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خط ایست

اشتباه بزرگ

نوجوان بودم كه به طور اتفاقی متوجه شدم هر
روز یك پسر غریبه از مدرسه تا منزل پشتسرم
راه مــیرود .كمكم به حضورش عــادت كردم.
دوست داشتم با او آشنا شوم ،آن قدر صبر كردم
تا سرانجام پا پیش گذاشت و سر حرف را باز كرد و
گفت :دلم میخواهد شما را به خانوادهام معرفی
كنم تا برای خواستگاری بیایند ،فقط به كمی
وقت نیاز دارم تا سروسامانی به زندگیام بدهم.
حرفهایش به دلم نشست .دوست داشتم او را
در كنار خودم داشته باشم .به او كه نامش علی
بــود قــول دادم منتظر بمانم و از همین جا یك
رابطه تقریبا دوستانه بین من و او آغاز شد.رابطه
دوستانه من و علی چهار سال طول كشید .در
این مدت خواستگاران زیادی داشتم و علی باید
پا پیش می گذاشت! اما او بهانه آورد که خانواده
اش راضی نیستند و بدون حمایت آن ها تنها می
مانیم .خسته شده بودم و احساس كردم علی
دروغ میگوید .فكر كردم مرا بازی داده است.
به همین دلیل به نخستین خواستگاری كه به
خانهمان آمــد ،جــواب مثبت دادم .فكر كردم
اینطوری از علی انتقام میگیرم .با بهرام ازدواج
كردم ولی هنوز چند ماه نگذشته بود كه باز برای
رسیدن به علی از بهرام طالق گرفتم .باید علی
را پیدا میكردم و از طریق یکی از دوستانش او
را پیدا کردم .علی پس از شنیدن خبر ازدواج من
ناامیدانه با دختری ازدواج کرده بود و زندگی
مشترك آن ها هیچ پشتوانه عاطفی و احساسی
نداشت .بعد از صحبتهای آن روز و روزهــای
بعد ،من و علی به این نتیجه رسیدیم كه او باید
زن بی گناهش را طالق بدهد .سپس من به عقد
موقت علی درآمدم و او هم به دنبال طالق دادن
همسرش رفت اما او حامله بود و علی طالقش
نداد .تصور بودن علی با یك بچه دیوانهام میكرد.
چیزی نمانده بود كه به آرامش برسم اما یك باره با
آمدن یك بچه همه چیز خراب شد و حسادت در
درونم شعله میكشید.
شاید بهتر بود او را رها میكردم .در این میان فقط
احمد و همسرش سنگ صبورم بودند .حرفهایم
را میشنیدند و دل ــداریام مـیدادنــد .احمد،
علی را و همسرش مرا مقصر میدانست .احمد
میگفت :علی مرد الیقی نیست .همیشه در
تردیدودودلیاست.نمیتواندیكتصمیمقطعی
برای زندگیاش بگیرد .آن از ازدواج سرسری و
بیفكرش،حاالهمیكبچه.ازطرفیتوهممنتظر
كسی هستی كه خودش هم نمیداند چه كار باید
بكند! علی دوست من است اما فرانك خانم شما
هم جای خواهرم هستید .اگر از من میشنوید
دلتان به حال خودتان بسوزد .بعید میدانم
علی بتواند به یك مرد آزاد تبدیل شود .احمد ته
دلم را خالی كرد .حرفهایش درست بود ولی
همسرش جانب علی را گرفت و گفت :فرانك ،اگر
واقعا دوستش داشتی نباید ازدواج میكردی،
باید صبر میكردی تا شرایط برای ازدواج شما
مهیا شود .حاال بهتر است بیشتر از این باعث رنج
و عذابش نشوی .چرا میخواهی او را از همسر
و فرزندش دور كنی؟ تو به این میگویی دوست
داشتن؟ این دشمنی است كه در حق او میكنی.
دست از سرش بردار و دنبال زندگی خودت برو!
صد تا آدم توی این دنیا هستند كه میتوانند
تو را خوشبخت كنند .بهتر اســت ایــن یكی را
فراموش كنی .حرفهای زن احمد مثل خنجر
در قلبم فرو رفت .شاید راست میگفت اما خیلی
ناراحتم كرد .همان روز ،كینه او را به دل گرفتم و
در مقابل ،احمد با مهربانیاش احساس خوبی
به من داد .انگار كه حامی من باشد .فكر كردم
میتوانم به او اعتماد كنم .دوست داشتم مرتب
با او حرف بزنم و شنیدن صدایش آرامم میكرد.

