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بايد نسبت به آن چه كه معتقديم ،آگاهي داشته باشيم

گف��ت خودم را پاکيزه و مثبت نگه داش��ته بودم و از
همه دخترها دوري ميکردم ولي نميدانستم دلم را
به کس��ي خواهم داد که مار خورده و افعي شده .رضا
گفت :׳׳اول به روش بيار بعد بيرونش کنيم.׳׳
براي باربد سخت بود به نيوشا بگويد شماره او
را هک کرده .سخت هم بود چيزي به روي خودش
نياورد .آخرش تاب نياورد و پرسيد :׳׳مادر و پدرت
رو ديدي؟ ازش��ون عکس داري نش��ونم بدي؟׳׳
نيوش��ا گفت فرصت نشد عکس بگيريم .نگاه باربد
خش��ن شد و عکسهاي نيوش��ا و آن مرد خارجي را
نش��انش داد و گف��ت :׳׳من با تو ص��ادق بودم .چرا
وارد زندگيم ش��دي و منو به خودت وابسته کردي
بعدش دروغ گفتي و خيانت کردي؟ تو که ميگفتي
اهل عکس دادن نيستي ،باغت آباد شه انگوري که
چه عکسايي به اون آقا دادي.׳׳
جور ديگر:
باربد قدرت پرس��يدن نداشت و حرفها را سر
دل��ش نگه ميداش��ت .از مادرش نپرس��يد چرا با
جامعه پلنگان ميگردي .از نيوش��ا هم نپرس��يد تو
که تا حاال با هيچ پس��ري نبودهاي ،چرا تيپ ميزني
ط��وري که به نظر ميآيد از پس��ربازان قهاري .در
ج��ور ديگر به جاي اينکه در خودمان هي فکر و هي
قضاوت کني��م ،موضوع را با طرف مطرح ميکنيم
تا بفهميم جريان چيس��ت .در اي��ن بخش از قصه،
وقتي که باربد گفت ازدواج کنيم ،نيوش��ا جور ديگر
رفتار کرد .او معتقد بود بايد همديگر را بشناسند و
اين بسي خوب است اما ميگويند االعمال بالنيات!
ش��ما هنوز خبر نداريد که چرا نيوشا تأکيد داشت
همديگر را بشناس��ند .او گفته بود با گذش��ته کسي
کار ندارد .اين هم عقيده خوبي اس��ت ولي چرا کلًا
با گذش��ته کاري ندارد؟ آيا به اين دليل نيست که
گذشته خودش مسائلي داشته؟
مالقات نيوش��ا با آن مرد خارجي ميتوانست
حجت را براي باربد تمام کند ولي او مردد است که
نيوشا را رها کند يا اين خطا را ببخشد.
آخرين شوک:
بارب��د منتظر جوابي قانعکننده بود .نيوش��ا هم
جوابي داد ک��ه نزديک بود او را به س��کته بيندازد:
׳׳ميخواس��تم زودتر بهت بگم ولي خودم آمادگيشو
نداش��تم .اول اينو بگم که با اون مرد خارجي و با هيچ
مردي رابطه نداش��تم و ندارم.׳׳ بارب��د گفت :׳׳چرا
با من مثل بچهها رفت��ار ميکني؟ مطمئن باش اگه
حقيق��ت رو بگي ،ممکنه از صداقتت خوش��م بياد و
گناهت رو ببخش��م.׳׳ نيوش��ا گفت :׳׳من هيچ گناهي
نکردم .ب��ذار حقيقت رو بهت بگم .اون مرد خارجي
دوس��ت قديمي منه...׳׳ باربد در حرفش نشس��ت:

لوييز هي

آمد اما دلش ميخواست بپرسد پس چرا ساده لباس
نميپوشي و تيپ ميزني؟ اين حرف در گلوگاه قلبش
گي��ر کره بود و آن را به زبان نم��يآورد تا اينکه خود
نيوشا در بيرون رفتنهاي بعدي به باربد گفت:
׳׳من خارج بزرگ ش��دم و به اي��ن تيپ عادت
کردم ولي انگار بهتره کمکم سادهتر و بدون آرايش
بگردم.׳׳ باربد خيلي خوش��حال ش��د و گفت :׳׳ديگه
هيچ آرزويي ندارم جز اينکه بهت بگم با من ازدواج
ميکني؟׳׳ نيوش��ا شوکه شد .شکالت داغ به حلقش
پري��د و پس از س��رفه گفت :׳׳ازدواج به ش��ناخت
احتي��اج داره .من و تو هنوز چيزي از هم نميدونيم.׳׳
باربد گفت :׳׳گذش��ته من درس��ت مثل امروز منه.
هرگز کار ب��دي نکردم و آدم بدي نبودم.׳׳ نيوش��ا
گفت :׳׳من اصولًا با گذشته کسي کار ندارم .مالک،
امرو ِز افراده .براي اينکه امرو ِز همديگه رو بشناسيم،
بايد مدتها رفتوآمد کنيم.׳׳ باربد گفت :׳׳من تو رو
دوس��ت دارم .يعني عاشقت ش��دم .ميخوام بدونم
احساس تو به من چطوريه؟׳׳
نيوشا از ش��نيدن حرفهاي باربد هيجانزده شد
و گفت :׳׳تا امروز کس��ي اينجوري عاشقم نبوده .بذار
منم اعتراف کنم که عاشقت هستم ولي براي اينکه با
هم ازدواج کنيم ،عشق کافي نيست .بايد از همديگه
ش��ناخت پيدا کني��م.׳׳ و از او خواس��ت ديگر حرف
ازدواج را نزند و فعلًا با هم دوست باشند.
نيوشا تيپش را تغيير داد و هماني شد که باربد
دلش ميخواس��ت .باربد به مادرش خبر داد که با
دختري آش��نا شده .و مش��خصات او را داد و گفت
همين که نيوشا رضايت بدهد ،با او ازدواج ميکنم.
مادرش خواس��ت عکس او را نشانش بدهد .باربد
گفت :׳׳با عکس دادن مخالفه .ميگه عکسم رو فقط
به شوهرم ميدم.׳׳ مادرش خوشحال شد و به باشگاه
رفت .نيوشا را ديد و پسنديد.
عش��ق باربد به نيوش��ا باال گرفت .نيوشا هم با
او مهربان بود و ميگفت دوس��تت دارم .دوس��تان
باربد هم به تماشاي نيوشا آمدند و به باربد تبريک
پ باربد
گفتند .نيوش��ا از نظ��ر قد و باال و ش��غل ُک ّ
بود .روزي نيوشا يک هفته مرخصي خواست .باربد
پرسيد خير است؟ نيوشا گفت :׳׳پدر و مادرم ميان
ترکيه .منم ميرم اونجا همديگه رو ببينيم.׳׳
آن يک هفته براي باربد سخت گذشت مخصوصًا
که نيوش��ا با او تماس نميگرفت ،به زنگها و پيامهاي
باربد هم دير و کوتاه جواب ميداد .وقتي که نيوشا به
تهران برگش��ت ،دل باربد پر از اين سؤال بود که چرا
با من تماس نميگرفتي و به خيلي از تماسهايم جواب
نم��يدادي اما نگفت و حرفش س��ر دلش ماند .چند
روز بعد کاري کرد که اگر به کسي ميگفتي ،باورش
نميش��د .باربد هکر خوبي بود و گوش��ي و کانالهاي
نيوش��ا را هک کرد و فهميد نيوشا در ترکيه به ديدن
پدر و م��ادرش نرفته بود .او و م��ردي خارجي تمام
آن مدت را با هم بودند .نيوش��ا با او عکس��هاي نيمه
خصوصي هم انداخته بود .باربد ويران ش��د .به رضا

نيوشا با تيري دلدوز در کمان ابرويش
واردباشگاهباربدشد.نيتبدينداشت
ام��ا بدش نميآمد دل باربدِ س��رکش را
رام کند .و اين کار سختي بود

