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  ما همونیم 

  که می تونیم 
  .کف اقیانوس رو با رنگین کمون کاشی کنیم 

  .ما رو دست کم نگیر 
  

خود سانسوری  و احساس حاشیه ای بودن مسئله ای اسـت  . اردیبهشت روز جهانی مقابله با هموفوبیا است    27
  . روزانه خود آن را تجربه کرده ایمکه همه ی ما همجنسگرایان به نحوی در زندگی

اما نام گذاری یک روز در سال به چنین عنوانی بیانگر آن است که جامعه ی جهانی اکنون دیگـر بـه آن سـطح از       
آگاهی رسیده است که نه تنها به خود همجنسگرایان بلکه به همه ی جهانیان اعالم کند که هویت جنـسی افـراد             

  . آن بتوان فرد یا گروه خاصی را مورد سرکوب و سرزنش قرار داد مسئله ای نیست که به وسیله ی
اما متاسفانه این مسئله و این جنبش جهانی مانند خیلی موارد دیگر شـامل کـشور عزیـز مـا ایـران و بـه تبـع                           

  .همجنسگرایان ایرانی نمی شود 
ایـن  . شتر و بیـشتر مـی شـود    این روز ها شاهد این هستیم که فاصله ی  گردانندگان حکومت و مردم هر روز بی              

مردم ایـران  .  فاصله و این عدم رضایت مردم از حکومت باعث شده که حتی بین خود مردم ایران هم فاصله بیفتد   
همه چیز برای ما ایرانیان . ایرانیان مقیم داخل و ایرانیان مقیم خارج کشور         , به دو دسته ی بزرگ تقسیم شده اند         

 جنبه ی پنهان و یک      یک, دو جنبه پیدا کرده است      
در ایـران هــیچکس حـق نــدارد   . جنبـه ی نهــان  

  .همانگونه که مطابق میل خود اوست زندگی کند 
 شاید چون سالهاست که ما ایرانیان به ایـن نحـوه            
زندگی کرده ایم برایمان امری عادی شـده باشـد و           

چون , دیگر لزومی به فکر کردن در مورد آن نبینیم    
ا امری محال و دور از دسترس بهبود شرایط کنونی ر

  .می بینیم
همه ی ما به شنیدن اینکه در یک پنج شنبه شـب            
پلیس گروهی از دوستان پـسر و دختـر را در یـک         

به جرم حمل نوار غیر مجـاز       , دوستان ما به جرم شرب خمر شالق خورده اند          , مهمانی شبانه دستگیر کرده است      
  .  عادت کرده ایمو یا هزاران مثال مشابه, جریمه شده اند 

پلیس در همه ی دنیا اسباب آرامش را برای شهروندان یک شهر فراهم می کند در حالی که همه ی مـا بـا دیـدن       
چراغ ماشین پلیس به دلهره میافتیم و با چهره ای نگران دعا می کنیم که پلیس مشکلی برای ما به وجود نیـاورد                       

   " مگر ما چه کار خالفی مرتکب شده ایم ؟ "اما خیلی کم پیش میاید که از خود سوال کنیم 
گویا ما برای حـق نفـس کـشیدن هـم بایـد از              . همین ایرانی بودن ماست     , متاسفانه بزرگترین جرم ما ایرانی ها       

  . حکومت کسب اجازه کنیم 

پلیس در همه ی دنیا اسباب آرامـش را بـرای           
شهروندان یک شهر فراهم می کند در حـالی         

 ی ما با دیدن چراغ ماشین پلـیس بـه           که همه 
دلهره میافتیم و با چهره ای نگـران دعـا مـی            
کنیم که پلیس مشکلی برای ما به وجود نیاورد         
اما خیلی کم پیش میاید که از خود سوال کنیم         

  " مگر ما چه کار خالفی مرتکب شده ایم ؟ "
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 ولی باز هم در داخـل مرزهـای  , هر شخصی در هر جای دنیا حق دارد برای خود یک حریم خصوصی  داشته باشد      
ایران همه چیز به گونه ای دیگر نمود پیدا می کند تا حدی که چندی پیش شاهد این بودیم کـه الیحـه ی حفـظ                          

امـا در   . توسط دولت جدید پس گرفته شـد      , حریم خصوصی که توسط دولت خاتمی به مجلس فرستاده شده بود            
  اینجا این سوال پیش میاید که اصال این حریم خصوصی چیست ؟

 با  یا شخص     آن   که   شخص است  هر ی   از زندگ   ییقلمرو  ":  بود   آمده  یخصوص حریم     در تعریف    الیحه  ن ای  یدر ابتدا 
  نظـارت  یـا    نگاه   بر آن  یا وارد نشوند      آن   به  یو رضایت     بدون  ، انتظار دارد تا دیگران       قانون  چارچوب در  ی قبل  اعالن

 و   ، البسه   جسم. ندهند  قرار   را مورد تعرض    ی قلمرو و    در آن  یا  نداشته  ی دسترس   آن   به   راجع   اطالعات   به یا و   نکنند 
   حریم  دیگران  با  ی خصوص   و ارتباطات   ی شخص  اطالعات،  کار  یها  ، محل    و منازل   ی خصوص  اماکن افراد،   همراه  یاشیا

   ." شوند ی م  محسوب یخصوص
این اقدام پس گرفتن این الیحه توسط دولت جدیـد   

 بیانگر آن است که دولت نمی خواهـد کـه           مشخصا
مردم ایران در هیچ شرایط و تحت هیچ عنوانی برای          

  .  داشته باشند " خصوصی "خود مسئله ای به اسم 
البته این برای هیچیک از ما مقوله ی تازه ای نیست           

کـوچکترین و   . و همه ما با آن کامال آشـنا هـستیم           
عنوان نمـود   پیش پا افتاده ترین مثالی که می توان         

این است که هیچیک از ما مطمئن نیستیم که نامـه           
ها و تلفن های ما به خارج و حتی داخل کشور بدون            

  .هیچ حکم قانونی شنود نشود 
این گونه فعالیت های حکومت که با روی کار آمدن دولت جدید شاهد بیشتر و پر رنگ تر شدن آن ها هستیم من                       

ما حتی از اینکـه     . ی در فاصله انداختن بین حتی خود مردم هم شده است            را بر آن داشت که حس کنم دولت سع        
در داخل منزل دور هم جمع شویم هم گاهی دلهره داریم چون طبق این قانون و طبق تجربیات ما و اطرافیانمـان                      

  .هیچ قانون و پشتوانه ای بر هم خوردن جمع دوستانه ی ما توسط عوامل دولت  را تضمین نمی کند 
گروه  و یا جنبشی که به هر نحوی با دولت جمهوری اسالمی سر ناسازگاری دارد بدتر هم                  , ضع برای هر فرد     این و 

پس می توان گفت در ایران یا باید سر در الک خود فرو برد و به قوانین دیکتاتوری حکومت تن داد و یـا         .می شود   
  .سرکوب شد 

سئله ای شخصی و خصوصی می دانیم و کوچـک تـرین            هویت جنسی هم جزو مواردی است که همه ی ما آن را م            
 راه نمـی انـدازد   ال اقـل           " انجمن حمایت از حقوق اقلیت های جنسی         "انتظار ما این است که اگر کسی برای ما          

  . اقدام به سرکوب ما هم نکند 
ا که اراده می کنـد      حکومت ایران با تزریق باورهای غلط در بین مردم ما جامعه را همانگونه که می خواهد به هر ج                  

سوق می دهد و در این میان باور های دینی برای دولت بهترین راه برای سرپوش گذاشتن بر واقعیتـی اسـت کـه                  
دین آن را بد می داند و مردم  نیز ناچار هستند زیر پرچم جمهوری ای که در ادامه ی آن پسوند اسالمی گذاشـته                    

این . ی هم در تعالیم اسالمی بسیار بد و ناپسند شمرده شده است             همجنس گرای .شده است این باور را قبول کنند        
   ." باور های غلط "چیزی است که همه ی ما همجنسگرایان از آن رنج می کشیم 

ــای هــم احــساسان او در آن ســوی مرزه
 پــایی مــشغول بــر, حکومــت عــدل و داد 

جشنی به مناسبت روز مقابله بـا هموفوبیـا         
. هستند تا به همه ی دنیا بگویند که آن ها           

نه کثیف و نه هرزه بلکه شهروندان معمولی         
ومحق به داشتن  حقوق مساوی با دیگـران         

  .هستند 
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بسیار زود بـه ایـن مهـم مـی رسـد کـه              , یک نوجوان همجنسگرا که کم کم با محیط اطراف خود آشنا می شود              
 بوده در کشور عزیزش  سرکوب شده است و هیچکس حتـی بـه خـود                 احساسی که از ابتدای خلقت او همراهش      

پس نوجوان شروع به خود سانسوری و پنهـان کـردن احـساساتش             . اجازه نمی دهد که در مورد آن صحبت کند          
از اینکه به همجنس های خود احساس عالقه کند شـرم دارد و             . برای همه ی اطرافیان و گاهی برای خود می کند           

و سرانجام هم این همه خود سرکوبگری ها باعث بروز افـسردگی و عواقـب               . س خود در جدل است      مدام با این ح   
  . آن در شخص در همان سنین جوانی می شود 

این در حالی است کـه هـم احـساسان او در آن             
مـشغول بـر    , سوی مرزهای حکومت عدل و داد       

پایی جشنی به مناسبت روز مقابله بـا هموفوبیـا          
نـه  .  ی دنیا بگویند که آن هـا         هستند تا به همه   

کثیف و نه هرزه بلکه شهروندان معمولی  ومحـق          
  .به داشتن  حقوق مساوی با دیگران هستند 

همجنس گرایی نه بیماری و نه عامل هرزه گی انسان ها بلکه حسی کامال طبیعی در گروهی از بشر است که مانند                      
  .دانشمند و حتی معتاد و هرزه پیدا کرد , کارگر , شجو دان, بقیه ی انسان ها می توان درونشان سیاه پوست 

فقط ما هم مثل همه ی دیگر اقشار جامعـه گرفتـار سـرکوب                  , تعداد همجنسگرایان هم در ایران اصال کم نیست         
درست است که هر روز دولت و حکومت ایران اسباب دوری ما ایرانیـان از همـدیگر را  بـیش از پـیش                        . شده ایم 

اما حد اقل این است که نگذاریم آن ها  در احساسات ما نسبت  به خودمان نفـوذ کننـد و مـا را                         , ند  فراهم می ک  
  . دچار عذابی کنند که با کمی دقت و تĤمل براحتی می توانیم از ان خالص شویم

ر بیایم  اولین قدم برای هر یک از ما همجنسگرایان این است که ابتدا خودمان را بشناسیم و با احساسات خود کنا                   
  . و بعد به آگاهی رسانی برای اطرافیان دست بزنیم 

 اردیبهشت بهانه ای است برای اینکه جهانیان بدانند که احساسات ما آنقدر سالم و پاک هست که شایسته ی                    27
س چه بهتر است اگر این روز برای خود ما همجن         . نام نهادن یک روز برای مقابله با سرکوبگری ها بر علیه ما باشد              

گرایان هم بهانه ای باشد برای شناخت بهتر خود و بالیدن و افتخار به روح پاکی در وجودمان که خداوند برایمـان                      
  . آن را مملو از عشق کرده است 

   دالرام –سردبیر لزبین 
  
  
 
 
  
  
  

اولین قدم برای هر یک از مـا همجنـسگرایان          
این است که ابتدا خودمـان را بـشناسیم و بـا            

ت خود کنار بیایم و بعـد بـه آگـاهی           احساسا
  .رسانی برای اطرافیان دست بزنیم

  : منتشر شد" ماها17"  شمارهبهمراه 
  اـویژه نامه هموفوبی

  ) اردیبهشت روز جهانی مقابله با هموفوبیا27بمناسبت ( 
  و همچنین

  ایلگا در ژنوگزارش کاملی از بیست و سومین کنفرانس جهانی 
  )برای درخواست فایل ورد هر کدام میتوانید با ایمیل ماها تماس بگیرید(
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  جهانگیر شیرازی
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کـه بـا شـرکت      ) سازمان جهانی همجنسگرایان  و تـرانس جنـدرهای جهـان          (ر مراسم افتتاحیه کنگره ایلگا      د 

یل در ژنو برگزار شد، نماینده حضرت آقای داالیـی           آپر 3 مارس تا    30 کشور مختلف در روزهای      80نمایندگانی از   
الما، رهبر بودائیان جهان، در ژنو، شخصĤ در مراسم افتتحایه کنگره شرکت کرده و پیام حضرت داالیی الما خطاب                   

  :متن پیام چنین است. به کنگره را قرائت نمود
  
رایان، پیامی از حـضرت مقـدس       خوشوقتم که بمناسبت بیست و سومین کنفرانس بین المللی انجمن همجنسگ          "

  .داالیی الما برایتان می آورم
حضرت مقدس به توجه خاصی که در این کنفرانس به مذهب، تحمل، بردباری و احترام و تنوع داده شـده، توجـه                      

  .خاصی مبذول می دارد
، بـای   حضرت مقدس نگرانی عمیق خود را از گزارشات مربوط به خشونت و تبعیض بر علیـه افـراد لـزبین، گـی                     

  .سکشوال و ترانس جندر اعالم می دارد
حضرت مقدس مخالفت خود را با خشونت و تبعیض بر اساس گرایشات جنـسی و هویـت جنـسی اعـالم کـرده،                       

  .احترام، تحمل و اعتراف کامل  به حقوق بشر برای همه افراد را درخواست می کند
  ".س اعالم می دارددر خاتمه، ایشان بهترین تمنیات خود را برای موفقیت کنفران

   2006  مارس 30ژنو 
  نماینده حضرت دااللیی الما

  آقای کلسانگ گیلستن
  

طبق اخبار رسیده، بعد از خواندن متن پیام،  همه شرکت کنندگان بپا خاسته و با کف زدن های ممتد از پیام رهبر                  
  .بودائیان چهان استقبال کرده اند

رین مقام مذهب بودائی، در دفاع از اقلیتهای جنسی، نه تنهـا از درد          ارسال چنین پیام حمایتی از سوی برجسته ت       
و رنج همجنسگرایان بودائی خواهد کاست و به آنها کمک می کند که  صلح و آشـتی بـین اعتقـادات مـذهبی و                         

 غفلت رهبران جهان اسالم

بودائیـسم و پیروزی اخالقی
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ر گرایش جنسی خود را دریابند و به آرامش روحی و روانی برسند، بلکه اعتبار و ارزش های اخالقی بودائیسم را د                    
  .ذهن میلیونها انسان همجنسگرا و دیگر مدافعان حقوق بشر در جهان، دو چندان خواهد کرد

آیا پیام رهبر بودائیان جهان به کنگره بین المللی همجنسگرایان، رهبران جهان اسالم را از خواب غفلت بیدار می                   
ن و مذهب خود را همچنان از اعتبـار         کند؟ یا با ادامه اصرار بر اعدام و سرکوب همجنسگرایان در جوامع خود،  دی              

  عمومی  جهانی محروم خواهند کرد؟ 
  

  )دهمین نفر از سمت راست( نماینده حضرت داالیی الما هنگام قرائت پیام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .این هم عکس اعدام همجنسگرایان ایران تحت نام اسالم که در کنفرانس نشان داده شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نگلیسی متن اصلی پیام به زبان ا
  

THE TIEBET BUREAU 
OFFICE OF THE REPRESENTATIVE OF H.H. THE DALAI LAMA 
MESSAGE 
I am pleased to bring you greetings from His Holiness the Dalai Lama on the 
occasion of the XXIII Word conference of the International Lesbian and Gay 
Association. 
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His Holiness welcomes the special attention given at this conference to religious 
tolerance and respect for diversity. 

 
His Holiness is greatly concerned by reports of violence and discrimination against 
gay, lesbian, bisexual and transgender people. 

 
His holiness oppose violence and discrimination based on sexual orientation and 
gender identity and urges respect, tolerance, and the full recognition of human 
rights for all. 

 
Finally, he expresses his best wishes for a successful conference. 

 
Geneva, 30 March   
Mr. Kelsang gyaltseng 
Envoy of H. H. The Dalai Lama 

  
  

  ما را در راهمان یاری بخشید

 مدافعان حقوق بشر
  مدافعان حقوق همجنسگرایان

  همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونگان
  .درود و خجسته باد ما را به مناسبت فرا رسیدن سال نو پذیرا باشید

را پشتیبانی و ) PGLO(ینوسیله به اطالع می رساند که چنان چه مایل هستید به نحوی سازمان همجنسگرایان ایرانی بد

  . کمک کنید، می توانید عضو گروه ترجمه سازمان شده و در ترجمه فارسی به انگلیسی متون مختلف ما را یاری رسانید

 انگلیسی و با توجه به تعداد مترجمین فعلی سـازمان نیازمنـدیم             به دلیل حجم متون منتشر شده و لزوم ترجمه آن ها به           

چنانچه در ترجمه فارسی به انگلیسی توانا هستید از شما دعوت می گـردد کـه بـه                  . که از کمک دیگر دوستان بهره ببریم      

  . فاده خواهد شداین ترجمه ها برای انتشار در وب سایت انگلیسی سازمان و نشریات انگلیسی زبان است. یاری ما بشتابید

به مـا اعـالم     pglo@pglo.orgلذا از شما دوستان درخواست می گردد که آمادگی خود را از طریق پست الکترونیکی 

  .در انتظار تماس های شما هستیم .نمایید تا هماهنگی های الزم صورت پذیرد

  شاد باشید و سربلند
 سازمان همجنسگرایان ایرانی

org.pglo.www  



  

 ٨

  17شماره 
 1385بهشت  اردی

  عمای م
                   

ین سئوال که چگونه انسانی  همجنسگرا یا دگرجنسگرا مـی           ا

شود ، بیش از هر موضوع دیگری مـورد بحـث هـای داغ و در                
ایـن  تنهـا     . عین حال کمتر درک  و فهم شده، واقع شده است          

اجتماعی و مذهبی نیست بلکه  علم هم        یک سئوال سیاسی،    
به آن توجه کرده و همین علم  است که روزی ممکـن اسـت               

  .جوابی برای این معما پیدا کند
تعداد انگشت شماری از دانشمندان که علیرغم عدم اختصاص هزینه ای از طرف دولتمردان ، حـول ایـن مـسئله         

نها نشان نمی دهند و به دلیل عـدم اختـصاص بودجـه             تحقیق می کنند  معتقدند که قدرتمداران روی خوش به آ          
  اینهمه  به اعتقاد لزلی استال.کافی به این تحقیقات دامنه اینگونه مطالعات چندان که باید و شاید گسترده نیست

(Lesley Stahl)         یکی از این محققان، تحقیقات تا بحال صورت گرفته دارد نماهـا و نتـائجی را پـیش روی مـا       
این دانشمند و همکاران او برای پی بردن به گره چگونگی شکل گیری گرایش جنسی، به مطالعه حـول                   .  گذارد می

  .دوقلوها پرداخته اند
اتاق خواب جرد پر از اسباب بازیهـایی همچـون          . کامآل  با هم فرق دارند     ) آدم و جرد  (  ساله   9اتاق خواب دوقلوی    

در حالی که در اتاق آدم  پر از وسایلی همچون اسب هـای سـفید و                 . هواپیما، ماشین  و بعضی وسایل نظامی است       
  .دیگر انواع حیوانات  و وسایل نقاشی می باشد

برای انجام مطالعات خود به اتاق جرد وارد شد، جرد کوچولو بـا شـعف زیـاد       Lesley Stahl  وقتی لزلی استال
آدم هم از نشان دادن  اسباب       . د را به او نشان داد     اسباب بازیهای وسایل جنگی و محل نگهداری سالح در اتاق خو          

  ". این هم یکی از عروسکهای من است"بازیهای خود خوشحال بود 
و بـدان  . مـی نامنـد    Childhood gender nonconformity   در زبان انگلیسی رفتار کودکی همچون آدم را

  .اه و از روی غریزه درونی خود بروز می دهدمعنی است که کودکی عالقمندی و رفتار جنس مخالف را از  ناخودآگ
            همچـون جـنس مخـالف رفتـار       )  که ناآگاهانه و بر اساس ضمیر خود      ( محققان بر این باورند که اینگونه کودکان        
  .می کنند در آینده همجنسگرا می شوند

یعنـی از زمـانی کـه آدم    .  اسـت  ماهه بود متوجه این رفتار در او شـده 18مادر این دوقلو می گوید که وقتی آدم     
                          در حــالی کــه جــرد خریــدن اســباب بــازی ماشــین آتــش نــشانی را از . درخواســت یــک عروســک را کــرد

  .می کند مادرش تقاضا
 در  ". یه دختر    میگم مثه   ": در پاسخ این سئوال که خود را چگونه به دیگران معرفی می کنند آدم جواب می دهد                

  ". من بچه ای هستم که بازیهای کامپوتری را دوست دارم": حالی که جرد جواب می دهد

 عکسی از آدم و جرد که در این مطلب از آنها یاد می شود

 علل همجنسگرایی
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  این موضوع خودش دارد ": پروفسور روانشناسی دانشگاه می گوید   (Michael Bailey )   آقای میکائیل بیلی
ست که این مادر توانایی خاصی در       هیچ فاکتی در دست نی    . داد می زند که مسئله بیرونی نیست بلکه درونی است         

و بهترین دلیلش هم این است که او هیچ رفتاری مغایر با مادران دیگر      . پرورش فرزندان پسرانی با حالت زنانه دارد      
  .ندارد و از طرفی فرزند دیگر او جرد هم هست که برخالف آدم رفتار می کند

س آن علت همجنسگرا شـدن یـک پـسر را وجـود            همین روانشناس می گوید که به توضیحات پیشین که بر اسا          
آن تئـوری دیگـر     . مادری حاکم و قدرتمند در خانواده و دور بودن پدر از خانواده توضیح داده می شد، باور ندارد                 

کهنه شده است و امروز دانشمندان و محققان دلیل مـسئله را در عوامـل ژنتیکـی، محیطـی، سـاختار مغـزی و                       
ما یک توافق عمومی هم بوجود آمده است و آن اینکه همجنـسگرایی تنهـا شـامل                 ا. هورمونها جستجو می کنند   

رفتار جنسی نیست که طرف تنها از سکس با همجنس خود لذت می برد  بلکه روانی نیز مـی باشـد یعنـی یـک                          
حتی بعضی ها معتقدنـد کـه رفتـار، حرکـات ، ادا و              . همجنسگرا در ضمیر و روح  روان خود نیز همجنسگرا است          

لزلی استال  . وارها و شکل صحبت کردن همجنسگرایان و دگرجنسگرایان هم به درجاتی با هم متفاوت هستند              اط
  .می گوید البته نه در صد در صد مواقع بلکه در نصف بیشتر مواقع این حالت دیده می شود

نگی را قـالبی مـی      بعضی ها با این نتائج بدست آمده مخالفت می کنند و معتقدند که خصیصه های مردانگی و زنا                 
کند چرا که رفتار و حرکات مردانه و زنانه را به ساختار مغزی پیوند می زند و ساختارهای اجتماعی و فرهنگـی در                       

با اینهمه این محققان معتقدند که اشکال و بروز حاالت سـکس    . شکل گیری زنانگی و مردانگی را تثبیت می کنند        
مثآل مردان دگرجنسگرا به سکس موقتی و گـذرا         .  هم شبیه هستند   در مردان همجنسگرا و دگرجنسگرا بسیار به      

عالقه دارند، همین حالت در مردان همجنسگرا هم دیده می شود در حالی که زنان چه لزبین و چـه غیـر لـزبین                        
گاهی اینطور احساس می شود که مردان همجنسگرا بـیش از مـردان دگـر               . چنین حالتی از خود بروز نمی دهند      

سکس موقتی می پردازند اما دلیل آن این است که همجنسگرای مرد می خواهد با مرد همجنـسگرای    جنسگرا به   
دیگری سکس داشته باشد و هر دو آنها  بنا به حالت مردانه که گفته شد، به سکس گذرا و موقتی عالقـه دارنـد،                         

و گذرا بایـد یـک زن را        پس قضیه برایشان راحت تر می شود در حالی که مردان دگر جنسگرا برای سکس موقت                 
و به این دلیل هم مردان دگرجنسگرا کمتر ار مـردان           . انتخاب کنند و زنان به سکس موقت گرایش چندانی ندارند         

اما نتیجه دیگری که از مـشابهت سـکس         . همجنسگرا  به کامیابی جنسی از ناحیه تماسهای موقتی نائل می شوند           
ت می آید این است که  فارغ از عواملی کـه باعـث همجنـسگرا                مردان همجنسگرا با مردان غیر همجنسگرا بدس      

  . نمی کند" زنانه"شدن یک مرد می شود اما نفس گی بودن فرد را در همه عرصه ها 
               آقـای اسـتال   . مورد دیگری که دانشمندان آن را بررسی کرده اند توجه به ویـدئوهای بازیهـای کودکـان اسـت                  

 از این فیلمها دختر بچه ای را دیدم که  اسباب بازی اش یک ماشین تریلی بود پی بردم          وقتی در یکی   ": می گوید 
  ".که او یک لزبین است

اینکه از همان دوران کودکی میتوان به گرایش جنسی فرد پی برد، تئوری ژنتیکی بودن همجنسگرایی را تقویـت                   
( اما اینکه دو قلوی پـسر       .  تĤکید کرده اند   بخصوص که بعضی از محققان بر ارثی بودن همجنسگرایی هم         . می کند 

  .دو گرایش متفاوت جنسی داشته باشند را چگونه باید توضیح داد، هنوز جوابی نگرفته است) همچون آدم و جرد
ایـن دوقلـوی   .  آ. ان. که هـر دو پـسر هـستند، مـی باشـد؛  دی     ) کرگ و استیو ( نمونه دیگر دوقلوی نیویورکی     

