا می

 
عمقی برای رسیدن به مامانک باید از جاده اصلی خارج شده و مسیری سنگالخی را طی کنی تا به دره کم

خانوار سر از  ۷با حدود ای نه چندان عمیق روستای مامانک برسی که روستا در آن واقع شده است در میان دره
کند؛ کوه است و بیابان، سرمایی خشک و کنی تا چشم کار میدل زمین برآورده است. به اطراف که نگاه می

ها و افزایش سرما این روستائیان شرایط دهد. حاال اوائل فصل سرد است. با آغاز بارشسخت آزارت می
 تری را تجربه خواهند کرد.سخت

 
استفاده مانده رسد، بالکاره هم در این روستا وجود دارد که به نظر میچند ساختمان نیمه ست،ها کپریخانه

است. چند تکه زیرانداز رنگ و رورفته، تعدادی پتوی کهنه و مستعمل، اجاقی خانگی که درون کپر روشن 
ی از مواد غذایی در این ها هستند. اثرشود و تعدادی دیگ و قابلمه و اندکی ذغال، تنها لوازم این خانوادهمی
 های حصیری نیست.خانه

 

شه، بخاری نداریم و اون موقع درس مون کپریه هوا که سرد میتونیم درس بخونیم، ما بدبختیم، مدرسه"ما نمی
سال سن دارد و مانند ۱۲گوید که شه" اینها را دخترکی نحیف به نام صفا میخوندن خیلی برامون سخت می

 کند.ها و بارها از کلمه "بدبخت" در جمالت خود استفاده میبزرگترهای ده، بار
 

آموز در سطوح مختلف تحصیلی که میان برف و باران و در دانش ۵تنها مدرسه روستا، کپری حصیری است با 
ها بدون لباس گرم و بدون ای جز درس خواندن در همین کپر عریان را ندارند. بچهسوز بیابان چارهسرمای استخوان

خاری در فصل سرما و بدون هیچ وسیله سرمایشی و زیر نور مستقیم آفتاب بیابان در فصل گرما، در همین کپر ب
 فرسا و سخت است.کنند، درس خواندنی که توانتحصیل می

 

شود. روستا خانه های حصیری سرد ختم نمیمشکالت کودکان و بزرگساالن روستا به زندگی و تحصیل در اتاقک
د تا رسیدن به اولین خانه بهداشت دو ساعتی راه است که برای رسیدن به آن هم باید از بهداشت ندار

هزار تومانی که اگر  ۲۰۰کنند. هزار تومان پول طلب می ۲۰۰های عبوری کمک بگیرند که گاهی از آنها تا ماشین
 رید مواد غذایی داشتند.بود؛ شاید اندکی و تنها اندکی اوضاع این مردمان بهتر بود و توان بیشتری برای خ



 
آید و بارها اتفاق افتاده که به خاطر عدم دسترسی به مرکز درمانی و دوری راه آمبوالنس هم به منطقه نمی

بیمار جان خود را از دست داده است، آب شرب شور است. روستا سرویس بهداشتی ندارد و روستائیان با وجود 
های اطراف و برای استحمام به کنار ه دارد برای قضای حاجت به بیابانتمام خطراتی که زندگی در بیابان به همرا

 کنند.روند و در آب سرد رودخانه شستشو میرودخانه می
 

 ناهوگان؛ اینجا غذا خوردن یک رویا است
 

های ای سنگالخی، تکانههم در جادهکنیم، آنشویم. چند ساعتی مسیر طی میاز اهالی مامانک جدا می
شود، باالخره به روستای ناهوگان هایمان دردناک میمان را به لب آورده و تک تک استخوانرو جانشدید خود

هایی ناخوانده به دانند؛ امروز مهماناند، گویی میای از روستائیان در ورودی روستا جمع شدهرسیم. عدهمی
 اند.زدهدکان هیجانترها و کوروح است، اما جواندیدارشان خواهند آمد، نگاه بزرگترها بی

 

خانواده، در این روستای  ۶۰تا  ۵۰کند؛ کومه است و حصیر. اینجا تعداد کپرها بیشتر است و تا چشم کار می
ای نیمه اند. ناهوگان از یک طرف به درختان نخل سر به فلک کشیده و رودخانهمحصور در میان کوه و دشت ساکن

ید مسیر روستا را به سمت پایین از میان سنگالخ گذشت و از شود که برای رسیدن به آن باخشک ختم می
 های بلند و کوتاه همسایه است.طرف دیگر با تپه

