
  جور ديگر بايد ديد

20    اسفند     1399         اطالعات هفتگی        72

مومن و بي حاش��يه معروف بود. شغل و ماشين هم 
داشت. پدرش هم تنگدست نبود و گفته بود براي 
دردانه پس��رش خانه خواهد خريد. خيلي س��ريع 
مراسم بله برون برگزار شد و به مينو و حسن گفتند 
به آن اتاق بروند و حرفهايش��ان را بزنند. حس��ن 
گف��ت نمي تواند با يک نامحرم به اتاقي برود و با او 
حرف بزند. همه او را تحس��ين کردند. پدر مينو که 
تحصيالت ديني داشت، براي آنها خطبه محرميت 
خواند و دس��ت هر دو را در دس��ت هم گذاش��ت. 
مراس��م بله برون و عقد به خوبي و خوش��ي برگزار 
شد و کام دل همه ش��يرين شد. مادر مينو داماد و 
خانواده اش را براي فرداشب دعوت کرد. و بسيار 
هم تدارک ديد. حس��ن به مادرش اينها گفته بود: 
׳׳ش��ما زودتر برين. م��ن کاري دارم که يه خورده 
دير ميام.׳׳ ساعتي از مهماني گذشت و داماد نيامد. 

مادرش توضيح داد که کمي دير مي آيد. 
  س��اعت ده ش��ب پدرش به مغ��ازه زنگ زد. 
کسي حواب نداد. به خانه زنگ زد. آنجا هم نبود. 
گوش��ي اش هم خاموش بود. س��اعت يازده همه 
نگران ش��دند. پدرش به مغازه رفت. بس��ته بود. 
دکان هاي همس��ايه هم تعطيل بودند و کسي نبود 
بپرس��ند چه شده. نيمه ش��ب همه بسيح شدند و 
هرکس به بيمارس��تاني زن��گ زد. هيچ ردي از او 
نبود. مادر مينو پيشنهاد کرد به کالنتري هم زنگ 
بزنند. مادر حس��ن چهره در هم کش��يد: ׳׳پس��رم 
اصاًل نمي دونه کالنتري چي هس��ت چه برسه که 
از اونجا س��ر در آورده باش��ه. خودش که آزارش 
به مورچه نمي رس��ه، اگرم کسي اذيتش کنه، اهل 
شکايت نيست و به خدا واگذار مي کنه.׳׳ مادر مينو 

عذر خواس��ت و گفت منظوري نداش��ته و 
پيشنهادش از روي نگراني بوده.

  آنها آن ش��ب را با اس��ترس بسيار طي 
کردند و صبح که مغازه ها باز شدند، پدرش 
از دکان هاي همس��ايه پرس و جو کرد. يکي 
از آنها گفت: ׳׳دکون حس��ن آقا بس��ته بود 
ول��ي چراغش روش��ن بود چ��ون از زير در 
نور ميومد. وقت��ي تعطيل کردم  رفتم، هنوز 
همون ج��وري بود. فکر کن��م حاال چراغش 
خاموش��ه. اين يعني اوم��ده بيرون. بهتره يه 
سري هم به کالنتري بزني.׳׳...پدر حسن به 
خانه رفت و به همس��رش گفت: ׳׳ش��ايد بد 
نباش��ه از کالنتري هم پ��رس و جو کنيم. نه 
اينکه بگم پس��رم خالفي کرده باشه. مي گم 

ش��ايد يک��ي بهش حمله کرده باش��ه و بردنش��ون 
کالنتري.׳׳ و هر دو سکوت کردند. زنگ آيفون صدا 
ک��رد. هر دو از جا جهيدند. آقاي��ي دم در بود که با 
لحني عصبي گفت: ׳׳باباي حس��ن بياد دم در. بايد 

بريم دادگاه.׳׳
  پ��در و مادر حس��ن دويدن��د دم در و گفتند: 
׳׳دادگاه؟ مگ��ه چي ش��ده؟׳׳ آن مرد خش��مگين 
گف��ت: ׳׳هيچي! گل پس��رتون رو به ج��رم لکه دار 

