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لزبینفالشھای زندگی یک

راتفگشیپ
زنان و دختران لزبین ایرانی زندگی خود را چگونھ می گذرانند؟ چطوری بھ 

ی کنند؟ جامعھ چھ برخوردی با آنھا دارد؟مسائل و محیط دور و بر خود نگاه م

بھ فالش ھایی از زوایھ دید یک لزبین اختصاص دارد و مطالعھ آن این وبالگ
. زندگی و مشکالت زنان ھمجنسگرای کشورمان آشنا می کندتا حدودی ما را با

ھر کسی ) و حتی ھمسر( زنان و دخترانی کھ ممکن است خواھر، مادر، دختر 
.باشند

آذر اتفاقات . ر یک دختر لزبین ایرانی است و دوست دختری بنام تھمینھ داردآذ
و حوادث زندگی خود را صادقانھ با قلمی شیرین و خودمانی بطور ماھانھ در 
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بچاپ رساند کھ خوانندگان و ) مجلھ الکترونیکی ھمجنسگرایان ایران( مجلھ ماھا 
.طرفداران زیادی داشت

یکجا منتشر شده آذر در شماره ھای مختلف ماھا،در این وبالگ تمام خاطرات
در قسمت پیوندھای این وبالگ . گردآوری و در اختیار عالقمندان قرار می گیرند

بھ دیگر موضوعات تخصصی مجلھ ماھا کھ در وبالگ ھای جداگانھ قرار داده 
و دیگر تالشاینگونھ وبالگھاامید می رود کھ. شده اند، لینک داده شده است

ھای ھمسو و موازی بھ اصالح فرھنگ جنسی جامعھ کمک کرده و راه را برای
.برقراری عدالت جنسی در جامعھ ھموار کنند

عالقمندان بھ مطالعھ مجموعھ کامل مجلھ ماھا می توانند با ایمیل مجلھ تماس 
ایمیل مجلھ ماھا. گرفتھ درخواست اشتراک دھند :

majaleh_maha@yahoo.com

فالش اول-دگی یک لزبین فالشھای زن

و دانشجو ، ورزشكار. آدم خاصي نیستم!اسمم آذره ولي آذر بھ دنیا نیومدم 
اسمش تھمینھ ھست. دوست دخترم رو ھم خیلي دوست دارم. لزبینم .

از یك ماه قبلش خواھر و مادرم دنبال لباس .پریشب ھا عروسي دختر عمھ ام بود
نھ اینكھ من نبودم ، ولي حد اقل من مي دونستم چي . مناسب براي عروسي بودند

بھ ھر حال عروسي ھم بھونھ ي خوبي بود براي خریدن یھ شلوار نو.میخوام  !
من . اشون رو درست كنندصبح عروسي مادر و خواھرم رفتند آرایشگاه كھ موھ

بھش گفتم . و فرصت خوبي بود كھ راحت با تھمینھ صحبت كنم خونھ تنھا بودم
كھ خیلي دوست داشتم اونم مي تونست امشب باھامون بیاد و اینكھ احتماال چقدر 
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آنقدر این آرزو براي ھر دوي ما محال بود كھ شاید . امشب دلم براش تنگ میشھ 
فكر اینكھ من تھمینھ . دو تاي ما رو بھ خنده مینداخت حتي فكر كردن بھش ھر 

قراره وقتي ھم خونھ شدیم ! نامزدم تھمینھ» رو بھ خانواده ام معرفي كنم و بگم 
خب » اونا ھم بگن حتما باید انتظار داشتھ باشم كھ«! با ھم ازدواج كنیم 

عروس خانوم تحصیالتشون چیھ ؟ پدرشون چیكارست ! «

بیشتر از ده بار ! اده ي رفتن بھ عروسي بودیم بھ غیر از پدرم ھمھ ي ما آم
كراواتش رو باز و بستھ كرد اما باز ھم قسمت باریكش بلند تر از قسمت پھنش 

.بود و از زیر قسمت پھن زیاد میومد

من رفتم و گفتم اجازه بدید ! مادرم صداش در اومده بود، دیگھ داشت دیر میشد 
من امتحان كنم .

سیزده سالگیم كراوات -دوازدهز بچگي عاشق كراوات بودم و ھمیشھ توچون ا
پدرمو كش میرفتم و ھزار بار اونھا رو با لباسھاي صورتي و قرمزي كھ بر 
خالف سلیقھ ي خودم برام مي خریدند ست مي كردم كامال با كراوات بستن 

كراواتش وقتي پدرم خودش رو توي آینھ نگاه كرد،از اندازه ي.آشنایي داشتم
مرسي«یھ لبخند زد و گفت .بھ نظر مي اومدراضی  «.

توي ماشین داشتم از باد كولر یخ میزدم اما نمي تونستم چیزي بگم چون اگر دماي 
شیشھ ! بماسھ ماشین میومد پایین ممكن بود آرایش مادرم اینا روي صورتشون
بودم بھ اندازه يرو ھم نمي تونستم بكشم پایین چون شالي كھ روي سرم انداختھ

ممكن بود باد باعث بشھ . كافي داشت موھاي سیخ سیخیم رو خراب مي كرد
زحمت ھاي یك ساعتھ ي من براي صاف نگھ داشتن موھام بھ ھدر بره !

دم در عموم اینا . وقتي بھ باغ رسیدیم عروس خانوم ھنوز تشریف نیاورده بودند 
زن عموم از ماشین پیاده شد و با ما . تو رو دیدیم و پدرم منتظر شد كھ با ھم بریم 

نمي دونم چرا . سالم و علیك كرد و بي خیال با مادرم و خواھرم رفتند داخل باغ 
نمي دونم چرا دلم .نمي دونم چرا نتونستم پدرمو تنھا بگذارم . من باھاشون نرفتم 
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د باغ توي مدتي كھ دو دل بودم كھ با زن ھا وار! میخواست با پدرم و عموم برم 
بشم یا مرد ھا داشتم فكر مي كردم كھ من ھیچوقت خودم رو جدا از زنھا نمي 

نمي تونستم مثل اونھا سرمو بندازم زیر و بي خیال برم تودونم ولي ھیچوقت ھم
!

بعد ھم .باالخره با پدرم وارد باغ شدیم و با پدر و مادر عروس سالم علیك كردیم 
ا، زن عمو ھا و ھمھ ي دختر و پسر عمو و با عمھ ھا، شوھر عمھ ھا ، عمو ھ

ھمشون رو بیشتر از دو سال بود كھ ندیده بودم، بعضیھاشونم بیشتر ! عمھ ھا 
نمي دونم بھ خاطر این زمان طوالني و فاصلھ اي كھ بین ما افتاده بود، بود یا بھ .

اما ھر چي بود واقعا خوشحال بودم . خاطر ترس از بھ ھم خوردن موقعیت اشون 
یا اینكھ» !چرا شلوار پوشیدي ! آآآآآآذر ! وا » ھ ھیچ كدومشون بھ من نگفتند ك

» كاشكي ! واي» و یا بد تراز اون » ! تو كھ ھنوز مثل پسرا موھات كوتاھھ ! ھھ
تو ھم مثل خواھرت آرایش كرده بودي ، نمي دوني چقدر دلم میخواد تورو با 

آرایش ببینم ، حتما خیلي گوگولي تر میشي ! «

توي باغ داشت موزیك آروم پخش میشد و ھمھ دیگھ داشت خوابشون میبرد كھ 
و چند لحظھ ي بعد عروس خانوم . پخش شد »بادا بادا مبارك بادا»یھو آھنگ

ھمھ با شادي . و آقا داماد بین شاباش جمعیت و كللو كللو ھاي مردم وارد باغ شدند
اما . ھا ، حتي پا بھ پاي بقیھ دست زدماز جاشون بلند شدند، نھ اینكھ من بلند نشدم

توي وجودم یھ حس غریب شروع بھ وول خوردن كرد و توي ذھنم مدام شروع 
بھ صحنھ سازي كرد …….

» من و تھمینھ ھر دو تامون لباس عروس پوشیدیم ، ھر دوتامون گل دستمونھ ، 
ي جمعیت فریاد ھلھلھ.دارن برامون اسپند دود مي كنند ،ھمھ دارند دست میزنند

پدرم داره باالي سرمون پول میریزه و مادرھامون دارن با . ھمھ جا رو برداشتھ
رضایت و خوشحالي مي خندند، تا چند دقیقھ ي دیگھ عاقد ازمون میپرسھ 

،عروس خانومھا بنده وكیلم ؟ «
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خواھرم دستمو . عروس و داماد رفتند سر سفره ي عقد و دورشون پر آدم شد
دختر عمھ ام رو شاید پنج سال بود . ز نزدیك شاھد ماجرا باشیم كشید كھ بریم و ا

لباس عروسي خیلي بھش میومد، وقتي از بین جمعیت جلو رفتم . كھ ندیده بودم 
كھ ازشون عكس بگیرم و وقتي باھاش چشم تو چشم شدم با شور و شوق برام 

ي باید فكر كردم حتما االن خیل. دست تكون داد و من ھم ھمین كار رو كردم 
ھیجان زده باشھ ، البتھ نھ از دیدن من بلكھ از نشستن سر سفره ي عقد !

» من و تھمینھ نشستیم سر سفره و داریم سر اینكھ كي اول تور اون یكي رو باال 
باالخره بھ این نتیجھ .بزنھ و كي ماست و عسل دھن اونیكي بذاره بحث مي كنیم 

و ھر دومون ھم عسل و ھم ماست رو مي رسیم كھ با ھم تور ھا رو باال بزنیم
تھمینھ خیلي ھیجان زده است و مرتب بھ حالت عصبي .دھن اون یكي بگذاریم 

. مي خنده ، منم بدنم سرد شده و دارم سعي مي كنم استرس خودم رو پنھان كنم 
چشمم مي افتھ بھ جمعیت و از بین اونا دختر عمھ ام رو تشخیص میدم كھ با 

ن دست تكون میدنشوھرش دارن برامو ! «

داماد تور عروس رو باال زد . عروس خانوم بلھ رو گفت و مراسم عقد تموم شد
وبوسش كرد .

رفتم و نشستم سر جام تا مراسم كادو دادن تموم بشھ.دیگھ كار من تموم شد !

بعد از اینكھ جمعت تقریبا پراكنده شد، آقایي كھ وسط اركستر ایستاده بود و 
شون بود از عروس و داماد دعوت كرد كھ وارد پیست رقص بشن، احتماال خوانند

كم كم دختر و پسر .براشون آھنگ عروسي گذاشتھ بودند و اونا ھم مي رقصیدند
ھایي كھ احتماال تازه عروسي كرده بودند یا اینكھ نامزد بودند وارد پیست رقص 

ھ پا شم و ھمیشھ رقصیدن رو دوست داشتم و دلم میخواست زود تر از ھم. شدند
اما . اما تھمینھ نبود كھ باھاش برقصم و مجبوربودم با خواھرم برقصم . برم وسط

اون میگفت پیست ھنوز خلوتھ و االن زوجھا وسط ھستند،ما كھ زوج نداریم !
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اما من كھ زوج داشتم، من كھ دوست دختر داشتم، من كھ یكي رو داشتم كھ بتونم 
چرا نمي تونستم دست . چرا نشستھ بودم پس .باھاش برقصم و باھاش شاد باشم

اون رو بگیرم ، برم وسط پیست و مثل بقیھ ي آدمھایي كھ اونجا بودند باھاش 
میخواست كھ در اون چرا مي بایست موقعي كھ من درونم با تمام وجود! برقصم 

عشق رو با رقصیدن با عشقش بھش ابراز كنھ لحظھ ي خاص بلند بشم و شادي و
قت ،بد بیني، بي فكري و خرافات اطرافیان من رو روي صندلي قفل ، زنجیر حما

حسودي كردم ، حسودي كردم ! كرده بود و من دیگھ حتي نمي تونستم دست بزنم 
بلند شدم و بھ . بھ تمام اون چھره ھاي شاد روبروم و دیگھ نتونستم تحمل كنم 

ي دونم اگر بلند نم. خواھرم گفتم اگھ نمیاي خودم میرم وسط و تنھایي میرقصم 
نمي شد و باھام بھ وسط پیست نمي یومد ، من میرفتم وسط وعین دویوونھ ھا با 

خودم میرقصیدم یا نھ ؟

وسط پیست احساس كردم نگاه كنجكاوانھ ي مردم داره روي من فشار میاره، ولي 
تازه االن كھ تھمینھ ھم نبود و گرنھ باید . دیگھ بھ این نگاه ھا عادت كرده بودم 

مي » فكر كنم اینا لزبین باشند ! ھھ» منتظر پچ پچ ھاي اونھا كھ بھ ھم مي گفتند 
كم كم داشت پیست شلوغ مي شد و من بیشتر دلم میخواست كھ تھمینھ با من ! بودم 
دلم میخواست وقتي . دلم میخواست لحظھ ھاي شادیم رو با اون قسمت كنم . باشھ 

من » رو میخوام ، اونا رو نمي خوام من تو رو میخوام ، تو » آھنگ میخوند 
توي صورت قشنگش نگاه مي كردم و براش این آھنگ رو میخوندم .

از این فكر ھام و اینكھ ھمش توي جمعیت بھ دنبال قطعھ ي گم شده ي خودم 
دیگھ حتي رقصیدن ھم . دلم قدر یھ دنیا براش تنگ شده بود. میگشتم خستھ شدم 

این بود كھ از وسط جمعیت بیرون اومدم و از . نمي تونست من رو آروم كنھ 
. حس كردم من بھ این شادي تعلق ندارم . بیرون شاھد رقصیدن و شادي اونھا شدم

من حق ندارم داخل اونھا باشم وقتي از تھ دل شاد نیستم ، وقتي قسمتي از من با 
شایدم ھمیشھ مجبور بودم . من نیست ، قسمتي كھ گاھي مجبورم پنھانش كنم 

ھانش كنمپن .
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فقط دیگھ نمي خواستم كسي . دقیقا نمي دونستم كجا مي رم .از جمعیت دور شدم 
میخواستم تنھا باشم ،میخواستم رھا . دیگھ نمي خواستم صدایي بشنوم . رو ببینم 

.بشم از شر این فكر ھاي لعنتي

آخھ .فقط صداي تھمینھ میتونست آرومم كنھ، قرار نبود اون شب بھش زنگ بزنم 
. دیگھ تقریبا بھ تھ باغ رسیده بودم . جلوي فامیل زشت بود من تلفن دستم بگیرم 

تھمینھ با تعجب بھ من سالم كرد و . صداي موسیقي ھنوزم واضح شنیده میشد
. توي صداش كمي ھم نگراني بود .پرسید كھ وسط عروسي چرا بھش زنگ زدم 
یھ . » !دوست دارم ! تھمینھ » اما من بھ جاي جواب دادن بھ سوالھاش گفتم 

نگذاشت بگم ھمھ ي .بغض عجیب و غریب نگذاشت بقیھ ي حرفم رو بھش بزنم 
ھمون موقع خواننده دست از . من شده اسم اون وفكر اون و حضور اون زندگي

خب آقایون خانومھا لطفا برگردید سر جاھاتون ، عروس » خوندن كشید و گفت 
دوماد میخوان تانگو برقصند «

براش از خیاالتي كھ . ھم این صدا رو شنیده بود و كمي ھم ذوق كرده بودتھمینھ
از اول اون شب بھ ذھنم رسیده بود گفتم و اونم با من ھمراھي مي كرد ، داشتیم با 

قرار شد شب عروسیمون حتما با ھم تانگو برقصیم، . ھم صحنھ سازي مي كردیم 
ي موھاي زیبات كنم ، نگاھت گفتم میخوام یھ بار جلوي ھمھ بغلت كنم، دست تو

كنم، بوست كنم و جلوي ھمھ بھت بگم دوستت دارم !

ھمینطور كھ توي خیاالتمون غوطھ ور بودیم صداي خواننده از دور اومد كھ گفت 
حاال اونایي كھ عاشقند بیان وسط»  ! » .

نفھمیدم تھمینھ از شنیدن این صدا چھ حسي . من و تھمینھ ھردو سكوت كردیم 
ت داد، اما منبھش دس …………

سر جام خشك شده بودم ، من عاشق بودم ، عاشق تر از ھر عاشقي ، پاك تر از 
ھر عشقي ، عمیق تر از ھر عشقي ، حاال داشتند منو صدا مي كردند اما من سر 

جام خشك شده بودم !
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بغض بیچاره دیگھ دوام نیاورد و جاش رو بھ چند قطره اشكي داد كھ بي صدا ، 
ھ باغ ، از چشم یھ عاشق چكیدتھ خلوت ی !

» خودم رو جمع و جور كردم كھ تھمینھ نفھمھ گریھ » ..…آذر ؟ آذر؟ الو ؟ الو ؟
فكر كنم بھتره من دیگھ برم پیش بقیھ! عزیزم » یھ آه كشیدم و گفتم .مي كنم  !»
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فالش دوم-فالش ھایی از زندگی یک لزبین

و دانشجو ، ورزشكار. آدم خاصي نیستم!اسمم آذره ولي آذر بھ دنیا نیومدم 
اسمش تھمینھ ھست. دوست دخترم رو ھم خیلي دوست دارم. لزبینم .

اما كالسھاي تھمینھ زودتر شروع شده .دیروز صبح اولین روز دانشگاھم بود
د و پرسیده از شب قبلش تمام دوستھاي دانشگاھم بھ نوبت زنگ زده بودن.بود

بودند كھ آیا كالس تشكیل میشھ یا نھ ،و وقتي بھشون گفتھ بودم كھ من ھم مثل اونا 
از ھمھ جا بي خبرم، كلي تعجب كرده بودند كھ چطور ممكنھ آذر از یھ مسئلھ اي 

بعدش ھم وقتي فھمیده بودند كھ من بھ ھر حال فردا میرم دانشگاه ! بي خبر باشھ
میامخب پس منم «،گفتھ بودند  !»

توي تخت خواب داشتم فكر مي كردم كھ چرا ھمھ ي دوستام فكر مي كنند كھ من 
آچار فرانسھ اشون ھستم ؟چرا ھمیشھ برنامھ ي امتحانھا و ثبت نام ھا رو از من 
مي پرسند؟چرا فكر مي كنند من باید از ھمھ چیز خبر داشتھ باشم ؟ چرا من رو 

مي دند؟ چرا خودشون یھ خورده فكر نمي معیار رفتن یا نرفتن بھ دانشگاه قرار
كنند؟ چرا دختر ھا ھمیشھ فكر مي كنند كھ یكي باید مھر تایید روي اعمال و 

رفتار و حتي افكارشون بزنھ ؟

توي ایستگاه اتوبوس ھمھ یھ جوري نگاھم مي كردند، آنقدر كھ حس كردم شاید 
شكي،مانتو و مقنعھ بھ خودم نگاه كردم،كفش مشكي،شلوار م. ظاھرم مشكلي داره

ي مشكي و البتھ كیف مشكي !

توي راه بھ این فكر مي كردم كھ چرا من ھمیشھ رنگھاي تیره رو بیشتر دوست 
دارم،چرا ھر وقت میخوام چیزي براي خودم بخرم اولین و آخرین رنگ انتخابي 

چرا مثل بقیھ ي دختر ھا عاشق كیف زرد و الك صورتي نیستم .من مشكي ھست 
بین بودن یعني تیره پوش بودن ؟ آیا من براي متمایز كردن خودم از بقیھ ي آیا لز.

دخترھا مثل اونا لباس نمي پوشم ؟ آیا مي خوام با این كار توجھ تمام آدمھاي 
اطرافم رو بھ خودم جلب كنم ؟
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كالس تشكیل نشد و ما ھم طبق معمول خیلي شاد شدیم و قرار شد بریم یھ آب 
ماشین دوستم ،مثل ھمیشھ بحث سر مدل جدید ریش فراز و توي.میوه اي بخوریم 

بازم . رونیز علي كھ ترم پیش مشكي بوده حاال سفید شده و موھاي بلند مسعود بود
ھمون حس ھمیشگي بھم گفت كھ با اینكھ انقدر با دوستھام صمیمي ھستم ولي 

تابلوئھ یكیشون گفت بابا مسعود ھم كھ با اون موھاي بلندش. چقدر ازشون دورم 
من مسعود رو اصال نمي شناختم اما از اینكھ اونا در مورد یھ آدم ! كھ بچھ كونیھ 

شما » و شاید ھم یھ گي اینطوري صحبت كرده بودند خیلي عصباني شدم و گفتم 
خب اوني كھ » دوستم گفت .» اجازه ندارید در مورد آدمھا اینطوري حرف بزنید

ھمشون زدند زیر خنده و من ھم با لحن با این حرف» كون میده كونیھ دیگھ 
اول كھ این موضوع نھ بھ من و نھ بھ شما مربوط نمیشھ و » صداي باالتر گفتم 

آقاي مسعود آزاده كھ ھر وقت خواست با ھر كسي كھ خواست ھر كاري رو بكنھ 
و من و شما نمي تونیم بھ خاطر این كار بھش تھمت خراب بودن بزنیم در ضمن 

دوستم كھ از این جسارت من كمي آزرده شده » ! ھست نھ كوني اسم مسعود گي
اسمش ھر چي كھ ھست آدم كثیفیھ » بود با صدایي كھ تقریبا شبیھ جیغ بود گفت 

چون داره كار كثیفي مي كنھ،چون آدم گناھكاریھ، من خودم یھ ھمكالسي داشتم كھ 
میاد خودشونو لزبین بود، اصال تو تاحاال یھ لزبین دیدي، با ھر چي دستشون

ارضا مي كنند، صورتشون رو با تیغ میزنند،ھمشون عین مردھاي الت و لوت و 
زني كھ عین مردا باشھ بوي تعفن مي ده،مسعود ھم خیلي . چاقو كش میمونند

«!خوشگلھ،حیفھ كھ بھ لجن كشیده بشھ،من فقط دلم براش میسوزه،ھمین

نھ،دوستم كھ پشت فرمان ھمھ ساكت شده بودند و ھیچ كس جرات نداشت حرف بز
باورم نمي شد آدمي .بود آنقدر حول شده بود كھ ماشین رو یھ گوشھ نگھ داشتھ بود

كھ بیشتر از دو سالھ كھ میشناسمش در مورد آدمھایي مثل من اینطوري فكر 
كنھ،فكر كنھ من آدم متعفني ھستم،فكر كنھ كھ دارم توي آتیش جھنم 

تاحاال یھ لزبین دیدياصال تو «میسوزم،آخرش ھم بھم بگھ  !»
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دلم میخواست بھش میگفتم كھ من از اول زندگیم توي تك تك لحظات زندگیم دارم 
با یھ لزبین زندگي مي كنم،با لزبیني كھ نھ بوي تعفن میده،نھ دلش میخواد 

رفتارھاي مردونھ داشتھ باشھ،نھ الت و چاقو كشھ و نھ حتي آزارش بھ یھ مورچھ 
جرمش اینھ كھ عاشقھ و از اول زندگیش ھم دنبال عشق میرسھ،لزبیني كھ تنھا 
كاش بھش میگفتم كھ حتما اون مسعود بیچاره ھم مثل من .بوده،دنبال آرامش بوده

از آدمھاي احمقي مثل تو فراریھ، حتما اون ھم مثل من از دنیا یھ گوشھ ساكت و 
ودن دستبند دنج میخواد كھ ھیچكس نباشھ كھ بھ اون بھ خاطر مثل بقیھ ي آدمھا نب

اما ھیچ كدوم از اینھا رو نگفتم،چون ھیچ قانون لعنتي از من دفاع . گناھكار بزنند
نمي كنھ، چطور میتونم بھ آدمي كھ با این تفكرات بزرگ شده توي یكي دقیقھ 

بفھمونم كھ داره اشتباه مي كنھ،كدوم مدرك رو براش رو كنم وقتي تمام ذھنش از 
.تفكرات مسخره پر از سیاھیھ

دختر خوب،من با تو دعوا ندارم،با ھیچ كس دعوا ندارم، اما بھ «بھ دوستم گفتم
نظر من تنھا كسي كھ االن الیق دلسوزي توئھ خود تو ھستي، چطور از نظر تو 
لواط، كار بدیھ اما یكطرفھ بھ قاضي رفتن كار بدي نیست،بھتره تو یھ خورده در 

ح اطالعات خودت رو باال ببري تا مورد این مسئلھ مطالعھ یا تحقیق كني و سط
«الزم نباشھ دلت رو الكي براي مردم بسوزوني

در این مواقع جفتمون براي اینكھ .ظھر قرار بود با تھمینھ ناھار بریم بیرون
راحتتر باشیم و مزاحم نداشتھ باشیم دوستھاي دانشگاھمون رو مي پیچونیم اما 

سر ناھار بحث سر فیلم. ودمثكھ ایندفعھ تھمینھ موفق بھ اینكار نشده ب

Mr And Mrs Smith

شد و ھمھ ي بچھ ھا داشتند در مورد اینكھ خانم آنجلینا جولي آقاي برد پیت رو 
من .گول زده و اینكھ برد پیت خیلي بھتر از آنجلینا جولي ھست صحبت مي كردند

با این حرف مخالف بودم اما اصال حوصلھ ي وارد بحث شدن % 100با اینكھ 
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مي دونستید آنجلینا جولي یھ مدت لزبین «یكي از دخترھا گفت . داشتم رو ن
؟!بوده »

چطور ممكنھ یكي تو زندگیش یھ روز بگھ كھ من مي خوام لزبین بشم و روز 
مثل آدمي كھ گیاھخوار میشھ یا آدمي كھ ! دیگھ بگھ خب دیگھ لزبین بودن بسھ 

راه خودش دست میكشھكمونیست میشھ و بعد از یھ مدت دلش زده میشھ و از  !
از حرف اون دختر و فكر خودم خندم گرفت و وقتي بچھ ھا دلیلش رو پرسیدند 

ببین اوني كھ یھ روز میتونھ با پسر باشھ و روز دیگھ بھ ھمون راحتي » گفتم 
«میتونھ با دختر باشھ اسمش بایسكشوالھ نھ لزبین

م گفتیكیشون» چي چي سكشوال ؟؟؟ «اونا ھمشون با تعجب گفتند 

» «!واي چھ سكسي

عین . وقتي براشون توضیح دادم كھ بایسكشوال چیھ ھمشون بھ فكر فرو رفتند
انگار . آدمھایي كھ تازه با یھ قسمت نا شناختھ از وجودشون آشنا شده باشند

حاال من جزو كدوم دستھ ھستم ؟«ھمشون داشتند از خودشون سوال مي كردند  »

ي خونھ رفتن بقیھ ي بچھ ھا رو بپیچونیم،عصر باالخره تونستیم بھ بھونھ

تھمینھ وقت آرایشگاه داشت و من ھم موھام دیگھ زیادي بھ ھم ریختھ شده 
آرایشگر مثل ھمیشھ یھ نگاه بھم كرد و منم با نگاھم بھش گفتم كھ مثل ھمیشھ .بود

كوتاه كنھ و لطفا خط ریشم رو ھم صاف بزنھ !

شونھ ي من خوابش برده بود و من ھم موقع برگشتن توي تاكسي تھمینھ روي 
كنار ما یھ زن چادري نشستھ بود و ھر دو . دستم رو دور شونش انداختھ بودم 

دقیقھ یك بار بھ مدت پنج ثانیھ روي ما خشكش میزد و ھر بار صورتش بیشتر 
ھمدیگھ رو بوسیدیم و بقل كردیم . از ماشین پیاده شدیم . توسط چادر پوشیده میشد

زش خداحافظي مي كردیم،ھمون موقع ھمون خانم چادري كھ توي و داشتیم ا
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مواظب باشید یھ وقت ایدز «ماشین پیش ما نشستھ بود از كنارمون رد شد و گفت 
«!نگیرید

توي خونھ ھمونطور كھ انتظارش رو داشتم باز ھم بحث ھاي ھمیشگي سر اندازه 
مادرم مثل ھمیشھ گفت.ي تك تك موھاي سر من شروع شده بود

آخھ موھاي بھ این قشنگي رو براي چي میري آنقدر كوتاه مي كني ؟ میري »
«!خودت رو مي كني عین پسر ھا

بابا من خودم رو اینطوري دوست دارم، وقتي میرم » من ھم مثل ھمیشھ گفتم 
اگھ موھام بلند باشھ دیگھ خودم نیستم.جلوي آینھ از خودم خوشم میاد،لذت مي برم

«

مادرم ! ساعت نھ شب موقع گذاشتن آشغال دم در بود كھ وظیفھ ي ھمیشگي منھ
قربون دستت لطفا ماشینم بگذار توي پاركینگ«گفت  «

با خودم گفتم چرا ھیچوقت كس دیگھ اي وظایف بھ اصطالح مردونھ ي خونھ رو 
آخھ تو مرد مایي«بھ عھده نمیگیره و وقتي این رو بھ مادرم گفتم ،گفت  !»

چطور وقتي موقع كوتاھي مو و پوشیدن شلوار بھ جاي دامن و ! عجب «گفتم
آرایش نكردن میشھ نباید مثل مردھا باشم ، ولي موقع آشغال بردن و پنچري 

«گرفتن و بنزین زدن و ماشین جابجا كردن مرد شمام؟

وقتي آشغالھا رو تا سطل آشغال مي بردم و بھ وقایع امروز فكر مي كردم، نگاھم 
مون پر ستاره افتاد، با خودم گفتم مثل اینكھ خدا من و امثالم رو براي مبارزه بھ آس

آفریده ،باشھ پس من ھم مبارزه مي كنم !
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فالش سوم-فلش ھایی از زندگی یک لزبین 

و دانشجو ، ورزشكار. آدم خاصي نیستم!اسمم آذره ولي آذر بھ دنیا نیومدم 
اسمش تھمینھ ھست. وست دارمدوست دخترم رو ھم خیلي د. لزبینم .

امروز یک درس عمومی بیشتر . صبح یھ روز ملس پاییزی ھست 8:12ساعت 
. سر کالس نشستم و حوصلھ ی درس گوش دادن ندارم ! اخالق اسالمی. ندارم 

توی بدنم احساس کوفتگی

انگار یکی تا تونستھ بھ من مشت و , انگار از یھ مسابقھ ی بوکس اومدم . می کنم 
بعضی از روزھا توی زندگی آدم ھستند کھ واقعا دست کمی از یھ . لگد زده 

وقتی تھمینھ رو ظھر . دیروز ھم برای من ھمینطور بود . مسابقھ ی بوکس نداره 
یکی از پسر ھای دانشگاھشون بھش پیشنھاد داده حس , دیدم و گفت کھ مھدی 

. ز گوشم میزنھ بیرون کردم تمام خون توی بدنم داره جوش میاد و دودش داره ا
اما چیکار می تونستم بکنم ؟ ھیچی !

می رفتم یقھ ی پسره رو می گرفتم کھ آقا این خانومی کھ تو بھش پیشنھاد دادی 
من و اون خیلی وقتھ کھ مال ھم ھستیم ؟ اون از کجا باید می دونست , عشق منھ 

گھ اونا می ؟ مگھ تھمینھ تا حاال از عشقش برای دوستاش حرفی زده بود ؟ م
رابطھ ی دو تا دوست معمولی دونستند کھ رابطھ ی من و تھمینھ عمیق تر از

ھست ؟

دیروز نتونستم با این حرفھا خودم رو آروم کنم و تمام مدت با تھمینھ سر سنگین 
اون ھزار بار برام توضیح داد کھ جوابش برای . باھاش حرف نمی زدم ,بودم 

آخھ ھیچکدام از این حرفھا , ب تلفن ھا شو ندادم تمام شب جوا. مھدی منفی بوده
نمی تونست روح در تالطم من , بده شکستھ ی من رو ترمیمنمی تونست قلب

انگار یھ نفر توی یھ جمع دستشو بلند کرده باشھ و با تمام قدرت . رو آروم کنھ
حس می کردم غرورم افتاده زمین و تمام آدمھای دنیا, زده باشھ توی گوشم 

بی اعتنا از روش رد شدن و حاال ھیچی از غرور من نمونده !
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اما یک . من تنھا بودم و اون ھم . یاد اولین باری افتادم کھ تھمینھ رو دیده بودم
انگار ھر دو می دونستیم . سال طول کشید تا بتونیم بھ ھم ابراز عالقھ کنیم 

اینکھ جواب رد بشنویم انگار ھر دو از . جزو عشق ھای ممنوعھ ھستعشقمون
می ترسیدیم .