ای اش نامهکند و آنقدر آرزوی درس خواندن در مدرسه را دارد که جدا از افراد خانوادهپسرک آنقدر دندانش درد می
ی خیلی مهم کشور ببرند تا شاید کسی درد هانویسد تا مسافران مثال مهم برای مسئوالن و آدممی

 کند؛ التیام بخشد.هایش که تمام وجودش را اسیر رنجی افسار گسیخته میدندان
 

دود، به کنند مینمک روستا را ترک میها که نمکند و به سمت ماشیناش را به پا میهایی پارهپسرک دمپایی
های کف روستا را کنند، سنگدر برابر سرما حفظ نمی های کهنه و نازکش او راافتد؛ لباسنفس نفس می

های مهم از کند، اما باید نامه را به مسافران بدهد تا آدمپایش از درد ذوق ذوق میکند، کفزیرپایش احساس می
رسد و نامه را به دست یکی ها میکند تا به یکی از ماشیندرد دندانش باخبر شوند، پس سرعتش را بیشتر می

دهد. حمید، امیدوار است که این مسافران کند؛ میین مسافران که با تعجب و تاسف اطراف را نگاه میاز هم
های کنند که آدمبرای او، خانواده و دوستانش سبد سبد معجزه بیاورند، هر چه باشد آنها در شهری زندگی می

 اند. خیلی مهم و مسئول در آنجا ساکن
 

اش گالیه دارد. بسیاری از های روستای محل زندگیساله است که از محرومیت ۱۸اینها بخشی از سخنان نازی 

اند، پیرمردی روی دوپا نشسته دستش را روستائیان کنار کپرهایشان چمباتمه و به جایی نامعلوم زل زده
ش لباسی هایکند، نگاهی بدون شور زندگی. او نیز همچون همسایهواردها نگاه میاش گذاشته و به تازهزیرچانه

های سوخته روستاییان از فشار فقر و آلودگی محیط، چروکهای آفتابهایی پاره بر تن دارد. چهرهکهنه و دمپایی
عمیق و زودتر از موعد برداشته و پوست کودکان که جوالنگاه پشه و مگس است به دلیل همین آلودگی محیط، 

 یست.خشک و ترک خورده شده و از لطافت پوست کودکانه خبری ن
 

ها شبیه ها و سالها و روزها و ماهروستا در خمار تکرار و یکنواختی فرورفته، هیچ فعالیتی نیست و آنقدر لحظه
دانند و تنها لحظات را سپری گذرند که بیشتر روستائیان سنشان را نمیهیچ تغییری از پس یکدیگر میهم و بی

ی حصیری که دیوار و سقف حصیری کپرها را به یکدیگر وصل کنند. اینجا تنها هنر مردان ریسیدن چیلک )بندمی
ای که شود، حرفههای اطراف بسیار دیده میکند( و تنها هنر زنان بافتن حصیر از درخت داز است که در بیابانمی

 شان کند.هزار تومان نصیب ۳۰در بهترین حالت ممکن است؛ ماهیانه 
 

رانی هرچه را بوده نابود کرده، حاال روستائیانی که روزگاری خود بااز کشاورزی خبری نیست و خشکسالی و بی
اند به نان شب خود محتاجند. غذای معمول آنها نان خشک است اگر آردی کننده نیازهای کشور بودهمولد و تامین
فرنگی سرخ شده، البته اگر روغنی باشد. اوضاع که خوب باشد؛ غذا مقداری عدس پخته شده باشد و گوجه

 ت و در غیر اینصورت هیچ، آنچنان که بسیاری از کپرها خالی از مواد خوراکی است.اس
 

بررررنج؟ گووووشت؟ مگه ما پول »زند؛ پرسم؛ نازی همان دخترک، فریاد میدرباره مصرف برنج و گوشت که می
یاد نداریم؛ فقط فقر و ما اینجا اعت»گویند؛ درباره اعتیاد هم می« شود.ها رویا محسوب میداریم؟" اینجا حداقل

مون رو تامین کنیم. برای ما حتی درس خوندن هم سخته چون تونیم مخارجام نمیبدبختی داریم، حتی با یارانه
 انگیزتر است.ها که از گریه غمگوید از همانهمه اینها را با خنده می« بودجه نداریم.