برای این كه دلم را راضی كنم دوباره دست به یك
اقدام عجوالنه زدم و رابطهام را با علی قطع كردم
و به او گفتم حاال كه نمیتوانی تصمیم بگیری
من تصمیم میگیرم .میدانستم كه احمد مرا
به حال خودم نمیگذارد ،میدانستم كه دلش
به حالم میسوزد .به هر حال تنها بودم و خانواده
دلسوزی نداشتم تا در شرایط سخت به دادم
برسند ،بنابراین از احمد خواستم در این شرایط
سخت تنهایم نگذارد .احمد مهربان بود و رفتار او
با همسرش همیشه حسادتم را برمیانگیخت.
میخواستم او همان رفتار مهربان را با من هم
داشته باشد .بنابراین بعد از مدتی ،پنهانی به
عقد او درآمدم .علی و همسرش همچنان درگیر
بچه بودند ،مدتی به همین منوال گذشت تا این
كه همسر احمد فهمید كه خبرهایی شده است.
او مثل همسر علی سر به زیر و بیسروصدا نبود و
با همه توان برای بدنامی من كوشید .پیش تمام
كسانی كه مرا میشناختند بدگوییام را كرد،
خانواده ،دوست ،آشنا ،همكار و ...خالصه از همه
آن چه دربارهام میدانست ،استفاده كرد تا تشت
رسوایی مرا از پشتبام پایین بیندازد .من هم با او
مقابله به مثل كردم و بد او را گفتم ،اما زن احمد
بیدی نبود كه با این بادها بلرزد .كمر همت بست
و وارد میدان شد تا با چنگ و دندان زندگیاش را
حفظ كند .احمد مات و مبهوت و كمی هم ترسان
از اتفاقی كه دوروبــرش میافتاد ،سكوت كرده
بود .كمی احساس گناه و شرمندگی میكردم
و در آخــر حرفی بــرای گفتن نداشتم .در این
میان حرفهایی به گوشم میرسید ،یك بار زن
احمد پیغام داد :فقط خدا میداند تو چه فتنهای
هستی .در سرنوشت تو آمده كه همیشه آواره
باشی ،چون لیاقت عشق و محبت دایمی یك مرد
را نداری .اگر همین طوری ادامه بدهی باید تا آخر
عمر به عقد مردها در بیایی و با پیدا شدن سروكله
همسران شان میدان را خالی كنی .شاید لیاقت
تو همین باشد ،ولی لیاقت من این نیست ،به هر
قیمتی كه باشد زندگیام را پس میگیرم .حاال
میبینی .تهدید آن زن خیلی جدی بود .چون
خیلی طول نكشید كه احمد از میان ما ،همسر
نخست اش را انتخاب و مرا ترك كرد.
هر چه باشد من باعث شــده بــودم میان آن دو
نفر فاصله ایجاد شود .علی و احمد دیگر چشم
دیدن یكدیگر را نداشتند .به خاطر حضور من
دوســتـیشــان خــراب شــده بــود و بعد هــر دو به
زندگیشان چسبیدند .انگار من یك تهدید جدی
برای سالمت زندگی آن ها بودم و چاره بهبودی
آن ها دوری از من بود .علی دیگر نمیخواست
روی مرا ببیند .حتی حاضر نشد با هم حرف بزنیم
و احمد برای حفظ زندگیاش چاره ای نداشت
جز این كه مرا ترك کند.
همه دوستان و آشنایانی كه ماجرا را شنیده
بودند ،مرا برای زندگی مشترك خود یك تهدید
جدی میدیدند .برای آن ها یك بیماری مهلك
بودم كه باید از آن دوری میكردند .حاال دیگر
دوستی نمانده بود تا برایش درددل كنم .دیگر
امیدی ندارم كه بتوانم خوشبختی را احساس
كنم.
كسی كه از تجربیات خود و دیگران به خوبی بهره
نگیرد ،باید خودش را سرزنش كند .همچنین
اگر كسی برای بار دوم راهی را به اشتباه طی
كند ،نباید انتظار رسیدن به سرمنزل مقصود را
داشته باشد .من بعد از شكست در ازدواج نخست
به جای عبرت گرفتن و باز كردن چشم و گوش
خود قدم در راهی گذاشتم كه معلوم بود بیراهه
است .من باید از این شكستها درس می گرفتم
و به جای افسوس و غصه خوردن ،آینده خود را
می ساختم.

