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لرد آويبوري

مرگم را ميگيري .گفت به لطف خداي مهربان هزار
سال عمر ميکني .گفتم ولي به اين سادگيها نيست
مقرر ش��ده از عمر تو کم شود و بيايد روي عمر
چون ّ
من .اين را به ش��وخي گرفت و گفت :׳׳جان که نه در
راه عزيزان بُ َود /بار گراني است کشيدن به تن׳׳.
نميدانستم چه کنم .الناز دختر خوب و سالمي
ب��ود .نميدانم چرا از من خوش��ش آم��ده بود .من
مردي بودم با ريش و موي س��فيد و روحي خسته.
به قول س��عدي ׳׳اگر در پهل��وي زن جوان تيري
نش��يند بِه که پيري.׳׳ آيا از انس��انيت دور نبود که
او را فداي خودم کنم؟ و اگر حرف پيش��گو درست
باشد ،آيا درست است که عمر او را بگيرم؟ مسلمًا
اگر زني جوان و ش��اداب با پيري خس��ته و رنجور
زندگي کند ،نشاطش را به پير ميدهد و خودش هم
پيري زودرس ميگيرد .خجالت ميکشيدم اينها را
به او بگويم .خودم را به سرنوش��ت س��پردم و گفتم
شايد طبق يک سرنوشت حتمي و جبري قرار است
الناز زن من ش��ود .و اگر سرنوش��ت من اين باشد،
مگر ميتوانم با سرنوش��ت بجنگ��م؟ به الناز گفتم
مدتي مهلت ميخواهم تا تصميمي درس��ت بگيرم.
گفت :׳׳در کار خير حاجت هيچ استخاره نيست .تو
مرد ارجمندي هستي که من وارد زندگيت شدم تا
مراقبت باش��م و بتوني کارهاي بزرگ انجام بدي.׳׳
حرفهايش به م��ن انرژي و انگيزه مي��داد .آيا اين
اجر صبريست کزان شاخ نباتم دادند؟ آيا خداوند
ميخواه��د به خاطر صبري که در تنهايي کردم ،به
من پاداش بدهد؟ و آيا الناز است آن پاداش؟
الناز در ذهن و دلم خانه کرده بود .حس خوبي
داشتم .زندگي من که در کار فشرده شده بود ،حاال
معناي بهتري داشت .عشق را حس ميکردم که در
خونم جوانه زده بود و عطر پاک و زاللش ثانيههايم
را معطر کرده بود .گمان کنم اولين بار بود که عشق
را تجرب��ه ميکردم .تا آن روز حس��ي را که به الناز
داش��تم ،به کس��ي نداش��تم .تا حاال براي اينکه کار
کن��م کار ميکردم .حاال براي الناز کار ميکردم .او
ضامن بقاي من بود و به عمر من معنا داده بود.
ميگويندعشقپيريگربجنبدسربهرسواييزند
اما براي من اينطور نبود .عشق مرا نامدار و سرفراز
کرد .فکرم خوب کار ميکرد .جس��مم که داش��ت
درجا ميزد ،نيروي جديدي گرفته بود .مديرهايم
از ب��ازده کارم رضايت داش��تند و اختيارات خيلي
بيش��تري به من دادند .چرخدهندههاي روزگارم
بدون درگيري ،خ��وب و روان کار ميکردند .الناز
هم عالي بود .عاطفه عميقي به من داش��ت .خودش
که ميگفت نفسش به نفس من بند است .اگر سرفه
ميکردم يا دستم را روي پيشاني ميگذاشتم ،صد
درجه نگران ميش��د که مبادا مريض ش��ده باشم.
