ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ در  ۰۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﺮای  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
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رﯾﺤﺎﻧﻪ ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ
ﮔﻨﺪمﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﺟﺎدهای ﻓﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ دﺳﺖ اﻧﺪاز آن ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ،ﺗﮑﺎن ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﺎﻻی آنﻫﺎ
اﺑﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در آن ﺳﻮی ﮔﻨﺪمزار ﮐﻮﭼﮏ در ﻫﺎﻟﻪای از ﻏﺒﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺮدی ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﮔﻨﺪمﻫﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دروی ﻣﺤﺼﻮل ،اﺑﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﻏﺒﺎرآﻟﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از آن ،ﺟﺎده ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺧﺎﮐﯽ ﺷﺪن ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺎک اﺳﺖ و ﺧﺎک و دﺧﻤﻪﻫﺎی آﺟﺮی .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮاﻟﯽ ﺗﻬﺮان،
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺪدﮐﺎرﻫﺎ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ را ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدی از ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﻮبﺑﺮی ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از آن
 ۴دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۰۱ﺳﺎل ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ و ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﺑﻪ دو ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪدﮐﺎرﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .آن ﻃﺮفﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻏﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎی دﻧﯿﺎ دﺧﺘﺮﮐﯽ  ۷ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺎوز ﺳﺮاﯾﺪار ﺑﻪ او ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎز ﮐﺮد و ﭘﺮوﻧﺪهاش را ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر رﺳﺎﻧﺪ .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ
از  ۴ﺗﺎ  ۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎغ ،ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻧﺤﯿﻒ و روح ﻟﻄﯿﻔﺶ ﺗﻌﺮض ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮاﻟﯽ دﺧﺘﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺪرش اﻓﻐﺎن و ﻣﺎدر ﻣﻌﺘﺎدش اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ۰۱ .ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪارد .ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﺎدر او ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﮐﻮدﮐﺶ را ﺑﻪ ﻣﺮدی اﺟﺎره دﻫﺪ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮐﺎرش ﻫﻤﯿﻦ و در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .روﯾﺎ ﻫﻢ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ
ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺠﺎوز را از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ.
اﯾﻨﺠــــﺎ ،ﻓﻘﺮ و اوﺿــــﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻧﺠﺎم دادن و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮهای ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن
ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﻐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦﺷﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و دﯾﮕﺮی اﻓﻐﺎن اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره  ۰۰۴ﮐﻮدک ﮐﺎر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«:ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ۰۹
درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﺷﻮد».
ﺗﺠﺎوز ﻣﯿﺎن زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺷﻬﺮﮐﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ،در ﮐﻨﺎر ﮐﻮرهﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی ﺑﯿﻐﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮار آﻧﺠﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎی ﻻﻏﺮاﻧﺪام ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎکﻫﺎ روزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻮره« ارﺑﺎب »ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻫﻮای
ﻋﺼﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮد اﺳﺖ و آﺗﺸﯽ روﺷﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﺎﻃﺮه ،دﺧﺘﺮک  7ﺳﺎﻟﻪ آﺟﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮﻣﯽ دارد ،روی ﻣﻨﺒﻊ آﺗﺶ ﭘﺮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺤﻮه ﮐﺎرش ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«:ﻣﺎ ﻫﻢ آﺟﺮ ﻣﯽزدﯾﻢ .آﺟﺮﻫﺎ
را ﺑﺮﻣﯽ داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻨﺠﻮری اﯾﻨﺠﻮری ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﭼﯿﺪﯾﻢ .ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ» .رﮐﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ داﻣﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در
ﮐﻮرهﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«:ﻗﺒﻼً ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﮐﻮرهﻫﺎ ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ رﮐﻮد ﺧﻮرد .اﻻن
ﺑﭽﻪﻫﺎ زﺑﺎﻟﻪﮔﺮدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻮل در ﻣﯽآورﻧﺪ» .ﺣﺎﻻ ﮐﻮرهﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺎراژی از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﻮل را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ دارد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻮرهﻫﺎی ﻣﺘﺮوک ﻣﯽآورﻧﺪ ،آنﻫﺎ را دﭘﻮ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮداری ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ.
اﻟﻬﺎم ﻓﺨﺎری ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد«:ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪﮔﺮد اﺳﺖ».
اﯾﻨﺠﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از دردِ ﻓﻘﺮ ،ﻫﻤﻪ ﻧﻮع آﺳﯿﺒﯽ در آن ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺧﺒﺮی از ﻗﺘﻞ ،ﺗﺠﺎوز ،ﮐﻮدک آزاری و…
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﯽ از درد را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ درد رواﯾﺖ ﻫﺮ روزه آن ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺎد ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
ﺗﺠﺎوز ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﮐﺎر ﻣﯿﺎن اﺳﯿﺪ و ﺳﻮزن ﺻﻨﻌﺘﯽ
رﻋﻨﺎ ،دﺧﺘﺮ  19ﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻪ دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ ،ﻧﻪ ﮔﻞﻓﺮوﺷﯽ و ﻧﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺳﺮ ﭼﻬﺎرراه ،او روزﻫﺎی  11ﺗﺎ  15ﺳﺎﻟﮕﯽاش را در ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی ﺧﻮدرو ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺳﯿﻤﺎی او ﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان 19
ﺳﺎﻟﻪ ،ﮐﻪ زﻧﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺮﮐﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ رﻧﺞ دﯾﺪه اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﺷﻬﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ،روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻮده و

ﺣﺎﻻ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻋﻨﺎ ﺑﺎ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ از روی زﻣﺎن و ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد و ﮐﺎرش را ﭼﻨﯿﻦ
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«:در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم .ﺳﻮﻟﻪ  700ﻣﺘﺮی ﺑﻮد .ﻃﺎﻗﭽﻪ و ﺑﺎﮐﺲ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽزدﯾﻢ .ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺟﻮر
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد ،ﭘﺮﺷﯿﺎ 206 ،و …ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد و ﺧﻄﺮ داﺷﺖ .ﯾﮑﺒﺎر داﺷﺘﻢ ﻃﺎﻗﭽﻪﻫﺎ را ﻣﻨﮕﻨﻪ ﻣﯽزدم ،دو ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺘﻢ ﺳﻮزن ﺧﻮرد و
ﭼﺴﺒﯿﺪ ﺑﻪﻫﻢ.
دو ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮوﻧﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﻮﻟﻢ را
درﺳﺖ ﻧﺪادﻧﺪ» .او ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮِ ﮐﺎری رﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ را« آﺑﮑﺎری »ﻣﯽﮔﺬارد«:اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻓﻠﺰی را ﮐﻪ از آن ﻟﯿﻮان و ﻇﺮف آوﯾﺰان
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﺑﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
در اﺳﯿﺪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﮓ زدﮔﯽاش ﺑﺮود .ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖﻫﺎ اﺳﯿﺪ ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺻﻮرﺗﻢ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﺷﺐﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ.آدم اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ» .ﺗﺮس او ﻧﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﯿﺮاﻧﻪ در ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻮادﻓﺮوشﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﺪرش ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺪری ﻣﻌﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﺶ دﺳﺖ درازی و ﺗﻌﺮض ﻣﯽﮐﺮد.
ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ در  10ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﺮای  5ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
رﻋﻨﺎ ﺣﺎﻻ در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«:اﻻن ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﺸﮑﻠﯽ دارد ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﺬارم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم ﺑﯿﺎورم» .دو ﺗﺎ از ﺧﻮاﻫﺮﻫﺎﯾﺶ در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺮ  13ﺳﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮش را از ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدهاﻧﺪ .او اﺑﺎ دارد از ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﮕﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ رواﯾﺖ ﻣﺪدﮐﺎران از ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﻪ
در
 8ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺻﺎﺣﺐِ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﭼﻮبﺑﺮی را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ،روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺴﻌﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺪدﮐﺎران اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«:ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺘﯽ ﻗﺮص ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ ﺗﻌﺮض ﮐﻨﺪ.
ﺑﭽﻪﻫﺎ از او ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آدمﻫﺎی دﯾﮕﺮ راﺣﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺎﻃﻤﻪ در  8ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻨﯽ و …ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﻮب
ﺑﺮی ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و آﻧﺠﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدت ﮐﺮد 10 .ﺳﺎﻟﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺣﺘﯽ
ﺑﻼل ﻓﺮوش و ﮐﻠﻪﭘﺰ ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او دﺳﺖ درازی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی
 2ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و  5ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺮ روزش ﺷﺪه ﺑﻮد» .ﻣﺴﻌﻮد درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﯿﺎد ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ«:ﮐﺎر
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش آﻣﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ و ﮔﻔﺖ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم ،از ﺧﻮدم ﺑﺪم ﻣﯽآﯾﺪ .او را ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺸﮑﻼت روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎه ﺧﻮدﺷﺎن او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از وﻗﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ را اذﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ آﺟﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ او زدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ  12ﺷﺐ ﺣﮑﻢ ورود ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﭗﻫﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ» .ﺑﻌﺪ از آن ،دو ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻣﺪدﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وﮐﯿﻞ،
ﺑﺎ ﺟﺮم ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮدن ﻧﻔﻘﻪ و ﮐﻮدک آزاری ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺪر ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﻣﺮد ﻣﻌﺘﺎد را ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﻣﺪدﮐﺎر
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ دوران ﺣﺒﺴﺶ ﺗﻤﺎم و آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و
آﻧﻘﺪر وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد».
ﭼﻬﺮه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﺶ ،ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﮐﺎن ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺪارد ،ﮐﻢ ﺣﺮف اﺳﺖ و در ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺗﺸﻮﯾﺶ زﻧﺎن رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل
ﻣﯽﮔﺬرد .زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ای ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را از او درﯾﻎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ درد رواﯾﺖ ﻫﺮ روز ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روزﻫﺎ و
ﺷﺐ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و در ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ در اوﺿﺎع ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ روﻧﺪﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺴﺮﺑﭽﻪای  ۷ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«:اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ دﺧﺘﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ».
ﻣﻨﯿﻊ :روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان

