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در پروندههــای زناشــویی کــه بــه مــن مراجعــه
میکننــد ،کــم پیــش میآیــد کــه مــردی بــا پای
خودش برای طالق دادن همســرش اقدام کند.
معموالً این زن اســت که میخواهد جدا شــود و
مرد اســت که با تمام وجود به زندگی خانوادگی
میچســبد .نه اینکه خانم ها خوشی زیر دلشان
زده باشد و مردها شیفته ادامه زندگی باشند .نه،
بلکه مادههای قانونی ما در زمینه جدایی زوجین
به نحوی اســت که آقایان ترجیح میدهند برای
اینکه مانع از رسیدن زن به حق و حقوق قانونی
خود شــوند در نقش شــوهر عاشــق خانواده فرو
روند .اما گاهی اوقات میزان تنفر به حدی اســت
که مرد دیگر حاضر نیست به دلیل حق و حقوق
مالــی حتی نقش شــوهر خوب را بــازی کند .بله
بعضــی وقــت ها تنفر به حدی اســت کــه مرد با
پــای خود دادخواســت طالق میدهــد ،مهریه و
نحلــه و اجرت المثل و نصف اموال را میدهد و
جانش را آزاد میکند .هدیه جوان اســت .بیست
و هشت ساله است و یک دختر هفت ساله دارد.
با شــوهرش در خانهای اعیانی در منطقه سطح
باالی شهر زندگی میکنند .خانهای درندشت با
قالیهــای زیبــا و مبلمان آنچنانــی ،با همه اینها
هدیــه خوشــحال نیســت ،چرا؟ چون شــوهرش
دوســتش ندارد« .شــب ها خانــه نمیآید خانم
وکیــل یــا خیلــی دیــر بــه خانــه میآیــد .درخانه
مطلقاً با من صحبت نمیکند .از من بیزار است
لباس عوض کردن ،آرایش کردن ،شــام درســت
کردن اصالً به چشمش نمیآید .من با یک روح
سرگردان زندگی میکنم خانم وکیل».
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مرزهای تنفر
هدیه انتخاب ســنتی خانواده حمیــد بود .اوایل
آن قدر سرد نبود .نمیگفت کسی را زیر سر دارد
یا مــرا نمیخواهــد .هیچ وقت بــا هم صمیمی
نبودیــم ولی یک مرد معمولی بود .حمید پســر
وســطی یکی از حجره دارهای قدیم بازار اســت.
پــدرش تــوی بــازار چندیــن و چند دهنــه مغازه
دارد .یکــی از اینهــا را بــه حمیــد داده تــا بــرای
خودش بگرداند .اوایل مثل همه بازاریها صبح
سر کار می رفت و شب به خانه باز میگشت ولی
روز بــه روز رفتــارش با من ســردتر شــد .تا اینکه
حاال دیگر رسماً هیچ رابطهای با هم نداریم از او
پرسیدم علت اینکه به دفتر من آمده چیست؟
برایــم توضیــح داد کــه علــت آمدنــش برگهای
اســت کــه بتازگــی از طــرف دادگاه بــه دســتش
رســیده« :مثــل اینکه دادخواســت طــاق داده
خانم وکیل .یعنی چــه؟ یعنی به همین راحتی
میتوانــد دادخواســت طــاق بدهــد و مــن را از
خانــه و زندگیم بیرون بینــدازد؟ یک زندگی را از
هم بپاشــد؟ میگویند ســرش جای دیگری گرم
است با خانم سانتی مانتالی رفت و آمد میکند.
بــا اینکــه خیلی زجــر میکشــم اما حاضــرم به
خاطر دخترم تحمل کنم .نمیخواهم خانهام از
هم بپاشــد » .هدیه تا به حال چندین و چند نفر
را برای صحبت با همســرش واسطه کرده« :سر
عقــل نمیآید خانــم وکیل .حتی بــا تهدیدهای
پدرش هم سر عقل نیامده .نمیدانم این اواخر
چی تــوی گوش پدرش خوانده کــه دیگر پدرش
هــم میگوید مــن حــرف هایــم را زدهام و دیگر
بیشتر دخالت نمیکنم.
قانون مردانه
بلــه .متأســفانه امــکان پذیر اســت ،طبــق ماده
 ۱۱۳۳قانــون مدنــی ،اختیار طالق با مرد اســت
و اوســت کــه میتواند حتــی بدون دلیــل موجه،
دادخواســت طــاق بــه طرفیت همســر تقدیم
دادگاه کنــد .آیــا عــدم رضایــت زن تأثیــری در
پرونــده طالق از جانب مــرد دارد؟ جواب منفی
اســت.عدم رضایــت و موافقــت زوجــه تنهــا
میتوانــد مراحل طالق از طرف مــرد را طوالنی
کنــد ولی امکان جلوگیــری از صدور حکم طالق
را نــدارد امــا در ایــن میــان قانــون بــرای زنی که
بــه یکبــاره خانــه و زندگــیاش را از دســت داده
حــق و حقوقــی قائــل شــده اســت .در حقیقــت
کــش و قوس دعــوای طالق که خواهــان آن مرد
باشــد نیز بر ســر همین حق و حقوق مالی است
وگرنــه از آنجایی که طالق به دســت مرد اســت
چــه بــه حق و چه بــه ناحق حکم طــاق به نفع
مرد صادر میشود.در مراحل درخواست طالق
از طــرف مرد ،دادگاه مکلف اســت که به هر یک
از زوجین ابالغ فرســتاده و بــا درج مهلت از آنها
بخواهــد که داور معرفی کنند .امــروزه داوری در
پروندههــای طــاق به امــری تشــریفاتی تبدیل
شــده اســت زیرا در اکثر و غالب مــوارد داوری در
رفع اختالف زوجین کارگشا نیست .مضافاً بر این
که نظریــه داوران بــرای دادگاه اهمیت چندانی
ندارد.رأیــی که دادگاه پس از دادخواســت طالق
از طــرف مرد صــادر میکند گواهی عــدم امکان
ســازش نــام دارد و زوج متقاضــی طــاق  ۳ماه
فرصــت دارد تا بــرای اجــرای رأی دادگاه و ثبت
آن بــه دفترخانه رســمی طــاق مراجعه کند در
غیر این صورت رأی صادره از درجه اعتبار ساقط
میشــود .نــوع طالقی که مرد درخواســت کننده
آن باشــد رجعی اســت یعنی در مدت حدود ۳
مــاه عده ،زوج میتواند بــه زوجه رجوع کند و به

