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وکیل
مریم دشتی

تابســتان چهارســال پیــش بــود .مــادرم از
مدرســه برمیگشــت کــه یــک خیابــان مانده
بــه خانــه تصادف ســختی کرد .کســی صحنه
تصــادف را ندیده بود و اتومبیلــی که او را زیر
گرفتــه بــود ،هیچوقت پیدا نشــد .مــن هفده
ســال بیشتر نداشــتم و با فوت مادر همه چیز
در زندگــیام تغییــر کــرد .حــاال چندســالی از
این ماجرا میگذرد اما دوران ســختی زندگی
مــا بــه پایــان نرســیده اســت .پدرم همیشــه
ســرکار اســت .خواهــر بزرگتــرم ازدواج کــرده
و بچــهای شــش ســاله دارد .مــن مانــدهام و
بــرادر کوچکترم کــه چند وقتی اســت متوجه
گرفتاریاش در دود و بساط قمار شدهام .سر
و کله زدن با یک پســر هفده ساله واقعاً برایم
سخت است.
پدرم هنوز نتوانســته به زندگی برگردد .فشــار
زیــادی را روی خــودش احســاس میکنــد.
جــدا از هزینههــای زندگــی ،رابطــه تربیتــی و
عاطفــی با مــن و برادرم برایش ســختترین
کار دنیاســت.کاری که همیشــه مــادرم انجام
مــیداد .مــادر همانقــدر کــه معلــم 60
دانشآمــوز بــود ،معلم ما بــود و البتــه مادر
آنها هم .این فوت ناگهانی همه ما را شــوکه و
داغدار کرد ،اما پدر را از همه بیشتر .هیچکس
باورش نمیشود پدر من همان آدم خنده رو
و مهربانی اســت که وقتی از کارخانه میآمد،
برادرم با همه ســرعت خــودش را در بغلش
جا میکرد و جیبهایش پر بود از محصوالت
تــازه کارخانــه؛ شــکالت ،کیــک ،بســتنی و....
سوغاتیهایی از ســرکار .حاال اما یک کارخانه
شــکالت هم نمیتواند شــیرین کامــش کند.
مــرد افســردهای که بــه زور هزار ترفنــد چهار
کلمــه بیشــتر نمیتوانم بــا او گفتوگــو کنم.
هــر چنــد تا وقتــی خانه پــدرم بودم همیشــه
سعی میکردم ،کارهای خانه را تمام و کمال
انجــام دهــم و باری بــر دوش او نگــذارم .اما
واقعاً گاهی اوقات با فشار درسی و امتحانات
دانشــگاه نمیتوانســتم به همه کارها برسم.
همیشــه یک جا کم آوردهام .برعکس مادرم
کــه تا وقتــی بود همیشــه همه چیز ســر جای
خودش بود.
نــه مــاه پیــش چنیــن شــبهایی بــود .وســط
بحــث و دعــوای من و بــرادرم ،عمو و زن عمو
ناخوانده و ناگفته زنگ را زدند .آن شب آنقدر
از برادرم عصبانی بودم که حوصله میهمانی
نداشــتم .در اتاقم ماندم و علت حضورشــان
را نفهمیدم.فــردا وقتــی برادرم از مدرســه به
خانه بازگشــت گفــت «زن عمو عکســت را به
یکی از پســرهای فامیلشــان نشــان داده ،مثل
اینکــه پســندیدهاند .قــرار خواســتگاری را هــم
گذاشتهاند؛ آخر هفته بعد ».با گنگی نگاهش
میکردم که گفت بابا هم اول راضی نبود ولی
بعد عمو راضیش کرد.
نخســتین بار بود قرار بود به پســری فکر کنم.
تمــام هفته به آن پســر فکــر و در ذهن خودم

