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  ٢                  سخن سردبیر

  ٣            ، رضا عامریبرای آفریدِن خودم، خود را ویران کرده ام

  ١١      ، ترجمه ی حمید ھاشمیمراکش، عشق مردانه و مدرنیته: نگاه خیره ی غریبه ھا 

  ١۴              ، خلیل دردمندکیپزشکی مجازی سازی

  ١٩              سعدی شاعر ھمجنسگرا، مھدی عقیلی

  ۵۵                ھاشمیمرگ معشوق، حمید 

  ۵٧              قربانیان ھولوکاست، حمید ھاشمی

  ۵٨          ، ترجمه ی کامیار مسافر)پدوفیلیا(یا کم سن گرایی  بچه بازی

  ۶٠        ، وفا رئیس جمھور ایاالت متحده آمریکا, نامه ای خطاب به جرج بوش پسر 

  ۶٢      »ایت از خانوادهحم«علیه الیحه » ائتالف فعاالن و گروھای مختلف جنبش زنان«فراخوان 

  ۶٣            نگرانی گزارشگران بدون مرز از وضعیت عمادالدین باقی

  ۶۴                سناتور اوباما و باران سیل آسا

  ۶۵          اوباما ھمزمان با پذیرش نامزدی انتخابات» تاریخی«سخنرانی 

  ۶٧                دکتر فوژان زینی و سواالت شما

  ۶٨              یرادیو رھا، صدای دگرباشان جنسی ایران

  ۶٩            نامه ای از من، پاسخی از آیت اهللا فاضل لنکرانی

  ٧٠          ، آزادهانتقادی به مقاله ای در شماره ی چھل و سه چراغ

  ٧١            حتا نام مستعارش را نمی آوریم، آرشام پارسی

An Iranian Lesbian, from City of Rasht to California            ٧٣  

  ٧٨              سخن می گویدمھدی کاظمی از شرایطش 

  ٨١              میرزا کسری بختیاری -سیری در وبالگ ھا 

  ٨٣                مانی زانیار -سیری در وبالگ ھا 

  ٨۴          ، محمد حسین فھیمکجا می رود ؟فھیمه خضر حیدری به

  ٨۵            وضعیت نگران کننده ی پناھجوی ھمجنسگرا در قبرس

In memory of Jeff Woloson                ٨٧  

  ٨٩                    انکی

  ٩٠                    رسانه ھا 

٩١                    تماس 
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  سخن سردبیر

  مھدی عقیلی

  

چراغ . چراغ می خواھد که پرتو افشانی کند و تاریکی و تیرگی را بزداید. چراغ،  روشنگر جامعه ماست. چراغ، نشریه سازمان دگرباشان ایرانی است

  . دگراندیشان و روشن فکران ایرانی حایل آن استروشن می ماند چون دست ھای دگرباشان، 

پیام شیرازی، شاھرخ . چراغ از زمان انتشارش که فروردین ماه ھزار و سیصد و ھشتاد و چھار بود، فراز و نشیب ھای زیادی را تجربه کرده است

  . دندرئیسی و ساقی قھرمان ھر کدام در زمان مسئولیت شان سعی کردند چراغ را پربارتر کنند و کر

چراغ باید فضایی شود که ھمگان  بیایند، . امروز که حدود سه سال و نیم از روشن شدن چراغ می گذرد باید صدای  ما  بیش از پیش شنیده شود

  . بنویسند، حرف بزنند، نقد شوند، اعتراض کنند، و مسئولیت بپذیرند

موضوعاتی که مھم تشخیص می دھند را به بحث و تبادل . خود را مطرح کنند دگرباشان و دگراندیشان و ھر کس که اھل قلم است باید دیدگاه ھای

  . نظر بگذارند تا جامعه را به سوی جھان نوین سوق دھیم

دوستان بسیاری حاضر به . تالش خواھم کرد که بار علمی بیشتری به چراغ بیافزایم. از این شماره من سردبیری نشریه ی چراغ را به عھده گرفته ام

مردمی که نیاز به . چراغ امروز در جایی ایستاده است که ھر گروھی آن را می خواند. چراغ نشریه ی ماست. ی با چراغ در این زمینه ھستندھمکار

  .پس امروز مسئولیت ما سنگین تر از گذشته است. آگاھی دارند چراغ را باز می کنند

  . ھمراه ھم این مسئولیت را سامان می دھیم
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البته اگر در مملکتی حداقل مثل بقیه جھان سوم رضا عامری در داخل کشور نیاز به معرفی ندارد و

او در حوزه ھای مختلف نقد . نیز نیاز به معرفی نداشت زندگی می کرد ، در خارج از مرز ھایش

ه بر کار او عالو. عنوان منتقد ادبیات و فلسفه مطرح شده است سالھاست که کار می کند و به

در حوزه نقد ،    -که جز این در ایران ممکن نیست و گاھی این ھم ممکن نیست -پراکنده در مطبوعات

منتشر کار کرده است از او چند کتاب) آن ھم در حوزه ھایی مانند شعر و فلسفه ( حوزه ترجمه در

ترجمه  میرامار از نجیب   - از آدونیس    عرفان و سورئالیسمترجمه ی کتاب - شده که از آن جمله اند 

مصا حبه اي طوالنی با آدونیس که در  و ھمچنین  –پروانه آبي ربیع جابر نويسنده مھم لبناني  - محفوظ 

شمه ھاي روايت و بو چکتاب سه جلدي به نام سرو دیگر  .نشر ثالث منتشر خواھد شد توسط  ايران

ست از احالم مستغانمي و کتاب معروف کتاب ذاکره الجسد يا خاطرات تن ا -طیقاي رمان فارسي 

نقد : نیز از دیگر کارھای رضا عامری است است وموسم الھجره الي الشمال که در دست انتشار 

بیروت عشق و باران و نزدیک به بیست کتاب که در انتظار مجوز و نشر از  تمامی آثار ھوشنگ گلشیری

وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی ایران است 

  

  

  ریدِن خودم، خود را ویران کرده امبرای آف

  رضا عامری

خدا یا شیطان را , مان بیاید عصر ما عصری فاوستی است و ھمگی عزمی راسخ داریم تا پیش از آنکه دخل ھمه((

  نورمن میلر)) یگانه کلید ما برای این قفل است وآن رگه گریز ناپذیِر اصالت, مالقات کنیم 

صدای خفه پر طنین را در درونم شنیدم که مه مرگ است و به یاد می آورم که باز ھم آنو دانستم که ھمه چیز طع((

 –ملکوت ))بسوزانی ,و او گفت باید بسوزانی … باید این لحظه ھا را جاویدان کنی به نام صدایم زد و فرمانم داد که

بھرام صادقی

این ُبعد با. است } زمان{ن فھم منبعث ازآگاھی ما از ُبعد ای. معاصر است مھمترین حادثه جھان, فھِم تاریخ وحاِل زنده 

با امکانات ھستی و در فعل و انفعالی مضاعف ھمواره در حال در تجربه رویاروی, گسست ھا و وقفه ھای خود باعث شده تا ذات نویسنده امروز 

پس .خود نیز دچار تغییرات می شود , آورد و می آید ت بوجود مییعنی ھمان قدر که در نظام روابط بین اشیاء تغییرا, خود باشد  {ھویت{بازسازی 

یعنی ھنرمند امروز . ناقص است و عدم کمالش به ھستی ای بر می گردد که افق معرفتش, ذاتی کامل و مطلق نیست  ,ذات نو یسنده امروز

آفرینی ھویت غیرش و ھویتش در حین باز, مصنوع است /  صانع, مخلوق / خالق , مشاھده شونده  /شاھد, سوژه /ابژه : طبیعتی دوگانه دارد 

.است)) روایت((رفتاری که در عیانیت خود ھمان ,نیست)) متن (( ھویتی که جز خوِد . ساخته می شود 

به)) عصر مان((ود را از پس باید فھم خ, وابسته است , مکانیت ما  –زمانیت و بر طریقه معینی از,یعنی ھویت ما به شکل معینی از حکایت درون ما 

اکنونی که قدرت و کیفیت رستگاری اش در ترسیم افقی نھفته که در حال شدن و, رستاخیزی  –قصه ای .قصه ای ریشه ای از خودمان تبدیل کنیم 

.وضعیتی اکنونی داردتاریخیت و

اھنامه ھا و پاسخ نا مه ھا و اندرز نامه ھای قدیم می بیش از گچیست ؟روایت عصیان نسلی است که گذشته را کما)) ھمنوایی ((اما روایت 

دره ای ژرف و چاھی دھان ! فاصله ای عمیق می بیند  ,و در مقابل زیست امروزه خود و این جھان  - از پدران به پسران رسیده که –شناسد 
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نا گھان حس : (( چه چیزی باید پر کند ؟ این فقدان را بااین ھاویه  ,دھان گشوده است )) دیگری  ((و )) او (( میان فاصله ای عمیق که, گشوده 

سرعتی سر گیجه آور ژرف تر که با ,می گشتم جمله مناسبی بیابم تا از سقوط در این چاِه و حشتناک . ژرف کردم میان من و او چاھی دھان گشود

جنبید ؛ دھان دھان پدرم را می دیدم که با خشم می. رفت  نصیحت بود که پیش چشمم رژه میدر امان بمانم ؛ اما ھمه اش, و ژرف تر می شد 

ھمه اش نھی ؛ ھیچکس ھم نگفت چه کار ,ھمه اش نصیحت بود  ,را حتتان کنم …را مادرم را ؛ دھاِن عمه ھایم را ؛ دھان معلمم را ؛ دھان رئیسم

مثل فنری از دھان بیرون می جھد و آن , یش کلید شده بود نھاواین نسل نا گھان حس می کند چیزی که مد ت ھا پشت دندا ١۶ص )) باید کرد 

یعنی )) ھمنوایی ارکستر شبانه چوبھا (( وسیستم ھرمی و سلسله مراتبی خود به ھم می ریزد و ھمه چیز دچار بحران می شودگذشته با آن

.بحرانروایت یعنی وقوع این, ھمین بحران 

چھارده بار نواخت ومن حس کردم سیاره ی )) سن پل (( زنِگ کلیسای  :آغاز می شود -رستا خیز  - ن از ھمین بحرا))… ھمنوایی ((این وضعیت در 

راویی با ذھنیتی انشقاق یافته و . طبیعی خود بیرون آمده است پس ما باراویی روبرو ھستیم که از مدار.  ١۵ص )) از مداِر خود خارج شد کوچکم

ھای گذشته را فقط به مثابه مصالحی ُفرمیک در روایت خود یا روایتی که فرا روایت. ت ھای پیشین اختالف دارد روایتش ناگزیر با روایپارانوییک که

, داستان بنا می شود ) بازی (بوطیقا , منطق و با ھمین ال, )) با ھیچ منطقی جور در نمی آمد((منطقی که به قول راوی  .استفاده می کند

! یسنده در آن منطق کشف و شھودی که نو, مه گرفتگی که به نوعی کشف و شھود زمانی منتھی می شود و بوطیقایی گشوده از شک و غبار

پرتاب می کند آستا نه ای که ھمه چیز را به مرگ این نقطه صفر زمان, آستانه مرگ است وضعیتی از, زماِن این وضعیت . کشف خود را می گوید 

راوی را –مرگ نو یسنده, و با پایان یافتن روایت . آستا نه دردی که آغاز روایت است یعنی)) د حس می کردم کاردی را که در پشتم فرو رفته بو(( 

.رقم می زند

از زمانی که راوی ترسان و  -فریدون پادشاه پیشدادی شاید تا امروز را و از - داستانی که قبًال نو شته شده  - ,داستان دریک شب روایت می شود 

ھیبت و (( صاحبخانه ای که  ,بدھد  -  درجھان ؟ –اجاره اقامتش را پلکان به سوی صاحبخانه صعود می کند تا حسابِ  کتاِبش را تسویه کند واز لرزان

و  تا زمانی که بدھی ھای او را اعالم می کند, ورق می زند او را }نامه اعمال { حساب ھا و بدھی ھای راوی )) خدایان باستانی را دارد طنطنه

دستم را به . پاھایم می لرزید . سرم بسته شد در پشت.(( داستان در ھمان اطاق صاحبخانه و در زمان اکنون به پایان می رسد سپس می میرد و

)) سن پل (( ای زنِگ کلیس. بدنم را منجمد کرد تمام رگ ھای, در باالی پله ھا , اول نرسیده بود که پرھیِب عقابی بزرگ پایم به پله ی. نرده گرفتم 

و پروفت کسی نیست جز  ١٨٣ص ! )) ایستاده بود پروفت روی آخرین پله منتظر. سرم را باال کردم . پرھیبت به صدا در آمد با ضر به ھایی پیاپی و

لغارھا و تجاوزھا ی تاریخی در این کارد ایو باالخره, به لحظه صفر مرگ پیوند زند  ,داستان را که در پشت او فرو رفته تا کارکارد ابتدای!ملک الموت 

ھمچنان به حیات خود ادامه می چون به لحاظ شکل ,مجازی که امروز از واقعیت مھم تر است . را انجام دھد کاِر کارستان خود  ,وضعیت برزخی 

.دھد

, و از ھمین منظر . لی به خوبی استفاده می کند فضایی فانتازیک و خیاو او از این ظرفیت خود برای ایجاد. راوی روایت شخصیتی پارانویایی است 

کتب مختلف , پرده خوانی , از عناصری مختلف چون تئاتر و در این رفت و برگشت ھا. را در رفت و برگشت ھای مستمر مدام تغییر می دھد روایت

در پایان مرگ محتوم , لرزان پیش صا حبخانه می رود وو راوی که ابتدا در وضعیتی شک آلوده و ترسان . اندرزھا سود می جوید مذھبی و خرافات و

برابر روایات به خاطر موھبت شیطانی نوشتن یا, استحاله می یابد )) سگ ((و در این مبارزه شک آلوده به . رقم می زند خود را به گونه ای دیگر

تغییر شکل روایت ھمراه با تغییر و این رفت و برگشت ھا و!)) . تنزل مرتبه پیدا می کنید , برای تطھیر , است روح شما پلید(( محاکمه می شود 

استفاده از زبان طنز و کالن در این مسیر. برای تخیل و ھم برای چند صدایی کردن رمان بوجود می آورد استحاله شخصیت ھا امکانات فراونی را

.مھمی داردروایت ھای گذشته در شکل دادن به اثر تاثیر

×××

بازی یاد فراموشی و وقفه ھای زمانی و گسست . روایت است روند می گیرد که دغدغه اصلی راوی یا بھتر بگوئیم راویان)) ھویت و زمان((روایت از 

ھویتی که ھر چند محصول تحول تاریخی ای . خوِد ھویت ھم است زمانی که. تبدیل می کند )) زمان (( رمان را به رمان , که اتفاق می افتد ھایی

در آن نقش اصلی را ,زما ن  –که عصر )) وطن ((نه, اما در بعد جھانی ناگزیر است , الھوتی به نمونه حقوقی امروز نیست تمر از نمونهمس
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وطن . خوِد زمان مشتق می شود که از, بیرون از چارچوب جھاز روحی سنتی , تازه ای برای وطن خلق کرده است گویی مدرنیسم معنی.ایفاکند 

تفکر در باره آن از پًس دشمنی زمان به خاصیتی ھستیانه برای ما بدل شده که! معنای کلی نیست جز افق انتظار ی برای ظھور انسان بهچیزی 

با ما توقف کرده وھمه چیز به انتظاری ابدی تن داده است ؟ چون ما مردمی ھستیمچرا زمان در افق روحی. تعلیقی اخالقی فراتر نمی رود 

آیا .ما از سر تا نوک پاھامان از این گذشته پر شده ایم .را فھم کنیم و باید روزی آن. ه در اختراع مفھوم زمان مدرن رستگار نشده است فرھنگی ک

این گذشته است که (( و نگاھی انتقادی تبدیل خواھد شد ؟ جنگ و مبارزه به تحولی رستگارانه از افق انتظار به فضای تجربی روایتی اصیلاین

)) مثل سایه است . بالش توست سر دربالش فرو می کنی می بینی میاِن. پشت می کنی می بینی روبروی توست  .شب می خزد زیر شمدت

.١۴٠ص 

 و به نوعی, روایت نیز در روند خود تغییر می کند , کشیده می شوند این گذشته روایت ھا و فرا روایتھای گذشته است که مدام در روایت به چالش

مروی که گویی از رستاخیز  –راوی . استنطاق قرار می گیرد نو یسنده ای که مورد. پاسخ و حاکم و محکوم و راوی ومروی تبدیل می شود پرسش و

را در قبال  ھمان شیطان روایت گوته باشد که روح فاوستکه در این روایت باید)) فاوست مورنائو ((   بیرون آمده اند روبرو ھستیم گوته)) فاوست (( 

ونویسنده طبیعی است که با این .باشد شیطانی به نام مفیستوپلیس که ھمان راوی ھم باید. ھای فاوست از او می خرد برآورده کردن خواسته

ه که گاه با انقطاعی نه تنھا وقف ,می کشاند)) وقفه ھای زمانی  ((و بازی را به سطوح مختلفی از بازی ایجاد تغییر ھا روایت خود را به پیش می برد

زاویه دید یک اسب و سگ و به به روایتی از , صداھا را قطع می کند و راوی ھا , روایتی را قطع می کند متنی که بیان. حقیقی روبرو می شویم 

ھمان سایه نو یسنده اید ھمکه ش–)) فاوست ((جادوگری به نام  –یا کّالش , یا راوی دانای کل  .راوی ھایی با ذاتھای شقه شده تبدیل می شوند

تغییر شاید چون او می خواھد سر نوشت تراژیک خود را.محاکمه می کند )) … صفتی و شیطان–نوشتن (( نو یسنده را به اتھامی گناھی  –است 

رِس از ادبیات قوی تر است تا ت(( یا چون معتقد است  ١٣٢ص )) تغییر دھم می خواستم با تغییر ماجراھا سر نوشتی را که در انتظارم بود(( دھد 

حتی وقتی که پایتان به  .دیگر اعتقادی به شب اول قبر نداریدشما: (( و به ھمین سبب محاکمه کافکایی او شروع می شود )) از روِز داوری ترس

تنزل مرتبه , برای تطھیر . است  روح شما پلید .اگر نمی خواھید اعتراف کنید مسئله ی خودتان است. جرم شما محرز است  … !اینجا می رسد

افتد و در پایان تن به سرایداری مدرسه تن راه می)) قصر((که به دنبال یافتن . ھم شبیه قھرمان کافکا در قصر باشد شاید او{ !)) .پیدا می کنید 

}می دھد

و خود عمِل نوشتن در درون رمان. خواننده فاصله می گیریم از نو یسنده و که در این رمان, مروی را اینجا برای این استفاده کرده ام  –لفظ راوی 

پس . می دانید نویسنده باید نسبت به قھرما نانش شفقت داشته باشد  ,خب. (( و رمان در روند روایت خوانده و نو شته می شود . اتفاق می افتد 

این تشویش از . رمان جز تشویشی ذھنی چیزی بوجود نمی آورند ده در اینو باالخره اینکه خواننده و نو یسن)) را تعدیل یا تحریف می کردم ماجراھا

با این { .چنین پیش فرضی به آنھا نگاه می کنیم شود که خواننده و نو یسنده ھستی شان را از بیرون روایت می گیرند یا ما بااین جا ناشی می

خواننده و معماری  –و نویسنده  .داھای متفاوت را محصول سطح نحوی روایتو مروی و زمان و صیغه ھای روایت وصپیش فرض ھا می توانیم راوی

و روایت ( Story )داستاناین تفاوت خود ھم می تواند نشاندھنده. محصول سطح داللتی عنوان کنیم متن و عناصر متعالی متن و ساختار زبانی را

( Narativitty )ھم باشد{

این  .از میان آن شکوفا می شود (( dis cours ))ھستیم که خالقیت زبان و بیانزی یاد وفراموشی با اتفاقاتی روبروو در میان این ناسازه ھا واین با

و نویسنده این کشف و شھود و رابطه نحوی خود را. زبان اتفاق می افتد شکوفایی نه از خالل توصیف وقایع که از میانه شکل بسیار دقیق روایت و

 ,و راھنمایی ھای متداول ھم نتوا نسته بود تخیل مرا بر انگیزد, کرده بودم یک بار جمله ای را به طور مکانیکی ادا: (( وضیح می دھد بازبان اینگونه ت

ھمان جمله را تا وقتی که : زیر لکه ای نور متمرکز و گفت , صحنه مرا فرستاد روی, کارگردان که شخص مستبد و بد اخالقی بود به نام قاسمی 

رفته رفته خسته شدم و در حالی . اما کار را قطع نکرد . کردم چند دقیقه ی اول جمالت را به ھمان شکل تکرار. نداده ام بی وقفه تکرار کن رمانف

نمی ” م ورای ھمان چند کلمه چیزھایی ھم به او بگویھمان کلمات را تکرار می کردم کو شیدم با شکستِن ریتم و تغییر لحِن جمله ازکه ھمچنان

اما بازھم کار را قطع نکرد و من . “ شوم اگر ممکن است قطع کن تا از شر این دایره ی بسته خالص. دارم کالفه می شوم  .دانم چه مقصودی داری

این , پاره می شود  حنجره ام دارد !بس کن دیگر”  :ورای ھمان کلمه ھای تکراری چیزھای دیگری به او می گفتم حاال از. رفته رفته کالفه تر شدم 
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و درمانده از خود سر انجام لحظه ای فرا رسید که خسته. …بازھم کار را قطع نکرد . ”   دارد ؟فرمان ھای مستبدانه چه ربطی به تئاتر

در این  ,ت ادا می کردمو کمی بعد دریافتم آن جمله ای را که ھمواره به صورت یکنواخ ”این ھمه خیره سری کارگردان چه معنایی دارد ؟” , :پرسیدم 

واین بار از سر, جمله را دوباره از سر گرفتم , من به این مرحله نبوده است ومقصود او ھم چیزی جز کشاندنِ , مدت ھزار و یک پیچ و خم داده ام 

ا از رفت و برگشت ھا و تغییر لحن و زبان در روایت کارکرد خود راین.  ١٧٠ص . )) “ مراببخش , مراببخش ” با حالتی سر خوش و به آؤاز , سپاس 

رمان نه بر اساس توصیف و روایت پردازی بل بر اساسی گفتیم پروسه روند داستانی شدن.شخصیت ھا در این رفت و برگشت ھا می گیرد روایت و

که نحو زبانی است که واقعیت , اکات و محدیگر این جا نه واقعیت بیرونی. زبانی خالق و ذاتی شاعرانه گرفته شده است زبانشناسانه منبعث از

مطابقه نحو با جھان خارج نه یا( که جھان را تو ضیح می دھد بلکه جھانی که توسط نحو زبان شکل می گیرد نه روایتی. ھای تازه را می سازد 

٠)) و او نمی فھمید  بیان می کرد و من نمی فھیدم و چیزھایی که من می گفتمچیزھا که ((چه ) . مطابقه جھان خارج با نحو 

زبانی که ظرفیت آن را . بحرانی است که در سراسر داستان وجود دارد این نحو و تکثیر دالھا و زبان طنز قاسمی نشا ندھنده ابتذال و فروپاشی و

عنوان اولین نو یسنده ایرانی و ھم به  که ھم به زبان جمالزاده بهزبانی. و خود ھم آغاز و ھم پایان این ویرانی زبان ھم باشد , ویران بکند دارد که

از امکانات بالقوه چند صدایی کردن نصیبی نمی  ١۵٢ص )) پارانویا ذھن بیماری مبتال به(( اما به عنوان . نزدیک می شود  ))صادقی (( طنز زبان و

.دارند حضوراست که در متن) صداھایی ( ھمنوایی ارکستر ھا (( چون خود معتقد به نوعی شاید, برد 

در چنین بازسازی , زمانی میان اعصار و این خالء و فقدان ھا را پر کند تا این گسست ھای, نویسنده امروز ناچار است دست به نو سازی مداوم بزند 

. اپی خلق و ابداع کند را در وقفه ھای پی)) زمانمکان (( پردازی تا به جای توصیف و داستان, ناچار است با ناھمزمانی خود چالش داشته باشد ای

. اما اکنون تمام جھان را فراگرفته است , ای نو نیست مدرنیته ای که ھر چنددیگر اندیشه. ابداع مستمر محصول تاریخی مدرنیته است این خلق و

, قاسمی سه معنای وطن .   }دگر معنا از ھایبه{ . در آن انسان تاریخ خود را برای نخستین بار توسط زمان تعبیر می کند مدرنیته عصری است که

را می سازد و خود ویرانگری به وقفه ھایی زمانی که زمانی غیر خطی. (ھای زمانی و خود ویرانگری پی می گیرد وقفه ,زمان و عصر را در آینه 

که آینه ای کالسیک  ,و آینه. گ آوریم دھد و خود را ویران می کند بی آنکه موفق شویم آن را به چنمعنای مدرنیته ای که پیو سته تغییر شکل می

سعی نمی کند سا اما. استمرار روایت ھرچند که به ذات ھایی پسا دکارتی و متکثر اعتقاد دارد در این).   .تا بازنموده ای از اشیاء باشد , نیست 

.فراتر برد, کند ختار خود را از درون مدرنیته ای که نگاه انتقادی به آن می

اگر او بیرون از این فضای . گیجم کرده بود وجوِد ھمین نور کجتاب بود چیزی که پاک: (( فضا با فضا ھای روایت کالسیک متفاوت است  ھمچنا نکه

این دیگر با ھیچ منطقی جور در … و اگر داخل ھمین فضا بود وتاریکی بود که من در آن بودم پس چرا نور به شکلی موضعی بر او می تابید ؛تنگ

فضا یک فضای , با این ابعاد / ١۵ص ))  ؟شود یک فضای واحد دو حجم متفاوت داشته باشد ؟ تازه یکی روشن یکی تاریکمگر می. آمد  نمی

که سو . مضاعف است این ابعاد مشّکل ساختاری.فضایی تکه تکه , آور نقاشی ھای اکسپر سیو نیستی فضائی است یاد. سوررئالیستی است 

غایب متنی, اما در ھمان حال در درون آن و باال و پایینش , حاضر و برانگیزاننده از یک سو متنی. و غیاب تشکیل می دھند  یه ھایش را حضور

در , چند اسمه بودن و چند ملیتی بودن , چند شغله بودن . می دھیم این غیاب و حضور ناشی از جھانی است که مدام در آن تغییر چھره. است 

بلکه ضریبی از سکونت ما در امکانیات جھانی , مکان معینی نیست ت و زمان چه سر نوشتی پیدا می کنند ؟ ھویت نو ستالوژی ما بهفرایند ھویاین

نه , در حقیقت امکانی زمانی است ))ما ))؟)) چیستی زمان (( یا ما کیستی ما به شکلی ریشه ای یعنی . حوزه زیست ماست است که در

.خصیضمیری برای کسی یا ش

متنی متمایز در سو یه ھای متعدد تکوینی خود با سطوح متفاوت و  .قاسمی متنی متفاوت را به ھم می بافد, در ھمنوایی شبانه ار کستر چوبھا 

متناقضات و  حقیقت امر متبلور کننده و کاشف حضوری برنده ازاین وقفه ھای زمانی در. انجام می گیرد )) وقفه ھای زمانی (( در بازی متداخل که

مضاعفی ھستیم که در آن ادوات خاطره نمی توانند یعنی ما برابر بازی. که نو یسنده آنھا را در روند روایت متحقق می سازد لحظه ھا یی است

تواند جھان  پس بازی حافظه نمی.نیست حادثه ای ھم داللتگر آن –و سطح زبانی , ضبط شده در حافظه بوجود آورند جھانی کامل از طریق مواد

منفذھای زیادی پیدا می و این ناکامی را وقتی می فھمیم که شگرد ھای روایی شکاف و, باز آفرینی کند متفاوت االشکال امروز را به طور کامل

رابطه حضور و غیاب  ؟چه رابطه ای با یاد ھا دارد چرا بازی وقفه ھای زمانی به پایان رسید ؟ :پس ناچار مدام با ھجوم پرسشھا مواجه ایم. کنند 
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چیزی جز  ,ما برابر روایتی حلزونی قرار داریم که در پایان می فھمیم. انگیز است ھمه چیز پرسش بر, در حضور چنین متن آشفته ای   چیست ؟

رد و به نوعی درگیری انتقادیاما چرا داللتی عمیق دا. خیالپردازانه نیست ھزل آلودگی و وقفه و شکاف ھای توھمی و ,طنز  ,تقلید مسخره واقعیت 

آنگونه , در واقع راوی ھوای آن ندارد که واقع را بازآفرینی کند . کند احاله می} نظامی نشانه شنا سانه { آوانگاردی می انجامد که ھمه چیز را به 

– ( Message)روایتی ھمه چیز را از سطح پیام استفاده از مادهبلکه او جزئیاتی را بر می گزیند و با. حتی فاکنر در خشم و ھیاھو کرده است که

روحیه ابداعی نویسنده امروز است و از قوانین بیرونی قانونی داخلی که خاص. می کشاند  (Code)به سطح نظام نشانه شنا سانه–فاقِد فراروی

فصل و بندی را قرین با لحظه ایی حادثه ای و امی که ھرنظ. فراتر می رود , روایت در گذشته به شکلی عام موثر بود ه اند که در پیشبرد بوطیقای

.کّشاف و دگر سان می کند

و راوی ھا به . جز رضا قاسمی نیست , وبازی را کارگردانی می کند کسی که در نھایت متن را می نو یسد, یا مخترع آن, پس کاشف این روایت 

.١۵۵ص )) بود ھم شکار ی بود که در آن ھر کس ھم شکارچیبازی پیچیده ا. (( ھا جز رضا قاسمی نیستند رغم انفصال

ھمین طور که ھمه عناصر ھنر , شماری از انواع قرائت ھا پیش می رود که از خالل, قصه بلند ی است  –رمان )) ھمنوایی ارکستر شبانه چوبھا((

بحث علمی و شناخت شنا سیک و متون مذھبی و لسفی وشعر و سینما و تئاتر و فانتزی و موسیقی حدیث نفس وتاریخ و تامالت فامروز از

موادی داستانی در بافت داخلی خود و توانسته متغیرات عصر را به سان. و از متون مذھبی تا اساطیر . تنیده است اساطیر را در ساختار خود در ھم

و جای خود را به چیز ھمه چیز بالفاصله در آن رنگ می بازدھمنوایی ای که ضرباھنگ ھمین عصر است و –ایقاع –با ضر باھنگ . ھضم و جذب کند 

تشکیل می زمان و حادثه ھا و حرکت ھا در تغییر خود است و معماری و ھندسه روایت را ,مکان, ایقاعی که شکل دھنده زبان. تازه تری می دھد 

 .صعود و مکث. صعود و ھبوط . ای که در حال بریدن است  یا اره. است ھمراه)) وقفه ھای زمانی (( پلکانی که با  –شکلی حلزونی . دھد 

  .ھارمونی که در لحن و زبان ھم اتفاق می افتد

ذات

پیشینه ایدئو لوژیک و عقیده و نظرگاه کلی او و کًال و ضعیت نو ذاتی ماھوی و حقیقی و موضوعی فرض می شد و ,اگر در گذشته ذات نو یسنده 

نوشته و متن در )) من (( حدیث نفسش تعیین می شد وبا نو یسنده از مسیر گفته ھا و مصاحبه ھا و ))من  ((خورد و بیرون اثر رقم می یسنده در

وجودی یا َعَرضی یا آنی است و وضعیت نو ذات نو یسنده مدرن ذاتی.راوایتگر یا مولف ضمنی است که اصالت دارد )) من (( اکنون. یک راستا بود 

آفرینشگری ھای پیشین و  –زبان در تجربه ای که از امکانات بیرون و در حقیقت از.روایت نمایندگی می کند ی فضای) اینجا اکنون و ( یسنده را 

ممکن خود و و ساخت روابطش با جھان جھت تحقق والدت, تا به ساخت جھان  ,شکنی می کند ھمین طور از جھان واقعی و موضوعی ساختار

خودم را ویران ,من برای آفریدن خودم .(( روایت یا کاتب ضمنی تطابق دھد ))من((پیدا کند و درحقیقت ذاتش را با جھان منحصر بفرد خود دست 

.))کرده ام

نیستند و گویا رابطه ثنویتی من و دیگری به وطن و عصر تبدیل شده پس ضمیر ھا در این رمان ارزشی ندارند یا دیگر ھمان ضمایر رمان کالسیک

اگر او سه شخصیت داشت  ,در حقیقت . (( متالشی شده است ))زمانه(( یا )) عصر (( ھویت با تمام گذشته اش در این مفھوم زمانی و. است 

. باید به شخصیت کسی قائم می شدم پس دائم. من سایه ای بودم که نمی توانست قائم به ذات باشد . بی نھایت بود تعداد شخصیت ھای من

یوسکی و گاھی ھم جان کا گاه داستا, گاه ژان پل سارتر , گاه ژرار فلیپ , ماکس فن سیدو می شدم گاه. ھم بی نھایت بود دامنه ی انتخاب 

سینا تا دکارت مجرد بوعلی)) ذات (( این تّلاشی ھویت ناشی از عصری است که دیگر مفھوم  .٨٠ص . )) حساب و کتابی در کار نبود . ساویتس 

زندگی می کنیم که در آن ذات فاعلی گذشته که بر سیادت َنفس خود می ما امروز در شکل جدیدی از مدرنیسم. ست موضع تشکیک شده ا

شکسته و شخصیت پردازی دچار گسست ھا و چالش ھای تازه  ,و در زیر ضربات نقد جدید از نیچه تا دریدا, شده )) خود ویرانگری (( دچار  ,کوشید

دارد که در حال بازسازی ھویت خود یا دیگری در ذاتی که خود را درحینی بر پا می. یا مجرد وجود ندارد مگر در متن  ضمنیو مولف. ای شده است 

و پس از تولد متن , شتن است متولد می شود و با متنی که در حال نو, رویا یا نو شتار وجود دارد  –که در زمان , زمان ذاتی آنی و ھم. روایت است 

طبعًا در چنین فضایی . وجود عدم یا, ال وجود , جدال وجود , در معنای رویاروئی و جدال ھمیشگی , تیک می زید اتی که در افقی دراماذ. می میرد 
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ویرانگری می کنند تا این آدمھایی که خود} خصوصًا شخصیت ھایی مانند رعنا و سید { .خواھند داشت آدمھایی متفاوت با ذات ھایی متکثر وجود

