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پيامك300099004806 :
 زهرا خواجویی نژاد
پسر بزرگش ،امید زندگیاش ،عصای دستاش یک
سال و نیم پیش وقتی که داشت در ساختمانی در یزد
برقکشی میکرد ،برق گرفتش و به راحتی مرد .پیمانکار
گفت خودش قصوری کرده و دستکش نپوشیده و فالن و
بهمان.هرکاریمیکنندزورشاننمیرسدهمهدیهرابگیرند
و درنهایت  50-50مقصرشناخته شدند و نصف دیهاش
را دادند .حاال او مانده است و مسئولیت سه تا نوهی قد
و نیم قد و زن پسرش .مسئولیتی که به سختیها و سایر
مشکالتزندگینورالدین اضافهشده است.
نورالدین چشمهنور پدر  11فرزند است 6 .فرزندش
عروس و داماد شدند و 5فرزندش درخانه هستند .ازمیان
 5فرزند خانهنشیناش 4تای آن بیماری چاقی مفرط دارند؛
دو دخترو دو پسر .البته دو پسرش دو سال پیش با کمک
خیرین عمل کردند و حاال الغرشدند اما درد چاقی دخترها
هنوزادامه دارد...
نورالدین اصالتا زابلی است و به گفتهی خودش اکثر
اقوام و خویشانش یا زابل زندگی میکنند یا ساکن گرگان
هستند و فقط خانوادهی او در روستای سنگ بهر ِام
پوزهخونسیرجانزندگیمیکند.خودشمیگوید«:داستان
مهاجرتمان هم به زمان مجردیام برمیگردد که به دلیل
مشکالت مالی و نبود کاردرزابل به سیرجان آمدم و دیدم
شرایط کاری اینجا خوب است و دیگرماندگارشدم».
روستای سنگبهرام در 70کیلومتری سیرجان بین مرز
سیرجان و حاجیآباد درجاده بندرعباس قرارگرفته است.
روستایی با حدود 50خانوارو بدون امکانات اولیهای مانند
گاز .ابتدای روستا یک کوه سنگی بزرگ قرارگرفته است که
دورتا دورش را فنسکشی کردند و آن جا تبدیل به پارک
سنگی و یک جای تفریحی شده است .انگار نام روستا از
همینتختهسنگنشاتمیگیرد.
ابتدای روستا عبدالرحمان با موتور منتظر ما ایستاده
است .ازدو سال پیش که به این روستا آمده بودم و با کمک
خیرین کارهای عمل اسلیو معده عبدالرحمان و یوسف
پسران آقایچشمهنوررا انجامدادهبودیمتا االنعبدالرحمان
نصف شده بود ،چهره کودکیاش هم تغییرحالت داده بود.
حاال خودش به راحتی موتورسواری میکرد ،راه میرفت ،با
برعکس دوسال پیش که
دوستانش رفت و آمد میکرد.
ِ
بهدلیلچاقی اعتمادبهنفس ارتباطبرقرارکردننداشت.
خانهی آقای چشمهنور از دو سال پیش تا االن هیچ
تغییری نکرده است .فقط یک مرغ و چندتا جوجه تازه از
تخمدرآمدهدرحیاطشانمیچرخیدند.وارد اتاق کهشدیم
خانموآقایچشمهنورمنتظرمانایستادهبودند.اتاقیتاریک
و نمور که دو اتاق تو در تو با یک چراغ نفتی گرم میشد.
هانیهوعاطفهجلویتلویزیوننشستهبودندوبرنامهکودک
میدیدند .ما را که دیدند لبخند زدند و سالم کردند.
نورالدین چشمهنور کالمش را با احوال خوب پسرانش
آغاز میکند؛ «االن خداروشکر به وضعیت عادی برگشتند
و خیلی الغر شدند ،غذا خوردنشان هم کم شده است.

