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 حرف هاي سردبير
 

دوستي دارم كه به فيلم و سينما خيلي عالقه دارد و مثـل جـن               
به من هم ميگـه چكـار       . فيلمهاي خارجي را نميدانم از كجا گير مي آورد        

. داري از كجا آوردم، دوست داري نگاه كن و لذت ببر ولي سـئوال نكـن               
 .انالهاي خارجي ضبط مي كندالبته ميدانم كه بعضي ها را از ك

بـه فارسـي     ( Shineچند روز پيش فيلمي استراليايي به اسـم         
بـرايم آورد كـه از      ) تابان يا درخشش ترجمه كننـد     / روشنائي/ شايد سحر 

  .ديدن آن لذت بردم و برايتان  خواهم گفت كه چرا
 در نقش    2است و جفري راش     1اين فيلم ساخته اسكات هيكس    

 . واقعĤ كه  با هنرنماِيي خودش غوغا ميكند) دمانداوود خو(ديويد 
 دقيقه اي ابتدا مرا بياد كتابهاي كافكا انداخت، بخصوص كتاب مسخ و مشكلي كه               120ديدن اين فيلم حدود     

اما فيلم از اين فراتر مي رود و من آن ..... كافكا در روابط خودش با پدرش داشت و اينكه هيچوقت به قصر نمي رسد و
تلخ زندگي هزاران و شايد ميليون ها دختر و پسر جواني ميدانم كه ديگران نمي گذارند خود مستقالنه تصميم                   را قصه   

 .بگيرند و اين، اگر به ديوانگي نكشد، يا طرف را عقده اي مي كند يا به سمت خودكشي سوق مي دهد
او عالقه شـديدي بـه      . ت دارد ديويد درخانواده اي متولد مي شود كه پدري سختگير و مادري خانه دار و ساك              

موسيقي كالسيك غربي دارد و در تمرين هايي كه مي كند، همه متوجه مي شوند كه اين كودك يك نابغه موسـيقي                      
فكر نكنيـد پـدر   . اما پدرش با تمام وجود سعي مي كند كه پسر را در زير فرمان و خواسته هاي خود محدود كند                 . است

رد، نه، پدر در همان ابتداي فيلم به ديويد اعالم مي كند كه تو اين دنيا هيچكس به             اين كودك نابغه خود را دوست ندا      
 » «No body loves you like me: اندازه من به تو مهر و عالقه ندارد  

استعداد ديويد كوچولو در موسيقي زبانزد مي شود و كلي تشويق و جوائز هنري برايش به ارمغان مي آورد تـا                     
ه معروف موسيقي در آمريكا دعوتنامه اي براي ادامه تحصيل موسيقي بـه او ارسـال مـي كنـد و                      جايي كه يك مؤسس   

امـا وقتـي ديويـد ذوق زده        . مسئوالن شهر از اين مسئله خيلي خوشنود مي شوند و پول سفر ديويد را فراهم مي كنند                
با خشم به سوي او رفتـه و نامـه را از   دعوتنامه را در خانه براي پدرش مي خواند و منتظر خوشحالي پدر مي شود، پدر                
گريه و زاري و التماس ديويد، ديگـر        . دستش مي قاپد و همانجا جلو چشم خواهران و مادر ديويد توي آتش مي اندازد              

اعضا خانواده و حتي مسئولين شهر براي راضي كردن پدر كه با سفر ديويد به آمريكا موافقت كند به جايي نمي رسد و            
وحي و شكست شديدي را در جان و روان اين كودك حساس مي كارد كه تا آخـر عمـر عـذابش مـي     همين، تالطم ر  

 .دهد و عدم اعتماد به نفس و حقارت را در او جاوداني ميكند
اما ديويد در شهر زادگاهش، كه شهري در استراليا است، همچنـان محبـوب اسـت و همـه از نوازنـدگي اش                       

نتيجـه  .  مي رسد و اينبار از آكادمي موسيقي لندن يك دعوتنامه دريافت مي كند             تا به سن جواني كه    . تعريف مي كنند  
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اما اين مرتبه ديويد زير بار زور و ناحقي پدر نمي رود و مـي               .  بله، دوباره پدر مخالفت مي كند     : را خودتان حدس بزنيد   
اما شـيارهايي كـه   . ه لندن را مي بندد،  و بار سفر ب     »من آنقدر بالغ شده ام كه بتوانم براي خودم تصميم بگيرم          «: گويد

فشارها و تضييقات روحي پدر در كودكي بر جان و روان او بجاگذاشته اند، بـه ايـن زوديهـا از بـين رفتنـي نيسـتند و                            
وقتي معلم موسيقي او در لندن در جريان يكي از تمرينات از او مي پرسـد  . باالخره ديويد را دچار اختالل رواني ميكنند      

راسـتش مـن تـو      «: قعĤ مطمئن است كه مي خواهد قطعه اي از رحمانوف را اجرا كند، ديويد جواب مي دهـد                 كه آيا وا  
و اين جواب، انعكاس همان تربيتي است كه به او فرصت و مجـال اظهـار                » .زندگي در باره هيچ چيزي مطمئن نيستم      

اد به نفس ندارد، نميتوانـد تصـميم بگيـرد و           ، و در نتيجه اعتم    ... وجود داده نشده و هميشه برايش تصميم گرفته اند و         
 .هميشه مردد است، و اين، البته درد كمي نيست

در نتيجه وضعيت روانـي اش روز بـه         . ديويد به انگلستان مي رود اما شبح پدر و تربيت او تنهايش نمي گذارد             
يـك موسـيقيدان معـروف و       كـه مـي توانسـت       از وي    ،تربيت نادرست خانوادگي ديويد    روز بدتر مي شود، تا جايي كه      

 .سرگردان در خيابانهاي لندنمي سازد مشهور جهاني شود، ديوانه اي 
 -ديويدِ سرگشته اما موسيقي را در خون خود دارد و به هر  بار و كافه اي كه گذارش مي افتد پشت پيانو مـي         

به درستي حدس بزنند كه اين      رود و براي مشتريان به اجراي موسيقي مي پردازد و همين باعث مي شود كه خيلي ها                  
تا باالخره خانمي حساس، بيشتر به مسئله كنجكاو مي شود و بـين آنهـا دوسـتي       . عادي نيست » معلول رواني «جوان،  

برقرار مي شود و اين خانم با حوصله و عاشق موسيقي، با ظرافت خاصي به تشويق و تقويت استعداد هنري ديويد مي                      
آنها به هم دل مي بندند و با هـم          . رواني ديويد -امي باشد بر شيارها و زخمهاي روحي      پردازد و كوشش مي كند كه التي      

 .ازدواج ميكند و در آخر، قدرت عشق تعادل روحي و رواني را به ديويد باز مي گرداند
به ياد اخبار مربوط به افزايش تعداد خودكشي جوانان در روزنامـه            . مشاهده فيلم تاثير زيادي روي من گذاشت      

افتادم، و به اين انديشيدم كه چه چيزي در جامعه ما اين همه جوان را آنقدر مستاصل و بيچاره و ناتوان مي كند كه    ها  
تاب تحملشان تمام مي شود و مرگ را بر زندگي در چنين اجتماعي ترجيح مي دهند؟ و به اين فكر فرو رفتم كه چـه                         

كرده اند فقط خودشان اينطـور احساسـي دارنـد و از تـرس و               تعداد از اين جوانان ممكن است همجنسگرا باشند، فكر          
اما آيا نبايد كاري كرد؟ منظور مـن  . دالئل را هم شما مي دانيد و هم من     . شايد هم شرم به زندگي خود خاتمه داده اند        

هم حمايت  ، اين نيست كه به خيابان بريزيم و فرياد بزنيم، منظور من اين است كه ما حداقل مي توانيم از                     »كاري«از  
كنيم، دوستان خوبي براي هم باشيم ، به همديگر مهرباني كنيم و براي افـرد همجنسـگراي جامعـه خـود فرصـت و                         
امكان اين را فراهم كنيم كه اگر در جمع خانواده و اطرافيان خود احساس تنهايي كردند، بتوانند از آنها فاصله گرفته و                      

ت و اطالعات جنسي كه داريم را تا آنجا كه مي تـوانيم بـه ديگـران                 مجال. وارد حلقه دوستان هم احساس خود شوند      
كسي چه ميداند، شايد دوست نزديك، برادر يا خواهر، معلم، همكالسي يا حتي فروشنده مغازه اي كه بـه آن                    . برسانيم

. را تقويت كنـد سر مي زنيم، احساس ما را دارد ولي دستش به جايي بند نيست كه بتواند اعتماد به نفس و استقامت او   
پس بهتر نيست بكوشيم همديگر را پيدا كنيم و براي هم دوستان و ياران باوفا و پايداري باشـيم و مرهمـي بـر زخـم                        

 ..  .اميدوارم همه چنين كنيم  هاي هم نهيم؟ 
 .)توانيد اطالعاتي در باره اين فيلم بدست بياوريد  در سرچ گوگول مي،راستي(

 سردبير
١ .Scott Hicks                 ٢. Geoffrey Rush  
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 حرف هاي شما   

   

 ولـي مـن ميخـوام،سالم، اميدوارم كه تو كارتون موفـق باشـيد        
ــا ــه م ــه ك ــران چطــور ممكن ــو جمهــوري اســالمي اي ــدونم ت ب

 شـايد شـماي همجنسگرا دريافـت كنـيم؟      مجله   همجنسگراها،
بهرحال من عالقـه دارم. يادتون رفته كه تو ايران زندگي ميكنيم      

م بـرام مشـكلي ايجـادكه اين مجله را دريافت كنم ولي نميخـوا        
 .بشه

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ســالم، آيــا كتــابي در بــاره
مسائل جنسي هست و اگـه
هست چطوري ميشـه پيـدا

به واسـطهخواهد كسي    كنيم و دلمان نمي    ما شما را درك مي     :ماها كرد؟
 در، با توجـه بـه وضـعيت كشـور          را،  اما دليل انتشار مجله    ،دچار مشكلي شود  ما  

 شماره اول كه برايتان ارسـال شـد توضـيح داده ايـم و»سخن سردبير «مطلب  
 بد نيست به آن اشاره كنيم اين است كهنكته اي كه  . اميدواريم قانع كننده باشد   

سكوت، صحبت نكردن و عدم طرح مسئله همجنسگرايان كمكي به حال ما كه
هاي غلط در باره ما و ادامه ناآگاهي جامعه نمي كند هيچ، تازه به ادامه برداشت      

در. تاريخ ما خـود بهتـرين گـواه ايـن ادعاسـت           . كند از حقوق ما هم كمك مي     
ها سكوت كردند و به هيچ جـايي هـم  به هر دليلي  قرن     يان همجنسگرا ،ايران

يمقـدار ...  اين چند سال اخير است كه از بركت اينترنـت و           ،در عوض . نرسيدند
پـس. روشنگري شده و به همان نسبت هم آگاهي از مسائل ما بهتر شده است             

مهم اين اسـت كـه. نتيجه ميگيريم كه سكوت چاره و راه حل مشكالت نيست         
اراده ي داشـته باشـيم و مقـدار   آگاهيكنـيم    و ادعايي كه مي   ،وي خود به نير 

 طي طريق و مواجهه با موانـع كـار چنـدان سـختي،وقت  آن ،چاشني آن كنيم  
 در،)و يا هر اقليت سركوب شده ديگـر  (اگر ما همجنسگرايان ايران     . نخواهد بود 

 مگـر. كسي دلش براي ما نمـي سـوزد        ،راه رسيدن به حقوق خود تالش نكنيم      
همجنسگرايان كشورهاي ديگر كه آزادي خود را بدست آورده اند كـار ديگـري

  نه آزادي كسي را سلب كرده ايم و نه كسي را،انجام داده اند؟ ما با انتشار ماها      
هـيچ.  و نـه حـرف نـاحقي زده ايـم         ،به زور به مطالعه مجله خود وادار كرده ايم        

معناي همراهي با سركوب كننـدگان اگر به    ،ميداني كه سكوت در برابر سركوب     
 صرف اطالع و آگـاهي،شود؟ از طرف ديگر    ب مي وحسم نوعي تĤئيد آن     ،نباشد

بـراي رسـيدن بـه آزادي و حقـوقبلكه   خود مشكل را حل نمي كند،        ،از حقوق 
ما با انتشار. خود بايد آگاهي را در خدمت تالش براي دستيابي به آزادي قرار داد            

رسـاني و نزديـك كـردن همجنسـگرايان كشـور بـه ي عالوه بـر آگـاه     ،مجله
 بـزرگ هـم گفتـه ايـم و»نه« همديگر، همچنين به سركوب كنندگانمان يك       

حـاال ديگـر بـا خـود جامعـه. ها نمي شويم   اعالم كرده ايم كه تسليم فشار آن      
خـود از) و يا عدم حمايت   (همجنسگرايان و اقليتهاي جنسي است كه با حمايت         

ه تا چه اندازه آمادگي دارند براي اهداف خود متحد شـوند ومجله نشان دهند ك   
 .كار دسته جمعي انجام دهند

اگر كتاب در مورد :ماها
مسائل جنسي بطور عام مـد نظـر

حـدوديشما باشد، تعداد خيلـي م     
هاي اخير كتاب در اينباره در سال    

 كشور چـاپ شـده انـد كـه بـادر
مراجعه به كتابفروشي هاي معتبـر

 تهران و شـهرهايدربخصوص  ( 
قابل دسترسي هسـتند امـا) بزرگ

يـــادت باشـــد كـــه از فروشـــنده
ــه ــافتن اينگون ــه در ي بخــواهي ك

 . كتابها بهت كمك كند
 امـــا اگـــر كتـــاب در مـــورد

 مـا،ظورت باشـد  همجنسگرايي من 
حدود دو سال. چيزي سراغ نداريم  

شـاهد «پيش كتـابي بـه اسـم        
ـ  »بازي در ادبيات فارسي    ه ب

ــم ســيروس شميســا و توســط قل
انتشارات فردوس در تهران چـاپ
شد كه به همجنسـگرايي مربـوط

اما بالفاصـله سانسـورچيان،  ميشد
دستور جمـع آوري ايـن كتـاب را

انهمينجا از خوانندگ  . صادر كردند 
كنيم كه اگر نسـخه اي ا مي ضتقا

در اختيار مـا،  دارندرا  از اين كتاب    
ما ميتوانيم در هر شـماره .بگذارند

ماها بخـش هـايي از آن را چـاپ
ــيم  ــاي شميســا(كن ــدواريم آق امي

 )مانعي نداشته باشند
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سالم، ميخواستم بپرسم حاال كه سايت هاي همجنسگراها تو ايران سانسور شده انـد، آيـا شـما ميتوانيـد
 .آگهي آشنايي در مجله خود چاپ كنيد؟ البته من نميدانم چطوري، ولي طوري كه از كنترل خارج نشود

اگر دوستاني قصـد چـاپ آگهـي.   هيچ مانعي براي چاپ آگهي هاي آشنايي خوانندگان در مجله ماها وجود ندارد              :ماها
ما آگهـي و ايميـل و شـهر محـل زنـدگي آگهـي. آشنايي با هدف دوست يابي دارند، مي توانند آگهي خود را براي ما ارسال كنند             

ما در كنار صفحه مربوط به آگهـي هـا چنـد نكتـه در. قيم با ايشان تماس بگيرند    كنيم تا عالقمندان بطور مست     دهنده را چاپ مي   
 . ولي مسئوليتي درباره نتيجه و عاقبت كار تقبل نمي كنيم،مورد رعايت مسائل امنيتي خواهيم نوشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

به. لطفĤ ميشه بيشتر برام توضيح بدين     .  ساله هستم و با يكسري كلمات زياد آشنا نيستم         25سر  من يك پ  
 كسي كه كون ميده چي ميگن و به كسي كه كون ميكنه چي ميگن؟

امـا ايـن دو.   فاعـل دشود و به كسي كه كون ميكن  اصطالحĤ به كسي كه كون مي دهد مفعول گفته مي  ،در زبان فارسي    :ماها
فرض كنيـد. با چند مثال مسئله را بازتر كنيم  . هاي زيادي كه دارند، مانع بازتر شدن اذهان هم هستند           عالوه بر ابهامات و نارسائي     اصطالح

اگر. دهد  جنسي  را تا آخر ادامه مي       -خوابد و فرد ديگري روي آلت او نشسته و با باال و پائين رفتن خود عمل سكسي                 فردي روي كمر مي   
 فرد روي كمر خوابيده فاعل اسـت و ديگـري، بسنده كنيم  دكن  يا كون مي   دده اعل و مفعول بر اساس كسي كه كون مي        به اصطالحات ف  

شود تعريف نمي كنند؟ خـوب تـو شـكل اما مگر باز در زبان فارسي فاعل را كننده كار و مفعول كسي كه كاري روي آن انجام مي                  . مفعول
اصـطالحĤ(  در عمل فاعل بوده و كاري بر اون يكـي            ، پائين رفته  -روي آلت ديگري نشسته و باال     عمل كه در مثال باال آورديم آن فرد كه          

 .انجام داده است) فاعل ولي در نفس عمل مفعول
كنـد، در حـالي كـه دهد و يكي كون مي      حتمĤ يكي كون مي    ،كنند كه در يك رابطه دو جنس با هم         مسئله مهم ديگر اينكه اكثرآ فكر مي      

آمار دقيق نداريم اما شايد بشود گفت كه اكثريـت بزرگـي از. يچ تطابقي با واقعيت هاي موجود در روابط همجنسگرايان ندارد         اين ذهنيت ه  
همجنسگرايان در روابط جنسي خود نه مفعول هستند و نه فاعل و نه عالقه اي به اينكار دارند و در رابطه جنسي خود هـيچ عمـل دخـولي

، نوازش همديگر، رد و بدل كردن حرفهاي تحريك كننده،         )از جمله بوسه هاي عميق    ( ي آنها شامل بوسيدن      و عمل جنس   ،انجام نمي دهند  
ليسيدن بدن همديگر، تحريك آلت تناسلي همـديگر بـا ،)ساك زدن براي همديگر با كاندوم و در اشكال و حالتهاي مختلف           (سكس دهاني   

