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از آزمایشــگاه بیــرون آمــدم و درحالــی کــه بــه
سمت ماشین میرفتم برگه جواب را باز کردم.
باالخــره بعــد از ســه ســال درمــان باردار شــده
بــودم .از خوشــحالی روی پــا بند نبــودم .قبل از
اینکه به ســینا خبر بدهم بایــد به مطب دکترم
میرفتــم تا نتیجــه آزمایش را نشــانش بدهم.
وقتی رســیدم یــک زن باردار دیگــر آنجا حضور
داشــت .نیم ساعتی منتظر شــدم تا اتاق خانم
دکتــر خالی شــد .با اجازه منشــی داخــل رفتم.
ســرش را کــه بــاال آورد بــا دیدن خوشــحالی که
در صورتــم نمایــان بــود لبخنــدی روی لبانش
نشســت .بلند شــد و در آغوشــم گرفــت و گفت
من کــه گفتم بــه من اعتمــاد کن تــا نتیجهاش
را ببینــی .زبانم بند آمده بــود انگار هیچ حرفی
نمیتوانســتم بزنــم فقــط می خندیدم .پشــت
میزش نشســت و گفــت میدانم که شــغلت را
دوســتداری اما موقعیت تــو با بقیه کمی فرق
میکنــد باید تــا زمانی که جنیــن داخل رحمت
بزرگتر شــود ،اســتراحت مطلق باشــی بنابراین
تــا اطــاع ثانوی مرخصــی بگیر .چیــزی نگفتم
و از مطــب بیــرون آمــدم .حــاال بایــد چــه کار
میکــردم؟ به حقوقــم احتیاج داشــتم مبلغی
که ســینا ماهانه برایم واریز میکــرد از ابتدا هم
کفــاف مخــارج شــخصی و اقســاط وامــی را کــه
برای ماشــینم گرفته بودم نمیداد و اگر حقوق
خــودم نبود واقعــاً کم مــیآوردم .اگر قــرار بود
ســر کار نــروم بایــد صحبــت میکردم تــا برایم
مبلغی بیشــتر واریز کند .ماشین را روشن کردم
و به ســمت شیرینی فروشی رفتم تا کیکی برای
شب ســفارش بدهم .میخواستم سورپرایزش
کنم .مطمئنم بیشتر از من خوشحال میشد.
با صدای زنگ ســاعت بیدار شــدم و با یادآوری
لحظــات خوش دیشــب لبخنــدی زدم .باید به
شــرکت میرفتم تا با آقــای پناهی در خصوص
اینکــه فعالً نمیتوانم به شــرکت بروم صحبت
میکــردم .قصــد داشــتم تــا از آقــای پناهــی
درخواســت کنــم چند مــاه مرخصی بــا حقوق
بدهــد و بعــد از اینکــه بــه کار بازگشــتم کــم
کــم جبــران کنــم امــا خیلــی بعید میدانســتم
قبــول کنــد .به هر حــال باید شانســم را امتحان
میکــردم .میخواســتم تا جای ممکن با ســینا
بر سر مســائل مالی جدل نداشته باشم .بعد از
یک ســاعت و ربع بحث کردن با آقای پناهی نه
تنها نتیجهای که میخواستم حاصل نشده بود
بلکــه با اصرار فقط دو مــاه فرصت داده بود که
بــه کار بازگردم وگرنه باید به فکر پیدا کردن کار
دیگری میبودم .دیشــب در لفافه به سینا گفته
بودم که خانم دکتر استراحت مطلق داده و سر
کار رفتــن را قدغن کرده و اتفاقاً واکنش بدی که
نشــان نداده بود هیچ خیلی هم اســتقبال کرده
بود .البته نمیدانستم بعد از اینکه متوجه شود
مبلغــی معــادل حقوقی کــه ماهانه از شــرکت
دریافــت میکردم ،بــرای گذشــتن اموراتم نیاز
دارم هم همینقدر استقبال میکرد یا نه.
حرفهایی که شاید نباید زده میشد!
به خانه برگشــتم .اشــتهایی برای خــوردن ناهار
نداشــتم بــرای همیــن مشــغول درســت کــردن
شام شــدم و در همان حال به این فکر میکردم