.ھمواره با آنھاست و گذشته شان را انباشته استآدمھایی که سایه ای چون بختک! نی باشند زما

آن گونه که منظور ھگلی ( ادبیاتی که تکامل و قله متعالی ادبیات باشد پس این اثر را نه به عنوان اثری متعالی یا درک زیبا شنا سیک از آن گونه

اثری که گرچه بر فراز . به فرد و در زمانی بوجود آورده باید نگاه کردونی که گذشته را ویران کرده و اثری منحصربلکه آن را به مثابه اثری اکن . (است

متنی که خود ادامه . متنی که متجدد است . نشده است اما بر دوش ھای ھیچ مکتبی یا غولی یا قله ای بر پا, ھای دیروز ساخته شده خرابه

  .استادامه ھمین جھان ناقص

زمان

به گفته  ٣۵ص )) “ آینه  ”و   “خود ویرانگری ” , “ وقفه ھای زمانی  “ :من سه بیماری مھلک دارم: (( تجربه قاسمی تجربه ای متفاوت از زمان است 

گسستِ  میان  –“ اوم نو سازی مد” گزیر است در ھیاِت یک به معنای کنونیِ  بودن عصر حاضر است از منظر اعصاِر جدید و نا(( مدرنیته ھابرماس

ما با نوعی روایت . ھما نگونه که مکان ھم , است تقویمی متفاوت –پس زمان روایت با زمان بیرونی )) .را از نو ایجاد نماید اعصار جدید و گسسته

ما در اتفاقی افتاده زیست  ,افتاده است اتفاق پیش از وقوعش به سان واقعه, روبرو ھستیم که در آینده اتفاق می افتد  ((ال زمانمکان –زمانمکان (( 

واقعه چیست ؟ و ادراکمان از آن در واقعه ھایی شیطانی زیست می کنیم و این)) .به رحمت ایزدی پیو سته ام من ھمین امروز. (( می کنیم 

از ورای چند صدای ,به کار می بستم تاپس باید ھمه ی حواسم را . اتفاقاِت ناگواری در انتظارم تخت من تخِت شیطان بود و ((چگونه است ؟ 

و ھمین نوشتن جرمی است که. نو شتن . نو شته ھا گواھی ھای انسان ھستند ١٢۴ص ((.صدوِر فرماِن قتلم را پیشاپیش حدس بزنم, محدود 

؟ یا صورت طلسم شده ی  که به سگ استحاله یافته استآیا این زندگی یک زندگی سگی است ؟ یا زندگی آدمی است. راوی را عقوبت است 

وقتی که , فردا . فردا خواب راحتی خواھم کرد  .دراز می کشم میاِن پایه ی صندلی ھا. برمی گردم (( اینھا امکان دارد کسی می باشد ؟ ھمه ی

ھر بار فکر خواھد کرد که این . ام  راکردهفردا ماتیلد به یاد نخواھد آورد که دیروز ھم ھمین کار. فراموش خواھد کرد ماتیلد, بشاشم به راه پله 

.))ھمین حاال(( .که ھمین حاالست. نخستین بار است 

اما انگار فریدون (( ای از ویرانی و شکستن و اره کشیدن ھا که در استعاره. ھمان پیش بینی عقوبتی سیزیفی است )) ھر بار ((وشاید این 

صدای خرت و خرِت اره ی , از آن زیر , کرد ھر بار ھم برای لحظه ای خاموشش می. برقی اش را روی گوشِت صورتم می کشید سمباده ی

کنسرت و سمفونی قطعه قطعه کتاب و اینگونه است که ١٢۵ص )) ریتم شکنجه را ادامه می داد , ارکستر گوشخراش مثل ساِز کوبِی یک, بندیکت 

.کردناره کردن و ویران. در تّالشی شکل می گیرد 

زمان روایت مطابق زمان واقعی است و ھمه , گذشته وآرای کالسیک ھا اگر در.و زمان متوقف شده است . ئیم زمان داستان نقطه صفر است یا بگو

قصد ھمانندی با جھان واقع و باز آفرینی و محاکات آن صورت ھمه چیز به… و , و مظھر فیزیکی شخصیت ھا , صحنه پردازی و چارچوب روایت چیز از

توصیف شده که در خود حرکت توصیف و در خود چون اھمیت نه در موضوعات, روایت جدید ما با اختالفی ریشه ای مواجھه ھستیم در. گرفت می 

بلکه برعکس به حرکات در لحظه  ,روایت امروز نه به توصیف زمان در حال گذار. مورد زمان ھم به نحوی داریم ھمین مساله را در. نوشتن است 

رمان که چیزی حدود ھمین است که کسی مانند رب گریه فاصله زمانی انتظار قطار را در  }گریه به نقل مفھومی از رب{ . شده مربوط است جامد 

زمان کرونو این رمان در مقابل. یسنده امروز با زمان قصوی حکایت شده سرو کار دارد در حقیقت نو. صفحه بیان می کند  ١۴یک دقیقه است در 

استمرار این متناقضات, زمان کرونو لوژیک یک مقوله بیرونی است و نمی تواند چون, یک یا ھر گونه کوششی برای ترتیب زمانی آن عاصی است لوژ

روایت نه ھزاره ھای نخستین تا امروز که در مدت خواندن )) . … ھمنوایی ((و در حقیقت زمان روایت. و پارادوکس ھا و وقفه ھای زمانی روایت باشد 

.نشانه ھمین مساله است, اشاره می شود و کوشش راوی برای نوشتن رمان که در چند جا به آن) . زمان خوانش . ( گذرد می

این روایت می توان گفت که زمان از زمانیت خود مقطوع النسل در, زمان شخصیت اصلی روایت است   ,اگر در روایت گذشته و در تصور سنتی 

نگاه جدیدی به . لحظه انکار استمرار است و. زمان ویرانی فضاست . چون در فضای این روایت ویرانگری اصل است , ی نیست زمان جار. است 

خواه بعد و خواه قبل از آن وجودی و الاکنونی)) . اکنون (( و زمانی نیست مگر . زمان واقعی را انکار می کند زمان که ھر گونه ھمانندی و انعکاس
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!ندارد

و ھمین استمرار یا زمان خطی شکل و } …تو لستوی و  –بالزاک { استمرار لحظات ھما ن چیزی است که بوضوح در روایات قرن نوزدھم می بینیم

را با  تا شکل روایت خود, از این استمرار تھی می شود  .ولی روایت معاصر به خاطر چالشی که با ُبعد زمان دارد. ھم بوجود می آورد معماری اثر را

بلکه خود نو شتار و نوشتن است که , گرفته نمی شود قاب (story )یا باید بگوئیم نو شتار امروز با جریان داستان. ھنگ سازد ھما)) روح زمان (( 

و یرانگری زمان و )) … ھمنوایی (( فراتجدد و در حقیقت درعصر.  }در آثار ویلیام فاکنر و پروست {اثر راتعیین می کند موضوع چالش است و معماری

, تسلسل تاریخی آن شود نو یسنده ای که نمی خواھد تسلیم استمرار گذشته و. را به سرانجام می رساند وقفه ھای زمانی است که این مھم

.ناگزیر ست از این تتابع و تعاقب پرھیز کند

  

بینا متنی

نخست سطح و . متنی به طور ھمزمان نشاندھنده دو سطح است به سان ھرو این متن . جامعه متن است . جامعه با ادبیات مشابھت دارد 

و درون ساختار بزرگ ادبیات مرتبط و ھم منحصر بفرد خود است و دوم سطحی که در آن و با آن به طور نسقی به متون دیگرنسقی که متمایز و

و ژرفا درداستان با شاھد این عمق.نگ جدید و عمق جدیدی اعمال کنیم بر گذشته مان ر, این ساختار بزرگ پس ما ناچاریم در ون. پیوند می شود 

کسی چه  )) …کنیز یا –و بعد اشاره ای به داستان معروف مثنوی مولوی , از یک اسب و باتوصیفی حماسی, شعری از فردوسی شروع می شود 

چھارپایه ای گذاشته باشد زیر شکِم چارپایی تا در آن کنِج خلوت ومادران من شاید روزی مادری از! می داند ؟ کنیز بسیار است کدو ھم بسیار 

.  ١١ص )) ھای مرا بگیرد و در لفافی از حسرت و تمنا بپیچاند نمناک طویله کاھگلی و در آن تاریک روشنای آغشته به بوی علف و سرگیرن نطفه

و شک میان پذیرش ملکوت آسمان و . ھم ھست  ((ملکوتی((مانی پسا و ھمچنا نکه ر. متون مذھبی کھن و روایات گفتگو می کند ھمچنان که با

. چیز خاصی برای پنھان کردن نداشتم من البته} بیماری آینه { جز  ((گلشیری )) نماز خانه کوچک من (( نگاھی به یا نیم. زمین را ھم در خود دارد 

است از چشم دیگران رازھایی ھم ھست که می کوشیم تا آنجا که ممکن. برد  که با خود به گور خواھداما ھر آدمی کما بیش رازھای کوچکی دارد

۶٠ص )) را پنھان می کند مثِل آدم شش انگشتی که دائم انگشِت ششمش. پنھان بماند 

بلکه  .د برای نو یسنده نیستیعنی واقعیت بیرونی دیگر امری قابل اعتما. کند تا فرم بیرون راشکل کار خود. این رمان بر واقعیتی بیرون اتکا ندارد 

گذشته یعنی ُفرم در این اثر از حضور فرمھای. می سازد )) خود (( در ارتباط با این پارانویا و ذھنیت مبتال به اسکیزوفرنی نویسنده است که بیرون را

پرداخته … و, ھدایت )) بوف کور (( , صادقی ) )ملکوت (( , جمالزاده  ((صحرای محشر(( فرمھایی که از . و درگیری با آنھاست که حاصل می شود 

.اندشده

عنوان به. ( توماس مان ھم دارد )) کوه جادو ((پروست و )) زمان از دست رفته  ))نوعی گفتگو با  ,از میان آثار جھانی ھر چند به خاطر مساله زمان 

درحقیقت نو یسنده ھمان گونه که فاوست در ارتباط با شیطان به دنبال. ت اسگوته)) فاوست (( اما گفتگوی اساسی نو یسنده با ) . رمانھای زمان 

و  ,در این روایت ھم نیروھای تاریک و ترسناکی که با قدرتی دھشتناک ,می نامد)) قدرتھای جھاِن زیرین (( معنای نیروھایی است که مارکس آنھا را 

دو . لب باالیی پیرمردی که در آینه بود لرزِش خفیفی داشت  .دوباره ایستادم جلوی آینه. (( از ھرگونه کنترل بشری ھستند فوران می کنند خارج

و در حقیقت اگر فاوست روح .  ١٧۶ص . )) داد مثِل دو ابروی شیطانی روی پیشانی اش سبز شده بود به او ھیبتی اھریمنی میخط سر باال که

. دنبال می کند  –پسا نیچه ای  –االھیاتی جدید روح آسمانھا است و رستا خیز را در آسمان بابه دنبال )) … ھمنوایی  )) ,زمین را احضار می کند

استحاله است و نخست در ھمچنا نکه سرگذشت فاوست گوته دچار. شیطان دائمًا استحاله می شوند  –فاوست سید در –یا در حقیت راوی 

اوج مفیستو خود را به عاشق تبدیل می کند و سرانجام در ھیئت توسعه گر به نقطهسپس از طریق میانجیگری, ھیئت رویا بین ظاھر می شود 

, اما اگر روح فاوست گوته در نھایت رستگار می شود . ھستیم ھم با چنین استحاله ھایی روبرو)) ھمنوایی (( در . زندگیش می رسد 

.اعتقادی به رستگاری در این جھان ندارد (( …ھمنوایی(( 

غاِر حیات درونیش تاریکتر و , فاوست در طول شب بیدار می نشیند ھمان طور که« : گوته است )) فاوست (( تگوی اساسی نویسنده با گفتیم گف

, درونی خویش که اینک به مقبره ای بدل گشته است تا سر انجام بر آن می شود تا خود را بکشد و برای ھمیشه در فضای ,شود عمیق تر می
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دھد و در سیلی از نور و تایید و تصدیق گوته او را نجات می, ولی درست در این لحظه طرد و نفی . را به دست می گیرد او جام زھر. زندانی شود 

کند و گروه عظیم فر شتگان خورشید طلوع می, صدای بلند نواختن نا قو سھا از بیرون به گوش می رسد  ,تمامی اطاق می لرزد. غرقه می سازد 

تجربه  –برمن مارشال» ! مسیح از بطن زوال قیام کرده است , آنان می گویند . عید پاک است ھمان یک شنبه, زیرا امروز : می دھند آواز سر 

/۵٢ص  –طرح نو  –مراد فرھاد پور  -مدرنیته 

از ھی رودر رو می بیند اما معما ھا و تناقضاتعوض خود را با قوای تخریب و تباولی در, فاوست مشتاق بود تا ھمه منابع خالقیت را در اختیار گیرد 

رھا ساختن ھمه چیز و پذیرش این واقعیت باشد که ھر آن چه تا کنون مگر آن که مھیای,این ھم عمیقتر است ؛ او قادر به خلق چیزی نخواھد بود 

ترجمه مراد فرھاد پور طرح  –مارشال برمن  –به مدرنیته تجر–۵٨ص  –ھمان » است باید نابود گردد تا راه برای خالقیت فزونتر گشوده شود آفریده

۵٣ص . نو 
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  مراکش، عشق مردانه و مدرنیته: نگاه خیره ی غریبه ھا 

  حمید ھاشمیترجمه ی 

  

  .مدرنیته روشن تر می کند پوشش رسانه ای تازه ای که بر اعمال ھم جنس گرایان در دنیای اسالم صورت می گیرد تناقض ھای آن را با

  

دادگاه عدل مراکش شش مرد را برای مدت ھای متفاوت بین دو تا شش ماه به  2007در دسامبر سال 

یک نوار ضبط شده به دست دادگاه رسید که نشان می . جرم ھم جنس گرایی به زندان محکوم کرد

سی را بین دو مرد برگزار کرده داد این افراد در یک مھمانی در شھر قصر الکبیر جریانی شبیه عرو

مراکشی ھا این فیلم را روی اینترنت دیدند و نسخه ھای کم کیفیت یا اصطالحا موبایلی آن را . بودند

اسناد دولتی که در کشورھای بلوک (این فیلم تبدیل به سامیزدات . روی سایت یوتیوب قرار دادند

افراد می افتاد و قرار بر این بود ھر کس برگی شرق برای مبارزه با سانسور حکومتی گاه گاه به دست 

مراکشی ھا تصاویر و ویدئوھایی از . مراکشی شد) از آن را به دست می آورد تکثیر و منتشرش کند

طبعا کسی که برای اولین . ھر آن چه در مطبوعات کشورشان ممنوع است را وارد اینترنت می کنند

داد یکی از دوستان و مھمان ھای آن مراسم بوده است ولی طبیعت فضای مجازی چنین است که این فیلم بار این ویدئو را در دست رس دیگران قرار 

  . و ھر فیلمی به محض ورود به اینترنت در دست رس ھمگان قرار می گیرد

. جنایت حساب می شودھم جنس گرایی از دیدگاه فنی یک ) و بسیاری کشورھای غیر مسلمان دنیا(در مراکش ھم مثل سایر کشورھای مسلمان 

ی آگھی ھای دوست پلیس مصر برای شکار مردان گ. ولی گی بودن نیست که در در این کشور یک تابو است بلکه پرھیز از اختفاست که تابو است

ترین اتھام  سخت. اما در مراکش چنین نیست. سر قرار حاضر می شود او را دست گیر می کنند شخص  منتشر می کند و وقتی   یابی در اینترنت

این مردان تحت . در این پرونده متوجه شخصی بود که مدت ھاست به عنوان چھره ی شاخص ھم جنس گرایی در این کشور شناخته می شود

ی از ھم زمان با مشھور شدن این فیلم در سایت یوتیوب گروھ. تعقیب قرار گرفتند چرا که این فیلم آشکار تر از آن بود که بتوان از کنار آن گذشت

 اسالم گرایان در این شھر دست به تظاھرات ضد ھم جنس گرایانه زدند و یکی این مردانی که در این فیلم ظاھر شده بود  در منزل مسکونی اش

ه بخش شخصیت ھای مذھبی اصرار  دارند این افراد را برای عبرت دیگران به مجازات برسانند؛ تا سایرین از حدود اسالمی ک. مورد حمله قرار گرفت

  .مھمی از قوانین این کشور را تشکیل می دھند تخطی نکنند

او تا پیش از این جریان دادگاھی به . عبداهللا تایا داستان نویس مراکشی به ھمین دلیل می گوید مراکشی ھا بزرگ ترین کمدین ھای دنیا ھستند

مراکشی برای اخفای ھویت شان نام ھای غیرواقعی برای خود عنوان تنھا چھره ی گی در مراکش شناخته می شد چرا که سایر نویسندگان گی 

پس از آن که یک گزارشگر از او در باب ھویت جنسی اش پرسید او به گی بودن خود اذعان نمود و پیرو آن مطبوعات  2006در سال . برگزیده اند

ا می داند که خانواده اش از گی بودن او مطلع بوده اند اما بعد از تای. نامیدند" اولین چھره ای که شھامت بیان تفاوت ھایش را دارد"مراکش، تایا را 

بیان این سر و علنی شدن این اخبار، به خاطر شکستن حدود تابوی ناگفته ی کالمی  از طرف او، ناراحت شده اند و سختی ھای بسیاری تحمل 

  .نموده اند

گی ھای مراکشی باید زن بگیرند و " که ھیچ کس نمی گوید را به زبان می آوری؟عقلت را از دست داده ای که این حرف ھایی : "مادرش به او گفت 

  .خانواده داشته باشند و اگر ھرگز بتوانند در پی میل خود بروند باید کامال مخفیانه باشد

نوشتن، عکاسی و فیلم . ته امدر مورد فریب ھایی که جامعه به وجود می اورد و فریب ھایی که خودمان برای خودمان داریم تا به حال زیاد نوش

ھم جنس گرایی گر چه ھنوز ھم تابو به حساب می آید . برداری حرکاتی ھستند که افراد را به رویارویی با این فریب ھا و توھمات مجبور می کند
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واس است نامه ھای یک از مشھورترین نویندگان و شعرای ادبیات عرب ابون. قرن ھاست بخش سرشاری از فرھنگ مراکش را تشکیل می دھد

  :عاشقانه ای برای عشق ھای گی مابانه می نویسد

  از عشق او می میرم که از ھمه نظر کامل است

  او که در تقالی موسیقی شناور گم گشته است

  چشمانم میخ کوب تن دل پذیر اوست

  و از زیبایی او تعجب نمی کنم

  کمر او نھالی است جوان و چھره اش ماه است

  ه ھای سرخش می باردو جذابیت از گون

  از عشقت می میرم اما این را چون رازی حفظ می کنم

  پیوندی که ما را به ھم متصل می کند ریسمانی است بریده ناشدنی

  ای فرشته چه مدت زمان صرف خلقت تو شد؟

  چه ایرادی دارد؟ 

  تنھا چیزی که می خوام خواندن سرود ستایش توست

تایا به خاطر دارد که اشعار او را در مدرسه می . انی را به نامش کردند و مجسمه ای ھم به یادبودش ساختندابونواس در بغداد زندگی کرد و خیاب

مراکش معمایی است که در بسیاری . اما در روابط پیچیده ی ھم جنس گرایی با جامعه و آموزش ھای اسالمی این مسایل طبیعی است. خواندند

این کشور دو بخش دارد یک قسمت قشر مرفه دنیا دیده زندگی می کند با فرھنگ غربی و یک . شود کشورھای مسلمان ھم مشابه آن یافت می

مراکشی ھای مرفه در دانشگاه ھای اروپایی و آمریکایی تحصیل می کنند و با . قسمت محافظه کاران فقیرو کم سواد و به شدت اسالمی ھستند

مراکش طبق قوانین کشوری است محافظه کار و اسالمی با قوانین کیفری که . گردند مدارک خارجی و سلیقه ھای غربی به کشورشان باز می

د می ریشه در احکام شریعت اسالم دارد اما زنان محله ھای مرفه جدید ترین مدھای فشن اروپا را به تن می کنند و با سر ھای باز در جامعه ترد

در حالی که در محله ھای . میھمانانشان تعارف و گی ھا را به منازل شان دعوت می کنندافراد مرفه در مھمانی ھایشان مشروبات االکلی به . کنند

  .فقیر تر تصور عموم از زن مقنعه ای است و چادری گشاد و بی شکل که روی ھمه لباس ھایشان می پوشند

خوانندگان به . عات تا این حد به او بھا می دھندمعترض شد که چرا مطبو) PJD(توسعه و عدالت ) اسالم گرای(وقتی پرونده ی تایا معروف شد حزب 

آن ھا معتقد بودند اگر مراکش . خواندند که در عربی مراکشی عبارتی است توھین آمیز برای اشاره به گی ھا" زامل"این نشریه نامه نوشتند و او را 

  .کشوری به راستی اسالمی است تایا باید سنگ سار شود

چرا که در سال ھای . در دانشگاه کلمبیا گفت در ایران گی وجود ندارد برای این افراد غیرقابل تحمل بود 2007سال وقتی احمدی نژاد در سپتامبر 

تایا ھم می گوید اگر در کشور اسالمی دیگری از ھم جنس . سالگی در ایران به جرم ھم جنس گرایی اعدام شده اند 17اخیر جوانان در سنین حدود 

به  1999شاھی که در . بود او را ممنوع می کردند ولی نشریات مراکشی که این خبر را تھیه کردند از انتشار آن سر باز زدندگرایی اش پرده برداشته 

انگار . تخت سلطنت مراکش نشست کوشید این کشور را به سمت لیبرالیسم سوق دھد ولی این محاکمه ی دادگاھی، تایا را از مراکش ناامید کرد

  .ست و تنھا خطر است که تھدید می کندکه دیگر پیشرفتی نی

  کشوری دور

این مالحظات درمراکش باعث . تناقض غریبی است که مالحظات در برخی موارد افراد را حمایت می کند و در برخی موارد آن ھا را به خطر می اندازد

سه مرد به . رات متحده برخورد دیگری را شاھد بودیماامدر آن سوی العالم العربی در  2007به دام انداختن چھار مرد مراکشی شد ولی در دسامبر 

که آن پسر یک پسر پانزده ساله ی فرانسوی به نام الکساندر روبر تجاوز کردند ولی مقامات چندان تمایلی به پی گرد مھاجمان این پرونده نداشتند بل

زمانی که نھایتا مادر ژورنالیست او با تمام تالش و منابعی که در  تا. مجبور شد دبی را ترک کند تا به جرم ھم جنس گرایی محکامه و اعدام نشود
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این زن عالوه بر تنظیم شکایت حکومتی، داستان را به مطبوعات انگلیس و . دست رس داشت موفق شد توجه جھان را به این مساله جلب نماید

  .فرانسه و آمریکا کشاند تا باالخره مھاجمان پیگرد و مجازات شدند

. اندی تایا او را در اروپا به شھرت رساند و کتاب ھایش به اسپانیایی و ھلندی ترجمه شد و روزنامه ھای تمام اروپا از او اخباری چاپ کرده نوشته ھا

ری یاین موفقیت ھا او را در مراکش تبدیل به یکی از مھم ترین مھمانان جشن ھای ثروت مندان مراکشی کرده است که با در نظر گرفتن محله ی فق

لذا او باید خوش حال باشد که این مبارزه ی تازه او را بین دو سوی . که در آن زندگی می کرد به خودی خود برایش دور از انتظار به نظر می رسید

ی دانست او که در فرانسه زندگی می کند می گوید آفتابی شدن برای من در مراکش ساده بود چرا که م. جھان قرار داده است و نه در کنج زندان

  . می تواند از مراکش خارج شود و به فرانسه باز گردد

البته مدت محکومیت این افراد کوتاه است و . ناظر حقوق بشر و عفو بین المللی و سایر سازمان ھا خواستار آزادی این شش مرد مراکشی شده اند

ه خاطرنشان خواھد کرد که جایگاه خودشان را که در سایه است به زودی ازاد می شوند اما محکومیت دادگاھی آن ھا به گی ھای مراکشی ھموار

ھم چنین زھرچشمی است که مذھبیون مراکشی از عموم مراکشی ھا می گیند تا ھمگان از نفوذ آن ھا باخبر شوند و حساب کار . از خاطر نبرند

  .دست شان باشد
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دبیرستانی در اصفھان درس خوانده و شاگرد در ۴٩ و ۴٨در سال ھای . تولد شده استدرفسا م ١٣٣۵بوتراب خسروی در سال ا

داستان فرزند قطب و مراد فرقه رود راویرمان . ھمان دوران به ادبیات عالقه مند شده استزنده ياد ھوشنگ گلشیری بوده و از

و به سلک آنھا وه ھای معاند اين فرقه می پیونددالھور می رود، ولی تحصیل نمی کند و به گرای است که برای تحصیل طب به

تعلق داشت احضار و پس از شرکت در مراسم آئینی، مامور نوشتن در می آيد؛ به ھمین دلیل توسط قطب فرقه ای که قبال به آن

مفاھیم و  من اعتقاد دارم بعضی از« : گويدابوتراب خسروی درباره حال و ھوای کھن رمان ھايش می. شودتاريخ فرقه می

طول تاريخ ما وجود ما نیاز داريم جريان ھايی مانند فرقه گرايی را که در اين زمان و در. کردمسايل اجتماعی را بايد ريشه يابی

برای اين بررسی ناگزيريم مسايل را در ھمان وضعیت و شرايط فرضی که  .داشته و دارد، از طريق ادبیات بررسی و بازسازی کنیم

به مثابه نمای ويژه ای که در سینما به کار نثری را ھم که به کار برده می شود می توان. آنھا شده، بازسازی کنیم ظھورمنجر به

».ادبیات جز کلمه ابزار ديگری نداريمچرا که ما در. می رود، تلقی کرد

طريق روابط بینامتنی سعی در  از ...« :خسروی توضیح می دھد که منظورش از بازسازی، سفر به گذشته نیست، بلکهابوتراب

را من ادبیات. پرسش از ھستی که به اعتقاد من موضوع ادبیات محض است، بیانجامدگفتگويی که به طرح. ايجاد يک گفتگو دارم

تمام . داستان ھا می شود، بايد درک و فھمیده شوندابزاری برای درک و مفاھمه می دانم، بنابراين شرايطی که باعث ايجاد

.»آمدن اين وقايع از طريق ادبیات استمن درک وضعیت پديد تالش

  

  
  پزشکی مجازی سازی

خلیل دردمندکی

)به سوی پادخوانی نظریه درمان گاه فوکو (

    نقادی رمان رودراوی نوشته ابوتراب خسروی

  ١٣٨٣مھر  –چاپ شده در روزنامه شرق  

   

در دارالشفا امر پزشکانه با امر . استقرارگاه شفا و جادو است دارالشفا در رونیز دارالمفتاح ، در رمان رودراوی 

در رودراوی پزشکی به سوی سپھر زبان شناختی کھن خود پرتاب می شود وبر . جادوانه گره خورده است 

اما این . پزشکی در پارسی پھلوی و پیش تر و گاه بعد تر به معنای جادوگری است . جادوگری بازداللت می نماید 

  . لت تنھا گونه ای از باز خواندن زبان شناسانه پزشکی از زبان گذشته نیست بازدال

چه این که روزی روزگاری امر پزشکانه ، امرجادوانه و امر دین ورانه در پیوند بوده اند و خواست ھستی شناسانه 

تی شناسی ھای رودراوی بازخوانی زبان شناسانه گذشته نیست ، بل که بازخواندن ھس.یگانه ای داشته اند 

مشروعیت این سه گفتمان بر . کنکاش در ناشناخته کارکرد ھم گون پزشکی ، جادوگری و ایین است .کھن است

پزشک ان چه را که . ان ھا در برابر ناشناخته یک نظریه شناخت می گذارند .امر ناشناخته استوار شده است 

ھمان طور که ایین گر با . اخته پی می برد پزشک به ناشن. دیگران تشخیص نمی دھند ، تشخیص می دھد 

گفت و گو با امر ناشناخته با یک زبان ناشناخته ، . ناشناخته در ارتباط است و جادوگر کارھای ناشناختنی می نماید که در شناخت نمی گنجد 

با ورد خواندن . ورد کنش تغییر است . ست ورد زبان امر ناشناخته ا. اعجوج و معجوج و الطرزی و ال طرجی ھای زبانی است که انجام می شود 

. در پزشکی ورد دگرگون کننده درد به درمان است . دعا که جنبه ایینی ورد است سبب گشایش در ھستی می شود . چیزھا دگرگون می شوند 

اند و ادمی را مثال به سنگ بدل جادوگر می تواند وردی بخو. و در جادوگری ورد طلسم است . تجویز نسخه ، شکل افسانه زدایی شده ورد است 
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رونیز دارالمفتاح ، مکان روایی که . رودراوی ؛ ورد راوی است . دگرگون شده است   ))ورد    ((  ،  ))رود    . ((ورد استقرارگاه دگرگونی است . کند 

. مفتاح است ، ره اورد جادو ، طلسم و ورد است ھر ان چه که در رونیز دارال. وردگاه است    رمان رودراوی در ان روایت می شود ؛ اوردگاه ورد یا

بناھا . از شیخ العارفین است ، با ورد خوانی رونیز دارالمفتاح و نفوس و مردمان ان را در وجود اورده است  –اسم اعظم  –ابودجانه اول که سارق ورد 

رونیز دارالمفتاح یک شھر مجازی . ان ھا مجازی اند . ان گرفته اند از جادو ج.و ادم ھای رونیز دارالمفتاح وافعی نیستند و از ورد ھستی یافته اند 

ھم پیوندی امر جادوانه با امر شیطانی که یک پیوند . اما این شھر پیش از ان که یک شھر مجازی باشد ، انگار که یک شھر شیطانی است . است 

زیست  –ی رونیز دارالمفتاح پیش از ان که یک درمان گاه باشد یک سادیست دارالشفا. دیرین است ، در رونیز دارالمفتاح نیز به وقوع پیوسته است 

) مارکی دوساد ( دارالشفا ، چون شھر سدوم در رمان صدوبیست روز در سدوم . ازارگاه است . یک ویران گاه برای دیگری و دیگران است . گاه است 

. دارالشفا مرضای مفتاحیه که به درد جذام گرفتار امده اند ، قصابی می شوند در . است که دیگری برای ان در ان پا می گذارد که ویران گردد 

ر ان قبر پزشکان اعضا بدن ان ھا را کم کم قطع می کنند و دیوانه وار ان اعضا را در قبری دفن می کنند که اعضای قطع شده قبلی ھمان بیمار نیز د

درمان گاه برای بازبھبودی . این جا است که نظریه فوکویی درمان گاه فرو می ریزد . کنند ان ھا کم کم انسان را زنده به گور می . دفن شده است 

برای ویران کردن دیگری بنا ) پزشکان ( درمان گاه را دیوانگان و بیماران . درمان گاه روانی نیز بازداشتن گاه دیوانگان نیست . بیماران بنا نشده است 

درمان گاه قلعه جادو .طلسم می کنند ) نسخه ( دیگران را با ورد ) پزشکان ( در درمان گاه جادوگران . انی است درمان گاه یک بنای شیط. کرده اند 

پزشکی . پزشکی با جادوگری ھم ریشه است و پزشکی پیش از ان که ریشه در عقالنیت داشته باشد در امر جادوانه و در جنون ریشه دارد .است 

درمان گاه زندان : بنابر این می توان گفت .که برای پول انسانی را به تیغ می سپارد ، شیطان و دیوانه است  پزشکی. خواست ازار دیگری است 

طلسم که کارکرد نمادین امر جادوانه است ، با مجاز ، . زیست گاه جادوگران است - سادیست. دیوانگان نیست ، مرکز فرمان روایی دیوانگان است 

چیز جادو شده از یک سو از حقیقت خود تھی می شود و به مثابه یک ھستی مجازی در می اید و از . ت در پیوند است مجازی سازی و به ویژه مجازا

. برای مجازات ، مجازی می شود . چیز جادو شده برای مجازات طلسم می شود . سوی دیگر به این سبب جادو می شود که بایسته مجازات است 

مفتاح که بر دارالمفتاح و دارالشفا وبر ھر دارالکوفت دیگری فرمان . ادوگرانه است که دردست جادوگران است این نیروی مجازی سازی یک قدرت ج

شجره ابودجانه ھا به ابودجانه اول می رسد که رونیز دارالمفتاح را با ورد در وجود اورده . روایی می کند ، جانشین مفتاحی ابودجانه ھا است 

. بر یک شھر مجازی فرمان روایی می کنند   ان ھا. مفتاح که یک شھر افریده شده از ورد و جادو است ، فرمان می رانند ابودجانه ھا بر دارال.است 

ادم ھایی که به یک طور و گونه . دارالشفا کارگاه مجازی سازی مفتاحیه است . کارکرد قدرت ابودجانه ھا با کارکرد مجازی سازی پیوند خورده است 

. ادم ھای حقیقی باید مجازی شوند .ھستی ان ھا در بردارنده حقیقت است ، خطری برای این فرمان روایی مجازی می باشند حقیقی ھستند و 

قطع و تسلیب می نمایند و به جای این اعضای   در دارالشفا اعضای بدن ھای مرضای مفتاحیه را. دارالشفا کانون قدرت مفتاحیه و مفتاح است 

پزشکی در دارالشفا ، . پزشکان دارالشفا انسان ھا را مصنوعی و مجازی سازی می کنند . و پروتز کار می گذارند  حقیقی ، اعضای مصنوعی

دست او مصنوعی . زیبایی ؛ زن بسیار زیبایی که کیا در دارالشفا می بیند ، یک زیبایی مجازی است .جادوگری است . پزشکی مجازی سازی است 

دارالشفا .او دیوانه وار ویران شده است .او یک اوی مجازی است . اوی او مصنوعی است . شم او مصنوعی است چ. پای او مصنوعی است . است 

گایتری رقاصه الھوری که از الھور ، در پی کیا به رونیز دارالمفتاح امده است ؛ علی رغم ان که    .مجازکردگاه و مجازات گاه گایتری نیز ھست 

