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ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖﻟﻮ – ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻗﺘﯽ در دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻮدک  9ﺳﺎﻟﻪ را از زﺑﺎن ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺷﻨﯿﺪم ،ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺷﮏ از
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ .ﻫﻢﺳﻦ ﺑﻮدن او ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪم درد ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮم ﻣﯽرﺳﯿﺪ زﻧﮓ زدم و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدم .اﺻﺮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪای ﮐﺮدن ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺸﺮوح
آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﻇﻬﺎرات ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮدک و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ و ﺷﻮرای روﺳﺘﺎی ﻗﺮهﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
اﺣﺘﺮام روز ﻣﻌﻠﻢ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﺣﻤﺖﮐﺶ و دﻟﺴﻮز ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،آنرا ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮدم ﺑﻪ اﻣﺮوز .درﺳﺖ اﺳﺖ
اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ از ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ زﺧﻢ ﺧﻮرده ﯾﮏ« ﻧﺎﻣﻌﻠﻢ »اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﯿﻖ وﻗﺖ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪم ،ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ«.ﻧﺪا »ﮐﻮدﮐﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روح و ﺟﺴﻤﺶ آزرده زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽﻫﺎی ﯾﮏ
«ﻧﺎﻣﻌﻠﻢ »ﺷﺪه اﺳﺖ…
«آﺧﺮ ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﮔﻨﺎه؟ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ دﮐﺘﺮ ﺷﻮم .ﻣﻌﻠﻤﯽﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه داد آﺑﺮو و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺎد دﻫﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺷﺪهام ورد زﺑﺎن اﻫﺎﻟﯽ
روﺳﺘﺎ و اﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎی اﯾﻦ و آن! ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوم .ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ روﺳﺘﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ»…
اﯾﻦﻫﺎ ﺣﺮفﻫﺎی دﺧﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دوران ﭘﺮ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﻠﻮغ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻧﺪا دﺧﺘﺮی اﺳﺖ  9ﺳﺎﻟﻪ .اﻧﺮژی و ﺷﻮر و
ﻧﺸﺎط ﮐﻮدﮐﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺑﻨﺪﺑﻨﺪ وﺟﻮدش ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ .ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮش ﻧﺸﺎن از ﻫﻮش ﺳﺮﺷﺎری دارد ﮐﻪ او را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪرﺳﻪ،
ﺑﻪﺳﻮی ﻋﻠﻢآﻣﻮزی ،ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺘﺎب ،ﻣﺠﻠﻪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر
ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﺸﻨﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ .ﺗﺸﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﺸﻨﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺘﺎب .ﻧﺪا دوﺳﺖ دارد ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای دردﻫﺎی ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﻫﻤﻪ اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .دوﺳﺖ دارد
اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم روﺳﺘﺎی آﺑﺎ و اﺟﺪادیاش! اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺪام روﺳﺘﺎ؟ ﮐﺪام اﻫﺎﻟﯽ؟ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺮک روﺳﺘﺎ را دارﻧﺪ.
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ را ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آنﻫﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ! و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎک ﮐﺮدن
ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ! و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ آﺑﺮوی دﺧﺘﺮی ﮐﻪ در ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺴﺮ در رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺼﺮ
اﺻﻠﯽ! ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﺴﺖ از ﺳﻮی ﺷﺎﮐﯽ .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮑﻮت از ﺗﺮس آﺑﺮو ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﻧﺪه ﺷﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن دوﺑﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ! و ﻧﺎﻣﻌﻠﻤﯽ
ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ!دﺧﺘﺮک ﻣﻌﺼﻮم ﺗﻨﻬﺎ ،ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎه درﺷﺖ …و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی ﻏﻢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺎﺗﻢ …ﻓﺼﻞ ﻣﺎدریﻫﺎی
ﻧﮑﺮده …ﻓﺼﻞ ﻣﺎدری …ﻣﺎدری …ﻣﺎدری …در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯽﻣﻬﺮی …ﺗﺠﺎوز …درد …دﺧﺘﺮک …ﺑﻮی ﮔﻞﻫﺎی ﯾﺎس …ﻋﻄﺮ ارﻏﻮاﻧﯽ
رزﻫﺎی وﺣﺸﯽ …ﺑﻮی ﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﺑﺎرانﺧﻮرده …ﺑﻮی ﮔﻠﺒﺮگﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎس …در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ …دﺧﺘﺮک ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ …ﺧﯿﻠﯽ
ﺗﻨﻬﺎ …ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ…
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وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮدش را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﯾﻪﻫﺎﯾﺶ را
ﮐﺴﯽ ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﭘﺪر ﻧﯿﺰ از ﻓﺸﺎر وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ارﮐﺎن زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻬﺖ زده اﺳﺖ و ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ .داﯾﯽ دﺧﺘﺮ ﺳﺮ ﺳﺨﻦ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﮔﻮﺷﻪای از
ﻣﺎﺟﺮای ﺗﻠﺦ داده ﺑﺮ دﺧﺘﺮک ﻣﻌﺼﻮم را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎورم ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﮑﻮت ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻢ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد …ﻣﺎدر از ﺷﺪت
ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ وی وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪی آﻫﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارم .ﺧﻮدم را