ي��ک بار به او گفتم ِ
من پير به چه درد تو ميخورم؟
گفت نميدانم به چه دردي ميخوري ولي ميدانم
ب��دون تو ميميرم .و گف��ت :׳׳زودتر با خودت کنار
بيا تا ازدواج کنيم .چون دل من طاقت دوري نداره،

ضمنًا نمکدان بينمک شوري نداره!׳׳
خودم از او مش��تاقتر بودم ولي تعلّل ميکردم
چون دلم نميآمد عمر آن نازنين فداي من شود و به
پاي من بسوزد .تصميم گرفتم پيش مشاور بروم و
از او بخواهم تکليفم را روشن کند .وقتي که حرفهايم
را شنيد ،سعي کرد ثابت کند که عمر چيزي نيست
که بشود بخشي از آن را به ديگري داد ولي زندگي
کردن دختري جوان با مردي س��نباال ممکن است
م��رد را جوانتر و زن را پيرتر کند .به او گفتم به هر
حال فرق ندارد و من سرحالتر و بانشاطتر ميشوم
و او رنجور و افس��رده ميشود .گفت بعضي از زنها با
مرد س��نباال راحتتر و خوشبختترند .شايد الناز
هم اينطوري است .ديدم راست ميگويد چون الناز
با کس��اني راحتتر بود که سن پدرش را داشتند.
اين حرف مش��اور به م��ن آرامش داد .به الناز خبر
دادم بهزودي عقد خواهيم کرد.
خوش��حالي او قابل وصف نيس��ت همانطور که
خوشحالي خودم توصيفش��دني نبود .ميخواستم
جشن عروس��ي باش��کوهي بگيرم و همه را مبهوت
کنم .تصميم قاطع گرفته بودم ش��رکتم را به نامش
کن��م ،خانه را هم بيندازم پش��ت قبالهاش .اين را به
خانوادهاش گفت .مادرش به من زنگ زد و با ناراحتي
گفت :اگر فکر ک��ردهاي با پولت ميتواني دخترم را
بخري ،کور خواندهاي .ما دخترمان را طوري تربيت
کردهايم که ارزشها را با پول تعيين نکند ...از مادرش
عذرخواه��ي کردم و گفتم قصدم اين بود که نش��ان
بده��م من و الناز هرچه داريم و نداريم مال همديگر
است .مادرش گفت ما خيلي عاطفي هستيم .براي ما
يک لقمه عاطفه از شمش طال بيشتر ميارزد.
صبح دوش��نبه بود .چند جعبه شيريني سفارش
دادم و به شرکت رفتم .ميخواستم اعالم کنم که الناز
نامزد من است و قرار است بشود مالک شرکت .شاد
و شنگول و ترانهخوان در دفترم نشسته بودم و داشتم
براي عروس��ي برنامهريزي ميک��ردم .رئيس امور
اداري با نگاهي نگران به اتاقم آمد و برگهاي دس��تم
داد .احضاريّ��ه دادگاه بود .ظاهرًا چکي که از طرف
مديرعامل يکي از ش��رکتها کشيده بودم ،برگشت
خورده بود .موضوع مهمي نبود .شماره مديرعامل را
گرفتم .خاموش بود .به مدير اداري شرکت او زنگ
زدم .ديدم عجب اوضاعي شده .مديرعامل به جرم
اخت�لاس تحت تعقيب بود و خ��ودش را قايم کرده
بود .و چون من حق امضا داش��تم ،شده بودم شريک
جرم .به وکيلم زنگ زدم .گفت از اوضاع خبر دارد و
احتمالًا من هم بازداشت خواهم شد .انگار قضيه فقط
اقتصادي نبود .بوي سياس��ت هم ميداد .از اين قصه
چيزي به الناز نگفتم و به دادگاه رفتم .وقتي که خودم
را معرفي کردم ،دفتردار دادگاه سوت بلندي کشيد
و گف��ت :׳׳عجب جرأتي داري ک��ه با اين همه جرم،
راست راس��ت داري راه ميري.׳׳ گفتم :׳׳من جرمي
ندارم .مديرعامل ش��رکت بهم اعتماد داشت و حق
امض��ا داده بود.׳׳ خنديد و گفت :׳׳بگو مديرعاملهاي

ش��رکتها ...مرد حس��ابي توي پونزده فقره اختالس
ش��ريک هس��تي.׳׳ وثيقهاي که برايم نوشته بودند،
دهه��ا برابر داراييهاي من بود .دس��تم با دس��تبند
آش��نا ش��د و مرا به اوين بردند .تا ف��ردا صبح اجازه
تلفنکردن نداشتم .ش��ب در قرنطينه زندان بسيار
س��خت گذش��ت .ترس وجودم را گرفته بود .بغض
ک��رده بودم و زير پتو اش��ک ميريختم و الناز را صدا
ميزدم .خودم به جهنم چون ميتوانس��تم زندان را
تحمل کنم ولي الناز نازنينم طاقت دوري مرا نداشت
و خدا ميداند به چه زجري دچار شده بود.
