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زخم لجاجت
از رنگ کردن مردم تا فروش مواد

صدیقی

سقوط بالن طمع

«بالن آرزوهایم قرار بود روزی من را به پول و ثروت
برساند اما حیف که پر از باد طمع شد و از بلندی
و رویا با سر داخل چاه خفت سقوط کردم»؛ این
ها بخشی از صحبت های پسر جوان زندانی است
که به جای جزیره خوشبختی سر از جزیره تنهایی
درآورد و باید برای جبران خطایش تاوان سنگینی
را پشت میله های زندان پس بدهد.
فرزند آخر است و از همان نوجوانی آرام و قرار
نداشت و هیچ کاری را به پایان نمی رساند و مدام
از این شاخه به آن شاخه می پرید .نصیحت های
پدر بیمارش راه به جایی نمی برد و او کار خودش
را می کرد .پسر جوان می گوید :به خاطر شرارت
و دزدی هایم اهالی روستا از دستم خسته شده
بودند .مدام برای آن ها دردسر درست می کردم
و گاهی با چند تن از دوستان بدتر از خودم به
خانه های روستاییان دستبرد می زدم .این کار
ادامه داشت تا این که یک شب پدرم به من تذکر
جدی داد و تهدید کرد که یا سر به راه شوم یا
من را به مال باختگان عصبانی تحویل می دهد
چون دیگر تحمل آه و نفرین آن ها را ندارد .البته
بعدها متوجه شدم پدرم جبران مافات کرده و حق
مال باخته ها را داده است .وقتی دیدم اوضاع
نامناسب است قول دادم یک کار آبرومندانه را در
پیش بگیرم .پسر جوان روستا را ترک می کند و
در شهر کنار یکی از دوستان پدرش مشغول کار
نقاشی ساختمان می شود .به خاطر پشتکارش
بعد از گذشت مدتی در حرفه نقاشی استادکار
می شود و مغازه ای برای خود دست و پا می کند
و رونقی به کسب و کارش می دهد اما این ماجرا
زیاد دوام نمی آورد .نقاش جوان به خاطر مجرد
بودنش اهل پس انداز نبود و بیشتر درآمدش را

خرج رفیق بازی می کرد .او می گوید :هر بار که
کارم رونق می گرفت پای دوستان ناخلف ام به
محل کارم باز می شد و آن ها با ترفندهای مختلف
سعی می کردند من را از کار نقاشی ساختمان
دلسرد کنند و مدام در گوشم نجوا می کردند به
جای کار کمی با آن ها به تفریح بروم و از دوران
مجردی ام لذت ببرم.
کم کم حرف های پوچ و گمراه کننده دوستانم
در من اثر کرد و مثل قبل به کیفیت کارم اهمیت
نمی دادم و از سرم باز می کردم ،این کارم مدتی
ادامــه پیدا کرد تا جایی که به جای رنگ کردن
دیوار و سقف خانه ،به اصطالح مشتری را رنگ
می کردم چون کم کاری و کم فروشی می کردم.
باالخره با ادامــه کم فروشی در کارم با نق زدن
های بحق مشتریان از کار نقاشی ساختمان خسته
شدم و آن را رها کردم و مثل سابق با دوستان
نابابم خیابان ها را متر می کردم .خوشگذرانی
من زیاد دوام نیاورد چون پس انــدازم ته کشید
و روز از نو و روزی از نو شد .پسر جوان به خاطر
بی پولی نه تنها از تفریح و خوشگذرانی عقب می
افتد بلکه پیش دوستانش اعتبار و جایگاهش را
از دست می دهد و این ماجرا بدجور او را بی تاب
و عصبانی می کند .پسر بی تجربه خطای بزرگ
تری را مرتکب می شود و تصمیم می گیرد با هر
ترفند و قانون گریزی شــده ســری در سرها در
بیاورد.
پسر زندانی می گوید :روزی حین خیابان گردی
یکی از دوستانم را دیدم که سر و وضعش نشان
می داد کار نان و آب داری برای خودش دست و
پا کرده است.
با رد و بدل شدن چند کالم بین ما متوجه شدم
در کــار خــاف اســت و به من گفت اگــر نترسم
خیلی زود به آرزوهای دور و درازم می رسم و او