ﺟﺎی ﭘﺪر دﺧﺘﺮک ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽﮔﺬارم؛ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺎه آورد؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از روﺳﺘﺎی ﻗﺮهﻣﺤﻤﺪ آﻣﺪهاﻧﺪ ،آنﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ .ﻓﺸﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎ و ﻧﻔﺲ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده را ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ روی
دوشﻫﺎی ﭘﺪر …در ﭘﺎﯾﺎن داﺳﺘﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﻪﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺴﺘﺎﺻﻞ و درﻣﺎﻧﺪه! ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ از ﻣﯿﺎن ﺳﻄﻮر
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻢ؟ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﺎﺷﻢ و دﻟﻢ را ﺧﻮش ﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮاری ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﻧﯿﻔﺘﺎده و ﭘﺮوﻧﺪه را
ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺑﺒﻨﺪم ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰی ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎدر و اﺳﺘﯿﺼﺎل ﭘﺪر دﺧﺘﺮک را ﺑﺎور ﮐﻨﻢ؟ ﻋﮑﺴﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر از ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮم! از ﻣﻦ ﻗﻮل
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﯾﺎرﺷﺎن ﺑﺮوم؛« ﻗﺮهﻣﺤﻤﺪ ﻧﺰدﯾﮏ زرﯾﻨﻪرود ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺗﻮزﻟﻮ» .ﺗﺎ ﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪارﺷﺎن ﺑﺮوم ،ﻫﺰاران
ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل از ﺳﺮم ﻣﯽﮔﺬرد .ﺗﺠﺴﻢ ﻟﺤﻈﺎت ﺳﺨﺖ و وﺣﺸﺘﻨﺎک« ﺗﺠﺎوز »ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﻮدک  9ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻋﺼﺎﺑﻢ را ﺑﻪﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد.
داﺋﻤﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪ دﺧﺘﺮک ،ﺑﺎ آن ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻨﺠﮑﺎوش از ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ رژه ﻣﯽرود؛ ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺮس!

«روﺳﺘﺎی ﻗﺮهﻣﺤﻤﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﭼﭗ »ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﻮام دﺧﺘﺮ در ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽﺷﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﻮرم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﭘﯿﭻ ﺟﺎدهﻫﺎ را رد ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ورودی روﺳﺘﺎ ﻣﯽرﺳﻢ ،ﭘﺪر دﺧﺘﺮک ﮐﻨﺎر ﺟﺎده اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﻣﻐﻤﻮم ،دلﺷﮑﺴﺘﻪ و آﺷﻔﺘﻪﺗﺮ از روزی ﮐﻪ
دﯾﺪﻣﺶ!
وارد ﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮان از آراﻣﺶ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی دروﻧﺶ ﺣﺲ ﮐﺮد .اﺣﺘﺮام ﻣﺮد و زن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎی
ﺻﻤﯿﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮا از زﺑﺎن داﯾﯽ دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ ﺳﺎﮐﺖ ﻓﻘﻂ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﻢ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .از ﻇﻠﻢ« ﻧﺎﻣﻌﻠﻤﯽ »ﺑﻪﻧﺎم« ی-ن »ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺪا ﻣﺪتﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ آزار و اذﯾﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ
ﺑﻮده ،اﻣﺎ از ﺗﺮس ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و آﺑﺮورﯾﺰیﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﺸﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎدر ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮادر را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺣﺰنآﻟﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻧﺪا ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﻔﺮه ﻣﯽرﻓﺖ و ﻣﻦ او را ﺑﺎ
ﮐﺘﮏ رواﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﮐﺮدم .ای ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ»…
ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ آزار و اذﯾﺖ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻧﺎﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﻪ  22ﺑﻬﻤﻦ ﻗﺮهﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮک ﺑﯽﻧﻮا وارد ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ )ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎدر ﺑﺮ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت( ﺑﻐﺾ ﺗﺮکﺧﻮرده ﻧﺪا ،ﻧﯿﺖ ﺷﻮم« ﻧﺎﻣﻌﻠﻢ »را اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺟﺮا از ﺳﻮی ﻧﺪا اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﻣﺎدر و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺪر ﻧﯿﺰ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﻮد .داﯾﯽ دﺧﺘﺮک ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ
و ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺿﯽ زرﯾﻨﻪرود در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﺪا ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻼم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺎﺟﺮا ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺷﺪه و دﺳﺘﻮر ﺑﺎزداﺷﺖ« ی-ن »ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮوﻧﺪه اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ﺧﺪاﺑﻨﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زﻧﺠﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .داﯾﯽ دﺧﺘﺮک ﺗﻤﺎم
ﻣﺎﺟﺮا را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ در آﺧﺮ ،ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ؛« )ی-ن( ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ آزاد ﺷﺪه و دوﺑﺎره ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ .او
ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ رژه ﻣﯽرود و ﻣﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻧﺪا اﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎی اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻫﺮ
ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﻢ ﺣﺮف اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ »…دﯾﮕﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه .دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻧﺪا زﯾﺮ آنرا
ﺑﻪﻋﻨﻮان دردﻧﺎﻣﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و ﺷﻮرای روﺳﺘﺎ و ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی او ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ را ﺑﺮﻣﯽدارم و ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ ﺳﻮال ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدم.
