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مصطفي گلياري

جور ديگر بايد ديد
  کوه قاف پيشکشت بيا تهران!
ش��هناز دخت��ري  23س��اله اس��ت که ليس��انس
کامپيوت��رش را گرفته و دوباره کنک��ور داده .حاال
ترم س��وم فيزيک اس��ت .دختر باهوش��ي است و
اهل منطق و اس��تدالل اس��ت .او با مادرش زندگي
ميکند .پدرش هفت سال پيش براي ادامه زندگي
مش��ترکش کم آورد و رفت .مادر ش��هناز که زني
قوي و مس��ؤول است ،تمام آس��تينهايش را باال زد
و آن خانه بدون م��رد را بهخوبي اداره کرد و براي
هيچي کم نگذاش��ت .آنها امروز خانهاي
دخترش ّ
شيک و خوش محله دارند .مادر توانسته دخترش
را روي اص��ول و چارچوبهاي معقول تربيت کند .از
خان��ه آنها بوي آرامش ميآيد .برنامههاي زندگي
اي��ن مادر و دختر از صبح تا ش��ب و از ماه تا س��ال
مشخص اس��ت و هر دو به سمت هدفهاي کوتاه و
بلند خود ميروند .آدم انتظار دارد در چنين خانهاي
اتفاق ناجوري نيفتد و کسي اشتباهي نکند.
ش��هناز اينه��ا در طبقه دوم يک س��اختمان چهار
طبق��ه زندگي ميکنند .زن مرحوم دايي او در طبقه
اول مينش��يند .نزديک به يک سال پيش خانواده
جديدي به طبقه س��وم آمدند و همسايه شدند که
س��ه نفرند :پدر ،مادر و ِ
احمد  32س��اله .آنها مثل
خيلي از آپارتمان نش��ينها هنگام��ي که در راهپله
همس��ايههاي خود را ميديدند ،در حال گذش��تن،
س�لام عليکي ميکردند .دو ماه پيش مادر احمد به
مادر ش��هناز اطالع داد که اگر اجازه بدهيد ،براي
ام��ر خير خدمت برس��يم .در هدفهاي کوتاه مدت
ش��هناز ازدواج طراحي و پيشبيني نش��ده بود اما
اجازه صادر ش��د و احمد و پ��در و مادرش به خانه
شهناز اينها رفتند و با هم بيشتر آشنا شدند .شهناز
معتقد ش��د که احمد خانواده خوب و معقولي دارد،
خ��ودش هم ظاهر و رفتارش خوب اس��ت ،اوضاع
مالي نس��بتًا خوبي دارند .و قرار ش��د ب��راي اينکه
ش��هناز و احمد يکديگر را بشناسند و محک بزنند،
چند بار بيرون بروند.
احم��د ديپلم فني دارد .تخصص او در لولهکش��ي
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است و براي جاهاي مختلف پروژهاي کار ميکند.
ب��ازارش رون��ق دارد طوري که از صبح تا ش��ب و
حتي در روزهاي تعطيل برايش کار هست .به گفته
مادرش آدم کمحرفي است .شهناز اجتماعي است.
اعتقادات��ي هم دارد که پايبندش کرده و تا امروز با
هيچ پسري دوس��ت نبوده .هميشه حد و مرزهاي
خودش را مشخص کرده و نگذاشته کسي واردش
شود .مايل بود بعد از ليسانس دومش ازدواج کند
اما چون ازدواج سنتي را قبول دارد ،حاضر شد مدتي
با احمد حرف بزند و اگر او را مناسب تشخيص داد،
بله را بگويد .در جلس��ه معارفه ،مادر شهناز به آنها
اطالع داد که هفت سال پيش همسرش از آنها جدا
ش��ده .خانواده احمد گفتند مرسي که گفتيد اما اين
موضوع براي ما اهميتي ندارد.
جور ديگر :تا اينجا الزم نيس��ت جور ديگر ببينيم
چون براي دختري که اهل ازدواج س��نتي اس��ت،
آم��دن خواس��تگار و مذاکره خانوادهه��ا کار بدي
نيست و پش��توانهاي سنتي و کهنس��ال دارد .در
چنين ش��رايطي خانوادهها از روند خواس��تگاري و
حرفهاي دختر و پس��ر خبر دارن��د  .حاال ببينيم در
ادامه چه چيزهايي پيش آمد :احمد و شهناز دو بار
بيرون رفتند .به نظر ش��هناز که دختر دقيقي بود،
احمد نمره منفي نداشت .مهربان و مؤدب و خيلي
احساساتي بود .دو روز بعد از آخرين ديدار ،مادر
احمد تلفن کرد و خواست براي بار دوم همديگر
را ببينند و برخي از حرفهايشان را بزنند .برداشت
ش��هناز و مادرش از آن تلفن اين بود که احمد با
خودش به توافق رسيده و شهناز را پسنديده.