 



 
 

اند و تنها نشان تمدن در این کپرها لخت و عور بدون هیچ وسیله مناسبی برای زندگی در یک گوشه افتاده
ها تنها وسیله برقی روستائیان بوده و های برقی است که در کپرها روشن است. المپروستاها المپ

های برق با ارتفاع بسیار کمی از سطح زمین از باالی کپرها یی است، سیمکشی برق بسیار ابتداسیم
 گذرد.می
 

ای که اند؛ چالهای کندهخشکی قرار دارد، اهالی برای تامین آب شرب چالهدر پایین روستا همانجا که رودخانه نیم
شود، زنان روستا برای یپر از زباله است، چاله آب برای استحمام، شستن ظروف و رفع عطش و... استفاده م

ای ندارند جز آنکه همگی با هم کنار چاه جمع شده و چادرهایشان را در اطراف آنکه قصد استحمام چاره
استحمام دارد؛ بگیرند و به نوبت در آب سرد و آلوده آن استحمام کنند. تا رسیدن به چاه آب نیز باید راهی با 

 ی پاره و راه سنگالخی سخت است. هاسراشیبی تند را طی کنند که با دمپایی
 

به غیر از سرمای سخت رودخانه که استحمام را برای اهالی سخت کرده است؛ نبود وسایل گرمایشی در این 
هایی سرد های داغ و شبفصل سال و نبود وسایل سرمایشی در فصل گرم سال آنهم در این بیابان که صبح

ها را باال زده و در ، دیوار حصیری کومهها ناچارندنحوی که تابستان دارد؛ روستائیان را به سطوح آورده است به
 انتظار پایین آمدن خورشید بنشینند.

 
مانند تا شرایط شروع شود و بسیاری از جوانان چندسالی در عقد میاینجا ازدواج هم با سختی زیادی انجام می

به گفته یکی از روستائیان با هزار بدبختی ازدواج های ناچیز برایشان مهیا شود. زندگی مشترک در همین کومه
کنند و این تازه آغاز تراژدی است، زیرا در موارد بسیاری فرزندانشان به خاطر عدم دسترسی به پزشک پیش می

 روند.یا پس از تولد از دست می
 

چیز ندارند؛ کومه هیچ کنند. درواردها نگاه میزن و مرد جوانی کنار یکی از حصیرها چمباتمه زده و به تازه

 کنند.فرزند دارند که در میان آلودگی و فقر رشد می ۴دانند؛ دانند و تنها میشان را نمیسن
 



از نظر بهداشتی هیچی نداریم. دکتر هم »گوید؛ زن به زبان محلی که فهمیدنش برای من سخت است، می
رد هم از نداشتن درآمد ناراحت است، فرزندانشان را دوره، پولشم نداریم، وسیله هم نداریم که به دکتر بریم." م

های پاره و تنها درآمدشان از راه بافتن ها برای محافظت از سرما دمپاییدهد؛ تنها پوشش پای بچهنشانم می
 حصیر و یارانه است.

 
 وقتی سهم روستایی از توجه مسئوالن قبض برق است

 
هزار تومان هزینه برق راهش  ۱۸۶دهد؛ مبلغ را نشانمان می آید، قبض برقشیکی از مردان ده به سمت ما می

اش را ببینم، کپر خالی است نه یخچال نه کولر نه خواهد کومهرا به این کپرها پیدا کرده است. از من می
شود و اینکه چطور چنین مبلغی ها دیده نمیجاروبرقی و نه حتی پریز برقی در این کومه و در هیچ یک از کومه

هام غذایی من و بچه»گوید؛ استفاده از المپ برای این روستایی آمده است؛ جای سوال است، مرد می برای
 «برای خوردن نداریم، اونوقت چطوری این پول رو بدم.

 

 
 

در این روستاها جاده، امکانات »گوید؛ ای شهر قلعه گنج درباره وضعیت این روستاها میاحمد کامرانی؛ عضو شور
اندازها و گذاریم که در دستو مرکز بهداشتی وجود ندارد، اگر زمان وضع حمل زنی برسد؛ او را پشت وانت می

بچه. در این روستاها مردم بر  میرد یاآید در نتیجه یا مادر میهای شدید جاده سنگالخی بچه زود به دنیا میتکان
 «اند.زدگی هم از دست رفتهاثر عقرب

 
زند. مگر قرار است؛ حتماً در همان پانزده پزشک تنها هر پانزده روز یک بار به روستا سر می»دهد: او ادامه می

 «روز ما مریض شویم. شاید وقتی که او رفت عقرب نشینمان بزند یا مریض شویم.

