جور ديگر بايد ديد
مصطفي گلياري

اين هفته شما را به تماشاي خانوادهاي ميبرم که
بيست سال پيش مهدي و فروغ آن را بنيانگذاري
کردند .آنها يک دختر نوزده ساله و پسري ده ساله
دارند .مهدي پيشرفت کرده و در يکي از رشتههاي
پزشکي تخصص گرفته .چند جلد کتاب هم نوشته
و در دنياي علم کيابيايي دارد .مهدي تا چند س��ال
پس از ازدواج س��رمايهاي نداشت و به کمک مال
و منالي ک��ه ف��روغ دارد ،درس خواند و کم َکمک
دس��ت و بالش باز شد .حاال از خودش يک مطب و
دو آپارتمان دارد ولي ساکن خانه فروغ است .حاال
برويم از نزديکتر به اين چهار نفر نگاه کنيم:
مهدي ميگويد زندگي او و همسرش از اولش
سرد شد چون ازدواجشان بدون عشق بوده .داليل
ديگري هم ميآورد .براي مثال ميگويد ׳׳زنم برايم
ش��ام و ناه��ار نميپزد .اخالق و وزنش را دوس��ت
ندارم .زيادي چاق اس��ت .خيلي اه��ل روزه و نماز
نيس��ت .روي اعتقادات بچهها اثر منفي گذاشته و
تعصب
آنه��ا هم به خ��دا و پيامبر و واجب��ات دين ّ
ندارن��د.׳׳ دکت��ر مه��دي نمازهايش را س��ر وقت
ميخوان��د .مس��تحبات را هم رعاي��ت ميکند .او
دکتر س��ادهدلي است و امکان دارد ديگران بتوانند
س��رش کاله بگذارند و از او سوءاستفاده کنند .يکي
از همکاران��ش درباره او گفته ׳׳س��واد و تخصص و
مرتب��ه علمي ش��ما خيلي باالتر از حدي اس��ت که
خودت نشان ميدهي.׳׳ او دکتري مضطرب است و
وقت��ي که بيماري را ويزيت ميکند ،دلهره دارد که
مبادا بيماراني که در اتاق انتظار هس��تند ،ناراحت
شوند و بگويند چرا طولش ميدهي .او پزشکي دقيق
است و همه چيز را براي بيمارانش توضيح ميدهد.
اهل وعده و دلخوش کردن هم نيس��ت .حتي پيش
ميآيد که به بيمارش بگويد بعد از جراحي زيبايي
ممکن اس��ت فقط بيس��ت درصد رضايت شما را
جلب کن��د .بيماران��ش هم ميگوين��د دکترهاي
ديگر ميگويند هش��تاد درصد و کارشان بد از آب
در ميآيد .ش��ما که ميگويي بيس��ت درصد پس
معلوم اس��ت که کارت خيلي بد است .همکارانش
ميگويند اينطور نگو .مشتريهايت ميپرند .و او
بيشتر به دلهره دچار ميشود.
صبحه��ا وقتي که دکتر مهدي بيدار ميش��ود،
معلوم نيس��ت خوشدماغ است يا بددماغ .ممکن
اس��ت بس��ي خوشاخالق باش��د .امکان هم دارد
دن��دهاش به چپ بپيچد و ب��ه زن و بچههايش اخم
کند ي��ا حتي تيکههاي س��وزناک بپراند :׳׳بايد بيل
بندازن زيرت بلند ش��ي .زن پاشو به بچهها صبونه
بده ...قيافهشو! عين عنتري شده که لوطيش مرده...
از بس هلههوله ميخورين ،مثل خيک گاو شدين...
کاش اونق��دري که به ش��يکمتون اهميت ميدين،
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يک صدمش رو ب��ه عبادت اهميت ميدادين ...׳׳ و
همينطور ادامه ميدهد .فروغ زن آرامي اس��ت و
چه بش��ود که فريادکي بکشد .او حرفهاي شوهرش
را ميش��نود و دم نميزند .وقتهايي که ش��وهرش
خانه نيس��ت ،براي بچههايش فضايي ش��اد ايجاد
ميکند و با آنها مهربان است .در فراغتهايش کتاب
ميخواند .هنگام پختوپز هم گاهي لبي به ترنم باز
ميکند و ترانهاي ميخواند .به موس��يقي عالقهاي
قديمي دارد .تا حاال نتوانسته به اين بخش از خودش
بپردازد ولي انگار اين روزها دارد تصميم ميگيرد که
به کالس آواز و سنتور برود .دخترش فرناز هم چند
دانگ صدا دارد .او هم شايد با مادرش کالس برود.
