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 آن گاه که زندگی آسان نمی گذرد 
 

 ...به یاد آر
 
 

 شاید خود بدانی،
 .اند که دیگران هميشه در اندیشه تو

که می توانی هميشه رنگين کمان های پس
 از باران را ببينی،

 باشی، که شگفتی های وجودت را شاکر 
 و با فرا رسيدن فردا،

 .می توانی همه را باز از سر گيری
 ونه روزهاگتو که می توانی به یاد آری که چ

 سرشار از لبخند توانند بود ،
و باور کنی هر آنچه در پی اش هستی

 .دست یافتنی است
می توانی فرصت آن داشته باشی تا گلها را

 ببویی ،
 .يم کنیو زیبایی وجودت را با دیگران تقس

ی بدانی و فردا راامی توانی امروز را هدیه 
 .هدیه ای دیگر

می توانی برگی پرمعنا به دفتر زندگانيت
 بيفزایی

و می توانی زندگی را تا پایان شادمانه
 ...بگذرانی

چيزی که بی تردید به حقيقت خواهد
 .پيوست

تو می توانی همچنان بذرهای رویا را
 بيافشانی  ،
 ...شان کنیو اگر باور

در برابرت می بالند و برایت شکوفا
 .می شوند
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 پيام شيرازی
 

یکی از دوستان هتروسکشوالم از من مدتی پيش 
 خواستم پرسيد که در اوقات فراغتم چه می کنم؟
یان ایرانی راستش را بگویم که به فکر همجنس گرا

جنبه بحث و گفتگو را ندارد و که او هستم، اما دیدم 
هم آنجا به زیر موضوع . گفتم که پياده روی می کنم

 .ذهنم رسيد
خيلی به نظر من سرگذشت همجنس گرایان ایرانی 

بيه آن داستان معروف مردی است که در بيابان سفر ش
ت می کرد و با گرگی گرسنه رو به رو شد و تنها راه نجا

جان خودش را فرو رفتن در چاهی دید؛ اما گویا بدترین 
راه را انتخاب کرده بود، چون در ته چاه اژدهایی منتظر 

در این ميان تنها یک ریشه . نزول روزی اش نشسته بود
خشکيده است که دلش می سوزد و اجازه می دهد آن 
بداقبال خودش را به او آویزان کند به این اميد که یا گرگ 

 .ان شود و یا اجل اژدها زودتر از اجل آن مرد رسدپشيم
 اما هميشه زندگی و دنيا به روی خواسته های ما 
 ینمی گردد، به اندازه چشم به هم زدن این اميد به آه

وقتی که مرد موش هایی را می بيند . بدل می شود
که به جان ریشه خشکيده افتاده و آن را می جوند 

 .فتاده اندگویی به جان تباه شده وی ا
هميشه این داستان برای من تجسم کننده سرگذشت 

از یک طرف فشار . در ایران بوده استهمجنس گرایان 
خانواده و اجتماع و از جانب دیگر فشار حکومت؛ گذر 
عمر هم شادترین و پرخاطره ترین روزهای زندگی مان 

 دید چه می کردید؟وشما اگر ب. يردگرا می 
 کردن تنها ریشه زندگی، خودتان آیا در یک لحظه با رها

را خوراک مرگ می کردید؟ و یا از چاه به بيرون می آمده 
و با گرگ به مناظره می نشستيد؟ شاید هم عقده 
  دلتان را سر موش ها خالی می کردید؟ و یا منتظر 
می نشستيد و نگاه به آسمان که کسی به کمک شما 

یشه و دست بياید و گرگ را فراری دهد؟ و شاید دنبال ر
 !؟می گشتيدآویزی دیگر 

اما شخصيت این داستان ما هيچ کدام از کارهای باال را 
انجام نمی دهد؛ او همانطور که یک دستی و پا در 
هواست با دست دیگرش مشغول خوردن عسل از 
. کندویی می شود که به دیوار چاه چسبيده است
 شاید کمی احمقانه به نظر برسد اما لذت بردن از شهد
زندگی، حق ماست بدون توجه به اینکه خارج از این 

 .محيط چه می گذرد
هيچ کس خبر ندارد اگر بيرون از چاه بودیم چه اتفاقی 

 و یا حتما توی آفتاب سوزان راه می رفتيم. می افتاد
تجربه نکرده ایم اگر ریشه جدا شود و به ته چاه سقوط 

 !کنيم چه خواهد شد
تيم که ما همجنس گرایيم اما همين اندازه مطمئن هس

. و شرایط فعلی ما چنين است و شهد عسل شيرین
تصور کردن کسانی که خارج از چاه و دور از خطر گرگ 

 همانطور ،زندگی می کنند وضعيت ما را عوض نمی کند
 اشتباهات گذشته جبرانکه رها کردن ریشه و یا به فکر 

 .افتادن تاثيری ندارد
 را حمایت کنيد PGLOرادیو 

 

رادیـــو بـــرای ادامـــه کـــار و خـــدمات بيشـــتر بـــه 
 .کمک مالی شما دوستان نيازمند است

 .تو هم باش ، من هستم ، ای همجنسگرا
www.radio.pglo.org 

radio@pglo.org 

 خوب نگاه کنيم، حتما کنار پس باید دور و اطرافمان را
دی عسلی پيدا خواهد شد که ودست شما هم کن

 شيرینی روزهای درگذر را به خاطرتان نگاه دارد
 
 

 
  کانادا-امين 

 

                              قزاقستان
 روابط همجنسگرایان از 1997شانزدهم جوالی در تاریخ 

ید بر طبق قانون مجازات جد. حالت جرم خارج شد
اگر در بين روابط همجنسگرایان مشخص شده است که 

رضایت دوطرفه وجود داشته باشد به عنوان یک جرم 
 .تلقی نخواهد شد

 قانون مجازات جدید، تنها در صورت 121بر طبق ماده 
نبود رضایت دو طرف و شکایت یکی از آنها در روابط 
جنسی عنوان جرم و تجاوز به ميان خواهد آمد و قابل 

 .د قانونی استپيگر
بر اساس اعالميه سازمان عفو بين الملل که در نوامبر 

 صادر شد، با توجه به قانون مجازات جدید 1997سال 
قزاقستان، این کشور از ليست کشورهایی که روابط 

هم چنين . همجنسگرایان را منوع می کردند خارج شد
اضافه می کند از این پس همجنسگرایان قزاقی در 

ط جنسی بين مردان و یا زنان همجنسگرا داشتن رواب
پيگيری  هيچ مرجع قضاییاز سوی آزاد هستند و دیگر 

 .نخواهد شد
اگرچه دولت قزاقستان در به تصویب رسيدن این قانون 
جسارت بزرگی را از خود نشان داد، اما همچنان این 

مال تنها در پایتخت آن یعنی آلماآتا و چند شهر آزادی ع
 .ده می شودمرکزی دیگر مشاه

با توجه به قانون جدید، سن جنسی شانزده سال 
اعالم گردیده است که هر گونه روابط جنسی زیر این 

 .سن به عنوان تجاوز قلمداد خوهد شد
 این قانون، همجنسگرایان می توانند 123مطابق ماده 

عليه هرگونه تهدید و یا پرونده سازی که به جنسيت 
 . ینددادخواهی نماآنها برمی گردد 

همجنسگرایان قزاقی تصویب این سه ماده را در قانون 
یک نقطه عطف و ) 123-122-121( جدید کشورشان 

الزم به ذکر است محل . تغيير جهت بزرگی می دانند
واقع ) کالب(عمومی همجنسگرایان تنها در سه باشگاه 

است و هيچ مجله ای چاپ ) آلماآتا(در پایتخت قدیمی 
 .نمی شود

نسگرایان قزاقی از این بهبود قانونی اگرچه همج
ند اما همگی آنها به یک اندازه خوشحال خشنود

نيستند چراکه هنوز ترس و نگرانی از خانواده و دولت 
که از همجنسگرایان با بهانه های مختلفی دوری می 

 .کنند وجود دارد
و در پایان سياحت گران همجنس گرایی که به 

احتمال خطر شدت قزاقستان سفر می کنند به علت 
برخورد و تحت ستم قرار گرفتن از طرف اجتماع، بيان 

هویت جنسی خودشان را به طور علنی توصيه      
 .نمی کنند
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 دکتر سيروس شميسا

 افالطون و رساله مهماني
از نوشته هاي افالطون معلوم مي شود که عشق مرد 
به مرد در يونان کامال مرسوم بوده است و امثال سقراط 

به آن جنبه معنوي و ) البد به تبع پيشينيان خود (
فلسفي و با اصطالحات ما جنبه الهي و عرفاني داده 