پسر جوان که عاشق یک زن مطلقه شده بود ،پای در مسیر
اشتباهی گذاشت و روانه زندان شد.
این پسر عاشق پیشه  ،برای رسیدن به رویــای زندگی با زن
پولدار دست به سرقت های سریالی زد و خیلی زود دستگیر
شد.
▪آشنایی

سال 96پسر جوانی به نام سیامک که با خودروی پراید در حال
مسافرکشی بود ،یک زن را سوار خودرویش کرد.
سیامک  23ساله در همان نگاه اول دلباخته زن  35ساله
شد و پس از گذشت لحظاتی برای آشنا شدن با او سر صحبت
را باز کرد.
زن جوان ابتدا با بی اعتنایی سکوت کرد اما بعد از لحظاتی
سکوتش را شکست و با صدای غم آلودی شروع به صحبت کرد.
همین کافی بود تا سیامک و الناز در همان جلسه نخست با
هم آشنا شوند و در ادامه سیامک وقتی زن جوان را به مقصد
رساند ،شماره تلفن او را گرفت تا در جلسات بعدی بیشتر با
هم آشنا شوند.
▪نخستین قرار

در نخستین قرار مالقات سیامک متوجه شد که الناز مدتی
است از شوهر معتادش طالق گرفته است و در کنار پدر و
مادرش زندگی میکند .
سیامک که از شنیدن این خبر خوشحال شده بود روز به روز
عالقه اش به زن مطلقه بیشتر شد تا این که تصمیم به ازدواج
با او گرفت.
▪سماجت

الناز وقتی در برابر خواستگاری پسر جوان قرار گرفت شوکه
شد و ابتدا جواب منفی به خواسته سیامک داد اما این پسر
جوان تصمیم خودش را گرفته بود .پسر عاشق پیشه با سماجت
خاصی پیشنهاد ازدواج با الناز را مطرح می کرد و این در حالی
بود که سطح طبقاتی الناز با سیامک اختالف زیادی داشت.
الناز در یک خانواده ثروتمند و در شمال تهران زندگی میکرد
اما سیامک تنها سرمایهاش یک خودروی پراید بود که با آن
مسافرکشی میکرد و در جنوب تهران سکونت داشت.
▪شرط بله عروس خانم

الناز در مدت دوستی با سیامک به او عالقهمند شد و چون در
زندگی گذشتهاش مهر و محبتی از سوی شوهر افیونیاش
ندیده بود روز به روز به سیامک بیشتر وابسته میشد اما برای
زندگی و ازدواج نمی توانست با او باشد.
سیامک اصرار به ازدواج داشت و در گام نخست خانوادهاش را
با هزار بهانه و تهدید راضی به ازدواج با یک زن مطلقه و بزرگ تر
از خودش کرد اما الناز راضی به این ازدواج نبود.
الناز که نمی خواست یک بار دیگر در زندگی شکست را تجربه
کند به پسر جوان گفت :شاید بتوانم خانوادهام را در ماجرای
اختالف سنی راضی کنم اما اختالف طبقاتی برای خانوادهام
موضوع مهمی است.
▪قول عجیب