هر دو در شرایط مشابه خانوادگی رشد کرده اند با اینهمه یکی از آنها همجنسگرا اسـت و                  برادرکامآل شبیه هم  و      
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حتی والدین این دو قلو هم اذعان کرده اند که در دوره کودکی دوقلوهای خود شاهد تفـاوت                  . دیگری دو جنسگرا  
  .رفتاری در آنها بوده اند و هر کدام به یک نوع اسباب بازی عالقه نشان می داده اند

در جواب این سئوال که اگر همجنسگرایی ژنتیکی باشد پس چرا هر دوی این دوقلو که ژن های مـشابهی دارنـد                      
 آنچه که این مسئله عیان می کند        ": همجنسگرا نیستند و تنها یکی از آنها همجنسگر است، آقای بیلی می گوید            

شتیم سر اول قضیه که مادری حاکم و پـدری           پس دوباره برگ   ".این است که ژنها تنها عامل تعیین کننده  نیستند         
 نه، اگر این تئوری صحیح باشد باز هـر          ": آقای استال می گوید   . دور از خانواده باعث همجنسگرایی فرد می شود       

موضوع دیگر اینکه چـرا     .  دوقلو باید همجنسگرا می شدند در حالی که هر دو در یک محیط مشابه رشد کرده اند                
آیا میتوان آن را بـه ایـن هـم          . را مسکوت می گذارد   ) یکی از دوقلوها  ( ا شدن فرد دیگر     این تئوری  دگر جنسگر    

اما این .  با اینهمه نقش خود محیط را نمیتوان نادیده گرفت. تعمیم داد؟ یعنی دگرجنسگرا شدن فرد را تبیین کند   
گه داری جنـین را شـامل       محیط بمعنای محیط خانوادگی یا اجتماعی نیست بلکه محیط درون رحم مادر و محل ن              

  .می شود
 زیست شناسانی که در زمینه چگونگی شکل گیری گرایش جنسی انسانها مطالعه می کنند اغلب  بر این باورنـد                    

اما دیگر محققان  اخیرآ مطالعه      . که هورمونها خیلی بیشتر از ژنها در شکل دهی به گرایش جنسی فرد تĤثیر دارند              
           ) عامـل بـرادر بزرگتـر   / تاثیر (   The older brother effect  اند که آن راحول تئوری جدیدی را شروع کرده

بر اساس این تئوری هر چه فرد تعداد بیشتری  برادر بزرگتر از خود داشته باشد بهمان نـسبت امکـان                     . می نامند 
گر این خبر به تو خواننده      اما ا . آقای بیلی می گوید این تئوری کامآل صحیح است        . همجنسگرا شدن او بیشتر است    

عزیز شوک ناگهانی وارد می کند، معذرت میخواهیم ولی این تئـوری در تعـداد زیـادی از مطالعـات و تحقیقـات                
الزم به ذکر است که داشتن خواهران بزگتر تاثیری ندارد و نقـش داشـتن               . صورت گرفته بشکلی تĤئید شده است     

 دو درصد احتمال دارد     "آقای استال می گوید   .  هم تĤئید نشده است    خواهر یا برادر بزرگتر در لزبین شدن یک زن        
که اولین پسر خانواده همجنسگرا باشد و  هر پسر دیگری که بعد از او  متولد می شود درصد احتمال گی بـودنش                         

ل بعنوان شرایط محیطی مؤثر در شـک      ( این تئوری بر تاثیرات رحمی مادر بر جنین تĤکید می کند          . بیشتر می شود  
، و آن را اینگونه توضیح می دهد که رحم مادر بطور خود بخودی بیاد می آورد که قبآل چند                    )گیری گرایش جنسی  

پسر را در درون خود پرورانده و با تولید آنتی بادی سعی در ایجاد نوعی تعادل در تعداد دختران و پسران می کند              
لذا هر چه   . حم و تولید آنتی بادی هم بیشتر می شود          و هر چه تعداد پسران بیشتر باشد به همان نسبت واکنش ر           

تعداد پسران یک خانواده بیشتر باشد درصد احتمال همجنسگرا شدن هر کدام که دیرتر متولـد مـی شـود هـم                      
امـا کـسانی کـه در حـول آن          . البته  این فقط در حد یک تئوری است  و هنوز ثابت نشده است              . بیشتر می گردد  

 تنها در مورد افرادی صدق می کند کـه دسـت راسـتی              " اثر برادر بزرگتر   "د که تئوری    تحقیق می کنند معتقدن   
و در صد احتمال همجنسگرا شدن افراد چپ دست شبیه احتمال همجنسگرا شدن هر فرد               . هستند نه دست چپی   

  .دیگری است
مورد یک تعداد از افراد     تئوری ها و نظرات در باره علل همجنسگر شدن افراد فراوانند و ممکن است هر تئوری در                  

صدق کند اما قدر مسلم اینکه تا کنون هیچ تئوری ای که علت و دلیل همجنسگرا شدن فرد را بطور کامل توضیح                      
نمونه دوقلوی استیو و کرگ از شهر نیویـورک را          . داده ، طوری در مورد همه گی و لربین ها صدق کند وجود ندارد             

د، و یک برادر بزرگتر دارند، ولی چـرا فقـط یکـی از آنهـا همجنـسگرا                  در نظر بگیرید؛ هر دو راست دست هستن       
پس مسئله ژنتیکی است ولی باز این سئوال بی پاسخ می ماند           . است؟ چند نفر از بستگان آنها همجنسگرا هستند       
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 بر هـر دو  که چرا هردو همجنسگرا نشده اند؟  یا در باره تاثیر برادر بزرگتر، چرا واکنش رحم مادر و آنتی بادی آن     
  تĤثیر نگذاشته است؟

گشت و گذار برای یافتن علل گرایش جنسی همچنان ادامه دارد اما اینطور استباط می شود که نظریـه تـاثیرات                     
  .هورمونی و ژنتیکی  بر دیگر نظریات می چربد

س پسرانه وادار   مادر آدم و جرد می گوید شاید من میتوانستم با فشار و تهدید آدم را به در پیش گرفتن رفتار جن                    
کنم اما مسلمĤ هیچوقت موفق به تغییر ذات و درون او نمی شدم و آنوقت فشارهای من تنهـا او را دچـار تالطـم                         
روحی می کرد و به او ضربه می زد و من فقط سالمتی فرزندانم را می خواهم و اینکه به کدام جنس عشق و عالقه                         

  .دارند برایم هیچ فرقی نمی کند
رها در مجله ماها نوشته ایم معلوم نیست چرا دانشمندان فقط به دنبال یافتن علـل همجنـسگرایی                  همانطور که با  

همجنـسگرایان بجـای    . هستند و هیچ وقتی صرف این کار نمی کنند که علت دگر جنسگرا شدن افراد را بیابنـد                 
کـسب برابـری    تالش برای توضیح خود و علل گرایش جنسی خویش بهتر است وقت خود را صرف تـالش بـرای                    

و دگر جنسگرایانی که وقتی به موضوع همجنسگرایی می رسند فوری در پی علت و دلیل                .حقوق اجتماعی بکنند  
آن می گردند ولی به علت دگرجنسگرا شدن خود نمی پردازند، بهتر است که بر اهمیت احترام به همجنسگرایان                   

  .گرایش جنسی را در سرلوحه کار خود قرار دهندو حمایت از برابری حقوق مدنی اجتماعی همه افراد فارغ از 
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  )قسمت هشتم (  -آذر

  

پشت پنجره ایـستادم و دارم تـوی        , کالس خالیه     , نیم ساعت  زود رسیدم دانشگاه       ,بقه ی سوم دانشگاهم       ط

مثـل دل مـن کـه       . تی هست که قطع شده اما هوا هنوز ابری و گرفتـست             بارون چند ساع  .حیاط رو نگاه می کنم      
  .بدجوری گرفته 

بعـد بـرای   , بعد تصورش مـی کنـی       , اول بهش فکر می کنی      , همیشه وقتی دلت می خواد یه اتفاقی برات بیافته          
 "!  قسمت نبـوده      حتما "با خودت میگی    , رسیدن بهش تالش می کنی و اگر با همه ی این کارا اون اتفاق نیافتاد                

بعد براش غصه میخوری اما یه مدت بعد حس می کنی که اون مسئله هم مثل خیلی اتفاق هـایی کـه دلـت مـی                          
داره کـم کـم   , خواسته از لیست آرزوهات خارج بشه و وارد دنیای واقعی بشه ولی هیچوقت این اتفـاق نیافتـاده         

 " که یاد آرزوی قدیمیت میافتی و با خودت می گـی                 اما حتما در آینده روزهایی هست     . شامل مرور زمان میشه     
   ."! چقدر خوب میشد اگر به حقیقت می پیوست 
 نتونستم خـودم    هیچوقت واقعاً , دختر و پسر    . پر از دختر و پسره      , حیاط دانشگاه مثل همه ی ظهر ها پر از آدمه           

آذر عاقل میگه   . ره من شامل کدوم گروه میشم       به خودم بفهمونم که باال خ     . رو توی یکی از این دو تا گروه جا بدم           
چون نمی تونه جواب تمام سوال های       , اما این جواب من رو راضی نمی کنه          . "یه دختر همجنسگرا    ,  تو دختری    "

, فیزیک بدنم این رو به من میگـه و دختـر هـم نیـستم     , من پسر نیستم . من رو در مورد وجود خودم پاسخ بده  
  !پس همجنسگرا هستم . چن رفتارم مثل اونا نیست , ترها نیست چون افکارم مثل دخ

  پس چرا وقتی یه جا پر از آدمه هیچکس نمی گه اینجا پر از دختر و پسر و همجنسگراست ؟
تـازه  , اون رو اشرف مخلوقاتشم کـرده     . انسان رو هم خیلی دوست داره       , به فکر بنده هاشه     , خدا خیلی مهربونه    

گفتـه  , اما یه موقعی احتماال خیلی احساس باحالی کرده         . مجبور کرده جلومون سجده کنند      همه ی فرشته ها رو      
بعد براش  , بعد سعی کنن پیداش کنن      , یه سوژه بدم دستشون که اول مخفیش کنن         , بیا یه حالی به این بشر بدم        

 که همه قبـولش داشـته       بعد اگه دلم خواست یه کاری می کنم       ,بعد براش کنفرانس بگذارن     , بجنگن و کشته بشن   
اینطوری شد که خدا دنبال سوژه گشت و تصمیم گرفت یه سری از همین اشـرف هـا رو یـه مـدل دیگـه                      . باشن  

من نمی دونم آخه چش میشد ما رو هم مثل بقیـه درسـتمون مـی              ! بیافرینه و اسمش رو هم گذاشت همجنسگرا        
  ."تو فعال بسوز و بساز ,  حکمتی داشته حتما این کارش یه,  بس کن "کرد ؟  آذر محافظه کار میگه 

 زندگیاز فلش هایی
 

 لزبینیک     
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اما . توی جمع پسر ها هم همینطور       ,  من هیچوقت توی جمع دخترها احساس راحتی نمی کنم           "آوا همیشه میگه    
   "اگه هزار سال توی یه جمع پر گی و لزبین باشم همیشه شاد هستم و احساس می کنم که توی بهشتم 

پسر خالـه هـا   , توی جمع های خانواده وقتی همه ی دختر خاله         , تعلق داریم   انگار ما هیچوقت نمی دونیم به کجا        
هیچ کس نیست که با تو حرفـی        , یا مجبوری وانمود کنی که مجردی       , ازدواج کردند و فقط تو موندی که مجردی         

  " ایشاال تو هم به یه نون و نوایی برسی "نهایتش اینه که بهت میگن , برای گفتن داشته باشه 
همشون دارن از دوسـت پـسر هاشـون         , جمع دختر ها که همیشه بد ترین اتفاق های زندگیت اونجا میافته             توی  

تو اونجا عمال یه عنصر به درد نخور اضافه ای که انقدر عقب افتادست که حاضر نیـست بـا هـیچ پـسری                        , میگن  
  .پس هیچی حالیش نمیشه , دوست بشه 

 یا باهات رو در وایسی دارن که در این صورت همشون سعی می کـنن                ,توی جمع پسر ها هم دو حالت وجود داره          
و اگه باهات راحت باشـن هـم همـش          . خیلی مودب باشن و یه وقت جلوی تو از افتخارات و دختر بازیاشون نگن               

اگه این کارهای سخت رو هم نخوان مـدام         ,  آمار دختر رو براشون در بیاری       , میخوان تو براشون از دختر ها بگی        
اصال دختر ها , کدوم ماتیک بیشتر بهش میاد ؟,  به نظر دوست دخترم این عطر رو دوست داره ؟           "ازت می پرسن    

خودت به یکی احتیاج داری که همه ی این سوال ها رو ازش           ,  و تو حس می کنی       "چه جور پسری رو می پسندند       
  !بپرسی 

نازنین , دختر توی ماشین بغلی داره بهش لبخند میزنه         نازنین یه بار که پشت چراغ قرمز بوده متوجه میشه که یه             
باالخره از دختره دلیل لبخندشو مـی پرسـه و   . اولش کمی خجالت می کشه ولی اون لبخند همچنان ادامه داشته        

حتی سـاعتت هـم   , رنگ پوستت , مدل موهات , ماشینت ,  آخه تو خیلی شبیه دوست پسرمی "دختر هم میگه   
 و " فقط فرقتون اینه که تو دختـری  "د یه خورده به غلطت لبخندش اضافه می کنه و میگه     بع "عین ساعت اونه    

  !با تمام وجود می خنده 
ای کاش یاد می گرفتند که ما دلمون نمی خـواد           . ای کاش مردم یاد می گرفتند که ما رو با پسر ها مقایسه نکنند               

ذهن تمام آدمهایی که از کنار ما می گذرند انجام میشه           مقایسه ای که هر لحظه داره توی        , با کسی مقایسه بشیم     
 برای همین هم    "بچتون دختره یا پسره؟     ,  ببخشید   "همیشه همه از مامان و بابای بچه های کوچیک می پرسند            . 

بـه موهاشـون   , گوششون رو سـوراخ کننـد   , مامان و باباها سعی می کنند تن دختر هاشون لباس صورتی بکنند     
  .و با این کار ها دیگه این مشکل حل میشه سنجاق بزنند 

وقتی روسری نمی پوشیدم دیگه بـه ایـن         , بچه تر که بودم     . ولی این سوال همچنان گریبانگیر اطرافیان ما هست         
اول فکر می کردم چـون      . اما وقتی مانتو و روسری پوش هم شدم این سوال ادامه داشت             , سوال عادت کرده بودم     

اما وقتی ابرو رو هـم برداشـتم بـازم ایـن          . ی مانتو و روسری رو نبینه فکر می کنه من پسرم            هنوز ابرو دارم هر ک    
موقع برف بازی منم مثل همه ی دختر ها و پسر ها با کاپشن و شلوار و کاله بودم امـا همـه                       . مشکل وجود داشت    

همشون بـه  , به آشغالی می دم وقتی منم مثل دختر همسایه با شلوار کوتاه و کاله پول            . فکر می کردند من پسرم      
  "!  آقا مرسی "من میگم 

, روی خاک کجای دنیا نوشته که موهـای کوتـاه مـال پـسر هاسـت                 , توی قانون کدوم مملکت     , اصال نمی فهمم    
  .دامن لباس زنونست , کت لباس مردونست , گوشواره مال دخترهاست 

  .....زنونه , مردونه , زنونه , مردونه 
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تـوی  . من که نمی دونم باید دقیقا ویترین کدوم مغازه رو دنبال لباس مـورد عالقـم بگـردم                   .........پس من چی ؟     
پاساژها توی طبقه ی زنونه از این همه رنگ ها و مدل های عجیب و غریب سرگیجه بگیرم یا توی طبقه ی مردونه                       

  .معنی اون باشمشاهد نگاه های پر , وقتی که فروشنده می فهمه لباس رو برای خودم می خوام , 
من باهات دوست   ,  اگه تو پسر بودی    "تاحاال بیشتر از پنجاه  بار شده که از آدم های اطرافم شنیدم که بهم گفتند                 

ولـی خـوش   , می دونی ازت خوشم میـاد   ,  من یه حس عجیب و غریبی نسبت به تو دارم            " یا اینکه    "! می شدم   
   . "! میاد اومدنم عین موقع هایی هست که از یه پسر خوشم 

دفعه ی آخر که رفتم آرایشگاه که موهامو کوتاه کنم مثل همیشه همه داشتند به من نگاه می کردند و با هـم پـچ                
 االن که رفتـی تـو خیـابون         "یکیشون که انگار دیگه نمی تونست جلوی خودشو بگیره بهم گفت            , پچ می کردند    

   "! زیاد به این و اون شماره ندی ها 
اما شاید هیچکس ندونه که من هـیچ     , " تو آخرش با این موهای کوتاهت خودت رو تابلو می کنی             "تهمینه میگه   

  . وقت برای جلب توجه موهام رو کوتاه نمی کنم 
  آخه جلب توجه کی ؟ دخترا ؟ 

و بـه   . مطمئنا فقط به خاطر فقدان پسر به سمت من جذب شـده             , دختری که با موهای کوتاه من دل به من ببنده           
  .ض اینکه سر و کله ی یه پسر توی زندگیش پیدا بشه من باز هم تبدیل به یه عنصر اضافه میشم مح

, یکی از هزاران آدمی که همیشه با کنجکاوی نگـاه مـن مـی کنـه                 , در کالس باز میشه و یکی از بچه ها میاد تو            
 نمی خواد کسی بدونه که یـه        سعی می کنه زیاد دور من نگرده چون دلش        , همیشه با خجالت به من سالم می کنه         

مثل خیلی از دختـرا   , مثل اونا موهاش رو های الیت نمی کنه         , دوست داره که مثل بقیه ی دخترا آرایش نمی کنه           
  .وقتی یه دختر رو می بینه و حس می کنه از خودش خوشگل رو پسر پسند تره ترش نمی کنه 

 ببین دیروز دیدم منتظر تاکسی      "کمی من من ادامه میده      به من سالم می کنه و بدون اینکه منتظر جواب بشه با             
   "! اگه دلت می خواد بیا عصر ها با هم برگردیم , بودی 

چرا من حتی یک بار هم نتونستم تصور کنم که این جور پیشنهاد ها می تونه فقـط در حـد یـک                 , وای خدای من    
حتما الزم نیست که اون با این کارش بخواد بـه           , دلسوزی یا یه لطف ساده باشه که یه نفر می خواد در حقت بکنه               

  .تو پیشنهاد بده یا به تو نظری داشته باشه 
بدون اینکه روی حرفم فکر کنم و فقط به خاطر اینکه به خودم ثابت کنم که این حرفش رو به خودم نگـرفتم یـه                         

   ." میشم خیلی ممنون,  اگه این لطف رو در حق من بکنی "لبخند احمقانه میزنم و می گم 
  

در . کالس تا ده دقیقه ی دیگه تموم میشه و من حتی یک لحظه هم سعی نکردم به حرف های استاد گوش کـنم                        
شاید اون دختر فقط به من تعارف . یه دلشوره ی عجیب و غریب توی دلمه   . واقع اگر می خواستم هم نمی تونستم        

           دلیـل دلـشوره هـاتو        واقعـاً  " آذر خونسرد میگـه      .شاید من نمی بایست بهش جواب مثبت می دادم          , کرده بود   
  "! همین , سه ساله میشناسیش بشینی , تو فقط قراره نیم ساعت توی ماشین یه آدم که االن دو , نمی فهمم 

بعـد از کـالس همیـشه اون بـا          , یادم میاد چند سال پیش توی یکی از کالس ها از یه دختری خوشم اومده بـود                  
خیلی دلم می خواست توی یکـی       . نار من که کنار خیابون توی سرما منتظر تاکسی بودم رد می شد              ماشینش از ک  

و این آرزو هم جـزو      , این اتفاق برام تبدیل به آرزو شده بود         . از این روزها جلوی پام ترمز بزنه و من رو سوار کنه             
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قی که مـن رو یـاد اون روزهـا بنـدازه            حسرتی که با هر اتفا    , همون آرزو های دست نیافته تبدیل به حسرت شد          
  . دوباره خودش رو به من نشون میده 

حقیقت اینه که تو هیچوقت حتی سعی نکردی که با اون آدم            ,  تو حق نداری حسرت بخوری       "آذر واقع بین میگه     
ه موش این گناه آدم ها نیست که دلشون نمی خواد به یه آدم که گوشه ی خیابون خودشو ب                 , یک کلمه حرف بزنی     

   ."مردگی زده ترحم کنند 
گویا فهمیده که من خجالت کشیدم چون همش سـعی مـی   , دارم دنبال اون دختر تا به ماشینش برسیم راه میرم        

  .داره از درس امروز میگه و من هیچی ندارم که بهش بگم , کنه با من حرف بزنه 
جلوی ماشـین   . نگاه دو رو برم می کنم       .  کنه   هنوز توی ماشین ننشستم که بوی عطر زنونه تمام مشامم رو پر می            

  . جا دستمالی یه عروسک سگه که به شکم خوابیده و از پشتش دستمال زده بیرون , داره از تمیزی برق میزنه 
جـون منـی عزیـز      ,  تو لبات غنچـه ی خندونـه         "ماشین رو که روشن می کنه موزیک هم باهاش روشن می شه             

   "...., دردونه 
انگار . چشماشو بسته و دست راستشو توی هوا تکون میده          , می کنه با تمام وجود با آهنگه خوندن         دوستم شروع   

از کجـا   ,  خـب    "بدون اینکه نگاه من بکنه به خودش میاد و میگه           . در یک لحظه یادش رفت که من توی ماشینم          
صدای نوار زیاده و من از ایـن  , نم برای همین سکوت می ک   ,  نمی دونم از چی حرف بزنم        توی راه من واقعاً    "برم ؟   

  .معنی صدای زیاد اینه که فعال الزم نیست نگران شروع مکالمه ای باشم , بابت خوشحالم 
 میـشه  "صدای ضبط برای پشت چراغ خیلی زیاده بـرای همـین مـیگم       , توی ترافیک پشت چراغ قرمز هستیم       

 و  "اذیتت می کنـه ؟      ,  آره حتما    "بیرون اومده میگه     اون که انگار از یک دنیای دیگه         "صدای ضبط رو کم کنم ؟       
به حدی که نا    , انگار با کم شدن صدا جو هم به همون نسبت سنگین میشه             , خودش صدای نوار رو کم کم می کنه         

  . خود آگاه خودم رو جمع می کنم و به در نزدیک تر میشم 
  .ون تکون نخوردیم  شش دقیقه از جام–ترافیک خیلی زیاده و ما هنوز بعد از پنج 

 چه خبره ؟ فکر کنم تو اگه مثل همیشه این یه تیکه رو پیاده می رفتی از "دوستم که انگار ذهن منو خونده میگه      
 همیـشه   " هنوز جملشو تموم نکرده که جمله ی بعدیشو میگه           "سر چراغ تاکسی می گرفتی زود تر می رسیدی          

 که باالخره یه حرفی برای شروع پیدا کرده بود نهایـت اسـتفاده    انگار می خواست از این فرصت     "انقدر ساکتی ؟    
 "ولی اصوال زیاد حرف نمـی زنـم         ,  نه همیشه    "من که باالخره مجبور شده بودم یه حرفی بزنم می گم            . رو بکنه   

ـ           "آذر رو راست داره  وول می خوره و جملم رو توی ذهنم کامل می کنه                  ه  در واقع اون اصال حرفی با تو نـدارم ک
از همون روز اول که توی دانشگاه       .  می دونی چیه ؟ به نظر من تو آدم جالبی هستی             "دوستم ادامه میده     . "بزنه  

اما تـو انگـار دلـت نمـی         , همیشه دلم می خواست که بیام نزدیک و باهات دوست بشم            , دیدمت اینطوری بودی    
یعنی خودت وارد یـه     , ا استقبال هم می کنی      حتی می دیدم که از حرف زدن با بچه ه         , خواست دوستی پیدا کنی     

انگار داشتی برام یه    , نمی دونم   , اما بازم جرات نکردم بیام جلو       , صحبت نمی شدی اما کسی رو هم پس نمی زدی           
   "نیروی دافعه می فرستادی 

. دیگه بـشنوه    جالبه که آدم احساساتشو که هیچوقت به زبون نیاورده و براش جزو بدیهیات بوده رو از زبون یکی                   
انگار واقعـا از مـن خوشـت        ,  االنم که اینجایی اصال حرف نمی زنی         "یه مکس چند ثانیه ای می کنه و ادامه میده           

......"  
   ."!  اصال اینطوری نیست "به سرعت وسط حرفش می پرم و میگم 
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  .انگار تحمل شنیدن اینکه یه نفر به من بگه که من ازش خوشم نمی یاد رو ندارم 
به روبرو نگاه می کنم و سعی می کنم آب دهـنم رو قـورت               , نگاهم رو می دزدم     , هم می کنه و من هول میشم        نگا

یعنی اینطوری نیست که من     ,  اصال اینطوری نیست     "باالخره ادامه می دم     . بدم و کلمه ها رو تبدیل به جمله کنم          
ت اینه که من زیاد با آدم های اطرافم توجه نمی کنم            فقط واقعی , تا حاال نشده از کسی بدم بیاد        , از کسی بدم بیاد     

 آذر رو راست بازم حرفم رو توی ذهـنم ادامـه            "یا فقط به اونایی که خیلی به من نزدیک هستند توجه می کنم              , 
دلش نمی خواد یکی مثـل تـو تـوی    , واقعیت اینه که دلش نمی خواد سوژه ی آدم های دورش باشه ,  آره   "میده  

, تاحاال دامـن پوشـیدی ؟   , ندازه و احتماال سوال بعدیش هم این باشه که چرا تو آرایش نمی کنی      ماشین گیرش ب  
   "اصال تاحاال احساسی به پسرا داشتی ؟ , نمی خوای هیچوقت موهاتو بلند کنی ؟ 