 .بودند
الطون اختصاص به فا) عشق(رساله ضيافت يا مهماني 

عشق دارد و در آن عشق مرد به مرد با ارجاع به رفتار و 
مباني چند . پندار سقراط تفسير فلسفي شده است 

عشق زميني در "ني ما از جمله اصل آموزه مهم عرفا
 در اين رساله به "نهايت به عشق آسماني راه مي يابد

سقراط خود به عشق ورزي به . تفصيل ديده مي شود
رويان دانا معروف بوده است و از باب نمونه عشق او بخو

. به الکيبادس در رساله مهماني افالطون آمده است 
 زيبايي افراد تفسير فالسفه يونان اين است که چون

ق از يک زيبايي شنسبت به هم فرق نمي کند عا
متوجه همه زيبايي ها و نهايتا جوهر زيبايي مي شود 
معشوق هم از عاشق پرورش مي يابد و به کمال و 

 .کماالت مي رسد
در آثار افالطون تکيه بر 
اين عشق معنوي 

واي حاست اما از ف
عبارت او برمي آيد که 
عشق جسماني هم 

ردان مرسوم بوده بين 
و در اين مورد  است

الهه (سخن از آفروديت 
و اروس ) زيبايي 

) خداي عشق ( 
. زميني شده است

اينک خالصه رساله 
مهماني 

افالطون که در 
مجموعه آثارش به 
ترجمه دکتر کاويني و 
دکتر لطفي آمده است 
ضوع  به م با توجه

 .مي پردازيم      بحث 
خالصه ر

م

)symposium (

و  

 همانيساله م
 يک جوان وجود ندارد که 

  

 

اني که با پسران عشق مي ورزند به 
     

    

       
م  

د

خ نا
     

ر ب  ش

آ

نعمتي باالتر از اين براي
محبوب مردي شريف و با ارزش باشد و براي يک مرد نيز 

آخيلوس مردانگي . نعمتي باالتر از معشوق نيست
بخرج داد و انتقام عاشق خود پاتروکلس را از هکتور 

اين که آشيل . گرفت و به خاطر او جان خود را باخت
اشق پاتروکلوس بوده است مي گويد آخيلوس ع

  افسانه اي بيش نيست زيرا آخيلوس چنانچه هومر 
 بلکه از او جوانتر ،مي گويد نه تنها زيباتر از پاتروکلوس
وجود  )خداي زيبايي(نيز بوده است چون دو آفروديت
. را بپذيريم)خداي عشق(دارد ما مجبوريم وجود دو اروس

وس است و يکي خداي مسن تري است که پدرش اوران
. مادري هم ندارد و ما او را آفروديت آسماني مي ناميم

آفروديت دوم خداي جوان تري است که دختر زئوس و 
. ديونه است و نزد ما آفروديت زميني ناميده مي شود

اروسي که با افروديت زميني پيوستگي دارد خودش 
هم در حقيقت پست و زميني است و کارش اين است 

 را به دوست داشتن بر مي انگيزد که انسانهاي سفله

و اين قبيل انسانها نه تنها پسران بلکه زنان را نيز 
وليکن اروس آسماني با آن آفروديت . دوست مي دارند

ديگر پيوند دارد که فقط از مردي بوجود امده و در 
ايجادش زني شرکت نداشته است اين اروس متوجه 

د هوا پسران است و چون اروس ديگر مسن تر است گر
و هوس نمي گردد و آنها که از او الهام مي گيرند 
عاشق پسران مي شوند که طبيعتا هم عاقل تر و هم 

 . قوي ترند 
در بين کس

آساني مي توان افرادي را که از اين آروس الهام 
مي گيرند به خوبي باز شناخت زيرا اينگونه افراد به 

 توجهي ندارند بلکه به جوانهايي ميل مي کنند کودکان
نها ظاهر شده باشد و اين موقعي آکه آثار خردمندي در 

کسي . است که موي صورت شروع به روئيدن مي کند
که با جواني در اين سن عشق ورزي آغازد گمان 
. مي کنم حاضر باشد همه زندگي خود را با او بسر برد

ي وضع شود که دلباختن به به نظر من اصال بايد قانون
ن آدر عين حال بايد . پسران نورس را ممنوع سازد

عشق بازان سفله را نيز مجبور ساخت که از 
دست بردارند ورزي با زنان هرجايي ين  عشق زيرا ه

 عشق ورزي با پسران را بدنام ،قبيل عشق بازان
در جاهاي ديگري که تحت سلطه بيگانگان . ساخته اند

دارد چنين کاري قرار 
ننگ شمرده مي شود 
زيرا در اين شهرها 
عشق ورزي با جوانان از 
نقطه نظر شکل 
حکومت که استبدادي 
است ب و زشت 

. مي شود     شمرده 
ودراي آنجا  ن  حکمرا
به صالح خود 
نميدانند که بين افراد 
ند و  ان افکا       ملت
دوستي هاي محکم و 
ه پايدار که مانند هم

صفات نيک که زايده 
 . عشق است بوجود آيد

شکارا  در کشور ما 
عشق ورزيدن بهتر و 

موفقيت در بدست . زيباتر از عشق ورزيدن پنهاني است
آوردن دل معشوق زيبا شمرده مي شود در صورتي که 

اما از طرف  .عدم موفقيت در اين کار ننگ بشمار مي آيد
سران خود مي بينيم که پدران بر پ    ديگر وقتي 

سرپرستي مي گمارند و اجازه نمي دهند که 
فرزندشان با عاشق خود صحبت کند و مخصوصا به 

ب ظکنند که هميشه موا   می        سرپرست تاکيد 
شخص بد همان عاشق پست است ... اين امر باشد 

که بدن را بيشتر از روح و درون دوست دارد وبديهي 
ري است که عشق چنين کسي هم عشق پايدا

اما آنکه به روح زيبايي دل باخته است يک عمر . نيست
 .بر سر اين عشق پايدار مي ماند

همانطور که عاشق حق دارد هر خدمتي را به معشوق 
کند بي آنکه به پستي و چاپلوسي متهم شود طبق 
رسوم و عادات ما معشوق نيز فقط از يک راه مي تواند 

گي دامنش کمر به خدمت عاشق ببندد بي آنکه لکه نن
را آلوده کند و آن خدمتي است که به منظور کسب 

و همه  فضيلت و قابليت معنوي به جاي آورده شود
مرداني که به دنبال مردان مي روند يعني مادام که 
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جوان هستند مردان را دوست دارند و به اين خوشند که 
نها بگذرانند و آدر کنار مردان بسر برند و وقت خود را با 

هم آغوش گردند و اين دسته که صفت مردي را با آنها 
          بيشتر از ديگر مردان دارند عالي ترين جوانان 

 .مي باشند
البته بعضي از مردم اين جوانان را به بي شرمي متهم 
مي سازند وليکن اين اتهام خالف عقل است زيرا آنان 
اين عمل را به سبب بي شرمي انجام نمي دهند بلکه 

که  رشيد و جسور هستند با کساني چون شجاع و
مثل خودشان مي باشند عشق مي ورزند و روي 
        همين اصل است که فقط اين قبيل جوانان چون بزرگ 

اين . مي شوند خود را وقف خدمت دولت مي سازند
گروه وقتي که به سن مردي مي رسند به پسران 
عشق مي ورزند و ازدواج و توليد نسلشان از روي 

 نيست بلکه به اين جهت است که قانون انها را عالقه
به اين کار مجبور مي سازد و اگر آنها را به حال خود 

 .بگذارند به ازدواج تن در نمي دهند
کسي که بخواهد در دنياي عشق از راه راست وارد 
شود بايد در جواني فريفته بدن هاي زيبا باشد و اگر 

و نشان دهد رهبري داشته باشد که راه صحيح را به ا
ابتدا فقط به يک بدن زيبا دل مي بندد و از اين 
   دلبستگي افکار و انديشه هاي زيبايي در او بوجود 

سپس به خودي خود متوجه مي شود که . مي آيد
زيبايي يک بدن با زيبايي بدن هاي ديگر يکي است و 
بنابراين اگر قرار باشد که او به دنبال زيبايي بدن برود 

با پيدا . که بدني را بر بدن ديگر ترجيح دهدعلت ندارد 
شدن اين شناسايي او عاشق همه بدن هاي زيبا 
خواهد شد و از اشتياق شديد به يک بدن تنها دست 

پس از اين مرحله متوجه زيبايي روح . خواهد برداشت
خواهد شد و آن را به مراتب بهتر از زيبايي بدن خواهد 

ي حا پيدا کند که رودر اين هنگام اگر جواني ر. شمرد
زيبا دارد ولو از زيبايي جسمي بهره زيادي نداشته 
باشد دل در او خواهد بست و پيوسته در انديشه او 
خواهد بود و افکاري را خواهد جست و ايجاد خواهد کرد 