همین که میتوانند از سر جایشان بلند شوند و کارشان را
خودشان انجام دهند بار بزرگی از دوشمان برداشته شد» او
ادامه میدهد« :آن زمان یوسف 155کیلو بود و االن 90کیلو
و عبدالرحمان  105کیلو بود و االن  75کیلو شده است .آن
موقعاصالنمیتوانستندازسرجایشانبلندشوندومیبایست
دستشان را بگیرند اما االن خوب شدند .فقط یوسف پسر
بزرگم زانوهایش به دلیل چاقی که در گذشته داشته کج
هستند و همان موقع دکتر گفت باید عمل شوند اما چون
هزینه عمل نداشتیم ول کردیم ».آقای چشمهنورمیگوید:
«همان موقع دکتری که پسرهایم را عمل کرد در مورد دوتا
دخترم هم گفت باید سنشان باالتر برود و به  12-10سال
برسند تا بتوانیم عملشان کنیم .االن که سنشان دارد باالتر
میرود وزنشان هم بیشتر شده و توانایی انجام کارهای
روزانهشان را هم ندارند و نمیدانیم باید چه کنیم».
اودرتوصیفدخترهایشچنینمیگوید«:هانیهدختر
کوچکم 8سالش است و 85کیلو داردعاطفه دختربزرگم
 10سال دارد و  105کیلو است .هانیه عالوه برچاقی مانند
یوسف مشکل کجی زانو هم دارد و وزن زیاد باعث شده
اصال نتواند راه برود و خودش را کشاله میدهد یا روی
زانو راه میرود .برای مدرسه و بیرون رفتن هم باید از واکر
استفاده بکند .یک روزمدرسه میرود دو سه رود نمیتواند
برود ».وی ادامه میدهد« :عالوه برچاقی ،قلب دخترها هم
بزرگ شده و مشکل دارند .شبها نمیتوانند نفس بکشند
و نمیتوانند بخوابند ،سه چهارتا بالش زیرسرشان میگذارند
ونشستهتکیهمیدهندومیخوابند.دخترهاعالقهیزیادی
به درس و مشق دارند و خیلی دوست دارند مدرسه بروند اما
چون مشکل دارند گفتیم امسال نمیخواهند بروند اما باز
خودشان اصرار دارند .در حال حاضر در بین بچهها یکی از
پسرها و یکی ازدخترها پاهایشان کج شده است .هزینه
جراحیزانوهاهمخیلیباالستوزورماننمیرسد».
او با بیان اینکه قبال شغلم کارگری و آبیاری بود و االن تو
خانه هستم و درآمدی به جزیارانه ندارم ،میگوید :فقط گاهی
میروم لب جاده ضایعات جمع میکنم 15-10 .روزی -700
 800هزارتومانی ضایعات جمع میکنیم .همین جا گوشهی
حیاطجمعشانمیکنیموبعدافغانیهامیآیندازمامیخرند.
بطری نوشابه را کیلویی 7هزارتومان ،بطری رانی را کیلویی20
هزارتومان و آهن هم کیلویی 7هزارتومان میخرند.
او در پاسخ به این سوال که پسرهایتان چه میکنند،
میگوید« :دو تا از پسرهایم که در خانه هستند ،مدرسهای
هستند .فقط من و یوسف میرویم ضایعات جمع میکنیم
که یوسف هم نمیتواند زیاد راه برود و یک تیکه راه که میرود
خستهمیشودومینشیندیا اینحال کمکحالمهست.من
خودمهمسالمنیستموکلیههاممشکلدارند».نورالدینعالوه
بر این  5تا بچهای که درخانه دارد  6تا ازبچههایش را عروس
و داماد کرده است .پسربزرگش هم پارسال دراثربرقگرفتگی
فوت کرد و االن زن و سه تا بچههایش نزدیک خانهی آنها با
پول یارانه زندگی میکنند .دو تای دیگرازپسرهایش هم همان
جا تشکیل خانواده دادند و خانه و زندگی جدا کردند.

