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جورج سانتيانا

براي اي��ن بود که بدش آمد ک��ه مادرش جلو آن
فامي��ل از فروش باغ و خريدن خانه حرف زد .چرا
بدش آمد؟ شنيده بوديم که احمد کمحرف است.
آيا درونگراس��ت؟ آري! اگر درونگرا و منزوي
نبود ،ب��ه او برنميخورد که مادرش جلو فاميل[که
گمان کنم دامادش��ان بوده] از ف��روش باغ حرف
بزند .ج��ور ديگر ديدنش اين بود که از پيش��نهاد
مادرش اس��تقبال کند چون هرچه که نباشد ،رشد
اقتصادي خانهاي در ته��ران از باغي در کرج بهتر
اس��ت .و حداکثرش اين اس��ت که آن خانه به نام
احمد ميشود و خيالش از نظر مسکن خودش و زن
و بچهاش آس��وده خواهد شد .او جور ديگر نديد و
بهش برخورد.
  برگرديم به قصه خودمان:
مادر احمد به مادر ش��هناز خبر داد که خوب است
يک مجلس رس��مي داشته باشيم و اعضاي مهم هر
دو خانواده دور هم جمع ش��وند و حرفهاي اصلي را
بزنند .قرارش��ان را براي پنجشنبه گذاشتند .دايي
بزرگت ِر ش��هناز و فريما خانم در جلس��ه پنجشنبه
ش��رکت کردند .فريما خانم ک��ه زن دايي مرحوم
ش��هناز اس��ت ،زني خاص اس��ت .به اين معني که
مراقب حرف زدنش نيس��ت .شوخي و جدي او را
نميش��ود تش��خيص داد .بچه تهران است و خانم
رکگويي اس��ت .پنجاه س��ال دارد و پس از فوت
همسرش ازدواج نکرده .بچه و زاد و رود هم ندارد.
شمهاي از ويژگيهاي فريما
شهناز روز چهارشنبه ّ
ِ
را ب��ه احمد گف��ت و توضيح داد که چيزي ته دلش
نيس��ت و ما ب��ه حرفهايش ع��ادت کردهايم .اگر
صحبت��ي کرد ،اهميت ندهيد و به دل نگيريد ضمنًا
فريما خانم هيچ نقشي در تصميمهاي ما ندارد ولي او
براي خودش کلّي دستور و طرح ميدهد .در همان
روز چهارش��نبه احمد تلفني و با لحني شوخيوار از
شهناز پرس��يد اگر نتوانس��تم تا دو سال در تهران
خان��هاي بگيرم ،حاضري پنج س��ال کرج باش��ي؟
شهناز با خنده و شوخي گفت حاضرم.
غروب پنجشنبه خانواده احمد آمدند .او دو برادر از
خودش کوچکتر دارد که متأ ّهل هستند .همسرهاي
خود را هم آورده بودن��د .مادر احمد به آنها نگفته
بود پدر و مادر ش��هناز از هم جدا شدهاند .خانواده
جدي
احمد اهل ش��وخي نيستند و ترجيح ميدهند ّ
باش��ند .وقتي که آنها وارد خانه شهناز اينها شدند،
فريم��ا با ديدن پدر احمد خنديد و گفت :׳׳من و اين
حاج آقا تو پارکينگ هميشه سر جاي پارک ماشين
با هم بحث و اختالف داريم!׳׳ پدر احمد جواب نداد
و گونهاش سرخ شد .مادر احمد ابرو در هم کشيد.