گایتری که به مثابه یک . اعضای بدن گایتری نیز کم کم تسلیب می شوند و کم کم دفن می شوند . ری می شود مفتاحی نیست در دارالشفا بست

خواست جقیقت با خواست .حقیقت عشق گایتری معاند مفتاحیه است . حقیقت عاشقانه، دل از کیا ربوده است ، می بایست مجازی سازی شود 

کیا عاشق وجھی از وجه ھای . مفتاح بنشیند ، عاشق گایتری شده است که ھستی اش حقیقت دارد  کیا که قرار است بر جای. مجاز عناد دارد 

مجازی سازی و مجازات . پس گایتری تسلیب می شود . عشق به حقیقت ، مجاز و کانون قدرت مفتاحیه را به خطر می اندازد . حقیقت شده است 

گایتری به مثابه یک . مفتاح برسد و در دارالشفا بستری شود ، مجازی سازی شده بوده است اما گایتری پیش از ان که به رونیز دارال. می شود 

کیا از ماشین که پیاده می . گایتری کلمه بوده است . گایتری در بدو ورود به رونیز مجازی است . کلمه از الھور پاپی کیا می شود و به رونیز می اید 

گایتری چون . او را نمی بیند . بر می گرد ، نگاه می کند . صدای خلخال ھای پای گایتری را می شنود شود و به سمت رونیز که راه می افتد ، 

در دارالمفتاح . گایتری طلسم شده است . او را به کلمه تبدیل کرده است ) پزشک ( انگار یک جادوگر . اصوات کلمه ای در ھوا منتشر شده است 
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مفتاحی خبط کرده را شالق می زنند تا . نام این ایین مفتاحی ، تسعیر است . این یک ایین است . می زنند کیا را به تخته ای می بندند و شالق 

در ھنگام انجام این ایین که بسیار شبیه یک ایین جادوانه می نماید ، گایتری در ھیات کلمه با کیا معاشقه می نماید تا از درد او . تسعیر و پاک شود 

می توان گفت که یک نمونه مجازی . این گایتری خود گایتری نیست . این گایتری یک گایتری مجازی است . را به لذت بدل کند  تا درد تسعیر. بکاھد 

کیا با مجاز معاشقه . در واقع این کیا است که در ایین تسعیر که یک ایین جادوانه است ، دارد مجازی سازی می شود . سازی شده از گایتری است 

این گایتری مجازی که کلمه است ، که ورد است ، فر اورد دستگاه مجازی سازی و قدرت مفتاحیه .طلسم می شود . جادو می شود کیا. می کند 

گایتری مجازات .مفتاحیه گایتری خقیقی را بر نمی تواند که بتابد .گایتری واقعی ان گایتری است که سپس در یک ھیات واقع به رونیز می اید . است 

تن اش در دارالشفا . بی تن . در ھوا پخش و پال است . تن ندارد . این گایتری مجازی سازی شده از جنس کلمه است . زی می شود و مجازی سا

. این گایتری که کلمه است ، بیش تر شبیه یک گایتری مخابره شده است . ھستی گایتری شبیه یک ھستی الکترونیک است . سلب شده است 

پسوند . چه این که گایتری دات است . کاراکتر است  - می توان گفت که گایتری یک وب. پالشیده در ھوا . ه ای گایتری است این گایتری ھیات مخابر

دات نشانه ای است که نشان می دھد گایتری مجازی است و     .پسوند است - دات یک وب.نام گایتری ، گایتری دات است . نام گایتری دات است 

ھرگز چنین چیزی در رمان )) . دبلیو دبلیو دبلیو گایتری دات کام . (( وسوسه ات می کند . دات . دات . دات .ی می کند در یک شھر مجازی زندگ

روایت به طور ھستی شناسانه و از ژرفنای زبان ، روایت کرد فضاھای الکترونیک را از راوی می طلبد ، اما ابوتراب . رودراوی نوشته نشده است 

متن ؛ زنی که در بیش تر روایت ھای ابوتراب خسروی از جنس کلمه است ، ان قدر مجازی می - زن. ست ژنریک اعتنا نمی کند خسروی به این خوا

کاراکتر ام الصبیان بر ساخته می  - اما اوج این مجازی سازی ان جا است که شبه وب. شود که اگر از فضاھای مجازی سر در نیاورد عجیب است 

یک . او یک ھاله نور است .ت ھای ابوتراب خسروی پیوسته از جنس متن و کلمه ھستند ، ملکه ام الصبیان از جنس نور است اگر زن ھای روای. شود 

ام الصبیان . ملکه ام الصبیان پس از ان که با شاه ابودجانه ناسازگار می شود ، او را ترک می کند و راه اسمان را در پیش می گیرد . تصویر است 

. او کم کم در اسمان فرو می رود و رفته رفته کوچک و کوچک تر می شود . به قعر اسمان می اندازد و ان را می گیرد و باال می رود  ریسمان خود را

ردایی که در نور افتاب در پھنه اسمان برق می . نود او از زرق و برق ردای براق او است . سرانجام او به یک نقطه نورانی در اسمان بدل می شود 

رصدخانه ساخته می . این نقطه نورانی محو می شود و شاه بودجانه دستور می دھد تا برای باز یافتن و بازدیدن ان رصدخانه ای بر پا سازند . د زن

شاه بودجانه . شاه بودجانه با ھاله نورانی که به اندازه یک نقطه بر روی کره رخام رصدخانه پدیدار می شود ، دیوانه وار گفت و شنود می کند . شود 

- اما ام الصبیان پیش از ان که به اسمان صعود کند ، یک شبه وب. ام الصبیان سرانجام یک تصویر مجازی می گردد . با یک تصویر معاشقه می نماید 

. مه جا ھست ام الصبیان که در یک شبکه مجازی ھستی دارد به طور مجازی در ھ. ام الصبیان یک شخصیت شبکه ای است . کاراکتر مجازی است 

ھم در نزد شاه است و ھم در کنار شیخ االھوازی است و به مثابه یک فاحشه با او . ام الصبیان در یک ان و دریک زمان در چند جای گوناگون است 

بیان که چون یک این ام الص. ام الصبیان یک تا نیست ، گاه تا چھل تا ھم ھست . ھمه جا ھست . ام الصبیان ھرجایی است . این و اناتی دارد 

ام الصبیان پیش از ان که به زمین فرود اید و ھمسر ابودجانه شود ، در قریه ای از قرا . ستاره به قعر اسمان صعود کرده است ، یک تصویر است 

خود . صویر مجازی است ت. نوری که از اسمان به زمین تابیده است . ام الصبیان پیش تر نیز نور و تصویر بوده است . اسمان زندگی می کرده است 

و ام الصبیان که . این تصویر یک چیز است که می تواند در یک ان در چند جا حضور داشته باشد .خود یک چیز نمی تواند که در یک ان در چند جا باشد 

ام الصبیان به ھمه . می شود  ھر ان که بخواھد به وصال ام الصبیان برسد ، به او وصل. تصویر است ، ھرجایی است و در یک ان در ھر جا ھست 

گایتری که از جنس کلمه است و . کاراکتر مجازی است که در ھر ان بر ھر کاربری ، به مثابه نور ظھور می کند - ام الصبیان چون یک وب. اتصال دارد 

جازی سازی گایتری دات ، خواست ژنریک روایت اما اگر م. متنیت فضاھای مجازی رایانه ای ھستند   ام الصبیان که از جنس نور است ،بازنمایاننده نور

ام الصبیان در ھمان ان که . کرد قدرت است ، مجازی سازی ام الصبیان فراخواست ژنریک این کارکرد است و خواست قدرت را نقد و نفی می نماید 

الصبیان در بردارنده پالشیدگی خواست قدرت  ام. در کنار شاه بودجانه است ، در کنار شیخ االھوازی نیز ھست و با او ھم نرد عشق می بازد 

اما ام الصبیان به خواست قدرت وفادار نمی . ام الصبیان خواست قدرت است . ام الصبیان خواست شاه است . شاه ام الصبیان را می خواھد . است 

امر مجازی ان گونه که یاکوبسن نشان . شوبد ام الصبیان به یک خواست تکثیر شده بدل می گردد و یگانگی خواست قدرت را در ھم می ا. ماند 

امر استعاری که . امر مجازی در زمان رو به ناپدیدی دارد . امر مجازی در زمانی نیست . داده است ، بر ھم نشینی و ھم زمانی استوار است 
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در کارکرد امر مجازی . ی بازتولید شدنی نیست اما امر مجاز. امر استعاری پایدار است . درزمانی و جانشینی است ، پیوسته بازتولید شدنی است 

ام . به یک گونه دیگر در می اید و ان گونه که پیش از ان بود ، نیست می شود . امر مجازی ناپدید می شود . چیزی به جای چیز دیگر نمی نشیند 

و ان گاه این امر حقیقی که مجاری شده است ، کم  در واقع می توان گفت که امر حقیقی ، مجازی می شود. الصبیان نیز کم کم ناپدید می گردد 

دن . وضعیت کمیک دن کیشوت ره اورد یک این چنین موقعیتی است . نا اگاھی از روند این ناپدیدی ، طنز را فراوری می نماید .   کم ناپدید می شود

الصبیان اگاھی ندارد و نمی تواند دریابد که ان ھاله نور که در شاه بودجانه نیز به ناپدیدی ام . کیشوت از ناپدیدی ایین شوالیه گری نا اگاه است 

مجازی سازی حقیقت یک کارکرد در سمت قدرت است ، اما . دوردست ھای اسمان و به یارای کره رخام رصدخانه می بیند ، ام الصبیان نیست 

در این خال خواست فاقد امر . به غیاب می افتد )) امر   ((در ان ناپدیدی خالیی بر می سازد که . ناپدیدی امر مجازی اغازگاه پالشیدگی قدرت است 

این ان جا است که به گفته مارکس ھر ان چه که سخت و استوار است دود می شود وبه .   این خال یک فضای امرناپذیر و غیر امرانه است. است 

ناپدیدی ام الصبیان در قعر اسمان ، . ؛ امر سیاسی ناپدید می شود ان جا که به تعبیر بودریار در، در سایه اکثریت ھای خاموش . ھوا می رود 

اقدس مجاب که یکی از مرضای مفتاحیه است که در دار الشفا بستری است .نفی و نقد قدرت است . استفراریت قدرت در یک موقعیت کمیک است 

ھر بار این سو قصد . ھر بار او را دیده اند . فتاح سو قصد کرده است او چند بار به م. ، ان اندازه تسلیب شده است که کم کم دارد ناپدید می شود 

اقدس مجاب . سو قصد او پیدا نمی شود . دارالمفتاح نسبت به او نابینا و کور شده است . اما در بار اخر او مفتاح را می کشد . پیدا شده است 

اقدس . ھمان طور که ام الصبیان ناپدید شده است . اپدیدی او انجامیده است مجازی سازی اقدس مجاب در دارالشفا کم کم به ن. ناپدید شده است 

شاه بودجانه چون دیوانگان پیوسته با . قدرت در خال وجودی ان ھا گم شده است . مجاب و ام الصبیان ناپدید ، امر ناپذیر و نامریی و نا امری شده اند 

زن . او در کده رخام رصدخانه دیده نمی شود . بازتولید نمی شود    .الصبیاندیگر باز نمی اید  ام  اما.یک تصویر سخن می گوید و معاشقه می نماید 

ام الصبیان نخستین زن در روایت ھای ابوتراب . ھا در روایت ھای ابوتراب خسروی پیوسته یک ماھیت استعاری دارند و پیوسته باز تولید می شوند 

این باز تولید تا ان جا بوده است که در رمان اسفار کاتبان وقتی خواجه میراحمد بلقیس را در برابر . ت خسروی است که از بازتولید باز مانده اس

پاره ھا ھم را باز . دیدگان دیگران ، با شمشیر پاره پاره و قطعه قطعه می نماید ، پاره ھای بدن او به زمین رسیده و نرسیده از نو مجموع می شوند 

در واقع زن متن ھا در کارھای پیشین ابوتراب استعاری بوده اند وتازه در رمان رود راوی است که ان ھا کم کم . لید می شود بلقیس بازتو. می یابند 

بنابر این نقد بازتولید نقد . بازتولید بازپیدایی امر ھا است . ناپدیدی که امر سیاسی را می اشوبد در برابر بازتولید است . دارند مجازی می شوند 

وقتی که رنه مگریت در زیر ان پیپ . نیست فوکو که درباره نقد و نفی بازتولید است ، بنیادی ترین نقد فوکو بر قدرت است    این یک پیپ.است  قدرت

این یک پیپ نیست قدرت نه گفتن انسان . که کشیده است ، می نویسد این یک پیپ نیست ، خواست حقیقت و قدرت ان را نقد و نفی کرده است 

ابوتراب خسروی در دیوان سومنات ، اسفارکاتبان و رودراوی با گونه ای   .نه گفتن انسان به بازتولید است .خواست قدرت و خواست حقیقت است به 

ارد این سه گانه دربردارنده خط سیری است که در طی ان بازنمایی د. چالش کرد با بازتولید ، پیوسته نگاھی انتقادی به کارکرد قدرت داشته است 

در دیوان سومنات طبیب ھندی که شاعری است که دربند است می میرد ، اما . در واقع این سه گانه سه گانه افول قدرت است . که افول می کند 

دیگر ھستند این سه گانه که به گونه ای در ریخت شناسی قصه بازتولید ریختار و بوطیقای یک. در پایان رودراوی این مفتاح است که از پای در می اید 

این سه گانه ، سه گانه .، از راه بازتولید این ریخت ، این ریخت را قرسوده و به تحلیل رفته می نمایند و ان را در موقعیت بازتولید ، بحرانی می نمایند 

ود ، پیش تر در دیوان سومنات اما پیش از ان که پزشکی به طور زبان شناسانه در رمان رودراوی به سوی جادوگری پرتاب ش. بحران بازنمایی است 

شعر او به شعبده . در دیدان سومنات ؛ طبیب ھندی با امر جادوانه پیوند دارد . به گونه ای ھستی شناسانه به سوی جادوگری پرتابیده شده است 

خود را می خواند ، شعر به عین  اما وقتی که او خود شعر. شعر او بر روی کاغذ بی ارزش است و به عین یک جسد می ماند . و جادو مانند است 

از ھمین داستان ابوتراب یک چالش کرد روایی ویژه با . واقع بدل می شود و فی المثال اگر در متن شعر پروانه ای باشد ، ان پروانه به پرواز در می اید 

در ھر چیز یک . یی کرده است ، امرجادوانه است ان چه که ان را غیر قابل بازنما. شعر طبیب ھندی غیر قابل بازنمایی است . بازنمایی می کند 

پزشکی ، طبیب .   طبیب ھندی که نیروی جادوانه شگرفی دارد ، گاه گاه بیمارانی را نیز شفا می دھد. جنبه جادوانه است که بازتولید نمی شود 

دی پیوندگاه پیشینی شفا و جادویی است طبیب ھن.در بین جادوگری و پزشکی طبیب ھندی فاصله ای نیست . ھندی عین عین جادوگری است 

طبیب ھندی از طبابت خود برای پزشکی مجازی سازی سود می جوید و در زندان پری رویی را به طور . که در رمان رودراوی روایت مند می شود 
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که از پس درمان زن شاه بر نیامده است و طبیبی ( و قاتل ) دیوانه ( طبیب ھندی که به مثابه شاعر . مجازی ، در خیال خود مجازی سازی می نماید 

، قاتالن و    )شاعران ( در دیوان سومنات زندان ھنوز یک کارکرد فوکویی دارد و دیوانگان . در سیاه چال به بند کشیده شده است ) او را کشته است 

دان می شود و ذات پزشک با جادوگر و شر و دیوانه پیوند اما در رودراوی این روایت فوکویی وی. در ان به بند کشیده شده اند ) پزشکان ( جادوگران 

از این رو است که طبیب ھندی .می خورد و نشان داده می شود که درمان گاه اسارت گاه مجانین نیست ، بل که کانون فرمان روایی ان ھا است 

ید ، مجازی سازی که در رمان رودراوی در سمت قدرت کارکرد وقتی مه در کار مجازی سازی پری روی خود است ، با این کار دارد قدرت را نقد می نما

پیمایش روایی دیوان سومنات تا به رودراوی دربردارنده دگرگونی رابطه قدرت با مجازی سازی و درمان گاه و زندان با پزشک و خواست .   می یابد

قدرت است
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  سعدی شاعر ھمجنسگرا

  مھدی عقیلی

  

عدي شاعر و نويسنده چیره دست سالھا در مدارس اسالمي درس خوانده و حالل را از حرام س

مي شناسد فقیه جوان سال و مفتي ملت اصحاب نظر که ھمه قبیله اش عالمان دين بودند 

چگونه است که صبرش از روي نیک نیست و با اينکه مي داند شب شراب نیرزد به بامداد خمار باز 

  بدنیا و آخرت نمي فروشد ـ و مي گويد ھم يوسف خود را

  گر دنیا و آخرت بیاري

  کاين ھر دو بگیر و دوست بگذار

  ما يوسف خود نمي فروشیم

  تو سیم سیاه خود نگه دار

  ٢٢۴غزلیات ص 

راستي چرا سعدي که شاعر توحیديه سرا و معلم اخالق شعر فارسي به شمار مي رود و سالھا 

انده و وعظ گفته بجاي يوسف نگفت زلیخا و خود را از تھمت بر منابر مساجد مسلمین خطبه خو

ھمجنسگرايي تبرئه نکرد مگر نه اينکه يوسف پسر زيباروي بلند آوازه تاريخ از قبیله پسران بوده 

ني ـ مي گويد است و راستي چرا قرآن يوسف را نمونه کامل جمال معرفي کرده است ـ و راستي چرا ذات احديت در ترغیب مؤمنین به بھشت جاودا

  يعني پسراني که پیوسته پسر مي مانند) پسران جاوداني(ـ و لدن مخلدون ـ 

ـ به نظر من سعدي شاعري است که رقت انساني و شفقت مسلماني ھر د و را با ھم داشته است گاھي متعبد و مولع ورع به مسجد کوفه در 

  دارد ـ مي آيد و گاھي چنانکه افتد وداني با شاھد پسران سري و سري

وشیم سعدي بارھا و بارھا به ھمجنسگرايي خود اشاره دارد ـ و صريحًا عشق خود را از نمونه ھمجنسگرايي معرفي مي کند ـ ما در اين مقاله مي ک

  .که نمونه اي از اشعار و آثار سعدي را که در زمینه ھمجنسگرايي او و اجتماع پیرامون اوست بدست بدھیم

خ ھمجنسگرايي بسیار حائز اھمیت است کما اينکه درباره حاالت عاشقانه ھمجنسگرايي نیز مي تواند يکي از مھمترين مآخذ آثار سعدي از لحاظ تاري

  ١.به شمار رود ـ چرا که ديوان غزلیات سعدي خالصترين و بزرگترين مجموعه غزلي ادب شرق به شمار مي رود

ا درباره ھمجنسگرايي به تبلیغ پرداختند در عھد آغازين حکومت بني عباس نیمه دوم قرن نیک مي دانیم که در جھان اسالم ـ اولین باري که آشكار

  .دوم ھجري بود

ويج آن شعراي بزرگي چون ابو نواس ـ و البه بن الحباب ـ حسین بن الضحاک و خلفايي چون امین و مأمون از طرفداران ھمجنسگرايي بودند ـ و در تر

اعث شد که در دوره پانصد ساله عھد عباسي ھمجنسگرايي نه تنھا در اقشار و طبقات مختلف نمايانگر شود بلکه مي کوشیدند اين تبلیغھا کم کم ب

سبب شد بصورت مکتبي روش مند شکل بگیرد ـ در اين دوره درباره ھمجنسگرايي نگاھي زيبا شناختي داشتند و لذت جنسي آن را برتر از جماع 

اندام در خلقت زيباتر مي دانستند و بر شکل و خلقت زنان خرده مي گرفتند ـ اين طرز تفکر آنقدر جامعه را  ناجنس مي دانستند مرد را به صورت و

 ٢خود برگشتند ـتحت تأثیر گذاشت که دختران مجبور شدند خود را به شکل مردان بیارايند اگر چه در اين کار راه به جايي نبردند و باز بر سر حال و روز 

ر مقاالت اين کتاب به بررسي کامل وجوه ھمجنسگرايي شرق پرداخته ايم و نیازي به تکرار آن نیست ـ تنھا چند نمونه شعر قرن کوتاه سخن که ما د

 دوم را ذکر مي کنیم و بعد شعر سعدي را در اين راستا مورد بررسي قرار مي دھیم ابو نواس مشھورترين شاعر ھمجنسگراي عرب با سعدي عقايد

  دي نیز از او و ھمجنسگرايي اش اينگونه ياد مي کندمشترکي دارد و سع

  ھر که ھمچون بو نواس اندر لواطه نصب شد
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  از غم نفقات و رنج کدخدايي بي غم است

  مرد صادق جز به گرد کون سیمین کي خزد

  با که گويم مرد صادق خود در اين عالم کم است

  ٢٧ديوان قصايد مجالس الھزل ص

  

  :يي خود مي گويدابو نواس در تبلیغ ھمجنسگرا

  بالغالمغنیت عن الکواعب 

  و عن شرب المروق بالمدام

  

  

  عشقت لشقوتي رشًا ربیبًا

  رخیم الدل مجنوح الکالم

  

  

  و ھذا النعت ال نعتي فتاة

  اشبھا لجھلي بالغالم

  

  اتجعل من تحیض بکل شھر

  

  ۴و ينبح جروھا في کل عام

  

  

  کمن القاه في سرا و جھرا

  مو اطمع منه في رد السال

  

  ۵٧٢ديوان ابي نواس ص 

  

  رکاتبا وجود پسران از دختران نارپستان و با شراب ناب از نوشیدن ته ماننده درد بي نیازم عاشق جواني زيبارو و شادابم شیرين لھجه و خوش ح

در خون حیض مي شود و ھمه  اين توصیف نه چون توصیف من از دختري است که او را از سر جھل به پسران تشبیه کنم آيا آن را که ھر ماھه غرق

  .ساله توله ھايش زوزه مي کشند با پسري که در نھان و آشکارا با من است و از او در جواب سالم طمع مي کنم برابر مي نھي

  

  :يوسف بن الحجاج الصقیل الکوفي که از شعراي ھمجنسگراي عھد عباسي است مي گويد

  احذر فديتک ما حییـ

  ت حبائل المتشکالت

  لسن الفتيفلھن يف
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  و کفي بھن مفلسات

  حذر کن که آنھا جوان را مفلس مي کنند و ھمین بس که آنھا مفلس کنندگانند ۵فدايت شوم تا زنده اي از زنان ھر ھفت کرده 

  :شاعري ديگر مي گويد

  فديتک انما اخترناک عمدًا

  النک ال تحیض و ال تبیض

  تخاب کرده ايم چرا که تو چون مادينگان حیض نمي شوي و تخم نمي گذاري و بچه نمي آوريفدايت شوم ھمانا ما تو را از روي عمد و ديده باز ان

  شاعر ديگري درباره دختري که خود را بصورت پسران آراسته بود مي سرايد

  لھا زي الغالم و لم اقسھا

  الیه و لم اقصر بالغالم

  

  از شأن پسران نمي کاھم ـآن دختر را لباس پسران است من او را با پسران مقايسه نمي کنم و 

سعدي پیرو مکتب ھمجنسگرايي عھد عباسي سخت معتقد به جمال مردان است به چشم زيبابین سعدي پسري که لباس کھنه بتن دارد  - 

  .ھمچنان از دختران زيباتر است و پسران بي پیرايه از دختران گوي سبقت برده اند

  خوش بود دلبستگي با دلبري

  

  تريماھرويي مھرباني مھ

  

  امردي کو را پالسي در بر است

  

  خوشتر است از دختري در چادري

  

  دختران را زر و زيور حاجت است

  

  تا بر انگیزند مھر شوھري

  

  خط زنگاري و خال مشکبو

  

  در نمي بايد به حسنش زيوري

  ١٣مجالس ص 

  

  

  حاجت گوش و گردنت نیست بزر و زيوري

  

  ۶يا به خضاب و سرمه اي يا به عبیر و عنبري

۴۵٣   
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  گیسوت عنبرينه گردن تمام بود

  

  خوبروي چه محتاج زيور است معشوق

  

  

۵۴   

  

  تو بي زيور محاليي و بي رخت

  

  مزکايي و بي زينت مزين

  

  

٣۵٧  

  

  روي زيبا و جامه ديبا

  

  عرق و عود و رنگ و بوي و ھوس

  

  اين ھمه زينت زنان باشد

  

  مرد را کیر و خايه زينت بس

  

  ٩مج ص

  

  ي در ھمدو منظور موافق رو

  

  ھمه کس دوست مي دارند و منھم

  

  ھر آنچ اينرا بود آنرا مھیا

  

  ھر آنچ آنرا بود اين را مسلم

  

  

  رفیق حجره و گرمابه و کوي
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  بصحرا با ھم و در خانه بر ھم

  

  گر اين صرفه نگه داري ھمه عمر

  ٧نه دينارت زيان باشد نه درھم

  

  من اين پاکیزه رويان دوست دارم

  ھل عالمو گر دشمن شوندم ا

  ١٠و٩مج ص 

  

  

سعدي در ھمجنسگرايي خود سخت پايبند است جمال برتر را مخصوص پسران مي داند معشوق او جواني است که اگر يوسف وار جمال از پرده  - 

  .بنمايد دختران را بازار حسن کاسد مي شود و آنھا را آبرويي نمي ماند و ھمان بھتر که آنھا را زنده در گور کنند

  که من سبزه خط دارم دوست ھمه دانند

  نه چو ديگر حیوان سبزه صحرايي را

  

  ١٧غ

  

  مال متگوي بي حاصل ترنج از دست نشناسد

  در آن معرض که چو يوسف جمال از پرده بنمايي

  

  ۴٠۴غ

  

  دختران مصر را کاسد شود بازار حسن

  

  گر چو يوسف پرده بر دارد بدعوي روي تو

  

  ٣٩۴غ

  

  

  ن جمالدختران طبع را يعني سخن با اي

  آبرويي نیست پیش روي آن زيبا پسر

  

  ٢٢٣غ

  

  کس مثل تو خوبروي فرزند
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  نشنید که ھیچ ما در آورد

  

  شايد که کنند زنده در گور

  در عھد تو ھر که دختر آورد

  

  ١٣٣غ

  

  .او ھمجنس را رفیق روز و شب مي داند که در عرصات مختلف حیات حاجت مرد را بر مي آورد - 

  

  دھنيخوش بود عیش با شکر 

  

  ارغوان روي و ياسمین بدني

  

  روز و شب ھمسراي و ھمدکان

  

  در دکان مرد و در سراي زني

  

  گاه بر ھم نھاده دست ادب

  ھمچو سرو ايستاده در چمني

  گه چنان تنگ خفته در آغوش

  که دو تن را بس است پیرھني

  تخت زرين خسروان را نیست

  آن طراوت که پشت سیمتني

  من به بوسي رضا دھم ھیھات

  نادر است اين سخن ز مثل مني

  زخمه اي در میان ھر دو سرون

  به که ھفتاد بوسه بر دھني

  

  سخن اين است ديگران را گوي

  تا بگويند ھر يکي سخني

  

  ١۴مج ص

  

  اي فتنه دلبران آفاق
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  اي طیره لعبتان چیني

  بر پشت زمین مقابلت نیست

  ھر گاه که روي بر زمیني

  ھر گه که چو دوستان مخلص

  نھي ز لطف بینيبر خاک 

  ھر جور و جفا که بینم آنگاه

  نازت بکشم که نازنیني

  ١۴مج ص

  

به ) موي صورت(شاعر صريحًا به پسران عشق مي ورزد و ھمواره ذکر جمیل آنھا را بر زبان دارد و با مظاھر جمال مخصوص به آنھا ھمانند خط عذار  - 

  .تغزل مي پردازد

  چنین پسر که تويي بر قعي فرو آويز

  ر نه دل ببري پیر پاي بر جا راو گ

  

  ۴غ

  اي پسر دلربا اي قمر دلپذير

  از ھمه باشد گريز از تو نباشد گزير

  

  ٢٣۴غ

  

  بھرزه عمر من اندر سر ھواي تو شد

  جفا ز حد بگذشت اي پسر چه مي خواھي

  

  ۵٢٧غ

  

اي چون لب لعل تو شکر ني

   ٨بادام چون چشمت اي پسر ني

  ۵۴١غ

  

  ناديدهاي به حسن توصنم چشم فلك 

  اي به مثل تو ولد مادر ايام عقیم

  ٣۴٨غ 

  

  خوش مي رود اين پسر که برخاست

  سرويست که مي رود چنین راست
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  ابروش کان قتل عاقل

  گیسوش کند عقل داناست 

  ٣٧غ

  

  

  سعدي خط سبز دوست دارد

  پیرامن خد ارغواني 

  ۵٠٠غ

  

  

  ھمه دانند که من سبزه خط دارم دوست

  حرايي رانه چو ديگر حیوان سبزه ص

  ١٧غ

  

  

  اي حسن خط از دفتر اخالق تو بابي

  شیريني از اوصاف تو حرفي ز کتابي

  ۴٢١غ

  

  اي نقطه سیاھي باالي خط سبزش

  خوش دانه اي و لیکن بس در کنار دامي 

  ۴٩٣غ

  جز خط دآلويز تو بر طرف بناگوش

  سبزه نشنیدم که دمد بر گل سوري

  ۴٧٠غ

  ھیچ شک مي نکنم کآھوي مشکین تتار

  ارد ز تو مشکین خط آھو گردنشرم د

  

  ٣٧٧غ

  سر مي نھند پیش خطت عارفان پارس

  شعري مگر ز گفته سعدي نوشته اي

  

  ۴٢٠غ
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  بعد از طلب تو در سرم نیست

  غیر از تو بخاطر اندرم نیست

  اي کاش مرا نظر نبودي

  چون خط تو در برابرم نیست

  ۵٣٢غ

  

  

  گنجي ست درج در عقیقین آن پسر

  ر بنگريدباالي گنج حلقه زده ما

  

  سنبل فشانده بر گل سوري نظر کنید

  عنبر فشانده گرد سمن زار بنگريد

  ٢٢١غ

  خط مشکبوي و خالت متناسبند و گويي

  

  قلم غبار مي رفت و فرو چکید خالي

  

  ۴٨٧غ

  

پنجه اش دل و دين  در غزل سعدي معشوق سراپا حسن و لطافت است اما با ھمه لطافتش داراي بازواني سطبر و تواناست جواني که قدرت سر - 

  .مي برد و ساعد سیمینش زورمند است و دلبري و دآلوري را توأمان دارد

  ديدم ھمه دلبران آفاق

  ھمچون تو دآلوري نديدم

  پیداست که سر پنجه ما را نبود زور

  با ساعد سیمین توانا که تو داري

  نه آن سر پنجه دارد شوخ عیار

  که با او بر توان آمد به بازو

  مويي بقوت بر نیايم اي عجبمن که با 

  با يکي افتاده ام کو بگسلد زنجیر را

  ھزار جھد بکردم که ھمعنان تو گردم

  تو پھلوان تر از آني که در کمند بیفتي

  ھر چه خواھي کن که ما را با تو روي جنگ نیست

  پنجه با زورآوران انداختن فرھنگ نیست

  من با تو نه مرد پنجه بودم

  افکندم و مردي آزمودم
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  ديدم دل خاص و عام بردي

  من نیز دآلوري نمودم

  گر سر برود فداي پايت

  مرگ آمدنیست دير و زودم

  ھر ک اين سردست و ساعدت بیند

  گر دل ندھد بپنجه بستاني

  پنجه با ساعد سیمین چو نیندازي به

  با تواناي معربد نکني بازي به

  

  گر آن ساعد که او دارد بدي با رستم دستان

  ندي اگر افراسیابستيبیک ساعت بیفک

  مرد راضي است که در پاي تو افتد چون گوي

  تا بآن ساعد سیمینش ببازو بزني

  با ھمه مھر و با منش کین است

  چه کنم حظ بخت من اين است

  

  شايد اي نفس تا دگر نکني

  پنجه با ساعدي که سیمین است

  

  دردمند فراق سر ننھد

  مگر آنشب که گور بالین است

  

  ک من مکنیدگريه گو بر ھال

  که نه اين نوبت نخستین است

  

  سعديا تن به نیستي در ده

  چاره با سخت بازوان اين است

  

در شعر سعدي معشوق صفات مردانه دارد در زيبايي مانند رضوان نگھبان بھشت است حسن يوسفي دارد نفسش عیسوي و صاحب يد بیضاست  - 

در ادب . چون خلیل بازار بتان زيباروي را مي شکند سلیمان زمان و خسرو خوبان استمانند خضر آب حیات مي بخشد داراي حلق داودي است ھم

شرق تشبیه معشوق به مردان اسطوره که انبیاء گل سر سبد آنانند از بدو پیدايش غزل مذکر رواج داشته است ابونواس پیشواي ھمجنسگرايان 

  تمدن اسالمي يکي از اولین شعرايي است که بدان پرداخته

  ا من سمي اللـمرحب

  ـه و ادني مکانه تقريبا

  و شبیه الذي تلبث في السجـ
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  ن سنینًا و کان برًا نجیبا

  

  نمونه اشعار سعدي را ذکر مي کنیم

  

  

  مالمتگوي بي حاصل ترنج از دست نشناسد

  در آن معرض که چون يوسف جمال از پرده بنمايي

  

  

  دوست بدنیا و آخرت نتوانداد

  دودصحبت يوسف به از دراھم مع

  

  يوسف شنیده اي که گرفتار چاه ماند

  اين يوسفي است بر زنخ آورده چاه را

  

  دگر بر وي بتم ديده بر نمي باشد

  خلیل من ھمه بتھاي آذري بشکست

  

  سحر سخنم در ھمه آفاق برفته است

  لیکن چه زند بايد بیضا که تو داري

  

  فتنه سامريش در دھن شورانگیز

  نفس عیسويش در لب شکر خا بود

  

  مي حالل است کسي را که بود خانه بھشت

  خاصه از دست حريفي که برضوان ماند

  

  من نظر باز گرفتن نتوانم ھمه عمر

  از من اي خسرو خوبان تو نظر باز مگیر

  

ي است در نیک مي دانیم که در زبان فارسي افعال و ضماير بر جنسیت شخص داللت نمي کند يعني فعل و ضمیر مونث و مذکر در زبان فارسي يک - 