جلسه دوم هم محترمانه برگزار شد .مادر احمد از
مادر ش��هناز پرسيد آيا حاضريد دخترتان حداکثر
تا دو س��ال در کرج زندگي کند؟ و توضيح داد که
در ک��رج يک باغ بزرگ و ي��ک خانه دارند .اگر به
خواس��ت خدا قرار ش��د اين دو نفر با هم مشترک
ش��وند ،حداکثر تا دو سال کرج باشند بعد برايشان
در ته��ران خان��هاي ميخريم .مادر ش��هناز گفت
׳׳دخت��ر ب��ه راه دور نميدهيم!׳׳ مادره��ا درباره
مهريه هم مذاکره کردند و روي  123س��که توافق
حرم
ش��د .يک قرار ديگر هم گذاش��تند :چ��ون ُم ّ
نزديک بود ،مادر شهناز پيشنهاد کرد عجله نکنند
و بع��د از محرم و صف��ر تصميم قطعي بگيرند و اگر
هم��ه چيز روي روال بود ،تاريخ عقد را تعيين کنند.
شهناز هم پيش��نهاد کرد چند جلسه ديگر با احمد
دي��دار و چت کند تا به يقين برس��د .احمد در يکي
از چتها موضوع خانه کرج را پيش کشيد .شهناز
گفت اگر همه چيز جفت و جور باش��د ،ميتوانم دو
سال کرج باشم.
حاال دو هفته از خواستگاري گذشته و شهناز و احمد
چهار ب��ار بيرون رفتهاند .احمد پ��س از چهارمين
ديدار به ش��هناز پيام داد و پرسيد :׳׳جوابت چيه؟׳׳
شهناز گفت :׳׳هنوز نميدونم ...مر ّدد هستم ...بايد
بيش��تر فکر کنم.׳׳ احمد گفت :׳׳دو هفته گذش��ته و

تازه ميگي نميدوني و مر ّددي؟ تو که ترديد داري،
چرا وقت منو تلف کردي و گذاشتي دو بار خونوادهم
ب��ه زحمت بيفتن و بيان خونه ش��ما؟׳׳ و گوش��ي را
از دس��ترس خارج کرد .ش��هناز اين قصه را براي
م��ادرش تعريف کرد و گف��ت :׳׳خيلي زودرنجه!׳׳
مادرش گفت :׳׳بهش نگفتي اين ديدنها واسه اينه
که از ترديد خارج بش��يم و اگه به يقين رس��يديم،
ازدواج کنيم؟׳׳ شهناز گفت :׳׳گفتم ولي قبول نکرد
و رنجيد و از دسترس خارج شد.׳׳ شهناز ميدانست
که کس��ي که بايد عذرخواهي کند ،احمد اس��ت نه
خودش ولي کوتاه آم��د و چند بار پيام عذرخواهي
فرستاد تا آخرش احمد عذرخواهي را پذيرفت ولي
چون ميدانست گير بيخود داده ،خواست ماستمالي
کند و گفت ׳׳من فکر کردم منظورت از ترديد اينه
که کلًا درب��اره ازدواج ترديد داري به همين دليل
بود که گفتم چرا منو علاّ ف کردي ...راس��تش فکر
کردم چون پدرت از مادرت جدا ش��ده ،از ازدواج
کردن واهمه داري.׳׳ ش��هناز به او گفت :׳׳شما يک
س��ال و چند ماهه که ب��ه قول خودتون منو زير نظر
دارين پس عجيب نيس��ت اگ��ه درباره من تصميم
قطعي رو گرفته باشين ولي من فقط دو هفتهس که با
شما آشنا شدم و حق بدين که هنوز شما رو نشناخته
باش��م و نتونم تصميم قطعي بگيرم.׳׳ اين سوءتفاهم
برطرف ش��د و ديگ��ر حرفش را نزدن��د .دو هفته
بعد گوش��ي احمد از س��اعت دوازده شب خاموش
ش��د .پدر و مادرش هرچه ب��ا او تماس ميگرفتند،
نميش��د .ش��هناز هم چند بار زن��گ زد و پيام داد
اما تلفن وصل نش��د و پيامها برگشت خوردند30 .
س��اعت بعد احم��د جواب پيامه��ا را داد و به خانه
برگش��ت .او در پيامي براي ش��هناز توضيح داد که
مادرم جلو يکي از فاميلها مرا زير فش��ار گذاشت
که باغ را بفروش��يم و در تهران برايت خانه بخريم.
من دوس��ت نداش��تم جلو آن فاميل از اين حرفها
زده ش��ود پس به قهر رفتم .و ناراحتي من بيشتر از
اين است که چرا کسي جلويم را نگرفت .شهناز در
جوابش اين کلمات را تايپ کرد اما پش��يمان شد و
آن را نفرس��تاد :׳׳مادرتون براتون اونقدر مهم نبود
که دوازده شب ترکش نکنين و  30ساعت بيخبر
نذارينش .من چطور ميتونم مطمئن باشم که بعدًا
ترک��م نکنين؟׳׳ و به او نم��ره منفي داد .اين دومين
نمره منفي احمد بود.
جور ديگر ببينيم :هنوز زياد الزم نيست به شهناز
بگوييم جور ديگر ببين چون رفتار و واکنش��هايش
خوب بوده .رفتار احمد چطور؟ او به دليل منفيهايي
که گرفت��ه ،الزم بود ج��ور ديگر ميديد :ش��هناز
ترديد دارد؟ خب حق با اوست چون هنوز دو هفته
گذش��ته و نتوانس��ته تصميمي عقالني بگيرد .قرار
است شهناز براي بقيه عمرش که حدود هفتاد سال
اس��ت ،تصميم بگيرد پس الزم است دقيق باشد و
هيجان��ي عمل نکند .اگر احمد جور ديگر ديده بود،
اولين نم��ره منفي خود را نميگرفت .منفي دوم هم