صبح با تلفن کارتي به او زنگ زدم .خيلي بيشتر از
آنچه که فکر ميکردم ،نگران بود .قصه بازداشتم را به
او خبر دادم .ناليد و پرس��يد :׳׳حاال چي ميشه؟׳׳ گفتم:
׳׳اگه بتونم ثابت کنم که تو اختالس��ها دست نداشتم،
آزاد ميشم.׳׳ پرس��يد :׳׳اگه نتونستي؟׳׳ گفتم :׳׳اموالم
ضبط ميشه و چون کافي نيست ،تو زندون ميپوسم.׳׳
گفت :׳׳از امش��ب ذکر ميگم تا گشايشي برات حاصل
بش��ه.׳׳  ...دادگاه من و امثال من که از نظر سياسي هم
اهميت داش��ت ،زود تشکيل ش��د .اتهامات من خيلي
س��نگين بود و فقط يک قدم با مفسد فياالرض فاصله
داش��تم وگرنه اعدام ميش��دم .زندان و بار مالمت و
همه سختيها را ميتوانستم تحمل کنم اما بار دوري از
الن��از خارج از طاقتم بود .پيش قاضي گريه کردم و از
او تمن��ا کردم اجازه بدهد الناز به مالقاتم بيايد .قاضي
گفت :׳׳تو که آتيش��ت اينقدر تنده ،بايد قبل از حبس
عقدش ميکردي تا بتونه بياد مالقاتت.׳׳
سه روز بود نتوانسته بودم با الناز حرف بزنم .هر
وقت زنگ ميزدم ،پ��درش ميگفتقادر به حرف
زدن نيست .خودم را مقصر ميدانستم .از اولش نبايد
ميگذاشتم به من جلب شود .از خدا ميخواستم مرا
بکش��د و مهرم را از دل الناز پاک کند .روز س��وم باز
ه��م زنگ زدم .پدرش گوش��ي را برداش��ت و گفت
׳׳چيه؟׳׳ فکر کردم نشناخته .خودم را معرفي کردم و
پرسيدم :׳׳الناز چطوره؟׳׳ بدون اينکه جوابم را بدهد،
با صداي بلند گفت :׳׳الناز ...اين يارو زندونيهس.׳׳ از
لحنش تعجب کردم اما به دل نگرفتم .الناز گوشي را
برداش��ت .او هم گفت :׳׳چيه؟׳׳ گفتم منم .گفت :׳׳بار
آخرت باش��ه زنگ ميزني .پيرم��ر ِد خرفت خودت
نفهميدي که فقط واسه پولت اومده بودم؟׳׳
تاريخ تکرار ش��ده بود .زن سابقم به خاطر پول
از من جدا ش��د .الناز هم با نقاب عش��ق آمد تا پول
پارو کند .و حاال در س��لولم نشستهام و با زندانيها
دود ميبلع��م و مث��ل س��الها پيش معتاد ش��دهام.
شايد پيش��گويي آن خوابگزار دارد درست از آب
در ميآيد و چون جفت��م را پيدا نکردهام ،بهزودي
عمرم تمام خواهد ش��د .مي خواهم خودكشي كنم.
ش��ايد وقتي اين قصه را ميخوانيد مرا به سردخانه
برده باش��ند .کاش الناز نگفته بود که مرا براي پولم
ميخواس��ت تا گرماي عشق در س��ردخانه داغم
ميکرد .اما من دارم با سرماي افسردگي و حسرت
به سردخانه ميروم.