 
کند؟ یعنی جان مگر جاده شهر و روستا فرق می»گوید: ها را جاده مرگ گذاشته است و میهکامرانی نام جاد

 «های تنگ سنگالخی در اثر تصادف و.... از دست برن؟ارزشه که در راهروستایی اینقدر بی
 

همین  اند، آلوده است؛ و بهشان زدهچاه کوچکی که اهالی برای تامین آب مصرفی»گوید: عضو شورای شهر می
اند، نابینایی هم زیاد است. تا رسیدن به اولین بیمارستان دلیل مردم دچار اسهال و استفراغ و معده درد شده

کشد، آنها هم که کیلومتر راه است که در این جاده سنگالخی طی مسیر، مدت زمان بیشتری طول می ۱۸۰
پولی از ند به سایر شهرها بروند که معموالً به دلیل بیتوانند به این مرکز بروند به دلیل کمبود امکانات آن ناچارمی

 «آیند.پس آن برنمی

 
هزار تومان است، برای خرید  ۵۰، ۴۰اینها در حصیرهایشان قوت الیموتی ندارند، هر کیسه آرد »کند: او تاکید می

فرستند. یک میشان به یارانه است. سالی یکی دو بار هم خیرین تهران گوشت برای این افراد آن هم چشم
های محروم این روستاها سخت اند، اما باز هم درس خواندن برای بچهروزی دخترانه هم ساختهمدرسه شبانه



 «است.
 

گنج از نداشتن شناسنامه بیشتر اهالی بیش از چهل خانوار در قلعه گنج شناسنامه ندارند. عضو شورای قلعه
 دهد.روستا خبر می

 
مردم روستا درآمدی ندارند که بتوانند »گوید: ساخت بنیاد مسکن در این روستاها می هایوی با اشاره به خانه

 «ها را بپردازند.اقساط این خانه
 

 خانوار سرویس بهداشتی دارند ۱۳۵خانواده از  ۵راین قلعه؛ تنها 
 

کمتر است و خانه  های کپریکنیم. اینجا تعداد خانهاز ناهوگان به سمت راین قلعه مرکز دهستان مارز حرکت می
کنند، هرچند که بسیاری نفر به خانه بهداشت فاقد امکانات روستا مراجعه می ۱۵تا  ۱۴بهداشت نیز دارد. روزانه 

روند. مدرسه کهنه و قدیمی ده نیز از روستائیان به دلیل دوری و مشکالت راه تا به دکتر برسند؛ از دست می

ای دانند که به زودی چارهناچارند؛ در همین شرایط درس بخوانند و می آموزدانش ۱۷۶امکانات خوبی ندارد، اما 
 جز ترک تحصیل به دلیل فقر مالی را ندارند.

 
التحصیل دانشگاهی روستا همچون سایرین بیکارند. حتی آموزش و پرورش نیز از افراد غیربومی نفر فارغ ۴۰، ۳۰

خانواده ساکن در راین قلعه تنها پنج خانواده  ۱۳۵کنند. از میبرای تدریس در مدارس این روستاها استفاده 
 ۱۳سرویس بهداشتی دارند و مابقی فاقد آن هستند. وضعیت بهداشتی آب هم خوب نیست. هرچند خیرین 

اند، اما روستائیان پول ندارند که دینام بخرند یا چاه بزنند. چاه قدیمی نیز آب کشی آب انجام دادهکیلومتر لوله
 ای یک بار آب به لوله بیاید که آن هم تصفیه نیست.ادی ندارد و شاید هفتهزی

 
لیتر آب را از رودخانه تا ده که فاصله زیادی است؛ روی سر بیاورند.  ۲۰اهالی برای تامین آب شرب خود ناچارند؛ 

روف خود را آب آنقدر سرد است که حتی دست شستن با آن مشکل اما ناچارند با همان استحمام کنند یا ظ
 بشویند.

 
آوری که کامرانی )عضو گنج حتی برای قضای حاجت هم مشکل دارند. موضوع تاسفمردم روستاهای قلعه

 کند.گنج( هم با اندوه از آن یاد میشورای شهرستان قلعه
 

ها قطع جالب است که اداره برق ارسال قبض برق به این مناطق را فراموش نکرده است یا ستاد هدفمندی یارانه

یارانه فرزند چهارم این روستائیان را از یاد نبرده و آماری دقیق از این روستائیان دارد، اما وزارت راه، وزارت نیرو، 
و فراموش  های سال است که این کپرنشینان را از یاد بردهوزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش و.... سال

تی مناسب، مراکز درمانی، ساختمان مستحکم برای مدرسه، آب شرب و اند که این روستائیان به راه مواصالکرده
ها در شمار شهروندان این مصرفی پاک و.... نیاز دارند، چگونه است که این روستائیان در زمان پرداخت هزینه

به  اند که به گفته یکی از مسئوالن فرمانداری تاسرزمین هستند و در زمان دریافت خدمات آنقدر فراموش شده
 حال پای معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور به آن نرسیده است. 

