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وکیل

آیا فوت پدر پس از ازدواج مجدد مادر موجب بازگشت حضانت به مادر میگردد یا خیر؟

انتخاب سخت برای مادران مطلقه
ازدواج دوم یا حضانت فرزند؟

مطهره پایکاری
وکیل پایه یک دادگستری

نگرانــی اجــازه نمــیداد چشــم برهم گــذارم.
نمیدانســتم چــه تصمیمــی درســت اســت.
باید به عســل فکــر میکردم یــا زندگی خودم.
آنقــدر در تمام این روزها از خانواده و دوســت
و همســایه شــنیده بــودم که تــا جوانــی ازدواج
کــن و به فکر خودت باش ،که ســرم درد گرفته
بــود .حــرف هایشــان از روی تجربهشــان بــود.
بیــراه نمیگفتند امــا باید جای مــن میبودند
تــا میفهمیدنــد که گذشــتن از طفــل کوچکم
راحــت نیســت .خــوب میدانســتم کــه جواب
مثبت دادنم مســاوی اســت با از دســت دادن
عســل .نه اینکه آقای لطیفی مشــکلی داشــته
باشــد نه ،تازه با شــناختی کــه از او پیدا کردهام
و جلســات مشــاوره به این نتیجه رســیدهام که
میتواند همسر و پشتیبان خوبی باشد ،مشکل
محســن پــدر عســل بود کــه بــه هنــگام طالق
هم یــادآوری کرده بود با ازدواج کردنم عســل
را از مــن جــدا میکند .آنها چه میدانســتند از
شــدت وابستگی من و عســل به هم .چرخیدم

و بــه صــورت ماهــش در خــواب خیــره شــدم.
چطــور بایــد بــا خــودم کنــار میآمــدم کــه بــه
هفتــهای یــک یــا نهایتــاً دو روز دیدنش راضی
بشــوم .بــا تمــام اینهــا عقــل حکم میکــرد که
احساســی تصمیــم نگیرم چون عســل تنها دو
ســال دیگــر حضانتــش با مــن بود .بعــد از آن
بایــد تا ســن بلوغ نزد پدرش میمانــد تا اینکه
به ســنی برســد تا بتواند خــودش انتخاب کند.
پــس حتی اگــر هم بــا ازدواج کردنم ،محســن
حضانــت عســل را از مــن نمیگرفــت ،من دو
سال دیگر فرصت پیدا میکردم برای اینکه در
لحظــه بــه لحظه بزرگ شــدن عســل شــریک
باشــم .شــاید حــق بــا بــزرگ ترهــا اســت.
بایــد ازدواج میکــردم .ســختی ایــن دو
ســال بهتــر از دیــدن ناراحتــی پــدر و مــادرم و
نگاههــای ترحــم برانگیــز گاه و بیگاهشــان
بــود .فــردا بایــد تصمیمــم را بــا آنهــا در میان
بگذارم.
ناپــدری مصلحــت نیســت! نامــادری
مصلحت است؟
نمــی دانــم اگــر علیرضــا نبــود چطــور ایــن
روزهــای بیعســل را ســر میکــردم .بــرای
احســاس نهایــت خوشــبختی ،تنهــا ،بــودن

عســل در کنــارم را کــم داشــتم .به یک ســال
نکشــید کــه محســن هــم ازدواج کــرد .اوایــل
ازدواجــش هیــچ تغییــری در رفتــار عســل
نمیدیدم .اما هر چه پیشتر میرفت عســل
گوشــه گیرتــر و کــم حرفتــر میشــد .هر چه
ســعی میکردم غیر مستقیم از زبانش حرف
بیــرون بکشــانم تا متوجه بشــوم چــه اتفاقی
باعث این همه انزوایش شــده ،بیفایده بود.
صحبت کردن با محســن هــم راه خوبی نبود
چــون محــال بود چنیــن تغییری را در عســل
بپذیرد .اوضــاع به همین منوال میگذشــت
تــا اینکه عســل بــه کالس اول رفت .مدرســه
کامــاً در جریــان این مســأله که عســل با پدر
و نامــادریاش زندگــی میکنــد ،بــود و مــن
تنها هر چهارشــنبه برای تحویــل گرفتن او به
مدرسه میرفتم تا آخر هفتهها را با دخترکم
بگذرانــم .الحق که علیرضا هم درک میکرد
و کوچکترین واکنش نامناســبی به این مسأله
نداشــت .ســه ماهی از ابتدای سال تحصیلی
میگذشت که یک روز اواسط هفته از مدرسه
بــا مــن تماس گرفته شــد تا اگــر برایم مقدور
اســت بــه آنجــا بــروم .فکــرم کمی مشــغول
شــد که چرا با من تماس برقــرار کرده بودند.
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وقتی رســیدم ،مشــاور مدرســه منتظرم بود.
آنهــا هم متوجه همان مســألهای که من یک
ســال پیش به آن پی برده بودم شــده بودند.
انزوای عسل نگرانکننده بود .گویا در مدرسه
هم نتوانســته بــود بخوبی ارتبــاط برقرار کند.
امــا نمیدانســتند که مــن هم خــود بهدنبال
چرایــی ایــن امر هســتم .هــر چه از محســن و
حتــی همســر او درخواســت کــرده بودنــد تــا
روزی بــرای صحبــت بــا مشــاوره مدرســه به
آنجا بیایند فایدهای نداشــت .خانم مشاور از
رفتارهای عســل حدس میزد که تنها چیزی
که ایــن بچه را آزار میدهــد بیتوجهی بیش
از اندازه در خانه است .تشخیصش با رفتاری
کــه از عســل میدیــدم شــدیداً همخوانــی
داشــت .کم توجهی تا ایــن اندازه که منجر به
انــزوای یک کودک هفت ســاله شــود چه کم
از شــکنجه روحی داشــت؟ میشــود شکنجه
نکنــی ولــی بــا دور کــردن توجــه پــدر از طفل
کوچکش آن کودک را شکنجه روحی بدهی؟
چرا تنها حضور ناپدری است که به مصلحت
طفل نیســت؟ باید خودم با محسن صحبت
میکردم هرچنــد مطمئن بودم این تصمیم
خیلــی بــرای علیرضــا خوشــایند نیســت امــا

