


 تقدیم به شما
 2آسيب شناسی اروتيسم مدرن     سردبيرسخن 

باور ندارم که هيچ جنبش اجتماعی، بدون پشتوانه محکم فلسفی          

سـنت و بيـنش    در گذار جامعه ایرانـی از  . و فکری راه به جایی ببرد

ــار فرهنگــی و فلســفی،     ــت، ک ــه  و عقالني ــه مدرنيت اســطوره ای ب

آنچـه مـا امـروز در    . گـذار اسـت  مهمترین و زیربنایی ترین بخش ایـن      

 2صفحه  ...،جهان غرب شاهدش هستيم

ليبـرتين هـم بـه      . اروتيسم مدرن در پيوند تنگاتنگ با فرهنگ ليبرتين است         

معنــای آزاد اندیشــی و جــان آزاد اســت و هــم بــه معنــای رهــایی از قيــود 

ها، تمناها و اميال جنسی خود و تن         اخالقی جنسی و چشيدن خواهش    

 ویژه آنجا کـه ایـن خـواهش       ه  يال و لذت خویش است، حتی و ب       دادن به ام  

 4صفحه  ... ،.گذارد ها مرزهای اخالقی را پشت سر می

  آشکارسازی
 تن فروشی و زن

آیا من همجنسگرا هستم؟ آیا من دوجنسگرا هسـتم؟ چـه کسـی             

می تواند به من بگوید؟ عکس العمل دوستان من چه خواهـد بـود؟              

آشکارسـازی شـاید    ره با کسی صـحبت کـنم؟  چرا من باید در این با   

یکی از آسان ترین مراحل زندگی هر پسر و یا دختر، مـرد و یـا زنـی          

نباشد اما با اطمينان می توان گفت کـه یکـی از مهمتـرین هـا مـی             

 16صفحه  ...باشد

مشكل غصب زباِن دیگری، مشكلی اخالقی اسـت آـه بـه ویـژه در مـورد                  

به نـدرت قـدرت حـاآم بـر         . وا می شود  حاشيه ای ترین اقشار اجتماعی ر     

گفتمانی، با قدرت خود در تبيين و توصيف حقایق برخورد آـرده و آن را زیـر                 

سئوال می برد و معموًال این جایگاه را امری طبيعی بـرای خـود دانسـته و     

 18صفحه  ...از آن جایگاه در مورد، 

  اجتماعی ناآگاهی و ناآگاه مربيان
 !اوریانا فاالچیاشت امی دگردر 

 دینی مراجع تأکيد به توجه با ایران، در اسالمی انقالب وقوع از پس

 آموزشی، بعد کنار در عقيدتی و پرورشی بعد تقویت بر مذهبی و

 پرورش و آموزش در "تربيتی امور" عنوان  با نهادی ایران مدارس در

 و پرورشی مسائل به توجه ی آن عمده مسئوليت که گرفت شکل

عنوان  با مبلغينی ارسال با نهاد این .ودب آموزان دانش در عقيدتی

 نظارت آموزان دانش رفتار بر "پرورشی مشاور یا  "تربيتی مربی"

 21صفحه  . ...کنند می

 سپتامبر 15نگار معروف ایتاليایی، روز جمعه اوریانا فاالچی، روزنامه 

ها دست و پنجه نرم کردن با  سالگی، بعد از سال٧٧، در سن 2006

اوریانا، . بيماری جانکاه سرطان در شهر زادگاهش فلورانس، درگذشت

 سيگار 50 روزانه اوریانا،. برد هفت سال بود که از بيماری سرطان رنج می

دکتر معالج او، در حيرت بود که چگونه با این که هم سرطان . کشيدمی

 23صفحه  ...سينه داشت و هم سرطان ریه، هنوز زنده مانده است

  خطوط هندسی یک جادو
 شعر و داستان کوتاه

 وآيل پدرش.   در تگزاس  است١٩٤١ اآتبر ٤ ويلسون، متولد رابرت

ويلسون در آودآی دچار نوعی عقب . و مادرش رقصنده بود

آه خود رقصنده بود، در " هوفمنيرد"خانم . بودماندگی زبانی 

 اولين او.  او آمك آرد تا بر اين بيماری غلبه آندبههفده سالگی  

 برای آودآان در زادگاهش فرا تئاترای خود را در مدرسه ی  هدرس

 جوانی پس از به پايان رساندن تحصيل در رشته درويلسون . گرفت

 . .. م آرد و ثبت نا"معمار داخلی"، در رشته ی "اقتصاد صنعتی"ی 

 29صفحه 

 آرش اخوتها از email حشيش فروشها، هرزیات، 

    فرهنگ کسراییمارمولک ملوسکم از

  از دنا رباطی؟هی مایکل حالت خوبه

 32صفحه  ...وقتی فکرش را نمی کنی از واراند

 دریچه  تازه های خواندنی

فراخوان  ،»اوای سکوت«و » بيگانه چون تو و من«نمایشنامه های 

داستانی از زندگی دگرجنسگونگان، تصميم جدید سوئد در قبال 

کایت از وزیر مهاجرت هلند، ویژه نامه ش، همجنسگرایان ایرانی

 ... اطالعيه جشنواره اروس در هامبورگ،دوستيابی بيداری، 

 39صفحه 

 

 45ه صفح برگزیده ی مطالب و اشعار و نامه های خوانندگان چراغ 

   سازمان ماه یدربار

ين نشریه، بيانيه ها، نامه ها، فعاليت ها و گزارش های انجام قوان

 53صفحه  ...شده در ماه گذشته

 تماس با ما 
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  سردبيرسخن
 
باور ندارم که هيچ جنبش اجتماعی، بدون پشتوانه محکم فلسـفی و فکـری راه بـه جـایی                    

 . ببرد

کـار فرهنگـی و   سنت و بينش اسطوره ای به مدرنيته  و عقالنيت،  در گذار جامعه ایرانی از 

آنچـه مـا امـروز در جهـان غـرب           . فلسفی، مهمترین و زیربنایی ترین بخـش ایـن گـذار اسـت            

های فردی گرفته تا  شاهدش هستيم، از قانون مداری و آزادی

دموکراسی و حقوق بشر، نتيجه تـالش فکری،فلسـفی، و کـار            

غربـی   اندیشـمندان    روشنفکرانه دهه ها و سده های متمـادی       

) شه در خردورزی فيلسوفان یونان باسـتان دارد       فرهنگی که ری  (

 . است

 آسـمانی بـه     -جهان مدرن نتيجه گذار از سنت و باورهای دینی        

عقالنيت زمينی و خردبـاوری و سـپس نقـد و بـازبينی مجـدد همـان بـاور بـه خـرد و اشـکال                

جنـبش هـای     در گذار جامعه ایرانی از سنت به مدرنيته،        .آن است »  متعارف«و  » منطقی«

 سياسـی در    -هر جنبش و جریـان اجتمـاعی      . نی اهميت و جایگاه ویژه ای پيدا می کنند        مد

ــران امــروز ناچــار از تعریــف جایگــاه و موقعيــت خــویش و ســپس تعریــف اجتمــاع و جهــان      ای

.  مدرنيتـه نـدارد    -سنت) گفتمان(پس گریزی جز ورود به عرصه دیسکورس        . پيرامونش است 

خواست و آرزوی رسيدن بـه آزادی و برابـری و عـدالت،             تاریخ معاصر ما نشان داده است که        

بـوده اسـت، منجـر بـه جـایگزینی           هر گاه خالی از پشتوانه فکری و بينش تعقلـی و نقادانـه            

هر جنبش تازه پا نيـاز بـه متفکرینـی دارد کـه بـا          . زنجيری تازه به جای قيد کهنه شده است       

 .   و راهش را بنمایانندمطرح کردن تئوری های تازه به نقد حرکت جنبش بپردازند

جنبش همجنس گرایان ایرانی، همچون هـر جنـبش مـدرن برابـر خواهانـه دیگـر، در اجتمـاع                    

ایران، عميقًا نيازمند کار تئوریک اندیشمندان، و نيازمند نقادی و خردورزی روشنفکران ایرانی 

 .است تا به آن جایی که خواهان دستيابی به آنست، دست بيابد

ش که من سردبيری نشریه چراغ را بر عهده گرفتم، عمده تالشم معطـوف بـه                از پنج ماه پي   

.  برقراری ارتباط با قشر اندیشمند و روشنفکر جامعه ایرانی، رها از هر گرایش جنسی شـد                

مـا داشـتن اندیشـمندانی متعلـق بـه جامعـه ی             /الزم به گفتن نيست که از آرمان های مـن         

 جنـبش تـا کنـون بـه دليـل نبـود تئوریسـين هـا                 اقليت های جنسی ایرانی است زیرا حرکت      

مانند هر جنبش دیگر، بـه تئـوری هـایی کـه ایـن        . حرکتی از پایين و از دل جامعه بوده است        

جنبش خودجوش را شکل بدهند، تحليل کنند، و مسيرش را مشخص کنند، و نيز مسـيرش                

 . را نقد کنند، یعنی به حرکتی از باال، نياز دارد

شنفکر بدون در نظر گرفتن هر گرایش جنسی دعوت بـه پـر کـردن ایـن                 دعوت من از قشر رو    

من باور دارم   . خالء با کمک کسانی بود که پشتوانه ی تجربه ای سالخورد تر را با خود دارند               

ست ایرانی که به باورهای آلترناتيو در برابر باورهای جریان رسمی رسيده باشد همراه و حامی جنبش همجنسگرایی ا" روشنفکر"که 

 جتماعی ا–نشریۀ فرهنگی 
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و  با این باور بيگانه نيست که آرزوی دموکراسی و جامعه مدنی بـدون شـکل گـرفتن و همـراه شـدن جامعـه ی اقليـت هـای جنسـی                                 

 . ایرانی در قالب آرزویی خواهد ماند

کمبود این نظریه پردازی در راستای حرکت جنبش، و کمبود نقد حرکت جنبش منتهی بـه حرکتـی جوششـی و اعتراضـاتی شورشـگر                     

 .  ود که از چهره های فعال اجتماعی بيشتر بهره مند است تا اندیشمند یا فيلسوف و هنرمندمی ش

 دوجنس گرایان و ترانسجندرها، یافتن جایگاه آنان در دنيای امـروز، افشـا بيـنش یکسـویه، جزمـی و تماميـت                    -دفاع از حقوق همجنس    

يا، و ارایه راهکار برای جنبش همجنس گرایان و یافتن و انعکاس و              ترانس فوب  -بای-، شناخت ابعاد مخرب هومو    »دگرجنس گرایی «خواه  

 .چراغ قرار گرفته اند اهدافی هستند درازمدت که در پيش پای نشریه» ادبيات همجنس گرایانه«پرورش 

ای تالش در این عرصه، تالش در عرصه ساختن اجتماعی سالمتر و بسـامان تـر اسـت و درسـت بـه همـين دليـل، رسـالت و وظيفـه                            

نيست که تنها مربوط به همجنس گرایان شود، بل به هر روشنفکر و اندیشمندی که در اجتماع بشـری زنـدگی مـی کنـد مربـوط مـی                             

 . شود
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 )2(آسيب شناسی هماغوشی اروتيسم مدرن و مارکی دوساد با جان و روان ایرانی  

 )گشتالت(روان درمانگر/  روانشناسساتير.   د 

 دیگر ليلی 

 ی چپ آدم درز نکرد  که از دنده    

 کند برای برگم سر گم نمی

 گردد ومثلِ قاشقی که دورِ  ميز دنبالِ  چنگال می

 کند  گم نمی    ام در تورات مرا که ُجرمِ  دیگری مرتکب شده

 !نکند

 توانم شبی دراز را به تختخوابم دعوت کنم حاال که می

  قرآن استی من توی چرا در زن که مزرعه

  لبی وارد نکنم؟                                                       

  بزنم  باید مخ یکی که به این آلبوم عادت دارد

 علی عبدالرضایی                           

 2آسيب شناسی اروتيسم مدرن 

م بـه معنـای آزاد اندیشـی و جـان آزاد اسـت و هـم بـه معنـای رهـایی از قيـود                          ليبـرتين هـ   . اروتيسم مدرن در پيوند تنگاتنگ با فرهنگ ليبرتين است        

اخالقی جنسی و چشيدن خواهش ها، تمناها و اميال جنسی خود و تن دادن به اميال و لذت خویش است، حتی و به ویژه آنجا کـه ایـن خـواهش                 

ان آزاده فيلسوف و رسـوای جنسـی، تبلـور خـویش را در زنـدگی  دو         ترکيب این دو معنای ليبرتين از ج      .  ها مرزهای اخالقی را پشت سر می گذارد       

کمدی نيز درباره اش  نوشت و بارها فـيلم شـد، و از طـرف دیگـر     /که ادموند روستاند داستانی رمانتيک) لينک (1انسان ليبرتين  یعنی سرانو دبرژاک     

سـرانو  . یک روشنگر و بنابراین یک رسوای جنسی فيلسوف استجالب اما این جاست که ساد خود نيز فيلسوف است و   . مارکی دوساد می یابيم   

مطمئنـًا خيلـی هـا فـيلم سـرانو          . دبرژاک یک روشنگر و جان آزاده بود که در نوشته هایش به انتقـاد از خودکـامگی کليسـا و حکومـت مـی پرداخـت                         

 که در خفا عاشق یکی از اقوام زیبای خویش بنام رکسانا       شواليه ای آزاد اندیش، با دماغی بزرگ است       / دبرژاک را دیده اند که زندگی نامه شاعری       

حتی وقتی رکسانا عالقه اش را بـه کریسـتيان کـه سـربازی زیبـا و نـادان                  . است اما بخاطر هراس از رد شدن عشقش از بيان آن خودداری می کند             

رکسـانا بـا   .  او به رکسانا بـه کریسـتيان کمـک کنـد    است به او می گوید، شواليه سعی می کند که با کمک به رقيبش و نوشتن نامه های رمانتيک 

آنگـاه  . ولی راز نمی تواند بـرمال شـود       . خواندن نامه ها هرچه بيشتر عاشق کریستيان می شود اما بزودی حس می کند که او این وسط زیادیست                  

و کشـته مـی شـود، رکسـانا تـارک دنيـا            که سرانجام کریستيان بخاطر دسيسه فرد دیگری که او هم عاشق رکساناست، به جبهه جنگ فرسـتاده                  

اینجـا سرنوشـت    . اولين بار سال ها بعد، در لحظه ی مرگ سرانو در آغوش رکسانا، راز این عشق برمال مـی شـود                    . می شود و کليسا پناه می برد      

از .  بـه رمانتيسـم نيـز مـی باشـد      کميک است و نيـز آغشـته      / ليبرتين در عين ميل به لذت و آزاده خواهی تراژیک است و ليبرتين یک قهرمان تراژیک               

سادیست و لذت پرست است که بـا چـاپ داسـتان هـایش کـه در آن بـه تشـریح فـانتزی         ) لينک (2طرف دیگر به سان سمبل ليبرتين مارکی دوساد     

 جنسـی   پورنـوگرافی گونـه فـانتزی هـای       / های جنسی سادیستی مازوخيستی و تبليغ لذت پرستی مـی پـردازد و ترکيبـی از تشـریح اروتيسـمی                   

مـارکی  . خویش، همراه با گفتارهای فلسفی مابين این عياشی های جنسی و تشریح  آیين و برگزاری آیين قتـل سادیسـتی قربانيـان مـی باشـد                          

دوساد ابتدا کتابی چاپ کرد درباره ی دختری جوان به نام جاستين که می خواهد به راه نجابت و وفاداری برود ولی مرتـب بـدبختی و بـدبياری مـی         

در کتاب دومش درباره ی خواهر او جوليت می نویسد که خوشگذران، جانی، و معشوق مردان فراوان اسـت            . يند و گرفتار حوادث مختلف می شود      ب

آمـوزش هـای   < فلسفی بنام / بعدها این دو کتاب را نيز با بخش هایی نو منتشر کرد و نيز نوشته ای اروتيک. و در آخر خوشبخت و پولدار می شود      

که موضوعش تشریح یک آیين پاگشایی و پذیرش جنسی و هوشی یک دختر جـوان نجيـب زاده توسـط یـک                      > خالقی یا فلسفه در اتاق بودوایر     غيرا

خانم نجيب زاده و دو مرد و تعدادی دهقان جوان می باشد که طی این مراسـم یکـروزه در فاصـله ی اجـرای انـواع عياشـی هـای جنسـی بـه نقـد                                    

ساد در این کتاب اصل و ماکسيم اخالقی خویش را برای یک اجتماع بيان مـی کنـد کـه همـان اخـالق بـه                          .  می پردازند  اخالق و بحث های فلسفی    

بـه نقـد   > کانـت و سـاد  <الکان این نوشته را در مقالـه  . خدمت گرفتن دیگری و جهان در پای خواست لذت خویش و لذت بری از شر و شرارت است     

 توهم ساد را تشریح کند و نشان دهد که کجا اميال او نماد انحراف جنسی و کجـا نشـان ورود او بـه جهـان                       می کشاند و تالش می کند فانتاسم و       
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سمبليک است و همزمان با مقایسه آن با کانت به شباهت ها و تفاوت های این دو اخـالق اشـاره کنـد زیـرا کتـاب سـاد چنـد سـالی بعـد از کتـاب                                      

کانت در این نوشته با نقد متافيزیک به این نتيجه می رسد که ایـن خـرد اسـت        . نوشته شده است  > نقد خرد عملی  < بنام  ) لينک (3معروف کانت   

بر پایه نظر او عمل اخالقی در انسان به وسـيله سـه کـاتگوری اخالقـی بـودن، اراده      . که می تواند به موضوع اتيک یا اخالق پاسخ گوید و نه مذهب           

انسان اخالقی عمل می کند، زیرا اخالقی بودن نشانگر خرد انسان است    . فته در انسان بوجود می آید     آزاد و اصول  فرمان های اخالقی به لذات نه         

. که می خواهد رفتار پراکتيک انسانی را تنظيم کند و بنابراین اخالقی عمل می کند زیرا بالذات می داند که خوب عمل کردن سودمند و خوب است                     

خود سرنوشت خویش را تعيين می کند و هوشمند است، دارای یک اراده آزاد است که بـا شـنيدن ایـن                      در نگاه کانتی انسان به سان موجودی که         

در برابـر ایـن اخـالق سـودمندگرایانه و عمـل گرایانـه       . فرمان های درونی می تواند خود را ازبند خواهش هایش نجات دهـد و اخالقـی تصـميم بگيـرد             

خویش را قرار می دهد  که از اراده  و حق لـذت  بـردن دفـاع مـی کنـد و  شـربودن را اسـاس بشـر و         کانتی و اراده آزاد کانتی، ساد دستور اخالقی       

. مـن حـق دارم بـا جسـم تـو خـوش بگـذرانم       : اصـل اخالقـی سـاد     «:زندگی  می داند و این ماکسيم اخالقی را در فلسفه در بودوایر بيـان مـی کنـد                  

اهم کرد و بدون آنکه  هيچ مانعی بتواند جلوی مرا بگيـرد از جسـم  دیگـری  بنـا بـه مـيلم                           هرکسی می تواند این را بگوید و من از حقم استفاده خو           

 .لذت می برم و عصاره ی لذتش را  می فشرم

بـه بحـث سـاد و اروتيسـم مـدرن بپـردازم، بایـد مفـاهيمی را مثـل انحـراف جنسـی            > کانت و سـاد <قبل از اینکه  با استفاده از نگاه الکان در مقاله  

سادیستی و غيره و تفاوت ميان نوع سالم این گرایشات و نوع بيمارگونـه ی آنهـا را از نظـر روانکـاوی معاصـر بيـان کـنم و معنـای ایـن                                  / یمازوخيست

رسـی  انحرافات را از نگاه فروید تا الکان کوتاه تشریح کنم، تا اینگونه بتوانيم هم بهتر به نقد دساد و اروتيسم مـدرن بپـردازیم و هـم بعـدًا در حـين بر                                

 .این گرایشات در آثار هنرمندان ایرانی بتوانيم گونه های سالم را از نوع  بيمارگونه شان جدا کرده و به آسيب شناسی گرایشات بيمارگونه بپردازیم

 معنا و مفهوم انحرافات جنسی در روانکاوی امروز / 1

کنم که گرایشـات جنسـی ماننـد مازوخيسـم، سادیسـم، فتيشيسـم و غيـره              باید با تأکيد بر این روند درست در روانکاوی مدرن به این نکته اشاره               

یعنی همه این عالئق و گرایشات معمولی و آزاد هستند در صورتی که هر دو طرف به دلخـواه و                    . دیگر به عنوان بيماری جنسی معرفی نمی شوند       

 آغاز کنند و از طرف دیگر خودشـان از ایـن گرایشـات خـویش در     به انتخاب به این گرایشات تن بدهند و مثًال یک زندگی عشقی سادومازوخيستی را             

در روند تکامل روانکاوی ما شاهد تحـول مرتـب   . زجر نباشند و خوشبختی شخصی شان را در خطر این گرایش خویش نبينيد و نخواهند درمان شوند 

مورد مازوخيسم و سادیسم ابتـدا ایـن فرویـد بـود کـه بـا                برای مثال در    . کاتگوری ها هستيم و حرکت به  سوی ليبراليسم جنسی و چند صدایی نو             

 بـه بعـد و بـا ایجـاد تئـوری رانـش مـرگ،        1920سالم خواندن فانتزی ها و گرایشات مازوخيستی و سادیستی و غيره، به ویژه در کارهـایش از سـال               

فروید مازوخيسم و سادیسـم  وقتـی بيمارگونـه مـی شـوند         در باور   . مازوخيسم و سادیسم را از کاتگوری بيماری بالذات در آورد و آن را سالم خواند              

یعنی هر سکس سالم می تواند فانتزی های گونـاگون  . که در رفتار جنسی و شخصيتی بيمار، مقام اول و حاکم بر رفتار جنسی وی را کسب کنند     

ک سکس سالم هستند، برای مثـال گـازگرفتن   فتيشيستی، تن نمایی و یا سادومازوخيستی داشته باشد و یا تجربه کند که همه بخش هایی از ی   

انحـراف  . و فشردن معشوق یا بازی های جنسی با طناب بستن، به شرطی که این اميال و بازی ها بـه تنهـا شـکل ارتبـاط جنسـی تبـدیل نشـوند                             

 با زور مثل سادیسم و یا جنسی در این معنا وقتی می باشد که یک بخش سالم سکس سالم به تنها شکل ارتباط تبدیل می شود و از طرف دیگر                       

در تحـول  . اینجاسـت کـه اینهـا بيمارگونـه مـی شـوند       . تا حد ضربه زدن شدید روحی و جسمی به خود در نمونه مازوخيسم با معشوق صورت گيـرد                 

مازوخيسـتی  /تآنگاه در تحول تازه ای در این مسير حتی روابط جنسی تمامـًا سادیسـي      >  ت ار  4د س ام    < و با چاپ کتاب تکميل شده        2000سال  

یا وویریستی سالم خوانده می شود و دیگر این روابط تـک سـاحتی و بيمارگونـه دیـده نمـی شـوند و تنهـا آن زمـان کـه ارتبـاط بـه شـکل اجبـاری و                                   

اه تـک  اینگونه ما شـاهد گـذار از یـک نگـ    . زورگویانه و یا با زخمی کردن خطرناک و کلينيکی خویش و دیگری همراه باشد، بيماری محسوب می شود     

این موضوع  بـه ویـژه از آن جهـت جالـب اسـت کـه مازوخيسـم و                    . محوری به یک نگاه چندمحوری در روانکاوی و دیسکورس جنسی جامعه هستيم           

  مرجـع بيمـاری هـای روانکـاوی هنـوز جـزو بيمـاری هـای فونکسـيون          4 و در چـاپ کتـاب د م اس          1994سادیسم و دیگر گرایشات جنسی تـا سـال          

امـا همـان سـال    . ود و به عنوان یک اختالل شخصيتی بيمارگونه  فرقی ميان رابطه  سالم و بيمارگونه گذاشته نمی شـود   جنسی محسوب می ش   

کميته ناشر کتاب شروع به پخش اضافات و مقاالتی کرد که در آن کسانی را که در روابط و گروه های سادومازوخيستی و مشابه رفت و آمد دارنـد،               

 ار انحرافـات جنسـی از کـاتگوری    - ت4 یعنـی در کتـاب دم اس      2000 ایـن خـاطر نيـز در بخـش تکميلـی ایـن کتـاب در سـال                    به. سالم و نرمال خواند   

اختالالت فونکسيون جنسی خارج می شود و جزو کاتگوری پروفایلی قرار می گيرد و معيار بيمار بودن یک انحراف جنسی فقط همان دو اصـل بيـان                           

ی پارتنر، یعنی به زور وادار کردن او به ارتباط سادیسـتی و مازوخيسـتی و زنـدگی جنسـی، و نيـز اصـل ناراضـی           شده ی عدم تصميم گيری آزادانه       
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یعنی بيمار می خواهد از این گرایش دسـت بـردارد چـرا             . بودن شخص بيمار از این گرایش و پایين آمدن حس سعادت سوبژکتيو  شخص بيمار است               

 .این کتاب  اینگونه بيان می شود) 5 (633 مثال  دو معيار مازوخيسم  بيمارگونه در ص  برای. که زندگيش را در مخاطره می بيند

واقعـی و  (فانتزی های جنسی، نيازهای جنسی پرقدرت و یا رفتارهای در یک فاصله زمانی حداقل شش ماه   مرتب تکرار شونده، که یک عمل        . 1«

 .ن و دردهای مشابه را در بر داردتحقيرشدن، کتک خوردن و با طناب بسته شد) نه شبهه گونه

این فانتزی ها، این نيازهای جنسی پرقدرت و چنين رفتارهایی باعث دردهایی می شوند که از لحاظ کلينيکی مهم به شمار می آینـد و یـا تـأثير                       . 2

 ».منفی بر عملکردهای اجتماعی، کاری، و بخش های مهم دیگر زندگی بيمار می شوند

ازوخيسم سالم که در روابط آزادانه ميان یک جفت پارتنر عشقی یا اروتيکـی سادومازوخيسـم بيـان خـویش مـی یابـد و یـا در                       اینگونه با جداسازی م   

استفاده از این گرایشات جنسی توسط عاشقان و دلباختگان غير سادیست و مازوخيست در روابط عشقی و یا جنسيشان و بـرای تجربـه و جـذب                           

جنسی خـویش و بـه شـکل آزادانـه و ميـل دوطرفـه شـکل مـی گيـرد، از مازوخيسـم  وسادیسـم                           /جهان عشقی بخش های دیگری از فانتزی ها و        

بيمارگونه، از خودنمایی و چشم چرانی بيمارگونه، که عنصر اساسی شان اسارت جسم و  فرد در بند یک گرایش خویش، ضـربه زدن بـه خـویش و                             

در واقع نه تنها، با قبول سالم بودن، این گرایشـات بـه تنـوع    . ش و باروری خویش می باشددیگری و ناتوانی از جذب این تمنا در جهان سمبليک خوی    

زندگی عشقی و جنسی انسان ها کمک می رسانند، بلکه این نگاه نو  به درک بهتر حاالت بيمارگونه آن و چگـونگی درمـان آن منتهـی مـی شـود                  

ت های خود و بدون احساس گناه در پی آن خواهند بود که با درک علـل بيمـاری خـویش    زیرا اکنون بيماران هرچه بيشتر با اعتماد به جسم و خواس 

و بحران درون بيماری خویش به جذب بخش سالم این عالئق و یافتن معنا و تعالی بخشی لذت نهفته در بخش بيمارگونه آن دسـت زننـد و اینگونـه                              

در ایـن معنـا مازوخيسـم و سادیسـم         . سـانی مازوخيسـتی خـویش دسـت یابنـد         به بلوغ روحی خویش و تبدیل مازوخيسـم بيمارگونـه بـه تمنـای ان              

بيمارگونه، خودنمایی و چشم چرانی بيمارگونه، هرچه بيشتر کاراکتر اعتياد را به خود می گيرند و مثل اعتيـاد بـه هرچيـز، چـه بـه سـکس، چـه بـه              

به یک مطلوب  بزرگ و نـاتوانی از جـذب و انطبـاق ایـن خواسـت در جهـان             ماده مخدر، چه به قمار و یا هر چيز دیگر، به معنای چسبيدن روان و جان                 

جالب اینجاست که در نگاه الکـانی  . سمبليک خویش می باشد تا بتواند با این جذب ميل خویش و باروری خویش به قدرتی نو و لذتی نو دست یابد        

یا اختالل روانی و اشکال مختلـف اسـير یـک خواسـت و     " نویروز"تلف می توان به درک این نزدیکی ميان انحراف جنسی و اعتياد به سان اشکال مخ    

این تحوالت مثبت در روانکاوی که تحت تأثير روند ليبراليسم جنسی و گذار از تک نگاهی در روانکاوی به سوی چنـد                      . اشتياق خود بودن دست یافت    

ر من و نه تنها من، سـرانجام بـدان منجـر خواهـد شـد کـه کـل ایـن         نگاهی و مبارزه شهروندانه خود این اقليت های جنسی نشأت می گيرد، به باو          

گرایشات به عنوان گرایشات و هویت های جنسی مختلف و نرمال هرچه بيشتر توسط جامعه و فرد به رسميت شناخته شوند و آن بخـش از بيمـار              

د، در حالت اولش به عنوان جرم جنسی و شـناخته شـده و              که به زور با دیگران اميال خویش را ارضا می کند و یا باعث داغانی زندگی فرد می شو                  

دومين حالـت نيـز هرچـه بيشـتر بسـان یـک بحـران بلـوغ و                  . بررسی شود که االن هم جرم جنسی است و یک پدیده چندعلتی محسوب می شود              

 اکنون نيز در این مسير روانکاوی    ضرورت قبول ميل خویش و جذب آن در جهان خویش و چندهویتی یا گرایشی شدن مورد بررسی قرار می گيرد که                    

با مبارزه  . جالب است که نظریه ی همجنس خواهی نيز همين راه را رفته است            . این روند بباور من در روانکاوی اجتناب ناپذیر است        . در حرکت است  

ابه با کاتگوری پروفایلی تبدیل مـی شـود         خود، آنها، و ابتدا حتی با مخالفت بخشی از روانکاوان، از عرصه انحراف جنسی و بيماری به کاتگوری مش                  

دو سال بعد کًال در اوایل سـال هـای هفتـاد ایـن              . که در آنجا فقط موضوع درمان همجنس خواهانی است که از جهت یابی جنسی خود ناراضی اند                

ان معاصـر کـه در حـال گـذار و          روانکـاوی بـه سـان بخشـی از جهـ          . کاتگوری را کامل برمی دارند و همجنس خـواهی آزاد و نرمـال قلمـداد مـی شـود                  

دگردیسی از یک  مدرنيت تک صدایی به یک پسامدرنيت چندصدایی و چندهویتی است، مجبور اسـت ایـن راه را بـرود و خوشـبختانه بخـش اعظـم              

ييـر و تحـول   روانکاوان و روانپزشکان در همين مسير می اندیشند و از طرف دیگر و خوشبختانه جنبش خـود ایـن اقليـت هـای جنسـی راهـی جـز تغ                  

باری در آینده ای نه چندان دور حتی گفتن اقليت جنسی در مراجع علمی زیر سئوال خواهد رفت، زیرا امروز با ایجاد پـژوهش                       .  برایشان نمی گذارد  

نی ماننـد   هایی چون پژوهش جنسيتی به ویژه از طرف فمينيست ها و ایجاد تفکراتی ساختار شکنانه ماننـد کـوئير تئـوری و نقـد پسـامدرنی کسـا                           

جودیت باتلر از نگاه مدرن و حتی از نگاه کسی مانند الکان در بخش مربوط به جنسيت و تالش بـرای عبـور از نظـم و دیسـکورس دگـرجنس گرایانـه                            

ل نورماتيو  به سوی نظمی جدید و چندهویتی، پایه های ایجاد یک جامعه چند جنسيتی و چندهویتی و عدم برتـری هـویتی بـر هویـت دیگـر در حـا                               

البته این به معنای آن نيست که من همه نظرات اندیشمندانی مثل باتلر را قبول دارم ولـی ایـن گـذار و ایـن نقـد بسـيار مهـم                        . گذاشته شده است  

بـه تشـریح فمينيسـت پسـامدرنی و بحـث جنسـيت و تشـریح                > آسـيب شناسـی فمينيسـم ایرانـی       < است و من در بخش چهارم این نوشتار در          

اتلر و نيز دریدا به الکان در موضوع جنسيت و تک قدرتی مردانه در نگاه الکان می پردازم و همزمان نقد و نظـر خـودم را نسـبت بـه                  انتقادات جودیت ب  
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 . نکات مطرح شده بيان می کنم

 فـيکس مانـدن و ثابـت    انحرافات جنسی از مازوخيسم  تا سادیسم بيمارگونه، از چشم چرانی تا خود نمایی بيمارگونه در نگاه فروید در واقع حاصـل                

یعنی منحرف جنسـی بـه محروميـت و قبـول     . ماندن بر یک لذت جنسی ماقبل اودیپالی به خاطر کمپلکس های ناشی از اختگی و محروميت است  

در قالـب  نام پدر تن می دهد، اما این تن دادن  ناموفق اسـت و اميـال و فـانتزی هـای پـس زده شـده بـه دنبـال قتـل پـدر و زنـای بـا محـارم، اکنـون                              

سادیستی ماقبل اودیپالی برمی گردد و حق خویش می طلبد و تـا زمـانی کـه بيمـار جنسـی بـا چيرگـی بـر         / چسبيدن به یک لذت اورالی و یا آنال    

برای مثال فرویـد در  . کمپلکس اختگی خویش و هراس خویش این خواست ها را در جهان خویش تعالی نبخشد و جذب نکند، محکوم به تکرار است   

.  پسـر مـی دانـد   -کـودک > نفـی  و خودگـول زنـی دوگانـه    <علت بيمـاری فتيشيسـم را یـک    ) لينک6(1920له خویش در باب فتيشيسم در سال   مقا

. فتيشيست باور دارد که مادر هنوز صاحب آلت جنسی مردانه و یا فالوس است و نمـی خواهـد بپـذیرد کـه در واقـع ایـن فـالوس بـه پـدر تعلـق دارد                            

 ترجمـه  -نـّره، نّرگـی  (البته فروید از پينس یا آلت مردانه صحبت می کند و نه از فـالوس یـا          . فتيشيست تبلور فالوس یا ذکر است     اینگونه فتيش برای    

در تحقيقـات مـدرن و بـه ویـژه توسـط      . ، زیرا در نظر او فتيشيست تنها مرد می تواند باشد، که یک خطـا بـود           )آشوری در کتاب فرهنگ علوم انسانی     

نش به این نتيجه جدید رسيده اند که در واقع فروید خود انحراف جنسی را  یک بيماری نمـی دانـد بلکـه یـک درگيـری درونـی و دوره               الکان و شاگردا  

گذار می بيند، همانطور که فروید از نظر این نگاه جدید در آخرین نظریاتش در باب همجنس خواهی، در واقع خود به سـالم و نرمـال بـودن همجـنس                       

و لزوم کـاتگوری بنـدی   > روانشناسی من<موضوع این است که با رشد مکتب . ی کند که در بحثی دیگر به این موضوع می پردازم  خواهی اشاره م  

کردن بيماری ها، آن بخش از نظریات فروید که هرچه بيشتر به این تفکر می خوردند، مورد استفاده قرار گرفت و بخش دیگر نظریات او که به ویـژه از           

بـرای مثـال   . یـک مثـال دیگـر مـی زنـيم     .  و با ایجاد رانش مرگ شکل و دوگانگی ليبيدو شکل می گيرد، کمتر بکار بـرده مـی شـود   1920بعد از سال  

اینگونـه اگـر سادیسـت معضـل کمـپلکس          . دو روی یک سکه اند و می تواننـد بـه هـم تبـدیل شـوند                ) لينک باال (مازوخيسم و سادیسم در نگاه فروید     

ای قوی باقيمانده در پی مادر و نفی پدر را بدینوسيله ارضاء می کنـد کـه ایـن فـانتزی هـا را بـه شـکل فـيکس مانـدن در                                 اختگی خویش و فانتزی ه    

سادیستی و به وسيله فراافکنی اميال خویش بر دیگران و تنبيه دیگران تجربه می کند و در واقع در لذت سادیسـتی اش           /حالت ماقبل اودیپالی آنال   

فرامنی را بازی می کند که دیگری را به خاطر داشتن چنـين فـانتزی هـایی زجـر مـی دهـد و بدینوسـيله هـم فـانتزی و هـم                     و با تنبيه دیگری نقش      

خشم فرامن خویش به آن را تجربه و عمل می کند، مازوخيست برعکس به خاطر این احساس گناه ناشی از فانتزی هـای خـود، جسـم خـویش را                         

مازوخيست، سادیست را به فرامن خویش تبدیل می کند و سادیست، مازوخيست را به تبلـور                . تبدیل می کند  به محل تنبيه و ارضاء این فانتزی ها         

بعـد از ایجـاد رانـش مـرگ        . از این رو  بازی متقابل آن ها یکدیگر را تکميل می کنـد             . فانتزی های ناخودآگاه خویش در پی ميل قتل پدر و تصاحب مادر           

رانش مرگ اما ضد رانش زندگی نيسـت بلکـه مکّمـل آن مـی     . ان نشان و تبلوری از این رانش مرگ می بيند        فروید سادیست و مازوخيست را به س      

باشد و این دو بدون یکدیگر نمی توانند باشند و تنها آنگاه که این رابطه دیالکتيکی بهم می خورد و رانش مرگ بر رانش زنـدگی چيرگـی مـی یابـد،                                

فروید اولين کسی بـود کـه بـا ایـن نـوع نگـاه خـویش بـه ایـن انحرافـات و                  . طرناک و بيمارگونه می گيرد    سادیسم و مازوخيسم و یا خشونت شکل خ       

سالم خواندن اساس و مغز این گرایشات باعث آن شد که این انحرافـات بـه سـان یـک خطـای در مسـير تکامـل و رشـد انسـان ناشـی از معضـالت                         

در . ده شوند و نه به سان یک بيماری پایه ای و بـی هيچگونـه اسـاس سـالم و منطقـی                   درونی و یا عدم تناسب صحيح دو گرایش مرگ و زندگی دی           

که در رابطه جنسی و ميل سالم به تجربـه حـاالت مازوخيسـتی از        > مازوخيسم اروتيکی <نگاه جدید فروید برای مثال مازوخيسم شامل سه بخش        

کـه در نگـاه فرویـد زنـان بيشـتر بـه ایـن لـذت         > مازوخيسم فمينيستی< دوم بسته شدن با طناب تا بازی ارباب و بندگی و غيره وجود دارد، و بخش           

که نمـادش را در احساسـات گنـاه و یـک فـرامن قـوی نشـان مـی                    > مازوخيسم اخالقی <مازوخيستی در رابطه و سکس تن می دهند و سرانجام           

بـرای درک  تکامـل   . د یـک خواسـت خـویش نشـده باشـند     هرسه این بخش ها سالم است، تا آنزمانی که باعث داغانی فرد و اسارت او در بن             . دهد

رانـش  <بعـد از فرویـد کـه در آن روانکـاوی از     > تئوری ارتباط ابـژه ای <و> روانشناسی خود<بعدی روانکاوی در زمينه انحرافات جنسی و درک نظریه  

