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مرد های که زنده شد!

گروه حوادث /مرد مســـن روی تخت کنار دیوار دراز کشیده بود .خانوادهاش
دهان و پاهایش را با دســـتمالی بسته بودند و از ما گواهی فوت میخواستند
اما...
تابستان  94به مأموریتی در یکی از محلههای قدیمی تبریز اعزام شدیم.
شـــاید بهدلیل حســـی که بعد از آن مأموریت داشتم ،لحظه به لحظه آن در
ذهنم مانده است.
موضوع مأموریت؛ کاهش هشـــیاری بیماری مســـن در یکی از کوچههای
پر رفت و آمد و قدیمی شـــهر بود .با توجه بـــه فوریت عملیات؛ بالفاصله با
همکارم عباس جعفربگلو از پایگاه  209به محل رفتیم .همانطور که انتظار
داشتیم کوچه خیلی شلوغ بود .اما به محض ورود آمبوالنس به کوچه ،چند
مرد هراســـان به ســـمت ما دویدند .من سریع پیاده شـــدم .وقتی برای پیدا
کردن جای پارک مناســـب نبود .تصمیم گرفتیم آمبوالنس را وســـط کوچه
بگذاریم که با وجود اصرار ما و بســـتگان بیمار ،همســـایهها مخالفت کردند
و همکارم به ناچار خودروی امداد را از کوچه بیرون برد.من همراه با ســـاک
دســـتیام دوان دوان به سمت ســـاختمان رفتم .وارد که شـــدیم چند پله و
حیاط خلوت و دوباره چند پله دیگر تا اتاق بیمار راه بود .تمام مســـیرهم پر
بود از زنان و مردانی که بر سر و صورتشان میزدند و گریه میکردند.
به ســـرعت وارد اتاق شدم .مردی حدود  75ســـاله روی تختی کنار دیوار
درازکش بود .زنان و مردان زیادی هم دورش جمع شده و در حال سوگواری
بودنـــد .دهان و پـــای پیرمرد را بســـته و تختش را به ســـمت قبله چرخانده
بودند .مردی که کنارم بود گفت« :لطفاً گواهی فوتش را صادر کنید تا بتوانیم
کارهای کفن و دفنش را زودتـــر انجام دهیم .نمیخواهیم جنازهاش خیلی
روی زمین بماند .و»...وقتی داشتم توضیح میدادم که ما نمیتوانیم گواهی
فوت صادر کنیم و حتماً پزشـــک بــــــاید این کار را انجام دهد ،تازه فهمیدم
هیچ کس قبل از آمدن ما ،پیرمرد را معاینه نکرده و اطرافیانش با قطع شدن
عالئم ظاهری حیاتی ،دنبال گواهی فوت هستند .به همین خاطر سریع کنار
تخت نشســـتم و به بررسی نبض و ضربان قلب بیمار پرداختم .امادر کمال
تعجب فهمیدم بیمار نبض گردنی دارد .در میان اعتراض اطرافیان ،دهان
پیرمرد را بازکردم و درباره سوابق بیماریاش پرسیدم .براساس آنچه نزدیکان
پیرمردمیگفتنداوسابقهقندخونداشت.حدسمدرستبود.سریعرگگرفتم
و قند خون پیرمرد را اندازهگیری کردم .بیست و دو!!!!!
باید هر طور بود نجاتش میدادم .از ویال گلوکز  50درصد 50 ،ســـی سی
گلوکز به بیمار تزریق کردم و خوشـــبختانه پیرمرد بعد از تزریق ،چند نفس
عمیق کشـــید و به هوش آمد.جالب اینکه در تمام مدت این عملیات احیا،
اطرافیان بیمار مدام اعتراض میکردند که چرا مزاحم میت میشوم .وقتی
پیرمرد به هوش آمد و چشـــمانش را باز کرد ،برخی میخندیدند و برخی از
خوشحالی گریه میکردند؛ در همه این مدت هم همکارم به خاطر اعتراض
همسایگان در حال پیدا کردن جای پارک بود!!!!
بهتر بود بیمار را به بیمارستان منتقل کنیم .منتظر شدم همکارم عباس
هم برســـد .وقتی او دوان دوان وارد شد با مشاهده گریهها و خندهها حسابی
جا خورد .از حالتش خندهام گرفته بود که گفتم« :تعجب نکن .این گریهها و
خندهها داستان دارد .سر فرصت برایت میگویم»...
بعد هم بیمار را به بیمارستان انتقال دادیم .و...

