زﻧﺪﮔﯽ زن ﻧﻘﺎش در ﺳﺎﯾﻪ وﺣﺸﺖ و ﮐﺘﮏ
اﺳﻤﺶ« ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ »ﺑﻮد .زﻧﯽ ﻧﻘﺎش ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دو ازدواج را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺑﻮم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻈﺮه زﯾﺒﺎﯾﯽ از آرزوﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﺴﺮ دوﻣﺶ او را ﺑﻪ ﻣﺮز ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪاش را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
در ﻧﮕﺎه اﯾﻦ زن  43ﺳﺎﻟﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ روی ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﺑﻮد .ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮداب روﯾﯿﺪه ،ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺳﻬﻤﻨﺎک
آراﻣﺸﺶ را ﻣﺘﻼﻃﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺳﻢ ﻫﻤﺴﺮش را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ،دﻟﻬﺮه ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،اﻧﮕﺎر ﻫﻤﻪ زﺧﻢﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺎ ﭘﺪر ﭘﯿﺮش در ﺷﻌﺒﻪ  276دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﺴﺮش را ﮔﺮﻓﺖ ،دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪاش
را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﮔﺬر ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن روز ﺳﺮد ﭘﺎﯾﯿﺰی و ﺣﻀﻮرش در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ وﻧﮏ 26 ،ﺳﺎل را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻃﯽ آن ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮگﻫﺎی ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،از ﺳﻔﯿﺪی ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻃﻼق رﺳﯿﺪ .ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻓﻘﻂ  17ﺳﺎل
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ اوﻟﺶ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری آﻣﺪ؛ ﻣﺮدی  35ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺑﻮد و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﯾﮏ آﺷﻨﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ؛ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ زودﺗﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﺟﺪﯾﺪش ﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﻮدرو و درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ،
دﺧﺘﺮﺷﺎن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدﻧﺪ« ﺑﻠﻪ »را ﺑﮕﻮﯾﺪ .اﻣﺎ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺧﺴﯿﺲ و ﺑﯽاﺣﺴﺎس ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ،از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدرش ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ« ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺰرگ »ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ 10 .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ ،در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪاش را ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﭘﺴﺮش زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ در آﺳﺘﺎﻧﻪ  28ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﮐﺎر ﺛﺎﺑﺖ در ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﻮرس ﺑﺮای ﺧﻮدش دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ دوران ﮐﻮدﮐﯽاش ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدن ﺑﭙﺮدازد .وﺟﻮد ﭘﺴﺮش ﺑﻪ او ﻧﯿﺮوﯾﯽ دوﭼﻨﺪان ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و
ﮔﺬﺷﺘﻪاش را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرد .ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺬﺷﺖ ،اﻣﺎ دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮدی را ﺳﺮ راﻫﺶ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺧﯿﺎل
ﻣﯽﮐﺮد ﻧﻘﺶ ﮔﻤﺸﺪهای از ﺗﺎﺑﻠﻮی آرزوﻫﺎی اوﺳﺖ .ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ در رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﺎ« ﭼﻨﮕﯿﺰ »آﺷﻨﺎ
ﺷﺪ؛ ﻣﺮدی ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﺎ رﯾﺶ ﭘﺮﻓﺴﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻟﺒﺎس رﺳﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزد ،اﻣﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ازدواج ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺑﻪ او اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽداد .ﮔﺮﭼﻪ ﺟﻮاب ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻏﺮور و ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮش را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .از
ﻃﺮﻓﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﯽ آﻧﻬﺎ دو ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮﻫﺮ اوﻟﺶ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدن ﭼُﺮﺗﮑﻪ ﻧﻤﯽاﻧﺪاﺧﺖ.