یقین دارد من توان انجام این کار را دارم .بعد
از کمی سبک و سنگین کردن و به خاطر حرف
های دوستانم که به دلیل بی پولی تحقیرم می
کردند قبول کردم با او همدست شوم .چند روز از
دیدارمان گذشت تا این که رسم ًا وارد کار جا به
جایی مواد برای دوستم شدم و هر بار بابت حمل و
جابه جایی مواد پول خوبی گیرم می آمد.
البته هر بار با دلگرمی های پوچ دوستم و به نوعی
هندوانه گذاشتن زیر بغل ام جسور و حریص تر
می شدم برای همین سعی می کردم خودم را باال
بکشم تا تالفی بی محلی های دوستانم را سرشان
در بیاورم و از طرفی مایه افتخار پدر و مادر پیرم
شوم .پسر زیاده خواه مدام در این افکار باطلش
غوطه ور است و روز و شب خود را با این رویاها
سپری می کند .چند بار که مواد سنتی را جا به
جا می کند وسوسه به جانش می افتد و او را به
سوی باتالق مواد صنعتی سوق می دهد .یک روز
همه چیز آماده می شود و پسر طمع کار مواد قابل
توجهی را از نوع صنعتی در یک ساک جاسازی
می کند و خوشحال به سمت مقصد راه می افتد.
او با لحنی پشیمان می گوید :روز حادثه وقتی با
مقدار زیادی مواد صنعتی راه افتادم در مسیر در
خیال باطلم نقشه های رویایی میکشیدم.
به قول معروف تا خوشبختی خیال انگیز چند
قــدم بیشتر نمانده بــود تا ایــن که حین تحویل
محموله به خریدار ناگهان دستبند سرد قانون
بر دستم نشست و بالن آرزوهایم که با طمع باد
شده بود ،سوراخ شد و سقوط کرد و سر از زندان
در آوردم .تا به خودم آمدم دیدم حکم حبس برایم
بریده شده است و باید سال های زیادی را پشت
میله های زندان سپری کنم .االن بیش از 4سال
است که تاوان بلند پروازی هایم را در زندان می
پردازم.

 19ساله بودم که با اصرار پدرم به خواستگاری
دختر عمویم رفتم.
طبق معمول یک طرف مخالف بود و یک طرف
موافق! مــادرم به دلیل اخالق و رفتار بد دختر
عمویم و خــانــواده اش ،مخالف و پ ــدرم بــرای
لجبازی با او ،موافق بــود .باالخره تحت فشار
پدرم زندگی مشترکم را با دختر عمویم شروع
کردم .عمویم کلی شرط و شروط برایم گذاشت و
دریافت  5میلیون تومان شیربها به شکل نقدی و
 800سکه طال برای مهریه که تا آن روز در فامیل
ما سابقه نداشت پیشنهاد شد ،اما پدرم کم نیاورد
و قبول کرد چون می خواست جلوی مادرم قدرت
نمایی کند و بگوید ارزش برادرزاده اش بیشتر از
این هاست.
پدرم  5میلیون تومان شیربها را خودش پرداخت
کرد ولی مهریه بر عهده من بود؛ مهریه ای که
همسرم از همان ماه اول ،به تحریک خانواده اش
مطالبه کرد .طبق پیش بینی مادرم ،ما زندگی
خوبی نداشتیم .اکنون با نظر دادگاه ،من ماهانه
نیم سکه به همسرم به عنوان مهریه پرداخت
می کنم .اگر یکی از اعضای فامیل ،ما را برای

