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جازموریان نامی که دیگر آبی نیست

 یاسر مختاری

آفتاب در حال غروب پرتوهای طالیی اش را 
بر شن های دریاچه اینک خشکیده جازموریان 
انداخته است و نسیمی خاک تفیده را می نوازد 
و بشارت خنکای شامگاهی شب را می دهد. 
آرام آرام اولین ستاره در تاریک و روشن آسمان 
جلوه گری می کند تا مژده شب پر ستاره را بر 
اهالی بدهد. صدای زنگ شترهایی که از صحرا 
برگشته اند، چوپانی که فارسی و بلوچی را مخلوط 
کرده و آواز بازگشت به روستا داده است، مرغ 
یا حقی که یاهو یاهو می کند اذانی که از تنها 
مسجد روستا می آید، همه و همه  در کنار هم 
چنان زیبا می نمایند که به خود می گویی دریاچه 
خشک هم زیباست. اما به ناگاه آب سردی بر 
پیکرت فرو می ریزد و حس دلتنگی و غرب 
سراغت می آید، وقتی که می شنوی: »اینجا برای 
مسافرانی زیباست که تنها یک یا دو ساعت اینجا 
باشند. نه برای کسی که روز را به شب و شب 
را در این جا به صبح می رساند و تازه از زن و 
بچه اش خجالت  می کشد. اینجا نه آبی هست 
و نه برقی، تلفن همراه هم که خط نمی دهد، 
تازه مدرسه  هم برای بچه های ما دور است و 
با خطر همراه است، هر کس تب کند مابقی 
از ترس می میرند، نزدیک ترین مرکز پزشکی 
به ما خیلی دور است جاده هم درست نیست 
یا باید با موتور ببریم یا با ماشین کلی در راه 
باشیم«. این ها سخنان عباس است از اهالی یکی 
در شهرستان  بخشی  روستاهای زهکلوت،  از 

رودبار جازموریان مرز استان کرمان و سیستان 
و بلوچستان، منطقه ای با حضور 50 هزار نفر 
جمعیت. این منطقه محروم و کم  برخوردار، ۲10 
روستا و پارچه آبادی دارد. منطقه جازموریان 
ضمن گستردگی و پراکندگی عمدتا منطقه ای 
صعب العبور  با بافت روستایی است. 10 هزار 
این منطقه را جمعیتی شهری  نفر از جمعیت 
تشکیل داده و مابقی در روستاها ساکن هستند. 
۲3 روستا با جمعیتی بالغ بر چهار هزار و 500 
نفر در منطقه کوهستانی بخش جازموریان ساکن 
نیز  روستایی  دانش آموزان  از  بسیاری  هستند. 
ساکن این منطقه کوهستانی و صعب العبور بوده 
و با توجه به اینکه عمده مدرسه های متوسطه 
مسیر  این  باید  دانش آموزان  هستند،  شهر  در 
صعب العبور را طی کنند. فاصله زیاد است و 
امکانات رفت و آمد و جاده مناسب هم وجود 
از دانش آموزان  بسیاری  دلیل  به همین  ندارد. 

ناچار به ترک تحصیل می شوند.

سالمتیکهتهدیدمیشود
زهکلوت کجاست؟ زهکلوت یکی از شهر های 
منطقه جازموریان و شهرستان کهنوج در استان 
با وجود 50 هزار نفر جمعیت،  کرمان است؛ 
از شهر بودن تنها نامش را یدک می کشد؛ اینجا 
روستایی بزرگ است، شهری که حتی از وجود 
برخی ادارات مانند ثبت احوال محروم است. 
این شهر خود 1۷ مجموعه روستا و آبادی دارد 
که مجموعه روستا های چهار چاهه از جمله این 

روستا ها هستند. چهارچاهه ای که کودکانش از 
فرط بی آبی یا بهتر بگوییم از نبود آب آشامیدنی 
سالم در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ 
هستند. نوزادانی که در همان سال اول زندگیشان 
در اثر نوشیدن آب آلوده و در پی آن ورم روده 
اما زهکلوت فقط  افتد.  حیاتشان به خطر می 
چهار چاهه ندارد. وقتی کرمان را به مقصد استان 
جنوبی اش سیستان و بلوچستان ترک می کنیم، 
ایست و  آخرین  از  رودبار پس  در شهرستان 
پایان حوزه  به  مانده  کیلومتری  یک  بازرسی، 
استحفاظی استان دوراهی ای وجود دارد که یک 
راه آن شما را به سوی روستای 360 خانواری 
پنگ می رساند. البته این تنها یک روستا نیست، 
بلکه یک شعاع 15 کیلومتری از آبادی های 50 
تا ۷0 خانواری است که آن را پنگ می گویند. 
پنگ 8 آبادی است در کنار هم، هر روستا یک 
چاه آب دارد و یک حمام در کنار آن که هم 
محل ظرفشویی است و هم آبشخور حیوانات. 
در واقع حمامشان قطعه ای ِگلی است در کنار 
چاه های نیمه خشک که با سیمان آن را پوشانده 
و از آن استفاده می کنند. در هر یک از روستا ها 
هر 50 نفر یک سرویس بهداشتی دارند و آن هم 
با آبی غیربهداشتی برای نظافت. اخیراً نهاد هایی 
چندین باب سرویس بهداشتی برای این روستا ها 
ساخته اند، اما تأمین آب آن ها هنور با مشکل 
روبه روست. هر سه خانواده در این روستا ها یک 
موتورسیکلت را برای رفت و آمد در جاده ای 
خاکی و ناهموار برای رفت و آمد خود تهیه 

کرده و چنانچه بیماری داشته باشند، باید با این 
موتور سیکلت آن را به مرکز درمانی برسانند که 
هر بار بیمار رنج مصدومیت ناشی از به زمین 
افتادن بر روی موتور را هم به جان می خرند. 
در واقع دردی بر درد های دیگرش نیز اضافه 
می شود. آب شرب روستا های پنگ هم از چاه هایی 
تأمین می شود که یک موتور گازوئیلی آن را 
مواد  آب  این  همراه  می کند،  پمپ  باالی چاه 
دارد  وجود  گازوئیلی  موتور  روغنی  و  سمی 
که بدون تصفیه مصرف آن خطرناک است؛ اما 

امکانی برای تصفیه وجود ندارد.
اما تنها سالمت آب و نبود راه مناسب برای مرکز 
درمانی نیست که سالمت ساکنان جازموریان 
را به خطر انداخته  است. طوفان های شن این 
منطقه نیز زبانزد است، طوفان شن یا آتش سوزی 
درختان کویری در اثر حوادثی که خودروهای 
قاچاق سوخت رقم می زنند تنفس اهالی را به 
خطر انداخته است. عالوه بر این ها باید سوء 
تغذیه کودکان و کم خونی دختران و زنان ناشی 
از نبود غذای مقوی به دلیل فقر اهالی را هم به 
آن اضافه کرد. قوت غالب این افراد نان، دوغ، 
ماست و خرماست؛ شاید تنها سالی یک یا دو 
بار رنگ مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ 
یا ماهی را به خود ببینند آن هم مگر کمیته امداد 
یا هالل احمر بسته های غذایی را در بین آنها 
توزیع کند یا که خیری پیدا شود و نذر خود را 

در بین این مردمان اهدا کند. 
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