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را قشــنگ میکــردی .تو اگر بــودی احتماالً آن بیــد مجنون را هم
نمیدیــدم .فقط تــو را میدیدم ...فقط تو را ...چــرا اینها را برایت
ضبط میکنم؟ نمیدانم! چرا باید صبح روزی که احتماالً آخرین
بار باشد که بوی تن تو را از روی همان شال گردن بنفشی که برایت
تولد پیارسال بافته بودم حس میکنم  -امروز آن را میاندازی یا
چــون مرا ،نازنین را ،و شــاید روزهای قبل نازنین را یادت میآورد
انتهای کشــویی جایی قایمش کردهای؟  -خواب دیشبم را برایت
تعریــف کنم؟ نمیدانم! میدانی ،جدیــداً کارهایی را میکنم که
دلیلش را نمیدانم! اگر اینجا بودی کلی بهم میخندیدی! صبح
به صبح دســتم را دراز میکنم کــه موبایلم را بردارم و چک کنم،
میروم ســمت کتابخانه ،میان کشــوها دنبال آلبــوم میگردم که
عکسهــای عروســیمان را نگاه کنم ...تعجــب میکنی که چرا؟
تعجب میکنی که مگر هنوز دوســتت دارم؟ من خیلی دوســتت
دارم! هنــوز کــه هیچ ،فکــر کنم تا همیشــه ...آنقدر کــه نمیدانم
زندگــی بدون تــو چه رنگــی خواهد شــد .رنگ! میبینــی؟! حتی
حرفهایی میزنم که دلیلش را نمیدانم!
حق با توست ،حق با دکتر است .هیچ کس نمیتواند به آدمی که
ته یک چاه تاریک گیر کرده و حتی کســی نمیداند که آنجاســت
کمک کند .حتی خودش .آدمی که از اول ته چاه بوده شاید بتواند،
اما آدمی شبیه من که از باغهای سرسبز و شهرهای رنگی به چاه
انداخته شده نه.
مــن میفهمــم .نگرانی تــو را از پدر بچههایی بودن که مادرشــان
دیابــت دارد و جهــان را نمیتوانــد ببینــد .نگرانی خانــوادهات از
معرفی عروســی که منم به بقیه ،برای همین وقتی که احضاریه
فرســتادی ســکوت کردم .وقتی صوت فرســتادی که منتظر اشاره
منــی کــه دادخواســتت را پــس بگیــری ســکوت کــردم .وقتــی از
ترسهایــت گفتــی ســکوت کــردم .آدم وقتــی کاری را میکند که
دلیلــش را نمیدانــد یعنی گم شــده .تو گم شــدهای .از آن زمان
خوشــحالیهای بیپایــان ،در ایــن زمــان تنهاییهــای بیوقفــه،
کابوسهای شــبانه بیوقفــه ،ترسهای بیوقفه ،ندانســتنهای
بیوقفــه .احتمــاالً وقتــی دادخواســت طــاق مینوشــتی هــم
نمیدانستی چه کارمیکنی .میبینی ،حاال هر دویماگم شدهایم.
ته همان چاه .من میان
تاریکــی ،تــو میــان
غریبههایــی کــه شــکل
در قانون موارد
مــن نیســتند .میــان
محدودی وجود دارد که حق
حسهــای غریبــی
فسخ را برای مرد ایجاد
کــه بــه نازنیــن جدیــد
میکند ،کوری یا فساد چشم
داشــتی .حــاال دیگــر زن ،یکی از موارد است .منظور
از این نابینایی این است شخص
نازنیــن هــم بــرای تــو
کً
ال نتواند ببیند و نحوه نابینایی
غریبه شده! خوشحالم
در نظر نیست .چپ بودن یا
کــه تــو هــم جرأتــش
شبکور بودن و یا ضعف رؤیت
را داشــتی .جــرأت
یا ریزش آب در اکثر موارد
انجــام دادن کاری کــه
موجب فسخ نکاح نمیشود .اما
دلیلــش را نمیدانــی.
نکته طبق قانون حائز اهمیت
هــر دوی مــا فقــط
این است که این عیب تنها در
خــوب میدانســتیم
صورتی حق برهم زدن ازدواج
گم شــدهایم .چه کسی
را برای مرد فراهم میکند که
میدانــد ،شــاید مــن در زمان عقد وجود داشته باشد
دوبــاره توانســتم تــو را
و پنهان شده باشد و مرد از آن
ببینم .آن راه را ،آن بید
بیخبر باشد
مجنون را ،تو را ...تو را...
تو را ...شاید بهتر است
هــر دو ســکوت کنیــم.
هیچ کــدام تصمیم نگیریم .فقــط داســتانمان را تعریف کنیم و
بگذاریم قانون به ما راه حل بدهد .بگذاریم قانون برای دو آدمی
که گم شدهاند ،با هم غریبه شدهاند تصمیم بگیرد .حکم به جدا
شدن یا نشدنشان بدهد.
