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از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪم .اﻋﺘﯿﺎد ﻧﺪاﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ روی ﺑﺪﻧﺶ داﺷﺖ .اول ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻪﻗﺪری ﭘﺘﻮ را ﺑﻪ
دور ﺧﻮدم ﻣﯽﭘﯿﭽﺎﻧﺪم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﭘﺸﻪای ﻣﺮا ﻧﯿﺶ ﺑﺰﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪام را ﻧﯿﺶ ﺑﺰﻧﺪ و او ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺶ ﭘﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪادی ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ
ﻋﺮوس ،داﻣﺎد و ﻧﻮه دارﻧﺪ .ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻬﺮه زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچآیوی ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻠﻮﻏﯽﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ و وارد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﯾﺎری آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽروﯾﻢ ﮐﻪ روی دﯾﻮارﻫﺎی آن ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ آوﯾﺰان ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮔﻮﺷﻪای از ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﮏ ﺑﻮم و ﻣﻘﺪاری رﻧﮓ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻧﻘﺎش ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﮔﺮد ﭼﯿﺪه ﺷﺪه دو زن ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻮد ورﻣﯽﮐﻤﭙﻮﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎده و دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﮔﺮد ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .در ﻇﺎﻫﺮ
آنﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ آنﻫﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪم .اﻋﺘﯿﺎد ﻧﺪاﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ روی ﺑﺪﻧﺶ داﺷﺖ .اول ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻪﻗﺪری ﭘﺘﻮ راﺑﻪ دور ﺧﻮدم ﻣﯽﭘﯿﭽﺎﻧﺪم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﭘﺸﻪای ﻣﺮا ﻧﯿﺶ ﺑﺰﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪام را ﻧﯿﺶ ﺑﺰﻧﺪ و او ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺶ ﭘﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻻن دوﺑﺎره ازدواج ﮐﺮدم .ﻫﻤﺴﺮم ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و او ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺴﺮم ﺑﭽﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .دﮐﺘﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی دارد .ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دارو ﻣﺼﺮف ﮐﺮد ﻫﻢ راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮم اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎرداری از اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﮐﻮدک دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺸﻮﻧﺪ.
 ۴ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪم .ﻫﻤﺴﺮم ﻣﻌﺘﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻮد .دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ دارم .در ﮐﻼسﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ،ﺨﯿﺎﻃﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻣﺪﺗﯽﺧﯿﺎﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﺠﺪدا ازدواج ﮐﺮدم.
 ۴۱ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎدم ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪم .ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  ۸ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﻟﻢ دارم. ۰۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺴﺮم ﻓﻮت ﮐﺮده و ﻣﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ دارم .ﺣﺪود  ۳ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎریام ﺷﺪم.ﺑﯿﻤﺎری را از ﻫﻤﺴﺮم ﮔﺮﻓﺘﻢ و از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪم ﺷﯿﺮ دادم و او ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ.اﯾﻦﻫﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﺑﺘﻼی ﭼﻨﺪ زن ﺑﻪ اچ.آی.وی/اﯾﺪز اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺠﻤﻦ اﺣﯿﺎی ارزشﻫﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز را از ﻫﻤﺴﺮانﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﺧﻤﻮد روﺑﺮو ﺷﻮم اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ از زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن
دو ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻓﺮد را ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ؛ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻬﺪﯾﺰاده ﮐﻪ  44ﺳﺎل و دو ﭘﺴﺮ دارد و ﯾﮑﺒﺎر
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺪود  ۰۱ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اچآیوی ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻢ و دارو ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻢ .دو ﭘﺴﺮ  ۱۲و ۶۱
ﺳﺎﻟﻪ دارم ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮم ﻋﻘﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺴﺮم اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺖ .دو ﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻮن آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ اچآیوی ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ اچآیوی ﺷﺪم .ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺎی ﻫﻤﺴﺮم زﺧﻢ ﺷﺪ و او را ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ،دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ
ﻫﻤﺴﺮم اچآیوی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮادرﺷﻮﻫﺮم ﮔﻔﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﺎﻧﻢ و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﭘﺲ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺧﻮدم
ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻦ اواﯾﻞ ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدم و روﺣﯿﻪام را ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮم ﮔﻠﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺗﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد ،ﮔﻮش ﮐﻪ ﻧﮑﺮد ﻫﯿﭻ ،ﺑﯿﻤﺎری
ﺧﻮدش را ﻫﻢ وارد ﺑﺪن ﻣﻦ ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ زﻧﮓ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﻧﺪ و راﺑﻄﻪﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﺑﮕﯿﺮم
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ .دوره ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ را دﯾﺪهام و دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻢ .ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارم در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص از
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچآیوی ﺧﻮن ﺑﮕﯿﺮم .ﮐﺎر ﺗﺰرﯾﻘﺎت را از ﺧﻮاﻫﺮم آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدم .دﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺮو دوره ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ را ﺑﮕﺬران ﺗﺎ
ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻢ .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﻣﻦ ﺣﺪود  3ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺲ از آن ﯾﮑﺒﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﻮادت ﮐﻢ اﺳﺖ و ﯾﮑﺒﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﯿﺮو
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻄﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد دوﺳﺖ دارم ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺪاری ﺿﻌﯿﻔﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارم از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻫﻢ زود ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮم و ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﻋﺮوﺳﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻢ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻋﺮوﺳﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﻫﺴﺘﻢ .ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدم و ﺳﯽ دی آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﻢ دادم و او ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺳﯽدی را دﯾﺪﻧﺪ و ﻣﻦ را ﯾﺎدﺷﺎن آﻣﺪ .ﻋﺮوﺳﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارم .ﻫﻢ
ﺧﻮدش و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .اواﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ ﺣﺘﯽ از ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد و در ﺗﺨﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ.
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮزﻧﺪم را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ را اذﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﻣﻦ را ﻧﺸﺎن داد ،ﭘﺴﺮم ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﻓﺖ،
اذﯾﺖ ﺷﺪ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎ او ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﺎﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮی دورﺑﯿﻦ ﻧﺮو ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﻮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﯽ اﻣﺎ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺑﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ اﺻﻼً ﺑﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻣﺮدم آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪﻫﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺛﻮاب ﻣﯽﮐﻨﯽ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﭘﺎره ﻧﻤﯽﺷﻮد
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺧﻮدش اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻢ.
ﭘﺴﺮم ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎر ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارد .ﯾﮏ وﻗﺖ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽرود و ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽرود و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎز ﺧﻮدش درآﻣﺪ
ﻧﺪارد .ﻣﻦ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ و ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﺪز را ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روﺣﯿﻪ و اﻋﺼﺎب ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،روی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪنﺷﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﻮد)4 CD.ﺿﺮﯾﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن( ﺧﻮﻧﺸﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺪنﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎری ،آنﻫﺎ را زودﺗﺮ از ﭘﺎ درﻣﯽآورد .اﯾﺪز را ﺑﺰرگ و ﺟﺰو ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﺪ ﺣﺴﺎب ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ
دارﻧﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری را ﺳﺮﯾﻊ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .آدم ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻢ
ﯾﮏ روز ﻣﯽﻣﯿﺮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و زودﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ،
داروﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﺑﯿﻤﺎری را ﻧﮑﻨﻨﺪ .در ﻃﻮل  ۰۱ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ دارو ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و راﯾﮕﺎن داروﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ
رﺳﯿﺪه و ﻫﻤﻪ ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﻣﻦ ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
از ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﺰرگ ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻧﮓ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪهاﯾﻢ و از ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.
ﻧﺎﺣﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮاﯾﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ روی ﺑﺎز ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻣﺎ را درک ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﺰرگ ﻧﮑﻨﻨﺪ .از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﻧﯿﺰ دﭼﺎر اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺧﻄﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺸﺖ در اﺳﺖ .ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﮐﺴﯽ را ﻣﺴﺨﺮه ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ اچآیوی در  ۰۵ﺳﺎﻟﮕﯽ
 ۱۵ﺳﺎﻟﺶ اﺳﺖ .ﭼﺎدرش را ﮐﻤﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﻬﻦ
ﮐﺮدن ﺳﻔﺮه دﻟﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ۲۳ :ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدهام اﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﻫﯿﭻﮔﺎه اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻮم .در اﺑﺘﺪای ازدواﺟﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺣﺪود  ۳ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ازدواﺟﻤﺎن ،ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد .ﻫﺮﭼﻘﺪر از ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮم ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭘﺴﺮت ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﭼﮑﺎر داری؟ ﻏﺬاﯾﺖ را ﻣﯽﮔﺬارم روی ﭘﻠﻪ ﺑﺮدارد ﺑﺮو .آن زﻣﺎن ﻣﻦ ﭘﺎﮐﺖ ﻣﯿﻮه در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ و ﭘﻮل آن را ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ.
ﻫﻤﺴﺮم ﭘﺲ از آزادی از زﻧﺪان در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺟﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮش ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ آﻣﭙﻮل ﺑﻪ
ﺧﻮدم ﺑﺰﻧﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد و زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ آزاد ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از اﺻﺮار ﻣﻦ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ در ﻣﻮرد آن
ﻣﻮاد ،ﮔﻔﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻧﺎﻗﺼﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ) .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ.
ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮم از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ،ﻓﻘﻂ ﻗﺮص ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮم ﻓﻬﻤﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ او و
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺮم را ﻟﻮ ﻣﯽدادﯾﻢ و ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺘﮕﯿﺮش ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم.

 ۵۲ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮑﺒﺎر ﮐﻪ از زﻧﺪان ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﻮار ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮادرﺷﻮﻫﺮم ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﻦ ﺑﺎﻻی ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ از ﻣﻮﺗﻮر اﻓﺘﺎدم .از ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﻨﺞ
دارم .اﻟﺒﺘﻪ اﻻن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺸﻨﺞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺗﻌﺎدل ﻧﺪارم و ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ۰۱.ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﻮﻫﺮم ﻓﻮت ﮐﺮد و ﭘﺲ از
آن ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﻨﺞ ﺣﺪود  ۴ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﮐﺎر ﺷﺪم؛ اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺮاﺟﻢ ﻧﮑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮو اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ .ﭘﺲ از آن ) ۳ﺳﺎل ﭘﯿﺶ( ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺑﯿﻤﻪ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯽ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچآیوی ﻫﺴﺘﻢ.
او در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎد دﺧﺘﺮ ﺑﺎردارش ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﻧﺪادم وﻟﯽ اﻻن ﺑﺎردار اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ
دارم ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺴﻤﻮﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽام از ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺧﯿﺮ و ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﺧﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﺮو
و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﺎش اﻣﺎ ﻣﻦ داﺋﻤﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﺴﺮی  ۱۱ﺳﺎﻟﻪ دارم .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ راه ﭘﺪرش را اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺪﻫﻢ ،ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎ دﺧﺘﺮم ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎدرت ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮﯾﻀﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺂنﻫﺎش رﻓﺘﯿﺪ
ﻇﺮفﻫﺎ را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﺑﻌﺪا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .دﺧﺘﺮم ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎ را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻫﯿﭻ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻣﺎ را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺮدی و
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮم ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﺧﺘﺮم ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﮕﺮی ﻧﺪارم .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ دادم ،ﺑﻪ آن دﺧﺘﺮم
ﮔﻔﺘﻢ و ﺑﺮﺧﻮردش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ اﮔﺮ دﺳﺘﻢ را ﺑﺮﯾﺪم ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻮاﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮای ﭘﺴﺮم ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎریای دارم.
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪای دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ رﻓﺖوآﻣﺪ داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد .اﻻن ﺣﺪود دو ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﻮاب ﺳﻼم ﻣﻦ را ﺑﻪ زور
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻇﺮف داروی ﻣﻦ را دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺧﺪا ارﺣﻢ اﻟﺮﺣﻤﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﻣﺎ روﺣﯿﻪ ﺧﻮدم ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ زﻧﺎن داﺳﺘﺂنﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽاﺟﺎزه ،آنﻫﺎ را درﮔﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮد را از آب ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ.

