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ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﯾﯽ در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﯾﯽ ﯾﮏ روش روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و در واﻗﻊ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از ﻧﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﮔﺮا ،اﻧﺴﺎن در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ روزﻣﺮه و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ روزﻣﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺮی ﺷﺨﺼﯽ و در واﻗﻊ رﻧﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻣﻮاردی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮس از ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﺣﺲ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﻮدن و
اﺣﺴﺎس ﻣﻄﺮود ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ اﻃﺮاﻓﯿﺎن را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺗﺎﮐﻨﻮن در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺿﺮوری زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﺣﺲ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ و آﻏﺎز دوران
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ،اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و رواﻧﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻮای ﺟﺴﻤﯽ و
ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻓﻮت ﻧﺰدﯾﮑﺎن ،ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﺰوا ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه ای اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ،ﺻﺒﺤﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و
دﻟﯿﻞ آن ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از دﺳﺖ دادن واﺑﺴﺘﮕﺎن و دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﺿﺎﯾﺖ از
زﻧﺪﮔﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻮده و اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
آﻣﯿﺰ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺟﻮاﻣﻊ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب آن ﻫﺎ ﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺗﺮس از ﻃﺮد ﺷﺪﮔﯽ از ﺳﻮی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ،اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ،ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺻﺒﺤﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﯾﮑﯽ از ﻣﺪاﺧﻼت رﻓﺘﺎری -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را« ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﯾﯽ »ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (ANAدر ﺳﺎل  ،۴۹۹۱روش ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن ﺣﻮادث و اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮش ﺑﻮدن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﻪ درﻣﺎﻧﯽ،
ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ
ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی دارﻧﺪ اﻏﻠﺐ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺻﺒﺤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮕﻔﺖ :اﯾﻦ روش ،آن ﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ
ﺑﺤﺮان ﻫﺎ و ﻓﻘﺪان ﻫﺎی دوره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ و
ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪﺑﻮدن ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻓﻘﺪان ﻫﺎ ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﭘﺮﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ
و اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط دارد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد در ﺟﻤﻊ ﮔﺮوﻫﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ

و ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل آﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮور ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ دارای ﻫﺴﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺤﺪودی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺻﺒﺤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻮده اﺣﺴﺎس دروﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺧﻮد را در ﺣﺎل
و ﻫﻮای ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ آن ﻫﺎ ﺷﺪه و در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﺎ
اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﺴﻨﺎ ﻣﻨﺒﻊ:

دﻧﯿﺎی ﺑﯿﻮﮔﯽ :دﻧﯿﺎی ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ
Photo: soupstock/Bigstock.com
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ،ﯾﮏ اﺳﻢ اﺳﺖ و ﯾﮏ رﺳﻢ ،ﻫﺮﺳﺎل دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﺎه ﮐﻮﺗﺎه ،ﮔﺎه ﺑﻠﻨﺪ .اﻣﺴﺎل ﻫﻢ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از  ۵۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن زن ﺑﯿﻮه در ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ داده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﮔﺮهای از ﮐﺎر ﮐﺴﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻫﺰارﺗﻮی ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮔﺎرﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ از زاوﯾﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻮه
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﯿﻪ دوﺳﺘﺪار آن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎل  ۹۹۹۱وﻗﺘﯽ ﻣﺎدرم در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮگ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻒ «:ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮم را ﮐﺠﺎ ﻣﯽرﯾﺰی .ﻓﻘﻂ ﻗﻮل ﺑﺪه آن را
در اﻟﻦ وﯾﻠﻪ ﻧﺮﯾﺰی» .اﻟﻦ وﯾﻠﻪ ﻧﺎم ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرم آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻧﺠﺎ ﻫﻨﻮز ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺎدرم روﺷﻦ ﺑﻮد.
او ﻫﻨﻮز ﭘﺪرم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﺒﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﭘﺪرم ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮده ﺑﻮد و ﻣﺎدرم را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .آن ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺪرم  ۳۷ﺳﺎﻟﻪ و
ﻣﺎدرم  ۱۶ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.اﻣﺎ ﭘﺪرم ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮده ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎدرم از ﭘﺪرم ﭘﯿﺪا ﮐﺮد،
ﺷﮑﻼتﻫﺎی ﻫﺎﻟﻮﯾﻦ در ﮐﺸﻮی ﻣﯿﺰ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش ﺑﻮد .ﻣﺎدرم ﻏﻢ را ﺗﺎب آورد اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺪرم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﺮد ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ.
آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﺑﯿﻮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ از
 ۳۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ۱۱ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن زن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻮﮔﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﻮن
ﺗﻮﻗﻌﺶ را ﻧﺪارﻧﺪ و درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﯽ ﺷﻮارﺗﺰ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۲۱۰۲ﺑﯿﻮه ﺷﺪه .او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ زن را ﺑﺮای
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﻮﮔﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد آﻣﺎده ﮐﻨﺪ «:دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻮﮔﺎن ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﺗﻮ زﻣﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻏﻤﺖ را از ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯽ.
ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺎﮔﻬﺎن در  ۷۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺮد :او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽاش را ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد.
رازی در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد .او ﻣﯽﮔﻒ« :ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽات را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯽ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﭼﯽ ﺑﻪ ﭼﯽ اﺳﺖ».
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،وﻗﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮش ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ اﻓﺘﺎد و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ دم در و ﺳﺮاغ ﺳﻨﺪ ازدواج ان را ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮن ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﺳﻢ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در آن
ﺧﺎﻧﻪ را دارم ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ روز ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺧﻮدت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪاری …ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ و دﻧﯿﺎی ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ.

در ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ زن ،او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ را ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺛﺮات ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﮕﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا دﻓﻦ ﺷﻮد؟ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮﺣﯿﻢ؟
ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎمآور ﺗﺪﻓﯿﻦ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪم
ﺑﻠﯿﻨﺪا ﭘﺎﭼﮑﻮ ،ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﯿﻮه ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺮدد .اﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ
زﻧﺪﮔﯽاش ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻮد ،اﺻﻼ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻠﯿﻨﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﻣﺮا ﺑﯽﭘﻮل و آس و ﭘﺎس
رﻫﺎ ﮐﺮد .ﻣﻦ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ آدم ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﺎ او درﺑﺎره ﻣﺮگ ﺣﺮف زد.
ﺑﻠﯿﻨﺪا ﺳﺎل  ۸۹۹۱ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ را دﯾﺪ .آن ﻣﻮﻗﻊ در ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻠﯿﻨﺪا دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن
ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ راﺑﻄﻪ از راه دور ،ﭘﺎوﻟﻮ از ﻫﻠﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺠﺮت ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ ﺑﻠﯿﻨﺪا رﻓﺖ و آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  ۹۹۹۱ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪا آﻧﻬﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻠﯿﻨﺪا ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺧﻮﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ رخ داد .ﭘﺴﺮ ﺑﻠﯿﻨﺪا ﮐﻪ در آرﯾﺰوﻧﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد دﭼﺎر ام اس ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ از ﭘﺴﺮش ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ راﺑﻄﻪ از راه دور ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺳﺎل  ۲۱۰۲از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در آﻣﺴﺘﺮدام ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ،دﮐﺘﺮﻫﺎ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺰرﮔﯽ در ﺷﮑﻤﺶ
ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .او ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮواز ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ او ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ و درﻣﺎنﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺪ .ﺑﻠﯿﻨﺪا و ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﺟﺎﯾﯽ در ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ
ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ رﯾﻪﻫﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از رﻧﺞ ﻓﺮاوان ،در ﺳﺎل  ۵۱۰۲از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪم .در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدم .در ﮐﺸﻮرم ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻣﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﯿﻤﻪام را دوﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪم .اﯾﻨﺠﺎ را دوﺳﺖ دارم اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻃﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﭘﻮﻟﻢ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ .ﭼﻮن
ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾﻫﺎ و … را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .او ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮﮔﺶ روﺑﻪ رو ﺷﻮد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺮگ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ
آدمﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽاش از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮاﻧﭽﺴﮑﻮ ﮔﯿﮕﻮب ،زن ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮای ﻣﺘﺨﺼﺺ وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮﺳﺘﻮن ﺑﯿﻮه ﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻣﺎده ﺑﻮد .ﻫﻤﺴﺮش ﯾﮏ
زن وﮐﯿﻞ ﺟﻮان و ﭘﻮﻟﺪار ﺑﻪ ﻧﺎم دب ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻧﭽﺴﮑﻮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن دارد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﻮد ،دب ﺑﻪ
ﻓﺮاﻧﭽﺴﮑﻮ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻮد ﮐﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺤﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪدار ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ دب رﻓﺖ دﮐﺘﺮ و از درد ﭘﺸﺖ ﻧﺎﻟﯿﺪ ،ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻓﺮاﻧﭽﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﯾﺎد دارد ﮐﻪ دب ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ درﻣﺎن را ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻮﮐﺴﯿﻔﻦ ﺧﻮب ﺟﻮاب داد.