کردن عفت دخترم دستگير کردن.׳׳ 
  همس��ر حس��ن مي گويد: ׳׳تو دادگاه معلوم شد 
که حس��ن يه دوس دختر داشته. اون شب دختره از 
خونه فرار کرده بوده و رفته بوده مغازه حسن. باباي 
دختره پيگير ميش��ه و با مامور مياد مغازه و حس��ن 
رو بازداش��ت مي کنن. قاضي هم حکم ميده به جرم 
رابطه نامش��روع با سهيال يا بايد يه دست و يه پاشو 
بده يا عقدش کنه. حس��ن هم مجبور ميش��ه سهيال 
رو عق��د کنه. ما از جريان دادگاه خبر نداش��تيم. اينا 
رو بعداً فهميديم. من مي خواس��تم نامزدي رو فسخ 
کن��م ولي منو قانع کردن که صبور باش��م.׳׳ حس��ن 
بعدا توضيح داد که خواسته خيرخواهي کند و دختر 
بي پناه��ي را پناه بدهد ولي طبق اي��ن قانون که اگر 
زن و مردي تنها ش��دند، نفر سوم آنها شيطان است، 
شيطان آمد وسط و براي خراب کردن کار خير، دام 
هوس را پهن کرد و من هم که حضرت يوس��ف)ع( 

نيستم که دامنم لکه دار نشود.
٭  جور ديگر: 

نبايد ب��ه ظاهر تکيه کرد. در ج��ور ديگر پدر 
و م��ادر مين��و قبل از بل��ه برون با مش��اور تماس 
مي گيرند. مش��اور خبره است و مي تواند اليه هاي 

مردسربهزيري
کهسربههوابود

مصطفي گلياري

  مي خواهم سرنوش��ت ش��ش نفر اصلي و چند 
نفر فرعي را براي ش��ما تعري��ف کنم. يک زن و دو 
دختر س��يزده و ش��ش س��اله، يک زن و يک پسر 
ش��ش س��اله، يک مرد که سرنوشت س��اِز اين پنج 
نفر اس��ت. شخصيت هاي فرعي اين سرنوشت، پدر 
و م��ادر و خانواده ه��اي اي��ن دو زن و آن يک مرد 
هس��تند. زندگي انسانها طوري اس��ت که رفتارها 
و تصميم ه��اي م��ا روي نزديکان ما اث��ر مي گذارد 
و خ��وب و بدش آنها را خوش ي��ا ناخوش مي کند. 
سعدي هم گفت بگو: ׳׳بني آدم اعضاي يک پيکرند׳׳ 
يعني وقتي تو ناراحت ش��وي، مادرت و ديگران هم 
ناراحت مي شوند. از شخصيت هاي فرعي بگذريم و 
سراغ اصلي ها برويم و به پانزده سال قبل برگرديم.
  حس��ن  جواني است که ظاهرش بسي معقول و 
سر به راه است. موي سرش کوتاه و مردانه و قديمي 
است. ريشي کم پشت دارد. آنقدر نجيب است که 
دکمه پيراهن��ش را تا حلق مي بن��دد تا خدانکرده 
س��ر مويي از سينه اش ديده نش��ود. کت و شلوار و 
کفش ِشبرو قديمي مي پوشد. مدهاي جديد را اصاًل 
دوس��ت ندارد. از تيپ دختره��اي جديد هم بيزار 
است. معتقد است ׳׳دخترها از بس بدحجابند، آدم 
مجبور اس��ت در پارک و خيابان س��رش را پايين 

بيندازد و طبيعت و اطرافش را نبيند.׳׳
  وقتي که ديپلم��ش را گرفت و تکليف معافي 
س��ربازيش روشن ش��د، پدرش يکي از مغازه هاي 
خودش را به او داد و حسن  کاسب شد. و حاال ديگر 
مي توانس��ت زني اختيار کند. م��ادرش مي گفت 
پس��رم چش��م و گوش بسته اس��ت و ممکن است 
دخترها گولش بزنند و عاش��ق شود و مصيبت باال 
بيايد. پدرش هم همين عقيده را داشت و مي گفت: 
׳׳حاج خان��م خبر نداري که اين روزها دخترها چه 
کارها که نمي کنن.׳׳ حاج خانم چش��م غره مي رفت 

که شما از کجا خبر داري؟ 
  ق��رار ش��د برايش دخت��ري از فاميل انتخاب 
کنند چون هرچه نباش��د فاميل است و او را خوب 
مي شناسند. و چه کسي بهتر از ׳׳مينو׳׳ که از دختران 
فاميل بود. موضوع را به حس��ن گفتند. حسن گفت 
هرچي ص��الح مي دونين. مادرش گف��ت: ׳׳دختر 
باجم��ال و باکماليه.׳׳ حس��ن گف��ت: ׳׳بهش دقت 
نکردم. حتمًا همين طوره که شما مي گين.׳׳ مادرش 
خدا را شکر کرد که چه پسر چشم پاکي دارد که تا 

حاال حتي به دختردايي اش هم نگاه نکرده. 
  مادر حس��ن شد مس��ؤول هماهنگي و با مادر 
مينو تماس گرفت. خانواده مينو بي درنگ موافقت 
کردند چون حس��ن در فاميل به جواني پاک نهاد و 


