داستان زندگي

محسن ط ّيب

تمامي اسامي مستعار ا ّما داستان كاملًاواقعي است
ـ عط��ا ج��ان ،عزيزم ،ش��وهر مهربونم ،چرا به
خواهش من اهميت نميدي؟ مگه درخواس��ت من
چيه كه االن بيش��تر از يك ساله دارم هر روز بهت
ميگم و تو اهميت نميدي؟ تنها خواهش من اينه كه
تو كمي به روز باش��ي! منظورم در مورد همه چيزه؛
رفتارت ،ح��رف زدنت و مخصوصًا ش��كل لباس
پوش��يدن و نوع برخوردت توي اجتماع! واسه چي
تو هميشه بايد كت و شلوار بپوشي؟ اون هم فقط با
رنگهاي قهوهاي و خاكس��تري و رنگهاي ُمرده! چرا
تو وقتي ب��ا مردم ـ مخصوصًا س��ر كالس وهنگام
تدري��س ـ حرف ميزني ،لحن و مدل حرف زدنت
ش��بيه پيرمردهاست؟ عطا جان تو فقط  25سالته،
يعني در اوج جواني هس��تي ،چ��را مثل بقيه مردان
همس��ن و سالت اسپورت نميپوش��ي؟ چرا با بقيه
بگو بخند نميكني؟ هر ب��ار ازت خواهش ميكنم
به مهمانيهاي دوس��تان من بريم ،ميگي ׳׳من از اين
مجالس خوش��م نمي��اد׳׳ ولي خ��ودت هم ميدوني
دليل نيومدن��ت اينه كه اعتماد به نفس نداري ،در
صورتي كه مرد خوش قيافهاي هستي ،تحصيلكرده
هس��تي و وضع مالي و اقتصاديت هم بد نيست ،تو
چي��زي كم نداري كه اينقدر منزوي هس��تي .بهت
ب��ر نخوره عطا جان ،اما هم��ون روزهايي كه من در
موسس��ه آموزشي تو درس ميخوندم ،همه بچهها
و مخصوصًا دخترها ،به خاطر نوع رفتارت و ش��كل
حرف زدن��ت و گوش��ه گير بودنت مس��خرهات
ميك��ردن .من االن يك س��ال و چن��د ماهه كه به
ش��كلهاي مختلف و غيرمس��تقيم ميخوام اينها رو
بهت بگم و تو اهميت نميدي ،واس��ه همين امشب
مجبور شدم باهات رك صحبت كنم!
عطا فقط س��كوت كرده بود ،ش��ايد به اين خاطر
ك��ه برخالف دفعات قبل حرفم را با داد و فرياد نزده
بودم .ش��ايد به اين دليل كه خيلي مهربان و عاشقانه
درخواس��تم را مطرح كرده ب��ودم ،هر چه بود او را به
فكر فرو برد و من نيز به حدود دو سال قبل فكر كردم،
به روزهايي كه عطا از من درخواست ازدواج كرد...
٭٭٭
آن روزي كه عطا داخل دفتر مديريت آموزشگاه
كامپيوتر ـ كه امتيازش متعلق به خودش بود ـ از من
اجازه گرفت كه همراه خانوادهاش به خواستگاريام
بيايد ،اگ��ر به بچههاي كالس ميگفتم ،مس��خرهام
ميكردن��د و ميخنديدند! صادقانه بگويم كه خودم
هم در آن ش��ش ماهي كه در آموزشگاه كامپيوتر او
درس ميخوان��دم و حتي تا همين چند روز قبل ،مثل
بقيه دوس��تانم عطا را ـ البته دور از چش��م خودش ـ
مسخره ميكردم! عطا كه صاحب امتياز آن موسسه
بود ،در عين حال مدرس يكي از كالسها نيز محسوب
ميش��د ،سوژه تمسخر شدنش هم ׳׳لباس پوشيدن و
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آپ تو ديت...

