
سپیدگزارشمیدهد

 یاسر مختاری
کـودکان زباله گـرد کـه بـر اسـاس برخـی 
از آمارهـا حـدود ۴ هـزار و ۲۰۰ تـن از 
مجمـوع ۱۴ هـزار نفـری زباله گردهـا را 
تشـکیل می دهنـد کـه بـا وجـود ممنوعیت 
شـهرداری همچنـان در میـان زباله هـای 
در  همچنـان  و  می زننـد  پرسـه  شـهر 
و  عفونـی  بیماری هـای  انـواع  معـرض 

اسـکلتی هسـتند. 
بـه گـزارش خبرنـگار سـپید، مخـزن زبالـه 
را بـا دسـتانی کـه از فـرت جسـتجو در 
میان پسـماندهای خانگی سـیاه شـده کامل 
وارسـی می کنـد کیسـه پالسـتیکی را بـاز 
می کنـد و چنـد بطـری خالـی را از درون 
آن بـه داخـل کیسـه گونـی بزرگـی کـه 
دوبرابـر قـدش اسـت می انـدازد، »تـا دیـر 
نشـده بایـد دو کوچـه باالتـر هـم بـروم و 
اال امـروز کمتـر از دیـروز دشـت می کنـم« 
نامـش فریـد اسـت و اهـل افغانسـتان، ۱۶ 
سالش است جثه اش همین را می گوید اما 
چهـره اش رنـج دوران را بازگـو می کنـد و 
رنگ رخسـاره خبر می دهد از سـر درون، 
هـر روز از شـهرری پیـاده راه می افتـد 

تـا بـه مرکـز شـهر بیایـد و در میـان دور 
ریختنی هـای مـردم پولـی بـرای خـود و 

خانـواده پرجمعیتـش پیـدا کنـد. 
فریـد می گویـد: »سـاعت ۵ صبـح بـا دو 
بـرادرم و پسـر عموهایـم راه می افتیـم هـوا 
کـه تاریـک شـد همـه کیسـه ها را سـوار 
وانـت می کنیـم و بـه راه آهـن می بریـم. 
گاهـی هـم وانـت نمی آیـد مجبوریـم کـه 
خودمـان آن را بـا چـرخ دسـتی هایمان تـا 
راه آهـن ببریـم. کسـی هـم مـا را سـوار 
نمی کنـد، حـق هـم دارنـد همـه می ترسـند 
مریـض شـوند یـا فکـر می کننـد بـوی بـد 
می گیرند. حتی دسـتمان هم خالی باشـد 
همـه می داننـد چـه کاره ایـم بـرای همیـن 
کسـی روی خوش به ما نشـان نمی دهد.«

کـه  وانتـی  »بـا  می دهـد:  ادامـه  وی 
بـه  می گذاریـم  آن  در  را  کیسـه هایمان 
روی  مسـیر  در  می گردیـم،  بـر  خانـه 
همـان کیسـه ها خوابمـان می بـرد وقتـی 
به خانه می رسـیم هم از خسـتگی چیزی 

» . نمی فهمیـم
در حیـن صحبـت بـا فریـد دو نفـر دیگـر 
می آینـد بـا سـه ظـرف در بسـته غـذا، و 

یـک آب معدنـی بـزرگ، فرهـاد و نریمـان 
دو پسـر عمـوی حسـن هسـتند کـه بـرای 
او هـم نهـار گرفته انـد. فریـد بـه صـورت 
وسـواس گونـه ای دسـت های خـود را بـا 
آب و صابـون تمیـز می کنـد درختـی را 
پیـدا می کنـد و  در خیابـان فخـر رازی 
بـا پسـر عموهایـش می نشـیند خبـری از 
دو بـرادرش و دو پسـر عمـوی دیگـرش 
محله هـای  بـه  آن هـا  می گویـد  نـدارد 
دیگـر رفته انـد. در حیـن نهـار از خـودش 
و خانـواده اش می گویـد مـا چنـد سـالی 
اسـت کـه بـه ایـران آمده ایـم بـا خانـواده، 
آمده ایم. پدرم دو سـال قبل کرونا گرفت 
و فـوت کـرد، پـس از او بـرادر بزرگمـان 

مـا را برداشـت و بـه ایـران آورد.«

ترسیکهعادتآنراکنارزد
او ظاهرا ترسـی ندارد از اینکه دسـت در 
مخـازن زبالـه ببـرد امـا خـودش می گویـد 
فقط »عادت کرده ام مگر می شـود نترسـم؟ 
یکبـار دسـتم را شیشـه بریـد، یکـی از 
ره گذرها زنگ زد دکتر آمد )اورژانس( و 
من را بردند بیمارسـتان و با سـوزن دسـتم 

را دوختنـد )بخیـه زدنـد(. گفتنـد دیگر حق 
نـدارم دسـت را تـوی سـطل زبالـه بکنـم؟ 
فقـط دو روز بـه حرفشـان گـوش دادم بـا 
آن یکـی دسـتم کار می کـردم، البتـه بعـد 
از مدتـی دسـتم بـوی بـد مـی داد و دردش 
خیلی زیاد شـد حتی بزرگ شـد، دوباره 
رفتـم دکتـر بهـم قـرص داد تـا بهتر شـدم.« 
حسـن بـه وسـط صحبـت فریـد می پـرد: 
»مـن هـزار بـار دسـتم اینطـوری شـد امـا 
خوب شـدم، این چیزی نیسـت.« حسـن 
هم ۱۵ سال دارد به قیافه از فرید و نریمان 
بزرگتـر اسـت امـا سـنش کمتـر اسـت. از 
حسـن می پرسـم تـا حـاال بیمـار نشـده ای 
جـواب می  دهـد: »بیمـاری پارسـال گرفتم 
زیاد سـرفه می کردم سـرم هم درد می کرد 
اما همه اش چند روز بود خوب شدم البته 
هنوز هم سـرفه می کنم.« حسـن نمی داند 
که شـاید کرونا گرفته باشـد خودش هم 
بـه پزشـک مراجعـه نکـرده اسـت شـاید 
قـدرت بدنـی و سیسـتم ایمنـی اش بـه او 
کمک کرده باشـد که دوباره سـرپا شـود.
می پرسـم ماسـک چـرا نمی زنیـد؟ چـرا 
دسـتکش دسـتتان نمی کنیـد؟ »دسـتکش 
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وقتیزبالهگردیترسازبیماریرامیشکند
علی رغم ابالغیه شهرداری برای ممنوعیت حضور کودکان زباله گرد 

همچنان بسیاری از این کودکان در خیابان ها هستند