اینکه بـه   انگار قراره اتفاق مهمی بیافته و بدون        , دوستم کمی جا بجا میشه و سعی می کنه صاف تر از قبل بشینه               
یا اینکه دلم می خواد سر از کار کـسی          ,  ببین من نمی خوام فکر کنی که آدم فضولی هستم            "من نگاه کنه میگه     

  ".........اصال به من ربطی نداره , در بیارم 
می دیدم همیشه توی حیاط نگـاه دختـرا         , االن میگه من تورو می پاییدم       ,  وای گاومون زایید     "آذر بد بین میگه     

آخه می دونی توی یه کتاب روانشناسی خوندم که نوشته دختر هایی که مثل پسر ها می گردن مشکل                   , کنی  می  
من فقط می خوام تـو یـه   , نه , نه اینکه بگم تو به دخترا نظری داری ها, بهشون میگن همجنس باز  , جنسی دارن   

   "جوری نگردی که پشت سرت این حرفها رو بزنن 
ازت ,  آخ جـون     "آذر شیطون میگـه                . "! بذار ببینیم چی می خواد بگه       , یقه صبر کن   یه دق  "آذر صبور میگه    
باز یه مامان ,  وای نه "آذر کوچولو ناله می کنه و می گه       . "ببین بهش نگی دوست دختر داری ها        ! خوشش اومده   

  "! دیگه 
 میشه برای یـک     "د بزنم و بگم                 آذر های ذهنم همشون با هم شروع به حرف زدن می کنند و مجبور میشم دا               

   "بار در زندگیتون سعی کنید که چند دقیقه همتون با هم خفه شید ؟ 
دوستم صحبتشو قطع می کنـه و بـا نگرانـی    . انعکاس داد توی ذهنم رو با یه بازدم شدید از دماغم می دم بیرون        

  ".... ..فقط می خواستم بگم که ,  عصبانی شدی ؟ من فقط "نگاهم می کنه 
,  نه عزیزم من اصال عصبانی نـشدم         "سعی می کنم لحن صحبتم رو دوستانه کنم و میگم           , حرفشو قطع می کنم     

   "! گوشم کامال با توئه 
  " این چراغ لعنتی کی می خواد سبز بشه ؟ "با خودم فکر می کنم  

امـا دوسـتم    , غ دوباره قرمز شـد      ده متر بیشتر جلو نرفتیم و چرا      . باور نمی کنم ولی چراغ همون موقع سبز شد          
دیگـه  . شایدم داره حرفش رو بیشتر مزه مـزه مـی کنـه             , انگار از حرف زدن منصرف شده       , دیگه حرفی نمی زنه   

اونم همین کـارو مـی کنـه و بـاز هـر دو              , تحمل این جو سنگین رو ندارم و تا می خوام شروع به حرف زدن کنم                
 می دونی ؟ همیشه حالم از مقدمه       " بدون تعارف دوباره شروع می کنه         و اون  " بگو   "من میگم   . سکوت می کنیم    
هر وقت سعی می کنم یه مقدمه ای برای حرف هام پیدا کنم بد تر گیج میشم و اصل مطلـب رو                      , به هم می خوره     

, انگار این دفعه بغض به جای خجالت جلوی حرف زدنش رو گرفتـه              , صحبتش رو قطع می کنه      . فراموش می کنم    
من نمی دونم تو چی هستی ولی همیـشه خـودم رو بـه تـو     ,  ببین من "عد از چند لحظه ی مرگ بار ادامه میده      ب

برای اینکه من مثل اون هـا       , برای اینکه من با همه ی دخترا فرق می کنم           , برای اینکه   , نزدیک احساس می کنم     
 خارج میـشه داره بیـشتر بـه مـرز شکـستن              حس می کنم با هر کلمه ای که از دهنش          ".......دنبال پسرا نیستم    
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,  آره بـرای اینکـه مـن    "بغضش نزدیک میشه و من تنها کاری که می کنم اینه که بگذارم این اتفاق براش بیافته            
  .  و باالخره اشک از چشمامش سرازیر میشه"..........برای اینکه من 

 تـو لزبینـی ؟   "ذی رو جلوش می گیرم و مـیگم   جعبه ی دستمال کاغ   , بدون اینکه به حرف ها و اعمالم فکر کنم          
آره , اسمش هر کوفتی که هـست       " یا حالت عصبی یه دستمال کاغذی بر می داره و میگه               "اینو میخوای بگی ؟     

  . و با شدت شروع به گریه می کنه "من حتی اسمشم نمی تونم به زبون بیارم 
فکر می کردم اون هم مثـل خیلـی از          . آدم می کردم    خدای من چقدر شرمنده شدم از فکر هایی که در مورد اون             

اونم منو  , فکر می کردم اونم می خواد به من ترحم کنه           , دور و بری هام فقط می خواد در مورد من کنجکاوی کنه             
  ......فکر می کردم , آدم فاسدی می دونه 

حتی خواهر  , یم هم همینطور بوده     از اول زندگ  ,  ببین من خیلی آدم تنهایی بودم        "دوباره شروع به حرف می کنه       
اونم شهرستان قبول شد و االن      , فقط تو دبیرستان یه دوست صمیمی داشتم که عاشقش بودم           , و برادرم نداشتم    

خیلـی سـعی   , من از همون اولشم      می دونستم که یه مدل دیگـه ای هـستم              , فقط چند ماه یه بار می بینمش        
می فهمی چه حسی    , هرزم  , چون فکر می کردم آدم کثیفی هستم        , یدادکردم عوض بشم چون این حس عذابم م       

داره که آدم همه ی زندگیش رو فکر کنه که آدم هرزه ایه ؟ بدون اینکه خودش بخواد ؟  اما از موقعی کـه اومـدم                           
ی کردی می دونم حتما در مورد منم فکر م       , حس کردم تو دنیا یکی هم مثل من وجود داره           , دانشگاه و تورو دیدم     

              مـنم مثـل اونـا لبـاس       , به خاطر اینکه منم آرایـش مـی کـردم         , که مثل بقیه ی دوستات هیچی از تو نمی دونم           
ولی دوست دارم همه ی این کارا رو برای همجنس خودم بکنم            , من همه ی این کارا رو دوست دارم         , می پوشیدم   

  "نه ؟ , این مدلیش رو ندیده بودی , 
  "! ندیده بودم ,  نه "یی که انقدر خفست که حتی لبم رو هم به زور باز می کنه میگم من با صدا

نا . دوستم با حالت عصبی پاش رو روی گاز می ذاره و ماشین به سمت جلو پرتاب میشه                  , چراغ دوباره سبز میشه     
م ؟ وقتی اونم داشت می رفـت   آروم باش" و اون با صدای بلند و عصبی میگه              "!  آروم باش    "خود آگاه میگم    

, آروم باشـم    ,همه چیز درست میشه     , تحمل کن   , صبر کن   , طاقت بیار   , گفت آروم باش    . شهرستان همینو گفت    
  "مگه کار دیگه ای هم می تونم بکنم ؟ , آره 

!  اه   "نـه   دوستم محکم روی فرمون می کوبه و داد میز        . چراغ درست قبل از اینکه ما از چراغ رد شیم قرمز میشه             
             سـرش رو میگـذاره روی فرمـون و زار زار شـروع بـه              .  انگار باقیمونده ی انرژیش با داد آخری خـالی میـشه             "

  .گریه می کنه 
. باور نمی کنم که یه لزبین به این نزدیکی به من وجود داشته و من هیچوقت نفهمیـدم  . من نمی دونم چیکار کنم     

همه ی آدمهایی که همیشه ازشون انتقاد می کنم فکر می کردم که لزبین هـا همـشون                باور نمی کنم که منم مثل       
نمی دونـم بایـد     . اخمو و گوشه گیر باشن      , مانتوی تیره بپوشن    , آرایش نداشته باشن    , باید موهاشون کوتاه باشه     

                     شـاهد   فقـط مـی دونـم اصـال دلـم نمـی خـواد             , نمی دونم باید برای دلـداری چـی بهـش بگـم             , چیکار کنم   
  .گریه ی یه دختر باشم 

بدون اینکه حرفی بینمون رد و بدل بـشه سـرش رو روی             , دستش رو می گیرم و اون رو به طرف خودم می کشم             
فقـط حـس    , نمی دونم چقدر اون لحظه طـول میکـشه          . شونه ام میگذاره و با شدت بیشتر به گریش ادامه میده            

نور چراغ سبز توی شیشه ی ماشین میافتـه و اون هـم کـه           .  ی من کامال خیس شده       میکنم که سمت چپ مقنعه    
  .انگار همین نور توجهش رو جلب کرده سرش رو بلند می کنه و از چهار راه رد میشه 
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 لحـنش   "میشه بهم یه دستمال بدی ؟       . ببخشید  ,  از اینکه جلوی کسی گریه کنم متنفرم         "چند لحظه بعد میگه     
انگار حاال دیگه به مقصودش برای . انگار با این گریه همه ی احساسات چند سالش رو بیرون داده , ده  کامال آروم ش  

  .عاشق یه همجنس , حاال دیگه یکی تو دنیا هست که بدونه که اون عاشقه , سوار کردن من رسیده 
یـاد  .ه سیاه شـده     صورتش از ریمل هایی که روی گونه هاش ریخت        , جعبه ی دستمال کاغذی رو جلوش می گیرم         

 " ریمل هام ریخته ؟      "خواهرم افتادم که همیشه بعد از گریه های گاه و بی گاهش با حالت خیلی جدی می پرسه                   
  .از این فکر خندم می گیرم و پوز خند میزنم .

  "!  ریملت ریخته "لبخند میزنم و میگم    " چیه ؟ "دوست لزبینم نگاهم می کنه و میگه 

   : ایرانهمجنسگرایانوسایل ارتباط جمعی 
 مجله دلکده
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   سیاسی برای همجنسگرایان-نشریه خبری 
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:نشریه چراغ  

 ارگان سازمان همجنسگرایان ایران
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:رادیو رها  
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 مجله ماها

  مجله الکترونیکی همجنسگرایان ایران

com.yahoo@maha_Majaleh 
  

  :و برای اگاهی عمومی در باره مسائل جنسی
 مجله ی سکاف

helia.parand@gmail.com  
  

  . آنها تماس بگیریدایمیلبرای دریافت هر کدام کافی است با 
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 ایران در مسیر دست یابی به حقوق اجتماعی و مدنی خود با چهار گره  اصلی و تعدادی مـشکالت    مجنسگرایانه

  . و موانع فرعی ناشی از آنها مواجه هستند
  : بزرگ پیش روی همجنسگرایان عبارتند از"گاف " این چهار  

  مشکل قانونی، :  یک
  مذهب، : دو
  خانواده و فرهنگ اجتماعی : سه

   ی خود همجنسگرایان ایران مانع ذهن:و چهارم
در مورد اهمیت و اولویت هر کدام از اینها، میتوان از دو زاویه حرکت کرد؛ یکی اینکه کدام مسئله عمده تر اسـت         

  .و راه را برای حل بقیه موانه هموار می کند وزاویه دیگر اینکه حل کدام یکی راحت تر به نظر می رسد
 را بر این گذاشـت کـه        شاید برای جواب منطقی تر بتوان فرض      

مثآل جمهوری اسالمی همین فردا قانون مجازات همجنسگرایی        
ــورت      ــا در آن ص ــد آی ــالم کن ــی اع ــواط را ملغ ــانون ل و ق
همجنسگرایانی در کشور یافته می شوند که خود و گرایش خود           
را کامآل پذیرفته و حاظر باشند برای سازماندهی همجنسگرایان         

 او مخـصوص همجنـسگرایان    و تشکیل یک سازمان یا ان جـی       
شروع به فعالیت کنند؟ موضوع دیگر اینکه  به محـض قـانونی             
اعالم کردن همجنسگرایی توسط حکومت آیا فرهنگ اجتماعی        

  .و خانواده ها با همجنسگرایان آشتی خواهند کرد
هر دو این سئواالت معتبر هـستند و مـا سـعی مـی کنـیم بـا                  

زدن به اینگونه مباحـث     پرداختن به آنها به سهم خود در دامن         
  .کمک کنیم

به اعتقاد ما، علیرغم همه فشارهایی که از جانب قانون، جامعه و   
خانواده ها متوجه همجنسگرایان می شود اما با اینهمه امـروزه            

در کشور بخصوص در چند شهر بزرگ یافته می شوند کـه در صـورت رفـع مـشکالت                   ) هر چند معدود  ( افرادی  
  . گروهی یا تشکیالتی برای کمک به همجنسگرایان در کشور درست کنندقانونی، قادر باشند

موضوع دیگر اینکه هیچ جامعه ای در جهان وجود ندارد که همه مردم آن بطور تمام و کمال با همجنسگرایی کنار                     
 و در   حتی در پیشرفته ترین جوامع که سابقه نسبتĤ طوالنی در رعایت حقوق همجنسگرایان را دارند              . آمده باشند 

آنها همجنسگرایان از حق قانونی ثبت رسمی رابطه خود برخوردارند، باز همچنان کسانی یافتـه مـی شـوند کـه                     
  .همجنسگرایی را گناه می دانند یا آن را غیر طبیعی بحساب می آورند

 گرایان ایرانجنسبزرگ هم چهــــارافـگ

به اعتقاد ما، علیرغم همه فشارهایی
ب قانون، جامعه و خـانواده      که از جان  

ها متوجه همجنسگرایان می شود اما      
هـر چنـد    ( با اینهمه امروزه  افرادی      

در کشور بخصوص در چنـد      ) معدود
شهر بزرگ یافته مـی شـوند کـه در          
صورت رفع مشکالت قـانونی، قـادر       
باشند گروهی یـا تـشکیالتی بـرای        
کمک به همجنـسگرایان در کـشور       

  .درست کنند
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و دیـد و  بنابراین، نفس این مسئله که در جوامعی همچون جامعه ما، همجنسگرایان ابتدا باید فرهنگ سازی کنند   
چرا که فعاالن . نگاه مردم را عوض کنند و بعد برای اصالح قوانین حرکت کنند فقط تا حدودی صحت و اعتبار دارد               

حقوق همجنسگرایان باید یک حد و مرزی برای کار فرهنگی قائل شوند نه اینکه این مسئله را دست آویزی برای                    
 و یا فکر کنند که همه افراد جامعه باید با همجنـسگرایی             .درگیر نشدن با سیاسیون جهت تغییر قانون قرار دهند        

  .آشتی کنند تا آنوقت همجنسگرایان به آفتابی شدن روی آورند
ــرای   در نظــر گــرفتن مجــازات ســنگین شــالق و اعــدام ب
همجنسگرایی در قانون کشور بنوبه خـود سـه مـانع عمـده             
ایجاد کرده است؛ یکی اینکه همجنسگرایان به آگاهی رسیده          
نتوانند متشکل شده و در اصالح فرهنگ خانواده ها و جامعه           

در باره پدیده همجنسگرایی اطالع رسانی کنند، دوم اینکـه           
وسایل ارتباط جمعی بدلیل غیر قانونی بودن همجنسگرایی با         
سد  سانسور مواجه شده، از انجام وظیفه خود مبنی بر خبـر             

از مانده اند و    رسانی و پخش اطالعات در باره همجنسگرایی، ب       
دو مـشکل ایجـاد     . . سانسور اینترنت هم مزید بر علت است      

شده توسط قانون به مشکل سوم ختم میـشوند و آن اینکـه             
بسیاری از همجنسگرایان بخـصوص در شـهرهای کوچـک و           
روســتاها از دریافــت اطالعــات محــروم مانــده و نتواننــد از 

  .احساس و گرایش خود شناخت صحیحی بدست آورند
طور به نظر می رسد که بهترین روش این باشد که ضمن فرهنگ سازی و کمک به شکل گرفتن یک قشر آگاه و                       این

بـه ایـن دلیـل کـه امـروز          . حرکت کرد ) لغو قانون لواط  ( آموزش دیده از همجنسگرایان، باید برای تغییر قوانین         
 از ایـن موقعیـت و شـناخت و اراده           همانطور که در باال گفته شد اگر قانون عوض شود، تعدادی هر چند محـدود              

برخوردارند که بتوانند تشکلی برای همجنسگرایان درست کنند، میتوان بطـور علنـی در روزنامـه هـا در مـورد                     
همجنسگرایی مطلب نوشت و افکار عمومی را با این مسئله آشنا کرد، در پنـاه قـانون همجنـسگرایان خواهنـد                     

میتوان یک کنفرانس یا نشـستی ترتیـب        . قی در کشور بچاپ رسانند    توانست نشریات خود را علنی و بصورت ور       
داد، برای شرکت در کنفرانسهای چهانی همجنسگرایان بدون ترس از قانون اقدام کرد و به خارج مسافرت کـرد،                   
اگر کسی به فردی همجنسگرا توهین و تعدی کند، میتوان با استناد به قانون طرف را به محاکمه کشید، وبالگها و                     

باید یـک   . بیاد داشته باشیم که فرهنگ سازی در هوا پیش نمی رود          . سایتهای همجنسگرایان فیلتر نخواهند شد      
پایگاهی، جای پایی در قانون کشور ایجاد شود تا به کمک آن بتوان کار فرهنگی انجام داد، تا کسی از داشتن یک                      

و در آن صـورت اسـت کـه         . اشـته باشـد   روزنامه مربوط به همجنسگرایان یـا فـروش و معرفـی آن  ترسـی ند               
همجنسگرایان خواهند توانست در پناه قانون در باره خود و گرایش و احساس خود راحتر با جامعه تماس برقـرار                    
کرده و روشنگری کنند، گروههای حقوق بشری و فعاالن اجتماعی اقشار مختلف که عمومĤ زودتر از بقیه بـه درک            

همـه  . طرح مسائل همجنسگرایان حداقل از طرف قانون واهمه نخواهنـد داشـت           مسائل می رسند، از همکاری یا       
اینها در آشنایی افکار عمومی با پدیده همجنسگرایی تاثیر خواهد گذاشت و بمـرور وزنـه افکـار عمـومی را بـه                       
حمایت از همجنسگرایان سنگین خواهد کرد، آنوقت مسلمĤ کم کـم یکـسری خـانواده هـا شـروع بـه پـذیرش                     

ــال ــرکت فع ــسگرایان در ش  همجن
تالشها و مبارزات عمومی و روزمـره       
اقشار مختلف در جهت حقوق بـشر،       
مقابله با سانسور و حق تشکل یابی و        
ایجاد سازمانهای مدنی، در شکستن     
جو سکوت و ساکن فعلی بسیار مهم       

چرا که این کار به باز      . و حیاتی است    
شدن فـضا و در نتیجـه بـه مـسیر           
ــسگرایان ــت همجنــــ   حرکــــ

 .کمک می کند
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ایی فرزند خود خواهند کرد و تعداد هر چه بیشتری از افراد خواهند توانست ترس خـود را کنـار زده،                     همجنسگر
. همه اینها بصورت زنجیره ای در اصالح فرهنگ اجتماعی مـؤثر خواهنـد بـود              . همجنسگرایی خود را علنی کنند    

عمومی خواهد گذاشت و آنهـا      موضوع دیگر تاثیر روانی قانونی کردن همجنسگرایی است که خود بخود بر اذهان              
  .را به  تعمق حول بینش خود وامی دارد

با توجه به همه اینها، اینطور به نظر می رسد کـه امـروز و در                
شرایط فعلی عمده ترین مسئله پـیش روی همجنـسگرایان          

  .همانا  حل مسئله قانون است
اشتباه نشود ما ایـن را مـی دانـیم کـه هنـوز اکثـر مطلـق                  

ور شناختی از گرایش خود ندارند، و تعداد        همجنسگرایان کش 
زیادی از آنها که احـساس خـود را مـی شناسـند، شـناخت             
محدودی از همجنسگرایی خود دارند و به سـطحی نرسـیده           
اند که بخواهند فعاالنه وارد تـالش و فعالیـت بـرای احقـاق              

علیرغم همه اینها، اما همانطور کـه       . حقوق مدنی خود بشوند   
ازکی از همجنسگرایان هم در کـشور حـضور     گفته شد، الیه ن   

دارند که اگر قانون اصالح شود، خواهنـد توانـست بـصورت            
  . موتوری کوچک، بقیه را به حرکت وادارند

  
امروزه ساختن فیلم و نوشتن کتاب، چاپ نشریات و مجـالت           

خیلی مهم و ضروری است اما به همـان نـسبت           ... اینترنتی و 
و حتی علنی بسیار مهـم و       ایجاد تشکالت  تحت هر پوششی       

قانون خود بخود عوض نمی شود،  باید با استفاده از اهرمهای مناسب قانون گـذاران را متوجـه بـی                     . حیاتی است 
حقوقی همجنسگرایان کرد، باید آنها را متقاعد کرد که قانونی شدن همجنسگرایی به دیـن و مـذهب و خـانواده                     

یان باید با علنی کردن حضور خود در جامعه و وارد کردن فـشار از               از طرف دیگر همجنسگرا   . خللی وارد نمی کند   
  راههای موجود به دولتمردان،

  .انها را به تغییر رویه خود وادار کنند
ایجاد تشکیالتی منسجم و در اوائل تا حدودی محدود ، برقراری رابطه آگاهانه با گروههای دانشجویی و گروههای                  

سر و صدا هم که بکند بهـر        ( ا تا در صورت بروز مشکالت به حمایت برخیزند و           حقوق بشری و اعالم مسئله به آنه      
  .را نباید از نظر دور داشت) حال مسئله همجنسگرایان رو شده و به سطح می آید

بنابراین تالش برای لغو مجازات در نظر گرفته شده برای همجنسگرایی در قانون باید بعنوان یکی از مؤلفـه هـای                     
  .مجنسگرایان ایرانی باید باشدعمده فعالیت ه

ممکن است عده ای بدرستی این سئوال را مطرح کنند که آیا حکومت فعلی با ایدئولوژی مذهبی ظرفیت ایـن را                     
همجنسگرایان،  قانون را اصالح کند یا اینکه همجنسگرایان کشور          ) هر چند محدود  (دارد که در نتیجه فشارهای      

رقراری یک حکومت غیر مذهبی و دمکرات به کنش با نیروهـای تحـول طلـب                چاره ای جزء این ندارند که برای ب       
  .اپوزیسیون برخاسته و از کنار زدن این حکومت جانبداری فعال کنند

عدم اعتقاد(آشنایی با سکوالریسم
به قاطی کردن دین با مسائل زمینـی        

، آشــنایی بــا تجــارب )ایــن جهــان
همجنسگرایان جوامع مـذهبی کـه      
همجنسگرایی در آنها قانونی است، و      
بکار گرفتن تجـارب همجنـسگرایان     

بـین   (کشورهای دیگـر در انتخـاب         
 کـه آنهـا را     فردیت خود و مـذهبی      

، راه دیگـری بـرای کـم        )نمی پذیرد 
کردن نفوذ احکام و قرائتهای خشک      
ــان   ــر اذه ــذهب ب ــصبانه از م و متع

  .همجنسگرایان است
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فارغ از اینکه احتماآل افراد مختلف پاسخ های متفاوتی به این سئوال خواهند دارد،  اما همه ما میتوانیم حول یک                     
سیم؛ و آن اینکه  در قوانین فعلی تنها همجنسگرایان نیستند که از حقـوق خـود                 سری مختصات عام به توافق بر     

محروم شده اند بلکه دیگر گروههای اجتماعی و سیاسی  و فرهنگی هم بشکلی  حقوق اشان مـورد تعـرض قـرار         
  . گرفته است و آنها هم همانند همجنسگرایان در حال تالش و مبارزه هستند

ق بـشر، رفـع سانـسور از        نهادینه شدن دمکراسی، حقو   
مطبوعات و اینترنت باعث می شود که اقشار و گروههای          
مختلف قادر باشند اشکاالت و نواقص موجود در قانون را          
در معرض دیدعموم قرار داده در بـاره آنهـا روشـنگری            
کنند و افکار عمومی رابه اهمیت تغییر و اصالح قـوانین           

  هم گسترش     ترغیب نمایند و نهادهای مدنی غیر دولتی      
  می یابند

ــابراین شــرکت فعــال همجنــسگرایان در تالشــها و   بن
مبارزات عمومی و روزمره اقشار مختلف در جهت حقوق         
بشر، مقابله بـا سانـسور و حـق تـشکل یـابی و ایجـاد                
سازمانهای مدنی، در شکستن جو سکوت و ساکن فعلـی          

چرا که این کار به بـاز شـدن         . بسیار مهم و حیاتی است      
 در نتیجه به مسیر حرکت همجنـسگرایان کمـک          فضا و 

  .می کند
موضوع مهم دیگر اینکه همجنسگرایان  بصورت دسـته         

جمعی و گروهی می توانند یکسری کارزارهای اعتراضی در داخل و خارج کشور را سازمان دهند بدون آنکـه الزم                    
  . باشد بطور مستقیم دست به خطر بزنند

مجنسگرایی در قانون، باید هر همجنسگرایی را به اهمیت لغو  اعدام در قوانین              در نظر گرفتن قانون اعدام برای ه      
پس عضویت و ایفای نقش فعال در کانون هـای مختلـف حقـوق بـشری، نوشـتن و گفـتن و                      . کشور متقاعد کند  

 را  در صورت لزوم حتی بدون آنکه الزم باشد همجنسگرایی خـود          ( روشنگری در باره ناعادالنه بودن قانون اعدام        
یا همانطور که بارها قبآل     . یکی از راههای موثر مبارزه برای همجنسگرایان است و نباید از آن غافل شد             ) علنی کرد 

  .اشاره کرده ایم، تشکیل گروههای مختلف تحت نامهای پوششی هم  میتواند مد نظر قرار بگیرد
  

گذاران با استناد بـه آن همجنـسگرایی را      گاف بزرگ دیگر همانا مسئله مذهب در کشور ماست که نه تنها قانون              
. ممنوع کرده اند، بلکه بسیاری از مردم نیز  بنا بر باورهای مذهبی سنتی خود از پذیرش همجنسگرایی اکراه دارند