پسر جوان وقتی صحبتهای دختر مورد عالقه اش را شنید
ادعا کرد در کمتر از دو ماه شرایط خود را برای ازدواج بهبود
می بخشد و قصد دارد با یکی از دوستانش در یک مزایده
شریک شود و اگر از این مزایده پیروز بیرون بیاید شرایط مالی
اش خوب میشود.
الناز وقتی حرفهای سیامک را شنید پذیرفت تا دو ماه منتظر
بماند ،شاید پسر مورد عالقهاش تغییری در زندگی خود ایجاد
کند.
▪دزدی های سریالی

اواسط سال 96بود که تیمی از ماموران پلیس تهران در جریان
سرقتهای سریالی دو جــوان موتورسوار در پایتخت قرار
گرفتند و تحقیقات برای دستگیری متهمان آغاز شد.
ماموران در تحقیقات ابتدایی پی بردند که دو پسر جوان سوار
بر موتور در خیابان های شمال تهران دست به گوشی قاپی می
زنند و طعمه های زیادی را هدف سرقتهای خود قرار داده اند.
▪بازداشت دزدان

تجسسهای پلیسی ادامه داشت تا این که ماموران با بررسی
دوربین های محلهای سرقت توانستند راننده موتور را که
سارق سابقهداری است شناسایی کنند.
همین کافی بود تا در گام بعدی ردیابی ها برای دستگیری
مصطفی آغاز شود و با اقدامات فنی و پلیسی پسر جوان وقتی
سوار بر موتور از خانه شان در جنوب تهران بیرون آمد ،دستگیر
شد.

بدبینیخونبارشوهرافیونی

مرد بدبین همسرش را در حمام خانه شان با ضربه های مهلک به قتل
رساند.
▪مرگ دلخراش

رسیدگی به این پرونده از  ۱۷آبان سال  ۹۶به دنبال کشته شدن زن ۳۵
ساله ای به نام رویا در حمام خانه اش در خیابان هالل احمر در دستور کار
مأموران کالنتری ۱۱۵رازی قرار گرفت .پسر ۱۲ساله قربانی وقتی
از مدرسه به خانه بازگشته بود با جسد خونین مادرش در
حمام روبهرو شده و پلیس را مطلع کرده بود.
▪تحقیقات میدانی

خیلیزودماموراندرمحلجنایتکه طبقهچهارم
یک آپارتمان بود حاضر شدند و در صحنه ای تلخ
با جسد خونین زن جوانی روبه رو شدند که پسر
دانــش آمــوز او بــاالی ســرش نشسته و التماس
میکرد مادرش چشم های خود را باز کند! جسد
با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و
همزمان بازپرس جنایی دستور داد تیمی از ماموران
اداره  10پلیس آگاهی تهران رازگشایی کنند و قاتل را
به دام اندازند.
▪فرار شوهر

وقتی پلیس در بررسی های اولیه به اختالف های دنباله دار رویــا و
همسرش فرشاد پی برد ،ردیابی شوهر این زن آغاز شد .
▪اعتراف

شواهد نشان میداد فرشاد همزمان با قتل همسرش به مکان نامعلومی
گریخته است .دو روز از این ماجرا گذشته بود که با تالش پلیس مرد جوان
ردیابی و بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد.
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▪در دادگاه

هفته گذشته ،فرشاد در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به
ریاست قاضی شقاقی و با حضور یک قاضی مستشار پای میز محاکمه
ایستاد  .در ابتدای این جلسه پدر و مادر رویا برای داماد سابق شان حکم
قصاص خواستند .سپس فرشاد در جایگاه ویژه ایستاد و قتل را گردن
گرفت .وی در تشریح جزئیات قتل دلخراش گفت :من جوشکار
بــودم و وضع مالی خوبی داشتم .اما ورشکسته شدم و
اوضاع مالی ام به هم ریخت  .فرشاد افــزود:آن زمان
تراکت پخش میکردم و درآمــد کمی داشتم .به
همین دلیل تحت تاثیر شرایط بد به شیشه پناه
بــردم و معتاد شــدم .بعد از این ماجرا اختالف
های من و رویا زیاد شد .او که دختر عمه ام بود
میگفت دیگر حاضر نیست با من زندگی اش
را ادامه دهد و طالق می خواست .وی ادامه داد
:رویا حتی چند بار از خانه مان قهر کرده و به خانه
خواهرش رفته بود .من تحت تاثیر مصرف شیشه به او
بدبین شده بودم و گمان می کردم با یکی از همکارانش
در ارتباط است .آخرین بار به شدت با هم درگیر شدیم و رویا
به حمام رفت .من که عصبانی شده بودم گلدانی را برداشتم و به داخل
حمام رفتم و با گلدان به سر رویا زدم.وقتی او روی زمین افتاد با چاقو چند
ضربه به او زدم و خانهمان را ترک کردم  .بعد از چند ساعت به فروشگاه رفتم
و یک دست لباس نو خریدم و دو شبانه روز در خیابان ها بی هدف پرسه
می زدم تا این که نوزدهم آبان ماه وقتی در حال عبور از پل  ۹دی در جنوب
تهران بودم دستگیر شدم .وی گفت :من از مرگ همسرم پشیمانم .حاال هم
از پدر و مادر رویا طلب بخشش دارم.

مصطفی ابتدا خود را بی گناه می دانست اما وقتی در برابر
مدارک پلیسی قرار گرفت و با توجه به این که از داخل خانه
شان چند گوشی سرقتی به دست آمده بود به ناچار لب به
سخن باز کرد.
▪افشاگری

مصطفی  30ساله که یکی از سارقان سابقه دار است به
ماموران گفت :مدتی بود که از زندان آزاد شده بودم .یک
روز با یکی از بچه محلهایمان که سیامک نام دارد در قهوه
خانه شــروع به صحبت کردیم .سیامک را از بچگی می
شناسم و در این سال ها همیشه سعی داشت از راه درست
زندگی کند اما هیچ وقت پیشرفتی در زندگی اش نداشت
تا این که آن روز در قهوه خانه ادعا کرد عاشق یک زن جوان
شده است و قصد دارد با او ازدواج کند اما شرایط مالی آن
زن خیلی خوب است و برای رسیدن به او باید کار و سرمایه
خوبی داشته باشد.
وقتی شنیدم سیامک مهلت دارد در مدت دو ماه زندگی اش
را تغییر دهد پیشنهاد دزدی را به او دادم ،ابتدا نپذیرفت اما
بعد از چند روز به سراغم آمد و تاکید کرد تنها در مدت دو ماه
دزدی می کند و بعد از به دست آوردن پول ،دیگر دست به
سرقت نمی زند.
همین کافی بود تا ماموران به سراغ سیامک بروند و در یک
عملیات غافلگیرانه این دزد تازه کار را دستگیر کنند.
او که می دید رازش فاش شده است چاره ای جز اقرار ندید و
انگیزه اش را فقط رسیدن به الناز دانست.
▪گفت وگو با دزد عاشق پیشه

سیامک وقتی در برابر پلیس قرار گرفت و دست بند روی مچ
هایش زده شد ،تنها تصویر الناز در ذهن اش شکل گرفت.
پسر عاشق پیشه ادعا می کند یک عشق کورکورانه او را به
زندان کشیده و اگر شرایط مالی خوبی داشت هیچ وقت دست
به دزدی نمی زد.
▪سابقه داری؟

نه ،هیچ وقت فکر نمی کردم دزدی کنم.
▪چطور؟

خیلی از دوستانم دزدی می کردند و شرایط مالی خوبی
داشتند و حتی به زندان هم می رفتند اما هیچ وقت تصمیم
نگرفتم با آن ها همدست شوم.
▪شغل؟

با هزار بدبختی یک پراید خریدم و با آن مسافرکشی می کردم.
▪چرا دزدی کردی؟

عاشق شدم.