افش عبور می کند، تا تئوری الکان و تحول بعـدی در            به سوی  توجه به محيط اطراف کودک و رابطه و تأثير متقابل ميان انسان و محيط اطر                 > محوری

یـا اکسهيبيسيونيسـت را در   ) ویراسـت دوم .  فرهنگ علوم انسانی141خود نما، هر دو ترجمه از آشوری        (یک شرمگاه نما  . روانکاوی مثالی می زنم   

کشد و آلتش را نشان می دهـد و یـا در برابـر نگـاه     نظر بگيرید که ناگهان در پارکی بر شما از پشت درختی ظاهر می شود و شلوارش را پایين می         

فروید در این کار شرمگاه نما، یا به ترجمه ی من تن نما، تبلور یک فيکس ماندن در مرحله ماقبـل              . وحشت زده و هراسان شما خودارضایی می کند       

 تن خویش و یا دیگری لذت می برد و این مانـدن در         هر کودکی در مرحله ی سنين ابتدایی از دیدن        . اودیپی را به خاطر هراس های اختگی می بيند        

. این مرحله ماقبل اودیپی و ناتوانی از عبور از هراس های اختگی و تعالی بخشی فانتزی های خویش اساس مشکل تـن نمـا در نظـر فرویـد اسـت            
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 اميال باطنی خویش و رفع هـراس هـای اختگـی     اینگونه برای تن نما در اساس آنچه باعث لذت تن نمایی می شود، نه نگاه دیگری بلکه ارضای این    

تئوری رابطه ابژه ای اما به موضوعی جدید اشاره می کند و آن این اسـت کـه تـن نمـا بـه عکـس          . به شکل تکرار این لذت های ماقبل اودیپی است        

شت بيان شده در نگاه عابر اسـت کـه          آنچه اساس لذت او را تشکيل می دهد، هراس و وح          . العمل دیگری احتياج دارد وگرنه لذت جنسی نمی برد        

به این خاطر نيز به باور این تئوری اگر عابر به جای وحشت زدگـی راحـت از کنـار                    . بيانگر معضالت تن نما در روابط کودکی و ماندن در این روابط است            

می رود و می گوید تن نما به نگـاه دیگـری احتيـاج      الکان یک قدم جلوتر     . تن نما رد شود و او را جدی نگيرد، تن نما نمی تواند به ارگاسم دست یابد                

دارد، ولی نه در اساس برای دیدن ترس دیگری، که در او لذت ایجاد می کند، بلکه دیدن نگاهی دیگر در چشمان اوست که با ناخودآگاه خود تن نما                     

ه همزاد و نقطه مقابل نـام پـدر اسـت و وقعـی بـه قـانون و       در ارتباط است و او اسير این نگاه است و این نگاه، نگاه پدر جبار و لذت پرستی است ک                 

به قول الکان، تن نما، در همان لحظه که به دیگری می نگرد، احساس می کند که نگاهی از درون او که دقيقًا جـایش را                          . تمّنای دیگری نمی گذارد   

اینگونـه الکـان در انحـراف جنسـی ماننـد تـن       . خواستش عمـل کنـد  نمی داند به او زل زده است و این نگاه زل زده او را اسير خویش می کند، تا به            

می نامـد کـه بـا ایـن اضـافه در      > پارورزیون<را > پرورزیون< نمایی و یا سادیست و مازوخيست تبلور اسير نگاه پدر بودن را می بيند و بدین دليل نيز    

نسی و اساس قانون و باعث رشد انسانی به عرصـه سـمبليک و رهـایی       اما مگر نام پدر نام قانون ج      ) 6.(زبان فرانسوی پدر به آن اضافه می یشود       

از عرصه و هویت خيالی و رابطه ثنوی نارسيستی و فریبنده با تصویر خویش یا دیگری و ورود به رابطه سه گانه و تثليثی با دیگری که همـان رابطـه                               

ه در نهایت انسان را از این فریبندگی تصویری نارسيستی نجات می دهـد         با فاصله و داشتن زاویه ای سومی به نام  نام پدر یا اخالق نمی باشد ک                

و به عالم تمنا و رابطه سه گانه با خویش و معشوق یا هستی می آورد که مرتب قابل تحول و دگریسی می باشد؟ برای درک این موضوع بایـد بـه             

 اسطوره اشاره می کند که در ابتدا پدری قهار وجود دارد کـه همـه زنـان از آن    اثر فروید اشاره کنم که در آن فروید به این     > توتم و تابو  <کتاب معروف   

فرزندانش برای دست یابی به لذت او را می کشند و می خواهند جای او را پـر کننـد، امـا هـراس     . اویند و او قادر به لذت یابی محض و مطلق است 

حيوان توتم را بوجود می آورند و تابوی عـدم کشـتن تـوتم را کـه اسـاس قـانون               فرایشان می گيرد و می بينند که این جایگزینی ممکن نيست، پس             

ایـن اسـطوره طـرف دیگـر     . و نماد قانون تبدیل می شـود     " نام پدر "به  " پدر لذت بر  "جنسی و عدم زنای با محارم می شود و اینگونه با قتل پدر، او از                

 قبول نام پدر به ساحت انسانی سمبليک وارد می شود و فرد یا سوژه فـانی مـی   انسان در مرحله ادیپی با قبول محروميت و. اسطوره ادیپ است 

و > مـن <گردد که در ذات خویش دوگانه است، زبرا هميشه مثل نوار مویبوس از خود به دیگری وصـل مـی شـود و بـالعکس و سـوژه نقطـه تالقـی                                 

ناخودآگاه خویش است و رابطه اش با هستی سه گانه یا تثليث وار و در               همان دیگری و تمّنای دیگری یا همان تمّنای         >  من<و در واقع    >  دیگری<

اما همانطور که می دانيم هر پس زدن ميل و سرکوبی بـه             . این اسطوره قتل پدر چگونگی بوجود آمدن نام پدر را توضيح می دهد            . عرصه زبان است  

اینگونه نيز تصویر پدر لـذت  . بار به ذهن ما بر می گردد عاره یا مجاز دیگرمعنای آن است که این ميل به گونه ای نو و در شکلی نو، چه به شکل است

منحـرف جنسـی در نـاتوانيش در    . بخش و مطلق گرا در ناخوداگاه آدمی باقيست و در انحراف جنسی ما شاهد بازگشت این ناخودآگـاهی هسـتيم     

احب مادر را به شکل زنده شدن دوباره ایـن پـدر جبـار و لـذت پرسـت                   قبول کامل محروميت و نام پدر، فانتزی های جنسی اش در پی نفی پدر و تص               

اینگونه تن نمای باالی ما وقتی خویش را به عـابر نشـان مـی دهـد،     . تجربه می کند که او اسير نگاهش است و همه کاری را برای نگاه او می کند               

 یا پدر جبار را می بيند کـه بـه او مـی نگـرد و منحـرف بـه خواسـت او                   در نگاه عابر تنها به دنبال حس وحشت نيست، او در نگاه عابر نگاه این شيئ               

عمل می کند زیرا در یک رابطه خيالی و نارسيستی و دوگانه با این نگاه پدر جبار خویش قرار دارد و اسـير اوسـت و نـاتوان از عبـور از ایـن ثنویـت یـا         

 بخشی و جـذب  نگـاه پـدر جبـار خـویش و بـا انحـراف جنسـی در جهـان                        دوگانگی حيث و عرصه خيالی به سوی عرصه سمبليک و تثليثی و تعالی            

سمبليک خویش و به سان تمناهای نوی خویش می باشد، زیرا تنها با ورود به این عرصه سه گانگی و تثليـث  او هـم قـادر خواهـد بـود ایـن اميـال                                 

طـه سـه گانـه بـا تمنـای نـوی خـویش کـه هميشـه بخـش                    جنسی و فانتزی هایش را در جهان خویش تعالی بخشد و جذب کند و هـم بـا ایجـاد راب                    

جالبی این موضوع در این است که الکان اشـاره مـی کنـد مـا هروقـت بـه چيـزی یـا         . سومش قانون یا نام پدر است، مانع از اسير نگاه او بودن شود     

که به انسان در چنين لحظـاتی دسـت   > اغریبهآشن< این حالت . تابلویی نگاه می کنيم، در همان لحظه از طرف تابلو و دیگری نگریسته می شویم 

از این رو هـم غریبـه و هـم آشناسـت و     . می دهد، به قول فروید یادآور آن است که این نگاه برای ما نماد ناخودآگاهی ما و اميال پس زده ی ماست    

 که منحرف جنسی اسير اوست و در دیگـری   این نگاه پدر جبار و لذت پرست. احساس ترس ایجاد می کند و حتی در مواردی به کابوس می انجامد       

بـه  .  او را می بيند  و او را افسون می کند، علت اسارت او در مازوخيسم و سادیسم بيمارگونه و یا در تن نمایی و یا چشم چرانی بيمارگونه است                             

تمنای سـالم مازوخيسـتی   . شد، نيستاین خاطر نيز منحرف جنسی در پی رابطه متقابل که اساس تمنا و ارتباط جنسی و عشقی بشری می با             

و سادیستی در رابطه عشقی یا اروتيکی سادومازوخيستی و یـا در عشـق اروتيـک و عشـق جنسـی معمـولی دارای ایـن خصـلت تـأثير متقابـل و                                 
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بـرده  / بـازی اربـاب    اگر اینجا ما به گرایش سادیستی و مازوخيستی خویش در ارتباط تن می دهيم و هر نوع                . وابستگی به تمنای دیگری بودن است     

ای و یا غيره را تجربه می کنيم، اینجا این کار با انتخاب و وسوسه متقابـل صـورت مـی گيـرد و در تمنـای مازوخيسـتی و سادیسـتی آدمـی در پـی                             

وقش و تمنای دیگریست که بدان وسيله هم عشق و عالقه اش را به معشوقش از جهتی نو نشان دهد و هم در چشمانش و انتخاب آرادانه معشـ           

اینجا بيان و لمس تمنا بدون همراهی و خواست دیگـری غيـرممکن             . همراهش ببيند و لمس کند که معشوقش در او چه می خواهد و چه می بيند               

حـراف  در ان. است، زیرا تمنا نام دیگر قانون است و اینگونه در هر رابطه ای با خویش و دیگری ضلع سوم این مثلث یعنی نام پدر و قـانون حضـور دارد                          

جنسی امـا بـرای شـخص بيمـار موضـوع نـه نگـاه دیگـری و خواسـت او بلکـه خواسـت نگـاه پـدر و اسـيرماندن در حيـث خيـالی، دوگانـه و تصـویری                          

نگاهی  که می تواند به هر ابژه ای وصل بشود و از آنجا به او بنگرد و او اسير افسون این نگـاه و در پـی اجـرای خواسـت او        . نارسيستی می باشد  

با آنکه در آنجا به ظاهر این نگـاه مـادر اسـت کـه او را بـدین      . ی هيچکاک که با چاقو به قتل دیگران می پردازد        >سایکو<اشد، مانند بيمار فيلم     می ب 

ری بيمـا . با چنين تعبيری از انحراف جنسی راه درمان آن نيز مشخص می شود        . کار وامی دارد، اما در پشت آن، پدر جّبار و لذت پرست نهفته است             

جنسی یک اسم داللت است و یک حقيقت انسان، که باید در جهان سـمبلکيش جـذب شـود، و بدینگونـه از خوشـی کـابوس وار یـا تمتـع و رابطـه                                

خيالی دوگانه به تمنا و ارتباط سمبليک و سه گانه  تبدیل شود که هميشه متقابل است و پـارادکس، زیـرا تمنـا تمنـای دیگریسـت و سـوژه فقـط از           

 خویش به سان فاعل و اراده و تن دادن به هویت و یا فانتری هایی نو از خویش به تمنـای دیگـری دسـت مـی یابـد و بـه یـک وحـدت در                  طریق حذف 

اینگونه فرد با جذب و تعالی بخشيدن به فانتزی های خود در پی قتل پدر و بـه دسـت آوردن مـادر در قالـب       . کثرت یا کثرت در وحدت تبدیل می شود       

هش های جدید زندگی و حس و لمس مطلوب گمشده در روابط عشق و جنسی می تواند بر این نگاه پدر جبار چيرگـی یابـد و او را در        تمناها و خوا  

و مفهوم آن )  لينک7(>آفانيزیس<برای درک کامل معضل بيمار جنسی و نيز درک بهتر مارکی دوساد باید به کلمه             . خویش جذب کند و انطباق دهد     

آفانيزیس به معنای عدم توانایی لذت بری از رابطـه جنسـی مـی باشـد و ارنسـت جـونز ایـن عـدم توانـایی لـذت بـری از راوبـط                                  . ردنزد الکان توجه ک   

برای الکان افانيزیس اما اضافه بر آن معنای گم شدن سوژه در نگاه دیگـری و یـا اینجـا در نگـاه                       . عشقی را اساس نویروز می داند     / جنسی اروتيکی 

> مـن <او در همـان لحظـه کـه    . انسان به سان سوژه الکانی و پسامدرنی موجودی در ذات خویش دوگانـه و شـکاف دار اسـت               . پدر جبار می باشد   

زیرا این وجود یگانه و من متفاخر در سوژه دکارتی و من        . مدرن و یا سوژه دکارتی یک وجود یگانه نيست        > من<می گوید، موجود دیگریست و مانند       

ویت خيالی در نگاه مدرن است که باعـث مـی شـود او بـا نگـاهی نارسيسـتی و خودشـيفته بـه خـویش بنگـرد و وابسـتگی                               مدرن دقيقًا بازمانده ه   

اینگونه نيز خودخواهی مـدرن نارسيسـتی و تـوهم    . خویش را به دیگری و به ویژه به ناخودآگاهی خویش نبيند و نيز ترکيب خویش از من و دیگری را                

يق عشقی  واروتيکی مـی شـود کـه ذاتـش در قبـول پـارادکس انسـان و ارتبـاطی بـودن انسـان و دوگـانگی او و                               گونه است و باعث عدم ارتباط عم      

اینگونه سوژه وقتی می خواهـد عمـل کنـد بایـد از خـویش بـه عنـوان فاعـل                     . دوگانگی تمنایش است، زیرا او دیگریست و تمنایش تمنای دیگریست         

ه خویش بسان فاعل این نوشته بنگرم، دیگر نمی توانم بنویسم و باید صبر کنم تا آنگـاه کـه ایـن                      برای مثال اکنون که می نویسم، اگر ب       . حذف شود 

هر ظهـور و عمـل سـوژه بـه معنـای ایـن غيـاب اسـت کـه خـود طبيعتـًا                  . فاعل حذف می شود و نوشته می شوم و دستم و وجودم به کار می افتد               

.  خویش تن می دهيم  و خویش را از یاد می بریم تـا بـه خـویش و لـذتمان دسـت یـابيم                         اینگونه در اروتيک و عشق ما به تمنای       . ظهوری دیگر است  

در بيماری جنسی این دوگانگی سوژه گم می شود و شخص خـودش را              . ذات انسان این دوگانگی است و وابستگی متقابل من و دیگری از یکدیگر            

از این رو برای مثال قاتلی که به کودکی تجاوز می کند و سپس او را مـی                  . وستدر نگاه دیگری که همان پدر قهار و جبار است بازمی یابد و اسير ا              

کشد، در واقع با اینکار می خواهد با عدم ارتباط متقابل با کودک که همان قبول خواست او و انتخاب آزاد است، هراس های خویش از زندگی را کـه               

ذت، عشق و تنهایيست، به کودک انتقال دهد و خویش را آزاد سازد و با تجاوز به کـودک           در ذات انسان است و انسان  به خاطر آن تبلوری از درد و ل              

اینکـه  . و کشتن او به نقش انسانی خداگونه که نيازی به ارتباط متقابل ندارد دست یابد که همان تبلور نقش و نگاه پـدر جبـار و لـذت پرسـت اسـت         

 این نگاه دیگری و ناشی از باقی ماندن در هویت خيالی می باشد، در عمل بـه وسـيله   چنين خواستی یک  توهم و ناشی از اسير بودن در افسون      

  و جالب آن اسـت کـه سـاد نيـز کـه خواهـان                 -با آنکه من با اعدام مخالفم       . زندانی شدن و یا حتی صندلی الکتریکی خویش را به اثبات می رساند            

کان این را در مقاله اش نمادی از پيوند نگاه سادی با نگـاه مسـيحی و دسـتيابی نهـایی          ایجاد حکومت شر و لذت بود، با حکم اعدام مخالف بود و ال            

ساد به قبول قانون و تمنا می بيند زیرا تمنا بر خالف خوشی بيمارگونه که یکطرفه است و مانند رانش، به یک موضوع و یا چيـزی مثـل فتـيش مـی                             

اکس است و در خویش هم شور لذت وصال و هم هراس عدم قبول توسـط معشـوق و درد                  چسبد و آن را تا مرگ تکرار می کند، دوطرفه است، پارد           

تنهـا اینجـا ایـن پيونـد درد و لـذت، عشـق و هـراس در تمنـا، حـذف شـدن از                         . تنهایی را در بر دارد و قابل تغيير از یک ابژه عشق به سوی دیگریست              

 هویت و لذتی نو و کثرت در وحدتی نو  باعـث اوج گيـری و چنـدالیگی و زیبـایی            خویش به سان فاعل و تن دادن به تمنا و بدینوسيله دست یابی به             
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خواست و ميل بشری می شود و نماد حقيقی بشر می شود که هم زیبا است و هم فانی بودنش ماالمال از وحشت مرگ است و زیبایی فانيش                            

 عشق زمينی انسـانی و اشـکال مختلـف آن تبلـور خـویش را مـی            تلفيق این دوگانگيست که در رابطه ی سه گانه و تثليثی          . ناشی از عسل سياه   

 .یابد

 ساد و دنيایش/ 2

داستان های ساد در واقع ترکيبی از اجرا و تشریح  سناریوهای  فانتزی های جنسی  سادیسـتی، مازوخيسـتی و لـذت پرسـتانه  و از طـرف دیگـر                  

  فلسفه در بودوایر است که البته بخشی دیگر نيز به همـراه دارد کـه همـان آیـين     آیين پاگشایی و بلوغ یافتگی آدم ها مانند دختر نجيب در داستان     

پيوند ميان سناریوهای . قربانی گری می باشد که  دارای معنایی عميق در نگاه ساد است و از جهتی این الکان است که این معنا را درک می کند                        

 فانتزی جنسی با یک دقت مکانيکی و با نظمـی خـاص و دقيـق صـورت مـی       جنسی و تشریح دقيق مجالس عيش و عياشی که در همه آن ها هر             

گيرد که گویی توسط کارفرما به کارگران جنسی اش داده می شود و از طرف دیگر حالـت اسـطوره وار نگـاه سـاد و آیـين هـای پاگشـایی و قربـانی            

با آنکه الکان بـه  . د و به باور من به آن توجه جدی نشده استگری آن چيزی است که بيشتر از هر چيز در موقع خواندن ساد توجه مرا جلب می کن              

ابـژه ای ميـان سادیسـت و        /معنای روانکاوانه ی این آیين ها می پردازد ولی از یاد می برد که به آن بپردازد که دقيقًا همين پيوند ميان رابطـه سـوژه                         

خاطر همـين وجـوه کنتـرل ریاضـی گونـه و برنامـه ریـزی دقيـق فـانتزی هـا           قربانی در بازی های جنسی ساد که به قول آدرنو و مکتب فرانکفورت به           

کـارگری مـدرن  را   / ابژه ای مدرن، کارفرما/نمایانگر آن است که چگونه ساد به سان فرزند روشنگری هم رهایی از بندهای اخالقی و هم نگاه سوژه           

چنـد مقالـه در  شـماره هـای          .(  اسطوره زدایی و عينی گرایيسـت       در خویش جذب کرده است و به لخت ترین شکلی بيانگر این جهان مدرن مدعی              

و هم از طرف دیگر  با اجرای آیين های قربانی گـری و پاگشـایی، ایـن                )  آخرین نشریه اینترنتی چراغ  در این زمينه نقد ساد جالب و خواندنی است             

تناقضی کـه ابتـدا نيچـه و      . اسطوره می کند، را نشان می دهد      معضل درونی خویش و مدرنيت را که در ذات خویش هنوز اسطوره ای است و توليد                 

. سپس مکتب فرانکفورت با کمک دیالکتيک روشنگرایی و بعدها پسامدرن ها در روشنگری و سکوالریسم مدرن می بينند و به آن اشـاره مـی کننـد            

معضل روشنگری و تناقضات درونی انقالب جنسی مدرن و         این درک معضالت درونی مدرنيت که در نگاه ساد نيز جای پای خویش را دارد، برای درک                  

تحوالتش الزم است زیرا ما ایرانيان که شخصيت فردی و یا هویت جمعی مان نقطه پيوند سنت و مدرنيت، یا بهتـر اسـت بگـویم نقطـه ارتبـاط اسـم             

 دوی آن ها و جذب مدرنيت در فرهنگ خویش، تنهـا      داللت سنت با اسم داللت مدرنيت و چگونگی این تفاوت و پيوند هستيم و محکوم به تلفيق هر                 

با دانستن دقيق این معضالت و تجربه این معضالت در زندگی فردی و عشقی خویش می توانيم سرانجام جا و مکان نهایی خـویش را در ميـان ایـن                     

در قطعـه  . ز کتاب جوليت را برایتـان ترجمـه مـی کـنم           برای درک این دو جنبه در آثار ساد دو قطعه کوچک ا           . دوبخش پيدا کنيم و تلفيقی نو بيافریننيم      

 :جوليت می گوید. مازوخيستی است و در بخش دوم موضوع آیين قربانيگریست/ اول جوليت در حال اجرا و چشيدن یک فانتزی سادیستی

که تيکه شده بودم کـه نمـی دانسـتم کـدام     چنان از خارهایی که به دور بدنم پيچيده بود و به آن فشار می آورد و از ضربات شالق بر روی کونم تي   « 

بخش از تنم بيشتر درد می کند؛ آخر جالدم که از شکنجه گری خسته شده بود، با دهانی و  کف کرده از خشمی شهوتی،  مرا رها کرد و به روی                        

آلتمـو تـا   : را مـی بوسـد و مـی گویـد    او محل زخم های خشونتش بر تـنم  . من خودم را کشان کشان بر روی زانو به او نزدیک می کنم    . مبل انداخت 

یــک کتــاب . انســان جــانی  اســت< از کتــاب ســاد 62ص » ...مــن بيشــتر لــذت مــی بــرم نگــاه کــنم... یــا نــه، آب لــوبين را بيــار.. خــوردن آبــم بلــيس

 .و داستان جوليت در آن) 9(> فلسفی   /اروتيک

 : جوليت  تعریف می کند

دختر جوان اما بيشتر از این تحمـل  . و به زودی هر چهارتای ما آغشته به خون قربانيانمان می شویم        مستر سنت فو، فاوستين را از کون  می کند           «

مـن فکـر    . صبر کن، سنت فو فریاد می کشد      . این دردها و تثأتر وحشتناک را نمی کند و از درد خفه شده، آخرین نفس اش را می کشد و می ميرد                     

ی، بدون آنکه من باعث و بانی بالواسطه این قتل باشم، و در این لحظه آبـش را بـه درون جسـم               نمی کنم که توی فاحشه اجازه مردن داشته باش        

 . 69ص .».بيجان دختر می ریزد

به این مسئله اشاره می کند که در واقع آنچه فروید اصل لذت می نامد، ریشه های خودش را و درکـش توسـط                   )8(> کانت و ساد  < الکان در مقاله    

ر روشنگرانه ساد است که با بيان این فانتزی ها  و بيان اصل اخالقی لذت پرستی و اراده لذت، زمينـه درک اصـل لـذت را فـراهم                            دیگران را مدیون کا   

ساد با بيان اصل اخالقی خویش که در نقطه مقابل نگاه کانت وجود دارد، و جانی بـودن و شـربودن را زیبـا مـی دانـد و آن را اصـل مـاهوی            . می آورد 

بـه بـاور الکـان فانتاسـم و تـوهم سـاد             . ت می داند، گویی که در پی نابودی اخالق می باشد، اما ایـن برداشـت از سـاد غلـط اسـت                      زندگی و طبيع  

یک بخش فانتزی های لذت پرستانه و سادومازوخيستی او و دیگری بخش بيمارگرانه که در آیـين قربـانی گـری، ميـل بـه         . ترکيبی از دو بخش است    
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ساد در واقع با آیين قربانيگری نه در پی هرج و مرج اخالقی بلکه در پی ایجاد آن شـرایطی                    . جنسی تبلور خویش را می یابد     قتل و جنایت و بيماری      

ساد، همانطور که خودش در بخشی از جوليت که بعدها بـدان اضـافه شـده                . است که او آن را شرایط ایجاد خالقيت نوی طبيعت و زندگی می داند             

 است که با شرارت و جنایت به دایره مداوم مـرگ و زنـدگی پایـان دهـد زیـرا در عرصـه بيولوژیـک و طبيعـت، بـه بـاور سـاد            است می گوید، در پی آن   

زندگی هيچگاه پایان نمی پذیرد، بلکه در یک حالت چرخشی مرگ به زندگی تبدیل مـی شـود و زنـدگی بـه مـرگ؛ تنهـا راه شکسـتن ایـن دایـره و                                    

به باور دساد، در این شيوه جنایت بزرگ و قربانی گری است که با بـه دسـت گـرفتن دیگـری در              .  نو برای طبيعت   امکان خالقيت تازه طبيعت و راهی     

اینکه این ایده یـک فانتاسـم و   . خدمت خویش و قربانی کردن وی، نقش طبيعت را از او می گيرد و اینگونه طبيعت را محکوم به خالقيتی نو می کند               

رد، اما همين تالش ساد نشان می دهد که او از جهتی در جهان سملبيک قرار گرفته اسـت و در رابطـه تثليثـی بـا        توهم است، نيازی به توضيح ندا     

زیرا آنچه او در حقيقت می خواهد از بين ببرد نه طبيعت بلکه جهان سمبليک ما، و طبيعت سمبليک شده و در جهان ما قرار گرفتـه،  . هستی است 

چون تنها کسـی  . اد در جهان سمبليک قرار دارد و فانتزی هایش نماد تمنایند و از اینرو تبلور قانون و نام پدر  همين خود نشان می دهد که س      . است

می تواند جهان سمبليک را با جنایتش داغان کند که ابتدا از رابطه دوگانه به رابطه سه گانه و سمبليک بـا دیگـران برسـد و بتوانـد از بيـرون بـه ایـن                 

برای مثال همـه قربانيـان او بایـد    . عالئم این ورود او به جهان سمبليک در نوشته هایش فروانند    . له او را بسنجد و نيز داغان کند       جهان بنگرد و با فاص    

زیرا اینجـا بـه قـول الکـان و نيـز از نگـاه       . دخترانی زیبا باشند و این ها چنان مورد شکنجه قرار می گيرند که آدم تعجب می کند چرا زودتر نمی ميرند            

یکبار مـرگ  . هر انسانی در واقع دو بار می ميرد. ما شاهد مرگ دو گانه هستيم> 74عارضه ات را دوست بدار، مثل خود خودت ص          <یژک در کتاب    ژ

 طبيعی، که ما او را بخاک می سپاریم و یکبار مرگ سمبليک، که ما مرگ او را در جهان درون خویش می پذیریم و به او جایی در کنار نياکان خـویش    

آنگاه که این مرگ دوم و سمبليک اتفاق نيافتاده باشد، ما شاهد فيگورهـایی مثـل مردگـان زنـده و یـا      .  می دهيم و ارتباطی نو با او ایجاد می کنيم    

 تـا  زامبی در فيلم های هاليوودی هستيم و یا به نمونه کالسيک آن در روح پدر هاملت برمی خوریم که از هاملت انتقـام مـرگ خـویش مـی طلبـد و            

یعنـی یکایـک  مـا در جهـان سـمبليک حامـل بسـياری تقـاص و                   . این کار صورت نگيرد و او به خاک سپرده نشود، نمی تواند بـه دنيـای مردگـان بـرود                   

بدهکاری های پرداخت نشده نياکان خویش و خودمان هستيم که در خواب و رویای فردی و جمعی دوباره به سان کابوس و یا مـرده ای زنـده شـده             

اینگونه ساد با ایجاد این جهان سمبليک و اصل اخالقی  خوش گذرانی در واقع از طریق خـویش بـه تمنـا دسـت     .  گردند و حق خود می طلبند      برمی

در جبار و  <اما جوانب بيمارگونه نگاه ساد که تبلور بيماری جنسی و تبلور اسير بودن سوژه در نگاه                   . می یابد که هميشه دوطرفه و پارادکس است       

است، بازتاب خویش را در اسير خواست های مازوخيستی و یا سادیستی شدن تا حد قربانی کردن خویش و دیگـری مـی یابـد کـه                       >  گذران خوش

اینجا ما با همان پدیده آفانيسيس روبرویيم که در این مسير ساد و  سوبژه سادی از حالت دوگانه درونـی خـویش کـه        . آن معنای دیگر قربانيگریست   

ست، به سوی نگاه سوژه بزرگ و نگاه او که تبلور پدر جبار و خوش گذران و اسير نگاه او بودن  است، تغيير مسير مـی یابـد و بـه قـول                                ذات انسان ا  

الکان در این مسير آفانيسيس سوژه گم می شود و تنها نگاه و خواست پدر جبار باقی می ماند که بيمار جنسی به ابزار اجـرای آن و ارضـای نگـاه                                

ر درون خویش می پردازد که بدون ارتباط متقابل که ذات تمناست می خواهد یکطرفه بر همه چيز حکم رانـد و همـه چيـز در خـدمت لـذت او                                پدر جبا 

باشد و بدین خاطر نيز توجه اش نه بر تماميت جسم و روح معشوق و یا دیگری بلکه بـه بخشـی از آن ماننـد کفـش قرمـز و یـا لبـاس زیـر قرمـز نـزد                  

در نـوع  . در نـوع بيمارگونـه آن اسـت      ) ویراسـت دوم  . فرهنـگ علـوم انسـانی      152ترجمـه آشـوری ص    . واره دوسـت، پرسـتانه دوسـت      بتـ (فتيشيست  

سالمش در عين توجه اساسی به این فتيش ها ولی به معشـوق بسـان یـک دیگـری و یـک سـوژه تمـام و کمـال کـه فتيشيسـت عاشـق اوسـت                                    

این مسير چنان به اجراگر نگاه و خواست پدر جبار تبدیل می شود که سرانجام تنهـا و بـيکس در    اینگونه بيمار جنسی  ساد در       . نگریسته می شود  

وقتی عاشق می شویم تمنای عشق ما هم می خواهد دیگری را کامل کند و            . انسان و تمنایش هر دو دوگانه و پارادکس اند        . بيمارستان می ميرد  

در بيماری جنسی که  اسير این نگاه درونی خویش است، این رابطـه دو طرفـه بـه ابـزار     . استاینجا رابطه دو طرفه . هم بوسيله دیگری کامل شود    

شدن دیگری در خدمت خواست خویش تبدیل می شود، مانند به زور اميال سادیستی خویش را به کسی تحميل کردن و یا به عابری در خيابان به                           

 این خوشی خطرناک و تهوع آور این نگاه پدر جبار و لذت پرست است کـه از طریـق بيمـار                 اینجا دیگری ابزار و اسباب    . زور خویش را لخت نشان دادن     

به این خاطر نيز به قول الکان شـما در کتـاب هـای      . جنسی به خواست خویش دست می یابد و از طرف دیگر اهميتی بيشتر از این ابزار بودن ندارد                 

ی بينيد که معشوق خود به ميل خـویش بـه ایـن بـازی تـن دهـد و یـا حـداقل عالقـه          ساد در اغفال و وسوسه ی معشوق به بازی مازوخيستی، نم  

جوليـت و دیگـران خـود بـه خواسـت خـویش همراهـی مـی کننـد ولـی آن هـا در آیـين             . قربانيان ساد همه بی خبر به قربانگاه می آینـد        . نشان دهد 

 نگاه پدر جبار بودن را بازی مـی کننـد، و ایـن تفـاوت مهـم ميـان ایـن بخـش         قربانيگری نقش شکنجه گر و جالد یا همراهان او را و تبلور ساد و  اسير   

بيمارگونهدساد با بخش سالم آن که با ورود آزادانه ی جوليت و دیگران در بازی ها و تمناهای مازوخيستی و سادیستيشان نشـان داده مـی شـود،          
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زوخيستی را که جوليت و دیگران بازی می کنند، نشـان تمنـا مـی بينـد کـه      ما/ به این خاطر نيز الکان بازی ها و فانتزی های سادیستی . می باشد 

دوگانــه و پــارادکس اســت و اینگونــه نيــز نيــاز بــه تمنــای متقابــل سادیســم و مازوخيســم دارد، ماننــد مثــال اول از کتــاب جوليــت، و از اینــرو فــانتزی   

بانيگری  که در آن دیگری بـی خبـر بـه قربـانی ایـن بـازی خـدای جبـار                     ولی آیين قر  . مازوخيستی و سادیستی خود یک تمناست و تبلور قانون است         

بيمار جنسی تبدیل می شود، جدا از آن پيوندش در نگاه دساد به جهان سمبليک، در این عمل واقعـی قربـانيگری نمـاد بيمـاری جنسـی و اسـارت                       

و نيـز بـه خـاطر    . ی یا پرورزیون یک پارورزیون و نشانی از پدر است    اینگونه نيز به قول الکان بيماری جنس      . ساد در بند چشمان پدر جبار درون  اوست        

این جنبه بيمارگونه در نگاه ساد است که ما در کار ساد هيچ جا نشانی از طنز و شوخی نمی بينيم، زیرا شوخی و طنز نمایانگر عوض کـردن جـای           

بـرای ایـن طنـز امـا دقيقـًا همـين رهـایی سـوژه بيمـار                  . می نگرد فرامن به عرصه کمدی است که اکنون با طنز به خویش و خواست های اخالقيش                

بدین خاطر ما در ساد اثری از طنـز نمـی   . جنسی از رابطه دوگانه و تخيلی با پدر جبار و رهایی از نگاه او و آفانيسيس یا گم شدن خویش در اوست               

چشم چرانی و غيره مشخص است و ما اکنون بعـد از نقـد سـاد                /اییباری اینگونه به خوبی تفاوت ميان بيماری جنسی و روابط سالم  تن نم             . یابيم

قبل از آن باید اما به یک نکته مهم دیگر نيز توجه کنيم که در واقـع دربرگيرنـده نقـد مـدرنيت و نقـد                    . می توانيم به نقد اروتيسم مدرن ایرانی بپردازیم       

 .انقالب جنسی مدرن توسط مکتب فرانکفورت و پسامدرن ها می باشد

امـا ایـن قـدرت در واقـع ضـعف      . مدرن است که به سان سوژه می خواهد بر جهان حکـم برانـد           > من<ابژه ای و این     / رت نگاه مدرن در نگاه سوژه     قد

 مدرن هنوز کامًال رهایی یافتـه > من<همانطور که قبال نيز گفتيم . مهم مدرنيت را نيز در بر دارد که در عرصه اروتيسم نيز خویش را  نشان می دهد             

پيونـد دیـالکتيکی ميـان خـویش و دیگـری و قبـول تمنـا بـه معنـای          > مـن <از رابطه خيالی و دوگانه یا نارسيستی با خویش نيست و بدین خاطر این   

ایـن عـدم توانـایی عبـور        . تمنای دیگری را کامل درک نمی کند و می خواهد متفاخرانه به  خویش بنگرد و جهان و دیگـری را در اختيـار خـویش گيـرد                           

ابژه ای با دیگری چه معشوق یا رقيب، باعث ایجاد دیواری نامریی ميان انسان ها شده است که  بـه اسـاس تمناهـا و       /سان مدرن از رابطه سوژه    ان

زیـرا بـرای درک عميـق خواسـت هـای      . خواهش های جسمی و عشقی آن ها ضربه می زند و اجازه درک و لمس عميق آن ها را به او نمـی دهـد           

ر خویش به سان فاعل عمل خویش چيره آید و حذف شود و تن به ميل و تمنـای خـویش دهـد و وابسـتگی خـویش بـه دیگـری را در                     خویش او باید ب   

او باید لمس کند که آن تصویر قوی از خویش و کنترل بر هسـتی یـا دیگـری تـوهمی بـيش نيسـت و او تنهـا مـی           . عشق و رقابت  درک و لمس کند       

ی خویش و جذب او و به تمنای خویش و بيان عشق خویش به دیگری و به ميل یکی شدن با او، همزمان هـراس ایـن           تواند با تن دادن به ناخودآگاه     

با آنکـه همزمـان مـی دانـد کـه ایـن یکـی شـدن در عشـق بـا                  .  تمناهای خویش را نيز بچشد که آیا دیگری او را نيز عميقًا می طلبد یا پس می زند                 

بهشت گمشده نيست، بلکه به او و معشوقش اجازه می دهد که در یک عشـق زمينـی یـا عشـق اروتيـک                      دیگری به معنای دست یابی نهایی به        

دمی این بهشت و یگانگی را لمس کنند و با قدرت این لمس هراس و تنهایی زندگی خویش را به سان زمينه و پيش شرط این لمس عشق فـانی                              

ر رابطه عشقی هم به یگانگی با یکـدیگر دسـت یابنـد و هـم بـه فردیـت متقابـل هـم                        با چنين نگاهی دو فرد عاشق می توانند د        . خویش قبول کنند  

ابـژه ای  /نگـاه سـوژه  . احترام بگذارند و پارداکس عشق را به سان تلفيق فردیت و وحدت، آزادی، و سرنوشت در خویش حس و لمـس و قبـول کننـد                         

هد کامل وارد رابطه تثليثی خویش بـا هسـتی و دیگـری شـود و عاشـق نقـش              دکارتی و ليبرتين اما از این پارادکس و تلفيق هراس دارد و نمی خوا             

ما همه ترکيب شکنندگی و سخت جانی هستيم، ترکيـب زن و مـرد، ترکيـب درد و لـذت و در                    . نارسيستی خویش در آینه است که یک توهم است        

 کاوشـی در    8بخـش   . بحـران عشـقی ایرانيـان     <از مقالـه    برای درک بهتر این مطلب اینجا بخش کوتـاهی          . عين ميل به وحدت محکوم به فانی بودن       

را اینجا می آورم، اما همزمان به عالقه مندان به موضوعات عشق و اروتيسـم مـدرن و معضـالت عشـق و اروتيسـم ایرانـی و                            > روان جمعی ایرانيان  

)  بخـش  3)(اب بحران جنسی یا سکسی ایرانيان      این ده مقاله را که این بخش هایش در ب          6،7،8،5ضرورت تلفيق آن ها پيشنهاد می کنم که بخش          

 :باری در این مقاله بيان می شود. است بخوانند) 1(و بحران عشقی ایرانيان

، در پی رهـا  )به ویژه نگاه مارکی دوساد(فرهنگ زیبای ليبرتين با شاعران و فيلسوفانش چون سرانو دبرژاک و یکی از مهمترین آنها مارکی دوساد    «

برای اینکار انسان ليبرتين جهان را، دیگـری را بـه   . ز بار اخالقيات و دست یابی به لذت زندگی و سبکبالی اروتيسم می باشندسازی عشق و لذت ا 

سـوژه  / از این رو طبيعی است که این نگـاه بـا عشـق سـوژه    . ابژه ای تبدیل می کند، تا به وسيله ی لذت او تبدیل گردد، و او را به اوج لذت برساند            