ونث يکي حالي که در بیشینه زبانھاي دنیا فعل و ضمیر بر جنسیت داللت مي کند اين امر مخصوصًا در زبان عربي بیشتر نمود دارد و تفاوت مذکر و م

ين موضوع نوشته از اصول صرف و نحو عربي به شمار مي رود مثًال ابن فارس ابوالحسین احمد بن فارس لغوي و نحوي مشھور کتابي مشھور درباره ا

ـ سعدي از جمله شعراي ايران است که قسمي از ديوانش مخصوص اشعار عربي اوست اين اشعار اگر  ٩است که موسوم به المذکر و المونث است

تا آنجا که  ١٠چه سعدي را آنگونه که در زبان فارسي است ھمرديف شعراي بلند پايه عرب قرار نمي دھد اما بر چیره دستي او در عربي داللت دارد



 تو و و  من                                                                                                                   چھارمشماره  چھل و    -سال چھارم   –٣٠  

و فرات  پاره اي از ابیات او در بالد عرب به حکم مثل سائر در آمده است مثًال اين بیت سعدي يکي از مشھورترين بیتھايي است که حتي عشاير دجله

  .آن را بخوبي مي شناسند اگر چه ندانند اين شعر از سعدي است

  

  

  فال بد من حي الحبیب زيارة

  و ان شبکت دون الخیام رماح

  

ن شیخ عبداالمیر الفتالوي شاعر شعبي سراي معاصر عراق که ابیاتي از مشھورترين اشعار فصیح عربي را به لھجه محلي برگردانده است در ديوا

  ١١.خود اين شعر را نیز ذکر کرده است و به شعبي برگردانده است

  فالبد من حي الحبیب زيارة

  و ان شبکت دون الخیام رماح

  

  چبد و صلهزفیر القلب نال ال

  اذکره او طارت امن احشاي وصله

  ارد حي الحبیب ايکون وصله

  و لو دون الخیام السمھريه

  ۶۴ديوان ص 

اين سخنداني و چیره دستي سعدي در لغت او را بھترين ملمع سراي شعراي ايران قرار داده است ملمع شعري است که به دو زبان عربي و 

  :ر زبان فارسي بھترين ملمع را فرا ياد آورد ناچار بر سر غزل سعدي مي رود آنجا که مي گويدفارسي سروده شده باشد و ھرکس بخواھد د

  سل المصانع رکبًا تھیم في الفلوات

  تو قدر آب چه داني که در کنار فراتي

د و ھمجنسگرايي را در اين ملمعات سعدي را مي توان از نگاه ھمجنسگرايي مورد بررسي قرار داد در اين اشعار ھمه ضماير و افعال مذکر ھستن

  .ابیات به وضوح مي توان مشاھده کرد

  چو عندلیب چه فريادھا که مي دارم

  تو از غرور جواني ھمیشه در خوابي

  

  احبتي امروني بترک ذکراه

  لقد اطعت و لکن حبه آبي

  

  

  

  اال يا ناعس الطرفین سکرًا

  سل السھران عن طول اللیالي

  

  ييکره المحبوب وصلي اشتھي عمانھ
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  يرسم المنظور قتلي ارتضي فیما امر

  دختران طبع را يعني سخن با اين جمال

  آبرويي نیست پیش روي آن زيبا پسر

  يا غريبًا الحسن رفقًا للحبیب

  خون درويشان مريز اي محتشم

  

  سل المصانع رکبًا تھیم في الفلوات

  تو قدر آب چه داني که در کنار فراتي

  

  فتماگر چه دير بماندم امید بر نگر

  مضي الزمان و قلبي يقول انک آتي

  اخاف منک و ارجو و استغیث و ادنو

  که ھم کمند باليي و ھم کلید نجاتي

  

از ديگر نشانه ھاي ادب ھمجنسگرايي شرق تغزل به پسران نظامي و لشکري است که در دوران شعر قديم رواج بسیار داشته است اين نمونه از  - 

رايج شد و تأثیر آن در شعر فارسي خصوصًا سبک خراساني و سبک عراقي بخوبي مشھود است ما از آنجا که  شعر در دوره متوکل عباسي کم کم

  .در مقام خويش در اين باره سخن گفته ايم به تکرار آن نمي پردازيم

ر مژگان، جوشن مو، تیغ میان، تیر در پي اين پديده کاربرد اصطالحات شمشیر ابرو، کمان ابرو، تیر نگاه، بت لشکري، سپاه مژه، کمند گیسو، خنج

  مژه، سپر سینه، در غزل مذکر فراوان گشت ـ

  .در شعر سعدي بسامد اينگونه اصطالحات را به افزوني میتوان ديد

  با صاحب شمشیر مبادت سر و کاري

  اال بسر خويشتنت کار نباشد

  

  تاب و غا نیاورد قوت ھیچ صفدري

  گر تو بدين مشاھده حمله بري به لشکري

  ا لشکرت چه حاجت رفتن به جنگ دشمنب

  تو خود بچشم و ابرو بر ھم زني سیاھي

  نظري بلشکري کن که ھزار خون بريزي

  به خالف تیغ ھندي که تو در نیام داري

  

  جھد کردم که دل بکس ندھم

  چه توان کرد با دو ديده باز

  

  محتسب در قفاي رندان است

  غافل از صوفیان شاھد باز
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  ندنسپرت مي ببايد افک

  اي که دل مي دھي بتیر انداز

  

  چون کمان در بازو آرد سر و قد سیمتن

  آرزويم مي کند کآماج باشم تیر را

  

  کمان سخت که داد آن لطیف بازو را

  که تیر غمزه تمام است صید آھو را

  

  توخود بجوشن و بر گستوان نئي محتاج

  که روز معرکه بر تن زره کني مو را

  

  ق مدهحصار قلعه ياغي به منجنی

  ببام قصر بیفکن کمند گیسو را

  عشق و دوام عافیت مختلفتند سعديا

  ھر که سفر نمي کند دل ندھد بلشکري

  

  حماسه غزل - 

 عالوه بر اين در عشق ھمجنسگرا عاشق با معشوقي سر و کار دارد که در خلقت ھمسرشت اوست به برز و باال ھمانند اوست معشوق با او برابري

ن احساسات اوست عاشقِ و معشوق ھر دو از قبیله مردانند عشق داراي شکوه و جبروت مردانه است ھوس ذلیل و پست دارد احساسات او چو

مادينگان در کار نیست عشِق جگر خوار و شجاعت مردان روزگار است و اين است که در غزل مذکر سخن سخن سلحشوري است غزل را از حماسه 

آنچه ھست اشتباک دو روح سترگ و برابر است عاشقان کشتگان معشوقند و ھر که در اين راه پاي بر سر و حماسه را از غزل باز نتوان شناخت 

  .ننھد دستش بکنگره وصل نمي رسد

  و يجرح احشايي بعین مريضه

  ١٢کماالن مس السیف و السیف قاطع

  

زل خطاب عاشقانه دو مرد است که روبروي در شعر سعدي عشق و حماسه به شھود مشترک رسیده اند عجز عاشقانه و عشق مردانه است غ

  ھم ايستاده اند و سخن مي پراکنند ـ مرِد عاشق و معشوقٍِ مرد

  من در وفا و عھد چنان کند نیستم

  کز دامن تو دست بدارم بتیغ تیز

  

  عاشقان کشتگان معشوقند

  بر نیايد ز کشتگان آواز
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  بھر سالح که خون مرا بخواھي ريخت

  بیزاريحالل کردمت اال بتیغ 

  

  سر از کمند تو سعدي بھیچ روي نپیچد

  اسیر خويش گرفتي بکش چنانکه تو داني

  

  دست بجان نمي رسد تا بتو برفشانمش

  بر که توان نھاد دل تا ز تو واستانمش

  

  بھزار خون سعدي بحلند بندگانت

  تو بگوي تا بريزند و بگو که من نگفتم

  

  طاقت سر بريدنم باشد

  از حبیبم سر بريدن نیست

  

  دست بیچاره چون بجان نرسد

  چاره جز پیرھن دريدن نیست

  

  

  دست در خون عاشقان داري

  حاجت تیغ بر کشیدن نیست

  

  

  گر تیغ بر کشد که محبان ھمي زنم

  اول کسي که الف محبت زند منم

  

  چه کند کشته عشقت که نگويد غم دل

  تو مپندار که خون ريزي و پنھان ماند

  

  وحم و بسنه من از دست نگارين تو مجر

  که چو من کشته بشمشیر غمت بسیارند
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  رمقي بیش نمانده است گرفتار غمت را

  چند مجروح داشت بکش تا برھاني

  

  

  زنھار نمي خواھم کز قتل امانم ده

  تا سیرترت بینم يک لحظه مدارايي

  

  سر که نه در پاي عزيزان رود

  بار گرانیست کشیدن بدوش

  

  

  ز آنچه در پاي عزيزان افکنند

  سري داريم اگر داري سري ما

  

  در پاي تو افتادن شايسته دمي باشد

  ترک سر خود گفتن زيبا قدمي باشد

  

  زديدنت نتوانم که ديده بر دوزم

  و گر مقابله بینم که تیر مي آيد

  

  من از کمند تو اول چو وحش مي برمیدم

  کنون که انس گرفتم بتیغ باز نگردم

  

  

  بساط عمر مرا گو فرو نورد زمانه

  من حکايت ديدار دوست در ننوردمکه 

  

  اي که بحسن قامتت سرو نديده ام سھي

  گر ھمه دشمني کني از ھمه دوستان بھي

  

  مبارزان جھان قلب دشمنان شکنند

  تو را چه شد که ھمه قلب دوستان شکني

  

  نزديک من آنست که ھر جور و جفايي

  کز صاحب وجه حسن آيد حسن است آن
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  سر خويشسعدي سر سوداي تو دارد نه 

  ھر جامه که عیار بپوشد کفن است آن

  

  گر من ز محبتت بمیرم

  دامن بقیامتت بگیرم

  

  از دنیي و آخرت گزير است

  از صحبت دوست ناگزيرم

  

  يکروز کمان ابروانت

  میبوسم و گو بزن بتیرم

  

گراي مسلمین بوده و ھست تنگناي خانواده و يکي از مشاکل مھم که ھمواره گريبان گیر ھمجنسگرايان در جوامع مختلف و خصوصًا جوامع سنت  - 

اھل قرابت است اين بازداري خانواده باعث اشتباک ھر چه بیشتر عاشق ھمجنسگرا و پدر و مادر معشوق است ـ اين موضوع از نگاه جامعه 

عر شعرا به اين پديده شناسي در جوامع سنتي ھمجنسگرا بسیار حائز اھمیت است ـ در ادب ھمجنسگرايي شرق مقدار قابل توجھي از ش

  .اختصاص دارد که باعث مضمون آفريني ھاي مختلف شده است

  ه اند ـگاھي بر پدر ومادر معشوق آفرين گفته اند که اينچنین پسري زايیده و پرورده اند و گاھي از دخالت پدر و مادر و اھل قرابت شکوه سر داد

  آفرين خداي بر پدري

  که تو پرورد و مادري که تو زاد

  

  کس در نیامده ست بدين خوبي از دري

  ديگر نیاورد چو تو فرزند مادري

  

  مانند تو خو بر وي فرزند

  نشنید که ھیچ ما در آورد

  

  من نديدم براستي ھمه عمر

  گر تو ديدي به سرو بر قمري

  

  يا شنیدي که در وجود آمد

  آفتابي ز مادر و پدري

  سرو نديده ام روان چون تو بھیچ کشوري

  م که زاد از پدري و مادريمه نشنیده ا

  چون در پسر موافقت و دلبري بود
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  انديشه نیست گر پدر از وي بري بود

  

  او گوھر است گو صدفش در جھان مباش

  در يتیم را ھمه کس مشتري بود

  

  شاھد آنجا که رود حرمت و عزت بیند

  گر برانند به قھرش پدر و مادر خويش

  

  پر طاووس در اوراق مصاحف ديدم

  منزلت از قدر تو مي بینم بیش گفتم اين

  

  گفت خاموش که ھر کس که جمالي دارد

  ھر کجا پاي نھد دست ندارندش پیش

  

  .اين پديده در آثار ھمجنسگرايان ديگر اطوار نیز ديده مي شود

  :فرخي سیستاني

  مادرش گفت پسر زايم سر و مه زاد

  پس مرا اين گله و مشغله با مادر اوست

  

  :حافظ

  مي چه کنم گر ندھمدل بدان رود گرا

  مادر دھر نزايد پسري بھتر از اين

  

  اي نازنین پسر تو چه مذھب گرفته اي

  کت خون ما حالل تر از شیر مادراست

  

  پیراھني که آيد از او بوي يوسفم

  ترسم برادران غیورش قبا کنند

  

  ـ ديگر شعرا

  

  بھمراه پدر چون آمدي از خويشتن رفتم

  پدر بودي چه مي شد گر تو مانند مسیحا بي

  يوسف اگر از پدر گريزد

  نزد ھمه کس عزيز باشد
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  پدرش گفت که با من ننشیند پسرش

  مردم از غصه خدا مرگ دھد بر پدرش

اين موضوع قابل توجه ھمجنسگرايان معاصر نیز بوده است ـ سعد الحلي خواننده مشھور ھمجنسگراي عراق سرزمین گلگمش در تغنیات 

  رداخته است ـ در ترانه مشھورھمجنسگراي خود بدين موضوع پ

  

  حبیب امک ما تقبل من احاچیک

  لعیونک اروحن فدوي يا ھواي

  امي فدوي المک

  

  .يعني فداي چشمانت شوم اي عشق من و مادرم به فداي مادرت که پیوسته ترا از صحبت من باز مي دارد

***  

  

ندـ در دنیاي قديم غالمان در تکمیل مکتب لواطه سھم بسزايي داشتند در زمان در زبان فارسي لفظ غالمباره را درباره فرد ھمجنسگرا بکار مي برد - 

شمار مي  قديم غالمان زيباروي را به راحتي ھرچه تمام تر از بازار مي خريدند و اين جوانان زيبا روي گوش بفرمان سھل الوصول ترين نوع ھمجنس به

مي بردند و پرواضح است كه اين جوانان صاحب جمال كه رفیق ھمیشگي مرد درسفر و حضر  رفتند و ھمجنسگرايان در كنار آنھا عمر گرامي را به سر

اين نوجوانان حرف شنو و مطیع زيباروي كه ھمه تن در  -.به شمار مي رفتند با لطافت و جواني خود اشتیاق و رغبت مرد ھمجنس را بر مي انگیختند

وجود اين . فراوان قرار مي گرفتند كه شرح عشقبازي آنھا به فراواني در كتب تاريخ آمده استاختیار جواني ديگر قرار داشتند مورد عالقه و عشق 

اثیر را داشته نوجوانھا كه از قید و بند زن و فرزند و خانه و خانواده آزاد بودند در ترويج و نمايانگري مكتب لواطه درجامعة سنتگراي شرق بیشترين ت

  .است

يخ اسالم از آنھا نامبرده است دو تن از غالمان طايفه بني مخزومند که با تحقیق درباره آنھا و صاحبانشان به ابعاد ـ اولین ھمجنسگراياني که تار

و ھمجنسگرايي در شبه جزيره مي توان پي برد بني مخزوم از قبیله قريش بودند و اشرافي ترين و ظريف ترين طايفه اين قبیله محسوب مي شدند 

  .و خوش پوشي شھرت داشتند جوانان آنھا به زيبايي

به عنوان اولین ھمجنسگراي تاريخ اسالم غالم عبداهللا بن مغیرة المخزومي است که رسول اسالم آن را به مدينه راه نداد ھمجنسگراي » ھیت«

  .است که او نیز از غالمان بوده است» ماتع«ديگري که تاريخ در آن دوران از او ياد مي کند 

در میان جوانان قبايل سرزمین حجاز که مرکز تمدن شبه جزيره قبل از اسالم به شمار مي رفته است ما را بیشتر به تاريخ  وجود اين ھمجنسگرايان

از زيباترين مردم حجاز بشمار مي رفتند که بعدھا طويس مغني و دالل نیز به آن دو » ماتع« و» ھیت«اجتماعي ھمجنسگرايي آشنا مي کند ـ 

  .درباره آنھا توضیح کافي داده ايم آشنايي بیشتر را به بخشھاي ديگر کتاب ارجاع مي دھیم پیوستند از آنجا که ما

  ١٣.غالمان ھمواره مورد تغزل شعرا بودند و نمونة اين تغزلھا خصوصًا در عصر عباسي به فراواني ديده مي شود

و جامعه آنروز اين گونه تغزل را بر نمي تافت ـ تغزل به  ١۴. ربينزد عرب تغزل به زنان قبائل عرب جرم حساب مي شد تا چه رسد به تغزل به مرد ع

  .مرد آزاده به ساحت او توھین محسوب مي شد و حرمت او را در اجتماع ھتک مي کرد

ر گیرند ـ اين در اين میان شعراي ھمجنسگرا احساس کردند که مي توانند درباره غالمان ھر چند نا عفیف غزل بسرايند و آن را در ترويج لواطه به کا

  امر آنقدر رايج شد که عده اي از فقھاي ھمجنسگرا در حلیت لواط با غالم مملوک فتوا دادند و مشھور شد که

  

  و جائز و طي غالم امرد

  للرجل مسافر المجرد
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انند فرخي سیستاني و عنصري بھر حال شاد يا ناشاد غالمان جزء افراد جامعه آنروز به شمار مي رفتند و در شعر فارسي شعراي سبک خراساني م

  و منوچھري دامغاني و امیري معزي فراوان به تغزل غالمان پرداخته اند ـ

  در ديوان سعدي نیز نمونه ھايي ھر چند اندک از اينگونه تغزل ديده مي شود

  

  کس از اين نمک ندارد که تو اي غالم داري

  دل ريش عاشقان را نمکي تمام داري

  ا راغالم کیست آن لعبت که م

  غالم خويش کرد و حلقه در گوش

  غالم حلقه سیمین گوشوار توام

  که پادشاه غالمان حلقه در گوشي

  

و و از ياد نبريم كه کار و بار معشوق سعدي کار و بار مردان است ـ عربده جوست چوگان باز است سوار بر اسب مي شود به شکار مي رود عیار  - 

  .از اين قبیل امور که در جامعه شرق مخصوص مردان است ھمبازي مردان است شجاع و دآلور است و

  

  ھر آنکه با رخ منظور ما نظر دارد

  بترک يار بگويد که يار عربده جوست

  اي جان خردمندان گوي خم چوگانت

  بیرون نرود گويي کافتاد بمیدانت

  زھي سوار که صد دل بغمزه اي ببري

  ھزار صید بیک تاختن بیندازي

  ت عیار بگذردھر گه که بر من آن ب

  صد کاروان زعالم اسرار بگذرد

  مست شراب ناز و جواني و شاھدي

  ھر لحظه پیش مردم ھشیار بگذرد

  به راستي که نه ھمبازي تو من بودم

  تو شوخ ديده مگس بین که مي کند بازي

  بیم مات است در اين بازي بیھوده مرا

  چکنم دست تو بردي که دغل باخته اي

  

  خ عیارنه آن سرپنجه دارد شو

  که با او بر توان آمد به بازو

  

  با لشکرت چه حاجت رفتن به جنگ دشمن

  تو خود بچشم و ابرو بر ھم زني سپاھي
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  شاھدان ز اھل نظر روي فراھم نکشند

  بار درويش تحمل بکند مرد کريم

  

  آفت مجلس و میدان ھالک زن و مردي

  فتنه خانه و بازار و بالي در و بامي

  

 -  

بر اثر شکوه و قدرت مذکر بودن بر سر عاشق حکم مي راند عاشق خويش را در برابر او مطیع و اسیر مي داند و ھمه تن خود  در غزل مذکر معشوق

  .را در اختیار او قرار مي دھد

  

  ھمچون چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش

  تو به ھر ضرب که خواھي بزن و بنوازم

  مطیع راي توام گر دلم بخواھي سوخت

  م گرتنم بخواھي خستاسیر حکم توا

  

  بنده وار آمدم بزنھارت

  که ندارم سالح پیکارت

  

  خدمتي اليق م از دست نیايد چه کنم

  سر نه چیزيست که در پاي عزيزان بازم

  

  نه ھا و نم که بنالم بکوفتن از يار

  چو ديگ بر سر آتش نشان که بنشینم

  

  من از آنروز که در بند توام آزادم

  افتادم پادشاھم که بدست تو اسیر

  

  با خداوندگاري افتادم

  کش سر بنده پروريدن نیست

  من بي مايه که باشم که خريدار تو باشم

  حیف باشد که تو يار من و من يار تو باشم

 پر واضح است که در جامعه شرق مرد فقط در قبال مرد اينگونه اظھارات مي دارد از طرز سخن سعدي در غزلیات معلوم مي شود که معشوق داراي

  .شکوه مردانه است شکوھي که در جوامع شرق بیشتر و بیش نمايان است

سعدي معشوق خود را آنگاه که در پرده ھجران نھان نباشد بارھا به پوشیدن روي نصیحت مي کند پر واضح است که در جامع زمان سعدي خطاب  - 

  .از نھانداشتگان و پردگیان بوده اند جز درباره معشوق ھمجنس او نمي تواند باشد که ناجنسان در آن روزگاران خود
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  چنین پسر که تويي برقعي فرو آويز

  و گرنه دل ببري پیر پاي بر جا را

  گر برقعي فرو نگذاري بر اين جمال

  در شھر ھر که کشته شود در ضمان تست

  

  مگر تو روي بپوشي و فتنه باز نشاني

  که من قرار ندارم که ديده از تو بپوشم

  

  شي رخ ھمچون قمرتدوست دارم که بپو

  تا چو خورشید نبینند به ھر بام و درت

  

  بارھا گفته ام اين روي به ھر کس ننماي

  تا تأمل نکند ديده ھر بي بصرت

  

  باز گويم نه که اين صورت و معني که تراست

  نتواند که ببیند مگر اھل نظرت

  

  اگر تو روي نپوشي بدان لطافت و حسن

  دگر نبیني در پارس پارسايي را

  

  امدادي تا به شب رويت بپوشب

  تا بپوشاني جمال آفتاب

  

سعدي نه چون  ١۵.سعدي در ھمجنسگرايي خود صادقانه است ـ او چون صوفیان عشق را دستاويز عرفان نگرفته است که المجاز قنطرة الحقیقه - 

ي آسمانھا را به طرف پلي نزول داده است ـ او در آثار عرفا و صوفیه عشق نوخطان را پلي دانسته است که او را بخدا برساند و نه ذات احديت و خدا

از صنع حیران است اما مدعي نیست که اين حیراني او را به بارگاه قدس احديت مي رساند ـ عشق ورزي و زھد را با ھم خلط نکرده است حالل را 

ازي حرام باشد او بسي گناه دارد او میل به خوبان را حرام مي شناسد ولي چه کند اي مسلمانان که از روي خوب شکیبش نمي باشد و اگر نظر ب

  .گناه مي داند و ھر کس را که تو ببیني بسر خود ديني است

  

  و ما ابرًا نفسي و ال ازکیھا

  که ھر چه نقل کنند از بشر در امکان است

  

  بعشق و مستي و رسوايیم خوش است از آنک

  روا نباشد با عشق زھد ورزيدن
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  اي مسلمانانمرا شکیب نمي باشد 

  ز روي خوب لکم دينکم ولي ديني

  

  کافر و کفر و مسلمان و نماز و من و عشق

  ھر کسي را که تو بیني بسر خود ديني است

  

  من اگر نظر حرامست بسي گناه دارم

  چکنم نمي توانم که نظر نگاه دارم

  

  گر کند میل به خوبان دل من عیب نکن

  کاين گناھیست که در شھر شما نیز کنند

  

  عديا دور نیکنا مي رفتس

  نوبت عاشقي است يکچندي

  

  عافیت مي بايدت چشم از نکو رويان بدوز

  عشق مي ورزي بساط نیکنامي در نورد

  

ي ـ او بر خالف صوفیه که مدعي عشق عرفاني اند عشق ورزي خود را از نوع عرفاني نمي داند سعدي در بوستان بر اينگونه عقايد صوفیه خرده م

اب آنان که مدعي اند نظر بازي آنھا را به خدا مي رساند مي گويد چرا در آثار خلقت حیوانات به وجود خالق متعال پي نمي برند و چرا گیرد او در جو

  مطابق با نص قرآن به چگونگي خلقت شتر نظر نمي کنند که قرآن مي گويد افال ينظرون الي اال بل کیف خلقت

  

  گروھي نشینند با خوش پسر

  زيم و صاحب نظرکه ما پاکبا

  

  زمن پرس فرسوده روزگار

  که بر سفره حسرت خورد روزه دار

  !نگارنده را خود ھمین نقش بود؟

  که شوريده را دل بیغما ربود؟

  !چرا طفل يکروزه ات دل نبرد

  که در پیش دانا چه بالغ چه خرد

  محقق ھمان ببند اندر ابل

  ١۶که در خوبرويان چین و چگل
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د ھمچون عرفا و صوفیه ادعاي کشف و کرامات ندارد او خود در پي نظر بازي نیست عشق ناخواسته ھمچون قضاي سعدي در ھمجنسگرايي خو

ق آسماني فرود آمده و سراپاي وجودش را فرا گرفته است جھد مرد با قضاي آسماني بر نمي آيد و چاره درد عشق را با ھمه علم عاجز است معشو

دارد حسنش دائمًا به يک قرار نمي ماند و او نیک مي داند که آنچه برقرار نیست دلبستگي را نشايد ولي چه او انساني است که دست در آغوش او 

  .کند که آنجا که قضا آيد اختیار نماند

  گو ھمه شھرم نظر کنند و ببینند

  دست در آغوش يار کرده حمايل

  

  داروي درد عشق را با ھمه علم عاجزم

  ھلمچاره کار عشق را با ھمه عقل جا

  

  عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نیست

  با قضاي آسماني بر نیايد جھد مرد

  

  حسن تو دائم بدين قرار نماند

  مست تو جاويد در خمار نماند

  اي گل خندان نو شکفته نگھدار

  خاطر بلبل که نوبھار نماند

  حسن دآلويز پنجه ايست نگارين

  

  تا بقیامت بر او نگار نماند

  رار چراييسعدي بیچاره بي ق

  

  در پي چیزي که برقرار نماند

  شیوه عشق اختیار اھل ادب نیست

  بل چو قضا آيد اختیار نماند

  

در پیش زمینه ذھني جوامع شرق واژه ھاي پادشاه و سلطان و امیر و خسرو مخصوص به مردان است و معشوق سعدي مردي است بشکوه که  - 

  .سلطان کشور عشق استپادشاه مالحت و خسرو خوبان و امیر ملک حسن و 

  گر دلي داري به دلبندي بده

  ضايع آن کشور که سلطانیش نیست

  

  تو امیر ملک حسني بحقیقت اي دريغا

  اگر التفات بودي بگداي مستمندت

  

  ھرگز اين صورت کند صورتگري
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  يا چنین شاھد بود در کشوري

  

  صد ھزارش دست خاطر در رکاب

  پادشاھي مي رود با لشکري

  

  پیشه وفا نیز کنند خوبرويان جفا

  به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند

  

  پادشاھان مالحت چو بنخجیر روند

  صید را پاي ببندند و رھا نیز کنند

  

  ترا چه غم که مرا در غمت نگیرد خواب

  تو پادشاه کجا ياد پاسبان آري

  

  من نظر باز گرفتن نتوانم ھمه عمر

  از من اي خسرو خوبان تو نظر باز مگیر

  

  ند سال نشايد گرفت ملکي رابه چ

  که خسروان مالحت بیک نظر گیرند

  زين امیران مالحت که تو بیني بر کس

  

  

  ١٧بشکايت نتوان رفت که خصم و حکمند

  

  عشق پوشیده بود و صبر نماند

  پرده برداشتم ز اسرارش

  

  طاقت رفتنم نمي ماند

  چون نگه مي کنم برفتارش

  

  کاش بیرون نیامدي سلطان

  ي بازارشتا نديدي گدا

  

  سعديا روي دوست ناديدن

  به که ديدن میان اغیارش
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سعدي در ھمجنسگرايي خود صادق است او به حقیقت عاشق جمال برتر است عشق به ھمجنس تھمتي نیست که بر او بسته اند اگر دنیا و  - 

تي ھر چه بیشتر با پسران ھمجنسش عشق مي آخرت را بیاوري يوسف خود را نمي فروشد ـ معلم عشق او را شاعري آموخته است و او به راح

  و اين شواھد را در غزلیات پر شور و ھیجان او به وضوح مي توان ديد. ورزد و از مالمت سرزنشگر پروايي ندارد

  

  خوش مي رود آن پسر که برخاست

  سرويست چنین که میرود راست

  

  ابروش کمان قتل عاشق

  گیسوش کمند عقل داناست

  

  اسالمباالي چنین اگر در 

  گويند که ھست زير و باالست

  

  اي آتش خرمن عزيزان

  بنشین که ھزار فتنه برخاست

  

  انگشت نماي خلق بودن

  زشتست و لیک با تو زيباست

  

  بايد که سالمت تو باشد

  سھل است مالمتي که بر ماست

  

  جان در قدم تو ريخت سعدي

  اين منزلت از خداي مي خواست

  

  اي مرھم ريش و مونس جانم

  به مفارقت مرنجانمچندين 

  

  اي راحت اندرون مجروحم

  جمعیت خاطر پريشانم

  

  گويند بدار دستش از دامن

  تا دست بدارد از گريبانم
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  باهللا که دل از تو باز نستانم

  گر در سر کار تو رود جانم

  

  اي گلبن بوستان روحاني

  مشغول بکردي از گلستانم

  زان روز که سر و قامت ديدم

  نماز ياد برفت سرو بستا

  گويند صبور باش از او سعدي

  ورش بکشم که صبر نتوانمج

  

  اي کاش که جان در آستین بودي

  تا بر سر مونس دل افشانم

  

  اي سرو حديقه معاني

  جاني و لطیفه جھاني

  

  چشمان تو سحر اولینند

  تو فتنه آخر الزماني

  

  روزي که تو از سفر بیايي

  حاجت نبود به ارمغاني

  

  گر صورت خويشتن ببیني

  یران بجمال خود بمانيح

  

  سعدي خط سبز دوست دارد

  پیرامن خد ارغواني

  

  گر صلح کني لطیف باشد

  در وقت بھار مھرباني

  

ھمچنین از باب پنجم گلستان به خوبي مشھود است که در جامعه اي که سعدي در آن میزيسته است تا چه اندازه ھمجنسگرايي نمايان بوده است 

و تنھا عاشق زن گرا در تمام اين  ١٨و سلطان و معلم و قاضي و تا افراد طبقات ديگر ھمه و ھمه ھمجنسگرا ھستند ـ  ـ از عالم و زاھد و دانشمند

» چشم مجنون«سعدي در حکايت لیلي و مجنون جمال لیلي را بسخره مي گیرد و مي گويد جمال لیلي فقط از دريچه ١٩حکايات مجنون است 

غايت اعتدال «در » شاھد پسر«و » نادر الحسن«در مقابل معشوقان مرد در گلستان » غر اندام و حقیر استسیه فام و ال«زيباست و گرنه شخصي 
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  .دارند» حلق داودي و رويي چون ماه تمام«خوش طبع و شیرين زبانند و » و نھايت جمالند

» به عشق مبتال گشته اند» «معاملت دارندبنابر حس بشريتـ باحسن بشره «منسوبند » ديانت«و » سبیل مودت«ھمجنسگرايان نزد سعدي به 

نمي گويند گاھي چنان در بحر مودت غريقند كه مجال نفس ندارند وجان به حق تسلیم میكنند و گاھي معشوق را » ترک تصابي«مالمت مي بینند و 

بر مجاھده مي نھند و چشم از  دل«ـ ھمه آنھا ـ عفیف و نا عفیف در حب و عشق صادقند » بانفسي طالب و شھوتي غالب«بخلوت مي برند 

  ».مشاھده بر نمي گیرند

معشوق نیز پسر موافق و دلبري است که چون دّر يتیم ھمه کس مشتري اوست گاه غالمي صاحب جمال وگاه پادشاه زاده اي با کمال ـ گاه 

کاشغر و گاه شاھد پسري بي ادب که شاگردي درس خوان و با ادب است و گاه نعلبند پسري فحاش ـ گاه پسرک نحوي ادب دوستي در جامع 

  .حرکاتش خالف طبع است

زمان بنابر آنچه از فحواي کالم سعدي در گلستان بر مي آيد او ھمجنسگرايي را قضیه شامل در ھمه اقشار و اقطار مي داند که مخصوص به مکان و 

رھیزگاري طريق تقوي پیشه گیرد و گرنه عقوبت چاره کار نیست و و فرد خاص نیست راھي براي مبارزه ندارد مگر اينکه فرد به سبیل ديانت و قوت پ

  .باعث عبرت نمي شود پس بايد کسي طعنه بر عیب ديگران نزند که اين عیبي است که ھمگان حمال آنند

  حكايت

  

  

كه به كام آيد يا مرغي كه به اي كه مصور شدي  يكي را دل از دست رفته بود و ترك جان كرده و مطمح نظرش جايي خطرناك و مظنه ھالك نه لقمه

  دام افتد

  

  

  چو در چشم شاھد نیايد زرت

  زر و خاك يكسان نمايد برت

  باري به نصیحتش گفتند از اين خیال محال تجنب كن كه خلقي ھم بدين ھوس كه تو داري اسیرند و پاي در زنجیر بنالید و گفت

  دوستان گو نصیحتم مكنید

  كه مرا ديده بر ارادت اوست

  ان به زور پنجه و كتفجنگجوي

  دشمنان را كشند و خوبان دوست

  

  شرط مودت نباشد به انديشه جان دل از مھر جانان بر گرفتن

  

  تو كه در بند خويشتن باشي

  عشق باز دروغ زن باشي

  

  گر نشايد به دوست ره بردن

  ست در طلب مردن شرط ياري

  

  گر دست رسید كه آستینش گیرم
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  ورنه بروم بر آستانش میرم

  

  تعلقان را كه نظر در كار او بود و شفقت به روزگار او پندش دادند و بندش نھادند و سودي نكردم

  

  فرمايد دردا كه طبیب صبر مي

  بايد وين نفس حريص را شكر مي

  

