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جسارت در بطن خود ،نبوغ و قدرت جاودانهاي را نهفته دارد

تقريبًا جور ديگر ميبينند و براي خودشان مسيري
انتخاب کردهاند .هنر موهبتي است که به ما آرامش
و فرهيختگي ميده��د .تصميم فروغ ميتواند او را
خوش��حال کند و به ش��کوه و ش��خصيتش بيفزايد.
درباره پسر ده ساله مهدي و فروغ در بخش بعدي
کلماتي خواهيد خواند.
مهرم حالل
 :زندگي اين خانواده بر همين روال بود و تغييري
نداش��ت تا اينکه اتفاقي افتاد :مدتي بود که دکتر يا
ش��بها دير به خانه ميآمد ي��ا نميآمد و در مطب
ميخوابيد .روزي از روزها فروغ چشمش به گوشي
مهدي افتاد و متوجه شد مهدي با خانمي وارد وادي
مغازله ش��ده .فروغ گفت :׳׳اي��ن موضوع مخالف
فرهن��گ و تربيت خانوادگي منه .برو به فکر طالق
ب��اش.׳׳ مهدي گفت ط�لاق نميدهم .فروغ گفت:
׳׳مجبورت ميکنم.׳׳ و مهريه سه هزار سکهايش را
اجرا گذاشت .قانون هم طبق معمول اموال دکتر را
توقي��ف کرد که يک چهارم قيمت مهريه هم نبود.
قانون به دکتر فشار آورد .مهدي کساني را واسطه
ک��رد تا ف��روغ را آرام کنند ولي ف��روغ از حرفش
برنگش��ت .فکري به س��ر مهدي زد :به مدرس��ه
پس��رش رفت و او را با خود به مط��ب برد .بعد به
فروغ خب��ر داد که اگر کوتاه نيايي ،انوش��ه را از تو
ميگيرم .فروغ ش��د مرغ پر کنده و به مهدي گفت
پس��رم را بده مهرم حالل��ت! مهدي دو هفته اجازه
نداد انوشه و مادرش همديگر را ببينند .ميخواست
نشان دهد که حرفش فقط تهديد نيست.
پ��س از دو هفت��ه انوش��ه را به فروغ رس��اند و
آن دو مثل يوس��ف و يعقوب از ش��ادي بس��يار از
خاک بر افالک رفتند ام��ا اين ماجرا اثر بدي روي
انوش��ه گذاشت .او حاال از پدرش نفرت دارد و از او
بهشدت ميترسد طوري که حاضر نيست با پدرش
يک لحظه تنها باشد .شبها کابوس ميبيند موجودي
که از دود ساخته شده ،از درز پنجره وارد اتاق خواب
او ميش��ود و مثل کمند دور او ميپيچد و با خودش
به کوهي ميبرد که از دود تش��کيل ش��ده .انوشه و
خواه��رش به فروغ اصرار ميکنند که از خط طالق
پايين نيايد .آنها معتقدند ادامه زندگي با پدرش��ان
زيانهايي دارد که از زيانهاي طالق بيشتر است.
دکتر مهدي در ظاهر دوس��ت ندارد مشکلش
حل شود و خواهان طالق است اما بهنظر ميرسد به
طالق گرايش ندارد چون به دخترش گفته :׳׳بيست
س��ال اشتباه زندگي کردم .حاال ميخوام اشتباهات
گذش��ته رو جبران کنم.׳׳ او پس از مدتي که از خانه
دور بود ،برگش��ته و رفتارش را ت��ا حدودي تغيير

گوته

مذهب سختگير است و فروغ عادي رفتار ميکند،
نتيجه بگيرد که براي هم ساخته نشدهاند .خانواده
فروغ از خانواده مه��دي پولدارترند و جور خاصي
زندگي ميکنند .مهدي تا چند س��ال پس از ازدواج
درآمد کافي نداش��ته حتي تا امروز مجبور شده در
خانه همس��رش زندگي کند .همينها ميتواند مرد
را ضعيف و ناراح��ت کند و هر حرکتي را تحقيري
براي خودش بداند و مقابله بهمثل کند و زن و بچه
خودش را تحقي��ر کند .براي اينکه بدانيم او چرا به
م��ردي تبديل ش��ده که در خانه اهل س��رزنش ،و
بيرون از خانه آدمي ماليم و محجوب است ،بايد به
گذش��ته او برگرديم .دکتر مهدي ميگويد :׳׳پدرم
مردي پهلوان و شجاع بود .دلش ميخواست من هم
مثل خودش بشوم و در مدرسه همه از من حساب
ببرند ول��ي من بچهاي آرام و درس��خوان بودم .او
وقت و بيوقت مرا سرزنش ميکرد .به من آموزش
ميداد که چطور جلو ديگران سينه سپر کنم و سري
نترس داشته باشم .خب من اينطوري نبودم .او هم
مسخرهام ميکرد.׳׳ و نتيجه ميگيريم که سرزنش
کردن براي او به واکنش��ي شرطي تبديل شده و او
طبق قانون تربي��ت والد منتقد رفتار ميکند .يعني
چون پدرش اهل س��رزنش و تحقي��ر بوده ،مهدي
هم س��رزنش و تحقير ميکند .اگ��ر بهتر به او نگاه
کني��م ،ميبينيم وقتي که مه��دي زن و بچهاش را
تحقير ميکند ،درحقيقت پدرش به جلد او فرو رفته
و کس��ي که تحقير ميکند ،پدر اوس��ت و کسي که
تحقير ميش��ود خود اوست .او در خانه مردي دلير
است اما در محل کار مردي خجالتي است که شايد
هم بلد نباشد بگويد نه .ريشه اين مشکل به کودکي
او برميگردد.
مه��دي در خانه به زاهدي عبوس تبديل ش��د
و چن��ان در مذهب س��ختگيري کرد که نزديک بود
هم��ه را از دي��ن بيزار کند .پيامب��ر در نماز جماعت
ب��ه ضعيفترين نمازگزار نگاه ميک��رد و نماز را به
اندازه طاقت او طول ميداد .عبادت قراردادي است
بي��ن بنده و خدا .پس به کس��ي ربط ن��دارد .اگر هم
بخواهي��م امر به معروف کنيم ،زبان ما نرم اس��ت و
طرف را نميرمانيم .اگر قرار باش��د خداوند بهخاطر
نماز خواندن ي��ا نخواندن فرناز مجازاتي تعيين کند،
گريب��ان مه��دي را ميگيرد و ميپرس��د ׳׳بنده ما را
چ��را کردي ج��دا؟׳׳ در جور ديگ��ر مذهب را چنان
دلپذير جلوه ميدهيم که بچهها مشتاق شوند .دکتر
مهدي بچهها را بازخواست ميکند که براي ايمانت
به خدا دليل بياور .اگر مولوي آنجا بود ،از الي کتاب
مثنوي هفتاد من خودش س��رش را بيرون ميآورد و
ميگف��ت :׳׳آفتاب آمد دليل آفتاب /گر دليلت بايد
از وي رو متاب׳׳ .خداوند چنان آشکار است که براي
ديدنش الزم نيست با تلسکوپ به کوه طور نگاه کنيم.
س��هراب هم گفت بگو ׳׳خدا همين نزديکيهاس��ت.
الي آن شببوها پاي آن کاج بلند.׳׳
در اي��ن قصه بهنظر ميرس��د فرن��از و فروغ