و در نتیجه تربیت مذهبی، بسیاری از خود همجنسگرایان هم از کنار آمدن با خود و پذیرش احـساس و گـرایش                      
  .ه اندجنسی خویشوا باز ماند

در این برهمه از زمان، تاریخ وظیفه سنگینی را به دوش همجنسگرایان مسلمان و معتقد و در عین حال آگـاه بـه                       
  .همجنسگرایی خود، قرار داده و این دوستان نباید از مسئولیت خود شانه خالی کنند

در کشور خودمان، بسیاری از نیروهـای       
فرهنگی و سیاسی  از آیت اهللا منتظـری         
گرفته تا نیروهـای اپوزیـسیون خـارج         
کشور همه خواهان جدا کـردن دیـن از         

رسیدن به این خواسته    . سیاست هستند 
راه دست یابی همجنسگرایان ایران بـه       
حقوق مدنی و اجتماعی اشان را بـسیار        

بنابراین حمایت فعـال و     . همورا می کند  
عملی از خواسته جدایی دین از سیاست       
در کشور و روشنگری در اینباره وظیفـه        

  .هر همجنسگرای آگاه  است
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ـ               شار مقـاالت و نظـرات در       کنش و برخورد فعال، پیگیری مباحث روشنفکران مذهبی نمونه آقای احمد قابل ، انت
رابطه با حقوق در اسالم و ارائه قرائتهای تازه و مالیم تری از مذهب در رابطه بـا انـسان و حقـوق و تمـایالت او و                            
موضوع مجازات اسالمی میتواند تاثیر زیادی در این رابطه بگذارد و بسیاری از همجنسگرایان مسلمان دیگـر را از     

این عرصه کار وسیعی اسـت و بـا توجـه بـه             . طر گرایش خود، معاف خواهد کرد     احساس گناه و عذاب وجدان بخا     
منطقه جغرافیایی که ایران در آن واقع شده و مسلمان  بودن اکثر مطلق کشورهای خاورمیانه، مسلمĤ کارهایی که                   
همجنسگرایان مسلمان ایرانی در این رابطه  انجـام دهنـد، بـدون شـک بـر کـشورهای همجـوار و سرنوشـت                        

همجنسگرایان مسلمان و آگاه ایران میتوانند و باید در         . جنسگرایان آن جوامع نیز تاثیر وافری خواهد گذاشت       هم
  .این مورد نقش پیشتازی در منطقه بعهده بگیرند

، آشـنایی بـا تجـارب       )عدم اعتقاد به قاطی کردن دین با مـسائل زمینـی ایـن جهـان              (  آشنایی با سکوالریسم    
هبی که همجنسگرایی در آنها قانونی اسـت، و بکـار گـرفتن تجـارب همجنـسگرایان                 همجنسگرایان جوامع مذ  

، راه دیگری برای کم کـردن نفـوذ         )بین  فردیت خود و مذهبی که آنها را نمی پذیرد          (کشورهای دیگر در انتخاب       
  .احکام و قرائتهای خشک و متعصبانه از مذهب بر اذهان همجنسگرایان است

ی از نیروهای فرهنگی و سیاسـی        در کشور خودمان، بسیار   
از آیت اهللا منتظری گرفته تا نیروهای اپوزیـسیون خـارج           
. کشور همه خواهان جدا کردن دیـن از سیاسـت هـستند           

رسیدن به این خواسته راه دست یابی همجنسگرایان ایران         
. به حقوق مدنی و اجتماعی اشان را بسیار همورا مـی کنـد            

 خواسـته جـدایی دیـن از        بنابراین حمایت فعال و عملی از     
سیاست در کـشور و روشـنگری در اینبـاره وظیفـه هـر              

  .همجنسگرای آگاه  است
  

 سومین گاف بـزرگ همجنـسگرایان، فرهنـگ خـانواده و       
  اجتماع است و دید منفی غالب در مورد این پدیده که

  .تا حدود زیادی رایج است
اگـر  . عات اسـت، را دیگـر اسـقالل فـردی اسـت           تنها راه حل این مشکل همانا آگاهی رسانی و پخش سیع اطال           

می توانند تا حـدود زیـادی       ) و حتی تغییر شهر محل زندگی خود      (همجنسگرایان  با یافتن شغل و استقالل مالی         
ضمن اینکه باید در جمع خانواده و دوسـتان خـود بـشدت از اسـتقالل     . فشار خانواده ای را از دوش خود بردارند     

اره زندگی خود دفاع کنند و نشان دهند که در این باره شوخی ندارند بلکه بـسیار هـم                   فردی و تصمیم گیری در ب     
که تمایلی به آشنایی با مباحث جنـسیت ندارنـد و           ) ظاهری(کنار کشیدن از حلقه وسیع دوستان       . جدی هستند 

 هـای دوسـتی     فرد را مجبور به کتمان گرایش خود می کند، و تالش برای یافتن دوستان خوش فکر و ایجاد حلقه                  
  . برای هم از دیگر موارد مؤثر در این زمینه هستند

پس یکی از وظایف همجنسگرایان آگاه و همه کسانی که به اطالعات در باره همجنسگرایی دست رسی دارند این                   
 است که به هر شکل و وسیله و هر امکانی که دارند، باید بکوشند تا افراد دور و بر خـود، گرداننـدگان سـایتها و                         

را .... وبالگها ، صاحبان وسایل ارتباط جمعی، جهت دهندگان افکار عمومی، فعاالن گروههای مختلف اجتمـاعی و                 

ر بکـشد کـهاگر هر فردی خـود را کنـا
دیگران کار را به پیش ببرند یا اگر افـراد   
حاظر نباشند کمترین هزینه برای آزادی      
خود بدهند آنوقت بایـد از نـسل فعلـی          
همجنسگرایان ایران دل کنـد چـرا کـه         
کسی سزاوار آزادی است که ارزش آن را        
ــت آوردن  ــرای بدســــ  دارد و بــــ

  .آن مایه می گذارد
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میتوان مقـاالت و    . از انتشار مجالت و امکانات دیگر که در باره همجنسگرایی اطالع رسانی می کنند، آگاه نمایند               
از طریـق ایمیـل ناشـناس یـا     ( قیم یا غیر مـستقیم نوشته های موجود را کپی کرده و از طرق مختلف، بطور مست      

به افراد رساند، به سردبیران و مدیران روزنامه در باره این مسائل نامه ارسال کرد، درقسمت کامنـت هـای                     ) پست
  . وبالگها و سایتهای مختلف، در باره همجنسگرایی یا مجالت موجود و چگونگی دریافت آنها، کامنت گذاشت

که نباید از آن غافل بود این است که تا زمانی که دگر جنسگرایان با مـسائل جنـسی بطـور                     موضوع مهم دیگری    
آشـنایی درسـتی   .... علمی و امروزی آشنا نباشند و مسائل، فانتزی خود و کآل کارکرد سـکس، جنـسیت زنـان و            

و بخـصوص   هر چند خود همجنسگرایان     . نداشته باشند، همچنان با پذیرش همجنسگرایی مشکل خواهند داشت        
بعضی از فعاالن زنان در این باره تالش می کنند اما این تالشهای محدود و پراکنده بهیچ وجه پاسخگوی نیازهـای                     

بهمین دلیل همجنسگرایان می توانند با معرفی  مجله سکاف  و چگونگی دریافت آن، در آگاه                 . موجود نمی باشند  
رده و از این طرق به آموزش عمومی و تضعیف تعـصبات  کردن دگرجنسگرایان به مسائل جنسی نقش مهمی ایفا ک 

  .بکوشند و راه شناخت همجنسگرایی در جامعه را هموار کنند
  

چهارمین گره پیش پای همجنسگرایان، ذهنیت خود آنهـا         
به این شکل که با درونی کردن هموفوبیـا در ضـمیر            . است

 خویش، بی میلی از در افتادن با آن در رفتار و گفتار خود و             
مخفی کاری بیش از حد،  افراد دور و بـر خـود را از آشـنا                 
شدن با پدیده همجنسگرایی و برخـورد نزدیـک بـا یـک             

طبیعتĤ وقتـی مـردم فـردی       . همجنسگرا محروم می کنند   
آگاه، مؤدب، تحصیل کرده و با دانش را بعنوان یک همجنسگرا بشناسند، بدون شک کسانی یافت می شوند که به                    

شان داده و با طرح سئواالت از طرف کسب دانش می کننـد و مـسلمĤ آمـادگی کنـار نهـادن                      مسئله کنجکاوی ن  
اتفاقĤ بسیاری از تجارب دال بر این دارند که همین افـراد بعنـوان حامیـان جـدی حقـوق                    . تعصبات خود را دارند   

  .همجنسگرایان قد علم می کنند
 با موضوع همجنسگرایی را بیـشتر از آنچـه هـست،            بسیاری از همجنسگرایان، نا آشنایی جامعه و اطرافیان خود        

بزرگ می کنند و ترسی که دارند بیشتر یک ترس ذهنی           
گفتن اینها به هیچ وجـه بمعنـای انکـار          . است تا واقعی  

مشکالت و تعصبات دیگران نیست امـا هـدف از طـرح            
مسئله این است که هر همجنسگرایی بایـد سـعی کنـد            

 و افراد دور و بـر       شرایط و موقعیت خود و محیط خویش      
خود را به دقت سنجیده و از هر راه و روزنه ای که پـیش               

  .بیاید باید استفاده کرده به محیط دور و بر خود در باره همجنسگرایی دانش و اطالعات تزریق کند
 شناخت درست از چهار مشکل عمده، وجود اراده برای حل این مشکالت و شرکت هر چه وسیعتر افـراد در ایـن                      

  .شها ضامن موفقیت همجنسگرایان در کشور خواهد بودتال

بسیاری از همجنسگرایان، نـا آشـنایی
ــا موضــوع  جامعــه و اطرافیــان خــود ب
همجنسگرایی را بیشتر از آنچه هـست،       
بزرگ می کنند و ترسی که دارند بیشتر        

 .یک ترس ذهنی است تا واقعی

اینطور به نظر می رسد کـه امـروز و در           
شرایط فعلی عمده ترین مـسئله پـیش        

 حـل مـسئله     روی همجنسگرایان همانا    
  .قانون است
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اما اگر هر فردی خود را کنار بکشد که دیگران کار را به پیش ببرند یا اگر افراد حاظر نباشند کمترین هزینه بـرای                
آزادی خود بدهند آنوقت باید از نسل فعلی همجنسگرایان ایران دل کند چرا که کسی سـزاوار آزادی اسـت کـه                      

  .را دارد و برای بدست آوردن آن مایه می گذاردارزش آن 
از تک تک خوانندگان تقاضا می کنیم که یک بار دیگر همین مطلب را بخوانند و بعد از آن بـه تĤمـل حـول ایـن                           

تنهـا بـا شـرکت وسـیع تـک تـک مـا              . بیندیشند که خود چه کاری و در چه عرصه ای میتوانـد کمـک کننـد               
کنـار نشـستن و     . تی راه کمتر و ما زودتر به اهداف خود خواهیم رسـیدن           همجنسگرایان این کشور است که سخ     
  .سکوت در این برهه از زمان جایز نیست
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  گرایانجنسدر بین هم
(Religion and Spirituality)  

  
 
 

 کمک می کنـد      دآشنایی با تمایز میان مذهب و معنویت به همجنسگرایانی که معتقد به خدا هستن             
تا بهتر و آسان تر، از احساس گناه احتمالی که دراثر گرایش جنسی شان آنهـا را رنـج مـی دهـد،                       

.  که معنی دین و مذهب را می دهد        Religionدر زبان انگلیسی کلمه ای هست به اسم         .رهایی یابند 
در فرهنـگ لغـات      وجود دارد که     Spiritualityدر عین حال کلمه دیگری در زبان انگلیسی به نام           

انگلیسی به فارسی آن را معنویت، روحانیت، اعتقاد به قدوسیت و گاهی به مینوباوری ترجمه کـرده                 
اند اما حقیقت این است که کلمه معنویت و یا مینوباوری همان تصویری را که کلمـه اسـپریچوالیتی     

از این گونه مـوارد در  . در ذهن یک فرد غربی تداعی می کند، در ذهن یک ایرانی به وجود نمی آورد        
زبان فارسی کم نداریم و متاسفانه رشنفکران و روشنگران ما تا کنون توجه شایسته و بایسته ای به                  

  .این موارد نداشته اند
دلیل عمده ما برای پرداختن به این مساله همانا سردرگمی و اشتباهی است که بعـضی از دوسـتان                   

نکته اساسی که باید به آن توجـه        .  بدان دچار می شوند    )و خیلی دیگر از هموطنان هم     (همجنسگرا  
داشت این است که بسیاری از افراد در عمل مینوباور و همان اسپیریچوال هستند امـا بـه اشـتباه،                    

آشنایی با تمایز میـان ایـن دو مفهـوم، بـه            . خود را مذهبی می پندارند یا مذهبی معرفی می کنند         
د کمک می کند تا بهتر و آسان تر بر احساس گناه احتمـالی              همجنسگرایانی که معتقد به خدا هستن     

و امیدواریم دیگران بهتر و باریک بینانـه  . که در اثر گرایش جنسی، آنها را رنج می دهد رهایی یابند         
  .تر به واکاوی این مسائل همت گمارند

ایزات و اختالفاتی هم آنها را      ر چند که مذهب و اسپیریچوالیتی در بسیاری جهات با هم اشتراکاتی داراند اما تم              ه

دین یا مذهب شامل اعتقاد و باور قلبی و ایمانی بـه یـک سـری احکـام و اصـول، و                      .از یکدیگر متمایز می سازد    
سیستمی از قواعد و مقررات اخالقی در گستره وسیعی از زندگی فردی و اجتماعی اشخاص است که از اعتقاد بـه                     

بـه عبـارت دیگـر،    . ت مقدس که خدا نامیده می شود، نشات می گیرد    یک قدرت مافوق بشری به عنوان یک قدر       
مذهب دارای مجموعه ای از موازین اخالقی و دستورات مشخص در مـورد راه و روش زنـدگی فـردی و جمعـی و                        
همین طور سلسله مراتب و درجات متفاوت ِ رهبران دینی است؛ و در کتاب آسمانی مربوط به هر مذهب تاکید می         

مثآل یـک مـسلمان مـذهبی       . آنها را رعایت کند   ) واجب است ( فرد معتقد به آن مذهب، بایسته است         شود که هر  
معتقد است که خدایی با قدرتی خارق العاده و مافوق بشری وجود دارد و زمین و آسمان و هر چه در ایـن گیتـی                         

  مذهب
 ـویتـمعن 

            
  
  
  

  میــنو باوری          
 

و
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محمد آخـرین پیـامبری     است همه به اراده او ساخته و پرداخته شده است؛ یک مسلمان معتقد است که حضرت                 
است که از طرف خدا مبعوث شده، قران کتاب آسمانی او و وحی شده از جانب خداست، یک مسلمان بایـد روزی                      

همان طور کـه    ) یا هر مذهب دیگر   (اما اسالم   .... پنج بار نماز بخواند، زکات بدهد، نباید دروغ بگوید یا دزدی کند و            
بـه عبـارت دیگـر      . ب در بین بندگان خدا و پیروان خود معتقد است         گفته شد به یک سری درجات و سلسله مرات        

عده ای از مومنان هستند که معتقدان به آن مـذهب آنهـا را              
دانسته و از   تفسیر و تبیین اصول دینی خود       دارای صالحیت   

  .دستورات کتبی و شفاهی این عده پیروی می کنند
جمله ادیان  آنچه گفته شد، در مورد هر دینی و پیروان آن، از            

بـه عنـوان سـه دیـن بـزرگ          (اسالم، یهودیت و مـسیحیت      

  .صدق می کند) ابراهیمی
  

ــه شــکل گرفتــه و   امــا اســپیریچوالیتی چیــست؟ چگون
  اسپیریچوال ها به چه چیزی اعتقاد دارند؟

همان گونه که می دانیم در اروپا وبه طور کلی غـرب، دوره             
در . شـود ای وجود دارد که با نام قرون وسطی شناخته می           

آن زمان علم و دانش پیشرفت چندانی نداشت، همه مردم          
و کآل جوامع اروپایی و فرهنگ آنها به شدت مذهبی بودند           
و هرچند روحانیون مذهبی به طور مستقیم قدرت سیاسی         
را در دست نداشـتند و یـک حکومـت مـذهبی مـسیحی              

 اما شدت نفوذ آنها بر جامعـه و تفکـرات مـذهبی    بنیان ننهادند، ) همانند چیزی که امروز در کشور ما وجود دارد        (
مردم، سیاست و کآل حکومت کنندگان آن چنان شدید بود که در عمل هیچ کاری و هیچ قانونی مغایر با احکـام و                       

مثآل بر طبق مذهب مسیحی کاتولیـک،       . تفسیرهای روحانیان و رهبران مذهبی مذهب مسیحیت تصویب نمی شد         
به همین خاطر در قوانین آن زمان اروپا هـم طـالق غیـر              . ج می کنند حق طالق ندارند     زن و مردی که با هم ازدوا      

قانونی بود و اگر زن و شوهری با هم نمی ساختند باز نمی توانستند از هم جدا شده و دوباره همسر جدیدی بـرای                        
که زمین کروی شکل است     یا داستان گالیله را همه شنیده ایم که وقتی از نظر علمی ثابت کرد               . خود انتخاب کنند  

امـروز در اروپـا،     . و به دور خورشید گردش می کند، به دستور رهبران مذهبی به کفر و الحاد متهم و محاکمه شد                  
دوره سال هـای سـیاه مـی        ) دوره تحت نفوذ تعلیمات وتفسیرات رهبران مذهبی مسیحی       (سال های آن دوره را      

  .نامند
فکران، نویسندگان، دانشمندان، روشنگران و اصالح طلبان دینـی همـه و   اما پس از مدتی، کم کم و به مرور روشن   

همه دست به کار شدند و با انتشار افکار، نظریات و دیدگاه های خود توانستند طی دوره ای نسبتĤ طوالنی کمـک                      
  .کنند که مردم ذهنیت خود، و فرهنگ و مذهب خویش را از زیر چنگال و نفوذ رهبران مذهبی خارج نمایند

مـردم در   . اما نفی دستورات و اوامر رهبران مذهبی بدان معنا نبود که مردم اعتقاد خود به خدا را از دست بدهند                   
در ایـن   . این زمان تالش کردند که خدای خود و مذهب خود را از اسارت روحانیون و تفسیرهای آنان خارج سازند                  

افوق بشری که زمین و آسمان و گیتـی را سـاخته و             میان عده ای کآل وجود یک خدای خالق و اعتقاد به نیرویی م            

هر چند که مذهب و اسپیریچوالیتی      
در بسیاری جهات با هم اشـتراکاتی       

ـ      اتی هـم   دارند اما تمایزات و اختالف
  .آنها را از یکدیگر متمایز می سازد
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پرداخته باشد، رد کرده و آنها را غیر عقالنی دانستند و کشفیات داروین و نظریات او در مورد تکامل و تنازع بقا را            
اما بعضی دیگر ضمن رد تفاسیر خشن و غیر عقالنی روحانیون ِ مذهبی از دین و                . خردورزانه و قابل قبول دانستند    

حال . وجود دارد ) یا یک واقعیت نهایی متعالی    (هب، بر این باور خود ماندند که به هر حال یک نیروی فرا بشری               مذ
هر کس می تواند این نیرو را قلبا و بر اساس عقل و تفسیر فردی خود درک کند و آن را باور داشته باشد بدون آن                    

آید، یا بخواهد کتاب خاصی را به عنوان کتاب دینـی  که در مذهبی خاص یا در دستورات مذهبی روحانیان گرفتار     
  .خود قبول نماید

         Spiritualityایــن گونــه افــراد خــود را پیــرو 
. می دانند و خود را اسپیریچوال معرفی می کننـد         

یک فرد اسپیریچوال ضـمن اعتقـاد بـه خـدای           
شخصی ِ خود، خدای معرفی شده از سوی دین یا          

وی علـی   . ار نمی دهد  مذهب خاصی را مد نظر قر     
رغم این که به نیرویی مافوق بشری و حاکم بر این           

معتقد اسـت،   ) به نام خدا یا هر اسم دیگر      (جهان  
خود را مقید به این نمی بیند که کتـاب آسـمانی            
فالن دین یا مذهب چه مـی گویـد و یـا رهبـران              
مذهبی چه موعظه هایی در مورد مسائل مختلـف         

عـه ای از مـوازین      دارند، بلکـه بـر اسـاس مجمو       
اخالقی کـه خـود در زنـدگی فـردی و از طریـق              
مطالعه و شناخت بدان ها رسیده و آنها را درست          

  . تشخیص داده، عمل می کند
مثآل دروغ نگفتن یک کد اخالقی انسانی و بشری         
است و فارغ از این کـه مـذهب و خـدا را قبـول               
داشته باشیم یا رد کنیم، دروغ نگفتن اصلی است         

می دانیم و می بینیم که بسیاری از افراد غیر          . ان ها به مرور زمان در روابط اجتماعی خود به آن رسیده اند            که انس 
پس دروغ گفتن یا نگفتن ربطی      . بر خالف دستور دینی خود دروغ می گویند       ) و حتی روحانیان  (مذهبی و مذهبی    

نمونه دیگر مثآل ممنوع بودن طالق در       . تبه مذهبی و غیر مذهبی بودن اشخاص ندارد و یک اصل اخالق بشری اس             
مذهب مسیحی کاتولیک است؛ یک فرد اسپیریچوال می گوید درست است که من به نیرویی فرا بشری معتقـدم                   

آنهـا را   ... اما اگر دو انسان نتوانند با هم با عشق و تفاهم زندگی مشترک خود را ادامه دهند نباید با زور مذهب و                       
ی معنی زنجیر کرد بلکه باید به آنها اجازه داد که از هم جدا شـده تـا هـر کـدام بـه دنبـال                          در رابطه ای تهی و ب     

  .خوشبختی و سرنوشت خود برود
رو آوردن به اسپیریجوالیتی همان طور که گفته شد در دوران پس از قرون وسطی در اروپا شکل گرفت و روز بـه                       

 نیست که می بینیم ضمن آن که بسیاری از مردم اروپا به             بی جهت . روز بر تعداد اسپیریچوال ها افزوده شده است       
که محل تجمع مردم برای عبادت به شمار مـی رود           ) مشابه مساجد برای مسلمانان   (خدا اعتقاد دارند اما کلیساها      

  .خالی مانده اند و تعداد کلیسا روندگان اروپایی مرتبا کاهش می یابد

یک فرد اسپیریچوال ضمن اعتقـاد بـه خـدای
شخصی ِ خود، خدای معرفی شده از سوی دیـن          

وی . یا مذهب خاصی را مد نظر قرار نمـی دهـد          
علی رغم این که بـه نیرویـی مـافوق بـشری و             

) به نام خدا یا هر اسم دیگر      (حاکم بر این جهان     
را مقید به این نمی بینـد کـه         معتقد است، خود    

کتاب آسمانی فالن دین یا مذهب چه می گویـد      
و یا رهبران مذهبی چه موعظه هـایی در مـورد           
مسائل مختلف دارند، بلکه بر اساس مجموعه ای 
از موازین اخالقی که خود در زندگی فـردی و از           
طریق مطالعه و شناخت بدان ها رسیده و آنها را          

  .  می کنددرست تشخیص داده، عمل
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درنیته بوده است و تجدد در عرصه فرهنگی و اجتماعی باعث شـده             رشد اسپیریچوالیتی در غرب پابه پای رشد م       
تصویب بـسیاری از قـوانین و       . که دولت ها و قانون گذاران هر چه بیشتر از سیطره مذهب و روحانیان بیرون آیند               

 حقوق مدنی در اروپا را می توان در همین رابطه توضیح داد؛ از جمله تصویب قوانین حمایتی از همجنـسگرایان و                    
از همـین نمونـه     ) که بر خالف تعلیمات مذهبی اسـت      (حتی قانونی کردن ثبت رسمی و یا ازدواج همجنسگرایان          

  .است
بـر اسـاس مـذهب، هـر        . موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، ارتباط میان اندیشه علمی و مذهب است               

ه های یک رهبر مذهبی یا نوشته های مقدس         شخص می تواند تمام داده ها و دانسته های مورد نیاز خود را از گفت              
  .به دست آورد و در واقع مذهب جواب هر پرسش و پیشĤمدی را در آستین دارد

علم باوران در نقطه مقابل، بر این عقیده اند که دانش و اطالعات را می توان به تنهـایی از درون نظـام طبیعـت و                          
علم جواب هر پرسش و پدیده ای را        . آزمایش ها به دست آورد    کیهان و از طریق مشاهدات، تجربه ها، اختراعات و          

از پیش آشکار فرض نمی کند بلکه معتقد است         
که دانش بشری روز به روز متکامل تر می شود،          
و پیوسته دریچه های بیـشتری از حقیقـت بـه        

  .روی انسان گشوده می گردد 
بر خالف مذهب، دامنه نفوذ علم در الیـه هـای           

ن سرایت می کنـد و در حـالی         گوناگونی از جها  
که فاکت های علمی در حـوزه هـایی همچـون           

به وفور  ... اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و      
به چشم می خورد، مذهب به این گونه مـسائل          

  .اصآل نمی پردازد
فرق دیگر علم و مذهب ایـن اسـت کـه علـم             
مسائل را تبیین می کند و ادعاهای خـود را بـا            

نشی توضـیح مـی دهـد در    دالئل شناختی و دا  
حالی که مذهب صرفĤ به جایز و یا خطـا بـودن            

به همین دلیل گفته های مذهبی ایـستا هـستند    .  اشاره می کند، بدون آن که دلیل آن را توضیح دهد            یک مساله 
ثـال  برای م . در حالی که مواضع علمی به خاطر ذات استداللی و منطقی، راه را برای تکامل خود باز نگه داشته اند                   