شق، معضالت عشق رابطه چندان خوبی ندارد و در پی آن است که عشق را از هر مطلقيت، سختی احساسی  تهی سـازد و دیگـری   ای و درد ع 

اما این دقيقًا نقطه ضعف مهم فرهنگ ليبرتين و تناقض درونی مارکی دوساد است که به قربانی و ابژه خویش                    . را به ابژه عشقی خویش تبدیل کند      

 نمی تواند به اوج لذت دست یابد، با آنکه برای او مهمترین چيز عدم وابستگی و حاکم بودن بر خویش و جهـان و لـذت بـری                       وابسته است و بدون او    

 ):31ص . >شعله دوگانه<به قول اکتاویو پاز در کتاب . از اميال خویش می باشد
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 »12.برده ی قربانی خویش استليبرتين به دیگران، به ابژه اش احتياج دارد  و این زجر جاودانه ی اوست، او « 

از این رو برای ليبرتين لذت پرست که همه چيز را می خواهد سبکبال کند، احساسات سنگين عشق یا عواطف عميق  یک چيـز مـزاحم هسـتند و                       

فـه ی   به قول مارکی دوساد، ليبرتين در پی دستيابی به بی احساسی به ابـژه جنسـی وعشـقی خـود تـالش مـی کنـد تـا هـيچ احسـاس و عاط                                 

 .عميقی مانع لذت اروتيکی یا وجودی او نشود

مـارکی دوسـاد بـه خـوبی دیـده اسـت کـه        . عشق سخت و سازش ناپذیر در خواست هایش هست، یا به قول ليبرتين یـک مرتـاض گرایـی اسـت             «

 . »142ص.ليبرتين به دنبال دستيابی به بی احساسی تالش می کند، از این رو دیگران را به عنوان یک ابژه می بيند

 ».>کاوشی در روان جمعی ایرانيان از خاستگاه آسيب شناسی مدرنيت< در نوشته > بحران عشقی ایرانيان<پایان سيتاد از مقاله هشت 

این ميل به بی احساسی و یا کم احساسی به ابژه جنسی و اروتيکی به ویژه در بازی های سادومازوخيستی ساد نقش مهمی بـازی مـی کنـد،       

در این مسير امـا سـوژه در        .  بردن هرچه بيشتر احساس قدرت و سرور بودن بر برده خویش، نياز به ابژه کردن هرچه بيشتر دیگری دارد                   زیرا برای باال  

واقع هرچه بيشتر به تصویر نارسيستی و شکوهمندانه خيالی از خویش تن می دهـد و بـدین وسـيله از سـوژه ی الکـانی کـه در خـویش دوگانـه و                                  

بدین خاطر نيز الکان مـی گویـد کـه در اشـکال بيمارگونـه            . تمنایش وابسته به تمنای دیگری و نگاه معشوق است، دور می شود           شکاف دار است و     

سادومازوخيسم و یا در انحرافات جنسی سوژه هرچه بيشتر در نگاه پدر جبار یا سوژه بزرگ گم می شود و با از دست دادن هرچه بيشتر دوگانگی                    

اسـت و بـه دیگـری خـتم مـی شـود و             > دیگـری <او در نهایـت     > من<ت دادن پارادکس درونی خویش به سان موجودی که          ذاتی خویش و با از دس     

ازاینـرو نيـز در نـوع    . وجودش در پی تمنای دیگریست، همزمان هرچه بيشـتر دچـار آفانيسـيس و یـا کـم شـدن لـذت جنسـی و اروتيکـی مـی شـود                      

ه دردها و زخم های سادومازوخيستی مرتـب بـاالتر رود تـا بيمـار بـه خوشـی و لـذت دسـت یابـد               بيمارگونه سادومازوخيستی در طی زمان باید درج      

سادومازوخيست بيمار در این حالت به سان کودکی می ماند کـه بـرای ارضـای                . حتی به بهای صدمات شدید جسمی و روحی به خویش و دیگری           

تفـاوت ميـان معشـوق هـا و     . ودکانه اش، آخر عروسکش را تکه پـاره مـی کنـد     کنجکاوی دیدن درون عروسکش و نيز ارضای خشم های اینفاتيل یا ک           

پارتنرهای سادومازوخيستی، یا استفاده از فانتزی های سادومازوخيستی در روابط عشقی بـا ایـن نـوع بيمارگونـه سادومازوخيسـتی نيـز در اینجـا                          

ده از تمناهای سادومازوخيستی خـویش در کنـار لـذت بـری از     زیرا برای عاشق سادومازوخيست و یا عاشق و معشوق لذت برن      . مشخص می شود  

دیگر فانتزی های اروتيکی خودشان در این است، که اینجا این بازی های سادومازوخيسـتی بـر بسـتر عشـق بـه دیگـری بـه سـان یـک سـوژه کـه                                   

عشق و اروتيسم لذت دوجانبـه ببينـد، صـورت مـی     عاشق به او وابسته احساسی است و تمنایش او را می طلبد و نگاه او را می طلبد تا بتواند از  

برده ای به یکدیگر به سان سوژه هایی مستقل که به او نيـاز  و تمنـای جسـمی و روحـی                /گيرد و دو پارتنر اروتيکی و یا عشقی در عين بازی ارباب           

ریسـت، یعنـی بـا انتخـاب و آری گفـتن بـه تمنـا و نيـاز                 دارند، می نگرند و این نياز و تمنای  متقابل، با تن دادن به تمنای خویش که همان تمنای دیگ                   

اینجا رابطه عشقی و اروتيکی به یک پيوند دیالکتيکی و پارادکس و زیبا تبدیل              . خویش به دیگری و عشق خویش به دیگری، امکان پذیر گشته است           

، چهـارچوب تمنـا را تشـکيل مـی دهـد و باعـث مسـئوليت        می شود که در عين حال تثليثی است، زیرا تمنا نام دیگر قانون است، و قانون یا نام پدر                

عاشق و معشوق نسبت به جسم و تمناهای خویش و جسم و تمناهای دیگری می شود و همزمان به آن ها اجازه می دهد، به کمک ایـن رابطـه                  

م پدر و یـا از چشـم انـدازهای دیگـر بـه خـویش                تثليثی بتوانند گاه از درون معاشقه عاشقانه خویش را بيرون بکشند و از بيرون و از این ضلع سوم نا                   

بنگرند و به نقد خویش و رابطه شان بپردازند و از این نقادی به تنهایی و یا مشترک با معشوقش، با فـانتزی هـای نـو و الیـه ای نـو بـه هماغوشـی                             

م بـه صـحنه، هـم بـه بـازیگر و کـارگردان و در        اینگونه به قول نيچه انسان به سان متفکر و شاعر جهان خویش ه            . اروتيکی خویش  بازگردند   /عشقی

نهایت هم به تنها و مهمترین تماشاچی زندگی عشقی خود تبدیل می شود و این عشق چندالیه انسانی مـی توانـد آدمـی را بـه اوج لمـس کـام                                

منـا و عشـق زمينـی باشـد، درجـه و      پرستی و یگانگی جسم وروح، احساس و خرد برساند و هرچه آدمی قادر به تن دادن به درجه واالتری از این ت          

بی دليل نيست که خدایان به ما انسان ها رشک می برند، زیرا آنها به خاطر جاودان      . الیه جدیدی از کام خواهی و لذت زمينی را احساس می کند           

 چندالیـه زمينـی و لـذت چندالیـه        زیـرا ایـن تمنـای     . بودنشان و بی نياز بودنشان ناتوان به لمس این تمنا و عشق زمين و لذت فانی زمينـی هسـتند                   

انسانی تبلور نيازمنـد بـودن انسـان بـه دیگـری و تبلـور فـانی بـودن اوسـت و در خـویش بـه یگـانگی لحظـه و ابـدیت، آزادی و سرنوشـت، فردیـت و                                         

ک بـرده انـد و خواهنـد    وابستگی دست می یابد و به این توان لذت بری زمينی ما و توان دگردیسی و ژرفایابی ما انسان هـا، خـدایان هميشـه رشـ           

. زیرا خدایان با بی نياز بودن و ساکن بودن، شروع مرگ هستند و انسان به خاطر فانی بودن و نيازمند بودنش شـروع زنـدگی و عشـق و تحـول                   . برد

 کـام پرسـتی و آری   باری با تولد انسان به سان خدای فانی مرگ خدایان بی نياز و مطلق فرامی رسد و بی دليل نيست کـه اوج گيـری اروتيسـم و       

انســان گرفتــار در انحــراف جنســی و یــا . گفــتن بــه جســم خــویش و تمنــای خــویش، بــه قــویترین شــکل بيــان ایــن مــرگ خــدایان تبــدیل مــی شــود 
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انی سادومازوخيسم بيمار اما می خواهد با یکی شدن با نگاه پدر جبار درون خویش و از طریق هویت خيالی بر این فانی بودن و نيازمنـد بـودن انسـ           

خویش و هراس های انسانی خویش چيره شود، و این علت شکست و علت بيمـاری اوسـت، زیـرا ایـن دوگـانگی و پـارادکس بشـری، ذات بشـر و                              

ابـژه ای مـدرن نيـز در خـویش هنـوز بخشـی از ایـن تصـور نارسيسـتی                     /نگاه سوژه . نيروی محرکه او برای دست یابی به عشق، قدرت و لذت است           

فی وابستگی خویش به دیگری و نفی تمنای خویش که همان تمنای دیگریست را نيز داراست و ایـن نقطـه ضـعف بـزرگ سـوژه                         خودبزرگ بينانه و ن   

ابژه ای هرچه بيشتر /ابژه ای ليبرتين و یا اروتيسم مدرن است، چرا که با رشد اروتيسم مدرن و رشد مدرنيت این نگاه سوژه                   /دکارتی و رابطه سوژه   

 .ات منفی این نقاط ضعف را بر تحوالت درون  اروتيسم مدرن و عشق مدرن  نشان می دهدنکات ضعف خویش و تأثير

ابژه ای در تاریخ مدرن در عرصه اروتيسم این بوده است که با آزادی هرچه بيشتر جنسی مـا شـاهد کـاهش تمنـا و لـذت      /  حاصل تداوم نگاه سوژه  

بـه ایـن   . ابژه ای است/  آن با اروتيسم محض و یا عشق اروتيکی که ذاتش سوژه       جنسی بوده ایم، شاهد کاهش شرم و تمنا و عشق و جایگزینی           

خاطر نيز معموًال پس از یک هماغوشی اروتيکی پر احساس هر فردی دوست دارد به خانه خویش برگردد و هرکدام بـه دنبـال بهانـه ای مـی گردنـد                

سـوژه ای  /امـا در لـذت عشـقی سـوژه    . به غار فردیت خـویش برگردنـد  که بعد از حس و لمس این لذت یگانگی جسمی و ماجراجویی جسمی زیبا              

سـوژه ای جسـمانی     /ابتدا پس از لذت جنسی و اروتيک پربار و متنوع که در آن هر معشوق هم زمان ابژه دیگری و هم سوژه ای در یک بازی سوژه                          

را اکنون نوعی وحدت نو و فانی در آنها بوجـود آمـده اسـت کـه از     زی. و عاشقانه است، در کنار هم می خواهند بمانند و بودن با یکدیگر را لمس کنند          

لذت هماغوشی آغاز می شود و در پچ پچ های عاشقانه و یا گفتگوهای عاشقانه پس از هماغوشی ادامه می یابد و اینگونـه بـازی هيچگـاه پایـان                           

رند و سـپس بـا عـروج زمينـی دوبـاره شـان وارد رابطـه ای نـو                    نمی یابد تا آن زمان که این عشق بميرد و با مرگ آن عاشق و معشوق نيز کمی بمي                  

ابژه ای که بقول اکتاویو پاز نشأت گرفته از شورهای یک روحانی مسيحی است که می خواهد بر جسم خویش چيره              /در تکامل رابطه سوژه   . شوند

 و پيوندهای درونی عميق ميان انسـان هـا لطمـه وارد    آید و او را در خدمت روح در آورد، ما شاهد این هستيم که هرچه بيشتر به احساسات عميق   

کـه خـود یـک نقـاد        > وصایای تحریف شده و نيـز سـبکی غيرقابـل تحمـل زنـدگی             <یا  > هویت<می شود و به قول ميالن کوندرا در کتاب هایی مثل            

 می ميرد و لمـس لـذت جنسـی و عشـقی     مدرنيت است، شرم و عرصه خصوصی و حریم آن کم کم  از بين می رود و با از بين رفتن شرم تمنا نيز                    

در این معناست که اورکهایمر از مکتب فرانکفورت جنبش هيپی گری را نشانه ای از اتوماتيسـم سـرمایه داری مـی دانسـت، زیـرا  بـه قـول                               . عميق

 عاشـق و معشـوق  بـه    عشق احتياج به این مغز و  اساس مطلق دارد که در آن           . اورکهایمر نفی مطلقيت عشق به معنای نفی کامل عشق است         

طبيعی است که چنـين عشـقی جاودانـه نمـی توانـد باشـد، زیـرا        . یکدیگر قول عشق جاودانه را می دهند و جز یکدیگر کسی دیگر را نمی خواهند 

طبيعـی اسـت   . انسان موجودی فانيست، اما می تواند بنا به شور دو طرف از روزی تا پایان عمری مشترک طول کشد و در هر مرحله رنگی نو یابـد             

که در این مسير می تواند هزاران وسوسه بر سر راه قرار گيرد و یا خيانتی در عشق رخ دهد اما این بدان معنا نيست کـه مطلقيـت درونـی عشـق                      

آنهـا جـای   هر تالش بشری برای ایجاد روابط راحت تر، از رابطه آزاد گرفته تا سوینگرز کلـوپ و کمـون هـای جنسـی، کـه در                       . قابل دور انداختن است   

همـه ایـن تـالش هـا بـرای سـاده کـردن        . اروتيک و احساسی جمعی می گيرد، در نهایت شکست خورده اند         / رابطه عشقی را یک رابطه سکسی     

زندگی و عشق در نهایت به شکست انجاميده اند، زیرا راه ساده کردن زندگی در قبـول کمـپلکس و پـارادکس زنـدگی و عشـق اسـت و نـه سـاده                                  

یعنی موضوع دست یابی به سادگی در درون پيچيدگی از طریـق قبـول پيچيـدگی روابـط انسـانی  و احساسـی اسـت و            . ی خویش کردن مطلب برا  

حاصل تالش مدرنيت این است کـه مـی خواهـد        > سادگی غيرقابل تحمل زندگی   <به قول کوندرا در     . اینکه در هر بردی باختی وجود دارد و بالعکس        

 تا سختی های رابطه عشقی را با کمک قرص آنتی دپرسيوا و یا رابطه آزاد ساده کند و بـا تـالش بـرای مثبـت                   هر عنصر منفی زندگی از افسردگی     

کردن هر چيز منفی زندگی در هر گامی زندگی خویش را سبکتر و غيرقابل تحمل تر می کند، زیرا همه شورها و احساسات زندگی بـا زنجيـری بـه                

مرگ شادی را به همراه دارد و مرگ دیوانگی مرگ عقالنيت و منطـق را و آنجـا کـه سـکس بـه بـازی ای بـا              یکدیگر پيوند خورده اند؛ مرگ افسردگی       

حداقل ميزان خصوصی بودن و شخصی بودن و تن دادن به احساسات عميـق درونـی خـود و معشـوق همـراه اسـت، حاصـل همـان افانيسـيس یـا                              

المنتـار  <اینگونه نيز ما در ادامه نگاه دوسـاد و جنـبش هيپـی گـری امـروز بـا کتـاب        . ناتوانی از لذت بری از رابطه جنسی عشقی یا اروتيکی هست       

روبرویيم که ثمره این به دور انداختن پارادکس احساسی و نيـز ثمـره بـه دور انـداختن شـرم و تمنـا را در آن مـی                )  لينک 10(ميشل هوللبک > تایلش

 دیگری تنها و ناتوان از ارتباط گيری، هر دو در نهایـت نـاتوان از لـذت بـری از عشـق و رابطـه       بيند که اکنون قهرمانان داستانش، دو برادر یکی کازانوا و   

جنسی اند و اینگونه یکی از برادران که بيولوگ است، می خواهد موجودی بيافریند که بدون جنسيت و نيازهای عشقی و جنسی باشد و اینگونـه                          

مـدرن، در چهارصـد سـال پـيش، از ضـرورت و پـيش آمـد یـک         > مـن < متـامورفوزه انسـان بـه    در این معنا، ميشل هولبک پـس از . انسان مطلق گردد 

. متامورفوزه ی نو سخن می گوید، از تولد انسانی بدون جنسيت و سکس که به سان تبلور نهایی خواست علم و مذهب بر جهـان حکـم مـی رانـد      
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اگـر ایرانـی مـی      . که جهان معاصر نيز در پروسه یـک متـامورفوزه مهـم قـرار دارد              نه تنها جهان ایرانی ما بل     . این خيال تنها یک غلو گویی ادبی نيست       

خواهد با جذب مدرنيت در فرهنگ خویش و تلفيق آن دو به بحران خویش پایان دهد و به مدرنيت ایرانی دست یابـد، انسـان مـدرن نيـز در برابـر یـک                                  

ميان این دو راه را که موضوع جدل دیسکورس قـدرت جهـان مـدرن را تشـکيل مـی        بحران مهم مدرنيت قرار گرفته است که در برابرش دو راه و جدل              

 -یک راه که تکنولوژی مدرن در پی دست یابی بدان است، در نهایت همين دستبردن در چگونگی خلقت انسـان و ایجـاد ابـر                        . دهد، قرار گرفته است   

 گرفتن است و این نگـاه بـه هسـتی، بـه خـویش، جسـم گرایانـه و  بـا                انسان ژنتيکی است و از طرف دیگر نگاهی که در جهان مدرن در حال شکل              

قبول یگانگی جسم و روح، احساس و خرد می نگرد و اینگونه می خواهد به نوعی علم جدید و منطق جدید و نگاه جدیـد و نـوعی پلوراليسـم نـو و                  

ت، تـا تحـوالت مهـم کنـونی در علـوم خودآگـاهی، نویروبيولوژیـک،          دفاع از فردیت بشری دست یابد که تبلور این نگاه را از نگاه پست مدرن، فمينيس               

مثالی برای این متامورفوزه مهم کسانی مانند دماسيو دانشمند علم خودآگاهی و نویروبيولوژی می باشد، کـه در                  . فيزیک و روان درمانی می بينيم     

در برتری دادن خرد بـر احسـاس اشـاره مـی کنـد و بـه       به خطای دکارتی > خطای دکارتی<و  > من حس می کنم، پس هستم   <کتاب هایی چون    

سـوژه ای ميـان انسـان هـا و قبـول تفـاوت هـای یکـدیگر و          /دنبال درک جسم در یگانگی اوست، و یا مانند دریدا در پی دست یابی به پيوندی سوژه                

باشـد و یـا بـه خـویش بـه سـان یـک جسـم خنـدان،          پایان دادن به دواليسم  و متافيزیک غربی تن و روح، زن و مرد، سوژه و ابژه و درک زندگی می               

دفاع از این نگاه و متامورفوزه در برابر نگاه تکنولوژیک به معنای بد شـمردن تکنولـوژی نيسـت،                   . آنطور که نيچه ذات انسان را بيان می کند، می نگرد          

از . مـامی قـدرت و خالقيـت خـویش را نشـان دهنـد      برعکس جدل دیسکورس آینده بشری و بازی قدرت این نگاه ها ایجاب می کند که هـر دو نيـرو ت          

اینرو طبيعی است که باید حتی از شبيه سازی و کلون سازی دفاع کرد، چون علم باید خویش و خواست خویش را به امتحان گذارد و از طرف دیگـر    

باید از این . ين توسط کلون سازی بياندیشيدفقط به امکان ساختن دست و پای نو برای معلول         . این پيشرفت ها دارای جوانب مثبت فراوان نيزهست       

تکنولوژی استفاده کرد، اما در پشت این تکنولوژی و یا خرد ابزاری یک نگاه به زندگی نيز نهفته است کـه در ذات خـویش هنـوز اسـطوره ای یـا بهتـر              

بر احساسـات خـویش کنتـرل یـافتن، دسـت           بگویم مذهبيست و می خواهد بهشت را بر روی زمين از طریق سراپا هوش و خرد شدن و بر جسم و                      

در برابر این نگـاه  . یعنی می خواهد انسان را که به باورش خلقتی با اشتباهات فراوان توليدی و خلقتی است، تعمير کند و به خدا تبدیل سازد     . یابد

ی می باشد، در پی عبور از متافيزیک مـدرن       و توهم، نگاه جسم گرایانه که خواهان علمی نو و منطقی نو و هویتی نو به سان جسم خندان نيچه ا                    

و دست یابی به یگانگی جسم و روح و تبدیل زندگی به یک بازی بی آغاز و انجام هست که در آن هر دو طرف بـه هـم نيـاز دارنـد و بـی هـم نمـی                              

به باور مـن، مـا ایرانـی هـا     . مورفوزه نو استباری جهان امروز مدرن در حال این جدل نو و این متا . توانند رشد کنند، چه در عشق و چه در رقابتشان         

نمی توانيم فقط به بحران خویش و متامورفوزه ایرانيمان بپردازیم بلکه ما نيز در بطن این متـامورفوزه نـو نيـز هسـتيم کـه همـين امـروز نمـادش را در                        

اهـان گفتگـو و توافـق ميـان ملـت هـا بـر اسـاس قبـول          عرصه سياست در درگيری دو نگاه که یکی به تفاوت ها و  پلوراليسم احترام می گذارد و خو          

و از طرف   ) با تمام تناقضاتی که در این درخواست وجود دارد که در بطن هر خواست دیگری نيز هست                (اصولی مانند پلوراليسم و حقوق بشر است        

ش و بن الدن می بينيم و چه جالب که هـرروز نـوع             نگاه برتری جویانه و خصمانه به یکدیگر که در پی اصالح دیگریست که نمادش را در جدل ميان بو                  

بيان کلمات و  نوع حرکات هردو  به هم نزدیکتر می شود و برای مثال بوش از کنگره آمریکا  خواهان آزادی بيشتر در استفاده از شـکنجه در اعتـراف                                

اهان ادامه بمب گذاری ها و شـدت دهـی بـه درگيـری     یا نگاه بن الدنی می باشد که خو. گيری می شود که خوشبختانه با اعتراض روبرو می شود         

باری در این معناست که من معتقدم نگاه زمينی من و جسم گرایی من که هم ریشه در سنت ایران دارد و هـم در پيونـد   . ميان تمدن ها می باشد  

 هـای مهـم نـه تنهـا بـرای تلفيـق مـدرنيت و                با این مهمترین تحوالت جسم گرایی و رشد علوم نوین است می تواند پاسخگویی و یا یکـی از پاسـخ                    

ما محکوميم که جزء هـر دو       . سنت بلکه برای پایان دهی در حاشيه نشينی ما و شرکت مستقيم در این جدل تازه و متامورفوزه مهم مدرنيت است                    

 .هم خویش و جهان خویش گردیمدگردیسی باشيم، پس چه بهتر که با انتخاب بهترین سيستم و راه قادر به شرکت و پيروزی در هر دو جدل م
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 آشکارسازی

 Gay Romeoاقتباس از سایت 

 آرشام: ترجمه

آیا من همجنسگرا هستم؟ آیا من دوجنسگرا هستم؟ چه کسی می تواند به من بگوید؟ عکس العمل دوستان من چه خواهد بود؟ چرا من بایـد در                   

 ترین مراحل زندگی هر پسر و یا دختر، مرد و یا زنی نباشد اما با اطمينان می تـوان                 آشکارسازی شاید یکی از آسان     این باره با کسی صحبت کنم؟     

 .گفت که یکی از مهمترین ها می باشد

امـا بسـياری معتقدنـد کـه هيچگـاه احسـاس آزادی و رهـا بـودن         . برخی بر این باورند که آشکارسازی با تبعيض، انکار و یا طـرد شـدن همـراه اسـت             

 .  به آشکارسازی زدند و آشکارسازی آن ها باعث استحکام روابط دوستی و خانوادگی آن ها شده استنداشتند تا اینکه دست

اگر شما تصميم دارید که آشکار سازی کنيد و یا حداقل بين این دو حالت باشيد شاید سـؤاالت و پاسـخ هـای زیـر بتوانـد شـما را در تصـميم گيـری                                    

 .شخصی خود کمک کند

 آشکار سازی چيست؟

ر سازی به این معناست که در مرحله اول شما خودتان را به صورت بی شائبه به عنوان یک همجنسگرا و یـا دوجنسـگرا بپذیریـد و در مرحلـه                              آشکا 

اینکه این کار را انجـام  . بعد به دوستان، خانواده، همکاران و مردمی که با شما در ارتباط هستند به تشخيص خود، گرایش جنسی تان را اعالم کنيد          

 .هيد یا نه و یا چگونه انجام دهيد، بنا به تصميم شخص شما می باشدد

 چرا باید آشکارسازی کنم؟

ایـن بـه شـما    . اما بعضی وقت ها دالیل بسيار خوبی نيـز بـرای آشـکار سـازی نکـردن وجـود دارد      . ميليون ها دليل برای آشکارسازی شما وجود دارد 

 .بستگی دارد و چگونگی آن به تشخيص شماست

 :ی به جنبه های مثبت و منفی آشکارسازینگاه

جدای از اینکه شما در جامعه و دوستان خود همانطور که واقعا هستيد حاضر می شوید، دالیل بسيار زیـادی مـی توانـد بـرای آشکارسـازی موجـود        

قيقی خود را بـا دیگـران سـهيم کنيـد و بـا      می توانيد زندگی ح. می توانيد از تحمل و در دل نگه داشتن یک بار سنگين و راز درونی رها شوید . باشد

می توانيد از این تشویش و اضطراب که مبادا کسی در جایی از این امر آگـاه شـود بيـرون    . آنها آنطور که هستيد و شما را باور دارند در ارتباط باشيد  

مـی توانيـد بـه    . ی شـما مـی باشـد راحـت شـوید     می توانيد از فشارهای موجود و اجبارهایی که برای یافتن یک دوست از جـنس مخـالف بـرو               . آیيد

جدای از همه این دالیل، با آشکار سـازی بـه یـک حـس خـارق العـاده اعتمـاد بـه نفـس          . راحتی با شخص مورد عالقه خود در گوشه ای خلوت کنيد  

این تجربيات مـی  . را به دست آوریدشما موفق شده اید که از یک بحران واقعی خارج شوید و توانسته اید تجربيات ارزشمندی    . دست خواهيد یافت  

 .تواند تکيه گاهی برای حل مشکالت آتی شما باشد

بـا آشکارسـازی هرچـه بيشـتر     . البته هنوز دالیل بسيار مهم دیگری برای آشکارسازی وجود دارد که شاید در نگاه اول بـه اهميـت آن هـا پـی نبـریم                   

زیرا تنها از این طریق است که می توانيم نشان دهـيم کـه چـه تعـداد              . گی مان بهتر کنيم   همجنسگرایان و دوجنسگرایان می توانيم دنيا را برای زند        

هستيم و گوناگونی و تفاوت خود را در عشق، عاشق شدن و حتی روابط جنسی به نمایش گذاریم و نشان دهيم کـه دگرجنسـگرایی تنهـا شـيوه                           

 .ارزشمند و پذیرفته شده نيست

شـاید  . ا و دوجنسگرا به دالیل شرایط ویژه شخصی در مورد مسایل جنسـی خـود بسـيار محافظـه کـار هسـتند                  بسياری از مردان و زنان همجنسگر     

و یا شاید انزوا و بروز فشار در محيط آموزشـی و زنـدگی آنهـا                . یکی از دالیل آن احساس ترس و خطر جدی اخراج از منزل توسط والدین آن ها باشد                

ه این دليل گمان می کنند با آشکارسازی شغل و یا معشوقه خود را از دسـت مـی دهنـد و حتـی حمایـت            شاید هم ب  . را مصمم به پنهان کاری کند     

شاید این به دليل آن باشد که اکثر آنها از نظر مالی و یا موارد دیگر به والدین خود متکی بـوده و بـا آشکارسـازی تمـامی       . خانواده را نخواهند داشت   

 . اری از همجنسگرایان و دوجنسگرایان به دليل آماده نبودن شرایط عمومی آشکارسازی نمی کنندپس بسي. آنها را از دست خواهند داد

حـل برخـی مشـکالت نيازمنـد گذشـت زمـان       . فشـارها را تحمـل کنيـد   . بنابراین اگر نمی خواهيد و یا نمی توانيد آشکار سازی کنيد، اشکالی نـدارد             

 خود از کسانی که آشکار سازی نموده اند و یا اینکه در حـال آمـاده شـدن بـرای آشکارسـازی            اما باید گفت که می توانيد برای حل مشکالت        . است

توصيه های آنها می تواند روند آشکارسازی را برای شما ساده تر کند و یا حداقل مـی                  . هستند راهنمایی بگيرید و از تجربيات آنها نيز استفاده کنيد         

باید گفت که این یک تغيير رویه بزرگی در زندگی شما می باشد که بتوانيـد رازی را کـه سـال هـا آن را     در آخر . تواند از احساس تنهایی شما بکاهد   
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 .پنهان کرده اید با دیگران در ميان بگذارید

 یـا  بـه سـایت هـا و   . به گروه های ویـژه اقليـت هـای جنسـی بپيوندیـد     . با همجنسگرایان و یا دوجنسگرایانی که آشکارسازی کرده اند تماس بگيرید 

می توانيد به اتاق های گفتمان و یا سـایت هـای دوسـت    . مراکز اطالع رسانی ای که می توانند اطالعاتی را در اختيار شما قرار دهند مراجعه کنيد   

ت خـود نيـز   یابی مراجعه کنيد و با آنها گپ بزنيد اما به یاد داشته باشيد که هميشه افراد حاضر در شبکه اینترنت حقيقی نيستند پس مراقـب امنيـ         

 .باشيد

 چطور باید آشکار سازی کنم؟

در اکثر موارد اگر در ابتدای امر به دوست تازه خود اعالم کنيد که همجنسگرا و یا دوجنسگرا هستيد، ارتباط صادقانه، زیباتر و مستحکم تری را مـی                            

دیگر اعتمادی صحيح پيدا کردید این دوست می توانـد شـما را در   بعد از اینکه دوستی دوطرفه ای بين شما برقرار شد و به یک           . توانيد پایه ریزی کنيد   

اگر شخصی بـا شـنيدن      . روابط اجتماعی خود قوی تر و مستحکم تر کند        

اینکه شما نسبت به جنس موافق خود تحریک می شوید، شما را رها و            

طرد کند مطمئن باشيد که هيچ گاه این شخص نمی توانسـت دوسـتی              

 خطر داشـتن یـک دوسـت کـاذب را از خـود              واقعی برای شما باشد، پس    

 .دور کرده اید

بسياری از کسانی که بعدها آشکار سازی کرده اند اقرار مـی کننـد کـه                 

عمده دليل دست نزدن به این کار نگرانی از عکـس العمـل هـای منفـی                 

دوستان نزدیک آن ها بوده است که اجازه این کـار را بـه خـود نمـی داده                   

اما یکباره پس از آشکار سازی پـی  . ی کردنداند و این حس را سرکوب م      

بعضی مواقع پيش بينی کردن عکس العمل هـای دوسـتان و   . برده اند که این تشویش ها بی پایه بوده و توسط دوستان و نزدیکان پذیرفته شده اند 

م پيش بينی خود خطر بسيار بزرگتری بـرای         اطرافيان غير ممکن است که باعث می شود اکثر مواقع آشکارسازی صورت نگيرد اما این نگرانی از عد                 

 .موقعيت زندگی و سالمت شما می باشد

 چه جيزی را باید انتظار داشت؟

برخی تالش می کنند که تجربيات آشکارسازی خود را به عنـوان تجربـه ای صـد در صـد بـه شـما تحميـل                          . هيچ دو آشکارسازی همانند هم نيستند     

برخـی افـراد ممکـن اسـت از ایـن امـر عصـبانی، غمگـين، گـيج و یـا                      . رایط خـود نمـی توانيـد آن را بکـار بریـد            کنند اما شما با توجه به موقعيـت و شـ          

برخی مایل نيستند که شما به دليل آشکارسازی مسائل جنسی تان به یک اعتماد به نفس واقعی برسـيد و ایـن   . احساساتشان خدشه دار شود  

 .خی هم به شما بگویند که باید برای هميشه تنها بمانيدشاید بر. امر را دور از حقيقت و کاذب می دانند

برای یافتن اینکه اطرافيان شما چه عکس العملی ممکن است داشته باشند شاید بتوانيد از راه هـایی دیـدگاه آنهـا را نسـبت بـه همجنسـگرایان و         

 در زمان اینکه تلویزیون به موضوعاتی در ارتباط بـا همجنسـگرایی   به عنوان مثال می توانيد حرکات، رفتار و گفته های آن ها را     . دوجنسگرایان دریابيد 

 .می توانيد نظر بی طرفانه خود را در ارتباط با این موضوع مطرح کنيد و یک گفتمان ایجاد نمایيد. و دوجنسگرایی اشاره می کند را زیر نظر بگيرید

ن هـایی بـا موضـوعات همجنسـگرایی و دوجنسـگرایی و در کـل مسـائل                  اما باید توجه داشته باشيد که ممکن است بسـياری از شـرکت در گفتمـا               

اما عکس العمـل هـا در جمـع هـای دو یـا حـداکثر سـه نفـره بـا بيـان ایـن                       . جنسی اجتناب کنند و حتما عکس العمل های متفاوتی را خواهيد یافت           

 .گرددموضوع که مثًال یکی از دوستان شما همجنسگرا و یا دوجنسگرا است کامًال متفاوت می 

 :یک مورد جهت اطمينان

شـما همـواره بـا مـردم جدیـد آشـنا مـی شـوید کـه شـما را نمـی            . آشکار سازی یک پروسه پيش رونده است و هيچ گاه واقعًا به پایان نمـی رسـد     

مـن  « جـز گفـتن   در عـوض خواهيـد یافـت کـه راه هـای دیگـری بـه       . شناسند و شما مراحل آشکارسازی را باز برای این افراد جدیـد تکـرار مـی کنيـد        

. نـام ببریـد  » دوست پسر و یا دوست دختـر «نيز وجود دارد، مثًال می توانيد از دوست خود با نام     » من دوجنسگرا هستم  « و یا   » همجنسگرا هستم 

 .می توانيد از شبکه های مورد عالقه خود و یا سمبل های ویژه ای نام ببرید و به صورت غير مستقيم آشکارسازی کنيد

دن این روش های غير مستقيم می توانيد رفتارهای دیگران را نيز جهت دار کنيد زیـرا آنهـا حـس نمـی کننـد کـه شـما آنهـا را غریبـه و بـی                          با بکار بر  

پـس در   . می توانيد خود را آن طور که هستيد به آنان بشناسانيد و این افراد به نوبه خـود مـی تواننـد معـرف هویـت شـما باشـند                             . اعتماد می دانيد  
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 . که اهميت آشکارسازی صحيح نمایان می شوداینجاست

  زمانی که مایل به سکس هستم چه باید بکنم؟–ارتباط جنسی 

اگر شما شخص مورد نظر خود را یافته اید و او نيـز هـم مایـل اسـت ارتبـاطی را بـا       . پس به سراغ سکس می رویم    . االن کمی با هم نزدیکتر شدیم     

 . هميشه به یاد داشته باشيدشما آغاز کند باید چند قانون کليدی را

 . اگر سکس مقعدی دارید از لوبریکيت زیاد استفاده کنيد و هيچگاه کاندوم را فراموش نکنيد. فقط یک سکس سالم داشته باشيد

وانان در ارتباط   به یاد داشته باشيد که شاید همه ج       . اگر سکس دهانی دارید، نگذارید اسپرم در دهان شما ریخته شود و هيچگاه آن را قورت ندهيد                

 . پارتنر شما می تواند از بيماری ایدز خود بی اطالع باشد و یا اینکه از شما کتمان کند. با ایدز ایمن نباشند

. تنها کارهـایی را انجـام دهيـد کـه واقعـا تمایـل داریـد            . خودتان را متقاعد نکنيد که کارهایی را در اتاق خواب انجام دهيد که واقعا مایل به آن نيستيد                 

 .البته این بدین معنا نيست که نباید به انتظارات و نيازهای جنسی پارتنر خود گوش ندهيد

 مورد آخر

از عشق ها و تجربيات سکسی خود به راحتی می نویسند اما بسيار باید مراقـب  . خيلی از جوان ها عالقه دارند که خاطرات روزانه خود را بنویسند      

قرار گيرد زیرا ممکن است هنگامی به صورت کامًال اتفاقی در دسترس افرادی قـرار گيـرد کـه فاجعـه ای بـه بـار                      بود که این نوشته ها در جای امنی         

 .آورد چون نه شما و نه آنها آماده آشکارسازی نيستيد

 از این طریق تجربيات خـود   در آخر از شما می خواهيم که چنانچه آشکارسازی نموده اید مراحل آن را برای ما شرح دهيد تا آن را به چاپ برسانيم و                        

 .را در اختيار دیگر هم گرایشان خود قرار دهيد

 یک قول

 سعی می کنيم این مباحث را ادامه دهيم و به سؤاالت شما در مورد گرایش جنسی و روابط جنسی شما پاسخ دهيم

 

 

 

 

 

 تن فروشی و زن

  )tahmaseb@yorku.ca ( دکتر ویکتوریا طهماسبی

مشكل غصب زباِن دیگری، مشكلی اخالقی است آه به ویژه در مورد حاشيه ای ترین اقشار اجتماعی روا                 

به ندرت قدرت حاآم بر گفتمانی، با قدرت خود در تبيين و توصيف حقایق برخورد آرده و آن را زیـر        . می شود 

عی برای خود دانسته و از آن جایگـاه در مـورد، و بـه جـای،            سئوال می برد و معموًال این جایگاه را امری طبي         

شنيدن صدای دیگـری ـ حتـی اگـر آن دیگـری از نظـر مـا منفـور بـه           .اقشار دیگر صحبت و اظهارنظر می آند

شمار آید ـ و پاسخ به آن، نه تنها شرط دیالوگ دمكراتيـك، بلكـه یكـی از اساسـی تـرین پایـه هـای اخـالق          

كه آیا تن فروشی حرفه است یا نه، باید از بـين بـرود یـا نـه، از نظـر اخالقـی مـورد               بحث این  .دمكراتيك است 

قبول جامعه است یا نه، چه آسانی و نهادهایی از آن سود می برند، همه و همه ذهن مشغولی هـایی اسـت آـه هـم ضـروری و هـم مهـم مـی                           

مانی آه تن فروشی در بعضی آشـورها بـه تنهـا راه امـرار معـاش زنـان                به خصوص در ز   . باشد و بحث در مورد آنها از هر زمان دیگری عاجل تر است            

اخالقی دولت ها و جوامع بـه طـرف ایـن زنـان             /تبدیل شده است و به ویژه در زمانی آه در بسياری از آشورهای دیگر انگشت اتهام و حمله قانونی                  

 .و یا به قتل می رسنداست و تعداد بيشماری از آنان هرروزه به زندان می روند، سنگسار می شوند، 

اما همزمان با این بحث و به موازات آن، توجه و دیدن شرایط زندگی و آار این زنان، شنيدن مشكالت طاقت فرسای آنان، مبارزه هرروزه آنان با 