ديگـــر پير شـــده بود ،مثل اســـبش «خاتون» پـــا به پاي هم پير شـــده
بودند .عمـــري دراز در ميدانهاي اســـبدواني تركمـــن صحرا تاخته
بودند اما اســـب و ســـوار از آن همه مســـابقه و تاختنهاي دور ميدان
و غريو و فرياد تحســـين تماشـــاگران چه نصيبشان شـــده بود؟ جز
مدالهاي برنجي كه وقتي نگاهشـــان ميكرد برق غرور در چشمهاي
تـــار و آب افتـــادهاش ميدرخشـــيد و صداي خفه ســـم اســـبهاي
مسابقه و شيهه اســـب پيرش خاتون در خاطرش جان ميگرفت...

خـــاتو

داستان وارهاي از يك خاطره

اجـــاق داشـــت دود ميكـــرد و نســـيم
خنك شـــب از ميـــان بوتههاي وحشـــي بيابان
ميگذشت.
پيرمرد به فردا ميانديشيد .به روز مسابقه
بزرگمـــردان تركمن .بايد در جمع اســـبها و
ســـواران و در ميان هياهوي تماشـــاگران ســـوار
بـــر خاتـــون دور ميـــدان بتـــازد .ســـر برگرداند
و بـــه خاتـــون خيـــره مانـــد .اســـب در تاريكي
بيابان گردن خمانده بـــود و بوتهها را به نيش
ميكشـــيد و گاه با تك سرفههايي سينهاش به
خس خس ميافتاد.
پيرمـــرد بـــا نگرانـــي بلند شـــد ،دســـتي به
گردن خاتـــون انداخت ،صورتـــش را به ناز به
پوزه مرطوبش كشـــيد و در چشمهاي غمگين
حيوان خيره شد.
خاتـــون دردت بـــه جونم ،فردا مســـابقهداريم زن!
انگشـــتان كبر ه بســـتهاش را توي پريشـــاني
يال حيوان فرو برد در روشـــني مهتاب دو لك
سفيدي را ميديد كه روي مردمك چشمهاي
اسبش افتاده بود و روز به روز بزرگتر ميشد.
خاتون جان فردا بايد تو ميدان پرواز كنيو هر چه ســـوار و اسب هست در خاك پاهايت
گم بشن .ميفهمي خاتون؟
روي علفهاي خيس از شـــبنم نشست و از
بلنديها چشـــم به ميدان خلوت مســـابقه در
پايين تپهها انداخت .دلشـــوره داشت .يادش
آمد كـــه بايد قطـــره دوايـــي را كه دامپزشـــك
تجويـــز كـــرده در چشـــمهاي خاتـــون بچكاند.
دامپزشك براي چشـــمهاي كم سوي خودش