  آن شنیدي كه شاھدي به نھفت

  گفت اي مي با دل از دست رفته

  تا تو را قدر خويشتن باشد

  پیش چشمت چه قدر من باشد

  

ھاي  نمايد خوش طبع و شیرين زبان و سخن ند كه مر آن پادشه زاده كه مملوح نظر او بود خبر كردند كه جواني بر سر اين میدان مداومت ميا آورده

شود كه دل آشفته است و شوري در سر دارد پسر دانست كه دل آويخته اوست و  شنوند و چنین معلوم مي ھاي بديع از او مي گويد و نكته لطیف مي

  گرد بال انگیخته او مركب به جانب او راند چون ديد كه نزديك او عزم دارد بگريست و گفت اين

  

  آن كس كه مرا بكشت باز آمد پیش

  مانا كه دلش بسوخت بر كشته خويش

  

  چندان كه مالطفت كرد و پرسیدش از كجايي و چه نامي و چه صنعت داني در قعر بحر مودت چنان غريق بود كه مجال نفس نداشت

  اگر خود ھفت سبع از بر بخواني

  چو آشفتي ا ب ت نداني

  

  گفتا سخني با من چرا نگويي كه ھم از حلقه درويشانم بل كه حلقه به گوش ايشانم آن گه به قوت استیناس محبوب از میان تالطم امواج

  

  محبت سر بر آورد و گفت

  

  عجب است با وجودت كه وجود من بماند

  سخن بماند تو به گفتن اندر آيي و مرا

  

  اين بگفت و نعره اي زد و جان به حق تسلیم كرد

  

  

  

  عجب از كشته نباشد به در خیمه دوست
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  عجب از زنده كه چون جان به درآورد سلیم

  حكايت

و نھايت  سالي محمد خوارزمشاه رحمه اهللا علیه با ختا براي مصلحتي صلح اختیار كرد به جامع كاشغر درآمدم پسري ديدم نحوي به غايت اعتدال

  جمال چنان كه در امثال او گويند

  

  

  معلمت ھمه شوخي و دلبري آموخت

  جفا و ناز و عتاب و ستمگري آموخت

  من آدمي به چنین شكل و خوي و قد و روش

  ام مگر اين شیوه از پري آموخت نديده

  

  مقدمه نحو زمخشري در دست داشت و ھمي خواند ضرب زيد عمروا و كان المتعدي عمروا

  

اي پسر خوارزم و ختا صلح كردند و زيد و عمرو را ھمچنان خصومت باقي است بخنديد و مولدم پرسید گفتم خاك شیراز گفت از سخنان سعدي  گفتم

  چه داري گفتم

  

  بلیت بنحوي يصول مغاضبا

  علي كزيد في مقابله العمرو

  علي جر ذيل لیس يرفع راسه

  و ھل يستقیم الرفع من عامل الجر

  

ست اگر بگويي به فھم نزديكتر باشد كلم الناس علي قدر عقولھم  ه فرو رفت و گفت غالب اشعار او در اين زمین به زبان پارسيلختي به انديش

  .گفتم

  

  طبع تو را تا ھوس نحو كرد

  صورت صبر از دل ما محو كرد

  اي دل عشاق به دام تو صید

  ما به تو مشغول و تو با عمرو و زيد

  

ست دوان آمد و تلطف كرد و تاسف خورد كه چندين مدت چرا نگفتي منم تا شكر  شد گفته بودندش كه فالن سعدي بامدادان كه عزم سفر مصمم

فید قدوم بزرگان را میان به خدمت ببستمي گفتم با وجودت ز من آواز نیايد كه منم گفتا چه شود گر در اين خطه چندي برآسايي تا به خدمت مست

  حكايتگرديم گفتم نتوانم به حكم اين 

  

  بزرگي ديدم اندر كوھساري

  قناعت كرده از دنیا به غاري
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  چرا گفتم به شھر اندر نیايي

  بندي از دل برگشايي كه باري

  بگفت آن جا پريرويان نغزند

  چو گل بسیار شد پیالن بلغزند

  

  اين بگفتم و بوسه بر سر و روي يكديگر داديم و وداع كرديم

  بوسه دادن به سوي دوست چه سود

  اين لحظه كردنش بدرود ھم در

  سیب گويي وداع بستان كرد

  روي از اين نیمه سرخ و زان سو زرد

  ان لم امت يوم الوداع تاسفا

  التحسبوني في الموده منصفا

  

  حكايت

ان و بر حسب قاضي ھمدان را حكايت كنند كه با نعلبند پسري سرخوش بود و نعل دلش در آتش روزگاري در طلبش متلھف بود و پويان و مترصد و جوي

  واقعه گويان

  

  در چشم من آمد آن سھي سرو بلند

  بربود دلم ز دست و در پاي فكند

  كشد دل به كمند اين ديده شوخ مي

  خواھي كه به كس دل ندھي ديده ببند

  

  

ط گفت و سنگ شنیدم كه در گذري پیش قاضي آمد برخي از اين معامله به سمعش رسیده و زايدالوصف رنجیده دشنام بي تحاشي داد و سق

  .حرمتي نگذاشت قاضي يك را گفت از علماي معتبر كه ھم عنان او بود برداشت و ھیچ از بي

  

  آن شاھدي و خشم گرفتن بینش

  و آن عقده بر ابروي ترش شیرينش

  در بالد عرب گويند ضرب الحبیب زبیب

  

  از دست تو مشت بر دھان خوردن

  تر كه به دست خويش نان خوردن خوش

  

  قاحت او بوي سماحت ھمي آيدھمانا كز و
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  انگور نو آورده ترش طعم بود

  روزي دو سه صبر كن كه شیرين گردد

  

ترك اين بگفت و به مسند قضا باز آمد تني چند از بزرگان عدول در مجلس حكم او بودندي زمین خدمت ببوسیدند كه به اجازت سخني بگويیم اگرچه 

  اند ادب است و بزرگان گفته

  

  بحث كردن رواست نه در ھر سخن

  خطا بر بزرگان گرفتن خطاست

  

ت كه با اال به حكم آن كه سوابق انعام خداوندي مالزم روزگار بندگان است مصلحتي كه بینند و اعالم نكنند نوعي از خیانت باشد طريق صواب آن اس

شنیع ملوث نگرداني و حريف اين است كه ديدي و  اين پسرگرد طمع نگردي و فرش ولع در نوردي كه منصب قضا پايگاھي منیع است تا به گناھي

  حديث اين كه شنیدي

  

  آبرويي بسي يكي كرده بي

  چه غم دارد از آبروي كسي

  بسا نام نیكوي پنجاه سال

  كه يك نام زشتش كند پايمال

  

جواب  عین صواب است و مسئله بي قاضي را نصیحت ياران يكدل پسند آمد و بر حسن راي قوم آفرين خواند و گفت نظر عزيزان در مصلحت حال من

  ولیكن

  

  مالمت كن مرا چندان كه خواھي

  كه نتوان شستن از زنگي سیاھي

  از ياد تو غافل نتوان كرد به ھیچم

  سر كوفته مارم نتوانم كه نپیچم

  

ور در بازوست و آن كه بر دينار اند ھر كه را زر در ترازوست ز كران بريخت و گفته اين بگفت و كسان را به تفحس حال وي برانگیخت و نعمت بي

  .دسترس ندارد در ھمه دنیا كس ندارد

  

  ھر كه زر ديد سر فرو آورد

  ور ترازوي آھنین دوش است

  

  في الجمله شبي خلوتي میسر شد و ھم در آن شب شحنه را خبر شد قاضي ھمه شب شراب در سرو شباب دربر از تنعم نخفتي و به ترنم گفتي

  



 تو و و  من                                                                                                                   چھارمشماره  چھل و    -سال چھارم   –۵١  

  خواند اين خروس امشب مگر به وقت نمي

  

  عشاق بس نكرده ھنوز از كنار و بوس

  يكدم كه دوست فتنه خفته است زينھار

  بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس

  تا نشنوي ز مسجد آدينه بانگ صبح

  يا از در سراي اتابك غريو كوس

  لب بر لبي چو چشم خروس ابلھي بود

  برداشتن به گفتن بیھوده خروس

  

  

  اند بل كه حقي كي از متعلقان درآمد و گفت چه نشستي خیز و تا پاي داري گريز كه حسودان بر تو دقي گرفتهقاضي در اين حالت كه ي

  رد و گفتگفته تا مگر آتش فتنه كه ھنوز اندك است به آب تدبیري فرو نشانیم مبادا كه فردا چو باال گیرد عالمي فراگیرد قاضي متبسم در او نظر ك

  

  اپنجه در صید برده ضیغم ر

  چه تفاوت كند كه سگ اليد

  روي در روي دوست كن بگذار

  خايد تا عدو پشت دست مي

  

  

  ملك را ھم در آن شب آگھي دادند كه در ملك تو چنین منكري حادث شده است

مرحوم محمدعلي . ار مي رود به حقیقت غزل سعدي محرك ترين مجموعه غزل شرق به شم. منظور صرف غزل عاشقانه و غزل محض است  – ١

  .فروغي در مقدمه كلیات سعدي براين عقیده است كه مغازالت سعدي رانبايد دراختیار جوانھا گذاشت 

اكنون نیز نوع ديگري از اين دست درجوامع عرب ديده مي شود كه بعضي خود را به شكل جنس مخالف درمي آورند و به جنس ثالث  – ٢

  .نتگراي عرب كمتر و درشام و مصر بیشتر است البته درجوامع س.مشھورند 

و زن شعر درست بود و ازلحاظ معني نیز چندان ) خرسند شدم (رضیت . گفته بود ) بي نیاز شدم (ھرگاه ابي نواس به جاي كلمه غنیت  – ٣

شدم مي گويد غنیت يعني بي نیاز  از زنان به مردان راضي» رضیت « اشكالي نداشت اما او كه در ھمجنس گرايي خود استوار است نمي گويد 

  .گويي از خرابه اي نابسامان به گنجي شايگان راه برده باشد . شدم و به توانگري رسیدم كه تفاوت آن براھل نظر پوشیده نیست 

  : مصعب كاتب از ديگر ھمجنس گرايان عھد عباسي درباره پسران دير زعفران كه يكي از ديرھاي مشھور عھد عباسي است مي گويد

  و غزالن مرا تعھا فؤادي

  شجاني منھم ما قد شجاني

  رضیت بھم من الدنیا نصیبا

  غنیت بھم عن البیض الغواني
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  آھواني كه چراگاه آنھا مرتع دل من است از دست آنھا مي كشم آنچه مي كشم

  از تمامي نصیب دنیا به آنان خرسندم و با وجودشان از زنان سپیداندام بلندباال بي نیازم

  

. شعرا و ھمجنس گرايان عھد عباسي پیوسته حیض و زايیدن را بر زنان خرده مي گرفتند و ھمجنسان خود را بر مادينگان برتري مي نھادند  – ۴

  .جاحظ در رساله مفاخره الجواري و الغلمان بدين نكات اشاره دارد 

نبود اما از شعر خاقاني نمي توانستم كه بگذرم گو اينكه تنھا  قصد من برترجمه و توضیح كلمات متن –ھفت قلم آرايش كرده = ھرھفت كرده - ۵

  :دختري كه شعرا به تغزل آن دل خوش كرده اند دختر رز بوده است اينچنین مي گويد خاقاني 

  ھرھفت كرده دختر رز را به مجلس آر

  تا ھفت پرده خرد ما برافكند

  گويد سعدي مي

  من آن نیم كه حالل از حرام نشناسم

  تو حالل است و آب بي تو حرامشراب با 

  از شعر بسیار فخیم خاقاني و سعدي كه بگذريم اين چند شعر نیز درباره شراب ملیح و لطیف است

  گويند اگر كه باده حرام است و مي گناه

  اند مشنو كه اين حديث به ما نیز گفته

  اند فتنه بخیزد ز حرف راست ترسیده

  اند زان رو دروغ مصلحت آمیز گفته

  طبیب كز اثر خوردن شراب گفتا

  پیدا شود درون بدن درد كلیوي

  ايم و نديديم اين مرض چھل سال خورده

  اين ما و مي فروش خیابان مولوي

  

اما پرواضح است كه شاعر دراين گونه ابیات روي با معشوق مذكر دارد وانگھي . شايد گروھي شاھد آوردن اين چنین ابیاتي را محققانه ندانند  – ۶

  .دي نیز به حكم يفسربعضه بعضه يكي مترجم ديگري است و آنكس ز ديار آشنايي ست داند كه متاع ما كجايي ست شعر سع

عالوه براين در جوامع اسالمي مرد در قبال زن محكوم به خرج عروسي و پرداخت نفقه و . نزد شعرا زنان به زر دوستي و خرج تراشي مشھورند  –٧

شعرا بي طمعي پسران و صرفه . رت تن خويش مي طلبند ولي درنزد ھمجنس گرايان اين شیوه معمول نبوده زنان بازاري نیز اج. مھر است 

اين مضمونھا در دواوين شعرا از نگاه جامعه شناختي نیز درخور بررسي است كه دراين مقال . ھمجنس گرايي را در مضامین شعر خود ذكر كرده اند 

  ) :گمانم عھد صفوي به ( شاعري مي گويد . مجال آن نیست 

  آن كیست كه خاطر مرا شاد كند

  اين گردنم از بند غم آزاد كند

  يا خرج عروسیم به گردن گیرد

  يا آنكه مرا به خويش داماد كند

  

  



 تو و و  من                                                                                                                   چھارمشماره  چھل و    -سال چھارم   –۵٣  

ر اين ترجیع بند عاشقانه در توصیف حاالت عشق بي نظیر است و البته بعد ھمجنس گرايي آن د. بیت از ترجیع بند عاشقانه سعدي است  – ٨

يكي از بي سلیقگان اين شعر را با ترجیع بند خواجوي كرماني مقايسه كرده و تیرش به خطا نشسته است چرا كه . سرتاسر شعر مشھود است 

  .حب و بغض دراثر او نمايان است 

  به تصحیح رمضان عبدالتواب) م  ١٩۶٩(قاھره  –المذكر و المونث البي الحسین احمدبن فارس  – ٩

  .ن سعدي زمان بالندگي شعر عربي نیست و شايد اگر سعدي در دوران متنبي بود در شعر عربي نیز بزرگ شعر به شمار مي رفت اصوًال زما - ١٠

م  ١٩۴۵ھجري ١٣۶٣ديوان فاكھة القلوب لشیخ عبداالمیرالفتالوي طبع بمطبعة دارالنشر والتألیف لصاحبھا شیخ العراقین آل كاشف الغطاء سنه  – ١١

  . ۶۴ص 

  ر از ابن معتز استشع - ١٢

يكي از اھل ادب روايت كرده . در وصف و تغزل غالمان اشعار فراوان سروده شده است اما دراين میان شعر ابوالعشاير خالي از لطف نیست  – ١٣

كه ايستاده بود و گويا از  امیر را چه علتي طاري گشته است ؟ اشاره كرد به غالمي: است كه ابوالعشاير را در بستر بیماري عیادت كردم به او گفتم 

  :غالمان بھشت بود كه رضوان از او غفلت كرده و به دنیا گريخته و گفت 

  اسقم ھذا الغالم جسمي

  بما بعینیه من سقام

  فتور عینیه من دالل

  اھدي فتورًا الي عظامي

  وامتزجت روحه بروحي

  تمازج الماء باالمدام

  .اي نسبت به رملة دختر معاويه به تغزل پرداخت النصاري خواست بني امیه را ھجو كند در قصیدهمثال ھمین كه عبدالرحمن بن حسان بن ثابت ا- ١۴

ان . مانند اهللا جمیل و يحب الجمال . صوفیه كه پیوسته مدعي طريقت بوده اند در ھمجنس گرايي خود نیز احاديثي چند جعل و تحريف كرده اند  – ١۵

  .و غیره .... و كتم و مات  من عشق و عف. اهللا خلق آدم علي صورته 

موضوع كساني كه به علوم حديث آشنايي دارند نیك مي دانند كه اين احاديث از جعل و تحريف مصون نبوده اند و من مي خواستم راويان اين احاديث 

مقاله مھدي  ٢۶ص  ٣۴ه ش رقم ١٣٧۶ال براي اطالع بیشتر نگاه كنید به مجله آشنا س. را جرح كنم اما به دلیل عدم مجال از اين امر روي برتافتم 

  نمي از يمي –دشتي 

ين اثنا كسي غالمباره اي غالمي را به خانه برد غالم تن به آرزوي او نداد و در بیرون آمدن به گريبان او چسبید كه اجرت من بده وستیز برخاست در ا

جدم و جدم از مزني واو از شافعي روايت كرد كه چون در خلوت در بسته از آنجابگذشت ماجرا بدو نمودند و او را حكم كردن خواستند گفت پدرم از 

كه به  شود و پرده فرو ھشته مھر واجب گردد پس تو را بھاي لواط شمردن الزم آيد غالمباره دو درھم به غالم داد وبه حكم گفت وهللا جز تو قوادي

  مذھب شافعي و با سند متصل قیادت كند نديدم

ابن الجوزي و . سعدي درآثار خود به نام دوتن از استادان خود اشاره كرده است . تان به كتاب تلبیس ابلیس نظرداشته است سعدي دراين داس -  ١۶

دارد كه درآن با نگاھي ) مذمت عشق (ابن الجوزي كتاب ديگري به نام ذم الھوي . اين ھردو از مخالفین عشق صوفیانه وغیرآن بوده اند . سھروردي 

ابن قیم الجوزيه نیز كتابي به نام مصايد الشیطان دارد كه درآن . پرداخته است ) بي ديني  –انتحار  - جنايت ( حاالت عشق و عواقب آن ديني به شرح 

ه اصوًال ھم ابن الجوزي و ھم ابن قیم الجوزيه ك. كتاب به تلبیس ابلیس ابن جوزي نظر داشته و به شرح بیماريھاي قلب از نگاه ديني پرداخته است 

اين دو درآثار خود . به شمار مي روند نسبت به عشق نظر مثبتي ندارند ) تقريبا توحید گراترين مذھب اسالمي ( ھردو از بزرگان علماي حنابله 

یم خصوصًا به صوفیه و ادعاي عاشقیشان انتقادات شديدي دارند و عشق به مخلوق را خالف توحید مي دانند به ھرحال كتاب مصائدالشیطان ابن ق

اثري ارزنده و درنوع خود بي نظیراست و سعدي كه طبق قرائن و شواھد موجود پیرو مذھب حنبلي است نسبت به تعلیمات اين مذھب بي تأثیر 

البته من سعدي را در كتاب ديگرم . نیست و اگرچه خود به دام عشق گرفتار آمده است اما با عقیده صوفیه در تقدس ھمجنس گرايي مخالف است 
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  معرفي كرده بودم به قول ابن الصرصري شیعه

  حنبلي رافضي اشعري

  ھذه احد العبر

روايت ناگفته نماند كه ابن الجوزي نیز دركتاب تلبیس ابلیس از كتاب مصارع العشاق بي خبر نبوده است خصوصًا درحكاياتي كه از ابي حمزه صوفي 

  .مي كند 

  :متنبي گويد  - ١٧

  يا اعدل الناس اال في معاملتي

  ك الخصام و انت الخصم والحكمفی

سلطان جالل الدين خوارزمشاه واپسین پادشاه سلسله خوارزمشاھي كه شرح . ھمجنس گرايي درجامعه زمان سعدي بسیار نمايان بوده است - ١٨

القه و محبت جالل الدين به گفته ابن اثیر قلج سخت مورد ع. دالوريھاي او در تواريخ مسطور است عاشق جواني از بندگان خود به نام قلج بود 

. خوارزمشاه بود و ھمینكه مرد جالل الدين ازمرگ او دستخوش اندوھي بس شديد شد و چنان زاري و بي تابي نمود كه حدي برآن تصور نشود 

چندفرسنگي تبريز  مرگ او درمحلي به فاصله. ازھیچ ماتم ديده اي چنان جزع و فزعي ديده و شنیده نشده و مجنون درغم لیلي چنان نكرده است 

ابن واصل دراين باره پس از ذكر . جالل الدين او را به خاك نسپرد و ھركجا مي رفت جنازه او را ھمراه خود مي برد و براو مي گريست . روي داد 

  .ندارم حكايت مي گويد اين واقعه ازشگفت ترين چیزھايي است كه خبرش از چندمنبع به من رسیده و خود به علم اجمالي درآن شك 

  ۴٩۶ص  ١٢ج  –الكامل  –ابن اثیر 

  ٣١٩ – ٣١٨ص  – ۴مصر ج ) م  ١٩٧٢(مفرج الكروب به تحقیق حسنین محمدربیع مكتبه دارالكتب  –ابن واصل جمال الدين محمدبن سالم 

و به طوري كه تاريخ نويسان  نظامیه بغداد مدرسه پرآوازه جھان اسالم نیز كه سعدي درآن درس خوانده است از فضاي ھم جنس گرايي خالي نبود

ياد كرده اند خلیفه الناصرلدين اهللا كه زيباروي بود جامه موصلیانه بپوشید و به مدرسه رفت و طالب ) حبیب السیر و غیره  –ھندوشاه نخجواني ( 

یق قرار بدھد به نكات بسیاري ھمجنس گراي نظامیه به صحبت با او درآمیختند واگر كسي تاريخ ھمجنس گرايي را درقرن ھفتم ھجري مورد تحق

  .دراين زمینه دست پیدا خواھد كرد 

باب سعدي در باب پنجم يك جاي ديگر از زنان نیز نام برده كه مربوط به زناشويي و امور متداول است سعدي بیشتر حكايات زنان را در باب ششم  - ١٩

  .ضعف و پیري آورده است
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  مرگ معشوق

حمید ھاشمی

پس از پایان جنگ . به یک اردوگاه نازی به نام شیرمک تبعید شد ١٩٤١سیل در سال  پیر

که الشینگر اسقف استراسبورگ ھم جنس گرایان  ١٩٨٢در سال . ازدواج کرد و فرزند دار شد

. را بیمار خواند غرور پیر جریحه دار شد و تصمیم به واکنش گرفت

مولھاوس شرکت می کرد و شھر اش  محل زندگیھای او در جوانی مکرر در جمع گی 

با گسترش قدرت نازی ھا او متوجه شد . نام داشت" جو"معشوق او ھم جوانی بود که 

گشتاپو . نامش در فھرست سیاه نازی ھا به عنوان یکی از ھم جنس گرایان محلی قرار دارد

روز . ا کردبه او تکلیف کرد خودش را معرفی کند و او برای حفاظت از خوانده اش این کار ر

.دست گیری با عده ای دیگر به قرارگاه پلیس منتقل شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت

اس اس که از . خشونت شدت یافت. اوائل کوشیدیم تحمل کنیم اما به مرور غیرممکن شد

مقاومت ما خشم گین شده بود ناخن بعضی از ما را کشیدند و خط کش ھایشان را می 

روده ھایمان پاره می شد و خون بود که فوران . ه ما تجاوز می کردندشکستند و با آن ھا ب

.صدای جیغ ھم بند ھایم ھنوز در سرم می گردد و می گردد. می کرد

شلوار و پیرھن . لباس ھای پاره و کثیف خودمان را گرفتند و لباس ھای ھم شکل به ما دادند

نوار آبی وجود داشت که معنایش برایم یک معما بود و تنھا زندان بانان معنای ان را می  روی پیراھن و کاله من یک. بسیار بدقواره از کتان خشن

.البته در آن اردوگاه معنای ھم جنس گرا نیز داشت. نھایتا متوجه شدم آبی معنای کاتولیک یا غیراجتماعی می دھد.فھمیدند

اما این بدترین تجربه ی . ان که وحشت و توحش در آن قانون شده بود گذراندمرا در آن مک ١٩٤١از مه تا نوامبر سال . روزھا ھفته ھا ماھھا گذشت

.آن اتفاق ترس آور ھفته ھای اولی ورود من به اردوگاه رخ داد و باعث شد من ھم تبدیل به سایه ای ساکت و مطیع مثل سایرین بشوم. من نبود

مثل حضورو غیاب صبح گاه در محاصره ی مردان اس اس مربعی تشکیل . راجعه کنیمیک روز بلندگوھا با فریاد دستور دادند سریع به محل صبح گاه م

تصور کردیم مثل ھمیشه با ایمان کوری که به رایش دارد با فھرستی بلند باال از . کامل حضور داشتفرمانده ھم با کادر. دادیم و خبردار ایستادیم

دو مامور اس اس . اما نه این بار یک اعدام در برنامه بود. ات اربابش ھیتلر را برایمان بخواندتوھین ھا و دستورات و تھدیدھا می خواھد فرازی از بیان

قبال در اردوگاه ندیده . در نھایت وحشت بھترین دوستم معشوقم جو را شناختم که ھیجده سال بیشتر نداشت. جوانی را به میانه ی مربع آوردند

.از چند روز قبل از دستگیری ام او را ندیده بودم. است یا قبل از منبودمش و نمی دانستم بعد از من آنجا آمده 

او . اما او آنجا بود در برابر چشمان ناتوان و پر اشک من. آرزو می کردم ای کاش او را در فھرست نگذاشته بودند. حاال وقت یخ کردن از ترس بود

چه شده بود و . اما دستگیر شده بود و قرار بود بمیرد. نه بیانیه ای را امضا کرده بود برعکس من نه نامه ای حمل کرده بود نه پوستری پاره کرده بود و

.اتھامش در نظر آن ھیوالھا چه بود؟ در آن پریشانی اتھام محکومیت به مرگ او را نشنیدم و نفھمیدم

ر دادند و سگ ھای شکاری شان را به جان او بلندگوھا موسیقی کالسیک آلمانی پخش کردند و ماموران اس اس سطلی فلزی را روی سر او قرا

فریادھای دردش در سطلی که روی سرش گذاشت بودند . سگ ھا ابتدا ران ھا و ساق ھایش را گزیدند و بعد برابر چشمان ما او را دریدند. انداختند

اشک بود که از صورتم می چکید و . می کردتن خشکیده ام می لرزید و چشمانم آن ھمه وحشت را باور ن. می پیچید و دفورمه به گوش می رسید

.در دل دعا می کردم سریع تر بمیرد

صدھا شاھد آن جا حاضر بودند و این کشتار وحشیانه را برابر . پنجاه سال است که آن تصاویر در ذھنم می گردد و شب ھا با ناله از خواب می پرم

می زنند؟ آیا ھمه مرده اند؟ درست است که ما جوان ترین اعضای آن جمع بودیم و چرا آن شاھدان امروز حرفی ن. چشمانم ھرگز فراموش نمی کنم
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.زمان زادی ھم گذشته است اما تصور می کنم گروھی ترجیح می دھند ساکت بمانند تا آن خاطرات دردآورد را باز بر ھم بزنند و زنده کنند

او کار پیدا کرد . ند و مثل تمام زندانیان اردوگاه ھای نازیان ھیچ حقی برایش نشناختندسیل را که راوی جریانات جنگ اروپا بود در پایان جنگ آزاد کرد

حمالت شفای اسقف استراسبورک به گی  ١٩٨٢تا این که در سال . در نھضت ھای حقوق گی ھا ھم شرکت نکرد. ازدواج نمود و صاحب فرزند شد

خانواده ی کنونی و پیشین او ھر دو در کنارش به تالش ایستادند و او توانست .ا برمال کندھا و بیمار خواندن آن ھا باعث شد او تصمیم بگیرد رازش ر

.در چندین مصاحبه ی بسیار دشوار تلویزیونی حضور یابد

: او می گوید .سیل تا آخر عمر برای شناساندن حقوق گی ھای فرانسوی اردوگاه ھای نازی ھا تالش کرد

. ابان ھا پرسه می زنم و آن ھا را گور مردگانی می بینم که باید وجدان این زنده ھا را تحت تاثیر قرار بدھندخشمگین که می شوم ساعت ھا در خی

ممنونم  ولی چه بگویم به آن ھا؟. مردم با احترام به حرف ھایم گوش می دھند و از پیشرفت پرونده ھایم جویا می شوند

که ھمیشه در آشپزخانه ام در حال سوختن است و شعله ی لرزانش برایم خاطره ی جو را  به خانه که باز می گردم به تماشای شمعی می نشینم

.زنده می کند
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  قربانیان ھولوکاست

  حمید ھاشمی

  

ھم جنس گرایان ھم در میان قربانیان ھولوکاست وجود 

و  ١٩٣٣به نقل از آرشیو نازیان بین سال ھای . داشتند

ی لزبین بای سکسشوال و گ ١٠٠٠٠٠بیش از  ١٩٤٥

حقوق کیفری آلمان  ١٧٥ترنسسکشوال بر اساس بند 

چه کسی جرات داشت - به جرم عمل بر خالف طبیعت 

.بازداشت شدند -مخالفت کند

بیش از ده ھزار نفر از آن ھا طی این تقسیم بندی به 

اردوگاه ھا فرستاده شدند مخالفان سیاسی پست نژاد 

ا شکنجه ای تحقیر آمکیز تر آی جنایت کارو معاونین جرم

از این برای یک انسان می شناسید؟ سخت ترین این شکنجه ھا مربوط به این گروه آخری بود که شامل گی ھا لزبین ھا ترنس ھای و بای ھا می 

.الریا باشدیش مبتال به تیفوس یا ماامه الزم بود در طی آن فرد مورد آزاخته کردن و آزمایش ھای علمی ک. عقیم کردن زنان. شد

ھم جنس گرایی را  - به رھبری مارشال پتن که موافق با آلمان ھا و معاون آن ھا در زمان اشغال آلمان ھا در فرانسه بود- در جنگ دوم دولت ویشی 

 ١٩٦٨که تا سال چنان . طی قانونی جرم شناخت و دولت پیروز مارشال دوگل ھم بعد از پایان جنگ و آزادی فرانسه آن را یک نقص اجتماعی خواند

نی ھم جنس گرایی را در فرانسوا میتران مجازات ھای قانو ١٩٨١تا نھایتا در سال .ھم سازمان بھداشت جھانی آن را یک بیماری فکری می دانست

.سخ کردناین کشور 

منطقه ی آلزاس و اتصال آن  یک سال بعد با اشغال. جزء گروھی بود که در یک نمایش گی ھا دست درگ دست گیر شدند ١٩٤٠پیر سیل در سال 

بعد از دو ھفته شکنجه و بازجویی به اردوگاه شیرمک وبعد به اردوگاه . دست گیر کرد ١٩٤١به خاک آلمان گشتاپو باز ھم او را در سوم ماه می 

.نفر می شدند به جبھه ی روسیه اعزام شد ٢٠٠اشتروتھف و بعد مثل بسیاری کارگران اجباری که اقال 

او در ھمکاری با .  رانسوی نبود که به خاطر میل جنسی اش تبعید می شد اما تنھا او بود که توانست این فاجعه را به جھانیان بشناسانداو تنھا ف

.ستادھای بزرگ داشت تبعیدی ھای فرانسوی قرار گرفت و آن ھا را واداشت تا به حضور اقلیت ھای جنسی در آن میان نیز توجه کنند

تنھا در سال دوھزار و دو بود که مثلث . دیگر مثل برلین و آمستردام، فرانسه تا امروز بنایی برای بزرگ داشت تبعیدی ھا ندارد بر خالف شھر ھای

شیراک برای اولین بار تبعید برخی  ٢٠٠٥در سال . صورتی ھم به یاد گروه معاونین جرم در کنار دیگر مثلث ھای بنای ھولوکاست پاریس قرار گرفت

.سالگی مرد ٨٢در بیست و پنج نوامبر ھمان سال پیر سیل در سن . را به خاطر اقلیت جنسی بودن شان پذیرفت فرانسیان

مقامات شھر تولوز در بزرگ داشتی که برای او گرفتند گفتند بنا دارند خیابانی را . پیر سیل با بیان خاطراتش محتوای بیان تاریخ نویسان را دگرگون کرد

ولی به نظر می رسید کودکانه تر از آن باشد که بتواند ارزش رنج ھای او در دوران تبعید و معنای تالش ھای او در دوران آزادی را به  .به نام او بگذارند

.ذھن متبادر کند

ازی ھا به چنان که می نویسد درخواست می کنم من و تبعیدی ھای دیگر اقلیت ھای جنسی را به یاد بیاورید چرا که فراموش کردن این جنایت ن

.معنای پذیرفتن آن است
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Pedophilia) پدوفیلیا(یا کم سن گرایی  بچه بازی

  کامیار مسافر: ه یترجم

  www.wikipedia.com: منبع

  

مقدمه

دارای تعریف ھای متعددی در روان  Paedophiliaیا  Pedophiliaواژۀ 

از نظر . قضایی و عرف عمومی استشناسی، حقوق و علوم 

و بالینی، این رفتار یک اختالل روانی است که  تشخیص پزشکی

فرد بالغ از یک نوع ترجیح جنسی به کودکان نابالغ برخوردار است و 

ممکن است قبًال دست به سوء استفاده جنسی از کودکان زده و 

اوزین با اینحال، برخی از این متج. یا تمایل به آن داشته باشد

جنسی به کودکان از استاندارھای کلینیکی مخصوص پدوفیل ھا 

 DSM (Diagnostic and Statisticalبر اساس . تبعیت نمی کنند

Manual of Mental Disorders) است که در آن، فرد دارای تمایل جنسی به ) تمایل به فردی به اختالف سنی زیاد(، پدوفیلیا شکلی از پارافیلیا

در برخی منابع سخت گیرانه تر این واژه به عنوان رفتارھای سوء . و یا دست به اعمال جنسی با کودکان و یا آزار جنسی آنھا می زند کودکان بوده

در منابع قانونی، واژه پدوفیل معموًال برای توصیف افرادی به کار می رود که متھم و یا مجرم به سوء . استفاده جنسی از کودکان را شامل می شود

مثال ھایی از این دست را می . می شود) از جمله از کودکان نابالغ و ھم بالغ جوانتر از سن قانونی طبق عرف محلی(تفاده جنسی از یک فرد اس

برخی از محققین این کاربرد را ناصحیح دانسته و . توان در آژانس پلیس انگلیس، واحد پدوفیل و کتابچه ھای متعدد آموزش جرایم مشاھده نمود

  .یده دارند که طبق این تعریف، این دو نوع متفاوت از مجرمان از ھم تفکیک نمی شوندعق

یک در اصطالح عرف عمومی، این واژه به ھر فرد بالغی اطالق می شود که از لحاظ جنسی به کودکان تمایل داشته و یا به سوء استفاده جنسی از 