 
ها و حتی سالن غذاخوری ها، اتوبوسشود؛ در شهرها تفکیک جنسیتی در دانشگاهجالب است که گفته می

ت و فقدان شود، در حالی که مردم این روستاها به دلیل شدت محرومیگیری میها با جدیت پیبرخی از سازمان
باری را تحمل کنند و حتی در زمان ها چنین شرایط سخت و فاجعهامکانات ناچارند؛ برای برآورده کردن حداقل
 دستشویی رفتن امنیت نداشته باشند. 

 



 
 

کند، موبایل و اینترنت که یک هایش عمل نمیخانواده برق ندارند. اداره برق نیز به قول ۴۰، ۳۰ در راین قلعه
گنج بروند، اما برای طی این مسیر آموزانی که توانایی ادامه تحصیل دارند نیز ناچارند به قلعهشوخی است. دانش

ه در این جاده سنگالخی جواب طوالنی سرویس ندارند؛ فقط چند دستگاه خودروی پراید در مسیر است ک
 دهد.نمی

 

 کنیمتان را قطع میگاز؛ قسط ندهید، یارانهنم
 

هایمان دردناک رسیم، مسیر آنقدر ناهموار است که بدنگاز میکمی از ظهر گذشته است که به روستای نم
کنیم؛ مسجد به یست که روستائیان هر روز باید طی کنند. در مقابل مسجد روستا توقف مشده و این مسیری

 رود.گیرد و میگوید؛ دارویش را میدلیل حضور پزشک شلوغ شده است، هرکس دردش را می
 

تمام های ساخت بنیاد مسکن نیمهدر اینجا هم شرایط مانند روستاهای قبلی است؛ مردم کپرنشینند و خانه
بهداشت هم وجود ندارد و بیماران در اند. آب شرب سالم و سرویس بهداشتی وجود ندارد، خانه ای افتادهگوشه

سپارند. کودکان روستا نیز به دلیل آشامیدن هیچ صدا و فریادرسی جان میاین مسیر پرپیچ و خم و ناهموار بی
 آب آلوده به دل درد دچارند.

 
ه و برخی ای که برخی از اهالی به دلیل نداشتن شناسنامگاز نیز یارانه است، یارانهتنها منبع درآمد اهالی نم

ما اینجا تلویزیون نداریم، »گوید: اند. یکی از اهالی میبهرهنام، از آن بیدیگر به دلیل عدم اطالع از زمان ثبت
نام کنید من که تلویزیون بینن. وقتی تلویزیون گفت که برای گرفتن یارانه ثبتاونایی که دارن فقط برفک می

 «نداشتم باخبر نشدم و جا موندم.
 

روند نان بیش از مردان اشتیاق برای گفتن مشکالتشان دارند. مردان جوان غالبا برای کار به بندرعباس میاینجا ز

توانند پولی جمع کنند. بسیاری از شوند و نه میگردند، طی این مدت هم نه بیمه میو بعد از مدتی بازمی
اند دانشگاه بروند، بیکارند و در خانه نشستهتوانند به پولی نمیاند و به خاطر بیدختران جوان ده پشت کنکوری



 برای ازدواج هم پول ندارند.
 

اینجا معتاد خیلی کم است، چون پولش نیست. آنها هم که »گویند: پرسم با خنده میدرباره اعتیاد که می
د؛ پولی برای گردنکنند و وقتی به اینجا برمیروند، مواد مصرف میمعتادند؛ وقتی برای کار به شهرهای دیگر می

 تهیه مواد ندارند. وقتی پول آرد نداریم؛ پول مواد از کجا بیاریم؟
 

هزار تومان نیز  ۹۰در این روستا بنیاد مسکن اقدام به ساخت چیزی شبیه خانه برای اهالی روستا کرده و ماهی 
نوان سرویس هایی که نه در و پنجره درست و حسابی دارند و نه جایی به عهاست، خانهقسط این خانه

ها تنها چهارچوبی ساخته شده از بتون و بهداشتی و آشپزخانه برای آنها در نظرگرفته شده است. این خانه
درآمد باید گیرند. روستائیان بیسیمان هستند که حاال به عنوان محل نگهداری احشام مورد استفاده قرار می

ای برای دام کنند، در حالی که پرداخت چنین هزینهها نسبت به تکمیل آنها اقضمن پرداخت اقساط این خانه
 مردم روستا واقعا دشوار و غیرممکن است. 

