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وکیل

دیوانه
بــازی

قانون دربـاره جدا شدن از
همسر مجنون چه میگوید؟

از حــرف تــا عمــل
زهرا سپیدنامه
وکیل پایه یک دادگستری تفاوت بســیار اســت.
زندگــی بــا کتــاب
داستان تفاوت بســیار دارد .اینکه در داستانی بخوانیم
همســر زنــی ،بیمــاری روانــی دارد و زن قهرمانانــه و
فداکارانــه تحمل میکند و صبوری میکند خیلی فرق
دارد با اینکه در عالم واقعیت مردی ،نان آور خانهای،
پشت و پناه خانوادهای درگیر صحبت کردن با اشباح و
آســیب زدن پیدرپی به خود و خانواده خود باشد .بله
تحمل مردی که بیمار روانی اســت ،مردی که از شدت
افســردگی از جا بر نمیخیزد ،درمــان هم نمیپذیرد،
کار آســانی نیســت برای همین هم وقتــی زن ناامید از
بهبود همسرش میشود تصمیم میگیرد که فکری به
حال خودش و آنچه از زندگیاش باقی مانده ،بکند.

فهیمه فرو ریخته .از آخرین باری که خســته از سر
کار برگشــته و محمود را باالی پشــت بام دیده که
میخواهــد خــودش را پایین بینــدازد دو هفتهای
میگــذرد .تــوی ایــن دو هفتــه خیلــی بــا خودش
کلنجــار رفتــه وبــاال و پاییــن کــرده .طاقــت و توان
خودش را ســنجیده ،وجدان و صبرش را گذاشته
در صفحه ترازو و در نهایت به این نتیجه رسیده که
دیگر نمیتواند .حال محمود هرروز بدتر میشود
و از او کاری بــر نمیآید .بهتر اســت راهــش را از او
جدا کند و محمود را بسپارد به خانوادهاش .شاید
بزرگترهــا صالح امور را در دســت بگیرنــد و او را از
ایــن بار عظیــم که بر شــانهاش ســنگینی میکند
نجاتدهند.
امنیتملی
«محمــود را دوســت داشــتم .هنــوز هــم آنچــه از
محمود ســابق در وجــودش مانده دوســت دارم.
هرچند دیگر محمودی باقی نمانده است .روزی
که بــه خواســتگاریام آمــد جــوان آرام و منطقی
بــود .گفــت که مهنــدس اســت و در یک شــرکت
ســاختمانی کار میکند .خیلــی زود فهمیدیم به
هــم میآییــم و به هــم عالقهمند شــدیم .قبل از
عقد گفت باید چیز مهمی به من بگوید که خیلی
خصوصی است .برایم توضیح داد که مدتیست با
یک پروژه سری ملی کار میکند .البته چون پروژه
خیلی سری و مخفیانه است و پای امنیت ملی در
میان اســت کســی چیزی از آن نمیداند .خالصه

اینکه ممکن است بهخاطر این پروژه وقت کمتری
برای من بگذارد و ترجیح میدهد قبل از عقد مرا
کامالً باخبر کند .من که به خودم افتخار میکردم
که دارم همســر مرد به این مهمی میشوم گفتم
خیالــش راحــت و مــن بــرای رشــد و پیشــرفتش
هر کاری الزم باشــد میکنم .بعد از عروســی هم
همه کارهایش معقول بود .بعد از ســاعات کاری
ســاعتها به اتــاق کارش در خانه میرفت و روی
پــروژهای کــه قبــاً حرفــش را زده بــود کار میکرد
حدود شش هفت ماهی بههمین منوال گذشت.
میگفــت وقتــی کار بــه نتیجه برســد برایش رقم
خوبی میدهند .تا اینکه یک روز سراسیمه به خانه
آمد .گفت در تمام راه کسی تعقیبش میکرده...
بــا عجله به اتاقش رفــت و خودش را آنجا حبس
کــرد .آن روز خیلی ترســیدم ...گفتم کاش برایت
محافــظ میگذاشــتند گفــت باهاشــان صحبــت
میکنم ...خالصه ســرتان را درد نمیآورم بعد از
مدتی این قضیه تعقیبها خیلی زیاد شد .طوری
که وقتی در خیابان با هم بیرون میرفتیم مرتب
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میگفت تعقیبش میکنند و از من میخواســت
کــه قایــم شــوم .کمکــم بــه کل قضیه مشــکوک
شــدم .از ترســم که پروژه ملی اســت به کسی این
داستانها را نگفته بودم ولی کمکم به فکر افتادم
که قضیه را با بهترین دوستم مطرح کنم .همین
که ماجــرا را برایش تعریف کردم گفت که باید با
روانپزشــک مشــورت کنم .گفت فیلمی دیده که
مربوط به مردی با همین خصوصیات بوده که از
بیماری اسکیزو فرنی رنج میبرده.
خالصه اینکه وقتی به روانپزشــک مراجعه کردم
گفــت که به احتمال زیاد همســرم بیمار اســت و
بــزودی چیزهای خیلی غیرمنطقــی میگوید که
بیماریاش آشکار خواهد شد .بعد شماره تماسی
به من داد برای اورژانس بیماریهای روان .گفت
اگر چیزی پیش آمد با این شماره تماس بگیر.
فضاییهامارامیبینند
یــک روز عصر که به خانه آمدم با صحنه عجیبی
روبهرو شدم .همسرم دریچه کولر را از جا درآورده
بــود و تــوی کانــال کولــر را میگشــت .وقتــی مــرا
دیــد بریده بریــده توضیح داد که تــوی کانال کولر
دوربیــن گذاشــتهاند و جاسوســی مــا را میکننــد.
گفتــم چــه کســی؟ گفــت فضاییهــا انــگار یــک
ســطل آب یخ روی سرم خالی کردهاند .همسرم

دیوانه وار کانال کولر را بررسی کرد بعد از چهارپایه
پایین آمد و شــروع کرد به زیــر ورو کردن مبلها و
اســاس خانــه .داد میزد و بــا فضاییهای خیالی
حرف مــیزد میگفــت بیخود التمــاس نکنند او
دوربینهــا را پیــدا میکنــد و ...اول میخواســتم
جلویــش را بگیرم ولی دیدم از پس او بر نمیآیم
انگار صدای مرا نمیشــنید یاد شماره تماسی که
روانپزشــک داده بود افتادم .شماره را با مصیبت
پیــدا کردم و ماجرا را برایشــان شــرح دادم .گفتند
سریع به آشپزخانه بروم وسایل خطرناک را جمع
کنم تا خودشــان را برسانند .خالصه اینکه آن روز
اورژانس آمد و همســرم را برد .و از آن روز به بعد
اورژانــس بیماریهای روان شــد جزئــی از زندگی
ما ...میهمان همیشگی خانه ما.
صبرایوب
«دیگر نمیتوانم خانم وکیل ...بیماری همســرم
پیشرفت کرده ...سر کار که نمیرود از پس هزینهها
به تنهایی بر نمیآیم .مرتب میخواهد خودکشی
کنــد ...صداها به او میگویند راه نجاتش از حمله
فضاییها از بین بردن خودش است .میخواهم
ببینم آیا میتوانم از او جدا شوم؟ چون شنیدهام
جدایــی به دســت مرد اســت؟ «برایــش توضیح
میدهــم که البته که قانون برای خالصی او از این
جهنــم راه حلی دارد :در حقیقــت جنون زوجین
طبق ماده  1122قانون مدنی موجب فســخ نکاح
اســت« :جنون هر یک از زوجین ،به شرط استقرار