یاد اولین بار کھ بھش گفتم دوستش , یاد اولین باری کھ ھمدیگھ رو بوسیدیم افتادم 
. یاد گریھ ھاش , یاد خنده ھاش افتادم , یاد اولین باری کھ باھاش رقصیدم ,دارم 

یاد آغوش گرمش افتادم .

اره کھ برای ھم ارزش حقیقت د, این حقیقت داره کھ عشقمون خیلی زیباست 
زیادی قائلیم و بدتر از ھمھ حقیقت داره کھ بدون ھم می میریم .

ما ,من و تھمینھ برای آیندمون کلی نقشھ داریم و بھ نقشھ ھامون افتخار می کنیم 
میخوایم کنار ھم آدمھای موفقی بشیم و جلوی ھمھ ی آدمھای مخالف بایستیم و بھ 

ما میخوایم بھ ھمھ ی آدمھا حقوق , می کنیم این وحدت خودمون افتخار
مساوی آدمھا رو یاد بدیم و بھ این ھدف خودمون افتخار می کنیم .

پس چرا داریم , انگار حقیقت داره کھ ما بھ عشق ھم افتخار می کنیم , آره 
مگھ نھ اینکھ خدا ما رو برای عشق ورزیدن . عشقمون رو از ھمھ پنھان می کنیم 

را باید بھ خاطر ترس مجازات عشقمون برای ھمھ نقش بازی کنیم پس چ. آفریده 
؟

بھ اینکھ چھ بی خیال اومد و بھ یکی دیگھ , بھ جسارت اون پسر غبطھ خورم 
من یک سال تالش کردم تا بھ اونی کھ میخواستم برسم در حالی کھ, پیشنھاد داد 

در حالی کھ من ,بھ اینکھ ھیچ کس بھ خاطر این پیشنھادش بھش خرده نگرفت . 
یک سال داشتم خودم رو می خوردم کھ کی برم و بھ اونی کھ دوستش دارم 

بھ اینکھ اون لحظھ کھ داشت بھ عشق من پیشنھاد می داد از ھیچ کس .پیشنھاد بدم 
در حالی کھ من از ھمھ وحشت داشتم کھ مبادا کسی نفھمھ من عاشق , نترسید 

ھمجنسم ھستم .
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چشمام سنگینھ, ن چیزھا فکر می کردم و دیگھ خستھ شدم تمام دیشب داشتم بھ ای
!

, ھیچوقت نمی خواد یھ بنده ھاش فشار بیاد , کار خدا رو ببینید بچھ ھا «: استاد 
کلمھ ھای قرآنیحتی تو ی بیان » .

پس چرا انقدر داره بھ من فشار میاد ؟ چرا دارم بھ گناه عشق این ھمھ ضربھ 
میخورم ؟

این ما ھستیم کھ با اعمالمون خودمون , خدا ھمھ رو بی گناه می آفرینھ » : استاد 
رو آلوده بھ گناه می کنیم » .

اما ما کھ از بچگی بھ ھمجنس , آره خدا ما ھمجنسگرایان رو ھم بی گناه آفریده 
پس ما از این قاعده مستثنی ھستیم ؟ یعنی ما از زمان نوزادی , عالقھ داشتیم 

دیم ؟ خدایا یعنی ما رو گناھکار آفریدی ؟آلوده بھ گناه بو !

سرم میگذارم روی میز و , از این ھمھ فکر سرم شروع می کنھ بھ درد گرفتن 
سعی می کنم بخوابم .

داریم می خندیم , من و تھمینھ توی یھ دشت بزرگ تازه بھار زده داریم می دویم 
ن تر بھ نظر می موھای تھمینھ توی خورشید روش. و از آزادیمون لذت میبریم 

ھیچ . ھیچ کس اونجا نیست , رسھ و داره با باد این طرف و اون طرف می ره 
کسی نیست کھ ما رو گناھکار بدونھ, کس نیست کھ جلوی شادی ما رو بگیره  .

از . از عذاب جھنم بترسید , تقوا پیشھ کنید : خداوند در قرآن فرموده » : استاد 
ن میشھ دوری کنیدچیزھایی کھ باعث رنج و عذابتو «

دوری کن از چیزی . اسم عشق تو گناه کبیره ھست . دوری کن , دوری کن آذر 
دوری کن از بزرگترین نعمت الھی, کھ بھ خاطرش آفریده شدی  .
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اما این , خداوند بندگانش رودر مواقع عصبانیت دعوت بھ سکوت کرده » : استاد 
وقتی دارن حق شما , دلیل نمی شھ کھ وقتی دارن بھتون زور می گن سکوت کنید 

رو می خورن باید با تمام قوا جلوشون بایستید » .

اما ! دیروز عصبانی بودم و تنھا کاری کھ از دستم بر میومد کھ بکنم سکوت بود 
مثل بقیھ ی آدمھا , بابا بھ خدا من ھم آدمم ,دیروز داشتند بھ من زور می گفتند 

حق دارم یکی رو مال خودم بدونم، پس چرا , حق دارم عاشق یکی دیگھ بشم 
ھیچکس من و عشقم رو بھ رسمیت نمی شناسھ ؟

در نگذارید شیطان, از قضاوت بیجا راجع بھ آدمھا خودداری کنید» : استاد 
شما نفوذ کنھ » .

آذر تو باھاش سر سنگین , آذر تو دیروز در مورد تھمینھ قضاوت بیجا کردی 
, اون کھ دلش نمی خواستھ کسی بھش پیشنھاد بده , اون کھ گناھی نکرده , بودی 

.آذر نگذار شیطان در تو نفوذ کنھ

وارد ,کالس باال خره تموم میشھ و من ھم سرم رو از روی میز بلند می کنم 
بھ آسمون ابی نگاه . حیاط دانشگاه کھ میشم باد سرد پاییزی حالم رو بھتر می کنھ 

سالم : لبخند می زنم و میگم , می کنم کھ خورشیدش امروز با ھمھ مھربونھ 
سالم زندگی, سالم آسمون , خورشید  .

با ترس و لرز بھم سالم می کنھ و فکر می کنھ . شماره ی تھمینھ رو می گیرم 
بدون اینکھ جواب سالمش رو بدم میگم.ازم میخوام بھ خاطر دیروز دعواش کنم ب
:

- خیلی دوست دارم, عزیزم  .
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فالش چھارم-فلش ھایی از زندگی یک لزبین 

و و ، ورزشكاردانشج. آدم خاصي نیستم!اسمم آذره ولي آذر بھ دنیا نیومدم 
اسمش تھمینھ ھست. دوست دخترم رو ھم خیلي دوست دارم. لزبینم .

آسمون دیگھ بارون برامون . تمام شب داشت بارون میومد,امروز ھوا آفتابیھ 
ابرھا تا باالی کوھھای البرز عقب نشینی کردند و جاشون رو بھ خورشید . نداره 
تنھا روز , یھ پنج شنبھ ی آفتابی .حتی از سوز پاییزی ھم خبری نیست . دادند 

چقدر دلم میخواد تا می تونم . ھفتھ کھ می تونم دوستھامو با خیال راحت ببینم 
تا اونور دنیا, بدوم  !

دوستھای لزبینم , نازنین و مھدیس , با آوا نیم ساعت دیگھ,امروز مسابقھ داریم 
م میگیرم کھ پیاده برمتصمی, سر پل تجریش قرار دارم کھ با ھم بریم باشگاه ,  .

تھمینھ کالس داره ولی قول داده کھ اگھ بتونھ زود حاضریش رو بزنھ برای 
مسابقھ خودش رو می رسونھ .

ماشین . ده دقیقھ دیر سر قرار می رسم و دوستھام با اخم از من استقبال می کنند
زمانی وقتی با دوستھام ھستم تنھا. مھدیس یکی از مکانھای مورد عالقھ ی منھ 

. ھست کھ حس میکنم واقعا خودم ھستم و الزم نیست برای کسی نقش بازی کنم 
ماشین مھدیس جزو معدود جاھایی ھست کھ برای یھ مدت ھر چند کوتاه نقاب 

لعنتی رو از چھره ھامون بر می داریم و بی پروا در مورد خود واقعیمون حرف 
ود دوستھای لزبینی مثل اینھا بھ این فکر می کنم کھ من واقعا بھ وج. می زنیم 

و توی ذھنم خدا رو شکر می کنم کھ دوستھای خوبی رو جلوی احتیاج دارم
راھم قرار داده .

با ھم از ھر دری صحبت می کنیم .
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نازنین از یکی از بچھ ھای چادری دانشگاھشون میگھ کھ توی کتاب نازنین 
نین خیلی از این اتفاق ناز! براش یھ شعر نوشتھ و زیرش ھم شمارشو گذاشتھ 

اصال مونده کھ دختره از , ناراحتھ و نمی دونھ کھ حاال باید با دختره چیکار کنھ 
اما ما ھمھ دلمون برای اون دختر . کجا فھمیده کھ میتونھ بھ نازنین شماره بده 

میسوزه و بھ نازنین میگیم کھ اون بیچاره حتما توی یک خانواده ی مذھبی بزرگ 
تازه حتما خیلی . خیلی بھ خاطر ھمجنسگرا بودنش سرخورده شده شده و تاحاال

آدم قوی ای بوده کھ بھ عقلش رسیده کھ قابلیت این رو داره کھ بھ یھ دختر شماره 
اما نازنین ھنوزم خیلی ناراحتھ و کمی . حتی بھ صورت غیر مستقیم , بده 

مع کنھ تا بیشتر عصبانی از اینکھ حاال باید توی دانشگاه دست و پاش رو کمی ج
از این خاطر خواه پیدا نکنھ !

مھدیس داره در مورد جذابیت نازنین شعر میگھ کھ آوا .پشت چراغ قرمز ھستیم
ما ھمھ بر » ! زانتیا رو ببینیییییید .. ………ماااااااااااااا» : با صدای بلند میگھ 

با موھای سالھ30یھ خانوم حدود . می گردیم و توی زانتیا رو نگاه می کنیم 
مھربون پشت رول نشستھ مشکی کھ از پشت از روسریش زده بیرون و صورت

از سنگینی نگاه چھار تا آدم بر . و ما ھمھ مجذوب لطافت چھره ی اون زن شدیم
ما ھم خجالت می ! بھمون یھ لبخند خشک میزنھ , میگرده و نگاھمون میکنھ 

کشیم و دیگھ نگاھش نمی کنیم .

بھ محل برگزاری بازی ھا و بھ عبارت دیگھ محل تجمع لزبین باالخره می رسیم
طبق معمول وقتی وارد سالن میشیم و بھ سمت جایگاه تماشا چیان میریم . ھا 

نمی دونم با وجود این ھمھ لزبین چرا . سنگینی نگاه تمام سالن رو حس می کنیم 
باز ھم حضور آدم ھایی مثل ما برای بقیھ عادی نمی شھ !

قبل از بازی با مربی و بچھ ھای تیم صحبت . بازی داریم ک تیم اصفھانیما با ی
من اصال بھ حرفھای . کاری کھ ھمیشھ قبل از بازی ھا انجام میدیم , می کنیم 
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, تھمینھ ھنوز نرسیده و موبایل ھم توی سالن آنتن نمی ده . مربی گوش نمی دم
نگرانش شدم .

گوش میدی ؟, آذر » : مربی میگھ  «

حواس من اصال بھ مسابقھ نیست و . سابقھ شروع میشھ و تھمینھ ھنوز نیومده م
آذر پاشو گرم کن» : مربی میگھ . ھمش دارم جایگاه تماشاچان رو نگاه می کنم 

» .

نیمھ ی اول تموم میشھ و ما . توی زمین دیگھ وقت نمی کنم جایگاه رو نگاه کنم 
گلھای , لوم نیست حواستون کجاست مع» : مربی دعوامون میکنھ. عقب ھستیم 

آذر با شمام ھستما, الکی میخورید  ! «

چشم من بھ جایگاھھ و با این حرف مربی بر می گردم و نگاھش می کنم و با 
چشم چشم, ببخشید , ھا ؟ بلھ بلھ » :دستپاچگی میگم ! «

.از ناراحتی پاھام دارن میلرزن ,اعصابم خورد شده و واقعا نگران تھمینھ ھستم 
با نا امیدی دوباره جایگاه رو نگاه می کنم و باالخره گوشھ ی جایگاه تھمینھ رو 

وجود ,با شورو شوق براش دست تکون میدم . می بینم کھ داره بھم لبخند میزنھ 
با یک انگار روح در تالطم من. ریختھ باشن تھمینھ برام مثل آبیھ کھ روی آتیش 

سوت نیمھ ی دوم زده میشھ و مربی . لبخند تھمینھ عین یک بچھ بھ خواب میره 
من رو با یک چشم غره بدرقھ ی زمین مسابقھ می کنھ !

می دونم کھ تھمینھ بھ درخشیدن من افتخار می , نیروی من حاال دو برابر شده 
می دونم کھ داره . ره توی ذھنش من رو تحسین می کنھ می دونم کھ االن دا, کنھ 

می دونم کھ دلش میخواد بھ ھمھ ی آدمھای . برای من آرزوی موفقیت می کنھ 
تیم سفید عشق منھ… شماره ی ,بدونید , آھای مردم » : توی سالن بگھ کھ  » .

ھ کادوی بھ این فکر می کنم کھ بھ تھمینھ قول دادم اگر این بازی رو ببریم براش ی
.خوب می گیرم
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آوا . ثانیھ تا پایان بازی وقت داریم 30فقط یک امتیاز از حریف عقب ھستیم و 
اما من دیگھ . ھمھ مضطرب ھستیم . عصبی شده و ھمش داره نعره می زنھ 

دلم میخواد زود تر برم پیش تھمینھ, حوصلم سر رفتھ  .

و توپ پایان بازی وقت داریمثانیھ تا 13. مھدیس یھ گل می زنھ و برابر میشیم 
یکی از بازیکنان حریف یھ . ورزشگاه داره از صدا منفجر میشھ . دست حریفھ 

تنھا کاری کھ بھ ذھنم میرسھ اینھ کھ بدوم . توپ دست من میافتھ پاس بد میده و
شمارش معکوس سھ ثانیھ ی . سمت زمین حریف و ھمین کار رو ھم می کنم 

ھا صدایی کھ می شنوم صدای بوق ساعت ورزشگاھھآخر شروع میشھ و من تن !

3, 2 , 1 و من توپ رو فقط پرتاب می کنم .

تھمینھ. من یھ گل شانسی میزنم , باور نمی کنم !! گل  , دارم میام پیشت .

گونھ ی تھمینھ از خوشحالی گل انداختھ و با شور و شوق من رو بوس می کنھ و 
. برق غرور رو میشھ بھ راحتی توی چشماش دید . داره ازم تعریف می کنھ 

چھ حس رضایتی دارم از اینکھ تونستم عشقم رو , چقدر از خودم راضی ھستم 
اونقدر خوشحال کنم .

ھمھ دور ھم نشستیم و . بعدی رو ھم ببینیم با بچھ ھا تصمیم می گیریم کھ بازی 
بازی بعدی ھنوز شروع . داریم با ساندیس و کیک بردمون رو جشن می گیریم 

بچھ ھای تیم شیراز کھ مسابقشون قبل از مسابقھ ی ما بوده و اون مسابقھ . نشده 
ھمشون یھ گوشھ ولو شدند و احتماال منتظر سرویس . رو باختند نزدیک ما نشستند

یکی دیگھ سرش رو , یکی روی پای اونیکی خوابیده . ند کھ بیاد دنبالشون ھست
و یکی ھم خودش رو توی آغوش دوستش انداختھ گذاشتھ روی شونھ ی اونیکی

ورزشگاه تقریبا ساکت شده و ھمھ سر خودشون . و داره با موبایلش بازی می کنھ 
: یھ خانومی میاد کھ میگھ از پایین جایگاه صدای داد . رو بھ کاری گرم کرده اند 

لطفا درست بشینید, خانوما »  ! «
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یھ خانوم مسن کھ معلوم نیست از کجا پیداش . توجھ ھمھ بھ سمت صدا جلب میشھ 
ھمھ از این حرف تعجب می کنند . شده بھ بچھ ھای شیراز میگھ کھ درست بشینند 

ون خانوم رو ھمھ فقط ا. و نمی دونند مقصود اون خانوم از درست نشستن چیھ 
خانوم . نگاه می کنند و نمی دونند چھ عکس العملی باید از خودشون نشون بدند 

مسن کھ از این بی توجھی ناراحت شده با صدای بلند تر بھ دختری کھ سرش رو 
, درست بشینید , خانوم با شما ھستم » : روی شونھ ی دوستش گذاشتھ بود میگھ 

اگر میخواین بھ دوستاتون , نجا ورزشگاھھ ای, ما این چیزھا رو بد می دونیم 
از این حرفھا تقریبا ھمھ . » کار رو انجام بدید محبت کنید جای دیگھ این

میخواین » : پوزخند می زنند و اون دختر خودش رو جمع و جور میکنھ و میگھ 
ھمھ از حرف دختر خندشون می گیره و خانوم مسن » کیف ھم بگذاریم بینمون ؟ 

میشھ و خودش رو بھ جایگاه و نزدیک بچھ ھای شیراز می رسونھ و عصبانی تر
ھمھ این بحث رو بھ شوخی گرفتند و باور نمی . باھاشون وارد جر و بحث میشھ 

کنند کھ کسی بخواد بھ یھ نفر فقط بھ خاطر اینکھ سرش رو روی شونھ ی دوستش 
ونھ اینجا ھمھ دو تا این زنھ مثھ اینکھ نمی د» : میگھ مھدیس. گذاشتھ گیر بده 

ھمچین رفتار میکنھ انگار دارن خالف شرع » : آوا میگھ . » دو تا با ھم ھستند 
. » خب شناسنامھ ھاتونو نشون بدید این خانومھ بفھمھ شما ھا ھمسرید , میکنند 

مثل اینکھ شماھا فراموش کردید اینجا » : بچھ ھا ھمھ میخندند و نازنین میگھ 
این حرف ھممون ساکت میشیم و کمی ھم خودمون رو جمع و با » ! ایران ھستا 

و شونھ ی آوا رو تھمینھ از این اتفاق ترسیده و از من دور شده. جور می کنیم 
االن خانومھ من رو بھ جرم زنای محسنھ , وای نکن » : آوا می گھ . چسبیده 

اما ما . بریم زودتر تھمینھ واقعا ترسیده و میگھ بھتره کھ.» ! دستگیر میکنھ 
مربی شیراز . ھمھ داریم بھ حرفھای مربی شیراز با خانوم مسن گوش میکنیم 

خیلی عصبانی شده و بھ بچھ ھاش میگھ کھ وسایلشون رو جمع کنند و برای رفتن 
آماده بشن .



23

اما ھیچکس جرات نمی کنھ بھ , ھمھ از وضعیت پیش اومده ناراحت شدیم 
ول مسابقاتھ یا آبدارچی چیزی بگھ و ھمھ فقط خانومی کھ اصال معلوم نیست مسئ

ماجرایی کھ ھر روز و ھر روز در گوشھ گوشھ . دارن ماجرا رو نظاره می کنند 
ھر کس از راه میرسھ بھ ما و عشقمون توھین میکنھ .ی کشورمون تکرار میشھ 

ھر کسی ھر جور کھ دلش میخواد در مورد ما . و ما فقط ماجرا رو نظاره میکنیم 
ت می کنھ و ما ھم ناتوانیم از دفاع از خودمونقضاو .

ورزشگاه رو ترک , بھ نشانھ ی اعتراض ھم کھ شده باالخره تصمیم می گیریم
ھمھ موقع رد شدن از کنار خانوم مسن بھش یھ نگاه بد می کنند و از بچھ . کنیم 

ھای شیراز خداحافظی می کنند .

ھممون ساکت شدیم و کسی حرفی .ھوا دوباره ابری شده و آسمون خاکستری 
توی ماشین ھیچ . ھمھ از این ماجرا جا خوردیم و بھ فکر فرو رفتیم . نمی زنھ 

نازنین و من ,آوا » کجا برم ؟ » : مھدیس می پرسھ . کس حوصلھ ی آھنگ نداره
قبرستون» : با ھم میگیم  ! » .

ھوا خیلی . عصر ھست کھ من و تھمینھ از بچھ ھا جدا میشیم 5ساعت حدود 
تھمینھ میگھ کھ . سرد شده ولی قبل از خونھ رفتن باید بھ قول خودم عمل کنم 

اون ھم شروع میکنھ بھ . عطر الزم داره و با ھم میریم و براش عطر می گیریم 
, نگاه چشماش کھ چقدر از این کار من خوشحالھ , نگاھش می کنم . تشکر کردن 

پیش خودم فکر می . راوش می کنھ چشمھایی کھ ازشون عشق ت.چقدر متشکره 
بکنم و توی کنم چھ تشکری بھتر از اینکھ من نگاه اونی کھ دوستش دارم

چشماش عشق رو ببینم !

تھمینھ رو تا دم خونشون ھمراھی می کنم و بعد خودم سوار تاکسی میشم کھ برم 
نسشتھ مردی کھ بغلم.زن اون تاکسی ھستم من تنھا. راننده ھایده گذاشتھ .خونھ 

دلم میخواد بھش بگم کھ .تا تونستھ خودش رو جمع کرده کھ بھ من نخوره 
اما فکر می کنم کھ اون االن تازه درست نشستھ و سعی نکرده , راحت بشینھ
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ما زن ھا انقدر ! خودش رو ول بده و فکر نکرده اونی کھ بغلشھ یھ ضعیفھ ھست 
این کار رو نمی کنھ فکر عادت کردیم کھ حقمون رو بخورند وقتی یک نفر ھم

دقیقھ 15ترافیک خیلی سنگینھ و ماشین ھر ! می کنیم داره بھ ما لطف می کنھ 
االن دیگھ نیم ساعتی ھست کھ از تھمینھ جدا شدم . متر جابجا میشھ 100یک بار 

ھمیشھ این جور موقع ھا تھمینھ برام. و ھنوز خیلی مونده کھ برسم خونھ 

Sms

باالخره صدای موبایلم در میاد. نره میزنھ تا حوصلم سر .

» من ھم جوابشونو , مامانم اینا گیر دادند کھ کی عطر رو برات خریده , آذر 
, کافی بود اسم تورو بیارم تا ھمھ چی شروع بشھ ,خیلی اصرار کردند . ندادم 

آخرش گفتم خودم برای خودم خریدم ! «

مین چند بار متن رو خوندم تا برای ھ, اول فکر کردم دارم اشتباه می خونم 
نمی دونستم باید جواب تھمینھ رو چی . باالخره متوجھ شدم کھ چھ اتفاقی افتاده 

یا دعواش کنم , نمی دونستم باید بگم کار خوبی کرده کھ حرفی از من نزده . بدم 
تا کی میخواد من رو . سرپوش می گذاره , کھ چرا انقدر روی حقیقتی بھ اسم من

خانواه ای کھ حاال دیگھ کم . یھ دوست معمولی بھ خانوادش نشون بده بھ عنوان 
دارن اون رو جدی می گیرن و میخوان پی . کم دارن روی آذر حساس میشن 

.ببرن کھ بین آذر و دخترشون چی می گذره

چقدر ضعیفم برای دفاع از عشقی کھ حق مسلم , چقدر احساس درماندگی می کنم 
پس کی می خوایم , نیست من و تھمینھ با ھم زندگی کنیم مگھ قرار . ھر انسانیھ 

پس . انقدر قوی بشیم کھ خانواده و اطرافیانمون نتونن روی حرف ما حرفی بزنن 
تا کی قراره عشقھامون رو برای . کی میخوایم روی پای خودمون بایستیم 

کار احمقانھ چقدر حقیرم در مقابل اف, چقدر ناتوانم . اطرافیانمون در لفافھ بگذاریم 
ی مردم کھ توی ذھنشون مثل یھ غول فرمانروایی می کنھ !
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. عاشق میشم , بابا منم دل دارم . خدایا مگھ من چھ فرقی با بقیھ ی آدمھا دارم 
چرا , چرا باید برای عشقم بجنگم . چرا انقدر باید بھ خاطر عشقم ضربھ بخورم 

ی از من ھمجنسگرا یھ امتحان چرا دار, از صبح تا شب باید بھ عشقم توھین بشھ 
عالوه بر امتحان ھمھ ی آدمھا می گیری ؟

اگر میخوای مطمئن بشی کھ , اگر میخوای عاشق بودنم رو بھ خودم ثابت کنی 
ھستم . ھستم , آره ھستم , عشقم حقیقیھ و روی اھدافم و اعتقاداتم و ایمانم استوارم 

اگر بنده ھای کوتھ فکرت بفھمند و بگذارن .

آذر تو ھمین االن گفتی کھ باید قوی باشی . دلم می خواد گریھ کنم , م بده حال
اگر گریھ کنی فلک می , اگر گریھ کنی تسلیم شدی . گریھ کار آدمھای ضعیفھ .

قوی , قوی باش آذر . اونوقت وضعت بدتر میشھ , شنوه کھ داره بھت فشار میاد 
.باش

اما آسمون, من قوی موندم ………

تقریبا نزدیک خونھ ھستم کھ تمام زمین خیس میشھ و بوی خاک فضا رو پر می 
کنھ .

از این وضع . مثل موش آب کشیده میرسم خونھ و خودم رو می ندازم توی حموم 
آذری کھ قوی تر , بھ آذر . خودم رو توی آینھ نگاه می کنم . خودم بھ خنده افتادم 

انگار خیلی وقتھ کھ نگاه خودم . از این حرفھاست کھ دست از مبارزه بکشھ
می خندم و میگم. چشمام حاال حرفی برای گفتن دارن , فرق کردم . نکردم  :

» داری بزرگ میشی آذر ! «

فالش پنجم( فلش ھایی از زندگی یک لزبین  )

ورزشکار و , دانشجو . آدم خاصی نیستم . اسمم آذره ولی آذر بھ دنیا نیومدم 
سھ تا . اسمش تھمینھ ھست . م رو ھم خیلی دوست دارمدوست دختر. لزبینم 

مھدیس و نازنین, دوست خیلی خوب لزبین دارم ؛ آوا  .
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صبحھ و فکر کنم 5:30ساعت . اولین و سخت ترین امتحانم . فردا امتحان دارم 
قراره امروز با نازنین و آوا بریم کتابخونھ درس . از اضطراب از خواب پاشدم 

دیروز تصادف کرد و اآلن توی خونھ بستریھمھدیس . بخونیم  !

مھدیس چند بار . داشتھ پیاده میومده سمت ماشینش کھ یھ پاترول مزاحمش میشھ 
دفعھ ی آخر بر می گرده سمت پاترولھ کھ یھ چیزی , بھ روی خودش نمی آره 

ھمون موقع پاترول حرکت می کنھ و آینھ ی ماشین میخوره توی , بھش بگھ 
اصال , باھاش حرف زدم . فقط لبش پاره شده , چیزیش نشده .صورت مھدیس 

می گفت پسره داشتھ از ترس می مرده و اآلن ھم بھ . از این بابت ناراحت نبود 
جرم ایجاد مزاحمت بازداشتھ !

دم 9ساعت . تھمینھ امروز امتحان داره و نمی تونھ باھامون بیاد کھ درس بخونیم 
دارم و فکر می کنم بھتره زود تر راه بیافتم تا بتونم با در کتابخونھ با بچھ ھا قرار 

اتوبوس برم و توی ھزینھ صرفھ جویی کنم .

دقیقھ پیاده 10تا اولین ایستگاه باید . صبحھ و من از خونھ بیرون اومدم 7ساعت 
امروز ھم این کار رو می . ھمیشھ توی این راه موزیک گوش می دم . راه برم 

ی ذھنم دارم انواع مسائل امتحان فردا رو مرور می کنم و حس کنم اما در واقع تو
در این جور مواقع ھمیشھ . می کنم نمی تونم ھیچ کدومشون رو تا آخر حل کنم 

یھ حس شرور بھم . ذھنم شروع می کنھ بھ فرضیھ سازی و فکر ھای اضافھ 
اما غرورم بھم اجازه نمی ده. میگھ درس ات رو حذف کن  .

4-3 اما من واقعا توی این . م سر کالس کھ االن برم درسم رو حذف کنم ماه نرفت
. اگھ مشروط ھم بشم برام مھم نیست , برام مھم نیست کھ بیافتم . درس ضعیفم 

. ال اقل شانسم رو امتحان کردم . خوبیش اینھ کھ عین ترسو ھا نموندم توی خونھ 
» : وجودم بھم میگھ یھ چیزی توی. اگھ مشروط ھم بشم با افتخار مشروط شدم 

کاشکی زودتر . چقدر احساس درماندگی و بدبختی می کنم . » خیلی خری آذر 
فردا بیاد و بره من راحت شم .
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توی ایستگاه بھ جز . دیگھ تقریبا رسیدم بھ ایستگاه و وقتشھ کھ بلیت رو آماده کنم 
می کنم کھ من چند تا کارگر ساختمانی ھستند و وقتی من بھ ایستگاه می رسم حس 

پیش خودم فکر می کنم زندگی ھر روز خیلی زود بھمون یا . تبدیل بھ سینما شدم 
خیلی زود بھت می گھ بھ .آوری می کنھ کھ کی ھستیم و کجا زندگی می کنیم 

ھر آدمی باید بھ خودش اجازه بده ھر نگاھی کھ دلش می خواد , خاطر زن بودنت 
نفر طرفی ترجیح می 10-12ی وقتی با ھر چقدر ھم کھ قوی باش. بھ تو بکنھ 

دی فقط یھ جوری از دست نگاه ھاشون فرار کنی تا اینکھ بخوای باھاشون مقابلھ 
کنی .

سالھ دم در ایستاده و 15-16یھ پسر بچھ ی . اتوبوس زود میاد , خوشبختانھ 
وقتی بلیت رو بھش می دم سعی می کنھ تا می تونھ دستش . بلیت ھا رو می گیره 

باز ھم مجبور می شم سکوت کنم و برم سمت در قسمت . بھ دست من بمالھ رو 
زنانھ کھ اگھ شانس بیارم بتونم سوار اتوبوس بشم .

اتوبوس وحشتناک شلوغھ و من فقط فرصت می کنم خودم رو ھول بدم روی پلھ 
خودم , تا ایستگاه دیگھ مونده 5-6تا تجریش . ی اول اتوبوس تا الی در لھ نشم 

قسمت مردونھ خلوت تره و حد اقل جای ایستادن . ھ بدبختی می کشم باال رو ب
برای ھمین توی ایستگاه بعدی میرم , ھست و الزم نیست روی پلھ ھا بایستم 

وقتی وارد قسمت مردونھ میشم چند تا از زن ھا با نگاه متعجب . قسمت مردونھ 
ھ قسمت زنونھ و فکر می کنم برای من ھمجنسگرا دیگ, بھ من نگاه می کنند 
راستی چرا یھ قسمت برای ما ھمجنسگراھا نمی گذارن ؟ از . مردونھ معنی نداره 

آخھ اتوبوس چھ ربطی بھ ھویت » : این فکر خندم می گیره و بھ خودم می گم 
برو خدا رو شکر کن خانوما رو آدم حساب کردند براشون , جنسی آدم ھا داره ؟ 

ھمھ ی کارگرھایی کھ با من سوار اتوبوس «! قسمت جداگانھ در نظر گرفتند
با این تفاوت کھ این دفعھ ! شدند اون جا ایستادند و من باز ھم میشم سینما 

دارم بھ خودم فحش . فاصلمون خیلی کمتره و من دارم از بوی اونھا خفھ میشم 
. تمام راه توی ذھنم غر می زنم . می دم کھ ھوس اقتصادی بودن بھ کلھ ام زده 
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ضع بد حمل و نقل و کمبود فضای بھداشتی برای عملھ ھای ساختمان گرفتھ از و
تازه از ھمھ . تا کثیفی اتوبوس و بوس سبزی توی اتوبوس و ھوای افتضاحش 

با وجود این ھمھ بدبختی کھ دارم . بدتر اینکھ من فردا یھ امتحان وحشتناک دارم 
نمبرای خوندن این درس می کشم دیگھ امکان نداره حذفش ک !