بر اساس بسیاری از مذاهب همجنسگرایی گناه است و همین که کـسی مرتکـب رفتـاری همجنـسگرایانه شـود                  
این گفته از قرن ها پیش به این سو تغییری نکرده است در حـالی کـه علـم در                    . خداوند او را مجازات خواهد کرد     

روانی معرفی می کـرد ولـی در نتیجـه         ابتدا با توجه به محدود بودن شناخت بشر، همجنسگرایی را نوعی اختالل             
تحقیقات بیشتر به این دید رسید که احساس همجنسگرایی یک احساس طبیعی و معتبر در بخشی از انسان هـا                    

  .است و باید حقوق همجنسگرایان به عنوان بخشی از حقوق بشر به رسمیت شناخته شود

رو آوردن به اسپیری جوالیتی همان طور کـه         
گفته شد در دوران پس از قـرون وسـطی در           
اروپا شـکل گرفـت و روز بـه روز بـر تعـداد              

بـی جهـت    . اسپیریچوال ها افزوده شده است    
نیست که می بینیم ضمن آن کـه بـسیاری از           
مردم اروپا به خدا اعتقاد دارند امـا کلیـساها          

کـه محـل    ) بـرای مـسلمانان   مشابه مساجد   (
تجمع مردم برای عبادت بـه شـمار مـی رود           
خالی مانـده انـد و تعـداد کلیـسا رونـدگان            

  .اروپایی مرتبا کاهش می یابد
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طرفداران علم در زمان های دور تا حدود زیـادی          
مثآل نیـوتن ضـمن اعتقـاد بـه         . ندمذهبی هم بود  

گردش زمین اما بر این باور بود که در واقـع ایـن             
فرشتگان هستند که زمین را هل داده و آن را بـه            

اما با گسترش علم و آگـاهی       . گردش در می آورند   
بشری از واقعیت های زمینی و کیهانی، بین علم و          

تـا جـایی کـه      . مذهب هرچه بیشتر فاصله افتـاد     
ولیک به ناچار بـرای حفـظ باورهـای         کلیسای کات 

مذهبی پیروان خود اعالم کرد که این حق را برای          
خود محفوظ نگه می دارد که بگوید کـدام کـشف    
علمی را قبول دارد و کدام را قبول نـدارد یعنـی            

  .نفی علنی علم و دانش را جایز می شمارد
مسائل مورد اختالف علم و مذهب زیاد بوده اند و          

  : مونه هستند، برای ن
آیا زمین به دور خورشید می گردد یا خورشید به          

  دور زمین؟
  آیا زمین چندین هزار سال عمر دارد یا بیش از یک بیلیون سال؟

                           آیا انواع حیوانـات و جـانوران و گیاهـان و نباتـات یکـی یکـی و جداگانـه توسـط خـدا خلـق شـده انـد یـا                               
  رایط محیطی و تئوری انتخاب طبیعی ِ داروین به وجود آمدند؟بر اساس تنازع بقا و ش

  آیا جهان و کیهان آغازی در زمان های دور داشته یا ازلی و ابدی است؟
  آیا سرعت نور ثابت است و آیا تئوری نسبیت انشتین صحت دارد؟

فلسفه سعی بر این    . استدر فاصله بین مذهب و علم، دیدگاه فلسفه در باره کیهان شناسی متافیزیکی واقع شده                
فلسفه در ابتدا بیشتر جانب مذهب را می گرفت و این با            . دارد که به نتایج منطقی در باره کیهان، بشر و خدا برسد           

. توجه به علم محدود بشری در آن دوران طبیعی می نمـود           
اما هر چه پیشرفت علم و توانـایی آن در توضـیح مـسائل             

ا هم بـه جانبـداری از       بیشتر شده به همان نسبت فلسفه ر      
تا جایی که   . خود و فاصله گرفتن از مذهب جلب کرده است        

بـه طـور    . امروز شاخه ای به نام فلسفه علم نیز وجود دارد         
کلی فلسفه در دنیای مدرن امروزی به فکر و ذهن انسان و            
کارکردهای آن توجـه ویـژه ای دارد؛ بـد نیـست بـدانیم              

 کـآل بـه ایـن       "یشناخت شناس "قسمتی از فلسفه به نام      
سوال می پردازد که چطور انسان به این نتیجه رسـید کـه             
باور و اعتقادی را بر حق و درست تشخیص دهد و دیگر باورها را نفی کند؟ و چرا انسان هـای مختلـف باورهـای                         

  مختلفی را می پذیرند؟ 

فرق دیگر علم و مذهب این اسـت کـه علـم            
مسائل را تبیین می کند و ادعاهای خود را بـا           
دالئل شناختی و دانشی توضیح می دهـد در         

فĤ به جایز و یا خطا بـودن        حالی که مذهب صر   
یک مساله اشاره می کند، بدون آن که دلیـل          

فرق دیگر علـم و مـذهب       . آن را توضیح دهد   
این است که علم مسائل را تبیین مـی کنـد و            
ادعاهای خود را با دالئل شـناختی و دانـشی          
توضیح می دهد در حالی که مذهب صرفĤ بـه          

، جایز و یا خطا بودن یک مساله اشاره می کند         
  .بدون آن که دلیل آن را توضیح دهد

در اواخر زندگی مهاتما گاندی از او سوال
شد که آیا شما پیـرو مـذهب هنـدویی          

  :هستید؟ گاندی جواب داد
بله من یک هنـدو هـستم، امـا یـک           "

مسیحی هم هستم، مسلمان و بـودایی و     
  ".یهودی هم هستم
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بندهای مذهبی مـورد احتـرام و       اسپیریچوالیتی همان نظرگاه واالیی است که اندیشه انسان ها را در ورای قید و               
افراد مذهبی ممکن است اختالفی بین مذهب و اسپیریچوالیتی حـس نکننـد و مـذهب                . توجه خود قرار می دهد    

با ایـن همـه بـسیاری دیگـر         . خود را دارای دو بعد زمینی و این جهانی، و بعد معنوی و اسپیریچوال معرفی کنند               
این افراد مثآل ممکن است به روح، خـدا و حتـی بهـشت و               . ا می دانند  مذهب و اسپیریچوالیتی را کامآل از هم جد       

جهنم هم به شکلی معتقد باشند بدون آن که به دستورالعمل های یک مـذهب خـاص و سـاختار بوروکراسـی و                       
این افراد ترجیح می دهند خود را به جای یک فرد مـذهبی،             . قوانین خشک آن در زندگی آدمیان تن داده باشند        

چرا که این اشخاص خود را پیرو مذهب خاصی نمی دانند، با رهبران مذهبی همه               . یریچوال معرفی کنند  فردی اسپ 
ادیان که با دورغ و نیرنگ بر اذهان مردم حکمرانی می کنند مخالفند و آزادی انسان را باالتر از هـر چیـزی مـی                         

  .دانند
  :مذهب هندویی هستید؟ گاندی جواب داددر اواخر زندگی مهاتما گاندی از او سوال شد که آیا شما پیرو 

  ".بله من یک هندو هستم، اما یک مسیحی هم هستم، مسلمان و بودایی و یهودی هم هستم"
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  شامل دو نامه، یک پیشنهاد و یک سرگذشت
 ماهـا رسـیده     دو نامه اول این قسمت از دو نفر از دوستان معتقد مسلمان و همجنسگرا به              : اشاره

امـا بـا توجـه بـه اینکـه از نظـر          . یکی برای بخش سنگ صبور دوستیابی و یکی برای خود مجله          
  .مفهومی یکی هستند تصمیم گرفتیم هر دو نامه را در خود مجله چاپ و یکجا جواب دهیم

  :نامه اول
  ....ی خوام پیش خدای خود برم وشاکی بشم وبگمم

   .ص.س
         شمع لرزان شعله ها افروخت  تا به کی چون                    یاید سوخت تا کدامین لحظه یارب یارب

         باورم باور می ریزد  در دل بی                              این پل بشکسته کی آخر می ریزد
       وچمو خسته از پ تلخ  خسته از تکرار                          کهنه شد تقویم عمر سر به سر پوچم
      سینه در جوشم که من آن اتشفشانِ                            یارب اگرازگفتن ببندم لب نا خاموشم

            مرا چه پاسخی داری تو              ها به من بگو در روز جزا که بشکند این فاصله
 دیدی چشم ترمبه خنده              به درمراز آنچه آوردی به سرم از اینکه کردی د

  های ظلم تو می ریزد  روز محشر پایه             اشک من با اشک یاران گر به هم آمیزد  یارب 
طراب شدیدی از ضشدیدی گرفته وا  در حالی شرح زندگی خودمو می گم که دستانم لرزش،سالم سنگ صبورمن

 لیـسانس مهندسـی از   سـاله  28 . س سنگ صبور من گفتن مطلب خود دارم و کنترل دستانم را از دست داده ام
برایتان بنویسم وکدام رنجها و نامالیمات زندگیم را بگویم نمی دانم  جنوب ایران خوزستان هستم نمی دانم از کجا

    .سراسر تلخی و پوچی وبدون هدف من نداشته زندگی کسی زندگی مثل  شاید تا به حال
 مـن در خـانواده ای کـامال    ؛ بی هدف مـن باشـد   از زندگیمی نویسم شمه ای  که  شاید اینها ، سنگ صبور من.

ام که  رسیده  و بن بست مدم سنگ صبور من فقط می دانم به حدی به انزواآبه دین اسالم به دینا  مذهبی ومعتقد
وقتی که فهمیدم از نظر احـساسی بـا    فکری جز از بین بردن خود ندارم وزندگی برای من غیر قابل تحمل شده از

با تمام قدرت این احساس را سرکوب کردم ولـی چـه     را حس کردم رق دارم واحساس به همجنس خوددیگران ف
زیر خاکستر زبانه می کشد ولی با تمام وجود اونو سرکوب می کنم وقتـی   دمم بعضی مواقع مانند آتیشآکنم منم 

عتقـد واهـل نمـاز    طراب شدیدی در خود احساس می کنم چون آدمی هستم بسیار مضاحساس ا فکرشو می کنم
همه به من یـه   در مسجد خوندم زمانی که دانشگاه بودم رو و کمتر شده که نمازم قضا بشه و همیشه نمازم وروزه

نظر ظاهری کامال مردانه وظـاهری    منظورم دوستان واطرافیان وآدم منزوی نبودم واز.احترام خاصی می گذاشتند
شدم البته قصدم فقط دوستی بـوده ولـی بعـداز مـدتی      دوست میمثبت و زیبا که با بیشتر خانمها در دانشگاه 

صال کسی فکر نمی کرد که من از نظر احساسی بـا  امنظورم از نظر احساسی و تقاضای دیگری از من می خواستند

ن اخوانندگ  ایهنامه 
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  خود ادمی بسیار مهربان وزود رنج هستم خوب سنگ صبور من بعداز مدتی که با ولی در قلب دیگران فرق دارم
ومعتقدی هستم از   من آدم مذهبید اینکه آنها فکر می کردن دوستان خانم در دانشگاه دوست می شدم به دلیل

در دانـشگاه نیـز   . آنهـا داشـته باشـم     نمی توانستم احساس متقابل بـا   من  من دوری می کردند در صورتی که
 را نی پر پشت وچشمانی نافذ ولی مـن خـودم   اندامی کشیده وابروا همانطور که گفتم البته از نظر دیگران زیبا وبا

 که نسبت به جنس مخـالف بـی تفـاوت هـستم      ایناز نظر دوستان دلیل. آدم زیبا آدم حساب نمی کنم نه دیگه
دوسـت    دانشگاه با یه نفر که همکالسی من بـود  در دوران.اعتقادمه ولی واقعیت چیز دیگه است  یا وح  وجبح

صورتی که اگر یک ساعت   بعدها یه احساس عجیب در خود احساس می کردم بهشدم اوایل فقط دوستی بود ولی
به دالیلی که گفتم اصال نتونستم بهش بگـم    اونو نمی دیم دلگیرونارحت می شدم وعاشقانه دوستش داشتم ولی

 یـه  فرق داشت منظورم از نظر احساسی ولی همیشه به من به عنوان که من عاشقانه دوستت دارم ولی اون با من
می کرد ولی هیچ وقت نمی تونست فکرشو بکنه که این که دوست صـمیمی ومحـرم    دوست صمیمی ومحرم نگاه

عرض   البته با. ببوسه وبگه دوستش داره،  در بغل بگیره و اون دوستش داره ودوست داره عاشقانه عاشقانه خودش
مده خوب سنگ صـبور  آ روی پیشانی منمعذرت که اینو نوشتم االن که اینها رو می نویسم عرق سرد شرمندگی 

 واز ایـن   ازدواج که نصف ایمـان شماسـت   از اتمام دانشگاه وخدمت سربازی نوبت رسید به پیشنهادات بعد، من 
بهشون بدم بگم اینی که بین دوستان و آشنایان بـه متانـت     از این همه نصیحتها خسته شدم چه جوابی. صحبتا

 من االن که اینها رو می ، حتی تصورش منو دیونه می کنه سنگ صبورمن؟تگراس وایمان شهرت داره یه همجنس
شهرستان دیگه   اخیر دو بار به درجه ای رسیدم که دیگه تاب وتحمل ندارم باور کنید در عرض یکسال نویسم به

ن تا بـه   م،متاسفانه موفق نشدم سنگ صبور من رفتم که خودمو زیر ماشین بندازم که از این دنیا راحت بشم ولی
 ومحرم من  دم که هم احساسم باشه ومنو درک کنهرحاال کسی رو پیدا نک  وتا  احساسم کنار بیاماحال نتونستم ب
مقـدار   نتیم یهرشنا شدن من با شما بوسیله یکی از دوستان اینتآدیگه به بن بست رسیدم شاید  باشه نمی دونم

 .می نویـسم  دونم چی دارم قدر سر درگم هستم که نمی این .ت وجسارت نوشتن دادآمنو تسکین داد وبه من جر
  . رو نمی دهیسته هایاخو ناجازه بروز همچی ارزشها وهنجارهای حاکم بر جامعه ،سنگ صبورمن
بـه اون مـسجدی کـه همیـشه محـل        شعف سپری کردن من و بدر را که همه با شادی13 روزه ،سنگ صبورمن

 توسل رو می خوندم واز خدا می خواستم دعای  وهمرا ه با اشک ندبا صدای بل، خودمه رفتم وخدای  مناجات من
 دو ساعت تمام .این امانتو از این جسد خاکی بگیره ومنو راحت کنه یا یا این احساس منو از بین ببره یا کمکم کنه

  نفری می شدن گـرد 9کردم ودعای توسل می خوندم به طوری که تمام حاظرین در مسجد که  التماس وگریه می
صـعب العـالج    ره مـریض دارم آگفتم .مریض داری.ن و جودمدن ومنو دلداری می دادند کمکی از ما بر می یاآ من

گرفته از گریه دعـا مـی خونـدم     خوب براش دعا می کنیم با صدای بلند وصدای بغض)البته من که مریض نیستم(
 کمـک مـی    ریختنـد واز خـدا بـرام   کردن واشک می   که در مسجد بودن هم صدا با من گریه مییوتمام اونهای

حاظرین اشک از چشماشون جاری بود بعداز اتمـا م دعـا از مـسجد     خواستند چون از ته دل گریه می کردم تمام
من ، گفتم خدایا کمکم کن دیگه تاب وتحمل ندارم سنگ صبور من یسبکی می کردم م مدم ولی کمی احساسرآد

 دخـوا   برای من نباشه دیگه احساس می کنم روحم مییشاید فردای می نویسم که دیگه   جمالت را در حالی این
کنم بدنم کم کم داره  از این کالبد خارج بشه یک هفته است که دست از آب وخوراک کشیدم ودیگه احساس می

   می شه می خوام پیش خدای خود برم وشاکی بشم وبگم دسر
            آدم چرا من این همه ..… اخه چرا من
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  :دومنامه 
  ...کمک کنین

خدایا چرا من باید به بقیه فرق داشته باشـم؟ دیگـه            . نمی تونم دردم رو به کسی بگم      . خیلی دلم گرفته  . المس

ولی چرا مثـل پـسرهای دیگـه        .... من آدم کامآل معتقدی هستم و نمازمو سر وقت می خونم و           .... طاقتم تموم شده  
چیزهایی هم کـه    ... م؟ اصآل به جنس مخالف عالقه ندارم      وقتی یه دختر می بینم هیچ واکنش جنسی نشون نمی د          

چـرا بایـد بـا دیـدن        . عـذاب وجـدان دارم    . در مورد گی ها نوشته بودین رو خوندم ولی باز هم مثل اونها نیستم             
به هیچ دختری عالقمند نمی شم؟ یکـی  .... پسرهای خوش تیپ و خوشگل دلم بلرزه و همه تو فکرشون باشم ولی         

  .کمکم کنین. .....ه که به پسر مورد عالقه ام به هم زندگی کنیم و پیش هم بخوابیماز آرزوهام این
یک نکته مهم . اعترافات و این سخن های از دل برآمده شما را با گوش جان شنیدیم:  جواب ماها به این دو دوست   

یا دیگران برداشت و تـصوری  اینکه گاهی ما خود را غیر از آنچه  واقعĤ و درونĤ هستیم به دیگران معرفی می کنیم                
در چنین حالتی اگر ما بسادگی از       . از ما در ذهن خود نقش می کنند که با نقش واقعی ما زمین تا آسمان فرق دارد                 

کنار مسئله گذشته و در پی اصالح تصویر خود نزد دیگران نباشیم، در واقع کار خودمان در آینده را سختر کـرده                  
ز ما کاری می کند که از نظر روانی هر چه بیشتر سعی می کنیم از خود واقعی جـدا                    ایم یعنی تصویر غلط دیگران ا     

این نه تنها به دوگانگی درون و بیرون       . شده و هر چه بیشتر به شکل و  قالب آن تصویر ذهنی دیگران تبدیل کنیم               
پـس  .  مـی شـود  ما منجر شده و صدمات و تالطمات سختی را متوجه ما می کند که ضرر آن فقط متوجه خودمان                

و . اولین نکته ای که هر کسی باید به آن توجه کند این است که تصویر ذهنی غلط دیگران از خود را اصالح کنـد                        
و آن وقت فرد نه بر اساس       . هر چه زودتر بهتر چرا که هر چه زمان بیشتر بگذرد کار اصالح آن هم سختر می شود                 

.  پیش فرضها و تصورات غلط دیگران زندگی خود را رقم می زند            نیاز و خواسته و عالئق درونی خود بلکه بر اساس         
  .بعبارتی نه برای خود بلکه برای دیگران زندگی می کند

آن دسته از ارزشهای دینی که شخص را به نفی و سرکوب احساس و عواطف خود فرا مـی خواننـد نمـی تواننـد                         
ند چرا که در عمل ارزشهایی سرکوبگر هستند ارزشهای اصیل مذهبی تلقی تلقی شوند و لذا هیچ تقدسی هم ندار 

پس همجنسگرای مسلمان معتقد بایـد بـه جهـادی درونـی بـا              . که انسان را به نفی خویشتن خویش وامی دارند        
  .اینگونه ارزشها روی آورد و اتصال عاطفی خود را با چنین ارزشها و نرم های خفه کننده قطع کند

ه خدا، خلقت و قدرت پروردگار اعتقاد داشته باشد باید گرایش جنسی            اگر فردی ب  . گرایش جنسی انتخابی نیست   
خود را  هم خدا خواسته بداند، بنابراین اگر با معیارهای دینی نگاه کنیم، نفی و سرکوب احساس خدا خواسـته در                  

  .درون فرد، خالف خواست و خلقت خداوند است و این خود گناه محسوب می شود
ود شما منعکس است، گرایش و عواطف جنسی یک نیـاز طبیعـی و عمیـق و درونـی                   همانطور که در نامه های خ     

در عوض از متولیان دین و مذهب بخواهید به مـسئولیت      . نباید درون خود را خاکستری نقاشی کنید      . انسنها است 
 روا می   که از ناحیه ارزشهای معرفی شده آن اینهمه رنج و عذاب بر بندگان معتقد پروردگار              (خویش و مذهب خود     

  .اعتراف  کنند و در راه التیام درد انسانها کاری  کنند) رود
یادمان باشد که مذاهب و ادیان از جمله دین اسالم،  از یک زاویه علمی آموزش داده نشده اند بلکه توسـط خـود                    

پـس  . کرده انـد  معتقدان و از زائیه دینی ترویج داده شده اند و چه بسا که بسیاری از ناخالصی ها را هم قاطی آن                      
هر کسی که در زندگی خود به تقابل آموزه های مذهبی و انسانیت درون خود مواجه می شود، حق دارد و بایستی                      
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که آموزه های دینی خود را زیر زره بین اصول علمی قرار داده و آنها را نقد علمی کند تا بتوانـد خـود را از بـرده                             
  .ارزش های سرکوبگر و نافی انسانیت رها کند

مـرد  . می گویند دزدی تپانچه ای بر شقیقه مردی می گذارد و داد می زند یا پولت را بده یا جانـت را مـی گیـرم                         
اینبار دزد فریاد می زند که ای احمـق         . دزد جمله خود را تکرار می کند، مرد باز جواب نمی دهد           . جوابی نمی دهد  

 انسان عاقلی می داند که زندگی و حق حیات خیلی ولی هر! چرا جواب نمی دهی؟ مرد می گوید دارم فکر می کنم        
البته این یک مثال است اما منظور این است         . بیشتر از پول ارزش دارد و انتخاب بین پول و زندگی هم ساده است             

که بگوئیم  سعادت انسانی، عدالت، برابری،عشق و زندگی خود اصولی واال هستند واز آن چنـان ارزشـی بـاالیی                     
  . ما به هیچوجه نباید آنها را فدای بعضی از تعلیمات غلط کنیمبرخوردارند که

موقعیت بعضی از دوستان همجنسگرای مسلمان و دوستانی که  مرتب خود را در قالب تصور دیگران جا سازی می          
کنند شبیه حالت مردی می ماند که وقتی داشت  از صخره به پائین پرتاب می شد، چنگ زد و به شاخه ای آویزان                       

ولی بعد از ساعتها معلق ماندن در هوا شاخه می شکند و به زمین می افتد و بعد                .  که مبدا به پائین پرتاب شود      شد
متوجه می شود که فاصله صخره تا زمین دو تا سه متر بیشتر نبوده و آروز کرد که ای کاش از همان اول به شـاخه             

بله دوستان، بگذارید زمین بخورید تا زیر پای        . کشدچنگ نمی زد تا این همه ساعت در هوا معلق نباشد و عذاب ن             
تنها اعتماد به نفـس، پـذیرش       . دعا و گریه و زاری کسی را نجات نداه و نخواهد داد           . خود را سفت و محکم بیابید     

گفـتن اینکـه    . خویشتن خویش و تالش برای تغییر نرم ها و ارزشهای اجتماعی است که به زندگی معنا می دهند                 
تجربـه  . کم اجازه بروز چنین مسئلی را نمی دهند تنها عجز ما از در افتادن با هنجارها را می رساند                  هنجارهای حا 

کنید، با هنجارها بستزید و آنوقت خواهید دهید که نه تنها خود را مستحکم تر حس می کنید کـه متوجـه مـی                        
انها می توانن این هنجارها را تغییر دهند شوید هنجارها را خود ما انسانها باز تتولید می کنیم و به همین دلیل انس              

اگر ما با اسنتاد به سخت و سفت بودن هنجارها خود را کنار بکشیم و با آنهـا در نیفتـیم، آنوقـت                       . یا اصالح کنند  
مبارزه همجنسگرایان کشور که چند سالی شروع شده بمعنای آن است           . بدون هیچ جنگی شکست را پذیرفته ایم      

 را میخواهیم تغییر دهیم و یادمان باشد کـه در ایـن راه بـه نیـروی تـک تـک دوسـتان                        که ما نتیجه این جنگ    
در پایان یادآوری می کنیم که ما از همان شماره اول ماها تا این شـماره تقریبـĤ                  . همجنسگرا نیاز مبرم وجود دارد    

سگرایی بچاپ رسانذده ایم و همجن) از جمله اسالم( بدون استثنا در هر شماره ای مطلب یا مطالبی در باره مذهب     
  .و شما دوستان و دیگر عالقمندان را به مطالعه عمقی آنها دعوت می کنیم

  :یک پیشنهاد
  بنیامین

ی خواستم اول از همه بدونم آیا امکانش هست که ما در مجله یک فروشگاه فیلم داشته باشیم؟ منظورم از مـا                      م

پیـدا کـردن فیلمهـایی کـه در بـاره           . له ماهـا هـستش    خودم نیستم بلکه همه ما یعنی تک تک خوانندگان مج         
همجنسگرایی باشه تقریبĤ تو ایران غیر ممکنه اما در بین خوانندگان مجله حتمĤ کسانی هستن که خارج باشـن و                    

اگه  کسانی یه جوری یک فروشگاه فیلم از طریق اینترنت برای همجنسگرایان درست              . می تونن به ایران هم بیان     
  میشهکنن، خیلی خوب 

منظورم البته فیلمهای پورنو نیست بلکه بیشتر فیلمهایی با مضمون همجنسگرایی است مثل همین فـیلم بـروک                  
  .بک مونتاین می باشد
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اگر دوستانی که در عرصه فیلم شناخت و اطالعات دارند و به اینگونه فیلمها دسترسی هم                . فکر خوبی است  : ماها
 در اینترنت میشه آنها را داونلود کرد، همتی بکنند و یک مجموعه ای از این دارند  و یا می دانند که از کدام سایت       

بهر حال این هـم  . گونه فیلمها را تهیه و بتونن از طریق ایمیل در اختیار عالقمندان قرار بدن خیلی خوب می شود         
  .یک عرصه  مهم فعالیت هست
  تو را من چشم در راهم

  عرفان

انا سرگذشت خودم هست برایتان بگویم والبته در اینجا به خالصـه ایـی از               ی خواهم درباره یک زندگی که هم      م

  .آن اشاره می کنم
وتا ده سالگی مثل همه زندگی معمولی داشتم اما از زمانی کـه بـه               .درخانواده مذهبی ویه شهر مقدس متولدشدم     

 احساس خاص و گرایش     من در آنجا نسبت به بعضی از همجنسانم یه        .دوره راهنمایی رسیدم قضیه کمی فرق کرد        
  .عجیبی داشتم چیزی شبیه گرایش به جنس مخالف

درخانواده ما به خاطر عقاید ومذهب هیچ وقت درمورد مسائل جنسی وگرایشهای غریـزی صـحبتی نمـی شـد                    (
به همین خاطر من در مورد گرایشی که داشتم ویا مـسائل جنـسی              . حداقل جلوی ما که مجرد بودیم ویا کم سن          

من در دوره راهنمایی عاشق یه همکالسیم شدم ولی فکر می کردم این یک رابطه ایی                . ) انی نداشتم اطالعات چند 
ولی من این احساسم را نسبت به کسانی کـه عالقـه            . است معمولی که دربین همه شاگردان ودوستها وجود دارد          

مان دوران، دبیر ریاضـی ام      دره.داشتم هیچ وقت بروز ندادم وسعی هم می کردم که اهمیت ندهم وبی توجه باشم              
خیلی با من خوب کنار می آمد ورفتارش بامن نسبت به بچه های دیگر کامال فرق داشت  واقعا احساس می کـردم                       

این راازحرکات وصحبتهایش متوجه شده بودم ولی سال بعد ازدواج کرد ولی رفتار او بـامن                . که اومرا دوست دارد   
ومن سعی کردم که همه چیـز رافرامـوش         .  همه دورانهای زندگیم گذشت      این دوران هم مثل   . هیچ تغییری نکرد    

کنم چون فکر می کردم این احساسات مقطعی وسراغ هرکسی میره ولی غاقل ازاینکه این احساس همیشه با من                   
آنجا نیز با آدمهای متفاوتی روبرو شدم اما فقط همین نبود ومن شوریده تـر از هردفعـه                  :دوره دبیرستان   ... هست

احساس نیاز می کردم به خصوص ازآن زمانی که چشمم به او افتاد آره درست فهمیدید دوباره عاشق شدم نـه از                      
برای باراولم بود که چنین عاشق شدم چون اون خواست عاشق بشم اگرچه ما              . اون عاشقی های کشکی ودروغین      

به عقیده خودم وقتی . (صحبت می کردیم ولی مدام با چشمانمان باهمدیگر .هیچ وقت رابطه کالمی باهم نداشتیم     
عشق یک طرفه باشه خیلی زود سرد میشه وطعم خودش را از دست می ده وبه اون نباید لقب عـشق داد چـون                        

وقتی برای باراول اورا دیدم یه چیـزی        ...) وفراموش نشدنی ....همیشه دلنشین   ...همیشه تازه   ... عشق همیشه داغ  
هروقت نگاهش می کردم یک لبخند نثارم       .. خودشه..تش که منتظرش بودی     تودلم می گفت اون همون کسی هس      

من سال اولی بودم واون سال آخری یعنـی         . می کرد همیشه  چشمانم دنبال اون بود اون دو سال از من بزگتر بود              
هیچ وقت از محیط مدرسه خوشم نیومـد وهـیچ وقـت            . تمام لذت هایی که تو عمرم بردم توی همون یکسال بود          

تیاق نداشتم که باعجله به مدرسه برم شاید برایم کسل کننده بود ولی سال اول دبیرستان تنها سال تحصیلیم                   اش
بود که هرروز با اشتیاق وعالقه به مدرسه می رفتم وشب ها همیشه خدا خدا می کردم زودتر صبح بشه ومن بـرم                   

ضـربان قلـبم    ...  میدیدم قند تودلم آب می شـد       مدرسه تا دوباره اون را ببینم ولی ازاین حرفها گذشته وقتی اورا           
انگاری دیگر برای خندیـدن نیـازی بـه دلیـل           ... ورنگ از چهره ام می پرید     ..لبهام خشک   .. دستهام سرد   .. تندتر
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!! گاهی اوقات دوستم به من میگفت چـرا تـو هـی مـی خنـدی؟     . بی جهت..نداشتم چون نا خواسته می خندیدم  
یادمه وقتـی یـه   !!!  که نخندم وقتیکه دارم از ثانیه به ثانیه های عمرم لذت می برم دوست داشتم فریاد بکشم چرا    

روز که برنامه داشتیم من ودوستم دیر به نمازخانه رفتیم وهمه جاها پر شده بود وما مجبور بودیم دم در بـشینیم                      
چه احاس شیرنی   ..کنه  چند لحظه گذشت که یکدفعه احساس کردم پشت سرم ایستاده وداره برنامه را تماشا می                

بعداز چند دقیقه اومد ونشست کنارم ودرهمان لحظه  دوستش آمد جلوش وبهش گفت اونجا               ..دراون لحظه داشتم  
خیلی وقت ها به خیلی بهانـه هـا         .. بنده خدا خیلی اصرار کرد ولی اون انکار می کرد         ..جا هست بیا پیش ما بشین       

نتوانستم بااون ارتبـاط    ) کمرویی( بدترین صفتی که توعمرم داشتم       خواست از در دوستی بامن بیاد  ولی به خاطر         
اوایـل  . اون ازدواج کرد اما نه احساس من به اون ونه برعکس احساس اون به من هیچ تغییری نکـرد                  .  برقرار کنم 

همـه مدرسـه اورا     . ازدواجش فکر میکردم که ارتباطمان به هم بخورد ولی اون یک درجه هم تغییر نکـرده بـود                   
قـد بلند،چـشمان درشـت وعـسلی        ..(میشناختند اسمش خیلی سرزبان ها بود، همین طور چهره جذابی داشـت           

راستش را بخواهید من هیچ وقت بـه خـاطر          . خالصه نه اززبون کم داشت ونه از قیافه         ) موهای بور ..پوست سبزه   ..
اس عالقه میکردم اگرچـه     چهره ظاهری طرف احساس عالقه نکردم چون بعضی وقت ها  نسبت به بعضی ها احس               

راستی از بحثم دور نشم خالصه اون سال گذشت وما هیچ کاری نکـردیم واالن کـه                 .هیچ زیبایی ظاهری نداشتند     
دامنی ازتجربه های تلخ دارم می فهمم چه جواهری را از دست دادم اگر یکبار به خواسـته نگـاهش جـواب داده                       

ه هیچ کس جای اون رو نتوانست برایم بگیره شاید کسی تونست بهـم              دیگ!! یه چیز بگم  ... بودم االن اینجا نبودم     
االن که این مطالب را می نویسم میبینم چه اشتباه بزرگی کـردم مـن اون را ازدسـت                   . نزدیک بشه ولی اون نشد    

چه دنیـای  ...می گن عجب دنیای کوچکی      ...!!دادم کسیکه عاشقانه می پرستیدمش را ازدست دادم به خاطر هیچ            
میرم جلـو مـیگم   ...اما این بار دیگه ساکت نمیشم ... ای کاش تواین گردی دنیا دوباره گمشده ام را بیابم     ... ی  گرد

منتظر یه معجـزه ام     ...!!! که عاشقت بودم  می گم منو ببخش اگه سکوت کردم اگر به عشقمون بی احترامی کردم                  
  ...چند سال پیش بودم ای کاش که معجزه ایی بشهکه زندگیم را دوباره از سر بگیرم وبشم همون آدم شادی که 

                                           a _sangy@yahoo.com )       عرفان ( 
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  آرش از تبریز
  

  . باشیدعاشق وبهاریالم دوستان ، امیدوارم همیشه گل خنده برلبهای نازتان سبز باشد و همیشه س     

شماره سیزدهم با ماهنامه وزین شما آشنا شدم و از آن به بعد مطالبش را مرتب مطالعـه مـی کـنم و یـک                         من از   
سطرش راهم جا نمی اندازم و با اینکه یک گی هستم ، حتی مطالب مربوط به لزبین هـا را هـم مطالعـه میکـنم و                   

نظاره گر نباشم و به سهم خودم هـر        ازشما واقعا سپاسگزارم ، ولی بعنوان یک همجنسگرا من هم میخواهم از دور              
به نوبه خودم تا بحال حداقل پنج نفر را با ماهنانه آشنا کرده ام و به دو نفر                  . کاری که در توانم باشد را دریغ نورزم         

هم که میدانستم عضو شدن از حوصله شان خارج است، تمام شماره ها را رایت کرده ام ، البتـه اکثـرا مطالـب را                         
می کنند و در نتیجه خودم مطالب مهم را برایشان بازگو می کنم و در کل فکر می کنم بسیار مفیـد               دقیق مطالعه ن  

واقع شده است ، برای شروع کار سه مطلب را میخواهم عرض کنم که هر کدام  را صالح دانستید درماهنامه جای                      
  .دهید

  
از لغات مثل گی آورده بودید کـه بـه          نخست اینکه در شماره های قبل گاهĤ مطالبی در خصوص ریشه یابی بعضی              

 جایی اختصاص داده نشود چون در وهله اول مشکلی از مشکالت            اینگونه مطالب نظر من بهتر است در ماهنامه به        
ما همجنسگراها را حل نمی کند و در وهله دوم ، آن قسمت ازانرژی و وقت دوستان که باید صـرف پیـدا کـردن                         

ن شرایط موجود شود، صرف بحث و جدل بر ســر این می شود کـه فـالن واژه                  راههای منتهی به آزادی و دور زد      
خارجــی ریشه اش فارسی است یا ترکی یا عربی ، دوستان در شرایطی که ما در آن قرار داریـم فکـر نمیکنیـد                

م از  بهتر است از این فرصت که دوستان ماها ایجاد کرده اند برای اهداف مناسب تری استـفاده شود؟ و همه بـاه                    
فارس و تر ک گرفته تا لر وعرب و از گیل و ترکمن تا کرد وبلوچ دست به دست هم دهیم و با همفکری و همـدلی                           
در اندیشه چاره باشیم ؟ با اینکه مطالب مشابه در ماهنامه در این خصوص آورده اید الزم میدانم یادآوری کنم که                     

با شدت تمام سرکوب میـشود و دولـت   ) تی خانواده خود  ح(در ایران ما، تمام احساسات همجنسگرایان از هر سو          
نیز در حقـشان سنگ تمام می گذارد و از هیچ مجازاتی از شالق تا چوبه دار و سنگسار مضایقه نمیکند و ما هنوز                       
میخواهیم به این فرهنگ و تمدن خود بنازیم و از همه میخواهیم ما را تشویق کنند که اینچنین فرهنگی غنـی و                      

عیب و نقص داشته ایم ویا داریم، که حتی ریشه  عمیق ترین مفاهیم و لغات را هم می تـوان در پیـشینه       عاری از   
پس بیایید با هم شرایط امـروز       ) .  هزاره سوم  –قرن بیست و یکم     (دوستان، ماها امروز زندگی میکنیم      . اش جست 

الن سایر کشورها را حتما خوانده ایـد ،         مصاحبه های جالب دوستان ماها با فعا      . جامعه مان را بررسی و درک کنیم      
اگر در مورد برخی از این کشور ها بعضا حرفی به میان بیاید ممکن است  ما ابروهایمان را در هم بکـشیم کـه بـه                           
اصطالح آنجا هم کشور است؟     ولی خوب در عمل می بینیم از نظر اصول دمکراسی و احترام به حقوق بشر دهها                         

ه اند؛ پس دوستان بیایید ما هم وقت وانرژی خود راصرف تحلیل شـرایط امروزمـان و همـوار                   سال از ما فراتر رفت    

مــمه   ،اینکه در گذشته چه بوده ایم
 .است تر اینکه امروز چی هستیم مهم ،است اما
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کردن راه فردایمان کنیم وگرنه اینکه ما چه گذشته درخشان و ادبیات متعالی و یا فرهنگ پیشرفته ای چند هزار                    
  )زبا تشکرا سپنتا ی عزی.( سال قبل داشته ایم دردی از دردهایمان را درمان نمیکند 

 روانپزشـک      دوم اینکه در این خصوص که بعضی از افراد در نتیجه تردید در مورد گرایش جنسی اشان گاهĤ به                    
مراجعه می کنند و نفی این عمل و اینکه روانپزشک های ما دیـد روشـنی در ایـن خـصوص ندارنـد و هنـوز در                           

 من شخصاً موافق نیستم ، چون عالوه بر         دانشگاههای ما همجنسگرایی بعنوان یک بیماری روانی تدریس میشود ،         
تعدادی از دوستانم ، خودم نیزبعلت فشار خانواده ام برای ازدواج به روانپزشک مراجعه نمـوده ام  کـه ایـشان از                       
همان جلسه اول به کامال عادی و طبیعی بودن گرایش من اذعان کردند، که البته اینها را مـن مـی دانـستم ولـی                         

 نمی دانند، در مورد سایر دوستانم هم همینطور مثال با یک تست گفته انـد کـه نمـی توانـد                      متاسفانه خانواده ام  
هـر چنـد   (ازدواج کند ، البته این بدین معنی نیست که همه افراد همجنسگرا باید به روانپزشـک مراجعـه کننـد       

ه با این افراد متخصص  مراجعه به روانکاو و روانپزشک یک امر کامال طبیعی است که در کشورهای پیشرفته مشاور              
را بیشتر انسانهای سالم  و کامال با اختیار شخصی  اختیار می کنند تا بهتر زندگی کنند ولی در جامعه ما مراجعـه                        

و اگر فردی کامال آگاهانه در مورد احـساسات خـود بـه درجـه ای از                 ) به روانپزشک با دیوانگی مترادف می باشد      
یچکس ندارد ولی چون در کشور ما بعلت خفقان و جو موجود اکثر افراد درمورد      اطمینان رسید نیاز به مشاوره با ه      

  .   گرایششان دیراطمینان پیدا میکنند بنابر این کمک گرفتن از یک فرد آگاه تر خالی از فایده نخواهد بود
پـرس و جـو   حال اینکه بعضی از این افراد فاقد بصیرت و سواد علمی بروز هستند بحثی دیگر است ولی میتـوان                    

مگـر مـا    .کرد و فردی با درایت و ذکاوت الزم را انتخاب نمود که در بین روانکاوان ما کم نیستند از این قبیل افراد                     
که در سایر رشته ها در دانشگاهها تحصیل کرده ایم هر آنچه را که آموخته ایم از دانشگاه بوده و یا هر آنچـه در                         

 و اساسا حسن دانشگاهی بودن به اینست که انسان          هـــــرگزایم؟        دانشگاه بما تدریس شده است را پذیرفته        
و تعریـف یـک دانـشجو و        .هر مطلبی را که می خواند یا تحویلش می دهند را بی تحقیق و بررسی قبول نمی کند                 

  .دانشگاهی چنین است
  

 ماهنامـه معرفـی مـی       در همین )  همجنسگرایان(        سوم اینکه گاهی کتاب ها و شخصیت های مرتبط به ماها            
در این خصوص خواهش میکنم دوستان دیگر نیز هر کتاب یا فرد ی را می شناسند ما را هم  با آنهـا آشـنا                       . شوند
  .کنند

کـه مطالعـه آن را بـه همـه     ) درس عشق از زبان افالطون(    چندی پیش کتابی را مطالعه میکردم به اسم ضیافت   
نکاتی را در ترجمه آورده اند مبنی بر اینکـه          )  16صفحه  (ر مقدمه کتاب  دوستان توصیه میکنم صرفنظر از اینکه د      

گرایش به همجنس در نتیجه محدودیت های موجود در جوامع سنتی و استبدادی است و سلطان محمود و ایاز را                    
حمـود  دکتـر م ( مثال می آورد ، که من شدیدا با آن مخالفم و از این طریق می خواهم انتقادم را به مترجم  کتـاب  

برسانم و این سوال را مطرح کنم که در اینصورت باید در جوامع آزاد و پیشرفته غربی یک نفر هـم هـم                       ) صناعی
جنسگرا نباشد که همه میدانیم چنین نیست و روح انسان مانند آن گیاه سر سبزیست کـه از البـالی سـنگهای                      

 حقیقت خویش است، نمـی خـواهم  تـاثیر           خاراهم راهی پیدا می کند و سری بلند میکند و همواره در جستجوی            
جامعه بر زندگی شخصی و جنسی انسانهارا کتمان کنم  ولی اینرا میگویم که انسانها در اثـر دیکتـه جامعـه هـم                        
  .جنسگرا نمی شوند و تنها در نتیجه شرایط حاکم ممکن است بعضی مسایل آشکارتر و یا پنهان تر شوند، والغیر
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 دیگر اینکه در کتاب ضیافت ، در یک محفل بسیار علمی از سوی فیلســوفان یونـــان                             ولی نکته جالب  
 بررسی میشود و هر یک بر داشت شخصی خود را از آن بیان میکنند و جالب تر اینکـه                    عشق و چیستی آن   قدیم  

 خالف عـرف رایـج      حتی در یونان آزاد آنروزها که از امروز ما بسیار آزادتر بوده سقراط وقتی میخواهد مطلبی بر                
ولی آنچه توجه مرا بیش از سایر مطالـب جلـب کـردو             .بیان کند می گوید از یک زن دانشمند چنین شنیده است          

شاید بسیاری از دوستان آنرا خوانده یا شنیده اند، مطلب مربوط به افسانه برش انسان به نـر و مـاده اسـت کـه                         
کل نبوده چهار دست داشته و چهار پا ، یک سر داشته و دو              در ابتدا انسان بدین ش    [ که: اریستوفانوس نقل میکند  

صورت که به چهار جانب نگاه می کرد و بر گردنی گرد قرار داشت و بر آن چهار گوش بود و دستگاه تناسـلی هـم                 
دوتا داشت و میتوانست به جلو و عقب برود و سه جنس داشت مثل آفتاب و ماه و زمـین، مـرد در اصـل فرزنـد                           

می تـوان خوانـدش و از ترکیـب خورشـید و زمـین              » نر ماده   « و زن فرزند زمین و قسم سومی که         خورشید بود   
تا اینکه نا فرمانی کرده و به خدایان حمله کردند ، در شورای آسمان تردید افتاد که بـا آدمیـان   ...ساخته شده بود  

بجا نمی ماند تا آنها را پرستش کنند و         چه کنند آیا آنها را بسوزانند همانند غول ها؟ ولی در اینصورت دیگر آدمی               
فدیه و قربانی نیاز به درگاهشان بفرستند  پس در نهایت زئوس پس از مدتی اندیشه راهی بـه خـاطرش رسـید و              

آنها را به دو نیم خواهیم کرد تا هم نیرویشان کم شود و هم بر عده پرستندگان بیافزایند و در نتیجه مـا از                        : گفت  
بدین طریق انسان نخستین به دو نیمه شد ، چـون چنـین شـد هـر نیمـه ای                    .....   اهیم شد   دو سو بهره مند خو    

پیوسته آرزوی نیمه دیگر را داشت ، هر یک نیمه خود را در آغوش می کشید و هر دو در حسرت این بودنـد کـه                          
ـ                 . دوباره باهم یکی شوند                  ی گـشتند و   نزدیک بود که همه از گرسنگی بمیرند چراکه همـه دنبـال جفـت خـود م

بـه ایـن   ... بی جفت خود هیچ کار نمیکردند ، نیمه ماده بدنبال نیمه ماده می گشت  و نیمه نر بـدنبال نیمـه نـر و    
زئوس چون این دید دلش به حال آنها سوخت ، آالت تناسلی آنهـا را بـه جلـو                   . ترتیب همه بسوی نابودی رفتند      

 در آغوش می کشند نسل ادامه یابد و یا هر گاه دو نیمه نر یا ماده به هم گرد    برگرداند تا وقتی نر و ماده یکدیگر را       
آدمی وقتـی بـه      [ عشق یعنی بدنبال نیمه خود بودن     و از آنجا نتیجه میگیرد که       .......]  آیند از هم بهره مند شوند     

 می کند و اگـر      شاوندی و محبت و دوستی و خوی      آفت  رنیمه خود می رسد ، خواه نیمه اش زن باشد یا مرد ، حسّ               
 نمی خواهد یک لحظه از نیمه خود جدا شود و همه عمر را حاضـر اسـت بـا معـشوق بازیافتـه خـود                                  بتواند

  !]اما اگر سوال کنی نمی تواند علت را برای شما بازگوید.بگذراند
  

ی چاپ مناسب دیدید و     در نهایت از زحمات شما صمیمانه سپاسگزارم و خواهش میکنم در صورتیکه مطالب را برا              
در . یا برعکس ، لطفاّ مرا از طریق ایمیل در جریان قرار دهید ، تا در ارسال مطالب بعدی آنهـا را در نظـر بگیـرم                           

ضمن علی رغم همه تالشهایم تا کنون موفق به در یافت ماهنامه چراغ و رادیوی ایلگا نشده ام که اگر راهنمـاییم                      
 دارید   kaosGL ر اطالعاتی در خصــوص امکان دریافت نشریه ترکیه ای کنید ممنون میشــــوم درضمن اگ

در ضـمن مـن بـا       .لطفا برایم ایمیل کنید تا از آن منبع هم در صورت امکان مطالبی برایتان ترجمه و ارسال کـنم                  
نظـرات  ایمیل دیگری عضو دوستیابی هستم و ماهنامه را هم دریافت میکنم و از آ درس ایمیل زیر برای  گـرفتن                      

  .منتظر ایمیلتان هستم.خوانندگان ماها در خصوص این مطالب استفاده می کنم
  

  com.yahoo@rshtanha آرش  تـنها    از تــبریز      –با تشکر مجدد 
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  رحمان   میالنی: به   

  
  چه خوب میشود اگر
  دوباره بچگی کنیم
  رها زجامه تن کنیم

  یمن کبرهنگی... کمی 
  

  به کوچه های خاطره
  شبی دوباره سر زنیم

  و
  سمت یاس و نسترن
  دوباره زندگی کنیم

  
  چه خوب میشود اگر
  که باز هم سفر کنیم
  برای رفع خستگی
  لبی به باده ،تر کنیم

  
  چه خوب میشود اگر
  بهار را صدا کنیم
  ....برای بوسه بر لبی 

  خدا خدا کنیم...کمی ،
 

 آرا

 

نـــ ش
 ـــق ش
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  : کشیدن دوبارهبرای نفس 

   فقط هوای تو بس بود -                               
  :برای تازه سرودن 

  فقط نوای تو بس بود -                                
  ،برای حیات دوباره            

   در این تن خسته-                                              
   : نیاز معجزها نیست

  صدای پای تو بس بود -                               
  ،برای آنکه نمیرد 

  دلم در این هوای گرفته -                               
  :قسم به جان عزیزت

   فقط صفای تو بس بود-                               
  ،برای عشق چه حاجت

   به صحبتی و کالمی-                              
  :آن فقط کرشمه ای از

   نگاه آشنای تو بس بود-                              
  ،برای عبور من از شب
   : شب ستمگر یلدا-                                

  ،پناه سینه درد آشنای تو
   ... بس بود                                     

  آرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دور راه ازی ایم روز هی
  غرور ازی بار کوله با

  سفری بری خوای م روز هی
  دوری بش من از کهی خوایم
  یشی م خنده گل روز هی

  یکنی م خندون لبامو
  یجونمی بال روز هی

  یکنی م ونیگر چشامو
  یجور چه کهی دونی م خوب

  یبسوزون من دل
  یجور چه کهی دونی م خوب

  یبلرزون رو من دل
  یدست هی یزد حاال
  یستشک رو من قلب
  اومدم بجنبم تا
  یبست بهیغر به دل

  رضا 
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  به سیمین بهبهانی
                         

  لمی ق
  از تن ِ سوخته ی درختانی داشت 

                       که ناله ی  جگرسوزشان 
  .                      تمام الوند را لرزانده بود

  ناله که می گویم 
  .....ناله ی درختان بود 

  .که به سیاست آغشته بودند
  قضایشان در انهدام روزهای روشنی بود 

  ! بو می کردند     که دهان البرز را خوش
  ...تا آن روز
   آه ولی ، 

  هیچ مردی در هیچ کجای این سرزمین گل و مرغ 
   "سیمین"برای قلمِ 

  بهایی قایل نبود 
  از انبوه دشنام و دشنه در امان باشد.... تا او 

  زنان افسرده و ملول... و زنان 
  در هوایی مسموم و غمگنانه 

  .تنها دستهاشان را داشتند 
  . آن را دریغ نکردند            

  !گرچه خالی تر از همیشه بود
  فضا از کینه و تعصبی کور آکنده بود 

  .                                   وقتی صدا بود که در گلو خفه میشد
  در ازدحام شهر   ... آه اما 

  گلوهای فشرده در بغض و دردهای  قایَم
  دربستر اعصاب به هم پیچیده ی انسانهای خسته 

  رسوب کرد و                                           
  !در تراوشات  مسموم ذهن  دفن شد                                          

  و سیمین 
  .چون قلمی استوار تا انتها ماند 

  تا انتها 
  تا آن روز که دژخیمان اهریمنی 

  قلم او  را بر سینه هاشان حس کنند 
  .              زمان زیادی نیست              

  .                             زمان زیادی نیست 
 WWW.ROOZONLINE.COM عکس از 1384 از ماه اسفند 17 -  واراند

 

 سیمین
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  ابوســـک
  لزبین-مه اندیش 

شـب   3اما بعد از    ! ینجا همون جایی هست که می تونم به ابنرمال نبودن خودم شک نکنم، حتی لحظه ای گذرا                  ا

 …پریـشانی خـاطر   !  شب کابوس پشت سر هم آیا من ،بازم نباید شک کنم؟ از نظـر روحـی                3مطلق و  بی خوابی 
محیط ، پرورش دهنده ی آسایش خیال یا جنجالش هست ، و من و خیلی از ماها در معرض این طوفان هستیم که                       

