پشت ميلههاي زندان
گزارش :زاهديان اناركي
با تشكر از اداره اجتماعي پليس آگاهي ناجا

بابت مهريه افتادم زندان
نام :اكبر
سن 36 :سال
تحصيالت :سوم دبستان
جرم :خريد و فروش مواد مخدر
محكوميت :حبس ابد

بچه كه بودم به جاي اينكه پشت نيمكت
مدرسه بنشينم مجبور بودم كار كنم .وضع مالي
پدرم آنقدرها هم بد نبود ،اما خيلي به ما فشار

ميآورد چون خيلي خسيس بود .هر كاري كردم از
باركشي گرفته تا پادويي در بازار و خالصه هركاري
از دستم برميآمد انجام ميدادم .سي سالم كه
شد باالخره ،توانستم با پولهايي كه تا آن موقع
پنهان از پدرم جمع كرده بودم با دوستم به صورت
شراكتي و قسطي يك مغازه بخرم .كارمان آنقدر
گرفت كه خيلي راحت ميتوانستيم قسطهايش را
پرداخت كنيم و توانستيم كمي پول هم جمع كرده
و ازدواج كنم .يكي از مراجعهكنندههاي ما دختري
بود كه هراز گاهي براي خريد به در مغازه ميآمد.
من او را به عنوان شريك زندگي انتخاب كردم.
وقتي به خواستگاري او رفتم ،متوجه شدم
خانواده نا به ساماني دارد و پدر و مادرش ،خواهر و
برادرهايش هر كدام مشكلي دارند ،اما من كه به او
عالقهمند شده بودم با اين نيت كه او را از آن محيط
خانوادگي بيرون بياورم ،با وي ازدواج كردم .همسرم

نتوانستم خودم را كنترل كنم
نام :صفيه
سن 39 :سال
تحصيالت :ديپلم ردي
جرم :ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به نقص عضو
محكوميت :حبس به دليل عجز از پرداخت ديه
زن درحالي كه چشمانش پر از اشك است و به راحتي به
اشكهايش اجازه جاري شدن ميدهد در مورد علت دستگيري
خود ميگويد:
 هفت سالم بود كه پدر و مادرم را در يك سانحه رانندگي ازدست دادم .البته ،در آن حادثه مادربزرگم مقصر بود .او هميشه
پدرم را به جان مادرم ميانداخت و تا وقتي كه مادرم يك كتك
مفصل از پدر نميخورد ،آرام نميشد .عاقبت هم مادرم نتوانست
آن وضعيت را تحمل كند و به طالق رضايت داد .آنها قرار بود به
شهري بروند كه پدربزرگم در آن زندگي ميكرد و پس از طالق در
آن شهر ،مادرم به منزل پدربزرگ برود و پدرم به شهر خودمان
برگردد .البته پدربزرگ حاضر به قبول كردن من نبود ،به همين
دليل من پيش مادربزرگ پدري ماندم تا پدرم برگردد ،اما نه فقط
او ،بلكه مادرم را هم ديگر نديدم .از همان بچگي احساس نفرت
عجيبي نسبت به مادربزرگم پيدا كردم .البته او از كاري كه در
حق من كرده بود ،خيلي ناراحت به نظر ميرسيد،
اما ناراحتي او فايدهاي براي من نداشت .به اين جهت
42
وقتي مادربزرگم مرد ،نتوانستم او را ببخشم و يك
قطره اشك هم برايش نريختم 30 .ساله بودم كه ازدواج

منصوره كه در فقر و نداري بزرگ شده بود عقدههايش
را سر من خالي ميكرد .تمام كا ر و زندگياش اين بود
كهازصبحتاشببادوستانشبهپاساژهايمختلفسر
بزند و خريد كند .گاهي وقتها هم با دوستانش به سفر
ميرفتوخرجسفرهمهشانراميداد.چندبارهمسر
كمك به خانوادهاش مچ او را گرفتم ،اما نه فقط خجالت
نكشيد ،بلكه كمكهاي مالياش علني شد و به قدري
آبروريزي راه انداخت كه ناچار به سكوت شدم .چند
سال بعد هم شريكم سرم كاله گذاشت و از آنجا كه
سواد چنداني نداشتم ،متوجه كالهبرداريهايش
نشدم و وقتي به خودم آمدم كه مرا با خفت و خواري
از مغازه بيرون انداخت .به محض اينكه وضع مالي من
بد شد ،همسرم هم مهريهاش را اجرا گذاشت و عاقبت
بابت مهريه به زندان رفتم و چون توان پرداخت مهريه
را نداشتم آن را قسطبندي و از زندان مرخصم كردند
تا مهريه همسرم را به اقساط بپردازم .متأسفانه قادر
به پرداخت قسطهاي مهريه هم نبودم .خيلي ناراحت
بودم اين بود كه به سفارش يكي از دوستانم شروع
به خريد و فروش مواد مخدر كردم .ديگر مثل سابق
چابك و زرنگ نبودم كه بتوانم كارهاي بدني سخت
انجام بدهم .هنر خاصي هم نداشتم ،بنابراين چارهاي
جز اين كار نبود .در عرض يك سال توانستم قسطهاي
عقبمانده مهريه همسرم را بپردازم و هر ماهه مبلغي
نيز به عنوان نفقه به او بدهم و تازه زندگيم داشت روي
روال ميافتاد ،كه توسط مأمورين دستگير شدم .من
از ترس زندان افتادن بابت مهريه و نفقه همسرم به كار
خالف روي آوردم و عاقبت هم بابت جرمي سنگينتر
زنداني شدم.

كردم .شوهرم كارگر كارخانه بود و اكثر اوقات دير به خانه ميآمد.
از آنجا كه شوهرم تنها پسر خانواده بود ،هر
شب قبل از آمدن به خانه به سراغ مادرش
ميرفت و متأسفانه من از مادرشوهر هم شانس
نداشتم .او همان رفتاري را با من ميكرد كه
مادربزرگم با مادرخدابيامرزم داشت .با اين
تفاوت كه او چندبار خودش هم به روي من دست
بلند كرد و حتي يك بار مرا از پلهها به پايين هل
داد .به طوري كه جنين دوماههام سقط شد .به
اصرار شوهرم از او شكايت نكردم و بعد از اين
موضوع ،نه فقط با من بهتر نشد ،بلكه وقتي ديد
شكايتي از او نكردم ،جريتر شد ،تا اينكه يك
روز خيلي عصباني به ديدنم آمد ،چون شوهرم
فراموش كرده بود برايش كادو تولد بگيرد و او
اين را از چشم من ميديد .فحشهاي بدي به
من داد و گفت من دختر ترشيدهاي بودم كه
وارد زندگي پسرش شدهام و بهتر است دست
از سر پسرش بردارم .مدتي سكوت كردم ،اما
باالخره نتوانستم خودم را كنترل كنم و به
سمتش هجوم بردم.
وقتي به خودم آمدم او را بيهوش
ديدم .سريع او را به بيمارستان رساندم،
اما متأسفانه او ديگر نميتواند راه
برود و فلج شده است .با اين كه مدت
حبس من به پايان رسيده ،اما به
خاطر اين كه قادر به پرداخت ديه
نيستم ،بايد در زندان بمانم.