كارها را  اين اين بدان معنا نيست كه همه. ا به انزال يا همان اوج لذت جنسي برسند       ت...  دست و جلق زدن براي هم، ماساژ بدن همديگر و         
كنند، اما از بعد از پيدا شدن بيماري ايدز، براي جلوگيري از انتقال بيماري و حفظ سالمت خود و شـريك جنسـي، گـرايش بـه اينگونـه مي

اگر ما چند اصل مهم را در زندگي خود رعايت كنيم اين. شته است افزايش چشمگيري در بين همجنسگرايان دا     ) بدون عمل دخول  ( سكس
دوم اينكه در هنگام برقراري. اول اينكه خود و احساس و نياز خود را خوب و كامل بشناسيم            : اصطالحات جايي در ذهنيتمان نخواهند داشت     

در.  قبل از دست زدن به عمل با هم به توافق برسيم            صريح و علنĤ اعالم كنيم كه چي دوست داريم و چي دوست نداريم و              ،رابطه با ديگري  
 از اعالم نارضايتي خود و قطع كار ترسي نداشته باشيم و خود نيز حد،حين عمل اگر طرف نخواهد مرزها و حدود مورد توافق را رعايت كند            

منظور ما روابـط. ( رساند ادالنه بودن آن را مي     بوي نابرابري و ناع    ،شاري در يك رابطه   فهر نوع زور يا پا    . مرز طرف را كامآل رعايت كنيم      و
و نكته آخر اينكه رسـوبات و تعـاليم مـن   .) نيست گيرد سادومازوخيستي كه باز بر اساس توافق و كدهاي معيني بين دو طرف صورت مي     

،ا  نيروي جنسي ما منبع لذتمان شـود  اجتماعي كه هيچ مبناي علمي ندارند را از سر خود دور كنيم ت             -درآوردي بجامانده از تربيت خانوادگي    
  .نه مايه رنج و غصه
در عوض فرهنگ انتخاب بر اساس. كند  ديگر اصطالح فاعل و مفعول يا كون ده و كون كن را بي رنگ و بي معني مي   ،توجه به نكات باال   

  .كند حق فردي و لذت متقابل را در روابط جنسي امان جايگزين آن مي نياز،
 كشور ما هستند همجنسگراياني كه بقول خودشان فقط مي كننـد و نـه تنهـا خـود را همجنسـگرادرنكته هم بد نباشد كه      شايد گفتن اين    

 تنهـا كهنـه انديشـي و،اين افراد با چنين افكـاري     . نمي دانند بلكه بيشتر از همه به تحقير و جوك گويي درباره همجنسگرايان مي پردازند              
چون در اجتماع ما به غلط حقوق بيشتري به مردان داده شده و براي زنان ارزش كمتـري قائـل  .ند و بس  سنتي بودن خود را نشان مي ده      

اگر ما نگـاه خـود را. كنند  و در نتيجه كم ارزش نگاه مي       ،عنوان يك زن  ه   ب »مفعول«ها هم در روابط خود به       همجنسگراشده اند، خيلي از     
 .يم داشتانساني كنيم آنوقت ديگر از اين مسائل نخواه
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: ماها  
لوركا هم شاعر بود و هم نمايشنامه نويس، اما در ايران بيشتر او را يك شـاعر مـي داننـد تـا يـك

 توليدات هنريدر حالي كه در زادگاهش و حتي در كشورهاي ديگر هر دو بخش            . نويس نمايشنامه
و با كيفيـت) احمد شاملو (دليلش شايد اين باشد كه لوركا توسط يك شاعر ايراني           . لوركا معروف اند  

 .»ساعت پنج عصر بود«عالي ترجمه به ما معرفي شده است، به خصوص شعر 

 
 
 

نـويسِ قـرن بيسـتمِ        نامـه   سـرا و نمـايش      ترين شاعر غزل    ، در سراسر جهان، برجسته    فدريكو گارسيا لوركا  
ي    و موضـوع مطالعـه     هايش به بيش از دوازده زبان ترجمه شده است          نامه  شعرها و نمايش  .  شناخته شده است   اسپانيا

 .منتقدينِ سراسرِ دنيا است
اش   از هنگام قتـل   . شوند  هايش هرساله اجرا و ستوده مي       نامه  رسند، و نمايش    هايش پيوسته به فروش مي      كتاب

 .اي شده است  به دستِ نيروهاي فاشيستيِ اسپانيا، لوركا تبديل به قهرمانِ تراژيكِ افسانه1936در سال 
اي ظريـف، بـا موضـوعات و مسـائلِ            اي كه پيرامون لوركـا وجـود دارد، بـه گونـه             ادبيهاي    بسياري از جدال  

ي موجود در آثار لوركا پيوند دارد كه در اين مورد عامدانه سكوت شده و پوشيده نگاه داشته شده اسـت                       همجنسگرايانه
 رژيمِ فرانكو نگذارند؛ در ميان آنها،     ي يكي از تحسين برانگيزترين شاعرانِ اسپانيا          ننگي بر آوازه  » لكة«تا با اين كار     

شـان را وقـفِ       ي پژوهشگراني كه زنـدگي      ي لوركا، ذهنيتِ همجنسگراستيزانه     ، خانواده )رژيم حكومتي معاصر با لوركا    (
شـهوتِ جنسـيِ    (اي كـه تمـايالت هومواروتيـك           هـم نقـدگرايي     مراقبت و نگهداري از آثار لوركا كرده بودنـد اينـك          

 .  كنند داند، را رد مي ر بررسي زندگي و آثار لوركا شامل ميرا د) همجنسگرايانه
 

 لوركا در نيويورك و كوبا
كـه در واقـع، افسـردگيِ ناشـي از ردِ           ( بيان شده است    » بحرانِ مبهمِ عاطفي  «پس از رخ دادن آنچه معموال       

، اميليو آالدرين پروجـو    نام   سازي جوان به    زده و توفاني با پيكره       و روابطِ جنسيِ آشوب    داليجنسيِ لوركا از سوي     
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هـاي شـعريِ او، و    تـرين قطعـه     ي كوتـاه    دهنده  اين مسافرت الهام  .  به نيويورك مسافرت كرد    1927لوركا در سال    ) بود
 .شد) 1940(» شاعر در نيويورك«اي با عنوانِ  سرانجام مجموعه

مطـابقِ  .  ديـدارش را داشـت      گذرانـد، جـايي كـه او رويـايِ         كوبـا پس از تركِ نيويورك، لوركا سه ماه را در          
 .اش بود گزارشاتِ خودش، اين سه ماه شادترين روزهاي تمام زندگي

 
 آثارِ همجنسگرايانة آشكار

دادنِ همجنسگرايي از  ، لوركا جسارت و تهورِ بيشتري در بازنمايي و نمود         كوبا و   نيويوركدر پيِ اقامتش در     
ي   اسـپانيا، او قـادر بـود تـا نوشـتن در مـوردِ آثـارِ همجنسـگرايانه                 هـايِ سـنتيِ       دور از خانواده و ارزش    . خود نشان داد  

، و كـاري ناتمـام بـا        »جمهور«ي دراماتيكِ     ، نمايشنامه »اي براي والت ويتمن     قصيده«: آشكارترش را آغاز كند     
 . »ويران سازيِ فساد«عنوانِ 

 منتشر شد، ولي ايـن اثـر        مكزيكوتايي در      با تيراژِ پنجاه   1934 به سال    »اي براي والت ويتمن     قصيده«
ايـن  . اين شعر، مخالفتِ شعريِ او را با همجنسبازي آشكار ميكند         . بودنِ لوركا هرگز در اسپانيا منتشر نشد        در طول زنده  

ي   گونـه   قصيده بر اساسِ لحني اخالقي، تمايزي پررنگ ميانِ عشقِ پاك و نابِ همجنسگرايانه و تمايلِ جنسـي هـرزه                  
كنـد، مقـامِ امورجنسـي را پسـت           ، دوستدارِ طبيعت، تمركز مـي     والت ويتمن اين اثر بر    . كند  همجنسگرايانه ايجاد مي  

 .شود مربوط مي) اواخواهرها( يا همان همجنسگرايانِ زنانه »Maricas«كند، و به  مي
سان به دفاع از حقوقِ  پردازد و به همان شده مي  ي سركوب    به بررسيِ تمايلِ جنسيِ همجنسگرايانه     »جمهور«

 ).هاي جنسي آزاديِ تمايالت و خواهش(فرديِ افراد به آزاديِ شهواني 
او . دانسـت    مـي  »تئـاتر نـاممكن   «ي    اش، را متعلق به دسـته       نامه  ترين نمايش   ، آزمايشي »جمهور«لوركا،  

نامـه    ي نخستِ ايـن نمـايش       اگرچه امروزه تنها صفحه   . دانست   را نيز به اين دسته متعلق مي       »سازيِ فساد   ويران«
نامـه،    موضـوعِ ايـن نمـايش     . پـرده اي نوشـته بـود        ي تك   نامه  اقي مانده است ولي لوركا آن را ظاهرا در قالبِ نمايش          ب

كننـد تـا    ي همجنسگرايان كـه همكـاري مـي    تمايالتِ جنسيِ انجمنِ برادرانه«گويد،   ميلن گيبسونطور كه     همان
 .باشد مي» فرهنگِ جهان را بسازند

 
 گِ شاعربازگشت به اسپانيا و مر

 ، او بـه     1936 تـا    1930از  . ، اسپانيا در ناآرامي و كشمكشِ سياسي بود كه لوركا به اسپانيا بازگشـت             1930در  
سـوگواري بـراي    « ،»عروسيِ خـون  «: اش را نوشـت     شده  شناخته برانگيز، برخي از كارهايِ بهتر      اي شگفت   گونه

 .»ي برناردو آلبا خانه «و، »يرما«، »ايگناسيو سانچز مخياس
الس پالماسِ جزايرِ    كنترلِ   يولدي اورگاز  و   ، ژنرال فرانسيسكو فرانكو   1936در هجدهم ژواليِ    

روزهاي پـيش  .  به طول كشيد1939 را به دست گرفتند، و رخدادي كه آغازگرِ جنگِ شهريِ خونيني شد كه تا     قناري
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اش در هـراسِ زيـاد         از دست دادنِ سرمايه    كرد و از خشونتِ روزافزون و        زندگي مي  مادريداز اين رخداد، لوركا، كه در       
 . اش باشد  بازگردد و با خانوادهگرانادابود، تصميم گرفت به 

در بعدازظهرِ شانزدهمِ آگوست، او به دستِ تندروانِ فاشيست دستگير شد،           . ولي امنيت، آنجا هم وجود نداشت     
نشـان نزديـك       گلوله كشته شد و در گـوري بـي         اي رسمي، با    و پس از دو يا سه روز، بدون هيچگونه اتهام يا محاكمه           

 . به خاك سپرده شدويزناري  دهكده
اي   نزديك  به چهل سال، رژيمِ فرانكو، به گونـه         . در اين روزها، جزئياتِ دقيقِ مرگِ لوركا ناروشن و مبهم بود          

 دارايِ افسـوني نـاب،      آور و انسـاني كـه       ي شـگفت    اينكه چرا چنين نويسنده   . موثر، پيرامونِ مرگ نويسنده سكوت كرد     
شد را فقط با ذهنيـتِ فاشيسـتيِ          گونه وحشيانه كشته مي     ي خيالِ سرشاري بود بايستي اين       هوش و لطافت طبع، و قوه     

اي  توان توضيح داد، شهرت و شناسائي گري كه دشمنِ شهرت و شناسائيِ شاعرِ آزادي خواهِ همجنسگرا است مي     ستيزه
  .كه از گرانادا ملي و فراملي شد

ي مسـتندي كـه از لوركـا نوشـته            نامه  ، در زندگي  لن گيبسون 
 هـم   جان لوئيس ترسكاسـترو   ... در ميانِ قاتلين     « :نويسد  است، مي 

كسي كه پس از آن صبحي كه در گرانادا او تنهـا كمـك كـرده تـا                  ... بود
ي دقيـق، دو      خواند كه بـا يـك محاسـبه         لوركا را به آتش ببندند، رجز مي      

 (Queer)»كـوني «هاي او زده است، چـرا كـه او يـك             گلوله را به كپل   
 .»بوده

ماننـدِ  (انـد     اگرچه براي كشتنِ لوركا داليلِ بسـياري ذكـر كـرده          
ــايالتِ  اش، سركشـــي عليـــه ارزش خـــواهي آزادي ــنتي، تمـ هـــاي سـ

كند هـم در      ، شواهدي كه همجنسگرابودنِ او را اثبات مي       )اش  كمونيستي
 . تاثير نبود  و كشتند بيانگيزشِ كساني كه او را شكنجه دادند

 
 پنهان بودگيِ همجنسگراييِ لوركا 

دانستنِ امورجنسيِ ناسازگار با اخالقياتِ مسيحيِ       ي حاكم بر اسپانيا، مجاز      گرانه  مذهبِ كاتوليكِ سنتيِ تفتيش   
دهـد و     مـي ، به خوبي، ترس و هراسِ لوركـا را توضـيح            )و متعصب (اين محيطِ نامداراگرانه    . دانست  غالب را مردود مي   

 .اش را هم در زندگي شخصي و هم در آثارش پنهان بدارد كه او را مجبور سازد تا همجنسگرايي اين
اش  هـاي  اش يـا در نوشـته    ) ي عمـومي    حوزه(در زندگي مردمي    » همجنسگرا«ي    لوركا، حتي، از كاربردِ كلمه    

اش،  اينك، سـكوت . گويد شده سخن مي داشته  نگهها و امور محرمانه هايِ او تنها از سكوت ها و نامه   كند؛ متن   پرهيز مي 
 . دهد گويد كه خواننده به دقت به آن گوش مي اش، از صدايي مي) و تلويحي(اي  اش، و اشاراتِ كنايه هاي نيمچه گفته

كـردنِ او      مشهورش، صدايي شعرگونه است كه بـه سـكوت         »اي براي والت ويتمنِ     قصيده«براي نمونه،   
هـايِ خـود را       و لب / كه انسان را دوست دارند،    / مرداني با نگاهي سبز   «: اش اشاره دارد    نسگرايانهدرموردِ تمايالتِ همج  
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در زندگيِ عمومي، لوركا مجبور است تا از تمايلِ همجنسگرايانه انتقاد كند و تنها از آن بـه                  . »زنند،  در سكوت آتش مي   
 . اي غيرمستقيم سخن گويد گونه

 
 راييِ اوهايِ انتقادي به همجنسگ واكنش

اگرچـه ايـن سـكوتِ او در طـولِ          . حتي پس از مرگش، همجنسگراييِ لوركا، شديدا، در اسپانيا پوشـيده مانـد            
 هنـوز هـم   1975ي فرانكو ممكن است قابلِ فهم باشد، ولي حتي پس از مرگِ فرانكو در    كارانه  حكومتِ رژيمِ محافظه  

 پيوندهايي كه همجنسگراييِ او با آثارش داشته تمايلي نشـان           بسياري از منتقدان براي اشاره به همجنسگراييِ لوركا و        
 .دهند نمي

 نوشـتة   »اي همجنسگرايانه   انگاره: لوركا«ها در راستايِ چنين كاري، كتابِ         نخستين مطالعات و بررسي   
 Federico García Lorca y la cultura«، و همچنـين كتـابِ   1985 و منتشرشده به سـالِ  پل بيندينگ

de la homosexualidad masculina«باشد اي پزشكي است مي  كه رسالهآنجل ساهوكوييلوي   نوشته. 
ي مطالعاتي، اثري مقدماتي اسـت و دچـار اشـتباهاتِ زيـادي شـده                  در اين حوزه   بيندينگكه كتابِ     در حالي 

ن، به خوبي، از    هاي آ   گيريِ دانشگاهي و علمي است و در بيشترِ بخش          دقت و سخت     دارايِ   ساهوكوييلواست، كتابِ   
كنـد، بـه       در اين مطالعه تصديق مي     ساهوكوييلوگونه كه     اينك، همان . دانش پژوهانِ لوركاشناس استفاده شده است     

ي همجنسگرايي در آثارِ لوركا بپردازد، چرا كه با ايـن كـار               كس تالش نكرد تا به مطالعه       مدتِ بيش از پنجاه سال هيچ     
 .كردند متهم مي» بودن) آور و شرم(، و فاسد )و حسود(چشم نامعتبر، بدجنس، بد«نويسنده را به 

هايي را در اين موضوع ايجاد كرد، تحليـلِ           هايي كه او مورد بررسي قرار داد و بينش          در ميانِ بسياري از بخش    
تنِ ها و موضوعاتِ همجنسگرايانه را در مـ         سازد چگونه اين شاعرِ اندلسي زمينه       پنج قطعه شعر وجود دارد كه روشن مي       

 . اشعارش رمزگونه بيان كرده است
اي كـه   گونـه   اين است كه شعرسراييِ مبهمِ لوركا، كه با ابهام و زيباييِ مكررِ غزل      ساهوكوييلو) و برنهادِ (تز  

، تمايـلِ  )و برگرداننده به چيزي ديگـر  (دهنده    شناختي و نمادهاي ارجاع     ها و ارجاعاتِ افسانه     دارد، از طريقِ كاربردِ اشاره    
 . كند ي لوركا را رمزگونه مي نسگرايانههمج

كه غيرعادي نيست كه بشـنويم ايـن        كند در اين    هايي از بايگانيِ لوركا عرضه مي        همچنين نامه  ساهوكوييلو
ي عواطـف و احساسـاتش        پرده  اي بيان كرده است كه گويي قادر به نشان دادنِ آشكار و بي              شاعر دردهايش را به گونه    

