هايزندگي
قصه
سهيال مؤ ّدبي
زن و ش��وهر نبايد چيزي را از يكديگر مخفي كنند .اگر يك دروغ گفتي مجبور
ميشوي دروغهاي ديگري هم بگويي
فشارد و دوباره به راه ميافتد .حاال قدمهايش را
هاي كوچك مهسا را در دستانش مي
دست
تندتر برميدارد .به اندازه كافي زمان را از دست داده بود .ديگر نميتوانست خودش را معطل
هاي عرق
قدمهاي كوتاه دخترش كند .ضربان قلبش باال رفته بود و در اين هواي خنك قطره
اش نشسته بود.
روي پيشاني
كرد اما االن وقت ناز كشيدن از او را نداشت .همانطور كه دست مهسا را به
مهسا غرغر مي
گويد :تندتر راه بيا.
كشد با تح ّكم مي
سمت خودش مي
صداي گريه مهسا بلند ميشود :آخ ...مامان دستم درد گرفت.
دلش براي دختركش ميس���وزد .لحنش را مهربان ميكند و ميگويد راه بيا مادر ديگر راه
زيادي نمانده.
مهسا :مامان قول دادي امروز برايم بستني بخري
در حالي كه همانطور به سرعت پيش ميرود جواب دخترش را ميدهد و ميگويد :بله يادم
هست؛ وقتي رسيديم بستني هم ميخرم.
گويد :مامان دو تا بخر .خودت هم بايد بستني بخوري
مهسا با شيرين زباني مي
دهد جواب دخترش را ميدهد .حتماً دو تا ميخرم.
در حالي كه سرش را تكان مي
كند من حتي پول يك بس���تني هم ندارم .اص ً
ال اگر االن پول همراهم بود
با خودش فكر مي
آمديم.
كه اين همه راه را پياده نمي
اما مريم ميدانس���ت در خانه پول هست .به خانه كه ميرسيد ميتوانست به وعدهاي كه به
دخترش داده بود عمل كند.
امروز از سر كار چند
ساعتي مرخصي
گرفت���ه و به
ديدن مادرش
رفته بود .صبح به
مسعود گفته بود
كه شايد به ديدن
مادرش برود ،اما
نگفته بود كه بعد
از تاريكي هوا به خانه
برميگردد.
حاال از ساعت
چهار بعدازظهر
از خانه مادرش
بيرون آمده بود .اما هر چقدر گشته بود از كيف پول خبري نبود .مجبور شده بود كه
تمام راه را پياده بيايد .اما به خاطر مهس���ا خيلي نتوانسته بود به سرعت راه برود .اگر كيف
پولش را گم نميكرد اين همه به دردسر نميافتاد .دلش نيامده بود به مادرش چيزي بگويد .با
ميوهفروشي
خودش فكر ميكرد حتماً سر راه رفتن به خانه مادرش هنگامي كه از
بيرون آمده كيفش را گم كرده .اگر به مادرش از گم شدن كيف
از
چيزي ميگفت پيرزن بايد غصه ميخورد .حتي شرم كرده بود
شان را بگيرد .حاضر شده بود سختي بيشتر
او پول كرايه تاكسي
از يك ساعت و نيم پيادهروي را به خودش و دخترش تحميل كند
اما خاطر مادرش مكدر نشود.
ديگر سر كوچه خودشان رس���يده بودند .مهسا دوباره
گيري ،اما او همه حواسش
ش���روع كرده بود به بهانه
در خانهاش بود .فكر ميكرد اگر مسعود تلفن كرده

تر شد.
باشد ،او كه در خانه نبود تا تلفن را جواب دهد .از دلشوره اين فكر حالش پريشان
امروز صبح گوش���ي همراهش را هم در خانه جا گذاشته بود .انگار همه چيز دست به دست
هم داده بود تا روزش خراب شود.
آيد :ماماني رسيديم ديگه بستني بخر.
با تكانهاي دست مهسا دوباره به خودش مي
كند ضربان تند قلبش را كنترل كند؛ وارد
زند س���عي مي
در حالي كه با دخترش حرف مي
زند و به سمت گوشي
اند .كليد مهتابي را مي
ش���ود .چراغهاي خانه همه خاموش
خانه مي
كشد .شمارهاي روي نمايشگر تلفن نبود .انگار مسعود هم
خانه ميرود .يك نفس عميق مي
دارد و به همراه پول دوباره از خانه
اي داش���ته ...تلفن همراهش را برمي
امروز روز پرمشغله
بيرون ميرود.
اش را ميخورد ،جلوتر از او
براي خانه خريد ميكند .مهسا در حالي كه با خوشحالي بستني
به سمت خانه راه ميافتد.
امروز روز س���ختي را پشت سر گذاشته بود اما االن آرامش پيدا كرده بود .مشغول تهيه غذا
شود اما ذهنش را مس���ائل زيادي براي فكركردن پر كرده ،امروز سراسر استرس و فشار
مي
ب���ود اما از يك جهت هم بد نبود؛ وقتي زودتر از اداره بيرون آمده بود ديگر خبري از مزاحم
هميشگي نبود .همان مزاحمي كه هر روز بدون حرف و كالمي فقط تعقيبش ميكرد.
چند هفتهاي ميشد كه بيشتر روزها اين غريبه مزاحم از دور تا مسيري تعقيبش ميكرد.
اما مطمئن نبود .چون نه فاصلهاش را با او كم ميكرد و نه حرفي زده بود .گاهي فكر ميكرد
شايد اشتباه ميكند و فقط به طور اتفاقی مسيرشان يكي است.
ول���ي مگر ممكن بود؟نگاههاي آن مرد غريبه جوري نبود كه بتوان گفت فقط به طور اتفاقي
ساعت گذشتنش���ان از آن مسير يكي است .نميدانس���ت چه كند .مدتي بود كه ذهنش
ترسيد موقعيتش در محل كار
درگير بود .دلش نميخواست در اداره كسي متوجه شود .مي
خراب ش���ود .حتي جرأت گفتن به همسرش مسعود را هم نداشت .مسعود مرد بود ،غيرت
افتد .اص ً
ال ميترسيد .اگر مسعود او را مقصر
داشت .نميدانست با فهميدن او ،چه اتفاقي مي
دانس���ت و به او بدبين ميشد چه كار
مي
بايد ميكرد؟
امروز هم كه بع���د از تاريكي هوا
به خانه رسيده بود .تصميم
داشت از اين اتفاق حرفي
به همس���رش نزند .نه
از كيف پول گم ش���ده
و پيادهروي اجباري با
مهس���ا و نه از آن مرد
مزاحم.
ش���ام را ب���ا
همين فكر
و خياالت
آم���اده
كرده بود.
غذاي دخترش را زودتر داد.
دانست امروز آنقدر خستهاش كرده كه توان بيدارماندن تا ديروقت ،وقتي كه پدرش
مي
ميآيد را ندارد.
اش گفته بود كه پاهايش
هنگام شام دادن به دختركش ،دخترش با زبان شيرين كودكانه
درد ميكند .پاهاي دخترش را ماساژ داده و صورتش را بوسيده بود.
همس���رش كه به خانه آمده بود همه چيز مثل هميشه بود .با آنكه
خس���ته بود اما خودش را سرحال نشان ميداد .مسعود از روزي كه
خواست
زنش به ش���ب رسانده بود خبر نداشت .مريم هم دلش نمي
اش به خاطر رفتن به خانه مادر و انجام
همس���رش فكر كند خستگي
دادن كارهاي او است.
روي طوالنياش
خيلي دلش ميخواست از گمشدن كيف و پياده
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