زن ،راز ﺷﻮﻫﺮش را  17ﺳﺎل ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد اﻣﺎ...

ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم اﯾﻦ راز را در ﺳﯿﻨﻪام ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ،ﻟﺐ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﮕﺸﻮدم اﻣﺎ دﯾﮕﺮ واﻗﻌﺎً از اﯾﻦ
»…داﻧﻢ ﺑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻢ ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺪﻫﻢام و ﻧﻤﯽوﺿﻌﯿﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه
اﻧﮕﯿﺰ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣﺸﺎور وﻫﺎی رﻗﺖﮐﺮد و زﺧﻢﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ را از دﺳﺘﺶ ﺧﺎرج ﻣﯽ :زن  38ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮑﺶاﯾﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی اﻟﻬﯿﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راز زﻧﺪﮔﯽاش ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮ دﯾﭙﻠﻤﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ و دو
ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﺧﻮدم دارم .ﻫﻤﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ  15ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ازدواج ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ  21ﺳﺎل داﺷﺘﻢ و ﻫﻨﻮز در ﻣﻨﺰل
ﭘﺪرم ﺑﻮدم .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺶ و ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺰد ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ ﺑﺮوم ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺘﻢ
ﺑﺎز ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﻢ ازدواج ﮐﻨﻢ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎدرم ﻧﮕﺮان دو ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ازدواج ﻧﮑﺮدن ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آن روزﻫﺎ ﻣﻦ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم
و درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهام ﮐﻪ ذوقزده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
درآوردﻧﺪ» .ﻗﺎدر« اﯾﻦ ﮐﻪ داﯾﯽ او ﭘﻮﻟﺪار و ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﻮد ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻘﺪ
ﻣﻦ ﻟﺒﺎس ﺳﭙﯿﺪ ﻋﺮوس را ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آرزوﻫﺎی ﺧﻮدم ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﺰار دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮدم و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ
ﻗﺎدر دادم اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺷﺐ از ازدواﺟﻤﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽام ﺷﺪم .ﻫﻤﺴﺮم ﺷﺐادراری زﯾﺎدی داﺷﺖ و آنﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
از ﻫﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آن روز ﻗﺎدر ﺟﻠﻮﯾﻢ زاﻧﻮ زد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﻫﺎﯾﻢ را ﻣﺤﮑﻢ در دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽﻓﺸﺮد ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﻢ.
ﮔﺮﯾﻪﻫﺎ و اﻟﺘﻤﺎسﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺴﻮزد و ﻣﻦ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را  17ﺳﺎل از ﻫﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم اﻣﺎ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﺴﺖوﺷﻮ
و ﺳﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام ﻫﻤﺴﺮم ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریاش ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮود؛ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪام را ﺑﺎ اﺳﭙﻨﺪ
و ﺧﻮﺷﺒﻮﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا ﻣﻌﻄﺮ ﻧﮕﻪ دارم ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻧﺸﻮد زﺧﻢﻫﺎی روی دﻟﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﺧﻢﻫﺎی روی دﺳﺘﻢ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﻪ دو
دﺧﺘﺮم ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺪﻫﻢ .دﯾﮕﺮ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻃﻼق ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق دادم.
ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﻗﺎدر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریاش اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زن ﺟﻮان ﻧﯿﺰ دادﺧﻮاﺳﺖ
ﻃﻼﻗﺶ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ.

