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وکیل

حکمی که به
مصلحت کودکم نبود
در چه مواردی مادر طفل میتواند دادخواست سلب حضانت از پدر را
به دادگاه ارائه نماید؟

مطهره پایکاری
وکیل پایه یک دادگستری

بــا وجود اینکه برای ســاعت  ۷موبایلم را تنظیم
کــرده بــودم امــا از اســترس تا صبح چشــم روی
هم نگذاشــتم .کمــی زودتر برخاســتم تا حاضر
بشــوم .در دادگاه نشســتن برایــم قابل تحملتر
از مانــدن در خانــه بــود .از اتاق که بیــرون آمدم
چشــمم به مادرم افتاد که در ســالن نشسته و در
فکر بــود .آنقدر غرق در افــکارش بود که متوجه
حضــور مــن نشــد .خوانــدن فکرش کار ســختی
نبود .احتماالً به مطلقه شــدن دخترش از امروز
فکــر میکرد یا شــاید به اینکه قاضــی دادگاه چه
تصمیمــی درخصــوص حضانــت پســرم دانیار
میگیــرد .نمیخواســتم با کســی صحبــت کنم
حتی با کسی که وقتی گفتم میخواهم جدا شوم

در مقابــل پــدرم و برادرهایم ایســتاد و حمایتم
کرد .تمام حرفش ایــن بود که اگر من این دختر
را بــزرگ کــردم پــس خــوب میدانــم بیجهت
حــرف جدایــی نمیزنــد .اگر میگوید نمیشــود
حتماً نمیشــود .آهسته از خانه خارج شدم و راه
افتادم.
نمــی دانســتم چطــور و روی چــه کســی یــا چــه
چیزی خشــمم را خالی کنم .از نیم ساعت پیش
گوشــیام در حال زنگ خوردن بــود و من حتی از
داخل کیفــم درنیاوردم تا ببینم کیســت .هرچند
جز مادرم کســی نمیتوانست باشــد .آنقدر پیاده
راه رفته بودم که پاهایم بیحس شــده بود .کمی
جلوتــر پارکــی بــود .خــودم را بــه آنجا رســاندم و
روی اولیــن صندلی نشســتم .موبایلــم را از کیف
درآوردم کــه در همان لحظه دوبــاره زنگ خورد.
برداشــتم ،سکوت دو روزهام را شکستم و درحالی

کــه کلمات را در ذهنم ردیف میکردم گفتم آخه
بــا که لج میکنــد؟ اصالً به چــه قیمتی؟ خودش
خــوب میدانــد دانیــار بــدون مــن حتــی آب هم
نمیخورد .خبر دارد از شــدت وابســتگی دانیار به
من؟ مگر از ســر دلخوشی تقاضای طالق کردم؟
مــن کــه دوبــار بهــش فرصــت دادم تــا آن مــواد
لعنتــی را ترک کنــد .خودش نخواســت .خودش
کــم آورد .بهش گفته بودم اگر این بار هم به مواد
روی بیــاوری .فکر هیچ چیز را نمیکنم و میروم.
میدانســت اگــر حرفــی بزنــم رویش میایســتم
بــه هــر قیمتی .پــس انتخاب خودش بــود .خوب
میفهمم میخواهد از طریق بچه مرا تحت فشار
قرار دهد تا برگردم اما من کوتاه نیامدم .منصرف
نشــدم مامان .حتی به قیمت کمتر دیدن دانیار.
ولی حالم خوب نیســت .به قاضی گفتم همسرم
معتــاد اســت نمیتواند آنطور که باید ،از پســرم
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مراقبــت کند .ازش درخواســت کردم تا حضانت
دانیــار را بــه مــن دهــد .امــا تشــخیص دادنــد که
بودن دانیار با پدرش بیشــتر به مصلحتش است.
معتقــد بودند کــه هرچند پدرش اعتیــاد دارد اما
ایــن مســأله زیانی بــه دانیــار نمیرســاند .مادرم
سکوت کرده بود تا خوب خودم را تخلیه کنم .اما
از شدت هق هق دیگر نفسم باال نمیآمد .صدای
بغض دار مادرم را شنیدم که گفت نمیدانم باید
چه بگویم تــا آرامت کنم .فقط میدانم تنها گذر
زمــان اســت که باعث میشــود به ایــن وضعیت
عــادت کنــی .اگــر میگویــی هدفــش فقط فشــار
آوردن به توســت ،پس مطمئــن باش چند وقت
که بگــذرد و ببیند بر ســر تصمیمت ایســتادهای،
دانیــار را به تو میســپارد .پس قــوی باش عزیزم.
االن هــم بیــش از این بیرون نمان .بــه خانه بیا تا
کمی استراحت کنی.

