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مصطفي گلياري

كليه اسامي مستعار و هرگونه تشابه ،اتفاقي است

بع��د از اينک��ه همس��رم از من جدا ش��د ،تمام
اش��کالهايم را برط��رف کردم .قبلًا ت��ا ظهر خواب
بودم .بعدش مفصل با وافور ترياک ميزدم .نزديک
عصر به شرکت ميرفتم .غروب تعطيل ميکرديم
و ب��ا رفقا در دفترم که يک پس��توي بزرگ و مجهز
داش��ت ،بس��اط ميکرديم .دير به خان��ه ميرفتم.
شرکت به ورشکس��تگي تمايل داشت و حواسم به
هيچ ج��اي زندگي نبود .پس از ط�لاق مثل آدمي
که در خوابي س��نگين باشد و رويش يک سطل يخ
رندهش��ده بريزن��د ،از خواب غفل��ت پريدم .اولين
اقدام��م بريدن پاي رفقاي ترياکي ب��ود .ترياک را
ترک کردم .خوابم خود بهخود تنظيم شد و هوش و
حواسم سر جايش آمد .من آدم بااستعدادي هستم
که در تخصص خودم از ده نفر اول کش��ور بودم .در
ش��ش ماه ش��رکت را نجات دادم و براي خودم در
ش��رکتهاي ديگر کار تراشيدم. خبرها پخش شد و
همسر سابقم متوجه تغييراتم شد و پيام داد به خاطر
ده س��الي که با هم زندگي کردهايم ،حاضر است به
زندگي مش��ترکمان برگردد .جواب دادم به خاطر
زندگي سابق يا به خاطر موقعيت جديدي که دارم؟
فکر کنم بهش برخورد چون ديگر از او خبري نشد.
جسته گريخته شنيده بودم از ايران رفته.
ب��ا زندگي جديدم خو گرفتم .صبح زود از خانه
به شرکت ميرفتم .عصر به چند شرکت و کارخانه
سر ميزدم .سر شب يک ساعت استراحت ميكردم
و بع��دش به يکي از ش��رکتها ميرفتم و تا ديروقت
کار ميکردم .معمولًا هفتهاي دو ش��ب در شرکت
ميخوابي��دم .تخصص فني م��ن و تخصصي که در
بازارهاي ايران و جهان داشتم ،باتوجه به کار زيادي
ک��ه ميکردم ،در پنج س��ال مرا پول��دار کرد .خانه
قش��نگ و بزرگي داشتم که وس��ايل مدرني در آن
چيده بودم ولي هميشه تنها بودم و همدمي نداشتم
ک��ه از ديدن آن خانه لذت ببرد و بخواهد کدبانوي
آنجا باش��د .خودم هم اهل��ش نبودم و براي ازدواج
انگيزهاي نداش��تم .وقتش را هم نداش��تم .مرحوم
م��ادرم تا دقيق��ه آخر عمرش س��فارش ميکرد با
ميسر نيست،
اقدس(زن سابقم) آش��تي کنم و اگر ّ
اقل��ًا زني بگيرم و س��ر بيمحبت ب��ر بالين نگذارم.
حرف مادرم تاج سرم بود ولي هيچ کششي به همدم
نداش��تم .رفيقم که دکتر بود ،ميگفت شايد اين از
عوارض اعتياد گذشته من است.
دروغ است اگر بگويم غمي نداشتم .آدم است و
به جفت نياز دارد .شايد علت افسردگي بدخيمي که
داش��تم ،همين بود .گاهي به خودم نهيب ميزدم که
دس��ت از وس��واس بردار و يکي از دختراني را که در
شرکت برايت کار ميکنند ،انتخاب کن و قال قضيه
تنهايي را بکن .بعد ميرفتم توي نخ کارمندان شرکت
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خودم و ش��رکتهايي که مدير فني آنها بودم .دختران
زيبا و محجوبي را که به درد زندگي ميخوردند ،زير
نظر ميگرفتم ولي به هيچکدام کششي نداشتم.
زندگي من به همين س��بک پيش ميرفت .پس
از فوت مادرم هم ديگر کس��ي نبود که به من اصرار
کند ازدواج کن .مدتها بود که اصلًا به داشتن همسر
و بيرون آمدن از تنهايي فکر نميکردم .آنقدر س��ر
خودم کار ريخته بودم که باور کردنش سخت است.
ش��رکتهاي معتبر و بزرگ��ي زير نظر تخصص فني و
تجاري من اداره ميشدند که کارکنان آنها نزديک به
چهار هزار نفر بود .مالکان بعضي از شرکتها آدمهاي
معروفي بودند که ضمنًا در دولت هم صاحب منصب
بودند .چند نفرش��ان به م��ن اختيار تام داده بودند و
خودش��ان اسمًا مدير بودند ولي تمام کارهاي فني و
تجاري دست من بود حتي قراردادها و چکها و اسناد
تجاري را من امضا ميکردم .س��ودآوري شرکتها را
باال ب��رده بودم که البته حق خودم هم محفوظ بود و
غير از حقوقي که ميگرفتم ،درصدي از سود ساالنه
هم به من تعلق ميگرفت.