مــن حــاال دارم روزهایم را طور دیگری میســازم .ســعی میکنم
در این تاریکی پیدا شــوم .خــودم و خودم .شــاید روزهای بعد باز
هم توانســتم خوشحال باشــم .شــاید اصالً اگر آن دیابت لعنتی
و بهدنبالــش نابینایی من نبود ،من هیچ وقت ســعی نمیکردم
خــودم را نجات بدهم .امیــدوارم وقتی ته این چــاه میان تاریکی
دنیای خودم را ســاختم که مثل آن روزها پر از خوشــحالی بود ،تو
هم پیدا شده باشی .شاید آن روز دوباره با هم توی آن جاده قدم
زدیم .تو شــال گردن بنفــش ات را دور گردنــت انداختی .بویت و
صدایت در هم پیچید و مرا مســت کرد .اینبــار دیگر ندویدیم .تو
دســتم را گرفتی و برایم بید مجنون را توصیف کردی و پلهها را و
فلشهای سفید را .و هیچ وقت نفهمیدی من این جاده را ،زمانی
میان تاریکی در خواب دیدهام!
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نابینایی زن حق اختیار بر هم زدن ازدواج را به مرد میدهد .البته تحت شــرایطی.
این برهم زدن که فسخ گفته میشود با طالق تفاوت دارد.
برخــاف ســایر قراردادهــا ،در عقــد ازدواج طرفین یــا یکی از آنهــا نمیتوانند حق
فسخی برای خود در نظر بگیرند .چون عقد نکاح از عقود الزم است ،یعنی عقدی
که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد مگر در شرایط پیشبینی شده در قانون
دلیل اینکه امکان فسخ به طور عام وجود ندارد این است که قانونگذار مصلحت و
ضرورت استمرار و دوام و ثبات خانواده را در نظر گرفته.
در قانون موارد محدودی وجود دارد که حق فسخ را برای مرد ایجاد میکند ،کوری
یا فســاد چشــم زن ،یکی از موارد است .منظور از این نابینایی این است شخص کالً
نتواند ببیند و نحوه نابینایی در نظر نیست .چپ بودن یا شبکور بودن و یا ضعف
رؤیت یا ریزش آب در اکثر موارد موجب فسخ نکاح نمیشود .اما نکته طبق قانون
حائز اهمیت این است که این عیب تنها در صورتی حق برهم زدن ازدواج را برای
مرد فراهم میکند که در زمان عقد وجود داشــته باشــد و پنهان شده باشد و مرد از
آن بیخبر باشــد .یعنی اگر زن بعد از عقد نابینا شــود ،مرد نمیتواند به خاطر آن
نکاح را فســخ کند .و نکتــه مهم دیگر اینکه اگر این نابینایی قابل درمان باشــد هم
دیگر شــرط فســخ را ندارد و تشخیص
این موارد با پزشک متخصص است.
اما در مورد اینکه اگر این نابینایی پس
از عقد و قبل از نزدیکی نیز واقع شــود
مرد حق فســخ نکاح را خواهد داشت
یــا نه ،فقها دو نظــر دارند  ،برخی فقها
اجــازه میدهند که مــرد در برهم زدن
عقد ازدواج مختار باشد ،و بیشتر فقها
(نظر مشــهور) با توجه به شرایطی که
پیشتر گفته شــد (اینکه این عیب باید
در زمان عقد وجود داشــته باشد) این
اختیار را از مرد میگیرد.
بــه معنی دیگــر از نظــر قانــون مدنی
حق فســخ ایجاد نمیشــود .اما نهایتاً
در پرونــده مذکــور ،بــه دلیــل حــادث
شــدن نابینایــی پــس از وقــوع عقــد و
قبــل از وقــوع ازدواج ،بــه دلیل فقدان
ماده قانونی ،دادگاه با توجه به مورد و
بر استناد به رأی فقها ،میتواند رأی به
باطل شدن عقد نکاح بدهد یا نه.
ســایر عیوبی که بــه مرد اختیــار برهم
زدن ازدواج را میدهــد طبــق مــاده  1123قانــون مدنــی اینچنیــن اســت -1 :قــرن
 -2جــذام  -3بــرص  -4افضــاء  -5زمینگیری  -6نابینایی از هر دو چشــم« .قرن»
(بفتــح قــاء و راء) بــه معنــای اســتخوان یــا گوشــت زایــدی اســت در رحــم زن کــه
مانــع از نزدیکــی با او میشــود« .جذام» مرضی اســت ســاری که خــوره نیز نامیده
میشــود«.برص» همان پیسی اســت و «افضاء» به معنای یکی بودن مجرای دفع
ادرار و حیض است.
هرگاه این عیوب در حال عقد موجود باشد و مرد به آن جاهل باشد (از آن بیخبر
باشــد) برای زوج حق فســخ نــکاح را ایجاد خواهــد نمود .الزم به ذکر اســت اثبات
بیاطالعی از عیب با زوج اســت .ماده  ۱۱۲۴ق.م در این خصوص متذکر میگردد:
«عیوب زن در صورتی موجب حق فســخ برای مرد اســت که عیب مذکور در حال
عقد وجود داشــته اســت ».باید به این نکته توجه داشــت که طبق قاعده کلی ذکر
شده در ماده  ۲۲۴ق.م خیار عیب (از جمله خیاراتی که موجب بطالن عقد است)
وقتی به وجود میآید که مشــکلی مخفی و در حین عقد موجود باشــد و چنانکه از
ماده  ۴۲۵ق.م اســتنباط میشــود عیب وقتی مخفی محســوب اســت که در زمان
نکاح از آن بیخبر بوده چه اینکه این عدم علم ناشــی از آن باشــد که واقعاً مستور
بوده است چه اینکه ظاهر بوده ولی مرد ملتفت نشده است.