در ميان همهمه همه . تقانون و مأموران دولتی، راه حل های پيشنهادی خود آنان ـ از زبان خودشان ـ جهت بهبود زندگيشان، هم امری ضروریس

قانون آه آنان را مجرم می شناسد، /صدای فرهنگ غالب آه این زنان را بيمار می شمارد، صدای دولت: صداهایی آه فضای این گفتمان را پر آرده

نی نبودن فضا برای این مسئله، یع. صدای بخشی از فمينيست ها آه آنان را قربانی می داند، جا دارد آه صدای خود این زنان هم شنيده شود
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صدای زنان تن فروش، این سئوال را مطرح می کند آه چرا در طول تاریخ هميشه دیگرانند آه در مورد این قشر اجتماعی بحث، اظهارنظر و ارائه 

 راه حل نموده و هيچكس حاضر به شنيدن صدای خود این زنان نيست؟

ای این مشكالت را به قلم بكشند و یا زنان غربی به تنهایی در مورد مشكالت زنان مثل اینست آه مردان بنشينند و مشكالت زنان و راه حل ه

غيرغربی صحبت آنند و یا در ُبعد خصوصی، زنی مدام به جای شوهر خود صحبت نموده و داعيه دانستن احساسات و مشكالت او را داشته 

به ندرت .  ویژه در مورد حاشيه ای ترین اقشار اجتماعی روا می شودمشكل غصب زباِن دیگری، مشكلی اخالقی است آه به). و یا بالعكس(باشد

قدرت حاآم بر گفتمانی، با قدرت خود در تبيين و توصيف حقایق برخورد آرده و آن را زیر سئوال می برد و معموًال این جایگاه را جایی طبيعی برای 

این رابطه همان رابطه پدر ـ فرزندیست آه در آن پدر به .  و اظهارنظر می آندخود دانسته و از آن جایگاه در مورد، و به جای، اقشار دیگر صحبت

اگر همين رابطه را به  بعدی وسيعتر بياوریم، . خود حق می دهد در مورد فرزندان خود و خوبی و بدی و منافع آن ها اظهارنظر و تصميم گيری نماید

 .روه های اصالح طلب، انقالبی چپ و فمينيست هم تا حد زیادی آار می آندمی توانيم مشاهده آنيم آه همين دیناميك حتی در ميان گ

این غصب صدا نه تنها حقوق اوليه انسانی اقشار اجتماعی را نقض آرده، بلكه به تنهایی نمی تواند به درستی مسائل و مشكالت آن اقشار را 

تنها آن ها را از حق هرگونه اظهارنظر در مورد زندگی و مشكالت خود به عالوه، اینكار موجب محو شدن این اقشار شده و نه . نمایندگی آند

بنابر این شنيدن صدای دیگری ـ  .محروم می آند، بلكه حتی زمانی آه آنها حرفی هم برای گفتن داشته باشند آسی بدان گوش فرا نمی دهد

ط دیالوگ دمكراتيك، بلكه یكی از اساسی ترین پایه های اخالق حتی اگر آن دیگری از نظر ما منفور به شمار آید ـ و پاسخ به آن، نه تنها شر

بدون شك اآثریت زنان تن فروش، چه در مصاحبه های خود، چه در آنفرانس هایشان و چه در آتاب ها و سخنرانی هایشان،  .دمكراتيك است

ـ تن فروش سابق ـ در مقاله خود می " امِبر هاليبو"ال به طور مث. دليل اصلی انتخاب تن فروشی را مسائل اقتصادی، اجتماعی ارزیابی آرده اند

انتخاب این شغل هميشه جهت زنده . در نهایت برای زنی آه به سراغ حرفه تن فروشی می رود، مسائل اقتصادی مهمترین دليل است:"نویسد

  1". و تجاوز جنسی در خانه، بی مدرآی و غيرهماندن است؛ آرایه خانه، بچه ها، اعتياد، حاملگی، پول جهت سقط جنين، فرار از اذیت و آزار 

اما مسئله ای آه غالبًا نادیده گرفته می شود اینست آه در واقع بسياری از مشكالتی آه زنان تن فروش با آن دست به گریبان هستند از شرایط 

 به حرفه تن فروشی در واقع تالش این زنان برای حل آن اقتصادی، اجتماعی آنان قبل از ورود به این حرفه برمی خيزد و به قول بسياری از آنان ورود

با آنكه در تئوری، . یكی از بزرگترین مشكالت این زنان ـ به نقل از خودشان ـ درگيری آنان با قانون و پليس می باشد. مشكالت است و نه عامل آن

آسيب " نظم عمومی"و " حرمت"صوص آن فعاليت هایی آه به تن فروشی در آانادا جرم نيست، اما تمام فعاليت های مربوط به تن فروشی، به خ

  2. ارائه نمی دهد" فضای عمومی"و " نظم"، "حرمت"اما این قانون تعریف مشخصی از . می رسانند، همه غيرقانونی محسوب می شوند

با آنكه .  وشی را غيرقانونی اعالم نموده، الیحه ای است آه به طور مستقيم فعاليت های مربوط به تن فر1985در حال حاضر الیحه  مصوب سال 

 این حرفه رفته، در آانادا پيش فرض هنوز اینست (decriminalization)در بسياری از آشورها توجه دولت ها بيشتر و بيشتر به طرف جرم زدایی 

 اماکن  "پاآسازی"ین قانون جهت اما بيشتر متمم های ا. آه تن فروشی باید توسط راه حل های جزائی حل شود تا راه حل های اقتصادی

در صورتيكه طبق آمار . عمومی و حمایت از عموم است تا چيز دیگری و بيشترین توجهش معطوف به مجازات آردن زنان تن فروش خيابانی است

 مسئله قابل توجه اینست آه . درصد تن فروشی در آانادا در خيابان ها اتفاق می افتد10، تنها 1997منتشر شده در گلوب اندميل و تورنتواستار 

زنان تن فروش خيابانی، در سلسله مراتب این حرفه، محروم ترین و صدمه پذیرترین قشر تن فروشان هستند آه این الیحه آنان را هدف قرار می 

 .دهد

جود آمدن آن، نياز دولت و نكته دیگری آه در مورد این الیحه از طرف سازمان های حامی زنان تن فروش مطرح می شود اینست آه دليل به و

بدین معنی آه این الیحه نه در فكر از بين بردن تن فروشی است، و نه در فكر از بين بردن مشكالت . پليس برای آنترل این حرفه بوده و هست

 توجه این الیحه فقط معطوف به .اجتماعی آه این زنان را به انتخاب این حرفه سوق داده، و نه در فكر امن تر آردن شرایط آاری این زنان/اقتصادی

عواقب این قانون برای زنانی آه در این حرفه مشغول به آارند ـ به خصوص . این قضيه است آه آنترل این حرفه در دست دولت و پليس باقی بماند

 .آن قشر از زنان تن فروش آه محيط آارشان خيابان هاست ـ بسيار اسفناك بوده و هست

 اینست آه این زنان نه تنها توسط فرهنگ حاآم مطرود گشته اند و توسط قانون مجرم شناخته شده اند، بلكه توسط یكی از عواقب این قضيه

در واقع در بسياری از موارد مأموران پليس و قوادان آنترل آنندگان . مأموران پليس مرد به شدت مورد اذیت و آزار جسمی و روحی قرار می گيرند

یكی از راه حل های پيشنهادی سازمان های حامی زنان تن فروش، جهت آم آردن موقتی فشار و .  ها می باشنداصلی این حرفه در خيابان

یكی از عمده عوارض آنترل مأموران پليس اینست آه این زنان عمدتًا . آنترل، تعویض پليس مرد و آوردن پليس های زن در خيابان ها می باشد
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از چشم پليس به دور است پرسه زده و بدون آنكه وقتی برای فكر آردن و محاسبه و بررسی مردان مشتری مجبورند در اماآن تاریك و ناامن آه 

اغلب این زنان معتقدند آه براساس تجربه، اگر وقت آافی داشته باشند، می توانند افراد . داشته باشند، با عجله سوار هر ماشينی شوند

 فشار پليس و ترس از دستگيری به حدی عاجل است آه آنها عمدتًا مجبور به تصميم گيری سریع اما. خطرناك را از مشتریان عادی تشخيص دهند

  3. بوده آه این خود هرساله باعث آشته شدن صدها زن تن فروش توسط مردان می باشد

براین، طبق آمار، اآثر آسانی آه بنا. خيابان هاست و نه حمایت از این زنان" تميز آردن"قوانين فعلی و مداخله مأموران پليس فقط در جهت 

این مسئله آنچنان حاد بوده آه حتی دادستان آل آانادا در گزارش خود در سال . دستگير می شوند نه مشتریان مرد، بلكه زنان تن فروش هستند

البته این پيشنهاد هيچگاه نه به . ه شودقویًا به دولت آانادا پيشنهاد نمود آه به این دوگانگی باید خاتمه داد) 1993 جوالی 5منتشرشده در  (1992

به عالوه هربار آه زن تن فروش دستگير شود، سوءپيشينه او سنگين تر و یافتن شغل قانونی را  .صورت قانون درآمد و نه توسط پليس اجرا گشته

هت آزادی از زندان باید جریمه های سنگين از طرف دیگر، در بسياری از موارد، زنان تن فروش ج .نه تنها مشكل تر، بلكه عمال غيرممكن ميسازد

به عالوه بسياری از این زنان پروسه دستگيری ، بازجویی و . پرداخت آنند آه این خود فشار اقتصادی بر آنان و نياز به آار بيشتر را تشدید ميكند

نی ضبط وسائل آاری، مأموران پليس مدام وسایل همچنين در پروسه قانو .بازرسی بدنی توسط پليس را حقارت آميزتر از خود تن فروشی ميدانند

 .پيشگيری این زنان را از آنان گرفته و به دور می اندازند آه این آار زنان تن فروش و مشتریان آنان را در معرض بيماری های مختلف قرار می دهد

تریان خود قرار می گيرند به هيچ مرجع قانونی جهت عارضه دیگر این قضيه اینست آه زنان تن فروشی آه مورد اذیت، آزار و تجاوز پليس و مش

یكی از فجيع ترین عواقب این عدم حمایت اینست آه هيچ قانونی وجود ندارد آه مانع . شكایت و آسب حمایت از خود نمی توانند مراجعه آنند

 با شرآت جودی فاستر را دیده باشند آه در آن وی )The Accused" (متهم"شاید بسياری از خوانندگان، فيلم . تجاوز مردان به زنان تن فروش شود

فيلم به خوبی مشكالت اجتماعی، قانونی این زن تن فروش . نقش زن تن فروشی را بازی می آند آه توسط چندین مرد مورد تجاوز قرار می گيرد

 و قانونی محكومين به قتل و دزدی از زنان تن شاید بتوان گفت آه در بسياری از جنبه ها، حقوق فردی. را جهت اثبات مسئله به صحنه می آورد

 .فروش بيشتر بوده و قانونًا از حقوق بيشتری بهره مندند تا این زنان

امكانات تحصيلی و آموزش حرفه ای واقعی و طوالنی مدت برای زنانی آه : بسياری از زنان تن فروش اولویت های خود را اینچنين می بينند

ند؛ از بين رفتن نگاه تحقيرآميزی آه آنان را بيمار، مجرم و یا قربانی می بيند؛ آنترل بيشتر بر روی حرفه خود؛ جرم خواهان یافتن شغل دیگر هست

زدائی از حرفه تن فروشی و از بين رفتن آنترل پليس و قوادان ؛ امكانات بهداشتی بيشتر؛ دسترسی بيشتر به قانون جهت حمایت از خود و 

 4. یت از جان آنان باشد و نه اینكه آنان را در معرض خطرات بيشتری قرار دهدتصویب قوانينی آه جهت حما

بسياری از این زنان شرایط موجود بر حرفه خود را تنها عامل خشونت و اذیت و آزار جسمی آه در زندگی تجربه می آنند، نمی دانند بلكه یكی 

این نفرت و خشم به درجات مختلف و با حدت و شدتی آم و بيش توسط . اننددیگر از عوامل این خشونت را نفرت و خشِم فرهنگ زن ستيز می د

از اآراه مردان از دیدن زنان در فضاهای عمومی، تا منع آردن زنان از استفاده از فضاهای عمومی، تا خشم : تمامی زنان تجربه شده و می شود

بی اعتنا هستند و تا نفرت آنان نسبت به زنانی آه نيروی جنسی خود را آنان نسبت به زنانی آه به قوانين مردساالر حاآم بر سكسواليته زن 

 .آه به رایگان در اختيار آنان باشد) و هست(می فروشند؛ نيروی جنسی آه به طور تاریخی قرار بوده 

 منطقه ای ناامن بوده و یا در شب در همين راستا است آه معموًال اگر اتفاقی برای زنی خارج از خانه بيفتد، بخصوص اگر محل رفت وآمد آن زن در

اتفاق افتاده باشد، اآثر سئواالت متوجه اینست آه آن زن چه اشتباهی آرده، چه پوشيده، چه جور راه رفته، آیا حرآات او دعوت آننده بوده و 

همين مكانيسم در اآثر  .ا خطور می آندو اینكه چرا مكان های عمومی اآثرًا برای زنان ناامن است و نه مردان، به ندرت به ذهن ه. غيره و غيره

اینكه آن زن چه پوشيده بوده، چه جور رفتاری داشته، آیا مرد را تشویق . شكایت های زنان در مورد اذیت و آزار و تجاوز جنسی هم دیده می شود

حاآمه می رود و نه مردی آه از حریم در همه این موارد زن و نيروی جنسی اوست آه به پای م. آرده یا نه، گذشته او چه بوده است و غيره

مثالی آه می تواند بحث باال را آمی بازتر آند مسئله . قراردادی بين خود و دیگری پا فراتر نهاده و نه فرهنگ زن ستيزی آه حامی اوست

. ه خاطر تجاوز شكایت آندتا چند دهه پيش هيچ زنی نمی توانست از شوهر قانونی خود ب. غيرقانونی شدن تجاوز در چهارچوب خانواده است

پيش فرض فرهنگ حاآم و قانون بر این بود آه زنان زمانی آه خود را به زندگی با مردی در چهارچوب ازدواج قانونی متعهد آردند، در قبال تأمين 

دعای زن مبنی براینكه توسط بنابراین ا. اجتماعی، تمام جسم و نيروی جنسی خود را بالعوض و بی قيد وشرط در اختيار او نهاده اند/اقتصادی

نباید به معنای ) و قاعدتًا هيچ قرارداد دیگری(حال آنكه اآنون فرض براینست آه قرارداد ازدواج . شوهرش مورد تجاوز قرار گرفته بی معنا می نمود

سئوال اینست آه . ده و نه همهاما به نظر می رسد آه این حمایت قانونی از زنان فقط شامل بخشی از این قشر بو. بردگی جنسی زنان باشد
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 چه عاملی و یا پيش فرض فرهنگی مانع از بسط دادن این قانون به زنان تن فروش شده؟

مشكل دیگر اما اینجاست آه چگونه می توان از حقوق انسانی، اجتماعی، قانونی زنان تن فروش دفاع نمود، عليرغم اینكه نظر غالب از پایه و 

حرفه است و آن را به عنوان پدیده ای از اساس ضد زن می شناسد؟ آسانی آه موافق این نظریه هستند راه حل های بنيان خواهان نابودی این 

اما . مختلفی ارائه نموده اند از قبيل جرم شناختن تن فروشی، اصالح آردن زنان تن فروش، دستگيری بيشتر مردان خریدار این سرویس و غيره

این راه حل ها موفق به از بين بردن این حرفه نه تنها نشده بلكه در بسياری از موارد زندگی این زنان و چيزی آه مشخص است، هيچكدام از 

از طرف دیگر سازمان های فمينيستی آه می توانند به  .خانواده های آنان را مشكل تر، خطرناآتر و با شرایط غيرانسانی تری مواجه ساخته است

به طور مثال دولت . دارند" محترمانه ای"و از آنان حمایت آنند هم عمدتًا در مورد این مسئله سكوت بسيار صدای این زنان قدرت بيشتری داده 

آانادا تا به حال گزارشات گوناگونی در مورد تن فروشی، پورنوگرافی، حقوق برابر و بسياری دیگر از مسائل مربوط به زنان تهيه نموده آه این 

در پروسه نوشتن این گزارشات، دولت کانادا همواره نظر سازمان های زنان را . قش به سزایی ایفا می آندگزارشات در سياستگزاری دولت ن

تنها در مورد پدیده . سازمان های زنان همواره ضميمه های گوناگون و متنوعی در مورد مسائل مختلف به این آميته ها می فرستد. طالب است

 Fraserبه طـــــــور مشخص (ز سازمانهای زنان حاضر به اظهارنظر و فرستادن ضميمه نشده استتن فروشی است آه تا به حال هيچ آدام ا

committee .(   و یا به طور مثال سازمان COYOTE ،در آمریكا آه توسط خود زنان تن فروش جهت دفاع از حقوق اجتماعيشان به وجود آمده

بيشترین حمایتی آه از این سازمان می شود از طرف اتحادیه آزادی های مدنی . ت نشدههيچگاه در مبارزات خود از طرف سازمان های زنان حمای

 .و بخشی از اتحادیه های آارگری است

در خاتمه، به نظر من در سيستم سرمایه داری پدرساالر و جان سختی مناسبات طبقاتی جنسيتی و نژادی، مبارزه جهت از بين بردن این روابط 

از حقوق اجتماعی اقشار و طبقات مختلف ـ بخصوص محروم ترین و آسيب پذیرترین این اقشار ـ به پيش برده شود و هيچكدام باید پا به پای دفاع 

چاره دیگر همان سيستم اولویت گذاری ها و به تعویق انداختن اجرای عدالت برای گروهی جهت احقاق عدالت  . لزومًا نفی دیگری نباید باشد

 .، آه بارها و بارها تجربه شده و هربار به شكست انجاميده استبرای گروه دیگر می باشد
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 اجتماعی ناآگاهی و ناآگاه مربيان

  دبير اجتماعی سازمان–پيروز مهر آئين 

 مدارس در آموزشی، بعد کنار در عقيدتی و پرورشی بعد تقویت بر مذهبی و دینی مراجع تأکيد به توجه با ایران، در اسالمی انقالب عوقو از پس

 دانش در عقيدتی و پرورشی مسائل به توجه ی آن عمده مسئوليت که گرفت شکل پرورش و آموزش در "تربيتی امور" عنوان  با نهادی ایران

 در تربيتی مربيان .کنند می نظارت آموزان دانش رفتار بر "پرورشی مشاور یا  "تربيتی مربی"عنوان  با مبلغينی ارسال با نهاد این .بود آموزان

 مبنای بر همگی ها آموزش این که دهند می ارائه را خاصی های آموزش و ها برنامه کنند، می فعاليت آن در که تحصيلی مقطع به بسته مدارس،

 می است، موجود امامان اخالقی پندهای آن ها در که حدیثی های کتاب و قرآن از مذهبی مراجع های برداشت از گرفته نشأت و اسالمی تعاليم

 .باشد

 مـی  بيفکنيم نظری تعاليم این دستاوردهای به منصفانه بخواهيم اگر و گذرد می تعليمات و ها آموزش این اجرای از سال هشت و بيست به قریب

 می سر به بحرانی و حاد شرایط در روانی بهداشت نظر از ایرانی نوجوانان و جوانان نيز اسالمی جمهوری مسئولين و مقامات گفته به حتی بينيم

 اضـطراب  بـا  را بلـوغ  نوجوانـان،  درصـد ٧٠بهداشـت،  وزارت بـاروری  بهداشت تحقيقات واحد مسئول تهرانی، رمضانی دآتر گفته به مثال طور به. برند

 آـه  اسـت  آن از حـاآی  آشـوری  تحقيقـات  نتـایج  :گفـت  همچنـين  همشـهری  روزنامـه  خبرنگـار  بـا  گفتگو در تهرانی، رمضانی دآتر .دآنن می تجربه

 گـروه  ایـن  . آننـد  مـی  تجربـه  اضـطراب  و افسـردگی  بـا  را بلوغشان و شوند می دچار عصبی اختالالت به بلوغ دوران در ایرانی نوجوانان از درصد٧٠
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 بر پرورش و آموزش که مهمی وظایف از یکی است گفتنی. هستند آنها همساالن غالبًا سؤاالتشان مرجع و نداشته بلوغ درباره صحيحی اطالعات

 دکتـر  گفتـه  بـه  بنـا  دیدیـد  کـه  همـانطور  و اسـت  زمينـه  ایـن  در درسـت  رسـانی  آگاهی و بلوغ با نوجوانان کردن آشنا داده قرار تربيتی مربيان عهده

   .کنند نمی دریافت تربيتی مربيان از درستی رشآمو هيچ نوجوانان رمضانی

 نخسـتين  دبير جعفربوالهری، دآتر .شد برگزار تهران در ،"روان بهداشت در دین نقش" عنوان با المللی بين همایشی بار اولين برای 1380 سال در 

 هـایی  محدیدیت و مسائل از ای پاره رعایت با ایران مهروزنا اجتماعی گروه خبرنگار با وگو گفت در روان بهداشت در دین نقش المللی بين همایش

 "بـه  تلـویحی  اشـاره  بـا  ایشـان . آنـيم  تزریـق  جوانان به را خودمان نوجوانی دوران خطاآاری های دین قالب در نباید: گفت است موجود ایران در که

 دار عهـد  را ما نوجوانان روانی سالمت از حراست خطير ليتمسئو اکنون هم دینی علوم با آشنایی صرف به که مداس در تربيتی امور مربيان ناآگاه

 شناسـی،  جامعـه  روانشناسـی،  متون تمام است الزم دهيم، گرایش دینی نوین آموزش های سمت به را جوان بتوانيم اینكه برای: افزود "هستند

 ایـن  بـه  داد، نتيجـه  اگـر  و اجـراآنيم  آزمایشـی  رتصو به گروهی روی بفهميم، خوب آنيم، مطالعه را تربيتی روانشناسی و اجتماعی روانشناسی

 .آنيم عمل شيوه

 مـی  وی شد؛ جوانان گریزی دین و گرایی دین علل بحث وارد ادامه  در بوالهری جعفر دکتر

 روانشناسـی،  رشـته  در .است مهمی بحث جوانان گریزی دین و گرایی دین موضوع: گوید

بحـث   پيـدا آنـد،   دینـی  تعـاليم  بـه  گرایش دبخواه فرد اینكه مورد در اجتماعی روانشناسان

 اوليـه  سـال هـای   از آـه  معتقدنـد  صـاحبنظران  و مكاتـب  از خيلی اما اند آرده مطرح هایی

 در. گيـرد  مـی  شـكل  آـودك  درون در معنویت به گرایش و گرایی دین هسته بتدریج زندگی

 آـه  دارد وجود روش هایی و فرمول ها سری یك رشد، مراحل از هر یك در و مختلف سنين

 گرفتـه  آـار  بـه  درسـت  اگـر  و خواهـد بـود   مثبـت  فرد گرایش شوند، آارگرفته به درست اگر

 روش های با یا بدهند گرایش دین سمت به هزارساله سنتی روش های به باید یا را جوانان. خواهد بود منفی دین و معنویت به فرد گرایش نشوند

 خـدا خـواه   آـه  خـود  فطـری  گرایـی  یعنـی دیـن   معنوی، زندگی به انسان آه است داده نشان يقاتتحق .زمينه این در تحقيقی راه های طی با و نو

 آننـد،  مـی  رد را قالب هـا  دیگر و پذیرند می را خود موردنظر قالب های جوانان از برخی آه مسأله این مورد در  وی.یابد می گرایش براحتی است،

  ما.سازد می قالبی هرآس هم دین از آه است این  جالب.دارد را خودش خاص قالب های ع،اجتما درون و آدم ها دید از خارج مفهومی هر: گفت

 مـا  آه قالبی آن با است جوانان نظر در دین عنوان به آه قالبی ببينيم باید .باشيم داشته بحث جوانان با هم قالب ها مناسب ساختار مورد در باید

 .دهد یم نشان را اساسی اهداف یك آدام آنيم، می مطرح

 دوران شكسـت هـای   هوس ها، خودمان، دینی قالب در ما نكند: گوید می و کند می اشاره ظریفی نکته به خود های  ی صحبت ادامه در  ایشان

 عصـيان  سـری  یـك  شاید خودش، دینداری قالب در جوان و آنيم می تزریق و قالب جوانان به را مان جوانی دوران خطاآاری های و خودمان آودآی

 آننـد  مـی  مطـرح  بزرگترهـا  آه دینی و آند می مطرح جوان آه دینی بين و شود شناخته باید این ها .بيند می هم را ها سرآشی سری یك و ها

  .باشد نداشته وجود تضادی

 در  بخشـی -نبـي  همـاهنگی : گفـت  بهداشـت  وزارت بـا  سـازمان  ایـن  ارتبـاط  و پرورش و آموزش در روانی مسائل زمينه در آموزش تأثير مورد در وی

 مدارس روان بهداشت آه حالی در است، پایين بسيار ها هماهنگی بهداشت وزارت و پرورش و آموزش بين مثال برای .نيست ها زمينه از بسياری

 همچنـان  .شود می حل ما مسائل از بسياری آنيم، توجه ـ پرورش و آموزش به ـ مسأله یك به فقط اگر .ندارد معنی آموزگاران روان بهداشت بدون

 .دارند نقش زمينه این در هم آموزگاران دارند، نقش روانی تخریب و تأمين در مادرها و پدر آه

 تحصـيل  و آگاه افراد لفافه در های گالیه و نظرات انعکاس به را ها سطر از ای عمده بخش تا است آن بر سعی بينيد می که همانطور مقاله این در

 مربيان ناپذیر جبران و مخرب اثرات اهميت از تا دهيم اختصاص کشور در روانی بهداشت زمينه در اسالمی ریجمهو در مقام و پست صاحب و کرده

 .دهيم قرار عزیزان شما اختيار در را اطالعاتی مستند طور به کشورمان نوجوانان برای شده گماشته ناآگاه

 روانـی  بهداشت بحرانی وضعيت از کشور از خارج و داخل در طلب حق و هآگا افراد تمام همچون نيز ایرانی همجنسگرایان سازمان اجتماعی بخش

 روانشناسـی،  نـوین  هـای  دستاورد بر مبتنی نوین، آموزشی نظام یک چنانچه است معتقد و است نگران شدت به نوجوانان و جوانان برای ایران در

 و گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مـورد  نيـز  همجنسـگرایان  جامعـه  هـای  تهخواسـ  و نيازها از ای عمده بخش قطعا گيرد شکل ایران در اخالقی و تربيتی

 ایـران،  همجنسـگرایان  کـه  آنجـایی   از.شـد  خواهـد  ارائـه  ایران در جنسی های اقليت برای موجود مشکالت حل برای منطقی و درست راهکارهای
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 خواسـته  به رسيدگی برای مرجعی هيچ تنها هن و هستند جامعه اقشار سایر به نسبت مضاعفی مذهبی و اجتماعی های فشار و استرس تحت

 ميـل  و فحشا و بزهکاری ميزان که است بدیهی شوند، می نيز جامعه طرد از خود همجنسگرایی کردن علنی صورت در بلکه ندارد، وجود آنها های

 اقليـت  ایـن  تـا  شـده  باعـث  انهمجنسـگرای  ميـان  در منفـی  هـای  شاخصـه  رشـد  .یابـد  افـزایش  جنسـی  اقليت این ميان در اعتياد و کشی خود به

 شـده  ایجـاد  عمـومی  اذهـان  در کـه  نازیبـایی  ذهنـی  زمينـه  پـيش  یک ایجاد دليل به طبيعتا و باشند داشته قبولی قابل غير و زشت وجه اجتماعی

   .گيرند قرار عموم انزجار مورد همجنسگرایان تا شده می موجب

 فـراهم  را مـذهبی  علمی غير و نادرست باورهای گرفتن چالش به برای شرایطی چهچنان روان بهداشت در دین نقش چون هایی همایش برگزاری

 اولـين  و دارند سزایی به نقش فرزندانشان روانی تخریب و تأمين در خانواده شد عنوان نيز تر پيش که همانطور. گردد می ارزیابی مثبت امری آورند

 تحقـق  که باشد می ایرانی همجنسگرایان سازمان مهم اهداف جمله از ها انوادهخ به رسانی آگاهی لذا شوند، می محسوب فرزندانشان مربيان

سـلطه   و قـدرت  دليـل  بـه  متأسفانه و است ایران جامعه در موجود ارگان های از زیادی های بخش ميان هماهنگی و همکاری مستلزم مهم امر این

 سانسـور  از پر فضای در  لذا.ندارد وجود هایی آمورش و ها هماهنگی چنين ایجاد امکان ایران تربيتی و آموزشی مختلف های بخش در ناآگاهان ی

 .شود نمی دیده حاضر حال در مورد این در مثبتی انداز چشم ایران

 ها دستگيری و ها شکنجه و ها اعدام پيرامون تا کنجکاوند بيشتر دهند می انجام سازمان دبيران با که هایی مصاحبه در ها خبرگزاری و ها رسانه

 ها رسانه اختيار در مستند امکان حد تا و شفاف صورت به را ایران درون اتفاقات تا کند می تالش نيز سازمان متقابال و کنند کسب خبر سازمان از

 فرا های چالش و همجنسگرایان دوش بر مضاعف های استرس و ایرانی نوجوانان و جوانان ميان اضطراب و استرس آمار معتقدم من اما. دهد قرار

 تن اعتياد، شغل، دادن دست از خانواده، محيط از شدن طرد کشی، خود به ميل گناه، احساس همچون ایران در همجنسگرایان از یک هر روی

 مورد چند وقوع از حتی ایران همجنسگرایان جمعيت کل در آن اپيدمی و بودن فراگير دليل به که هستند اهميتی پر بسيار مسائل ... و فروشی

 .هستند تر دهنده تکان و تر دلخراش مراتب به نيز شکنجه و اعدام

 

 

 

 !اوریانا فاالچیداشت در گرامی

 بهرام رحمانی
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ــا فــاالچی،  ــایی معــروفنگــارروزنامــهاوریان  ٧٧ در ســن ،2006 ســپتامبر 15روز جمعــه  ، ایتالي

ان در شـهر زادگـاهش    دست و پنجه نرم کردن با بيماری جانکاه سـرط          هاسال، بعد از    سالگی

 .برد هفت سال بود که از بيماری سرطان رنج می اوریانا، . درگذشتفلورانس،

 بـود کـه چگونـه بـا ایـن کـه هـم        حيـرت معـالج او، در   دکتـر . کشيد سيگار می  50اوریانا، روزانه   

: اوریانـا، در جـواب گفتـه بـود    . سرطان سينه داشت و هم سرطان ریه، هنوز زنده مانده اسـت  

 ».ه عنوان پزشک باید با من از زندگی حرف بزنی، نه از مرگتو ب«

ای فقيـر، امـا سياسـی چشـم بـه جهـان             ، در خـانواده    در فلورانس  ١٩٢٩ ژوئن   ٢٩ در   ،فاالچی

.  سياسـی داشـتند  يت فعالسابقهخانواده او، هم از طرف خانواده پدری و هم مادری،      . گشود

رش یـک ليبـرال کـه در جریـان مبـارزات ضـد              مادرش، دختر یک آنارشيسـت ایتاليـائی بـود و پـد           

 .فاشيستی، به یکی از رهبران این جنبش تبدیل شده بود

 در ایـن دوران، جنـگ جهـانی دوم و مبـارزات       . آغاز به کار کـرد     های ایتاليایی در فلورانس،    سالگی به عنوان خبرنگار در یکی از روزنامه        16فاالچی، در   

 .او، به مبارزات زیرزمينی ضد فاشيستی پيوست. بودضد فاشيستی در ایتاليا، در جریان 

هـایی را از جنـگ   ، گـزارش او . جنـگ بـه سـر بـرد       هـای در جبهـه   نظيـری با جسارت بی   ، به عنوان خبرنگار جنگی    ١٩۶٠ اواسط دهه    درخانم فاالچی،   

 .کردمین مخابره های آمریکای التين تهيه و به جهاویتنام، جنگ هند و پاکستان، جنگ اعراب و اسرائيل و جنگ
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یاسـر عرفـات، رهبـر       چـون هـای سياسـی مشـهور جهـان هـم            بود که توانست در قرن بيستم با بسياری از شخصيت          نگارانیروزنامه  از نادر  ،یچفاال

ر  هنـری کيسـينجر وزیـ      احمد زکی یمانی وزیـر نفـت سـابق عربسـتان سـعودی،            محمدرضا پهلوی شاه سابق ایران،       تشکيالت خودگردان فلسطين،  

- مجيـب  رهبـر پاکسـتان،   و اينديرا گاندی نخست وزيـر اسـبق هنـد، ذوالفقـار علـی بوتـو              ، گلداماير نخست وزير اسبق اسرائيل      سابق آمریکا،   خارجه

  و ریـيس جمهـور     هـای کـارگری لهسـتان       سا رهبـر جنـبش    ن لخ وال   ایران، جمهوری اسالمی  گذار حکومت بيناناهللا خمينی   آیت بنگالدش،  رهبر الرحمن

 کـه اغلـب ایـن گفتگوهـا جنجـالی بـوده             کـرده بـود    گفتگو   ،... معمر قذافی رهبر ليبی و      و ، آریل شارون نخست وزیر سابق اسرایيل       این کشور  سابق

 .است

 طـرح  اما اوریانـا موفـق شـد بـا    . داد بود که پاسخ سر باال به سئواالت می ، وزیر سابق آمریکا،   های جنجالی اوریانا با هنری کيسينجر     یکی از مصاحبه  

وی به حدی کيسـينجر را سـئوال پـيچ کـرد کـه سـرانجام هنـری                  .  ماهيت واقعی او را برای خوانندگان برمال سازد        ،سئواالت مستقيم و غيرمستقيم   

ن بيند که به تنهایی سوار بـر اسـب پيشـاپيش کـاروا            یک کابوی می  « و افزود که خود را       بود» فایدهجنگی بی « اعتراف کرد که جنگ ویتنام     کيسينجر

 ».کندها حرکت میدليجان

 . ای بوده که وی در دوران فعاليت سياسی خود داشته استترین مصاحبهاش با اوریانا فاالچی افتضاح مصاحبهاستهنری کيسينجر گفته 

 ایـن شـيوه   .سـازد کرد تـا چهـره واقعـی خـود را عيـان      کشيد و مجبور میهایش مصاحبه شونده را به نوعی به چالش می    اغلب در مصاحبه   فاالچی

هـای  به عنوان مثال او شـاه ایـران را وادار کـرد تـا سياسـت     . تر در سطح جهانی معروف گرددنگاری سبب شد که اوریانا فاالچی هر چه بيش  روزنامه

 .تجاعی مردساالری را بروز دهدرها و افکار اضدانسانی خود در رابطه با اعدام مخالفين و کمونيست

اوریانـا را  » زندگی، جنگ و ديگـر هـيچ  «موران امنيتی شاه، کتاب أم -١٩٧٢ مه -رد نيکسون، رييس جمهور وقت آمريکا به تهران     زمان با سفر ريچا   هم

، ١٩٧٠ایـن کتـاب، در سـال        . قـرار گرفـت   ) سـاواک (و سانسور پليس مخفـی    » سياه«همچنين نام او در فهرست      . آوری کردند ها جمع از کتابفروشی 

 .دش را برد و او یک چهره جهانی »بانکارال«جايزه معتبر 

 تا ایـن  نيافتای که اجازه انتشار به زبان فارسی  مصاحبه.اما مصاحبه اوريانا فاالچی با شاه سابق ايران، نزديک بود روابط ايران و ايتاليا را تيره سازد       

 .، چاپ و توزیع گردید»سفيد« جلد های کتابهای معروف به مردم ایران، در ميان کتاب1357که روزهای نزديک به انقالب 

 وی موفـق شـد شـاه را چنـان عصـبانی کنـد کـه        :آمده اسـت  ،در آن مصاحبه. ، صورت پذیرفت١٩٧٣اکتبر سال ، در شاهمحمدرضا   با    اوریانا مصاحبه

ای يد کند و او که توانسته بود نسخه       اش را تجد  از همين رو، روز بعد از جانب دربار از وی خواسته شد مصاحبه            . گفت نمی سخنانی بگويد که معموالً   

موران ساواک که در غياب وی در اتاق محل اقامتش بـه جسـتجوی آن برآمـده بودنـد، دور نگـاه                  أهای اول از دسترس م    از مصاحبه را در همان ساعت     

 .، از این کار تن زددارد

-بـه صـحبت مختصـر مـن کـه مـی       .  اوست، ایسـتاده و منتظـر بـود        ان سالن با شکوهی که به منزله دفتر کار        مياعليحضرت، در   : نویسدفاالچی، می 

و دسـت    ز کـرد  ارورد دسـتش را بـه طـرف مـن د          ان بيـا  بای بر ز  خواستم از این که مرا به حضور پذیرفته بود تشکر کنم جواب نداد و بدون این که کلمه                 

هـا ماننـد در     لـب . بدون یک کلمه حـرف و بـدون یـک لبخنـد           ها  همه این . تردادنش سرد و خشک بود و تعارفش برای این که بنشينم سردتر و خشک             

دانسـتم  خواست به خاطر چيزی مرا سرزنش کنـد و مـن نمـی            گویی شاه می  . ای به هم فشرده شده بود و نگاه مثل سوز زمستان سرد بود            بسته

 ... ندهد؟شاید هم این رفتار از روی غرور بود و به خاطر این که روش شاهانه را از دست. به خاطر چه چيز

 .خواهم بگویم که آدم باید خيلی خودش را تنها احساس کند که به جای انسان بودن شاه باشد می؟نمایداقض میتن آیا این م:فاالچی

 کند بـه کسـی حسـاب      گوید و آنچه می   شاهی که نباید درباره آنچه می     .  عميق است   بسيار و این تنهایی  . کنم من تنهایی خودم را انکار نمی      :شاه

. یک نيـروی عرفـانی  . کند مرا همراهی میبينند نيرویی که دیگران نمیاربا وجود این من به کلی تنها نيستم زی.  خيلی تنها است پس بدهد، اجباراً  

-د نمـی ام که اگر هم خدا وجو  به خدا باور دارم و همواره گفته      . من خيلی مذهبی هستم   . های مذهبی  پيام کنم،هايی دريافت می  من پيام وانگهی  

مـن از پـنج   . تـوان بـدون خـدا زنـدگی کـرد     نمـی . کننـد ثر مـی أ مرا سخت متهای بدبختی که خدا ندارند آن آدمواقعًا. کردیمراعش میتداشت باید اخ  

 .کنم، از زمانی که الهاماتی به من شدسالگی با خدا زندگی می

  اعليحضرت؟ات،الهام :فاالچی

  . بله، الهامات، تجليات:شاه

  از که، از چه؟:یاالچف

در . امام نوشـته نامهمن حتی این را در زندگی   . دانند که الهاماتی به من شده است      یهمه م . دانستيدکنم که نمی  آه، تعجب می  .  از پيامبران  :شاه
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 مـذهب  هبـ  ا دیدم که بنا در نخستين بار من حضرت قائم ر. بار دوم در شش سالگییک بار در پنج سالگی و    . کودکی دو بار به من الهام شده است       

ن او بـود کـه سـرانجام       و ایـ  .  شدم و روی یک صخره افتـادم       حادثهدر آن روز من دچار یک       . ما غایب شده است تا روزی باز گردد و جهان را نجات دهد            