هم قطره نوشـــته بود و هر دو قطـــره چكان را
توي خورجين كهنهاش گذاشته بود.
بـــراي خريـــد آنهـــا بـــه جـــاي پول يكـــي از
مدالهـــاي برنجـــي را از روي ســـينه فرنچاش
كنده و روي پيشـــخوان دواخانهچي گذاشـــته و
گفته بود:
اين باشد گرو پيش شـــما ،بعد از مسابقهپولش را ميارم و مدالم را ميبرم.
و دواخانـــه چي بـــا لبهاي آويـــزان ،مدال
برنجي را توي كشـــوي ميـــزش انداخته و گفته
بود عيبي ندارد.
آخرين قطره را كه در چشم اسبش چكاند،
تك ســـبيل آويختهاش را به دندان كشيد و به
فكر ماند .ياد حرف دامپزشـــك افتاد كه گفته
بود:
اگر چشـــمهاي حيوان را عمـــل نكني كورميشه زبان بسته ،مثل چشمهاي خودت پدر.
چشمهاي هر دوي شما آب مرواريد آورده.
پيرمرد با انگشـــتان كبره بسته كاكل اسب را ناز
كرد و به نجوا گفت:
غصهنخـــور خاتـــون .جايـــزه را كـــه ببريمخرج عمل چشمهاي من و تو ميكنم.
دســـت توي جيب گل و گشاد فرنچاشبرد
و اسكناسهايي را لمس كرد.
كمـــي هـــم پسانـــداز داريم .دلـــت قرص
خاتون.
پيرمرد اين پول را با يك هفته كار در شهر و
روستا پسانداز كرده بود .روزهايي كه خودش
را به گاري بســـته بود و باركشـــي كرده بود ولي
دلش نيامده بود از خاتون باركشـــي كند .هنوز

ایران

ویرانی زندگی خانوادگی
در آرایشــــــــــگاه
گـــروه حوادث -شـــوهرم از وقتـــی مرا در رســـتوران با
مردان غریبه دیده اســـت ،تصمیم گرفته طالقم بدهد
اما من زندگیام را دوست دارم و پشیمانم...
زن جوان ظاهر آراســـته و صورت زیبایی داشـــت.
نگاهش هنوز هم پشت پلکهای پف کرده و الیههای
اشـــک ،جذابیتـــش را از دســـت نـــداده بـــود .بغض
ســـنگینی در گلویش بود و بریـــده بریده حرف میزد.
لیوانی آب برای خودش ریخت و نفس عمیقی کشید
و گفت« :همه چیز از  6ماه پیش شروع شد .از بیکاری

خسته شـــده بودم .هر روز از صبح تا شب که امیر سر
کار میرفت تنها بودم و حســـابی حوصلهام سر رفته
بود .از طرفی امیر بـــرای تأمین هزینهها خیلی تحت
فشـــار بود و میخواســـتم هر طور شـــده کمکش کنم.
وقتـــی موضـــوع را بـــا او درمیان گذاشـــتم گفت« :اگر
واقعاً دوســـتداری کار کنی من حرفی نـــدارم اما به
خودت فشار نیاور»...
بـــا شـــنیدن این حـــرف خیلـــی خوشـــحال بودم.
مدتها بـــود به این موضـــوع فکر میکـــردم و وقتی

پرونده

رضایـــت امیر را گرفتم به خاطر عالقه و اســـتعدادی
کـــه در آرایشـــگری داشـــتم در دورهای آموزشـــی
ثبتنـــام کردم .همزمـــان هم در آرایشـــگاهها دنبال
کار میگشـــتم .در همین رفـــت و آمدها با زنی به نام
سوسن آشنا شدم.
او صاحـــب یـــک آرایشـــگاه زنانـــه بـــود کـــه وقتی
دورهام تمام شـــد قبول کرد وردســـتش شـــوم .آنقدر
انـــرژی گرفته بودم که هر شـــب وقتی امیر میرســـید
تا ســـاعتها فقـــط من حرف مـــیزدم و او با صبوری