آيد كه مجبورم بيـانش نكـنم يـا اينكـه             انگيز به نظر مي     عريِ من همچون امري اسفبار و غم      همه چيز در شا   «: نيست
دادنِ شخصـي اسـت،       در  ي يك تن    دهنده  چنين عبارات و جمالتي نشان    . »انديشم بيانش كنم    توانم آنچه را كه مي      نمي

 از نظر اخالقـي او را نمـي پـذيرد ايـن     اي كه هاي جامعه براي زندگي كردن با ارزش) و ناچاري(كه پيĤمدِ اجبار      آنچنان
 .است
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 غزلِ عشقِ تاريك
و پنهـان  (اش توقيـف شـده      نوشته شده و به دسـتِ خـانوده  1635لوركا، كه در نوامبر    » غزلِ عشقِ تاريكِ  «

در پـيِ ايـن انتشـارِ       .  منتشر شـد   1983 نسخه و در دسامبر      250بود، براي نخستين بار در چاپي پنهاني به تعداد          ) شده
 در 1984ي لوركا آشكارا تحت فشار قرار گرفتند تا سرانجام به طور رسمي اين يازده غزل را در مـارسِ                  مرموز، خانواده 

 .  منتشر كنندABCي اسپانياييِ  روزنامه
ي لوركا هيچگاه به روشني مشـخص نشـده           ي جنسي يا جنسيتِ مورد عالقه       خود اين شعرها، در اينكه رابطه     

ي لوركـا    خـانواده . دهد  ي اشعار قرار مي      نبودند، حتي بيشتر از عنوان و نامي كه بر اين مجموعه           است بيشتر مورد بحث   
غزليـات  ( بنامـد، و سـرانجام بـا نـام دوم       »غزليات عاشقانه «يا  » غزليات«ي اشعار را      خواست تا اين مجموعه     مي

 . آثار لوركا منتشر كرد مجموعه كامل1986ي ويرايشيِ    و در نسخهABCاين مجموعه را در ) عاشقانه
. اي دارد كـه توقيـف شـده اسـت      ، آشكارا، مفهومِ فرعيِ همجنسـگرايانه     »غزلياتِ عشقي تاريك  «عنوانِ  

اگرچه درست است كه لوركا هيچ سند و مدركي در تائيدِ اين عنوان بجا نگذاشت، ولي افرادي كه با اين مجموعه شعر                      
ان همان عنواني بود كه لوركا از آن براي اشاره به اين مجموعه شعر استفاده به خوبي آشنايند بر اين باورند كه اين عنو

 .كرد مي
 

 كاميابي و پيروزيِ لوركا
اگرچـه  . نويس، از وسعت نظرِ موضوعي و استعدادِ تكنيكي برخـوردار بـود             نامه  لوركا، به عنوان شاعر و نمايش     

شاني بر حساسيتِ هنريِ او برجـا گذاشـته اسـت، شـايد             اش در اندلس ن     هيچ ترديدي وجود ندارد كه در دوران كودكي       
ي   او براي پرهيز از تجمالتِ سبكِ خودمانيِ سطحي بود و به جـاي آن تلفيـقِ اسـتادانه                   اش، توانايي   بزرگترين كاميابي 

هـاي اندلسـي، موسـيقيِ        همچون كـولي  (موضوعاتِ مردميِ سنتي    
 و پاسـخگوييِ    بـا حساسـيت   ...) فالمينكو، گاوبازها، شهرِ گوارديا، و    

درخشانِ مدرني كه سبكِ او شـد و ايـن موضـوعات را تـا سـطحِ                 
 . جهاني باال برد

 يِ  »شـهرِ گوارديـا   «هـا در      اش از كـولي     لوركا با شرح  
، )»اي عميـق    شـعرِ ترانـه   « و   »هـا   آوازهايِ كولي «(فاسـد   

، )»شاعر در نيويورك  «بخشِ دوِ   (ستمديدگيِ سياهان در هارلم     
ي   خانـه « و   »عروسيِ خون «(نِ اندلسـي    و سركوبيِ جنسيِ زنا   

كشـد كـه      را بـه تصـوير مـي      ) و افـرادي  (، پيكرهـا    )»برناردا آلبا 
 هســتند و، همچــون (Marginalized) »شــده نشــين حاشــيه«

همجنسگرايان، از دشمنيِ اخالقيِ غالبي كه وجـود دارد مـورد آزار            
 . توانند بياني آزاد و باز از تفاوت بدهند هستند و نمي
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 :جربه يك ت
 !حرف بزنيد

 
 .سالم به همه خوانندگان ماها

 »يك تجربـه  «بخش   وقتي شماره اول ماها رو خوندم، يكي از بخش هايي كه منو بيشتر از همه تو فكر برد،                 
ي مشـابهي   يـاد تجربـه    الفاصـله اين ماجرا، منو ب   .  بود و ماجراي برخورد اون آقا با خونواده اش درباره همجنسگرايي          

يل بـه يكـي از      تجربه اي كه هرچند تا چند روز منو عذاب داد، ولي بعد از اون تبـد               . ودم در اينباره داشتم   انداخت كه خ  
 ......بهترين خاطراتم شد

در بيان بعضي كلمات نامناسـب بـه كـار ميبـرم معـذرت              شايد   صراحتي كه     همه شما عزيزا به خاطر     قبال از (
 .)مساله الزمهميخوام، ولي فكر ميكنم گفتنشون براي درك بهتر 

، تـو يـه     )كـارآموزي (گذشته، براي آشنايي بـا محـيط كـار         ساله ام كه سال      20يه جوون   من حسين هستم و     
شركت داراي بخش هاي جداگانه بود و هر بخش، اتاق مخصـوص بـه خـودش رو                 .  بودمشده   مشغول به كار     شركت
 شـده بـود كـه بـين اعضـاي هـر گـروه، يـه                 ين موضوع باعث  ا.   نفر مشغول به كار بودن     6-5  هر اتاق  كه تو داشت  

برقرار بشه، به طوري كه ديگه مثال من تازه كار، با كسي كه واقعـا در كـارش اسـتاد                     و توام با احترام      صميميت خاص 
  توي شركت    .برخورد كامال صميمانه اي با هم داشتيم         به دور از سلسله مراتب موجود،      بود، باهم خيلي راحت بوديم و     

اكثـر  (مونغذاهاسر ميز،    نهار كه ميشد،     وقت.  ، وقت استراحت و نهار و اين حرفا بود        2 تا   1هر از ساعت    هر روز ظ  ما،  
 رو به هم تعـارف      ) و با خودشون غذا مياوردن     با توجه به متاهل بودنشون غذاي خونگي رو ترجيح ميدادن          دوستاي من 

          خستگي كارو از تن و ذهنمـون         شيرينمون ات يا خاطر  كميكرديم و سعي ميكرديم با صحبت هاي متفرقه و گفتن ج ،
 .خارج كنيم

و ) سـربازي (يه روز، همينجوري كه داشتيم ميگفتيم و ميخنديديم، كم كم بحث كشيد بـه خـاطرات خـدمت                 
.   بـود  كـه آدم خيلـي فهميـده و واقعـا باشـعوري           .  آقاي ك  تو اتاقمون، يه آقايي بود به اسم      .  هركي يه چيزي ميگفت   

 : حرفي زداين آقا يه يم صحبت ميكرديم،همينجوري كه داشت
باورم نميشـد،   من  !  شنيده بودم كه ميگفتن وقتي ميري سربازي، اولين چيزي كه ميبيني، آدماي كوني ان             = 

 ! اول نه، روز دوم يكشون رو ديدمولي وقتي رفتم سربازي، روز
م حـرف بـزنم، ولـي همـش     قبال چند بار ديگه هم اين بحث پيش اومده بود و هربار هـم مـن خواسـته بـود       

)  اطمينـان داشـتم،    دوسـتم توجه به اينكه به منطقي بودن        باو البته   ( ولي اين بار  ....!!  ميترسيدم كه نكنه سوتي بدم و     
 :نتونستم ساكت بمونم و بي اختيار جمله اي از دهنم پريد

 .نبايد اين مساله رو اينجوري بگين.  اين حرف شما اصال درست نيست-
انگار كه روشنايي خورشـيد رو انكـار          ! نفر ديگه رو روي خودم حس كردم       4 سنگيني نگاه هاي     ،تو يه لحظه  

 تو دلم به خودم گفتم لعنت بـه  . ه نداشتحرف رو از مناين شنيدن هيچكس انتظار كامال متوجه شدم كه   !  كرده بودم 
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با چشماي گرد منتظر بودن داليل ايـن        اما ديگه كار از كار گذشته بود و دوستام          !  تو پسر، بي موقع عجب حرف زدي      
 :حاال كه شروع كردي، بايد تا آخرش بري! دلمو زدم به دريا گفتم هرچه بادا باد! حرف منو بشنون

، اين حرف شما مثل اين ميمونه كه شما به صرف ديدن مـثال يـه خـانم                  .  آقاي ك  ببينيد -
 ....بدكاره، بگين همه زنها اينطور هستن

 ......حرف بدي نزدم، واقعيت رو گفتماما من كه = .....
تـا حـاال از خودتـون    .  نه، اتفاقا شما نكته مهمي رو در اين ميـون ناديـده گـرفتين        ......-

 چرا يه آدم، اونم تو يه همچين جامعه اي، حاضر ميشه تن به كاري بده كـه باعـث                    پرسيدين كه 
 بشه بقيه دربارش اينطوري حرف بزنن؟

 .......نميدونم. .....ممممممـ..... خب= 
بهتـر از مـن     به داليلي كه همه تون      {...  ميدونيد، منم تا چندماه پيش مثل شما فكر ميكردم         -

 منم فكر ميكردم اينجـور آدمـا، بايـد          }!!!ميدونين، مجبور بودم از زبون يه فرد غيرهمجنسگرا حرف بزنم         
اه پيش يه طور اتفاقي به يه واقعا آدماي بيخودي باشن كه حاضر به اين كار ميشن، تا اينكه چندم

بذاريـد اول   .   به فارسي بهـش مـيگن همجنسـگرا        .يه فرد گي بود   واسه ي   وبالگي برخوردم كه    
چيزي كه خيليـا     ببينين، از نظر گرايشات جنسي، برخالف اون      .. براتون بگم همجنسگرا يعني چي    

كـه همـه دنبـال      يعني اينجوري نيسـت     . تصور ميكنن، فقط گرايش به جنس مخالف وجود نداره        
مثال يه زن   . جنس مخالف خودشون باشن و هستن آدمايي كه به همجنس خودشون گرايش دارن            

اين موضوع از نظر علمي هم ثابـت شـده و تـو خيلـي از                .  به زن ديگه، يا يه مرد به يه مرد ديگه         
ـ گـرايش   «ه ميگم   منظورم از اينك  البته  .  كشوراي پيشرفته، يه مساله پذيرفته شده اس       ، »يجنس

داشـتم  .   نيست)سكسي(جنسي  فقط به خاطر دسته بندي جنس مرد و زنه و منظورم فقط روابط              
ميگفتم، تو اين وبالگ، يه پسر همجنسگرا، دست به نوشتن خاطرات خودش زده بود كه مـن بـا                   

تو وبالگش قصه تلخ زندگي خودش رو گفته بود و          ... چيزاي جديدي ياد گرفتم   واقعا  خوندنشون،    
قي كه به يه پسر ديگه داشت ولي به خاطر طرز تفكر جامعه مون نتونسته بود اونو ابـراز  قصه عش 

 ....كنه و در نهايت عشق بي نتيجه و تلخي داشت
يه نگاهي به دور و برم انداختم، همه دوستام درحالي كه داشتن به آرومي غذاشونو ميخوردن، با دقت زيـادي                    

گوش ميكردن و به همين خاطر بايد خيلي مواظـب ميبـودم كـه مبـادا         ) اشتكه كامال براشون تازگي د    (به حرفاي من  
 !حرف اشتباهي از دهنم خارج بشه كه بعدا برام توليد دردسر كنه

خودتون هم قبول دارين كه جامعه ما از نظر فرهنـگ جنسـي، اصـال در سـطح خـوبي                    ....
 پـيش، اصـال نميدونسـتيم       نيست، به همين خاطر، خيليا از جمله شما يا حتي خود من تا چنـدماه              

 ديگه اون ديد سابق رو ندارم و به         االن  من ولي ! همجنسگرا يعني چي و همجنسگرايي يعني چي      
، كنجكـاو شـدم و      پسـر با خوندن حرفاي اون      چون   . همچين آدمايي احترام ميذارم     هاي خواسته
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برخوردم، و فهميدم   هم  چندتا وبالگ ديگه از افراد همجنسگرا       به    و بيشتر رفتم دنبال اين موضوع    
اين روشنفكري ظـاهري اي     وجود  با  ! خودتون ميبينين ديگه  .  اين آدما واقعا زندگي دردناكي دارن     

!  بازم حتي تو ساده ترين روابط دختـر و پسـرا مونـديم            اما در عمل    كه بين مردم به وجود اومده،       
   ...حاال خودتون حساب كنيد كه اين بيچاره ها چي ميكشن

 :ساكت شد )مثل اينكه داشت فكر ميكرد چي بگه(ز حرفاي من، يه چندلحظه اي دوستم بعد ا
 . من اينارو نميدونستم، اما باور كن قصد نداشتم به كسي توهين كنم..... درست ميگي.... بله.... خب= 

بـازي  به همين خاطر دوباره مجبور به فيلم !!  اين حرفو يه جوري زد كه حس كردم ميخواد از دل من دربياره       
 !كردن و جازدن خودم به عنوان يه فرد دگرجنسگرا شدم

 نه، بحث اين حرفا نيست، من فقط ميخواستم به شما بگم كـه اوضـاع اينجـوري هـم                    -
بهتون گفتم كه، تا اونجايي كـه مـن فهميـدم، ايـن آدمـا فشـار روانـي                   .  نيست كه شما ميگين   

ي دچار مريضـي هـا  اكثرشون    حالت،   جوري كه در خوشبينانه ترين    .  وحشتناكي رو تحمل ميكنن   
 ميگم نبايد اينجوري با مسـاله  ه كه به همين خاطر  ..  ممكنه دست به هر كاري بزنن      وميشن   رواني

ميبيني كم مياره و خودكشي ميكنه، يكي ديگه ديوونه ميشه و يكي ديگه هم              رو  برخورد كنيد، يكي    
  مـن و    اين كارايي ميزنه كه نه تنهـا       كه شما اسمشو ميذارين كوني، ميزنه به سيم آخر و دست به           

 من فقط ميخوام بهتون بگم كه يه همچـين آدمـايي هـم              ... هم قبولش ندارن   اوناشما، بلكه خود    
وجود دارن، كه البته تو جامعه ما، هيچ مرزي بين ايـن آدمـا، يعنـي همجنسـگراها و آدمـاي بـه                       

 !اصطالح شما كوني وجود نداره
ديگه !) برخالف هميشه كه تو اين ساعت اتاق رو سرمون ميذاشتيم         (قه اي،   بعد تموم شدن اين بحث چند دقي      

تا آخر وقت نهار هيچكس هيچ حرفي نزد و بقيه وقت نهار رو، درحالي كه هركس خودشو به يه كاري مشـغول كـرده                       
 كـاري، هـيچ     بعد از نهار و استراحت هم، تا غروب كه وقت رفتن رسيد، به جز چندتا جمله               .  بود، تو سكوت سر كرديم    

همش فكر ميكردم كه چرا اينا اينقدر ساكت شدن يه دفعـه؟            . دل تو دلم نبود   ... حرف ديگه اي بينمون رد و بدل نشد       
دارن به چي فكر ميكنن؟  اصال حرفامو فهميدن يا نه؟   نكنه يه وقت بفهمن من همجنسگرا هستم و با تفكراتي كه                        

 دارن درموردم فكراي اشتباه بكنن؟   
 ... و شب رو هم با سردرد خوابيدم! ه برگشت به خونه، بلند بلند هرچي بدوبيراه بلد بودم به خودم گفتمتو را

 .......خالصه چندروز گذشت تا كم كم تونستم از فكرش بيام بيرون
گذشت تا اينكه بعد از چند وقت، يه روز كه بازم مثل هميشه داشتيم سر نهار صحبت ميكرديم، بحث كشيده                    

وسـط  . ، داشت صحبت ميكرد و واسه حرفاش مثال هـم ميـزد           .آقاي ك .  احترام گذاشتن به خواسته هاي بقيه     شد به   
 :حرفاش، يه دفعه رجوع كرد به حرفاي اون روز من

 خبديدم راست ميگه،    .  اونروز زد، منو خيلي به فكر فرو برد        حسينمثال حرفي كه    ........  -
 كه ني نيست اي و براش زن و دختر معني نداره، اما اينا چيز          يه مرد يا پسر هست كه با مردا راحتتره        
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 كه بـدبختا ديوونـه      ه، اين بالها رو سرشون بياريم     ن سليقه ما نميخو   احاال ما بيايم به خاطر اينكه ب      
 .......بشن و خودكشي كنن و يا نميدونم، اون چيزايي كه حسين ميگفت

شايد هنوزم با شك و ترديد به قضيه نگاه ميكردن، امـا مـن              هرچند كه بقيه    : انگار كه دنيا رو بهم داده بودن      
  .و اين خيلي مهم بود.... الاقل طرز فكر يه نفر رو درباره خودمون تغيير داده بودم

بعد از اين قضيه، هرجايي كه اين از اين بحث ها پيش بياد و حس كـنم كـه گـوش شـنوايي هسـت، سـعي                      
 . ميكنم تاحدي براشون توضيح بدم

 علت اصلي اين برخورد منفي خيلي از مردم دگرجنسگرا بـا ماهـا، اينـه كـه واقعـا در مـورد مـا هـيچ                           ببينيد،
سـوره لـوط، و     !) و نـه حتـي خونـدن      (اطالعاتي ندارن و همه دونسته هاشون درباره ما، محدود ميشه به شنيدن اسـم               