در کودکي کالس پيانو ميرفته و يادش نيس��ت که
چرا بيزار شد و کالس را رها کرد .او پدر و مادرش را
دوست دارد ولي عالقهاش به مادرش چيز ديگري
است .طبق قوانين طبيعت بايد عاشق پدرش باشد
ولي اينطور نيس��ت .او خوش��تر دارد پدرش خانه
نباش��د .دلش ميگيرد وقتي که پدرش به مادرش
تيکههاي س��نگين ميپران��د .زخمزبانهاي پدرش
دامنه قلب او را مجروح کرده .فرناز ميگويد :׳׳پدرم
خيلي س��رزنش ميکنه .من يه خورده تپل هس��تم
که خودم با وزن خودم مش��کلي ن��دارم ولي پدرم
تو خونه و ت��و مهمونيها جلو همه ميگه فرناز خيلي
داري ميخوري .يا بشقاب غذا رو از جلوم برميداره.
اعتماد بهنفس ما رو تخريب ميکنه .من دوس��ش
دارم .پدرم��ه ولي گاه��ي کارهايي ميکنه که ازش
بدم مياد .اهل مهمونيهاي خانوادگي نيست .اگرم با
ما بياد ،مدام چش��مش به ماس و ايراد ميگيره .من
خودم دختري هستم که اهل دوس پسر و بدحجابي
و آرايش نيس��تم .خودم واسه خودم مقرراتي دارم
ول��ي پدرم طوري برخورد ميکنه که انگار يه دختر
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سبکسرم .واسه دختري که پاکيزه زندگي ميکنه،
گرفتن همچين ايرادهايي خيلي سنگينه .اگه يه تار از
موهاي سرم بيرون بيفته ،کاتوليکتر از پاپ ميشه
و طوري رفتار ميکنه که انگار گناهي نابخش��ودني
مرتکب ش��دم .به من ميگه از خدا بترس .مادرم به
من ياد داده به جاي اينکه از خدا بترس��م ،دوستش
داش��ته باشم .خدا دوس��ت منه نه دشمنم که ازش
بترس��م .مادرم همهش از رحم��ت و مهرباني خدا
حرف ميزنه ،بابام از غضب و مکافاتهاي خدا .از بس
گير داده که پاش��و نماز بخون ،ذکر کن و ...نزديک
بود از مذهب بري بش��م .خوشبختانه نتيجه گرفتم
که مذهب اوني نيست که پدرم ميگه بنابراين نبايد
از خدا دور بش��م بلکه بايد از شيوه امر به معروف و
نه��ي از منکر پدرم دور بش��م .و حاال ياد خدايي که
دوس��ت منه و دوس��تش دارم ،به من آرامش ميده
اما اگه بخوام به ياد خدايي بيفتم که بابام و بعضيها
ازش حرف ميزنن ،همهش ميترسم که خدا باليي
س��رم بياره .اين��م جالبه :اگه به باب��ام بگم برعکس
تصور ش��ما من به خدا ايمان دارم ،ميگه بشين ثابت
ک��ن که چطور به حقانيت خ��دا پي بردي .يعني اگه
ايمان نداش��ته باشم يه جور زير سؤالم ،اگرم داشته
باشم ،بازم بايد جواب پس بدم.׳׳
جور ديگر:
׳׳مردمي که جور ديگر ميبينند ،قبل از ازدواج
همه چيز را در کفه ترازوي عقل ميگذارند تا بعدًا
پش��يمان نش��وند .دکتر مهدي ميتوانست سليقه
و خواس��ت خودش را در يک کف��ه ترازو بگذارد و
مش��خصات فروغ را هم در کف��هاي ديگر تا براي
مث��ال اگر از همس��ر تپل خوش��ش نميآي��د ،او را
انتخاب نکند .يا اگر خودش آدمي منزوي اس��ت و
فروغ اهل مهماني رفتن اس��ت ،و يا اگر خودش در