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزشوﭘﺮورش ﻣﻮﺿﻮع را در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارم .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ! ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯽﺗﻔﺎوت و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺷﺮح
ﻣﺎﺟﺮا و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﻃﻼع داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺮاﺳﺖ آﻣﻮزشوﭘﺮورش ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ از ﮐﺎر ﻣﻌﻠﻖ
ﺷﺪه و در ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﺖ .ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،اﻣﺎ از روﺳﺘﺎی ﻗﺮهﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ« ی-ن »در روﺳﺘﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده را
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ!
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﻃﻼع داده ﻣﯽﺷﻮد ،وی ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﺎراﺣﺘﯽ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺶآﻣﺪه ،ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﺳﺮع وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪا ﻗﻮل دادهام ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻢ .زﻧﮓﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ در روﺳﺘﺎ ،آﺑﺮوی آنﻫﺎ را
ﺑﺮده اﺳﺖ .اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮا رﺳﺎﻧﻪای ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ دردی از دردﻫﺎی ﻧﺪا درﻣﺎن ﺷﻮد .در ﺑﺮزخ ﭼﺎپ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻧﮑﺮدن اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎدر ﻧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮم ﻣﯽﺧﻮرد «:ﺗﻮ رو ﺧﺪا ﮐﻤﮑﻤﺎن ﮐﻦ .ﭘﺪرش ﺟﯿﺒﺶ ﺧﺎﻟﯽ و دﺳﺘﺶ از ﻫﻤﻪﺟﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﻪ ،اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ
ﺷﻔﺎﻋﺘﺖ را ﺑﮑﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪای ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﻮد» .ﺧﻮدم را ﺟﺎی ﭘﺪر ﻧﺪا ﻣﯽﮔﺬارم .ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ اﻣﺴﺎل  9ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﮔﺮ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﺑﺮای او ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﮐﯿﻞ اﯾﺮان را ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪهاش ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺷﺎﯾﺪ …و ﻫﺰاران ﺷﺎﯾﺪی
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮق و ﺑﺎد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽﮔﺬرد.
ﻧﻤﯽداﻧﻢ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا« ی-ن »ﭼﻪ ﮐﺮده و دادﮔﺎه ﭼﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﯾﺎ اﺻﻼ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ
ﻣﺪﻋﺎ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا« ی-ن »اﺑﺘﺪا دﺳﺘﮕﯿﺮ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ وﺛﯿﻘﻪ آزاد ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﯾﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪا ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
«ﻧﺎﻣﻌﻠﻢ »ﺧﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻼهﮔﯿﺲ در روﺳﺘﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺠﺪدا ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺻﺤﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﻢ ﺣﺮفﻫﺎی ﻧﺪا
درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻏﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪاش دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ .اﺻﻮﻻ ﮐﻮدﮐﺎن دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .آنﻫﺎ از ﻣﺎ آدمﺑﺰرگﻫﺎ دروغ،
ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری و ﺧﯿﺎﻧﺖ را ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ.
ﻧﺪا ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دﮐﺘﺮ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯽﺣﺪ او ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ .ﻧﺪا ﺟﺰﺋﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد .ﻧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺧﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را ﻫﺮ
روز ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﮔﺰﻧﺪی از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ! ﻧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎی ﮐﻮدک ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارد
درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ و آﺗﺶﻧﺸﺎن ﺷﻮد.
ﻧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎی ﺗﮏﺗﮏ ﺑﭽﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﺪا اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ﺑﺎ ذﻫﻨﯽ آﺷﻔﺘﻪ و ﺳﺮﺧﻮرده از آزار ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻧﺰدش
ﺷﺎﮔﺮدی ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺪا را درﯾﺎﺑﯿﻢ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آرزوﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺎد رود .ﻧﺪا را درﯾﺎﺑﯿﻢ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ دﺧﺘﺮان روﺳﺘﺎی ﻗﺮهﻣﺤﻤﺪ و روﺳﺘﺎﻫﺎی
اﻃﺮاف از ﺗﺮس ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺮ ﻧﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻗﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻋﻄﺎی ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﻟﻘﺎﯾﺶ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،ﻧﺪا را درﯾﺎﺑﯿﻢ…
ﻣﻨﺒﻊ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻧﻮ

