iran BANoO
شماره دویست و سوم
یکشنبه  7بهمن 1397

iranbanoo@icpi.ir

وکیل

مــهــریــه
قانون ،از صدور حکم تا اجرا درباره مهریه چه میگوید؟

همدادنی ،همگرفتنی

مطهره پایکاری
وکیل پایه یک دادگستری

دو ســاعت و نیــم از تمــاس تلفنــی وکیلم،
آقــای ســلمانی ،گذشــته بــود و مــن هنــوز
داشــتم بــه ایــن دو ســالی فکر میکــردم که
سراســر زجر بود .برگشــته بودم بــه روز بعد
از شــب خواســتگاری ســهیل .صــدای پدرم
بلندتــر از همیشــه در گوشــم زنــگ مــیزد.
آنقــدر بلند کــه گوشهایم را گرفتــم و روی
زمیــن نشســتم 25«.ســال اختالف ســنی؟!
هیــچ متوجــه هســتی داری چــه تصمیمــی
بــرای زندگیات میگیری؟! فارغ از اختالف
ســنی ،به اختــاف طبقاتی موجــود بینمان
فکر کردی؟! دخترم این ازدواج ســرانجامی
ندارد .تو هنوز کم سن و سال هستی.
چــرا بایــد قبول کنی بــدون عروســی گرفتن
تنهــا با یک مراســم ســاده عقد راهــی خانه
بخت شوی؟!» شاید بهدلیل همان سن کم
بــود کــه درک نمیکردم مگر اختالف ســنی
 ۲۵سال چقد ر میتوانست مسأله ساز باشد
که پــدرم اینطور جدی مخالفــت کند .مگر
مراســم عروســی گرفتن نشــانه خوشبختی
بــود .حتمــاً اشــتبا ه میکــرد و من فقــط اگر
کمــی مقاومت میکــردم ،بعــد از ازدواج با
ســهیل میتوانستم با خوشــبخت شدنم به
او ثابت کنم که اشتباه میکند.
ســر تــکان دادم و پــرت شــدم بــه دو هفتــه
بعــد از ازدواجمــان یعنــی درســت زمانــی
کــه تازه از ماه عســل برگشــته بودیم .مادرم
تمــاس گرفتــه و برای شــام دعوتمــان کرده
بــود .دروغ چرا ولی بایــد بگم با وجود تمام
کدورتهایــی کــه بهخاطــر نافرمانــی من و

بــود چطــور بــه فاصلــه دو هفتــه بعــد از
ازدواجمان از اینرو به آن رو شــده بود .باید
باهاش صحبت میکردم .اگر اینطور پیش
میرفت تمام ســرزنشها را به جان خریده
و ترکش میکردم.
در نهایــت ازدواج بــا ســهیل بینمــان وجود
داشــت ،از شــدت دلتنگــی نمیتوانســتم
خواســتهاش را رد کنــم .با وجــود این باید با
ســهیل تمــاس میگرفتــم تــا از برنامــهاش
برای شب مطمئن بشوم.
بــا ســهیل تماس گرفتــم تا نظــرش را جویا
شــوم اما خیلی خونســردانه با این حرف که
مــن امشــب بســیار کار دارم ،نمیتوانــم به
خانــه بیایــم و تــو هم لزومــی نــدارد تنها به
خانه مادرت بروی ،قبول نکرده بود .گوشی
به دســت وســط اتاق خواب ایســتاده بودم.
مســأله خاصــی نبــود کــه بخواهــم بزرگش
ک میکردم که او بســیار سرش
کنم .باید در 
شــلوغ اســت و اصالً عجیب نبود که بعضی
شــبها نتوانــد بــه خانــه بیایــد .بــا مــادرم

تمــاس گرفتــم ،بیحالــی خــودم را بهانــه
قــرار دادم و گفتم حتماً بعداً به دیدارشــان
میرویم.
حــاال بغضــم شکســته بــود و زیرگریــه زده
بــودم کــه پنــج مــاه بعــد از آن شــب را بــه
خاطــر آوردم .پنــج ماهــی کــه حتــی یکبــار
هم اجازه دیدار خانوادهام بهم داده نشــده
بــود .پنــج ماهــی کــه فقــط بعضی شــبها
ســهیل فرصــت پیــدا میکــرد تــا ســری بــه
خانــه بزند .نمیخواســتم باور کنــم که تنها
چنــد مــاه از ازدواج کردنمــان گذشــته بود و
حرفهای پــدرم رگههایی از واقعیت گرفته
بــود و بــه رویــم نیشــخند مــیزد .زود بــود
برای جازدن.
بایــد میفهمیدم ســهیلی که آنقدر عاشــق
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وقتی همه چیز مشکوک بود
هنوز اولین شبی که بعد از تصمیمم سهیل
به خانه آمد را دقیق به خاطر داشــتم .شبی
سهیل قبل.
که بعد از آن ســهیل شد همان
ِ
بــه دیدار خانوادهام رفتیم و آنقدر کور بودم
کــه حتــی متوجــه نبــودم همــه چیــز چقدر
مشــکوک بــاب میــل مــن پیــش میرفــت.
شــایدم کور نبودم ،مــن ازدواج کــرده بودم
که زندگــی کنم و باید بــرای حفظ زندگیام
از هیچ کاری دریغ نمیداشتم .چهار ماهی
از آن شــب گذشــته بود کــه یــک روز حدوداً
ســاعت  ۲بعــد از ظهــر زنگ خانــه را زدند.
با دیــدن تصویر ســهیل روی آیفون تعجب
کــردم .پیــش نیامــده بــود این وقــت روز به
خانه بیاید .در را که باز کردم با چهره درهم
و پریشــانش رو به رو شدم 10 .دقیقه بود که