دکت�ر مهدي به دبس�تان پس�رش
رفت و او را تحوي�ل گرفت و به مطب
ب�رد بعد به همس�رش خب�ر داد که يا
ش�کايت مهري�ه را پ�س بگير ي�ا ديگر
نميگذارم پسرت را ببيني

داده .با فرناز مهربان اس��ت و توي ذوقش نميزند.
با فروغ سرد اس��ت ولي از کلمات سرزنشبار هم
خبري نيست .فروغ از تصميمش برنگشته و براي
آيندهاش برنامههايي دارد .ميخواهد افس��ردگي
خود را درمان کند .مهدي هم قرار است آموزشهايي
ببيند ،سوء رفتارش را اصالح کند و زخمهايي را که
به شخصيت همسر و فرزندانش زده ،جبران کند .و
جبران هر اشتباهي ،تکرار نکردن آن است.
جور ديگر:
مردم��ان جور ديگر خيان��ت نميکنند اگر هم
طوري ش��د و خواستند با کس��ي رفتوآمد کنند،
اين را با همسرش��ان مطرح ميکنند و دليلش را هم
ميگويند تا اگر چارهاي باش��د ،از آن استفاده کنند.
اگر کسي خيانت کرد و دستش رو شد ،طرفش قبل
از قضاوت و مجازات ،ش��رايط را ميس��نجد .فروغ
مثل بيش��تر خانمها خيانت را تاب نميآورد و وارد
فاز طالق شد .بچههايش هم با طالق موافق بودند.
مهدي گفت طالق نميدهم .فروغ هم از اهرم مهريه
اس��تفاده کرد .ناجورترين کار اين بود که مهدي از
بچه استفاده کرد تا به مادر بچه فشار بياورد و او را از
گرفت��ن مهريه و طالق منصرف کند .انتظار ميرود
کس��ي که تحصيالت عالي دانشگاهي کرده و کتاب
ميخواند ،مؤمن هم هست ،رفتارش جور ديگر باشد
اما او جور ديگر نبود و بچه را وارد کش��مکش کرد.
کار او ب��ا آدمربايي فرقي ن��دارد .اثر بدي هم روي
انوش��ه گذاشت .ما مهدي را محکوم نميکنيم چون
رفتارش با زن و بچههايش و حتي رفتارش با ديگران
معلول رفتاري اس��ت که در کودکي با او شده .يعني
او مجبور است که سرزنش و تحقير کند ،با غريبهها
کوتاه بياي��د ،بچه خودش را ب��دزدد و چيزهايي از
اين قبيل .اگر پس��رش از او وحش��ت و نفرت دارد،
مجبور اس��ت چون اين واکنش ،نتيجه رفتار مهدي
اس��ت .فرناز و فروغ هم مجبورن��د با طالق موافق
باش��ند چون ميبينند بدون مه��دي آرامش دارند
و کس��ي نيس��ت که آنها را س��رزنش و تحقير کند.
ميبيني��د که اين چهار نفر ب��ه دليل عواملي بيروني
مجبور ش��دهاند در وضعيت فعلي باشند و اطمينان
داريم که اگر اولين خش��ت اين زندگي را درس��ت
گذاشته بودند ،امروز ش��رايط ديگري داشتند .آيا
اولين خشت ،خواس��تگاري مهدي از فروغ است؟
آيا اولين خش��ت ،رفتار پدر مه��دي با او بوده؟ اگر
دورتر برويم ،آيا جد مهدي اولين خش��ت است که
رفتارش با پس��ر خودش ناجور بوده؟ يا آيا شرايط
جغرافيايي و اقتصادي و تربيتي آنها نسل اندر نسل
اولين خشت بوده؟ و اگر اينطور است که رفتارهاي
ما به دليلي جبري بروز ميکند ،تکليف چيس��ت؟
ش��ايد يکي از تکليفها اين باشد که فرهنگ و تربيت
جامعه را باال ببريم .اما چطور؟
از دوس��تان خيلي خوبي که براي جور ديگر
نظر ميدهند و اف��راد قصه را راهنمايي ميکنند،
بسي متشكرم.