برای , وقتی بھ ایستگاه تجریش می رسیم حس می کنم نفسم بھ سختی باال میاد 
ھمین بعد از اینکھ از اتوبوس پیاده می شم چند لحظھ صبر می کنم تا نفسم 

آخریشون روش , کارگر ھا یکی بعد از دیگری پیاده می شن . برگرده سر جاش 
نھ صدام . » ! خداحافظ » : یگھ یھ لبخند احمقانھ می زنھ و م, رو می کنھ بھ من 

. در میاد کھ جوابش رو بدم و نھ از تعجب چیزی بھ ذھنم می رسھ کھ بھش بگم 
احتماال توی این مسیر انقدر بھ من . بعد از چند لحظھ تازه می فھمم کھ چی شده 

نگاه کرده کھ حس کرده دیگھ باھام رفیق شده و دیده زشتھ اگھ بدون خداحافظی 
بره !

برای ھمین حد اقل اول خط , زود بھ زود میان تانھ اتوبوس ھای انقالبخوشبخ
سوار اتوبوس می .خلوت ھستند و میشھ توشون یھ جایی برای نشستن پیدا کرد 

گوشھ ی سمت , روی بوفھ , تھ اتوبوس . شم و سر جای مورد عالقم می شینم 
راست !

گاه اول ھمھ ی صندلی ھا اتوبوس خیلی زود راه میافتھ و توی دو سھ تا ایست
توی ایستگاه بعدی چند تا پیر زن سوار میشن و ھر کدومشون . کامال پر میشھ 

. از جام بلند می شم کھ حد اقل یکیشون بتونھ بشینھ . چند تا کیسھ ی خرید دارند 
پیرزنی کھ از ھمھ بھ انتھای اتوبوس نزدیک تره از این کار من تعجب می کنھ و 

برام آرزوی طول , خوشحال میشھ و کلی قربون صدقم میره در عین حال خیلی
نتیجھ ھاتو , میگھ ایشاال نوه . عمر و شوھر پولدار و بچھ ھای باھوش می کنھ 

ایشاال: من ھم در جواب می گم . ببینی  !
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. پیر زن اصرار می کنھ کھ کیفم رو بھش بدم تا برام نگھ داره و بھ من فشار نیاد 
, کیفم عین بچم می مونھ , ی تونم کیفم رو از خودم جدا کنم اما فکر می کنم نم

چھ زود آروزی اون پیر زن بر . شایدم ھمون نوه و نتیجھ کھ پیر زن گفتھ بود 
آورده شد !

من ھم جوونم , فکر نکنید من پیرم : سر درد دل پیر زن باز شده و ھمش میگھ 
می خواد با حرف ھاش اگھ می دونستم اون پیرزن .فقط یکم پاھام ضعیف شده 

توی اتوبوس دیگھ جای . انقدر از من تشکر کنھ ھیچوقت از جام بلند نمی شدم 
سالھ خودش رو بھ تھ اتوبوس می رسونھ 40یھ زن حدود . سوزن انداختن نیست 

برای دو نفری کھ , و بھ زور خودش رو توی آخرین صندلی دو نفری جا می ده 
پشت من بھ اونھاست و توی افکار . نھ بایستھ نشستن توضیح میده کھ چرا نمی تو

بر می گردم و می . امتحانی خودم غرقم کھ یھ دست من رو بھ جلو ھل می ده 
بھ کیفم اشاره می کنھ و میگھ کھ داشتھ می . سالھ ھست 40بینم ھمون زن 

چن دقیقھ ی بعد ھمین اتفاق . خودم رو کمی جابجا می کنم . خورده توی سرش 
بر می گردم و می بینم ھمون زن دوباره ھمون کار رو , صبی میشم ع. میافتھ 
کھ اونجایی کھ اون نشستھ اصال جای می خوام جوابش رو بدم و بگم!کرده 

. ولی بی خیال می شم و ترجیح می دم کھ جام رو عوض کنم , نشستن نیست 
لوی خودم رو با بدبختی و فالکت بھ جلوی اتوبوس می رسونم و بھ میلھ ی ج

اتوبوس تکیھ میدم و فکر می کنم اصال درست نیست کھ آدم با یھ خانم دھن بھ 
این ھمھ مردانگی رو از کجا آوردی ؟ » : ھمون حس درونم می گھ . دھن بشھ

این چھ فرقی با اون عملھ ھا داشت ؟ ھم این ! اون داشت بھ تو زور می گفت 
. و بود کھ باھاش برخورد کنیحق ت, مرد و زن نداره . ھم اون , تورو عذاب داد 

چھ از , حق رو باید گرفت . بدبخت و تو سری خور کھ نیستی , تو ھمجنسگرایی 
دلم میخواد سرم رو بکوبم بھ دیوار و از این ھمھ خود » ! چھ از مرد , زن 

بھ این خاطر از جواب دادن بھ شما , من ھمجنسگرا ھستم » . درگیری راحت شم 
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تو مرام ما نیست کھ با ضعیفھ جماعت دھن بھ دھن بشیم , آخھ می دونید, معذورم
آیا این جملھ ای بود کھ باید بھ خانومھ می گفتم ؟«! 

. اما ھنوز جای نشستن نیست , ایستگاه ھای آخره و اتوبوس تقریبا خلوت شده 
با صدای خنده ھاشون توجھ . توی یھ ایستگاه چند تا دختر دانشجو سوار میشن 

سوار میشھ و بھ آخرینشون با غر غر. خودشون جلب می کنند ھمھ رو بھ 
خودش رو از پلھ . تا کتاب دستشھ 5-6. دوستاش میگھ کھ داشتھ جا می مونده 

ھا باال می کشھ و بدون اینکھ بھ من نگاه کنھ کتاب ھا رو بھ سمت من می گیره و 
می دم و من ھم بھ طور غریزی بھ حرفش گوش«! اینا رو بگیر » : میگھ 

و اون خیلی خونسرد شروع می کنھ بھ صاف کردن , کتاب ھا رو ازش می گیرم 
تعجب می کنم کھ اون دختر از کجا فھمید کھ می تونھ از من بھ . مقنعھ اش 

عنوان تاقچھ استفاده کنھ !

. خیلی وقت ھا حس می کنم کھ دارم برای دوستانم نقش ستون رو بازی می کنم 
قاد دارند کھ می تونن بھ راحتی بھ من تکیھ کنند و می تونن بیشتر دوستھام اعت

مشکالتشون رو با من در میون بگذارند و از من کمک بخوان .

دوست ھای اون دختر کھ متوجھ اشتباه اون شدند با تمام وجود شروع می کنند بھ 
دختری کھ کتابھاشو بھ من داده بود متوجھ اشتباھش میشھ و بھ جای . خندیدن 

کتابھاشو از من بگیره اون ھم شروع می کنھ بھ خندیدن و دوست ھاش ھم کھاین
یکی از خانم ھای توی اتوبوس جیغ می کشھ و . ھمراه اون بھ خنده ادامھ می دن 

دختر ھا بھ ھمون سرعتی کھ » نمی تونید دھناتونو ببندید؟ ! ساکت شین » میگھ 
چیھ ؟ نمی تونید «: ن میگھ یکیشو. ساکت می شن , شروع بھ خنده کرده بودند 

غلط » از قسمت آقایون یکی با صدای بلند میگھ «نفر دارن می خندن ؟ 4ببینید 
ھمھ ی , دعوا باال می گیره . «! می کنی توی جمع می خندی دختره ی فاحشھ 

ھمھ دارن بھ دختر ھا بد و بیراه می گن و . اتوبوس با ھم دارن حرف می زنند
کتابھای اون . ستند و دارند پا بھ پای اونھا جوابشون رو می دن اونھا ھم ساکت نی
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انگار امروز روز جر و . دختر ھنوز دست منھ و نمی دونم کھ باید چکار کنم 
چرا ھر وقت ! بحثھ و من ھمین امروز دھنم قفل شده و نمی تونم از حقم دفاع کنم 

کھ روحیھ ی اتفاقی میافتھ ,ذھن من مشغولھ و از نظر روحی ضعیف میشم 
.فمینیستی من فوران کنھ

اما اون دختر , اتوبوس بھ ایستگاه آخر رسیده و وقت پیاده شدنھ ! خدایا شکرت 
ھا دست بردار نیستند و ھمینطور کھ دارن پیاده میشن مشغول فحش دادن بھ زمین 

وظیفھ ی خودشون می , بقیھ ی مسافران اتوبوس موقع پیاده شدن . و زمان ھستند 
کھ یھ چیزی بھ دختر ھا بگن یا حداقل نگاه تاسف بارشون رو نثار دختر ھا دونند
. دختر ھا انقدر مشغول جواب دادن ھستند کھ کامال من رو فرامش کردند. بکنند

جمعیت کم کم متفّرق میشھ و من مجبورم از وسط معیت راه خودم رو باز کنم تا
خره موفق بھ این کار میشم و اون باال. بھ دختر ھا برسم و کتابھا رو بھشون بدم 

مسیر اون ھا ھم کتابخونھ ھست و با ھم . دختر از من معذرت خواھی می کنھ 
توی راه باالخره بھ حرف میام و بھشون میگم کھ من خودم یھ . ھمراه میشیم 

فمینیست دو آتشھ ھستم ولی نمیشھ یک تنھ بھ جنگ فرھنگ غلط رفت و انتظار 
نمی شھ جلوی حرف ھا و باور ھای غلط ھمھ ی آدم در ضمن, پیروزی داشت 

قانون با آدم ھایی کھ ! مشکل اصلی قانونھ » : یکیشون میگھ . ھا رو گرفت 
یکی . «دھنشون رو باز می کنند و ھر چی کھ می خوان میگن برخورد نمی کنھ 

چون حضرت فاطمھ ھیچوقت قاه قاه نمی , مشکل ما مذھبھ «: دیگھ میگھ 
ال ما ھم نباید بخندیم و اگھ بخندیم نشونھ ی اینھ کھ ما یک زن خراب خندیده حا

ھستیم .

1400تا در کتابخونھ منشا مشکالت بھ احمدی نژاد ھم می رسھ و خالصھ اسالم 
دختر . سالھ مورد نقد و بررسی قرار می گیره 2500سالھ بھ عالوه ی حکومت 

40ابخونھ این پارچھ ی ھا برای خودشون می برن و می دوزن و تا جلوی کت
دقیقھ زود سر قرار رسیدم و براشون توضیح 5من .تکھ دیگھ تقریبا کامل شده 

لحظھ ی آخر . ازشون موقتا خداحافظی می کنم . می دم کھ منتظر دوستھام ھستم 
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: دختر می خنده و میگھ » رشتھ ی شما چیھ ؟ , راستی » : از یکیشون می پرسم 
وقحق, خب معلومھ دیگھ »  ! «

. نمی دونم من از کجا باید حدس می زدم کھ اون دختر ھا حقوق می خونند 
احتماال توی ذھن اون ھا تمام آدمھایی کھ طرفدار حقوق زن ھا ھستند باید حتما 

یا بدتر از اون فقط , تمام آدمھایی کھ حالیشونھ حقوق خوندند , حقوق خونده باشند 
و این یعنی اینکھ احتماال من ھیچ . دنھ یک حقوق دان واجد شرایط فمینیست بو

حقی نداشتم کھ فمینیست باشم !

بھتره خود زن ھا اول تضاد رو در خودشون از بین , می خندم و فکر می کنم 
بعد سعی کنند حقشون رو از مردھای ستمگر بگیرن, ببرن  !

اعت س! سر و کلش پیدا میشھ اما نازنین مثل ھمیشھ دیر کرده 9آوا حدود ساعت 
من گرسنمھ » : بعد از سالم بالفاصلھ میگھ . ھست و باالخره نازنین میاد 9:10
بریم یھ چیزی بخوریم,  ! «

» تاالر مطالعھ ی بانوان » با دو تا کیسھ تنقالت باالخره وار د9:30ساعت 
چون با ورود ما ھمھ ی , انگار اینجا ھیچکس درس نمی خونھ . کتابخونھ میشیم 

سر ھا بر می گرده بھ سمت ما و ما رو تا نشستن روی صندلی ھا ھمراھی می 
ھر چھار نفر با , ھستند تا دختر دیگھ ھم 4سر میزی کھ ما نشستھ ایم . کنھ 

تعجب بھ ما سھ نفر نگاه می کنند و ما ھم با تعجب بھ ھمدیگھ نگاه می کنیم و 
فکر می کنیم چرا ھمھ مارو اینطوری نگاه می کنند ؟

.من و آوا سریع کتابھامونو در میاریم و نازنین بال فاصلھ مشغول خوردن میشھ 
اه کتابش نمی کنھ و ھمش داره ما دختری کھ روبروی من نشستھ تقریبا اصال نگ

فکر کنم این روانشناسی می » : آوا در گوش من میگھ . سھ نفر رو نگاه می کنھ 
رو مرور » ھمجنسگراھا چند تا شاخ رو کلھ اشون دارند » داره بخش , خونھ 

نازنین کھ ھمچنان مشغول . » ! خدا براش نمونھ ی عملی فرستاده , می کنھ 
: نگاه متعجب اون دختر شده و با جدیت بھ اون دختر میگھ خوردنھ تازه متوجھ
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یھ لبخند مسخره میزنھ و سرش رو میندازه , دختر جا می خوره » چطوری ؟ » 
پایین !

, ھر مسالھ ای کھ حل میکنم حالم رو بدتر می کنھ و من رو نا امید تر می کنھ 
ھست و 10:25عت سا.نگاه ساعتم می کنم , حس می کنم تھمینھ ی خونم کم شده 

. براش آرزوی موفقیت می کنم . دقیقھ ی دیگھ امتحان تھمینھ شروع میشھ 5تا 
, آروز می کنم ھمیشھ کنارم باشھ , برای خودم ھم آرزوی تھمینھ رو می کنم 

فقط , مواقعی مثل االن کھ فقط حضور اون می تونھ من رو بھ زندگی امیدوار کنھ 
وقتی , ونھ کھ با حضورش بھ من آرامش میده ا, اونھ کھ من رو درک می کنھ 

وقتی , تھمینھ ھست فراموش می کنم کھ توی دنیا سختی و بدی ھم وجود داره 
ھمھ چیز ھست و وقتی اون نیست, اون ھست  ………

کجایی ؟ درستو بخون: آوا با تمام قدرت بھ پھلوم می زنھ و می گھ  «

روی شکم خم میشم ! سم جا خورده ولی من واقعا دردم گرفتھ و حس می کنم آپاندی
. » ! من کھ تھمینھ نیستم , خودتو برای من لوس نکن » : آوا می خنده و میگھ . 

من ھنوز دارم از درد بھ خودم می پیچم و با شنیدن اسم تھمینھ یادم میاد کھ اون 
آوا و نازنین با تعجب نگاھم می کنند و تازه می !و گریھ می کنم , کنارم نیست 

آذر ؟ خوبی ؟ آوا نمی بینی این » : نازنین میگھ . مند کھ من فیلم بازی نمی کنم فھ
الغر مردنیھ ؟ «

بھ نازنین و آوا می گم کھ حالم . بھم آب می دن کھ بخورم و حالم کمی بھتر میشھ 
بھ . خوبھ بلکھ آوا از معذرت خواھی و نازنین از فحش دادن بھ آوا دست برداره 

نفھمیدم از شدت درد شکم . و از اتفاق افتاده تعجب می کنم صندلی تکیھ می دم
از وضع بد اجتماع بود یا از , گریھ ام گرفت یا از شدت درد نبودن تھمینھ 

انگار آماده ی , نبودم ھیچوقت آدم نازک نارنجی ای. اضطراب امتحان فردا 
ی بھم از نظر روحی ضعیف شده بودم و تا یک. یک تلنگر بودم کھ گریھ کنم 

اشاره کرد خودم رو تخلیھ کردم .
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تھمینھ بھم1ساعت  sms میزنھ و میگھ امتحانش رو خیلی بھتر از اون چیزی 
کھ فکر می کرده داده و داره میره خونھ .

آوا انقدر توی کتاب غرقھ . ھست و من دیگھ نمی تونم درس بخونم 4:45ساعت 
ن خیلی وقتھ کھ دیگھ استعفا داده و کھ دلم نمی آد چیزی بھش بگم و نازنین ھم اال

برای اینکھ کمی خودم رو از حال و ھوای . داره برای خودش نامھ نگاری میکنھ 
وقایعی . درس و امتحان بیرون بیارم سعی می کنم وقایع امروز رو بررسی کنم 

کھ من در مورد ھیچکدومشون ھیچ عکس العملی نشون نداده بودم و این از من 
گار من آفریده شدم کھ از صبح کھ از خونھ میام بیرون جواب ھمھ ی ان. بعید بود 

حقم رو از راننده تاکسی ھا بگیرم و توی اتوبوس ھا از , آدم ھای مزاحم رو بدم 
حقوق مساوی زن و مرد دفاع کنم و شب کھ بر می گردم خونھ بشینم فکر کنم و

می تونستم حالش رو ببینم جواب کدوم رو بد دادم و فکر کنم بھتر از این ھم 
چرا ھیچوقت نمی تونم بگذارم کسی بھ من زور بگھ و بھ ھر قیمتی بھش . بگیرم 

تا کی می خوام بھ این کار ھام ادامھ بدم ؟ . ثابت می کنم کھ داره اشتباه می کنھ 
چقدر توان دارم برای مبارزه با آدم ھای ولگرد توی خیابون ؟ اصال چرا باید 

خارجی داشتھ باشند ؟ حس می کنم اگر زن نبودم خیلی ھمچین آدم ھایی وجود
یا اگر ھمجنسگرا نبودم زندگی برام خیلی ساده . اعصاب و روان سالم تری داشتم 

اما . ال اقل الزم نبود ھر روز از ترس رسوایی نقاب بھ چھرم بگذارم . تر بود 
بھ ھمیشھ.و این ھا حقایق زندگی من ھستند , من ھم زن ھستم و ھم ھمجنسگرا 

افتخار می کنم خودم می گم من بھ زن بودنم و بھ ھمجنسگرا بودنم بھ طریق اوال
اما بعضی اوقات ھم فکر می کنم منشا ھمھ ی بدبختی ھای من ھمین دو تا . 

فاکتوره !

نازنین . میریم سمت ترمینال اتوبوس ھا من و نازنین و آوا. عصره 6ساعت 
من ھم اصال حوصلھ ی شلوغی اتوبوس رو , ریم اصرار داره کھ با تاکسی ب

اما حتی یک دونھ . آوا رو راضی می کنیم و منتظر تاکسی می شیم . ندارم 
ھمھ ی ماشین ھا خالی رد می شن و ھیچکس رو سوار . تاکسی ھم رد نمی شھ 
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من واقعا دارم از سرما یخ میزنم . ھمشون دنبال مسافر دربست ھستند . نمی کنند 
زن ھست زنین و آوا شوخیشون گرفتھ و بھ تمام ماشین ھایی کھ رانندشوناما نا, 

دربست» : میگن  ! «

20 تصمیم می گیریم راه , دقیقھ ھست کھ ایستادیم و ھیچ ماشینی ما رو نمی بره 
یھ پراید با یک مسافر میاد و آوا تقریبا سر راننده داد میزنھ و . رو تکھ تکھ بریم 

بھ جز من . من و نازنین عقب میشینیم و آوا ھم جلو. » ! ا زیر پل گیش» : میگھ 
.و نازنین یک زن دیگھ ھم عقب ھست

قیافش اصال بھ راننده تاکسی ھا نمی خوره و .سالھ ھست 23-4راننده یھ پسر 
توی ماشین . پیداست کھ بعد از کارش تا بھ مقصد برسھ داره مسافر کشی می کنھ 

آوا و . و روی داشبورد چند تا عروسک ھست بوی عطر مردونھ ی خوبی میاد 
نازنین ھنوز ساکت نشدن و ھنوز ھم ھر ماشینی کھ توش دختر ھست میبینن 

زنی کھ بغل ما نشستھ از خنده ھای ما میخنده ولی فکر . » ! دربست » میگن 
«: پشت چراغ قرمز آوا میگھ . نمی کنم بدونھ ما برای چی داریم می خندیم 

یھ . ازنین ھر دو بر می گردیم و سمت چپ رو نگاه می کنیم من و ن» ! چپ 
شما » : سر ما ھنوز اون سمت ھست کھ زن مسافر میگھ . ماشین پر دختر 

ما ھر » ! مطمئنید مشکل جنسی ندارید ؟ چرا ھمش دختر ھا رو نگاه می کنید 
اج آوا و نازنین میزنن زیر خنده و زنھ ھاج و و. سھ ھمدیگھ رو نگاه می کنیم 

من ھم خندم گرفتھ اما خودم رو کنترل می کنم و میگم . داره ما رو نگاه می کنھ 
و با قیافھ ای حق بھ » ! بھ نظرمون آشنا اومد , خب دوستامونو می بینیم ! وا » : 

جانب نگاه خانومھ می کنم و فکر می کنم شاید با این کار دیگھ جرات نکنھ چیزی 
بگھ !

نازنین داره . یی کھ بھ دھناشون چسب زدن ساکت شدن نازنین و آوا مثل آدم ھا
پوست لبش رو می کنھ و آوا توی کاپشنش فرو رفتھ و داره خودش رو توی آینھ 

ی بغل ماشین نگاه می کنھ .
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و من دارم بھ خودم فحش می دم کھ چرا بھ اون زن نگفتم کھ ما ھیچ مشکلی 
چرا نگفتم اسم . اھاست نداریم و تنھا مشکل ما با آدم ھای نادونی مثل شم

آوا از راننده مسیر بعدیش رو . ھویت جنسیھ , ھمجنسگرایی مشکل جنسی نیست 
ما ھم تصمیم می گیریم کھ تا اونجا . می پرسھ و اون میگھ کھ تا پارک وی میره 

و یھ مرد . اون زن ھمون جا پیاده میشھ و آوا میاد پیش ما میشینھ . باھاش بریم 
تمام طول راه اون مرد داره با موبایل در مورد کارھای.دیگھ جلو میشینھ 

تلفنش . طراح ھا و روند انجام کار ھا حرف می زنھ , گرافیست ھا , تبلیغاتی 
راننده بھش میگھ کھ اون ھم توی کار تبلیغاتھ و بھش . باالخره تموم میشھ 

2-3ه بعد از رانند. مسافر ھم کارتش رو بھ راننده میده . ھمکاری میده پیشنھاد
نحوه ی آشنایی , فقط خواھش می کنم اگر قرار شد با ھم کار کنیم » : دقیقھ میگھ 

! من با شما توی تاکسی آشنا شدم ولی ھر دو ما مسافر بودیم . ما اینطوری نبوده 
آوا سرش رو بھ نشونھ ی تاسف تکون میده و , ما نگاه ھمدیگھ می کنیم . » 

با شدت بیشتری لبش رو می کنھو» ! آخی » : نازنین میگھ  .

خیلی . می رسیم بھ پارک وی و من اونجا از نازنین و آوا خداحافظی می کنم 
ماھھ توی بغلش پیش من 6یھ زن چادری با یھ بچھ ی . زود ماشین گیرم میاد 

کیفش رو ھم توی بغلش بگیره , نشستھ و با ورود من مجبور میشھ عالوه بر بچھ 
توی کیف , ف رو بھ من بده و اون بدون تعارف قبول می کنھ بھش میگم کھ کی. 

بچھ شروع بھ گریھ می کنھ و مادر شروع بھ !پر کھنھ ی بچھ و کتاب درسیھ
. شیشھ شیر رو میگذاره توی دھنش اما بچھ شیر نمیخواد . تکون دادنش می کنھ 

خودش می مادر بچھ رو جلوی . مادر بغلش می کنھ اما باز ھم نا آرومی می کنھ 
بھ بچھ نگاه می کنم . گیره و مثل یھ آدم گنده باھاش شروع بھ حرف زدن می کنھ 

نھ طاقت و تحملش رو دارم . اصال توانایی مادر شدن رو ندارم , و فکر می کنم 
یھ لحظھ فکر ! تازه حاال کی از من بچھ خواست . نھ امکانشو , نھ حوصلشو , 

کھ من ھم قابلیت حاملھ شدن و بچھ دار شدن کردم کھ خیلی وقتھا فراموش می کنم 
بر میگرده , بچھ ھنوز اخم کرده . رو دارم و دوباره با تعجب نگاه بچھ می کنم 
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چند . انگار فکر من رو خونده . و اون ھم با تعجب نگاه من می کنھ سمت من
بچھ بھ . ثانیھ بعد شروع بھ خندیدن می کنھ و من ھم با خنده ی اون می خندم 

یھ شور عجیب توی دلم . ت من متمایل میشھ و می خواد بیاد توی بغل من سم
مادر بچھ ھم بدون . بوجود میاد کھ بھم میگھ بچھ رو بگیر و این کار رو می کنم 

ھیچ عکس العملی اجازه میده من بچھ رو بگیرم و فقط با یھ نگاه تشکر آمیز 
نگاھم می کنھ .

ام سرعت خودم رو بھ تاکسی ھای خطی تجریش از ماشین پیاده میشم و با تم
دقیقھ 5-6صف شلوغھ ولی ماشینا زود میان و بعد از . خونمون می رسونم 
وسط نشستم و سمت راست و چپم زن و مردی نشستن کھ ھر . سوار ماشین میشم 

زن نون خریده و بوی نون لواشش داره حال . کدومشون کلی بار و بندیل دارن 
زن بھ محض اینکھ در رو می بنده روش رو بھ من . من گرسنھ رو بد می کنھ

خیلی دلم میخواد بگم آره ولی میگم نھ. » میخوری ؟ » : می کنھ و میگھ  !

توی راه بعد از چند ساعت کھ یادم رفتھ بود فردا امتحان دارم دوباره یادم میاد کھ 
من االن میرم . االن کھ رفتم خونھ باید زود بخوابم تا برای امتحان سر حال باشم 

اما زنی کھ بغل من نشستھ حتما االن از سر کار اومده , خونھ و استراحت می کنم 
زنی کھ بچھ ی کوچک داشت تازه باید بھ , و تازه کلی باید توی خونھ کار کنھ 

مرد راننده حتما . کار بچھ و خونش برسھ و بعد اگھ وقت کرد بشینھ سر درسش 
ه بھ خاطر پول مسافر کشی ھم بکنھاالن دغدغھ ی پول داره و حاضر .

زن بودنم ھم , ھمجنسگرایی من بعضی اوقات برای من مشکل ساز میشھ 
اما دیگھ ھیچوقت . من در اجتماع مورد تبعیض قرار می گیرم . ھمینطور 

بھتره .چون زندگی من جنبھ ھای مثبت زیادی داره . احساس بدبختی نمی کنم 
اینطوری راحت تر می تونم از پس مشکالتم بر . ھمیشھ جنبھ ھای مثبت رو ببینم

بیام .
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زمین یخ زده و من خیلی مراقبم کھ , ھوا خیلی سرده وای آسمون صاف صافھ 
سرعتم رو . دم خونھ ھستم و سرما داره من رو از پا در میاره , زمین نخورم 

ه و پام لیز می خور, دستم رو بھ دستگیره ی در نزدیک می کنم . بیشتر می کنم 
طاق واز روی زمین خوابیدم و حس می کنم نفسم . با کمر می خورم زمین 

داد می . قاه قاه می خندم . این بار بھ جای گریھ می خندم . درست باال نمی آد 
من فردا امتحانم رو عالی می دم» : زنم  ! «

فلش ھایی از زندگی یک لزبین ( فالش ششم )

ورزشکار و , دانشجو . آدم خاصی نیستم . اسمم آذره ولی آذر بھ دنیا نیومدم
اسمش تھمینھ ھست. دوست دخترم رو ھم خیلی دوست دارم. لزبینم  .

روز عاشق ھا, امروز ولنتاینھ  .

ھمیشھ بھ تھمینھ میگم کھ خیلی مسخره است کھ عاشق ھا فقط یک روز در سال 
مثل روز . ت مال یھ گروه خاص نیس. عشق مال ھمھ ی آدم ھاست . داشتھ باشند 

کارگر یا روز کودک نیست کھ حاال بھ خاطر احترام بھ اون ھا یک روز رو بھ 
عاشق ھا , تازه اصال عاشق ھا نیاز بھ تکریم ندارند . اسمشون نام گذاری کنند 

, عاشق ھا فقط عاشقن . حقوقی ندارند کھ ازش دفاع کنند ,.برای خودشون عاشقن 
ھمین !

. ولنتاین رو درک نکردم اما ھمیشھ دوستش داشتم با اینکھ ھیچوقت فلسفھ ی
ھمیشھ فکر می کنم کھ آنقدر توانایی دارم کھ عشقم رو با زبون بھ طرفم بفھمونم 

اما در عین حال دوستش دارم . عشق مادی نیست کھ با مادیات نشون داده بشھ .

ن شاید چو.احساس می کنم زیادم بد نیست کھ آدم یک روز متفاوت ظاھر بشھ .
از شور و شوق کادو خریدن و ,ھمیشھ از اینکھ بھ کسی ھدیھ بدم لذت می برم 

یکی ھست , از فکر اینکھ یکی رو دارم کھ براش کادو بخرم , بستھ بندی کردن 
کھ وقتی براش ھدیھ می گیرم توی چشماش خوشحالی رو ببینم .
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, مردم ما واقعا ھنرمندن » : میگھ . تھمینھ اعتقاد داره کھ ولنتاین خیلی لوس شده 
سحر برای دوست پسرش یھ . بھ راحتی فلسفھ ی ھمھ چیز رو عوض می کنند 

دیشب کادوش رو بھ پسره داده و خیلی ناراحت شده وقتی . کاپشن جین گرفتھ 
من دلم نمی خواد یھ کار ! دیده کھ پسره فقط براش گل و شکالت گرفتھ بوده 

فقط دلم می خواد اون روز با ھم باشیم, فضایی برات بکنم  «

خیلی فکر و نقشھ توی کلھ . ما ھیچ جا رو نداشتیم کھ یھ روز راحت با ھم باشیم 
پدر تھمینھ امکان , اما این محال بود , می خواستیم دو شب بریم شمال . امون بود 

یھ صبح تا عصر یھ اتاق توی یھ ھتل آپارتمان رو فکر کردیم. نداشت اجازه بده 
اما اونا گفتند کھ این کار رو نمی کنند و مسافراشون ھمشون بیشتر از , بگیریم 

من گفتم کھ یک روز ھر کاری رو بکنیم کھ دلمون . یک ھفتھ اونجا می مونن 
باشیم اما بھ نظر تھمینھ این کھ توی این سرما ھمش توی خیابون, می خواد بکنیم 

و مثل ھر روز با جامعھ دست و پنجھ نرم کنیم اصال رمانتیک نبود .

تھمینھ پیشنھاد کرد کھ ناھار بریم یھ رستوران و اونجا ھدیھ ھامون رو در و بدل 
این تنھا انتخاب باقی مونده ی ما بود, کنیم  .

می دلم, روزه کھ دارم فکر می کنم چی برای تھمینھ بگیرم 10االن بیشتر از 
خواست بھ جز گل و شکالت بھش یھ چیزی بدم کھ خیلی دلش می خواستھ داشتھ 

گفتم میرم و براش یھ عروسک . دیروز دیگھ از فکر کردن خستھ شدم . باشھ 
اونجا چشمم بھ یھ جعبھ افتاد کھ وقتی درش رو باز می کردی . کوچولو می خرم 

فکر کردم . کردند با آھنگ شروع بھ رقصیدن و چرخیدن مییھ مرد و زن
. تھمینھ ھمیشھ دلش از این جعبھ ھا می خواستھ کھ تو فیلم ھا نشون می دادن 

با خودم فکر کردم کھ ھمیشھ اقلیت ھا مورد . ھمیشھ دنبالش گشتھ اما پیدا نکرده 
چرا نباید جعبھ ای باشھ کھ وقتی بازش می کنی دو تا , تبعیض قرار می گیرند 

زن با ھم برقصند ؟
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موقعی کھ اوایل . سال پیش افتادم 5-6یاد . خریدن اون ھمھ ی پولم تموم شد با 
روز ولنتاین بھ دختری کھ ازش خوشم میومد یھ پاک کن ھدیھ . بودم دبیرستان

مثل االن خودم بیشتر . دور پاک کن رو یھ روبان قرمز پیچیدم و دادم بھش . دادم 
اون روز ھم با خریدن . ذوق کردم از دختره از ھدیھ ای کھ درست کرده بودم 

اون پاک کن و اون یک تکھ روبان ھمھ ی پولم تموم شده بود .

از . توی کادوش رو با گل خشک ھایی کھ یک سال بود جمع کرده بودم پر کردم 
بار در کادو رو باز کردم و دوباره چیدمش20دیروز تا حاال بیشتر از  .

یھ . ینھ جلوی رستوران قرار دارم با تھم1ھست و من ساعت 12:30ساعت 
بار خواھر تھمینھ برای قبولی توی کنکور فوق لیسانس دعوتمون کرده بود این 

غذاش خیلی افتضاح بود ولی محیطش آروم بود. رستوران  .