درد نداری و غم بیماری فرزندان خانواده چشمهنور را از پای درآورده است

کاش بهزیستی قبولشان میکرد
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او میگوید« :زمانی پسرم مرد ،اقوام فشار آوردند که
او را گرگان دفن کنیم و نگذاشتند اینجا او را دفن کنیم
بنابراین راهمان خیلی دور شد .از روزی مراسمش تمام
شده است هنوزنتوانستیم به خاطردخترها سرقبرپسرم
برویم .چون به دلیل مشکالتی که دارند جرات نمیکنیم
خونه اقوام برویم .آنها هم بیاختیاری ادراردارند ،هم زیاد
غذا میخورند و درراه رفتن هم مشکل دارند .جرات هم
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بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد  32قطعه
زمین با کاربری مسکونی و با مشخصات ذکر شده در جدول ذیل واقع
در شهرستان سیرجان را از طریق برگزاری مزایده کتبی عمومی به
فروش برساند .لذا کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده
با مراجعه حضوری به بنیاد مسکن شهرستان سیرجان با رعایت کامل
دستورالعملهای بهداشتی اقدام نمایند و برای هماهنگی و پرداخت
هزینه اسناد و بازدید از نقشهها و موقعیت قطعات مذکور و سایر شرایط
مزایده در تاریخهای مشخص شده به بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان سیرجان واقع در بلوار سیدجمالالدین اسدآبادی مراجعه
نمایند .در ضمن متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند با
شمار ه تلفن  42302002بنیاد مسکن شهرستان سیرجان آقای مهندس
سعیدی تماس حاصل نمایند.
 -1نوع فراخوان مزایده عمومی کتبی اراضی به شرح جدول ذیل
 -2زمان دریافت اسناد از ساعت  11صبح روز دوشنبه 1399/12/04
تا ساعت  14روز سهشنبه 1399/12/12
 -3محل دریافت اسناد بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان
سیرجان به آدرس فوق
 -4آخرین مهلت ارائه پیشنهادات ساعت  14روز شنبه 1399/12/23
و محل تحویل بنیاد مسکن سیرجان
 -5زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت روز یکشنبه مورخ
 1399/12/24بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان دفتر معاون پشتیبانی
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نمیکنیمهمینجا آنهارابگذاریموبرویم».
نورالدینمیگوید«:پسرم کهمردزنوبچههایشهیچراه
درآمدی به جزیارانه ندارند ،یک سال و نیم است پیگیرتحت
پوشش قرارگرفتن کمیته شدیم تازه تو این هفته کارتشان
صادر شده است .البته هرچه کم و کسری داشته باشند را
ما تامین میکنیم ».نورالدین سبزهرو و الغر و تکیده است.
میگوید نمیدانم بچههایم به که رفتهاند؛«اگربیماری چاقی

دو تا دخترهایم معالجه میشد و مثل دوتا پسرهایم سالم
میشدندخیالمانراحتمیشد».
او درپاسخ به این سوال که راهی به جزعمل برای الغر
شدنشاننیست،میگوید«:نههیچراهدیگرینیست .آنقدر
داروی گیاهی یا هر درمان دیگری را انجام دادیم و جواب
نگرفتیم.مثالاالنیکنمونهچایالغریگفتندخیلیتاثیردارد
وماخریدیم،یایکسریپودرهای الغریگرفتیمکههیچکدام

تاثیرنداشته است .چندباربچهها را پیش متخصص تغذیه
بردیم اما تاثیری نداشت .یک بار گفتند دارویی مخصوص
الغری فقط دریزد گیرمیآید رفتیم برایشان گرفتیم آن هم
تاثیرینداشت.حتیاشتهایشانراهمکمنمیکند.مشکلما
این است که غذا خوردنشان خیلی زیاد است .مثال درطول
روزهرچه بهشان بدهیم میخورند .اگرجلویشان را نگیریم
اصالسیریندارند.عالوهبرچاقیمتاسفانهکمکاریتیروئیدهم
دارند و همین هم درپرخوریشان تاثیرگذاشته است .اقوام
که ازمشکل بچهها خبردارند مرتب زنگ م یزنند و میگویند
فالن دارو واسه الغری پیدا شده و ما میرویم میخریم .همه
عطاریهای سیرجان را رفتهایم و دارو گرفتهایم و میگفتند
مثال این دارو  100درصد نتیجه میدهد اما تاثیری نداشت.