به اين ترتيب به جايي . که بتواند آن جوان را بهتر سازد 
معنوي و خواهد رسيد که خواهد توانست زيبايي عوالم 

کوشش هاي اخالقي را رويت کند و خويشي و يگانگي 
را که بين اينها هست بشناسد و زيبايي هاي جسمي 

 . را کوچک و حقير شمارد 
له متوجه شناسايي ها خواهد گرديد حاما پس از اين مر

تا زيبايي آنها را نيز رويت کند و چون به اين ترتيب 
د ديگر چشمش به مظاهر متعدد زيبايي گشوده شو

پايبند يک مظهر واحد نخواهد بود و اسير يک پسر و يا 
بلکه به  يک مرد يا يک کوشش اخالقي نخواهد ماند

ي پهناور زيبايي خواهد راند و در انجا به اطراف یاميان در
خود نظر خواهد انداخت و از عشق بي پايان به حکمت 
و معرفت الهام گرفته سخنان و انديشه هاي زيباي 

کسي که از تمايل به پسران شروع . خواهد آفريدفراوان 
کرده و در مراحل مختلف زيبايي به ترتيبي که بيان کردم 
پيش برود و باالخره به جايي برسد که شروع به رويت 
آن زيبايي اصلي کند مي توان گفت که تقريبا به هدف 

 ...عشق رسيده است

 PGLOتلوزیون 
سازمان همجنسگرايان ايراني شبکه 

 را راه اندازي خواهد نمودتلوزيوني ويژه اي
بديهي است که اين اقدام هزينه هـاي بسـياري را
ــي ــاي مردم ــک ه ــه از کم ــاريم ک ــر دارد و ناچ در ب

 استفاده نماييم
دوستان عزيز ، بياييد در اين کار بزرگ سهيم و هم

 قدم شويم
لطفا کمک هـاي مردمـي خـود را بـه شـماره

 حساب سازمان واريز نماييد
 و راهنمـایی هـای     ک هـا  ما در انتظار کم   
 شما هستيم

tv@pglo.org 

عشق اين پسر . آگاتون به داد من برس: سقراط گفت
روزي که  از. کم بال بر سر من نياورده است)کيبادسال(

من دل به او بستم ديگر حق ندارم حتي با يک جوان 
زيبا حرف بزنم يا نگاهش کنم و اال او فوري حسادتش 
 . به جوش آيد و کارهايي مي کند که باور کردني نيست

شما مي بينيد که سقراط هميشه : الکيبادس گفت
     لحظه اي از آنها دور دلباخته خوب رويان است و 

شما بايد بدانيد که او در واقع کوچکترين . نمي شود 
اعتنايي به زيبايي يا ثروت يا مقام اجتماعي هيچ کس 

   من به زيبايي خود خيلي مغرور بودم و تصور . ندارد
مي کردم که او واقعا مفتون من است به خود گفتم 

 او تسليم فرصتي بهتر از اين نيست که در برابر عشق
يک روز . شوم و از اين راه او را تحت فرمان خود در آورم

خادمي را که هميشه مراقب من بود از خود دور کردم و 
من با خوشحالي منتظر بودم که . با سقراط تنها ماندم

سقراط در اين فرصت سخنهايي را که معموال عاشقان 
در خلوت به معشوق مي گويند به من بگويد ولي او 

روز ديگر از او .  اي در اين باب به ميان نياوردکلمه
خواهش کردم که در ورزش با من همراهي کند و 
. اميدوار بودم که بلکه از اين راه به هدف خود برسم

مدتي با هم ورزش کرديم و باره کشتي گرفيم بي آنکه 
کسي ناظر من باشد ولي اين راه هم مرا به هدف 

ادم و بعد از شام او را دفعه بعد زرنگي بخرج د. نرساند
به صحبت گرفتم تا شب از نيمه گذشت و چون قصد 
رفتن کرد ديري وقت را بهانه کردم و مجبورش ساختم 

او روي همان نيمکتي که لميده بود و پهلوي . بماند
غير از من و او کسي در اتاق . نمکت من بود دراز کشيد

وقتي که چراغ خاموش شد و خدمتکاران رفتند . نبود
فکر کردم که ديگر نبايد فرصت را از دست دهم بلکه 

 .بايد فورا منظور خود را آشکار کنم
ظر من تو در بين نگفتم در . به اين قصد تکانش دادم

هواخواهان من يگانه کسي هستي که ارزش دوستي 
مرا دارد و من گمان مي کنم که تو ترديد داري که اين 

    يز چمن هيچ براي . مسئله را با من در ميان گذاري
پر ارزش تر از اين نيست که روز بروز بهتر و عالي تر 

کس بهتر از تو نمي تواند در  شوم و معتقدم که هيچ
برخواستم و بي انکه کلمه اي . ه من کمک کندباين راه 

بزبان بياورم لحافم را بر رويش انداختم و زير لحافش فرو 
 در آغوش رفتم و با هر دو بازو آن مرد فرشته آسا را
با اينکه . کشيدم و همه شب را در کنارش به روز اوردم

من اين عمل را کردم او باز دست از غرور و بي اعتنايي 
    خود بر نداشت و زيبايي مرا که من آن همه به آن 
مي باليدم به سخره گرفت و به همه خدايان سوگند که 
صبح از کنارش برخاستم چنان بود که گويي شب را در 

 . تر پدر يا برادر بزرگترم بسر برده باشمبس
او با عده بسيار ديگري هم همين معامله را کرده و 
چنان وانموده است که دلباخته آنهاست ولي چنان 
بازي استادانه اي با آنها کرده که در آخرکار معشوق 

 . آنها شده است
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 آرشام: مصاحبه کننده  

 
 

لطفا خودتان را معرفی  
 .کنيد

 دارم،  سال21 هستم،وغ من فر
 و یک ترنس سکشوال ایرانی

 .پناهنده کانادا هستم
شما یک ترنس سکشوال ایرانی هستيد  

 یعنی چه؟
من یک فردی با ویژگی های زنانه ولی متاسفانه و 

 در ایران زاده هستم وناخواسته با جنسيت مردانه 
فرهنگ زبان فارسی صحبت می کنم و به شده ام و 
 و با سنت دارمو آگاهی ه ام ناختشا این جامعه ر

 قبول اش ری اما خيلی از سنت ها.مه اش بزرگ شدیها
 .ندارم

 که بعضی از سنتها و فرهنگ ها داشاره کردی 
 د؟ مثال بزنيممکن هست .د قبول نداریار

ی که فرهنگ ما بيشتر با مذهب آميخته شده و ینجاآاز 
ی موقعيت من به عنوان یک ترنس با دیدگاههای اسالم

        خواسته یا ناخواسته طرد ،ضد و نقيض هست
 درمی شوم و کال هيچکس حتی خانواده درجه یکم که 

 به نند من راااین سنت و فرهنگ بزرگ شدند نمی تو
ن در این وضعيت اشه گوش و جگر عنوان فرزند

     ترنسسکشوال بودن ببينند و به هيچ عنوان هم
رو می شوند کنار نمی توانند وقتی با این مساله روب

 بهترین دليل برای رد کردن وضعيت پس. آمده و بپذیرند
من پيش کشيدن مسایل مذهبی است و عقایدی که 

 .دارند
 ؟دچطور شد که ترنس سکشوال شدی 

  از کودکی حس می کردم که دختر.حادثه خاصی نبود
 شاید . بودانم و روابطم بيشتر با مادرم و خواهرهستم

 ترس از پدرم بود چون خيلی ابتدار  دیکی از عوامل مهم
 آغوش  اتاق و یاتنهاییبه از او می ترسيدم و بيشتر در 

 رامادرم پناه می بردم و مشکالت عاطفی و حتی مالی 
به دليل داشتن همچنين با او در ميان می گذاشتم و 

صدای نازکم در اوایل مورد تمسخر پسرها در مدرسه و 
 جنس مرد و افراد مرد جامعه بودم و به همين دليل از

نها آواهمه داشتم و به نوعی از تمام ویژه گی های 
 .تنفر داشتم

 نبود ،آیا به نظر شما اگر ترس از پدر  
 ؟دترنسسکشوال نمی شدی

 فشارهای شدیدی از بود و دخترانه مصدا و حالت های
 ترس از پدر .بر من تحميل می شدطرف جامعه و مردم 

ا در من ببيند و  ویژگی ها رآنبه این علت بود که مبادا 
 به همين خاطر به زند،او هم به نوعی به من سرکوفت 

 محيط خانه درمادرم پناه می بردم چون نمی خواستم 
 حتی می ترسيدم که پدرم .این مسایل پيش بياد

 داشتن آنها  و باا ببينداسباب بازی های دخترانه من ر
یل مربوط به مسا  این البته.ورد و فشار بيامخالفت کند