بھ , توی گل فروشی واقعاً سرده . یھ گل فروشی نزدیک رستوران ھست 
خوام اما فروشنده میگھ کھ ما فروشنده می گم کھ من فقط یک شاخھ گل رز می

این برای ما , امروز ھمھ میان و گل تکی می گیرن «: میگھ. گل تکی نمی دیم 
صرف نمی کنھ » .

ثانیھ یک بار ساعتم رو 10ھر . دقیقھ ھست و تھمینھ ھنوز نیومده 1:01ساعت 
نگاه می کنم .

ی رستوران نگھ درست ھمون موقع یھ آژانس جلو. بھ خودم میگم آذر طاقت بیار 
می داره و تھمینھ سعی می کنھ از ماشین پیاده بشھ اما موفق نمی شھ چون یھ 

تھمینھ نگاھم می . من منتظرم کھ پیاده بشھ . دستش کادو ھست و یھ دستش کیفش 
نمی خوای بیای کمکم کنی ؟» : کنھ و میگھ  «

ھشون می کنھ تھمینھ بھ گل ھایی کھ براش گرفتم خیره شده و داره با عشق نگا
گارسون میاد منو رو بھ ما . و فقط دو تا میز پر ھست رستوران خیلی خلوتھ.

دو نفر » من و تھمینھ با تعجب می گیم . » چند نفر ھستید ؟ » : میده و می پرسھ 
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منتظر کسی نیستید ؟ » گارسون با تعجب نگاه ما و کادو ھا می کنھ و میگھ . » ! 
گارسون دیگھ جرات نمی کنھ بیشتر » ! نخیر » می گھ تھمینھ با صدای بلندی» 

از این کنجکاوی کنھ و میره .

یھ . دیوارھاش کرمھ و صندلی و میز ھاش سبز کمرنگ , نور رستوران مالیمھ 
موسیقی مالیم ھم داره پخش میشھ .

خیلی . ھر کدوم از گارسون ھا کھ از کنار ما رد میشن با تعجب نگاه ما می کنند 
. خواد باھاشون برخورد کنم اما دلم نمی خواد امروز رو خراب کنم دلم می

خوشبختانھ تھمینھ پشتش بھ اونھا ست و متوجھ کنجکاوی احمقانھ ی اونھا نمی شھ
.

دلم می , تھمینھ رو نگاه می کنم کھ داره با دقت بھ لیست غذا ھا نگاه می کنھ 
دلم می خواد موھای قشنگش , دلم می خواد بوسش کنم , خواد بپرم و بغلش کنم 

چون ھمھ می فھمند . اما ھیچ کدوم از این کار ھا رو نمی تونم بکنم , رو ناز کنم 
ھمھ می فھمند , چون ھمھ می فھمند کھ چقدر عشقم رو دوست دارم , کھ عاشقم 

کھ چقدر دلم داره براش ضعف میره .

پوست , نگاه چشماش , نگاھش می کنم .تھمینھ داره اسم غذاھا رو بلند می خونھ 
از جام بلند می شم و از روی میز , دیگھ طاقت ندارم . صافش و لبھای سرخش 

تھمینھ با تعجب اول من و بعد اطرافش رو نگاه می کنھ و می . گونشو می بوسم 
چی شد؟: گھ 

بیا , این آھنگ خیلی قشنگھ » : تھمینھ میگھ . غذا مون دیگھ داره تموم میشھ 
تھمینھ بھ فکر فرو میره و بعد از چند . می خندیم ھر دو. »پاشیم برقصیم 

خیلی مسخرست کھ ما روز ولنتاین ھم جایی رو نداریم کھ با ھم » : دقیقھ میگھ 
بھ نظرت ما اون روزی کھ ھمجنسگراھا می تونن ..…برقصیم و لذت ببریم 

صند رو می راحت تو خیابون ھمدیگھ رو ببوسند و ھر وقت خواستن با ھم برق
از حرف تھمینھ خندم می . » یعنی بھ نظرت ما تا اون موقع زنده ایم ؟ , بینیم 
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اما واقعاً تصور اینکھ بتونیم یک روز و . اما حتی تصورش ھم شیرینھ , گیره 
فقط یک روز توی کشورم آزادانھ زندگی کنم و این نقاب لعنتی رو از صورت بر 

» : و بھ تھمینھ نمی گم و بھ جاش جواب می دم اما اینا ر. دارم خیلی کار سختیھ 
آره,اگر خودمون بخوایم ! «

من بھ تھمینھ می گم کھ باید برم دست . غذا تموم شده و ما سفارش چای دادیم 
تھمینھ ھم با یھ لبخند من , ھامو بشورم و خودم رو برای گرفتن کادو آماده کنم 

رو بدرقھ می کنھ .

آھنگ مالیمی کھ توی رستوران پخش میشھ اینجا ھم ,توی دستشویی کسی نیست 
توی آینھ ی دستشویی خودم رو نگاه می کنم و فکر . گوش آدم رو نوازش میده 

آذر توی آینھ بھ . می کنم ما اقلیت ھای جنسی واقعاً داریم مورد ظلم واقع میشیم 
توی . » کی توی این مملکت مورد ظلم واقع نمی شھ ؟ » : من می خنده و میگھ 

بر می گردم . آینھ می بینم کھ در دستشویی باز شد و تھمینھ اومد توی دستشویی 
و با تعجب نگاھش می کنم .

» اما تھمینھ مھلت نمی ده جملھ امو تموم کنم و خودشو … » وسائلمون , تھمینھ 
من ھول شدم و با ترس . می ندازه توی بغل من و با تمام وجود من رو می بوسھ 

, تھمینھ ھنوز توی بغل منھ . سقف دنبال دوربین مدار بستھ می گردم و لرز توی 
بیا برقصیم» : دستھاش رو دور کمرم می ندازه و می گھ  ! «

ھر دو اصرار داریم کھ اونیکی اول کادوش . چای و کیک ھا رو برامون آوردن 
, د کاغ, بیا سنگ » : من می گم . کم کم داره بحث باال می گیره , رو باز کنھ 
و خودش می برهتھمینھ قبول می کنھ» قیچی کنیم  .

با . کادوم توی یھ جعبھ ی خاکستری رنگھ کھ دورش یھ روبان سفید پیچیده شده 
تا درش رو بر می دارم بوی عطر تھمینھ میزنھ باال و من . عجلھ بازش می کنم 
ھا یھ زیر ھمھ ی شکالت.توی کادو پر شکالت و پاستیلھ .مست این بو می شم 

جعبھ ی مقواییھ !



43

در جعبھ ی مقوایی . تعجب می کنم چون قرار نبود کادوی دیگری ھم داشتھ باشم 
تھمینھ خیلی خوب می دونھ کھ . توش یھ تفنگ ترّقھ ای ھست . رو باز می کنم 

ھمیشھ بھم میگھ کھ . من چقدر تفنگ رو دوست دارم و عاشق تفنگ بازی ھستم 
من بازی Counter-Strike رو بیشتر از اون دوست دارم .

تھمینھ ھم ھمش میگھ تورو خدا اینجا درش .کلی برای تفنگ ذوق و شوق می کنم 
می گردونم سر جاش و بھ تھمینھ می گم کھ نوبت اونھ تفنگ رو بر! نیار 

زیر جعبھ ی . اما میگھ کھ توی کادوم رو درست نگشتم . کھ کادوش رو باز کنھ 
توی پاکت یھ نامست. کت ھست مقوایی یک پا .

» آذر عزیزم

برای ھمینم فقط حرف دلم رو برات, می دونی کھ بلد نیستم زیاد شاعرانھ بنویسم 

االن کھ دارم نامھ رو برات می نویسم ھمش دارم تورو تصور می کنم. می نویسم

ببخشید کھ برات گل . می خواد کھ االن محکم بغلت کنم و مثل ھمیشھ دلم
.نگرفتم

بھ ھر حال عزیزم می . فکر کردم کھ ممکنھ توی خونھ برات مشکل پیش بیاد 
دونم

کھ من خودم برات بھترین وخوشبو ترین گل دنیا ھستم !

و دونھ دونھ این تفنگ رو کھ برات گرفتم برای اینھ کھ باھاش ھمھ ی رقبای من
بکشی ,

البتھ می دونم کھ تو از! حتی آنجلینا جولی رو  Sniper B-4-6 . خوشت میاد 
ولی

بھ ھر حال می دونم با کادوم خیلی ! نمی تونستم اونو برات کادو کنم ,شرمندتم 
بھت
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.حال دادم

ھر وقت اومدم خونتون می دی من بخورم, این شکالت ھا رو ھم نگھ می داری 
!

دلم می خواد ھمیشھ مثل , دلم می دونی کھ بھترین اتفاق زندگی من ھستی عزیز 
االن کھ

دلم می خواد ھمیشھ پیشت باشم و . ھمسر دوّمت رو برات گرفتم خوشحال ببینمت 
ھمیشھ

دلم می خواد ھمیشھ بھ عشقمون افتخار کنیم.پیشم باشی  . «

میشھ باز کردن کادوش رو تھمینھ ھ, قیچی رو نبردم, کاغذ , خوشحالم کھ سنگ 
باالخره درش رو . می گھ می خوام نھایت لذت رو از کادوم ببرم , طول می ده 
از دیدن گل ھا ی خشک خیلی ذوق می کنھ و وقتی جعبھ ی , باز می کنھ 

توی نمی خوای » : شکالت رو می بینھ یھ نگاه مشکوک بھ من می کنھ و میگھ 
من الغر بشم ؟ » .

توی اینم پر » : در میاره و با تعجب نگاھش می کنھ و میگھ جعبھ ی آھنگ رو
بازش می کنھ و اون زن و مرد شروع بھ رقصیدن می کنند» شکالتھ ؟  .

دو دقیقھ ھست کھ تھمینھ ھمینطور داره نگاه اون زن و مرد می کنھ تا اینکھ 
چشمای تھمینھ از ذوق برق میزه و نمی دونھ چی. باالخره کوکش تموم میشھ 

بگھ .

یھ تیکھ مقوای کوچک . نگاه من می کنھ و جعبھ رو بلند می کنھ کھ نگاھش کنھ 
تھمینھ مقوا رو بر میداره و روش رو می . زیر جایی کھ قبال جعبھ بود ھست 

خونھ
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» منی کھ ھمیشھ بھ سوی تو در , برای شب ھایی کھ فکر می کنی پیشت نیستم 
پروازم «

فالش ھفتم(فلش ھایی از زندگی یک لزبین  )

ورزشکار و , دانشجو . آدم خاصی نیستم . اسمم آذره ولی آذر بھ دنیا نیومدم 
اسمش تھمینھ ھست. دوست دخترم رو ھم خیلی دوست دارم. لزبینم  .

مثل ھر روز وقتی چشممو باز کردم نمی , امروز مثل ھر روز از خواب پا شدم 
انگار ھمیشھ چند لحظھ . است کجا ھستم و امروز چند شنبھ , دونستم کی ھستم 

ای طول میکشھ تا کامپیوتر مغزم آماده ی بھره برداری بشھ .

کالسھای صبحم تشکیل نمیشن ولی بعد از ظھر , امروز آخرین پنج شنبھ ی سالھ 
نمی دونم چرا بعضی از استاد ھا . باید سر کالس برم و اتفاقا امتحان ھم دارم 

سخت ترین چیز ھا رو حرانی ترین زمان ھافکر می کنند اگر از بچھ ھا در ب
!بخوان بھترین استاد دنیا ھستند

. مادرم بھم یھ لیست بلند باال از لوازم ھفت سین و آجیل و شیرینی داده کھ بگیرم 
باید ھمھ ی این کار ھا رو تا قبل از ظھر انجام بدم .

خدایا کمکم کن ……….

ثانیھ یک بار یھ تنھ می 10میدون تجریش پر از آدمھ و بھ طور متوسط ھر
یھ مشت آدم دارن این ور و اون ور می دون , چھ روز کسالت باریھ . خورم 

نزدیک سال جدید . بدون اینکھ بدونن واقعاً برای چی آنقدر بھ سال نو بھا می دن 
, شھریھ ی ھمھ ی کالسھا گرون میشھ . کھ میشھ ھمھ چیز بھ ھم میریزه 

نرخ » آژانس ھا از مسافراشون , و زیاد می کنند آرایشگاه ھا نرخ ھاشون ر
می گیرن و احمقانھ تر از ھمھ ھم اینھ کھ تاکسی ھا ھم بدون اینکھ بھ » نوروزی 

قول خودشون بنزین گرون شده باشھ کرایھ ھاشونو زیاد می کنند .
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برای اینکھ توی پیاده رو , توی خیابون پر از آدمھ , ابنجا انگار ھمھ عجلھ دارند 
توی ھر مغازه ای رو کھ نگاه می کنی بیشتر از . پر از بساط دستفروش ھاست 

ده نفر بھ زور خودشون رو جا کردند و جالب اینجاست کھ ھر جا شلوغ تر باشھ 
انگار , ھمھ ی آدم ھا امروز عصبیھ قیافھ ی . مردم بیشتر اونجا توقف می کنند 

یھ گونی شن روی انگار توی اسفند ماه, ھر چی می دون بھ خط پایان نمی رسن 
نتونن تا آخر سال اون گونی شن رو بھ مقصد دوش ھر کی میزارن و اگھ

برسونن باختند .

, بدون اینکھ دلیلش رو بدونن , مردم ھمھ دارن بھ شدت کالری می سوزونن 
سر قیمت پرتقال با مغازه دار دعوا , لباس نو می خرن , تکونی می کنند خونھ 

بھ خاطر اینکھ مجبورن بھ جای یک گل سیر نیم کیلو سیر بخرن , می کنند 
از اینکھ توی سمنوی سر سفره ی عیدشون گردو نباشھ غصھ دار , ناراحت میشن 

چون قبل , می کنند فقط ھمھ ی این کار ھا رو , اما دلیلش رو نمی دونن , میشن 
قبل ار اونھا ھم قبلی ھا, از اونا پدر و مادرشون ھم ھمین کار رو می کردند  !

سنجد و سیر , توی شیرینی فروش اینقدر شلوغ بود کھ نتونستم پام رو بگذارم 
سمنو رو گذاشتم برای آخر و االن توی صف صندوق برای آجیل ھستم, گرفتم  .

صف جلوی من ھستند و سنگینی نگاھشون رو ھر دو تا خانوم میان سال توی 
برای ھمین سعی می کنم , از نگاھشون دیگھ خستھ شدم . لحظھ حس می کنم 

ھمون موقع یھ , بھ دم در نگاه می کنم . حواس خودم رو بھ چیز دیگھ پرت کنم 
با عشوه ی خاصی عینک رو از , خانم بسیار خوش تیپ و خوشگل وارد میشھ 

اره و سرش رو تکون میده تا موھای توی صورتش کنار بره روی چشمش بر مید
توی دلم و فقط توی دلم میگم.  : wow! , , و دوباره رو بروم رو نگاه می کنم 

چشمم بھ نگاه پر از تعجب اون دو تا خانم میافتھ و تازه می فھمم کھ دھنم کمی 
باز مونده و چشمام ھم کمی گرد شده !
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ن پوز خند میزنند و برای اولین بار پشتشون رو بھ من اون دو تا خانم ھر دو بھ م
شاید بھ ھمجنسگرا . انگار از وجود چیزی در من مطمئن شده باشند . می کنند 

مطمئن شدند, بودنم شک کرده بودند و با اون کار من  .

پوستش سفیده و مثل ھمھ ی خانم ھای , یکیشون کمی چاقھ , نگاھشون می کنم 
ھمون موقع . اما اونیکی شلوار جین پوشیده و کفش کتونی , میان سال می مونھ 

برای اولین . انگار سنگینی نگاه من رو حس کرده , بر می گرده و نگاھم می کنھ 
موھای کوتاه جو گندمی کھ مدلش بھ شدت شبیھ , بار بھ صورتش نگاه می کنم 

مدل موھای منھ !

و بھم میگھ کھ اون دو نفر کھ یھ جرقھ ی خیلی ھیجان انگیز توی مغزم زده میشھ 
اینبار چشمم بیشتر . فقط سنشون باال رفتھ , جلوی من ھستند ھم ھمجنسگرا ھستند 

از دفعھ ای کھ اون خانم خوشگل رو دیدم گرد شده .

چرا تاحاال بھش فکر نکرده بودم ؟ چرا فکر نکرده بودم کھ ھمجنسگراھا ھم پیر 
آدم مسن ھم می تونن توانایی عشق چرا فکر نکرده بودم کھ دو تا , میشن 

ورزیدن بھ ھمجنس رو در خود حفظ کرده باشند .

از در آجیل فروشی . اون دو نفر پولشون رو حساب می کنند و من ھم ھمینطور 
نمی , نمی دونم برای چی , بیرون میام و ناخود آگاه دنبال اون دو نفر می گردم 

؟» آخ جون پیداتون کردم » بگم , دونم اگر پیداشون کنم باید بھشون چی بگم  !

دلم می خواد بھشون بگم کھ چقدر دلم می خواد یھ , اما دلم می خواد پیداشون کنم 
از پس ھمھ ی , روزی رو ببینم کھ این ھمھ سال با یھ نفر زندگی کرده باشم 

روزی کھ ھیچوقت نترسم کھ کسی من یا دوست , مشکالت زندگیم بر اومده باشم 
ھیچوقت از اینکھ مادر یا پدرم بفھمند کھ من , ھ زور شوھر بده دخترم رو ب

ھمجنسگرا ھستم واھمھ نداشتھ باشم .
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بھ ھر حال دلیلی ھم , خیلی این ور و اونورم رو نگاه کردم اما پیداشون نکردم 
ببین ما می دونیم » می خواستن چی بھم بگن ؟ , نداشت کھ اونھا منتظر من بشن 

دلمون برات میسوزه کھ کلی روز , اتفاقا ما ھم ھمینطوریم ,تو ھمجنسگرا ھستی 
سال خوبی داشتھ باشی, برات آرزوی صبر می کنیم , سخت پیش رو داری  !»

مادرم اصرار می کنھ کھ یھ چیزی , ھست و من باالخره رسیدم خونھ 11ساعت 
, نشگاه بخورم اما من خیلی دیرمھ و بال فاصلھ از در خونھ میام بیرون کھ برم دا

وسط راه تازه یادم میاد کھ از صبح تاحاال فقط یھ لیوان آب و چند تا آجیل خوردم
!

و بیشتر از دو ساعت توی دقیقھ قبل از شروع کالس رسیدم دانشگاه5درست 
آخھ چرا ھمھ خرید ھاشون , راھی کھ ھمیشھ نیم ساعتھ میرم و میام , راه بودم 

روع سال چھ چیز خاصی داره کھ ھمھ اون رو مگھ ش, رو باید این روزھا بکنند 
جشن می گیرن ؟

یک ربعھ کھ , ھمچنین , االن یک ربعھ کھ منتظر استاد ھستیم ولی ھنوز نیومده 
دارم بھ حرفھای دوستم در مورد دوست پسرش و اینکھ دیروز با ھم دعواشون 

.شده گوش میدم

اورکات و این بھ مذاق دعواشون سر این بوده کھ خانم عکسشون رو گذاشتند توی 
این در حالی ھست کھ خود آقا عکسشون االن مدتھاست کھ توی , آقا خوش نیومده 

پروفایلشونھ !

من با , یاد موقعی افتادم کھ تھمینھ می خواست عکسش رو توی پروفایلش بگذاره 
, اگھ داشتم ھم نمی تونستم اعتراض کنم , این مسئلھ بھ ھیچ عنوان مشکلی نداشتم 

اما وقتی بھ دوستم گفتم کھ دوست پسرش , عکس خودم ھم توی پروفایلم بود چون
حق اعتراض نداره چون خودش عکسش توی پروفایلشھ با نگاه عاقل اندر سفیھی

آخھ اون پسره» : بھم گفت  ! «
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درستھ کھ از حرف دوستم حرصم گرفت اما فکر کردم واقعا جالبھ کھ ما 
ایی نداریم اما حقوق ھمدیگھ رو خیلی بیشتر از ھمجنسگراھا با اینکھ ھیچ ادع

و فکر می کنم خیلی خوبھ اگر ما , زوج ھای دگر جنسگرا رعایت می کنیم 
تعجبی . ھمجنسگراھا برای زوج ھای دگر جنس گرا یھ جلسھ ی توجیھی بگذاریم 

چون اینکھ , نداره کھ ھمجنسگرایان جزو سردمداران جنبش ھای زنان ھستند
نوان یک شھروند کمتر از مردھاست بھ نظر اونھا خیلی احمقانھ حقوقشون بھ ع

تر جلوه می کنھ !

اما دختر , نیم ساعتھ کھ استاد نیومده و پسر ھا دارن کم کم دم از رفتن می زنند 
نمی دونم از اینکھ استاد ما رو تا اینجا کشونده . ھا طبق معمول ساکت ھستند 

ت یا دیگھ از حرف ھا و دلیل ھای آخرش ھم خودش نیومده انقدر حرصم گرف
من رفتم» دوستم خستھ شدم کھ پا شدم و بھ ھمھ اعالم کردم کھ  ! «

استادتون توی ترافیک » ھنوز بھ دم در نرسیدم کھ یھ آقایی میاد دم در و میگھ 
تا نیم ساعت دیگھ میان, گفتند جایی نرید , موندند  ! «

یم ساعت رو بھ حیاط بریم و از آب و با ھمکالسی ھام تصمیم میگیریم کھ این ن
ھوای بھاری استفاده کنیم .

آدمھایی کھ مطمئنا فقط بھ , حیاط دانشگاه ھم مثل ھمھ جای شھر مملو از آدمھ 
توی مدت کمی کھ داریم طول حیاط . خاطر چشم چرونی آخر سال اینجا ھستند 

ه می کنم و رو طی می کنیم طبق عادت ھمیشگی دارم جمع ھای دختر ھا رو نگا
» یکیشون توی گوش من آروم میگھ ! بقیھ ی دوستھام ھم جمع ھای پسر ھا رو 

من کھ تا اون لحظھ چشمم حتی بھ یک دونھ دختر . » چقدر امروز ھمھ خوبن 
من کھ یھ دونھ خوب ھم نمی ! وا » خوب ھم نیفتاده بدون اینکھ نگاھش کنم میگم 

آخھ اونجایی کھ تو داری نگاه می کنی »دوستم نگاھم می کنھ و میگھ «! بینم 
فقط داف نشستھ احمق ! » .
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مثل ھمھ ی دختر ھایی کھ توی حیاط ھستند رو بھ پسر ھا میشینیم و من بھ نشانھ 
ی اعتراض پشتم رو بھ ھمشون می کنم و بر طبق عادت ھای فمینیستیم شروع 

کشیدید کھ عین حرم سرا ھا اینجا صف» می کنم بھ غر زدن سر دوستھام کھ 
دوستھام انقدر سرشون گرمھ چی بشھ ؟ بھتون افتخار بدن بیان انتخابتون کنند ؟

کھ ھیچکدوم بھ حرفھای من توجھی ندارند .

ھمینطور کھ دارم غر میزنم بھ یک نقطھ ی کور نگاه می کنم و توی نقطھ ی 
ک می کور و تقریبا گوشھ ی حیاط پسری رو می بینم کھ داره تنھایی چایی و کی

از غر زدن دست می ! خوره و از پشت درختھا بھ قسمت پسر ھا نگاه می کنھ 
کشم و نگاھش می کنم .

ناخن ھاش ھم تقریبا بلنده و ابروھاش , موھاش تقریبا بلنده , یھ کیف کج انداختھ 
.ھم تمیز کرده

بھم میگھ کھ اون پسر گی ھست, شم ھمجنسگرا شناسی من  .

میگی چیکار کنیم ؟ بریم بھشون » ه بھ زبون میاد و میگھ یکی از دوستھام باالخر
اما مثال اگھ تو خودت از یھ , بدیم ؟ می دونم کھ تو از پسر ھا بدت میاد پیشنھاد

خوشت بیاد میری بھش پیشنھاد بدی ؟پسری «

اما تا حاال , خیلی ھم دوستشون دارم , من از پسر ھا بدم نمی آد » جواب می دم 
, اگھ یھ روزی یکی بود کھ من ازش خوشم بیاد , پسری نبوده کھ ازش خوشم بیاد 

مطمئن باش کھ میرم بھش پیشنھاد می دم .»

بیرون گود نشستی میگی لنگش کن ؟» : یکی دیگھ از دوستھام میگھ  «

: نت در من شروع بھ وول وول می کنھ و بھ سرعت جواب می دم یھ حس شیط
می خواین بھتون ثابت کنم کھ می تونم این کار رو بکنم ؟ می خواین ھمین االن » 

برم بھ یکی از این پسر ھا شماره بدم ؟ «
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چون می دونند کھ این , دوستھام معموال از اینکھ من تصمیمی بگیرم می ترسند 
اما دیگھ دیر شده و من . » ! نھ » ھمشون بھ سرعت گفتند . م کار رو انجام می د
از اونھا دور شدم .

کجا میری ؟ پسرھا کھ این طرفن ؟» یکیشون با صدای بلند تری داد میزنھ  «

اون از دور من رو میبینھ و با تعجب نگاھم , بھ سرعت بھ سمت پسر گی میرم 
میده و من متوجھ میشم کھ حس می کنم آب دھنش رو بھ سختی قورت, می کنھ 

برای ھمین سعی کی کنم کھ لبخند بزنم. خیلی جدی شده ام  .

» شرط بستم کھ میام از تو , ببین من با دوستھام یھ شرط بندی کردم , سالم 
میشھ شمارتو بھ من بدی ؟ االن کھ رفتم پیش دوستھام بھت زنگ , شماره میگیرم 

زاحمت نشممیزنم و قول می دم کھ دیگھ ھیچوقت م ! «

کیکی کھ توی دھنش ھست , پسره کھ ھنوز داره با تعجب من رو نگاه می کنھ 
رو بھ سختی قورت میده و باز ھم با تعجب نگاھم می کنھ و باالخره میگھ :

» ممممممگھ تو لزبین نیستی ؟ !»

بھ یاد ندارم کھ توی دانشگاه بھ , این بار من دارم با تعجب بسیار نگاھش می کنم 
این بار من آب دھنم رو بھ زور قورت می دم و ! کسی گفتھ باشم کھ لزبین ھستم 

اما تو از کجا می دونی ؟, ھھھھستم » : میگم  «

چی فکر کردی ؟ » : لبخند میزنھ و میگھ , پسر کھ انگار دیگھ از من نمی ترسھ 
ھمیشھ ! خب تو چطوری فھمیدی من گی ھستم ؟ منم ھمونطوری فھمیدم دیگھ 

خیلی , ھمون روز اول کھ دیدمت فھمیدم کھ لزبین ھستی , ی حیاط میبینمت تو
می خواستم بیام بھت آشنایی بدم اما انقدر ھمیشھ جدی ھستی کھ ترسیدم این کارو 

چیھ ؟حاال بگو ببینم کھ جریان شرط بندی, بکنم  «
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ل تھ اما تھ چھره اش مث, براش داستان رو تعریف می کنم و کلی خندش می گیره 
بدون . ھست چھره ی ھمیشھ ھمجنسگراھا، بعد از خنده یھ چیزی بھ جز خنده

اینکھ دلیلش رو بپرسم می دونم کھ حتما توی حیاط یکی ھست کھ اون دوستش 
داره و حتما اون پسره داره االن بھ دوستھای من نگاه می کنھ و ھیچوقت نمی 

از اون دختر ھا دوستش دونھ کھ یکی گوشھ ی حیاط ھست کھ شاید خیلی بیشتر
داشتھ باشھ !

بھم میگھ کھ ھر وقت خواستم می تونم بھش زنگ , شماره ھامون رو بھ ھم میدیم 
ازش خداحافظی . بزنم و قرار میشھ کھ وقتی رسیدم بھ دوستھام بھش زنگ بزنم 

» تو چی ؟ , آذر » بلند میگم . » اسمت چیھ ؟ ! راستی » :بلند میگھ , می کنم 
بھمن» می کنھ و میگھ تعجب  ! «

خندم میگیره از اینکھ انقدر از دیدن یھ ھمجنسگرا توی دانشگاه خوشحال شدم کھ 
برام » یھ ھم احساس » احتماال ھمین کھ صداش کنم , یادم رفتھ اسمش رو بپرسم 

کافی بوده !

با خوشحالی زیاد بھ دوستھام میرسم کھ با کنجکاوی ھمراه با تعجب و توام با 
گوشی رو برداشتھ , میشینم و شماره ی بھمن رو میگیرم . انی نگاھم می کنندنگر

دوستھام ھمشون بر می گردند بھ سمت , و از شدت خنده نمی تونھ حرف بزنھ 
ازش تشکر می کنم و گوشی رو . بھمن و این صحنھ ی تاریخی رو نگاه می کنند 

و من برای اینکھ از دوستھام ھیچ کدوم توان صحبت کردن ندارند. قطع می کنم 
بریم سر کالس ؟» : سنگینی جو کم کنم بلند میشم و میگم  «

انگار با نظر , فقط حرف میزنھ , نھ درس میده و نھ امتحان میگیره , استاد میاد 
امروز گفتم بیاین کھ بھتون بگم کھ بھ نظر من » میگھ . من در مورد عید موافقھ 

دو از باباھاتون پول می گیرید میرید لباس بدو ب! عید خیلی فلسفھ ی مزخرفیھ 
دعا می کنید , نصفھ شب سر سفره میشینید , خودتونو خوشگل می کنید , میگیرید 

فردا ھم کھ پا , بعد میرید می خوابید , بھ ھم تبریک میگید , سال تحویل میشھ , 
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ی کھ یھ کار جدیدی توحاال کھ چی ؟! میشید با دیروزتون ھیچ فرقی نمی کنھ 
زندگیتون کرده باشید ؟ کھ نو شده باشید ؟ اگھ می خواین یھ کار جدیدی بکنید 

یھ , آدم بشید برای خودتون , خورده سعی کنید بیشتر درس بخونید بھتره یک
کاری بکنید کھ اون بابایی کھ ھر روز ازش کلی پول می گیرید بھتون افتخار کنھ 

ا کی می خواین بخورید و بخوابید و ت, دیگھ سنی از پر و مادر ھاتون گذشتھ , 
فندک زیپو می , بعد ھم سر اون بیچاره ھا غر بزنید کھ بابا پول سیگار ندارم 

کھ چی بشھ ؟ تا حاال فکرشو ! کرم پودر می خوام , ماتیک می خوام , خوام 
کردید ؟ انقدر وقت خودتون رو بھ بطالت نگذرونید ! «

, استاد آخھ عید باستانیھ » : بھ استاد میگھ یکی از دختر ھا با حالت جیغ مانندی
یھ روز کھ خودمون , فقط یھ دلخوشیھ , من فکر می کنم » !یھ سنتھ , یھ رسمھ 

حاال ! » متفاوت » برای اینکھ زیادی روزھامون عادی نشھ اسمش رو گذاشتیم 
معلوم نیست این متفاوت بھ چھ قیمتیھ !

بھ امید ھایی کھ آدم ھا , فکر می کنم توی راه برگشت دارم بھ حرفھای استاد 
بھ اینکھ ھر شب بھ امید روز بھتر بھ , خودشون برای خودشون درست می کنند 

چون , چون شروع یک ھفتھ ی جدیده , شنبھ ھا رو دوست دارند , خواب میرن 
چون , بھار رو دوست دارند , امیدوارند کھ امروزشون بھتر از دیروز باشھ 

روز ھای ابری ھمھ , چون پر از بوی امیده , تی رو میده بھشون نوید خوشبخ
بچھ ھا اول مھر رو بھ امید یک سال , چون طبیعت غمگینھ , دلشون میگیره 

اما این , خوشحالن کھ دوستھاشون رو می بینند , تحصیلی خوب شروع می کنند 
می , این ترم دیگھ درس می خونم » اول ھر ترم میگیم , خوشی مال یک روزه 

اما آخر ترم ھیچ اتفاق خاصی نمی افتھ» شاگرد اول میشم , ترکونم  !

و من ھمجنسگرا ھر سال سر سفره ی ھفت سین آرزو می کنم کھ ایشاال یھ سالی 
لحظھ , دست ھمدیگھ رو بگیریم , برسھ کھ من و عشقم پیش ھم کنار سفره بشینیم 

ریم و باور کنیم کھ دست ھم رو بگی, ی تحویل سال توی چشمھای ھم نگاه کنیم 
خوشبخت ترین آفریده ھای خداوند ھستیم .
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اولین اتفاق سال بوسیدن بھترین اتفاق زندگیم باشھ, و وقتی سال تحویل شد  .