رفت��ارش׳׳ بود ،تا جايي كه ه��ر روز و قبل
از اينكه همراه بچهها به موسس��ه برسيم و
يا او ب��راي تدريس س��ر كالس بيايد ،بين
بچهها ـ و مخصوصًا دخترها ـ شرط بندي
ميشد كه ׳׳امروز استاد چه تيپي ميزنه؟׳׳
يكي ميگفت عطا كاپشن كرهاي ميپوشد
با ش��لوار پارچهاي اتو شده! ديگري معتقد
بود كت و ش��لوار قهوهاي ميپوشد با كفش
اسپورت و ،...در مورد نوع رفتارش و حرف
زدنش با دخترها نيز كلي سوژه داشتيم ،چرا
كه او هميش��ه به زمين نگاه ميكرد و حرف
ميزد و هم��ه دختره��ا را ׳׳خواهرم׳׳ صدا
ميكرد .در حقيقت غي��ر از موقع تدريس
درس كامپيوتر كه تخصصش را داش��ت و
اس��تاد بود و خيلي راحت صحبت ميكرد،
در بقي��ه م��وارد و مخصوص��ًا موقع حرف
زدن ب��ا دختران كالس ،دس��ت و پايش را
گم ميكرد و رنگ صورتش س��رخ ميشد
و به لكنت ميافت��اد و همين رفتارها و نوع
پوش��يدن لباسهايش س��وژه خنده بچهها ميشد .اين
در حالي بود كه لباس��هاي گرانقيمتي هم ميپوشيد،
اما س��ليقه نداش��ت و تيپ پيرمردها را پيدا ميكرد.
همانطور كه حرف زدنش و هول شدنش باعث خنده
بچهها ميشد ،اما همه دخترها و پسرها معتقد بودند
كه استاد مرد خيلي خوش قيافه و جذابي است ،فقط
كافي اس��ت موهاي سرش و ريش و سبيلش را با مد
امروز هماهنگ كند.
حق با بچهها بود و من نيز همه اينها را ميديدم
و ميدانس��تم ،به همي��ن خاطر بود ك��ه آن روز و
پس از ش��ش ماه كه در موسسه درس ميخواندم،
موقع��ي كه عطا به بهانه تمديد ثبت نام مرا به دفتر
مديريت خواست و بعد از چند دقيقه مقدمه چيني
و رنگ به رنگ ش��دن ،وقتي تقاضاي ازدواجش را
مطرح كرد ،من گفتم ׳׳اين شماره موبايل پدرمه ،با
ايشون تماس بگيريد...׳׳اما همان لحظه هم من و هم
خود عطا فهميديم كه بايد خودمان را آماده زندگي
مشترك كنيم و اين اتفاق چند ماه بعد رخ داد.
تنها مش��كل من ش��وخي همكالس��يها و حتي
حرفهاي فك و فامي��ل بود كه به خاطر تيپ عطا و
گوشه گير بودنش به من طعنه ميزدند!
من اما ،از همان روز اول كه به عطا ׳׳بله׳׳ گفتم و
در پاس��خ به متلكهاي دوستان و فاميل ـ كه البته به
ش��وخي مطرح ميكردند ـ حرفي را زدم كه قولش
را به خ��ودم داده بودم :׳׳اگر م��ن همون ׳׳فرانكي׳׳
هس��تم كه شما ميشناسيد و ميدونيد هر كاري رو
كه اراده ميكنه انجام ميده ،مطمئن باش��يد خيلي
زودتر از اونچه كه فكر ميكنيد ،از اين آقا عطايي كه
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بهش ميخندين ،چنان جنتلمن خوش تيپي بسازم
كه همگيتون انگش��ت به دهان بمونيد و موقعي كه
׳׳استاد׳׳ رو ميبينيد ،باورتون نشه كه همون ׳׳عطا׳׳
ست كه ׳׳شنبه يكشنبه׳׳ لباس ميپوشيد!واقعًا هم
از فرداي زندگي مشتركمان تالشم را شروع كردم.
سخت بود ،اما من هر روز به شوهرم گير ميدادم!
ابتدا از رنگ لباس��هايش ش��روع كردم كه فقط
كت و ش��لوارهاي قهوهاي و رنگهاي تيره ميپوشيد!
مدام اصرار ميكردم كه چرا لباسهاي اسپورت تنش
نميكند؟ ميگفتم كت و ش��لوارش را الاقل رنگهاي
شاد بپوشد و لباسش را با كفشش ست كند ،اما ׳׳عطا׳׳
به سادگي نميپذيرفت و ميگفت :׳׳من با اين لباسها
راحت ترم ،شخصيت آدم كه به لباسش نيست! ׳׳
ولي من به س��ختي و با بگومگوهاي زياد و حتي
گاهي اوق��ات با قه��ر كردنهاي چند روزه ،س��عي
ميكردم ش��وهرم امروزي شود! حاال و پس از يك
س��ال و نيم ،هرچند كه عطا كت و ش��لوارهاي برند
و با رنگهاي ش��اد ميپوش��يد ،اما هنوز به نقطه ايده
آل من نرس��يده بود ،كه چهرهاش نيز عوض ش��ود
و مخصوصًا ن��وع رفتارش را تغيير بدهد و بتواند با
بقيه بجوش��د و پا به پاي من به مهمانيهاي دوستانه
بيايد و ...و آن روز هم س��عي كردم با لحن مهربان و
عاشقانه او را به راه بياورم و...
٭٭٭
عطا پ��س از چند دقيقه فكر كردن ،س��رانجام
لبخن��دي زد و گف��ت :׳׳باش��ه ،اگ��ر ت��و اينطوري
خوش��حال ميشي حرفي نيس��ت ،من از فردا ميشم
موش آزمايشگاهي تو ،...خوبه فرانك جان؟׳׳و اين

