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 مينو فتاحی

  ٢٠١٣ نومبر ٠۴
  

 عروس امانتی
 ،وقتی خانواده ھا از مھريه.  عقدش کردند، بزرگتر بودوی سال از ٩ ساله بود که برای پسر عمويش که ١٠مادرم

 مادر شوھر ،اين بود که بعد از مراسم عروسی) بچه( عروس ۀز حرف زدند يکی از شرطھای خانوادشيربھا و جھا

تا بعد از عادت ماھانه و کمی بالغ شدن با شوھرش . طور امانت پيش خود نگه دارده را ب) بچه(سال عروس  يک

 .در يک اطاق بخوابند

 مادر اولين رابطه ،چند ماه بعد از عروسی. ده استسال ھم نکشي از حرفھای مادرم فھميدم که اين امانت به يک

  .کند را تجربه می) تعرض(جنسی 

گفت من بچه بودم و از پدرم حساب  چرا تسليم شدی؟ چرا خانواده ات تو را شوھر دادند؟ مادر می. ال بودؤبرايم س

 نشان شده و من برای پسرعم،يعنی چند سال بعد از تولدم. در واقع اين تصميم سالھا قبل گرفته شده بود. بردم می

 با درس خواندن و .ھميشه سرگرم خواندن قرآن و رساله بود. عالوه برآن پدرم آدم مذھبی و متعصبی بود. بودم

. گفت ازدواج سنت پيغمبر است می. کيد خاصی نسبت به ازدواج داشتأبيرون رفتن دخترھا ھم مخالف بود و ت

  . اری تا به دست صاحبش برسانیدختر امانتی  است که بايد درست نگھش د

 ، گفتن، حرف زدن،  لباس پوشيدن. ھمه عجله داشتند من زود بزرگ بشم،کرد بعد از عروسی مادر تعريف می

  .شد کردم کنترل و ايراد گرفته می خنديدن و ھر کاری می

جای آن رفت ه م نداشتم بارتباطی با ھمسن ھای خود.  نبايد مثل بچه ھا رفتار کنی، تو زنی،می گفتند توشوھر کردی

گرفت و در اين روابط من تازه عروس بودم و زير ذره بين  وآمد خانوادگی با افرادی بود که شوھرم در نظر می

بعد   و داد  برای ھر کاری پدرم دستور میقبالً . بعضی چيزھا خيلی عوض نشده بود. قضاوتھای مختلف اطرافيان

از مادر . دست صاحبم رسانده بوده پدرم مرا ب. گرفتم  شوھرم اجازه میاز عروسی حتی برای ديدن پدرم بايد از

گفت، ھميشه نسبت به  ش با پدرمی پرسيدم که چه احساسی داشته؟ با شرم و خجالت می ا خصوصیۀراجع به رابط

  . کرد روابط جنسی وخوابيدن با پدر احساس ناراحتی می

ت يھم بزنی چند تا بچه مامان صداه کنی چشم ب  عادت می،ش چند سال اوله اگفتند سختی  میهاما مادر و عم

گرفت ھنوز بعد از  بغض گلويش را می. افتاد  سالگی  می١٣ياد  اولين زايمانش در ه بماند  که وقتی مادر ب. دميکنن

  . کرد  سرزنش می،سالھا  خود را در مرگ نوزاد يک ماھه ای که در اثر بی تجربگی در مراقبت از دست داده بود
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 جنسی را تحمل ۀ زايمان و رابط، سن ازدواجآن درتوانند  بچه ھا چطور می. له برايم سخت بودأفھم ودرک اين مس

شدم چرا از بيان احساس و از يک جا خوابيدن با پدر رنج   متوجه می،زد وقتی مادر از خاطراتش حرف می. کنند

با   زيبا وۀتواند جای خود را به يک رابط  تعرض به يک کودک است نمیۀ رابطه ای که برپايمسلماً . کشد می

  .احساس و برابر بدھد

مھم نبود خالف . مھم نبود بچه است.  عقد بر دوشش بودۀباری که از لحظ.  اما در مورد مادر حس انجام وظيفه بود

له رضايت شوھر و أمھمترين مس. شود ميلش او را شوھر دادند و مھم نبود از نظر جسم و روان به او تجاوز می

 فرھنگ پوسيده و قوانين ضد حقوق کودک عمل شنيع ،باورھای مذھبی.  پيامبربودۀاجرای دستور قرآن و سنت حسن

  .دھند کنند و به خورد آنھا می  پيچ میتحفه ،تجاوز به دختر بچه ھا را به اسم ازدواج

 اثرات آن  سالھا روی تمام زندگی آنھا  سايه می. استياھای کودکی وآرزوھايشان ؤازدواج حمله ای به تمام ر

  کنم چه واژه ای برای اينھمه تعرض وآسيب مناسب است؟ گاھی فکر می. اندازد

نام چسی ه  ساله ب٣٢نويسنده اين کتاب زنی .  خواندم، شده»زندگی دزديده «  (A Stolen Life)نامه  کتابی ب اخيراً 

او براساس زندگی واقعی خود . کند  در يکی از ايالتھای امريکا زندگی میاست که  (Dugard (Jaycee)دوگارد 

  . کتاب را نوشته است

 سال ١٨مدت ه مرد او را ب. شود  ساله دزديده می۴٠ ساله بوده است در راه مدرسه توسط يک مرد ١١وقتی چسی 

 .آورد دنيا میه ب سالگی دومين بچه اش را ١٧ سالگی اولين بچه و در ١٣ چسی در .کند زندانی می

 دوستان و  مدرسه و،او در صفحات اول کتاب از زندگی عادی يک دختر بچه با تمام عالئقش مثل اسباب بازيھا

 ش زير آوار می اشود و اميدھای دختر و کودکی باره ھمه چيز زير ورو می سپس به يک. زند مادرش حرف می

  . رود

واده شرايط سخت جسمی و روحی و بدتر از ھمه لحظاتی که او در بيان خاطراتش از ترس وحشت دوری از خان

وقتی کتاب . آورد دنيا میه  نوزادی ب، ساله  است١٣جسی ھنگامی که کودکی . گويد  می،کند مرد به اوتجاوز می

  ،نداگر آنھا ھم بنويس.  افتادم،شوند ی که شوھر داده میئ تمام دختر بچه ھاياد مادرم وه خواندم ناخود آگاه ب را می

شايد بعضی ھا بگويند جسی توسط يک مرد دزديده شد و خانواده ھيچ اطالعی از . فرق چندانی با اين جمله ھا ندارد

 . آنھا حضور دارند،کنند اما دختر بچه ھا با اطالع خانواده ازدواج می. او نداشتند

جرم دزديدن جسی و تعرض ه را بمرد . کند کند؟ خوشبختانه چسی نجات پيدا می اما مگر ماھيت اين دو فرقی می

  . دھد که او بيمار است که اين رفتار را داشته است دادگاه تشخيص می. اندازند به او به زندان می

 قوانين مذھبی  و ارتجاعی است ھر روز قانون جديدی عليه حقوق ۀاما دردناک است در ايران کشوری که برپاي

  . کند کودکان تصويب می

دليل دزديدن زندگی دختر بچه ه  بلکه بايد ب،قب مانده نه تنھا صالحيت قانون گزاری را ندارداين سيستم بيمار وع

  .  محاکمه شود،ھا

  .دھد  مجوز دزديدن زندگی بچه ھارا میننگ براين قوانين  اسالمی که رسماً 

  ١٠٩ۀ  شمار، کودکان مقدمندۀنشري

  

 

 


