اين همان نيست

جور ديگر بايد ديد
مصطفي گلياري

باربد جوان س��ي سالهاي اس��ت که تازگيها
اتفاق مهيبي برايش افتاده و از زندگي و از همه کس
نااميد شده .افسردگي شديدي دارد .انگيزههايش
را از دس��ت داده .هفتهاي چندب��ار خواب ميبيند
خودکش��ي کرده يا افرادي را با ش��قاوت تکه تکه
ميکند .باربد بچه هفتحوض اس��ت .جوان آرام
و مؤدبي اس��ت .در رانندگي محتاط است و قوانين
را رعايت ميکند .اگر کس��ي جل��وش ميپيچيد و
ناس��زايي نثار ميکرد ،باربد با اشاره دست و سر و
صورتش عذرخواهي ميکرد .دروغ نميگويد ،حق
کس��ي را زير پا نميگذارد ،با مادر و خواهر و برادر
کوچکش مهربان اس��ت .پدرش چند سال پيش به
رحمت خدا رفته .اين آدم ماليم و مهربان ،ارش��د
تربيت بدني داش��ت و با رفيقش باش��گاه پرورش
ان��دام زده بود ...باربد کل��ًا آدم مثبتي بود .يک بار
کسي به او گفت تلفظ درست اسم تو باربَد است چرا
خودت را باربُد معرفي ميکني؟ باربد گفت :׳׳چون
در کلمه باربَد يک با ِر بد وجود دارد و منفي اس��ت
اما در باربُد هيچ با ِر بَدي نيست.׳׳
م��ادرش گاهي دختراني را به او معرفي ميکرد.
باربد آنها را نميپسنديد و شرمش ميشد به مادرش
بگويد بين ش��ما و اين دخترها هيچ تناس��بي نيست،
تعجب ميکنم که آنها را از کجا ميشناس��ي .به نظر
بارب��د آن دخترها از نوع پلنگ بودن��د و از کف پا تا
فرق سرش��ان عملي بود .مادرش آرايشگاه داشت و
زياد هم عجيب نبود که دخترهاي پلنگ را بشناس��د
ولي اين عجيب بود که چرا مادرش مش��تاق است با
يکي از آنها آش��نا ش��ود .روزي خود مادرش توضيح
داد ک��ه منظورم از معرفيکردن اي��ن دخترها به تو،
ازدواج نيس��ت .فقط ميخواه��م از تنهايي در بيايي و
هم صحبتي داشته باشي .باربد گفت از تنهايي خودم
ناراحت نيستم و دوست دارم سالم زندگي کنم.
گاهي مادرش نگران ميش��د که مبادا پسرش
مشکلي روحي دارد که به دخترها جذب نميشود.
از او خواس��ت بروند پيش روانکاو .باربد گفت من
هيچ مش��کلي ندارم .فقط مثل بقيه نيستم .مادرش
قانع نش��د و ب��ه دختري که اس��تاد دلب��ري بود،
مأموري��ت داد دل و دين باربد را ببرد .وقتي که آن
استاد دلبري به دفتر باربد رفت ،حتي مجسمههاي
مفرغي وسوسه شدند و باربد طوريش نشد و براي
اولين بار چنان خش��مگين شد و او را از خودش راند
ک��ه حتي ديوارها هم ترس��يدند و در پس يکديگر
پنهان ش��دند .بعدش باربد به م��ادرش تلفن کرد
و با لحن��ي عصبي گفت بار آخرت باش��د وگرنه...
مادرش عذر خواست و با گريه گفت قصدش خير
بوده و قول داد ديگر از اين کارها نخواهد کرد.
چن��د روز بعد دختري باال بلند و عش��وهگر و
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نقشباز به دفتر باشگاه
آمد .باربد نبود .رضا در
دفتر ب��ود .دختر گفت:
׳׳آگه��ي زده بودي��ن
مرب��ي ورزش بان��وان
ميخواين.׳׳ پهلوان رضا
پرس��يد :׳׳مدرکت��ون
چي��ه و کج��ا آموزش
ديدي��ن؟ س��ابقه کار
داري��ن؟׳׳ دختر گفت:
׳׳اسمم نيوشاس .آمريکا و تايوان دوره ديدم .مدتي
هم عضو باشگاه ׳׳راو׳׳ بودم و مسابقه ميدادم .توي
کچ زنان حرف اول رو ميزنم.׳׳ رضا پرسيد:
کشتي ِ
׳׳مدرک هم دارين؟׳׳ نيوشا گفت :׳׳خودم و مهارتم
بهتري��ن مدرک منه ام��ا مدرک ه��م دارم.׳׳ و از
کيفش برگههايي در آورد که به انگليس��ي بودند .و
دو کارت شناسايي که هر دو را باشگاههاي خارجي
ص��ادر کرده بودن��د .پهلوان رضا او را پس��نديد و
قرارداد بست که هر روز سه ساعت براي آموزش
خانمها به باش��گاه بيايد .وقتي بارب��د آمد ،رضا را
س��رزنش کرد که چرا بدون تحقيق کافي با نيوش��ا
قرارداد بستي؟ مخصوصًا که درباره ورزش رزمي
بانوان حرف و حديثها و شايعات زيادي هست .رضا
توضيح داد که قرارداد او موقت و س��هماهه است.
اگر از کارش راضي نبوديم ،تمديد نميکنيم.
همان روز نيوشا بعد از کارش به دفتر آمد .قرار
بود باربد به او چيزهايي را يادآوري کند و مقررات
رسمي باشگاه را گوشزد کند ولي تقريبًا هيچ نگفت
و برعکس هميش��ه که با مردم راحت حرف ميزد،
کلمه به ذهنش نميرسيد .بعدًا رضا پرسيد :׳׳چرا
حرفايي رو که قرار گذاش��ته بوديم ،بهش نگفتي؟׳׳
باربد گفت :׳׳نميدونم چرا دس��تپاچه ش��ده بودم.
تمرکز نداش��تم .انگار گيج شده بودم.׳׳ رضا گفت:
׳׳فکر نميکردم قلبت ضعيف باشه!׳׳
ولي اينبار قلبش ضعيف ش��ده بود .طوري که
از فردا زودتر از نيوش��ا ميآمد تا او را ببيند ،و وقتي
هم که کار نيوش��ا تمام ميش��د ،هنوز از جايش ُجم
نخ��ورده بود تا باز هم او را ببيند .نيوش��ا آدم تيزي
بود و فهميد تيري را که هنوز نينداخته ،به دل باربد
خورده .و تصميم گرفت به او نزديک شود .اين نيوشا
قصه عجيبي دارد که بعدًا به شما خواهم گفت.
جور ديگر:
اينک��ه باربد معتقد بود قبل از ازدواج با کس��ي
رابطه نداشته باش��د ،بحثي است که جاي ديگري
بايد دربارهاش حرف زد و آن را بررسي کرد .ضمنًا
اين را ميدانيم که اگر کسي تجربه دوستي نداشته
باش��د و بخواهد ازدواجش غيرس��نتي باشد ،شايد