 . من هست کودکدوران 
  که صدات نازک هست؟داز کجا و کی فهميدی 

ک بودم توی مدرسه حس می کردم دمن از وقتی که کو
د و که صدای من حالت های خاصی مانند خانم ها دار

مثل وا، سر تخته . روی کلمات خاصی تاکيد می کردم
دیگران هم ... بشورنش ، به حق چيزهای نشنيده و 

 . نازکی صدای من رو به من تذکر می دادندمدام

 ممکن بود با صدای اات رحخوب این اصطال 
 ؟دنه هم داشته باشياپسر
 چون همه می گفتند که تو ،م نازک تر بودیچون من صدا

 دوران بلوغ که صدای در.  اینطوری هستی توچرا صدا
نه امن هنوز تن دخترصدای  ،همه عوض می شد

شدم باور می کردم که داشت و هرچه بزرگتر می 
 مدرسه انگشت نما درست و هميشه ه انام دختریصدا
این موارد مربوط به .  و مرا مسخره می کردندبودم

 به ان هست و اون موقع خودم رمابتدایی و راهنمایی 
 . نمی شناختمکشوالعنوان یک ترنس

عکس العمل تو در ارتباط با این تمسخر ها  
 چی بود ؟

نها پسر بودند و من هم آچون  ،هيچمدرسه  محيط در
         در دلم نگه بودم و من بيشتر از آنها ضعيف تر 
نه گریه می کردم و با مادرم درد ا خدر ولی می داشتم،

نها هيچ برخوردی نداشتم چون آو دل می کردم ولی با 
 سرویس در ولی یکبار .برای خودم مشکل ساز بود

دیدی مدرسه هنگام برگشتن عکس العمل خيلی ش
 .ن دادم و متاسفانه خودم مغلوب واقع شدمانش

    عکس العمل خانواده راجع به این  
  بود؟هحساسيت ها و مشکالت تو چ

بود، نه ا از خ و دورمحيط کاردر ون پدرم اکثرا چحقيقتش 
 و وقتی هم که می شدکمتر از این مشکالت با خبر 

    مطرح می کردم انماین مشکل را با مادرم و خواهر
 اخالق و رفتار خودت محکم تر درمی گفتند سعی کن 

ولی با . یهن نداباشی و نقطه ضعف از خودت نش
نم ان دادم تا بتوا خودم نشازتمام مقاومت هایی که 

بازی کنم ولی در درونم هميشه چيزی ا نقش پسر ر
 این من می فشرد و می گفت ابود که سخت من ر

م خيلی یا و بر، نيستم بازی می کنمی را کهنقش
تی حم و ینم با این دوگانگی کنار بيااسخت بود که بتو

یکبار به علت فشارهای درونی و بيرونی اقدام به 
  .خودکشی کردم که ناموفق بود

 بود هعکس العمل شدید شما در سرویس چ 
 ؟و چرا مغلوب شدی

 بود با هم کشوالمن و دوستم که او هم یک ترنس
یم و و برهم به منزل مابا  روز در آنتصميم داشتيم که 

وقتی که سوار سرویس شدیم همه یکدفعه هو 
کشيدند و گفتند حاال شدند دو تا زن و خندیدند و من 
هم برای دفاع از خودم و بيشتر دوستم که آدم خجالتی 

 صدای بلند به او گفتم  بانها رفتم وآبود به طرف یکی از 
 اما ره کد ه و بخواد بزنا این حرف رر یکبار دیگرکه اگ

رم که خودش کيف  آوسرش میبه  بالیی کند،مسخره 
 شخص دست ر و آن ولی متاسفانه چند نفر دیگد،کن

 از پشت گرفتند و چند تا سيلی به من زدند و امن ر
هيچکس از من و دوستم دفاع نکرد و من با حالتی 
پریشان و مضطرب از سرویس پياده شدم و با تاکسی 

 .نه رفتيمابه خ
 و چرا د چرا مغلوب شدیديفکر می کن 

 ؟د دفاع کنيان به خوبی از خودتدنتستيانتو
نستم واقعا به ادم این بود که نتوشب وعلت اینکه مغل

نها اثبات کنم که رفتار من ساختگی نيست و باید به آ
 اذارند ولی متاسفانه نه تنها این فکر رگمن احترام ب

ها نآنکردند بلکه از روزهای بعد هم به شدت تمسخر 
 .اضافه شد

 ه شناختی و از خودت چا خودت رچه موقعاز  
 ؟دنستيامی د

 شناختم که با دوستم آشنا شدم که ااز زمانی خودم ر
ن زمان هم می فهميدم که آ بود و کشوالاو هم ترنس

من هيچ تمایلی به پسر بودن ندارم و خودم شخصا 
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سن قانونی به اقدام به تغيير جنسيت کردم ولی چون 
 بيشتر اصرار داشتند که با پدر و مادرم به بودم،نرسيده 

 .مم که من خودداری می کردومشاوره روانشناسی بر
 ،ها  ژستآنهمه و نه داشتم اکامال یک حس دختر

 .نه بودندام دختریها ها و عکس لباس
ا  ران یا خودتد و داریان نظر راهمهم  آیا االن  

 ؟کردید باور طوری دیگر
د بازتری به خودم نگاه می کنم بله و حتی االن با دی

چون بيشتر در مورد خودم اطالع دارم و تنها مشکل من 
 با موفقيت ترس از عمل هست که اینکه آیا عمل من

 و هدفم از عمل کردنم در وهله انجام خواهد شد یا نه
اول این هست که به عنوان یک زن کامل در جامعه 

و نم از زندگی عاطفی وازندگی کنم و اینکه بت
احساسات خودم مثل یک زن عادی لذت ببرم و از این 

 .شوم خالص بودهاسترس و ترسی که هميشه با من 
فتيد که برای رهایی گشما از ترس و استرس  

 ممکن هست دليل .شوید زن دنها می خوایآاز 
 ؟ا بيان کنيداین ترس و استرس ر

 ا هر ترنسکشوالیدليل اصلی این ترس و استرس ر
ما بعنوان یک فردی که می خواهيم  چون .ی داندم

 .عمل کنيم و برای عمل احتياج به هورمون تراپی داریم
ریم که هر ادر حال حاضر دوگانگی های فاحشی د

 که این د بفهماندشخص رهگذری با یک نگاه می تو
بيشتر زمانی که من برای .  هستندهدوگانگی ها چ

ا ن می روم باید به طریقی بدن و صورتم روخرید بير
 کشوال من ترنسهد کهيص ندخبپوشانم که کسی تش

 یا اذیتم شوم و ممکن هست یا مسخره چونهستم 
 جاهای شلوغ تر بيشتر دربکنند و این ترس و استرس 

 در ا من شخصا بيشتر وقتم ربه این دليل .خواهد شد
     که آن آرامشی رانم انم تا اینکه بتورامی گذ نهاخ

 خاطر فشارهایی که  داشته باشم و به،مهخوا می
 د و ممکن هست باعث افسردگی شدیدم وجود داریبرا

 .مش راحت تر باشودتر من 
آیا فيزیک بدنی  

 ها کشوالترنس
هم متفاوت با 
پسرها هست یا 

 خير؟
من فکر می کنم قبل از 
هورمون تراپی هيچ فرقی 

 حتی مثل پسرها دندار
 سينه ،موهای صورت داریم

ها کامال تخت و صاف  
ولی بعد از هورمون هست 

الت خارج ح آنتراپی از 
شده و هر چه زمان بيشتر 

 بر ویژگی های زنانه دبگذر
. ودن بيشتر می شابدنم

 ودمی ش مثال بدن نرم تر 
 ،اند مو سينه ها بيرون می

رشد موهای سر زیاد تر 
 ... و شودمی 

 ها با چه قشری کشوالروابط سکسی ترنس 
يشتر دوست نها بآاز جامعه زیاد تر هست و 

ابط سکسی داشته ودارند با چه قشری ر
 .باشند

 این یک نظر شخصی هست و  چوننما نمی دااین ر
 اما .مه ها نظر بدکشوالنم در مورد کل ترنسوانمی ت

م که سطح فکرش ه ترجيح می داخودم بيشتر کسی ر
 و چون سکس پيش نيازهایی دبيشتر با من همراه باش

شيم با هم کنار انسته بوا موارد هم تآن در دالزم دار
 .د باشه چکشوالیک ترنس نسبت به آنمثال دید . يایمب

 . افراد هتروسکشوال روابط دارما معموال بمن
 دارد؟آیا هومون تراپی اثرات جانبی هم  

من تحت نظر پزشک نيستم اما گاهی برای خودم چند 
م نتا قرص می خورم ولی برای بعضی از دوستا