ر اينكه سـالهاي سـال و نسـل بـه           حرفاييكه فقط به خاط   .(حرفاي بي معني و بي پايه اي كه تو گوششون خونده شده           
 )نسل منتقل شده، به صورت يه باور دراومده

بعد اون ماجرا، ديگه من هيچوقت شاهد اين نبودم كه كسي از دوستام اونجوري در مورد همجنسگراها حرف                  
ـ                    . بزنه ايي اينـو   پس بيايد اگه ميبينيم بين آشناها و دوستامون، آدمايي هستن كه ميتونن حقيقـت رو درك كـنن و توان

، اگه فرصتش پيش اومـد باهاشـون        )و نه فقط با احساسات و شنيده هاشون       (دارن كه با فكر و عقلشون تصميم بگيرن       
الزم هم نيست كه حتما بهشون بگيم ما همجنسگرا هستيم كه يه وقت به ضررمون تموم بشه، بلكه ما . صحبت كنيم

بهشون ايـن اجـازه   و نيم و بذاريم اونا هم با ما آشنا بشن ميتونيم از زبون يه فرد بيطرف درباره خودمون حرف بز         
  ...... فكر كنن اين موضوعيه كم بهرو بديم كه 
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 همجنسگرايان مسلمان ايراني 

 نگاهي كوتاه به تناقضات و ناكفايتي مباحث روشنفكران مـذهبي،در شماره قبل ماها   
هاي پيش روي همجنسـگرايان مسـلمان خـواهيم اره به چالش  داشتيم و در اين شم    

 . پرداخت
 چـه،اين نوشته مسلمĤ با هدف اقناعي نوشته نشده بلكه منظـور طـرح مسـئله اسـت                

نگارنده عميقĤ بر اين بـاور اسـت كـه همجنسـگرايان مسـلمان ايرانـي هـم هماننـد
مطـرح خواهنـدهمجنسخواهان مذهبي در ديگر كشورها، دير يا زود مسـائل خـود را              

. اجر خود را گرفته ايم، در اين راه باشد)هر چند محدود(كرد و اگر اين نوشته كمكي 

 و چالش هاي پيش رو                           

   
 اما  ،ه شده جامعه امروز ما نيست      بودن، رسم و هنجار شناخت     »همجنسگرا« و   »مسلمان«هر چند كه همزمان     

و ديـن    اگر حكومت مذهبي با اعمال خود به دين گريـزي         . اين را نبايد دال بر نبود چنين افرادي در بين ما  تلقي كرد             
از طـرف     . اما اين بدان معنا نيست كه مسلمانان معتقـد و راسـتين تعدادشـان كـم اسـت                  ،ستيزي در جامعه دامن زده    

 امـا كماكـان بخـش    ، هر چند كه بسياري از همجنسگرايان را دين گريز كرده   ،جنسي در كشور  ديگرسركوب اقليتهاي   
همچنان اعتقادات مذهبي دارند و روي سـخن  ) چه با گرايش خود كنار آمده باشند و چه نه     (ن  خواهاوسيعي از همجنس  

 .اين نوشته هم با همين طيف دوستان است
ها جنبش ما را غني مي كند، بلكه به امر همگامي و به زمانه              عرض اندام كردن همجنسگرايان مسلمان نه تن      

بنا به خصلت اجتماعي اديان و بخصوص دين اسالم ، پيروان             .كردن دين و مذهب آنها هم كمك شاياني خواهد كرد         
ن سـكوت   خاصي خودداري كنند و به فلسفه الادريون پناه آورند يا در مورد آ             پرداختن به حوزه هاي    توانند از  آنها نمي 

هاي پيشين سنتي و نادرست بوده و بايـد اسـالم و    كنند قرائت اين امر بخصوص براي آناني كه ادعا مي      . پيشه نمايند 
 هسته اصلي گفتمان روشـنفكران       .داده هاي امروز بشر بررسي كرد، اهميت دو چندان دارد          تعاليم آن را بايد بر اساس     

 بلكـه   ،ها را بايد نه از زاويه نيروهاي ماورا الطبيعه         امور جوامع و انسان   مذهبي مسلمان اين دوره اين است كه جهان و          
ها   نه تعاليم و سنت    ، براي فهم و درك مسائل     ،عبارتيه   ب .بررسي كرد ) يعني عقلي وعلمي و استداللي     (»اين جهاني «
 .امروز بشري قرار داد  بلكه مبنا را بايد عقل و خرد و داده هاي،ديث سده هاي قبلاحاو 

تنها دسـتاويز مـذهبيون     . واقعيت اين است كه در قرآن به همجنسگرايي و اقليتهاي جنسي اشاره نشده است             
خـاطر  ه  ب،زنند كه نازل شدن غضب خدايي بر قوم لوط  همانا موضوع قوم لوط است و به اين تشبه دامن مي      ،متعصب

 سبب كه امكان ندارد كـه همـه مـردان            بدين ،چنين برداشتي عجوالنه و سطحي است     . همجنسگرايي آنها بوده است   
 تمام شواهد و استنادات اجتماعي و علمي دال بر آن           ،ًا ثاني ،آيد چرا كه با عقل جور در نمي       يك قوم همجنسگرا باشند،   

ايـن برداشـت و ادعـا     به همـين سـبب  .  خود گرايش دارندهمجنس درصد افراد يك جامعه به 10دارند كه تنها حدود    
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وازيشان بوده است،    ن مهمان خاطر عدم ه   در اصل ب   ،رسد كه دچار شدن قوم لوط به غضب الهي         يمنطقي تر به نظر م    
 .خصوص كه مهمان ارزش زيادي نزد خداوند دارده ب

 پـس چـرا همجنسـگرايي       .شـود   ازهمجنسگرايي زنان صحبتي نمي    ،موضوع ديگر اينكه در داستان قوم لوط      
 ،داستان قوم لوط اگر چيزي را ثابت كند        رسميت شناخته نميشود؟  ه  د و ب  در جوامع اسالمي آزا   ) يا همان مساحقه  (زنان  

 يك كاالي وارادتـي     ،كنند اين است كه همجنسگرايي از ابدالدهر در جوامع انساني بوده و آنطور كه قشريون ادعا مي               
 .غربي نيست

، در داســـــتان قـــــوم لـــــوط
-ازهمجنسگرايي زنان صحبتي نمي   

 پس چرا همجنسگرايي زنـان.شود
ــاحقه ( ــان مس ــا هم ــع) ي در جوام

رسـميت شـناختهه  اسالمي آزاد و ب   
داستان قوم لـوط اگـر  شود؟ نمي

اين است كهآن   ،چيزي را ثابت كند   
معهمجنسگرايي از ابدالدهر در جوا    

انساني بوده و آنطور كـه قشـريون
 يك كـاالي وارادتـي،كنند ادعا مي 

 .غربي نيست

گفت كه نسل بشر آنقـدر زيـاد         بايد   ،ازدياد نسل بشر بخواهيم به مسئله نگاه كنيم        ر از جنبه توليدمثل و    گاما ا 
 از جملـه    ،هاي جديد   همجنسگرايان هم با استفاده از روشها و تكنيك        ،منقرض شدني نيست و از طرف ديگر       است كه 

دال بـر   هـم    هيچ سند و مدركي       و لقاح مصنوعي قادرند بچه دار شوند     
 .بهتر بودن والدين غيرهمجنسگرا بر ديگران در دست نيست

يشتر دغدغه تفوق جنبه جاذبه اسالم بـر        اگر دلسوزان اسالم ب   
جنبه دافعه آن را دارند، پس بايد اصول و تعاليم آن را با ارزشها، اصول،               
خواسته هـا و شـيوه هـاي متنـوع زنـدگي بشـر امـروزي همخـوان و                   

پيروان آن دچار حـس از خـود بيگـانگي نشـوند و در               هماهنگ كنند تا  
ت جنسي درونـي خـود در       تالطم انتخاب بين دين سختگير و يا تمايال       

اگر كه قرار اسـت دوزخـي و        (  به زندگي دوزخي گرفتار نشوند     ،اين دنيا 
 نه در اين دنيا و آنهم ،در آن جهان تعيين كند بهشتي بودن را خداوند و

 .)توسط كساني كه به خود صفت متوليان دين مي دهند
 بسـياري آن را تـا       ،شـود  وقتي صحبت از همجنسگرايي مـي     

بگـذريم از   (طه صرفĤ فيزيكي دو همجنس تنزل ميدهند        سطح  يك راب   
آنكه بعضي ها آن را يك بازي غير جدي و مبتني بـر حيلـه، نيرنـگ ،                  

 در حالي كه تمـاس      ،).دانند و اغلب بين يك مرد مسن و يك پسر جوان و مرد فاعل و پسر مفعول مي                 كلك و تطميع  
كار  و  دروني است كه با روحيه، خلقيات و جان و روان آدمي سر انعكاس و بازتابي از يك عاطفه، نياز و تمايل،فيزيكي

بازتابي ازعملكرد   تماس فيزيكي،عبارتيه ب.  فارغ از اينكه عاطفه و نياز اين انسان رو به كدام جنس متمايل است،دارد
م نياز بـه احسـاس      و در يك كال    نياز ما به رد و بدل كردن عشق و عاطفه، مهر و محبت، دوستي و يگانگي، راز و نياز                  

 سكسي آنها هم    -اينها همان چيزهايي هستند كه در روبط دو غير همجنس از جمله رابطه فيزيكي               . كامل شدن است  
  .روي مي دهند

شان تقسيم كـرد    ياگر اسالم دين برابري است بنابراين نميتوان مؤمنان را بر اساس گرايشات و تمايالت جنس              
 درجه دو اسالم حساب كرد يا غيرهمجنسگرايان هم كيش آنها را            »شهروند« را   و مؤمنان متمايل به عشق همجنسانه     

ـ    تواند ادعاي مالكيت خدا و قرآن را بكند و كسي را هم نمـي              هيچكس نمي   .مقرب تر به خدا دانست     زور از  ه  تـوان ب
 بايـد   ،ا باور داريـم    مذهبي ر  »احكام« حال اگر اين    . تعالي و رستگاري انسان هم دست خود اوست       . مذهبي بيرون راند  

و امن و آسايش قلبي و درونـي هـم          . آرامش دروني انسان معنا نخواهد داشت      گفت كه تعالي و رستگاري بدون امن و       
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از جملـه    (  شود كه همه اجزا و اعتقادات و باورها و رفتار و كردار و اخالق و تمناهـا و خواسـته هـا                      حاصل مي  زماني
به . همه با هم در يك تعادل منطقي قرار گيرند         ،)كندي  همه روي آنها تاكيد م     ين كه اسالم ا   ؛خواسته هاي جنسي فرد   

 صـحبت از  ، اگر بين ايمان و باور ديني و گرايش و تمناهاي جنسي فرد مؤمني همخواني و آشـتي نباشـد       ،ديگر سخن 
 .هم بي معنا خواهد بود آرامش درون و تعالي و رستگاري او

 به اين دليل كه ابتـدا بايـد         ،توان جدي گرفت   اخالق اسالمي است را نمي    اين ادعا كه همجنسخواهي مغاير      
مسـئله بعـدي اينكـه مسـلمان متجـدد           . م سر آنها توافقي هست يا نه      نيو مبناهاي اخالقي را توضيح داد و ببي        اخالق
عـات و علـم      بلكـه دانـش و اطال      ،كند  مباني اخالقي خود را تنها و فقط بر اساس قرآن و مذهب تنظيم نمي              ،امروزي

 متـرادف نفـي     ،اخالقي كه تاكنون در جامعه ما تحسـين شـده         . كند امروزي را هم درتعيين شيوه زندگي خود وارد مي        
حقوق فردي و ناديده گرفتن خودمختاري و استقالل انديشه افـراد و در نتيجـه تكيـه بـه روضـه خـواني و انـدرزهاي               

هيچ فكر كرده ايـد كـه     .دهد  خم يك كوچه بودن ما را توضيح مي يكي از رموز درجا زدن و اندر  ،ديگران بوده و اين   
رونـد ممكـن اسـت همجنسـگرا باشـند و در سـرما و                چند درصد كساني كه خالصانه و با ايمان قلبي به مسـجد مـي             

گرسنگي جنسي، حاشيه نشينان و ستمديدگان فرهنگي جامعه ما را تشكيل مي دهند؟  سهم و نقش اسالم در زدودن                    
هـاي تـاكنوني از اسـالم، از سـتم           قرائت كدام است و چرا   ) حداقل در رابطه با پيروان خودش     (هنگي و جنسي    ستم فر 

 حرفي نمي زند؟) مسلمان(جنسي و فرهنگي وارده بر مردم 
اگر از يك سو با توجه به عقل و دانـش امـروزي             
همجنسگرايي را يك گـرايش طبيعـي بخشـي از انسـانها            

بنا بر تعاليم اسالم، ستم پذيري و  ،سوي ديگر ميدانيم و از
يعنـي  .  پس مسئله حل شده است     ،ستم بر خود حرام است    

ـ      جـاي سـنجش عمـل و       ه  همجنسگراي مسلمان نبايـد ب
ايمان و احساس خـود بـر اسـاس عقـل و خـرد و دانـش                 
امروزي، منتظر اين بماند كه ببيند روحانيت سنت گـرا در            

انيون از  دانـش و اطالعـات روحـ        .گويد مورد چه مي   اين
 به معناي پرهيزكاري و صداقت اخالقي آنها        اً حتم ،مذهب
 امـا  ، قصد، همه را با يـك چـوب رانـدن نيسـت       -. نيست

 -.تجربه حكومت روحانيون در كشور اين را به ما ميگويـد          
 ،يا دين و اسالم«يك همجنسگراي معتقد به اسالم ترفند 

  را نمي پذيرد و اجازه نمـي دهـد كـه           »و يا همجنسگرايي  
مرتجعين در مورد درستي و صـحت اعتقـادات و ايمـان و             

او از   .اتاق خواب شخصي اش براي او تعيين تكليف كننـد         
  . نو در مي اندازديمحدوده تنگ مجوزهاي تاكنوني مذهب مي گذرد و خود طرح

عـدل  «شـود و صـحبت       مطـرح مـي   ) اين كلمه تسامح عذاب دهنده است     ( در اينجا مسئله تساهل و تسامح     
 عـدالت فـرا تـاريخي       ،در اسـالم و فقـه     « :آقاي عبدالكريم سروش مطرح ميكند و اساس آن اين است كه            كه »هزمان
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 و فقه اسالمي در آن زمان هـم تجلـي           هها در آن دوره بود      متناسب با فهم و درك انسان      ،و عدالت صدر اسالم    نداريم
بـه خـاطر همـين      . ورزي هم پيچيده تر شده است     و هر چه حقوق آدميان زيادتر شده، عدالت         . گاه عدالت اسالمي بود   

 دانشجويان عدالت ورزي را اصل و هدف خـود  -سروش (».است كه ميگويم ما بايد زير چتر عدالت زمانه زندگي كنيم        
 نيـاز بـه پـيچ و مهـره و           ،جا نتيجه گيري ميكند كه براي رسيدن به عـدل دوران           آقاي سروش در همان     ).قرار دهند 

دوستان همجنسـگرايي    .ين اجتهاد در اصول است و اجتهاد در اصول به معناي خروج از دين نيست              تغييرات است كه ا   
 بـين آنهـا و خـدا        ،تواند به نـام روحانيـت      را بهتر متوجه هستند كه كسي نمي        اين ، اسالمي دارند  -كه اعتقادات ديني  

 شرط صحت عمل انسان مسـلمان       اندتو كسي به نام روحاني نمي    « :قول يكي از روشنفكران مذهبي    ه  واسطه شود و ب   
هايي هستند كـه بـه    اينها انسان. خوانند همينطور ما كساني در جامعه داريم كه آنها را دين باوران الئيك مي       »  .باشد

اما قرائت هايي از دين را مي پذيرنـد كـه            ،خدا و پيغمبر و قرآن و آخرت معتقدند و فرائض ديني خود را بجا مي آورند               
 هر كسي قادر است كـه       .ها با شرايط و علوم زمانه، آنها را نفي نمي كند           ماع و همگامي زندگي انسان    عرفي شدن اجت  

 و لزومـي بـه      ،كنـد  معلم اخالق و عدل خود باشد و به شيوه مناسب خود با خالق خويش ارتباط قلبي و ايماني برقـرار                   
 .ندارد) چه روحاني و چه غير روحاني( رابط و واسطه 

بـه آشـتي ايمـان مـذهبي و     ) يهوديت و مسيحيت( كه همجنسگرايان دو دين ديگر ابراهيمي ميوقتي مي بين 
ـ      ِ گرايش جنسي خود نائل شده اند و صدها گروه و انجمن همجنسگرايان مسيحي             وجـود آورده و در كنـار       ه   خـود را ب

اهيمـي يعنـي اسـالم      كنند، دليلي ندارد كه همجنسگرايان ديگـر مـذهب ابر          هاي همجنسخواه فعاليت مي    ديگر گروه 
خصوص كه روشنفكران مـذهبي مسـلمان درسـت پـا در راه همـان مسـير طـي شـده توسـط                        ه  ب. كنند نتوانند چنين 

 .روشنفكران مذهبي يهودي و مسيحي گذاشته اند
 ». باشدوجود آمدهه شود كه راه حل آن ب مشكل زماني مطرح مي«: فيلسوفي گفته است

ي، گسترش اطالعات و داده هـاي عمـومي از گرايشـات جنسـي و               گسترش عمقي مباحث روشنفكران مذهب    
هـاي تـازه از    هاي مسلمان همجنسگرا بـا قرائـت   گيري گروه همجنسگرايي، وجود مذهبيون الئيك در جامعه، شكل  

ر كرده اايران، راه دوستان همجنسگراي مسلمان را همو  و باالخره فعاليت همجنسگرايان در،اسالم در كشورهاي ديگر
از جملـه از    (  ميماند عالقه، پشتكار و اراده خود دوستان كه از دينداري تعبدي و بر اساس تقليد بي چـون و چـرا                     .است