اما واقعاً ھر سال چقدر برای رسیدن بھ این آرزوی بزرگ تالش می کنم ؟ چقدر 
ھ عشق من ھم ھر سال پیشرفت می کنم ؟ چند نفر رو در سال متقاعد می کنم ک

محکوم , در سال چند بار بھ خاطر عشقم تھدید میشم . مثل عشق ھمھ حقیقت داره 
در سال , » ایشاال عروسیت » در سال چند نفر بھم میگن محدود میشم ؟, میشم 

. ھمین , چند بار می خوام جلوی ھمھ داد بزنم کھ من فقط یک ھمجنسگرا ھستم 
, فقط عشقھ کھ زنده نگھش داشتھ , قشھ ھمجنسگرایی کھ فقط عشقھ کھ سرمش

عشقھ کھ وادارش می کنھ با ھمھ ی بدی ھا و پوچی ھای دنیا امسال ھم مثل ھر 
سال سر سفره ی ھفت سین بشینھ و فکر کنھ کھ فردا حتما می تونھ بھتر از 

دیروز باشھ !

فالش ھشتم( فلش ھایی از زندگی یک لزبین  )

ورزشکار و , دانشجو . آدم خاصی نیستم . مدم اسمم آذره ولی آذر بھ دنیا نیو
اسمش تھمینھ ھست. دوست دخترم رو ھم خیلی دوست دارم. لزبینم  .

پشت , کالس خالیھ, زود رسیدم دانشگاه نیم ساعت,طبقھ ی سوم دانشگاھم
بارون چند ساعتی ھست کھ .پنجره ایستادم و دارم توی حیاط رو نگاه می کنم 

مثل دل من کھ بدجوری گرفتھ. ھنوز ابری و گرفتست قطع شده اما ھوا .

بعد , اول بھش فکر می کنی , ھمیشھ وقتی دلت می خواد یھ اتفاقی برات بیافتھ 
بعد برای رسیدن بھش تالش می کنی و اگر با ھمھ ی این , تصورش می کنی 

بعد براش غصھ » ! حتما قسمت نبوده » با خودت میگی , کارا اون اتفاق نیافتاد 
م مثل خیلی اتفاق ھایی کھ میخوری اما یھ مدت بعد حس می کنی کھ اون مسئلھ ھ

دلت می خواستھ از لیست آرزوھات خارج بشھ و وارد دنیای واقعی بشھ ولی 
اما حتما در . داره کم کم شامل مرور زمان میشھ , ھیچوقت این اتفاق نیافتاده 

چقدر » آینده روزھایی ھست کھ یاد آرزوی قدیمیت میافتی و با خودت می گی
می پیوستخوب میشد اگر بھ حقیقت  ! » .
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دختر و پسر . پر از دختر و پسره , حیاط دانشگاه مثل ھمھ ی ظھر ھا پر از آدمھ 
بھ خودم . ھیچوقت واقعاً نتونستم خودم رو توی یکی از این دو تا گروه جا بدم , 

, تو دختری » آذر عاقل میگھ . بفھمونم کھ باال خره من شامل کدوم گروه میشم 
چون نمی تونھ , اما این جواب من رو راضی نمی کنھ .» یھ دختر ھمجنسگرا 

, من پسر نیستم . جواب تمام سوال ھای من رو در مورد وجود خودم پاسخ بده 
چون افکارم مثل دخترھا , فیزیک بدنم این رو بھ من میگھ و دختر ھم نیستم 

پس ھمجنسگرا ھستم. چن رفتارم مثل اونا نیست , نیست  !

پر از آدمھ ھیچکس نمی گھ اینجا پر از دختر و پسر و پس چرا وقتی یھ جا 
ھمجنسگراست ؟

اون رو . انسان رو ھم خیلی دوست داره , بھ فکر بنده ھاشھ , خدا خیلی مھربونھ 
تازه ھمھ ی فرشتھ ھا رو مجبور کرده جلومون سجده , اشرف مخلوقاتشم کرده 

گفتھ بیا یھ حالی بھ این ,اما یھ موقعی احتماال خیلی احساس باحالی کرده . کنند 
, بعد سعی کنن پیداش کنن , یھ سوژه بدم دستشون کھ اول مخفیش کنن , بشر بدم 

بعد اگھ دلم خواست ,بعد براش کنفرانس بگذارن , بعد براش بجنگن و کشتھ بشن
اینطوری شد کھ خدا دنبال سوژه . یھ کاری می کنم کھ ھمھ قبولش داشتھ باشن 

سری از ھمین اشرف ھا رو یھ مدل دیگھ بیافرینھ و گشت و تصمیم گرفت یھ
من نمی دونم آخھ چش میشد ما رو ھم مثل بقیھ ! اسمش رو ھم گذاشت ھمجنسگرا 

حتما این کارش یھ , بس کن » آذر محافظھ کار میگھ درستمون می کرد ؟
تو فعال بسوز و بساز, حکمتی داشتھ  «.

توی , ترھا احساس راحتی نمی کنم من ھیچوقت توی جمع دخ» آوا ھمیشھ میگھ 
اما اگھ ھزار سال توی یھ جمع پر گی و لزبین باشم . جمع پسر ھا ھم ھمینطور 

ھمیشھ شاد ھستم و احساس می کنم کھ توی بھشتم «

توی جمع ھای خانواده وقتی , انگار ما ھیچوقت نمی دونیم بھ کجا تعلق داریم 
یا , ردند و فقط تو موندی کھ مجردی پسر خالھ ھا ازدواج ک, ھمھ ی دختر خالھ 
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ھیچ کس نیست کھ با تو حرفی برای گفتن , مجبوری وانمود کنی کھ مجردی 
ایشاال تو ھم بھ یھ نون و نوایی برسی» نھایتش اینھ کھ بھت میگن , داشتھ باشھ 

«

ھمشون , توی جمع دختر ھا کھ ھمیشھ بد ترین اتفاق ھای زندگیت اونجا میافتھ 
تو اونجا عمال یھ عنصر بھ درد نخور اضافھ , وست پسر ھاشون میگن دارن از د

پس ھیچی , ای کھ انقدر عقب افتادست کھ حاضر نیست با ھیچ پسری دوست بشھ 
حالیش نمیشھ .

یا باھات رو در وایسی دارن کھ در , توی جمع پسر ھا ھم دو حالت وجود داره 
یھ وقت جلوی تو از این صورت ھمشون سعی می کنن خیلی مودب باشن و 

و اگھ باھات راحت باشن ھم ھمش میخوان تو . افتخارات و دختر بازیاشون نگن 
اگھ این کارھای ,آمار دختر رو براشون در بیاری , براشون از دختر ھا بگی 

بھ نظر دوست دخترم این عطر رو » سخت رو ھم نخوان مدام ازت می پرسن 
اصال دختر ھا چھ جور پسری , ش میاد ؟کدوم ماتیک بیشتر بھ, دوست داره ؟ 
خودت بھ یکی احتیاج داری کھ ھمھ ی این , و تو حس می کنی » رو می پسندند 

سوال ھا رو ازش بپرسی !

نازنین یھ بار کھ پشت چراغ قرمز بوده متوجھ میشھ کھ یھ دختر توی ماشین بغلی 
اون لبخند نازنین اولش کمی خجالت می کشھ ولی , داره بھش لبخند میزنھ 

باالخره از دختره دلیل لبخندشو می پرسھ و دختر ھم میگھ . ھمچنان ادامھ داشتھ 
, رنگ پوستت , مدل موھات , ماشینت , آخھ تو خیلی شبیھ دوست پسرمی » 

بعد یھ خورده بھ غلطت لبخندش اضافھ می » حتی ساعتت ھم عین ساعت اونھ 
و با تمام وجود می خنده» فقط فرقتون اینھ کھ تو دختری » کنھ و میگھ  !

ای کاش یاد می . ای کاش مردم یاد می گرفتند کھ ما رو با پسر ھا مقایسھ نکنند 
مقایسھ ای کھ ھر لحظھ داره , گرفتند کھ ما دلمون نمی خواد با کسی مقایسھ بشیم 

ھمیشھ ھمھ از مامان . توی ذھن تمام آدمھایی کھ از کنار ما می گذرند انجام میشھ 
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برای » بچتون دختره یا پسره؟ , ببخشید » بای بچھ ھای کوچیک می پرسند و با
, ھمین ھم مامان و باباھا سعی می کنند تن دختر ھاشون لباس صورتی بکنند 

بھ موھاشون سنجاق بزنند و با این کار ھا دیگھ این , گوششون رو سوراخ کنند 
مشکل حل میشھ .

وقتی , بچھ تر کھ بودم . ان ما ھست ولی این سوال ھمچنان گریبانگیر اطرافی
اما وقتی مانتو و , روسری نمی پوشیدم دیگھ بھ این سوال عادت کرده بودم 

اول فکر می کردم چون ھنوز ابرو . روسری پوش ھم شدم این سوال ادامھ داشت 
اما وقتی ابرو رو . دارم ھر کی مانتو و روسری رو نبینھ فکر می کنھ من پسرم 

موقع برف بازی منم مثل ھمھ ی دختر . زم این مشکل وجود داشت ھم برداشتم با
. ھا و پسر ھا با کاپشن و شلوار و کاله بودم اما ھمھ فکر می کردند من پسرم 

ھمشون , وقتی منم مثل دختر ھمسایھ با شلوار کوتاه و کاله پول بھ آشغالی می دم 
آقا مرسی» بھ من میگم  ! «

روی خاک کجای دنیا نوشتھ کھ , کدوم مملکت توی قانون , اصال نمی فھمم 
, کت لباس مردونست , گوشواره مال دخترھاست , موھای کوتاه مال پسر ھاست 

دامن لباس زنونست .

زنونھ, مردونھ , زنونھ , مردونھ  …..

پس من چی ؟

. من کھ نمی دونم باید دقیقا ویترین کدوم مغازه رو دنبال لباس مورد عالقم بگردم 
اساژھا توی طبقھ ی زنونھ از این ھمھ رنگ ھا و مدل ھای عجیب و توی پ

وقتی کھ فروشنده می فھمھ لباس , غریب سرگیجھ بگیرم یا توی طبقھ ی مردونھ 
شاھد نگاه ھای پر معنی اون باشم, رو برای خودم می خوام  .

اگھ تو »بار شده کھ از آدم ھای اطرافم شنیدم کھ بھم گفتند تاحاال بیشتر از پنجاه
من یھ حس عجیب و غریبی » یا اینکھ » ! من باھات دوست می شدم , پسر بودی
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ولی خوش اومدنم عین موقع ھایی , می دونی ازت خوشم میاد , نسبت بھ تو دارم 
ھست کھ از یھ پسر خوشم میاد ! » .

دفعھ ی آخر کھ رفتم آرایشگاه کھ موھامو کوتاه کنم مثل ھمیشھ ھمھ داشتند بھ من 
یکیشون کھ انگار دیگھ نمی تونست , گاه می کردند و با ھم پچ پچ می کردند ن

االن کھ رفتی تو خیابون زیاد بھ این و اون » جلوی خودشو بگیره بھم گفت 
شماره ندی ھا ! «

اما , » تو آخرش با این موھای کوتاھت خودت رو تابلو می کنی » تھمینھ میگھ 
برای جلب توجھ موھام رو کوتاه نمی کنمشاید ھیچکس ندونھ کھ من ھیچ وقت  .

آخھ جلب توجھ کی ؟ دخترا ؟

مطمئنا فقط بھ خاطر فقدان پسر بھ , دختری کھ با موھای کوتاه من دل بھ من ببنده 
و بھ محض اینکھ سر و کلھ ی یھ پسر توی زندگیش پیدا . سمت من جذب شده 

بشھ من باز ھم تبدیل بھ یھ عنصر اضافھ میشم .

یکی از ھزاران آدمی کھ ھمیشھ با , س باز میشھ و یکی از بچھ ھا میاد تو در کال
سعی می کنھ , ھمیشھ با خجالت بھ من سالم می کنھ , کنجکاوی نگاه من می کنھ 

زیاد دور من نگرده چون دلش نمی خواد کسی بدونھ کھ یھ دوست داره کھ مثل 
مثل , ای الیت نمی کنھ مثل اونا موھاش رو ھ, بقیھ ی دخترا آرایش نمی کنھ 

خیلی از دخترا وقتی یھ دختر رو می بینھ و حس می کنھ از خودش خوشگل رو 
پسر پسند تره ترش نمی کنھ .

» بھ من سالم می کنھ و بدون اینکھ منتظر جواب بشھ با کمی من من ادامھ میده 
اگھ دلت می خواد بیا عصر ھا با ھم , ببین دیروز دیدم منتظر تاکسی بودی 

برگردیم ! «

چرا من حتی یک بار ھم نتونستم تصور کنم کھ این جور پیشنھاد , وای خدای من 
ھا می تونھ فقط در حد یک دلسوزی یا یھ لطف ساده باشھ کھ یھ نفر می خواد در 
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حتما الزم نیست کھ اون با این کارش بخواد بھ تو پیشنھاد بده یا بھ تو , حقت بکنھ 
نظری داشتھ باشھ .

اینکھ روی حرفم فکر کنم و فقط بھ خاطر اینکھ بھ خودم ثابت کنم کھ این بدون 
اگھ این لطف رو » حرفش رو بھ خودم نگرفتم یھ لبخند احمقانھ میزنم و می گم 

خیلی ممنون میشم, در حق من بکنی  » .

کالس تا ده دقیقھ ی دیگھ تموم میشھ و من حتی یک لحظھ ھم سعی نکردم بھ 
یھ دلشوره . در واقع اگر می خواستم ھم نمی تونستم . وش کنم حرف ھای استاد گ

شاید , شاید اون دختر فقط بھ من تعارف کرده بود . ی عجیب و غریب توی دلمھ
واقعاً دلیل » آذر خونسرد میگھ . من نمی بایست بھش جواب مثبت می دادم 

, کھ االن دو تو فقط قراره نیم ساعت توی ماشین یھ آدم , دلشوره ھاتو نمی فھمم 
ھمین, سھ سالھ میشناسیش بشینی  ! «

بعد , یادم میاد چند سال پیش توی یکی از کالس ھا از یھ دختری خوشم اومده بود 
از کالس ھمیشھ اون با ماشینش از کنار من کھ کنار خیابون توی سرما منتظر 

پام خیلی دلم می خواست توی یکی از این روزھا جلوی . تاکسی بودم رد می شد 
و این , این اتفاق برام تبدیل بھ آرزو شده بود . ترمز بزنھ و من رو سوار کنھ 

حسرتی کھ با , آرزو ھم جزو ھمون آرزو ھای دست نیافتھ تبدیل بھ حسرت شد 
ھر اتفاقی کھ من رو یاد اون روزھا بندازه دوباره خودش رو بھ من نشون میده .

حقیقت اینھ کھ تو ھیچوقت , تو حق نداری حسرت بخوری » آذر واقع بین میگھ 
این گناه آدم ھا نیست کھ , حتی سعی نکردی کھ با اون آدم یک کلمھ حرف بزنی 

دلشون نمی خواد بھ یھ آدم کھ گوشھ ی خیابون خودشو بھ موش مردگی زده ترحم 
کنند » .

گویا فھمیده کھ من خجالت , م راه میرم دارم دنبال اون دختر تا بھ ماشینش برسی
داره از درس امروز میگھ و , کشیدم چون ھمش سعی می کنھ با من حرف بزنھ 

من ھیچی ندارم کھ بھش بگم .
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نگاه دو . ھنوز توی ماشین ننشستم کھ بوی عطر زنونھ تمام مشامم رو پر می کنھ 
جا دستمالی یھ ,جلوی ماشین داره از تمیزی برق میزنھ . رو برم می کنم 

عروسک سگھ کھ بھ شکم خوابیده و از پشتش دستمال زده بیرون .

تو لبات غنچھ » ماشین رو کھ روشن می کنھ موزیک ھم باھاش روشن می شھ 
جون منی عزیز دردونھ, ی خندونھ  , ….»

چشماشو بستھ و دست , دوستم شروع می کنھ با تمام وجود با آھنگھ خوندن 
انگار در یک لحظھ یادش رفت کھ من توی ماشینم . کون میده راستشو توی ھوا ت

از کجا برم ؟, خب » بدون اینکھ نگاه من بکنھ بھ خودش میاد و میگھ .  «

, برای ھمین سکوت می کنم , توی راه من واقعاً نمی دونم از چی حرف بزنم 
فعال معنی صدای زیاد اینھ کھ , صدای نوار زیاده و من از این بابت خوشحالم 

الزم نیست نگران شروع مکالمھ ای باشم .

صدای ضبط برای پشت چراغ خیلی زیاده , توی ترافیک پشت چراغ قرمز ھستیم 
اون کھ انگار از یک دنیای » میشھ صدای ضبط رو کم کنم ؟ » برای ھمین میگم 

و خودش صدای نوار » اذیتت می کنھ ؟ , آره حتما » دیگھ بیرون اومده میگھ 
, انگار با کم شدن صدا جو ھم بھ ھمون نسبت سنگین میشھ , م می کنھ رو کم ک

بھ حدی کھ نا خود آگاه خودم رو جمع می کنم و بھ در نزدیک تر میشم .

شش دقیقھ از جامون تکون نخوردیم–ترافیک خیلی زیاده و ما ھنوز بعد از پنج 
.

تو اگھ مثل ھمیشھ چھ خبره ؟ فکر کنم » دوستم کھ انگار ذھن منو خونده میگھ 
این یھ تیکھ رو پیاده می رفتی از سر چراغ تاکسی می گرفتی زود تر می رسیدی 

» ھمیشھ انقدر ساکتی ؟ » ھنوز جملشو تموم نکرده کھ جملھ ی بعدیشو میگھ » 
انگار می خواست از این فرصت کھ باالخره یھ حرفی برای شروع پیدا کرده بود 

» ھ باالخره مجبور شده بودم یھ حرفی بزنم می گم من ک. نھایت استفاده رو بکنھ 
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وول می آذر رو راست داره» ولی اصوال زیاد حرف نمی زنم , نھ ھمیشھ 
در واقع اون اصال حرفی با تو ندارم » خوره و جملم رو توی ذھنم کامل می کنھ 

. می دونی چیھ ؟ بھ نظر من تو آدم جالبی ھستی » دوستم ادامھ میده . » کھ بزنھ 
ھمیشھ دلم می , از ھمون روز اول کھ توی دانشگاه دیدمت اینطوری بودی 

اما تو انگار دلت نمی خواست , خواست کھ بیام نزدیک و باھات دوست بشم 
, حتی می دیدم کھ از حرف زدن با بچھ ھا استقبال ھم می کنی , دوستی پیدا کنی 

اما بازم , ی زدی یعنی خودت وارد یھ صحبت نمی شدی اما کسی رو ھم پس نم
انگار داشتی برام یھ نیروی دافعھ می , نمی دونم , جرات نکردم بیام جلو 

فرستادی «

جالبھ کھ آدم احساساتشو کھ ھیچوقت بھ زبون نیاورده و براش جزو بدیھیات بوده 
االنم » یھ مکس چند ثانیھ ای می کنھ و ادامھ میده . رو از زبون یکی دیگھ بشنوه 

انگار واقعا از من خوشت, صال حرف نمی زنی کھ اینجایی ا ……»

اصال اینطوری نیست» بھ سرعت وسط حرفش می پرم و میگم  ! » .

انگار تحمل شنیدن اینکھ یھ نفر بھ من بگھ کھ من ازش خوشم نمی یاد رو ندارم .

بھ روبرو نگاه می کنم و , نگاھم رو می دزدم , نگاھم می کنھ و من ھول میشم 
باالخره . م آب دھنم رو قورت بدم و کلمھ ھا رو تبدیل بھ جملھ کنم سعی می کن

یعنی اینطوری نیست کھ من از کسی بدم , اصال اینطوری نیست » ادامھ می دم 
فقط واقعیت اینھ کھ من زیاد با آدم ھای , تا حاال نشده از کسی بدم بیاد , بیاد 

ھ من نزدیک ھستند توجھ می یا فقط بھ اونایی کھ خیلی ب, اطرافم توجھ نمی کنم 
واقعیت اینھ کھ , آره » آذر رو راست بازم حرفم رو توی ذھنم ادامھ میده » کنم 

دلش نمی خواد یکی مثل تو توی , دلش نمی خواد سوژه ی آدم ھای دورش باشھ 
ماشین گیرش بندازه و احتماال سوال بعدیش ھم این باشھ کھ چرا تو آرایش نمی 

اصال , نمی خوای ھیچوقت موھاتو بلند کنی ؟ , پوشیدی ؟ تاحاال دامن , کنی 
تاحاال احساسی بھ پسرا داشتی ؟ «
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انگار قراره , دوستم کمی جا بجا میشھ و سعی می کنھ صاف تر از قبل بشینھ 
ببین من نمی خوام فکر » اتفاق مھمی بیافتھ و بدون اینکھ بھ من نگاه کنھ میگھ 

, نکھ دلم می خواد سر از کار کسی در بیارم یا ای, کنی کھ آدم فضولی ھستم 
اصال بھ من ربطی نداره ………»

می دیدم , االن میگھ من تورو می پاییدم , وای گاومون زایید » آذر بد بین میگھ 
آخھ می دونی توی یھ کتاب روانشناسی , ھمیشھ توی حیاط نگاه دخترا می کنی 

, دن مشکل جنسی دارن خوندم کھ نوشتھ دختر ھایی کھ مثل پسر ھا می گر
من , نھ , نھ اینکھ بگم تو بھ دخترا نظری داری ھا, بھشون میگن ھمجنس باز 

فقط می خوام تو یھ جوری نگردی کھ پشت سرت این حرفھا رو بزنن «

آذر . » ! بذار ببینیم چی می خواد بگھ , یھ دقیقھ صبر کن» آذر صبور میگھ 
ببین بھش نگی دوست دختر ! اومده ازت خوشش , آخ جون » شیطون میگھ

باز یھ مامان دیگھ, وای نھ » آذر کوچولو نالھ می کنھ و می گھ . » داری ھا  !
«

آذر ھای ذھنم ھمشون با ھم شروع بھ حرف زدن می کنند و مجبور میشم داد بزنم 
میشھ برای یک بار در زندگیتون سعی کنید کھ چند دقیقھ ھمتون با » و بگم

فھ شید ؟ھم خ «

دوستم . انعکاس داد توی ذھنم رو با یھ بازدم شدید از دماغم می دم بیرون 
, عصبانی شدی ؟ من فقط » صحبتشو قطع می کنھ و با نگرانی نگاھم می کنھ 

فقط می خواستم بگم کھ …… «

نھ » سعی می کنم لحن صحبتم رو دوستانھ کنم و میگم , حرفشو قطع می کنم 
گوشم کامال با توئھ, بانی نشدم عزیزم من اصال عص ! «

این چراغ لعنتی کی می خواد سبز بشھ ؟» با خودم فکر می کنم «
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ده متر بیشتر جلو نرفتیم و چراغ . باور نمی کنم ولی چراغ ھمون موقع سبز شد 
انگار از حرف زدن منصرف , اما دوستم دیگھ حرفی نمی زنھ, دوباره قرمز شد 

دیگھ تحمل این جو سنگین . ش رو بیشتر مزه مزه می کنھ شایدم داره حرف, شده 
اونم ھمین کارو می کنھ و باز , رو ندارم و تا می خوام شروع بھ حرف زدن کنم 

و اون بدون تعارف دوباره شروع » بگو » من میگم . ھر دو سکوت می کنیم 
ی ھر وقت سعی م, می دونی ؟ ھمیشھ حالم از مقدمھ بھ ھم می خوره » می کنھ 

کنم یھ مقدمھ ای برای حرف ھام پیدا کنم بد تر گیج میشم و اصل مطلب رو 
انگار این دفعھ بغض بھ جای , صحبتش رو قطع می کنھ . فراموش می کنم 

بعد از چند لحظھ ی مرگ بار ادامھ میده , خجالت جلوی حرف زدنش رو گرفتھ 
تو نزدیک من نمی دونم تو چی ھستی ولی ھمیشھ خودم رو بھ, ببین من » 

, برای اینکھ من با ھمھ ی دخترا فرق می کنم , برای اینکھ , احساس می کنم 
حس می کنم با ھر کلمھ ای » .……برای اینکھ من مثل اون ھا دنبال پسرا نیستم 

کھ از دھنش خارج میشھ داره بیشتر بھ مرز شکستن بغضش نزدیک میشھ و من 
آره برای اینکھ من » اتفاق براش بیافتھ تنھا کاری کھ می کنم اینھ کھ بگذارم این 

و باالخره اشک از چشمامش سرازیر میشھ» .………برای اینکھ من ,  .

جعبھ ی دستمال کاغذی رو جلوش می , بدون اینکھ بھ حرف ھا و اعمالم فکر کنم 
یا حالت عصبی یھ دستمال » تو لزبینی ؟ اینو میخوای بگی ؟ » گیرم و میگم 

آره من حتی اسمشم , اسمش ھر کوفتی کھ ھست «میگھکاغذی بر می داره و 
و با شدت شروع بھ گریھ می کنھ» نمی تونم بھ زبون بیارم  .

فکر . خدای من چقدر شرمنده شدم از فکر ھایی کھ در مورد اون آدم می کردم 
می کردم اون ھم مثل خیلی از دور و بری ھام فقط می خواد در مورد من 

اونم منو آدم , کردم اونم می خواد بھ من ترحم کنھ فکر می, کنجکاوی کنھ 
فکر می کردم, فاسدی می دونھ  ……
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از اول زندگیم , ببین من خیلی آدم تنھایی بودم » دوباره شروع بھ حرف می کنھ 
فقط تو دبیرستان یھ دوست , حتی خواھر و برادرم نداشتم , ھم ھمینطور بوده 

شھرستان قبول شد و االن فقط چند ماه یھ اونم , صمیمی داشتم کھ عاشقش بودم 
, می دونستم کھ یھ مدل دیگھ ای ھستم من از ھمون اولشم, بار می بینمش 

چون فکر می کردم آدم , خیلی سعی کردم عوض بشم چون این حس عذابم میداد
می فھمی چھ حسی داره کھ آدم ھمھ ی زندگیش رو فکر , ھرزم , کثیفی ھستم 

اما از موقعی کھ اومدم زه ایھ ؟ بدون اینکھ خودش بخواد ؟کنھ کھ آدم ھر
می دونم , حس کردم تو دنیا یکی ھم مثل من وجود داره , دانشگاه و تورو دیدم 

, حتما در مورد منم فکر می کردی کھ مثل بقیھ ی دوستات ھیچی از تو نمی دونم 
من ھمھ ی , شیدم منم مثل اونا لباس می پو, بھ خاطر اینکھ منم آرایش می کردم

ولی دوست دارم ھمھ ی این کارا رو برای ھمجنس , این کارا رو دوست دارم 
نھ ؟, این مدلیش رو ندیده بودی , خودم بکنم  «

, نھ » من با صدایی کھ انقدر خفست کھ حتی لبم رو ھم بھ زور باز می کنھ میگم 
ندیده بودم ! «

ی پاش رو روی گاز می ذاره و دوستم با حالت عصب, چراغ دوباره سبز میشھ 
و اون با » ! آروم باش » نا خود آگاه میگم . ماشین بھ سمت جلو پرتاب میشھ 

آروم باشم ؟ وقتی اونم داشت می رفت » صدای بلند و عصبی میگھ
ھمھ , تحمل کن , صبر کن , طاقت بیار , گفت آروم باش . شھرستان ھمینو گفت 
مگھ کار دیگھ ای ھم می تونم بکنم ؟, آره , م آروم باش,چیز درست میشھ  «

دوستم محکم روی . چراغ درست قبل از اینکھ ما از چراغ رد شیم قرمز میشھ 
انگار باقیمونده ی انرژیش با داد آخری » ! اه » فرمون می کوبھ و داد میزنھ 

سرش رو میگذاره روی فرمون و زار زار شروع بھ گریھ می کنھ. خالی میشھ  .

باور نمی کنم کھ یھ لزبین بھ این نزدیکی بھ من وجود . من نمی دونم چیکار کنم 
باور نمی کنم کھ منم مثل ھمھ ی آدمھایی کھ . داشتھ و من ھیچوقت نفھمیدم 
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ھمیشھ ازشون انتقاد می کنم فکر می کردم کھ لزبین ھا ھمشون باید موھاشون 
. اخمو و گوشھ گیر باشن , بپوشن مانتوی تیره, آرایش نداشتھ باشن , کوتاه باشھ 

فقط می , نمی دونم باید برای دلداری چی بھش بگم , نمی دونم باید چیکار کنم 
دونم اصال دلم نمی خواد شاھد گریھ ی یھ دختر باشم .

بدون اینکھ حرفی بینمون , دستش رو می گیرم و اون رو بھ طرف خودم می کشم 
یگذاره و با شدت بیشتر بھ گریش ادامھ رد و بدل بشھ سرش رو روی شونھ ام م

میده .

فقط حس میکنم کھ سمت چپ مقنعھ ی , نمی دونم چقدر اون لحظھ طول میکشھ 
نور چراغ سبز توی شیشھ ی ماشین میافتھ و اون ھم کھ . من کامال خیس شده 

انگار ھمین نور توجھش رو جلب کرده سرش رو بلند می کنھ و از چھار راه رد 
میشھ .

میشھ بھم . ببخشید , از اینکھ جلوی کسی گریھ کنم متنفرم » لحظھ بعد میگھ چند
انگار با این گریھ ھمھ ی احساسات , لحنش کامال آروم شده » یھ دستمال بدی ؟ 

انگار حاال دیگھ بھ مقصودش برای سوار کردن من . چند سالش رو بیرون داده
عاشق یھ ھمجنس, اون عاشقھ حاال دیگھ یکی تو دنیا ھست کھ بدونھ کھ, رسیده 

.

صورتش از ریمل ھایی کھ روی , جعبھ ی دستمال کاغذی رو جلوش می گیرم 
یاد خواھرم افتادم کھ ھمیشھ بعد از گریھ ھای گاه و .گونھ ھاش ریختھ سیاه شده 

از این فکر خندم .» ریمل ھام ریختھ ؟ » بی گاھش با حالت خیلی جدی می پرسھ 
میزنممی گیرم و پوز خند  .

چیھ ؟» دوست لزبینم نگاھم می کنھ و میگھ  «

ریملت ریختھ» لبخند میزنم و میگم  ! «

فالش نھم( فلش ھایی از زندگی یک لزبین  )
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صدای بوق ماشین مھدیس میاد و من ھنوز مسواک نزدم

دوستات اومدن, آذر » مادرم داد میزنھ  «

تشوییو میدوم بھ سمت دس» االن , االن » داد میزنم 

از پنجره ی دستشویی صدای نازنین و آوا میاد کھ دارند بلند بلند با ھم حرف 
میزنند و مثل ھمیشھ سر اینکھ کی جلو بشینھ با ھم بحث می کنند .

دوستات کوچھ رو رو سرشون گذاشتند, آذر بدو » مادرم داد میزنھ  «

یای خونھ ؟کی م» می پرسھ , دارم کفشامو می پوشم و مادرم نگاھم میکنھ  «

دو ساعت دیگھ ھم شبھ» و جواب می شنوم » ! شب » سریع میگم  ! «

» 11-12 , کارم داشتید زنگ بزنید, خداحافظ  «

پسر ھم ھست توی » قبل از اینکھ موفق بشم در رو ببندم مادرم دوباره می پرسھ 
مھمونی ؟ «

.نمی دونم اگر بگم آره مادرم خوشحال تر میشھ یا اگھ بگم نھ

نھ» ترجیح میدم راستشو بگم  ! «

قیچی بازی , کاغذ , آوا و نازنین ھر دو پیاده شدن و دارن سر جلو نشستند سنگ 
می کنند .

ھر دو با دیدنم یھ نگاه بھ من میندازن و مثل مواقعی کھ یھ عابر پیاده دیده باشند 
دوباره مشغول بازیشون میشن .