در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل ،ﺳﺮﻃﺎﻧﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ اﻣﺎ درﻣﺎن ﻧﺸﺪ .دب ﺑﺎ واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ ﻋﺰﯾﺮاﻧﺶ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺧﻮدش آﻣﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ
را ﺣﻞ ﮐﺮد ،ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎﻟﯽ را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن داد و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﭽﺴﮑﻮ را واداﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﺪ.
دب از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد :در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﻓﺮاﻧﭽﺴﮑﻮ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن ،ﻓﺮاﻧﭽﺴﮑﻮ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .او ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮد ﭼﻮن در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮد.
اﺣﺴﺎس ﺗﺒﻌﯿﺪﺷﺪﮔﯽ
ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻮه ﺷﺪن اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮاﻧﺴﯽ ﺑﻮﻧﻮﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،رواﯾﺘﯽ از دوﺳﺘﺶ ﭘﮕﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻧﻔﻮد در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﯾﮏ روز ﺑﯿﺪار ﺷﺪ
و ﻫﻤﺴﺮش را ﮐﻨﺎر ﺧﻮدش ﻣﺮده ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﺎﮐﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﻮﮔﺎن ﺷﺪ .از دﻧﯿﺎی اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
دوﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻨﯿﻠﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻮه ﺷﺪن ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎرت ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از ﺟﺪاﯾﯽ «:ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻮه دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ
وارد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺷﻮی .ﺑﻘﯿﻪ ﺣﺮﻓﺖ را ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮادهات دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺑﻖ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ
راﻫﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯽ .ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﺷﻮﻫﺮت ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺮدی ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮی ،ﻓﺤﺸﺶ
ﺑﺪﻫﯽ ،ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﭘﺮت ﮐﻨﯽ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ او ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از دﺳﺘﺶ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮی».

اداﻣﻪ دادن زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و از اﻧﮓ ﺑﯿﻮه ﺑﻮدن ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻦ ﺑﻪ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
«اﯾﻦ ﺟﻮر ﻣﺮدﻫﺎ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ دارﻧﺪ ،ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ داری آزار ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺘﺖ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ،ﺑﻪ زن اﺣﺴﺎس دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ ﻏﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ».
ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻠﯿﻨﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی وارد راﺑﻄﻪ ﺷﻮم.
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،ﻣﻦ ﮐﺎرم را ﮐﺮدهام .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﭘﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺷﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻢ».
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۰۰۸ﻫﺰار زن ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﯿﻮﮔﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎی دوﺳﺘﺎن و
ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎی از ﺧﻮد راﺿﯽ آﻧﻬﺎ را آزار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿﻮهﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖﺷﺎن ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ
در اﻧﺰوا ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﻓﺮاﻧﭽﺴﮑﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ زﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از از دﺳﺖ دادن ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق واﻗﻌﺎ
اﻓﺘﺎد ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮای آن ﻟﺤﻈﻪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ «:داﺷﺘﻦ اراده و اﻧﮕﯿﺰه زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت آﯾﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻫﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ».
ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ«:ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎره ﻣﺮگ ﻫﺪﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻫﻤﺴﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن دﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﺪ .آدمﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺑﺪﻫﻨﺪ».
روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه
ﮔﺎردﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﻧﯿﺎی ﺑﯿﻮﮔﯽ :دﻧﯿﺎی ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺳﻮﺗﻔﺎﻫﻢ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ 23ژوﺋﻦ« روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
 .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪد ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎص زﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺑﺨﺼﻮص درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﯿﻮه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه و ارﺗﻘﺎ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ از ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ در ﭼﻨﯿﻦ روزی دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .روزی ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮔﺮوه از زﻧﺎن در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻮهﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺗﻌﺮﯾﻒ و از دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ در ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﮔﺎردﯾﻦ

