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وکیل

قانون از قربانیان خشونت خانگی
چگونه حمایت میکند؟

کتک نمیخوردم
اما هر روز تحقیر میشدم!
مطهره پایکاری
وکیل پایه یک دادگستری

امشــب بعد از مدتها قرار شده بود برای دیدن
فیلمی که به تازگی روی پرده سینما رفته و غوغا
کــرده بود به ســینما برویم .فکــر میکردم تغییر
دادن در رویــه زندگی یکنواختمان ممکن اســت
کمی باعث تغییر رفتارهای زشت حمید شود .در
حــال امتحان کردن لباس بودم که حمید داخل
اتاق شد .نگاهی به سر تا پای من کرد و گفت چرا
جدیداً شــبیه دهاتیها لباس میپوشی؟ عوض
کن ایــن لباسهــا را .بعد هم بیــرون رفت انگار
فقــط بــرای گفتــن همین حــرف به داخــل اتاق
آمده بود .نمیخواستم اوقات خودم را تلخ کنم
به یاد نداشتم آخرین بار چه وقت دو نفره بیرون
رفته بودیم .هرچند تالشــم بیفایده بود .داخل
ماشین که بودیم خواهرش تماس گرفت .برایم
جالــب بود که بعد از تمام شــدن صحبتش با او
خداحافظی کرد .فکر کنم ســه ســالی میشد که
بعد از زدن حرفش پشــت تلفن با من گوشــی را
بدون خداحافظی قطع میکرد .بعد هم که گله
میکردم میگفت من با همه همینطور هستم.
عادت کــن .دروغ میگفت با همه اینطور نبود.
مگر اوایل ازدواجمان اینطور بود؟ یا همین االن

با خواهرش .پس مشکل فقط من بودم.
در حــال فکر کردن بــودم به همیــن خاطر اصالً
متوجــه نشــدم چــه وقــت ماشــین ایســتاد .بــا
حرف حمیــد به خودم آمدم کــه میگفت نکند
منتظر هســتی من در ماشــین را برایــت باز کنم
که هنوز نشســتی؟ بغض گلویم را فشــار میداد
نمیدانســتم چقــدر میتوانــم مهــارش کنــم.
احتمــاالً تا حــرف تحقیرآمیز بعدی .در ســکوت
بــه راه افتادیــم .صف بلیت خیلــی طوالنی بود.
ولی باز هم وقتی بلیت گرفتیم هنوز تا باز کردن
در ســالن نیم ســاعتی مانــده بــود روی صندلی
نشســتیم و منتظر شــدیم .ترجیــح دادم باز هم
به سکوت ادامه دهم .بهتر از شنیدن حرفهای
ناخوشــایند بود .وقتی اعالم کردند که میتوانیم
داخل ســالن بشــویم ،برخاســتیم اما نزدیک در
که شــدیم بازویم را کشــید .کمی به عقب رفتم.
نگاهــش کردم که دیدم با دســت به خانومی که
کنار من بود اشاره کرد تا داخل شود .میدانستم
اگر یک ثانیه دیگر آنجا بایستم نمیتوانم جلوی
اشک هایم را بگیرم .با تکانی بازویم را آزاد کردم
و به سمت بیرون دویدم.
صــدای دادهایــش را میشــنیدم کــه میگفــت
لیاقــت رفتار بهتر از این را نــداری .اگر همین االن
برنگــردی قســم میخــورم از رفتــارت پشــیمان

بشــوی .تهدید کردن هم اضافه شــده بــود .با این
حال توجه نکردم .به خیابان که رســیدم دربستی
گرفتــم و آدرس خانــه را دادم .کاش تهدیدش را
جــدی میگرفتم .کاش باز هــم تحمل میکردم.
شــنیدن حرفهــا و رفتارهــای تحقیرآمیــز خیلی
بهتــر از زندانــی شــدن در خانه بود .دلم بشــدت
برای خانوادهام تنگ شده بود .نه اجازه دیدارشان
را داشــتم نــه حتــی تلفنــی صحبــت کــردن .هم
موبایلم را گرفته بود هم تلفن خانه را قطع کرده
بود .کار من هم شــده بود اینکه هر روز صبح بعد
از رفتنــش قفــل بــودن در را چک کنــم بلکه یک
روز یــادش بــرود و بتوانــم از این خانــه لعنتی که
حکــم زنــدان را برایم داشــت بیرون بــروم .فقط
فکــر میکردم و هر روز بیشــتر به یاد میآوردم که
چه به روزگارم آمده و پس از این میآید .در طول
ســه شب گذشته شبها قبل از اینکه بیاید خودم
را بــه خواب میزدم تا با او رو در رو نشــوم و روزها
را هم فقط به امید آرام شدنش سپری میکردم.
شــب چهــارم کــه بــه خانــه آمــد بهتــر از روزهای
قبــل بود باالی ســرم آمــد و گفت میدانــم بیدار
هستی .فردا شب خانواده ات را برای شام دعوت
کــردهام خودم هم زودتر میآیم .فردا با اشــتیاق
برخاســتم و تا شــب همه کارها را کردم .ساعت ۹
شــده بود ولی نه خبری از حمید بــود نه خبری از
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خانواده ام .ده بود که صدای کلید چرخاندن آمد.
به ســمت در رفتم .تنها بود .نگاهی به آشپزخانه
انداخــت .بعــد روی زمیــن نشســت و بلنــد بلند
شروع به خندیدن کرد .آخه زن تو چقدر احمقی؟
واقعاً بــاور کردی؟ روز بــه روز مریضیاش حادتر
میشد .از آزار دادن من غرق لذت میشد .چقدر
به خوب شــدنش دلخوش بــودم .معلوم نبود به
خانوادهام چه گفته که سراغی از من نمیگرفتند.
روز بعــد در ســکوت نشســته بــودم کــه صــدای
همســایه روبهرویــی که همچون ما تــازه عروس و
داماد بودند را شنیدم .باالخره از مسافرت برگشته
بودند .به در کوبیدم و صدایش زدم .به پشــت در
آمد و پرســید چه شــده؟ چرا در را بــاز نمیکنی؟
برایــش خیلــی کوتاه توضیــح دادم و خواســتم تا
شماره مادرم را یادداشت کند و با او تماس بگیرد
و بگوید که حمید مرا در خانه حبس کرده اســت.
فــردا صبــح روبــهروی تلویزیون نشســته بودم که
در زده شــد .صدای مــادرم را شــنیدم که صدایم
مــیزد .با مأمور پلیس آمده بود .بعد از یکســری
ســؤال و تهیه گزارش رفتند .ازم خواســتند که این
مســأله را با حمیــد در میــان نگذارم .خانــوادهام
را تهدیــد کرده بود که اگر اینجــا بیایند دیگر هیچ
وقــت رنگ مــرا هم نمیبیننــد .قــول داده بودند
بعــد از دریافــت حکم ورود برگردنــد .همین هم