  . کودک جدا از جنسیت آن می پردازد

در روان . اکثر پدوفیل ھا مرد ھستند اگر چه زن ھای پدوفیل ھم وجود دارند. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. شناخته استعوامل پدوفیلیا نا

ھیچ نوع درمان شفابخشی . شناسی جنایی و حقوق قضایی، بر اساس رفتارھا و انگیزه ھا پدوفیل ھا در گروه ھای مختلف دسته بندی می شوند

با این حال روش ھای درمانی وجود دارد که می تواند میزان شیوع رفتارھای پدوفیلیک را که منجر . ل حاضر شناخته نشده استبرای پدوفیلیا در حا

. به سوء استفاده از کودکان می شود کاھش دھد

عوامل

از قویترین فاکتورھای تأثیرگذار  تجربه مورد سوء استفاده شدن جنسی در کودکی تصور می شد که یکی. علل یا عوامل پدوفیلیا ناشناخته است

ست باشد، اما تحقیقات چنین چیزی را اثبات ننمود، چون اکثریت زیادی از کودکان سوء استفاده شده پس از بلوغ و رشد سنی نه به چنین عملی د

ولتی امریکا چنین عنوان می کند که وجود این اداره پاسخگویی د. می زنند و از طرفی نیز اکثر سوء استفاده کننده ھا، در کودکی مورد تجاوز نبوده اند

، نظریه چرخه ارتکاب جرم از طرفداران بی شماری برخوردار بود، به این دلیل که ١٩٩۶قبل از . چرخه سوء استفاده جنسی به اثبات نرسیده است

سوء استفاده کننده ھا سؤال می شد که آیا در داشت و از  اغلب ) با نگاه به گذشته(اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه حالت پس نگرایی 

حتی اکثر مطالعات نشان داده که اکثر متجاوزین بالغ اذعان نموده اند که در کودکی مورد سوء استفاده . گذشته مورد سوء استفاده جنسی بوده اند

  .  درصد تخمین زده اند ٧٩تا  ٠اما مطالعات مختلف درصد این افرادی که مورد سوء استفاده بوده اند را . جنسی نبوده اند
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روابط بیولوژیکی

محققین متعددی در مورد ھمبستگی ھای بین پدوفیلیا و برخی مشخصات روانی مثل عزت نفس پایین و مھارت ھای اجتماعی ضعیف گزارش ھایی 

محققین  ٢٠٠٢از سال . ع از این ویژگی ھا ناشی می شودتا ھمین اواخر، بسیاری از محققین پدوفیلیا معتقد بودند که پدوفیلیا در واق. ارائه نموده اند

وفیلیا دیگر و به طور مشخص محققین سکشولوژی کانادایی جیمز کانتور و ری بالنچارد و ھمکارانشان شروع به گزارش یافته ھایی در مورد ارتباط پد

ضعیف تر در تست ھای حافظه و میزان باالتری از چپ دستی و قد مردان پدوفیل از بھره ھوشی پایین تر، نمرات . با ساختار و عملکرد مغزی نمودند

آنھا گزارش نمودند که یک یا چند ویژگی . برخوردار بودند MRIکمتر، احتمال باالتری از جراحات در سر در حین کودکی و چندین تفاوت دیگر در تست 

شواھدی مبنی بر انتقال خانوادگی این حدس را بر . را افزایش می دھدمربوط به سیستم اعصاب در زمان تولد وجود دارد که احتمال پدوفیل بودن 

انجام  MRIبررسی دیگری که با . با اینجال ھنوز این امر به اثبات نرسیده است. می انگیزد که فاکتورھای ژنتیکی نیز در این کار دخیل می باشند

نشان می دھد که افرادی که  fMRIبررسی با . غزی برخوردار می باشندشده نشان می دھد که مردان پدوفیل دارای حجم کمتری از بخش سفید م

بالنچارد و کانتور و . به تجاوز به کودکان متھم شده اند در آنھا کاھش فعالیت ھیپوتاالموس در زمان تماشای تصاویر جنسی بالغین دیده می شود

آنھا نتیجه گرفتند که مدارکی مبنی . ای ھورمونی پدوفیل ھا را تشخیص دھدتحقیقی را انجام داده اند که تالش می کند که جنبه ھ) ٢٠٠۶(ربیچاد 

بیماری ھای روانی مثل اختالل شخصیتی و سوء استفاده مادی فاکتورھایی برای بروز .  بر این وجود دارد که مردان پدوفیل تستوسترون کمتری دارند

عنوان شده که این یافته که مادران ھموفیل ھا دستخوش درمان ھای . ن نیستندرفتارھای پدوفیلیک عنوان شده اند اگر چه عوامل اصلی بروز آ

  .روانپزشکی بوده اند احتمال ژنتیکی بودن این قضیه وجود دارد

.....ادامه دارد 
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  رئیس جمھور ایاالت متحده آمریکا, نامه ای خطاب به جرج بوش پسر 

  وفا

  یست و ھشت مردادبه مناسبت سالروز کودتای ب

شما اما من به. شده است ھمسایه ی خود را محبت کنید و با دشمن خود عداوت کنید شنیده اید که گفته"

بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند می گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت

که خدای بزرگ آفتاب خود را بر بدان و. دعای خیر کنید  ،ا رساند دھد و جفاحسان کنید و به ھر که به شما فحش

"نیکان طالع می سازد و باران بر عادالن و ظالمان می باراند

۴٣بند  -انجیل مقدس 

آقای رئیس جمھور سالم

این نامه ایست از یک جوان بیست و سه ساله ی ایرانی خطاب به رئیس جمھور محافظه کار ایاالت متحده 

.جناب آقای جرج بوش پسر ،ریکا آم

ننگینی کودتای. سال از ننگین ترین کودتای قرن اخیر می گذرد  ۵۵برای شما می نویسم امروز که این نامه را

برای آمریکا و دولتمردان آن  بزرگی راکودتایی که بدنامی ،که مسیر تاریخی ملت ایران را به بیراھه کشاند 

.گذاشتبر جای  راندر ذھن مردم ای  برای ھمیشه

تماشاچی این که اگر ملت ما ،را شما بھتر از ما ایرانی ھا می دانید  ١٣٣٢امرداد ٢٨ماجرای کودتای ننگین 

.بازیگردان این صحنه بوددولت شما خود نمایشنامه نویس و کارگردان و ،نمایش تلخ بود 

و دسته شعبان  له ھای بد نام تھران و دارمح   فاحشه ھا ی ،دولتمردان آمریکا  کودتایی که محصول مشترک

.بی مخ و اوباش این شھر بود

که وحشتزده از مھین  نا خلف رضامیرپنجنجات ملت ایران برداشت و فرزند مسیر   دکتر محمد مصدق را از ،قانونی ایران کودتایی که نخست وزیر

.گیردھلوی ھمان بود که شعبان جعفری تاج بخش او ناملیاقت محمدرضا پ که  حقیقتبه ،گریخته بود را به وطن بازگرداند 

ایرانی سه بار زیر گام ھای استبدادی که تحت حمایت مشروطه ی. تاریخ ایران را به بیراھه کشید   ،برای ابد  خیانت بزرگ خودآمریکا با ،آقای بوش 

.شدپشتوانه ی خارجی بود له

اما دیری .   نویسندگان را گردن زدند  شاهدر باغ وپ بستند و به پشتوانه ی محمدعلی شاه مستبدزمانی که مجلس را به تبار اول توسط روس ھا

.مشروطه نجات یافت ،  تبریز  ،و پایمردی نپایید که به ھمت دلیران شھر آزادی

که ابتدا دولت قاجار را منحل کرد و خود را  ،قلدر و به دست مھره ای به نام رضا میر پنج یا رضا "دولت فخیمه ی بریتانیا  "بار دوم توسط گرگ پیر

اما این بار نیز با . کرد و مصدق را تبعید مدرس و بسیاری را شھید ،بساط مشروطیت را در ھم پیچید و سپس میرزاده عشقی سلطان ایران نامید و

ایران اولین دولت مردمی   ،بزرگ با نخست وزیری مصدقجانشینی پسر او تا حدودی شرایط مشروطه برقرار شد که رفتن اجباری رضا شاه از ایران و

.کردو ملی خود را بعد از سالھا استبداد تجربه

کوبیده شدن در حدی بود که پایه ھای نو بنیاد برای بار سوم مشروطه ایران و قیام ملی ایران سرکوب شد و اینبار شدت ایناما دیری نپایید که

.دولت ملی دکتر محمد مصدقنابود کرد و این سومین اتفاق چیزی نبود جز کودتای ننگین آمریکا علیهبن دموکراسی ایران را از بیخ و

که اگر در ایران مشروطه حکم . آمریکاست امروز ایران درگیر این ھمه سختی است ھمه از اثرات آن اقدام نکبت بار دولتاگر ،آقای رئیس جمھور 

.امروز ھیچگاه اینچنین شاھد استبدادزدگی ایران نبودیم ،ه خود بودند جایگافرما می شد و نیروھای ملی در

نه جنگ ھشت ساله ای پیش می آمد و نه انقالبی می شد و نه این استبداد به ظاھر دینی بر مردم ما حاکم می گشت و،اگر مصدق مانده بود 
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لشکر کشی کنید برای ترویج به مروز جور دیگری می بود و شما نیاز نبود این ھمهیقینا چھره خاورمیانه ھم انیک می دانم که ،ھزاران اگر و اما دیگر 

.اصطالح دموکراسی در این منطقه آشوب زده

کودتا را دولت مردان آمریکا بھتر از ما می ھمانطور که گفتم جزئیات این ،بیان شرح کودتا نیست  من از نوشتن این نامهھدف ،آقای رئیس جمھور 

.برای شما بازگو کنم  راه امروز را و برای شما نامه می نویسم برای آن استگر دست به قلم می برما .دانند 

به خاطر ھمه ی سختی که این  ،ایران است گام اولی که شما باید برای اصالح دنیا بردارید عذرخواھی از مردم ،آمریکا رئیس جمھور ،آقای بوش 

.است  ت آمریکا مقصر اول و شاید آخردولسال تحمل کردند ۵۵مردم در این 

.گفت که آمریکا باید رسما از مردم ایران به خاطر این جنایت عذرخواھی کند بسیار شجاعانه سال پیش از این ١٠آلبرایت   خانم

خارج از کشور نباشید که این   اپوزسیون سلطنت طلببه سراغ تاسیس رادیو و تلویزیون و پخش پول بین  ،مردم ایران ھستید اگر به دنبال ارتباط با

اعتضادی ھا می داد تا بر علیه پیرمرد مبارز سفارت آمریکا به شعبان جعفری ھا و ملک که  است  ھمانند چمدان ھای پولیپول ھا برای مردم ایران

.بزنند "مرگ بر مصدق" ایران فریاد 

 .برخورد خود با کشور ھای جھان بیاندازیدنگاھی دوباره به روند ،تمی ایران بر سر برنامه ا کنم به جای این ھمه ھیاھومن به شما پیشنھاد می

حقوق بشری آل سعود عربستان که در تروریستی و ضد  دیرینه آمریکا و رژیم حقوق بشر ھستید پس ماجرای دوستی برایاگر شما مدعی مبارزه

چیست ؟جنایت دست ھر حیوانی را از پشت بسته اند

نداند ھمه ی ترس شما از ھستید پس ماجرای کالھک ھای ھسته ای اسرائیل چیست ؟ کیست که ھسته ای جھانخلع سالح اگر شما مدعی

اسرائیل است ؟نگرانی از حمله به ھسته ای شدن ایران به خاطر

اگر شما مدافع بشریت ھستید پس چرا پیمان ھای حفاظت از زمین مانند کیوتو را امضا نمی کنید ؟

 .دولت شما سال ھاست دروغ گفته و با بی شرمی تمام به دروغ گویی ادامه می دھد ،یس جمھور آقای رئ

 ،روسای جمھور آمریکا می پسندم بیشتر از دیگر  جرج بوش را به این دلیل است که با ھمه ی اشتباه ھایتان بازمی نویسم برای شما  اگر

.معتقد است قرآن خوانده است و گویددروغ نمی ،جمھوری که انجیل می خواند  رئیس

بازنگری در سیاست ھای غلط جھانی آمریکا نرسیده ؟ زمان  آقای رئیس جمھور آیا

.آگاھی و عدالت داشته باشیم ،به امید آنکه جھانی سرشار از اندیشه 
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»وادهحمایت از خان«علیه الیحه » ائتالف فعاالن و گروھای مختلف جنبش زنان«فراخوان 

الیحه «مجلس ھشتم، تصمیم دارد تا الیحه ای را به نام . امروز سرنوشت خانواده ھای ایرانی، وارد مرحله حساس و تعیین کننده ای شده است

الیحه که این . در مجلس شورای اسالمی به تصویب برساند) شھرت یافته« الیحه ضدخانواده«که در میان فعاالن جنبش زنان به (» حمایت از خانواده

به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی ) ١٣٨٧(تیرماه امسال  ١٨از سوی دولت نھم به مجلس ارائه شد، در ) ١٣٨۶(در شھریورماه سال گذشته 

.مجلس رسید و ھر روز بیم آن می رود که در صحن علنی مجلس به تصویب قطعی برسد

نین موجود صحه گذاشته شده است و نه تنھا به لغو کامل قانون تعدد زوجات و تاکید بر زن ایرانی در قوا» بی حقوقی«بر » ضدخانواده«در الیحه -

 .تشویق می کند) و تعھدی بدون ضمانت اجرایی(صحه نگذاشته، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی » تک ھمسری«

تاکید کرده بلکه با طوالنی کردن روند طالق آنان را با دشواری ھای » امر طالق بی حقوقی کامل زنان در«نه تنھا بر مسئله » ضدخانواده«در الیحه -

 .بیشتری مواجه ساخته است

 .برای مردان متاھل را منع نکرده، بلکه حتا لزوم ثبت این ازدواج را نیز منتفی دانسته است) صیغه(نه تنھا ازدواج موقت » ضدخانواده«در الیحه -

) از سر ناگزیری شان(» پشتوانه«نه تنھا حق بدون قید و شرط زنان برای اشتغال را به رسمیت نشناخته، بلکه بر ای تنھا » ضدخانواده«در الیحه -

 .نیز پیش از دریافت آن، مالیات تعیین کرده است» مھریه«یعنی 

تایید قوانین عقب مانده و غیرانسانی، کانون خانواده ھای دیده نمی شود، بلکه با » حمایت از خانواده«، نه تنھا ھیچ اثری از »ضدخانواده«در الیحه -

.ھرچه بیشتر سوق می دھد» ناپایداری«و » تزلزل«امروز را به سمت 

با زندگی انسانی بین زن و مرد » ضدیت«از کیان خانواده، متاسفانه » حمایت«با توجه به موارد باال، به روشنی می بینیم که در این الیحه، به جای -

 .انواده ھا موج می زنددر خ

به مجلس ارائه شده، که ما ھر روز شاھد فجایع » غیرمسئوالنه«مذکور، درحالی از سوی دولت به طرزی » الیحه ضدخانواده«مفاد غیرانسانی 

علیه زنان و کودکان، و روند  »خشونت«انسانی ناشی از حضور قوانین نابرابر موجود بر زندگی میلیون ھا خانواده ایرانی، افزایش حیرت انگیز جنایت و 

دادگاه ھای . در این کشور پھناور ھستیم) از جمله افزایش ھمسرکشی به واسطه نبود حق طالق(تصاعدی افزایش انواع آسیب ھای اجتماعی 

 .و به کاھش می گذاشتخانواده مملو از پرونده زندگی ھای به بست رسیده ای است که اگر قوانین نابرابر موجود، تغییر می یافت، به یقین، ر

تالش از این روست که ما امضاء کنندگان این فراخوان که سال ھاست با تعھد و دلسوزی برای جلوگیری و کاھش فجایع انسانی ناشی از این قوانین 

توانیم با یاری گرفتن از ھر کرده ایم، اکنون گرد ھم آمده ایم تا در این مقطع سرنوشت ساز زندگی زن ایرانی، با شکل دھی به یک ائتالف بزرگ ب

ری به روش ممکن و با اتکاء به ھر آن چه در توان داریم و به پشتوانه ھمدلی و نیروی جمعی مان، از تصویب این الیحه ضدخانواده در مجلس جلوگی

 .عمل آوریم

به سرنوشت زنان کشورشان و نیز به زندگی  به این سبب، دست یاری به سوی تمامی ھموطنانمان دراز می کنیم، به سوی ایرانیان آزاده ای که

و مرام و از عادالنه بین زن و مرد در خانواده ای بر مبنای انسانیت و عطوفت می اندیشند، از ھمه ھم وطنان از ھر گروه و دسته، و با ھر ایدئولوژی 

ه این ائتالف و به کارگیری تجربه و توان شان، برای ھر قوم و مذھب و جنسیتی، در ھر کجای عالم که زندگی می کنند تقاضا داریم با پیوستن ب

 .جلوگیری از تصویب این الیحه، زنان ھموطن خود را یاری دھند

:ء کننده اولیه این فراخوان به ترتیب حروف الفباااسامی گروه ھا، انجمن ھا و افراد امضا

آدرس ایمیل . جلوگیری از تصویب این الیحه می توانید با ایمیل ما تماس بگیریدبرای پیوستن به این ائتالف و نیز دادن پیشنھادات خود به منظور -

  :ائتالف

Layehe.zedekhanevade@gmail.com
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  نگرانی گزارشگران بدون مرز از وضعیت عمادالدین باقی 

  اطالعیه مطبوعاتی

  دوشنبه چھارم شھریور ھشتاد و ھفت

سالمت و شرایط بازداشت عمادالدین  گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از وضعیت

مرداد ماه به سلول انفرادی در  نوزدهنگار و فعال حقوق از تاریخ  روزنامه. کنداعالم می  باقی

این در حالی است که بنا بر توصیه . زندان اوین انتقال یافته است دویست و نهبند امنیتی 

بر خالف نظر  سردبیر روزنامه ھای توقیف شده ی فتح و جمھوريت. ر خارج از زندان منتقل شودپزشکان قرار بود ھمان روز برای مداوا به بیمارستانی د

      .فروردين ماه به زندان اوين بازگشته بود بیست و ھفتسه شنبه پزشکان معالج خود بعد از مرخصی استعالجی در تاریخ 

با ارسال نامه ای به آیت اله شاھرودی رئیس قوه قضاییه از  شتاد و ششھبھمن ماه  بیست و ششرئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در تاریخ 

  . دستگیری غیر قانونی، وضعیت بازداشت و شکنجه ھای روحی و جسمی در مدت بازداشت شکایت کرده بود

پردازد، مسووالنی چون  الن حکومتی میعمادالدین باقی ھزینه آزادی بیان خود را در انتقاد از مسوو"گزارشگران بدون مرز در این باره اعالم می کند 

ترین مقامات قضایی و  آبادی دادستان کل کشور ھر دو از متھمان قتل ھای زنجیره ای که امروز در عالی ای وزیر اطالعات و دری نجف محسنی اژه

قضایی مورد بدرفتاری و  - مقامات امنیتی  رحمانه از سوی نگار که از وضعیت جسمی نامناسبی برخودار است، بی این روزنامه. دولتی بکار مشغولند

  ."قرار گرفته است   آزار

مرداد ماه عمادالدین باقی به ھمسر خود اطالع داده است که بنا بر نظر پزشکان زندان برای معالجه باید به بیمارستانی در خارج از  نوزدهدر تاریخ 

. کند زندان اوین که تحت نظر وزارت اطالعات است مطلع می دویست و نهنتقال به بند اما چند ساعت بعد مجددا ھمسر خود را از ا. زندان انتقال یابد

در اثر بیماری و مشکالت تنفسی در سلول انفرادی ضعیف شده است به   شدت مرداد ماه عمادالدین باقی در حالی که به بیست و ھشتدر تاریخ 

 خانم فاطمه کمالي احمد سراي ھمسر. کند غیر انسانی بازجویان وزارت اطالعات مطلع می مالقات خانواده آمده و آنھا را از رفتارھای غیر قانونی و

ھمسرش نپذیرفته است که به خواست ھای غیر قانونی ماموران امنیتی و قبول چشم بند و دستبند "نگار به گزارشگران بدون مرز گفت  این روزنامه

      .م کرده بود که به سواالت بازجویان پاسخ نخواھد داداین روزنامه نگار از پیش اعال.." در زندان تن دھد

  يادآوری

اين روز نامه . در زندان بسر میبرد ھشتاد و ششمھرماه  بیست و دوتاريخ عمادالدين باقي، سردبیر روزنامه ھای توقیف شده ی فتح و جمھوريت از

چندی بعد نیز مجددا از سوی مقامات  .ستان قمر بني ھاشم تھران انتقال يافته بودپي دو حمله قلبي از زندان اوين به بیماردی ماه در ٥نگار در تاريخ 

شنبه موافقت رئیس قوه قضائیه آيت اله محمود ھاشمي شاھرودی و رئیس زندان اوين تا روز سهزندان به بیمارستان مدرس انتقال يافت که با

ايران از خرداد انجمن دفاع از حقوق زندانیان و مدافع پیگیر لغو مجازات اعدام دررئیس  .فروردين ماه در مرخصي استعالجي بسر برد بیست و ھفت

با نوشتن مقاالتي در دفاع از آزادی بیان و تشکیل انجمن دفاع از را نیز در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان ھشتاد و یکتا بھمن ھفتاد و نه 

. فشار مقامات قضايي و امنیتي ايران قرار داشتاز حقوق بشر در ايران دنبال کرد، اما بطور مداوم تحتفعالیت ھای خود را در دفاع حقوق زندانیان،

دو ھزار در سال را به عمادالدین باقی، اھدا کرد، وی دوھزار و ھشتالمللی سال  نگار بین روزنامه ی بریتیش پرس جایزهفروردين سال جاری بیست

روزنامه نگار زنداني، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در  دهايران با  .ون ملي حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بودنیز نشان حقوق بشر کمیسی و پنج

.استخاورمیانه

اعالمیه جھانی  نوزدهدفاع از روزنامه نگاران زنداني و آزادی مطبوعات بر مبنای اصل   گزارشگران بدون مرز انجمن بین المللي

است  حقوق بشر

  www.rsf.org :ای اطالعات بیشتربر
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  سناتور اوباما و باران سیل آسا

  

کنوانسیون ملی دمکرات ھا در سناتور اوباما قرار است در بیست و ھشتم آگوست در

 کاندیداتوری دمکرات ھا را اعالم نماید از آن جا کهایالت دنور سخن رانی کند و طی پذیرش

جنین و حقوق ھم جنس گرایان است یک از فعاالن حقوق خانواده او موافق سقط قانونی

فرستادن  خداترس و مذھبی دعوت کرده است از خداوند بخواھند با فرواز تمام مسیحیان

این  .آسا اوباما را در ھمان جلسه غرق کند یا اقال سخن رانی او را بر ھم بزندبارانی سیل

تصمیمی داری گفت د نام دارد و پس از این که از او پرسیدند چرا چنینمرد استورات شپار

جنس گرایی است این حداقل مجازات برای کسی مثل اوباما که موافق سقط جنین و ھم

که چنین چیزی از نهمی دانم طبعا طنزی است کودکا. درخواست باران از خداوند که اشتباه نیست .است که خداوند با باران و طوفان او را از بین ببرد

 .نگرانند که اوباما ملت را به کجاھا خواھد کشاندخدا بخواھیم ولی من می دانم خواست مردم ھم ھمین است و ھمه

کردند و گفتند اگر دیگران آن را جدی بگیرند برای ما جز حسرت گروه شپارد به این حرف که چرا این حرکت را طنزآمیز خوانده است اعتراضاعضای

.برداشتندنخواھد ماند و پس از این اعتراض آن قسمت از صحبت ھای او را از روی سایتزی باقیچی

اشتباه نیست اما بی معنا و بی مزه استجان مورس سناتور دمکرات در پاسخ به او می گوید نخیر درخواست باران

.یا باران می بارد یا نمی بارد. شپارد می گوید توکل بر خدا

!!!باران یا آفتاب. ید لحظه ی جالبی است در تاریخ آمریکامورس می گو

  .شپارد می گوید امیدوارم باران ببارد از آن گونه باران ھا که چتر نتواند آن را از شخص دفع کند اما کسی آسیب نبیند حتی شخص اوباما
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  اوباما ھمزمان با پذیرش نامزدی انتخابات» تاریخی«سخنرانی 

  ادیو فردار

با پذيرش نامزدی خود در » تاريخی«انتخابات آمريکا در يک سخنرانی باراک اوباما، نامزد دمکرات ھا در

ھای رياست جمھوری شديدا به رقیب جمھوريخواه خود حمله کرد و وعده داد که ناکامیانتخابات

 .اقتصادی در ھشت سال گذشته را بازسای کند

آمريکا را به دست تین آمريکايی آفريقايی تبار است که نامزدی يک حزب عمدهباراک اوباما نخسسناتور

ھای جرج بوش را دنبال می کند و مسئول می آورد روز پنجشنبه جان مک کین را متھم کرد که سیاست

 .آمريکا در جھان استسقوط اقتصاد آمريکا و کاھش اقتدار

خیلی دوست داريم تا اجازه ندھیم چھار سال ما اينجا ھستیم چرا که اين کشور را«: کلرادو گفت دمکرات در دنور ايالتوی در کنوانسیون ملی حزب

 «.شودديگر ھمچون ھشت سال گذشته طی

سخنرانی در چھل و پنجمین سالگرد اين. ھزار نفر در آن شرکت داشتند ٧۵فوتبال شھر دنور انجام شد و بیش از سخنرانی باراک اوباما در استاديوم

 «.سودایی در سر دارم«: جنبش مدنی آمريکا ايراد شد که عنوان آن اين بودسخنرانی تاريخی مارتین لوتر کینگ، رھبر

و  ١٩۶٠استاديوم فوتبال پذيرفت، جان اف کندی بود که در سال باری که يک کانديدای انتخابات رياست جمھوری آمريکا نامزدی خود را در يکآخرين

 .ھزار ھوادار حزب دمکرات در شھر لس آنجلس سخنرانی کرد٨٠در جمع بیش از

در چھارم نوامبر ما بايد بايستیم و : داشتاوباما که سخنانش با تشويق مداوم ھواداران حزب دمکرات قطع می شد، اظھارباراک

«.بس است) سال(ھشت «:بگويیم

.ما خواھان کشوری بھتر از اين ھستیم: وی افزود

نگرانی ھايی در باره اقتصاد، . روزانه آمريکايی به دور بوده استجان مک کین از نگرانی ھای: ت در انتخابات رياست جمھوری گفتحزب دمکرانامزد

.آموزشبھداشت و

.به خاطر اين است که اين مسائل را درک نمی کند. اين به دلیل آن نیست که جان مک کین متوجه نیست: آقای اوباما گفت

مبنی بر اينکه در مقابل جان مک کین پاسخی است به انتقادھايی که ھواداران حزب دمکرات از وی انجام داده اندارات آقای اوبامااين بخش از اظھ

.موضع سرسختانه ای اتخاذ نمی کند

یک اجتماع گسترده پس از انتخابات شده بود نخستین حضور وی در نامزد حزب دمکرات توسط باراک اوباما که روز چھارشنبه رسما کانديدایحضور

.برگزار شد اواخر ماه سپتامبر گذشته  مناظره با جان مک کین بود کهشرکت در یک

  

انتقاد شديد از سیاست ھای مک کین

 ٩٠و به با تمام احترام به سوابق نظامی جان مک کین، ا: گفتباراک اوباما در سخنان خود با انتقاد از رقیب جمھوريخواه خود، جان مک کینسناتور

.ھای فعلی است که بايد عوض شوددرخواستی جورج بوش، رای داده که نشان می دھد رياست جمھوری او، ادامه سیاستدرصد لوايح

را حل کند، اما دولت بايد مسئولیت پذير نمی توان از کاخ سفید انتظار داشت که ھمه مشکالت«: آمريکا اشاره کرد و گفتوی به شرايط اقتصادی

«.ھمین رو، بايد کاخ سفید و سیاست ھای واشینگتن، تغییر کندو به دنبال راه حل باشد و ازباشد 

نبرد علیه القاعده را در افغانستان تمام خواھد کرد و تنھا : گفتاوباما که از مخالفان جنگ عراق است، وعده داد که این جنگ را پایان دھد اماآقای

.ی آمریکا استفاده خواھد کردنیاز باشد از قدرت نظامھر زمان که

عنوان کرد و در توصیف شعار کمپین خود که ھمان شعار  «زندگی بھتر مردم آمريکا«اوباما در جريان سخنرانی اش، برنامه اصلی خود را سناتور
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.درصد از طبقه متوسط را کاھش دھد ٩۵خواھد کرد مالیات سعی: است، گفت» تغییر«

نفت خاورمیانه نداشته باشد و ھمچنین برنامه ھای مصرف و تھیه مه ای را اجرا کند تا آمريکا ظرف ده سال نیازی بهھمچنین تعھد کرد که برناوی

.ھمراه با برنامه ھای مبارزه با پديده گرمايش زمین، ھماھنگ کندانرژی را

درمانی در آمريکا را تغییر دھد ی خواھد کرد نظام بیمهتمامی مکانیسم ھای اقتصادی را بھبود می بخشد و سع :باراک اوباما در سخنرانی خود گفت

.که نمايندگان کنگره دارندتا تمامی مردم ھمان بیمه ای را داشته باشند

نمی توان در عراق جنگ برپا کرد و برای برای حمايت از امنیت آمريکا: سیاست ھای امنیتی جورج بوش و جان مک کین گفتسناتور اوباما با انتقاد از

.اتمی، نمی توان فقط از سخنان تند استفاده کردلوگیری از دستیابی ايران به بمبج

از سر خواھم  من دیپلماسی مستقیم و سرسختانه ای که موجب جلوگیری از دستیابی ایران به سالح ھسته ای شود را» :با این حال، وی گفت

«.گرفت

.شده بود روز پنجشنبه با سخنرانی آقای اوباما به پايان رسید گردھمايی چھار روزه حزب دمکرات که از روز دوشنبه آغاز

سخنرانی کرد و به عنوان کسی که تجربه انتخابات نزديک را داشته، ال گور، معاون ريیس جمھوری در زمان بیل کلینتون پیش از آقای اوباماھمچنین

.دھندگان آمريکايی را تشويق کرد تا به باراک اوباما رای بدھندرای

شده که نخستین بار است به موضوع رقابت ھای انتخابات کنوانسیون حزب دمکرات فرصتی برای برخی از رای دھندگان آمریکایی ارزیابیبرگزاری

.توجه نشان می دھندریاست جمھوری آمریکا

پذیرش مقام ریاست ه آیا وی آمادگیاز رای دھندگان ھنوز اوباما را نمی شناسند و نگران ھستند کنظر سنجی ھا نشان می دھد که بسیاری

.جمھوری را دارد یا نه

http://www.radiofarda.com/Article/2008/08/29/f4_Barak_obama_historic_speech.html
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  دکتر فوژان زینی به سواالت شما در رابطه با گرایش ھای جنسی تان پاسخ می دھد

  

موفقیت آمیز گر، مشاور بالیني، نويسنده، سخنران بین المللي و مربي ويژه روشھايدرماندکتر فوژان زيني روان

بالیني و پروانه درمانگري ازدواج -روانشناسيدکتر زيني داراي مدرک دکتري در. در زندگي و کارھاي اجرايي است

م روابط خانواده استخشونت در خانواده و تنظی ،اضطراب ،افسردگي، اعتیادوي متخصص درمان. و خانواده است

درمان از طريق «ب درمانگري از طريق اينترنتي در رده جھاني است و نیز يکي از مولفین کتادکتر زيني معرف روان

.روان درماني از طريق اينترنت استاين کتاب دربردارنده روشھايي براي پیشبرد. است» اينترنت

تسھیالت و مديريت بخش رستان بوده و مسؤلیت سازماندھيزيني يکي از اعضاي برجسته کادر اداري بیمادکتر

بسزايي در کلیه برنامه ھاي اجرايي والدين و فرزندان نموده بالیني و بھیاران آن قسمت را به عھده داشته که تاثیر

ھاي تنظیم و مدون شده دکتر زيني  برنامه. گرفته استنامبرده يکي از بانیان خانه ھاي امن براي خانم ھاي مورد ضرب و شتم قرارھمچنین. است

خشونت، اعتماد بنفس، کودک آزاري مادران و يا فردي نتايج و تاثیرات بسیاري براي حل مشکالتي از قبیل افسردگي ،براي روان درماني گروھي

  سراسر جھان داشته استکودکان و خشونتھاي خانوادگي در

درماني به زبان ھاي فارسي، ارمني، اين موسسه داراي خدمات روان. کانون پرورش روان است مدير موسسه غیر انتفاعيدکتر زيني بنیان گذار و

که با مناسبترين وجه پاسادنا و ارواين دارد ،وست وود ،کانون پرورش روان شعباتي در شھرھاي تارزانا. عبري، روسي، اسپانیايي و انگلیسي است

  پرداختي در خدمت مراجعین است

وي برگزار کننده سمینارھاي . درماني بوده استآمريکايي و مدير عامل انجمن روان –ريیس انتخابي کمیته روان درماني ايراني ذشتهدکتر زيني در گ

سازماندھي عمومي در شرکت ارتباط ھمسران و خودسازي، ھمچنین برگزار کننده سمینارھاي تکنیک و فنتجربي براي ترک اعتیاد،- عملي

ھمیشگي زبان فارسي و مھمانه در چند شبکه تلوزيوني ماھواره اي ب» نداي درون«بنام جري برنامه تلوزيوني روانشناسيروانکاوي جھاني و م

  است" تھران"مجله بین المللي ام در لوس آنجلس و نويسنده بخش روانشناسي- اي ۶٧٠برنامه راديويي 

  

ی گفتگوھای انجام شده با دکتر فوژان زینی در حاشیه ی کنفرانس انجمن جھانی سازمان دگرباشان جنسی ایرانی مفتخر است اعالم نماید که در پ

ایران شناسی در تورنتو، ایشان موافقت کرده اند که به سواالت دگرباشان جنسی در ارتباط با مشکالت و شرایط آنھا از طریق تلفن و پست 

  . الکترونیکی پاسخ دھند

  