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همســرم بعــد از چنــد ســال مبارزه بــا بیماری ســرطان
متأســفانه فوت کرد و مرا با فرزندان کوچک تنها گذاشت.
پدر شوهرم قیم فرزندانم اســت و تمام کارهای ما باید زیر
نظارت ایشان انجام گیرد .متأسفانه به علت کهولت سن
و عدم درک احتیاجات نسل جدید و تفاوت دیدگاه با آنان،
نمیتواند یا نمیخواهد تا به خواستههای آنان مثل خرید
رایانه مدل جدید و ســایر احتیاجات پســران نوجوان من
پاســخ دهد و بسیار نســبت به مســائل مالی آنها ،با وجود
وضعیت اقتصادی خوب شوهرم و ارثی که به جا گذاشته
است ،به طور افراطی خســت به خرج میدهد .به طوری
که فرزندانم عاصی شده و میخواهند درس را کنار گذاشته
و وارد بازار کار شــوند تا خودشــان بتوانند هزینه هایشان را
تأمین کنند! این در حالی اســت که پســرانم تنها ١٠ساله و
 ١٣ساله هســتند و بهدلیل شرایط ســختی که پدربزرگشان
برایشان ایجاد کرده بسیار ناراحت هستند و رفتارشان مرا
بشدت نگران کرده اســت .آیا راه قانونی برای اینکه قیم را
تغییر دهم و این شرایط را عوض کنم وجود دارد؟
وکیلالرعایا :به هر تقدیر قیم باید آنچه به صرفه و صالح
فرزندانتان باشد انجام دهد و از حیف و میل شدن اموال
و داراییهــای متعلق به آنان جلوگیــری کند .بخصوص
که فرزندانتان در آســتانه ســن بلوغ و نوجوانی هســتند و
بحران خاصی را با توجه به از دست دادن پدرشان سپری
میکننــد .برابر قانون ،قیم بایــد در تربیت و اصالح خود
محجور سعی و اهتمام کند و در امور او رعایت مصلحت
را بنماید .شاید این طرز رفتار قیم نشانه دوراندیشی او و
رعایت مصلحت باشد اما اگر این محدودیت اقتصادی
و مدیریت مالی ایشــان از حد متعارف و متناسب بگذرد
و شرایط سختی را برای فرزندانتان به وجود آورد میتوان
اقــدام دیگــری انجــام داد .قانونگــذار در مــاده  ٩٦قانون
امــور حســبی متذکر ایــن موضوع شــده اســت .بنابراین
مــاده ،محجور ممیز میتواند از قیم برای ندادن هزینه و
کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شــکایت نماید ،در
این صورت هرگاه دادگاه شــکایت او را وارد دید دستوری
که مناســب اســت میدهد و قیم باید بر طبق آن دستور
عمل کند .همچنین اگر دادســتان کوتاهی قیم را در این
خصــوص بــه دادگاه اطالع دهد مفاد این مــاده نیز اجرا
خواهد شــد .به عالوه ،دادســتان میتواند اگر سببی برای
عزل قیــم موجود دید ،از دادگاه درخواســت عزل قیم را
بنمایــد .بنابرایــن شــما میتوانید شــرایط و موجباتی که
به نظرتان باعث شــده که فرزندانتان با وجود رفاه مالی
پــدر مرحومشــان در شــرایط ســخت اقتصــادی زندگــی
کننــد و از برخــی تســهیالت محــروم باشــند تا حــدی که
دســت به تصمیمات غیرعاقالنــه بزنند و ترک تحصیل
نمــوده و در ورطــه آســیبهای اجتماعــی جــدی قــرار
گیرنــد را بــه دادســتان ارائــه دهیــد تــا در ایــن خصوص
اقــدام الزمه را طبق صالحدید انجــام دهد .خاصه آنکه
این ســختگیری در امور اقتصــادی میتواند به مصلحت
فرزندان نباشد و نقصی در تربیت و نگاهداری آنان تلقی
شــده و به نوعی خــروج از دایره وظایــف قیمومت تلقی
شــود .هرچند از ســوی دیگــر باید روش صحیــح هزینه و
مصرف را از نوجوانی به فرزندان آموخت و صرفهجویی
را بــا وجــود تمکن مالی بــه آنان آمــوزش داد تا خدای نا
کــرده بــا مصرف بیرویه و با توجه به نبود پدر و پشــتوانه
مالــیاش به وضعیــت ناگواری دچار نشــوند ،امــا در هر
حال تشخیص این میزان محدودیت اقتصادی و تناسب
آن بســتگی به عرف زمانه دارد و بررســی کارشناسانه آن
توسط دادگاه صورت خواهد پذیرفت.

