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ﮐﺎش آن روز ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدم ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ
ﻧﺸﻮم11 .ﺳﺎل از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ام را ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﻮﯾﯽ از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﺒﺮده ،ﺳﭙﺮی ﮐﺮدم و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮﺧﺘﻢ و ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺧﻮدم ﺑﻮدم .اﺻﺮارﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ دادن ﭘﺪرم ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ« ﻣﻌﺮاج» ،در واﻗﻊ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن
را در ذﻫﻦ ﻣﻐﺸﻮﺷﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺟﺰ ﻓﻼﮐﺖ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد و…
زن 28ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ رﻧﮓ ﺑﻪ رﺧﺴﺎر ﻧﺪاﺷﺖ و ﻏﻤﯽ دردﻧﺎک در ﭼﻬﺮه ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻃﺒﺮﺳﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﺸﻬﺪ ،ﮔﻔﺖ :در دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دوﺳﺖ ﺷﺪم و ﺧﯿﻠﯽ زود راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺪ «.ﻫﺪی »ﺑﺮادری ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﺧﻮدش داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺟﻠﻮی در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ و
ﺑﺮادر ﻫﺪی ﺷﺪ .ﻣﺪت زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺪی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﻣﻦ ﮐﺮد و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺮادرش
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.روزﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻦ دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ« ﻣﻌﺮاج »ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ او راﺑﻄﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدم .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺪی ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ام آﻣﺪﻧﺪ .ﭘﺪرم در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺮاج و ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪ و
اﻋﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺮاج ﺑﻮدم ،آن ﻗﺪر ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺪرم ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در آﻣﺪﯾﻢ.
زﻣﺎن زﯾﺎدی از ازدواﺟﻤﺎن ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﻢ ﺷﺪم وﻟﯽ ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻣﻌﺮاج زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﯽ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای از ﭘﺪرم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻮل ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﭘﺪرم ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ داد ،ﻣﻦ دﭼﺎر
ﻋﺬاب وﺟﺪان ﻣﯽ ﺷﺪم ،ﭼﺮاﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺮاج ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ او ﻫﯿﭻ اﺑﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺧﺮج و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن را وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺪرم ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ ،روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪم وﻟﯽ او ﺑﻪ ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ و
زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﺮا ﺧﻮدت ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﺎ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﯽ؟! در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن،
ﺟﺮأت ﻫﯿﭻ ﮔﻼﯾﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺰد ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﭼﺮاﮐﻪ از اﺑﺘﺪا آﯾﻨﺪه ام را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﺻﺮار ﺧﻮدم ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺎی
اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺎردار ﺷﺪه ام اﻣﺎ ﻣﻌﺮاج ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪارد و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮد
اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮاج ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدم وﻟﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﺎی او را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮم و
ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻔﺖ ﺑﺎر را ﻧﺪارم.
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