گردههاي ناســـورش از گزش تسمههاي گاري
درد سوزاني داشت.
***
روز مســـابقه دور تـــا دور ميـــدان مســـابقه
جمعيـــت مـــوج مـــي زد .تماشـــاگراني از هـــر
طرف ســـرك ميكشيدند تا پيرمرد و خاتونش
را ببيننـــد .مـــردي از ميـــان جمعيـــت او را به
همراهانش نشـــان داد و گفت :آه ...عمو مراد
برگشت .اون پيرمرد را ميبينيد! چند سالي تو
ميدان مســـابقات پيداش نبود اما اون سالها
هميشه با اسبش خاتون تك تاز ميدان بودن.
هيچ اسب و سواري به گردشون نميرسيدن.
آه پس خاتون همون اســـب كهر -آره .اماحاال ديگه هر دو تاشـــون پير شـــدن شايد كسي
روي اسبش شرطبندي نكنه.
***
از هـــر طـــرف تماشـــاگران با نـــگاه و لبخند
ترحمآميزي پيرمرد كوتاه قامتي را نشـــان هم
ميدادنـــد كه در رديف ســـواران ،بـــا چهرهاي
استخواني و ريش انبوه خاكستري روي اسبش
خاتون كمـــر خم كرده بود و بـــا هيجان انتظار
آغـــاز مســـابقه را ميكشـــيد .صـــداي شـــليك
گلولـــهاي در فضـــاي ميدان پيچيد و اســـبها
در هياهوي تماشـــاگران از جا خيز برداشـــتند.
خاك نرم ميدان را به هـــوا تاراندند و طوفاني
از غبار فضا را تيره كرد .ســـاق پاهاي اســـبها
بـــا ضرباهنـــگ تندي رقـــص جنونآميـــزي را
آغاز كردند و انگار نيزار خشـــكيدهاي در هجوم
طوفان موج انداخت.
تاختـــن بود .صداي خفه ســـم اســـبها بر

حرفهایـــم را گوش مـــیداد و به نظر میرســـید از
شرایط راضی است.
سوسن مهربان بود و من پس از چند هفته آنقدر
با او صمیمی شـــدم که دیگر کوچکترین مشـــکالتم
را هـــم با او در میان میگذاشـــتم و کم کم او از همه
مسائل شخصی و خانوادگیام باخبر شد.
سوسن چند ســـال قبل از شوهرش جدا شده بود
اما مردان زیادی اطرافـــش بودند و به قول خودش
بعـــد از جدایی با آنها خـــوش میگذراند .چند باری
دوســـتانش را جلـــوی آرایشـــگاه دیـــده بـــودم .آنها
خیلـــی گرم و صمیمی بودند و طوری با من برخورد
میکردنـــد که انـــگار سالهاســـت مرا میشناســـند.
اوایل به این مسائل توجهی نداشتم البته از تعریف
و تمجیدهایشان خوشـــم میآمد اما به روی خودم
نمـــیآوردم .تا اینکه یک روز سوســـن پیشـــنهاد کرد
با دومرد که ازدوســـتانش بودند بیـــرون برویم .او به
من گفت« :بچهها چند باری تو را دیدهاند و گفتهاند
امروز تو را هم با خودم بیارم .زیاد طول نمیکشـــه.
البتـــه اصراری نـــدارم اما »...لحنش طـــوری بود که
احســـاس کردم اگر «نه» بگویـــم او ذهنیتش درباره
من عوض میشود و فکر میکند اُمل و ترسو هستم
و به خودم اعتماد ندارم .اما ای کاش پایم شکســـته
بود و آن روز نرفته بودم....
اوایل همیشـــه بـــا سوســـن در جمع دوســـتانش
حاضر میشـــدم اما کم کم آنها شمارهام را گرفتند
و دیگـــر حتی بـــه او نمیگفتم و خودم بـــا آنها کافی
شاپ ،رســـتوران و ...میرفتم و بدون فکر به عاقبت
کارم ،خوش میگذراندم.
یکی دو باری خواستم با امیردرباره آنها صحبت
کنم اما ترســـیدم او عصبانی شـــود و نگذارد سر کار
بروم .شرایط طوری شده بود که دیگر از ترس اینکه
حرفی از دهانم بپرد شـــبها کمتر حرف میزدم و
مدام پای تلفن بودم.
امیـــر مشـــکوک شـــده بـــود اما بـــاز هـــم چیزی
نمیگفـــت .کـــم کم به رفـــت و آمدها عـــادت کرده
و کافی شـــاپها و رســـتورانهای ســـطح باالی شهر
پاتوقم شده بود.
هرگز فکـــر نمیکـــردم امیر متوجه چیزی شـــده
باشـــد .امـــا او بـــدون اینکه بدانـــم همـــه رفتارهایم
را زیرنظـــر داشـــت .زن جـــوان وقتی به اینجا رســـید
ســـکوت کرد .انگار آنچه میخواســـت بگوید برایش
خیلی دردناک بود .گریه امانش نمیداد.
دقایقی فقط صدای هـــق هق گریه اش میآمد.
کمی آرامتر که شـــد ادامـــه داد« :هنوز نمیتوانم در