فهميـد؟ مـن او را      يـت، واقعيـت مـادی، مـی       ام، نه در رویـا، در واقع      دانم زیرا او را دیده    من این را می   .  او خود را ميان من و صخره جا داد         .مرا نجات داد  

 .ترسم منظورم را درک نکنيدآه می... زیرا. بایستی او را ببيندو کسی جز من نمی. دیدم، همين کسی که همراهم بود او را ندید

مات و تجليات برای من چندان روشـن  ما گفتگوی خود را خيلی خوب آغاز کرده بودیم، اما حاال، قضيه این الها. کنم نه منظورتان را درک نمی :االچیف

 .نيست

-الهامـات مـن معجـزه   ...  که ایمان ندارند زیادنـد نیکسا. کنيدکنيد، به خدا ایمان ندارید، مرا هم باور نمی         برای این که شما حرف مرا باور نمی        :شاه

این درسـت نيسـت   : خواهم این را بگویممی. وده استسلطنت من کشور را نجات داد زیرا خدا به من نزدیک ب. هایی بودند که کشور را نجات دادند  

دانـم  خـواهم، زیـرا مـی   اما نمی. توانم این کار را بکنمقبول کنيم که می. ام به خودم نسبت دهمکه همه کارهای بزرگی را که برای ایران انجام داده  

 فهميد؟می. خدا. که کسی پشتيبان من بوده است

 ... نه:فاالچی

در زنـدگی  . زنان که جـای خـود دارنـد   . الشعاع قرار دهدتواند مرا تحت نمیسکهيچ ... :چنبن جواب داد  نيز درباره زنان،وال اوریانا شاه، در جواب سئ   

 قضـيه ایـن فمينيسـم چيسـت؟ ایـن      ... زنانـه خـود را حفـظ کـرده باشـد      تآید مگر وقتی که زیبا و دلربا باشد و خصوصـيا          یک مرد، زن به حساب نمی     

 .بسيار خوب، شما مطابق قانون برابر هستيد اما نه از لحاظ توانایی! برابری: گوئيدخواهند؟ شما می واقعا چه میهافمينيست

 .درست است: اوریانا

دهـم کـه   اید یا حتی یک آشـپز بـزرگ، و اگـر از امکـان و فرصـت صـحبت کنيـد، پاسـخ مـی          ک ميکل آنژ یا یک باخ نداشته      بله، شما زنان هرگز ی    : شاه

 اید؟هایتان چند زن قادر به اداره یک کشور را دیدهراستی شما در طی این مصاحبه. ایدهيچ چيز بزرگی نداشته...  استشوخی

اما تعجب من از ایـن اسـت کـه شـما شـهبانو فـرح را بـرای زمـانی کـه والیتعهـد بـه سـن قـانونی              . گلدامایر و ایندرا گاندی   : دست کم دو نفر   : اوریانا

 .ایدالسلطنه کردهبنرسيده باشد، نای

در عـين حـال شـورایی وجـود     . السـلطنه خواهـد شـد   بله، اگر پسرم پيش از رسيدن به سن قانونی شاه بشود، شـهبانو نایـب              . درست است : شاه

جـا  ه ایـن ولـی مـا فقـط بـرای بحـث در ایـن بـار       ... اما من مجبور نيستم با کسی تبـادل نظـر بکـنم      . خواهد داشت که شهبانو باید با آن مشورت بکند        

 .نيستيم

 .نيان سياسی و اعدام سئوال کردرباره دموکراسی در ایران و زندا د، از شاهدر همين مصاحبه اوریانا،

هـا  در ایـران، کمونيسـت    ... تر از کشـورهای شـما در اروپـا اسـت          دهم که ایران از بسياری جهات خيلی دموکرات       به شما اطمينان می   : ... شاه گفت 

 .این دموکراسی ارزانی خودتان باشد. دانم با آن چه باید کردنمی. خواهم من دموکراسی را نمی...غيرقانونی هستند

هـا جمـع   هـا را از کتابفروشـی  آیـد بعضـی کتـاب     این است که مثال وقتی نيکسون به تهـران مـی           به عقيده من معنایش   ! د، اعليحضرت خشيبب: اوریانا

ها جمع شد و دیگر توزیـع        از کتابفروشی  ،)چزندگی، جنگ و دیگر هي    ( آمده بود کتاب من درباره ویتنام      دانم که وقتی نيکسون به تهران      من می  .نکنند

 .نشد مگر پس از رفتن نيکسون

 چطور؟: شاه

 بله، بله: اوریانا

 اما اسم شما در ليست سياه نيست؟: شاه

 .های سياه هستاسم من در همه ليست. شاید. دانمدر تهران، نمی: اوریانا

 .ایدپذیرم و شما در کنار من نشستهولی من شما را می... عجب: اهش

 .بسيار سپاسگزارم: اوریانا

 .دهد که آزادی و دموکراسی وجود دارد میو این نشان: شاه

کردم و همين   جا زندگی می  بودم و در این   اگر به جای آن که ایتاليایی باشم ایرانی می        : خواهم سئوالی بکنم  در عين حال اجازه می    . مسلمًا: اوریانا

 ختيد؟ااندکردم، آیا مرا به زندان مینوشتم، یعنی از شما انتقاد مینویسم میگونه که میکردم، همينکنم فکر میطور که فکر می

 ...شدیدنوشتيد مخالف با قانون بود، محاکمه میاندیشيد و میاگر آنچه که می. ممکن است: شاه
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-اند کـه زنـدان  به من گفته. شوندن در ایران وارد میکه مثال بر دانشجویان و روشنفکرا   فرض کنيم به دليل فشارهایی      . هاای این نه بر .  نه، نه  :اوریانا

آیا راست اسـت؟ راسـتی در حـال حاضـر چنـد زنـدانی سياسـی در ایـران                   . دارندهای نظامی نگاه می   ها خيلی پر شده، و زندانيان تازه را در پادگان         

 وجود دارد؟

هـا را  کنيـد، مـن آن  هـا صـحبت مـی   مثال اگر از کمونيست. بستگی به این دارد که منظور شما از زندانی سياسی چه باشد         . دانمدرست نمی : شاه

ر من یک کمونيست زندانی سياسـی نيسـت   ظدر نتيجه به ن . دانم زیرا کمونيست بودن به موجب قانون در ایران ممنوع است          زندانی سياسی نمی  

 .ه شوندها کسانی هستند که باید از ميان برداشتاین... من هيچ ترحمی نسبت به این افراد ندارم...  استبلکه مجرم

 کنند؟ها را تيرباران میو آن: اوریانا

 .ده استجا ترحم بيهودر این. عدام بشوندها اجا الزم و درست است که بعضیدر این... شوند بله، تيرباران می...: شاه

مواجـه   با سانسـور   ،هايش سال انتشار ترجمه فارسی کتاب     ین چند . چاپ شد   بر عليه اوریانا   های فارسی اله به سفارش دربار در روزنامه      مق ینچند

دیکتاتور ایران    درباره  را ای تازه هایافشاگریها  های شاه نوشت و در آن      مقاله عليه حکومت ايران و سياست      ین به همين مناسبت چند    اوریانا، .شد

 .دکر

ت اسـت کـه   يهای دیگر درج شده است، گویای این واقع از مصاحبهای، همراه با مجموعه   »مصاحبه با تاریخ  «این مصاحبه اوریانا فاالچی که در کتاب        

 های دیکتاتوری و افکار خرافی    سياست همين   . مورد بررسی قرار داد     دل حکومت سلطنتی   در  را باید  ریشه سر بر آوردن حکومت جمهوری اسالمی      

 ،ودنبـ  شاه قادر بـه سـرکوب آن    حکومتهکدر واقع کاری .  مردم ایران، خود را نشان داد  1357بود، در سرکوب انقالب     که محمدرضا پهلوی بيان کرده      

 حکومـت   . بـود  والر، چـپ و سوسياليسـت     خـواه، سـک    و کشتار انقالبيون آزادی     انقالب سرکوبم انجام داد و آن      امگری ت جمهوری اسالمی با وحشی   

 از روسـتاها تـا    آخونـدها ، در حالی که نه تنها دست مـذهب را بـاز گذاشـت تـا       ه بود  سرکوب کرد   جامعه و جنبش کارگری را شدیداً      پشاه گرایش چ  

 بخـش   تنهـا مخـالف آن  ،شاه. ا قرار داده نيز در اختيار آن و تبليغی وسيعیقلب شهرها به ترویج و تبليغ مذهبی بپردازند، بلکه امکانات وسيع مالی    

 ی آخونـدها  ، در اعمال دیکتاتوری و تبليغ خرافات مذهبی دست کمی از           بنابراین، محمدرضا شاه   .کردندن بود که با حکومت او مخالفت می       يو مذهب از

 .نداشت ای و غيرهی چون خمينی و خامنهمرتجع

  و نماینده امام زمان کـه قـرار اسـت یـک روز ظهـور کنـد،      ن ایران خود را نمایندگان شيعيان جهانخرافات در ایران، ریشه تاریخی دارد و همواره حاکما    

 و منـافع  هـای غيرانسـانی  تا از طریق این تبليغات خرافی و دروغين مـردم متـوهم و عقـب نگـه داشـته شـده را بـه دنبـال سياسـت         اند معرفی کرده 

 و برای حفظ حاکميـت خـونين        دکنن تبليغ می   و جهل و جنایت را      افکار خرافی   به طور روزمره    اسالمی، سران جمهوری  اکنون   . خود بکشانند  اقتصادی

 . شوند متوسل می نيزها و اعدام و سنگسار و ترورخود با اتکا به قوانين خرافی مذهبی به شدیدترین شکنجه

ه شـد وزیـر ارشـاد بـه          گفت هابعد که ا به امضای وزرای خود رساند     ای ر نامه ميثاق ، در یکی از جلسات کابينه خود      ، ریيس جمهوری ایران   نژاد،احمدی

قـم،  » رانجمکـ «چاه عریضـه، در مسـجد   ! برسد» نمام زماا«انداخته تا به حضور » چاه عریضه«نامه را با دست خود به قم رفته و شخصا این ميثاق   

 .قرار دارد

مـن  ...  «:گفـت   درباره سخنرانی خـود در سـازمان ملـل،         اهللا جوادی آملی رفت و     به دیدار آیت   سازمان ملل،  مراجعت از    پس از   همچنين نژاد،احمدی

را گفتی، مـن    » الهم«و  » ...بسم ا «وقتی تو شروع کردی     «: روز آخری که سخنرانی کردم، تقریبا همه سران بودند یکی از همان جمع به من گفت               

 من خودم هم احساس کردم که فضا یـک دفعـه عـوض شـد و                  را ؛ این »..ری رفتی دیدم یک نوری آمد تو را احاطه کرد و تو تا آخر در یک حصن و حصا                

کـردم،  اغـراق نيسـت، چـون نگـاه مـی         . کنمگم مژه نزدند، غلو نمی    این که می  . همه حدود بيست و هفت، هشت دقيقه تمام این سران مژه نزدند           

هایشـان را بـاز کـرده بـود کـه ببيننـد از       هـا و گـوش  چشـم . جا نشانده بودانگار یک دستی همه آنان را گرفته بود، آن. همه سران مبهوت مانده بودند   

 » .جمهوری اسالمی پيام چيست

 هـا نژاد بسـياری از سـران دولـت       المللی، از مقر سازمان ملل، گزارش کرده بودند که هنگام سخنرانی احمدی           های بين در حالی که برخی خبرگزاری    

 . را ترک کردندسالن جلسه سازمان ملل

که محصول سه سال زندگی مشترک وی با الکسـاندر پانـاگوليس انقالبـی کـه عليـه                  » يک مرد «های اوریانا، به نام     ر روزهای انقالب، یکی از کتاب     د

، این مبارز انقالبـی . برانگيز بود، منتشر شدها تحسينهای سرهنگهایش در زندانکرد و مقاومت مبارزه می ،های يونان حکومت دیکتاتوری سرهنگ  

 . سرانجام در يک سانحه رانندگی عمدی که مخالفانش تدارک دیده بودند، کشته شد

 فـاالچی، در ایـن کتـاب وقـایع          . معرفـی کـرده اسـت      فاالچی، این کتاب را بهترین کتـاب خـود        .  شد ،»یک مرد « انگيزه نگارش کتاب      پاناگوليس، مرگ
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اوریانا، در این کتاب مقاومت زندانی سياسـی انقالبـی را           . داده است  بررسی قرار     را مورد تجزیه و تحليل و       یونان ها در  و حاکميت سرهنگ   سياسی

را بـه تحریـر     » الکساندر پاناگوليس « زندگی مشترک خود با انقالبی معروف آن زمان یونان، یعنی             در این کتاب،   رفی هم او  ط از   .به اوج رسانده است   

فـاالچی و پانـاگوليس    در جریـان ایـن مصـاحبه اسـت کـه      .کرده بـود ان، با اوریانا فاالچی مصاحبه     پاناگوليس، دو روز بعد از آزادی از زند       . آورده است در

در یـک  » پانـاگوليس « تـا ایـن کـه    .کردنـد  در کنـار یکـدیگر زنـدگی    1976 تـا  1973د و به گفته هر دو، به عنوان رفيق و یار از سال        شدنعاشق یکدیگر   

  .گردید» یک مرد«پاناگوليس،علت اصلی انگيزه نوشتن کتاب در واقع مرگ . دشحادثه مشکوک رانندگی کشته 

 . استهای معروف اویکی دیگر از کتاب، همچنين کتاب نامه به کودکی که زاده نشد، تجربه شخصی اوریانا درباره سقط جنين

 مـردم ایـران، بـه ویـژه کـارگران و مـردم       آمـد کـه   بار ديگر هنگامی به ايران جنجالی خود با محمدرضا شاه،هفت سال بعد از مصاحبه      اوریانا فاالچی،   

بـا    انقـالب  ایـن  امـا کـرده بودنـد،   عدالت اجتماعی و رفاه سرنگون  برابری، برای رسيدن به آزادی،خود با انقالب  را حکومت شاهخواه،محروم و آزادی  

  .شده بودروبرو  مذهبی  ملی وهایرسيده تازه به قدرتتهاجم

هدف اوریانا، از سفر به ایـران، مصـاحبه بـا           . های ايتاليايی و آمريکايی به چاپ رسانده بود       یيد انقالب نوشته و در روزنامه     أر ت فاالچی، چندین مقاله، د   

 .گذار جمهوری اسالمی بوداهللا خمينی، بينانآيت

وی یـک  .  بردنـد ،اهللا خمينـی بـه ديـدار آيـت    چـادر اسـالمی   بـا  ، و  شـهر قـم    بـه  صورت گرفت، اوریانـا را       ١٣۵٨اين سفر که در پایان تابستان سال        در  

 . داشتمصاحبه بسيار جنجالی با خمينی

بگوئيـد اگـر    «: گويـد اهللا مـی   بـه فـاالچی گفـت، آيـت        متـرجم . ، نقش مترجم را به عهـده داشـت        آقای سليمی صدر،  ابوالحسن بنی بنا به اظهار آقای     

ها را انتخاب کنيـد و سـئوالی را کـه مهـم اسـت              سئوال.  سئوالی باشد عيبی ندارد    چند. ها بخواهد زياد باشد من وقت ندارم و محدود باشد         سئوال

 ».بکنيد برای اين که زياد طول نکشد

وی بـرای ایـن مصـاحبه ده روز منتظـر           . منتشر کرد » تایمز«، در   1979 ماه پس از انقالب، یعنی در هفتم اکتبر          8اوریانا فاالچی، مصاحبه با خمينی را       

 .مانده بود

 مـردم ایـران، سـئواالتی نظيـر سـرکوب مـردم کردسـتان، تعطيـل         1357هـای اوليـه انقـالب    اهللا خمينی، در ماه یانا فاالچی، در مصاحبه خود با آیت      اور

اما هنگامی که از حجاب اسالمی اجباری و چادر سئوال کرد، خمينی خشمگين شد و مصاحبه را نيمـه تمـام                     . های اپوزیسيون را مطرح کرد    روزنامه

برد، و یا زنی که عاشـق مـرد دیگـری بـه جـز      آیا این درست است که زنی که از فقر به فحشا پناه می: اوریانا، از خمينی، سئوال کرده بود    .اشتگذ

  را کشت؟ ،شودهمسرش می

ام بدنتان را بگيرد یا ایـن کـه آن   دهيد، تمکنيد؟ اجازه میاگر انگشت شما قانقاریا بگيرد، چه می : کيد بر ضرورت قصاص، جواب داده بود      أخمينی، با ت  

 . بریم تا مزرعه نابود نشودکنيد ؟ ما آفت را از بين میای را آفت بگيرد، چه میکنيد؟ یا این که اگر مزرعهانگشت را قطع می

د تا خدمت شما برسم و شما بر        انمثال راجع به این چادر که بر من پوشانده        . واالت زیادی بکنم  باید هنوز از شما سئ    ! کنم امام میواهش  خ: فاالچی

بـا  . ده اسـت  ی که پوشيدن آن مشکل و بيهو      شوشپر  کنيد که خود را مخفی کنند در زی       به من بگوئيد چرا زنان را مجبور می       . پوشانيدزنان به زور می   

دان مبـارزه کردنـد، زنـدانی شـدند،         مثـل مـر   . در حالی که همان زنان نشان دادند که مثـل مرداننـد           . شود حرکت کرد  شود کار کرد و نه می     ن نه می  آ

 شکنجه دیدند و مثل مردان انقالب کردند؟

پوش بزک کرده که مثل شـما بـدون پوشـش ایـن     شتند و دارند، نه زنان شيک     د زنانی هستند که پوشش اسالمی دا      زنانی که انقالب کردن   : خمينی

، بر ضد شاه قيـام نکردنـد، هـيچ    آیندها میانبکنند و به خيای که بزک میهایعروسک! کشندروند و یک دوجين مرد را دنبال خود می      ور و آن ور می    

طـور باعـث   همـين . دهنـد آورنـد و آزارشـان مـی      پرتـی مـی   برای مردان حواس  . گذارنددانند چگونه خود را به نمایش می      کار مفيدی انجام ندادند، نمی    

 .شوندمی آزار و حسرت آنان و پرتی سایر زنانحواس

 توان شنا کرد؟ فاالچی، در ادامه سئوال کرده بود، خب با این چادر، چطور میاوریانا

 . آید، نپوشيداگر خوشتان نمی. شما مجبور نيستيد چادر سر کنيد. امورات ما به شما ربطی ندارد: خمينی، جواب داده بود

تـوانم ایـن چـادر مسـخره را از     خوشحالم که می:  گفتمينی، به خ  نظيری چادر را از سرش برداشت و      فاالچی، با شنيدن این پاسخ، با شهامت بی       

ماند تا خمينـی، او را      اوریانا، یکی دو روز منتظر می     . ذاشت و اتاق را به سرعت ترک کرد       گدر این هنگام خمينی، مصاحبه را نيمه تمام         . سرم بردارم 

. شـود از چـادر چيـزی نگویيـد کـه پـدرم ناراحـت مـی       : گویـد الچی مـی احمد خمينی، فرزند خمينی، به آرامی در گوش فـا . برای پایان مصاحبه بپذیرد   

. کنـد کند و قسمتی که مربـوط بـه حجـاب زنـان اسـت را جلـوی خمينـی پـاک مـی            نوار ضبط صوت را روشن می     . شود با چادر وارد اتاق می     ،فاالچی
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احمد خمينی، در پایـان مصـاحبه بـه فـاالچی،     . اش بودرضایتای بر لبان خمينی آمد که نشانه گوید با پاک کردن آن قسمت نوار، خنده      فاالچی، می 

 . شما موفق شدید او را بخندانيد. من هرگز خنده پدرم را ندیده بودم: گفته بود

هـای اخيـر    امـا در سـال  . برای جوانان از جمله جوانان ايران بـود ی جذاب، به ویژهنگارانا فاالچی، در دورانی که تفکر چپ و پيشرو داشت، روزنامه    یاور

 . متفاوت از گذشته پيدا کردینظریات

   .همراه کردبا او  و انتقاد را  موجی از مخالفت کهنوشت  حاکم بر کشورهای عربی هایی در نقد فرهنگاو، مقاالت و کتاب

در مقابـل  از یک سو وی، . ت گرائيد به راستر بيش در آمریکا، فاالچی،  2001های اخير، به خصوص پس از فاجعه تروریستی یازدهم سپتامبر           در سال 

خشـم و  «هـای   از جملـه او، کتـاب  . کوبيد شدیداً  و از سوی دیگر جریانات مذهبی را        کرد  اختيار سکوتلشکرکشی آمریکا و متحدانش به افغانستان       

های مذهبی  ت و حتی برخی گروه     به دنبال داش    را درباره مسلمانان و اسالم نوشت که اعتراض مذهبيون برخی کشورها          را» قدرت تعقل «و  » غرور

 .مواضع اوریانا، توسط نویسندگان پيشرو نيز مورد انتقاد قرار گرفت. از او به مراجع قضایی شکایت کردند

  بـه درسـتی  ن کشـور شـد امـا ایـن درخواسـت     آاوریانـا، در  » خشم و افتخار  «در فرانسه، یک سازمان مخالف نژادپرستی خواستار منع انتشار کتاب           

خـواه و نویسـنده   زند، بنابراین، هـر انسـان آزادی  هایی قبل از هر چيز به آزادی بيان لطمه می     چنين درخواست   اساساً .بول دادگاه قرار نگرفت   مورد ق 

 .گردددهد و هرگز خواهان حتی سانسور نظر مخالف خود نيز نمیطلب مضمون مقاله و کتاب را مورد نقد قرار میمترقی و برابری

 بـه یادگـار   شهـای شمار، حدود شانزده جلد کتاب از جمله مجموعه برخی از مصاحبههای بی و مصاحبه، مقاالت ها فاالچی، عالوه بر گزارش    از اوریانا 

 .ترجمه شده است، های مختلف، از جمله فارسیزبانبه  ها این کتاب است که بسياری ازمانده

، پنه لوپه به جنگ     )درباره موقعيت اجتماعی زنان   (جنس ضعيف :  عبارتند از   است منتشر شده هایی که از فاالچی به فارسی ترجمه و         از جمله کتاب  

خـاطراتی از  (، زنـدگی، جنـگ و دیگـر هـيچ     )راجع بـه سـفر فضـانوردان آمریکـایی    (، اگر خورشيد بميرد)١٩۶٠گرایی در دهه    پيرامون همجنس (رودمی

 انقالبـی  خاطرات سـه سـال زنـدگی نویسـنده از الکسـاندر پانـاگوليس،             (، یک مرد  )سقط جنين راجع به   (، به کودکی که هرگز زاده نشد      )جنگ ویتنام 

 ).هامجموعه مصاحبه(و مصاحبه با تاریخ ) ١٩٨٠خاطراتی از جنگ لبنان در دهه (، انشاءاهللا)ها در یونان حکومت سرهنگمخالف

 در گفتگـو بـا   ضـمناً . پردازم که دیگران جسـارت طـرحش را ندارنـد   ر سئواالتی میمن تنها به ذک«: ها گفته است اوریانا فاالچی، در مورد این مصاحبه     

  ».نویسم بخشی از تاریخ را میوگر نيستم، بلکه مورخ هم هستم رهبران سياسی، من تنها مصاحبه

 کـه معتبرتـرین جـایزه شـهر    »  دروآمبرگنـو «برلسـکونی، جـایزه    جمله مدل طالی تالش فرهنگـی   جوایز معتبر بسياری از فاالچی، موفق به دریافت

او یک بار نيز کاندیـدای دریافـت جـایزه نوبـل ادبيـات      . شد مرکز مطالعات فرهنگ عامه نيویورک و جوایز متعدد دیگری» آنی تيلور«ميالن است، جایزه 

 . شد

سـتراحت بـه زادگـاه خـود فلـورانس بازگشـت و پـس از        مـداوا و ا  های آخر عمر خود را در نيویورک گذرانده بود، بـاالخره بـرای  اوریانا فاالچی، که سال

  . و چشم از جهان فروبستمدتی بستری شدن در بيمارستان، سرانجام در مقابل بيماری سرطان شکست خورد

 2006دهم سپتامبر جه
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 خطوط هندسی یک جادو  

  رابرت ويلسونتئاتردرباره ی 

 هلم آلر: نوشته ی 

  نيلوفر بيضايی: برگردان 

.  آودآی دچار نوعی عقب ماندگی زبـانی بـود  ويلسون در. پدرش وآيل و مادرش رقصنده بود.   در تگزاس  است ١٩٤١ اآتبر   ٤رابرت ويلسون، متولد    

او اولين درس هـای خـود را در مدرسـه ی تئـاتر     . آه خود رقصنده بود، در هفده سالگی  به او آمك آرد تا بر اين بيماری غلبه آند    " يردهوفمن"خانم  

" معمـار داخلـی  "، در رشته ی "اقتصاد صنعتی"ی ويلسون در جوانی پس از به پايان رساندن تحصيل در رشته        . برای آودآان در زادگاهش فرا گرفت     

او در ضـمن  . او در دوره ی دانشجويی اش،  در پروژه های مختلف تئاتری نيز شرآت می آـرد             . ثبت نام آرد و شديدًا تحت تأثير اين رشته قرار گرفت          

.  تشكيل داد را مدرسـه ی بيـرد هـوفمن نـام نهـاد              ١٩٦٨ويلسون اولين گروه تئاتری آه در سال        . به عنوان معلم آودآان عقب مانده نيز آار می آرد         

پروژه های او در اآثر آشورهای جهان به زبان همان آشورها آار شـده و             . ويلسون يكی از پرآارترين و جهانی ترين آارگردان های تئاتر معاصر است           

. )   بوده است- بدون تنفس  - روز ٧مدت زمان اين نمايش     .  رد در شيراز به اجرا در آو      ١٩٧٢را در سال    " آا ماونتين "نمايش  . (به روی صحنه رفته است    

از همكـاران مهـم او   . يكی از ويژگی های مهم او اين است آه عالوه بر آارگردانی، طراحی صحنه و نور نمايش هايش را نيز خودش انجام می دهـد     

معـروف تـرين آثـار      .  نـام بـرد   ) نمايشنامه نـويس  (و هاينر مولر    ) نويسنده(، سوزان زونتاگ    )آهنگساز(در طول فعاليت هايش می توان از فيليپ گالس        

جنـگ  "، )١٩٨٢(بـا بـازی جسـی نـورمن    " صبح يك روز زيبا"،  )١٩٧٦" (اينشتاين در ساحل  "،  )١٩٧٤" (نامه های ملكه ويكتوريا   "نمايشی او عبارتند از     

آلــيس در "، )١٩٩١" (بيمــاري ای آــه نــامش مــرگ بــود "، )١٩٩١" ( پارســيفال"، )١٩٨٦(از هــاينر مــولر، "هملــت ماشــين"، )١٩٨٤" (هــای داخلــی

بر اساس نوشته ی يوآيو مـی شـيما،     " (هاگورومو/ هانيو"،  )١٩٩٣با بازی ايزابل هوپرت،     " ( اورالندو"،  )١٩٩٣نوشته ی سوزان زونتاگ ،      " (تختخواب

" برف در مزا، پرتره ی مارتـا گراهـام        "،  )١٩٩٥"( ، يك مونولوگ  هاملت"،  )١٩٩٤اليوت،  . اس. از تی !" ( به زير سايه ی اين صخره ی سرخ بيا        "،  )١٩٩٤

 ).١٩٩٦" (سه راهب در سه پرده"، )١٩٩٥( 

در ضمن ويلسون مجسمه ساز و طراح در هنرهای تجسمی نيز هست و تا به حال بيش از 

پـوچينی  " رفالی   

ش     

 .  نمايشگاه از آثار او در جهان برگزار شده است٦٠ 

 بـه فـرد     هراجرای نمايش های رابرت ويلسـون منحصـر        

مـادام بـات"فرقی نمی آنـد آـه       . است

ــدو"باشــد،  ــه   "اورالن ــا اينك ــف، ي ــا ول ــرگ، "ی ويرجيني م

يا يكی از شب هـای نمايشـی بـی          " تخريب و ديترويت  

ــام ــع آوری شــده ی    . ن ــابع جم ــواد و من ــامی م او از تم

 . آارهايش برای ايجاد آثار مستقل استفاده می آند

يری آار برای ويلسون با تعيين      اولين مرحله ی شكل گ     

مثًال اينكه يك نمـاي: ساختمان زمانی آغاز می شود    

 دقيقه طول بكشـد و از چهـار      ٤٥ ساعت و    ٤قرار است   

 ١ -پرده ی اول بـه دو بخـش آ  . پرده تشكيل شده باشد   

، ٢- و آ  ١- تقسيم مـی شـود، پـرده ی دوم بـه ث            ١-و ب 

همين حـروف مشـخص آننـده ی رابطـه          .  تشكيل شده است   ٣- و ث  ٣- ، ب  ٣- چهارم از سه بخش آ     ، در حاليكه پرده ی    ٢- و ث  ٢-پرده ی سوم به ب    

قـرار دارنـد آـه    " چفـت و گـره هـا   "و يـا  " قطعـات ارتبـاطی  "هم بين اين چهار پرده و هم در آغـاز و پايـان يـك نمـايش           . ی ميان قسمت ها می باشد     

 ١-مـثًال ك :  قطعه يك طول زمانی تعيين می شـود ١٢برای هر يك در مجموع . م می آند تقسي٥- و ك٤- ، ك ٣ - ، ك  ٢- ، ك  ١-ويلسون آن ها را به  ك      

. را خلـق آـرد  " اينشـتاين در سـاحل  "با چنين طرحـی ويلسـون اپـرای    ... .  دقيقه ٦  ٢- دقيقه، ك٢٧  ١- دقيقه، ب٢١  ١- دقيقه طول بكشد، آ  ٨بايد  

بـه عبـارت ديگـر ايـن     . ط درونی و نقاط اوج نمـايش هـای ويلسـون را تعيـين مـی آنـد      ، تناسب، رواب"اعداد"و " حروف"ساختمان ترسيم شده توسط     

لحظـه ی خالقيـت   " حقيقـت "رابـرت ويلسـون بـه    .  ساختمان، قانون نهايی و ثابتی است آه پايه ی اوليه ی مراحل بعدی آار را تشـكيل مـی دهـد          

اين ساختمان تشكيل شده در چند دقيقه، تعيين آننـده ی  . حيح پذير باشد آنچه يك بار خلق می شود و به وقوع می پيوندد، نبايد تص            : معتقد است 

 .تمامی اشكال و مراحل بعدی  آار تا شب اجراست

                !  ، خاموشی نيستچراغ آیين                                                                                 بيست و یکم      شماره –   29  



. منعكس آننـده ی اسـاس آـار ويلسـون اسـت           "  نقشه ی مادر  "اين  . ل از ساختار سازی در آار او معنای اسطوره ای می يابد              در حقيقت اين شك 

آارگـاهی  "مرحله ی آغـازين  . پايان می يابد" یساخت تصوير

سـايل مـورد نظـر صـحنه خـط آشـی       

سـرانجام   . 

ن خطـوط حرآتـی   در قسـمت اول ويلسـو  . ايـن مرحلـه دو نقطـه ی ثقـل دارد    . ی شـود  

فاصـله ای آـه از ايـن طريـق بـا تماشـاگر       . ی خيالی را ترسيم می آند آه تنها در قوانين درونی خود واقعيت وجودی می يابـد  

ی توسـط يـك دسـتور زبـان            

تمامی مرزهای تصنعی را    " نقشه ی مادر  . "عات مختلف اثر را تشريح می آند و به هر بخش يك بعد زمانی می بخشد               اين ساختار رابطه ی بين قط     

 . آه پيش شرط های آفرينش حرفه ای ويلسون را تشكيل می دهند، تعيين می آند

"است آه با آماده سازی " بافت روايی"مرحله ی بعدی در توليد هنری ويلسون ايجاد       

بافـت  . "معموًال يك سال تمام پيش از اجرا آغاز می شود و در صورت دارا بودن حد متوسط زمانی، حدود سه هفته به طول مـی انجامـد               "صحنه ی آ    

او پـس از اينكـه از عناصـر پايـه ای و بصـری       . انجـام مـی شـود   " نقشـه ی مـادر  "در آار ويلسون در حقيقت همانا با بصری ساختن دو بعدی   " روايی

ويلسـون پـس ازايـن    . اطمينان يافت، با يك قلم نرم برای هر مجموعه ی طبقه بندی شده حداقل يك طرح از زاويه ی جلوی فضای صحنه می آشـد              

ه در اين مرحله تعيين و نوشـته مـی          آليه ی حرآات افراد صحن    . مرحله، چگونگی تمامی عناصر اثرش را بر روی يك صحنه ی تمرين امتحان می آند              

بدين ترتيـب او  . او برای اين مرحله معموًال از بازيگران جوانی استفاده می آند آه در مراحل بعدی جای خود را به بازيگران اصلی می سپارند                 . شوند

در همين مرحله ويلسـون يـك       . ی شوند اين طرح ها سپس به صورت طرح های تكنيكی نگهداری م          . تمام وسايل مورد نيازصحنه را طراحی می آند       

 . طرح نوری موقت ساختمان بندی می آند و طراح لباس نيز بر روی طرح های  اوليه ی لباس ها آار می آند

جاهای تعيين شده ی و. تمرين ها يكسره و بدون تقطيع انجام می شوند" آارگاهی صحنه ی آ  "در مرحله ی     

اجبار خود خواسته ی ويلسون واصرارش بر اينكه در مدت زمانی آم يـك اثـر را بـدين درجـه آامـل و                        . خطوط فرضی نور مشخص شده اند     شده اند و    

به ويلسون آمك می آند تا بر روی خطـوط اصـلی            " جنون خالقيت "اين  : همه جانبه آماده آند، باعث بوجود آمدن فشردگی وفشار زمانی می شود           

برای ويلسون اين امكان را بوجود مـی آورد آـه          " آارگاه صحنه ی آ   "از سوی ديگر    . شته باشد و خود را در جزييات عمل گم نكند         آار تسلط و آنترل دا    

 . امكانات و شكل های متعددی را آزمايش آند و تغييرات احتمالی را انجام دهد، بدون اينكه برای تهيه آننده مخارج اضافی بوجود بيا يد

با دوربين ويديو فيلمبرداری می شـود "  آارگاه"نه ای هر بخش از آار و هم مراحل تكميل شده ی اجرای پايانی          هم مرحله ی خلق صح     

مجموعه ی اين نوارهای ويديويی، دفتر آارگردانی با تمام حرآات و وقايع صحنه ای ثبت شده، طراحی تكنيكی همه ی وسايل صحنه،  لباس هـای           

طـرح  " سـاخت آزمايشـی  "، "جرای اصـلی "و " آارگاه صحنه ی آ"در زمان بين . پروژه را می سازند" آتاب بصری "ح اوليه ی نور     اوليه ی بازيگران و طر    

درمدت يك روز در صحنه ی اصلی تمامی اجزاء صحنه در انـدازه هـای اصـلی عالمـت گـذاری مـی شـوند تـا آليـه ی                              . عملی صحنه انجام می شود    

پيش از اينكه طرح اصلی صـحنه سـاخته شـود، تصـميم گيـری نهـايی در             . از زاويه ی تماشاگر بازديد و امتحان شود       موقعيت های اشياء يك بار ديگر       

 . مورد مواد ساخت، جزييات و تكنيك اجرايی انجام می شود

آغاز مـ" آارگاه صحنه ی  ب    "حدود شش هفته پيش از اجرا        

در . مرحله ی بعدی را ويلسون به تمرين هشتاد ساعته با نـور اختصـاص مـی دهـد         . بازيگران اصلی را بر اساس توانايی های هر يك تنظيم می آند           

آارگـاه  "زيگران در اين مرحله از با. اين مرحله ساخت دآور صحنه، دوخت نهايی لباس ها و جزييات يك به يك موقعيتهای نوری نيز به اتمام می رسد                 

هر نوع پيشروی در محور زمانی در  آثار ويلسون از يك اصل آبستره پيروی           . استفاده می شود آه به مراحل حرآتی آشنايی آامل دارند         " صحنه ی آ  

آـار ويلسـون   در . روانشناسی شخصيت اسـتفاده نمـی آنـد     او بندرت در اجراهايش يك خط داستانی را دنبال می آند و هرگز از شيوه ی-می آند 

يك سطح سفيد، يك سطح سياه را به التهاب وا می دارد، يـك حرآـت قبلـی                  : پيش از هر چيز فرم ها هستند آه به يكديگر دليل وجودی می دهند             

فاصـله يـا باعـث نزديـك شـدن مـی گـردد و يـا باعـث دوری                    . عامل بوجود آمدن حرآت بعدی می شود، يك خط شكسـته و دوبـاره ايجـاد مـی شـود                   

 . و الی آخر... بيشتر 

تئاتر ويلسون يك فضا 

ی را آه به سوی     بلكه درهاي . و خود را به او تحميل نمی آند       " خود شيرينی "هنر ويلسون برای تماشاگر   .  ايجاد می شود، آامال حساب شده است      

 . گذشتن از اين درها به تصميم آامال شخصی تماشاگر بستگی دارد. يك دنيای تصنعی باز می شوند، نشان می دهد

هـر شـاخه ا. زيبايی شناسی تئاتر ويلسون در حفظ استقالل شاخه های هنری مختلف موجود در يك اثر نهفتـه اسـت                   

هدايت بازيگران، طراحی حرآت، طراحی صحنه، زبان نور، متن و موسيقی، هر يك به تنهايی آنقدر جذابنـد آـه        . شودشخصی و درونی هدايت می      

اين تقويـت متقابـل از طريـق ترسـيم          . بازی مشترك اين اجزاء بر اساس اصل تقويت متقابل انجام می شود           .  می توانند بدون ديگری نيز برقرار بماند      

ويلسون پيش از هر چيز به يك اصـل قـديمی در تئـاتر عموميـت مـی بخشـد آـه بـر اسـاس آن          . و زبان، به دست نمی آيدمتقابل اجزاء، مثال حرآت   

آنچـه از يـك زاويـه، قابـل بـاور فرمولـه             . به بهتر ديده شدن هر دو آمك می آند        " باروك"گذاشتن يك قوطی آوآاآوال بر روی يك آمد متعلق به دوران            
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مثًال حرآات موسـيقيايی و     ( ويلسون در موارد اندآی به نوعی به هماهنگ ساختن اين اجزاء می پردازد              . حتاج نيست می شود، به تأييد جداگانه م     

در اين صورت اين هماهمنگ سازی برايش بيشتر وسيله ای است برای تأآيد بر جـدايی و اسـتقالل   ). بازيگری در يك جهت مشترك به آار می گيرد  

 با اين همه، تئاتر ويلسون به موضوعات و اجزاء مجرد نمی پردازد، بلكه تمام مشغوليتش بازسـازی روابـط و نسـبت       . پايه ای اين هنرهای صحنه ای     

 .برای رسيدن به اين هدف، عناصر استفاده شده  بايد در ارزش مستقل خود قابل تشخيص باشند. هاست

ايـن  .  صـحنه بسـيار پـر اهميـت اسـت      ی تهييج آميز در روابط افراد بـر رویبه تصوير آشيدن ناآرام. همين اصل در هدايت بازيگران نيز صدق می آند   

بـازيگر همـواره بـه نيروهـای سـاخته شـده توسـط        .   صحنه را به فضای خصوصی خود بـدل آنـد    تنها نيست و حق ندارد          

بـه  . فضاهای صحنه ای او به نوعی يادآور صحراهای بی انتهای تگزاس هستند        . ويلسون از طراحی صحنه در معنای رايجش اجتناب می ورزد          

 از  

 

 

ميان يك آف دست بازيگر آه سفيد رنـگ آميـزی شـده و صـورت او مـی توانـد يـك                       : اصل حتی در روابط تكنفره ی يك بازيگر در صحنه صدق می آند            

 . درام جهانی اتفاق بيفتد

يك فرد بر روی صحنه هرگز 

در همين رابطه ابزار صحنه و يا لبـاس و وسـايل بـازيگر              . فضای صحنه و همچنين مكان تك تك تماشاگرانی آه برايشان بازی می آند، وابسته است              

" هملت"و يا " اورالندو" نوع از پرداخت صحنه ای بود آه باعث درخشش بی نظير مونولوگ          همين. می توانند نقش يك بازيگر مقابل را بر عهده گيرند         

 . شد

رابرت  

او چنين فضايی را در وهله ی اول از طريق ايجاد ترآيـب هـای مختلـف    .  زندگی بخشيده باشند اين می ماند آه در وسط اين صحرا به وسايل واشيا          

تغييرهـای ترآيـب نـوری بـه ايـن زرورق           . يك زرورق پالستيكی آه از پشت نور داده می شود، صحنه را از عقب آامال می بنـدد                 : نوری خلق می آند   

بدنه ی نوری آامًال حساب شده و دقيق، يعنی نورهای . سطوح مختلف عمل می آنند    بر فضای جلوی صحنه نورهای آناری در        . زندگی می بخشد  

 . زمين صحنه به ندرت در نور قرار می گيرد. سيار يا ابزار تنظيم شده بر اساس هر تغيير در حرآت، بر روی صورت ها و اشياء متمرآز می شوند

برخـی. در مقابل گستردگی  رو به افزايش تصاوير بصـری اسـت        " يادنامه نگاری "ه از   پارامتر ديگری آه در آار ويلسون تعيين آننده است، استفاد          

انسـانی در  "، "افـراد يـك خـانواده آـه دور يـك ميـز نشسـته انـد        "مثًال . عناصر اين عمل، عوامل ثابتی هستند آه در آثار او به نوعی تكرار می شوند   

بـرای  . در عين حال معنای برخی ديگر از مواد آمكی در آثار او مرتب تغيير می آند               . و غيره " صندلی"،  "مبل"،  "جعيه ی روشنايی  "،  "شكل يك پرنده  

يـا اينكـه اسـتفاده از    . مثال، آندی تعيين آننده در روال آثار اوليه ی ويلسون، جای خود را به ريتم های سرعتی متفاوت در آثار مختلف او داده است               

مورد استفاده قرار گرفته شده بود، جای خود را به ابزار و راه هايی برای شكستن اين خطـوط داده                    " شسوارآار سيه پو  "خطوط پررنگ متضاد آه در      

او همچنـين   . تئاتر رابرت ويلسون نمی تواند وظايف تربيتی و ژورناليستی را بر عهده بگيرد، چرا آه نـه مـی خواهـد تشـريح آنـد و نـه تربيـت                             . است

هنـر ويلسـون در پـی گيـری قطعـی      . مسايل شخصی تماشاگر به خود او مربوط است  . ناسانه را بگشايد  هرگز در پی آن نيست آه گره های روانش        

ايـن نـوع برداشـت بـا       . هر جزء به خودی خود آامل است و جای خاص خـود را دارد             . بی قيد وشرط آثارش نهفته است     " آمال گرايی " و در " حقيقت"

 . اوتی  موجود در سيستم رايج تئاتری در تضاد قرار داردهر نوع عدم دقت در بيان و به عبارت ديگر با بی تف
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   هرزیات        

 برای این علف های خوش بو

 ش عصر

 نم آه شكسته ام؟

 . گذرد و پته ی مانتوهای نازك را آنار می زند

! 