 

 
 

وستا از هرچه رنگ و بوی کنند تا شرایط روستا را نشانم دهند؛ رام میسه نفر از دخترهای روستا همراهی
کاره که نامش را زندگی طبیعی را داشته باشد؛ خالی است، تنها کومه است و تعدادی بنای کوتاه قد و نیمه

اند و به عنوان اند و چندتایی هم که هست؛ نیمه کارهاند. کپرهای حصیری جمع شده"خانه مسکنی" گذاشته
ساخت یک کپر چیزی حدود سه میلیون تومان پول الزم است که گویند برای شوند. میآشپزخانه استفاده می

 توان پرداخت این مبلغ را هم ندارند، زیرا باید برای کپر حصیر و چوب و گیش )سقف( بخرند.
 

اش رو میلیون و هشتصد هزار تومان بدهی ۳تونه پدرم پیر و از کار افتاده هست؛ نمی»گوید: یکی از دخترها می

 «مون رو هم قطع کنن.ترسم یارانهرداخت کنه. حاال میبابت قسط خونه پ
 

شان است. لباس های محلی مخملی و کهنههوا سرد است و تنها پوشش این دخترکان چادرهای نازک و لباس
های نحیفشان به لرزه افتاده خورد و تنهایشان به هم میگرم ندارند و در زمان حرف زدن از شدت سرما دندان

انگیز بیشتر این روستائیان است که نه تنها از داشتن لباس گرم در این سوز سرد، داستان غماست. یخ زدن 
بلکه از داشتن وسایل گرمایشی محرومند، بعضی بخاری دارند و بعضی ندارند. آنها که در انتهای روستا و روی 

 شوند.ا آشفته میکنند؛ برق هم ندارند و تابستان به خاطر نداشتن کولر از گرمها زندگی میتپه
 

کنند، نیمه خالی است. غذایشان شوم، تنها لوازم آن یک یخچال است؛ درش را که باز میوارد یکی از کپرها می

فروشد تا التحصیل زبان و ادبیات فارسی است، پدرش گوسفندهایش را میهم ناچیز است. یکی از دخترها فارغ
ی است که دختر به امید کار و کمک به پدر پیرش به روستا دخترک بتواند ادامه تحصیل دهد. حاال دو سال

تواند کار کند و نه به بازگشته، اما کاخ آمالش فرو پاشید؛ وقتی با حقیقت تلخ بیکاری مواجه شد. حاال نه می
خواهد و افراد دلیل مشکالت مالی توان ادامه تحصیل دارد. دراین وانفسای بیکاری آموزش و پرورش نیرو نمی



 گیرد.بومی را برای آموزش در روستا به کار میغیر
 

زند، اند؛ یکی دو تا از دخترها چشمانشان برق میشده، مردم هنوز عشق را از یاد نبردهدر این برهوت فراموش
 توانند ازدواج کنند.پولی نمیپرسم، نامزد دارند اما به خاطر بیوقتی درباره ازدواج از آنان می

 
 کننددخانه استحمام میوقتی زنان کنار رو

 
کنیم فقط خودی. پسرعمویم نامزدم است. من دوستش دارم ها ازدواج نمیبا غریبه»گوید: یکی از دخترها می

اما باید پنج، شش سالی صبر کنم تا برای کارگری به بندر بره، کمی پول جمع کنه کپری درست کنه و زندگی را 
 «شروع کنیم.

 
بابای دخترا پول ندارن که جهیزیه بدن، پسرا باید خودشون همه چی رو جفت و جور اینجا »دهد: او ادامه می

کنیم پسری که مال همین جاست یک روز ممکنه بذار بره وای به حال کنن. ما به غریبه ها اعتقاد نداریم، فکر می

 «ها انتظار جهیزیه هم دارن.ها تازه غریبهغریبه
 

 «ما اینجا سرویس بهداشتی نداریم.»ویند: گپرسم، میدرباره آب روستا که می
 

 
 

 کرچکان خانه بهداشت ندارد
 

بعدازظهر است که  ۵رسیم؛ ساعت حدود کنیم تا برای استراحت به روستای بعدی میساعتی دیگر راه طی می

است. مردم کرچکان هم در کومه  نشینرسیم؛ جایی که به قول راهنمایمان روستایی مثال اعیانکرچکان میبه 
ها اندکی تنها اندکی بزرگتر و لباس جای حصیر از گل ساخته شده است، کومهکنند، اما دیوارها بهزندگی می

 روستائیان کمی بهتراست.
 