آنهـا را همچنـان در گوشـه رينـگ           ،  خود را آزاد كنند و اجازه ندهند كه سنت گرايان و مرتجعين مذهبي            ) مراجع تقليد 
 . ها تحميل كنندنگه داشته و انتخاب بين ايمان و تمايل جنسي را به آن

از سـروش هـا، علـوي تبارهـا،          اين دوستان اگر بخواهنـد ميتواننـد جلـوتر        . انتخاب ديگري هم هست    امكان
 هـم  ،امثالهم حركت كنند و با تبيين و معرفي نظرات ديني آشتي جويانه با گرايشات همجنسـخواهانه خـود   كديورها و 

 .م به تعميق مباحث همكيشانشان مساعدت كنندقدمي در گسترش مبارزات همگرايشان خويش بردارند و ه
از اين امكان به هر شـكل كـه دوسـت    . صفحات ماها همانقدر به اين طيف دوستان تعلق دارد كه به ديگران       

  .داريد استفاده كنيد
 

  :براي عالقمندان) متعلق به همجنسگرايان مسلمان و در رابطه با اسالم و همجنسگرايي(چند لينك جالب 
 http://www.al-fatiha.org/ 
 http://www.angelfire.com/ca2/queermuslims/ 

http://www.huriyahmag.com/ 

 
http://religioustolerance.org/homosexu.htm  
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 يابي  چند نكته درباره دوست
 

 
 .قصه هاي با پايان خوش، فروانند اما بعضي قصه ها هم پايان تلخي دارند

احساس تنهايي و نداشتن يك دوست هم احساس كه ما را درك كند درد جانكاهي اسـت،  امـا بـا كمـال
 هـاي جنسـي در ايـران، و بعضـا برخـي ازتاسف، سركوبي همه جانبه احساسات همجنسگرايان و اقليـت        

سواستفاده هاي نابجا كه باعث ايجاد حس بي اعتمادي مي شوند، نه تنها اندكي از اين درد نمـي كاهنـد،
 .زنند بلكه روز بروز به افزايش آن نيز دامن مي

 
 
 
 
 
 
 

مراه هر شماره مجله، ضـميمه اي        ه ه به  ماهان ما قصد داريم از اين پس، به منظور كمك به حل اين مشكل،            
شـود و متقاضـيان بايسـتي جداگانـه آن را      اين ضميمه به همراه مجله ارسال نمي      . مختص آگهي آشنائي منتشر كنيم    

   .درخواست كنند
توجه داشته باشيد كه ما هيچ مسئوليتي درباره نتيجه كار  به عهده نمـي گيـريم و شـما، خـود بايـد مراقـب                          

 .تفاده هاي ممكن باشيدخطرها و سواس
 

    

ود براي چاپ آگهي استفاده نكنيد و ايميل جداگانـه اي بـراي اينكـار تهيـه                     
افراد نابكار و شياد همه جا هستند، پس در اوائل آشنائي از رد و بدل كردن ايميل اصلي، شماره تلفـن،                     .  كنيد

 :كنيم وقتي آگهي مي دهيد ما پيشنهاد مي
واضح بنويسيد كـه . بهتر است كه متن آگهي، يك تصوير واقعي از شما در ذهن خواننده ترسيم كند               •

بهتر است با خود و دوسـت       . چه نوع رابطه اي مي خواهيد تا از دلگيري و پشيماني بعدي ممانعت كرده باشيد              
 .دق و مهربان باشيدآينده خود صا

از آدرس ايميل اصلي خ •

 .آدرس منزل و محل كار و تحصيل خود بپرهيزيد
ميتواند خود را در پشت يك آگهي و ايميل پنهان كند، پس حواستان باشد كه افراد ممكن                 هر كسي    •

با درخواست چند عكس ديگر و يا       . است به جاي ارسال عكس خود تصوير فرد ديگري را برايتان ارسال كنند            
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رح پ

و اگـر   . مومي و شلوغ، و يا در جمع دوستان تعيـين كنيـد                   
مديگ

 .بزند تا از سالمتي شـما مطمـئن شـود   
ي مي

رين شك و ترديد، حواس خود را جمع        ايت كنيد و در صورت احساس كمت           
ا. يد

ات 
دوستان 

صه ه

 . منتظر آگهي شما عزيزان هستيم

رسش هايي در باره عكس، مي توان تا حدودي به صحت آنها پي برد               خيلي عكس هايي  كه هنري و       . ط
 .حرفه اي به نظر مي آيند ممكن است از اينترنت گرفته شده باشند

محل اولين مالقات خود را در يك جاي ع •
ر را پسنديديد، آنوقت براي مالقات بعدي با هم تصميم بگيريد  .ه

چراكـه ممكـن اسـت از       !  ن زدن دل، بپرهيزيـد    در هنگام اولين مالقات، به قـول معـروف از صـابو            •
چهره، حركات، رفتار و افكار افراد ممكن است بـا آنچـه كـه خـود از                 . بسياري جهات مناسب همديگر نباشيد    

 .طريق ايميل ميگويند يكي نباشد
اگر دوست بسيار صميمي داريد، او را در جريان مالقات خـود بـا دوسـت تـازه قـرار دهيـد و از وي                          •

ه مثآل نيم ساعت بعد از تاريخ مالقات به موبايل شما زنگ بخواهيد ك 
توانيد به طرف خود اطالع دهيد كه بهتر است هر كدام از شما بهمراه يك دوست صميمي سر اولـين                      حت

 .)قرار مالقات حاظر شويد
احتياط و امنيت الزم را رع •
 .حتياط شرط واجب است و شما خود مسئول سالمتي و امنيت خود هستيدكن
 اگر فرد خوبي را مالقات كرديد كه تيپ شما نبود، الزم نيست كامال قطـع رابطـه كنيـد، بلكـه مـي                       •

 .توانيد بعنوان دو دست هم احساس، با هم رابطه دوستي برقرار كنيد
 

اي  مني فوق با هدف منصرف كردن شما از چاپ آگهي آشنائي نيست بلكه صـرفĤ توصـيه هـاي مـا بـه                       نك
 .آگهي دهنده است، چرا كه شادي و سالمتي شما، هدف غائي ماست

اي با پايان خوش فروانند اما بعضي قصه ها هم پايان تلخي دارند  ...ق
 
ما
 

 



 
 

 
 

     

٢١

نديشـان را در و بـراي آن كـه دگرا        دهنـد   پاسـخ مـي     آييم كه در آن عشق آزاد را با سنگسار            اي مي   ما از جامعه  
 و»جـرم « هـا را بـه        ي آن   پرونـده   ،    ي ديوار قرار دهند     پاي سينه   ها را     اي سياه به نام زندان بيفكنند يا آن         دخمه

»
ن؛ آ شوخي مرگباري بـيش نيسـت  

ـان بـه  م برخاسته به جـاي زنـده        

 . كنند  همجنسبازي يا لواط مزين مي»گناه
؛ و آزادي  اش به نازكي لبه تيغ است    آييم كه وسعت آزادي     اي مي   ما از جامعه  

ت  خورد و مرده    جا كه حقيقت به تحقيرآميزترين شكل شكست مي        گگانِ از ظل
 رقص و 

 نفس ، ما
 . كنند پردازند و مكاشفه يوحنا را با بوق و كرنا اعالم مي  پايكوبي مي

  ...گان اين جامعه هستيمو
 و همجنسـگرايي،اع از آزادي رفتار جنسي به طور اعـم         د

طور اخص مي    .  ، خـوش نيايـد      اي هستند   چونين جامعه   وطنان كه خود محصول       ، به كام بسياري از هم       باشد  به

 كشيده
ام دفور از انتظار نخواهد بود اگر اين مختصر كه درمق         

و 
، مصـر و  ي خـود مثـل تركيـه        ي ايران در مقايسه با جوامع مشـابه         در همين رابطه بايد اذعان داشت كه جامعه       

هاي خود را در  تر است و تازه اولين گام       ي بررسي و برخورد با مسايل همجنسگرايي بسي عقب          ر زمينه الجزاير د 
گرايان ايرانـي  جنس  ارگان هم   (گان جسور نشريه هومان       و در اين راستا بايد به گرداننده      .  اين راه آغاز كرده است    

 . ك گفتتازان اين حركت تبري پيش به عنوان )  سوئددر 

 

 ها ها و برداشت درك ؛ايي همجنسگر
 

 ديجمش
 com.taktaz.www://http: برگرفته از سايت 

 

 (Homosexuality) همجنسـگرايي 
ا پديده 

ـژه در             
دسـت        طبقات
ايي ـگر وضع 
lity)           اصـل 

، به همراه تكامل مالكيت خصوصي و دولـت           غايرت داشت   
الواسطه  . ، به اوج خود رسيد يسم، ميليتار ي آن و عارضه 

 
 ها نگاهي به گذشته 

آيـا   :  شود ايـن اسـت كـه        مي        اولين سوآلي كه براي هر كس مطرح 
 ؟  ست طبيعي يا محصول فرهنگي ي

 را محصـول انحطـاط فرهنگـي بـه ويهمجنسگراييپا    ي غالب در ارو      نظريه ،پيش  همين سي سال    تا  
 در طبقات و اقشـار زيرهمجنسگراها، البته براي      و قوانين سختي    كرد     و اقشار ممتاز اجتماعي تعريف مي      

جنس و دو  همجنسـگرايي ،    (Heterosexuality) اييجنسـگر ، دگر   بر خالف اعتقـاد عمـومي     .  كرده بود  
(Bisexua      كه در نفـسِ خـود بـاهمجنسگراييمردود شمردن   .  همواره در كنار يكديگر جريان داشتند 

ي طبقاتي م   يعني اساس جامعه   ،تشكيل خانواده و توليد مثل    
ب
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.  ، ثبت شـده اسـت   ) 19 (پيدايش  ، در سفر       در تورات  همجنسگرايياولين سند تاريخي مكتوب در منع و تقبيح         
 است »فساد مردان سودوم  «عنوان اين سند    

ــق نظر ــه طب ــدي ــزه ،فروي ــز داراي غري ــودك ني ي  ك
 جنسـي خودكـارِ     ي لـذت    پروسه  ست كه در يك       جنسي

)Autoerotism (  ــان ــط ارگـ ــده توسـ ــاي پيچيـ هـ
، مقعد و آلت تناسلي به فرجـام  اش مانند دهان    حساس

وقع رسيدن به سنبه اعتقاد فرويد كودك تا م     .  رسد  مي
ي طبيعي و  ، به شيوه    اش  بلوغ و تكامل كامل آلت تناسلي     

گيري  او نتيجه .  كند  اش را تامين مي     خودكار لذت جنسي  
كند كه همجنسگرايان در مرحلـه معينـي از كـودكي  مي
، متوقـف  لـذت جنسـي از طريـق مقعـد          ي  ، مرحلـه    خود
انبه عبارتي ديگر از نظر فرويـد همجنسـگراي    .  اند  شده
 و محصـول ايـن مانـده بـيش نيسـتند       هاي عقـب    بچه

، انحــراف جنســي گــي روحــي و جســمي مانــده عقــب
 .  در بزرگساليهاستآن

ي جنسـي بـين  ، رابطه   چه كه مورد انتقاد يونانيان بود       آن  .  عتقاد بودند        
 . بود ي

 آن را به دليل ايـن»قوانين«  در كتاب ،، در اواخر عمرش  بودسگرايي
 مسئله بر سر ايجـاد و اسـتقرار»قوانين« در  .  كند   ندارد، محكوم مي   »

 غرب مسيحي نيز كه تحـت تـاثير. د و مردم در خدمت آن قرار گيرند            
 . پذيرفت ،  ، و طبعا در اين مورد  اجتماعي و سياسيشئوندر اكثر 

 مسير تاريخ به دستگاهِ خشنِ 
شايد هيچ .  بندي كرد   طبقه  

فرشـتگان بـرخالف نظـر غالـب در       ( و حكايت از آن دارد كـه دو فرشـته             
ي  جامعه

rasty)

  

ــا:  انس ــاب ابرهـ ــدس  ارو.  )كتـ پيـ
ن  تراژدي

س
  
   
         

سركوب عليه                   تبديل شد   همجنسگراييدر
دولتمردي مانند بيسمارك مغايرت دولت بـا         

 ». ست براي نظم ارتش ري

مردان سودوم به قصـد     .  جا منزل كنند    آيند و قصد دارند كه شب را در آن           مي نزد لوط )   ما مرد هستند و نه زن      
ها را از ايـن اقـدام برحـذر دارد ولـي              كند كه آن    لوط تالش مي  .  برند  ي لوط يورش مي     خوابگي با دو فرشته به خانه       هم

ي ساكنين سودوم را به مـرگ         آيد و همه     شد كه خدا به خشم مي      چنين و  .  ورزند  مردان سودوم بر تمايل خود اصرار مي      
كند و شهر را با گوگرد و آتش نابود         محكوم مي 

 كـه   (Sodomy)كلمه سـودومي    . [ سازد  مي
ــه  ــه معنـــي بچـ ــدا بـ ــر ( ابتـ ــازي  )پسـ  بـ

(Pede     معنـي مقاربـت    بود و حاال به
   - در عربـي  .  آيـد   ، از همين جـا مـي        با حيوانات 

اش بكـار     فارسي لواط به همان معنـاي اصـلي       
 ] .رود مي

ترين آثارِ مكتوبِ تاريخِ فرهنـگ        دقيق
بـراي يونانيـان    .  باشد  مربوط به يونان قديم مي    

اي بـود كـامال طبيعـي و          پديده    همجنسگرايي
به اعتقاد.  عادي در كنار ديگر مناسبات جنسي     

 همجنسـگرايي ،    ، طنزنويس يوناني    اريستوفانس
 »ضـرورت طبيعـي   «، هـر دو       اييجنسگرو دگر 
ــي ــن م ــيدن   دباش ــوردن و نوش ــذا خ ــد غ ، مانن

ــتوف (  اريسـ
ويس و ارسطوي فيلسوف نيز بر همين ا

ويژه لذت جن ، به برده و مرد آزاد و افراط در لذت
همجندا موافق ، كه خود در ابت      افالطون

ثمري« باشد و      نمي »در خدمت توليد مثل   « كه  
، دولتي كه بايد تقويت شو  دولتي مستحكم است  

، نظرات افالطون را  فرهنگ هلنيسم قرار گرفت
رشد دولت و مذهب و آميزش اين دو 

 بيماري و آن را تحت عناوين انحراف جنسي و       
براي اين كه ايـن     .  باشد   خطر بزرگي براي دولت مي     همجنسگرايي«: ه باشد    را به وضوح به زبان نياورد      همجنسگرايي

ريزد و به ويژه خط ، مرزهاي اجتماعي را درهم مي گرايش

     

، به ويـژه علـم روانپزشـكي قـرار      پزشكي  مورد توجه خاص علم همجنسگراييي   مسئله قرن نوزدهم    از اواخر 
نويسـد و   ي اين موضوع مـي      اي درباره    صفحه 160اي    ابينگ رساله   - كرافت  ريچارد فون  1886اولين بار در سال     .  گرفت
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.  دازد 
نظر  نقطه

ود دارند كه براي آنان نه زن كه               
 و ز،مرد

او .  كنـد   اش را تامين مـي      ي طبيعي و خودكار لذت جنسي       ، به شيوه    اش  بلوغ و تكامل كامل آلت تناسلي        
گي  نتيجه

پزشـكي ايـن دوران را در         اگر تمامي گزارشات    .  عي آغاز كرد        
يك جا 

 تعريـف  
 . كند  مي

انـد و ايـن يـك           »بيمـار روانـي   « ايانگرهمجنسـ سـت و       »انحراف جنسي «، نوعي     همجنسگراييگيرد كه     نتيجه مي 
پـر     بـه ايـن موضـوع مـي        »سه رساله درباره مسـايل جنسـي      «پس از او زيگموند فرويد در         .   است »بيماري ارثي «

اساس تفكر فرويـد در جملـه زيـر         .  پزشكي را تحت تاثير قرار داد       چند دهه علم      ات مندرج در اين كتاب براي       
 : شود بيان مي

مرد و زن مدام در     : گردد  ي جنسي دو جنس مخالف برمي       مشهور غريزه تئوري  ي عاشقانه به      اترين افسانه زيب«
انگيز باشد اگر گفته شود كه مرداني وج  شايد تعجب .  تالش رسيدن به يكديگر هستند    

ي جنسي يـا      غريزه  اين اشخاص ضد  .  دهد  شكيل مي ناني هستند كه برايشان نه مرد كه زن موضوع جنسي را ت             
 .»هستند) Invertiert(طلب  همجنسبهتر گفته شود 

طبـق  .  پردازد    ي جنسي در كودكي مي      غريزهي    مسئله به   »انحراف جنسي « فرويد براي روشن كردن اين راز       
پيچيـده    ) Autoerotism(  جنسـي خودكـارِ     ي لـذت    پروسه  ست كه در يك       ي جنسي   نظر او كودك نيز داراي غريزه     

بـه اعتقـاد فرويـد كـودك تـا موقـع            .  رسد  ، مقعد و آلت تناسلي به فرجام مي         اش مانند دهان    هاي حساس   توسط ارگان 
رسيدن به سن 
، متوقـف     لذت جنسي از طريـق مقعـد        ي  ، مرحله   يان در مرحله معيني از كودكي خود      اگرهمجنسكند كه     ري مي 

گـي    مانـده    و محصول اين عقب     مانده بيش نيستند    هاي عقب   ايان بچه گرهمجنسبه عبارتي ديگر از نظر فرويد       .  اند  شده
پزشكي بنام مداواي     ، علم     م قرن بيست  60ي    پس تا دهه    از آن   .   در بزرگسالي   هاست  ، انحراف جنسي آن     روحي و جسمي  

، لشكركشي خشني عليه اين گروه اجتما  » بيماران« اين  
 ! بودنشان دست به خودكشي زدند»العالج« ، خواهيم ديد كه چه تعداد عظيمي به سبب  جمع كنيم