در چه صورت عدم تمکین زن ،حق ازدواج مجدد را به مرد نمیدهد؟

با هوو نمیتوانم زندگی کنم
مجســمش میکــردم .ظهر چهارشــنبه ،دراز
کشیده بودم و داشــتم او را در رؤیاهایم مرور
میکردم که زن عمویم زنگ زد .قبل از اینکه
چیزی بگوید گفتم مهدی بهم گفته داســتان
از چه قرار اســت .کمی خندید و گفت «خانم
شــدی دیگــر .مثــل مــادرت .برای فردا شــب
آمــاده بــاش» خداحافظــی کرد و مــن با این
ســؤال تنهــا مانــدم که آیــا واقعاً مثــل مادرم
شدهام؟ نه تا او راه زیادی مانده بود.
شب خوابم نمیبرد استرس داشتم .کسی را
برای گفتوگو در این لحظهها نداشــتم ،پس
به خودم دلداری میدادم که طبیعی اســت،
که نخستین بار است و ....تا چشم به هم زدم
فــردا شــد و شــنیدم زن عمو صدایــم میزند
که چایی را بیاورم .ســرم پایین بود و چاییها
را آوردم و ســام و احوالپرســی کــردم .دلــم
میخواســت نگاهــش کنم ببینم چه شــکلی
اســت امــا خجالــت میکشــیدم .چایــی را که
جلویش گرفتم نــگاه کوچکی بهش انداختم
امــا او به من نگاه نمیکرد .تقریباً با تصوراتم
و توصیفــات زن عمــو یکســان بــود؛ چهرهای
کشــیده ،موهــای قهــوهای روشــن و لبخندی

بــا آرامــش .آن شــب که بــا هم حــرف زدیم
پســر بــدی بهنظر نمیآمــد 26 .ســالش بود،
لیسانس برق داشت و در شرکتی کار میکرد.
رفتار خیلی جذابی داشت .خوشم آمده بود.
قرار بود نظرم را به زن عمو بگویم و زن عمو
بعد از چند روز خبر دهد.
همــه چیز خیلی زود پیش رفت آنقدر که یهو
دیدم با لباس سفید کنارش نشستهام و عاقد
دارد خطبــه میخواند و پدر و بــرادر و خواهر
و بقیــه فامیــل دارنــد بــا لبخنــد به مــن نگاه
میکنند و منتظر شــنیدن جواب بله هســتند.
ســه ماه از شــب خواســتگاری گذشــته است.
در آن ســه ماه عاشــقش شــده بــودم ،خیلی
خــوب درکــم میکــرد .تقریباً با هم مشــکلی
نداشــتیم ،اگــر هــم مشــکلی بود من چشــم
پوشی میکردم.
قــرار شــد شــش مــاه بعــد از عقــد بــدون
عروســی گرفتن خانهای رهــن کنیم و زندگی
مشــترکمان را شــروع کنیــم .تا قبل از شــروع
زندگــی بعضــی روزهــا تــا شــب را خانــه پدر
شــوهرم میمانــدم .خانــواده خوبــی دارد و
هوایــم را دارند .دو هفته بعد از عقدمان ترم
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جدید شــروع میشــد و من باید شــهریه ترم
جدید را به حســاب دانشــگاه واریز میکردم.
وقتــی بــه همســرم برای پــول شــهریه گفتم،
گفت اینهــا خرج اضافی اســت .دلیلی ندارد
دانشــگاه بروی .چیــزی نگفتــم و از پسانداز
خــودم که با پــول ماهانهای که پــدرم میداد
جمع کرده بودم ،شــهریه آن ترم را پرداخت
کردم.کمــی کــه گذشــت متوجــه شــدم از
نظــرش نه فقط دانشــگاه بلکــه بقیه خرجها
هــم اضافــی هســتند .آدم خسیســی بــود و
وقتــی پــای مســائل مالــی بــه میــان میآمد
اخالقــش زمین تا آســمان بــا دوران نامزدی
تفاوت میکرد .ســر هر مســألهای کــه پول در
آن احتیــاج بود مدام جر و بحث میکرد و غر
میزد .ما الی پنبه بزرگ نشده بودیم اما این
حد از خساســت برای یــک دختر تازه عروس
و جوان مســألهای آزار دهنــده بود .یک هفته
قهر کردم و خانه پدرم ماندم شاید آدم شود.
آدم کــه نشــد هیــچ بعــد از یــک هفتــه گفت
میروم شــکایت میکنم و بــرت میگردانم.
خیلــی راحــت ،الزم هــم نیســت منتــت را
بکشم.