اﺻﺮار ﭼﻨﮕﯿﺰ را ﮐﻪ دﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ او ﺣﻖ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﺴﺮش را ﺧﻮدش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺮد اﯾﺪهآﻟﺶ را ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﭘﺴﺮش ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ازدواج ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮدش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﺑﺎ
ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺳﺎده ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﺒﺎس ﻋﺮوس رﺧﺘﯽ ﻣﻨﻘﺶ ﺑﻪ ﮔﻞﻫﺎی ﺳﺮخ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮﻓﯽ از ﻣﻬﺮﯾﻪ
ﻧﺰد .اﻣﺎ ﭼﻨﮕﯿﺰ اﺻﺮار ﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ 1353 ،ﺳﮑﻪ ﻃﻼ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﭘﺪر ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺑﻪ  353ﺳﮑﻪ ﻋﻘﺪﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
از ﻓﺮدای آن روز ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ،ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺑﻮم و ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ را آﻣﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﮐﯽ در ﺑﺎﻏﯽ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺰﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز ﻃﺮﺣﯽ ﻧﺰده ،ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨﮏ ﺑﻬﺎری ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﺗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰی داد ﮐﻪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻫﻢ ﻧﻤﯽدﯾﺪ…
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪاش را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﺿﯽ« ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺣﻤﺪی »اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و داﺷﺖ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﺣﺮف
ﻣﯽزد .از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی او ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮگﻫﺎی ﺑﻌﺪی دﻓﺘﺮ آرزوﻫﺎﯾﺶ را ﻣﺮور ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﺎه در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش؛
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ازدواﺟﺸﺎن ،ﮐﺘﮏ ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺪﻧﺶ ﮐﺒﻮد ﺷﺪ .ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ ﻃﺮز ﻋﺠﯿﺒﯽ روی ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﯾﮋه داﺷﺖ ،ﻣﺜﻼً از ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻫﻮای اﺑﺮی ﺑﺪش ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﯽﻣﯿﻞ ﺑﻮد ،داﺋﻤﺎً ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮد ﮐﺴﯽ دارد
آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺷﺮط ﮐﺮده ﺑﻮد ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﺑﺎر زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺑﻪ
ﺧﻮاﻫﺮش ﺗﻌﺎرف ﮐﺮده ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،دﺳﺖ روی ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،ﻓﺮدای آن روز ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ دو روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺟﺎن ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اﻓﺘﺎد و او را ﮐﺘﮏ زد .دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺖ ﺑﺎر ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻫﻤﺴﺮش را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﻟﺶ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﻣﻬﺮ ﻃﻼق
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪاش ﺑﺨﻮرد و ﭘﯿﺶ ﭘﺴﺮش ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮد و ﺑﺎ واژه« ﭘﺎراﻧﻮﺋﯿﺪ »آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ او را ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﭼﻨﮕﯿﺰ و ﺧﺎﻧﻮادهاش دﻟﺨﻮر ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺸﯽ ﺑﻮد ﭼﻨﮕﯿﺰ را ﭘﯿﺶ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﺎت ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺳﺮاغ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺖ و ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﺷﻮﻫﺮش را ﺑﻪ ﮐﯿﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درﮔﯿﺮی در ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻮﻫﺮش از ﮐﺎر
ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﻘﺪر رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻤﺴﺮش رﺿﺎﯾﺖ دادﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دادن ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرش ﺑﺮﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﮐﯿﺶ ﻫﻢ
ﻣﺎﺟﺮای ﺑﯿﻤﺎری و ﮐﺘﮏﻫﺎی ﭼﻨﮕﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮏ ﺷﺐ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﻋﻮد ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎریاش ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺷﮑﺎﻧﺪ و ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ را از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺮون ﮐﺮد .از ﻫﻤﺎن روز ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮐﺸﻤﮑﺶ و دﻋﻮا ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﭼﻨﮕﯿﺰ روز ﺑﻪ روز ﺑﺪﺣﺎلﺗﺮ و اﻓﺴﺮدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ
زوج در ﺗﻤﺎم آن ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺣﺘﯽ دو ﻣﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺑﻌﺪ از اﺧﺮاج از ﮐﺎر ﻣﺘﻮاری

ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺿﺮب و ﺟﺮح؛ ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﻃﻼق ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﻼق ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪاش را
وﺻﻮل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﮐﻪ از ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎی ﺑﺮادرش ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﭼﻨﮕﯿﺰ را ﺑﻪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اﻃﻼع داد و ﻣﺄﻣﻮران ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
دﺳﺘﮕﯿﺮش ﮐﺮدﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ژوﻟﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ« ﺷﯿﺸﻪ »اﻋﺘﯿﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد.ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ داﺷﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﺣﻤﺪی ﺑﻪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺷﻮﻫﺮ را در ﻻﯾﺤﻪای ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪهاش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮد در
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ اﻣﻮاﻟﺶ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ در ﺻﻮرت اﻋﺴﺎر ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺴﻄﯽ ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی
ﭘﺮوﻧﺪه را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽاش را در ذﻫﻨﺶ ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ
از زﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺎده ﻧﺎﻫﻤﻮار زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﯿﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ زن ﭘﺴﺮش ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ  24ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
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