ساختمان خوبي داشتم .ماشينم از بهترينها بود.
لباس و خانه و زندگيام عالي بود .به خاطر شغلم و به
خاطر خودم ،سالي پنج شش بار به سفرهاي خارجي
ميرفتم .خب ...با توصيف بدون اغراقي که از زندگي
خ��ودم کردم ،ش��ايد نتيجه بگيريد ک��ه ديگر نبايد
غمي داشته باشم اما داشتم .افسرده بودم .از چيزي
لذت نميبردم .مدتها بود که خوشحالي و هيجان را
حس نکرده بودم .داش��تم به شصت سالگي نزديک
ميشدم .ش��بي خواب ديدم در شصت و دو سالگي
خواهم ُمرد .ترس برم داشت .با يکي از خوابگزاران
اينترنتي تماس گرفتم .تعبير کرد عمرم کوتاه است
ولي اگر جفتي که در طالع من است ،پيدايش شود ،به
برکت وجود او عمرم طوالني خواهد ش��د .اين تعبير
را براي يکي ديگر از خوابگ��زاران اينترنتي گفتم .او
هم تأييد کرد و گفت باي��د با دختري جوان ازدواج
کن��ي تا نيروي جواني او را جذب کني اما اين را بدان
که هرچه به عمر و نش��اط تو اضافه ش��ود ،از عمر و
نش��اط او کم ميشود .گفتم اين حرفها دروغ است و
خواستم ديگر به خوابم و تعبيرش فکر نکنم ولي چند
روز بعد بياختيار به کان��ال خوابگزار ديگري رفتم
و خ��واب و تعبيرهايي را که کرده بودند ،به او گفتم.
گفت تعبيره��اي همکارانم را تأيي��د ميکنم ضمن
اينکه آن دختر جوان در طالع توست و خودش وارد
سرنوشتت خواهد شد!
اي��ن فکر که دختر جواني در طالع من اس��ت و
عمر و نش��اط خودش را به من خواهد داد ،ذهنم را
مش��غول کرد .تمرکزم رفته ب��ود روي اين که آن
دختر کيست و کي ميآيد .نکند دير بيايد و بميرم؟
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اگر بيايد ،آيا به او کشش��ي خواهم داش��ت يا مثل
هميشه سرد و بياحساس خواهم بود؟ اگر آمد ،آيا
حق دارم عمر و نش��اطش را بگيرم و خودم جوان و
بانش��اط شوم و او پير و افسرده؟ آيا به او بگويم که
چنين سرنوش��تي دارم؟ اين فکرها فايده نداشت و
م��را از کارم انداخته بود .تصمي��م قاطع گرفتم که
ديگر به مرگ و ازدواج فکر نکنم .و موفق شدم.
ميگويند نميش��ود با سرنوشت در افتاد .يک
روز صبح خانمي به دفترم آمد .يک نفر سفارشش
را ک��رده بود که در ش��رکت ب��ه او کاري بدهم .او
را کنار منش��ي خودم نش��اندم و به منشي گفتم از
امروز اين خانم وردس��ت شماس��ت .منشي هم از
خدا خواسته ،کارهاي روي روال را يادش داد و يک
هفته بعد به مرخصي رفت .نزديک به يک سال بود
که نتوانسته بود به مرخصي برود.
در چن��د روزي ک��ه الن��از ج��اي منش��ي کار
ميکرد ،متوجه ش��دم دختري مهربان اس��ت که
غير از کارهاي اداري ،مراقب رئيس هم هس��ت و
نميگذارد فشار کار باعث شود اعصابم ُگر بگيرد يا
ناه��ارم را نخورم .به او توجه کردم .زيبا و محجوب
بود .نصف سن مرا داشت .آيا اين همان کسي است
که قرار است عمرش را به من نثار کند؟
وقتي که مرخصي منش��ي تمام ش��د ،الناز را به
ش��رکت ديگري منتقل کردم و سرپرس��تي يکي از
قس��متها را به او دادم .الناز را عمدًا به آن ش��رکت
فرس��تادم چون تقريبًا هر روز به آنجا س��ر ميزدم.
ي��ک ماه آزگار کارم اين ش��د که ب��ه محل کارش
ب��روم و به بهانههاي مختلف ب��ا او حرف بزنم .الناز
دخت�� ِر متوجهي بود يعني در همان مدت کوتاه تمام
ريزهکاريهاي ش��خصيتي مرا فهمي��ده بود و طوري
رفتار ميکرد که انگار سالهاس��ت آش��ناي خلوت
تنهايي من اس��ت .با خودم در ش��ش و بِش بودم که
به او بگويم يا نگويم که خودش در اقدامي اس��تثنائي
و در روز تول��دم به من اب��راز عالقه کرد .به او گفتم
تو را در خ��واب به من هديه کردهاند .خوابگزاران و
پيشگويان گفتهاند تو وارد زندگي من ميشوي و جلو