،  بـازي  )پسـر  (  را در كنار بچههمجنسگرايي،  پايي ، قوانين جزايي كليه كشورهاي ارو     ميدر كنار اين آزارهاي عل    
قـرار داد و مجـازات سـختي بـراي آن در نظـر              ) Sodomy( بـازي     و حيوان ) Pedophile(بازي    )پسر و دختر    ( بچه

بـا آن موجـب شـد كـه      و مخالفت مذهب و قوانين مدني همجنسگرايي از   »علمي«هاي    انعكاس چنين تحليل  .  گرفت
، ايفا    را كه جامعه به او داده     اي     جنسي اگر مردي نقشِ  «:  اي از اين گروه اجتماعي به وجود آيد         گي  تعريف ويژه و ساخته   

ا بـا   جنسـگر  جالب ايـن اسـت كـه دنيـاي مردسـاالر و دگر             ». شود  تبديل مي ) زن( نكند به كاريكاتوري از جنس ديگر       
ي جنسي مرد و زن را در جامعه به           ، معياري كه  رابطه      كند   را تعريف مي   همجنسگرايي، مناسبات جنسي      معيارهاي خود 

كند و بنا بر همـين        تقسيم مي ) »دهد  مي« و كسي كه     »كند  مي«به اصطالح عاميانه كسي كه       (»غيرفعال« و   »فعال«
، )كند  زن را ايفا ميكسي نقش (»فعال غير«و ) كسي كه نقش مرد را دارد (»فعال«ايان را به   گرهمجنس،    معيار

 همجنسگراييگان مطرح كردند كه  پزشكان و نويسنده اي از  ي شصت بود كه به تدريج عده        پس از دهه    تازه  و   
 . ديگر دارندكتر از ي تر و نه بيش  نه چيزي كمست طبيعي و افراد متعلق به اين دو گروه اي پديده ايي جنسگرمثل دگر

  
 جنس سوم

گي خود را وقف تحقيق و بررسي ايـن           اولين كسي بود كه تمامي زند     ) 1868متولد  (وس هيرشفلد آلماني    ماگن
- كميتـه علمـي   « 1897پژوهشـگر در سـال        ايـن   .  ايان دفاع كـرد   گرهمجنسپيگيرانه و سرسختانه از        كرد و    »پديده«
 : گذاري كرد پايه  را با سه هدف »انساني 
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  . كرد  را ممنوع ميهمجنسگرايي، كه  يي آلمان قانون جزا175ي  الغاي ماده  -1
 .همجنسگرايينشان دادن خصلت و طبيعت واقعي  -2
 .  ايان براي دفاع از حقوق خودگرهمجنسايجاد يك سازمان  -3

ــه ــود كـ ــد بـ ــفلد معتقـ ـ
 را»جــنس ســوم«همجنســگرايان 

سـت  دهند و اين جنسي     تشكيل مي 
ه نه موظف بـه حفـظ نـوع بشـر

هيرش

ك
پيشـرفت كه در خدمت   ) توليد مثل (

فر - فكري

،   كنـد   تاسيس مـي   را   »انسيتوي علوم جنسي  «  1919سرانجام در سال    
ــه بزرگ  ــدها ب ــه بع ــك ــهت ــه رين كتابخان ــان در زمين ــايل  ي جه ي مس

هـزار كتـاب و       در ايـن كتابخانـه بـيش از ده        .   تبديل شد  همجنسگرايي
پيرامـون ايـن     سـخنراني  آوري شده بـود و صـدها بحـث و          نشريه جمع 

  .شد جا سازماندهي مي  در آنمسئله
 . ست يهنگي بشر

گان به اين گمان كه او مرده اسـت، او را رهـا              كنند  گيرد و حمله    قرار مي 
 1933 مـاه مـه    6در روز .  بـرد  ي، كه جان سالم بـه در مـ      گيرد  ه قرار مي         
.  سـوزانند   مـي ) بـرلين (پـرا     كشند و در ميدان ا      ها را بيرون مي     تمام كتاب   

پژوهشگر جنسـي بـود كـه نـه تنهـا در              ماگنوس هيرشفلد اولين    .  ذشت
.  ايان دفاع كرد  گرهمجنساش از حقوق      گي  ي زند   جتماعي تا آخرين لحظه      

 . وگوي خصوصي در اين زمينه انجام داده است هزار گفت

داد كه به      بيرون مي  »هاي بينابيني   اي براي جنس    سالنامه«اي به نام       نشريه 1923 تا   1897 كميته از سال     
جنس «تئوري  ،    ترين تزي كه در اين مقاالت و رساالت مطرح شد           مهم.  پرداخت    ايان مي گرنسمسايل 

 ب»سوم
       

پيونـد دهـد و       اسـطوره يونـاني     ) Androgyne،    مرد      - زن(  با جنس سوم        
 . توجيه كند

با ايـن وجـود هيرشـفلد بـا     .  پيوستند فرويد با اعالم
نويسـد و     دين كتاب و رسـاله مـي       

 در مونيخ مورد تهاجم چماقداران نازي       1921هيرشفلد در سال    

دو سال بعد در وين مورد اصابت گلول.  كنند  مي
و 
گ
ا
 ي

 ايير
جنبش چپ در مجموع تا قبل از استا

اين
همجو مشكالت    

ست كه نه موظف به       دهند و اين جنسي      را تشكيل مي   »جنس سوم «ايان  گرهمجنسهيرشفلد معتقد بود كه     .  ود 
و البته با تجربيات انبوهي كـهبا تخيل   .  ست  فرهنگي بشري   - پيشرفت فكري   كه در خدمت    ) توليد مثل (حفظ نوع بشر    

، توانست تفكرش را  او با اين گروه داشت    

كارانش او را ترك كردند و به صف  بسياري از هم ، اين تز   
، چن  دهد  رش ادامه مي  سرسختي به كا  

برند   ها به انستيتوي هيرشفلد حمله مي       نازي
در) فرانسه( در تبعيد    1935هيرشفلد در سال    

هاي سياسي و   كه در زمينه  هاي علمي     زمينه
، او بيش از س اش هاي مكتوب بنا به گزارش

  
همجنسگاحزاب چپ و 

شـايد در   .  كـرد    مبارزه مـي   همجنسگرايي وانين ضد ، براي الغاي ق     لينيسم       
زمـاني كـه يوهـان    .  ، به طور جدي و متعهدانه برخورد نكـرد      جهان هيچ جنبشي مانند جنبش چپ آلمان به اين مسئله         

،   پيگـرد قـانوني قـرار گرفـت         اش تحـت      همجنسـگرايي بابتيست شوايتزر از فعالين جنبش كارگري به سبب تمـايالت           
آن «:  السال اعـالم كـرد    .  ، موسس و رهبر كانون سراسري كارگران آلمان به دفاع علني از او برخاست               فرديناند السال 

ايست   ، مسئله   رفتار جنسي .  ، ولي به اعتقاد من خالفي مرتكب نشده است          كنم  چه شوايتزر كرده را به كسي توصيه نمي       
 .»ان نرساند به كسي زيكه، تا زماني  خصوصي كه به تمايالت شخصي مربوط است
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 1864اش را از سر گيرد؛ بعـد از مـرگ السـال در سـال                   زندگي سياسي       
شوايتزر 

ايان گرهمجنسكرد و كساني را كه       
را فاسد 

 .  ست ود محكوم به نابودي

ي    بـا حيوانـات و همـه         
اشكال ا

 ، هيتلـر در     1934 ژوئـن  29سـه مـاه بعـد از آن در          .  شوند  اجباري فرستاده مي    
، ر  آلمان

السال كمك كرد كه شوايتزر دوباره
، ولي متاسـفانه در ادبيـات رسـمي           السال و شوايتزر از سرشناسان جنبش كارگري آلمان بودند        .  جانشين او شد   

 .  ده استچپ و بورژوايي از اين حادثه هيچ سخني به ميان نيام
، رهبر حزب سوسيال دمكرات آلمان بـود كـه در             ، ادوارد برنشتاين    يكي ديگر از رهبران جنبش كارگري آلمان      

سـكار  ، به دفاع از ا ترناسيونال دوم، ارگان رسمي ان )Neue Zeit (»نويه سايت« اي طوالني در   در مقاله1895سال 
برنشتاين در اين مقاله با شهامت و جسارت تمام .  ، برخاست ده بود به زندان محكوم شهمجنسگرايي، كه به سبب  وايلد
گيري   ان موضع روانشناسابينگ و ديگر      - هاي به اصطالح علمي كرافت     تئوريعليه  

 يـا   »طبيعـي «نويسـد كـه اساسـا طـرح سـوآل             برنشـتاين مـي   .  ، مرتجـع خوانـد      كردنـد   و منحرف ارزيابي مي     
 »طبيعـي «، براي اين كه هيچ چيز طبيعي وجود ندارد؛ آن چه به نظر مـا                     غلط است  همجنسگرايي بودن   »غيرطبيعي«

ي معيني از تكامل جامعه كه خ ، چيزي نيست مگر مرحله نمايد مي
ان گفت كه جنـبش سوسـيال       تو  به طور كلي مي   .  گيري نكردند   ماركس و انگلس هيچگاه در اين زمينه موضع       
 . تر از زمان خود بود پيش  بسيار همجنسگراييدمكراسي در مسايل انساني و به ويژه مسايل جنسي و 

در سال  .   تزاري را لغو كردند    همجنسگرايي ، تمام قوانين ضد     ها به قدرت رسيدند      وقتي بلشويك  1917در سال   
،  المللي اصـالحات اجتمـاعي   عي در مسكو و عضو سازمان بين      سازمان بهداشت اجتما   رييس،     گريگوري باتكيس  1923

.   را منتشر كـرد    »انقالب جنسي در روسيه   « گرايانه خود با عنوان       در رابطه با قوانين جنسي شوروي كتاب بسيار روشن        
بـه شـرط ايـن كـه بـه كسـي            «  خواستار شـد     »عدم دخالت مطلق دولت و جامعه را در امور جنسي         «او در اين كتاب     

، مقاربـت  همجنسگرايي« :گيرد كه     او نتيجه مي  .  » اي وارد نشود و منافع افراد حفظ گردد         مهلط
، به اعتقاد قوانين      شوند  شود و خالف اخالق اجتماعي تعريف مي        پا جنايت محسوب مي     رضاي جنسي كه در ارو     

 . »  باشند ، مناسبات طبيعي مي شوروي
قوانين جنسي اتحاد جماهيرشوروي در كنگـره كپنهـاگ بـه عنـوان سرمشـق و نمونـه بـراي            1928در سال   

هاي مخالفت عليه ايـن       ها زمزمه   متاسفانه درست در همين سال استالينيست     .  گيرد  كشورهاي ديگر مورد بحث قرار مي     
 را بـه عنـوان      همجنسـگرايي آزادي سـقط جنـين و         اوسرسـكي   پاشه  نيكوالي  .  كنند  قوانين به غايت مترقي را آغاز مي      

محصول فسـاد   «  به عنوان    همجنسگرايي،    ها  پس از به قدرت رسيدن استالينيست     .  كند  خطري براي جامعه ارزيابي مي    
.  گردد اي جديد فرموله مي  به گونه»پرولتري پاك  اخالق «  و  شود  ارزيابي مي»انحراف جنسي فاشيستي «  ،   »بورژوايي

،   گيرنـد   پليس قرار مي     مورد تهاجم و تعقيب      همجنسگراها ، خاركوف و ادسا       ، لينگراد   در مسكو  1934اولين بار در سال     
هاي كار   شوند و به اردوگاه     دستگير مي 

شـب  « بودنـد در     معـروف ا  گرهمجنسـ عنـوان   ، ارنست روم، و چند رهبر ديگر فاشيست را كه به              قيب خودش  
 . رساند  به قتل مي»كاردهاي بلند

 :  نويسد  مي»پرولتري هومانيسم « اي تحت عنوان   در مقاله1934اي مانند گوركي در سال  متاسفانه نويسنده
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، هنرمنـداني كـه همجنسـگرا  وايلـد   اسكار  پس از قضيه    
ي بـزرگ اجتمـاعي  پشتوانه  بودند متوجه شدند كه از يك       

و سعي كردند كه در به طور علني و يـا نيمـه  برخوردارند  
 . علني به تمايالت جنسي خود اعتراف كنند

 . »  گيرد  مي

 را خواسـتار  همجنسـگرايي   و آزادي او و لغو قـوانين ضـد          او برخاستند          
ريان به يك جنبش بزرگ اجتماعي تبديل شد كه هنرمندان آلماني و جنبش چپ آلمان در راس آن قـرار                     .  شدند اي
هـا   آلمـاني .  مـداران برجسـته آن را امضـا كردنـد       ن و سياست      .  گرفت
تما  سنگ

   و
   

 ظـاهرا اطـالع     »ه م
 . پروست بوده است نشين مارسل  دل و هم

ي الغـاي قـانون            
همج ضد

هـاي    خانـه   ه   
امعه نشود تن بـه يـك ازدواج   يا چايكوفسكي براي اين كه قرباني قانون و جهل ج  .  رفت  ايان مي گرهمجنسمخصوص  

،  دكشـانن  ايان بدون ترس از كيفر قانوني جوانان را به فساد مـي   گرهمجنسزماني كه در كشورهاي فاشيستي      «
ي يك جنايت اجتماعي       به مثابه  همجنسگرايي،    پرولتاريا جسورانه و مردانه قدرت دولتي را گرفته         كشوري كه در آن     در  

اعالم شده و شديدا مورد كيفر قرار
  

 وايلد و ديگر هنرمنداناسكارقضيه ي 
، اكثريت قريب بـه       زندان محكوم شد   به دو سال     همجنسگرايي اسكار وايلد به سبب      1895زماني كه در سال     

اتفاق هنرمندان و نيروهاي چپ به دفاع علني از 
ن ج

ها تهيه شد كه هنرمندا  مين خواست طوماري با ه  
ها نشان دادند  م گذاشتند و فرانسوي  
گان   نويسنده.  كه در اين زمينه مرتجع هستند     

فرانسوي از آلفونس دوده گرفته تا ژول رنارد        
، از       ، از آناتول فرانس تا ادموند دو كونكورت         

كـدام حاضـر بـه        پير لوي هيچ     تا    موريس بار 
حتـا اميـل زوال از      .  امضاي اين طومار نشدند   

زماني كه طومار را نزد ژ.  باز زد   امضاي آن سر  
، ديگر ه  كنم ، به شرطي كه قول شرف بدهد       

توانم انزجار و خشم خودم را از ع  پدر فقط مي    
 پسرش هم نداشت كه درست در همين زمان 

جملـه  از  بسـياري از هنرمنـدان آمريكـايي        .  مريل شاعر به جريان افتاد    در آمريكا اين عريضه توسط استوارت       
گان آلمـاني از همـه        گيري نويسنده   موضع.   ولي هنري جيمز از امضاي آن سرباز زد        ندجورج برنارد شاو آن را امضا كرد      

ن و هنرمنـدان بـه      گـا   دمكراسي بود كه نويسنده     پرنفوذ سوسيال   اش وجود جنبش قوي و        شايد علت اصلي  .  تر بود   قاطع
 طوماري به ابتكار هيرشـفلد بـرا1921مثالً در سال    .  طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تاثير آن بودند       

وايلـد امضـا اسـكار حاضرم اين عريضه را براي   « :  ، گفت   ل رنارد بردند       
به عنوان يك« :  ترين حرف را زد     ه احمقانه و آلفونس دود  .  » گز ننويسد   

خـانواد  پـدر   « البته همـين    .  » وايلد بيان كنم  اسكارل         
ر

پشـتيباني    به جز حزب سوسيال دمكرات كه با تمام قدرت از اين اقدام             .  تهيه شد ) 175ماده قانوني    (نسگرايي
، ماكس    ابينگ  ، ريچارد فون كرافت     ، مثل هرمان هسه     پاي آن را امضا كردند      نويسنده  ، هنرمند و      فكر   روشن 6000،    كرد
از خارج اميـل زوال و تولسـتوي       .  ، راينر ماريا ريلكه و آرتور شنيتسر        ، اشتفان سوايگ    ، توماس مان    ، آلبرت آينشتاين    برود

 . ، بالدرنگ رد شد ويل داده شد كه اين عريضه به مجلس تح1922البته در سال .  پيوستند به اين حركت 
ي بزرگ اجتمـاعي      پشتوانه  ا بودند متوجه شدند كه از يك        گرهمجنس، هنرمنداني كه      وايلد اسكار  پس از قضيه    

البتـه ايـن بـه    .  و سعي كردند كه در به طور علني و يا نيمه علني به تمايالت جنسـي خـود اعتـراف كننـد                      برخوردارند  
اش   همجنسـگرايي پروست براي اين كه كسي متوجه گرايشات          مثالً مارسل   .  ز وابسته بود  جسارت و شهامت هنرمند ني    

اش مخفيانه به فاحش  داد ولي براي ارضاي جنسي      جا اين گرايش را مورد حمله قرار مي        جا و آن   ، اين   نشود
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دروغين 

ـاعي را          
 .  دنشان 

 9 بـا همسـران زيـر    »عمل دخـول « ياز ديد اين فقها همخوابگي و حت      .  بازي كنند   ن شيرخوار عشق     
ل دختـر تمـام شـود و بـا او      سـا 9پيش از آنكـه       اگر كسي دختر نابالغي را بر خود عقد كند و           « .  سال را ايرادي نيست   

كند چنانچه او را افضا نمايد نبايد با او نزديكي كند          بـراي  ؛  2410، مسئله  خمينيآقاي رساله  (، »نزديكي
اطالع بي

از طـرف  !  استالينيسم
ديگر 

گاني كه زندگي بيروني خود را منطبق بـا زنـدگي درونـي شـان                 البته كم نبودند هنرمندان و نويسنده     .  دهد  مي 
و ... پازوليني و   ،    ، كالوس مان    ، مانند فدريكو گارسيا لوركا       خود اعتراف كنند   همجنسگراييكردند و ابايي نداشتند كه به       