ش در جلو رو باز می کنم و میشینم و در و با آرام» علیک سالم » بھشون میگم 
آوا و نازنین ھر دو بھ سمت در ھجوم میارن و بھ من بدو بیراه . رو قفل می کنم 

سوار شید دیگھ دیرمون شد, اه » مھدیس داد میزنھ . میگن  «
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چرا انقدر دیر کردی» نازنین می پرسھ  «

مامانم دم در داشت سوال پیچم می کرد» جواب میدم  «

حتما داشت می پرسید پسرم ھست تو مھمونی یا نھ» آوا گفت  ! «

مامان منم ھمین سوالو پرسید» قبل از اینکھ جواب بدم نازنین می خنده و میگھ  «

مامان منم ھمینو پرسید ولی من نمی دونستم باید بگم , آره » منم می خندم و میگم 
ین ؟ میشناسیشون ؟ قابل اگھ می گفتم آره می خواست بگھ پسرا ک, آره یا نھ 

اعتمادن ؟ اگر ھم بگم نھ کھ حتما می خواست بگھ تو آخر با این دور ھمی ھای 
چیکار می کنید یھ مشت دختر اونجا ؟ بھ ھر ! دخترونھ کار دست خودت میدی 

حال من گفتم نھ ! «

اگھ می گفتی آره ھم مامانت می فھمید داری دروغ میگی» مھدیس میگھ  ! «

آخھ تک تک آدمھای اونجا در واقع بھ تنھایی , فرقی ھم نمی کرد » م جواب مید
دختر و پسر قاطی ھستند ! «

ھمھ می خندیم .

آخرش نتونستی تھمینھ رو راضی کنی کھ بیاد ؟» مھدیس می پرسھ  «

» , منم دیگھ اصرار نمی کنم , می دونی کھ اون ھیچوقت مھمونی ماھا رو نمیاد 
دم ھای جدید ھم ھستند دیگھ اصال احتمال نمی دادم کھ مخصوصا این دفعھ کھ آ

اگھ پلیس بریزه , میگھ خطر ناکھ , چھ می دونم ؟ می ترسھ دیگھ , قبول کنھ بیاد 
چی ؟چی ؟ اگھ یکی شما رو لو بده «

چی می شد منم یھ دفعھ می تونستم با تھمینھ با خیال » یھ آه میکشم و فکر می کنم 
برم کھ نگران ھیچی نباشمراحت یھ مھمونی  «
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این دفعھ سر اینکھ گل بگیریم یا . نازنین و آوا بازم دارن با ھم بحث می کنند 
زشتھ دست , ما دفعھ ی اولھ داریم میزیم خونھ ی پریسا «نازنین میگھ . نگیریم 

, بعدشم بابا مھمونیھ , خب من کھ دفعھ ی اولم نیست » و آوا میگھ » خالی بریم 
ونی کھ گل نمی خواد ببرهآدم مھم «

این گل ! توجھ ! توجھ : روش می نویسم , خب یھ گل می گیریم » مھدیس میگھ 
از طرف آوا نیست ! «

آوا و نازنین کھ انگار از اینکھ کسی خودش رو داخل بحثشون کرده ناراحت شدند 
خفھ شو» با ھم روشون رو می کنند بھ مھدیس و میگن  ! «

ھست و ما باالخره خونھ ی پریسا رو پیدا می کنیمشب 8ساعت تقریبا  .

پلھ ھا رو تا آخر بیاین باال» زنگ رو میزنیم و صدای توی آیفون میگھ  «

. راھرو تاریکھ و ما ھرچی دنبال دکمھ ی چراغ می گردیم چیزی پیدا نمی کنیم 
آروم آروم شروع بھ باال رفتن از پلھ ھا می کنیم و ھمھ سعی می کنیم کھ تا

نازنین ھنوز داره دنبال اونجایی کھ می تونیم از خودمون صدا در نیاریم ولی
» حاال این پریسا چھ شکلی ھست ؟ » از آوا می پرسم .دکمھ ی چراغ می گرده 

ھمھ بر می گردیم و , قبل از اینکھ آوا جواب بده صدای زنگ یکی از درھا میاد 
! مھ ی یکی از خونھ ھا رو زده نازنین اشتباھی دک, پشتمون رو نگاه می کنیم 

بدون اینکھ حرفی رد و بدل بشھ ھمھ شروع بھ دویدن می کنیم .

, نفس من بند اومده , ھر چی بیشتر باال میریم صدای آھنگ ھم بلند تر میشھ 
توی نیم پلھ ی آخر و از وسط . مھدیس بھ من آویزون شده و من ھم بھ آوا 

وا کھ تنھا کسی بین ماست کھ تاحاال پریسا آ. تاریکی ھا چھره ی یھ نفر پیداست
و ما ھم از اون پیروی » سالم » قبل از اینکھ بھش برسیم بلند میگھ , رو دیده 

سالم» می کنیم و با ھم میگیم  » .
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نور چشمم رو میزنھ و مجبور , قبل از اینکھ جوابی بشنویم ھمھ جا روشن میشھ 
چرا چراغ رو , خوش آمدید , الم س» یھ صدای جدی میگھ . میشم چشممو ببندم 
روشن نکردید ؟ «

سالھ با 50یھ خانم حدود . و دنبال صاحب صدا می گردم چشممو باز می کنم
و دور چشمھاش ھم کمی موھای کوتاه کھ روی شقیقھ ھاش ھم کمی سفید شده

با تعجب نگاھش می کنم و متوجھ میشم کھ مھدیس و نازنین ھم دارند . چین افتاده 
ا ھمین تعجب نگاه اون خانم می کنند و مثل من شک دارند کھ آیا این خانم مادر ب

پریساست یا خودش ؟

من نگاه مھدیس می کنم و مھدیس کھ روی صورت اون خانم ماتش برده متوجھ 
گل کمی پالسیده تر از موقعی ھست کھ , میشھ کھ باید گل رو بھ اون خانم بده 
ا حسابی بھ در و دیوار خوردهخریدیمش و پیداست توی دویدن م .

داخل خونھ از راه پلھ ھم . آوا ما رو معرفی می کنھ و ما وارد خونھ میشیم 
قبل از اینکھ . تاریک تره و ما بھ سختی راھمون رو بھ سمت اتاق پیدا می کنیم 

وارد اتاق بشیم و وقتی خانمی کھ در رو بھ روی ما باز کرده بود دیگھ دنبالمون 
, این پریسا نبود » وا کھ انگار می دونست قراره چھ سوالی بشنوه گفت آ, نیومد 

من کھ از اسم اون خانم و مقایسش با » اسمش مھر انگیزه , دوست دخترش بود 
آذر انگیزم منم» می خندم و میگم , قیافھ ی جدی و مردونش خندم گرفتھ 

» ! می شنوه ! شششش » آوا قبل از اینکھ مھدیس و نازنین بخندند میگھ» ! 
60نزدیک » آوا میگھ » چند سالشھ ؟ » نازنین می پرسھ  » نازنین باز می 

و آوا با کمال خونسردی در حالی کھ داره » خود پریسا چند سالشھ ؟ » پرسھ 
30نزدیک » مانتو و روسریش رو روی تخت میگذاره میگھ  ! «

ار شونھ میاد تو و با آوا گرم ھمون موقع در باز میشھ و یھ دختر قد بلند و چھ
سالم و علیک می کنھ و بعد ھم روش رو بھ ما می کنھ و مراسمی کھ چند لحظھ 

جلوی اون ھم انجام میشھ و در آخر ھم , ی پیش جلوی مھرانگیز انجام شده بود 
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ما کھ انگار ھر سھ ھنوز » خیلی تعریفتون رو از آوا شنیده بودم » پریسا میگھ 
سن اون و دوست دخترش ھستیم سھ تا خنده ی احمقانھ می توی شک اختالف 

کنیم .

دامن ھاتونو بپوشید بیاین , پریسا لبخند می زنھ و میگھ سریع آرایشتونو بکنید 
در رو می بنده و میره, می خنده , بیرون  .

ژل دارید ؟» آوا باز ھم خیلی خونسرو می پرسھ  «

؟اینا رو از کجا پیدا کردی» نازنین میگھ  «

ژل دارید ؟, توی چت » آوا میگھ  «

» چرا , یا داشنگاه یا چھ می دونم , دبیرستانتھ من فکر می کردم پریسا دوست
بھمون نگفتھ بودی دوست دخترش انقدر بزرگھ ! «

» گفتن آخر ھفتھ , خودمم یھ بار بیشتر ندیده بودمشون , خب می دیدینش خودتون 
ژل ندارید ؟, بیا دوستاتم بیار , مھمونی داریم  «

مھدیس . ھر چھار نفرمون توی دستشویی ھستیم و داریم بھ موھامون ژل میزنیم 
ھمش ببین موھام , این مانتو و روسری واقعا گند میزنھ تو تیپ آدم » میگھ 

, آره منم اتو ی لباسم بھ ھم خورده » نازنین نالھ می کنھ و میگھ » چسبیده بھ ھم 
لباس تنگ , ما کھ موھامون کوتاھھ , این قانون رو باید برای ما لزبین ھا بردارن 

اینطوری دخترا , بھ قول آذر دختر و پسر قاطی ھم کھ ھستیم , ھم کھ نمی پوشیم 
ھم بیشتر مارو می پسندند «

اکثر صندلی ھا خالیھ و تقریبا ھمھ , صدای نوار زیاده , وارد پذیرایی میشیم 
حتی یک دونھ سر ھم بر نمی گرده سمت ما و من از این بابت . دارند می رقصند
نازنین کھ انگار دقیقا برعکس من فکر می ک داد میزنھ و میگھ . خوشحال میشم 
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مھدیس یھ نگاه خریدار بھ وسط «چقدر بده کھ ما اینجا ھیچکس رو نمیشناسیم » 
خب آشنا میشیم» سالن می ندازه و میگھ  » .

باور نمی کنم کھ با وجود این ھمھ لزبین کھ من می شناسم ھنوز ھم یھ جمع پر از 
یھ دفعھ یھ جا خوندم . لزبین باشھ کھ واردش بشم و حتی یک نفر رو ھم نشناسم 

ن درصد حتما در مقیاس کوچکتر خب ای.آدمھای دنیا ھمجنسگرا ھستند % 7کھ 
% 3اگر کمتر از نصف این تعداد ھم لزبین باشند یعنی مثال . ھم صدق می کنھ 

ما توی تھران حد اقل سی صد ھزار تا , میلیون باشھ 10و اگر جمعیت تھران , 
و من اگر خیلی لزبین یعنی سھ برابر جمعیت استادیوم آزادی. لزبین داریم

فکر می کنم چند تا جمع لزبینی دیگھ توی .تجاوز نمی کنھ بشناسم از صد نفر 
تھران وجود داره کھ ما ھنوز از وجودشون بی خبریم ؟ ھمین امشب چند تا لزبین 
دیگھ دور ھم جمع شدند و بدون واھمھ توی رقصیدن ھا و شادی ھا و مست کردن 

ی نقاب ھم رنگی اجتماع رو از رو, ھا عشق واقعیشون رو بروز میدن
صورتشون بر می دارند و چھره ی حقیقیشون رو برای ھم احساساشون بھ نمایش 

می گذارند .

ھمون موقع پریسا میاد و روی دستھ ی صندلی . یھ جا برای نشستن پیدا می کنیم 
خالصھ , ھمھ چی ھم بغلشھ , مشروب روی میزه » نزدیک آوا میشینھ و میگھ 

از ما دور میشھ و » ی دونم کھ ندارید تعارف ھم م, از خودتون پذیرایی کنید 
انگار ھنوز بھ , توی جمعیت دنبال مھر انگیز می گردم . میره سمت آشپز خونھ 

بیشتر از بیست نفر وسط ھستند و . اون چیزی کھ دیدم و شنیدم اطمینان ندارم 
من کھ انگار انتظار دارم ھمھ رو اونجا سن باال ببینم از اینکھ , دارن می رقصند 

مھدیس ھم مثل من بھ . تعجب می کنم ثر مھمون ھا ھم سن ھای خودم ھستنداک
مھمون ھا زل زده ولی آوا و نازنین روی صندلی دارند وول میزنند و انگار 

» من بلند میشم و میگم . منتظرند یکی ازشون خواھش کنھ کھ بلند شن و برقصند 
اول می خوام یھ چیزی من» نازنین بلند میشھ و آوا میگھ » بلند نمی شین ؟ 

این بار شاھد . بھ رقصیدن می کنیم من و نازنین بدون حرف شروع» بخورم 



72

نگاه ھای گذارای آدم ھای اطرافمون ھستیم و ما ھم ھر از گاھی بھ اطرافیانمون 
یھ دختر تقریبا , بر می گردم . یھ نفر از پشت می خوره بھ من .نگاه می ندازیم 

دستش رو روی شونم میگذاره , و موھای خرمایی پشتمھ چاق با چشم ھای عسلی
لبخند میزنم و بر » عذر میخوام , آخ ببخشید » و گیرایی میگھ و با صدای بلندی

آھنگ کھ . » فکر کنم » و من میگم » ارمنیھ ؟ » نازنین می پرسھ . میگردم 
ز پیداشون تموم میشھ خیلی ھا میشینن و من دنبال مھدیس و آوا می گردم و دم می

قبل از اینکھ بھ میز برسیم آوا و مھدیس ھر کدوم با دو تا لیوان بر می . می کنم 
براتون ریختیم» گردند  «

دوباره بھ مھمونا نگاه می . یھ آھنگ آروم داره پخش میشھ و کسی وسط نیست 
حتما یا . بعضی ھا قیافھ ھاشون برام آشناست اما نمی دونم کجا دیدمشون . کنم 

عین ھزاران آدمی کھ ھر . تا توی بقالی , با توی صف سینما , تاکسی بوده توی 
. روز از بغلشون رد می شم و ھیچوفت در مورد گرایش جنسیشون فکر نمی کنم 

یکی یھ چکمھ مدل چکمھ ھای . لباس ھای بعضیھاشون یکم عجیب و غریبھ 
ھم ریختھ موھای چربش , سربازی پوشیده و شلوارش ھم رنگ شلوار سربازیھ 

یکی دیگھ یھ شلوار جین پوشیده و تا جایی کھ می تونستھ شلوار . توی صورتش 
تھمینھ حق داره کھ . رو کشیده پایین و از زیر اون ھم یھ شرت قرمز پوشیده 

میگھ بعضی از لزبین ھا بعضی وقت ھا از شدت سکوت و خفقانی کھ بھشون 
, گفتم تھمینھ . شون بروز میدن تحمیل میشھ یھ کار ھای خارق العاده ای از خود

میرم سمت اتاق کھ موبایلم رو , یادم اومد کھ ھنوز بھش خبر ندادم کھ رسیدم 
در اتاق بستست و من حس می کنم اگر در رو باز کنم ممکنھ با صحنھ . بردارم 

گوشم رو تیز می , مردد ھستم کھ در رو باز بکنم یا نکنم , ی خاصی مواجھ بشم 
صدای ارمنی حرف زدن میاد و چون صدا , کنم صدایی بشنوم کنم و سعی می 

با احتیاط , مال یک نفره حدس میزنم کھ یھ نفر داشتھ باشھ با تلفن حرف بزنھ 
ھمون دختری کھ موقع رقص بھ من خورده بود توی اتاقھ و . وارد اتاق میشم 
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اتاق موبایل رو بر میدارم و از, بھ سمت کیفم میرم . داره تلف حرف میزنھ 
خارج میشم .

پریسا دوباره میاد و روی دستھ ی صندلی میشینھ و بدون مقدمھ شروع بھ معرفی 
چند نفر دارن با ھم حرف میزنند و مشروب , جمع حاضر می کنھ کھ چند نفر 

یا خودش , با اکثرشون از طریق چت دوست شده . می خورند و سیگار می کشند 
د آشنا شدند و بعد با دوست ھای اون آدم یا دوستھاش توی چت با آدم ھای جدی

چند نفر رو ھم معرفی کرد . شده ھای جدید و بعد جمعشون بزرگ و بزرگ تر
معرفی کردنش کھ تموم میشھ بلند میشھ و میره سمت . کھ دوست دختر ھم بودند 

مھدیس پا میشھ . چند نفر دوباره بلند شدند و می رقصند . ضبط و پیش مھرانگیز 
اون . سمت یکی از دختر ھا و از اون خواھش می کنھ کھ باھاش برقصھ و میره

از کی تاحاال بدون » آوا میگھ . دختر ھم با روی گشاده دعوتش رو قبول می کنھ 
حرف دختر انتخاب می کنھ ؟ قبال بیشتر مشورت می کرد ! «

دختر میرم سمت میز و قبل از اینکھ بھ میز برسم, لیوان من تقریبا خالی شده 
تا من رو میبینھ با ھمون صدای بلند می . ارمنی رو نزدیک میز تشخیص میدم 

» و میگم » چی می خوری ؟ فکر کنم امشب من اینجا ساقی ھستم » پرسھ 
ارمنی ھستی ؟, ویسکی لطفا  «

از مشروب خوردنم فھمیدی یا از لھجم » یھ لیوان نیمھ پر رو سر میکشھ و میگھ 
؟ «

» اقلیت جنسی, اقلیت دینی , س تو دو تا اقلیت ھستی پ, از لھجت  «

, اگھ بخوای اینطوری حساب کنی بیشتر از دو تا اقلیت ھستم » می خنده و میگھ 
و مشروب رو میده دستم» آخھ چپ دست ھم ھستم  .

» پس تو اقلیت در اقلیتی «
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دست تکون می قبل از اینکھ بشینم نازنین و آوا رو می بینم کھ از وسط آدمھا برام
حس می کنم بدون تھمینھ رقصیدن برام . دن و اشاره می کنند کھ برم پیششون 

برای ھمین ترجیح میدم بشینم و آدم ھا رو نظاره کنم, مشکلھ  .

با اولین لبی کھ بھ مشروب میزنم حس می کنم کھ احتیاج زیادی بھ دستشویی دارم 
ل از اینکھ در بزنم از توی قب, از جام بلند میشم و میرم سمت دستشویی , 

دستشویی صداھایی می شنوم و بر خالف دفعھ ی قبل این بار مطمئن ھستم کھ 
می گردمبا ناراحتی بر. اونجا بیشتر از یک نفر ھست  .

بر می گردم و این بار بھ جای نگاه کردن بھ رقص آدمھا بھ چھره ھاشون نگاه 
بھ صورت , تاریکی ھم قابل تشخیصھ بھ نگاه ھای عمیقی کھ حتی توی , می کنم 

روشن و تیره و مست یا ھشیاری کھ انگار ھر کدومشون , ھای پیر و جوون 
انگار ھمھ ی ھمجنسگرا ھا یھ جور بھ دنیا . انعکاس نگاه خودم بھ جھان ھست 

توی صداشون و توی تک , یھ درد مشترک دارند کھ تھ نگاھشون , نگاه می کنند 
در مورد , الزم نیست بشینند و در مورد احساساتشون . تک رفتارشون مستتره 

براشون مھم نیست اونی کھ دارن باھاش می رقصند , مشکالتشون صحبت کنند 
ھمین کھ لزبینھ کافیھ برای اینکھ خیلی از جنبھ ھای زندگیشون , کیھ و چیکارست 

مشترک باشھ .

ی ناراحت کننده بیشتر لیوانم یھ بار دیگھ داره تموم میشھ و با ھر جرعھ فکر ھا
فکر اینکھ شاید بزرگ ترین آرزوی تک تک آدمھایی کھ , بھ من ھجوم میارن 

وسط آدم ھا , توی یھ جای شلوغ , اینجان ممکنھ این باشھ کھ فقط یک روز بتونن 
یا اینکھ یھ روز برن خونھ و دوست دخترشون رو بھ , عشقشون رو ببوسن 

دش کنندخانوادشون نشون بدن تا اونا تایی .

فکر می کنم چند نفر از این آدم ھا توی زندگیشون عاشق دختری شدند کھ فقط و 
فقط بھ خاطر دختر بودنشون ھیچوقت نتونستند بھ اون برسند و ھمیشھ یک پسر 
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چند بار توی زندگیشون حس تلخ عاشق بودن اما احساس , جایگزین اونھا شده 
گناه کردن رو تجربھ کردند .

ا ھمھ جمع شدند کھ برای چند ساعت ھمھ چیز رو فراموش کنند و و حاال اینج
ھمھ چیز , حتی بھ زور مشروب , می تونن حتی برای چند لحظھ فکر کنند کھ

رو فراموش کنند و فقط خوش بگذرونند .

برای , برای دوست ھای ھم احساسم , برای خودم , دلم می سوزه , گریم گرفتھ 
خرافات بھ دنیا می یان و شاید ھیچوقت نتونن احساس آدم ھای پاکی کھ توی قفس

برای دختر ھای ھمجنسگرایی کھ امشب ازدواج می کنند و وجود , آزادی بکنند 
خود رو بھ دست جبر کور زمانھ می دن تا احساسات واقعیشون رو با خودشون 

بھ گور ببرن .

منو اینطوری آخھ چرا » : یک بار دیگھ مثل ھزار بار قبل از خدا می پرسم
آفریدی ؟ «

مھدیس و نازنین باالی , آوا , چراغ ھا روشن شدن , سرم داره از درد می ترکھ 
پاشو وقت رفتنھ, خوبی ؟ خوابت برده بود , آذر » آوا میگھ . سرم ھستند  «

ھمھ دارند از پریسا و مھر انگیز تشکر و خداحافظی می , دم در رو نگاه می کنم 
رھگذر ھایی کھ مثل ھمھ ی, ھمون چھره ھای ساده , روسری با مانتو و , کنند 

ھمون نقاب ھمیشگی, ھر روز می بینم  .

فالش دھم( فلش ھایی از زندگی یک لزبین  )

ورزشکار و , دانشجو . آدم خاصی نیستم . اسمم آذره ولی آذر بھ دنیا نیومدم 
اسمش تھمینھ ھست. دوست دخترم رو ھم خیلی دوست دارم. لزبینم  .

من خودم تورو توی توالت با اون دختره دیدم ، نمی » : مدیر دبیرستان بھم میگھ 
خانم احمدی لطفاً زنگ » : یھ نگاه بھ ناظم می کنھ و میگھ » تونی انکار کنی 
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خانم احمدی با تاسف سری تکون . » بزنید پلیس بیاد تکلیف اینا رو روشن کنھ 
سنگسارتون می کنند بدبخت ھا» میده و میگھ  » .

حتی مانتو و .توی دفتر معلم ھا ھستم ، توی دبیرستانم اما لباس مدرسھ تنم نیست 
روسری ھم تنم نیست .

ا روپوش مدرسھ ایستاده ، پشتش بھ منھ و داره گریھ درست کنار من ، یھ دختر ب
نگاھش می کنم ، چھرش خیلی برام آشناست اما یادم نمی آد کجا . می کنھ

ھمون موقع در . نمی کنھ ، انگار از من خجالت می کشھ دیدمش ، بھ من نگاه
ونھ اتاق باز میشھ و چند تا خانم چادری و چند تا مرد کھ ھمھ لباس سبز پلیس تنش

دختری کھ بغلم بود شروع بھ . وارد میشن و شروع بھ صحبت با مدیر می کنند 
لرزیدن می کنھ و عقب عقب بھ سمت در میره و بدون اینکھ کسی متوجھ بشھ از 

در خارج میشھ ، من ھم بدون اینکھ فکر کنم کار اون رو انجام میدم و از در 
فرار کرد ، بگیریدش» : خارج میشم ، صدای داد خانم احمدی میاد کھ میگھ ! «

من شروع بھ دویدن می کنم ، اون دختر رو می بینم کھ داره از پلھ ھا باال میره و 
پلھ ھا رو دو تا یکی باال میره ، اما من نمی تونم بھ سرعت . من ھم دنبالش میرم 

اون بدوم ، پلیس ھا دارن بھم میرسن و من بھ نفس نفس افتادم .

توی کالس اون دختر رو . سم و میدوم بھ سمت کالس خودم بھ طبقھ ی سوم میر
می بینم کھ داره از پنجره خارج میشھ ، یھ نگاه بھ من می کنھ ، دستش رو بھ 

. باالی پنجره میگیره و روی تاقچھ ی بیرونی پنجره شروع بھ راه رفتن می کنھ 
انتخاب کرده صدای پلیس ھا از پشت سرم میاد ، گویا تنھا راه فرار راھیھ کھ اون

، پام رو بیرون پنجره می گذارم ، باد سرد ھمھ ی وجودم رو فرا می گیره ، اما 
بھ کار اون دختر اطمینان می کنم و بھ راھم ادامھ میدم تا باالخره خودم رو بھ 

دیوار بین دو تا پنجره و پیش اون دختر میرسونم .

اینجا ھم » . » اومدن خودم دیدم از این سمت » صدای پلیس ھا نزدیک تر شده 
و صدا از ما دور میشھ» برید پایین رو بگردید » .» نیستند  .
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، تازه یادم بھ آدمی کھ بغل دستمھ میافتھ کھ حاال داره بھ یھ نفس راحت می کشم
من لبخند میزنھ ، آنقدر بی خیال می خنده کھ انگار نھ تنھا ھیچ اتفاق خاصی 

رو انداختھ ، باد مقننھ اش .مھ ھیجان لذت ھم برده از این ھنیافتاده بلکھ
کھ زیر موھاش بھ ھم ریختھ و کوتاھھ ، ابروھاش کامال پره و یقھ ی پیرھنی

خدای من چقدر چھره ی یک نفر میتونھ آشنا . بیرون گذاشتھ مانتوش پوشیده رو
باشھ ، چرا من یادم نمی آد اون رو کجا دیدم .

ودم توی دوران دبیرستانھ ، نھ شبیھ نیست این خود منچقدر شبیھ قیافھ ی خ
……..

دلت برای من تنگ نشده بود ؟» ھمون موقع دختر بھ حرف میاد  «

وای خدای من این خود منھ ، حالم بده شده ، ترسیدم ، سرم داره گیج میره ، دستم 
داره سست میشھ و من رھا میشم .

» » !……………آذر ، نھ

*****

دستم رو باال میارم ، سرم داره از درد می ترکھ ، ساعت چنده ؟ھمھ جا تاریکھ
و دنبال موبایلم می گردم ، نور موبایل سردردم رو بیشتر می کنھ ، چند لحظھ بعد 

3دوباره سعی می کنم چشمم رو باز کنم و ساعت رو ببینم ، ساعت دقیقا 
صبحھ .

کھ خواب می بینم جاھای خدای من بازم یھ خواب تکراری ، این ھزارمین باره
نمی دونم چند دفعھ اش توی مدرسھ بوده . مختلف آدم ھای مختلف مچم رو گرفتند 

، فقط می دونم ھنوزم بعد از این ھمھ سال خواب چھره زشت و پر از نفرت ناظم 
مدرسھ رو می بینم کھ بھ بھانھ ھای مختلف بھ موھای من و طرز لباس پوشیدن 

ھنوزم خواب می بینم کھ . ن بھ دختر ھا ایراد می گیره من و کوچک ترین نگاه م
دار » ھمجنس بازی » من رو توی مراسم صبحگاھی توی مدرسھ بھ جرم
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اما این یکی دیگھ خیلی جالب بود ، یھ نفر مچ من و خودم رو توی . میزنند 
توالت مدرسھ گرفتھ بوده !!!

یدم و دل و کمرم ھم شروع سرم ھنوز داره از درد می ترکھ ، بھ خودم یھ تکون م
بھ درد گرفتن می کنھ ، تعجبی نداره کھ خواب ھای عجیب و غریب ببینم ، بلھ 

یادم رفتھ بود کھ پریودم !!!

کھ رسیدم خونھ عین یھ تیکھ گوشت وارفتھ روی تخت ولو شدم و دیگھ 8ساعت 
واب پردیم از اون ھیچی یادم نمی آد ، تا االن کھ نمی دونم از درد سقوط از خبعد

یا از درد سر و تک تک اجزای داخل شکمم .

ھیچوقت نتونستم بھ خودم بقبولونم کھ من ھم بھ عنوان یک زن باید یک ھفتھ در 
ماه رو با یھ واقعھ ی بسیار طبیعی سپری کنم و یھ مقدار زیادی درد بکشم .

ھای از یک ھفتھ قبلش ھمھ ی امیدم رو بھ زندگی از دست بدم ، با ھمھ ی آدم
دنیا دعوا کنم ، دل ھمھ رو بشکونم ، و بعد یھ روز آفتابی وقتی کھ پرنده ھا آواز 
می خونن ، ماشین ھا بوق میزنند و تلفن ھا زنگ می خورند ، تو دلیل ھمھ ی بد 

اون موقع ھست کھ باید بھ ھمھ ی دوست ھای کثیف . اخالقی ھاتو می فھمی 
کھ سر وقت مزاحمت شدند و زیاد قرمزت سالم کنی و ازشون ممنون ھم باشی

تورو دلواپس نکردند کھ نکنھ کیست در آورده باشی یا اینکھ این ماه حرص 
زیادی خورده باشی ، یا شایدم زیر فشار مشکالت این ماه حاملھ شده باشی !

تازه اون موقع ھست کھ اول ماجرا شروع میشھ و تو تبدیل بھ یک گلولھ ی در 
» ره اون موقع یھ پالکارد بگیری دستت و روش بنویسی حال انفجار میشی ، بھت

بعد از یکی دو » ! لطفا فاصلھ ی ایمنی را رعایت کنید ، من االن پاچھ می گیرم 
ساعت ھم حس می کنی کھ دل درد و کمر درد ھیچ انرژی ای برایت باقی 

نگذاشتند و تو مجبوری کھ تسلیم بشی و یک مسکن اساسی رو بندازی باال .
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ھر ماه بھ . من ھمجنس گرا عادتمھ کھ خالف جھت آب شنا کنم و مقاومت کنم اما 
خودم میگم ماه دیگھ امکان نداره درد بکشم و با مسکن خودم رو آروم می کنم ، 

اما دوباره ماه بعد انگار بھ نشانھ ی اعتراض بھ این خلقت احمقانھ ھم کھ شده 
ثابت کنم کھ ھیچ چیز نمی تونھ انگار می خوام بھ خودم . دردش رو تحمل می کنم

من رو از پا در بیاره ، انگار منتظرم الیحھ ی لغو پریود برای لزبین ھا با این 
مقاومت و استمرار من بھ تصویب برسھ .

من نمی دونم اصال یھ لزبین چھ نیازی بھ تخمک گذاری و این حرفھا داره ؟ چرا 
محیط برای یھ تخمک باید ماھی یک بار دیواره ھای رحمش کنده بشن و 

کوچولوی دیگھ پاکیزه بشھ .

حاال تھش کھ چی ؟ اصال مادر ھای ما برای چی این درد رو تحمل می کنند و 
مامان و باباشون خوش می کردند ؟ کھ یھ آدم ھایی مثل ما بھ دنیا بیان تا دل

» ایشاال عروسیش » باشھ و ھمھ بھشون تبریک بگن و برای بچھ آرزو کنند کھ 
د اون بچھ بزرگ بشھ و لزبین بشھ و پریود بشھ و از ترس اینکھ کسی بھ بع

خاطر احساساتش بھش ضربھ بزنھ شب خواب ببینھ کھ می خوان سنگشارش کنند 
و از خواب بپره و بھ چرخھ ی احمقانھ ی زمانھ فکر کنھ و فکر کنھ کھ چرا 

اصال خدا پریود رو آفرید و اون رو آفرید و ………..

وای خدای من ، سرگیجھ ھم بھ مشکالتم اضافھ شده و مجبورم از فشار این ھمھ 
اما چشمام سیاھی میره و دوباره روی تخت ولو میشم. فکر و درد از جام بلند شم 

.

االن نیم ساعتھ کھ دارم سعی می کنم بخوابم ولی خوبم نمی بره ، خیلی خوابم میاد 
فھ شدم ، حوصلھ ام سر رفتھ از اینکھ توی کال. اما درد بدنم نمی گذاره بخوابم 

ای کاش می شد یھ کاری .تخت با مالفھ و بالش کشتی بگیرم تا شاید خوابم ببره 
میافتم و آذر دبیرستانی کھ توی خواب دیده بودم ،کرد ،یاد خوابی کھ دیدم

و بلھ …….!
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چرا یادم از جام بلند میشم ، می پرم پشت میز و کامپیوتر رو روشن می کنم ،
رفتھ بود ؟ موقعی کھ دبیرستانی بودم ھمیشھ بی خوابی ھامو با اینترنت و چت پر 

برای خودم کلی. می کردم  ID توی Yahoo! ساختھ بودم و ھر کدومشون ھم 
اوایل جرات نمی کردم برم توی روم لزبین ھا ، . برای یکی از چت روم ھا بود 

فکر می البتھ ھمیشھ. ن کار رو بکنم اما یھ مدت کھ گذشت تصمیم گرفتم کھ ای
کردم کھ اگھ یھ غریبھ بیاد توی این روم شک نمی کنھ کھ لزبین ھا آدم ھای کثیف 

یھ درصد خیلی کمی از آدم ھای اونجا واقعاً لزبین بودند و بھ . و ھوسبازی ھستند 
ناچار یھ محیط نھ چندان جالب رو برای پیدا کردن شریک زندگیشون زیر و رو 

کھ ھیچوقت آدم زندگیم رو اونجا پیدا با اینکھ یھ حسی بھم می گفت. ی کردند م
امشب ھم بھ . نمی کنم ، اما یھ تالش بیھوده رو ھر روز و شب تکرار می کردم 

یاد گذشتھ ھا می خوام یھ سر بھ اونجا بزنم .