اصال برای اینها دارو اثری ندارد و تنها راه این است که بچهها
عملشوند».
خانم چشمهنورچهرهای بسیارخسته دارد با همان لهجه
بلوچیمیگوید«:خستهشدهام.دودفعهرفتمبهزیستیآنقدر
التماسخانمحسینیرییسبهزیستیکردمکهبیایینایندوتا
بچهیمنراتحویلبگیریدودرمراکزبهزیستینگهداری کنید.
میگویند بهزیستی پراست و امکانش وجود ندارد .چون من
دیگرتوان نگهداری از این دو تا را ندارم .من خودم چند وقت
پیشتصادف کردموپایمشکستوهنوزخوبنشده است.
چندبار عمل شدم .توان ندارم این دوتا را جمع کنم .روز تا
غروب باید لباس بشورم چون بیاختیاری ادرارو مدفوع دارند،
کارهایشانرا انجامدهم،وزنشانهمسنگین استو ازپس
کارهایشانبرنمیآیم.یعنیهرکدامشانیکنفررا24ساعته
میخواهند .بعضی اوقات دیگر توانم تمام میشود و اصال
نمیتوانم کاری کنموزنگم یزنمدخترم کهتویهمینروستا
زندگیمیکند کمکمبیاید» .عاطفهبرایراهرفتنمشکلیندارد
اما هانیه چون زانوهایش کج است نمیتواند راه برود و برایش
واکرگرفتند تا حداقل بتواند چند قدم را برود .او داخل اتاق بر
روی دو زانو میرود و زمانی میخواهد تو حیاط برود از واکر
استفاده میکند .زانوهای هانیه پرانتزی و کج هستند و چاقی
بیش ازاندازه باعث ازبین رفتن تعادلش شده است.
آقای چشمهنور در پاسخ به این سوال که چرا برایش
ویلچرنمیگیرید ،گفت« :ویلچراگرداشته باشد برای رفتن به
مدرسه خیلی خوب است اما میترسم تنبلترشود .اینقدر
نمیتواند راه برود که به خدا با زانوهایش میرود .هرجفتشون
نهمیتوانندراهبروندنهمیتوانندورزشکنند.خیلیتنبلشدند
و هیچ کاری نمیتوانند بکنند و همین دستشویی رفتنشان
خیلیسختشده است .اگرواقعاخیریپیداشود کمک کند
ما بچهها را عمل کنیم واقعا کمک بزرگی به ما کرده است.
مدرسه که میخواهند بروند مادرشان باید ببرشان و تا آنجا
ده جا مینشینند ».او ادامه میدهد« :توالت فرنگی پالستیکی
قبال یک نفر برایمان خرید اما چون وزنشان سنگین بود
شکست و االن از توالت معمولی استفاده میکنند .عاطفه
مشکل مثانه هم دارد بعضی شبها به حدی زیردلش درد
میگیرد که هرچه قرص بهش میدهیم نمیتوانیم آراماش
کنیم .هانیه هم چون مرتب چاق میشود روز به روز دارد

زانوهایش کجترمیشود.شبها کهمادرشانباپمادیاروغن
پاهایشراماساژمیدهدمیگویندپاهایماراهمچرب کن».