شـان    تـرين دوسـتان     دادنـد و نزديـك      ا كه تمايالت خود را در آثارشان نشـان مـي          گرهمجنس هنرمندان   بودند بسياري 
 ...، ژان كوكتو و ، شوبرت ، آيزن اشتاين ، مانند آندره ژيد ها داراي چه تمايالت جنسي هستند دانستند كه آن مي

  
پيوند خـورده و ايـن گـرايش          فكر    وشناي با اين قشر ر       به گونه  همجنسگراييگونه به نظر برسد كه        شايد اين 

،   ايان در اين گروه هستيم    گرهمجنسدر اين جا بايد گفت كه اگر ما شاهد علني بودن            .  كند  عمدتا در اين گروه رشد مي     
ه كـ  را، چـ    در صورتي كه يك كارگر و يا كارمند جـرات بيـان آن را نـدارد               .  اش مصونيت اجتماعي اين افراد است       دليل

ست كـه ايـن مشـكل اجتم  ي زيبايي    نمونه »فيالدلفيا«فيلم  .  اش باشد   ي اخراج   بايد منتظر برگه  فرداي آن روز    
ده مي
   
 پايان كالم 

.  اي ازدواج كنـد  تواند بـا دختـر بچـه    پنجاه ساله مي  آييم كه طبق قوانين شرع اسالم مردي          اي مي   ما از جامعه  
به اعتقاد فقهاي اسـالمي مـردان حـق      .  ست  پذيري  فت ساله نمونه و سرمشق انكارنا     ي ه   پيغمبر اسالم با عايشه     ازدواج  

دارند حتا با دخترا

 كند و دخول 
  ) . ، مراجعه كنيد ، اسد سيف ، ديدگاه شماره يك » زن در بارگه اسالم« ي  تر به مقاله ش

ي   ي آزاد و داوطلبانـه      ، ولـي در عـوض رابطـه         بازي قانوني و شرعي است       بچه آييم كه   اي مي   آري ما از جامعه   
بينيم كه هنرمندان و نيروهاي       و عجيب نيست اگر مي    .  شود   جنايت محسوب مي   همجنس جنسي بين دو فرد بزرگسالِ    

،   سـكوت ي    هتوطئـ ايان را ندارنـد و آن را بـا          گرهمجنسـ  جسارت و شهامت دفاع از حقوق        ،زده ما   ي اسالم   چپ جامعه 
، هنرمندان ايرانـي    محكوم به زندان شود  همجنسگرايي »جرم« آيا اگر هنرمندي يا كسي به       .  گذارند  مسكوت باقي مي  

ي اسالم و   ارثيه ! نه:  توان گفت خيزند؟ قاطعانه مي پشتيباني از او برمي  و نيروهاي چپ به دفاع و       
بـه  .  شود   قابل تحمل برخورد مي    »انحراف«  به عنوان يك     همجنسگراييپا نيز هنوز با       اروبايد اذعان كرد كه در       

،   ي جنبش چپ اوايل قرن بيسـتم        هاي جسورانه و صادقانه     اميد آن كه هنرمندان و نيروهاي چپ ايران با اتكا به سنت           
 . بتوانند در اين زمينه به نقد تفكر خود بپردازند

 
 
 : به منابع زير مراجعه كنيدتر  براي اطالعات بيش 

1-Die Homosexualität in Griechenland, John Addington Symonds, Bibliothek rosa Winkel 
2-Berlins Drittes Geschlecht, Magnus Hirschfeld, Bibliothek rosa Winkel 

ocieties, Arno Schmitt, Jehoede 3-Sexuality and Eroticism Among Males in Moslem S
Sofer, Harrington Park Press 
4- Der Raub des Ganymed, Dominique Fernandez, Verlag Beck & Glückle 
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 و هم خود اين جا                ،امعه بشناسانند  با روشي نوين و علمي به ج        را همجنسگرايان

      خ .خود باوري برسد  
ـ      ،شـايد گفـتن ايـن مطالـب       .  بنمـايم  ،ام  ن كسـب كـرده         كه داعي  اوري  هـم بـه خودب
 .كنيم بهتـر بشناسـانيم   اي كه در آن زندگي مي اينكه ما خودمان را به جامعه   همجنس
در اين 

 

با رفتارهـاي غلطـي كـه       .  هستيم خودِ ما  قبل از جامعه و قوانين كشور        ،گويم كه بزرگترين مشكل     به شما مي   )بيزارم

 نامه اي از آرمان
 

ماها اول نةشمار
معة كوچك را به تكاپو وادارنـد تـا بـه

 خوشحال شدم كه باالخره گروهي به اين كار دسـت زدنـد تـا هـم مـا، را كه خواندم   شرية    

 شش سال ارتباط با افرادي-ودم هم بهتر ديدم كه شروع به نوشتن بعضي مطالب كه دراين پنج              
ـده ي   همجنسگرايي در ايران دار

 ايراني كمك كند و هم به گرايان
توانم از گذشته و حـال    نفر از دوستان ايراني قرار گذاشتم، و سعي كردم تا جايي كه مي150 با حدود    ،چند سال   

 بندي مفيد باشد اميد است اين جمع .ارند آگاه شوماند و تفكراتي كه د و تجربياتي كه داشته
شايد اگر اين گـروه در       .ايي كه در اقليت قرار دارد ترس از آشكار شدن داشته باشد             شايد يك گروه و يا جامعه     

شايد افرادي كه به نـوعي       .ه اي دارد ترس از آشكار شدنش بيشتر باشد        دها و عرفيات عقب مان      محيطي باشد كه سنت   
.  رفتارها و عقايدشان را پنهان كننـد       ،اند  دور خود كشيده     دانند ترجيح دهند كه در ديواري كه به         ز اين گروه مي   خود را ا  

و  عقيـدة خـود را در ظـاهر    اي از اين افراد چنان به آشكارا        شايد هم دسته  . چرا كه اينگونه زيستن برايشان امنيتي دارد      
كـه   چـرا  .برنـد و نـه گـروه دوم         نه دستة اول راه به جايي مـي        .يه باشد رفتار نشان دهند كه به ابتذال گرايي بيشتر شب        

ترس از اينكه اگر ديگران پي به عقايد آنهـا ببرنـد يـا از روش زنـدگي آنهـا                    . باشند  ميشه دچار يك ترس مي     ها ه  اولي
 يـا همـه طردشـان       ؟مانـد  آيا اطرافيان و دوستان باز هم با آنان خواهند        ؛   چه ممكن است بر سرشان بيايد      ،اطالع يابند 
كنـد     بلكه خود آنها را از خودشناسي و خودباوري دور مي          ،كند   نه تنها اينگونه افراد را خورد مي       ،اين ترس ؟  خواهند كرد 

 با افراطي كه در    .گروه دوم هم كه تكليفشان مشخص است      . اي هستند خسته    و از اينكه هميشه درحال زندگي دوگانه      
بـين رفـتن    اي جـز از  كشـند، كـه ايـن هـم نتيجـه        هاي جامعه را يدك مـي        و انگ  ها  گونه حرف    همه ،پيش مي گيرند  

 .نما شدنشان ندارد شخصيت آنها و انگشت
 چـون   ،گويم ادعا   مي(مي كنند يي  همجنسگراشايد از خود بپرسيد كه چرا به اين صراحت افرادي را كه ادعاي              

چون . به دو دسته تقسيم كرده ام ) گفتهمجنسگرا به آنها اند كه بتوان كثر اين افراد هنوز به خودشناسي نرسيدهاواقعا 
 بـودن  همجنسـگرا  تنهـا از    انـد و نـه      بين اين افراد انگشت شماري را ديدم كه همجنسگرايي خود را آشكار كرده             واقعا

كه بـه جـاي     بل ،نه اينكه هيچ مشكلي ندارند    . كنند  ميان دوستان و خانواده زندگي مي       بلكه با افتخار در    ،ناراضي نيستند 
فرار از مساله و پاك كردن آن، با داليل و منطق سعي بر شناساندن خود و روش زندگي خود بـه افـرادي كـه عمـوم                           

.اند كه طرز فكر غلطي كه عام جامعه دارند را اصالح كنند دهند نموده وحتي تا بدانجا تالش كرده تشكيل ميجامعه را 
توانيم   ها مي   همجنسگرا ما   ،نه پاك كردنشان  و   ،ا حل كردن آنها   مشكالت فراواني وجود دارد كه فقط و فقط ب        

تواند ادعايي داشته باشد كه مسايل و مشكالت داخلي خـود را   يك گروه اقليت زماني مي .خود را به ديگران بشناسانيم 
شكل ما چيسـت؟  شايد از خود بپرسيد كه مگر م   . تواند بايستد و بگويد كه من هستم        آنگاه با قدرت مي    .حل كرده باشد  

كه واقعـا از بكـار بـردن اصـل كلمـه      (؟زنند پذيرد، به ما تهمت مي را طرد كرده، مارا نمي     ست كه جامعه ما   اغير از اين    
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سال پي

يعنـي كـه    . ت  
اين شخ

 و اطرافيان هم صميمي تر از گذشته بـا مـن         
ول. شدند

2563 آذرماه 30 -   آرمان                              .با اميد اينكه بازهم باشم و بقيه ماجراها را هم بگويم

 خودمان با خودمـان مشـكل   ،درون جامعه كوچكي كه داريم    ها در همجنسگراما  . با خودنشناسي هايي كه داريم    . داريم
 26ها و عرفيات قوي و تا حدودي غلـط شـكل گرفتـه و                 اي كه از ديرباز با سنت       خواهيم جامعه   حال چگونه مي  . داريم

رو به آينده اسـت ، بـه    ها و     هاي دنيا كه تحولي در سنت       ش درآن انقالبي اتفاق افتاده كه برخالف تمام انقالب         
 شـايد   ؟ها و عرفيات هستيم قبول كننـد        را كه چند صد سال جلوتر از تمام سنت         ها بازگشت كرده، ما     كهنه ترين سنت  

ولـي ايـن دوسـتان      . اي نيسـت    يي بوده و چيز تازه    همجنسگرابعضي از دوستان خرده بگيرند كه از ديرباز در كشور ما            
هـم بـه صـورت        و آن  »همجنسـبازي « خـود    ،پيشـينه  باشند كه ما ايراني هـا در      بهتراست به اين مطلب توجه داشته       

كه اين مطالب را اگر نفسـي بـود در نوشـتارهاي بعـدي بيشـتر بـاز                  .ييهمجنسگراايم، نه      داشته »خوشگل بازي   بچه«
 :مهم كه در آينده از تكرار بپرهيزشايد بهتر باشد كه چند مطلب را همين ابتداي امر توضيح د  .كنم مي

دو به يـك معنـا    شايد در ظاهر هر.  وجود دارد»همجنسباز« و   »همجنسگرا«تفاوت فاحشي كه بين دو كلمه       
 از سه قسمت كه دو بخش اول بـا هـم معنـي از    »همجنسباز«. نظر بيايد، ولي در واقعيت تفاوت بسيار زيادي دارند       به

 معنـاي  . كردن گرفته شده تشكيل گرديده اسـت دهد و بخش دوم كه از ريشه فعل بازي يك جنس و نوع بودن را مي      
سازد به معناي كسي كه فقط بـراي لـذت بـردن، وقـت      اي را مي پس تركيب اين سه قسمت با هم واژه   . واضحي دارد 

 »گرا« به انضمام    ، با همان دو قسمت اول     ،»همجنسگرا«واژه   .زند  گذراني، تفريح و بازي كردن دست به اين عمل مي         
 معني اين   ،باشد كه تركيب اين سه قسمت        مي است) به معناي ميل و رغبت كردن تمايل داشتن       (دن  كه از ريشة گرايي   

باشد داراسـ  به شخصي كه از جنس خودش مي      نسبت  را دارد كه شخص تمام اميال و احساسات خود را           
 خـود  همجنسرتباط را با ص تمام محبت و دوست داشتن و ميل جنسي خود را زماني كامل مي داند كه اين ا        

شـايد   .حال خود خوان حديث مجمل زين دفتر      . برقرار كند نه اينكه فقط براي لذتي گذرا به دنبال چنين گرايشي باشد            
دهند كه ايـن افـراد داراي خصوصـيات            ولي همجنسگرايان تعداد قليلي را تشكيل مي       ،ان زياد باشند  همجنسبازدر دنيا   

پيشينه اي هم كه ما ايرانيان در تـاريخ خـود داريـم بيشـتر                .شود  جا ديده نمي     يك ،ها  نمثبتي هستند كه در ديگر انسا     
به جرات اين ادعا را هم دارم كه اكثر دوستاني كه من ديدم يا از طريق چت كـردن     .باشد  ان مي همجنسبازشامل حال   

 مطالب مـن را     ماها من در نشرية     لطفا داغ نكنيد، اگر دوستان     . همجنسگرا بودند نه    همجنسباز ،با آنها صحبت كردم   
تا هم اينجا بگويم كـه از خـودِ خـود     .هم قيد كردند در آينده نكته به نكته همه داليل را براي شما توضيح خواهم داد             

  :با خود فكر كنيد كه آيا. در رفتارهايتان تجديد نظر كنيد. شروع كنيد 
 !! هستيد؟؟همجنسگراواقعا ً 

كشيد بـا او   كه نفس مي ريك زندگي از جنس خودتان هستيد كه تا زمانيآيا واقعا ً درپي يافتن ش   
 در زير يك سقف زندگي كنيد؟؟

 محل كارتان با افتخار سـربلند كنيـد و            آيا واقعا ً حاضر هستيد در ميان خانواده و دوستان و حتي           
  هستيد؟؟ همجنسگرابگوييد كه 

يد در پايان به شما بگويم كه من اين كار را كردم و شـد                ولي بگذار  ،د در ايران غير ممكن است     يي   شايد بگو 
 بلكه خيلي از فشارهاي ذهنيم كمتر شد،و نه تنها هيچ اتفاق بدي نيافتاد      

 .  ي خيلي مشكل بود
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 جشن عشق
 

 سهراب سپهري      راه واره
 . از صدف هاي تهي پوشيده استدرياكنار 

 .جويندگان مرواريد، به كناره هاي ديگر رفته اند
 .  ماسه ها نقش بسته است بر پوچي جست و جو

 .آب از نفس افتاده است. پريان مدهوشند-دريا . تصدا نيس
 - بشنويد از من-و امشب . من در راه است ي

   

صفحات ماهـا بـه
ــعار، روي اشــــ
ــاي ــتان هـ داسـ
كوتاه، نقـد، طنـز

ــاز... و ــتان ب دوس
 .است

اميــــــدواريم در
پربارتر كردن اين
صـــفحات مـــا را

 .ياري دهيد

ه ظلح
ارمغان خواهد كرد،امشب  . آ

 .ي انتظار بدر خواهد آمدرگامشب، سري از تي
 .خواهد ريخت

 .خواهد شكافت
 افتاده است،

 ...خواهد نهاد

 هيم  كـردكام جان را پر شكر خوا  واهيم كـرد
 سر ز جيـب يــار بر خواهيم  كرد اهيم چيــد          

 گر به مه روزي نظر خواهيم  كـرد آفتــاب روي او خواهيـــم  ديـد             
 ر به گلـزاري گذرخواهيـم كـردـگ       افزاي او خواهيـم يافت

 دست با وي در كمـر خواهيم  كرد    ش نهان خواهيـم شـد    
 م كردـپيش تيرش جان سپرخواهي ـد         پر زه كن
 م كردـگوش و دامن پر گهر خواهي ـا         چشم مــ

 ماجـرايـــي رفت ما را با  لبـش   
زان خبر 
ا

      

ب اسطوره اي را به خاك 

امشب، لبخندي به فراترها 
ها را  بي هيچ صدا، زورقي تابان، شب آب

زورق ران توانا، كه سايه اش بر رفت و آمد من 
 كه چشمانش گام مرا روشن مي كند،

 كه دستانش ترديد مرا مي شكند،
 .زنان،  از آن سوي هراس من خواهد رسيد پارو

 .گريان، به پيشبازش خواهم شتافت
در پرتو يكرنگي، مرواريد بزرگ را در كف من 

  

 
ياد آن شيرين پسر  خ
دامن از اغيــار بـرخو

بوي جان 
در خم زلف

چون كمـان ابــروان 
از حديـث يــار و آب 

خواهيم كرد    دوستـان را 
سـتا عــراقي نشنــود    ـرار ماــ 
 ماجرا را مختـصر خواهيــم كرد  

    )متخلص به عراقي(كليات شيخ ابراهيم همداني                                       
انتشارات كتابخانه سنايي،  كوشش سعيد نفيسي 

 
 به
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دو كتابي كه خواندم 
 

كتـاب  . تهران است  در       اثر رضا قاسمي را خ»ستر چوبها همنوايي شبانه ارك  «كتاب  
 منتقـدين   1380سـال    بنيـ1380 برنده جايزه بهترين رمان سـال        ،همنوايي شبانه 

 جايزه مهرگان ا1380مطبوعات و رمان تحسين شده سال 
»خـود ويرانگـر   «اني  قهرمان كتاب يك اير   

است و در طبقه ششم ساختماني متعلق به يـك فرانسـوي انسـان دوسفرانسه  
كـه مشـغول نوشـتن خـاطرات مـرد          (سـيد   به غيـر از     در اين طبقه،    . مستاجر است 

   
 من همجنسباز « داد ميزند كه »ت

بي دقتي و پلشتي كرد و يـا عـدم                      
وي ر به تصوير زندگي چند پناهج                 

شكل بسـيار جـالبي بـه       ه  ، كه ب  »
ر  مثل يك آئينه د،م و با حاكميت

اين كتاب، به خصـوص بـراي مـا          
فرد همجنسگرا، و اينكه چـرا قـادر                       

 ...دو سئواالتي كه برايم مطرح ش

اين كتاب چاپ  نشر ورجاوند . واندم     
 اد گلشـيري، برنـده بهتـرين رمـان          

 .دب شده است
 مقـيم    »پارانويـا « و مبـتال بـه       

ـت                

 .زنـدگي مـي كننـد    نيـز   و رعنا   ) يك ايراني ديگر  (، فريدون، پروفت    )فرانسوي است 
 امـا بايـد     ،گـذارم  مـي   نويسنده را به اهل كـار وا       به سبك  و مهارت ادبي     پرداختن  