 .دارد...  و  شدید و شوک ادرارمثل سردردهایعوارضی 
 ها با کشوالاز نظر شما تفاوت ترنس 

 هموسکشوال ها چيست؟
اولين تفاوت این هست که اکثر هموسکشوال ها 

 به عنوان یک مرد یا یک زن قبول دارند ولی ان راخودش
 پيداست  آنن طور که از اسماهمها ترنس سکشوال 

ن با آسی  که با هویت جنویندبه یک فرد دوگانه می گ
 هویت دناجنسيتش تطابقی ندارند و برای اینکه بتو

 ناچار به تغيير جنسيت د بهتر پيدا بکناجنسی خودش ر
 .ودمی ش

به نظر شما هموسکشوال ها می تواننند با  
ها روابط سکسی داشته  ترنسسکشوال

 باشند ؟
 کشوالند نفر از دوستان من که ترنسچبله چونکه 

 .دارند سکشوالهستند دوستان همو
آیا . ید دشما به عمل و تغير جنسيت اشاره کر 

این راه را راهکار رسيدن به تمایالت 
  ها می دانيد ؟کشوالترنس

ن ا ها به دالیل خاص خودشکشوالالبته همه ترنس
طور که اناقدام به تغيير جنسيت نمی کنند ولی من هم

ه عنوان یک زن به نم در جامعه باگفتم برای اینکه بتو
دوست دارم که اقدام به این عمل . خدمت کنمجامعه 

      کنم و هم برای خودم و هم برای اطرافيانم با 
 که خواهم داشت به عنوان  خواهیفعاليت های آزادی

 . باشممفيدیک زن 
به نظر شما عمل تغيير جنسيت خطراتی هم  

 د یا نه؟در پی دار
بی شک هر عملی عوارض های 

  ولید در پی داراخاص خودش ر
نوع پزشک و امکانات بيمارستان 

در آن انجام و کشوری که عمل 
.  خيلی مهم هستودمی ش

بعضی از دوستان من نه ثم ال
تنها بعد از عمل راضی نبوده 
ه بلکه حتی پشيمان هم شد

 .ند ا

 

رو مب رورمشکالت دیگ

چه دالیلی ممکن  
هست باعث نارضایتی 

 ؟داز عمل باش
نهایی که عمل آاول اینکه بيشتر 

 لذت نآمی کنند هنگام سکس 
و را نمی برند اصلی یک زن 

وقت ها هم راه واژن   گاهی 
 که شخص اصال ودبسته می ش

 و در موارد د سکس کندنانمی تو
 هم با عفونت واژن و هزار ردیگ
 .یموی ش

آیا به نظر شما حتما باید عمل انجام شود  
 د باشکشوال که پسری ترنسودیعنی نمی ش
 و از د اما عمل نکناند،بد یک زن او خودش ر

  ؟دزندگی خودش راضی باش
 تغييرجنسيت بدهداین باز یک نظر شخصی هست که 

ولی این احساس رضایت بستگی به کشور ، . یا نه 
 مثال من خيلی از .دنوع فرهنگ و عوامل دیگر هم دار
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 می شناسم که مثال در خارج از ا هایی رکشوالترنس
 هم به فکر تغيير ایران زدگی می کنند و هيچوقت
 جنسيت نيفتاده اند و لذت می برند

  آیا شما بعد از عمل خود را یک زن واقعی  
 می دانيد یا یک فرد مبدل شده به زن ؟

 ولی .این درک را داشته باشموز عمل نکردم که نه
 رگینيم در روابط سکس و مسایل داهيچوقت نمی تو

 .واقعا مثل یک زن واقعی برای طرف مقابل باشيم
همانطور که می دونيد بساری از حقوق زنها زیر پا 

 . گذاشته شده و بسياری درگير این موضوعات هستند 
 هنوز مایليد ان،آیا با توجه به این محروميات زن 

 زن باشيد؟
در  فشارهایی که به زن ها  وهادبيشتر خشونت مر

 مثل ماست ، باعث ایجاد افرادی ود می شدوارجامعه 
     دم که فشار بيش از اندازه و و من خودم معتق

تی های روحی حنابرابری ها بيشتر باعث نگرانی و نارا
اهم یک زن و و من هيچ نگران نيستم که می خودميش

چون متاسفانه خيلی از زن ها هستند که با . شم اب
این قوانين ضد زن موافقند و یا به قول معروف زنان ضد 

ن یک ولی من به عنوا. زن ناميده می شوند
     از حقوق زن ها دفاع می کنم و فکر کشوالترنس

ن جایی هستم که بتوانم آزادانه از آمی کنم االن در 
 . و زن دفاع کنمکشوالحق هر ترنس

نها آنظر شما راجع به مرد ها چيست و آیا با  
 راحت هستيد ؟

فقط ی که انمردبا . د که چه مردی باشدی دارگبست
 مهم این. طه ای ندارم رابهيچ  ندادعای مردی ميکن

 و به حقوق هر د مرد واقعا انسان باشآن که است
 .دذارگانسانی احترام ب

آیا شما بعد و یا قبل از عمل دوست دارید با  
ی گیک مرد ازدواج کنيد یا مایليد به همين زند

 .ادامه دهيد
 و هر فردی چه دازدواج اصال ربطی به عمل کردن ندار

 ، آنو چه مرد و چه زن سکشوال چه هموکشوالترنس
 بدون هيچ د پيدا کنازمانی که جفت عاطفی خودش ر

 و دفی خودش زندگی کنط با شریک عادنامانعی می تو
 قبول ا رآن دن ازدواج قانونی و ثبتی باشا منظورتراگ

 .ندارم
 قبول اچرا این ازدواج های قانونی و ثبتی ر 

 ندارید؟
 دوست ایگر ر که دو نفر که همددبه نظر من دليلی ندار

 جایی ثبت ا درن راش  دوست داشتنآندارند حتما 
 به هم اطمينان داشته باشند هيچ نيازی به راگ. کنند

 به هر اثبت نيست و به نظر من قانون باید این اجازه ر
 ا آزادانه شریک زندگی خودش ردنا که بتودفرد بده
 .دانتخاب کن
به نظر شما هستند مردان هتروسکشوالی  

 ها چه قبل کشوال به ازدواج با ترنسکه مایل
و چه بعد از عمل باشند و آیا به نظر شما این 

 تمایل واقعی هست یا موقتی؟
من اطالع کاملی از گرایش مردها ندارم ولی در جامعه 

 و ودش ایران کمتر مردی حاضر به چنين رابطه ای می
م هم مهم ی اطالعی ندارم و برار دیگاندر رابطه با مرد

        چون من اول .  یا نهشوده مردی پيدا نيست ک
اطر یک مرد خ پيدا کنم نه اینکه به ام خودم رهمی خوا

برای . نها رابطه داشته باشمآاقدام به عمل کنم تا با 
زندگی عاطفی خودم بيشتر ارزش قائل هستم تا روابط 

 .فيزیکی

 که مردم دآیا به نظر شما روزی می رس 
ند و در رفاه  بپذیراترنس سکشوال ها ر

 باشيد؟
نم او من بعيد می د.  هستبه نظر من خيلی سخت

فرهنگ ها و سنت ها و با جامعه ایرانی تا زمانی که 
و تعصب های خشک و مذهبی آميخته  باورهای غلط

 باور ا ها رسکشوال ها و هموکشوال ترنسدنا  بتودباش
 .دکن

 ها سکشوال ها با هموکشوالروابط ترنس 
 چطور هست؟

 هستند و سکشوالاز دوستان صميمی من هموخيلی 
 .خيلی رابطه نزدیکی با هم داریم

آیا در ایران قوانينی هست که برای شما  
 امتيازهایی قائل شود یا خير؟

 انه مثال گفته ميشود که مددکار اجتماعی هزینه عمل ر
 ده درصد . در صورتيکه این طور نيستد،پرداخت می کن

 نوبت درهم باید  آن ، ودهزینه عمل پرداخت می ش
 و یا بعد از حدود یکسال از عمل شناسنامه با مباشي

 که در قسمت توضيحات ودنام جدید صادر می ش
نوشته می شود که ایشان اقدام به عمل تغيير جنست 
کرده است و این نوشته باعث می شود که هيچ 
ارگانی به امثال ما کار نخواهد داد و این بر مشکالت ما 

 .هد شدافزوده خو
ممنون از اینکه وقتتان را در اختيار نشریه  

 .چراغ قرار دادید
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  تهران-مهرشاد 

 
م فکر می کردم و اینکه چه به سرم ه اداشتم به گذشت

م چه پستی و بلندی هایی داشته ،  ا و زندگیآمده
 چه چيزهایی  این مدتدر سال دارم و بيست و پنجمن 
دوستانم خانواده ام که مرا طرد کردند،  .مه ا که ندیدار