خاك ،غريو پرهيجان آدمهـــا و كپلها و گرده
اســـبها كه خيس عرق ميشد ،هقهق سينه
ســـواران بود و رقص ســـاق پاهاي اســـبها كه
مثل چوبهاي بلندي با ضربان تندي انگار بر
پوســـت قهوهاي طبل زمين فرو كوفته ميشد
و فريادهـــاي تبآلود تماشـــاگران هر دم اوج
ميگرفت .عمو مراد در هنگامه نعره ســـواران
و صداي خفه سم اسبها تنها به خط پايان و
جراحي چشمهاي خاتونش ميانديشيد.
خاتـــون دردت به جانم خيز بـــردار ،پروازكن .غيرت داشته باش يك دور ديگر مانده.
ســـواري حاال شانه به شانه خدا مراد رسيده
بود و اســـب كهرش سينه به سينه و يال به يال
خاتون ميتاخت.
عمـــو مـــراد نعـــرهاي كشـــيد:هاي خاتـــون
مراقـــب بـــاش .حيـــوان بـــا لـــرزش پرههـــاي
بينـــياش بوي مرگ را حس كـــرد و به هراس
افتـــاد .عمـــو مراد از تـــرس پنجه هايـــش را بر
مهمیزها فشـــرد كه انگار ميخواســـت از روي
زمين پرواز كند ،اسب حريف باز خيز برداشته
بود و ســـينه به ســـينه خاتـــون ميتاخـــت .به
چنـــد قدمي خـــط پايان رســـيده بودنـــد .عمو
مراد خطر مرگ را بو میكشـــيد و پنجه پوتين
كهنهاش داشـــت بـــه نردههاي حفـــاظ ميدان
ميخـــورد و گاه كفلهـــاي خيس دو اســـب به
هم ميساييد .خاتون به تنگنا که افتاد در فشار
شكم برآمده اسب حريف با چشمهاي دريده
از وحشـــت به تقال افتاد تـــا از تنگناي مرگباري
كه گرفتارش شـــده بود نجات پيـــدا كند .عرق
بر چشـــمهاي كم ســـويش ميپاشـــيد و همه

