مشكالت پنهان
زندگیتان را
پیدا كنید
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طالق به خاطر توتفرنگی
زندگی رها و نادر بعد
سیما فراهانی
تپش

از یك دعوای شدید،
بــه دادگ ـ ــاه خــانــواده
تــهــران كشیده شد.
ا یـ ــن زوج ج ـ ــوان كه

یك سالی میشد ،با هم ازدواج كــرده بودند،
ب ــر س ــر مــوضــوعــی سـ ــاده ب ــا یــكــدیــگــر درگــیــر
شــدنــد .خــریــد تو تفرنگی هــمــان موضوعی
بود كه پای رها و نادر را به دادگــاه خانواده باز
كــرد .تو تفرنگی زندگی ا یــن زن و شوهر را از
هم پاشید و این زوج هفته گذشته در مقابل
قاضی دادگاه خانواده قرار گرفتند.

وقتی قاضــی علت ایــن درخواســت را از زوج
جــوان پرســید ،زن جــوان رشــته كالم را در
دســت گرفــت و دربــاره ماجــرای زندگــیاش
گفــت :یــك ســال اســت كــه بــا نــادر ازدواج
كردهام .در این مدت ســر موضوعات ساده
با هــم جر و بحــث میكردیم و مشــكل بزرگ
و حــادی نداشــتیم ولــی مســائل ســاده
همیشــه ما را به دعــوا و درگیری میكشــاند.
نــادر حاضــر نبــود كوتــاه بیایــد و ســر هــر
مســالهای دلــش میخواســت حــرف حــرف
خودش باشــد .در صورتی كه من نمیتوانم
چنیــن اخالقــی را تحمــل كنــم .مــا یك ســال
بــا هــم زندگــی كردیــم و بــا اینكــه عاشــقانه
همدیگــر را دوســت داشــتیم ولــی مرتــب
دعوایمان میشــد .تا اینكه بــار آخر درگیری

مان شــدت گرفــت ،تــا جایی كــه نادر مــرا در
خیابــان كتــك زد و مــن هــم تصمیــم گرفتــم
از او جــدا شــوم .شــاید باورتــان نشــود امــا
درگیــری مــا تنهــا بــه خاطــر تو تفرنگــی ر خ
داد .ماجــرا از این قرار بود كه مــن چند روزی
میشــد كــه دلــم میخواســت تو تفرنگــی
بخــورم .بارهــا هــم ایــن موضــوع را بــه نــادر
گفتم امــا میگفــت دیگــر توتفرنگــی جایی
نمیبینــد كــه بخرد .تــا اینكــه یــك روز وقتی
در خیابــان بودیــم مــن توتفرنگــی دیــدم و
از نــادر خواســتم برایــم بخــرد .او هــم رفت و
دست خالی برگشت.
میگفــت قیمــت تو تفرنگــی زیــاد بــوده
بــرای همیــن نخریــده اســت .خیلــی شــوكه
شــدم .او بــا اینكــه میدانســت مــن خیلــی
وقــت اســت هــوس تو تفرنگــی كــرد هام
ولــی خیلــی راحــت دســت خالــی برگشــت
و گفــت كــه حاضــر نیســت از آن میــوه
فــروش تو تفرنگــی بخــرد .در صورتــی كــه
جــای دیگــری تو تفرنگــی پیــدا نمیشــد.
خیلــی ناراحت شــدم و ســر همیــن موضوع
بــا هــم جــر و بحــث كردیــم .بــه او گفتــم بــه
خواســتههای مــن توجهــی نمیكنــی و مــن
برایت مهم نیستم.
درگیــری مــا شــدیدتر شــد تــا جایــی كــه او از
ماشــین پیــاده شــد و مــرا در خیابــان كتــك
زد .ایــن رفتــارش باعــث شــد بفهمــم كــه در

خودروهایــی كــه سیســتمهای خوبــی داشــته باشــند .االن
میخواهید بپرســید از كجــا میفهمم كــه خودرو سیســتم خوبی
دارد .اوال كــه بــاز هــم ایــن هــم جــزو شــگرد كارمــان اســت .امــا به
هر حــال از پنل ضبــط خــودرو و ظاهــر آن م یشــود فهمیــد كه چه
سیستمی روی خودرو نصب شده است.
باوسایلسرقتیچهمیكردی؟

می فروختــم .این ســایتهای اینترنتی هســتند كه آگهــی فروش
مجانــی وســایل را دارند .عكس وســایل ســرقتی را میگرفتــم و در
سایتها منتشر میكردم .خریدارها هم با دیدن آگهیهایم با من
تماس میگرفتند و خرید میكردند.
چندمیفروختی؟

بستگی به مدل و نوع ضبط و باندی داشت كه سرقت كرده بودم.
من ضبط  11میلیون تومانی هم در سایت فروختهام.