قانون درباره میزان نفقه زن چه میگوید؟

اگر سرکار نروم
زندگیام لنگ میماند
که چطور این مســأله را با ســینا در میان بگذارم.
آنقــدر فکــرم درگیر بود کــه اصالً متوجه نشــدم
ســاعت  ۷شــب شده و تا نیم ســاعت دیگر سینا
میآمــد .بلنــد شــدم و بــه اتــاق رفتــم تــا لباس
مرتــب تری به تن کنم .صــدای زنگ خانه که به
گوشــم رســید بیرون آمدم و در را بــاز کردم که با
دسته گلی بزرگ روبهروی صورتم مواجه شدم.
گل را از دســتش گرفتم ،ســام کردم و کنار رفتم
تــا به داخــل بیاید .ســام عزیزمی گفــت و رفت
اتاق تا لباسهایش را عوض کند .نمیدانم چرا
آنقدر اســترس داشــتم ولی به هر طریقی سعی
داشــتم خودم را کنترل کنم .سر میز شام بعد از
صحبتهای همیشــگی جریان امــروز را برایش
تعریف کردم .ســرش را همانطــور پایین گرفته
بــود و چیــزی نمیگفت .کمی که گذشــت گفتم
ســینا چــرا حــرف نمیزنی؟ اصــاً شــنیدی چه
گفتم؟ ســرش را که باال آورد با دیدن چشمهای
عصبیــش تعجب کــردم .دروغ چرا ولــی انتظار
نداشــتم عصبانی شــود .تا االن هم اگر از حقوق
خــودم مخارجم را پرداخــت میکردم به اختیار
خــودم بــود نــه اینکــه وظیفــهام باشــد .خــوب
میدانســت مبلغی که برایم واریز میکرد بسیار
کمتــر از آنچه باید پرداخــت میکرد بود حاال اگر
من این مســأله را به رویش نمــیآوردم فقط به
این خاطر بود که نمیخواستم اوقات تلخی کند.

ســکوت را خودش شکســت و گفت ببین عســل
جان به نظرم بهتر است که اگر میخواهی اقساط
وامت را بپردازی باید از مخارج شخصیات بزنی
بــه هر حــال من کــه نمیتوانم از پــس این همه
خرج و قســط بربیایــم .کامالً معلوم بــود که تن
صدایــش را کنترل میکــرد که باال نــرود .اما من
نتوانســتم خودم را کنترل کنم و بــا صدای نیمه
بلندی گفتم متوجه هستی چه میگویی؟ یعنی
چــه از مخارجــت بزن؟ خــوب هــم از پس همه
مخارج من برمیایی فکر میکنی من نمیدانم؟
اگر هم تا به االن چیزی نگفتم نخواســتم بر ســر
این مســائل بحث و جدل کنیــم .ضمناً مگه من
چه خرج اضافهای تا به حال کردم که این حرف
را میزنــی؟ او هــم صدایش را بلند کــرد و گفت
اصالً من نمی فهمم چه لزومی دارد تو ماشــین
داشــته باشــی و...بعــد از ایــن حرفهــا از پشــت
میــز بلنــد شــد و گفت من حــرف هایــم را زدم و
تکرارش هــم نمیکنم .خودت ببین میخواهی
چــه تصمیمــی بگیــری .نمیشــد ســکوت کرد.
پشــت ســرش رفتم و گفتم حرف هایــت را زدی
بایست تا جوابش را هم بشنوی .یکبار هم گفتم
تــا االن هــم نفقــهای که به مــن مــیدادی کافی
نبــود اما من هیچ وقت چیزی نگفتم و از حقوق
خودم خرج کردم فکر میکردم قدردان هســتی
نه اینکــه اینطور روبهروی من بایســتی و بگویی
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خرجــت را کمتــر کــن یــا ماشــینت را بفــروش.
ممنــون واقعــاً ممنــون ....حــاال هــر چقــدر از
بچــه دار شــدنمان خوشــحالم نگــران اوضــاع
اقتصادی خودم هســتم .سینا وضع مالی خوبی
دارد اما اهل خرج کردن نیست تا حاال هم بیشتر
مخارج شــخصیم از طریــق کار و حقوقم تأمین
میشــد بعد از این چطور میتوانم از او بخواهم
نفقــهام را کامــل پرداخــت کند؟چیزی کــه تا به
حال درباره آن صحبتی نکردهایم.
ضوابط تعیین میزان نفقه
یکــی از مســائلی که شــاید ذهن زنــان را به خود
مشغول کرده ،این است که مالک محاسبه نفقه
بهعنــوان یکی از حقــوق مالی زوجه ،چیســت و
وضع مالی مرد میتواند تأثیری بر تعیین میزان
نفقه داشته باشــد یا خیر؟ باید اذعان داشت که
اوالً ضوابطی که در ادامه بیان میشود در موردی