سط با اولین تالش بھ اینترنت وصل میشم ، تعجبی نداره ، این وقت شب ، اونم و
مخصوصا با . ھفتھ آدم ھای زیادی بھ خودشون زحمت اینترنت رفتن رو نمی دن 

این اوضاع کھ ھمھ ی سایت ھای خوب فیلتر ھستند بھ نظر خیلی ھا اینترنت 
دیگھ بی مزه شده .

آوا بھم گفتھ بود کھ شرکت Yahoo! دیگھ نمی گذاره کھ ھر کی از راه رسید 
برای ھمین دنبال قسمت ھمجنس گرا ھا . ھ بیاد برای خودش یھ چت روم باز کن

می گردم و شلوغ ترین روم رو برای رفتن انتخاب می کنم .

انگار توی این چند سالی کھ من توی روم ھا نبودم ھیچکس دلش برای من تنگ 
تنھا فرقش اینھ کھ چند نفر غیر ایرانی ھم اینجا . نشده ، ھمھ چیز مثل سابقھ 

ھستند .

یشتر آدم ھای اینجا علناً پسر ھستند و بقیھ رو ھم خدا می دونھ مثل ھمیشھ نصف ب
اکثر پسر ھا ھم دنبال اھداف پایین تنھ ی خودشون ھستند . کھ دختر ھستند یا پسر 
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زن و شوھر ھم یھ. البتھ دختر ھا ھم بعضا این اھداف رو دنبال می کنند . 
ھستند کھ دنبال یھ لزبین برای سکس سھ نفره می گردند !

باالخره دست بھ کار میشم و توی روم می نویسم :

21 / F / The / Lesbian ,donbale ye khanoome lesbian
migardam ke betoonim ba ham FAGHAT harf bezanim.

ھمون موقع یھ نفر بھم pm میده :

» voice ? cam ? «

» ندارم ! «

» خب از کجا بفھمم کھ واقعاً دختری ؟ «

» ی کنم یھ چت ساده احتیاجی بھ اطمینان داشتھ باشھ ، در ضمن من از فکر نم
شما ھم نمی خوام کھ بھ من ثابت کنی کھ دختری ، پس مجبوریم بھ ھم اطمینان 

کنیم «

» من بھ پسرا اطمینان نمی کنم ، بای ! «

» من پسر نیستم ، بای !»

ن رو دختر معرفی اون موقع ھا چند ین بار شده بود کھ با پسر ھایی کھ خودشو
کرده بودند حرف زده بودم و بعد از یھ مدت کھ با ھم حرف میزدیم تازه می گفتند 
کھ پسرند و اکثرا این سوال براشون مطرح بود کھ چرا وقتی پسر ھست یھ دختر 

باید بھ سمت یھ دختر دیگھ کشش داشتھ باشھ ؟ یھ مدت بعد دیگھ از ھمھ 
درخواست می کردم کھ با voice تر بودنشون رو ثابت کنند ، این روش دخ

خوبی بود تا اینکھ یھ بار یھ نفر بھم voice داد و صداش ھم کامال دخترونھ بود 
. ، چند روزی ھم با ھم چت کردیم و باالخره متوجھ شدم کھ تقلید صدا کرده بود 
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یھ دفعھ ھم یکی خواھرش رو صدا زده بود کھ من صداش رو بشنوم ، و چند بار 
ام صدای ضبط شده ی دختر گذاشتندھم بر .

بعدا سر و کلھ ی webcam پیدا شد و این یکی ھم مثل قبلی بود ، تصویر از 
قبل ضبط شده ، فیلم یھ دختر بنده خدای دیگھ و …..

عکس ھم کھ جای خودش رو داشت توی گول زدن آدم ھای ساده ، کافی بود یھ 
ھ ، دیگھ توی کامپیوتر ھمھ یھ دونھ بنده ی خدا عکسش رو بھ یھ نا اھل داده باش

ازش بود و وقتی یھ عکس رو در طول دو سھ روز از پنج ، شش نفر می گرفتی 
بھ خدا این عکس خودمونھ ، نمی دونم کی عکس » ھمشون ادعا می کردند کھ 

منو بھ اسم خودش بھ این و اون میده ! «

ایی رو بھش اضافھ کنمفکر کنم بھتره یھ چیز دیگھ توی روم بزنم ، یا یھ چیزھ :

21 / F / The / Lesbian ,donbale ye khanoome lesbian
migardam ke betoonim ba ham FAGHAT harf bezanim (

na cam daram na voice va na aks ).

یکی دیگھ بھم pm میده ،

» سالم ، تو خودت واقعاً لزبینی ؟ «

» نمی دونم باور می کنی یا نھ J ھ لزبین ھا باید شاخ یا دم داشتھ باشند ؟، چی «

» نھ ولی اینجا ھیچ لزبینی پیدا نمیشھ ، ھمھ دنبال یھ چیز می گردند ، چھ دختر و 
چھ پسر ، اونم این وقت شب ، چی باعث شد کھ بخوای این وقت شب با یھ 

نفر حرف بزنی ؟فقط «

» بی خوابی ! «

» باید حدس میزدم «
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» asl please? «

» مھمھ ؟ «

» من خودم رو معرفی کردم ، ممنون میشم اگر تو ھم خودت رو معرفی کنی «

» 37باشھ ، من  /F/Teh »

» لزبین ھستی؟ «

» آره ، ولی شوھر دارم «

» بھ زور ازدواج کردی ؟ «

» نھ ، شوھرم رو دوست دارم «

» یعنی از رابطھ داشتن با اونم لذت می بری ؟ «

» آره معلومھ ! «

» پس تو دو جنسگرا ھستی ، چون ھم بھ دختر عالقھ داری و ھم بھ پسر ، نھ ؟
«

» نمی دونم ھر چی می خوای اسمشو بگذار ، ببینم تو دوست دختر داری ؟ «

» بلھ ! «

» یعنی دوست دختر نمی خوای ؟ «

» نھ دیگھ ، من دوست دختر دارم یھ دونھ !!! «

» ر می گردمآھان ، آخھ من دنبال دوست دخت ! «

» مگھ تو شوھر نداری ؟ «

» چھ ربطی داره ؟ اون شوھرم مرده ، دوست دخترم زنھ ! «
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« یعنی چی ؟ یعنی تو فکر می کنی کھ ازھر جنس می تونی یھ شریک داشتھ 
باشی ؟ ولی این دو تا ھر دو انسان ھستند ، پس یعنی تو االن دو نفر رو توی 

ھ ھر دوی اونا خیانت می کنی ، اینطوری فکر زندگیت داری ، یعنی تو داری ب
نمی کنی ؟ «

» معلومھ کھ نھ ، من قابلیت این رو دارم کھ ھم مرد ھا رو دوست داشتھ باشم و 
ھم زن ھا رو، پس چرا باید یکی از این دو تا حسم رو مخفی کنم ؟ «

» ھ خانم عزیز مثل اینکھ شما با زن بودن رو یھ چیزی فرا تر از یھ رابطھ ک
توش باید تعھد وجود داشتھ باشھ می دونید ، من دوستان زیادی دارم کھ مثل شما 
قابلیت عشق ورزیدن بھ ھر دو جنس رو دارند ولی ھیچوقت در آن واحد با دو 

نفر نیستند ، چھ دو تا مرد ، چھ دو تا زن ، و چھ یھ مرد و یھ زن ، اصال شما کھ 
واج کردید ؟می خواستید دختر بازی کنید برای چی ازد »

« شوھر من می دونھ کھ من بھ قول تو دوجنس گرا ھستم و ھمیشھ میگھ کھ اگر 
می خوای یھ نفر رو امتحان کنی اشکالی نداره «

» ببینم ، اگر بھ ھمین شوھرتون می گفتید کھ می خواین بھ جای یھ زن با یھ مرد 
دیگھ رابطھ داشتھ باشید باز ھم قبول می کرد ؟ «

» معلومھ کھ نھ ، سرم رو ھم می برید ! «

» پس شما و شوھرتون رابطھ ی شما با یھ زن دیگھ رو مثل یھ تفریح می بینید ، 
نھ یھ رابطھ ی جدی و عاطفی «

» آره شاید اینطوری باشھ کھ تو میگی ، بھ ھر حال من خوشحالم کھ اون این 
موضوع رو درک می کنھ «

واده ی مستحکمی ، و می پرسمبا خودم فکر می کنم عجب خان

» بچھ ھم دارید ؟ «
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» سالھ دارم18آره ، من یھ پسر  «

دیگھ واقعا اوضاع بھ نظرم مضحک میاد ، بیچاره اون بچھ ای کھ یھ ھمچین 
مادر و پدری داشتھ باشھ .

» ببینم اگر شوھر شما ھم بھ شما بگھ کھ می خواد با یھ مرد باشھ شما قبول می 
کنید ؟ «

» ای اون اسم گی میاد می خواد باال بیاره ، با لزبین ھا خوبھ ، میگھ کارھاشون و
رو دوست داره ولی گی ھا رو نھ ، میگھ کاراشون چندشناکھ ، بھ نظر من ھم 

ھمینطوره ، یھ مشت اوا خواھر بچھ کونی ! «

وای خدای من ، تو رو خدا برداشت آدم ھایی کھ مثال خودشون رو خیلی ھم 
دونند رو ببین ، یھ نفس عمیق می کشم ، خودم رو روی صندلی صاف متجدد می

میدمو سوف می کنم و ادامھ :

» خانم عزیز من بھ عنوان یک ھمجنسگرا بھ شما اجازه نمی دم کھ در مورد یھ 
ھمجنسگرای دیگھ اینطوری صحبت کنید ، ببینید من نمی دونم شما وشوھرتون 

ھا و بد بودن گی ھا از کجا آوردید ، ولی از برداشتتونو از خوب بودن لزبین
طرز برخوردتون حدس می زنم کھ احتماال فیلم ھای پورنو ی اونھا رو دیدید ! «

» آره خب ، نکنھ انتظار داشتی توی خیابون دنبال گی و لزبین بگردیم و ببینیم کھ 
خوب ھستند یا بد «

» کھ از روی پورنو گرافی نھ ھمچین انتظاری ندارم ، ولی انتظار ھم ندارم 
روی یھ گروه اسم خوب یا بد بگذارید ؛ ببینید خانم عزیز احتماال برداشت شوھر 
شما از یھ لزبین ، یھ زن با موھای بلوند و ناخن ھا بلند مشکی و ھفت قلم آرایشھ 
کھ توی تخت داره با یکی مثل خودش ور میره و ھر چیز بلند و کلفتی ھم کھ پیدا 

وشحالی بال در میارن ، اون موقع سر و کلھ ی یھ مرد پیدا میشھ و می کنند از خ
اون دو تا زن دیگھ توی پوست خودشون نمی گنجند ، و احتماال شوھر شما 
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ھمیشھ آرزو داشتھ کھ جای اون مرد رویای می بوده ، ولی این برداشت شما 
حساساتتون این حق رو بھ خودتون می دید کھ ھیچکدوم از اکامال اشتباھھ ، شما

رو سرکوب نکنید ، حتی اگر این بھ منزلھ ی خیانت بھ شوھرتون باشھ ،و این رو 
نشونھ تجددتون ھم می دونید .

اما این رو بدونید کھ ھر چیزی کھ توی پورنو گرافی می بینید یھ فیلمھ برای 
خانم عزیز ھیچ . سرگرم کردن امثال شوھر شما و متاسفانھ بدنام کردن ماھا 

واقعی ای حاضر نمیشھ بیاد با یک زن شوھر دار دوست بشھ ، چون دلش لزبین 
نمی خواد باعث خیانت کردن یکی بھ یکی دیگھ بشھ ، بھتر بود قبل از اینکھ 

نھ زنان شوھر دار در ! وارد این روم بشید اسمش رو می خوندید ، لزبین ھا 
سرتون بھ شما جستجوی لذت ، فکر می کنم بیشتر از احتیاج شما بھ یک زن ، پ

احتیاج داشتھ باشھ ، اصال شما برای چی ازدواج می کنید کھ بعد بخواین مرتکب 
خیانت بشین ؟ «

» ببین بچھ جون ، من وقتی ھم سن تو بودم یھ بچھ ھم داشتم و چند سال بود کھ 
خانم خونھ بودم ، تو چی می دونی از زندگی من ؟ چی می دونی از اینکھ ازدواج 

مثل این بود کھ بخوام از جھنم وارد بھشت بشم ، فکر کردی من کردن برای من
خوشم نمیومد کھ قبل از ازدواج ھمھ ی این کار ھا رو بکنم ؟ فکر کردی من دلم 

می خواست تا می خوام ببینم دنیا دست کیھ یھ بچھ بدن بغلم رو بزرگش کنم ؟ برو 
کردی کھ لزبینی و خدا رو شکر کن کھ توی این سن آنقدر شعور داری کھ قبول 

دوست دختر ھم داری ، ما اون موقع ھا اگر حسی ھم داشتیم از ترس اینکھ مبادا 
کسی متوجھ بشھ حتی بھش فکر ھم نمی کردیم ، آنقدر بھ ما از ھمجنس باز ھا بد 

گفتھ بودند کھ ما فکر می کردیم اگر بریم با صد تا مرد ھم بخوابیم بھتر از اینھ 
من نمی دونم شما لزبین ھا چھ موجوداتی ھستید . اشتھ باشیم کھ با یھ زن رابطھ د

، یا اینکھ گی ھا چھ شکلی ھستند ، دیگھ ھم نمی خوام بدونم ، بای «
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» قبل از اینکھ برید فقط می خوام بھتون بگم کھ مھم نیست کھ ما چھ شکلی 
اما . د ھستیم ، ما ھم مثل ھمھ ی آدم ھا و گروه ھا انواع و اقسام خوب و بد داری

اون چیزی کھ در ھمھ ی ما مشترکھ اینھ کھ توی ھمھ ی زندگیمون دنبال عشق 
می گردیم ، دنبال یھ شریک کھ بتونیم بی دریغ عشقمون رو بھش ابراز کنیم ، 

ھمین ، نھ کمتر و نھ بیشتر «

منتظر جواب میشم ، اما چیزی دریافت نمی کنم

» ھستی ؟ یا رفتی ؟ «

گیرمو باز ھم جوابی نمی 

» فکر می کنم رفتھ باشی ، بھ ھر حال امیدوارم کھ در مورد ھمجنس گرا ھا و 
دوجنسگرا ھا بیشتر مطالعھ کنی ، در مورد روابط متقابل انسان ھا ھم ھمینطور، 

بای «

گذشتھ ، جمعیت روم ھم کمتر شده ، درد دل و کمر 5بھ ساعت نگاه می کنم ، از 
من ھم ھمینطور .

ی این مدت آدم ھای بیشتری با ھمجنسگرایی آشنا شده باشند، فکر می کردم تو
شاید چون االن اطراف خودم بیشتر آدمھای ھمجنس گرا ھستند و بقیھ ھم کھ 

مجبورند کھ اطرافم باشند،از سخنرانی ھای گاه و بیگاه من در دفاع از حقوق 
مخالفت شاید بھ خاطر ھمینھ کھ دیگھ با من .ھمجنس گراھا بی دریغ نمی مونند 

نمی کنند ، چون حوصلھ ی بحث کردن با من رو ندارند ، برای ھمین من فکر 
غافل از اینکھ اون بیرون ھنوز . می کنم کھ اون ھا حرف ھای من رو پذیرفتند 

آدم ھایی ھستند کھ ما رو چندشناک و پایھ ی سکس سھ نفره و در انتظار نیم 
نگاھی از طرف یھ مرد می دونند .

فالش یازدھم( زندگی یک لزبین فلش ھایی از )
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ورزشکار و , دانشجو . آدم خاصی نیستم . اسمم آذره ولی آذر بھ دنیا نیومدم 
اسمش تھمینھ ھست. دوست دخترم رو ھم خیلی دوست دارم. لزبینم  .

» موبایلتون دوربین داره ؟ لطفاً اسم و فامیلتون رو روی این برچسب بنویسید و 
پشت موبایلتون بزنید و تحویل من بدید » .

کاری کھ اون زن میگھ رو خیلی سریع انجام می دم ،چون اصال دلم نمی خواد 
دلم می خواد ھر چھ زودتر از شر این کسی بھم زنگ بزنھ، شایدم برای اینکھ

وی جدید خالص بشممانت .

چند روز پیش مادرم با خوشحالی اومد خونھ و یھ کیسھ رو با شور و شوق بھم 
خریدم ، با سلیقھ ی خودم ، یھ رنگ شاد گرفتم ، دیگھ برات مانتو» داد و گفت 

دلم می خواد از این تیره پوشی ازلی کھ برای خودت درست کردی دست برداری 
قر نزنی کھ تنگھ ، جلفھ ، کوتاھھ ، تو این ھوای ، نترس، جلو بستھ گرفتم کھ 

گرم با این لباس ھای مشکی پدر خودت رو در میاری ، واقعا احمقانھ است کھ 
درجھ باید دور خودشون یھ چیزی بپیچن و 40زن ھای ایرانی توی گرمای 

و «! دین عدالتھ! صداشون ھم در نیاد ، اونوقت می گن اسالم دین برابریھ 
کرد کھ ھمون موقع بپوشمشمجبورم  .

توی اون مانتو درست مثل پسر پسرھایی کھ بعد از ختنھ دامن تنشون می کنند 
شده بودم ، تا امروز ھم زیر بار پوشیدنش نرفتھ بودم ، اما امروز روز اعتراضھ

.

توی رختکن مثل ھمھ جای جھان ھستی کھ رنگ و بویی از زن داره ، با ورودم 
نگاه ھایی کھ ناشیانھ توی اندازه ی موھای من و . کاو ھستم شاھد چند نگاه کنج

طرز لباس پوشیدنم دنبال دلیل جذب شدنشون نسبت بھ من می گردند .

آدم ھا مثل گیرنده ھا و فرستنده ھا می مانند ، ھمیشھ دارند برای ھم موج ھای 
ی مختلف می فرستند ، انگار من لزبین ھم ھر جا می رم برای دختر ھا موج م



89

فرستم و اونا کھ ھمیشھ این موج رو از یک پسر دریافت می کردند ، تعجب می 
کنند کھ این بار فرستنده ی این موج یھ دختره .

. مدت ھاست کھ دارم بھ تھمینھ اصرار می کنم کھ باھام بیاد استخر ، اما نمی شھ
ی رو بکنھ نمی تونم قبول کنم کھ کسی بخواد کار. نمی شھ می خواد کھ بیاد، اما

مادر تھمینھ . اما وقتی پای خانواده وسط باشھ ھمھ چیز فرق می کنھ . ، اما نتونھ 
سھ دقیقھ ای -این رو توی اندک دیدار ھای دو. ھیچوقت از من خوشش نمی اومد 
اما این بار مثل اینکھ موضوع خیلی جدی بود . کھ با ھم داشتیم ھم می شد فھمید 

رفتن رو می کنھ ، مادر تا می فھمھ کھ می خواد با وقتی تھمینھ صحبت استخر. 
ی سفت و سخت می گھ و کثیفی آب استخر و شلوغی » نھ » من بیار استخر ، یھ 

با اصرار بیشتر تھمینھ مواجھ میشھ و و گرمازدگی رو بھونھ می کنھ و وقتی
اصال می دونی چیھ ؟ من» دیگھ بھونھ ای نداشتھ صراحتا بر می گرده و میگھ 

ولی من باز ھم نمی تونم بپذیرم کھ تھمینھ تمام . » !نمیاد از این آذر اصال خوشم
نمی تونم بھ خودم بقبولونم کھ انسان ھا برای رسیدن بھ . تالششو کرده باشھ 

بحث کردم خواستھ اشون ، اگھ واقعا بخوانش ، کم بیارن ، برای ھمین با تھمینھ
د کردم ،دعوا کردم ، اما باز ھم نشد، خواھش کردم ، اصرار کردم ، تھدی .

امروز بھ ھر کسی کھ گفتم می خوام تنھا برم استخر با تعجب نگاھم کرد و سعی 
سھ ساعت -بھ نظر ھمھ خیلی عجیب بود کھ آدم دو. کرد من رو منصرف کنھ 

رو بتونھ تنھا بگذرونھ ، شاید چون ھمھ فکر می کنند کھ عجیبھ ، پس حتما باید 
ھمھ جا . فکر کنم من یھ خورده زیادی بھ تنھایی عادت کردم . عجیب باشھ

مثل . اطرافم پر از آدمھ ، اما آدم ھایی کھ دردی رو از آدم دوا نمی کنند 
. رھگذرھایی می مانند کھ تو بھ خاطر جبر زمان مجبوری تحملشون کنی 

اید مجبوری برای اون ھا نقش بازی کنی ، برای اینکھ بتونی کنارشون باشی ب
مادرم اصرار کرد با خواھرم برم ، با دوست ھای دانشگاھم برم . مثل اونھا باشی 

تنھا کسی کھ . ، اما دلم می خواست برای چند ساعت ھم کھ شده ، با خودم باشم 
می تونم باھاش مثل خودم باشم .
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کمی ھم می خواستم اعتراض خودم رو بھ تھمینھ نشون بدم ، می خواستم نشون 
ادرش فقط می تونھ برای اون تصمیم بگیره ولی نمی تونھ من رو از بدم کھ م

کاری کھ می خوام انجام بدم منصرف کنھ .

تھمینھ می دونھ کھ استخر پر از دختر ھای خوبھ ، شاید دلم می خواست با این 
کارم کمی ھم حسادتش رو بر بیانگیزم ، اما این ھم باعث نشد کھ سعی کنھ با من 

بیاد .

سالن سرپوشیده ی رختکن وارد محوطھ ی استخر میشم ، باد مالیم بدنم وقتی از
دختر ھا ھمھ با بیکینی . رو نوازش میده ، یھ موزیک آروم ھم داره پخش میشھ 

کرم ھا و روغن ھای چربی حاصل از. بھ سختی مشغول آفتاب گرفتن ھستند 
یھ قسمت خلوت تر میرم . آفتاب رو از فاصلھ ی دور ھم میشھ روی بدنشون دید 

بھ جز چند تا دختر بچھ توی قسمت کم . و حولھ و وسایلم رو اونجا می گذارم 
نصف بیشتر جمعیت . عمق و چھار نفر توی قسمت پر عمق کسی توی آب نیست 

باز ھم تصورش برام سختھ کھ یھ نفر . اطرافم حتی یک دقیقھ ھم توی آب نمیرن 
تا لب آب بیاد و توی آب نیاد !

اید یکی از اھداف من ھم سوختن باشھ ولی مطمئنا ھدف ھای مھم تری رو خب ش
سریع دوش می گیرم و خودم رو بھ آب می . ھم از استخر اومدن دنبال می کنم 

این کار من باعث رنجیدن چند نفر از . رسونم و بھ سرعت می پرم توی آب 
لھ ھاشون رو دختر ھای نزدیکتر بھ استخر میشھ کھ با دقت با گردش آفتاب حو

وقتی بر .می چرخونن کھ مبادا قسمتی از پوستشون از آفتاب بی نصیب بمونھ 
اھمیت نمی دم و سرم رو دوباره . می گردم ھمشون با چسم غره نگاھم می کنند 

چند عرض رو شنا می کنم ، دستم رو بھ کنار استخر می گیرم . زیر آب می کنم 
از اینجا میشھ ھمھ ی دخترھا رو دید ، . و پشتم رو بھ لبھ ی استخر می کنم . 

. بدون اینکھ دیده بشی و یا اینکھ بھ جرم دید زدن کسی بخواد بھت چیزی بگھ 
اینجا ھمھ جور دختری پیدا میشھ ، سیاه ، سفید ، جوون ، پیر ، پیر جوون نما ، 
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ناخن . مو سیاه ، مو زرد ، مو سیاه رنگ شده ، ھای الیت شده ، لو الیت شده 
مایو ھای دو تکھ با رنگ ھای . تاه ، بلند ، مانیکور شده ، الک مالیم ، جیغ کو

متنوع و جذاب و طرح ھای عجیب و غریب ، شرت ھای بلند و کوتاه و کمی 
و البتھ پوست ھای سایھ روشن کھ . کوتاه تر از کوتاه کھ پشتشون فقط یھ بند داره 

ردمیشھ انواع درجات سوختگی پوست رو اینجا پیدا ک .

یھ گروه از بچھ ھا وارد قسمت پر عمق شدند و نجات غریق ھا ازشون می خوان 
ھمشون بھ سرعت . کھ پای دوچرخھ بزنند تا مطمئن بشن کھ شنا بلد ھستند 

خودشون رو بھ سرسره ای کھ آخر قسمت پر عمق ھست می رسونند و پشت سر 
ھای بدنم دلشون می تمام سلول . ھم از سرسره باال می رن و توی آب میافتند 

اما گویا در مقایسھ با بقیھ . کھ من ھم برم و چند بار از سرسره بیام پایین خواد
چند دقیقھ ای منتظر . ی استفاده کنندگان از اون سرسره من کمی قد بلند تر ھستم 

میشم کھ ببینم آیا کسی ھست کھ مثل من دلش بخواد از اون سرسره استفاده بکنھ 
با خودم کمی کلنجار میرم . ویا تنھا مشتریش ھمین کوچولوھا ھستند یا نھ ، اما گ

و با آرامش خودم رو بھ سرسره ار آب بیرون میام.اما دیگھ نمی تونم تحمل کنم 
خیلی جدی میرم و پشت سر . ھنوز کسی متوجھ نیت من نشده . می رسونم 

و نگاه می دختر کوچولو بر می گرده و من ر. آخرین نفر توی صف می ایستم 
کنھ ، بی خیال دوباره بر می گرده و اصال براش مھم نیست کھ کمر پشت سریش 

سنگینی ھای نگاه اطرافیانم رو کمی حس می کنم اما . درست ھم ارتفاع سر اونھ 
انگار مثل اون بچھ ھا دفعھ ی ھزارم . سعی می کنم خودم رو خونسرد نشون بدم 
نوبت من میشھ ، از سرسره . خورم ھست کھ دارم از سرسره توی آب لیز می

غرق احساس بی وزنی میشم ، . باال میرم ، لیز می خورم و توی آب می پرم 
وقتی میام باال عین ھمھ بچھ ھا شروع بھ خندیدن می . غرق خنکی و پاکی آب 

اما اونا توجھ نمی کنند و . » !خیلی باحال بود » کنم و بھ سمت بچھ ھا داد میزنم 
اما وقتی بھ . می خواد کھ من زود تر از زیر سرسره کنار برم بیشتر دلشون

سمت لبھ ی استخر شنا می کنم متوجھ نگاه ھای پر از تعجب و در عین حال 
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انگار برای چند لحظھ بچھ شده بودم . کنجکاوی خانم ھای در حال سوختن میشم 
ب میشنو یادم رفتھ بود کھ بزرگتر ھا از کوچکترین نشانھ ای از شادی متعج !

. انقدر لذت سر خوردن زیاد بود کھ تصمیم می گیرم بازم این کار رو انجام بدم 
دلم . دلم می خواد عین بچھ ھا جلویی ھام رو ھل بدم تا سریع تر نوبت من بشھ 

می خواد از سر و کول اونھا باال برم تا کمی بھ خودشون تکون بدن و زودتر از 
دفعھ ی چھارم . تر ھای عاقل منتظر نوبتم میشم اما عین بزرگ. پلھ ھا باال برن 

کھ سر می خورم از توی آب متوجھ میشم کھ چند تا دختر دیگھ ھم اومدن و توی 
صف ایستادند ، شاید اونھا ھم مثل من دلشون داشتھ پر میزده کھ بیان توی صف 

اما نمی خواستن اولین کسی باشند کھ از سرسره ی بچھ ھا استفاده می کنھ .

سره کم کم داره خیلی شلوغ میشھ و خنده ی دختر ھا از این لذت داره بیشتر و سر
بیشتر میشھ .

حاال دختر ھای بیشتری توی آب ھستند ، سر نجات غریق ھا ھم شلوغ شده و 
قبل از اومدن بھ آب دوش » ،» عرض رو شنا کنید » پشت سر ھم داد میزنند کھ 

ترجیح میدم کھ بیام باال و کمی .» کالھتون رو سر کنید » ، » بگیرید 
دور و بر جایی کھ من حولھ ام رو پھن کرده بودم حاال کامال پر . استراحت کنم 

. دختر ھایی کھ اون دور و بر ھستند ، دفعھ ی اول ھست کھ من رو دیدند. شده 
حولھ ام پر از گرده ی سیگار شده ، اطرافم رو نگاه می کنم ، سمت چپم بیشتر از 

تھ سیگار افتاده ، و دو نفر حولشون رو عمود بر حولھ ی من پھن کردند و ده تا
اصال متوجھ حضور من . بھ شدت مشغول سیگار کشیدن و حرف زدن ھستند 

صدای موزیک آروم از . حولھ ام رو کمی تمیز می کنم و دراز می کشم . نشدند 
ھ ی دیگھ میاد و یھ گوشھ و صدای جیغ و داد و خنده ی توی استخر ھم از یھ گوش

سوختگیش . یکیشون کامال سوختھ. البتھ صدای بلند بلند حرف زدن ھمسایھ ھام 
بھ حدی ھست کھ از حد سکسی و جذاب بودن فراتر رفتھ و بیشتر شبیھ آدم ھایی 

موھاش کامال سفیده و ماتیک قرمز رو با . شده کھ روی تنشون گل مالیده باشن 
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آدم ھای مختلف ھر از چند وقتی .ش مالیده شدت ھر چھ تمام تر بھ اطراف لب
روی » و » چقدر اومدی استخر کھ این رنگی شدی ؟ » میان و ازش می پرسن 

سعی می کنم بیشتر بھ موزیک . » سرت شماره رنگ موی شماره چند گذاشتی ؟ 
گوش کنم تا بھ حرف ھای بغل دستی ھام .

کھ از من بدش میادآدمی. دارم بھ تھمینھ فکر می کنم ، و بھ مادرش  !

چرا ؟ چرا یھ نفر باید از من متنفر باشھ ؟ مگھ من چکار می کنم ؟ مگھ من چھ 
کار بدی کردم ؟ بھ جز اینکھ با تمام وجودم ، بھ دخترش عشق می ورزم ؟ بھ جز 

اینکھ بھترین قسمت وجودم رو ، احساسم رو ، عشقم رو ، در اختیار دخترش 
ارم ، بھترین ھای دنیا رو براش می خوام ، می خوام گذاشتم ؟ عاشقانھ دوستش د

توی بھترین لحظھ ھای زندگیم کنارم باشھ ، بھترین چیز ھای دنیا رو براش می 
آیا با ھمھ ی این ھا من شایستھ ی مورد نفرت واقع شدن ھستم ؟ چرا . خوام 

ھیچکس من رو بھ رسمیت نمی شناسھ ، عشقم ، احساسم ، زندگی و طرز تفکر 
رو قبول نداره ؟ چرا یھ نفر باید بھ خاطر اینکھ دخترش با من این ور و اون من

نمی کنیم ، جز ور میاد واھمھ داشتھ باشھ ؟ مگھ من قاتلم ؟ ما ھیچ کار خالفی
اینکھ با ھر نگاھی کھ بھ ھم می کنیم ، وجودمون سرشار از عشق میشھ ، اما 

یمی با ھم باشیم ، یھ وقت یھ مجبوریم مثل دو تا دوست صم. عشقی کھ ممنوعھ 
کسی بفھمھ خدا آنقدر دوستمون داشتھ . جوری رفتار نکنیم کھ کسی بفھمھ عاشقیم 

کھ اون بزرگترین نعمتش رو در اختیارمون گذاشتھ .