احمد هم در خودش منقبض ش��د .کمي بعد فريما
کنار احمد نشس��ت و گفت :׳׳ديگه مال ما ش��دي
و خون��واده خودتو بايد بذاري کنار.׳׳ و نيم س��اعت
بعد دوباره کنار احمد نشس��ت و گفت :׳׳نرين کرج
زندگي کنين ها! بيا ته��رون خونه اجاره کن خودم
پول پيش و کرايهش��و م��يدم.׳׳ حرفهاي فريما اثر

خوبي روي خانواده احمد نگذاشت و آنها را عبوس
کرد .دايي بزرگ شهناز در بحثهاي ازدواج پرسيد
تکليف محل س��کونت را روش��ن کردهايد؟ احمد
گفت :׳׳نهايت پنج س��ال ميري��م کرج تا برگرديم
تهرون.׳׳ دايي از ش��هناز پرسيد :آره؟ شهناز گفت:
׳׳قراري که گذاش��ته بودن ،تا دو س��ال بود اونم از
زمان آش��نايي.׳׳ فريما هم ضربه آخر را زد و وقتي
ک��ه حرف خانه و کرج پيش آمد ،گفت :׳׳فکر کرج
رو از سرت بيرون کن چون باباي شهناز هفت سال
پي��ش زن و بچهش��و ول کرد و رفت دنبال عش��ق
خودش ،سر همينه که شهناز به مادرش وابستهس
و نميتونه بياد کرج.׳׳
جوي سنگين و عبوس تمام
جلس��ه خواستگاري با ّ
شد .آخرهاي شب احمد پيام داد :׳׳چرا فريما خانم
با پدرم اون ش��وخي بد رو کرد؟ چرا اون حرفهاي
حساس��م و
ناجور رو به من زد؟ من روي خونوادهم ّ
دوست ندارم فريما به پدرم يا به خودم توهين کنه.
چ��را به من گفت ديگه مال ما ش��دي و بايد از پدر
مادرت جدا ش��ي؟ و چراهاي ديگر ...شهناز گفت
درباره اخ�لاق فريماخانم به ش��ما اطالعات داده
ب��ودم .احمد گفت :׳׳چرا خ��ودت و دايي و مادرت
به فريما اعتراض نکردين و گذاش��تين به ما توهين
کنه؟׳׳ ش��هناز گفت :׳׳ما به نظرهاي فريما اهميت
نميديم اما اگه ش��ما اهميت دادين ،چرا س��اکت
موندين و جوابش��و ندادي��ن؟׳׳ احمد گفت ׳׳بايد از
من پش��تيباني ميکردي .اين فريما بعدًا تو زندگي
ما دخالت ميکنه.׳׳ ش��هناز گفت :׳׳گفتم که ...ما به
حرفاي فريماخانم اهميت نميديم و تا امروز اجازه
ندادي��م تو کارم��ون اثر بذاره.׳׳ احمد قانع نش��د و
قهر کرد .اينجور وقتها گوش��ي او از دسترس خارج
ميشود.
  ج��ور ديگ��ر :ش��هناز و مادرش بايد ج��ور ديگر
ميديدند و فريما را به چنين جلس��ه مهمي دعوت
نميکردند اما اين کار سختي بود چون فريما هم در
همان س��اختمان زندگي ميکرد .جور ديگرش اين
بود که مادر ش��هناز مهمانها را به رستوران دعوت
ميکرد تا بتواند فريما را بپبچاند .جور ديگرش اين
اس��ت که چون قبلًا درباره فريما به احمد اطالعاتي
داده شده ،احمد و خانوادهاش از رفتار فريما دلگير
نميش��دند و درکش��ان باال ميرفت که فريما زني
ش��وهرمرده و تنها و پنجاه ساله است و رفتارش به
اختيار خودش نيست .اگر احمد جور ديگر ميديد،
به خاطر رفتار فريما ،ش��هناز را س��رزنش و دعوا و
توبيخ نميکرد .احمد ب��راي اين کارش نمره منفي
گرفت .يک منفي ديگر هم گرفت :او شهناز را دعوا
کرد که چ��را راز خودمان را ف��اش کردي پس تو
دختري رازدار نيس��تي .جور ديگرش اين است که
