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ﻓﺮﯾﺪه ﻣﻮﺳﻮی
ﻫﻤﺴﺮم ﺟﻮان ﻓﻮت ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪم و  ۳دﺧﺘﺮ .آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ارث ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻢ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را در
دﺳﺖ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻫﻤﺴﺮم و ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی دﺧﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺰرگ ﮐﺮدم و دﺧﺘﺮ اوﻟﻢ را ﺷﻮﻫﺮ دادم و دو دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮم داﻧﺸﺠﻮﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ در اﺻﻔﻬﺎن و دﯾﮕﺮی در ﺷﯿﺮاز دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽﺷﺎن را ﻣﯽﮔﺬارﻧﻨﺪ.
دو ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮد ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ازدواج آن آﻗﺎ را ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﻢ و
داﻣﺎدم ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺮ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ آن آﻗﺎ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ازدواج ﮐﻨﻢ وﻟﯽ
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ و داﻣﺎدم ﺷﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دﻋﻮای ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻬﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .دﺧﺘﺮم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﺑﺮوی او را ﺟﻠﻮی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺮدهام و داﻣﺎدم ﻫﻢ ﺑﻪ رگ ﻏﯿﺮﺗﺶ ﺑﺮﺧﻮرده اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮد ﺧﻮب و ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺴﺮ اوﻟﻢ ﻫﻢ ﻣﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻫﺮ دو ﺟﻮان و ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﺮ دو از زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ.
دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻢ ﺳﻬﻢاﻻرث ﭘﺪرش از ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﺪارک ﻓﺮوش آن ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺧﯿﺎﻃﯽ
ﮐﺮدم و ﻫﻨﻮز ﻫﺰﯾﻨﻪ دو دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮم را از ﻫﻤﺎن ﺧﯿﺎﻃﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ درآﻣﺪم ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮرد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﻖ
ﭘﺪریاش اﺳﺖ و ﻣﻦ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻓﺮوش ﻧﺪارم .ﻫﻤﺴﺮم اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ درآﻣﺪ اﯾﺸﺎن در ﺣﺪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
زریﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺎنﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر و ﻃﻌﻨﻪ و ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎی دﺧﺘﺮ و داﻣﺎدش ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ازدواج واﻟﺪﯾﻦ از ﺳﻮی ﻓﺮزﻧﺪان اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ از او درﺑﺎره ﮐﻠﻤﺎت و ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ و درﺑﺎره آن ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮم ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و ﻗﻬﺮ ﮐﻨﺪ .دﻟﻢ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهام ﺑﺎردار اﺳﺖ».
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی روزﻣﺮه
ازدواج زن ﭘﺲ از ﻓﻮت و ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آداب و رﺳﻮم
ﻫﻨﻮز ﺗﺎﺑﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﺑﯿﻮه ﺷﺪن دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب و ﺣﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻮه ﺷﺪن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺠﺪدا ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ زده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ ﭼﺴﺐﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از آن ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ازدواج ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺠﺪد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﯿﻨﺎ در ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻐﺎزهدارش ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﻨﺎ  ۸۴ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﻨﺎ
ﮐﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ زواﯾﺎی دﯾﮕﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺷﺎﻏﻠﻢ و واﻗﻌﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻦ ازدواج ﮐﺮد و ﺑﭽﻪدار ﺷﺪ وﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﺎدر ﺧﻮدم ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮشزد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺎدر ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻓﮑﺮ
ازدواج دوم را ﻧﮑﻦ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻦ واﻗﻌﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ اﻫﻞ ﺟﺰﯾﺮه ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ازدواج ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪم و ﻫﻤﺴﺮم وﻗﺘﯽ ﻗﺼﺪ
ازدواج ﻣﺠﺪد داﺷﺖ از او ﺟﺪا ﺷﺪم و در ﺗﻤﺎم ﺳﺎلﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدم دور ﺑﻮدم اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدم و ﺷﻮﻫﺮم را
دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺻﻼ اﻧﮕﯿﺰه زﻧﺪﮔﯽ را از دﺳﺖ دادهام و اﻧﮕﺎر ﯾﮏ اﺑﺮ ﺳﯿﺎه ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﻢ اﮔﺮ
ازدواج ﮐﻨﻢ ﻫﺰار ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮم».
ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ او از ﻗﻀﺎوت ﻣﺮدم ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ وﺟﻬﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ازدواج ﻣﺎدر ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و دﮐﺘﺮش ﻫﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ روی ازدواج در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز در دوره ﺳﻮﮔﻮاری ﭘﺲ از ﻃﻼق اﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﮔﺎم اول ﭘﺲ زدن ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﻨﺎ درﮔﯿﺮ آن
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﯿﻨﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺬار از اﯾﻦ دوران ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﺮف ﻣﺮدم او را از
ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دور ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﺧﺮ ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮم
ﯾﮑﯽ ازﺗﺮسﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ﮐﻪ از آن ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ و اﯾﻦﮐﻪ آﯾﻨﺪه را روﺷﻦ

ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻣﺮﯾﻢ در  ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮده و ﻫﻤﺴﺮش را در ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗﺼﺎدف از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻣﺮﯾﻢ  ۲۴ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﮐﻪ
ﺷﻮﻫﺮش راﻧﻨﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺶ ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درآﻣﺪی ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ .ﺷﺐﻫﺎ ﮐﺎﺑﻮس ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﮐﻢﺧﻮاب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ از
ﺧﻮدﮐﺸﯽ در او دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و دارو او را ﺑﯽﻗﺮار و ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪاش را ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﻦ آﺧﺮ ﺗﻮی ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽاﻓﺘﻢ .آﺧﺮ ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮم .ﺑﺎ ﻣﺮدی آﺷﻨﺎ ﺷﺪم وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺴﯿﺲ ﺑﻮد و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪﻫﻢ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ را از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﻮری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺮس از دل ﻣﻦ ﺑﺮود .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ و در وﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻦ ﺳﺎل ﺷﻮﻫﺮم ﻧﺸﺪه ازدواج ﮐﻨﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭘﺲاﻧﺪاز ﺷﻮﻫﺮم
ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﺣﺘﯽ ﭼﻄﻮر ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻮﻫﺮم ﻓﻌﻼ دﺳﺖ ﺑﺮادرش اﺳﺖ و او ﻫﻢ ﭼﻨﺪرﻏﺎزی ﺟﻠﻮی ﻣﻦ و ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﻣﯽاﻧﺪازد .ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ ﻓﺮش داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮج ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﺷﻮﻫﺮم ﻓﺮوﺧﺘﻢ و ﻣﺨﺎرج را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽ اﻓﺴﺮده
ﻫﺴﺘﻢ و از آﯾﻨﺪه ﺧﻮدم و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ .درﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪهام و ﮐﺎری ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻫﺮ روز ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد».
ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﯿﺎنﺳﺎﻻن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺎﺑﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎدی و اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺒﺨﺸﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎدرو ﺣﺘﯽ ﭘﺪرﺷﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﯿﺎنﺳﺎﻻن ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت دارﻧﺪ
دﮐﺘﺮﻋﺎﻟﯿﻪ ﺷﮑﺮﺑﯿﮕﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻓﻮت ﻫﺮﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ازدواج ﻣﺠﺪد ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر
ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس در اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎنﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﺎن اﺣﺴﺎس اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﻓﺮورﻓﺘﻦ در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ».
ﺷﮑﺮﺑﯿﮕﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻣﯿﺎنﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ازدواج ﻣﺠﺪد ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎرهای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی
آنﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺮگ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ».
آﻣﺎر ﻃﻼق و ﺳﻮاﻧﺢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ و زﻧﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﺑﯿﻮه ﺷﺪن در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد۱ .
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﭘﺲ از ﺑﯿﻮه ﺷﺪن ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان و در و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ
ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و روح آنﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺬﯾﺮش
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺟﺰ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﯿﻤﺎری و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﺑﺪا ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ و در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻃﺎﻫﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺎخ و دم ﻧﺪارد.
اﺟﺒﺎری ازدواج ﮐﺮدم و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﻓﻮت ﺷﻮﻫﺮم ﻣﯽﮔﺬرد اﺟﺒﺎری ﻧﺒﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﻢ .اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺸﺪ زﻧﺪﮔﯽ .ﻣﺎﺷﺎﻟﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﺴﺮم و ﻫﻢ
دﺧﺘﺮم ﻗﺒﻞ از ازدواج دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﭘﺪرﺷﺎن ﻓﻮت ﮐﺮده ﻫﯽ ﻣﻦ را ﻣﮑﻪ و ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زن ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارد .ﭼﺮا ﻣﺎ زنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ ﻣﯽروم ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﭘﺪرم ﻫﻤﺴﺮش ﻓﻮت ﺷﺪه و ﭘﯿﻐﺎم داده ﮐﻪ ازدواج ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺎﻧﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﻠﻪ زد ﺗﻮ
دﯾﻮار ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺟﻠﻮی در و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ وﻗﺘﯽ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ داﺷﺘﯽ و دوﺳﺘﺖ را ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآوردی در و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﺠﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ رگ ﻏﯿﺮﺗﺖ از ﮔﺮدﻧﺖ ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﯿﺮون .ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ از آنروز ﺟﻬﻨﻢ ﺷﺪه و ﺧﺎﻣﻮش ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد».
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ اوﻫﺎﯾﻮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺑﯿﺶ از  ۳ﻫﺰار ﻣﺮد و زن را
ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ دوﺑﺎره ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در آﻧﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد،
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی آﻧﺎن در ﺻﻮرت ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮدن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دوم ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽﺷﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ازدواج ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺰارش دادﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس  ۴۸ﻧﻤﺮهای اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۲۴ .۳ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ازدواج را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻓﺴﺮده ﺑﻮدن در ﺷﺮوع ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﻓﺮاد ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف
اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺑﻮد؛ زﯾﺮا اﻓﺮاد اﻓﺴﺮدهای ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻓﺴﺮدهای ﮐﻪ ازدواج ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۶۵ .۷ﻧﻤﺮه ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺷﺎدی ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ  ۱ .۷۸ﻧﻤﺮه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ازدواج ﺗﻘﻮﯾﺖ
رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻓﺮاد اﻓﺴﺮده اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺷﺎد.

ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻫﻤﺴﺮ دارﻧﺪ و
در ﮐﻨﺎر او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ وﺿﻊ ﺳﻼﻣﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺠﺮد ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ روی ﺑﯿﺶ از  ۳۱ﻫﺰار زن و ﻣﺮد ﺑﺎﻻی  ۵۶ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ؛ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی دارﻧﺪ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی دورهای ﻧﻈﯿﺮ ﻏﺮﺑﺎلﮔﺮی ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﻓﺸﺎرﺧﻮن ،ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و …را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺠﺮد زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در آﻧﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ دارﻧﺪ ،از روﺣﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎطﺗﺮ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎنﺳﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻗﺮار
دارﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎد دﻫﯿﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ
دارای ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