 بوی خوش از آجاست؟

 ش بو نيست

  از آنارم گذشت

 یش را آه باد به آناری زد مثل دست من

 آير من آن آون بزرگ نرم با سوراخی ش سياه و تنگ در ميان

 رده ی نرمش و الی قاچ تنگ با سوراخ داغ منقبضش

  باد داده ام دل تو را    به باد داده ام

 این هوای سرخوش

 س    این همه آون    

 ن همه آشاله های تنِگ ران 

 

  

 83خرداد   

 آرش اخوت

می خواهم 

 برای این برگ بوها

برای این هوای خو

 شعری بنویسم

اما دل تو را چه آ

 من هم شكسته ام در این هوا

يمی آه از این باغ میدر این نس

 .شكسته ام آه دل تو را شكسته ام

 

آه

این 

این دیگر بوی علف های خو

 نه بوی آب تازه ی این حوض

این بوی عطر آن زنی ست آه

 بوی عطرش را به باد داده

ه ی نازك مانتوبه باد داد پت

 و به باد داد پرده ی آسش را آه در شلواری تنگ خف افتاده است

 به باد داد

به باد و به 

 با قاچ نرم در ماهيچه ی منقبضی آه از آب من پر است

  مناز آب آير سفت شق شده ی

آب آير من آه پاشيده است روی گ

 )بار چندم است؟(سوراخ داغ منقبضی آه آير من آن را دایم گایيده است 

 

به

 دلی آه شكسته ام

 و من شكسته ام در 

 در این باغ خرم

ین همه آميان ا

ميان این همه عشوه   این همه لب    ای

 گایيده ام همه شان را

به باد داده ام خودم را و

     دلم را و  

 .    تو را 
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روش ها حشيش 

آن جا زده بود    زده بود . از سی و سه پل تا پل آذر دنبالش کرده بود. انده بودشه ی نوشابه ی شکسته تخم طرف را زده بود پک

ل

زیپش را پایين کشيده بود و چشم توی چشم دخترک، شروع . ستاده بود، درست رو به روی دختر که دم توالت عمومی منتظر مادرش بود

ای کر

 .یه کاسبی بوکونيم شب یه لقمه نون برا آقا ننه مون ببریم. بذا مام این جا برا خودمون بتابيم. نوکرَدم! حسن قيفی جون!  حسن آقا-

 فرقی 

ند

 .هرچی تو بگی! قربونی ریشاد برم! ردم حسن جون

قناری ها یکی یکی و بعد یک . آهنگی قدیمی را. را تازه کرد و برایشان سوت زد

ص

 .این شعُر من برا تو نوشتم! حسن آقا

 .این یه تخته مالی تو

 .هستباالخره یه چيزی . ره

 هاE-mail                                                                                                                                 اص

 
 نونیبرای سام قا  

 
. 

am … Nemeedoonam to ham meseh man boodeh keh ehsaas konee (bazee vaghtaa) keh iek ghameh bozorg 

da

hodam, tooie shahre khodam ehsase qorbat mikonam va kasi ra 

na

emo nabordam va ieh omr ham nemeetoonam 

ba

ifahmim." 

si, man khabe 

kh

 ف

 آرش اخوت

زده بود با شي

بعد هم . تخم هایش را چسبيده بودُ  نعره زده بود    نعره زده بود. آن یکی فقط با چاقو زده بود دست طرف را جر داده بود. َتُ  پارش کرده بود

 .د    رفته بودافتاده بود یک جایی همان جاها ُو از هوش رفته بو

 

ای

می خو: "گفته بودگفته بود با صدای بلند . ماِت مات با دهان باز. دخترک مات بود. زده بود    زده بود    زده بود تا شده بود. ده بود به جلق زدن

 .و خندیده بود" بخوری؟

 

را من با چلغوزی قناریاَممتو یکی ب. شب به شبم می َیی حساباُد می کونی. اما جنسی منُو فقط می فروشی!  می َخی بتابی بتاب-

 .اری

 نوک-

آُب دانه شان . چراغ را که روشن کرد، قناری ها بيدار شدند

 .آن ها هنوز می خواندند تا شب دوباره برگردداز اتاق که رفت، . دا شروع کردند به خواندن

 

- 

 برا من شعر نوشتی؟ اگه پول نداری بيا -

 .اما این شعرم برا تو نوشتم. پولشُو می دم!  نه بابا-

  این شعره؟ وسطيم؟-

اینم یه جور شع!  نه بابا-

  اسمی منُو از کوجا می دونی شاعر؟-

 . اسم تو رُو همه می دونن-

                         79تير . فهان

"Salam Arash

Chetoree azeez

aree va heechee nemeetooneh oono az bein bebareh…" 

"... amma Sam! Man che begooiam ke tooie mamlekate k

daram baraiash begooiam ia qamam chizi nist ke beshavad baraie kasi goft." 

"… ieh cheezeh mohemeh deegeh eenkeh deedee lezateh zabooneh maadare

 een zabooneh … lezat bebaram. Arash taa meetoonee lezatesho bebar keh ieho tamoom meesheh." 

"… man ba anha farsi harf mizanam, anha ham ba man farsi harf mizanand, amma harfe ham ra nem

"… Sam! Jalebe ke vaqti man baraie to minevisam, anja nime shab ast va to khabi va vaqti to baraie man minevi

abam."   79بهمن . اصفهان   
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 مارمولک ملوسکم

م است  مارمولک

ها و عبامی داند جمله

 را می شناسد

کی غمگينست، کی می 

بگر

گاه مارمولک

َو یا با تـَن نازی و لطافت به درونش می خزد، غلغلکش می دهد، می رقصاند

زمانی که انگشتی بيحس یا زب

َو یا چيز لـَ

که درد رو

از بيتفاوتی مال

از

کم و آنقدر با حرص مو از ریشه بيرمی خزد الی موهای ملوس

اش بزواژه ای که بخواهد به درونِ  ملوسکم بُسرد یا بدورش بپيچد یا زخمه

مارمولک اگر بخوا

 "مارمولک" از کتاب پاره داستانی  

 فرهنگ کسرایی

ی الی موهای ملوسک

 که زبانش درازترینِ  زبان هاست

 زبان را خوب ميفهمد

 رت ها چه وزنی دارند

 " ß" ف  " و" &" ، "؟ " ، "@"،"$ " ، "%"،  " 

 مارمولک به بوی ملوسکم آغشته است

 خوب تشخيص می دهد

 خندد، کی عصبانی می شود

 و کی از شوق و شادمانی اشک می ریزد

 عادت های ملوسکم را می شناسد

 می و سردی خونش خو گرفته است

  روی ملوسکم می ُخسبد تا آرامش کـُند

  پيچد گيرد، نرم بدورش مییا بازیش که می

 ش، می بوسدش، می ليسدش،می نوشدش

 گاه هم می شود

 انی بيحال و رنجور

  ای خسته به روی ملوسکم می خندد،ش و بيچاره

 پيچدرا سخت به دورش می مارمولک چنان دمش 

 و یا پنجه به رویش می کشد

  هایم را به هم گره می زندده

 ش پوست بر پوست عصبی که می شود

 دار دلپيچه که می گيردی خلط ِهن و ِهن کردنِ  آن سينه

 از بوی عرقِ  آن تنِ  وامانده سرش گيج که می رود

  ام طاقتشان سرآیدهای مثانهون می کشد تا عضله

  ای داغ شکوفا می شودگاه هم که ملوسکم از شوق و لذت در گيرودارِ  همآغوشی

 مارمولک که می بوسدش، ملوسکم بوی بهار می گيرد

 مارمولک دوست ندارد واژه ای به ملوسکم بچسبد

  شودَو یا از آن آویزان

 اش بکندند یا مسخره

 َو یا بخواهد نيشش بزند، جرواجرش می کند

 هد خودش جانِ  واژه است در دهانِ  ملوسکم

 پس چه مارمولکيست

که اگر زبانش را دریابم 

 زیبا می شوم
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 . اعر ، قصه نویس و روزنامه نگارم

تا کنون منتشر کرده ام و دو کتاب دیگر شامل شعر و قصه های » ران اتفاق

عالوه بر انتشار شعرها و قصه . دامه داردشروع کردم و همچنان ا» شهروند«با 

 

 . ن می نویسمهر هفته و از زمان شروع آن، مستمر، دارم در آ» ون تا تو

ما یک پسر شانزده ساله . می کنم

 مایكل حالت خوبه؟! ی

ای تو ذهنم اومد، فهميدم آه این دفعه اوضاع خيلی خرابه و بعدش ام  هدونی امروز یه تصویر دیگ وقتی گفت، می. آرد   این بار موقعيت فرق می

. دادم این وسطا آارای روزانه م رو انجام می. پيچه تو مغزم می" مایكل حالت خوبه؟! هی"ی  خواب پا شدم متوجه شدم جمله

  .آرد  این بار موقعيت فرق می

اول . د، تعارف آردآر آوروش، آه به نقطه ای زل زده بود و به حرفهای حبيب فكر می

 آی بود؟ 

خواستم بگم با  حاال این مسئله زیاد مهم نيست می. داد گير می" چلنتانو"ن شومن باحاله آه دائم به 

 ید؟ 

آنم یه طورایی اونجوری تمام و آمال  بينيم حس می وروش االن چهار پنج ماهيه آه همو می

 هر چی بخوام بگم یه چيزیه از سر هوا . طه و زیر یك سقف بودن واسه من طور دیگه ایه

ش

با«و » آینده«دو دفتر شعر به نام های 

 .کوتاهم را در دست انتشار دارم

کار روزنامه نگاریم را از همان ابتدا 

هایم در شهروند، صدها مقاله فرهنگی از انواع هم در این نشریه به چاپ رسانده ام و از سال ها پيش به عضویت

 .هيئت تحریریه شهروند در آمده ام

از این ست«ستون هفتگی ام به نام 

از هفت سال پيش با ویکتوریا طهماسبی دکترای مطالعات سياسی و اجتماعی، آشنا و زیر یک سقف زندگی 

 . به نام سياوش داریم

 

ه

 دنا رباطی

 

   

 .یه ریز حرف زد

     همين آه از 

دونی همينطوری آه  می. آردم رو هم تكرار می" مایكل حالت خوبه؟! هی"ی  م و جملهقهوه ریختم خوردم، سيگار آشيدم، به بدهی ها فكر آرد

ای آه برام آامال  من و مایكل تو یه خونه. آرد اومد یه حالت ترس و نگرانی رو هم با خودش به من القاء می جمله وقتی می. دارم ميگم نبود

رفتم و یواش   اتفاقی قرار بود بيفته و من هر بار سينه خيز و آهسته به طرف مایكل میانگار یه. ناشناس بود آف اتاق پذیرایی دراز آشيده بودیم

االن آه دارم این چيزا رو . شد العملی از مایكل سر بزنه تصویر قطع می و بدون اینكه عكس" مایكل حالت خوبه؟! هی: "گفتم زیر گوشش می

دونی سرش رو طوری روی آف گذاشته بود  می. اشت، اصال قيافه ش چه جوری بودگم آنجكاو شدم بدونم باالخره مایكل چه عكس العملی د می

 . تونستم ببينمش آه نمی

تعجب آردی؟ گفتم آه     : 

     حبيب دست به جيب برد پاآت سيگارش را درآورد و به 

. آنی گه پيدا نمی هاش چيز خاصی آه نشون بده داره چرت و پرت می بدبختی اینه آه تو حرف: سيگار آوروش و بعد سيگار خودش را روشن آرد

انریكو "راجع به یادته . آرد زد منتها موضوعاش فرق می ایتاليا آه یادته اونجا همش همين حرفا رو می. اگه یادت باشه رضا هميشه اینطور بود

 گفت؟  چی می" مونته سانو

مونته سانو :      آوروش گفت

بابا همو:      حبيب با تعجب نگاهش آرد

آنم مهاجرت یواش یواش داره  راستشو بخوای فكر می. گفت خيلی نگرانش شدم و میدونم چرا این دفعه وقتی اینار وجود همه این چيزا نمی

خواستم بهش بگم بابا پاشو یه سری برو ایران بچه هایی آه ميرن و ميان خيلی روحيه  چن دفعه می. دونه آره، اما خودش نمی بهش فشار می

 .دونم چرا نگفتم شون عوض ميشه اما نمی

 تو و محبوبه چطورراستی:      آوروش پرسيد

دونی آ می. آم همين االن دارم از پيشش می     : 

آنم بهش پيشنهاد آنم   پا میبا همه این احوال این پا و اون. آنه این رابطه یه چيزی آم داره آنم فكر می فكر می. ذاره خودشو تو این رابطه نمی

 آنی؟  تو چی فكر می. یه جا زندگی آنيم

چی بگم حبيب مسئله راب:     آوروش گفت

 خواستم نظرتو بدونم  همينجوری می     : 
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ای بين تو و محبوبه یا بين رضا و النا اتفاق  پرسی، هر دفعه مسئله اولين بار هم نيست آه می. سیيشناگی انگار منو اصال نم یه چيزی می     : 

ای یه بچه پنج ساله تو  آه مكاتبهسالی می شه 

 چيه، به نظر دونی می:      رضا از روی آاناپه بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت و با دو فنج برگشت و نيمه عصبانی رو به آوروش گفت

این آه چرا از حبيب نپرسيده 

 ی حرف زدید؟ 

 ن هم حرفی زدید؟

چيز خاصی نگفتيم همين چيزای معمول، این آه این روزها خيلی تو خودتی شاید بهتر 

 ر باشه آه چی؟ آه منم یه سری به وطن بزنم؟ 

ی آه این مارتين چقدر آدم مشكوآيه و ممكنه پوالی آوروش و مارتين فكر آرد و به ان

 منم بخونی؟ 

 . خونم تو راه ب

 . هم خداحافظی آردند

آرده، و با ولع شروع به 

این وسطا هم آارای روزانه . تو مغزم می پيچه" مایكل حالت خوبه؟! هی"ين آه از خواب پا شدم متوجه شدم جمله 

ولی چرا هی نظر . خواین؟ خب، من هستم خواین درددل آنين؟ دو تا گوش قابل اعتماد می می. خواین آین از من نظر می افته یه راست می می

چون رعایت . هام نظر بخوام؟ نه یا حتی قدیم ترا راجع به هر آدام از رابطه" مارتين"ام با  اجع به رابطهشده یه دفعه من از شما ر. خواین منو می

اگر چه شما دو تا دائم . خوام آنم و از شما هم نظری نمی دونم درددل می نهایتًا باهاتون چه می. دونم آه شما توی باغ من نيستيد می. آنم می

 . ..آنم و  راستشو بخواین من اصال گوش نمی. آنين نكه من بخوام هی صادر مینظراتی صد تا یه غاز بدون ای

 خب از مارتين بگو، حالش خوبه؟ . حرفمو پس گرفتم. بابا یواشتر، توام آه خيلی توپت پره     : 

راستش دو . آنيم اگه بشه یه بچه قبول آنيم و بچه دار بشيم داریم فكر می.  نيست بد     : 

اما تا یادم نرفته یه خبر خوش بهت . ترسيم ایرادای صغرا و آبری بگيرن اما همش می. خوایم بياریمش پيش خودمون افریقا داریم، اگه بشه می

م، شایدم خوشحالم و خودم دون نمی. ترسم راستش یه خورده می. مارتين چند روز پيش پيشنهاد آرد آه بریم و ازدواج محضری آنيم. بدم

 . اميدوارم بتونيم خوب باهاشون آنار بيایيم. افته ای داره برامون می چی بگم، به هر ترتيب یه اتفاقای تازه. دونم نمی

*** 

ان قهوه

دی روانشناسی شو نصفه نيمه ول آرد و االن هم . اچ. آنم علتش هم اینه آه پی من فكر می. من حبيب حالش هر روز داره بدتر می شه

مرتيكه، با ذوق و شوق بعد از هشت ماه آرم یه قصه به جونم افتاده آه بنویسمش، . خواد قبول آنه آه هنوز هم دلش تو دانشگاست نمی

خونم، اما خب ذوق زده شده بودم، یه بخش آوتاه اول  دونی من تا چيزی رو تموم نكنم برا آسی نمی ت اون روز آمده اینجا، خودت آه میاونوق

آقا بعدش شروع آرد و مته روانكاویش رو تو مخ من و آاراآتر داستانم آار گذاشت و از ابتدای روانشناسی اروپا . شو آه نوشته بودم براش خوندم

ام سعی آردم  هر چی. آه رسيد شاید بدون اغراق ده تا قهوه و بيست تا سيگار باهاش  نوشيد و آشيد» الآان«به . ع آرد تا امروز امریكاشرو

آنی؛ بذار من بنویسمش و چاپش آنم بعدم تو نظریات مشعشع نویسنده  بهش بگم بابا این برخورد با یك نویسنده درست نيست، نابودش می

آوروش باورت ميشه قصه رو بعد از حبيب خان نتونستم از سر بگيرم؟ من آه فكر . راجع بهش بنویس و چاپ آن؛ مگه به خرجش رفتنابودآنت رو 

یادته چند سال پيش هم همينطوری شده بود؟ یه سفر به قول خودش به وطن آرد یه خورده سر حال اومد، چند سال . آنم حالش واقعا خرابه می

آنم بازم  گفت مث سگ پشيمونم، اما اون ته مه ها فكر می گفت و تا مدتها می بگذریم آه از وطن چی می. سال پيش بودپيش بود؟ ده دوازده 

 .راستی شير یادم رفت بيارم! اوه. شم دونم من آه هی دارم نگرانش می نمی. بدش نمی آد یه سری به وطن بزنه

ا راجع به مونته سانو گفته بود و او فراموش آرده بود و به حرفهایی آه رض.      آوروش به حرفهای حبيب فكر آرد

 . رضا با ظرف شير برگشت. بود

دیگه راجع به چ:      آوروش گفت

 منظورت چيه؟:      رضا با تعجب پرسيد

منظورم اینه آه راجع به من و مارتي     : 

نه، : آرد دستپاچه نشان ندهد، گفت عی می     رضا آه س

 ...باشه

بهت      : 

رضا سكوت آرد و به حرف های خودش و حبيب درباره      : 

 .آوروش رو باال بكشه و آخر سر هم اونو ول آنه و گم و گور بشه

نمی خوای همون مقدار از قصه رو هم واسه ی :     آوروش گفت

گيرم بهت می د نه اصال تو حالش نيستم ــ تلفن زنگ زد ــ یه آپی ازش می    : 

رضا آپی را به آوروش داد و از. مارتين دم در با ماشين منتظر آوروش بود.     رضا تلفن را برداشت

خوشبختانه دوباره شروع به نوشتن : قصه نيمه تمام رضا را از جيب درآورد رو به مارتين گفت.     آوروش سوار ماشين شد

 :آردخواندن 

 هم   
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رو " مایكل حالت خوبه؟! هی"ی  هام فكر آردم، و جمله به بدهی. سيگار آشيدم. قهوه ریختم خوردم. دادم م رو انجام می

اومد یه حالت ترس و نگرانی رو هم با خودش به من  نویسم نبود؛ جمله وقتی می اما همينطوری آه دارم می. تكرار آردم

انگار یه اتفاق قرار . ای آه برام آامال ناشناس بود آف اتاق پذیرایی دراز آشيده بودیم من و مایكل تو یه خونه. آرد القاء می

مایكل حالت ! هی«گفتم یواش زیر گوشش میرفتم و یواش  بود بيفته و من هر بار سينه خيز و آهسته به طرف مایكل می

نویسم آنجكاو  االن آه دارم این چيزا رو می. شد و بدون این آه عكس العملی از مایكل سر بزنه تصویر قطع می» خوبه؟

آخه سرش رو طوری روی آف گذاشته . اصال قيافه اش چه جوری بود. شدم بدونم باالخره مایكل چه عكس العملی داشت

 .تونستم ببينمش بود آه نمی

 

 

رش را هم نمی کنی   ...وقتی ف

تخت زهوار در رفته را  کناری گذاشته بودنـد تـا راه بـرای رفـت و آمـد و برداشـتن کارُتنهـا و                       . جلوی انبار بيشتر به اتاقی کوچک می مانست        

زمينه ای اطراف انبار مال  فالن قمپزالدوله بود که معلـوم نبـود کـدام جهـنم دره ای       .  ادرار سگ می داد   بوی خاک، سيگار، و          

وقت سر حال بود و چيزی نـاراحتش نکـرده بـود    

های گرم بيشتر دم می کرد و بوی نا و خاک بيشتر به مشام می رسيد ولی برای او که عمری را با این بـو هـا و چيزهـای غيـر            

تخت دراز می کشيد و توی حال و هوای خوشی که داشت و احساس خوش آیندی که از تنها بـودن       

ت اما نگاهش بـی اراده                 

ک

 واراند 

قسمت 

انبار بـه خـاطر زیـر    .  رنگ المپ گوشه های تاریک انباری را روشن کرد      نورکم. کليد  را فشارداد   . اجناسی که آقا ملکی در آن انبار می کرد، باز باشد            

بارها و بارها به این دخمه آمده بود با صاحب انبار ، پسرش و کارگر آنها ، یاسر ، کـه ُکـرد بـود و دسـتهایی     .  زمين بودنش حتی روزها هم تاریک بود      

 . بزرگ و قوی داشت

هوای دم کرده ی انبار 

زندگی می کرد و نه تکليف زمين ها  را روشن   می کرد و نه ساخت و ساز می کرد ؛ تا چشم کار می کرد دیوار بـود کـه  از کنـاره ی انبـار شـروع                                  

هيچ وقت نفهميده بود این دیـوار و زمـين هـای اطـراف آن تـا کجـا غيـر مسـکونی           . ه یک نقطه تبدیل می شد     می شد و ادامه داشت تا جایی که  ب         

 . همين بس بود. هستند، دلش هم نمی خواست بداند، برای او سکوت و تنهایی آنجا غنيمت بود 

لکی  هر آقا م. برای بردن جنسی و یا گذاشتن کارتن های اجناس در انبار    . هميشه به انبار می آمد    

بيشتر وقت ها اگر تنها بود و حوصله داشـت و آن روز فحـش و ناسـزایی از    . کليد را به او می داد تا به اجناس سرکشی کند و انبار را آب و جارو کند    

ویی که بوی نا و ماندگی می داد و چرک و کثافت از سر رویش می     ارباب نشنيده بود، آب و جارو یی می کرد و تخت زهوار دررفته را باز می کرد، پت                 

. ریخت را دوال می کرد و روی فنر های زنگ زده ی تخت پهن می کرد و دِر انبار را تا جایی که یه باریکه ی نور از الی آن بياید تـو ، بـاز مـی گذاشـت                                

سعی می کرد هيچ حرکتی نکند تا ِقژ و ِقـژ فنـر هـای    . ودش گوش می دادروی تخت بدون متکا و زیر انداز دراز می کشيد و به صدای نفس های خ          

 . تخت آزارش ندهد

هوای انبار تابستان 

ا خوشش می آمد و می توانست به چيزهایی فکر کند که در شـلوغی بـازار و دکـان آقـا ملکـی      از تنهایی اینج. عادی  بزرگ شده بود ، طبيعی بود  

 . کمتر اجازه ی فکر کردن به آنها را می یافت

بيشتر وقت ها که تنها به اینجا می آمد و روی 

د دستش را روی پاها و رانش می کشيد با دست دیگر پيراهن عرق کرده ی نشسته ی چند روز پوشيده را باال می زد و به شکم صاف                          پيدا می کر  

وقتی به باالی شکم می رسيد نفسی عميق می کشيد و از احساس خوش آیندی کـه پيـدا مـی     . و سفت از کار سنگين روزانه دست می کشيد        

 فرورفتگی ميان سينه که دست می کشيد احساس کودکی را پيدا می کرد که به سينه ی مادرش چنـگ مـی                       به. کرد خودش هم تعجب می کرد     

بيشتر وقت ها روی سينه چپ بيشتر دست می کشيد و انگشتانش را بدون اینکه بخواهد  با آب دهان خيس می کرد و روی برجستگی نـوک           . زند

 .ود را می کشيد روی جایی که دکمه ی شلوار بسته می شدسينه اش می کشيد، دست دیگرش که روی ران و پایش ب

 هميشه وقتی مردی را می دید اول به نقطه ای نگاه می کرد که احساس گناه از تماشای آن سراسر وجودش را می گرف

تـوی خـواب هـایش هـم     . شت به طپش می افتـاد بدانجا کشيده می شد و قلبش از دیدن برآمدگی ها و حجم خوش آیندی که در آن نقطه وجود دا   

مردها را بيشتر از زن ها می دید و همين باعث می شد که در عالم نيمه خواب، نيمه بيدار، بعد از خواب های کوتاهی کـه از مـردان برهنـه و نيمـه           

دا شده باشد، بی حس می شد  و دوبـاره بـه   برهنه می دید رطوبتی بویناک و جهنده را ميان پایش حس کند و انگار که تکه ای، چيزی از بدنش ج            
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بعد از آن وقتی از احساس لذت و رخوتی شهوتناک کش و قوسی به تن می داد و انگشتانش بی اراده رطوبـت لباسـش را لمـس              . خواب می رفت  

 . می کرد، از این که نمی توانست با هم اتاقی های دیگرش وضو بگيرد و نماز بخواند خجالت بکشد

دسـت هـایی کـه از فـرط انجـام دادن کارهـای                     یاسر بـا ابروهـای پـر پشـت و صـورت درشـت اسـتخوانی بـا .  ميان پایش دست کشيد    روی برامدگی 

د امـا بـاز هـم       را از انجام دادن این کار هميشه احساس گناه مـی کنـ                           

دست را بـا آب دهـان خـيس کـرد و روی     . م و گوشتآلود جمع شده بود              

. آهسته بدون آنکه فکر کند کسی او را نگاه می کند چشـمانش را بـاز کـرد       . ت       

 

دلش نمی خواست، یعنی نه اینکه دلش نخواهد، فکر می کـرد کـار   . دليلش را  نمی دانست . سنگين،  بزرگ و زمخت شده بود برایش تداعی شد         

پای یاسر بيشتر نگاه  می کند و یا اینکه وقتی مشتری تازه ای می آمد که بر و رویی داشت نگاهش ُسـر مـی                      بدی می کند که به برآمدگی ميان        

خورد و ميان پاهایش را دید می زد، برای او آنجا یک نقطه ی ممنوعه بود که تا به حال بـه جـز مـال خـودش اجـازه ی دسـت زدن بـه دیگـری را پيـدا           

آمدگی ميان پاهـاش و آهـی از خوشـی مـی کشـيد و زیـپ شـلوار نـيم دارش را کـه بـاز مـی کـرد از حجـم و              دستش را می کشيد به بر  . نکرده بود 

 . گرمایی که زیر انگشتانش احساس می کرد، احساس خوبی پيدا می کرد

خودش هم نمی دانست چرا از این کار خوشش می آید و نمی دانست که چ

کسی به او نگفته بود این کارها خوب نيست و نباید دیگران بدانند اما حسی به او می گفت اگر دیگران بدانند مسخره اش مـی       . انجامش می دهد  

ی و تـرس از  احساس لـذتی آميختـه بـا گنـاه و بـی تـاب      . پس تنها که بود این کار را می کرد و از احساسش نيز لذت می برد      . کنند و تهمت می زنند    

 . اینکه تنهایی اش زیاد طول نکشد و آبروی به سختی جمع شده اش بریزد

حاال زیپ و دکمه ی شلوار را کامًال باز کرده بود و شلوار تا روی ران های حجي

دسـت دیگـرش   . و کف آن را به قسمت غضروفی و نرم می کشيد و باال و پایين می بـرد               مچ دستش را تاب می داد       .  گرم و نيمه بلندش کشيد     يرک

زبانش را روی لب هـایش مـی کشـيد و بـدون     . را به طرف بيضه ها برد و آنها را فشار داد ، آهی از خوشی کشيد و چشمهایش را بی اختيار بست          

چيـزی، احساسـی از     .  گونـه هـایش انگـار کـه گـر گرفتـه باشـد داغ مـی شـد                   اینکه به کارهایی که می کند فکر کند نفس های کوتاه می کشيد و             

نفس بلندی کشيد و دستش را ثابـت نگـاه داشـت و مـایعی گـرم و      . کمرگاهش شروع به حرکت کرد و زیر شکم و اطراف نشيمنگاهش پخش شد  

 . ش بسته بود ریخته شد يرلزج روی انگشتانش دستی که بدور ک

 احساس کرد نور انبار بيشتر شده اسهنوز چشمانش بسته بود که    

بـا وحشـت از جـا بلنـد شـد و بـا       . اندام تنومندی ميان درگاه ایستاده بود و نور شدیدی که پشت سر او می تابيد اجازه نمی داد صورتش دیده شود                

هـزار فکـر و خيـال در آان    . نفس هایش به شماره افتاده بود و قلـبش بـه تنـدی مـی طپيـد           . ش را تا نيمه باال کشيد     دست دیگرش که آزاد بود شلوار     

همانطور که سعی می کرد دستش را که از مایع لزجی که بدان آغشته بود ليز و نوچ شده بود را بمالد روی پتوی کثيف              . واحد به ذهنش هجوم برد    

جـای انگشـتان مـرد انگـار کـه دسـتش از آتـش باشـد داغ شـد و تـا                       .  جلو آمد و دستش را روی شـانه ی او گذاشـت            مرد. زیر پایش، از جا بلند شد     

نـور  . با وحشـت و کمـی منگـی بـه او نگـاه کـرد      . مرد  او را روی تخت نگاه داشت و دست دیگرش را به طرف دکمه شلوارش برد. استخوان او رسيد 

آقا ملکی با دست دیگرش پشت گردن پسر جوان را         ... اخل می تابيد نيم رخ مردانه و زمخت مرد را نشان داد           مالیمی که از الی درنيمه باز انبار به د        

 ... هدایت کرد يرشگرفت و دهان او را  به طرف ک

 !! ...؟.. آقا ملکی -

 1385 شهریور 22
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 تازه های خواندنی  
 

 »اوای سکوت«و » بيگانه چون تو و من«نمایشنامه های  

یادداشت آا

های گوناگون آار آنم،  با این پيش شرط آـه همگـی تجربـه     جوی امكانی بودم تا بتوانم نمایشی با حضور بازیگرانی از مليت

ه    

یـك  آردن تئاتر به زبان مادری نه تنها یـك نيـاز، بلكـه              

.   برایم پيش آمـد آـه بتـوانم دو طـرح مختلـف تئـاتری ام را عملـی آـنم             

 2006، سپتامبر نيلوفر بيضایی

 : رگردان

ها بود آه در جست ماه

دليـل اصـلی هـم ایـن        . می دانستم آه مهيا آردن شرایط الزم برای چنين آاری  به سختی می گيـرد               . ی زندگی در تبعيد و مهاجرت داشته باشند       

بود آه من در این آار نمی خواستم، روال هميشگی نمایش هایم را پی بگيرم آه بر طبق آن چند هفته پيش از شروع تمـرین هـا مـتن آمـاده را در                            

ه  دقيقـًا چگونـه   همچنين در آارهای پيشين نمایشی ام، اینكه هـر صـحن  . اختيار بازیگران قرار می دادم و تمرین ها بر اساس متن صورت می گرفت    

 .شاید بتوان گفت آه آارهای من تاآنون بيشتر بر آارگردانی استوار بوده است. باید باشد از پيش برایم معلوم، مشخص و برنامه ریزی شده بود

يم آن هـا مـتن نوشـتاما برای این آار جدید، هدف من این بود آه از تجارب و  از بيوگرافی خود بازیگران استفاده کـنم و  مـتن بـا مشـارآت مسـتق                         

می خواستم آاری باشد از یك گروه چند مليتـی آـه در آن هـر    . شود و بر اساس تمرین های فشرده، ساختار آار نيز در حين تمرین ها شكل بگيرد              

داختن حتی به جزئی ترین برای آارگردانی مثل من، که درآار بر خویش و بر بازیگران، و در پر         . آس از آغاز سهم برابری در ساختن آن بر عهده بگيرد          

دقيقًا می  "بخش های کار سختگير و بسيار حساس ام و در آارهای پيشينم از همان روز نخست تمرین، لحظه به لحظه ی آار را پرداخته و بقولی                           

ر آن هـيچ چيـز از پـيش         ، بسيار مشكل است آه خود و بازیگرانم را در موقعيتی قرار بدهم آـه د               "دانستم چه می خواهم و به آجا قرار است برسم         

این آار ریسك عظيمی است چرا آه اگر در مدت تمرین هـا اتفـاقی نيفتـد و انتظـار     . تعيين نشده است و همه با هم از نقطه ی صفر آغاز می آنيم           

دون اینكـه نتيجـه ای   ما بر آورده نشود، نمایشی نيز نمی تواند در آار باشد و ممكن است هفته ها بداهه سازی، فقـط انـرژی هـا را هـدر بدهـد، بـ                     

ندانـد آـه چـه مـی خواهـد، بـرای بـازیگر دشـوار خواهـد بـود و گـاه باعـث ایـن                           ) حتی اگر به قصد   (می دانستم پذیرفتن آارگردانی آه      . حاصل شود 

ی خواسـتم  مـ . اما من می خواستم بـه نفـع ایـن آـار، آـارگردان بـدی باشـم       . سوءتفاهم خواهد شد آه اصًال این آارگردان، آارگردان خوبی نيست         

را از سر بازیگران بر گيـرم تـا آن هـا بتواننـد توانـایی هـای خـود را و خالقيـت هـای فـردی شـان را در آـار                            " همه چيز دان  "سایه ی سنگين آارگردان     

یـك سـو  بـا موضـوع آـار      پس می دانستم برای چنين آاری به بازیگرانی توانا نياز دارم آه از .  گروهی به تمامی بنمایانند و در اختيار آار قرار بدهند        

آه تبعيد و مهاجرت است، درگير باشند و حاضر باشند با وجود زخم هـایی آـه هنـوز التيـام نيافتـه اسـت، و نتيجـه ی تجربـه هـای شخصـی و گـاه                          

حيطـه ی آـار   دردناك خودشان در زندگی درتبعيد و مهاجرت است، به لحاظ حسی در آار به تمامی درگير شوند، و از سـوی دیگـر، هـر یـك در چنـد        

متأسفانه در دسـتگاه تئـاتری  ایـن روزگـار، بـرای بسـياری از بـازیگران                  . بازیگری تسلط و تجربه ی آافی داشته باشند و مهمتر از همه خالق باشند             

 آـاری آـه از آن هـا    حرفه ای آه غم امرار معاش نيز دارند، شرآت در هر پروژه ی تئاتری، مانند آار آارمند اداره می ماند آه دستمزد مـی گيرنـد تـا          

فقط بازیگران محدودی هستند آه با وجود شرآت در آارهای گوناگون، این توانـایی را  . خواسته می شود را انجام بدهند و به سراغ آار بعدی  بروند       

یگـری نيـز شـرآت آننـد و بـه      دارند آه از ذره ی حس هایشان و توانایی هایشان در آار مایه بگذارند، و بعد، و یا به طور همزمـان در نمـایش هـای د        

می دانستم آه با بودجه های اندآی آه تاآنون در اختيارم بوده است، نمی توانم  چنين آاری                  . همين ميزان انرژی خود را اختيار آار دیگری بگذارند        

ان می برد، نيازمنـد ایجـاد یـك شـرایط     در عين حال می دانستم آه فشردگی دوران تمرین وآار و انرژی بسياری آه از من و بازیگر        . را به ثمر برسانم   