   به من گفتند، که هر کدام سرکوفت و متلکی
غرغر می کردند ز شاکی بودند و وهمسایه ها که هر ر
این مشکالت را می توانم  همه. و خيلی چيزهای دیگر

یم بی اهميت شوند ابعد از چند دقيقه فراموش کنم و بر
 ا به این رفتارها عادت کرده ام اما تنها چيزی رچون من

که نمی توانم فراموش کنم و یا هر وقت تالش می کنم 
که از ذهنم دور شود، بيشتر عذاب می کشم و حس 
می کنم که بيشتر در ذهنم حک می شود کسی 

 .نيست جز کامران
 آن ، به هم ریختانامردی که زندگی من رآن کامران 

 به باد داد و به قول معروف ن رابی شرمی که آبروی م
او بود که تمام این .  زیر قيمت بازار فروختمن را به
 چه به ا برای من ایجاد کرد وگرنه مادرم رامشکالت ر
 !!!کامپيوتر

د  آی کامران به هم ریخت هر وقت یادم میهمه چيز را
وقتی . چه فاجعه ای بود. ی کندعصبی و  کالفه ام م
مهرشاد تا حاال کجا بودی؟ : گفتبه خانه آمدم مادرم 

، مادرم  بودم سرکار هستبا تعجب گفتم خوب معلوم
پرسيد که چرا دیشب به خانه نيامدی و من با تعجب 

! نگفته بودم بيشتری گفتم که خوب کشيک بودم مگر
و ! زد و گفت خودتی بچه یمادرم یک خنده تمسخرآميز

، ای بابا به گریه و زاری و نفرین و ناله کردنکرد  شروع
بياورم  در چی شده بود؟ تا خواستم از موضوع سر

یکدفعه با چشمان برق زده و عصبانی برادرم مواجه 
از همان . سکته می کرداز عصبانيت شدم که داشت 

مده بود، خانواده ام آچيزی که می ترسيدم بر سرم 
 .فهميده بودند که من گی هستم

من از همان صبح که من و کامران دعوا داشتيم و 
 به خانه ما آمده ،عصبانيت جواب تلفنش را نداده بودم

بوده و از سير تا پياز را برای مادر و برادرم تعریف کرده 
هم خواسته بوده ش یحرف ها بود و برای تایيد صحت

نها هم همين  آ چک کنند و متاسفانهکه کامپيوتر من را
کار را کرده بودند و من جایی برای انکار نداشتم و 

 آن چيزهایی که بيش از بيست. م لو رفته بود ادگیزن
برادرم با عصبانيت به . ه بود دلم بود فاش شددرسال 
 ساعت وقت دارم که از آن خانه پنجفت که فقط من گ

می کرد و از می خواست  بروم، مادرم هم مدام گریه 
 . نشده ام برنگردم که تا وقتی که خوب

کردم و یک ساک نمی دانيد که چطور وسایلم را جمع 
هيچ جا را نداشتم . کوچک برداشتم و آواره خيابان شدم

که بروم و دلم می خواست که هيچ وقت کامران را 
نمی توانستم بفهمم که چرا این کار را با من . نبينم

ر را دوست داشتيم فقط گکرده بود، ما عاشقانه همدی
گاهی دعواهایی ساده داشتيم که بين هر دو زوجی 

 احمق به همين خاطر زندگی  ولی آن د آمدپيش خواه
هيچ جایی برای رفتن نداشتم غير از . من را خراب کرد
روزها . نجا رفتم و تا صبح گریه کردمآ به ،اتاق محل کارم

 و بی رمق تر از دیروز  ترگذشت و من هر روز شکسته
 کرده بودم چون این تنها  خودم را وقف کارم.می شدم
  وقتی که . من را ارضا می کرد دنيا بود که چيزی در

می توانستم به مریضی خدمت کنم و او را کمک کنم و 

 انگار هيچ غم و ، من را دعا می کردشبا صدای ضعيف
تی مسکنی به پيرزنی می دادم وق. غصه ای نداشتم

 انگار فراموش شود و به خواب رود،ش  پای ناله دردکه
را چک اق مریض ها وقتی هر شب ات. من بهترین بودم

 می گرفتم و اطمينان می دادم ان رمی کردم و نبضشا
س غرور می کردم و که تا صبح مشکلی ندارند احسا

بود که با روحيات من سازگار بود و عليه من فقط این کار 
 . قدم برنمی داشت

 هر وقت به خانه .از مادر و برادرم زیاد خبر نداشتم
  باداشت ومی تماس می گرفتم برادرم گوشی را بر
 این پنج ماه در. شنيدن صدای من سریعا قطع می کرد

 آن وگذشته فقط یک بار توانستم با مادرم حرف بزنم 
بود و مادرم رفته نماز جمعه به برادرم بود که هم وقتی 

 اما با این حال حرف های ما ،از برگشتن او نمی ترسيد
. فقط پنج دقيقه طول کشيد و بقيه آن گریه کردن بود

من هيچوقت . ین اتفاقات به خاطر کامران بودتمامی ا
 ،تازه گی نشده بودممن که . نمی توانم او را ببخشم

  و باهتادی بود که من گرایش خودم را شناخسالهای زی
 بين من یک همزیستی بود.  زندگی می کردماین حس

 . و خانواده و اطرافيانم
من هنر پيشه خوبی بودم و هيچوقت نمی گذاشتم 

با دوستانم هر وقت بيرون . ین امر مطلع شودکسی از ا
ن دختر آنها از این دختر و آمی رفتم خيلی بيشتر از 

آنها تا قبل از اینکه کامران همه چيز را . حرف می زدم
 ولی ؛خراب کند اصال نمی دانستند که گی یعنی چه

من نمی دانم .  من را مسخره می کردند،بعد از آن همه
 . فته و یا برادرمگ اما یا کامران ده بوفتگکه کی به آنها 

یک شب که بيمارستان کشيک بودم حدود نيمه شب 
سوز . بود که داشتم با یکی از مریض ها گپ می زدم

سردی می آمد و برف تمام خيابان را گرفته بود که 
من . یکدفعه صدای آمبوالنس سکوت شب را شکست

بر طبق عادتم سریع دویدم به محوطه بيمارستان تا 
 باز کردم و یکدفعه بی اختيار مبوالنس راآدر . کمک کنم

ال و ح من مریض های بد ؛نمی دانم چرا.  کشيدمفریاد
این .  دیده بودم اما این یکی فرق داشتی راوخيم زیاد

 ،فقط یک مریض نبود، این یک زندگی بود، این یک رویا
، یک کابوس یک نفرت، یک خيانت، یک کينه، یک عشق

 .ن بود اما یک کامران مریض و خون آلود و کامرا.بود
نمی دانستم باید چکار کنم به آن کسی که من را به 

کمکش      ؟ نه من یا نهاین روز نشانده کمک کنم 
 همانطور که مادرم را. االن وقت انتقام هست. نمی کنم

. گریه می اندازمبه  من هم مادر او را ، گریه انداختبه
. هم او را بدبخت می کنماو من را بدبخت کرد و من 
 که یک وقت به خودم آمدم. نمی دانستم باید چکار کنم

 کامران را به داخل بيمارستان می برند و من توی دیدم
 نگاه با تعجبده ام و چند نفر هم من را ایستاسرما 

. سریع به داخل رفتم و کارم را شروع کردم. کنندمی 
 ورزی و  کينه؛من یک پرستار بودم و وظایفی داشتم

 و انتقام گيری بایستی برای بيرون از این محل باشد
تصميم گرفتم که او را به چشم یک مریض ببينم نه 

 .کامران
 سينه یوای خدای من یک زخم چاقوی عميق روی 

 او را شکافته سينه سانت از ده چاقو حدود .کامران بود
 نمی دانم چرا این اتفاق افتاده بود چون کامران .بود

 او با چاقوکش ها کاری ،عوا و این چيزها نبوداهل د
    ضربه چاقو عميق بود و باید به اتاق عمل . نداشت

 نمی دانيد که وقتی کامران را با این حال . می رفت
اشکهایم بی اختيار پایين . می دیدم چه حالی داشتم

 وقتی که بدن خونين او را می دیدم انگار من را .می آمد
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 به هر حال ما .ی حالت بدی بود خيل،شالق می زدند
 اما حاال ،دوسال با هم بودیم و خاطرات خوبی داشتيم

هنده زندگيم بود بازیگر بهترین خاطراتم که همان بر باد د
م  به خاطر نا مناسب بودن حالدر اتاق عمل بود و من

پشت در اتاق عمل . اجازه ورود به اتاق عمل را نداشتم
 را از دست داده اند نمثل کسانی که عزیزان خودشا