2140-648-818-001: تلفن ھمراه

9989-609-818-001: تتلفن ثاب

  7106-757-818-001: فاکس

  foojan@foojan.com: پست الکترونیکی

Tampa Ave. Tarzana, California, 91356 5536: آدرس پستی
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  رادیو رھا، صدای دگرباشان جنسی ایرانی

  

  

  خواھیم آمدباز بھ خانھ ھای شما 

  

رھا از اردیبھشت ماه ھزار و سیصد و رادیو . رادیو رھا، رادیوی ھمجنسگرایان ایرانی بود

ھشتاد و چھار شروع بھ کار کرد و در مدت پانزده ماه، پنجاه و سھ بار بھ خانھ ھای شما 

  . آمد

مدتی بود کھ بنا بر برخی مشکالت رادیو رھا غیر فعال شده بود اما بھ ھمت دوستان 

ایرانی فعال خواھد شد عزیزمان پریسا و فرھاد دوباره رادیو رھا، صدای دگرباشان جنسی 

  . و برنامھ ھای متنوعی را پخش خواھد کرد

از تمامی دوستان عالقمند دعوت بھ ھمکاری می شود تا بتوانیم صدایمان را بیش از پیش 

  .بھ گوش اطرافیان برسانیم

  

www.radioraha.net
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  سخی از آیت اهللا فاضل لنکرانینامه ای از من، پا

  

با سالم 

ھمواره برایم جالب بود که بدانم روحاینون جامعه چه نظری نسبت به ھمجنسگرایی دارند اگر آن را بیماری 

مدتی پیش می دانند چرا درمان آن را نمی گویند  و اگر بیماری نیست چرا با آن مخالفت می کنند  بنابراین 

  !!! م و توضیحاتی نوشته و جواب خویش را نیز گرفتممیلی زدای برای آقای فاضل لنکرانی

 :نامه من 

ساله و ھمجنسگرا مي باشم آقاي لنکراني از طرفي نزد چند دکتر روانپزشک مراجعه  ٢٢سالم من پسري 

یز با کرد ه ام که اين مورد را نه تنھا بیماري نمي دانند بلکه آنرا کامال طبیعي مي دانند و يکي از دکتران ن

اينکه آن را بیماري نمي دانست ولي باز قرص ھاي ھورموني برايم تجويز کرد و لي با مصرف اين قرصھا 

ھیچ تغییري در من صورت نگرفته و تنھا میل جنسي من بیشتر شده ولي تغییر نکرده از طرفي به يک 

یروانش را مشخص نکرده آقاي لنکراني آيا ديني که تکلبف پ. دوگانگي میان دين و عقل خویش رسیده ام

آقاي لنکراني مي خواستم نظر شما را نسبت به ھمجنسگرايي بدانم اگر شما آن را بیماري مي دانید . بايد به آن دين اعتقاد داشت 

  پس درمان آن چیست ؟ 

  :جواب

  سالم علیکم - بسمه تعالی

شديد براي لواط کار چه فاعل باشد و چه مفعول باشد در نظر گرفته شده  لواط يکي از زشت ترين و قبیح ترين گناھان کبیره است و در اسالم مجازات

حکم لواط افراد بالغ در صورتي که براي حاکم شرع ثابت شود قتل است و حاکم شرع مخیر است که اورا به يکي از راه ھاي زير به قتل  .است

  :برساند

  گردن اورا با شمشیر بزند - ١

  .بلندي مانند قله کوه و امثال آن پرتا کنداو را با دست و پاي بسته از  - ٢

  کند تا بمیرد) سنگسار( او را رجم  - ٣

  .اورا در آتش بسوزاند تا بمیرد - ۴

 .بسیار سخت و مشکل مي باشد البته اين حکم درصورتي جاري مي شود که براي حاکم شرع با شرايط آن ثابت شود ھرچند راه اثبات آن

آنکه از نظر اسالم و ھمه اديان الھي وحتي عقالي عالم کار زشت وناپسندي وبرخالف فطرت و طبیعت انسان  درھرصورت ھم جنس بازي عالوه بر

ما نمي دانیم شما نزد چه دکتري رفته ايد که اين مسئله را يک امر طبیعي دانسته است ولي درھرصورت اين کار برخالف فطرت انسان است . است

ھرچند گناه شما زشت  .نزد پزشک متخصص ومؤمن برويد تا براي شما داروي تجويز کند که از اين مرض نجات پیدا کنیدوازاين کار فورا بايد توبه کنید و 

ھم  و سنگین مي باشد ولي بدانید که رحمت خدا باالترو بزرگتر از ھمه چیز است واگر واقعا توبه کنید و از خداوند ھم طلب بخشش کنید خداوند

   .موفق باشید. د بشرط آنکه دوباره به اين مرض خود راگرفتار نکنیدانشاء اهللا شمارا مي بخش

 ----------------------  

خنده ای تلخ از . تعجبی ھمراه خنده( خانه خویش نیز بارھا دیده ام من را بسیار متعجب کرد  در   را ج آقای که کتاب توضیح المسائل آناین حاجواب 

الب است که آنھا من را مریض می خوانند ولی درمان آن را نمی گویند  و به گقتن پزشک متخصص  و مومن اکتفا بسیار ج) مجازاتھایی که بیان کرده 

من از ھمجنسگرایی سخن می گویم و او از لواط  آیا مگر رابطه مقدس دگرجنسگرایی  با رابطه زنا برابر است که  ونمی دانم که چرا؟.  می کنند  

  واط برابر باشدرابطه مقدس ھمجنسگرایی با ل
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  انتقادی به مقاله ای در شماره ی چھل و سه چراغ 

  ایرانیدگرجنسگونه ی آزاده، 

  

مقاله بسیار سخیف و توھین آمیز و بی مایه ای را در شماره چھل و سوم نشریه چراغ  با عنوان معمولی 

ه بیشتر به نظر یک نوشته ی کامیار مسافر خواندم کو کثیرترین گرایش جنسی  ترین، قابل درک ترین 

نوع انتقام گیری مھوع از مطالب مندرج در سایت رادیو زمانه در مورد ترنسھا و اختالف ماھیتی آنھا با گی 

در درج این مقاله توھین آمیز نسبت به ترنس سکسوآلھا که ایرکیو مدعی . ھا و ھمجنسگرایان بود

یر و از دست دادن آنان به عنوان پوشش حمایتی از آنان نیز ھست ھیچ ترس و واھمه ای از تحق

در حالیکه در ھمین شماره با سوز و گداز از نوشتن مطالبی . خوانندگان نشریه چراغ به چشم نمی خورد

سیاسی که ممکن است به طور احتمالی به از دست دادن حتی یک خواننده نشریه که از دگرباشان 

با توجه به ناتوانی خواندن مطالب . (شده بوداسراییلی یا طرفدار آنان باشد اظھار تاسف و نگرانی 

که (اگر در مقاله ای که در به اصطالح نشریه دگرباشان ایرانی ) فارسی از طرف یک عبری زبان این احتمال ھم از آن احتماالت عجیب و غریب بود

با (انتزی و مضحک که قابل درک و تحمل نیستند اینگونه به صراحت در آن ترنسھا موجوداتی ف) مدعی دفاع از حقوق دگر باشان و ترنسھاست است

درج می ) به نقل از مقله فوق)(این مقدمه در زیر فانتزی ھای جنسی معرفی شده است که شاید برای شما قابل درک و طبعًا قابل تحمل نباشد

در مقاله فوق الذکر حتی سعی شده . ش نداندشود چه توقعی دارید که آقای سازگارا گی ھا و ھمجنسگرایان را غیر قابل تحمل و مترادف با فواح

و دزدی را / یا انجام اعمال مجرمانه ای مانند آزار جنسی زنان/ ارتباط جنسی با مردگان/ بعضی از بیماریھای روانی جنسی مانند پدوفیلی یا بچه بازی

قده گشایی و توھینھای مستقیم و غیر مستقیم چندین بار ھم در گذشته شاھد ع. ھم ردیف و ھم عرض ترنس سکسوآلیسم آورده و معرفی کند

  گی ھا  به ترنسھا در شماره ھای قبلی نشریه چراغ بودم ولی انگیزه چندانی برای پاسخگویی به ان احساس نمی کردم

شاید بتوان  وقتی که میدیدم شرع و دین و مذھب موضوع ما را درک کرده و پذیرفته در درونم احساس آرامش  میکرده و مینمایم ولی خوب، 

گی ھا اگر قابل درک ترین اقلیت جنسی بودند این ھمه از به قول خودشان از  آشکار سازی ھویتشان در نزد . بعضی از حسادتھا را درک کرد

دو قطب چگونه می توان تصور کرد . اگر قابل فھم و معمولی بودند جامعه ھم با انھا مثل ترنسھا رفتار می کرد. مردم در وحشت وھراس نبودند

. این موضوع نه از لحاظ علمی که از لحاظ عقلی نیز قایل فھم و پذیرش نیست!. مثبت یا دو قطب منفی بجای دفع یکدیگر ھمدیگر را جذب کنند

و تضاد . در حالیکه یک مرد واقعی و دگر جنسگرا می تواند واقعی بودن احساسات یک ترنس را به خوبی درک کند و مانند یک زن عاشقش شود

قطب جنسی خود را با یک ترنس  به وضوح احساس نماید چیزی که بارھا آنرا  از زبان مردانی که دوستشان داشته ام و دوستم داشته اند 

را ) ای مطلوب پنھان شده در جسم طالبھا(آنھا می گفتند ما کامال حس می کنبم با یک زن مواجه ھستیم و کلمات زیبایی مانند این . شنیده  ام

من به شخصه مشکلی با ھمجنسگرایان ندارم و ھر چند آنھا را به ھیچوجه درک نمی کنم ولی به عنوان یک انسان لیبرال معتقدم .  امشنیده 

به ھر حال فکر . رفتار ھر انسانی چه رفتار جنسی و چه غیر از آن تا جایی که به حقوق و آزادی ھای دیگران لطمه ای وارد نساخته مجاز است

این سازمان، سازمان ھمجنسگرایان ایرانی است و وظیفه خود . ن ایرکیو با درج این مقاله بھتر است نام قبلی خود را مجددا برگزیندمیکنم سازما

  .را در قبال ترنسھا تنھا چاپ مقاالت توھین آمیز نسبت به انھا میداند

باید به اطالعتان برسانم که یکی از خوانندگان نشریه چراغ را از اگر آن طور که می گویید از دست دادن خوانندگان نشریه برایتان اھمیت دارد 

در ضمن با این که میدانم خط مشی حاکم بر این نشریه درتسلط گی ھا می باشد ولی اگر به اصل آزادی بیان معتقدید و اگر . دست دادید

وعاتی دنیا نیز وجود دارد یعنی حق پاسخ گویی و دفاع قرد اندکی بی طرفی در نشریه وجود داشته باشد صرفا بخاطر آن چیزی که در قوانین مطب

. باشمیا گروھی که در نشریه ای مورد توھین و یا قضاوت نابجا قرار گرفته اند خواھان درج این پاسخنامه به مقاله ذکر شده در نشریه چراغ می 

  . و امیدوارم که آقای مسافر پاسخ مناسبی داشته باشند
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  نمی آوریمحتا نام مستعارش را 

  آرشام پارسی

  
. مدت ھا بود که مشخصه اش را در لیست یاھو مسنجرم داشتم و ھر از گاھی با ھم گپ می زدیـم 

شخصـیت جـالبی دارد، مـدتی پـیش از او خواسـتم کـه       . بیست و دو سال دارد و ساکن ایـران اسـت  

. تعارش ذکـر نشـود  او ھم قبول کرد به شرط اینکه حتی نام مسـ . گفتگویی برای چراغ داشته باشیم

در ابتـدا از او  . خب نـام مسـتعار در بـین دگرباشـان جنسـی از نـام شناسـنامه ای حقیقـی تـر اسـت          

 !بـه نظـرم گـرايش کشـکه    . "پرسیدم که خودش را در چه گروھی از گرایش ھـای جنسـی مـی دانـد    

 طورماالن اين . مي گن ھموسکشوال، من ھم کمبود محبت مردانه دارم، ھرکس دنبال کمبود ھاشه

. تا به حال اینگونـه تعریـف کـردن ھمجنسـگرایی را نشـنیده بـودم      " فقط مي دونم نیازه !نه اشايد بعد

خوب ھمـه نیـاز بـه    . "نمابرایم خیلی جالب بود دوست داشتم بیشتر راجع به کمبود محبت مردانه بد

ه شـکل گیـري   که آمیخته با محبت و نیاز جنسیه که از بـدو تولـد شـروع بـ     نوع خاصي از حمايت دارن

ست که گرایش جنسی نسبی و قابل تغییر است و به عواملی مثل امنظور تو این  پرسیدم" منم براي ادامه ي حیات نیاز به اکسیر مرد دارم مي کنه

يـا   خنثي مـي شـن  مردان زيادي ھستند که چندي بعد از ازدواج . خوب من با توجه به ديدم از جامعه نظر دادم" محبت و نیاز به حمایت بستگی دارد؟

قابـل تغییـر نیسـت امـا      يـا کمبـود ھـايي داشـتن کـه تـامین شـده        چـون درونشـون رو نشـناخته بـودن     و حتي ھمو سکشول باي سکشوال مي شن

و ممکن است شخص در طول زنـدگی تمـایالت    گرایشات و تمایالت جنسی مرزبندی ندارندوجود دارد که نظریات زیادی امروزه " شناختش ھم سخته

می گویند که ما  و اما بسیاری با این نظر مخالف ھستندتغییر کند ا بھتر بشناسد و از دگرجنسگرایی به دوجنسگرایی و یا حتی ھمجنسگرایی خود ر

او معتقـد بـود کـه    . بدین معنی که گرایش جنسی آنھا اکتسابی و تابع عوامل محیطی نیست ھمجنسگرا به دنیا آمدیم و ھمجنسگرا ھم می میریم

و ممکنـه بـه صـورت نیـاز جنسـي       و تو اون مي بینـه ر شايد کمبودھاش گاھي درون يک مرد يه مرد ديگه رو جذب مي کنه آدم ھا خیلي مھمهدرون "

و اگـه آدم رو   کنـه  رپیش بره براي ھرکس اولین عشق ھويت جنسي رو مي سازه و اگه آدم رو ھويتش پافشاري نکنه بـا عشـق بعـدي ممکنـه تغییـ     

چون بـه  از ھفت سالگی این حس در من بود . عاشق شوھر خالم بودمن دوازده سال ممثال . کنه رنه با عشق بعدي ممکنه تغییھويتش پافشاري نک

 ١٨مي دونم با دوتا بچـه   ماا !ھنوز ھم ايده آل جنسي من ھستالبته  که عشق يعني فالني اين در ذھن من فرو رفته بود مرد زيبايي بود نظر ھمه

شوھر خالـه  است، القی است یا به خاطر اینکه بچه دار خدلیل این موضوع مسائل ا، آیا یک سوال برای من ایجاد شد" ھش برسمساله بعیده ب ١۶و 

در ايـن   خیانت ھم محسوب مي شه و اگر عالقه اي بـه مـن داشـت    سکس با مرد رو گناه مي دونه ،خوب چون مومنه... "ی اوست، متاھل است یا 

آیـا در ایـن    مـی کنـی؟   اایـن کـار ر   دکه با تـو سـکس کنـ    دھیشرایطی قرار  در ار ونی ااو تو بتو دھداگر فرصتی دست م پرسید" رو مي کرد سال ھا

قطعا این کار "رده باشد؟ بر خالف تصورم گفت و به خانوادش خیانت ک دشرایط تو احساس گناه نمی کنی که باعث شدی او به اعتقاد خودش گناه کن

پرسـیدم از  . چند دقیقه سـاکت شـدم  " مشکل از من نیست !اگر خودش نتونه پايبند باشه. نه با ازدواج! ھد بايد قلبي باشهبه نظر من تعرا می کنم، 

تا چند  .ادمستاز زماني که رو پاھام اي"در جوابم گفت . ن احساس برخورد کرده استیچه زمانی متوجه شده که به محبت مردانه نیاز دارد و چطور با ا

يه مدتي اين کار رو به خاطر حرف ديگران گناه دونستم حاال مي دونم که جنسیت مـال بـدن    .ضعیت ھا رو خواست خدا مي دونستمماه پیش ھمه و

ب خدا اين گناھه که آدم عشقي رو که از جان! روح خنثي ھست پس فرقي نمي کنه کي چي ھست نھايتا ھمه چیز اوني مي شه که بود و فیزيکیه

پـدر و چنـد نفـر از    " !ني بھش محبـت کنـه و بـه خـودش آسـیب بزنـه      اطاره و سراغ جنس مخالف بره و با ريا و عدم میل بذا بگبھش داده شده رو زير پ

يه روز يه دوستي بھم گفت نظرت  ،داستان عجیبیه"دوستان او از ھمجنسگرایی اش خبر دارند پرسیدم که آیا برای آنھا ھم این تعریف را گفته است 

بعد  تا يک ماه مثل آدم جن ديده از من فرار مي کرد تم مگه من با تو فرق دارم؟فگ فرق دارن گفت نه ه اندیمثل بق مگفت ھا چیهبه ھمجنس گرا  عراج

را تجربـه  ایـن  واقعا چرا؟ من ھـم بارھـا   " میمعذرت خواست و باز ھم دوستان خوبي ھست! يا تجاوز کنم! که پیشنھادي بدمد از اينکه چیزي از من ندي
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پیش بود که حتی یک سـیلی ھـم در ابتـدا خـوردم و بعـد از حـدود یـک سـاعت معـذرت خـواھی کـرد و گفـت اگـر واقعـا                ماه چندآخرین بار . مه اداشت

؟ را واقعا مردم قبـل از اینکـه بشناسـند، انکـار و محکـوم مـی کننـد       چ .ندارمبا آنھا که شما می گوئید من مشکلی ھستند افرادی این ھمجنسگرایان 

که عموما مـورد تجـاوز قـرار گرفتنـد و      برخي ھم متنفر .عضي ھا کنجکاوندب .گريزانند آموزش جامعه قاما طب افراد حتي تمايل ھم دارندگاھي برخي "

 چطور شد که پدرت از ھمجنسگرا بودن تو مطلع شد؟پرسیدم . گفت که پدرش از گرایش جنسی اش باخبر است." ای داره يا داليل ديگه متنفر شدن

گرايش : گفت براي خداحافظي و گفتم شرمگین مي شي از اينکه من ھمجنس گرا ھستم؟ ه قصد خود کشي داشتم باھاش تماس گرفتميک بار ک"

مـی  . زنـده مونـدم   امـا  اما به شدت خـود زنـي کـردم    من رگھام رو نزدم. تو آزادی ا اينکه درکت نمي کنمب ،جنسي تو مال خودته به من مربوط نیست

اين آدم منو به زندگي امیدوار کرد  من افسرده بودم، تمام زندگي من بود او. چون معشوقم پشتوانه ي عاطفیم رو خالي کردخواستم خودکشی کنم 

  "و شد تنھا ھدف زندگي من

.دانم چرا نپرسیدم اما فکر می کنم می دانستم نمی. دیگر نپرسیدم که چرا می خواست خودکشی کند
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  سی این مصاحبه در شماره ی بعد چراغ منتشر خواھد شدترجمه ی فار

An Iranian Lesbian, from City of Rasht to California

Arsham Parsi

Please introduce yourself for Cheraq Magazine readers.

My name is Mali Kigasari. I was born in Rasht, Iran in 1958, youngest of 

five, with two brothers and two sisters. I moved to England after 

graduating from high school in 1978. I returned to Iran and after passing 

the university entrance exam, Concoor, attended the College of Translation, 

in Tehran in pursuit of a BA in English Literature.

The end of my freshman year coincided with "Cultural Cleansing," whereby 

the theocratic government sought to expel all students that they deemed 

anti revolutionary. With no chance of returning to school, I went to Spain on a two-week vacation that lasted two years. In Spain, I 

learned the Spanish language and supported myself by translating for Iranians who wished to settle in Spain or were waiting for their 

"Green Cards" to arrive.

In 1982, I moved to Berkeley, California on a student visa and settled in the Bay Area. I graduated from UC Berkeley with a major in 

Anthropology and minor in Political Economy of Industrial Societies. After being an entrepreneur for twenty years, I obtained a 

paralegal certificate, which allows me to work in Immigration law and put my language and legal skills in order to further the goals of 

immigrants in the United States.

What does "Human Rights" mean to you?

In my view, Human Rights is the most basic rights that is given by laws of societies. These rights are often taken away by 

governments or even cultural practices. These rights include the rights of minorities to be protected from the tyranny of the majority. 

As is has been said before, rights are the children of the law and human rights are possible only in societies that are governed by the 

rules of law. Some members of minority groups, such as homosexuals, blacks and women have been able to assert rights mainly in 

societies that are democratic and governed by the law. It is interesting to note that women are the only majority group that need to 

seek rights as the members of a minority group, because men have established their access to the law and power throughout history.

When and how you found out about your sexual orientation?

When I was 7 years old, my best friend and I were competing to be the first in the class, but that was not all that we had in common, 

we also had a crush on each other. Growing up, I was not attracted to boys, but enjoyed the company of girls. Rather than playing 

with dolls, I liked playing with Legos, fixing things and reading science magazines.

Being from the north, my parents were very open- minded. I had two cousins that were lesbians. I remember clearly that my mom 
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would shop for clothes for her sister's daughter's girlfriend as she would shop for us. Although, my aunt was not proud of the fact that 

her daughter had a girlfriend, they tolerated the relationship.

As for me, my mother knew that I was a lesbian before I did. When I was 16 years old, she told me that I better accept who I am 

rather than trying to be something that I am not and get a boyfriend. Knowing that swimming upstream would be difficult, I ignored 

my mother's advice and tried to blend in by having a boyfriend in my freshman year. It was meeting an American lesbian in Berkeley 

that brought me out to myself and to the world.

How would you describe the Iranian society of your youth and their attitude regarding sexual diversity?

My experiences with Iranian society's attitude towards sexual diversity are limited to living in Rasht and Tehran. One of my earlier 

memories growing up in Rasht was that I would accompany my mother to her tailor, Jorra, an Armenian gay man who was sought 

after for his skills as an excellent clothing designer. While being gay was nothing to be proud of, I do remember people around me 

who were openly gay and lesbian. When I was growing up, there was a very popular program on TV called "Italia Italia" and one of 

the main characters of this series was a gay man by name of Hoshee, who was a hairdresser to the female cast. While being gay was 

taboo, it was also tolerated. My own lesbian cousin had a very popular pharmacy in Rasht.

Do you have contact with Iranian lesbians?

I am in close contact with an Iranian lesbian whom I met in Berkeley 25 years ago. I also know of a few other Iranian lesbians, but 

unfortunately I am not in close contact with them. My spouse and I have been together for 12 years and both of us lead very busy 

lives. Our interactions with lesbians in general and Iranian lesbians in particular are limited, but our Foosball competitors with whom 

we play many rounds of Foosball are a gay couple, one Iranian and the other from Guam.

Congratulation, you got married with your girlfriend few months ago and you were the first Iranian lesbian who got 

married in California. Why did you decide to get married and what does marriage means to you?

Thank you for your well wishes. Elizabeth and I before we actually met each other and independent from one another, had written a 

list of qualities that we hoped our future partner would posses. When I met her, I realized that she was so perfect in that she not only 

fulfilled the requirements; she even exceeded them by far. I could not even order her as I was not aware that all these great qualities 

that she posses could come in one human being! I guess that answers your question why I married her.

We first got married on February 13, 2004, the day before Valentine's day in San Francisco City Hall, when Mayor Gavin Newsom had 

instructed the city clerks to issue licences to same-sex couples. In August, 2004 the California Supreme Court nullified the marriage of 

8000 homosexuals, including ours. In May 2008, the very Court that deprived same-sex couples from getting married in 2004 said 

that preventing same-sex couples from marrying their partners violates their rights under the California Constitution. The California 

Supreme Court Chief Justice Ronald George (a Republican) writing for the majority said that depriving same-sex couples from their 

constitutional right of marring whom they love, will further marginalize and push them to a second class citizenship. They held that 

same-sex couples had the right to get married starting June 17, 2008. My spouse, Elizabeth, who is a Civil Rights lawyer in San 

Francisco, was among the first to secure an appointment with the San Francisco Clerk's office, the very first day that the same-sex 
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couples were legally able to get married in California.

To me marriage is announcing my commitment to the one that I love with our friends and family as the witness to this 

commitment. In almost all societies, married couples benefit from the laws that govern their societies. The term marriage has a clear 

connotation in state and federal laws. While same-sex couples (and some opposite-sex couples) were able to benefit from "domestic 

partnership," same-sex couples were not able to fully benefit from laws already on the books until the ban on same-sex marriage was 

lifted by the California Supreme Court. As you may know, the marriages in California are not recognized by the U.S federal government, 

therefore, while same-sex couples can enjoy their rights in California, they do not benefit from federal laws.

What does marriage means to your families?

Marriage meant the world to us and to our family members, especially to 

Elizabeth's mother. A judge herself, she was very happy that the law that 

she had adhered to in her profession, finally gave her daughter the right to 

get married to the person that she loves. Four years ago, when we first got 

married I noticed that while she always was very loving and kind to me, 

seeing her daughter marry me made me a member of the family. I guess 

some people are traditional!

Also, as the ban on same-sex marriage was lifted in California on May 2008 

and more same-sex couples express their love for one another publicly, gay 

rights have expanded. Because of our society's sanction of some gay 

rights, there will be fewer teenage gays who commit suicide and more 

homosexuals who are able to come out of closets and live their lives 

freely creating a visible critical mass that will extend the gay rights around 

the world.

Do you have any plans to have another person in your family, a cute baby?

Before Elizabeth and I got serious about our relationship, we did have a conversation about having kids. Fortunately, we both agreed 

that the world was already over populated and having kids, would alter our lives and focus from doing what is important to us. Also, 

we both like traveling and seeing how other people live, having children would make our travels different if not difficult.

Are you aware about Iranian lesbian activities? Do you know about Hamjens-e man magazine?

I have not been involved with Iranian lesbian activities and just recently got to know the Hamjens-e man magazine. I am looking 

forward to reading the current and back issues as soon as possible.

What is your point of view about IRanian Queer Organization?
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I just recently became familiar with Iranian Queer Organization and think it is a great resource for Iranian queers inside and outside of 

Iran. I metArsham Parsi in Mountain View while being interviewed by Iranican and Iranian youth radio that wanted to have a program 

on Iranian homosexuals. I was very impressed by Arsham and the fact that despite being very young, he was an ardent activist for 

Iranian queers' rights.

Do you know about queer's situation in Iran?

My knowledge of queer's situation in Iran is limited to what the western media covers. I also have an Iranian lesbian friend that 

travels to Iran every year to visit her family and shares her experiences as a lesbian visiting Iran.

How Iranian queer movement can work with other movements in Iran?

Geographical distance from Iran has created an emotional distance for me. I am not very familiar with queer or other movements in 

Iran, but I imagine collaborating and joining forces with other marginalized and disenfranchised groups like women, members of 

minorities groups like Jews and Bahiaswould strengthen their position. 

How western organization can support our cause?

The western media is doing an OK job exposing the brutality by which the Iranian regime silences and kills the queers in Iran. Footage 

of stoning homosexuals have made it to the western media but not the main stream media. Collaborating with the Human Rights 

Campaign and other non-governmental Organizations (NGOs), will help a Public Relation campaign and possibly its way to the main 

stream media.

Are you optimistic about change in Iran for queer people?

As I mentioned earlier, rights are the children of law. Iran is the most lawless country that I have been to. It is true that many third 

world countries are lawless and corrupt, but in many of these countries, you can pay your way out. In Iran, you can pay and still not

be able to get out. Elizabeth used to insist that we would go to Iran and my answer always was, you go to Iran by your own will and 

you come out with God's will ( I usually don't believe in God, but sometimes it is handy to believe in God just to show a point). It 

seems so random that you could go out to run errands and have a conflict with the wrong person who has ties to the police or the 

Revolutionary Guard and that could possibly be the end of you.

Having said that, I am optimistic about the advancement of the rights of the queers in the world in general and in Iran in 

particular. Around the world, especially in western countries, younger people are not against homosexual rights, but in almost all 

these countries, the people enjoy the rule of law and order. Before Iranian queers can enjoy their rights, the Iranian society has to 

become a democratic society. But for some reason religious fundamentalism and democracy are mutually exclusive. I am not aware 

of any democratic country that is run by a theocratic government, therefore Iranian queers would benefit by collaborating with other 

forces for democracy.

What would you say if someone asking you to send a message to all Iranian queers?
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On the day that Elizabeth and I got married, I was interviewed by Human Rights Campaign. Asked how I felt about the historic day, I 

said that gaining the right to get married to the love of my life was bittersweet. As I knew that while I was celebrating, my LGBT 

brothers and sisters were living in oppression and their very existence was at risk in Iran.

Despite all challenges, the Iranian queer community should hope for a better tomorrow. Changes happen in increments, sometimes 

quickly and sometimes slowly. Gay rights has taken a big leap forward in California and other parts of the western societies, while it is 

crawling in other parts of the world, including Iran. Twenty years ago, gaining the right to get married was unfathomable to many 

same-sex couples, but here we are reaping the benefits of what we sowed years ago. A thousand mile journey starts with the first step, 

and based on the documentaries that I have seen about the life of Iranian queers, I know that they have taken many steps toward 

equality.

Thank you for your time and we are hoping to have your support and collaboration in future.