رسد؛ بزرگترین کومه روستا است آیند، ما را به کپری که نظر مییمان مزنان روستا با خوشرویی به استقبال
کنند، در این روستا هم مدرسه وجود ندارد، خانه بهداشت بسیار دوراست و خبری از سرویس دعوت می

 بهداشتی نیست. تنها تفاوت آن با سایر روستاها وجود آب شرب و تصفیه شده درون روستا است و دیگر هیچ. 
 

 ر در مزارع آروزی مدرسه رفتن دارندکودکان کا

 
اند و برخی فرنگی پشت سر هم چیده شدههای توتخوریم؛ بوتهفرنگی برمیدر ادامه راه به گلخانه پرورش توت

اند و برخی در انتظار سالم کردن به خورشید بهاران هستند، فرنگی سر از دل خاک بیرون آوردههای توتدانه
جای حضور سر کند، اما دیدن کودکانی که بهفای دیدن این منظره را دو چندان میزده و بارانی صهوای نم



 زداید.ها را میهای زائد در این گلخانه هستند؛ لذت لحظههای درس مشغول جدا کردن علفکالس
 

له سا ۲۶اند، یکی از کارگران جوان های توت فرنگیاند و مشغول رسیدگی به بوتهکارگران روی دو پانشسته
سالگی کارگری کرده  ۱۶پولی ترک تحصیل و از است که تا اول راهنمایی درس خوانده و بعد از آن به خاطر بی

ساله که ثمره این ازدواج است در کنار او و همسرش در  ۷کند و حاال دختری سالگی نیز ازدواج می ۱۸است. در 
 کند.گلخانه کار می

 
کند فرنگی کار میتحت پوشش بیمه نیست، این فصل را در گلخانه توتجوان کارگر فصلی است و به همین دلیل 

تواند گیرد، حقوقی که نمیهزار تومان دستمزد می ۷۰۰تا  ۶۰۰و فصل دیگر قرار است؛ در زمین ذرت کار کند. 
زینه اش پای کارگران است و های رخ دهد، هزینهاش باشد. به گفته او اگر در زمان کار حادثهپاسخگوی زندگی

 شود.درمان از حقوقشان کم می
 

جای رفتن به مدرسه ناچار شده از فرزند کوچکتر شرایط زندگی برای این کارگران آنقدر سخت است که دخترک به

خانواده نگهداری کند تا مادر هم بتواند در کنار پدر کشاورزی کند. دخترک پرستو نام دارد و دلتنگ دوستانش 
کند پای کودکان دیگر روی زمین کار میند. او در کنار نگهداری از برادر کوچکترش پابهاست، دوست دارد درس بخوا

اینجا مدرسه نداره، اما سال دیگه »گوید؛ ها هنوز هم امیدش را از دست نداده و با اطمینان میو با همه سختی
 «رم.ریم شهر خودمون. منم به مدرسه میمی
 

 ۱۳فرنگی است؛ همه چیز برای این دختر های توتمشغول کار روی بوته در کنار پرستو دختر دیگری با جدیت
سال پیش شروع شد؛ زمانی که پدرش از دنیا رفت و او ناچار شد؛ برای کمک به معاش خانواده رفتن  ۵ساله از 

زار تومان ه ۴۵۰کند و ماهیانه به کالس پنجم و مقاطع باالتر را فراموش کند. او حاال در کنار مادر کشاورزی می

وساالن خود پشت نیمکت درآمد دارد، درحالی که همچنان در آرزوی رفتن به مدرسه و حضور در کنار همسن
 مدرسه است. 

 
عمقی در جریان است که محل کم سند؛ رودخانهرای دور جایی که درختان نخل بسیار کوچک به نظر میدر نقطه

رای استحمام یا دستشویی باید از سراشیبی تند روستا پایین تامین آب روستائیان است. زن و مرد و کودک ب
رفته و یکساعتی راه طی کنند تا به رودخانه برسند، در این شرایط امکان بروز هر خطری برای این افراد و به 

 شود.خصوص زنان وجود دارد، آب برای نوشیدن و شستن ظروف نیز از همین رودخانه تامین می
 

ا شده است. یکی از اهالی روستا زمانی که کاری داشته و حقوقی، ساختمان کوچکی را به روستا باالی دره بن

پولی که ناگهان گریبانش را کند، اما به دلیل بیکاری و بیگاز بنا میعنوان سرویس بهداشتی در لبه کناری نم
 ند.مااندازی کند و بنا بدون استفاده میتواند سرویس بهداشتی را راهگیرد، نمیمی
 

روند، نرویم برای حمام هم کنیم؛ جایی که مردها میبرای قضای حاجت سعی می»گویند: دخترها با خنده می
 «همین است.