  ! برای من 85و ارمغان نوروز ...... و و و از محیط وارد نا خود آگاهمون میشه و بعد نتیجه اش یا کابوس یا بد خلقی 
 ، همه جا خاکستری بود ، فضا فضای عکس های سیاه و سفید ،یه نفرو سر کوچمون به دار                    85اولین کابوس نوروز    

بی هیچ سخنی در اطرافش حلقه زده بودند ،من هراسان بودم ، صدای نفـس               ) مثل همیشه   (آویخته بودن و مردم     
  .شنیدم زدن هامو به وضوح می 

من هیچ  (مراسم اسکار بود و من      !  ، شاید کمی خنده آور باشه ولی برای من یه کابوس بود            85دومین کابوس نوروز    
در اسکار گوشه ای نشسته بودم و بی صبرانه منتظر ورود بـازیگر             !) ایده ای ندارم که اونجا چیکار می کردم، ها ها         

خیره به جایگـاه    .. … من با دیدنش از یه نعمت بهشتی فیض ببرم         زن محبوبم  ، هر لحظه ممکن بود از راه برسه و           
ورود بودم که ناگهان با هجوم تعداد زیادی خانم سیاهپوش چادری به سمت خودم در جا خـشک شـدم،این بـار                      

  …حس کردم صدای نفسم دیگه به گوشم نمی رسه
ر میکردم اگه هوا روشـن بـشه دیگـه          شب سوم تا جایی که تونستم خودمو بیدار نگه داشتم تا به خواب نرم ، فک               

اما دیگه طاقت نیاوردم و پلکهای خستم به روی چـشمان خـسته             ! خبری از کابوس نخواهد بود، زهی خیال باطل         
  .ترم غلتیدند و به خواب رفتم

  ، تاریک و مملو از نور قرمز بود اطرافم ، خودمو توی یه صف بلندو باال پیـدا کـردم ، همـه       85سومین کابوس نورز  
مسافران عزیز همـانطور  " که نا گهان صدای ناالن مردی که فریاد می زد         …منتظر بودند و نگاهها خیره به آسمان      

 به گوش رسید،  "که شاهد بودید هواپیمای دیگری هم سقوط کرد ، آیا باز هم نمی خواهید بلیط هاتونو پس بدید؟                 
  . و آتش رنگ بودهیچ کس عکس العملی از خودش نشون نمی داد ، هوا غبار آلوده

اینارو ننوشتم تا شروع به تعبیر خواب بکنین، اعتقادی به تعبیر خواب نـدارم امـا وقتـی کـابوس میبیـنم اونـم                        
 ماها نرمال هستیم ، هیچ مشکلی هم نداریم ،زندگیمون مثل اسـتریت هـا               …کمی نگران کننده هست     ! اینطوری

ز استریت ها قابل درک نیست به دلیل تابو ها و فیلتر ها هست تنها گرایش جنسیمون تفاوت داره که برای خیلی ا       
این بمب توی ذهن ما هم کارگـذاری شـده   (یی که از بدو تولد مثل بمب ساعتی توی ذهنشون کار گذاشته شده ،          

بوده اما به دلیل گرایشمون بی اثر باقی مونده و رفته رفته خنثی شده ، اوایل قبول گرایش به صورت حسی مرموز                      
م احساس گناه ظهور پیدا می کرده و کم کم کمرنگترو کمرنگتر شده تا امروز که از بین رفته و البته بعضی ها                       به نا 

به خاطر همین تا کلمه ی هموسکسچوال به گوششون  میرسه نا خودآگـاه  ..) هم که کال با این حس آشنایی ندارن      
  .عکس العمل منفی نشون میدن

. کنم و تا درصد باالیی دلیل هر سکانس از رویاهامو می تونم تـشخیس بـدم               بگذریم من خودم خوابهامو تعبیر می     
رابطه ی ملموسی با افکار و دلمشغولی های روزمره داره ،من هـر روز بـه بخـش اعظـم زنـدگیم یعنـی  همـین                           
هموسکسچوالیتی خودم فکر می کنم و با ها ش زندگی میکنم ، ریفلکس های مردمو میبینم ، برخـورد قـانون و                      
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اولین کابوس، نتیجه ی عکس العمل قانون و نگاه مردم به من هست ، منو به دار آویختند و خودم                    ! م تضادها رو  تما
و مردم چون همیشه با نگاههـای       ) حاال خود جسمانی من یا روحم نظری ندارم       ! ( شاهدش هستم و در حال تماشا     

دومـین  !  ی چون من رو جـشن مـی گیرنـد         بی تفاوتشون به خرافات آفرین میگن و از بین بردن آدم قانون شکن            
کابوس خبر از با خبر شدن کسانی رو می ده که نباید، و به سراغ من آمدنشون مثل عزرائیل ناگهانی و جـایی دور                        

یعنی من در اعماق ذهنم هم خودمو رها شده از ایـن آدمهـا              !!! از تصور در محیطی که آزادی تنفس میشه ،اسکار        
  اون هـم بـا       -رهایی-و سومین کابوس هم که صفی هست طوالنی برای سقوط           )   ستبن ب ! (نمی تونم تصور کنم   

اینو بعید میدونم که جراتشو داشته باشم اما احتماال ذهنم در صورت نبود چاره ای دیگه لطف کرده                  ! پاهای خودم 
 پراکنـدمون   و نهایت اینکه هر چقدر ما زحمت می کشیم تـا در جمـع هـر چنـد                 !  و این راهو بهم پیشنهاد داده     

خودمونو ریلکس کنیم و به آرامش برسیم ، امید داشته باشیم ، متاسفانه نا خودآگاهمون اونقدر بهش ضـربه وارد                    
  شده که به یه درمان اساسی نیازمنده ، خودمون باید به تنش های فکریمون دارو بدیم ، اما چقدر؟ اما تا کی؟ 

صـبح زود بـه مـسافرت    !  بود85رومین شب از نوروز 4ن مطلق    شب بی خوابی توام با کابوس نخوابید       3نتیجه ی   
گاهی اوقات فکر می کنم اگه لـزبین        ...   ساعت پیش در حال چرت زدن و پریدن بودم           1نوروزی اومدیم و تا همین      

هههههههههههههههوم بوی قهوه می یاد ، شاید یه فنجون         ! ها ها   ! نبودم حداقل خیلی از شبا راحتر می خوابیدم       
  ... منو از این حال و هوا بیاره بیرونقهوه

  لزبین.  مه اندیش
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  جهانگیر شیرازی
  php.045925/archives/politics/com.gooya.news://http                                     به نقل از خبرنامه گویا

  

وماس اردنبریک، خبرنگار هلندی گزارشی در باره وضعیت همجنسگرایان در ایران منتشر کرده که در گویـا                 ت

  .به چاپ رسده استنیوز نیز 
php.045783/archives/politics/com.ya00g.1384://http  

  
این خبرنگار در تهیه گزارش خود از جمله با شیرین عبادی به عنوان یک فعال مشهور حقوق بشری و برنده جایزه     

بعضی از گفته های شیرین عبادی در مورد همجنسگرایان در ایـران            . باره گفتگو کرده است   صلح نوبل هم در این      
  . به راستی که جای تĤمل دارد

من شک دارم که پس از انقالب اسالمی کسی فقط به خاطر لواط اعدام شده               "عبادی به خبرنگار نامبرده می گوید       
  ".اما کسانی به خاطر تجاوز مقعدی اعدام شده اند. باشد

  
مسلمĤ بسیاری از اعدام های همجنسگرایان اصآل در روزنامه های کشور انعکاسی نمی یابند، با این همه هر انسان                   

 به بعـد، مـی توانـد    58بی طرفی با مراجعه به نشریات و روزنامه های سال های بعد از انقالب، به خصوص سالهال          
  .مجنسگرایی مشاهده کندکلی مدارک و شواهد دال بر اعدام همجنسگرایان به جرم ه

  
 برای نمونه، و اثبات جعلی بودن گفته های شیرین عبادی بد نیست چند سند زنده را در جلو ایـشان بگـذارم تـا       

  :خود کالهشان را قاضی کنند
  

  : را ورق بزند تا این آگهی را ببیند1358 مهر 10خانم عبادی روزنامه کیهان به تاریخ 
  :عامل لواط تیرباران شد

این اطالعیه گفته شده که شخصی به نام تیمور تیموری در دادگاه انقالب اسالمی مرکز محاکمه و به جرم عمل                    در  
  .لواط اعدام شده است

  

 یرین عبادیش

  یا دفاع از اقدامات حکومت اسالمی؟       هاییی وگ   بذله 
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 تن از نظامیان،  در کیهان و اطالعات همچنین آمده که        16 در اطالعیه مربوط به اعدام       1358 مرداد   18در تاریخ   
  .به منوچهر به جرم عمل لواط اعدام شده استدر انزلی فردی بنام علی اکبر معروف 

  
 مفـسد در اراک اعـدام       4"  در روزنامه اطالعات، اطالعیه ای تحت عنوان          1359 شهریور   4در تاریخ سه شنبه     

  . آورده شده که به حکم دادگاه انقالب اسالمی چهار نفر در اراک به جرم عمل لواط اعدام شده اند"شدند
  

  اطالعیه ای تحت عنوان سه مفسد فی االرض در تبریز، بابل و بوشـهر                1360 تیر   3اریخ   در روزنامه اطالعات ت    
  .اعدام شدند، چاپ شده و در آن آمده که ایوب میثمی فرزند حسین به جرم لواط در تبریز اعدام شده است

  
 اعدام شدند، آمده     مفسد در زنجان   3 در اطالعیه ای تحت عنوان       1983 ژانویه   10در روزنامه اطالعات به تاریخ      

که دادگاه انقالب اسالمی زنجان سه نفر به نام های علی بیوک، منصور سلمانیون و حسین هاشمی را به جرم لواط                     
  .محکوم کرده و حکم اعدام اجرا شده است

  
 کـه در قـانون      "لـواط "در هیچ کدام از این اطالعیه ها خبری مبنی بر جرم دیگر، وجود چهار شاهد برای اثبات                  

از آن گذشته اینها فقط برای سند آوردن اینجا ذکـر شـده انـد و مـسلمĤ روزی     . چیزی درج نشده است   ... مده و آ
خواهد رسید که همجنسگرایان ایران بدون ترس و دغدغه به اسناد و آرشیو روزنامه های سال های بعد از انقالب                    

  .ند نمودمراجعه و تاریخ پیگرد و سرکوب نسل های قبل از خود را عیان خواه
  و مهمتر از آن این که. اگر شیرین عبادی نوش همجنسگرایان نیست، حداقل نیش آنها نباشد

خانم عبادی با این گفته خـود بـه همجنـسگرایان ایـران تـوهین کـرده و اگـر صـداقت دارد بایـد از همـه مـا              
  . همجنسگرایان ایران معذرت خواهی کند
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  تغییر جنسیت بخاطر حاکمیت مطلق مردان: ربستان سعودیع
به نقل از روزنامه سعودی الوطن، در یک اقـدام بـی سـابقه، پـنج دختـر         ) ایونا( به گزارش خبرگزاری زنان ایران      

 ایـن افـراد دلیـل اقـدام خـود را            .عربستان سعودی با سفر به یک کشور خارجی جنسیت خود را تغییر داده اند             
   .. سعودی می دانندهحاکمیت مطلق مردان در جامع

  
  میزبانی کنفرانس جهانی مقابله با هموفوبیا: ترکیه

بر طبق اطالعیه منتشره از سوی همجنسگرایان ترکیه ، قرار است گروههای همجنسگرایان این کشور همـسایه،                 
روزه ای را   در بزرگداشت روز جهانی مقابله با هموفوبیا، امسال کنفرانس جهانی پنج            )  اردیبهشت 27(ماه مه   17در  

 اجالس "این کنفرانس . برای بحث و بررسی موضوع هموفوبیا و چگونگی مقابله با آن، در شهر آنکارا ترتیب دهند               
سال گذشته برای بزرگداشت این روز در چهل کشور جهان از جملـه             .  نام گذاری شده است    "جهانی ضد هموفوبیا  

ر با امضای طوماری از سازمان ملل درخواست کردند که ایـن            در چین تظاهراتی برپا شدند و بیش از پانزده هزار نف          
طبق گفته یکی از فعاالن حقوق همجنسگرایان  ترکیـه، همجنـسگرایی در قـانون ایـن      . روز را برسمیت بشناسد   

کشور بعنوان اختالل روانی تلقی نمی شود اما در ادبیات ارتش ترکیه از این مسئله همچنان بعنوان اختالل روانـی     
ارتش ترکیه تنها ارتش عضو پیمان نظامی ناتو است که همجنسگرایی را اختال روانی تلقـی مـی                  .ه می شود  نامبرد
که در یکـی از شـماره       ( بعد از دهسال مبارزه همجنسگرایان ترکیه، باالخره در سال گذشته سازمان کائوس             . کند

 انجمـن   - کـائوس "ولتـی تحـت نـام      موفق شد خود را بعنوان یک سازمان غیـر د         ) قبل ماها در باره آن نوشتیم     
هموطنانی که امکان سفر به ترکیه را دارند میتوانند از          .  بثبت برساند  "محققان فرهنگی  و همبستگی گی و لزبین       

این امکان برای شرکت در کنفرانس ترکیه و آشنایی با تجارب مبارزاتی هم احساسان خـود در جهـان اسـتفاده                     
  . کنند

ه آقای صبا راوی نماینده سازمان همجنسگرایان ایران در کشور هلند نوشته و رونوشت آن               بنا به نامه ای ک    : هلند 
 مارس، روز مبارزه با راسیسم و اشاعه فرهنـگ تـولرانس و تحمـل، در    21را برای ماها ارسال کرده، بمناسبت روز  

ـ               مـسلمĤ ایـن گونـه    . تآمستردام یک مسابقه دوستانه بین تیم همجنسگرایان و تیم مسلمانان برگزار شـد ه اس
ابتکارات به آشنایی بیشتر مسلمانان و همجنسگرایان از دیدگاههای همدیگر کمـک کـرده و در زدون تعـصبات                   

  .کمک خواهند کرد

  

بارخا
 ایران

ناجه  و



  

 ٤٩

  17شماره 
 1385بهشت  اردی

  تغییر جهت در رابطه با همجنسگرایان ارتشی: کره جنوبی
ر مـورد سـربازان     وزیر دفاع کره جنوبی آقای یون کوانگ اونگ اعالم کرده است کـه سیاسـت کنـونی ارتـش د                   

 جامعـه مـا توجـه و عالقـه بیـشتری بـه حقـوق بـشر                  ": او گفته اسـت   .  همجنسگرا باید تغییر یا تعدیل شود     
  ".همجنسگرایان نشان می دهد و ما اقداماتی را برای حفاظت از حقوق سربازان همجنسگرا در نظر خواهیم گرفت

  
          کالیفرنیا خود را علنی می کندی در شهردار: آمریکا 

 Christopher Cabaldon  
چنـد  ) پایتخت ایالت کالیفرنیـا   ( آقای کریستوفر کابالدون شهردار منطقه غرب ساکرمنتو        

هفته پیش در جلسه ای رسمی در مقابل تعدادی از تجار و صنایع داران، از همجنـسگرایی                 
بـا ایـن حـساب ایالـت کالیفرنیـا دارای چهـار شـهردار اسـت کـه             . خود پرده برداشـت   

بـر طبـق خبرهـای منتـشره از سـوی سـازمانهای             . همجنسگرایی خود را علنی کرده اند     
.  همجنسگرای آمریکایی در پست های انتخابی مهم، خـدمت مـی کننـد             356همجنسگرای آمریکایی هم اکنون     

همچنین در کنفرانس خشونت و نفرت که به مناسبت حمله به یکی از بارهای همجنسگرایان  در شهر ماساچوست    
. مریکا برگزار شد، عضو شهرداری شهر ماساچوست حین سخنرانی خود، رسمĤ همجنسگرایی خود را اعالم کـرد           آ

 شـود کـه افـراد       او گفت با توجه به سوابق خدمتم و معروفیتی که در شهر دارم،  امیدوارم علنی شدن من باعث                    
کـی اسـت کـه مـن میتـوانم بـه جامعـه              این حداقل کم  . تصور نادرستی که از همجنسگرایان دارند را کنار نهند        

  .همجنسگرایان بکنم
 

  ازدواج همجنسگرایان قانونی  می شود:  ایرلند
نخست وزیر ایرلند جنوبی آقای برتی اهرن طی مصاحبه ای اعالم کرده است که ایرلند بهرحال ثبت قانونی روابط                   

 ما به گذراندن قاونی در همین "ه که او در همین مصاحبه اضافه کرد  . جفت های همجنسگرا را تصویب خواهد کرد      
  ".رابطه مصمم هستیم

  
  :ترانس سکشوال و عضو منتخب شورا شهر توکیو: ژاپن
 من تـرانس سکـشوال      " که چند سال با در دست گرفتن پالکاردی که بر آن نوشته شده بود                " ایا کامیکوا  "خانم  
نوان  یکی از اعضا منتخب شورای شهر توکیو          و ایستادن در محالت عمومی در ژاپن معروف شد، بعدها بع           "هستم

اما با پایان یافتن دوره انتخابی خود، اعالم کرده است که بار دیگر خود را کاندید می کند چون هنـوز                     . انتخاب شد 
 .کلی کار برای اقلیتهای جنسی در ژاپن باقی مانده که میخواهد آنها را انجام دهد

  
  ر در کارنوال ماردی گراس همجنسگرایان هزار نف400شرکت بیش از :  استرالیا

آگاهان تعداد شرکت کنندگان در بیست و هشتمین کارنوال همجنسگرایان در شهر سیدنی معـروف بـه مـاردی                   
  .را بیش از جهارصد هزار نفر تخمین زده اند( ماه مارس میالدی برگزار شد، 4گراس که در روز 
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قـسمت  ( برای دیدن عکسهای بیشتر از کارنوال ماردی گراس میتوانید در بخش انگلیـسی جـستجوگر گوگـول                  
  .را بنویسید   Sydney Mardi gras کلمه ) ایماج

  
  ایان وارد دروس تاریخی مدارس می شودمبارزات همجنسگر: آمریکا

طبق الیحه پیشنهادی یکی از سناتورهای اهل کالیفرنیا، همجنسگرایی و تـاریخ مبـارزات همجنـسگرایان نیـز                  
 و احترام به گرایشات جنسی مختلف       بایستی وارد دروس تاریخی دانش آموزان مدارس شود تا مبارزه با هموفوبیا           

  .در جامعه ریشه بزند
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  آرش
  !!آذر هم به دنیا نیومدم! آذر نیستم

zananehposh/group/com.yahoo.groups://http  

 مطلـب مـورد   .خیلی وقت بود که می خواستم برای ماها میل بفرستم و کمی هم درددل کنم   ! سمم آرش هستش  ا

ه  هـا    من عاشـق ایـن نوشـت      ... فلش بک هایی از یک دختر لزبین         ... ماها رو که برای عید بود خوندم       درم  ه ا عالق
دونم هر ماه میاد ولـی       کنم که ببینم مجله به میلم اومده یا نه با این که می             شاید هر روز میلم رو چک می      . هستم

یه دختر لزبین که همجنسگرایی . لبش بدونمدوست دارم هرچه زودتر در مورد آذر و کارهای جالبش و نظرهای جا            
گفتم توی ایران دختر لزبین      گرچه با خودم می   . دونه و چقدر قشنگ احساساتش رو میگه       خودش رو هرزگی نمی   

  .وجود نداره و همش یه دروغه و تخیل یه نویسنده پسر دیگه برای عالقه مند کردن پسرها به مجله
حس کردم شاید اون لحظه که آذر هم تو خیابون بوده شاید همـون لحظـه                تا این که ویژه عید رو خوندم و خوب          

  .منم از کنارش رد شدم و شاید هم دیدمش ولی خوب چه فایده
خـوام و دارم از خـودم بیخـود          به هر حال به فکر این افتادم که منم از خودم بگم و بگم که چی هستم و چی می                   

  .میشم
کنه که یه پسرم و هیچ گرایشی یا حسی به           ی که منو ببینه حس می     خوب هرکس . سالمه 20 – 19 .من آرش هستم  

خوب تو نگاه اول و حتی پـیش         .کنه اما این حس درون من یه کمی فرق می        . کامال هم درسته   .جنس خودم ندارم  
با پسرها هم مثه یه دوست رابطه دارم ولی وای به روزی که وقتی به یـاد                 . دوست دختر دارم  .خودم من یک پسرم   

من یه پسری هستم که عالقه به پوشیدن لباس زنونـه داره      .  بیفتم یا صحنه ای رو ببینم که به اصل برگردم          سکس
 .بلکـه لـزبین    .اما این به همینجا ختم نمیشه و همیشه عالقه داشتم که یه دختر باشم اونم نـه از نـوع معمـولی                     

اما ترانس یـا    . خوره لم از این فکر به هم می      راستش رو بگم هیچ عالقه ای به گی بودن ندارم یا حتی بگم شاید حا              
تی وی هم نیستم چون به محض این که از حالت سکسی بودن یا حالت احساسی که دارم خارج بشم هیچ عالقـه                       

تونـستم اگـه     کنم می  ولی وقتی که فکر می     .ای به دختر بودن ندارم و اتفاقا از این که پسر هم هستم خوشحالم             
ولی اگه قـرار باشـه یـه دختـر          . مند میشم ه  ثه خودم باشم به شدت به دختر بودن عالق        دختر باشم با یه دختر م     

 چون به   .ه است معمولی باشم و حتی فکر این که مثه خیلیا برم عمل کنم یا هورمون مصرف کنم برام خیلی مسخر                  
ـ                 .  عالقه دارم   خودم پسر بودن  تثنا نیـستم و در     البته همه اینها رو گفتم که بگم مثل من تو دنیا هـست و مـن اس

گفتم حالت ولـی بایـد یـه چیـزی رو           ! چندین شماره قبل ماها هم بهش اشاره شد که چنین حالت هایی رو دارن             
خصوص چون تو فیلم های قدیمی زمان شاهی باب بوده که مثال به کـسی               ه  اضافه کنم از قدیم توی فرهنگ ما و ب        

و یا کسی هم که مثال به چنین چیزی  عالقه داره در عمومیت  یا همچین چیزی    ! که این حالت رو داره مثال بگن اوا         

نز نس گرایان جدگر 
 پــوش
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! من باید بگم من چنین چیـزی نیـستم   . با یه حالت زنانه حرف میزنه و به یه حالت شل و وارفته     می کنن همه فکر   
  . مثه پسرها راه میرم. کنم مثه پسرها رفتار می.من کامال یه پسر عادی هستم

شاید من قبل از این که برام یه جوری گفته بـشه             .ضای خودم کارهایی هم کردم    خوام راستشو بگم برای ار     اما می 
کردم منم گی هستم برای همین خوب برای ارضای خـودم بـا              فکر می . م چیه  ا یا خودم بفهمم که احساس واقعی     

ام خو فهمیدم که نه من یه چیز دیگه ای می         گذشت تازه می   چند نفر هم سکس سافت داشتم ولی هر روز که می          
وقت حتی به اون افرادی که باهاشون دوست بودم بگم که من دوست دارم وقتی با شـما هـستم لبـاس                       ولی هیچ 

دونن که این یعنی چی و براشون هم غیر قابل فهـم بـود کـه                 فهمن و نمی   دونستم که نمی   زنونه داشته باشم می   
 ی با همچـین چیـزی مخالفـت مـی         خواد همچین چیزی باشه و حت      پسری که هیچ حالتی رو نداره چه جوری می        

که نه حتی یک چیزی شبیه لباس زنونـه هـم     در حالی .دونستم چی کار باید بکنم       خودم هم که واقعا نمی     .کردن
نداشتم که برای ارضای خودم اونو تو وقت تنهایی بپوشم توی شبکه دنبال افرادی گشتم که اونها هم به این کـار                      

توی ایران هیچ وقت    ! م و شرایط خودم رو بفهمم      ا طریق اونها بتونم حس اصلی    عالقه داشته باشن و خوب شاید از        
! زنی یه جور دیگـه ای برداشـت میکـنن    چون همه از هر حرفی که می.نمیشه اون چیزی که میخوای رو پیدا کرد 

 کردن من شـکل همـون      دیگه شدم مسخره دست افرادی که دختر برای سکس کردنشون پیدا نکردن و فکر می              
 آلت که سینه هم دارن و       3 هستم که تو سایت های سکسی هر دو آلت جنسی رو دارن و شاید بهتر بگم هر                   هایی

هایی که حتی با این که براشون  خسته شدم از دست آدم     .شد به عنوان شی میل یا دو جنسی ازشون نام برده می          
و نگاه اول همونی عالقه داشتن که من        تا این که چند نفر رو پیدا کردم که ت          .فهمن دادم هیچ چی نمی    توضیح می 

یـا چـاق یـا      ! خورد جز یه زن     ساله یه سری پسری که هیکلشون به هرچی می         26 یا   25اما سن هایی مثل     . دارم
تا این که به یه پسر همسن خودم برخـوردم  !! هاشون هم ریش هم داشتن حتی گاهی بعضی! گنده یا کامال مردونه 

مشکل اینجا بود که ما هیچ جا رو برای با هم بودن توی اون لباسـی کـه دلمـون                    ولی  . ومد ا و از هم خوشمون می    
و هیچ وقت هم نتونستیم با هم باشیم تا این که این هم از ایران رفت و دوباره گشتن مـن بـرای              ! میخواد نداشتیم 

ید تکرار کنم که مـن  البته اینو با! یار دیگه ای که بتونم چند لحظه ای رو توی همون حس باهاش باشم پیدا نکردم       
و حتی پسرهایی هم که بدونن من همچین حسی دارم بدم میاد و فقط گاه گاهی از روی اجبار به                    ! اصال گی نیستم  

من حتی . تونستم بکنم اما توی این وضع چی کار می .ارضا دوست دارم که باهاشون باشم که البته اونم ترک کردم
تا این که یه بار که تنها بودم و توسط یکی از دوستام که فکر               ! رک کنم یه لباس زیر زنانه هم نداشتم که حسشو د        