وقتی بر می . کالفھ شدم ، آفتاب زیاده ، تصمیم می گیرم برم و یھ دوش بگیرم 
مگھ . ف زدن و سیگار کشیدن ھستند گردم ھنوز ھم اون دو تا دختر مشغول حر
ھنر حرف زدنی کھ در خانم ھا ھست ! دو تا آدم چقدر حرف دارند کھ با ھم بزنند 
جالب اینجاست کھ دو تا زن قابلیت این . واقعاً یکی از معجزه ھای خلقت خداونده 

رو دارند کھ در آن واحد ھر دو تاشون حرف بزنند و ھر دو متوجھ صحبت ھای 
ھم بشناون یکی  !



94

چند تا دختر خوشگل و خوش ھیکل از جلوی ما رد میشن ، آنقدر جمع چند نفره 
بغل دستی . ی اونھا خوب ھست کھ تقریبا ھمھ بر می گردند و نگاھشون می کنند 

ھام کھ انگار بی صبرانھ منتظر سوژه بودند ،بدون معطلی شروع بھ صحبت 
کردن در مورد اون ھا می کنند .

» ایو زرده خوبھچقدر اون م «

» ببین ما کھ دختریم اینطوری نگاھشون می کنیم و حال می کنیم ، دیگھ ! آره 
و ھر دو قاه قاه شروع بھ خندیدن می کنند» ببین پسر ھا چھ حالی می کنند  .

احساس می کنم حالم داره از حرف ھای دو تا دختر استریت در مورد ھمجنس 
ھاشون بھ ھم می خوره ، انگار خودشون چی از پسر ھا کم دارند کھ واجد شرایط 

لذت بردن از اندام زیبا و خوش تراش ھمجنس ھا شون نیستند .

دیگھ حوصلھ ی اونجا رو ندارم ، بلند میشم و میرم توی آب .

» آھنگ . لوت تر شده و صدای موزیک راحت تر بھ گوش می رسھ استخر خ
یاد حرف آوا میافتم کھ میگھ سعید .سعید محمدی داره پخش میشھ »دیار

محمدی این آھنگ رو برای لزبین ھا خونده ، برای اینکھ توی موزیک ویدیوش 
شون ھمھ ی مردم چشم. دو تا دختر رو نشون میده کھ خیلی با ھم صمیمی ھستند 

اما بعد . ھیچکس دلش نمی خواد ببینھ کھ لزبین ھا ھم وجود دارند . بستھ ھست 
با این . بھ ھمھ ی مردم میگھ کھ چشماتون رو باز کنید ، ھمجنسگراھا رو ببینید 

وجود باز ھم زن ھایی ھستند کھ احاساسات خودشون رو انکار می کنند و 
سیر ھا حقیقت ھم نداشتھ باشھ ، حتی اگر این تف. چشمشون ھمیشھ بستھ می مونھ 

البتھ . از موقعی کھ این چیز ھا رو در مورد این آھنگ شنیدم بیشتر دوستش دارم 
آھنگش ھم خوب بھ حال و ھوای من می خوره !

» ! من یک لزبین ھستم » ،» لزبین » ، » لزبین » با دستم روی آب می نویسم 
ھر شکافی . نوشتھ ی من نیست جایی می نویسم کھ لحظھ ی بعد ھیچ نشانی از. 
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انگار استخر و . کھ با دستم با آب میدم ، در لحظھ با مقدار زیادی آب پر میشھ 
آب ھم مثل خیلی از آفریده ھای خداوند از اینکھ عشق جایی نوشتھ بشھ ، واھمھ 

آھنگ دوباره از اول . بھتر ، اینطوری بازم می تونم بھ حیاتم ادامھ بدم . دارند 
و من «. …توی ز دیار من آمدی ، سکوت جانم بھ ھم زدی ، » یشھ شروع م

بھ ھم زدی ، زدی ، سکوت » سرم رو داخل آب می کنم و زیر آب می نویسم 
چو نغمھ ای بیش و کم زدی ، بھ دل ریشم تو » باال میام » جانم بھ ھم زدی 

تو دلمو ریش کردی ، بھش چنگ » میرم زیر آب و می نویسم » چنگ زدی 
زدی «

» کشیدن درد برای تو «

» کشیدن درد ، درد نادانی ، درد حماقت «

» عطر تن تو بھ جان من چھ خوش نشست «

» عطر تن تو ، تنھا چیزی کھ بھ خاطرش زنده ام «

» اگھ عزیز بود برای تو ، حرف و حدیث بود برای من «

» حرف و حدیث ، حرف ، حرف ، حرف «

» یچو نغمھ ای بیش و کم زد «

» چو نغمھ ای ، نغمھ ی زندگی ، نغمھ ی آسمانی ، پیش من بمون ، نذار کسی 
تورو از من بگیره ، نذار عشقم توی حرف مردم گم بشھ ،نذار بدون عطر تو 

«بمیرم

فالش دوازدھم( فلش ھایی از زندگی یک لزبین  )

و زشكاردانشجو ، ور. آدم خاصي نیستم!اسمم آذره ولي آذر بھ دنیا نیومدم 
اسمش تھمینھ ھست. دوست دخترم رو ھم خیلي دوست دارم. لزبینم .
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» تکلیف خودت رو روشن کن ، تو فاعلی یا مفعول ؟ «

» تو لزبین ھا رو ھمش با این فاعل و مفعول دستھ بندی می کنی و روشون 
برچسب می زنی ، کھ چی بشھ ؟ چرا می خوای سعی کنی روی ھمھ ی مردم 

، بعدش کھ چی ؟ حاال می تونی از اون صال فرض کن کھ گذاشتیاسم بذاری ؟ ا
دستھ ای کھ دلت می خواد یکی رو انتخاب کنی ؟ «

» مثال من دلم نمی خواد با یھ کلفتی مثل خودم دوست شم ، دلم می خواد ! آره 
دوست دخترم ظریف باشھ ، آرایش کنھ ، دامن بپوشھ ، ناخن ھاش رو الک بزنھ 

می فھمی چی می گم ؟، دختر باشھ،  «

» آشپزی بلد باشھ ، گلدوزی ، ملیلھ دوزی ، سفره آرایی ، خالصھ کھ از ھر 
پس فرق تو با ! انگشتش ھفت تا ھنر بریزه ، چطوره ؟ یھ خانم خونھ دار واقعی 

یھ مرد سنتی چیھ ؟ «

» چرا اینطوری برداشت می کنی ؟ خب اگھ قراره من برم بیرون و کار کنم ، 
ره یکی باید باشھ کھ کارھا رو بکنھباالخ «

» خاک تو سر من کھ دوست صمیمیم یھ ھمچین طرز فکری راجع بھ ھمسر ایده 
آلش داره ! «

تھمینھ کھ تا حاال ساکت بوده با شنیدن این حرف من بلند بلند شروع بھ خندیدن می 
ھ ی کنھ ، آوا از صندلی عقب خودش رو بھ سمت جلو متمایل می کنھ ، توی آین

اصال ھم خنده دار نبود» جلو رو نگاه می کنھ و میگھ  ! «

خب راست می گھ دیگھ ، تو» تھمینھ توی آینھ یھ نگاه بھ آوا می ندازه و میگھ 
ھم مثل مامان باباھامون و ھمھ ی استریت ھای دیگھ می خوای زندگی رو تقسیم 

نی اینکھ تو ھم کنی ، زن و مرد رو تقسیم کنی ، پس ھمجنسگرا یعنی چی ؟ یع
زن بودنتو قبول داری ھم در عین حال خصوصیاتی داری کھ بیشتر مرد ھا دارند 
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تا زن ھا ، ولی این باعث نمیشھ تو اصل خودت کھ جنسیت فیزیکی تو ھست رو 
فراموش کنی و بخوای کامال نقش یھ مرد رو توی زندگیت بازی کنی «

صندلی من و تھمینھ می رسونھ و آوا این بار کامال خودش رو بھ فاصلھ ی بین
آرنج ھاش رو بھ دو صندلی تکیھ می ده ، نگاھش بین من و تھمینھ می چرخھ ، 

یعنی شما دو تا باالخره کدومتون فاعلید ، » یھ نفس بلند می کشھ و میگھ 
کدومتون مفعول «

تھمینھ توی . ھم می ندازیم ، و لبخند می زنیم من و تھمینھ یھ نگاه شیطنت بار بھ
از چھ نظر ؟» سوالی کھ من ھم می خواستم بپرسم پیش دستی می کنھ و میگھ  «

یعنی چی از چھ نظر ؟ از » آوا دوباره یھ نگاه بھ ما دو تا می ندازه و می گھ 
ھمھ نظر ! «

بگو» من و تھمینھ با ھم شروع بھ حرف زدن می کنیم ، تھمینھ میگھ  ! «

» نھ تو بگو «

خودت بگو» «

» خیلی خوب ، ببین منظورت از لحاظ زندگی روزمره ھست ، یا اینکھ فقط توی 
«تختخواب مد نظرتھ ؟

آوا کمی مکث می کنھ ، انگار شک داره کھ آیا اجازه داره این سوال رو بپرسھ یا 
خب مثال فرض کن کھ فقط تخت خواب«نھ ، و باالخره میگھ  «

و تھمینھ دوباره یھ نگاه بھ ھم می ندازیم ولی این بار بیشتر می خوایم جواب من 
و ھر دو سکوت می کنیماین سوال رو از توی چشم ھای ھمدیگھ بخونیم .

بگو دیگھ» تھمینھ اخم می کنھ و میگھ  ! «

» خودت بگو «
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زرنگی ؟ سوال آسونا رو کھ تو جواب می دی ، خب سخت ھا رو ھم خودت »
ب بدهجوا !»

کمی خودم رو بھ سمت در ماشین متمایل می کنم ، نگاه تھمینھ می کنم و می گم 
چھ در واقع ما ھر دو ھم فاعلیم ھم مفعول ، شایدم نھ فاعلیم نھ مفعول ، اصال» 

فرقی می کنھ ؟ مھم اینھ کھ ما وقتی با ھم ھستیم لذت می بریم ، نھ تھمینھ ؟ «

» برای زن و مردھاست ، تازه برای اونا ھم این لفظ آره ، ببین فاعل و مفعول 
غلطھ ،درستھ کھ یھ کار مشترک در ھمھ ی زن و مردھا انجام میشھ ولی شاید یھ 
زنی توی سکس فعال تر باشھ ولی باز ھم از نظر تو در لغط مفعولھ ، خب دیگھ 

کھ اصال معنی ندارهبرای ما لزبین ھا «

رش رو با سرعت بیشتری بین من و تھمینھ آوا کھ انگار کامال گیج شده ، س
یعنی چی ؟ من نمی فھمم یعنی باالخره کی چیکار می کنھ » حرکت میده و میگھ 

؟ «

من و تھمینھ باز ھم سکوت می کنیم ، بدون اینکھ تھمینھ بھ خودش زحمت بده کھ 
انگار جواب دادن بھ این سوال بدون» !!!! آذر» من رو نگاه کنھ با تعجب می گھ 

شک وظیفھ ی منھ .

» ببین مھم عشقھ ، مھم این نیست کھ االن کی کجای تختھ ، ! چی ؟ ھان ؟ آھان 
کی داره برای اون یکی چیکار می کنھ ، مھم اینھ کھ در ھر لحظھ ھر دو طرف 
از کاری کھ دارند می کنند لذت ببرند ، چھ می خواد اون کار جزو وظایف فاعل 

ول ھاھا باشھ و چھ جزو وظایف مفع «

خب حاال اینجا کی کار فاعل ھا رو » آوا این بار با اطمینان بیشتری می پرسھ 
انجام میده کی کار مفعول ھا رو ؟ «

ای بابا ، عجب گیری دادی ، می گیم » تھمینھ این بار بدون تعارف جواب می ده 
این ما ھر دو ھم فاعلیم ھم مفعول ، یعنی اگھ قراره نقشی توی سکس داشتھ باشیم 
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نقش رو ھی با ھم عوض می کنیم ، اصال این فاعل و مفعول دیگھ این روزھا 
معنی نداره ، این روزھا ھمھ ھمھ چی از سکس می دونند و ھمھ دلشون می خواد 

ھمھ کار بکنند ، تو نمی تونی از یکی انتظار داشتھ باشی کھ برات نقش درخت 
رو توی سکس بازی کنھ ! «

خب چیکار کنم ؟ من نمی » ی عقب تکیھ میده و میگھ آوا با دلخوری بھ صندل
خوام مفعول باشم ، نھ اینکھ نخوام ، نمی تونم ! «

خب شاید یکی ھم » تھمینھ با دلسوزی بر می گرده و نگاه آوا می کنھ و می گھ 
باشھ کھ …..»

یھ ماشین با سرعت از فرعی سمت چپ می پیچھ بیرون ، خودم رو روی فرمون 
تھمینھ» اون رو بھ سمت راست متمایل می کنم و داد می زنم می ندازم ،  ! «

. تھمینھ ھول میشھ ، محکم ترمز می زنھ و ھمھ بھ سمت جلو پرتاب می شیم 
تھمینھ . چشمام رو می بندم و منتظر صدای تصادف میشم ، اما صدایی نمیاد 
ش ادامھ می بدون اینکھ حرفی بزنھ یا عکس العملی نشون بده گاز می ده و بھ راھ

ده .

ھمھ سکوت کردیم ، تھمینھ فرمون رو محکم چسبیده و بھ سمت جلو متمایل شده ، 
آوا ھم موقعیت مورد عالقش یعنی بین دو تا صندلی جلو رو ترک کرده ، پشت 
صندلی من نشستھ و بھ در چسبیده، انگار می خواد با تھمینھ بیشترین فاصلھ رو 

از دیدن اون توی آینھ ی . ر این اتفاق می دونھ داشتھ باشھ ، گویا خودش رو مقص
چیھ ؟» تھمینھ نگاھم می کنھ و با عصبانیت می گھ . بغل خندم گرفتھ  «

فکر می کنم ، یھ چیزی ھم بده کار شدم کھ از تصادفش جلو گیری کردم و جواب 
تو حواست بھ تغییر میمیک صورت منھ یا رانندگیت ؟ ھمین ! ھیچی » می دم 

می کنی بابات بھت ماشین نمی ده دیگھکارا رو  ! «
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تھمینھ کھ انگار از دست گذاشتن من روی نقطھ ضعفش اونم جلوی یھ نفر سوم 
ببین کی داره بھ من این » خیلی شاکی شده با صدایی کھ بیشتر شبیھ جیغھ میگھ 

حرفو می زنھ ، بذار جوھر گواھینامت خشک بشھ بعد بیا بھ من آموزش رانندگی 
بده «

عزیزم خودت رو » خودم رو روی صندلی جابجا می کنم و با خونسری می گم 
کنترل کن ، دلم نمی خواد دوباره در آستانھ ی تصادف قرار بگیریم ، در ضمن 

سالھ کھ گواھینامھ دارم3برای اطالع شما من االن  ! «

» نکنھ فکر کردی من مقصرم ؟ «

» بھ دنیا آوردمامانم مقصره کھ من رو دیرتر از تو! نھ  «

» یارو از فرعی . گواھینامھ رو نمی گم خنگھ ، این ماجرای اخیر رو می گم 
آره البتھ ، سھ سالھ کھ دیگھ بھ راحتی می تونی چک ! پیچید ، اون مقصر بود 

ھای مسافرتی رو نقد کنی «

» ولی تو ھمیشھ باید مراقب اطراف باشی «

» توی بانک ؟ «

» چھ ربطی داشت ؟! دگی توی رانن! چی ؟ نھ  «

» ھیچی ، من داشتم در مورد نقد کردن چک مسافرتی با گواھینامھ صحبت می 
کردم و اینکھ اون گواھینامھ فقط برای تو این کاربرد رو داشتھ بعد تو گفتی کھ 

، مگھ تو حواست بھ حرف ھای من نیست ؟……باید حواستو  «

» ز کجا اومدچرا ، ولی نتونستم بفھمم اون وسط بانک ا ! «

» اگھ گوش می دادی می فھمیدی ، خوبھ من فقط حواسم بھ رانندگی نیست ، تو 
معلوم نیست داری کدوم دختر بیچاره ای ! کھ حواست بھ ھیچی نیست ، حتی من 

رو دید می زنی ؟ «
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تھمینھ ؟؟؟» با عصابیت نگاھش می کنم و داد می زنم  «

نکرده بود با چشمھای براق نگاھم می کنھ و تھمینھ کھ تا اون موقع اصال نگاھم 
ھان ؟» جیغ می زنھ  »

» ھان چیھ ؟ من حواسم بھ حرفھای تو بود ، خب چیکار کنم کھ تو از پشت 
فرمون یھو پریدی تو بانک، حتما از تو بانکم می خوای بپری تو ….»

تو چی ؟» تھمینھ با حالت تھدید آمیز نگاھم می کنھ و میگھ  «

کنم ، حرفی کھ می خواستم بزنم یادم رفتھ ، اطرافم رو نگاه می کمی مکث می
تو شھر بازی» کنم ، داریم از کنار شھر بازی رد می شیم، بھ سرعت می گم  !

«

تھمینھ کھ انگار باالخره طعمھ رو گرفتھ انگشت سبابش رو بھ سمت دماغم می 
فتو عوض می خواستی بگی می پرم تو چی ؟ واسھ چی حر» گیره و می گھ

و بلند بلند شروع بھ خندیدن می » کردی ، کم آوردی ، کم آوردی ، یووو ھووو 
کنھ .

خب یھو می پری وسط حرف آدم ، » من ھم شروع بھ خندیدن می کنم و می گم 
آدم حرفش یادش میره ! «

تھمینھ دست راستشو بھ سمت من میاره و موھامو با حالت خشنی می کشھ و می 
رت برم کھ حاضر نیستی قبول کنی کھ کم آوردیقربون غرو» گھ  «

من قربون اون ھنر » دستش رو از موھام جدا می کنم و اونو می بوسم و می گم 
کھ در مواقعی کھ خیلی مشھوده کھ داری گند میزنی با زرنگی اون زنانھ ات برم

رو گردن بقیھ می ندازی «
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من و . دای بلندی می خنده آوا باالخره یھ حرکتی از خودش نشون میده و با ص
تھمینھ کھ خیلی وقتھ حضور اون رو فراموش کرده بودیم بھ خودمون میایم و ھر 

دو روبرو مون رو نگاه می کنیم .

آوا این بار با خیال راحتتری تکیھ میده و لحظھ ی بعد دوباره از صندلی کنده 
من آذر فاعلھ ، ولی بھ نظر » میشھ و بھ وسط صندلی من و تھمینھ میاد و میگھ 

تھمینھ مفعولھ ! «

من و تھمینھ کھ انگار مضحک ترین حرف زندگیمون رو شنیدیم با ھم می پرسیم 
چرا ؟؟؟»  »

آوا دوباره تکیھ میده ، دستش رو پشت گردنش می ندازه ، نگاه من می کنھ و با 
، از دعواھاتون معلومھ، تھمینھ جیغ می زنھ ولی تو داد می زنی» اطمینان میگھ 

تھمینھ تند تند حرف می زنھ ولی تو شمرده شمرده جواب می دی ، تازه ، تو 
خیلی ھم ناراحت میشی اگھ تھمینھ رانندگی کنھ و تو کمک راننده باشی ، فکر می 

کنی خودت بھتر از اون از پس این کار بر میای ! «

اینطوریھ » من و تھمینھ ھر دو تعجب کردیم ، تھمینھ بھ من نگاه می کنھ و میگھ 
؟ «

من بھ رانندگی ! نھ » و من کھ انگار دارم بی گناه محاکمھ میشم با التماس می گم 
تو افتخار می کنم ، ھر جا ھم کھ برم بھ ھمھ می گم کھ دوست من یھ راننده ی 

من اصال رانندگی رو » با عصبانیت نگاه آوا می کنم و ادامھ می دم » خیلی قابلھ 
دم کھ یکی دیگھ برونھ تا اینکھ خودم برونم ، و گرنھ دوست ندارم ، ترجیح می

تاحاال حد اقل چند بار کھ می تونستم ماشین بابامو بگیرم ، حتما می خوای حاال 
نظرت رو عوض کنی و بگی کھ من مفعولم ، نھ ؟ «

آوا کھ انگار متوجھ شده کھ ما ھر دو از دستش دلخور شدیم باز ھم نگاھش رو 
دلخوری داریم بھ جلو نگاه می کنیم می چرخونھ و رو بھ من بین ما کھ حاال با
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نھ نھ ، اصال ،اتفاقا من فقط می گم حالت ھای تو مردونھ تره تا حالت » میگھ 
ھای تھمینھ «

خب ؟» من و تھمینھ با ھم با بی خیالی می گیم  «

» خب پس تو فاعلی ! «

چھ ربطی » من و تھمینھ باز ھم با ھم و این بار با حالت حق بھ جانب می گیم 
داره ؟ «

آره ، تھمینھ از من دختر تره ، اصال شاید بگی کھ توی تقسیم » من ادامھ می دم 
وظایف ھم من بیشتر کار ھای مردونھ رو انجام می دم ، مثال تھمینھ ھیچوقت 

میشھ من در رو برای تھمینھ می گیرم تا اون وقتی من ھستم بنزین نمی زنھ ، یا ھ
اول وارد شھ ، اما اینا فقط در ظاھره ، توی تخت ممکنھ ھمھ چیز فرق کنھ «

آره آوا جون ، نمی دونی این » تھمینھ یھ نگاه خریدار بھ من می کنھ و می گھ 
آذر چھ عشوه ھایی برای من میاد ! «

ھر سھ می خندیم و …….

دن دو تا آھن بھ ھم میاد ، نگاه ھم می کنیم ، نمی دونیم چھ صدای بلندی مثل خور
اتفاقی افتاده ، تھمینھ ترمز می کنھ ، می خوام پیاده شم اما در باز نمیشھ ، آوا 

آقا شما » پیاده میشھ ، و بھ سمت ماشینی کھ کنار خیابون پارکھ میره و می گھ 
«می خوای در ماشین رو باز کنی نگاه بغلت نمی کنی ؟

و با عجلھ » در رو زد ؟ احمق حواسش کجاست ؟ » تھمینھ با دلواپسی می گھ 
بازم سعی می کنم در رو باز کنم اما نمی شھ . در رو باز می کنھ و میره بیرون 

تھمینھ بھ سمت ماشین پارک شده می ره ، آوا رو کنار می زنھ و سر راننده ی . 
راننده از ماشین پیاده میشھ » حواست کجاست ؟ » ماشین جیغ می زنھ و می گھ 

سالھ با موھای ژل زده و شکم خیلی بزرگ کھ کت و شلوار 40، یھ مرد حدود 
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تو حواست کجاست ؟ نمی بینی دارم » پوشیده از ماشین پیاده میشھ و داد می زنھ 
در رو باز می کنم ؟ «

ھمینھ رو آوا کھ انگار می دونھ کھ اون تنھا کسیھ کھ این وسط می تونھ داد نزنھ ت
ھستید آقای محترم ، مثل اینکھ شما مقصر» کنار می زنھ و بھ اون مرد می گھ 

ھا «

تو چی می گی ؟ این خانم » مرد صداش رو باالتر می بره و داد می زنھ 
و خودش رو با حالت تھدید آمیز بھ تھمینھ » ! رانندست ، طرف صحبت من اینھ 

نزدیک می کنھ .

باز نمی شھ ، بھ سمت در تھمینھ ھجوم میارم و خودم ھر چی تالش می کنم در 
رو از ماشین پرت می کنم بیرون ، با قدم ھای بلند بھ سمت اون مرد می رم ، 
دست تھمینھ رو می گیرم و اون رو عقب می کشم ، زیاد نمی تونم بھ اون مرد 
گم نزدیک بشم چون شکمش این اجازه رو بھ من نمی ده ، با حالت تھدید آمیز می 

حاال برو تو ماشینت تا متاسفانھ ما با شما طرف نیستیم ، طرف ما پلیسھ ،» 
زنگ بزنیم پلیس بیاد «

تو دیگھ کی » اون مرد کھ از این حالت اعتراض آمیز من تعجب کرده می گھ 
ھستی ؟ شوھرش ؟ «

دست تھمینھ ھنوز توی دستمھ ، اون رو بھ پشت خودم می کشم ، انگار می خوام 
رد نبینھ کھ دستش رو گرفتم ، مکث می کنم ، آوا با تردید نگاھم می کنھ ، اون م

یا اینکھ »!نھ ، زنشم » داره فکر می کنھ کھ آیا آنقدر کلھ شق ھستم کھ بگم 
ترجیح می دم این قضیھ رو بدون دخالت احساسات اصالح گری ھترو سکشوال 

ھ فکر نمی کنم بھ شما اونش دیگ» یھ نفس عمیق می کشم و می گم . ھا حل کنم 
و بر می گردم و تھمینھ رو ھم با خودم بھ سمت ماشین می » ارتباطی داشتھ باشھ 

کشم .
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نیم ساعتھ کھ نشستیم توی ماشین ولی پلیس نمیاد ، ھیچ کس عالقھ ای برای 
صحبت کردن نداره ، تھمینھ شیشھ ھا رو باال کشیده و کولر رو تا آخرین درجھ 

رم یخ می زنم اما ترجیح می دم چیزی نگمروشن کرده ، من دا .

تھمینھ شیشھ رو پایین . دستی بھ شیشھ ی تھمینھ می خوره ، مرد راننده ھست 
تھمینھ می خواد » می شھ باھاتون تنھا صحبت کنم ؟ » میده و اون مرد می گھ 

پیاده شھ ، من ھم می خوام پیاده شم اما در باز نمیشھ ، دوباره بھ سمت در تھمینھ
آذر ، خواھش می کنم ، بذار » ھجوم میارم ، تھمینھ جلوم رو می گیره و میگھ 

ببینم چی می خواد بگھ «

تھمینھ رو بھ پشت ماشین می بره و باھاش شروع بھ حرف زدن می کنھ ، چند 
گفت » دقیقھ بعد تھمینھ بر می گرده ، سرش رو از پنجره میاره تو و می گھ 

ل من بیا بریم من صافکار آشنا دارم درستش کنھ ماشین چیزی اش نشده ، دنبا
پولشو دستی بدم «.

مگھ بیمھ نداره ؟» آوا می پرسھ  «

» چرا ، نمی خواد از بیمش استفاده کنھ «

غلط می کنھ ، اگھ وسط راه در رفت چیکار کنیم ؟ دستت بھ ھیچ جا » من می گم 
وا می استیم تا پلیس بیاد. بند نیست  «

اون دوباره شروع بھ . جر و بحث میره تا بھ اون مرد اینا رو بگھ تھمینھ بدون 
زدن می کنھ ، آوا بھ سرعت پیاده میشھ و من ھم خودم رو دوباره از ماشین داد

می اندازم بیرون .

ای بابا ، بازم مادر ھای عروس اومدند» اون مرد با دیدن ما با ناراحتی می گھ  !
«
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آقای محترم ، پلیس میاد ھمھ چیز تموم » میگھ آوا باز ھم با حالت صلح آمیز
میشھ ، ما دیگھ با ھم صحبتی نداریم «

مرد کتش رو با دستاش عقب می ده و شکمش رو بیرون می ندازه ، گویا می 
خواد از شکمش برای ترسوندن ما استفاده کنھ ، خودش رو بھ آوا نزدیک می کنھ 

م ، من فقط با راننده صحبت دارممن از اولشم با شما صحبتی نداشت» و می گھ  »
.

شما بی جا می کنی با راننده » این بار آوا بھ جای من عصبانی شده و می گھ 
صحبت داری ، ایشون با شما صحبتی نداره ! «

مرد خودش رو بیشتر بھ آوا نزدیک می کنھ ، و آوا ھم رعایت نمی کنھ ، فاصلھ 
ی پیشونی ھاشون با ھم دیگھ خیلی کم شده .

شما زبون ایشونی ؟» مرد باز ھم با صدای تھدید آمیز میگھ  «

تھمینھ کھ فقط می خواد اون دو تا رو از حالت شاخ بھ شاخ شدن در بیاره با 
بلھ ، شنیدید کھ چی گفتیم ؟ پلیس میاد و ھمھ چیز معلوم » دستپاچگی می گھ

«میشھ .

تھمینھ این پا و اون پا می . االن نزدیک یک ساعتھ کھ ھیچ خبری از پلیس نیست 
کنھ ، می خواد حرفی رو بزنھ و نمی دونھ کھ آیا درستھ کھ اون رو بھ زبون 

چیھ ؟» نگاھش می کنم و می گم. بیاره یا نھ  «

ین دفتر سعید ھم» اونم کھ انگار منتظر اجازه ی من بود کھ حرفشو بزنھ میگھ 
بغلھ ، بھش بگم بیاد ؟ «

سعید کیھ ؟» آوا می پرسھ  «

پسر دایی پرفسور تھمینھ ، ھیچوقت » قبل از اینکھ تھمینھ جواب بده می گم 
بر می گردم بھ » نتونست دیپلم بگیره ، حاال ھم پادوی شرکت یکی از فامیالشونھ 
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بھ سرمون واسھ چی بگی اون بیاد ؟ چھ گلی می خواد«سمت تھمینھ و می گم 
بزنھ ؟ «

تھمینھ . و سریع پیاده می شھ » پلیس اومد » صدای بوق ماشین میاد ، آوا می گھ 
داد می . من ھم می خوام پیاده شم اما در باز نمیشھ . ھم بھ سرعت پیاده میشھ 

اه ، لعنتی» زنم  ! «

ره اون مرد ، پلیس رو بھ یھ گوشھ کشونده و داره باھاش حرف می زنھ ، آوا می 
این یارو دیوونست ، از ایناست کھ از زن » تھمینھ آروم بھ من میگھ . اون سمت 

ھا عقده داره ، االن با این پلیسھ رو ھم می ریزند ھمھ چی رو بر می گردونند ھا 
، بذار بگم سعید بیاد » .

چرا از من اجازه می گیری ؟اگھ دلت می » با ناراحتی نگاھش می کنم و می گم 
یاد بگو ، ولیخواد بگی ب …. «

راننده ی ماشین کدومتونید ؟» پلیس می گھ  «

من» تھمینھ نگاھش رو از من بر میداره و می گھ  «

پلیس پیشنھاد اون مرد رو دوباره تکرار می کنھ و این بار من و آوا شروع بھ جر 
مرد اصرار داره کھ کروکی کشیده نشھ ، برای اینکھ . و بحث می کنیم کھ نھ 

. پلیس ھم طرف اون رو می گیره . میشھ از بیمھ ی ماشینش استفاده کنھ مجبور
مرد . من و آوا راضی نمیشیم . می گھ ماشین زیاد خرج نداره ، اما از کجا معلوم 

راننده عصبانی شده ، مرتب می گھ بھ شما ربطی نداره ، می دونھ کھ تا موقعی 
بھ داد و بی داد و تکون دادن مرد شروع. کھ ما ھستیم تھمینھ رضایت بده نیست 

داره از تمام قدرت ھای مردانھ اش برای ترغیب ما بھ . دستش توی ھوا می کنھ 
اه ، میگن آدم نباید با زن » عصبانی میشھ و میگھ . کوتاه اومدن استفاده می کنھ 

قبل از اینکھ من و آوا بخوایم جواب بدیم صدای مردونھ » جماعت طرف بشھ ھا 
چی شده قربان ؟» ما می گھ ای از پشت  «
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سعیده؛ الغر؛ مردنی و نذار، از توی عکس ھاش ھم زشت تره ، زیر چشماش 
» تھمینھ می گھ . تمام بدنش بوی سیگار می ده و دندوناش زرد شده . گود افتاده 

این آقا برادرم ھستند ، ھر حرفی دارید بھ ایشون بزنید «

رده ، نگاه تھمینھ می کنم ، تھمینھ نگاھش باورم نمی شھ کھ تھمینھ اون رو صدا ک
رو از من می دزده ، اما خیالش دیگھ راحت شده ، می دونھ کھ تا چند دقیقھ ی 

دیگھ ھمھ چیز حل میشھ .

نگاه آوا می کنم کھ اونم داره با دھن باز بھ مرد ما نگاه می کنھ .

یم کرده بود ، مرد راننده کھ تا اون موقع برگھ ی بیمھ اش رو توی جیب کتش قا
اون رو در میاره و توی ھوا تکون میده ، نگاه پیروزمندانھ ای بھ من و آوا می 

فقط بھ خاطر این » کنھ و با صدای بلندی کھ ھمھ ی ھمسایھ ھا ھم بشنوند می گھ 
آقا رضایت میدم ، چون ھمجنسمھ ، چون مرده ! «
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