Thank you for the opportunity and including me in this dialogue. Your readers can contact me at mali.kigasari@gmai.com.
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  مھدی کاظمی از شرایطش سخن می گوید

  

. مھدي جان، االن چند ماھي از پذيرفته شدن درخواست پناھندگي ات در انگلستان گذشته است

  االن چه احساسي داري؟

اواسط ماه مي دو ھزار و ھشت بود که درخوات پناھندگی ام توسط دولت انگلستان . االن حدود سه ماه است 

ا پس از سال ھا سختی و تالش و انتظار باالخره راستش نمی دانم احساساتم را چطور بیان کنم ام. پذیرفته شد

  . تمام شد و راحت شدم

  

  می توانی کمی از آن سختی ھایی که راحت شده ای برای ما بگویی؟

ترس . ترس از مرگ. ترس از بازپس فرستاده شدن به ایران. این که باید مدام در ترس و اضطراب زندگی می کردم

ترس از گرایش جنسی ام که در ایران بزرگترین جرم من . مکرر و بدون دلیلی ترس از سوال و جواب ھای. از اعدام

  .آنقدر ترس و اضطراب ھایم زیاد بود که زنده بودن ھم برایم مشکل شده بود. بود

  

ن خبرھای بعد از آ. تو برای ادامه تحصیل از ایران خارج شدی. داستان زندگي تو را به راحتي در اينترنت مي توان پیدا کرد و خواند

  چطور شد که این تصمیم را گرفتی؟. بدی از ایران به دستت رسید که تصمیم گرفتی درخواست پناھندگی بدھی

خبر دستگیری دوست پسرم در ایران و آمدن مامورین به خانه مان و شنیدن خبر اعدام دوست پسرم راھی جز ماندن و درخواست ناھندگی برایم 

به خاطر سرنوشت نامعلومی که در انتظارم بود و می ترسیدم . به خاطر ترسی که از برگشتن داشتم. اھنده شوممن مجبور شدم پن. نگذاشته بود

تعلقات و دلبستگی ھایم را در ایران . باالخره ناچار شدم اینجا بمانم، خانواده ام را از دست بدھم. که مرا ھم مثل دوست پسرم دستگیر و اعدام کنند

  . م و برای بودن و ماندن مبارزه کنمبرای ھمیشه از یاد ببر

  

  اولین باری که با ما تماس گرفتی را به یاد می آوری؟

ھمان زمانی که من را دستگیر . و نزدیک به تعطیالت سال نو بود ٢٠٠۶دسامبر . مگر می شود آن را فراموش کرد. بله به خوبی به خاطر می آورم

خواستم که . تو گوشی تلفن را برداشتی. با شما تماس گرفتم. تا به ایران بازپس فرستاده شومکردند و به بازداشت گاه اخراجی ھا فرستادند 

گفتم که با سازمان از . گفتی که بسیار خب ھر کمکی از دستمان بر بیاد انجام می دھیم و پرسیدی که چطور با سازمان آشنا شدم. کمکم کنید

نمی دانستم که برای پناھنده ھا ھم کاری می کنید و به تازگی یکی از دوستانم به من پیشنھاد  مدت ھا قبل به صورت اینترنتی آشنا شده بودم اما

  . کمک خواستم و کمکم ھم کردید و امروز خوشحال ھستم که آن روز با شما تماس گرفتم. کرد که از شما کمک بخواھم

  

به . تعطیالت سال نو مانده بود و ھمه جا تعطیل شده بود وقتی تو با ما تماس گرفتی و بعد از مدت کوتاھی دستگیر شدی دو روز به

خاطر می آورم در آن شب به ھمراه چند فعال حقوق دگرباشان از جمله اسکات النگ و سایمن فوربس بر روی پرونده ی تو کار می 

بردار می شدی؟ آیا می دانستی در آن مدت تو آیا از این کارھا خ. کردیم و تالش می کردیم که از بازپس فرستادن تو جلوگیری کنیم

  که در خارج از بازداشتگاه چه خبر است؟

برای ھمانطور که اشاره کردید شما و سازمان ایرکیو، اسکات النگ و سازمان دیده بان حقوق بشر، سایمن فوربس و دیگران فعاالن حقوق بشر خیلی 

در بازداشتگاه که بودم حس تنھایی . من خبرھای بیرون را از آنھا می شندیم به خصوص دائی ھایم که مدام پیگیر کار من بودند و. من تالش کردند

اما وقتی خبردار می . عجیبی در آنجا حاکم بود و ھر لحظه ممکن بود که در را باز کنند و تصمیمشان برای سرنوشت زندگی ام را به من اعالم کنند
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ری که دلشان بخواھد بکنند، خوشحال می شدم و امیدوار تر از ھمیشه منتظر می شدم که شما ھستید و دیگر نمی گذارید که ھمانند قبل ھر کا

  .ماندم

  

  .از روزی که از ایران خارج شدی چه مدت را در بازداشگاه ھا و یا در حال فرار بودی

و . مھوری چک، آلمان و ھلند بودماالن نزدیک به سه سال است که از ایران خارج شده ام و در این مدت چند ماه در بازداشتگاه ھای انگلستان، ج

زمانی ھم که در بازداشتگاه چند متری نبودم در یک . اکثر این مدت را در انتظار و بالتکلیفی و ترس و گریز برای یافتن حق زنده بودنم به سر بردم

  . اما االن ان حقوق را دارم. چون نه حق خروج داشتم نه حق کار کردن، نه حق انسان بودن. بازداشتگاه به اندازه ی یک کشور بودم

  

  به نظر تو اقامت گرفتن در انگلستان به خاطر قبول کردن مشکالت تو بود یا اینکه مطرح شدن پرونده ات در سطح جھانی؟

یاد دولت انگلستان نمی خواست اسم کشورش را به بدی . به نظرم به خاطر مطرح شدن پرونده و نام ام در سطح جھانی بود که من قبول شدم

  . من کسانی را می شناسم که سال ھاست که در اینجا زندگی می کنند اما یا بی جواب ھستند و یا اینکه پرونده شان رد شده است. کنند

  

  روزی که جواب قبولی ات را شنیدی چه کار کردی و چه حسی داشتی؟

نمی دانستم چه کار باید بکنم و چه . دم که این خبر را به من دادندبرای ارائه ی گزارشی آنجا رفته بو. در یکی از ساختمان ھای وزارت کشور بودم

به دائی ام تماس گرفتم و . چیزی را باید بگویم اما ھمین که حس می کردم می توانم زندگی کنم خیلی خوشحال بودم و احساس خاصی داشتم

ید من پس از چندین بار تماس تلفنی موفق شده بودم شما را پیدا ییادم می آید که در آن موقع شما در شیکاگو بود. پس از آن به شما تلفن کردم

  . کنم و ظاھرا شما ھم از طریق دائی من خبردار شده بودید و ھمزمان شماره تلفن من را می گرفتید

  

  االن چه کار می کنی و چه برنامه ھایی داری؟

تصمیم دارم که . ر این سه سال فقط برای زنده بودنم مبارزه کردمیعنی به ھمان جای سه سال پیش برگشتم و د. در حال حاضر درس می خوانم

  .به این رشته عالقه ی خاصی دارم. داروسازی بخوانم

  

  رابطه تو با خانواده ات چطور است؟

  .فقط با مادرم. ھمانطور که خبر دارید رابطه ام با مادرم خوب است

  

جزئیات شوم اما فکر می کنی چرا پدرھا سخت تر می توانند فرزندان از مشکالت خانوادگی تو خبردار ھستم و نمی خواھم وارد 

  ھمجنسگرای خود را بپذیرند؟

نمی خواھم حرفی بد در . من ھم نمی دانم اما شاید یکی از دالیل آن رابطه ی مادر و فرزندی باشد که بیشتر مادر با فرزندان خانواده نزدیک ھست

امیدوار ھستم که روزی برسد که او ھم من . ه ھر حال پدرم است و ھمیشه در یاد و خاطر ی من خواھد بودب. من او را دوست دارم. مورد پدرم بزنم

  .این می تواند یک امید، یک آرزو و یا یک خواھش باشد. را باز به عنوان فرزندش بپذیرد

  

ھنوز ھم مايل نیستي . دن تصويرت نشديتو با وجود اينکه در تمام رسانه ھا اخبار و داستان ھايت پخش شد اما حاضر به نشان دا

  اين يک انتخاب شخصي است يا يک اجبار؟. که تصوير تو در جايي منتشر شود

این یک . به اندازه ی کافی به خاطر من سختی کشیده اند. خانواده ی من در ایران زندگی می کنند و نمی خواھم که مشکلی برای آنھا پیش بیاید

درست است که من در اینجا زندگی می کنم اما نمی توانم . نمی خواھم عکسی از من در رسانه ھا منتشر شود انتخاب شخصی بود و ھنوز ھم
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  . نباید به خاطر مشکالت من دردسر داشته باشند. آنھا حق دارند که زندگی آرامی داشته باشند. خانواده ام را در خطر قرار دھم

  

ا ناچار ھستیم به خاطر شرایط اطراف مان محدودیت ھایی را در زندگی خودمان قائل برخی مواقع م. این دلیل کامال قابل قبول است

اما سوال من این است که در زمانی که اکثر دگرباشان جنسی ایرانی به دلیل این شرایط ترجیح بدھند که مخفیانه زندگی . شویم

  کنند چطور می شود جنبش دگرباشان جنسی ایرانی پیشرفت کند؟

خیلی کارھا ھست که می توان ... ین است که در آن شرایط ھم سعی کنند کمک کنند مثال خبررسانی، نوشتن مقاله، تھیه برنامه ھا و بھترین کار ا

یک نفر قابلیت کنترل . ھر کدام ا زما قابلیت ھایی داریم که باید آنھا را بشناسیم و به کار ببریم. انجام داد و نیازی به نشان دادن تصویرمان نیست

شان را در رسانه ھا را دارد، یک نفر قابلیت نوشتن، یک نفر قابلیت تحلیل و یک نفر قابلیت برنامه ریزی و وقتی ھمه با ھم کار کنند و قابلیت ھای

  . راستای ھم به کار برند جنبش دگرباشان جنسی ایرانی موفق می شود

  

  دوست داری یک روز به ایران برگردی؟

نمی دانم آن روز کی خواھد آمد اما آرزو دارم که . ن باز خواھم گشت که بتوانم زنده باشم و حق زندگی کردن داشته باشمبله و آن روزی من به ایرا

  .و ما ھم بتوانیم روزی آزادانه در کشور خودمان زندگی کنیم و از حقوق شھروندی برخوردار باشیم. نزدیک باشد

  

  جنسي ايراني بده چه مي گويی؟ اگر از تو بخواھد که يک پیام به تمام دگرباشان

ولی . قدم به قدم جلو می رویم. اما ھمه چیز یک شبه انجام نخواھد شد. روزی تمام این مشکالت و سختی ھا که در پیش داریم تمام خواھد شد

قیت ھا کشیده ایم باشیم و مجکم تر باید یاد آن سختی ھایی که برای به دست آوردن این موف. باید قدر آن چیزھایی که به دست آورده ایم را بدانیم

  .و مصمم تر برای آن روز که ھمه آزاد باشیم تالش کنیم

  

  آیا تصمیم داری که با ایرکیو در آینده ھمکاری کنی؟

، ولی می خواھم در کمک کردن به جنبش دگرباشان جنسی ایرانی. حتی اگر به اندازه ی بسیار کم باشد. بله حتما مایل ھستم که ھمکاری کنم

  .من ھم سھیم باشم

  

براي ھمکاري با سازمان چه نیازھايي داري؟ يعني سازمان بايد چه شرايطي را براي شما فراھم کند تا امکان ھمکاري بیشتر وجود 

  داشته باشد؟

که رایمان اطالعاتی فراھم کنید نیاز داریم . چون ما کف تا به حال کارھای سازمانی نداشته ایم. این را شما باید بگویید. راستش این را من نمی دانم

  .که بتوانیم موقعیت و جایگاه خودمان در جنبش دگرباشان را بھتر دریابیم و تصمیم بگیریم که چه کارھایی می توانیم بکنیم

  

  ممنون از وقتی که گذاشتی
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  میرزا کسری بختیاری - سیری در وبالگ ھا 

  زمان دگربـــاشــان جنسی ایرانیبحثی پیرامون برنده شدن جایزه جھانی توسط سا

  

!اند؟ اشکھایم برای چی جاری

گاھی شده با یک موسیقی غمگین شادی کرده ام و گاھی . من ھم واقعًا این را قبول دارم. می گویند خوبی و بدی زندگی آدم دست خودش است

.سیر کنیماین بستگی به این دارد که در چه حال و ھوائی . با شنیدن یک خبر شاد گریسته ام

بردن از جمله خبرھائی که بعد از شنیدن آن نمی دانستم باید خوشحال باشم یا غمگین و البته شنیدن آن خبر در ته دلم، من را غمگین کرد، خبر  

من از . ودب» کمیسیون جھانی حقوق بشر ھمجنسگرایان«از طرف » سازمان دگرباشان جنسی ایرانی«توسط » فلیپا دو سوزا«جایزه ی بین المللی 

تبریکی که ھمراه با آرزوی بھترین ھا برای آرشام، سازمان، و ھمجنسگرایان ایرانیست و . طرف خودم به سازمان و آرشام پارسی تبریک می گویم

  .تبریکی که با غم دل و اشک دیده ھمراه است

نگلستان، آلمان، آمریکا، ھلند و یا ھر کشور آزاد و دموکرات، یا با خودم فکر می کنم که اگر می شنیدم این جایزه را سازمان ھمجنسگرایان کانادا، ا 

شبه دموکراتی برده چه تصوری نسبت به فعالیت ھای انجام شده توسط آن سازمان داشتم؟ احتماًال تصور می کردم این کشورھا حقوق و مزایای 

برای امر پناھندگی کمک نموده اند، به ھمجنسگرایان بعضی از بیشتری برای ھمجنسگرایان خود قائل شده اند، به ھمجنسگرایان کشورھای دیگر 

ھای  ایالت ھا یا استان ھای کشورشان که ساکنان آن ھنوز ھمجنسگراستیزند کمک نموده اند، کارھای تبلیغاتی بیشتری انجام داده اند، در زمینه

سیاری از موارد دیگری که به ذھن من ایرانی، که فقط به فکر این اجتماعی و مبارزه با بیماری ایدز فعالیت ھائی داشته اند و ب –دیگر سیاسی 

من ایرانی ای که به جای فکر کردن به حق زیستن بیشتر به این می اندیشم که . ھستم که از حیثیت خودم دفاع کنم و سنگسار نشوم، نمی رسد

یاد بگیرم ھمه چیز را از زندگیم بریزم . احساساتم را درون خودم بکشمیاد بگیرم . یاد بگیرم عاشق نشوم. یاد بگیرم چطور زندگی نرمال نداشته باشم

  .بیرون

باط و اما االن که خبر می رسد این جایزه توسط سازمان دگرباشان جنسی ایرانی برده شده چه تصوری نسبت به فعالیت ھای این سازمان دارم؟ ارت 

فعالیت بیشتر و بیشتر و بیشتر، پناھندگی . چه بیشتر ھمجنسگرایان ایرانی با سازمان ملل و سازمان ھای سایر کشورھا جھت پناھندگی ھر

  .…پناھندگی بیشتر و بیشتر و بیشتر، شکنجه و کشتار بیشتر و بیشتر و بیشتر و . بیشتر و بیشتر و بیشتر

روی . از یک شروع کرد و ھمینطور رفت باال. دپدرم کانال ماھواره را عوض کر. شبکه ی عرب مشغول پخش تبلیغات تلویزیونی میان برنامه ای خود بود

ھمینطور که به صفحه ی ماھواره خیره شده بودم و لحظه شماری می کردم که برگردد روی شبکه ی عرب تا . بعضی از شبکه ھا مکث می کرد

اھنگ مصاحبه دارد اما حوصله ی ھیچ می دانستم با شب. ، یک دفعه تصویر آرشام را دیدم)که البته پخش نشد(شوی مورد عالقه ی خود را ببینم 

اینبار من برخالف گذشته ھیچ واکنش و ھیجانی . وضعیت نسبت به گذشته فرق کرده بود. چیزی نگفتم اما پدرم کانال را عوض نکرد. چیز را نداشتم

مادرم که طبق معمول . ش می دادندفقط گو. از خودم نشان نمی دادم و پدر و مادرم ھم بر خالف گذشته عکس العمل منفی ای نشان نمی دادند

گاھی به خودم می گویم در زندگی اش ھیچ وقت راجع به مسائل روز فکر ھم می کند؟ پدرم به برنامه گوش . می دانم ھیچ چیز دستگیرش نشده

آرشام در مورد . رسید برنامه داشت به پایان می. سخنرانی احمدی نژاد که پخش شد چھار تا حرف کلفت بارش کردم. چیزی نمی گفت. می داد

این ضد حال را آخر باید به آدم بزنند وگرنه ! پدرم خندید و گفت جایزه ی ھمجنسگرایان را ھم بھشان دادند. جایزه ی ای که برده بود سخن می گفت

خوب وقتی برای ! اشندبه نظر پدرم خیلی عجیب و شاید مسخره می آمد که ھمجنسگرایان جایزه ی بین المللی داشته ب. شبشان صبح نمی شود

یک عده تا چندی پیش عجیب بوده که ھمجنسگرایان وجود خارجی داشته باشند باید ھم عجیب باشد که بخواھند بپذیرند ھمجنسگرایان خیلی 

وقتی مردم  .آرشام راست می گفت. طورھا ھستند و خیلی طورھا نیستند، خیلی جورھا می توانند عمل کنند و خیلی جورھا نمی توانند عمل کنند

. من یک روز کتاب ھیلگارد را گذاشتم جلوی پدرم و مجبورش کردم بخش گرایشات جنسی را بخواند. نمی خواھند مسئله ای را قبول کنند، نمی کنند

گاھی فکر می کنم . اما ھنوز آنرا باور نکرده. دیگر نمی تواند ھمجنسگرایان را مثل گذشته بیمار روانی بخواند. به زور نگاه سریعی به آن انداخت



 تو و و  من                                                                                                                   چھارمشماره  چھل و    -سال چھارم   –٨٢  

فکر می کنم بدترین خصلت انسانی عدم انعطاف . احساس می کنم با موجودات سختی رو به رو ھستم. بعضی آدمھا سنگ و آھنند نه انسان

  .و سخت بودن است  پذیری

احساس در زندگی انسانی  .با بی احساسی تمام نسبت به برنامه ی شباھنگ گفتم بزن شبکه ی عرب می خواھم شو ببینم. مصاحبه تمام شد 

به آن توجھی . انگار فقط آنرا مخفی می کنم. چون من به جز بدبختی و دردسر چه معنی ای می تواند داشته باشد؟ اما انگار نمی توان آنرا کشت

  .لعنت به تو. اما این احساس لعنتی ھمیشه بر من چیره گشته. نشان نمی دھم

نگاھم بر روی جمالت در حرکت است و صدای پدرم در گوشم زنگ . فصل سیزده، شخصیت و ارزیابی آن. کتاب روانشاسی ھیلگارد را ورق می زدم

یعنی . می ریزد بیرون. نمی توانم خودم را کنترل کنم. اشک توی چشمھایم جمع می شود» !ھـِ، بھشون جایزه ی ھمجنسگرایان را دادند«. می زند

به خاطر ! آیا این اشکھا فقط به خاطر شنیدن این یک جمله جاری گشته اند! اینطور سرازیر ساختهواقعًا ھمین یک جمله است که اشکھای من را 

به خاطر آن دو ماھی که در تب عشق سوختم و به سختی توانستم این . این یک جمله از یک نفر و به خاطر چند میلیون جمله از چند میلیون ایرانی

  !شکھا به خاطر چی جاری اند؟این ا. درد بی درمان را از خود دور سازم

ای کاش دیگر الزم نمی شد سازمان جایزه ی . مصاحبه عصبی ام می کند. پناھندگی عصبی ام می کند. شنیدن خبر بردن جایزه عصبی ام می کند

سد که خبر تبریک خود را بابت زمانی فرا بر. بین المللی ھمجنسگرایان را ببرد؛ زمانیکه الزم نباشد کسی برای نجات جان ھمجنسگرایان جایزه ببرد

ای کاش زمانی فرا برسد که این اشکھا به دالیل دیگری جاری گردند، از سر شوق و نه از آه . رئیس جمھور شدن یک ھمجنسگرای ایرانی اعالم دارم

   .درون
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  مانی زانیار - سیری در وبالگ ھا 

  

  »فلیپا دو سوزا«اندر حکایت جایزه ی 

تا از خیلی کمتر شده تا در این چنین مسائلی دخالت کنم و یا اینکه نظر خاصی بدم اما امروز دیدم این مسئله به من ھم برمیگرده پس الزم ھست 

ی بودم و ھمکاری داشتم شاید بشه بگم از اولین افرادیھمینطور که ھمه باخبریم من ھم مدت کوتاھی با ایرک. فعایت ھای سازمان ایرکو دفاع کنم

 ما کار خودمون. کسی خبر ھم نداشت که روزی به این قدرت و اقتدار امروز برسه. و در اون زمان ھنوز شناخته شده نبودیایرک. و کار کردمیکه با ایرک

برای رسیدن به این  دید میکرد انجام میدادیم و فقط به فکر پیشبرد اھداف سازمان بودیم وھو با تالش شبانه روزی و خطرات احتمالی که ما رو تر

ھیچ سودی از این سازمان به ما فعاالن نمیرسید فقط به این امید کار میکردیم که سازمان یک روز . ھدف تمام زندگی خودمون رو کنار گذاشتیم 

فتگو در اینترنت تحت اوضاع بسیار ترسناک بود اطاق ھای گ. شناخته بشه در محافل بین المللی و صدای خاموشمون رو به یک فریاد تبدیل کنیم 

رو  ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢ھم سن و ساالی من سالھای . صدای ما ھم به جایی نمیرسید بسیجی ھا دسته دسته در حال شکار یچه ھا بودن و. کنترل بود

زمان کارشو ادامه اون  pglo عدر این اوضا. در تھران گروھی از بچه ھا دستگیر شده بودن و وضعیت بسیار بد بود در شیراز و .خوب یادشون ھست 

ھمه اخبار به موقع به سازمان ھای مدافع حقوق بشر ارسال میشد و در ایران کمی در مورد این . داد مصاحبه ھا جلسات ھمه و ھمه ادامه داشت 

ون نیاد مسئله بحث ھای شروع شد حتی یادم ھست رسانه ھای فارسی زبان که تا اون موقع تالش میکردن که از ھمجنسگرایی صحبتی به می

سازمان ھمجنسگرایان ایرانی تو . کم کم ھمه جا ھمھمه به پاشد . دیگه کم کم مجبور شده بودن بیان و با ما صحبت کنن و اخبار رو منعکس کنن 

محترم کارھای خودمون را با ھمه کارشکنی ھا انجام میدادیم و ھر مدل بی مھری رو از طرف جامعه . ھمه محافل بین المللی حرفش زده میشد 

تا امروز که سازمان به ھمچین درجه ای رسیده که جامعه جھانی ازش تقدیر میکنه و بھش جایزه . ھمجنسگرای ایرانی داخل ایران تحمل میکردیم

ن داخل ایران این چند روزه مدام داشتم وبالگ ھای دوستان رو در داخل ایران و اخبار و نشریات را در خارج نگاه میکردم خیلی از دوستا. تقدیم میشه

ھای دلسرد شدم که این چنین ادبیات غمباری رو در تقدیر از تالشھای سازمان به کار بردن و برعکس جامعه جھانی که چگونه حامی و مشوق فعالیت

یادمون باشه . اده بیائم چشمامون رو باز کنیم و ببینیم سازمان چه اقدامات ارزشمندی در راه آزادی ھمجنسگرایان ایرانی انجام د. سازمان ھست 

ه سازمان به شماھا که داخل ایران ھستید ھیچ سرویس خاصی نداده اما توانسته باب جدیدی در رابطه با حقوق از دست رفته مردم ایران باز کن اگر

بشیم و دست به دست ھم  یادمون نره که در ایران وجود ما رو انکار میکنن پس بیائین ھمه با ھم یک صدا. و خدمت بزرگی به جامعه ایران کرده 

.خیلی حرف زدم اما الزم بود. بدیم و وجود خودمون رو اثبات کنیم
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  کجا می رود ؟فھیمه خضر حیدری به

محمد حسین فھیم

انتقاد نشریات مخالف نویسد که مورد روزنامه اعتماد ملی در متنی به عنوان جسارت خود بودن در مورد محمد خردادیان میخ خبرنگار.خانم ف

به ھر سایت خود قرار داده به عنوان امان از فھم کج گویا برای خرسند کردن منتقدان خویش دستقرار گرفته و حال در متنی دیگر که در) کیھان ( 

کرده استکاری می زند و از جمله متن توھین وار زیر که به تمام اقلیت ھمجنسگرایان توھین

آید خوشم میراییگ نه از ھمجنس

 .آید می» بدم«گرایی  ھم دارم و قبال ھم گفته بودم که از ھمجنس» چندش«نسبت به آن احساس آید ھیچ خوشم که نمی

 لزومی دارد که عقاید خویش را باچرا در مورد چیزی که نسبت به آن حالت چندش دارید و بدتان می آید می نویسید اصال چهخانم محترم نمی دانم

فردی آیا در ایران جسارت خود بودن را در افراد دیگری وجود ندارد که می خواھید در موردتوھین به اقلیتی ار ھموطنان خویش به کرسی بنشانیم

بنویسید که از آن بدتان می آید و چندشتان می شود

متن زیرو در جایی دیگر با

.استن نتیجه رسیده و در تالش برای حل مشکالت این گروهگرایان به ھمی مورد ھمجنسامروز علم پزشکی ھم در

که علم پزشکی در رفع آنھا می مورد چیزی که نمی دانید اظھار نظر نکید می توانید بگویید مشکالت ھمجنسگرایان چیستخانم محترم لطفا در

مشکل ما افرادی مانند شما می باشد که برای. می داند  ھمجنسگرایی را کامال صحیحباشد آیا شما می دانید که اصوال علم پزشکی رابطه مقدی

جامعه مذھبی عقل گریز شماست که گویا خرد در آن جایی و مشکل دیگر ما. دست به ھرکاری و ھر توھینی می زنند ... توجیه کردن دیگران و یا 

.ندارد
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  وضعیت نگران کننده ی پناھجوی ھمجنسگرا در قبرس

  ورجتکیشا ج

  ٢٠٠٨جوالی  ٣١

  

به مقامات رسمی قبرس ھشدار داده شده است که چنانچه ھمجنسگرای پناھجوی ایرانی را از قبرس 

  . به ایران بازپس فرستند او را با خطر مرگ مواجه خواھند کرد

الینا نیکوال متھم شده است که با رد درخواست این پناھجو، زندگی آن مرد جوان را در خطر قرار داده 

مردی که در حال . در ایران مجازات ھمجنسگرایی می تواند شالق، سنگسار و یا اعدام باشد. است

حاضر به جرم استفاده از حشیش در زندان است، در چھار سال گذشته زندگی مشترکی با یک 

شھروند قبرسی داشته که طی نامھم ای اعالم کرده است در صورتی که دوست پسرش را به ایران 

  .ستند از تمام راه ھای قانونی برای مقابله با دولت استفاده خواھد کردبازپس فر

. »ھمجنسگرایی در ایران مطلقا ممنوع است«گفته است که  Cyprus Mailیکی از مقامات سفارت جمھوری اسالمی ایران در قبرس به روزنامه ی 

ی توانسته است این موضوع را جلو شخص دیگری به زبان بیاورد خصوصا این پناھجو در ابتدا از بیان گرایش جنسی اش خودداری کرده است چون نم

تا به حال توضیح دقیقی در ارتباط با دالیل رد درخواست او . درخواست پناھندگی او اکنون برای بار دوم رد شده است. در حضور مترجم فارسی زبانش

  .از طرف مقامات دولتی ارائه نشده است

  . ر مراحل بررسی پرونده ی او ھیچ اشاره ای به مشکالت او در صورت بازپس فرستادن بھایران نشده استدر گزارش ھا آمده است که د

در جامعه ای که ھمجنسگرایی ممنوع باشد و مجازات سختی بر «: امیلیا استروولیدو کمیسیونر عالی پناھندگان سازمان ملل در قبرس می گوید

در حال حاضر محدودیت ھای بسیاری وجود دارد و نمی «: و اضافه می کند»  برای آن افراد در نظر گرفت آنھا تحمیل شود، می توان شرایط شکنجه را

ا انکار توان به درستی تعیینکرد که این روند چطور ادامه خواھد یافت اما جدای از شرایط فردی نمی توان وجود مجازات سنگین برای ھمجنسگرایان ر

  » .کرد

ی در رابطه با بازپس فرستادن ھمجنسگرایان ایرانی منتشر شده است که یکی از مشھورترین پرونده ھا مربوط به مھدی در سال گذشته مباحث زیاد

  .کاظمی بوده است
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Concern for gay Iranian refused asylum in Cyprus

By T'Kisha George • July 31, 2008

The Commissioner of Administration in Cyprus has warned that a gay Iranian man faces 

death in his homeland if he is deported.

Eliana Nicolaou accused the government of putting the man's life at risk after he was twice 

rejected for asylum status.

In Iran the penalties for homosexual acts are flogging, stoning or hanging.

The man, currently in prison for cannabis use, is in a four year relationship with a Cypriot man, who said in a letter to Nicolaou that he 

would take extreme action if his boyfriend was deported.

"Homosexuality is completely forbidden in Iran," a source within the Iranian Embassy in Cyprus told the Cyprus Mail.

The Iranian man did not mention he was gay when he first applied for asylum as he was scared to say it in front of a third person, 

believed to be an Iranian interpreter, at the interview. He was still rejected after he revealed his sexuality in a second application.

Ombudswoman Nicolaou said the Asylum Service failed to explain clearly and in a convincing manner why it had rejected his asylum 

application.

She pointed out that no reference had been made to the risk of persecution on account of his homosexuality if he was returned to Iran.

"Where homosexuality is illegal in a particular society, the imposition of severe criminal penalties for homosexual conduct could 

amount to persecution," UN High Commissioner for Refugees Emilia Strovolidou told the Cyprus Mail.

"From the moment there is such a strict law, you can't predict how it will be applied and whether it will be applied.

"However, the likelihood is always there, and the severe penalties exist, regardless of specific cases."

There have been several stories this year regarding the deportation of homosexual Iranians.

Mehdi Kazemi was allowed back to the UK after claiming he faces execution for his sexuality.

http://www.pinknews.co.uk/news/articles/2005-8558.html
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با کمک ھای مالی  او و یکی از دیگر دوستانمان در فیالدلفیا بود . جف یکی از حامیان سازمان دگرباشان جنسی ایرانی بود

یا رفت و او برای مدتی پیش شریک زندگی جف از دن. که آرشام پارسی توانست از طرف سازمان ایرکیو به امریکا سفر کند

متاسفانه مدت بسیار . گرامیداشت ھمسرش مبلغ سی دالر و مادر جف بیست و پنج دالر به سازمان ایرکیو کمک مالی کردند

یکی از دوستان نزدیکش که نویسنده ی مطلب زیر نیز می . کوتاھی نگذشت که خبردار شدیم جف ھم از میان ما رفته است

جف ھمیشه از فعالیت ھای شما و سازمانی که بنا : کیو کمک مالی کرد و در نامه ای نوشتباشد مبلغ پانصد دالر به ایر

من ھم برای خوشحال کردن او این مبلغ را به شما ھدیه می دھم و . نھاده اید می گفت و به کارھای شما افتخار می کرد

  . امیدوارم کمکی باشد به پیشبرد اھداف سازمانتان

  .در آرامش باشندجف و ھمسرش متاسف ھستیم و امیدواریم که  از شنیدن این خبر بسیار

  

In memory of Jeff Woloson

Sarah McCulloch

Jeff and Isaac at their wedding reception. Rest in peace.

Yesterday I discovered that one of my friends, Jeff Woloson has died on the 7th August. He had been in perfect health, but was found 

sitting at his PC by his sister-in-law.

Jeff had recently lost his husband of 16 years, Isaac Koole. The pain of Issac’s loss had been unbearable for Jeff, and I think most of 

us who knew him are grateful that they are now together again, even as we mourn his loss to ourselves. I know I haven’t stopped 

crying since I heard.

I first met Jeff on Wikipedia some two years ago, over the creation of a LGBT Barnstar for editing on LGBT-related articles. It’s 

somewhat poignant that we met in the midst of an edit war - many more were to follow in the years to come. Sometimes we were on 
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the same side, sometimes we weren’t. Our argument over the age of consent lasted three hours. I found Jeff’s support for Hilary 

Clinton misguided, he thought my support for Barack Obama naive. We both hated the Iranian regime. A friendship was born.

Jeff may have come across as cranky on Wikipedia, indeed, his IRC name is was KingCranky, but he was one of the kindest, trusting 

people I ever met. He flew over to London on nothing more than my word that I had a ticket to see Westlife for him. He gave me the 

username and password to his New York Times subscription and told me I could use it for whatever I liked. He offered to go to

Wikimania in Taipei with me so that he could be sure I would be safe.

That jaunt to see Westlife, for which I made a 400 mile round trip, was a memory of Jeff I will treasure forever. He knew the words to 

all the songs, and was giddy as a schoolboy to see them. We spent hours traipsing round the streets of London beforehand, wandering 

in and out of shops, all the while arguing, talking, and gossiping about people on Wikipedia. Jeff loved gossiping and talking about 

other people, even though his opinions about other people could be very hurtful at times.

There was much about Jeff I didn’t understand: his love of Hilary Clinton, his obsession with 1960s television and film, his hatred of 

Perverted Justice. But he was never afraid to express what he believed, and to follow through with it. It made him him. Other people 

disliked Jeff heartily for his forthrightness, but it made many others appreciate him more.

As both Jeff and I moved off Wikipedia and onto other projects, we stopped communicating as much. I was in America when Jeff sent 

me an email to tell me that Isaac had died from complications to do with his illness. I immediately sent an email back offering my 

condolences and a week later we got on Google chat. Jeff was completely heartbroken over the death of Isaac, and distraught at the 

fact that he had ordered the CPR to cease. He told me he felt like a murderer, and their cats were the only reason he was still alive. 

That was the last time I ever got the chance to speak to him. Two weeks later, Jeff was dead. I guess in the end the cats weren’t a 

good enough reason.

I never met Isaac, but I heard enough about him (my god, did I hear about him - Jeff lived for Isaac) that I truly wish I had had the 

opportunity. Jeff’s funeral speech is heartbreaking to read. Now Jeff is gone too. It’s at times like these one wonders where God was 

when these two amazing human beings were going through such suffering.

You will be missed, Jeff Woloson, and my life will be just that little less technicolour without you in it.
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  کیان

  

آنقدر این حس ام را پنھان کرده ام که دیگر نمی دانم واقعن می توانم با ھم حنس خودم باشم یا . ک ھمجنسگرای بیست و جھار ساله ھستممن ی

اما نمی دانستم این حسی که برای من اینقدر قشنگ و زیبا است . برای خانواده ام آشکارسازی کردم. االن ماه ھاست که بدترین زندگی را دارم! نه

اما به ھر حال رفتارشان بھتر از . خانواده ام با اینکه من را دوست داشتند اما طردم کردند. ھمه از من بریدند. رای آنھا یک ھیوالی زشت استب

  . حداقل ھر روز با من بحث می کردند که تو دیوانه شده ای و باید به دکتر مراجعه کنی. دیگران بود

از ھمان بچگی ھم می . این حس من بیماری نیست این حس از بچگی با من بوده است. من را نمی فھمیدند آنھا. دلم برای خانواده ام می سوزد

  . اما این چھار سال آخر برایم یک جھنم درست شده بود. ترسیدم در این باره حرف بزنم و ای کاش به ھیچ کس نمی گفتم

. شاید بخندید و فکر کنید که احمق ھستم اما باور کنید که اینجا ھم ھنوز می ترسم .بعد از فوق دیپلم ام برای یک دوره ی زبان به ھندوستان آمدم

اما این طرف دنیا . فقط یک زندگی ساده و کسی که دوستش داشته باشم و ھمه ی زندگی ام را با او سھیم شوم. من چیز زیادی که نمی خواھم

  . ھم مثل ایران است

مگر من مثل بقیه ی پسرھا که از دختری خوششان . ازدواج حق من ھم است. عه ی آزاد زندگی کنممن ھم دوست دارم که مثل ھمه در یک جام

  . می آید و می خواھند با او ازدواج کنند نیستم، پس چرا رابطه ی من باید با آنھا در دو سطح مختلف قرار گیرد

ی وقت ھا اگر از کسی خوشم بیاید می ترسم که نزدیک بروم و یا بعض. حدود چھار سال است که با ھیچ کس ارتباط نداشته ام. خیلی تنھا ھستم

  . ھنوز از اینکه شاید تحقیرم کنند می ترسم. به زبان بیاورم

نیستیم، ما ھم آدم ھای معمولی ای ھستیم مثل دیگران و ھیچ کس نمی تواند ما را از دیگران ... من و شما و دیگران، ھمجنسگرا و دوجنسگرا و 

ما ھم می خواھیم . ھم مثل ھمه ی آدم ھا عاشق می شویم و بعضی وقت ھا به خاطر عشق مان خیلی چیزھا را تحمل می کنیمما . جدا کند

ما ھم می خواھیم فرزند داشته باشیم و آنھا را بزرگ کنیم ھمانطور که پدر . حق ازدواج داشته باشیم ھمانطور که پدر و مادرانمان این حق را داشتند

  . ما ھم نفس می کشیم و دنیا را ھمانطور می بینیم که دیگران می بینند. ما ھم احساس داریم. این حق را داشتندو مادرھایمان 

  .ما ھم آدمیم
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  رسانه ھا

  

  )توسط سازمان ایرکیو به صورت الکترونیکی منتشر خواھد شد(اولین مجله ی ھمجنسگرایان ایرانی   – ھومان

  

  لکترونیکی ھمجنسگرایان ایرانیمجله ی ا -  ماھا

Majaleh_maha@yahoo.com  

  نشریه ی دگرباشان جنسی ایرانی  – چراغ

www.cheraq.net

member@irqo.net

  

  نسگرایان ایرانی ماھنامه ی ادبی ھمج -  دلکده

delkadeh@gmail.com

  نامه ی دگرباشان ایرانی فصل – رنگین کمان

majalehranginkaman@gmail.com

  

   نشریه ی لزبین ھای ایرانی – مجنس منھ

hamjenseman@gmail.com

  

   ضیافت
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  تماس 

  

  

IRanian Queer Organization – IRQO

PH4-150 Graydon Hall Drive

Toronto, Ontario

M3A 3B3 Canada

  

  

  )است  - ٨.۵اختالف ساعت تورنتو با تھران طفا توجه کنید که ل( ٠٠١- ۴١۶- ۵۴٨-۴١٧١  :کانادا –تماس با دفتر سازمان در تورنتو شماره تلفن 

  

  info@irqo.net :آدرس پست الکترونیکی

member@irqo.net: آدرس اشتراک نشریه

  