وای چـه حـس قـشنگی بـود     . تونست اون رو بـرام بگیـره  . کرد لباس زیر رو برای مسخره بازی احتیاج دارم        می
. دلم می خواست برم بیرون همه منو ببینن ولی همین کم مونده بود که خودم رو به کسی نشون بـدم                    ! پوشیدنش

ا این که خودم رو باالخره به اون دوستی که خارج بود از طریق وب کم نـشون دادم و واقعـا از اون حالـت لـذت                  ت
حتی مثه دوتا دختر همجنسگرا همدیگه رو بغل کنیم یـا           ! نمیتونستیم حتی همو حس کنیم    .بردیم ولی چه فایده     

کردن مثال چون گـی و بـه         اونا هم فکر می   دیگه کم کم توی شبکه پر شد از افرادی که           ! حتی به هم دستی بزنیم    
اصطالح بی هستن به این لباس عالقه دارن و جا برای خراب کردن حس ماها هم باز شد که دیگه حاال اونایی کـه                        

ومدن توی گی روم ها و دوست داشتن زنونه پوش پیدا کنن و شاید با کالهی کـه سـر                     ا کردن می  دختر پیدا نمی  
تونن با یا دختر دو جنسی سکس کنن که واقعا حالم از همـه اونهـا و همـه                    که می ذاشتن فکر کنن     خودشون می 

به هر حال پیشنهاد هایی     . دونستم چی کار کنم    خورد و نمی   وردن به هم می    آ اونهایی که ادای این حس رو درمی      
تونستیم چند  یهم بود که مثال فردی که مثل خودم باشه جایی از خودش داشته باشه و لباس زنونه هم بپوشه و م                 
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 نکنه کلکی تـوی     د،ولی ترس از این که نکنه این افراد مامور باشن         ! ساعتی رو توی اون حال با هم خوش بگذرونیم        
دونن کسی تـو    نکنه به محض رسیدن اونجا بالیی سرم بیارن یا حتی مثال برای اخاذی و این که می   ،کارشون باشه 

 ازم عکس یا فـیلم بگیـرن و مثـه           ،ش اختیار همه چیز رو داشته باشه      قدر آزاد باشه که از خود      ایران نمیتونه این  
اون موقع دیگه نمیتونی حتی پـسر       .عکس و فیلم های دختران بیچاره که توی شبکه هست این رو هم پخش کنن              

 دقیقه لذتی رو    30 تا   15و باید خودت و زندگیتو از بین ببری اون هم به خاطر این که می خواستی فقط                  ! هم باشی 
جربه کنی که هرچقدر که بزرگ و بزرگتر میشی داره ازت گرفته تر میشه و خوب کم کم اون حالت بیبـی فـیس                     ت

صورتت تبدیل به حالت مردونه میشه و هرچقدر هم که خودت رو الغر نگـه داری ممکنـه انـدامت مردونـه تـر                        
 آزاد بـود پرسـیدم کـه چـرا          بار وقتی که از یک پسر ایتالیایی که اون حتی توی کـشور             یادم هست که یک   .هبش

چون فـورا تـوی اینترنـت       ! کنن گفت آدم های احمق همچین کاری می       .صورتش رو توی وب کمش نشون نمیده      
وقتی که یه پسر خارجی بخواد همچین حرفی رو بزنـه مـن چـه               ! پخش میشه و زندگی کردن برات مشکل میشه       

کـه  ! عکس بدم یا مثال تلفن بزنم که قـرار بـذارم  تونستم اعتماد کنم که با یه عکس از یک طرف بهش         جوری می 
به هر حال کم پیش نیومده که افرادی        . حتی اگه ترس از نت هم نبود توی ایران از ترس مامورین نمیشه کاری کرد              

دیگـه  . حتی اگـه نباشـی و چیـز دیگـه ای باشـی     ! دستگیر بشن و به جرمه گی بودن حتی تا مرز اعدام هم برن          
  ه  برای خود ارضایی    حتی برای خریدن حتی یه تکه لباس زنونه      .  شد کرد  اعتماد که نمی  . نمنمیدونستم چی کار ک   

بار که بـه یـه       حتی یک . شد برای سکس حتی پسرونه انتخاب کرد       دیگه کسی رو هم نمی    . نداشتم رو   خودم هم   
اضر باشـه بـا تـو       کنم هیچ دختر لزبینی ح      من که فکر نمی    :حس خودم رو گفتم بهم خندید و گفت        .دختر لزبین 

پس مـن  ! چون باالخره هر حسی هم داشته باشی یه چیزی داری که بازم پسری و اصال این خوشایند نیست                  .باشه
قید این که بخوام عمل کنم و مثال دختر بشم رو که باید زد چون ضمن این که نه تنهـا                      .تونستم بکنم  چی کار می  
تـازه   .تونستم احساسم رو بگم ه دوست یا آشنایی هم که نمیب. برم  من از پسر بودن خودم لذت می     ،ساده نیست 

گفتن با این که هیکل من تقریبا به زنونه هم شباهت داشت ولی حاضر نبودن این رو درمن قبـول کـنن و                        هم می 
به افرادی هم که در شبکه هستن و توی گی روم ها دیگه نمیـشه بـه هـیچ                 . حتی یه لحظه اون گرما رو حس کنم       

و شاید بگم دلیل این     . خوام در خودم بکشم ولی بازهم فایده نداره        پس کامال این احساس رو می      . کرد وجه اعتماد 
. شدم که این نامه رو نوشتم این بود که منم مثل آذر چندین روز پیش از کنار همون دست فروش های عید رد می                      

دخترها و خانم هم با اشتیاق مـشغول        بین دستفروش ها بودن افرادی که مشغول فروختن لباس زیر زنونه بودن و              
و شاید چندین بـار هـم      . های شب  چه لباس . های زیر  چه لباس  .انتخاب اونها از بین رنگ رنگ اون لباس ها بودن         

شد آزادانه مـن هـم یکـی از اونهـا رو             اون قسمت ها رو رفتم و برگشتم و حسرت خوردم به این که ای کاش می               
چیزی کـه مـن     . ین مثل آذر بودم که اون عشق واقعی رو به یه دختر تجربه کنم               انتخاب کنم و شاید یه دختر لزب      

نمیـشه  .پسرهایی که اگه از هیکل کثیف و زشت و اکثرا چاق اونها بشه گذشت                .بینم هیچ وقت درون پسرها نمی    
 ه با هم می   رفتم هر دو به دو دختری ک       وقتی توی خیابون می    .احساسشون کرد . بغلشون کرد . با اونها درددل کرد   

دیدم و چهره زیباشون و این که چطور دست هم رو گرفتن و شاید اونها هم یه نوع همجنسگرا باشـن کـه بـرای                         
های شیرین هم که با رژ لب های طعم دار آغشته شده رو احـساس                کنن و  لب    شون به زیبایی آرایش می    ی  زیبای

  نگاه غم بار هم احساس بدی بهشون دست می         وقت شاید اون ها هم از      خوردم و اون   کنن به همشون حسرت می    
کردم که کاش من هم یه دختر بودم اون هم یه دختر همجنسگرا که بـه راحتـی بتـونم                     و اون وقت آرزو می     .داد

صورتی آرایش کرده و ناخن هایی بلند با الک های           .موهای بلند و رنگ کرده ای داشته باشم        .لباسهای زیبا بپوشم  
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دختر دیگری رو بغل کنم و واقعا لذت ببرم و برای            .انتو های تنگ و با سینه های قشنگ       خوش رنگ و حتی توی م     
اما اون خواب و رویا چند لحظه ای بیشتر دوام نیاورد و وقتی کـه بـه دستفروشـی کـه بـرای                        .همیشه ارضا بشم  

ی بتـونم مـثال   فروختن کاله گیس های زیبای خود یکی را هم بر روی سر خودش گذاشته بود نزدیک شدم که حت               
اگر نمیتونم اونها رو تهیه کنم فقط نگاه کنم صدای چند زن و دختر رو شنیدم که به مسخره اون پـسر رو نـشون                         

دادن  و به راه خودشون ادامه می     ! شکل دخترا شده با این کاله گیس       .گفتن پسره چه مسخره شده     دادن و می   می
اشم چون شاید بهترین امیدواری رو به خـودت بـدی کـه             به خودم اومدم و حس کردم که منم مجبورم که پسر ب           

کنن که در حالت پسر بودن با یک دختر زندگی کنی و وای به حال دخترهـایی      حتی اگه پسر هستی مجبورت می     
ترکیب و کثیفی که حتی از       که دوست دارن یه دختر زیبا و تمیز دیگه ای رو بغل کنن ولی مجبورا که پسرهای بد                 

ین به هیچ گی را نـدارم ولـی         قصد توه ( .گذرن باشن   بدن خودشون به نشونه مردونگی هم می       تمیز کردن موهای  
 و شاید اون موقع الاقل بخوان که اگه پسری هـم دارن اون              )می خوام بگم که من از سکس با مرد خوشم نمی آید           

 بیـشتر از زیبـایی      گرچه احساسات دخترها هم شبیه به هم نیست و گاهی این موجودات رو            ! یک پسر تمیز باشه   
دوست دارن و دوست دارن که خودشون رو یه ابزار کنن برای پسرهایی که هرکدام برای اثبات مردانگی خود بـه                     

کنند ولی دختری که آنها دوست دارند کسی است که حتی نگـاهش هـم تـوی نگـاه پـسر                      یک دختر تجاوز می   
  .دیگری نیفتاده باشد

 بی شمار فیلم هایی که سکس های لزبین در آن هست نگاه کنم و قبـل از                  اما آیا واقعا سرنوشت من این است که       
 نیـست الاقـل چنـد       انهاین که مثل خیلی ها خودم رو ارضا کنم حسرت بخورم که اگر دختر نیستم و آلتم دختر                 

 یافت  لحظه ای را با پسری زنانه پوش مثل خودم با اندامی شبیه زنانه نه افراد چاق و شکم گنده ای که توی شبکه                      
واقعا سرنوشت ماها کجاست؟ ماهایی که دوست داریم آذر باشیم و آذر و داستان هاشو دوسـت  ! میشود حس کنم 

  !داریم و آرزو داشتیم جای اون باشیم ولی هیچ راهی برای ما نیست
سکس یا وجود سکس علت این احساس در من نیست گرچه سکس همه زندگی نیست ولی یک لـذت                   : توضیحات

  .زندگی است
یعنی مـردی کـه گـی       .  ماها در باره مردان زن پوش توضیح داده شده بود          "ترانس"اگه یادتان باشد در ویژه نامه       

  .من همچون آدمی هستم. نیست وبه جنس مخالف گرایش دارد اما از پوشیدن لباس زنانه لذت می برد

  
  :آدرس گروه دگرجنسگرایان زن پوش برای عالقمندان

zananehposh/group/com.yahoo.groups://http  
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  اریهایـــنامه نگ                                                 
  )6(ان ررید و مهــف                                                                    

فرید در ایران زنـدگی مـی کنـد و مهـران            .  مهران دو دوست و هر دو همجنسگرا هستند        فرید و 
مهـران یـک    . فرید تنهاست و دوست پـسر نـدارد       . مدتی است که در خارج از کشور اقامت دارد        

فریـد و   . دوست پسر خارجی دارد و سالها است بصورت مشترک با دوست خود زندگی مـی کنـد                
اره موضوعاتی همچون عشق، دوست یابی، رابطه مـشترک دارز مـدت            مهران با هم مکاتبه  و در ب       

فرید و مهران خواسته اند کـه ایـن         . با هم درد دل و تبادل تجربه می کنند        .... دو همجنس با هم و    
با توجه به مطالب مطرح شده در مکاتبات این دو، . تبادل تجارب را با خوانندگان ماها قسمت کنند    

 به بعد، در چنـد شـماره        12از شماره   ) با کمی ادیت و اصالح    ( ی آنها را    تصمیم گرفتیم که نامه ها    
  .این شما و این نامه های فرید و مهران. پشت سر هم چاپ کنیم

  
  نامه ی ششم فرید به مهران

  .الم مهران عزیزس

هنـوز  خب، بعضی از این حـرف هـا         . توی نامه ی قبلی حرف هایی زدی که تا حدی برام تازگی داشت و جالب بود               
برای من قابل درک نیست و البته همین که من با این مسایل آشنا بشم می تونه توی تصمیم گیری های آینـده م                        

  .موثر باشه
اما توی این نامه هم قصد دارم از چیزی صحبت کنم که ما گی ها توی ایران خیلی باهاش مشکل داریم و اون هـم                         

نمـی  (من در این مورد گاهی چیزایی تو مجله ی ماها مـی خـونم            . گی بودن خودمونه  ) یا کامینگ آوت  (رو کردن ِ    
و بعضی وقت ها هم می شنوم کـه بعـضی هـا در خـانواده شـون                  ) دونم که آیا تو با این مجله آشنا هستی یا نه؟          

خب، من نمی دونم که سـن تـو چقـدره و زنـدگی         . کامینگ آوت کردن، که اغلب هم تجربه ی ناخوشایندی بوده         
یکی این کـه بـاالخره بـا        : اما دلم می خواد دو تا مساله رو بدونم        . تباطت با خانواده ت بی اطالعم     خصوصی تو و ار   

گذشت این مدت طوالنی اگر هم خودت چیزی به خانواده نگفته باشی حتما اونها چیزهایی فهمیدن، و در هر حال                    
رخـورد خـانواده هـا در خـارج بـا           برخورد اونها چی بوده؟ مساله ی دوم که دونستنش برام تا حدی جالب تره، ب              

چون می شنوم و می بینم که خیلی ها توی ایران فکر می کنن توی خارج جو فکری و                   . همجنسگرایی بچه هاشونه  
فرهنگی برای گی ها و لزبین ها کامال مساعده، ولی من با همین اطالعات کمی که از دنیای خارج از ایران دارم، می     

  .امال بی ربطهتونم حدس بزنم که این تفکر ک
خود من با شناختی که از خانواده و جامعه ی اینجا دارم، با رو کردن و علنی کردن همجنسگرایی مخالفم، مگر این  
  .که در حالت استثنایی، محیطی که آدم توش هست برای این که مساعد باشه، که اون هم خیلی جای احتیاط داره

  .و خوندن جوابت هستماین بار هم مشتاقانه منتظر رسیدن ایمیل تو 
  فرید: پیروز باشی
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  پاسخ مهران به فرید
من . اول در باره خودم پرسیده بودی     . اینبار هم سعی می کنم به اصل سئواالت در نامه ات جواب دهم            . سالم فرید 

وقتی که به خارج آمدم شناختی از همجنسگرایی خودم نداشتم اما یادم می آید که از کودکی این احساس در من                     
وده و حتی مثل خیلی های دیگر در دوره راهنمایی و دبیرستان هم گاهی عاشق همکالسی هایم مـی شـدم امـا                 ب

ترس ، بد دانستن سکس با همجنس و چیزهای دیگر مانع از آن می شد که با کسی رابطه جنسی برقرار کنم اما با                        
 سکس خیلی سـاده بـا یـک همجـنس         این وجود در سال آخر دبیرستان دو باردر یک شرایطی قرار گرفتم که به             

در خارج چندین سال طول کشید تا توانستم این مسئله را برای خودم حل کنم و چه خون دل کـه در                      . منجر شد 
حتی زمانی دوست دختر خارجی هم داشتم       . چون اصآل نمی توانستم قبول کنم که من گی هستم         . این راه نخوردم  

گی هستم و او هم قبول کرد و با هم به شـکل دو دوسـت رابطـه را                   ولی در نهایت به دوست دخترم گفتم که من          
در مورد خانواده ام آنها در اوائل خیلی فشار می آوردنـد کـه              . ادامه دادیم و حتی دوست پسرم را هم مالقات کرد         

 بـرای   نگفتم که من گی هستم بلکه گفتم که من به کسی اجازه نمی دهم که              . من ازدواج کنم اما زیر بار آنها نرفتم       
. به آنها گفتم که من عاقل و بالغ هستم و خوب و بد خـودم را مـی دانـم                   . زندگی ام تصمیم بگیرد آنهم از راه دور       

من به خود شما نگفتم کـه در زنـدگی چکـار بایـد              . گفتم اشتباه کردن هم حق من است      . گفتند اشتباه می کنی   
که این زندگی مال من است و من دوست دارم که این            گفتم  . بکنید، پس اجازه دخالت در زندگی ام را بخود ندهید         

البتـه همـه    .... زندگی شخصی ام را همانطور که می خواهم و دوست دارم طی کنم نه برای خوشایند افراد دیگر و                  
اما آنها هی زنگ می زدنـد و اصـرار مـی    . اینها را یکجا به آنها نگفتم بلکه بمرور و هر بار که تماس گرفته می شد             

تا اینکه به آنها اولتیماتوم دادم که اگر همچنان بخواهید در زندگی من دخالت کنیم ارتباطم را قطـع مـی                     . کردند
کنم و بعد فقط با اون برادر و خواهری زنگ می زدم که در اینباره حرفی نمی زدند و وقتی ازم می پرسـیدند کـه                          

. نمی گیرم که قصد دخالت در زندگی ام را دارنـد          چرا با بقیه تماس نمی گیرم، می گفتم به این دلیل با بقیه تماس               
حتی در دیداری که بعدآ با اعضاء خانواده داشتم بطور علنی از همجنسگرایان و حقوق آنها دفاع کردم و گفتم که                     

از آن روز به بعد حداقل دو نفر        . اما نگفتم که خودم همجنسگرا هستم     . در نتیجه مطالعه به این اطالعات رسیده ام       
حـدس مـن    . درانم در اینباره سکوت کامل کرده اند و خواهرانم هم می گوید هر کاری بکنی ما حرفی نداریم                 از برا 

در پاسخ سئوال بعدی که     . اما من مشکلی ندارم   . این است که آنها حداقل در باره همجنسگرا بودن من شک دارند           
ـ               ستگی بـه ایـن دارد کـه در کـدام           وضع همجنسگرایان خارج با خانواده هایشان چطور است باید بگـویم کـه ب

مثآل در شهرهای بزرگ  اروپا و آمریکا همجنسگرایی یک مسئله عادی است و افراد نه تنهـا              . شهرزندگی می کنی  
مثآل خود مـن    . به خانواده خود اعالم می کنند بلکه همکاران و دوستان آنها همه می دانند که گی یا لزبین هستند                  

مکار گی دارم که همه می دانند و همکار لزبین  قرار است ماه دیگـر بـا دوسـت                    سرکار یک همکار لزبین و یک ه      
اما موضـوع را    . دخترش ازدواج کند و بقیه همکاران را هم دعوت کرده و از همین حاال کادویی برای او خریده ایم                  

ـ               . نمی توان عمومی کرد    ه هـر   منظورم این است که پذیرش همجنسگرایی خود و علنی شدن یک پروسه اسـت ک
چند محیط و امکان دسترسی به اطالعات در آن تاثیر دارد اما در کل یک مسئله شخصی است و افراد همجنسگرا         
که خود را علنی نمی کنند و تنها زندگی می کنند یا حتی با جنس مخالف هم ازدواج مـی کننـد و مخفیانـه بـه                           

دن یک پروسه است و هـر کـسی تـا یـک             منظورم این است که علنی ش     . سکس با همجنس رو می آورند، زیادند      
یکی ممکن است فقط به دوستانش بگه، یکی ممکن است به دوستانش بگه ولی              . حدی این پروسه را طی می کندو      

سر کار این را مخفی نگه دارد، یا سر کار هم بگوید ولی به خانواده خود نگوید یا به خانواده بگوید ولـی دوسـتان                         
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حتی افراد همجنسگرایی هستند که با جنس مخالف هم ازدواج کرده انـد ولـی بـه    . وهمکاران خود را مطلع نکند 
همسر خود اعالم می کنند که همجنسگرا هستند یا ممکن است به همسر خود نگویند ولی با دوستان خود اعالم                    

سگرایی تو اروپا   حتمĤ این را می دانی که از ابد الدهر همجن         . خالصه نمونه های زیادی میتوان مثال آورد      .... کنند و 
تـازه  . و آمریکا آزاد نبوده و این پروسه از چند دهه قبل شروع شد و مسلمĤ برای این جوامع  هم طول می کـشد                       

تعداد مسیحیان خشکه مذهبی هم یادت نره که آنها هم بشدت بر علیه همجنـسگرایی تبلیـغ مـی کننـد ولـی                       
امـا خـوب در   . ه ترهـات مـذهبیون وقعـی ننهـد     سکوالر بودن فرهنگ مردم جوامع غربی باعث شده که کسی ب          

  .روستاها و شهرهای کوچکتر ممکن است وضع طور دیگری باشد
نظر خود من این است که هر کسی باید خودش در این باره تصمیم بگیرد و نمی توان یک نسخه برای همـه افـراد         

ه باشند، چه بهتر که این کار را بکننـد          پیچید اما بهتر است  اگر افراد داخل ایران امکان علنی کردن خود را داشت              
چون وقتی مردم با یک فرد همجنسگرا بطور علنی و زنده و حاضر روبرو می شوند شناخت خیلی بهتـری از ایـن                       

تنهـا خوانـدن در   . پدیده بدست می آورند و راحتر در باره آن حرف می زنند و نظرات خود را اصـالح مـی کننـد           
ای خود من بسیار پیش آمده که در جمع های ایرانی، همجنسگرا بـودن خـودم را                 بر. مجالت و کتابها کافی نیست    

اعالم کرده ام و بارها شده که افراد در چنین مواقعی سئواالتی از من پرسیده اند که صادقانه بـوده و قـصد بـدی                         
ـ . نداشته اند و من هم تا آنجا که می توانم برایشان توضیح می دهم    ا و در هـر جمعـی   اما اینطور نیست که همه ج

ولی هیچوقت خودم را یک دگرجنسگرا هم معرفی نمـی کـنم و در هـر    . بخواهم همجنسگرایی خودم را جار بزنم     
جمعی و هر جایی هر کسی از من سئوال کرده که آیا زن دارم جوابم این بوده که من گی هـستم و دوسـت پـسر                           

می کنم که بایـد اعتـراف کـنم بـه  چنـین مـوردی                یا اگر در جایی از همجنسگرایان بدگویی شود، دفاع          .  دارم
چـون اگـر در جمعـی کـسی از          . برنخورده ام که کسی بخواهد به همجنسگرایان در یـک جمـع بـدگویی کنـد               

همجنسگرایی بد بگوید بعنوان یک فرد متعصب و از نظر فکری و فرهنگی عقب مانده با او برخـورد مـی شـود و                        
  .یش می نشانندخود دگرجنسگرایان حاظر طرف را سر جا

  خوش و خرم باش
 مهران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٥٨

  17شماره 
 1385بهشت  اردی

   با طعم شوخیجدی - با طعم جدیشوخی
  

                  و مـدتی اسـت کـه تـو یـه شـهر دیگـه             . ه دوست گی دارم که چند سـال اسـت همدیگـه رو میـشناسیم              ی

گاهی به هـم  . ه تاکسی استتو رشته فیلم و سینما درس خونده اما از بیکاری و ناچاری حاال رانند            . زندگی می کنه  
چند روز قبل زنگ زد و از زمین و آسمون گله و شکایت داشـت کـه                 . زنگ می زنیم و حال همدیگه رو می پرسیم        

گفتم چرا؟ گفت از ناآگاهی اشون، از تنبلی اشون، از بی خیال بودنشون، از اینکه فقـط بـه                   . این ملت آدم نمیشن   
بعد بهش گفتم یعنی همه این صفاتی که بـه  . اشتم تا همه حرفاش را زدگذ..... فکر منافع فردی خودشون هستن و 

گفتم خوب تو تاکسی کار میکنـی و        . ؟ گفت آره  .مگه نه . این ملت دادی بد و زشت هستن و تو اینا را قبول نداری            
 روزانه با صدها نفر مسافر در تماس هستی چند بار شده در باره مسئل همجنسگرایی، یـا بـی حقـوقی ملـت بـا                        
مسافرات صحبت کرده ای؟ تو مجله ماها را مشترک هستی ولی چند بار شده که بشینی و بطور دقیق و کامل این                      
مجله را بخونی؟ چند بار شده که این مجله را به دوست و آشنا معرفی کرده ای؟ اصآل به من بگو آیا تو میری یـک                          

ربوط به حقوق بشر شرکت کـرده ای؟  اینهمـه از            روزنامه یومیه را میخری و میخونی؟ چند بار شده تو تجمعات م           
جلو دانشگاه شهرت رد میشی آیا یکبار هم شده که تو اعتراضات دانشجویان شرکت کنی؟ به چنـدتا سـخنرانی                    

حاال وقتی توی .  رفته ای؟ عضو کدام گروه حقوق بشر هستی؟ من میدونم که تو هیچکدام از اینکارها را نکرده ای             
خورد میکنی چطور از بقیه توقع داری که آگاه بشن و برن کتاب و مجله بخونن؟ مگه تو جزئی                   پر مدعا این طور بر    

میدونید . از این ملت نیستی؟  مگه خود تو بعنوان یک گی حقوقت ضایع نشده؟ تو که باید بیشتر از بقیه زور بزنی                
ما گی و لزبین ها تا این حالـت و  گشادی را  حتمĤ شنیدین و ..... اصطالح ک. چی جوابم داد؟ خودتون حدس بزنین   

  .خصلت را از خودمون دور نکنیم وضعمون بهتر از اینی که هست نمیشه
  
  
  
 

 :ما با ارتباط
 پستی نشانی از ، اشتراک طور همین و نقد عکس، مطلب، ارسال یا و خود، پیشنهادهای و نظرها بیان برای

  :کنید استفاده زیر
com.yahoo@maha_majaleh  

 و شده وارد مشترکین لیست در ))ماها(( تراک ماهانهپست الکترونیکی عالقمندان به اش(
 ).شد خواهد ارسال مشترکین برای آن از ای نسخه جدید، شماره انتشار با همزمان