▪عاشق دزدی؟

نه ،عاشق یک زن مطلقه شدم.
▪چه ربطی به سرقت دارد؟

تصمیم داشتم با زن مطلقه ازدواج کنم اما شرایط مالی الناز
خیلی خوب بود .برای رسیدن به رویای زندگی با الناز نیاز به
پول داشتم تا اختالف طبقاتی را کمتر کنم.
▪با دزدی؟

هیچ راه دیگری وجود نداشت که در مدت زمان کوتاه بتوانم
پول خوبی به دست بیاورم.
▪فکر نمی کردی دستگیر شوی؟

به هیچ چیزی فکر نمی کردم ،اگر به الناز نمی رسیدم دیگر
زندگی برایم معنی نداشت.
▪االن معنی گرفت؟

عشقکورکورانهبودواالنکهدستگیرشدمفهمیدمچهتصمیم
غلطی در زندگی ام گرفتم.
▪خانواده ات مخالفت نکردند؟

آن ها همیشه مخالف ازدواج من با الناز بودند اما اصــرار و
تهدیدهای من باعث شد به اجبار رضایت بدهند.
▪االن چه اتفاقی می افتد؟

دو سال از آن روزها گذشته است و من با وثیقه آزاد بودم .الناز به
راحتی بی خیال من شد و این قسمت من بود که دستگیر شوم
تا با الناز ازدواج نکنم.
▪حرف آخر؟

پشیمانم ،از اول انتخابم اشتباه بود.
▪مجازات زندان

سیامک که با سپردن وثیقه آزاد شده بــود ،پس از قطعیت
حکم خود که  18ماه زندان و  74ضربه شالق است به همراه
همدستش که به دلیل سابقه دار بودن به سه سال زندان و 74
ضربه شالق محکوم شده است به اجرای احکام مراجعه کردند
تا بعد از دو سال به زندان معرفی شوند.
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▪تحلیل کارشناس

فاصله طبقاتی

ناهید معتمد -کارشناس امور خانواده
وقتی دختر و پسری از لحاظ احساسی درگیر مسائل
عاطفی می شوند گاهی منطق را فراموش می کنند و اصرار
دارند عشق را به یکدیگر ثابت کنند .این عاشقی ها شاید
پاک باشند اما باید به عاقبت آن اندیشید و هوشمندانه
پیش رفت .فاصله طبقاتی بین زوج یکی از متداول ترین
دالیل طالق است و فرقی ندارد زن پولدار باشد یا مرد ! چرا
که در هر صورت مشکالتی پیش می آید که زندگی را بغرنج
می کند تا جایی که دیگر عشق سوزان در زندگی این دو که
روزی عاشق پیشه بودند هیچ جایی ندارد و گاهی به نفرت
هم تبدیل می شود.
مردانی که تن به ازدواج با زنان پولدار می دهند آن قدر
در روابط شان با خانواده همسر و حتی تعدیل فاصله بین
دو خانواده تحت فشار قرار می گیرند که دنبال بهانه ای
برای طالق و رسیدن به آرامش هستند .زنان نیز با ورود به
خانواده ای با میزان باالتر ثروت مرتب تحقیر می شوند و
در این گونه موارد شکی نیست که خانواده پولدارتر همیشه
مخالف هستند و عرصه را برای عروس یا داماد تنگ تر می
کنند .اما در این موضوع خاص ،دزدی به خاطر رسیدن به
ثروت و ازدواج با دختری از طبقه باالتر یک اشتباه محض
است چرا که حتی اگر قبل از ازدواج گرفتار نشود بعد از
ازدواج چه باید بکند؟ آیا همین که بله را از عروس خانم
بگیرد کافی است؟ دزدی که شغل نمی شود! به ویژه کیف
قاپی و زورگیری که درآمد کالنی ندارد مگر این که خیلی
حرفه ای باشند البته باید خوش شانس هم باشند.پس
در این پرونده حماقت را پیش روی خود می بینیم! یعنی
عشقی بی منطق که جز تباهی چیزی عایدش نمی شود!
بهتر است دخترها و پسرها در خانواده راه منطقی احساس
را هم آموزش ببینند یا در صدا و سیما به بحث هایی در
زمینه ازدواج در قشرهای مختلف جامعه و مشکالت آن
از هر زاویه ای پرداخته شود .رسانه های دیگر نیز چنین
وظیفه ای دارند .فقط با اقدامات فرهنگی می توانیم بعضی
از گره های اجتماعی این گونه را باز کنیم.

