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وکیل

آیا وراث زن میتوانند پس از فوت او مهریهاش را طلب کنند؟

عدم سقوط مهریه زن پس از مرگ او
مطهره پایکاری
وکیل پایه یک دادگستری

چنــد وقتــی اســت نگــران فرزنــدان خواهــر
مرحومــم هســتم .پدرشــان مثــل ســابق بــه
آنهــا توجــه نمیکند.مــی دانم پــدر و مادرم
هــم همین حــس را دارند باید یــک تصمیم
عاقالنــه بــرای بهبــود اوضــاع آنهــا بگیریــم
میروم سراغ مادرم....
مادر جان بهتر نیست با امیر درباره وضعیت
بچهها صحبت کنیم؟
آیدیــن و آینــاز تقریبــاً دو ســالی میشــد کهبیــرون از مدرســه بــه کالس زبــان میرفتنــد
حتــی هرازچنــد گاهــی هــم کتاب هایشــان را
مواقعــی که به اینجــا میآمدند همراهشــان
میآوردند تا سؤاالتشــان را از من بپرسند .اما
گویا امیر برای ترم جدید ثبتنامشان نکرده
اســت .وقتــی دلیلــش را پرســیدم گفتنــد که
هزینههــای ما بــاال رفته بابا امیــر از پس همه
مخارج ما برنمی آید ،گفته خودتان تایمهای
خالیتان تمرین کنید .کمی به نظرم عجیب

آمد .چند وقتی هم هســت که بچهها را برای
خریــد نبرده در حالی کــه قبالً حداقل فصلی
یــک بــار برایشــان خریــد میکــرد .دلیلی که
برای بچهها آورده با آن چیزی که ما از بیرون
میبینیــم همخوانی نــدارد .دو ماه پیش بود
که بچهها را پیش ما گذاشــت تا با همســرش
بــه کیــش بــرود .جالبتــر اینکــه حتــی یــک
سوغاتی کوچک هم برای بچهها نیاورده بود.
در عــوض تــا میتوانســتند لباس بــرای بچه
توی راهیشــان خریده بودنــد .این امیری که
االن میبینیم امیری نیست که بعد از ازدواج
دومش برای اینکه بچهها را نزد خودش ببرد
ســعی داشــت به هر طریقــی به مــا بقبوالند
کــه توجهــش بــه بچههــا حتــی ذرهای کمتــر
نمیشــود .امــا االن علنــاً بچههــا را نادیــده
میگیــرد .آن هم قبل از بــه دنیا آمدن فرزند
دیگــرش .احســاس میکنــم غیرمســتقیم
تمایلــش را بــه گذاشــتن بچههــا پیــش مــا
آن هــم بهطــور دائــم نشــان میدهــد .اوایل
ازدواجش بچهها فقط هفتهای یک مرتبه آن
هــم آخــر هفتهها به ما ســر میزدند اما هیچ

بعد از در میان گذاشتن دغدغه ام با مادرم نوبت به این می رسید که یکسری
ابهامات ذهنی خودم را برطرف کنم .اگر آنچه شنیده بودم درست می بود به هر
قیمتی که بود مادر و پدرم را راضی می کردم تا به خاطر آینده آیدین و آیناز هم
که شده قدمی بردارند .چه اهمیتی داشت که امیر چه واکنشی نسبت به این مسأله
دارد؟ او قبل از این ها داشت ثابت می کرد که فرزند جدیدش آن هم هنوز به دنیا
نیامده از این دو کودک برایش عزیزتر است .به شماره وکیلی که از دوستم گرفته
بودم نگاهی انداختم و بیرون رفتم تا بتوانم تماسی برقرار کنم .پاسخی که دریافت
کردم ُمهر صحتی بود بر تمام شنیده ها .راضی کردن پدر و مادر برای انجام چنین
کاری قطع ًا آسان نبود .اما برای تضمین آینده این دو بچه هم که شده به مهریه بیتا
احتیاج داشتیم .ما که قبل تر اقدامی نکرده بودیم .این امر خود گویای این بود که ما
مهریه بیتا را برای گذران امورات خود نمی خواهیم .پس باید قانعشان می کردم

توجــه کــرده ایــد که دو مــاه اخیــر بچهها یک
روز در میــان از راه مدرســه بــه اینجا آمدهاند.
قدمشــان به روی چشــم .خواهرزادههای من
هســتند از جانــم برایــم عزیزترنــد ولــی مــن
از چیــز دیگــری نگرانــم .نگرانــیام نگرانــی
مادرانــه اســت .شــاید اگر بیتــا هم زنــده بود
ســاکت نمینشست .نمیخواهم صبر کنم تا
ایــن رفتــارش را بیش از این ادامــه دهد .این
دو بچه مگر چقدر ســن دارند کــه بخواهند از
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محبــت پدری هم بینصیــب بمانند .کم کم
کــه بزرگتر شــوند ایــن بیتوجهیها برایشــان
بیشــتر جلــب توجــه میکنــد و آســیب جدی
میبیننــد .شــاید الزم باشــد که پدر بــرود و با
امیــر صحبــت کند .مــن که حتی یــک لحظه
هم نمیخواهــم با او روبهرو شــوم .هنوز هم
یــادم نرفته که نگذاشــت ســالگرد بیتا بگذرد
تا بعــد ازدواج کنــد .اصالً به نظر مــن پدر به
جای اینکه در مورد رفتارش با او صحبت کند