 
کنند، حاال این گزارش تهیه شه به ما کمک میشه، کسی شود؛ دختران سوال میزمان خداحافظی که می

 «شهایشاال که کمک می»دانم باید چه بگویم،کنم نمیکنه؟ نگاهشان میکمکمون می

 



 
 

بیند. آنان کنند، هیچکس درد و رنج آنها را نمیپناه در خیابانها و در میان دود ماشین کار نمیاین کودکان بی
آزاری نیستند، آنان هم قربانی فقر فراگیر و کد، قربانی خشونت خانگی و کودخانواده دارند، بدسرپرست نیستن

در مناطق جنوبی کرمانند. آنان در آرزوی درس خواندن، بازی کردن و زندگی کردن همچون  نهادینه شده

آیند که ریشه درخت رویاهایشان خشکیده و به همان چرخه شوند و وقتی به خود میهمساالنشان بزرگ می
کنند، فقر اجدادشان را دوباره و دوباره تجربه اند. در سن پایین ازدواج میفقر و محرومیت والدینشان دچار شده

 گذارند.کنند و همان فقر را برای کودکانشان به میراث میمی
 

 چه کسی مسئول این فاجعه انسانی است؟
 

امت او. کرامتی که آنقدر نادیده گرفته شده و ست و آنچه گران است؛ کراینجا در جنوب کرمان ارزان، جان آدمی
تنها در شعار مسئوالن تکرار شده که امروز روستائیان این مناطق را به تضرع برای داشتن زندگی حداقلی 

 واداشته است.

 
اند به زل زدن به اینجا آنقدر به بهانه خشکسالی، کمبود بودجه و... بیکاری رواج دارد که روستائیان عادت کرده

جای کار. بیکاری در جان و تن این مولدان و گردانندگان پیشین اقتصاد کشور چنان  های اطراف بهو دشت کوه
ترسی روزی ترسی روزی انفعال تبدیل به فرهنگ و عادت این مردمان شود. میموذیانه رسوخ کرده است که می

 وابسته شوند. های ناچیز این و آنبرسد که روستائیان به جای خوداتکایی به کمک
 

دانم باید انگشت اتهام را به سوی کدام نهاد گرفت؟ چه کسی مسئول این فاجعه انسانی است؟ چرا این نمی
 کنند؟زدگان زندگی میزنان و مردان و کودکان در شرایطی بدتر از شرایط جنگ

 
ی به عنوان نیروی دانم وقتی مسئوالن و کارشناسان از ارزشمندی سرمایه اجتماعی و نیروی انساننمی
کنند به مردمانی که همچون قبایل های گرفتار فکر میکنند، آیا هرگز به این انسانبرنده توسعه تاکید میپیش

اند و آنقدر بدوی ناچارند در رودخانه استحمام کنند و در بیابان ... به مردمانی که کرامتشان را از یاد برده
 کنند.دست نیاز به سمت شناس و ناشناس دراز میبار و اضطراری است که شرایطشان اسف

 
شود با کدام نیرو، امید و عزت نفس زندگی خواهند مردمی که نان خشک برایشان غذایی رویایی محسوب می

کرد و برای نسل بعد از خود چه چیز به یادگار خواهند گذاشت؟ این مردم پیر و جوان و کودک با واژه بدبختی خو 
کنند. ای کلمه در جان و فکر و باورشان رسوخ کرده و بارها و بارها آن را در وصف خود تکرار میاند و این گرفته

کردند. شنیدند و باور میالی کلماتشان میکاش مسئوالن اوج محرومیت و استیصال این هموطنانمان را در البه
 ای کاش مسئوالن ....

 
خود به کمک هموطنان خیرشان نیاز دارند، هموطنانی که شاید های باری این روستائیان امروز برای تامین حداقل



هرگز اوج رنج و محرومیت این افراد در تصورشان نیز نگنجد. هموطنانی که طعم آب آلوده به فضوالت انسانی و 
های تن در پس سرمای استخوان شکن و التهاب داغ گرما دانند، چه حالی دارد؛ لرزهاند و نمیحیوانی را نچشیده

 به دنبال تابش مستقیم آفتاب تابستان.
 

کنم؛ این شعر نیما بارها و بارها در خواهی آنان از مسئوالن و مردم که فکر میبه حال این مردمان و فریاد کمک
 گیرد؛ذهنم جان می

 
 سپارد جانشاد و خندانید/ یک نفر در آب دارد می ها که در ساحل نشستهآی آدم

 
 : شادی مکیارش و عکسگز

 

 برگرفته از سایت عصر نو 
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