انتخابم اشــتباه كــردم و دیگر حاضر نشــدم
در كنار او زندگی كنم.
در ادامه شــوهر این زن نیز بــه قاضی گفت:
آقــای قاضــی مســاله اینجاســت كــه زن مــن
فوقالعــاده لجبــاز و یكدنــده اســت .حــرف
طــرف مقابلــش را نمیشــنود .او بــه خاطــر
یك توتفرنگــی چنــان جنجالی به پــا كرد كه
عصبــی شــدم و دســت رویــش بلنــد كــردم.
وقتــی رفتــم برایــش توتفرنگــی بخــرم مــرد
میــوه فــروش بــا لحن بــدی بــا مــن صحبت
كرد و وقتــی قیمت را گفت و دید من شــوكه
شــدهام با من رفتار بدی كرد .بــرای همین از
او خرید نكــردم .اما رهــا متوجه این مســاله
نبــود .فكــر میكــرد مــن هــم مثل خــودش،
لجبازی كــردهام و از قصد آن میــوه را برایش
نخریــد هام .هرچــه بــه او توضیــح دادم
فایدهای نداشــت .آنقــدر در ماشــین به من
بد و بیــراه گفت كه مــن هم عصبانی شــدم.
او در ایــن مدتــی كــه بــا هــم زندگــی میكنیم
همیشــه همین رفتــار را داشــته و مرتب مرا
بــا لجبازیهایــش آزار مــیداده اســت .بــرای
همیــن مــن دیگــر نمیخواهــم در كنــار این
زن زندگی كنم.
در پایــان نیــز قاضی ســعی كــرد ایــن زوج را از
جدایــی منصــرف كند ،ولــی وقتی اصــرار آنها
را دید رســیدگی بــه ایــن پرونده را به جلســه
آینده موكول كرد.

ارزانترینقیمتی كهفروختهایچنداست؟

یك میلیــون و پانصد هــزار تومان .مشــتری برای هر مــدل ضبط و
باندی هست .شــما هم داشــته باشــی خودم برات مشــتری پیدا
میكنم.
سرقت لوازم داخل خودروهای مدل باال چقدر طول میكشید؟

من زیاد تمریــن دارم برای همین زمان زیادی نمیگرفت .اما شــما
حســاب كنید در كمتــر از پنــج دقیقــه .ایــن باالترین زمانی اســت
م ایمنــی خیلی
كه میگویــم .آن هــم بــرای خودروهایی كه سیســت 
باالیی دارند.
سابقهداری؟

تا دلتان بخواهــد .عمرم را یا در زنــدان گذراندم یا در حــال انجام كار
خالف.
آخرین بار كی به زندان افتادی؟

نشــناس در این
منصوره نیكوگفتار ،روا 
رابطه میگویــد :به عقیــده مــن زوجهایی
كــه بــدون هیــچ دلیــل منطقــی و تنهــا
به خاطــر یــك موضــوع بــی اهمیــت راهی
دادگاه خانــواده میشــوند و درخواســت
طالق میدهند ،مشكل عمیق و ریشهای
بیــن خودشــان دارنــد كــه هیچوقــت در
موردش با هــم صحبت نكردهانــد .ظاهرا
انــگار بــا یــك دلیــل كــم اهمیــت بــه فكــر
جدایــی افتادهانــد ،امــا اگــر كمــی بررســی
شود مشخص میشود كه آنها مشكالت
عمیق تــری بین شــان دارند .بــرای همین
بهتــر اســت زوجهایــی كــه بــا یــك اتفــاق
ســاده زندگ یشــان از هم میپاشد ،پیش
از جدایی با یك مشــاور صحبــت كنند و از
او راهنمایــی بخواهنــد .گاهــی اوقات یك
مشــاور متخصص میتواند با ریشه یابی
برخی از مشــكالت و اختالفات پنهان یك
شهــای متخصصانه
زندگــی را پیدا و با رو 
آنها را حل كند.
بــرای همیــن همیشــه جدایــی نمیتواند
بهتریــن راه حــل باشــد و زوجهایــی كــه با
عشــق و عالقــه و هــزاران امیــد بــا هــم
ازدواج میكنند ،بهتر اســت كه برای حفظ
زندگیشــان تــاش بیشــتری كننــد .اگــر
دلیل و بهانهای كوچك دارند باید اختالف
عمیق ریش ـهای زندگ یشــان را پیــدا كنند
و دربــاره آن حــرف بزننــد تــا حل شــوند .در
ایــن پرونــده ماجــرای خر یــد توتفرنگــی
فقــط یــك بهانــه بــرای درگیــری زوج جوان
بــوده و آنهــا زندگــی را بــرای خــود بــه یــك
میدان جنگ تبدیل كرده بودند كه در آن
هر كدام بدون گذشــت فقط به خواســته
خــودش فكــر میكرده اســت .ایــن جنگ
درونی ســرانجام بــا ماجــرای توتفرنگی و
كتــك زدن زن جــوان نمایــان شــده و بــروز
پیدا كرد.

پارسال بود و بعد از گذراندن مدت حبســم ده روز قبل آزاد شدم.
همین كه از زندان آزاد شدم ،سرقتهایم را آغاز كردم.
چرا زندان برایت درس عبرت نیست؟

حتما شنیده اید كه میگویند یكی معتاد مواد مخدر شده است.
من معتاد دزدی هستم .آنقدر ســرقت كردهام كه اگر دزدی نكنم
بدن درد میگیرم.
البتــه دالیــل دیگــری هــم دارد .مثــا رد مــال .مــن بایــد رضایــت
شــاكیهای ســرقتهای قبل ـیام را بگیــرم .خب پــول باید بــه آنها
بدهم تا رضایت بدهند .كســی كه این همه وقت در زندان است،
پول از كجا میآورد؟
از طرفی به یك زندانی ســابقه دار چه كســی كار میدهد .اگر هم كار
بدهند مگر حقوقش چقدر است كه هزینه زندگ ی و خرج و مخارج
دیگرم را بدهد و برای رد مال و رضایت شاكیهایم هم كافی باشد؟

خانواده

ماجرای خرید
توتفرنگی فقط
یك بهانه برای درگیری
زوج جوان بوده و آنها
زندگی را برای خود به
یك میدان جنگ تبدیل
كرده بودند كه در آن
هر كدام بدون گذشت
فقط به خواسته
خودش فكر
میكرده است