احمد ميفهمد که يکي دو ماه اس��ت با شهناز آشنا
شده درحالي که شهناز  23سال است که با مادرش
زندگ��ي ميکند .و خيلي طبيعي و واجب اس��ت که
دختر درباره جزئيات با م��ادرش حرف بزند .اگر

دختري مادرش را به پس��ري بفروش��د که تازه با
هم آش��نا شدهاند ،آن دختر ارزشش را پيش همان
پسر از دست ميدهد .نمره منفي ديگري که احمد
گرفت ،براي اين بود که دستور داده بود فالن لباس
را بپوش و چون نپوشيدي ،باهات قهرم! شهناز جور
ديگر ميديد و همان لباس��ي را پوشيد که خودش
تش��خيص داده بود .شهناز ميداند پسري که هنوز
نه به دار است نه به بار مجاز نيست براي دختر حد
و م��رز ايجاد کند. احمد پس از اين ماجراها دو روز
هيچ پيامي نداد .بعدش وارد بحث ش��د که چرا در
اين دو روز س��راغم را نگرفتي؟ چرا از من دلجويي
نک��ردي؟ من فکر ميکردم ت��و صداقت داري و با
من ت��ا کوه قاف هم خواهي آم��د حاال که خالفش
ثابت شد ،نظر من و مادرم درباره ازدواج با تو ديگر
صددرصد نيس��ت و اگر بخواهم ت��و را قبول کنم،
چند تا ش��رط دارم :׳׳اگ��ر ازدواج کرديم ،تا اطالع
ثانوي در کرج زندگي ميکنيم که ش��ايد بيشتر از
پنج س��ال باش��د .با زن دايي مرحومت رفت و آمد
نميکني��م .و ت��و بايد ثابت کني که ب��ا خانواده من
خوب رفتار ميکني و بايد مدتي تو را زيرنظر بگيرم
تا ببينم رفتارت درس��ت هس��ت يا نيست.׳׳ ضمنًا
مادر احمد به مادر ش��هناز زنگ زد و گفت ׳׳از پسر
ما که گذشت .حواس��تون باشه که با خواستگاراي
بعدي رفتارتون رو تغيير بدين.׳׳ ش��هناز و مادرش
از اين حرف نتيجه گرفتند که خواس��تگاري به هم
خورده .بعدًا احمد اين حرف را تکذيب کرد و گفت
مادرش چنين چيزي نگفته.
جور ديگر :شهناز ميخواهد تصميم نهايي بگيرد و
از خودش ميپرسد :آيا درست است که مردي که
ده سال از من بزرگتر است هي قهر کند و هي از من
بخواهد نازش را بکشم؟ آيا نازکردن و قهر کردن
خصلتي مردانه اس��ت؟ چرا احمد از من ميخواهد
تا کوه قاف دنبالش باشم؟ او خودش حاضر نيست
به خاطر من از کرج به تهران بيايد آنوقت روي چه
حس��اب و مزيّتي از من ميخواه��د از تهران تا کوه
قاف بروم؟ راس��تي؟ اينکه برادرهاي کوچکترش
متأهل هستند و خودش هنوز مجرد است ،ربطي به
گرههاي شخصيتي او ندارد؟ او امروز مدام ميرنجد
و قهر ميکن��د و به من ميگويد با زن مرحوم دايي
رفت و آمد نکن ،با داماد خودش��ان هم که مشکل
دارد .ام��روز مرا محدود ميکند ک��ه آن لباس را
نپوش ،جلو مادرش طوري رفتار کنم که خوش��ش
بيايد .با او و خانوادهاش جدي باشم و شوخي نکنم...
آيا هدف ازدواج اين اس��ت که مرد زن را محدود
کند و دست و بالش را ببندد؟ شهناز نتيجه گرفت
که اين خواس��تگار براي آينده او مناس��ب نيست.
ش��هناز فقط  23س��ال دارد اما مثل زن��ي پخته به
دني��ا نگاه ميکند و با احساس��اتش پيش نميرود و
چون مسيرش درست است ،بيگمان جفت خوبي
نصيبش خواهد شد و رشد خواهد کرد.
ادامه دارد