چشـــمان امیر نگاه کنـــم ...فکر میکـــردم او از همه
چیـــز بیخبر اســـت اما ....یـــک روز در یکـــی از کافی
شـــاپها با دوســـتان سوســـن قرار داشـــتم .آنقدر با
آنها صمیمی شـــده بودم که صدای قهقهههایم در
فضای کافی شـــاپ میپیچید .ســـاعاتی آنجا بودیم
اما خیلی دیر شـــده بود و باید به خانه برمیگشـــتم.
در حال خنده و شوخی از کافی شاپ بیرون آمدیم و
نزدیک خودروی مدل باالی دوست سوسن شدیم.
اصالً حواســـم به دور و برم نبود اما تا خواستم سوار
شوم کسی دستم را محکم گرفت و مرا عقب کشید.
خشکم زده بود .امیر آنجا چه کار میکرد؟! دوستان
سوســـن وقتی فهمیدند او شوهرم است سریع سوار
ماشین شدند و با سرعت از آنجا دور شدند.
من مانـــده بودم و امیـــر ....نگاهش ســـرد و پر از
خشـــم بود .داغی ســـیلی محکمی که به صورتم زد
را هنـــوز حس میکنم .صدایش از خشـــم میلرزید
و بـــا فریـــاد فروخـــوردهای گفـــت« :ایـــن طـــوری
میخواســـتی کمک خرج زندگی باشی .تو از اعتماد
من سوءاستفاده کردی .از صبح دنبالت بودم .هنوز
نمیتوانم بـــاور کنم که زن من با مـــردان غریبه»...
و بعـــد رویـــش را از من برگردانـــد و گفت« :طالقت
میدهم تا به خوشگذرانیهایت برسی»...
آنقدر شـــرمنده بودم که نمیتوانســـتم حرفی
بزنـــم .انگار آن ســـیلی مـــرا به خـــودم آورده بود.
پشـــیمان شـــده بـــودم امـــا نمیدانســـتم چطـــور
اشـــتباهم را جبران کنم .از آن روز شوم ،امیر دیگر
کلمـــهای حـــرف نزد .مـــن هم جـــرأت حرف زدن
نداشـــتم .هرگز فکر نمیکردم امیـــر تهدیدش به
طالق را عملی کند امـــا دیروز احضاریه دادگاه به
دســـتم رسید.از وقتی احضاریه را گرفتم به هر دری
زدم و از هر راهی که میتوانســـتم ســـعی کردم او را
از طالق منصرف کنم اما نشـــد .حاال فهمیدم چقدر
خوشـــبخت بودم که امیر با آن ســـیلی و رفتار خشن
مرا پیش از اینکه به فســـاد و رابطههای غیراخالقی
بیفتم نجاتم داد.
من زندگی و همســـرم را بیشتر از گذشته دوست
دارم .کمکم کنید زندگیام از هم نپاشد .از کارهایم
پشیمانم .امیر را راضی کنید تا با من بماند»...
جلسه مشاوره
در این پرونده زن جوان پیش از هر کاری به قطع
ارتباط با صاحب آرایشـــگاه توصیه شد و همسرش
نیز با دعوتنامهای رســـمی برای مشاوره حضوری به
مرکز مشـــاوره پلیـــس اصفهان دعوت شـــد .این زن
تحـــت آموزشهـــای ارتباطی قرار گرفـــت و متوجه

چيـــز را تار و كدر ميديد خدا مراد تازيانهاي بر
ُگـــردهاش فرو آورد و حيوان كـــه در آن تنگناي
مرگبار به تقال افتاده بود با فشـــار سنگين سينه
و كفل اســـب حريف ،در چند قدمي خط پايان
به ناگاه ســـم پاي راســـتش به نردههاي چوبي
حصـــار گرفـــت و با عمـــو مراد سينهكشـــان در
خاك غلتيد تماشـــاگران فرياد زنان ميديدند
پيكر در هم شكســـته پيرمرد در پاي خط پايان
بر زميـــن غلتيـــد و در خاك و خون به رعشـــه
مرگ افتاده اســـت.خاتون كه به پهلو بر خاك
افتاده بود با پاي شكســـته تكاني خورد و با يك
خيز از جا جســـت .آنگاه لنـــگ لنگان كنار پيكر
خاكآلود و نيمه جان ســـوارش سر خم كرد و
انگار منتظر ماند تا او بر پشتش بنشيند و چند
لحظه بعد با پوزه مرطوبش تن سرد پيرمرد را
بو كشيد و آنگاه سر بلند كرد و شيهه غمناكش
در فضاي ميدان پيچيد.
در ميـــان همهمهها ،صـــداي غرولند چند
تماشاگر بلند شد:
بخشكي شانس.نگفتم سر اسب اين پيرمرد شرط نبند.***
تنگ غـــروب مرداني ،تابـــوت پيرمرد را بر
دوش گرفتـــه بودنـــد و ميدان مســـابقه را دور
ميزدند.
ســـه مدال برنجـــي روي شـــمد تابـــوت در
پرتو پژمرده خــــــورشيد ميدرخشيدند.خاتون
با یال های پریشـــان بر پاي تپهاي در حاشـــيه
ميدان ایســـتاده بود و شیهه کشان در معبر باد
بومی سوارش را می جست.