، هميشه من به این افراد دلداری می گریه می کردم
دادم که گریه نکنند اما خودم دقيقا همان کار را       

 .می کردم و کسی نبود که به من دلداری دهد
روی زمين بر همانطور که چشمانم به لکه های خون 

 نگاه که ،خيره شده بود یکدفعه کفش هایی را دیدم
 داشتم دیوانه می شدم، ، خشک شدمدفعهیککردم 

ولی این . شاید خواب می دیدم شاید هم رویا بود
 ،مران بوداکسی که اینجا ایستاده بود خيلی شبيه ک
ای خدای . بلند شدم و او سالم کرد و از من تشکر کرد

داشتم . ر می کرداکه  کامران اینجا چ؟من چی شده
ه و محکم دیوانه می شدم و بی اختيار زدم به گری

یک . بغلش کردم و در بهشت آغوشش غرق شدم
لحظه یادم افتاد که کامران توی اتاق عمل هست و با 
    . تعجب بيشتر او را در بغل خودم حس می کردم

نمی خواستم باور کنم که کامران زیر عمل مرده و من 
 او باز هم از من تشکر کرد که .روح او را در آغوش دارم

خدای من االن وای . مرگ نجات دادم پسر عمویش را از 
 کسی که در اتاق عمل هست! یادم آمد، چه اشتباهی

 شبيه کامران بود ولی خيلیپسر عموی کامران بود او 
 در یبا تفاوت های کمی در ظاهر و تفاوت های بسيار

 .اخالق
چقدر خوشحال شدم که کامران واقعی من خوب و 

يده بود مکامران وقتی که فه. خوش و سرحال است
 و رضا را به بيمارستان ما آورده اند سریعا به بهانه رضا

 و می خواست که از برای دیدن من به اینجا آمده بود
د و من وه دیر شده بگ اما دی.من معذرت خواهی کند

 ولی نتوانستم حتی یکی از آن ؛م را باخته بودم ازندگی
   فحش هایی را که هميشه در خلوت به او نسبت 

 .م را به زبان بياورممی داد
 االن هم حدود چند ماه هست که من و کامران در یک 
خانه زندگی می کنيم و من همه چيزهای گذشته ام را 
از دست داده ام و فقط می توانم هفته ای یکبار به 

 .آن هم جمعه ها وقت نماز جمعه. دیدن مادرم بروم 
 
 

 
 
 

 
  تهران- عماد

 

 
ن آپيش از هر چيز و بررسي هر موضوع بايد پيشينه ي 

گرايش به همجنس يکي از  .را مورد تفحص قرار داد
و در  از ديرباز در ايران وجود داشته اتی است کهعموضو

در کتاب هرودت يکي از . ثار و ادبيات ما موج ميزندآ
ه سدومي يا نها بآويژگي هاي ايرانيان را نپرداختن 

نجا که ايران داراي فرهنگي همان لواط هست که از آ
ميباشد، اين دور از پذيرش ) االرسپدر( پاترمونيال
 يورش اسکندر مقدوني مراکزي  زيرا پس از،ميباشد

براي اين موضوع که پسران با هم عشق ببازند به وجود 
آمد که اگر خواهاني نداشت مورد اقبال عمومي قرار 

 .نميگرفت در حالي که اينگونه نبوده
گرايش به همجنس تا زمان ساسانيان به طور علني در 

ولي پس از قدرت گيري ساسانيان و  کشور نمايان بوده
د شريعت براي دين زرتشت اين مسئله مذموم ايجا

 به ايران از انجا که اّلله به اعراببا ورود . شناخت شد
مسلمين وعده ي حوريان و قلمان هاي زيبا روي داده 
بود بر خود حالل دانستند که با مردان نيز همانند زنان 

به نام نوکر و غالم ولي نه به صورت اما همخوابه شوند 
اين روند ادامه داشت تا زمان مغوالن  .آشکار در جامعه

آنها در که اين گرايش به دليل هنجار بودن آن در بين 
 .شکارا ظهور کردکشور اين مطلب آ

تا زمان صفويان و رسمي نشدن دين شيعه در ايران  
عشق ورزيدن به همجنس اگر مورد پذيرش افکار 

زار نيز نبود زيرا از طرف آ مورد تعقيب و ،عمومي نبود
ي ي به ويژه شافعي و حنفي به گونه افقه سّن

ولي پس از شيعه شدن ايران و  .شد جانبداري مي
ورود فقيهان شيعي به ايران از جبل عامل لبنان و ايجاد 

ي افقه شيعه اين گرايش به شّدت لعن شد به گونه 
ن را بزرگ ترين گناه در پيشگاه خدا دانستند و آکه 

 !باعث لرزش عرش خدا پنداشتند؟
ولي باز وجود اين خواسته در جامعه باعث شد که در 
زمان برخي پادشاهان صفوي مراکز ويژه براي عشق 

ي که شاردن ابازي مردان با مردان به وجود آيد به گونه 
پسران  :جهانگرد فرانسوي در خاطراتش از ايران ميگويد

ميز آترک و چرکس با حرکات تحريک  زيبا روي ارمني،
  .نمودند ا به اين مراکز دعوت ميمردم و مردان ر

RADIO PGLO 
ــه آدرس هــای پســت ــو ب ــن رادی برنامــه هــای ای
ــرای الکترونيکــی شــما ارســال خواهــد شــد و ب

 .شنيدن آنها احتياجی به اینترنت نيست
ی توانيد پيام ها و حـرف هـای خـود را بـهشما م 

 صورت مستقيم به گوش دوستان خود برسانيد
 

 بـه وقـت14:30 تـا    13:30 از سـاعت      ها یکشنبه
تهران با شماره تلفن دفتر موقت رادیـو در ترکيـه

 .تماس بگيرید
 

360 30 42 555 0090 
 

 در دوره  یديگر در فرهنگ عامه اين رسوخ نموده بود حت
قاجار که جامعه سخت مذهبي بود مردم به ويژه شعرا 

ورزيدند و مورد شماتت  از ابراز اين گرايش امتناع نمي
شايان ذکر هست که انحراف جنسي به کودکان  .نبودند

     و بيشتری داشتهرواج در ايران و کشورهاي شرقي 
ولي اين است مقبول تر از گرايش دو مرد به هم بوده 

وجود به اين معنا نيست که همجنسگرايي اصال 
 . بلکه پدوفيليا يا بچه بازي مورد پسند تر بودهنداشته

آنگونه که مشخص شده در دوره ي قاجار مخنثان و 
 از جمله خندق ،امردان مکان هاي مشخصي داشتند

و البته ) پارک فرح يا الله(ميدان جالليه ن،شرقي تهرا
يام ادروازه قزوين يا همان ميدان گمرک فعلي که از دير 

 . استمحلي براي خود فروشان بوده
فکر عصر قاجار و پهلوي از  ايرج ميرزا شاعر و روشن

     عشق به آنان گويد و  پسران فکولي الله زار مي
 براي يافتن يام مکانياالله زار از دير  .ورزدمي 

                            !، خاموشی نيستچراغ                                                                             آیين      84 خرداد  –   9  



همجنسگرايان يا به قول قديميان جمال پرستان بوده و 
های  سينماو کافه هاي الله زار ؛کنون نيز ميباشد اهم
 .می توان نام بردمراکز آن  را از آن
 سينما هاي الله زار از ،پس از ورود سينما به ايران 

امروزه در .  کما اينکه هنوز نيز ميباشد، شد مراکز عمده
     ميتوان پيرهاي سوم، و اي دست دومسينما ه

جمال پرست را در آن خيابان يافت و مشهور ترين اين 
س وارد آن سينماها سينما رودکي ميباشد که هر ک

 ميخورد و بايد منتظر يک درخواست ميشود اين تيتر بر او
باشد و معموال در اين سينماها فيلم هاي درجه چندم 

 سينما قزوين در  بههااز ديگر سينما .نشان ميدهند
 بي ترس ترين ین قزوين ميشود اشاره کرد که حتاخياب

 گزاردن در آن ابا دارند و گرايان از پا و دلير ترين همجنس
جامعه براي اتفاي نياز پايين بسيار سطح  اقشار معموال

 .نجا ميروندجنسي خود به آ
 نيز موجود ميباشد که از یمراکز ديگر ه جز سينماهاب

اي  مراکز عمده ،ن هاآخست پديدار شدن روزهاي ن
ها هرموفرويديت ها و ترنسکشوال، گرايان براي همجنس

ن جمله آاز  .ن مکان ها را ميشناختندبوده و مردم نيز آ
استخر ها و  کافه ها، پارک ها، حمام هاي عمومي،