 .حد اقل از نظر مالی است آه بازیگرانی حاضر شوند و اصوال بتوانند در چنين آاری شكت آنند

نكته ی دیگر این بود آه برای خود من به عنوان آارگردان ایرانی تبعيدی آه بارها گفته بودم آار 

گذشـتن و یـا   : ضرورت است، و همواره در برابر کار تئاتر  به زبان آلمانی مقاومت می آردم، یك گذار جدید دیگـر نيـز مـی بایسـت اتفـااق مـی افتـاد                            

پشت سر گذاشتن وطنی آه در این سال های سخت تبعيد در قالـب زبـان فارسـی مـرا سـر پـا نگـاه داشـته بـود و از یـاد نبـردن آن و حفـاظتش را                         

 . آفرینش هنری، رسالت خود و مخاطب مهاجر و تبعيدی ام می دانستمدر

به هر حال انگار بخت با من این بار یار بود و به طور غير منتظره ای، دو امكان

در فرانكفورت ایجاد شد، و دیگری طرح دومم درباره ی زنـان تبعيـدی و مهـاجر               آه امكان اجرایش تا حدودی      " بيگانگی"یكی طرحی درباره ی موضوع      

آه دوست و همكار عزیزم ميترا زاهدی امكان اجرایش را در برلين برایم فراهم آرد و مرا برای دومين بار به عنوان آارگردان مهمـان بـه بـرلين دعـوت                               

ه من به لحاظ هراس هایی آه در باال بدان اشاره آردم و همچنين دشواری هایی آه ایـن       هر چند آه این همزمانی غير منتظره با توجه به اینك          . آرد
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همزمانی و در نتيجه فشردگی چند برابر، برایم ایجاد آرد و هنوز می آند، دچار تردیدها ی بسياری شدم و شاید بتوان گفـت باعـث شـد تـا بحـران                           

مقاومت درونی در ضمير ناخودآگاه همراه با بلوآه شدن         . عادش تا امروز برایم ناشناخته بود     جدیدی را در حيات تبعيدی و هنری خود تجربه آنم آه اب           

ناشی از شرایط جدیدی آه از من طلب می آرد تا زبان فارسی را برای مدتی آنار بگذارم، مرا بـرای مـدتی آنچنـان از درون تهـی آـرد آـه چنـد بـار                  

مهـم ایـن اسـت آـه خوشـبختانه و از ورای تمـام آن هـراس هـا                    . جرا باشـد بـرای فرصـت هـای دیگـر          بقيه ی ما  . خواستم هر دو پروژه را آنار بگذارم      

 .سرانجام هر دو نمایش حاضر شد آه مشخصات و زمان اجرای هردو را در زیر می بينيد

*** 

  فرانكفورتگروه تئاتر دریچهنمایشی از 

 فرهنگ آسرایی  و   ماریا پينی یال :اساس متنی از

 ضایی

 )ایران(،  پروانه حميدی )سپانيا

مرد، یك تبعيدی ایرانی است آه برای حفـظ جـان           . در مكانی نا یكدیگر را می یابند و به یكدیگر دل می بندند                    

  برلين گروه  تئاتر  نارنمایشی از 

                               

                                                           

  

 )عراق(والی )   

ن این نمـایش زنـانی هسـتند آـه در       همه ی بازیگرا  .  از تصویر، آواز، نقل قول، تك گویی و موسيقی            نمایشی در

تمـاس حاصـل    niloofarbeyzaie@gmx.atسـت الکترونيکـی   بيشتر از زمان و مکان برنامه ها می توانيـد بـا نيلـوفر بيضـایی بـا آدرس پ                 

 بيگانه چون تو و من

    بر                     

نيلوفر بي:                                       پرداخت نمایشی متن و آارگردانی

 رضا نوروز بيگی:                                             موسيقی

 :      بازیگران                                              

ا(                                   ماریا پينی یال           

 )ایران(،  فرهنگ آسرایی )ترآيه(                                            شكریه دونمتز 

 )عراق(                                                              انعام والی 

 بيگانه چون تو و منه نمایش دربار

معلوم در آشور آلمان، یك زن و یك مرد

در دهـه  " آـارگر مهمـان  "ه به عنوان خود در سال های سياه آشتارهای دسته جمعی از ایران به آلمان فرار آرده است و زن، فرزند والدینی است آ   

ایـن  . ی شصت ميالدی از اسپانيا به آلمان آمده اند و او را آه  آودآی خردسال بوده است، از محيط خانوادگی و فضای مـانوس وطـن دور آـرده انـد           

 فـردی آـه هـر دو در آن گرفتارنـد، قـرار      روبروست، چرا آه درك متقابل در آن تحت الشـعاع بحـران هـای متعـدد    " بحران"رابطه ی عاشقانه، از آغاز با       

درك آن ها از رفتارها و گفتارهای یكدیگر و همچنين از محيط زندگی آه انتخاب هيچيـك نبـوده اسـت، از گذشـته و از آینـده متفـاوت بـا                                . گرفته است 

آه بتواند جانشينی برای موطن از دست       آن ها در سایه ی ترآيبی از جدل های بی انتها و جستجوی عشقی               " اآنون"یكدیگر و گاه متضاد است و       

، ترآيبـی اسـت از دیـالوگ و آالژهـای نمایشـی و تالشـی اسـت بـرای                    " بيگانـه چـون تـو و مـن        "نمایش  .  رفته باشد، امكانی برای رشد نمی یابد      

 " ... بيگانگی"بازنمایاندن نگاه ها و تجارب گوناگون با معضل 

 

                     سكوت           آوای 

نيلوفر بيضایی           :  پرداخت نمایشی متن وآارگردانی      

 )ترآيه(شكریه دونمتز ،  )ایران(پروانه حميدی :                                   بازیگران

انعام اسپانيا(                                                                  ماریا پی نيال 

 درباره ی نمایش آوای سكوت

این نمایش ترآيبی است.  اپيزود 15   

در این نمایش از بيوگرافی بازیگران و تجـارب گونـاگون آن هـا در سـرزمين مـادری و همچنـين در آشـور ميزبـان بـه               . تبعيد و مهاجرت به سر می برند      

ی مـادری بـازیگران در بخـش هـایی در     ویژگی دیگر این نمایش، بهره گيری از زبان هـا . عنوان زن و به عنوان مهاجر و تبعيدی بهره گرفته شده است          

زبان به عنوان نمادی از وطن، زبان به عنوان وسيله ای برای برقراری ارتباط، برای فهميدن و فهميده شدن و همچنين بی زبانی ناشی از               . آار است 

 ...عدم درك 

برای اطالعات 

 .نمایيد
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 اطالعيه جشنواره اروس در هامبورگ

ف اروپا و آمریکا    ن ج

محمود فلکی / محّمد عبدی / حميدرضا ظریفی نيا / سياوش سرتيپی / ایرج زهری /  شهال بهاردوست   /ند 

 یشهره علمدار/ يحاوی 

 حسين رّزاقی/  داوری 

 اهی پيانو نائومی یوشی مورا

 سرپرستی منوچهر جعفری 

         .   در آلمان تماس حاصل نمایند01707469425ه تلفن 

 داستانی از زندگی دگرجنسگونگان 

ده کتابی در استراليا در ارتبـاط بـا داسـتان هـای واقعـی دگرجنسـگونگان طـی درخواسـتی از         وسيل

پـس از انتشـار     . ( جا منتشـر نشـده باشـد                           

  و چه چيز باعث جذب شما به این رابطه شد

 ت برای یک رابطه می پذیرفتيد 

 انست بپذیرد داشتيد

 عنوان یک خانواده نرمال پذیرفته می شد چه سودی برایتان داشت

نمایيـد تـا                                  

این موارد ت چه چيزهایی را می توانيد بنویسيد اما بهترین حالت آن است که شـما از کلمـات و نگـارش خـود اسـتفاده        

شنواره با حضور هنرمندان ایرانی از نقاط مختل دومي

 ):به ترتيب الفبا(خانم ها و آقایان 

کيومرث آرزوم :هشعر، داستان، مقال

 ...عّباس معروفی  و / زیبا کرباسی / ساقی قهرمان / 

 مسير اروتيسم در سينمای ایران :  فيلم

 پا به پای پرویز صّياد

قاضی رب:  نمایشنامه

 مينو خواجه الّدین/ شهال آقاپور : نقاشی

آرتا:  مجسمه سازی و کارهای روی سنگ

 شهال خسروی : آواز

گيتی خسروی با همر

 شهرام جّراحی: دف و آواز

گروه پردیس با : باهنرمندی

ب اطالعات بيشتر با شمارعالقمندان می توانند برای کس

 

ه به اطالع   می رساند که نویسنده و گردآورنبدین

لـذا بـدین   . سازمان همجنسگرایان ایرانی خواسته است که در این کار فرهنگی شـرکت نمـوده تـا داسـتانی از ایـران را  نيـز در کتـاب خـود بگنجانـد                          

متقاضـيان مـی تواننـد    .  می رسانيم که در صورت تمایل در این کار ما را همياری نمایند)Transgender( دگرجنسگونگان عزیزوسيله به اطالع تمامی   

بـه آدرس پسـت الکترونيکـی دفتـر روابـط عمـومی سـازمان همجنسـگرایان ایرانـی          ) نهـم آبـان مـاه   (داستان های خود را تـا آخـر اکتبـر سـال جـاری       

)pglo@pglo.net (یند تا از ميان آنها تعدادی انتخاب و اقدامات الزم جهت انتشار صورت پذیردارسال نما. 

توضيح اینکه داستان می بایست واقعی بوده و از زبان اول شخص مفرد نوشته شود و تا به حال در هيچ

این داستان می تواند در ارتباط با روابط کوتاه مدت و یا بلند مـدت در حـال   )  کنداولين سری کتاب، نویسنده داستان می تواند داستان خود را منتشر 

 .یا گذشته باشد و حداقل به این موارد بپردازد

 خودتان و پارتنرتان را تشریح کنيد •

 چطور یکدیگر را مالقات نمودید •

چطور ارتباط خود را شروع کردید •

 هایی در این رابطه برای شما اسان و یا دشوار بودچه چيز •

چه چيزهایی را شما و یا پارتنرتان و یا هر دو شما می بایس •

چه دشواری هایی را با دوستان، خانواده، جامعه و یا هر کس دیگری که این  رابطه را نمی تو •

 رزند یا شخص دیگری وجود داشتآیا در این رابطه هيچ ف •

چه وضعيت قانونی و حقوقی ارتباط شما داشت و اگر به  •

به رابطه تان با چه دیدی نگاه می کنيد و سعی می کنيد که چـه چيزهـایی را در آینـده کمرنـگ و چـه چيزهـایی را پررنـگ تـر  •

 باطی بهتر داشته باشيدارت

نها جنبه راهنمایی داشت که

ز رابطـه هـای جنسـی خـود     باید ذکر کرد که این کتاب جنبه سکسی و اروتيکی ندارد اما اگر شما مایل هستيد و مشکلی ندارید می توانيـد ا    . کنيد
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 .حق انتخاب با شماست. هم بنویسيد

چنانچـه مایـل بـه انتشـار     . همچنين باید خاطرنشان کرد که ناشر این کتاب مایل است که در حـد امکـان عکسـی از شـما و پارتنرتـان منتشـر نمایـد         

ه صـورت رنگـی و یـا سـياه و سـفيد بـرای مـا ارسـال         بـ )  دی پـی آی  300حداقل  (عکس می باشيد لطفا عکس های مورد نظر خود را با کيفيت باال              

 .شایان ذکر است که ميبایست فرم مخصوصی را برای مجوز استفاده از عکس در کتاب امضا نمایيد. نمایيد

 و داستان ها به انگليسـی منتشـر خواهـد شـد    . با فونت فارسی نوشته شود  ) مایکروسافت ورد (تمامی داستان ها باید به صورت فایل های متنی          

پس توصيه . چنانچه داستان خود را به دو زبان فارسی و انگليسی بنویسيد امتيازی برای انتشار آن خواهد بود زیرا ناشر مجبور به ترجمه آن نيست                     

يسـتيد  چنانچـه قـادر بـه ترجمـه ن    . می شود که داستان خود را به فارسی نوشته و پس از ویرایش نهایی آن را به انگليسی ترجمه و ارسال نمایيـد   

 . حتما از یکی از دوستان خود کمک بخواهيد

این داستان ها می تواند توسط دگرجنسگرایان، همجنسگرایان مرد و زن، دوجنسگرایان و حتی دگرجنسـگونگانی کـه در رابطـه بـا دگرجنسـگونگان        

و مایل است که نشـان دهـد چـه کسـی     .  استنکته مهم این کتاب نشان دادن هرگونه رابطه ای با دگرجنسگونگان         . بوده و یا هستند نوشته شود     

 .خود را به عنوان دگرجنسگونه می شناسد و روابطش را از چه منظری می بيند

 .  به بازار عرضه خواهد کرد2007یکی از انتشارات کتاب در امریکا ان را در نيمه دوم سال 

  )pglo@pglo.net(. برای اطالعات بيشتر با ما تماس بگيرید

 

 دفتر روابط عمومی سازمان همجنسگرایان ایرانی

 

 تصميم جدید سوئد در قبال همجنسگرایان ایرانی 

یکی از دادگاه های سوئد هفته گذشته در استکهلم درخواست یکی از پناهجویان همجنسگرای ایرانی را رد کرد و اعالم کرد کـه در صـورت بـازپس                            

 .  به ایران هيچ خطری آنها را تهدید نمی کندفرستادن این افراد

 در سوئد که یکی از قدیميترین سازمان های مدافع اقليت های جنسی در دنيا می باشد به این امر اعتراض کرده و اعـالم نمـود کـه                             RFSLسازمان  

تصـميم  « :  گفـت RFSL اندرسـون دبيرکـل سـازمان    سـورن . چنانچه این افراد به ایران بازپس فرستاده شوند امنيت جانی آن ها به خطر خواهد افتاد    

 »گرفته اند که همجنسگرایان را به ایران برگردانند و تنها اميدوارند که اتفاق بدی رخ ندهد و اعدام نشوند

امـا  . ر گرفتـه اسـت  پناهجوی که در خطر دیپورت قرار دارد در ایران مورد بارها دستگير شده است و در یکی از اداره های پلـيس نيـز مـورد تجـاوز قـرا                         

با توجه به گـزارش وزارت امـور خارجـه سـوئد در     . دادگاه سوئد اعالم کرده است که اگر این شخص به ایران برگردد هيچ خطری او را تهدید نمی کند                

د در صـورت داشـتن   نام برده شده است زیراکه دو مـر » مجازت وحشيانه« قوانين جزایی اسالمی در ایران برای همجنسگرایان به عنوان           2005سال  

در این گزارش همچنين اعالم شده اسـت کـه همجنسـگرایان در ایـران بـرای محافظـت از جـان                      . سکس رابطه جنسی به مرگ محکوم خواهند شد       

زندگی مـی کننـد و ارتباطـات اجتمـاعی مناسـبی نسـبت بـه دیگـر اقشـار جامعـه ندارنـد و زنـدگی آنهـا                 » منزوی و گوشه گيرانه   «خویش به صورت    

 .انه استمخفي

این تصميم دادگاه سوئد کامال نابخردانه است و خواهـان سـکوت و زنـدگی مخفيانـه همجنسـگرایان در ایـران               «:  گفت RSFLسورن اندرسون دبيرکل    

بـا  او همچنين به گزارشات فيليپ الستون از سازمان ملل اشاره نمود که به جزئيات اعدام هایی در ایران بـه واسـطه روابـط جنسـی ای کـه                         » شود

 . رضایت طرفين انجام شده پرداخته است

 سوئد که هم اکنون در ژنو می باشد با آرشام پارسی دبير کل سازمان همجنسگرایان ایرانی در حال مـذاکره اسـت                       RSFLسورن اندرسون دبير کل     

.  ایرانـی در سـوئد انجـام دهنـد     در قبال دفاع از حقوق اقليت هـای جنسـی و پناهجویـان همجنسـگرای           PGLO و   RSFLکه اقدامات مشترکی توسط     

خبرها ناشی از آن است که سازمان همجنسگرایان ایرانی تصميم دارد نامه ای سرگشاده به دولت جدیـد سـوئد ارسـال نمایـد و بـه ایـن اقـدامات                               

ن و روزانـا فالمـر دبيـران    شایان ذکـر اسـت کـه فيليـپ بـرا        . اعتراض کند و خواهان دفاع از حقوق کليه پناهندگان همجنسگرای ایرانی در سوئد شود             

 .  ایلگا نيز حمایت خود را از اقدامات مشترک این دو سازمان ایرانی و سوئدی اعالم نموده اند–جمعيت جهانی همجنسگرایان 

ام سازمان همجنسگرایان ایرانی که نماینده ایران در ایلگا می باشد در دومين نشست شورای جدید حقوق بشر در ژنو دعـوت شـده اسـت و آرشـ                           

 در نشسـتی کـه بـا نماینـدگان سـوئد  نشسـتی در            RFSLپارسی به همراه سورن اندرسون، ماریا سجودین و آنيکا رینگ از اعضای شورای مرکزی               
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 .مقر سازمان ملل در سوئيس پيرامون موارد اخير خواهند داشت

ک خواهـد کـرد و در نشسـت هـایی کـه توسـط شـاهرخ         شایان ذکر است که دبير کل سازمان همجنسگرایان ایرانی سوئيس را به مقصد آلمـان تـر                

جزئيات بيشتر این دیدارها در شماره آینـده        . رئيسی نماینده سازمان در آلمان ترتيب داده شده است در فرانکفورت، کلن و برلين شرکت خواهد کرد                

 .منتشر خواهد شد

 

 شکایت از وزیر مهاجرت هلند 

اهجویی همجنسگرایان این است که باید در قبال تجاوزها و مجازات هایی که برای آنها در نظر یکی از پاسخ های دولت هلند در رد درخواست پن

 هلند به تازگی از وزیر مهاجرت کشور خانم ریتا فردونک به دولت شکایت D66حزب . گرفته شده است به اداره پليس در کشورشان شکایت کنند

ره مهاجرت هلند مدارکی را از پناهجویان همجنسگرا می خواهد که عمال غير ممکن در این شکایت نامه ذکر شده است که ادا. نموده است

در جایی نيز اشاره نموده است که چطور می توان توقع داشت در کشورهایی که برای همجنسگرایی مجازات مرگ موجود است شخص . است

 هلند این اقدامات اداره مهاجرت را دیوانگی خوانده D66حزب .  کندهمجنسگرا در قبال تجاوزها و اهانتی هایی که بر او می شود به پليس شکایت

و خواستار آن شده است که پناهجویان همجنسگرایی که از اینگونه کشورها خصوصا ایران به هلند پناهنده شده اند را پذیرفته و مورد حمایت قرار 

 . دهد

 اعدام های مشهد بازپس گردانی همجنسگرایان ایرانی را به صورت موقت شایان ذکر است که هلند یکی از اولين کشورهایی بود که بعد از

اما ریتا فردونک وزیر مهاجرت هلند مواضع سرسختانه ای در قبال پناهجویان دارد و . متوقف نمود تا مطالعات بيشتری در این زمينه انجام دهد

 هلند به انجام رسانيد به طوریکه طی ر اقليت های جنسی پناهجو دسازمان همجنسگرایان ایرانی فعاليت های بسيار زیادی را در حمایت از

 .گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر در روز مبارزه با هوموفوبيا نام ریتا فردونک یکی از پنج نفر هوموفوبيک در دنيا معرفی گردید

 

 ویژه نامه دوست یابی بيداری 

 همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان ایرانی

 ود به تمامی شما دوستان عزیز، در

ما اقليت های جنسی ایرانی عالوه بر مشکالت حقوقی و مدنی خود و تالش برای به چالش کشيدن آنها، نيازمند این هستيم که حداقل در 

مت روحی و داشتن یک همراه که آن را صميمانه دوست داشته باشيم قدم مهمی در سال. زندگی شخصی خود آرامشی نسبی را تجربه کنيم

 . روانی ما خواهد بود

با داشتن دوستی خوب می توانيم عاشق شویم، می توانيم به زندگی اميدوار 

می توانيم به نيازهای خود آگاه شویم و طعم زیستن . بوده و آینده را بهتر بسازیم

اما چطور باید دوستی خوب را بيابيم؟ همواره در کتاب ها خوانده ایم که .را بچشيم

خوب کيست و چه شرایطی باید داشته باشد اما کمتر ميدانيم که چطور دوست 

باید او را پيدا کنيم و مهمتر اینکه وقتی او را پيدا کردیم چه کنيم که رابطه ای زیبا و 

 .ماسعی داریم که در این وادی با شما همراه شویم. متداوم داشته باشيم

 می کردند که آگهی های دوست دوستان ما در مجله ماها ویژه نامه ای را منتشر

یابی را در اختيار شما قرار می داد و از این راه سعی بر آن داشت که این مهم را 

 آن، تصميم گرفتيم تا این کار را به روشی  اما پس از تعطيلی. به انجام برساند

جا دارد در اینجا از . جدید با استفاده از متدهای موجود و شرایط ایران انجام دهيم

 .ازمان همجنسگرایان ایرانی و مجله ماها به خاطر انجام دادن اینگونه فعاليت ها در چند سال گذشته تشکر و قدردانی نمایيمس

 دوستان، 

اول . ما هم افرادی هستيم درست مثل شماها که درد تنهائی و بی کسی شما را می فهميم، فقط در ابتدا چند خواهش از شما عزیزان داریم

کسی که پيام خود .  صادق باشيم و در این تنگنا و موقعيت بدی که ما اقليت ها قرار داریم حداقل خودمان در حق خودمان ظلم نکنيماینکه با هم
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را برای ما می فرستد، با هزار آرزو و در اوج دلتنگی، خسته از رسم روزگار و تنهائی ها، نا اميد از پرسه زدن در چت رومها و مورد استهزا قرار 

تن ها، به دنبال یک دوست و همدم، یک همگرایش، کسی که به دور از این زندان خانواده و اجتماع حرف دلش را با او بزند و به آرامشی گرف

ما از شما خواهش می کنيم که به قصد شيطنت،  . نسبی برسد، این جرأت را به خود داده و برای چاپ پيام دوست یابی اقدام نموده است

 . با ایميل این عزیزان تماس نگيریدشوخی یا مزاحمت

دوستان عزیز، توجه داشته باشيد که آنچه واقعًا می خواهيد را بدون هيچ گونه . خواهش دوم ما از عزیزانی است که برای ما پيام می فرستند

اگر شما مثًال . تماس خواهند گرفتترس یا خجالتی در پيام خود بياورید، چون از روی همين مطالبی که شما می نویسيد دیگران با ایميل شما 

بترسيد یا خجالت بکشيد که بگویيد که تمایل به برقراری ارتباط جنسی دارید و مثًال بنویسيد که فقط به دنبال برقراری رابطه در حد یک دوستی 

عالقه مند است برای شما ميل ساده را دارید، مطمئن باشيد که تنها اگر خوش شانس باشيد ممکن است فرد مورد نظر شما که به سکس هم 

بفرستد و خيلی از کسانی که با ایده آل های شما همخوانی دارند و سکس را هم دوست دارند به خاطر همين یک جمله ای که شما نوشته اید 

خص مورد نظر قرار مسلمًا در مرحله بعد شما تا اطمينان و شناخت کامل از یکدیگر حاصل نکرده اید با ش. ممکن است با شما تماس نگيرند

 .نخواهيد گذاشت

در صورت تمایل شما می توانيد پيام های دوست یابی خود را برای ما ارسال کنيد تا پيام های شما با توجه به اطالعاتی که برای ما ارسال نموده 

ای کمک به معرفی بهتر خود پيشنهاد بر. اید در ویژه نامه دوست یابی منعکس شود تا هر شخصی که مایل بود با آدرس ایميل شما تماس بگيرد

 . می کنيم که اطالعات زیر را تکميل نمایيد و در قالب فایل های متنی به صورت فارسی برای ما ارسال نمایيد

 .خبرنامه بيداری مسوليت برقراری ارتباطات افراد آگهی دهنده را بر عهده نخواهد داشت: نکته بسيار مهم

 .ما و دریافت اطالعات بيشتر از ادرس پست الکترونيکی زیر استفاده کنيدشما می توانيد برای تماس با 

mag@bidari.info  

www.bidari.info

 

 

  باز به خانه های شما خواهد آمدرادیو رها 

مدتی است که رادیو همجنسگرایان ایرانی به دالیل مسائل مختلف فعال نمی باشد اما باید مژده داد که سری جدید رادیو رها در هفته های آینـده           

 . دیریت و اجرای دوست و همکار عزیزمان مهرناز خجسته دوباره به خانه های شما بازخواهد گشتبا م

شما می توانيد مطالب و نقطه نظرات خـود را بـرای هرچـه         . شایان ذکر است که برای ادامه فعاليت های رادیو به حمایت و همکاری شما نيازمندیم              

برای ارتباط بـا رادیـو مـی توانيـد از آدرس پسـت الکترونيکـی       . تپش قلب ما بسته به حمایت شماست   . پربارتر شدن برنامه ها برای ما ارسال نمایيد       

radio@pglo.netمکاتبه نمایيد . 
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 دریــچـــه  

 دریچه برگزیده ای است از اشعار و مطالب خوانندگان چراغ
 

 

 »ماها«نگاهی به مجله ی  

 Helia.parand@gmail.com -ا پرندهلي

 

مدتی بود که مایل بودم نگاهی بـه مجلـه ماهـا داشـته باشـم و                 . متاسفانه مجله ماها تعطيل شد    

در ابتدا نامه ای برای آنها نوشتم و آنها ابراز خرسندی کردند و گفتنـد آن را چـاپ خـواهيم کـرد امـا متاسـفانه ایـن عملـی                   . برخی حقایق را بنویسم   

از انتشار آن شماره مجله، به من گفتند کـه بـه صـورت کـامال اتفـاقی نامـه شـما پـاک شـده بـود و مـا نتوانسـتيم آن را چـاپ کنـيم، در                        نشد و پس    

پس از دلخوری های زیاد تصميم گرفتم کـه بـاز بنویسـم و ایـن بـار انتقـاداتی       . صورتيکه می توانستند از من بخواهند که دوباره برای آنان ارسال کنم          

برای ماهـا ارسـال کـردم    . ه همجنسگرایان و مشارکت های آنان در فعاليت های گروهی و دليل عمده آن کامنت های وبالگ کميسيون بود     داشتم ب 

 . و باز قول دادند که آن را منتشر کنند اما پس از چند مدت نامه ای که من مایلم آن را بی ادبانه نام گذارم برای من ارسال کردند و باز چاپ نشد

مهـم دالیلـی بـود کـه     .  شدن و یا نشدن آنها در ماها مد نظر من نبود و حساسيت من از این بابت نيست زیرا در برخـی از نشـریات چـاپ شـد                         چاپ

 .هيچگاه مطرح نشدند و مرا تشویق کرد که نقدی هر چند خارج از اصول نوشتاری و ادبی بر ماها بنویسم

تصميم داشتم این مطلب را برای خود ماها ارسال کنم اما حال بـا توجـه                . ج خوبی هم به دست آوردم     پس از آن نامه ها تحقيقات بسيار کردم و نتای         

سعی دارم که نگـاهی بـه مجلـه ماهـا و دسـت انـدرکاران آن داشـته باشـم و در ابتـدا          . به تعطيلی ماها به ناچار برای دیگر رسانه ها ارسال نمودم   

تن نادیده گرفتن زحمات این دوستان نيست بلکه مهم، نتيجـه ای اسـت کـه از آن حاصـل خواهـد            خاطرنشان می کنم که هدف من از نوشتن این م         

 .شد

حدود شش ماه پس از تولـد رسـمی سـازمان همجنسـگرایان ایرانـی، زمـانی کـه وبـالگ               «: باید به سال ها قبل بر گردیم، آرشام پارسی می گوید          

نام او نسيم بود و من با فعاليـت هـای         .  شخصی دریافت کردیم که او را می شناختيم        های همجنسگرایان در پرشين بالگ مسدود شد، نامه ای از         

در نامه بر لزوم یک حرکت مناسب برای رساندن صدای اقليت های جنسی ایرانی تاکيد شده بـود و پيشـنهاد ایجـاد یـک مجلـه                           . او آشنایی داشتم  

در آن . رای تعداد معدودی از وبالگ نویسان و همچنـين سـازمان ارسـال شـده بـود              دعوت نامه مشارکت در این طرح، ب      . الکترونيکی را در خود داشت    

سـازمان در   . زمان، سازمان در مقایسه با امروز، بسيار جزئی بود و بخش های محدودی بـه تـازگی راه انـدازی شـده و در حـال شـکل گيـری بودنـد                               

، از این طـرح اسـتقبال کـرد و آمـادگی خـود را بـرای مشـارکت در ایـن مجلـه،                  همان ابتدا بدون اینکه اشاره ای به هویت نویسنده نامه داشته باشد           

سپرد، زیرا یکی از پروژه های سـازمان، راه انـدازی نشـریه ای بـرای اقليـت           » فرهنگی«اعالم نمود و پيگيری این طرح را به واحد تازه تاسيس شده             

و نامه های رسمی سـازمان، بـه ایـن شـخص بـود، ایـن مشـارکت عملـی نشـد و          اما بنا به دالیلی که مهمترین آن ارتباط    . های جنسی ایرانی بود   

با حضور چندین نفر شروع به کار کرد و ما تولدش را به فال نيک گرفتيم و از تمام اعضای خود که در آن زمـان حـدود پانصـد نفـر بودنـد،         » ماها«مجله  

استقبال خوبی نيز مواجه شد به طوریکه در نامه ای به مـا نوشـتند کـه پانصـد نفـر      خواستيم که این مجله و گردانندگان آن را حمایت کنند و ماها با      

 ».عضو را پيش بينی کرده بودیم، اما تا به حال نزدیک به هفتصد مشترک داریم

ن رسـانه هـای دیگـر       ، نشریه چراغ که متعلق به سازمان همجنسگرایان ایرانی است، نيز متولد شد و پس از آ                »ماها«به فاصله چهار ماه از انتشار       

همه یکـی پـس از دیگـری آمدنـد تـا صـدای سـاکت شـده ی اقليـت هـای جنسـی را برآرنـد امـا برخـی اوقـات ایـن                            . نيز پا به عرصه حضور گذاشتند     

د چطور می توان پذیرفت که فردی، همگان را دعوت به خودباوری و آشکارسازی کند، امـا خـو       . بلندگوهای اقليت های جنسی خود بی صدا هستند       

 !. در پشت هزاران پرده مخفی گردد

اما نمی توان انکار کرد که پس از سـخنرانی سـاویز شـفایی در دانشـگاه                 . روشن نيست که از چه زمان، جنبش همجنسگرایان ایرانی شکل گرفت          

ان ایرانـی در طـول چنـدین        با نگاهی به گذشته می توان دریافت کـه جنـبش همجنسـگرای            . شيراز، جنبش همجنسگرایان ایرانی جلوه ای تازه یافت       

بـدون شـک، سـاویز شـفایی از اعضـای گـروه هومـان، و فعاليـت شـعبه هـای گـروه هومـان در                           . سال گذشته تجارب زیادی را با خود به همـراه دارد          

 تـر از قبـل از گـرایش      سرتاسر دنيا که افتخار انتشار اولين نشریه مخصوص همجنسگرایان ایرانی را دارد، این امکان را به شـما داد کـه امـروز راحـت                        
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 .جنسيتان سخن بگویيد

این گروه هومان بود که بستر ایجاد سازمان همجنسگرایان ایرانی، مجله ماها، نشریه چـراغ، رادیـو رهـا، ماهنامـه دلکـده، خبرنامـه بيـداری و دیگـر                              

حق سخن راندن نيست اما نوشتن و اطـالع رسـانی           نشریه هومان این راه را آغاز کرد و به شما آموخت که اگر چه               . نشریات آینده را هموار ساخت    

کردن، تنها چاره امروز است اما متاسفانه بعد از انحالل گروه هومان در اروپا، به راحتی این فعاليت های گذشته به کناری رانده شـد و در طـرح روی                   

و ایـن خـط بطالنـی بـود بـر تمـام زحمـات دسـت                » یماها، اولين مجله مخصوص همجنسگرایان ایرانـ      «جلد اولين شماره مجله ماها نوشته شد که         

 . اندرکاران گروه هومان

سوال اینجاست که چرا هومان که اولين مجله متعلق به اقليت های جنسی ایرانی بود و دست اندرکاران آن عده ای از همجنسگریان مقـيم خـارج                           

را به خود بگيرد؟ شاید پاسـخ بـه ایـن سـوال بسـيار دشـوار            » اولين«اها عنوان   از ایران بودند به این راحتی از تاریخ جنبش به کنار باید رود و مجله م               

 . باشد، شاید هم، نه

، گرداننده اصـلی مجلـه ماهـا، در اولـين جمـالت خـود بـه عنـوان سـخن سـردبير، در آذر مـاه هشـتاد و سـه                     .نسيم که شاید باید بگویيم ابراهيم ک      

.  مدنی خود اميدوار و خوشـبين نبـوده ام         –ره دستيابی ما همجنسگرایان به حقوق و آزادی اجتماعی          تا کنون هيچگاه به اندازه امروز، دربا      «: نوشت

کافی است کمی بـه دور و بـر خـود نگـاه کنـيم، بـه مجـالت، روزنامـه هـا و سـایت هـای اینترنتـی سـر بـزنيم، آنوقـت خـواهيم دیـد کـه درخواسـت                                      

ن خواست جامعه سربرآورده اسـت و هـزاران سـازمان، نهـاد و گـروه غيردولتـی در اکثـر                     دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی به عنوان عمده تری         

از همجنسگرایان، نـه تنهـا احسـاس و         ) هر چند محدود  (برای اولين بار در تاریخ کشورمان، تعدادی        . شهرهای کشور و متن جامعه فعاليت می کنند       

 » ... روشنگری و کمک به همگرایشان خود دست به فعاليت برده اندگرایش جنسی خود را پذیرفته اند، بلکه در راه اطالع رسانی،

در این پاراگراف اول نيز نسيم اشاره کرده است که برای اولين بار در تاریخ کشور، افرادی محدود دست به فعاليـت زده انـد و بـر ذهـن خواننـده ایـن                                  

نباید از یـاد بـرد کـه در آن زمـان     . ( ها و گروه های دیگر فراموش شده انداست و هومان، سازمان، وبالگ» اولين«طور تداعی می شود که ماها این   

مـن  . گروه های اینترنتی یاهو نيز طرفداران زیادی داشت و گروه های همجنسگرا کم نبودند که دست به اطالع رسـانی و ایجـاد شـبکه زده باشـند                           

 .) و جو می توان به ابعاد وسيع فعاليت آن ها دست یافتشخصا با این گروه های اینترنتی ارتباطی نداشته ام اما با کمی پرس

اصال در سـال اول انتشـار کسـی از افـراد     . نسيم کيست؟ چه کسی از آن با خبر است؟ چند نفر اسم او را در ماها دیدند و مسوليتش را می دانند                 

خيلی از مطالب هم توسط نسيم منتشـر  . ه می شدنوشت» سردبير«سخن سردبير بدون اسم نسيم، و با امضای      . فعال در مجله هم خبر نداشت     

در ابتدا همه ما با توجه به سبک نگارش و مصاحبه با جک نيکلز متوجه شدیم که این مجله متعلق بـه نسـيم                    «: از شخصی شنيدم که   . می گشت 

ضح نيست و اميدوارم کـه فرصـتی ایجـاد          دالیل پنهان شدن نسيم، هنوز بر من وا       » .هست اما او فکر می کرد که هيچ کس از این امر با خبر نيست              

 .شود که بتوانم با او گفتگو کنم

شـهر محـل    . ( سال هاست که ساکن انگلستان اسـت      ) با اختالف چند سال باال و یا پایين       (نسيم فردی است که تقریبا چهل و پنج سال سن دارد            

ی از تاسيس کنندگان آن نيز بود و می توان به جرات گفت کـه یکـی   یکی از گردانندگان گروه هومان و حتی یک) اقامت او منچستر اعالم شده است  

در سوئد زندگی می کرد و پس از آن کـه بـا شخصـی در انگلسـتان آشـنا شـد سـوئد را        . از افرادی که باعث انحالل گروه هومان شد، نيز نسيم بود         

ه سکاف، و بنا به گزارشاتی یکی از عامالن تعطيلی سکاف نيـز  یکی از نویسندگان مجل. ترک کرد و تا به حال با شریک زندگی خود زندگی می کند   

پس از آن مجله ماها را راه اندازی کرد و پس از بيست و یک ماه مجله ماها تعطيل شد که بنا به سابقه نسيم در هومان و سـکاف، و محوریـت            . بود

شـتنی و مهربـان اسـت و فعاليـت هـای بسـيار زیـادی در امـر                   شخصی دوسـت دا   . اصلی او در ماها، بعيد نيست که عامل تعطيلی ماها نيز، باشد           

آشنایی افکار عمومی با مسائل اقليت های جنسی انجام داده و سابقه ای طوالنی دارد اما متاسفانه بر این باور است که یا بایـد حرفـی کـه مـن                               

 . می زنم، مورد قبول واقع شود و یا اینکه به اصطالح قهر کرده و خودش را کنار می کشد

اختالفات زیادی هم با ساویز داشـت بـه         . گروه هومان نيز پس از کناره گيری نسيم و بحث هایی که در آن جلسه معروف به آن دامن زد، منحل شد                     

اخـتالف  . دليل اینکه ساویز مبدل به یک چهره سرشناس شده بود، و نسيم از این امر خشـنود نبـود و معمـوال بـا نظـرات سـاویز مخالفـت مـی کـرد                          

اما این اختالفات بـه حـدی اسـت    . ویز و نسيم، توسط یکی از دوستان من در سوئد گزارش شده است و من اطالعات دقيق تری در دست ندارم   سا

شاید قضاوت ناعادالنه ای باشد اما این حس با نگاهی گـذرا بـه اولـين شـماره مجلـه ماهـا       . که نسيم حتی حاضر به نوشتن نام ساویز نبوده است  

 . د شدتایيد خواه

در اولين شماره مجله که مسلما کسی از انتشار آن هنوز آگاه نشده است و پس از آن عموم مردم از وجود این چنين نشریه ای و نحـوه مکاتبـه بـا        
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در . ودآن اطالع پيدا می کنند، مسلما نامه یا شعر و مطلبی از خوانندگان نيست و این مطالب از طرف خود دست اندرکاران نشریه نوشـته مـی شـ          

متاسـفانه نـام شـاعر      «در زیر صفحه ذکر شده است کـه         . بيستمين صفحه از مجله دو شعر چاپ شده است که متعلق به یک شاعر بی نام است                

 :به یکی از این اشعار زیبا توجه کنيد. چرا نمی دانيد؟ این امکان پذیر نيست که نامش را ندانند. »این شعر زیبا را نمی دانيم

 

 جشن عشق

 عشق است، ضيافت بودنجشن 

 فصل رنگين کمان باورهاست

 ميهمانی نور و عریانی

 آشکارا مهرورزیدن

 بر توان های شوق باليدن

 جشن عشق است، ضيافت هستی

 گاه آشتی با صداقت خویش

 فصل پيدا شدن و خود یابی

 وه چه پوسيده است پيله ترس

 بشکن آن چهره دروغين را

 بر در آن پيله نهان کاری

 ز ده به زمزمه هاشور آوا

 رنگ قوس و قزح به پيکر خود

 جشن عشق است، موسم لذت

 مهرورزان ز شوق پاکوبان

 رقص رقصان، ترانه ها بر خوان

 رو به خود آر، رو به کعبه عشق

 هجرت ز وادی غمين درنگ

 