شد که برای رفع مشکالت باید از متخصصان کمک
بگیـــرد نه افرادی که به هر دلیلی با او رابطه نزدیک
دارند.
ضرورت پایبندی به اصول اخالقی
کارشـــناس مرکز مشـــاوره «آرامش» در این باره
گفت« :زندگی خانوادگی معمای بســـیار پیچیدهای
اســـت؛ معمایـــی کـــه تناقضهـــای درونـــی ،آن را
پیچیدهتر و دشـــوارتر میکنـــد ،خانواده از یک طرف
بـــرای اعضای خـــود بهعنوان نهـــادی محدودکننده
عمـــل کـــرده و از طـــرف دیگـــر مایه تهذیـــب نفس
میشـــود و زمینه پایبندی اعضـــای خود را به اصول
اخالقی فراهم میآورد.
اصـــول پایـــداری و اســـتحکام خانواده براســـاس
اقـــدام متقابل ،تفاهـــم و درک صحیح زن ،شـــوهر
و فرزنـــدان نســـبت به یکدیگر اســـت که اگـــر به این
مهم توجه نشـــود ،افراد خانواده در برابر کوچکترین
مشـــکالت مقاومـــت نکـــرده و باعث ایجـــاد تنش و
تقابل درمحیط خانواده میشوند که این خود منجر
به ازهم پاشیدن بنیان گرم و صمیمی خانواده شده
و پیامد و اثرات جبرانناپذیری به دنبال دارد.
اعتماد بی جا به دیگران ممنوع
این کارشناس ادامه داد« :ورود زنان به دنیای
کار بـــرای تأمین نیازهای مالی و داشـــتن شـــغل،
یکـــی از دالیل مهـــم بـــرای پیچیدگی و گســـترش
روابط اجتماعی زنان اســـت .اما در بیشـــتر مواقع
ورود به دنیای بیرون نیاز به مهارت ارتباطی قوی
دارد زیرا شـــناخت به مرور زمان شـــکل میگیرد و
اگـــر ایـــن اتفـــاق بموقع و درســـت نیفتـــد ،ممکن
اســـت افراد دچار آســـیب شـــوند .اغلـــب اوقات،
اعتماد کردنهای بدون بررســـی کافی ،مسأله ساز
شـــده و ماننـــد آنچه در ایـــن پرونده اتفـــاق افتاد،
منجر به سقوط افراد میشود.
لزوم شناخت زوجین از نیازهای یکدیگر
به طـــور معمول زنـــان برای رســـیدن به آرامش
مشکالتشـــان را با دیگران در میـــان میگذارند .آنان
نیز ســـعی میکنند براساس تجاربشان به راهنمایی
ومســـأله گشـــایی بپردازند امـــا اگر طـــرف گفتوگو
فردی باشد که سالمت اخالق روانی و رفتاری ندارد،
بـــا هدایت غلط ،مشـــکالت را بغرنجتر خواهد کرد.
توگو ،صداقت و
اولویت نیازهای زنـــان محبت ،گف 
بیآالیشـــی ،حمایت مالی و تعهد خانوادگی اســـت
که وقتی این نیازها در خانواده برطرف نشـــود زن در
بیشتر مواقع به افراد دیگر پناه میبرد که در بسیاری
موارد مشکالت فراوانی ایجاد میشود.