كتاب بوف كـور    . است كه خوانده ام    بگويم كه اين يكي از بهترين كتابهاي فارسي       
بگـذريم از  .  اما خيلي بهتر از آن باهاش حال كردم        ،كند صادق هدايت را تداعي مي    

  در يك  مثال. راوي ديده ميشود  اينكه يكي دو جا تناقضاتي در جمالت و گفته هاي           
دهد كه قابل تامل است و كلي         حركات زنان فمينيست فيلسوفانه نظر مي       جا درباره

ب( اما از چنين فردي ،دن حالت ساختگي ندار دهد كه اصال   اسامي و اطالعاتي ارائه مي    
پروف«لبته آنجايي كه ا. همجنسباز نخواند رود كه همجنسخواهان را   توقع مي ) باشد

 ولي آنجايي كه راوي حرف ميزند را بايد يا حمل بر ،توان درك كرد    را مي  »نيستم
اما اين، از مهارت نويسنده كه نه به شكل امتدادي، بلكه دايره وا .حساسيت نويسنده 

 .ايراني در فرانسه مي پردازد،  چيزي كم نمي كند
در پيرامون خودمداري ايرانيان   «كتاب ديگر نوشته حسن قاضي مرادي است به اسم          

روحيات و خلقيات و حاالت  ما ايرانيان مي پردازد و روابط اجتماعي ما را با ه تصوير
خواندن .  كند تر آنكه دالئل آن را هم بر ما روشن مي          جالب  و ،گذارد برابرمان مي 

همجنسگرايان مي تواند بسيار آموزنده باشد و راه را براي درك خود به عنوان يك 
چـه بايـد    «و حق استقالل و تعيين سرنوشت خود دفـاع كنـيم و             نيستيم از استقالل و حق مالكيت بر تن و روان خود            

، ...ها، و اينكه چرا در برابر ورود ديگران به مرزهاي حريم شخصي و فردي مان قادر به دفـاع از خـود نيسـتيم و                        »كرد
  .هموارتر كند

سم و براي ماها مرا واداشت كه يادداشت زير را بنوي خواندن دو كتاب فوق  سئواالتي را در ذهنم مطرح كرد و

خصوص وقتي سـاكن فرانسـهه 

 .ارسال كنم
 عشـقي كودكانـه و    .  سالم بود كه براي اولين بار عاشق شدم        11 -12 يعني حدود    ،توي كالس اول راهنمايي   

  .معلمي داشتيم كه خيلي شيك مي پوشيد و بـا مـن هميشـه مهربـان بـود                 . در عين حال گنگ و نامفهوم براي خودم       
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معلم مهربان از من خواست كه بروم بنشينم و گفـت چـون مـن ميـدانم كـه                   . ده شدم و زدم زير گريه       
فالني پ

دوست همكالسي داشتم كه واقعĤ دوستش داشتم و در عين حال يك . م مرا دوچندان عاشق خودش كرد      
خيلي دل

 مرا به همخوابگي با مرد يا پسري بكشاند و ،ش به جنس موافق    
سكس با مـن شـوند و       ي پذيرفتم تا آنها راضي به              بعد 

اين باع

  .چي شد كه انجامش ندادم

و حـدس    ر كنم ضكلي كه توي خانه برايم پيش آمد نتوانستم درسم را حا          بار به خاطر مش     اما يك  ،درسم نسبتĤ بد نبود   
ولي درست سر شروع كالس از من خواست كه پـاي       .  چون دفعه قبل ازم سئوال كرده بود       ،هم ميزدم كه از من نپرسد     

معلـم  و بخصوص خود     معلومه كه بدون جواب ايستادم و جلو همكالسيا       . تخته سياه بروم و به سئواالتش جواب بدهم       
خيلي خجالت ز

.  داد 16 مي پذيرم كه ممكنه گاهي نتونه درسش را بخونه و به همه مـا نمـره                  ،سر زرنگ و درس خواني است      
اين درك معل

مي ترسيدم كه آبرويم برود و بدتر از آن به فكر آبروي             شدته  م ميخواست كه با او سكس داشته باشم ولي ب          
شبها چقدر با خودم كلنجار مـي رفـتم و   . خانواده ام هم بودم كه اگه خبر درز كنه همه ميگفتن پسر فالني كوني است        

روز اين پيشنهاد را     معلمم آنقدر شديد شده بود كه به اين نتيجه رسيدم كه يك             نزديكي با دوست همكالسي و     نياز به 
اما نتيجه اين شد كه نتوانستم بر تـرس و شـرم درونـي            .به آنها بدهم و بعد از رسيدن به مقصود بروم خودم را بكشم            

 .غلبه كنم ودر نتيجه نياز و تمايلم را در خودم كشتم
 .م منتقل شد و من مدرسه ام را سال بعد عوض كردممعل

هر چـه هـم     .  نوشته اي در باره اين مسئله پيدا كنم ولي غير ممكن بود            يا كتابي   ،مدبزرگتر كه شدم سعي كر    
هاي ديگر احساسي كه من داشتم را بـروز          ها و حتي شخصيت    و داستان ميخواندم هيچكدام از قهرمانان كتاب       كتاب
 چرا فقط يك كتاب به اسم داستان يك شهر از احمد محمـود . دانستم  هم چنين كتابي بود و من نمي     شايد. دانند نمي

  .را يادمه كه خواندم)  چند سال پيش درگذشت اي كهنويسنده(
 و شنيدن جمالت و اصطالحات تحقيـر كننـده در مـورد كـون     ،طرف ها از يك  پيدا نكردن همدمي در كتاب    

 از احسـاس درونـي خـودم شـرم        . كرد كه من مريض و بيمار هستم       را در من تقويت مي    دادن و كوني ها اين ذهنيت       
چون خطر اين بود كه كش. ترسيدم داشتم و از آن مي    

 پس من نقش زن را بايد م،چون همه بقول خودشان مرد بودند      
 .ث ميشد كه آنها مرا تحقير كنند و باالتر از آن آبروي خانواده ام هم برود

و  احساس تنهايي، گريز از جمع، حساسيت بيش از اندازه، عدم اعتماد به نفس، احساس ترس و شـرم درونـي                   
 همه و همه مـرا در       ،كرد ته و متالطم مي   تغيير و تحوالت هورموني بدن كه روحيه و حاالتم را باال پائين و گاهي آشف              

 سالگي به مرز خودكشي كشاند كه خودم هم نميدانم چرا و 18
شايد شما تجربيات ديگري داشته باشيد و از بركت اينترنت بسياري از نوجوانان و جوانان زير بيست سال كـه                    

هر چند تـا   ئلي كه من با آنها درگير بودم را تجربه نكنند، جامعه هم  به اينترنت دسترسي دارند احتماآل مشكالت و مسا       
 :را مطرح كنم كه اما ميخواهم اين سئواالت، رسيدن به ايده آل راهي طوالني دارد اما تا حدودي عوض شده است

  ؟راستي همجنسگرايان و ديگر اقليتهاي جنسي نسلهاي قبل از من چه ميگويند
 ي آنها چه راهي براي بروز يافتند؟ احساسات وعواطف و نيازها

 تنهايي و بي كسي و بي اطالعي بر آنها چگونه گذشت؟ 
 نسالن من كه كماكان به اينترنت و اطالعات دسترسي ندارند چه مي گذرد؟ بر نوجوانان و جوانان و هم

 داستان غربت در تنهايي خود را به نسلهاي آينده منتقل كنيم؟ خواهيم چگونه مي
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ـا      
ش خـاطرات و سرگذشـت     توان كه

آل نقاشـي                 .  دارد از آن اسـتفاده كنـد       مهـارت خود بكن
 . خواهيم داشت مد كه امكان چاپ و پخشميدانم ا

  .د          
هاي گذشته ما را     نسل  اصالت

 
 
 

 

 
 

عنوان فرزنـدان ايـن اجتمـاع       ه   ب ،ايد ظلمي كه از طرف حكومت و فرهنگ و اعتقادات عامه بر ما            چه كسي ب  
 رود؟ كند و بر ما چه مي را به تصوير بكشاند تا جامعه ببيند كه با ما چه ها كه نمي رود رفته و مي

هر كـدام از ماهبه نظر من وقت اين رسيده  كه         . من فكر نمي كنم    اينترنت هست اما آيا اين كافي است؟        
و شروع بـه نگـار) اگر شروع نكرده ايد(  و قدرتش را دارد از همين حاال شروع كند    

د، يادداشت نويسي كند، كتاب بنويسد و اگر در هنرهاي ديگر مث
بايد نوشت و روزي خواهد آمكان چاپ وجود ندارد اما امروز 

هـاي امـروز مـا را مـنعكس كننـ  دردها، محدوديتها و محروميـت     ؛بگذار نوشته هاي ما   
حال كه .  حتي اگر فردا چاپ شوند     ،گونه نوشته ها بيشتر است     اين 

ما بايـد تـاريخ خـود را بنويسـيم تـا            . ر ما اينكار را نكنيم     بگذا ،از تجربيات خود محروم كرده اند     
 . اثري از خود براي نسلهاي آينده بجا بگذاريمحداقل 

 
 .اميدوارم كساني كه ميتوانند، چنين كنند

 
 
 
 

 
 

 مجله طراحـي كنـيم، امـا
فكر كرديم كه بهتر است از سـليقه و نظـر شـما خواننـدگان نيـز

ولياز سوي دوستان به دست ما رسيده است،          تاكنون طرح هايي  
 .بهتر ديديم كه از نظرات بيشتري استفاده كنيم

شويم چنانچه مايل هستيد، طرح هـاي پيشـنهادي خوشحال مي 
ما از طرح هاي.   دي ماه براي ما ارسال كنيد      آخرخود را حداكثر تا     

گـر. (رسيده، يكي را به عنوان آرم مجله انتخـاب خـواهيم كـرد            

قصد داريم كه يك آرم مخصوص براي

  .استفاده كنيم

ا
 و»ليت هاي جنسـي   همجنسگرايي و اق  «،  »ايران«موضوعاتي مثل   

در آرم هاي طراحـي شـده»  انتشار مجله به صورت الكترونيكي    «
 .)شما منعكس شوند، بسيار پسنديده خواهد بود
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شوخي
 اما  ،جالبي داره    شما

هـايي براتـون    حواستون 
كه چي بگه  .ميزنه كه آدم 

ـد آدم خيلـي        چند
ي  باشه، م

حاال بـدم كـه تـو          
 بـا   مجنسـگرا   يكي از شماره
 چـاپ ميكنـه                نتيجه گيري ن
خودش غنيم
 امـا   ،جا ميزنن  خب
نمونـه  . گفـتم         اين پست مدر
ـي خوبـه كـه          اش چند مطلب
قوچـاني و شـركاء را   ( آخه مرد حسابي اطالعات مربو

و كلي اطالعات مفيد و خوب به خواننده مي ديديد، ديگـه  بكـار بـردن                  نويسيد شما كه تاريخچه پيدايش ايدز را مي      ) ميگويم
  برا چي بود؟؟؟؟؟»همجنسباز«اصطالح 

  را نميدونن و قصدشون چيزي     )جنسخواه 
 به چند دليـل     »همجنسباز«استفاده از لغت      

غلط 

كلك و ف

 اما ،افتد

 به ادامه ناآگاهي اونهايي كـه ايـن چيزهـا را            ،مجنسگراي روزنامه هم توهين كرده است و عالوه بر آن             
نميدونن 

 ي جدي با طعم شوخ، با طعم جدي
 

مطالب و مقاالت . زنين هم روزنامه شرق رو ميخونين؟ اگه نميخونين توصيه ميكنم سري بهش ب            
 - گاهي اكروبات بازي و زيگـزاك      ،خصوص سردبيرش آقاي محمد قوچاني    ه  و ب روزنامه  باشه كه اين     

هاج و واج توش ميمونه 
و نويسـنده هـم باي) منظور همجنسگرايان  (»دگرباشان« يه مطلبي بود در باره       ، وقت پيش تو شرق    

زبل .خودشو چي گذاشته بود؟ هومان دورانديش) مستعار(يدونين اسم 
 اگه كنجكاو شدين كه چي نوشته بود يه كم حوصله كنين، من زور ميزنم اين مقاله رو پيدا كـنم و

يـه هخوب و خواندني بود هر چند كه بعنـوان           مطلب   ،ولي خارج از شوخي   .  هاي ماها چاپش كنن      
 اما همينكه يه روزنامه معتبر تو كشور اين چيزهـا را،ويسنده زياد موافق نبودم و سرش حرف دارم         

 .ت است
اننده  آقاي قوچاني و همكاراش تو شرق، خودشونو نه مدرنيست بلكه پست مدرنيست  تو ذهن خو                

رن كه تو همون سطر دوم براتـون اهايي در مي    گاهي اكروبات بازي و زيگزاگ     ،هاي وطني  نيست  
البتـه ايـن خيل. مناسبت روز جهاني ايدز تو شرق چـاپ كـرده بـودن           ه  ي بود كه روز اول دسامبر ب        

 اما،دز در دسترس مردم قرار بگيره و اين نكته مثبتي است       ط به بيماري اي    

يا هم( »همجنسگرا« و   »همجنسباز«ايون فرق   كنم كه اين آق    من باور نمي  
خوشبين باشيم و و يا حتي نتونيم بريم و يقه سردبير شرق را بگيريم              . نبوده   اما ،اگر

نياز طبيعي آنها سرچشمه ميگيرد را نبايد با پسوند          عشقي دو انسان كه از       -يكي به اين دليل ساده كه رابطه عاطفي       . است 
)  پسـربازي ،يا دختر بـازي  ( »زن بازي«اگر اين اصطالح درسته پس روابط زنان و مردان  هم بايد           . تعريف كرد ) بازي( » باز« 

عنـي دروغ،   همجنسبازي دال بر جدي نبودن يك رابطه، غير عادالنه بودن آن واشـاره بـه مبنـاي نادرسـت آن ي                    . توصيف بشه 
 در بـين    ،شكي نيست كه اينگونـه روابـط  ناعادالنـه         . ريب، اغوا و تطميع و تهديد يك طرف توسط طرف ديگر است             

 اما به نسبت خيلي زيادتر و وفور بيشتري در بين غير همجنسگرايان اتفاق مـي                ،شود طلبانه ديده مي   افراد با گرايش همجنس   
 بر همه روابط غيرهمجنسـگرايانه نمـي توانـد باشـد            »بازي«و زدن برچسب    »  يك چوب راندن   همه را با  «اين دال بر      

 بـا بكـار   ،از آن مهمتر يك روزنامه جـدي مثـل شـرق   . پس خوب است كه روشنفكران ما اين چيزهاي ساده و بديهي را بدانند        
 ،اي خود را دست كـم گرفتـه        ه وانندهبردن لغت همجنسباز براي توصيف همجنسگرايي نه تنها دانش، آگاهي و سطح شعور خ             

بلكه به خواننده هاي ه
 دسـت .  سـطح روزنامـه انجاميـده اسـت        آمدنمساعدت كرده و در نتيجه به كاهش ميزان روشنگري مقاالت و پائين              

  قبل از آنكه در باره ما چيزي بگويند، بيـنش و ارزش ،چنيني  حتمĤ اين را مي دانند كه  اصطالحات غلط اين      ،ان شرق كار -راند
اگر روزنامه هاي مسئول ما كه دغدغه دمكراسـي ، حقـوق بشـر و جامعـه مـدني دارنـد                     . كنند هاي گويندگان آنها را فاش مي     

 معلـوم   ،ردن سطح تساهل و احترام به غير عمل كنند و خود سرمشق شـوند             نخواهند به مسئوليت خود در امر روشنگري، باال ب        
 !؟ عمه آقاي قوچانييا  عمه من. نيست چه كسي بايد اينكار را بكند

 

  spaper.comhttp://www.sharghnew: آدرس وبسايت روزنامه شرق  
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 عكس هاي اين شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قرار بر ايـن اسـت كـه در هـر شـماره ماهـا صـفحه مخصوصـي بنـام
 زيبـا، عكـس 6-5 داشـته باشـيم كـه در آن         "عكسهاي ايـن شـماره    "

، انتخـاب عكسـهااما با توجه به تنوع سليقه ها      . چاپ كنيم ... و،  عاشقانه
پس اگر مايليد عكس دلخواه خود. را به عهده خود خوانندگان ميگذاريم     

را در شماره بعدي چاپ كنيد لطفĤ آن را به آدرس ايميل مجلـه ارسـال
 "عكسهاي اين شماره": بنويسيد) سابجكت(كنيد و در قسمت موضوع 

مـالهم براي جلد مجله مناسب ميدانيـد، بـا ك         را  چنانچه عكسي   ضمنا  
هاي ارسالي منتظر دريافت عكس  ( .ميل ميتوانيد پيشنهاد دهيـد    

 ).شما هستيم

 
 
 
 

 ساله از تهران32 كيوان
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لاجله م ،  ماها

 
هايي از همه دوستان و همچنين گردانندگان وبسايت       

كه خبر انتشار شماره اول ماها را بـه اطـالع ديگـران
رســاندند، صــميمانه تشــكر مــي كنــيم و اميــدواريم

پـيش رو كـه    راهـي ادامه  ما را در    دوستان، همچنان   
 .داريم ياري دهند

ماها
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يرانامجنسگرايان هكترونيكي 
از آدرس پست ،»ماها«اشتراك ب، عكس، نقد، و همينطور براي ل و پيشنهادات خود، و يا ارسال مط ي زير استفاده براي بيان نظرات

 :كنيد
  aha@yahoo.comMajaleh_m    
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