 .خيابان هاست
کنيم البته شايان ذکر هست که  از کافه ها شروع مي

 ها يا يا استخر ها يا حمام هاي صاحبان اين کافه
شودند گ عمومي براي اين منظور اين مکان ها را نمي

باعث مطرح شدن  تجمع اين افراد در آن مکان ها بلکه
وف ترين اين کافه ها که از معر .آنها می گردیده است

تا همين چهار سال پيش نيز به طور نشناخته وجود 
من نيز که خود  کافه نادري در خيابان نادري بود داشت

اره گر آن بودم که فرد پيري مشغول به جلب مشتري نظ
البته مّدتهاست . درون آلبومش بودپسران زيبا روي براي

  .ن پيرمرد نيستآکه ديگر 
نها عوض آديگر کافه ها که يا بسته شدند يا مديريت از 

 گپ، يا تغيير کرد ميتوان به کافه فانوس سبز،و شد 
  البته االن هنوز  .يق اشاره کردالچ قبيله و آدلفين،

ه همجنسگرايان و کافي شاپ هايي در تهران ميباشد ک
نها گرد هم مي آيند که به داليل ترنسکشول ها در آ

 .ذورمعنها مآامنيتي از گفتن نام مسایل 
ولي مشخص ترين کافه ويژه ي همجنسگرايان در ايران 

ال که پس از سباز شد  در خيابان فرشته 1345در سال 
 ماند بقيه ي کافه ها يا کاباره ها به آتش کشيده انقالب

 .شد و بسته شد
 ميتوان به خيابان بهشت در کنار پارک  هااز خيابان 

خيابان  خيابان کريم خان زند، خيابان رازي، شهر،
 ميدان ونک، ،)فاطمي(خيابان ايران نوين ميرداماد،

 خيابان ها نآنام برد که امکان ندارد در ...ميدان گمرک و 
 .قدم بزنيد و يک همجنسگرا يا ترنسکشوال را نبينيد

به حّمام می توان از گرمابه ها يا حّمام هاي عمومي  
گفتند که مردان  صاحب قران در جنوب تهران که مي

 اشاره کرد،رقصيدند  نجا ميزدند و ميآسينه دار تا صبح 
  رستان و گرمابه اچنين گرمابه برليان در ميدان به هم

مردان به دو قلو در شمال تهران نيز مکان هايي بود که 
وردند که اين مکان ها آ سکس به انجا روي مي منظور

 .بسته شدند يا متروک ماندند نيز 
استخر می توان به استخر هتل شرايتون، از استخر ها 

استخري در شهرک   را بستند،هاهتل هيلتون که آن
که تا هتل اوين غرب که گويا هنوز باز هست و استخر 

    فتاب گرفتن مردم که امسال نيز مکاني بود براي آ
 . اشاره نمودرفتند گي ها نيز در آن بسيار مي

 پارک به .ريم به پارک ها ميرسيمذاز اين موارد که بگ
 راحت ترين مکان براي گذراندن دليل تفرجگاه بودن،
بود که مردم بسياري به آن روي اوقات فراقت محلي 

ن افراد دچنين مکان مناسبي براي دي ند و همورآ مي
       .ها و قيافه هاي مختلف ميباشد بسيار با مدل

 همجنسگرايان و به ويژه زیادی از  هایگروه
 .می آیندترنسکشوال ها نيز به اين مکان ها 

در هر پارک يک فرد با رفتار فمينه وجود دارد که معموال 
ند و در برخي افراد آن محل با وي سکس انجام ميده

راي احترام خاصي ميگردد ولي در بيشتر موارد اموارد د
 .رد تمسخر و سو استفاده افراد قرار ميگيرندوم

 عنوان نخستين پارک مدرن تهران که به ،پارک شهر
ها و اندکي  هنوز هم ترنسکشوال ها و هرموفرويديت

 ولي ،نداسکشوال در ان پاتوقي تشيل داده وهم
 در آن مشخص ترين و  و افرادمحيطي نا امن هست

دیگر رايش ها و لباس ها را در بين افراد نمايان ترين آ
 . دارندپارک 

 خزانه ،)فدک(  بهمنششو ) الله(  پارک هاي فرح
ديگر مکاني براي اين افراد نيستند ولي در ) بعثت(

 ی سال پيش مکان هاي معروفششگذشته تا همين 
نها افراد همجنسگرا و آ پارکي که هنوز در اما دو. بودند

به ويژه ترنسکشوال و هرموفروديت يافت ميشود پارک 
 .هست) مّلت(دانشجو و پارک شاهنشاهي
سکشوال هاي تهران ترس واسم پارک دانشجو در هم

پنج سال پيش مي اندازد ولي بايد گفت که اين پارک از 
 پارک شهر و شهر های ورود افرادي از به اين طرف با

سو استفاده قاچاقچيان و ارازل از اين افراد ديگر ايران و 
ی در آمد در حالي ورآ به شکل ناجور و رعب ،بي دفاع

 براي ی بسيار خوبسال پيش مکان که تا پيش از پنج
 جهانگردان نيز به اين پارک براي یرتنر بوده و حتايافتن پ

چهار زوج کنون  امدند و هم آيافتن سکس پارتنر مي
سيزده تا پانزده م که بين شناس  را ميهمجنسگرا

 و ال پيش تا االن با هم زير يک سقف زندگي ميکنندس
 در این اواخر .محل آشنایی آنها این پارک بوده است

 اگر ی حتافراد مشحصی در این پارک رفت  آمد ندارند،
دو پسر دست هم را بگيرند در اين پارک به کالنتري 

بر اين  از سوي وزارت اطالعات سعي . شوندبرده مي
شود ولي هر تبدیل پارکي خانوادگي به شود که  مي

کسي که آنجا ميرود ميتواند مطمئن باشد که طرف 
يش واقعي دارد البته تا چند سال ديگر امن تر امقابل گر

 .خواهد شد
بسيار واضح ميتوانيد همه  )مّلت(پارک شاهنشاهي در

 .قشر از همجنسگرايان را ببينيد
 این گزارش قسمتی از آن را در به دليل طوالنی بودن( 

 . )شماره بعد به چاپ می رسانيم
 

 برای ارتباط با سازمان همجنسگرایان ایرانی   
 . می توانيد از آدرس های زیر استفاده نمایيد

 

www.pglo.org
pglo@pglo.org

 سازمانکمسيون حقوق بشربرای ارتباط با 
 .رس زیر استفاده نمایيدمی توانيد از آد

hrc@pglo.org
 

 را با مشارکت های خود PGLOسازمان 
 حمایت و پشتيبانی کنيد

 
.ای همجنسگرا ، ما که هستيم ، تو هم باش
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  اصفهان-فریبا 

از ذوق پوش فرد خوش  پوش بودن یک هنر است؛ خوش
ویژه برخوردار است و همواره زیبایی و و سليقه ای 

 .متانت او زبان زد خاص و عام است
ر و شخصيت ندارد  پوشی هيچ منافاتی با وقاخوش

 . پوش محترم تر و زیباتر خواهد بودخوشبلکه شخص 
این ذوق و سليقه با ایده گرفتن از مدها و متدها بهينه 

ما سعی می کنيم که برخی از سبک . خواهد شد
 .پوشش ها را برایتان به نمایش بگذاریم

 

 
 
 

 

 
 ترکيه -علی

 
 مراقب اندیشه های خود باش 

 .فتار تبدیل می شوندچون اندیشه ها به گ
 

 مراقب گفتار های خود باش 
 .چون گفتارها به نيت ها تبدیل می شوند

 
 مراقب نيت های خود باش 

 .چون نيت ها به اعمال تبدیل می شوند
 

 مراقب اعمال های خود باش 
 . تبدیل می شوندعادت هاچون اعمال به 

 
 مراقب عادت های خود باش 
 .می شوندچون عادت ها به رفتار تبدیل 

 
 مراقب رفتار های خود باش 

 .چون رفتار ها به شخصيت تبدیل می شوند
 

 مراقب شخصيت خود باش 
 .چون شخصيت به سرنوشت تبدیل می شوند

 
 

پيش شماره سوم و چهارم به صورت اختصاصی به 
فاصله پانزده روز منتشر خواهند گردید زیرا که مایليم 

 نشریه در ابتدای هر ماه منتشر گردد
 

شماره چهارم نشریه چراغ در ابتدای تيرماه 
 .منتشر خواهد شد

 
 

 
 

 .به جمع خانواده نشریه چراغ بپيوندید
 
 

ما در انتظار نامه ها و مطالب شـما بـرای
 .درج در نشریه هستم

 
شریه تالشدر گسترش و فراگير شدن این ن

نمایيد و آن را به تمامی دوستان خود، چه
گرا معرفی همجنس گرا و چه غير همجنس
 نمایيد

www.cheragh.pglo.org
payam@pglo.org
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