׳׳چون دوست قديميه ،دليل نميشه يک هفته باهاش
ترکيه باش��ي و كنار همديگه ه��م عکس بندازين.׳׳
نيوشا مش��ت محکم و مردانهاي روي ميز کوفت و
شيشه ميز را شکست و با صدايي که زمخت شده بود،
گفت :׳׳خفهخون بگير ت��ا حرفم رو بزنم .من ترنس
هس��تم .از اون مدلش که جسمم مذکر بود و روحم
و ش��خصيتم مؤنث .من و اين آقا تو مدرسه ورزشي
همکالس و رفيق بوديم .بعد از دانشگاه درباره خودم
مطالعه کردم و فهميدم ترنس هستم .تصميم گرفتم
برم پيش متخصص .از شانسم رفتم پيش بزرگترين
متخصص ک��ه ايراني��ه و کلينيکش تو کان��ادا بود.
پروفسور ميرجاللي تشخيص داد ترنس هستم .منو
واس��ه تغيير جنسيت آماده کرد .بعد از عمل اومدم
اي��ران تا با تيپ جديدم تو ي��ه محيط جديد زندگي
کنم .به دوس��تم خبر دادم تغيير جنس��يت دادم .و
چ��ون اومده بود ترکيه ،از من خواس��ت به ديدنش
برم .براش جالب بود دوست دوران دانشگاهش که
يه جوون قوي هيکل بود ،حاال دختر شده باشه .ضمنًا
وقتي بهت گفتم اولين باره که با يه پس��ر ميرم کافه،
راست گفتم چون از وقتي که تغيير جنسيت دادم ،به
عنوان يه دختر با هيچ پسري بيرون نرفتم.׳׳
باربد الل ش��د .بعد از سالها رياضت عاشق يک
ترنس شده بود .تصميم گرفت به شريکش بگويد او
را اخراج کند .رضا گفت :׳׳خودت اخراجش کن چون
من از نظر يه مربي ورزش هيچ اشکالي تو رفتار نيوشا
نميبينم .از نظر ش��رعي هم اينا زن به حساب ميان
و اش��کال ش��رعي نداره که به خانمها آموزش بده.׳׳
باربد هنوز نتوانس��ته به نيوشا بگويد به باشگاه نيا .با
او سرس��نگين است اما دلش حرف ديگري ميزند.
رضا هم به ش��وخي جدي به او ميگويد :׳׳اين همون
دختريه که دنبالش هس��تي چ��ون قبلًا مرد بوده ،از
وقتي هم که دختر شده ،فقط با خودت بوده.׳׳
جور ديگر:
ميدانيم کس��ي که تغيير جنس��يت داده باشد،
احکام ش��رعي او طبق جنس��يت جديدي است که
دارد .يعني اگر مردي زن بشود ،حق و حقوق شرعي
و قانوني او مثل خانمها خواهد شد .اين را هم ميدانيم
مردي که زن بشود ،قدرت باروري ندارد  ...اولش
قصد نيوش��ا دلب��ري نبود و فقط هيجان جنس��يت
جديدش را داش��ت و جوگير شده بود که دخترانه
رفتار کند .در جور ديگر به مخلوقات خداوند ايراد
نميگيريم و اگر کسي ترنس متولد شد ،او را از ديد
جنس��يتي نگاه نميکنيم .در چش��م ما او هم انساني
است مثل انس��انهاي ديگر .در جور ديگر نه کسي
را تش��ويق ميکنيم که با ترن��س ازدواج کند نه او
را نهي ميکنيم چون چنين تش��ويقها و نهيهايي به
بررسيهاي زيادي نياز دارد.
برايبرسردوراهيشمارهقبلراهنماييهاي
خوبي کرده بوديد .براي اين قصه هم نظر بدهيد
ک��ه باربد چه کند؟! ميتوانيد نظر خود را به اين
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