نورالدین میگوید« :ما سالها دفترچه بیمه نداشتیم چون
زورمان نمیرسید پول بیمه بدهیم اما یک مدتی است یک
خیر پیدا شده و هر ماه پول بیمهمان را میپردازد و دفترچه
بیمه گرفتیم.حداقلبا این اتفاقهزینههایدرمانشان کمتر
شده است .االن اگرخیری پیدا شود کهعملشان کنیم چون
بیمههستیمهزینهبیمارستانشانکمترمیشود».اومیگوید:
عبدالرحمان و یوسف که عمل کردند غذا خوردنشان خیلی
کمشده استو اصالخودمانتعجبمیکنیم کهچرا اینقدر
کم غدا میخورند .بهترین غذا هم که جلویشان باشد دو
سه لقمه که میخورند سیرمیشوند .کم میخورند اما زود
به زود گرسنه میشوند .خانم چشمهنورمیگوید« :عالوه بر
همه مشکالتشان چشمهایشان هم ضعیف است و االن
ضعیفترهم شده و عینکشان جوابگو نیست .قبال با این
عینکها میدیدند االن دیگرنمیبینند .باید دوباره ببرمشان
تا عینک جدید بگیریم .عاطفه که عینکش زیرپایش رفت و
شکست .وقتی مشق مینویسند دفترشان را میآورند جلوی
چشمشان تا ببینند .برای نظافتشان حتما باید دو نفرکمک
کنندچونوزنشانسنگین است.لذا ازمردمی کهواقعا کاری
ازدستشانبرمیآیدتقاضادارم اگرمیتوانند کمک کنندتا از
این بیماری نجات پیدا کنند .چون االن یک راه رفتن برایشان
آرزو شده است .یک نفس راحت کشیدن برایشان آرزو شده
است» .ازشان میخواهم خودشان در مورد مشکالتشان
حرفبزنند.عاطفهمیگوید«:کالسسومدبستانهستم10.
سالم است.بعضیموقعها کلیههایمدردمیکندنمیتوانم
راه بروم .من چون چاقم نمیتوانم با دوستانم بازی کنم.
آرزویم این است الغرشوم و بتوانم خودم مثل همه بچهها
بهمدرسهبروم.باهمهبچههادوستبشوم.منچونچاقم
نمیتواند جایی بروم و با دوستانم بازی کنم و مدام جلوی
تلویزیوننشستهام.خونهخواهرمنمیتوانمبهتنهاییبروم.
بچهها مدام من رو مسخره میکنند و میگویند تو چاقی.
آرزو دارم الغر شوم .تو کارهای خانه به مادرم کمک کنم.
االن بخاطر این مریضی نمیتوانم هیچ کاری کنم .دوست
دارم همه کارهایم را خودم انجام بدهم االن نمیتوانم خودم
لباسهایم را بپوشم و مدام باید مادرم کمکم بدهد» .هانیه
هم میگوید 8« :سالمه کالس دوم هستم .من چون چاقم
وپاهایممشکلداردنمیتوانممدرسهبروم،نمیتوانمخودم
لباسهایمراعوضکنم،نمیتوانمدستشوییبرومحتماباید
مادرم باشد .من خودم به تنهایی نمیتوانم خانه برادرم بروم.
پاهایم خیلی درد میکنند .نمیتوانم راه بروم و مدام روی
زانوهایم راه میروم .بچهها مسخرهام میکنند و آرزو دارم
الغربشوموبتوانمبادوستانمبازی کنم .االنفقطمینشینم
وبازی آنهارانگاهمیکنم» .حرفها کهتماممیشودعاطفه
و هانیه کیفهای مدرسهشان را میآورند تا به ما نشان دهند
چقدرعاشقدرسو کتابهستندوباعالقهیزیادشعرهای
کتاب فارسی را بلند بلند میخوانند :آه ایران عزیز ،سرزمین
زرخیز،توچهزیباهستی،چهفریباهستی...
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