عروسی ،مهمانی یا حتی مجلس ختم دعوت می
کرد ،دعوا به راه می افتاد .باید از هر راهی که
امکان داشت لباس ،کیف و کفش جدید متناسب
با آن مجلس می خریدم و همسرم حاضر نمی
شد لباسی که قب ً
ال در یک مهمانی پوشیده بود،
دوباره نزد فامیل بپوشد.
اگــر در مجلسی ،یــک نفر طــا و جــواهــر جدید
داشت یا لباس شیک تری پوشیده بود ،در راه
بازگشت ،از چهره درهــم همسرم می فهمیدم
باید تا صبح غرولند ،گریه و حتی داد و فریادش
را تحمل کنم!
یــکــی 2 ،بــار نصف شــب مجبور شــدم او را به
اورژانس ببرم یا با شکایت همسایه ها به دلیل سر
و صدا و داد و فریادمان به پاسگاه بروم.
بیشتر وقت ها از خانه بیرون می زدم و تا روشن
شدن هوا ،در پارک می خوابیدم یا قدم می زدم.
با بدبختی و صبح تا شب کار کــردن ،توانستم
خانه کوچکی در حاشیه بجنورد بخرم ولی
همسرم به خانه پدرش رفت و پیغام فرستاد یا
خانه باید به نام من باشد یا طالق! بعد از کلی
جنگ و دعوا ،باالخره سندخانه را به نامش زدم

تا دست از سرم بردارد اما این پایان ماجرا نبود.
از همان روز اول همسرم با من سر ناسازگاری
گذاشت به طوری که با دریافت مهریه اش در
زمان بی پولی ،دلم را خون کرد و زندگی ام هر
روز تلخ تر می شد.
اختالفات پدر و مادرم با دعواهای ما شدت گرفته
بود ولی پدرم نمی خواست کوتاه بیاید و بگوید
خانواده برادرش مقصر هستند اما در خلوت می
دیدم که با برادرش جر و بحث می کند .عمویم به
طرفداری از دخترش ،آتش دعواها را شعله ورتر
می کرد.
کار به جایی رسید که چند بار عمویم دست رویم
بلند کرد و من هم در مقابل ،دخترش را کتک
می زدم .با پیشنهاد دوستانم برای تسکین روحم
به سمت مصرف مواد رفتم و خیلی نگذشت که
معتاد شدم.
وقتی دادخواست طالق آمد پــدرم پذیرفت که
اشتباه و به دلیل لجاجت با مادرم ،زندگی مرا تباه
کرده است! همسرم وقتی فهمید من معتاد شده
ام بهانه الزم دستش آمد و تقاضای طالق داد و
من با توجه به این ضعف نمی توانم کاری بکنم.

حضانت فرزند طالق
مطابق مــاده  ۱۱۶۹قانون مدنی ،بــرای حضانت
و نگهداری از طفلی که والدینش جدا زندگی می
کنند ،مــادر تا  7سالگی اولویت دارد و پس از آن
حضانت با پدر است .در این میان فرقی بین طفل
دختر و پسر وجود ندارد.
تبصره  -بعد از  7سالگی در صورت حدوث اختالف،
حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص
دادگاه است.
این حکم که در راستای حمایت از زنان وضع شده
است پیش از اصالح به گونه ای دیگر بود اما حمایت
قانون گذار از زنان در تبصره ماده نیز وجود دارد.

بنابراین در صــورت اقتضای مصلحت طفل ،این
امکان وجود دارد که پس از 7سالگی نیز حضانت با
مادر باشد .این در حالی است که حضانت موانعی را
نیز دارد.
این موانع در قانون مدنی به شرح ذیل احصا شده
است:
ماده  – ۱۱۷۳هر گاه بر اثر عدم مواظبت یا انحطاط
اخالقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست،
صحت جسمانی یا تربیت اخالقی طفل در معرض
خطر باشد ،محکمه می تواند به تقاضای یکی از
والدین یا قیم او یا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را

که برای حضانت طفل مقتضی بداند ،بگیرد.
م ــوارد ذیــل از مصادیق عــدم مواظبت یــا انحطاط
اخالقی هر یک از والدین است:
 - ۱اعتیاد زیان آور به الکل ،مواد مخدر و قمار.
 - ۲اشتهار به فساد اخالقی و فحشا.
 - ۳ابتال به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی
قانونی.
 - ۴ســوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در
مشاغل ضد اخالقی مانند فساد و فحشا ،تکدی گری
و قاچاق.
 - ۵تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
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