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وکیل

کودکیای که به حراج گذاشته شد

مطهره پایکاری
وکیل پایه یک دادگستری

بعــد از ســومین بــوق تلفــن را جــواب داد.
صــدای ظریف و آرام زنی در گوشــم پیچید.
خــودم را معرفی کردم بعــد از مکثی کوتاه
انــگار که داشــت فکــر میکرد ،مــرا بهخاطر
آورد .بعــد از صحبتــی کوتــاه وقتــی بــرای
فــردا ســاعت  ۲در دفتــرش بــه مــن داد که
آدرس آن را یادداشــت کــردم .از آن لحظه
به بعد تمام مدت بــه این فکر میکردم که
داســتان زندگیام را از کجا برایش بازگو کنم
از مادری که  ۱۸ســال بود راضی به دیدنش
نشــده بــودم از همســر  ۲۵ســال از خــودم
بزرگترم یا از فرزندی که شاید در سرنوشتش
من از همه بیتقصیرتر بودم .شــماره خانم
جاویــد را همســایهای که نزدیک به دوســال
بود همســایهمان شــده بود داده بود تا برای
این کابوسهای تمام نشدنی این چند سال
به او مراجعه کنم بلکه بتواند درمانی برای
دردم پیــدا کند .جلوی ســاختمانی که طبق
آدرس بایــد میرفتــم ،ایســتادم و زنــگ را
فشــردم .پنــج دقیقــهای منتظر نشســتم که
منشــی نامم را خواند .دستانم را داخل هم
کرده و فشار میدادم .از بازگو کردن داستان
زندگیام خجالت میکشیدم .هر دو سکوت
کــرده بودیــم انــگار منتظر بــود تا شــروع به
حــرف زدن کنــم امــا در نهایــت صبــرش
ســرآمد و خــودش ســکوت را شکســت .بــه
مــن نــگاه کن عزیــزم .من اینجام تا بشــنوم
هــر چــه تــا االن روی دلــت مانــده بــوده و
رویــش ســرپوش گذاشــتی .مطمئــن بــاش
حرفهایــت از این در بیــرون نمیرود فقط
بیــن من و تو میماند .پــس من منتظرم که
بشنوم .نمیدانم فقط به نظر من صدایش
آنقــدر آرامش بخش بود یا نه اما هرچه بود
دل و مغــزم هــر دو بــا هم فرمــان دادند که
اعتماد کنم.
بازگویی کابوسهای چندین سالهام
پررنگتریــن تصویر از زندگــیام بعد از این
همه ســال هنــوز هم بر میگــردد به دورانی
کــه پــدرم پولــی نــزول کــرده بــود و موقــع
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برگردانــدن آن حتی یک قران هم نداشــت
کــه بدهــد .آن زمان من فقط  ۱۲ســالم بود.
کامــاً متوجــه اتفاقاتی که اطرافــم میافتاد
بــودم .از آن زمان تا قبــول کردن پدرم برای
شوهر دادن من در عوض بدهیاش تنها سه
ماه گذشــت .نظر تنها کسی که پرسیده نشد
مــن بودم .منــی که یک مرد  ۳۷ســاله بهم
تحمیل شــده بــود .کار هــر روزم التماس به
مادرم شده بود .اما دریغ از ذرهای توجه .هر
بار مواجه میشدم با سیر کتک خوردن و بد
و بیراه شــنیدن .میخواســتند مرا به شهری
دیگر ببرنــد .همان زمان هم بــا وجودی که

خیلــی معنــی نگاههــا را درک نمیکــردم،
«آخــی طفلکــی» گفتنشــان اعصابــم را
متشــنج میکرد و بیشتر میترســاندم .مگر
چه اتفاقی میخواست بیفتد.
روزی کــه لبــاس عــروس بــر تنــم کردنــد
هماننــد یــک فیلم زنده در پیش چشــمانم
در حــال پخش اســت .اصــاً نمیتوانســتم
بخنــدم حتــی بــه زور .چقــدر آن روز زمــان
ســریع میگذشــت .قرار بــود آن شــب را در
مســافرخانه بگذرانیــم تــا فــردا صبــح بــه
همــراه خانــواده او راه بیفتیــم .یــاد ندارم تا
لحظه مرگش اســمش را بر لب جاری کرده
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باشــم .هنوز هــم نمیگویم .آن شــب برای
اولیــن بــار نــگاه کســی آزارم داد آن شــب تا
صبح بیدار ماندم .تا صبح از ترس بیصدا
گریه کردم.....
دیگر نتوانستم جلوی اشک هایم را بگیرم.
هق هــق میکردم .بلند بلند .از پشــت میز
بلند شــد و بهکنارم آمد .در آغوشم گرفت.
آخریــن بــاری را کــه کســی مــرا اینطــور
مادرانــه در آغوش گرفت بــه خاطر ندارم.
بــرای اولین بار بعد از  ۱۸ســال دلم مادرم
را خواســت .یعنــی او هــم دلش بــرای من
تنگ شــده بود؟ این چه ســؤالی بود؟ بارها