 18مهـر  97اطالعات هفتگی

به مشکل دچار ش��ود چون درباره اينکه با جفتش
چطور رفت��ار کند ،تجربه ن��دارد .در جور ديگر از
اولش به بچ��ه ياد ميدهند که ب��ا ديگران چگونه
ارتباط بگيرد و چط��ور بار بيايد که از ديدن جنس
مقابل دس��تپاچه نش��ود .از اولش ه��م توي گوش
دختر نميخوانند که ايش��اال عروس ش��وي چون
چنين حرفهايي اگر زودتر از موعد باش��د ،فکر بچه
را به مس��يرهايي مياندازد که هنوز وقتش نيست.
اگ��ر هم وقتش ش��ده ،دختر فکر ميکن��د اگر دير
ازدواج کند ،بياعتبار ميش��ود پس ممکن است به
هر خواس��تگاري جواب بله بدهد .اگر هم از وقتش
گذشته و به دختري بگوييم ايشاال عروسي خودت،
اعتماد بهنفس او تخريب ميش��ود و براي اينکه از
فضوليهاي ديگران خالص شود ،شايد به ازدواجي
تن بدهد که در ش��أن او نيست .در جوري ديگر به
مجرد بودن و اينکه ׳׳پس چرا ازدواج نميکني׳׳ ،کار
نداريم .ولي مادر باربد کار داش��ت و گاهي کساني
را سمت پسرش ميفرس��تاد که ميتوانستند او را
به دردسر بيندازند. باربد نشان داده بود قلبي قوي
دارد ولي يکهو يک نيوشا از راه رسيد و پرهيزگاري
ِ
گريزي او را با کرش��مهاي ن��ازک از کار
و عش��ق
انداخت .حافظ هم گفت بگو:
׳׳ق ّو ِ
ت بازوي پرهيز به خوبان مفروش
که درين خيل حصاري به سواري گيرند׳׳
بارب��د جواني بلند قامت و هيکلي اس��ت .صورت
خوبي هم دارد .نيوش��ا هم بلند قامت و موزون است.
خوشگل هم هست .خودش ميگفت فقط دماغش را
عمل ک��رده چون در يک مبارزه شکس��ته بود .آن را
هم طوري عمل نک��رده بود که تغييرش دهد .درباره
خانوادهاش ميگفت همگي س��اکن آمريکا هس��تند و
خودش در تهران کس��ي را ندارد .باربد از او پرس��يد:
׳׳چرا برگش��تي ايران؟׳׳ نيوشا گفت :׳׳قصهش درازه.
دوس��ت دارم برات تعريفش کنم اما اينجا نميشه.׳׳...
باربد براي اولينبار در عمرش با دختري بيرون رفت.
به نيوشا هم گفت هيچ تجربهاي ندارد .نيوشا هم گفت:
׳׳م��ن خارج از ايران زياد رفتم کافه ولي اين اولين باره
که با يه مرد ميرم کافه.׳׳ باربد از اين حرف خوش��ش

