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با شنیدن صدای زنگ موبایلم ،نگاهی ب ه سمت
خانــم کیانی انداختم که بــا اخم لحظهای به من
نگاه انداخت و در حالی که سرش را تکان میداد،
چشــمانش را از مــن برگرفــت .در این ماه شــاید
بیش از شــش بار پیش آمده بود کــه از مهد آریانا
تمــاس گرفته بودنــد و بهخاطــر بیقراریهایش
مجبــور شــده بودم دو ســاعتی زودتــر از زمانی که
بایــد در دفتر میماندم آنجا را ترک کنم .با وجود
ایــن تمــاس را پاســخ دادم و بعــد از قطــع کردن
ب ه ســمت میز خانــم کیانــی رفتم ،حتی ســر باال
نگرفــت تا نگاهــم کند .در همــان حالت با لحنی
تنــد گفت بــاز هــم مرخصی ســاعتی میخواهی
خانم حســنی؟ بس نیســت؟ بــ ه نظرتــان اگر در
این دفتــر نیاز به نیروی تمام وقت نداشــتیم چه
احتیاجــی به اســتخدام شــما بــود؟ حرفــی برای
گفتن نداشتم .تمام سخنش جلوهای از حقیقت
داشــت اما منی کــه عادت به باز کردن ســفره دل
نــزد هرکس نداشــتم چه باید میگفتــم؟ اگر لب
باز میکردم حتماً که نه ولی احتماالً میتوانستم
توجیهش کنم .هرچه بود ســکوت کــردم .به این
کار نیاز داشــتم و بههر قیمتی نباید آن را از دست
میدادم .سکوتم را که دید سر باال آورد و با همان
لحن گفت بفرمایید خانم حســنی بفرمایید ولی
به شــما بگویم که این آخرین بار اســت که در این
ماه و ماه بعد ،مرخصی میگیرید .باز هم حرفی
نــزدم و همانگونــه به ســمت میزم آمــده ،کیفم
را برداشــته و با قدمهایی تند دفتــر را ترک کردم.
دلگیر بــودم هرچند با همان حال بد هم ممنون
خانم کیانــی بودم که قطعاً اگر شــرایط مرا درک
نمیکرد تا این حد با من مدارا نمیکرد .از طرفی
مگر چند نفر از نیروهایش میتوانستند کارایی مرا
در آن دفتر داشته باشند ولو با حضور کم رنگ .در
همین فکرها بــودم که خودم را جلوی مهد آریانا
دیــدم .لبخنــدی مصنوعــی روی لب کاشــته و به
داخل رفتم.
توقعبیجایدرکشدن
بیســت دقیقــه بود کــه بیوقفــه و با صــدای بلند
صحبت که نه ،اعتراض میکرد .آریانا بیحرکت
ایســتاده و به ما نــگاه میکــرد .حرفهایش هنوز
به طرز عجیب و واضحی در گوشــم زنگ میزند.
تــو هم در این زندگی ســهمی داری ،چرا من باید
شــهریه مهد آریانا را بدهم؟ مگر غیر از این است
کــه اگر ســر کار نــروی و در خانه بمانــی ،نیازی به
مهــد رفتــن این بچــه نیســت؟ پس خــودت هم
باید شــهریهاش را بدهی .چرا باید از بیرون کسی
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اشتغال زنان؛ حق یا وظیفه؟
طبق قانون و شرع زنان ممنوع از اشتغال نیستند و تمام درآمد ایشان مختص به خود بوده
و تکلیفی به پرداخت هزینههای زندگی مشترک ندارند

را بــرای نظافــت خانه بیاوری فقط بــه این خاطر
که وقت نمیکنی؟ چرا هزینه لباســت را هم باید
من بدهم وقتی خودت درآمد داری؟ قســطهای
خریــد خانــه بــه انــدازه کافی زیــاد هســت؛ دیگر
نمیتوانــم .چرا فکر می کنــی پرداخت همه این
هزینهها وظیفه من است؟ دیگر نمیشنیدم چه
میگویــد .حرفهایش عیــن پتک بر ســرم فرود
آمد .یعنی واقعاًتوقع بیجایی بود اینکه بهعنوان
شــریک زندگیام درکم کند؟ توقــع بیجایی بود
کــه بعد از چند ســال هنــوز مرا نمیشــناخت؟ او
که بهتر از هر کســی میدانســت من به این شغل
احتیــاج داشــتم .بهتــر از هرکس میدانســت که
اگر این اقســاط تمام میشــدند نیازی به گوشــزد
ایــن موارد نبود و من خــودم هم کمک میکردم.
حرفهایش قبل از ســر گرفتــن ازدواجمان مثل
نــوار ضبط شــده برایــم تکرار شــد .نگــران نباش
بگذار ازدواج کنیم تمام این قسطهایی که از بابت
خرید جهاز متحمل شــدی را بــا هم میپردازیم.

اصالً زندگی مشترک چه معنایی دارد جز همین
همراهیهــا؟ و حــاال ایــن همــه تغییر؟! دوســت
نداشــتم بهدنبال این باشــم که چه چیزی منشــأ
این بدخلقیها و بهانهگیریهایش اســت .یعنی
تمــام اینها بــه خاطر این بود که من پدر نداشــتم
و خــودم باید جهیزیــهام را تهیه میکردم؟ یعنی
باید سر باال میبردم و گالیه میکردم؟ نه نباید جا
میزدم .من قدم اشــتباهی برنداشته بودم که به
خاطرش سکوت کرده و حرف بشنوم.
سکوتبساست!
بــرای اولیــن بار بــود کــه داد زدم تــا تمامش کند.
تعجب را در چهره بهت زدهاش دیدم .از مهالی
همیشــه آرام ایــن فریــاد را انتظار نداشــت؛ بس
اســت دیگر .چند ماه اســت که بهانهگیری هایت
را تــاب آوردم ولی دیگر ســاکت نمیمانم .مگر تا
به حال حقوقم را خرج تفریح و ســرگرمی خودم
کــردم که اینطــور فریاد میزنی؟ هر کــه نداند تو
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که میدانی من مجبور شــدم تمــام جهیزیهام را
خــودم تهیه کنم و تا االن هم مگر غیر از این بوده
که تمام حقوقم غیر از مبلغ کمی که آن هم هزینه
رفــت و آمــدم میشــود ،به پــای اقســاط جهیزیه
مــیرود؟ مگــر قول نــدادی که حتــی در پرداخت
اقســاط جهیزیه هم به من کمک کنی؟ اما من از
ماه دوم به بعد که احســاس کردم سختت است
بــدون اینکــه حتــی بــه رویــت آورم خــودم تمام
اقســاط را پرداخت کردم ،گلهای نیســت .اما مگر
مــن یکبار شــده به زبــان بیاورم که تو اگر قســطی
برای خانه میپــردازی در نهایت این خانه ب ه نام
توســت اما من اگر قســطی هم میپــردازم بابت
وسایلی است که تمامی ما از آن استفاده میکنیم
و مســتهلک و بیارزش میشــود .پــس دیگر چه
دلیــل دیگری میمانــد بــرای این رفتارهــا؟ مگر
فقط بچههایی که مادرشــان شاغل است به مهد
میروند که فکر میکنی اگر من دیگر سر کار نروم،
آریانــا هم نباید بــه مهد برود؟ مگر بعــد از چهار