کيسـت  .  بر کلمـات نقاشـی نمـوده اسـت    شاعر این اشعار رنگين کمانی کيست که پرده دری کرده و هویت جنسی همجنسگرایانه خود را چه زیبا   

اما شاعر این اشـعار زیبـا کـه نسـيم نـام آن را فرامـوش کـرده کسـی         . آن بزرگ مردی که به این راحتی نامش فراموش شد؟ شاید خيلی ها ندانند           

 .نيست جز ساویز شفایی

چـرا ننوشـت؟ بـه همـين        . را در پـایين آن بنویسـد      شاید این اشعار توسط شخص سومی ارسال شده باشد، اما نسيم که می تواند نام این شـاعر                   

خاطر حس کردم شاید آن چنان مسئله اختالفش با ساویز ریشه دار باشد که حتی حاضر نيست نامش را بنویسد کـه در صـورت صـحيح بـودن ایـن                             

شد چون او هم سابقه درخشـانی دارد    آیا نسيم در پی کسب شهرت بود و به ساویز حسادت می کرد؟ نباید اینچنين با               . امر، واقعا تاسف آور است    

 . و می توانست فعاليت خود را علنی کند

باید تفاوتی بين کسانی که زندگی خود را در دست گرفته اند و با نام و هویت خود کار می کنند و کسی کـه بـه بـازی قـایم و موشـک عالقـه دارد،              

خانواده خود و اطرافيانش را تحت تاثير این عکس العمل شدید قرار داد و          . فاش کرد او هویت خود را     . تفاوت وجود داشته باشد و ساویز این چنان بود        

از همه زندگی و موقعيت خود گذشت تا فریاد آزادی خواهی جنبش همجنسگرایان ایرانی را به گوش جهانيان برساند و واقعا که موفق بـود و امـروز               

اگر او در آن زمان این چنين نمی کرد چه بسا هنـوز اقليـت هـای جنسـی ایرانـی در      بعد از گذشت سال ها این حقيقت بر ما روشن شده است که   

 . خفا متولد می شدند و می مردند

تمامی مطالب بایستی با رای و نظـر او در نشـریه جـای مـی گرفـت و بـه اصـطالح        . مجله ماها توسط نسيم و با مسوليت کامل او منتشر می شد        

. نباشـد » اولين«را معرفی نمی کرد؟ آیا نگران از این بود که نام هومان بر اذهان تداعی شود و نشریه ماها دیگر                   اما چرا خود    . مدیر مسول ماها بود   
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آیا ترس از آن دارد که چنان چه بخواهد به ایران سفر کند هویت شخصی او به خطر افتد و در فرودگـاه مهرآبـاد دسـتگير شـود؟ و یـا مسـائل پشـت                                    

به خطر افتد؟ آیا واقعا نگران مجله ماها بود یا نگران هویت گرداننده مجله ماها که پشت این اسم مخفی بود؟ بسـيار                     پرده فاش شود و هویت ماها       

ایـن ایـراد   . تاسف آور هست که مدیران و گردانندگان رسانه هایی که خود دم از آشکارسازی و خود باوری می زنند، پنهان تر از هر کس دیگر باشند                

آریـن ورجاونـدی، ترانـه      . دبير کل قبلی سازمان نيز هيچگاه حضور خود را علنی نکرد و ما تنهـا اسـامی آنهـا را شـنيدیم                     . ی گردد تنها به نسيم بر نم    

. فروهر، آرزو صالحی، سپنتا، واراند، دالرام، نسيم، پریسا، محسن مقدم، جهانگير شيرازی و دیگر فعاالن نيز تنها اسامی آنهـا منتشـر یافتـه اسـت                         

 در داخل ایران هستند، دليل موجهی دارند و آن حفاظـت از هویـت شخصـی آنـان اسـت زیـرا در غيـر اینصـورت حـوادث وحشـتناکی در           دوستانی که 

 . انتظار آن هاست

 پس در این جا تنها روی سخن به افراد مقيم خارج از کشور است که چرا در خفا زندگی می کنند؟ آیا نباید جامعه اقليت های جنسی ایرانی آن ها                 

را مورد سوال قرار دهند که چرا مدعيان آزادی و حق خواهی، پنهان هستند؟ متاسفانه این سواالت هنـوز بـدون جـواب مانـده انـد و تاسـف آورتـرین               

 . پاسخ همانا سکوتی است که پس از طرح پرسش حکمفرما می شود

ا مهمترین نقش را در جنـبش همجنسـگرایان ایرانـی ایفـا مـی      مجله ماها به صورت مستقيم و غير مستقيم در اذهان عمومی القا می کرد که ماه               

کند و به راحتی فعاليت های گذشته هومان با سابقه حدود بيست سال و سازمان همجنسگرایان ایرانی که تقریبا یک سال قبل از انتشار ماها بـه          

رد کـه مجلـه ماهـا در داخـل ایـران منتشـر مـی شـود و         نسيم همـواره اعـالم مـی کـ    . صورت غير رسمی شروع به کار کرده بود را نادیده می گرفت       

سازمان و نشریه چراغ خارج از ایران هستند و از جمالت آن چنين بر می آمد که، به راحتی در تمام باجه های روزنامه فروشی در ایران، مجله ماها                             

و مهمتر از آن همانطور که از نام ماهـا برمـی آیـد مجلـه               . ددر آن زمان هنوز سردبيران گی و لزبين ماها، مشغول به کار نشده بودن             . عرضه می گردد  

الکترونيکی همجنسگرایان ایرانی است که به صورت پی دی اف منتشر می شود و حتی بر روی وب سایتی هـم قـرار نمـی گيـرد و تنهـا از طریـق                           

تعيين کرد؟ چطور می توان اثبات کرد که ماهـا درون  چطور می توان برای این چنين نشریه ای محدوده ی جغرافيایی           . آدرس ایميل منتشر می گردد    

 . فضای اینترنت را که نمی توان محدوده گذاری نمود. ایران است و سازمان و چراغ و بيداری خارج از ایران

در ایران غير ممکن بـوده و  تا آنجا که من اطالع دارم سازمان همجنسگرایان ایرانی در نروژ به ثبت رسيده بود زیرا که امکان ثبت این چنين سازمانی    

خبرنامـه بيـداری هـم    . هست و اگر هر ادعایی مبنی بر سازمانی رسمی داخل ایران گزارش می شد، می بایست در صحت و سقم آن تردیـد کـرد            

 ایـران بـود و فعاليـت مـی     اما در آن زمان که ماها منتشر شد و حتی تا ماه ها پس از آن آرشـام در . که اعالم کرده بودند ما در خارج از ایران هستيم 

کمی دقت کنـيم کـه      . در این وسط تنها ماهنامه دلکده، از این نشانه گيری خارج است           . کرد و پس از آن نمایندگان دیگری را در ایران داشتند و دارند            

چنانچه بازی بـاال بگيـرد انگلسـتان        چرا دلکده اصال حساسيت برانگيز نشده است؟ به نظر من اینکه واقعا سردبير و مدیر مسول آن در ایران است و                      

از طرف دیگر مجله دلکده بسيار بی سر و صدا هست و نيروی خود را بر روی انتشار نشریه گذاشـته و در ضـمن قـبال از همکـاران                  . کجا و تهران کجا   

 !ماها بوده، پس نباید پا بر روی دم دلکده گذاشت

شما در خارج هستيد ولی چـرا بـا دیگـر    «: بسيار در اختيار من قرار گرفته است توجه کنيدحال به قسمتی از نامه ی نسيم به سازمان که با تالش  

تشکيالت همجنسگرایان خارج کاری نکرده اید؟ مثآل اون گروه پزشکان همجنسگرای ایرانی یا سایت شبکه که در آلمان فعال است، یا شعبه باقی                       

ممکنه داشـته ایـد ولـی خبـری از آن در سـایتتان      ( های گروههای بين المللی حضوری ندارید؟     مانده از هومان در آمریکا؟ چرا در فعاليتها و نشست           

، چرا در پالتاکها و نشست ها و فعاليتهای ایرانيان خارج کشور با اسم سازمانتان حضور ندارید؟ چرا از گردانندگان پالتاکها فشـار نمـی آوریـد                    )نيست

 » ...ات بحث راه بيندازند وکه درباره موضوع حقوق همجنسگرایان هم جلس

آیا این تالش برای جذب اعتبار بيشتر است؟ نکتـه جالـب تـر اینکـه در ایـن نامـه گـروه          . چرا نسيم ماها را داخل ایران تصور می کند و دیگران را خارج            

یکی از فعاالن هومـان ترتيـب داد و بـه          هومان لس آنجلس را شعبه باقی مانده هومان در امریکا ناميده است اما در شماره هشتم مصاحبه ای را با                     

اختالف های زیادی در بين جنبش همجنسگرایان ایرانی دامن زد، و از آن پس یکی از مخالفان حضور گروه هومان در جمـع دیگـر فعـاالن جنـبش نيـز                            

ان اصـلی نيسـتند و از نـام آن سـو            شد و هميشه به استناد این مصاحبه، گروه هومان لوس آنجلس را محکوم می کرد کـه ایـن افـراد از گـروه هومـ                         

آخرین بار آن در ارتباط با کميسيون مشترک بود که مطلبی از آن خواندم که وجود گـروه هومـان در کميسـيون را نمـی پـذیرفت و          . استفاده می کنند  

ال بگـذریم از اینکـه نسـيم از روز اول    خواهان حذف آن بود و طبق عادت اعالم کرد که اگر هومان در این کميسيون باشد، ماها انصراف خواهد داد، ح                    

اما چرا نامه های خصوصـی نسـيم و   . چون می بایست تن به تصميماتی می داد که خواسته جمع بود    . با حضور ماها در چنين اقداماتی مخالف بود       

 . مطالب منتشره آن ها متضاد یکدیگرند

                !  ، خاموشی نيستچراغ آیين                                                                                 بيست و یکم      شماره –   48  



 شود؟ هویـت نسـيم و ماهـا بـا وجـود هومـان بـه خطـر خواهـد افتـاد؟ اگـر            این یک سانسور حقيقت نيست؟ به راستی چرا باید هومان امریکا حذف   

. هومان ال ای، هومان نيست پس چرا سازمان را مورد سوال قرار داد که با او همکاری ندارد؟ سازمان هم شـاید جایگـاه هومـان را بـرای او داشـت                                

آیـا  .  من این طور فکر نمی کنم چون ماها، هم طرفداران زیادی داشـت             .شاید با وجود سازمان و فعاليت های گسترده او جایی برای ماها نمی ماند             

 دلکده و بيداری هم در انتظار این تهاجمات باید باشند؟

آیا نباید نگران این هویت های پنهان بود که داعيه دار آشکارسازی هستند؟ آیا نباید حداقل تصویر خود، نه مشخصات شناسنامه ات را اشـکار کنـی                 

 .»لنگش کن«ن نشان دهی که من خود در ميان ميدان هستم؟ تا به کی ما ایرانيان باید در باالی گود بنشنيم و دستور دهيم که تا به دیگرا

مـن بـه واسـطه نشـریات ماهـا، دلکـده و       . به هر حال مجله ماها تعطيل شده است و نباید از انصاف به دور شد که زحمات زیـادی را کشـيده اسـت    

، که با هم در ارتباط هستيم و خوشحالم کـه مـی تـوانم بـه درد دل هایشـان گـوش            »دوستانی بهتر از آب روان    «. زیادی یافتم چراغ، دوستان بسيار    

 .بسپارم

، »، بـاغ بـه بـاغ مـی رود شـهر بـه شـهر       نسـيم کعبـه ام مثـل   «در سالگرد انتشار ماها نيز، این تصميم تعطيلی را مطرح کردند، اما به قول سهراب               

ولی متاسفانه این بار ظاهرا نسيم صـبحگاهی،  . ند و تصميم گرفتند صدایشان را از باغ ها و شهرها تا آنجا که می توانند، بگذرانند جوانب را سنجيد  

 . به دیوار باغ رسيد و پليس راه شهر

 تک شما، چه در داخل و چـه     زحمات شما دوستان در نشریات قابل ستایش است زیرا که با نبود امکانات و با وجود خطر دستگيری و مرگ برای تک                     

در خارج از کشور، این مجالت را ماه به ماه منتشر می کردید و باید چيزهایی را به تصویر می کشيدید که پنهان از دید همگان بود و شاید هنوز هـم     

 :هست

 

 جنگ یك روزنه با خواهش نور 

 جنگ یك پله با پای بلند خورشيد 

 جنگ تنهایی با یك آواز 

 گالبی ها با خالی یك زنبيل جنگ زیبای 

 جنگ خونين انار و دندان 

 جنگ نازی ها با ساقه ناز 

 جنگ طوطی و فصاحت با هم 

 ...جنگ پيشانی با سردی ُمهر 

 حمله آاشی مسجد به سجود 

 حمله باد به معراج حباب صابون 

 حمله لشكر پروانه به برنامه دفع آفات 

 ... حمله واژه به فك شاعر 

 به دست یك شعر فتح یك قرن 

 فتح یك باغ به دست یك سار 

 فتح یك آوچه به دست دو سالم 

 ... فتح یك شهر به دست سه چهار اسب سوار چوبی

 قتل یك جغجغه روی تشك بعد از ظهر

 قتل یك قصه سر آوچه خواب 

 قتل یك غصه به دستور سرود 

 قتل مهتاب به فرمان نئون 

 قتل یك بيد به دست دولت 

 »سهراب سپهری« افسرده به دست گل یخ قتل یك شاعر
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مـن بـه   . مهم سعی و تالشی است که انجام پذیرفتـه اسـت    . موفق بودن یا نبودن شما دوستان و فعاالن ماها در بيان این موضوعات، اهميت ندارد              

و آرزو می کنم کـه  .  موفق و پيروز باشند   نوبه خودم از زحمات دست اندرکاران ماها، تشکر و قدردانی می کنم و آرزومندم که در تمام مراحل زندگی                  

این چند صفحه سرفصلی نو برای کمک به خودبـاوری و آشـکار سـازی اقليـت هـای جنسـی ایرانـی باشـد و تـالش کنـيم کـه یـاد بگيـریم بـرای آن                                       

 .چيزهایی که باور داریم به حقيقت تالش کنيم حتی اگر این حقيقت گویی ها به ضرر خودمان باشد

 

 

 دختر لزبين / به خودمانانتقادهایی  

 

من هميشه عادت دارم وقتی می خواهم راجع به موضوعی انتقاد کنم یا مطلب بنویسم چند تا موضوع مختلف را در یک متن می آورم، حال نمی 

به مجله ها و خود ما دانم آیا این روش درستی است یا نه؟ مطالبی که االن تصميم دارم راجع به آنها بنویسم یک سری انتقاداتيه که من نسبت 

پس اولين کسی که . البته من خودم را مبری از این اشتباهات نمی دانم و اتفاقًا خودم هم گاهی این اشتباهات را مرتکب شده ام. اقليت ها دارم

 .این انتقادات را می شنوه و توبيخ می شه خود من هستم

می گرفتيم و می گيریم این بود که آنها فقط به فکر منافع خود و کسب درآمد و یا من یادمه هميشه یک ایرادی که ما از شبکه های ماهواره ای 

اشکال ما آدمها این است که فقط . هرکسی از راه آمده و یک شبکه زده و فقط تعداد شبکه ها زیاد شده و کيفيت بسيار پایين است. معروفيتند

به نظر من وجود این شبکه های مختلف . ائی که می زنيم عمل نمی کنيمحرف می زنيم و شعار می دهيم و خودمان گاهی وقتها به حرفه

همين . ماهواره ای خود یک حس آرامش و راحتی به نظام جمهوری اسالمی می دهد، آرامش از مشاهده این همه اختالف و درگيری و تفرقه

 این نيست که گردانندگان محترم مجالت برای کسب در آمد البته من اصًال منظورم. مسئله شاید در مورد ما همجنسگراها هم وجود داشته باشه

فعًال که تعداد مجالت محدوده . و منفعت این مجله ها را منتشر می کنند و وجود این تعداد مجله خيلی زیاده و بی مصرف یا بی محتوا هستند، نه

داد مجله ها را افزایش دهيم و پا جای پای شبکه های ماهواره منظور من این است که چرا ما باید بخواهيم تع. و مطالب هم از نظر من که  خوبه

ای بگذاریم؟ گاهگاهی می شنوم که گردانندگان مجله ها از طرفی حرف از افزایش تعداد مجالت می زنند و از طرف دیگه داد این نشریات در آمده 

 . یمکه چرا خوانندگان با ما همکاری نمی کنند و ما به نيروی بيشتری احتياج دار

به یکی از دوستانم پيشنهاد دادم یک نشریه همجنسگرائی بزنيم و از . من خودم یکبار به این فکر افتادم که یک نشریه همجنسگرائی راه بياندازم

يفيت پایين دیگران دعوت به همکاری کنيم، اما دوست عاقلم به من گفت که چرا به جای اینکه ما بيایيم و از صفر شروع کنيم و از یک نشریه با ک

شروع کنيم تا بعدها تجربه کسب نمایيم به کمک این نشریاتی که دارند هوار می کشند به همکاری ما نياز دارند و تجربه کار را دارند و جا افتاده 

 . بردمعالوه بر کمک و همکاری با آنها از تجربيات آنها استفاده نکنيم؟ اینجای کار بود که من به اشتباه خود پی  اند نرویم و

در این مرحله است که انسان باید تکروی و خود برتر بينی یا خود شيفتگی را کنار بگذاره و به نفع عموم و جامعه اقليتهای جنسی بياندیشه نه به 

يم البته من به این دليل نمی خواستم نشریه چاپ کنم و اصًال تصم(آرزوهای شخصی خودش که مثال سردبير یک نشریه همجنسگرائی باشه 

). نداشتم سردبير بشوم، دالیلم چيز دیگری بود که تصميم دارم آن دالیل را با ارائه پيشنهادات به مجله ها و همکاری در آن زمينه ها دنبال نمایم

یم و در این حرف اصلی من این است که ما همگی ما باید با هر عقيده و سليقه یا آرزوئی که داریم به عقاید و سليقه های دیگران احترام بگذار

من از تمام نویسندگان و گردانندگان . شرایط سخت فقط به متحد بودن با هم و یکی شدن بياندیشيم نه تجزیه شدن در فرمهای مختلف فعاليت

ی کنند سع. مجله ها و سایتهای همجنسگرایی، نویسندگان وبالگها و افراد فعال دیگه می خواهم کمی به کارهائی که انجام داده اند فکر کنند

البته من ادعا ندارم (به خاطر آورند آیا این اتفاق برای آنها افتاده که یک حس غرور و خود رائی باعث شده باشه نظر همکاران خود را نادیده بگيرند؟ 

 های بی جا بر روی عقایدشان آیا اتفاق افتاده که تعصبات و پافشاری). که آیا این خودرائی ها وجود داره یا نداره، اما پيشگيری بهتر از درمان است

باعث شده باشه مطلبی را چاپ نکنند یا عقيده خود را در مقابل جمع به کرسی بنشانند؟ چند بار فعاليت های سایتها و یا وبالگهای قدیمی را که 

بالگهای اوليه هرچند با کيفيتی پایين بسته شده اند کم ارزش تلقی کرده و نادیده گرفته اند و فراموش کرده اند که اگر یک زمانی آن سایتها یا و

نبودند االن ما این مجله های خوب را در پيش رو نداشتيم؟ گاهی ما ممکنه عينًا همين رفتار شبکه های ماهواره ای را تکرار کنيم و به جای 

 ارزش جسارت نيافته بودند و خود را در شاید اگر همين وبالگهای کم. دوست و متحد بودن با هم تنها به سرزنش و خوار شمردن یکدیگر بپردازیم

مشاهده همين وبالگهای به اصطالح کم ارزش و سطحی باعث شده عده ای . معرض دید قرار نداده بودند، مجله های وزین امروزی وجود نداشتند
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 . به فکر ایجاد مجالت وزین بيافتند

.  به شماره های اوليه مجالت خود بياندازند آنرا سطح پایين می بينندمطمئن هستم که گردانندگان همين مجله ها چند وقت دیگه وقتی نگاهی

همه این خود بينی ها و خود رائی . اما همين اشتباهات و یا مطالب ساده امروزی ماست که راه را برای آینده ای روشنتر و پيشرفته تر باز می کند

این دیکتاتوری ها بخصوص برای جامعه ما همجنسگرایان . یک از ما وجود داردها نشانه های مخفی خصوصيات یک فرد دیکتاتورند که در نهاد هر 

ما اقليت های جنسی به چند چيز شدیدًا نيازمندیم، دموکراسی و احترام به عقاید و سليقه های . که در اقليت به سر می بریم خيلی خطرناکه

مرحله بعدی ایمان و . تن به فعاليتهای هم گرایش هایمان و تشویق آنهامختلف، اتحاد با هم و چشم پوشی از برخی از معایب هم و ارزش گذاش

 . اعتقاد به آنچه می گویيم و عمل کردن به آن است

من خود به عنوان یک فرد ایرانی می دانم که علنی شدن برای یک ایرانی چه دردسرهایی که به دنبال نخواهد . مورد بعدی علنی شدن ماست

اما این دقيقًا برای من به معنی یک جور خودکشيه و من به خاطر خيلی مسائل که . القه مندم که به همه بگویم لزبينممن خودم شدیدًا ع. داشت

برای من مهم نيست که خيلی ها راجع به من چطور فکر خواهند کرد اما با علنی شدن خودم . اصال حفظ آبرو جزو آنها نيست مجبورم سکوت کنم

در حاليکه من می خواهم تالش کنم برای رسيدن به آزادی .  اوین از طرف خانواده و جامعه خواهم انداخترا در زندانی مشابه زندان

اما افراد خارج از ایران شما چرا خود را علنی نمی کنيد؟ شما چرا در زیر نقاب لقبها و اسم کوچکتان خود را به مردم نشان می . همجنسگراها

ه فعاليت را در دست بگيرند اما خودمان هيچ اقدامی نمی کنيم؟ به همه می گوئيم بپا خيزید و خود دهيد؟ چرا ما از همه می خواهيم رشت

معلومه وقتی خوانندگان مجالت ما می خوانند بپا خيزید، علنی . نشسته ایم؟ هر شعاری که می دهيم بهتر است اول خود به آن عمل کنيم

اگر احيانًا این دو حرف با اول اسم و فاميل شخص محترمی یکی شده من (معرفی کرده ش .شوید و بعد می بينند نویسنده خود را مثًال ش

و خود نشسته و می گوید من دارم شما را راهنمائی )  پيشاپيش معذرت می خواهم، به علت عالقه به حرف ش این حرف را برای مثال آورده ام

و سخن الگو نمی گيره بلکه درس خود را از اعمال ما به اصطالح راهنماها می چنين خواننده ای از حرف !!!  می کنم ، من راهنمای شما هستم

پس چه فرقی بين ما و . یا گاهی حتی ما خودمان فعاليت می کنيم اما معتقد به وجود یک راهنما یا رهبر برای پيشبرد اهدافمان هستيم. آموزد

ملت . اهی خط مقدم جبهه ها می کنند؟ اصال اقليتها به رهبری احتياج ندارندرهبران جمهوری اسالمی وجود دارد که خود می نشينند و ملت را ر

 . وجود هر رهبری نشانه ای از یک حکومت دیکتاتوریست. ایران هم به رهبر احياج ندارد

خود را در حدی نمی بينيم همين که ما به این مسئله فکر کنيم که باالخره یکی باید در رأس قرار داشته باشه و مردم را هدایت کنه یعنی اینکه 

اگر هم قرار است برنامه ای ریخته شود و یک تصميم واحد . که قادر باشيم برای خود تصميم بگيریم و به نيروی عقل و فکر خود اعتماد نداریم

 قدری فکر کنيد متوجه خودتان اگر. گرفته شود از نظر من بهتر است که نظر یک گروه در این تصميم و رای نهایی و واحد دخالت داشته باشد

خواهيد شد که یک رهبر فقط یک انسانه که ممکنه یک یا چند نظر و ایده درست داشته باشه و این یکنفر نمی دونه که آیا بقيه با راهی که او 

مذهبی و یا المذهبی  نژادی، -اما یک گروه که اعضای آن متعلق به هر گروه جنسی، قومی! برای هدایت یک ملت در نظر گرفته موافقند یا نه؟

 . باشند مورد اعتماد ملت خواهند بود و در تصميم نهائی گرفته شده دیدگاه های مختلف را مد نظر خواهند داشت

یک انتقاد دیگری هم که من به بعضی از مجله ها دارم این است که این مجله ها عنوان کرده اند که  ما خسته شده ایم و دیگر توان مبارزه نداریم 

 البته  با توجه به آشنائی ای که از این چند مجله و نحوه کار آنها در طول انتشار و بعد از انتشار آنها دارم می دانم که منظور اصلی آنها چيز که(

اليت نکشيده اند، چون گردانندگاه این مجله ها فعاليتهای خود را ادامه داده اند و دست از فع. دیگری بوده و منظور خود را اشتباهًا عنوان کرده اند

پس جمله صحيح این بوده که ما دیگر قادر نيستيم راه خود را با چاپ این مجله ادامه دهيم و در آینده به شيوه دیگری به مبارزه خود ادامه خواهيم 

مگر می شود یک مبارز بگوید من . ، پس در حقيقت این شيوه مبارزه آنهاست که تغيير کرده نه اینکه کًال آنها فعاليت خود را قطع کرده باشند)داد

این چه مبارزه ایست که مبارز آن به هدف نرسيده کار را رها می کند و وظيفه خود را به دیگری !!! خسته شده ام و بعد ميدان را به دیگری بدهد؟

راه ميدان را ترک کند و بگوید ما در طول تاریخ چنين چيزی نشنيده بودیم که یک مبارز وسط . موکول می کند؟ چنين چيزی اصال عادی نيست

این مثل به این می ماند که مثًال مصدق وسط کار می گفت من دیگه خسته شده ام، دیگه توان ندارم، من استراحت می کنم، . خسته شده ام

ر یکی دو تا از مجله ها معنی این جمله ای که من د!!! دوستان عزیز شما راه را ادامه دهيد و به جای من برای ملی شدن صنعت نفت تالش کنيد

خوانده ام همين است اما می دانم که خوشبختانه این جمالت نوشته شده شاید فقط دليلی بوده که نویسندگان آورده اند وگرنه هيچکدام راه 

 . ه گرفته اندمبارزه را قطع نکرده اند و فقط شيوه مبارزه خود را تغيير داده اند و یا مسئوليت های دیگری در جاهای دیگری بر عهد

 یک کار دیگری هم که همجنسگراها انجام داده و به نظر من واقعًا ظلم بزرگيست که گاهًا در حق هم روا می دارند، این است که خود را از دید 
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م و با هم صادق ال اقل ما که در اقليت هستيم این ظلم ها را بهتر است در حق هم نکني. هم مخفی نگاه می دارند و یا به هم خيانت می کنند

من وقتی به سراغ تنها خانم لزبينی که در شهر خود می شناسم رفتم تا .  در اینجا می خواهم را جع به تجربه خود برای شما بنویسم.باشيم

نکار کرد در الاقل یک دوستی ساده هم که شده با هم داشته باشيم و یا حداقل همدیگر را بشناسيم این شخص کًال لزبين بودن و هویت خود را ا

حاليکه من خود صادقانه با او در مورد خودم صحبت کردم و طبق آنچه که در مورد این خانم شنيده بودم او خود هویت خود را سال ها قبل پذیرفته 

ز دیدگاه هایم از من این خانم زیرکانه به بهانه کسب اطالعات در مورد همجنسگرائی  از من در مورد تمایالت فاعل یا مفعول بودن و بعضی ا. بوده

سؤاالتی کرد که سليقه من دستش بياید و گاهًا در خالل حرف هایش خود را لو می داد که من متوجه شدم که اگر لزبين نيست اما بایسکشوال 

 نفر را که اتفاقًا من واقعًا متأسفم که وقتی در این شهر بزرگ من فقط اسم یک. را حتمًا هست و آنچه در مورد گذشته او شنيده ام درست بوده

زن تحصيلکرده و مستقلی هم هست به عنوان یک لزبين می شنوم و با چه دردسری او را پيدا می کنم و چقدر ریسک می کنم تا با او هم کالم 

و آزادی نداریم اگر ما در محدودیت به سر می بریم . شوم، در نهایت باید با انکار همين یک نفری که در این شهر بزرگ می شناختم مواجه شوم

 .حقمونه، از ماست که بر ماست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                !  ، خاموشی نيستچراغ آیين                                                                                 بيست و یکم      شماره –   52  



 درباره ی سازمان ما  
 

 ترجمه سخنرانی دبيرکل سازمان، در دومين نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو 

 خانم ها و آقایان

سال گذشته با هدف به تصویر کشيدن وضعيت اقليت سازمانی که در چهار . من آرشام پارسی، دبير کل سازمان همجنسگرایان ایرانی هستم

های جنسی ایرانی فعاليت های داوطلبانه ای انجام داده و از هيچ کوششی در راستای گسترش حقوق بشر برای اقليت های جنسی دریغ 

 در اختيار اقليت های جنسی ایرانی در ابتدا اجازه می خواهم از برگزار کنندگان این نشست تشکر و قدردانی کنم که این فرصت را. نخواهد کرد

ما امروز در دنيایی زندگی می کنيم که . قرار دادند که پس از ساليان سال هر چند کوتاه، خواسته ها و مطالبات پایه ی انسانی خود را بيان کنيم

و ناآگاهی تمسخر و انکار و حتی مورد تجاوز در آن سهمی از آزادی برای ما در نظر گرفته نشده، به راحتی در کوچه و خيابان توسط هر فرد آگاه 

من امروز مسئوليت سنگينی را بر دوش دارم زیرا ناچارم در این فرصت . قرار می گيریم زیرا ما همجنسگرا، دوجنسگرا و دگرجنسگونه هستيم

سازمان ما . ن بيانشان در این چند دقيقه نيستاما گفته ها و ناگفته ها فراوانند و امکا. کوتاه وضعيت اقليت های جنسی ایرانی را به تصویر بکشم

اطالعاتی آماده کرده است که در اختيار حاضران در جلسه قرار می گيرد و می توانيد با مطالعه آنها از شرایط زندگی اقليت های جنسی ایرانی 

 .آگاه شوید

حدود سه سال . ی خواهی اقليت های جنسی ایرانی استامروز سالروز صدای آزاد. امروز روز بزرگی برای ما اقليت های جنسی ایرانی است

پيش، جمعی از ما همجنسگرایان ایرانی داخل ایران که حدود پنجاه نفر بودیم، زمانی که هيچ کس صدایمان را نمی شنيد تصميم گرفتيم که اول 

صدایی در آن اتاق مجازی شنيده نشد چون ترس و . منام نهاید" عيد صدا"اکتبر در یکی از چت روم های یاهو به دور هم جمع شویم و آن روز را 

در آن اتاق مجازی بيست نفر جمع شدند و فقط نوشتيم و . اضطراب به حدی بود که حتی حاضر به صحبت کردن در جمع خودمان هم نيز نبودیم

هزار نفر عضو داریم و صدای ما را ميليون ها اکتبر امسال سالروز عيد صدا است با این تفاوت که حدود پنج . عيد صدای ما، در سکوت برگزار شد

سازمان همجنسگرایان ایرانی امروز در ژنو، این سرزمين صلح و آرامش، و مرکز حقوق بشر در دنيا ایستاده است و صدای در گلو . نفر می شنوند

 .  امروز حقيقتًا عيد صداست. خفه شده ی اعضای خود را فریاد می کند

یی ما باعث شود صدایمان را به گوش جهانيان برسانيم که هرگونه تبعيض، تعقيب، شکنجه، تجاوز و کشتار اقليت های اميدوارم که این گردهما

 . جنسی محکوم است

ما با هم هستيم و یک خانواده بزرگ . به همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان ایرانی این مژده را بدهيم که امروز دیگر تنها نيستيد

 . ا تشکيل داده ایمجهانی ر

 .به خانواده های ایرانی بگویيم که فرزندان خود را به دليل تفاوت گرایش جنسی آنها با دیگران طرد نکنيد و آنها را حمایت نمایيد

 و به ملت ایران بگویيم که تنها تفاوت اقليت های جنسی با دیگران گرایش جنسی آن هاست و حقوق بشر برای همه است نه یک قشر مشخص

اگر حقوق اقليت های جنسی را . باید با هم متحد باشيم و حقوق یکدیگر را به رسميت شناسيم تا بتوانيم به آزادی و دموکراسی برسيم.  ویژه

 به رسميت نشناسيد چطور می توانيد برای آزادی و دموکراسی تالش کنيد؟

م که ما اقليت های جنسی ایرانی به دليل گرایش جنسی مان از حقوق ما از سازمان همجنسگرایان ایرانی می خواهيم به دولت ایران بگویي

اجازه ی تشکل نداریم و اجازه ی ثبت مؤسسات غير دولتی ویژه ی اقليت های . اجازه فعاليت های علنی نداریم. شهروندی محروم هستيم

 . اچارند در تبعيد زندگی کنندو بدتر از همه، به دليل وجود قوانين همجنسگرا ستيز بسياری از ما ن. جنسی نداریم

اما امروز شاهد افزایش موج ضد اسالمگرایی و نژادپرستی در غرب نيز هستيم و باید بگویيم که چنين مظاهر و بيانات حاکی از نفرت از اسالم را 

ن کشورهای اسالمی می گویيم که ما هر گونه اعمال خشونت گرایانه و تحقير آميز اسالم را ناپسند می دانيم و به سرا. نيز محکوم می کنيم

مجازات مرگ برای اقليت های جنسی در نه کشور جهان قانونی است و متأسفانه اکثر آن کشورها مسلمان هستند و این جنایات و نقض رسمی 

د بر آن جنایات نزنيد چنانچه معتقدید که اسالم دین خشونت نيست، پس با سکوتتان مهر تأیي. حقوق بشر به نام قوانين اسالمی انجام می شود

 .و از حقوق اقليت های جنسی مسلمان رسما دفاع کنيد

امروز می خواهيم به کشورهای پناهنده پذیر و همچنين دفاتر کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل بگویيم که اقليت های جنسی ایرانی به 

 پناه آورده اند اما شما نيز آنان را به درستی حمایت نمی کنيد و آنان در دليل ظلم و ستم و بی حقوق بودن از ایران متواری شده اند و به شما
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 .کشورهای شما سرگردان و همچنان بی حقوق هستند

اقليت های جنسی، اقليت . امروز می خواهيم به سازمان ملل و شورای جدید حقوق بشر بگویيم که مسئله ایران تنها انرژی هسته ای نيست

اما باید . قومی، زنان، کودکان، کارگران، فعاالن سياسی و تک تک مردم ایران هر کدام به نحوی تحت فشار قرار دارندهای مذهبی، اقليت های 

ما نمی توانيم اجازه دهيم که دغدغه ها و بيم ها ما را بازیچه ای در دست . گفت که این مشکالت می بایست به دست خود ایرانيان حل شود

 . د که به این وسيله در نهایت منافع و سياست های خود را ترویج دهنداحزاب و گروه های مختلف کن

سازمان همجنسگرایان ایرانی به این بی حقوقی ها اعتراض کرده و خواهان آن است که برای رفع نقض سيستماتيک حقوق بشر در ایران اقدامات 

ا برای همکاری با سازمان ملل، شورای حقوق بشر، سازمان عفو بين سازمان همجنسگرایان ایرانی آمادگی همه جانبه خود ر. مؤثری صورت پذیرد

الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر و دیگر سازمان های مدافع حقوق بشر بویژه برای اقليت های جنسی اعالم می دارد و تمام تالش خود را 

 .برای گسترش صلح و دوستی بکار خواهد بست

از تمامی سازمان های حقوقی درخواست می کند که برای دفاع از حقوق بشر و حقوق اقليت های جنسی در آخر سازمان همجنسگرایان ایرانی 

 . همکاری های مشترکی را به انجام رسانند

 را در تورنتو برگزار  2006همچنين به مناسبت روز جهانی حقوق بشر سازمان همجنسگرایان ایرانی در شنبه نهم دسامبر سمپوزیوم حقوق بشر 

. از تمامی شما دعوت می کنيم که در این سمپوزیوم شرکت نمایيد. د کرد و نگاهی خواهد داشت به نقض سيستماتيک حقوق بشر در ایرانخواه

 .برای اطالعات بيشتر از شما دعوت می کنيم که وبسایت سازمان همجنسگرایان ایرانی را مطالعه نمایيد

 .جرم زدایی گردددر قانون جزایی ایران می بایست از همجنسگرایی 

 با هوموفوبيا مبارزه شود

 به نقض سيستماتيک حقوق بشر در ایران پایان داده شود

 ما بشر هستيم و حقوق بشر برای ماست 

 حق را نمی دهند باید آن را گرفت

 اقليت های جنسی ایرانی را از یاد نبرید و ما را تنها نگذارید
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 غانشريه الکترونيکی چر
 

 

از دوستان و همکارانی که مطلبی برای ما  .از کليه پژوهشگران، نويسندگان، مترجمان و ويرايشگران، دعوت به همکاری می کند

 :ارسال می کنند، خواهش می کنيم

 

 مطالب خوانا باشند  

 همراه ترجمه ها، نسخه ای از متن اصلی ارسال شود  

 ه شده قبال چاپ و منتشر نشده باشند و اگر منتشر شده است، حتما اسم منبع و تاريخ دقيق آن قيد شودمطالب فرستاد  

 مطالب آزاد است) در صورت نياز( در ويرايش غچرا   

  می شود مطالب رسيده، در صورت درخواست نويسندگان، پس فرستاده  

 .مسئوليت نوشته های با امضا، با نويسندگان آنهاست  

 

 
 
 

 رفی رسانه های مامع
 

 )majaleh_maha@yahoo.com(مجله ماها 

 )helia.parand@gmail.com(مجله سکاف 

 )delkadeh@gmail.com(ماهنامه دلکده 

 )news@bidari.info(خبرنامه بيداری 

  ) editor@pglo.net(نشریه چراغ 

 )radio@pglo.net(رادیو رها 
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 تماس با ما

arsham@pglo.net  1-آرشام پارسی    

saba@pglo.net  2-صبا راوی  

shahrokh@pglo.net  3-شاهرخ رئيسی  
 :اعضای شورای مرکزی به ترتيب حروف الفبا

sam@pglo.net  4-سام کوشا    

      

arsham@pglo.net  دبيرکل آرشام پارسی: 

      

 :دبيران سازمان    

      

saba@pglo.net  دبير حقوق بشر  صبا راوی 

shahrokh@pglo.net  دبير امور فرهنگی شاهرخ رئيسی 

mani@pglo.net  دبير امور بهداشتی مانی زانيار 

pirooz@pglo.net  دبير امور اجتماعی پيروز مهرآئين 

      

 :ن سازمانمدیرا    

      

radio@pglo.net  مدیر رادیو رها مهرناز خجسته 

   

      

 :شعبه های سازمان    

      

shahrokh@pglo.net  شعبه آلمان شاهرخ رئيسی 

babak@pglo.net  شعبه فرانسه بابک اميری 

sam@pglo.net  کانادا و امریکا(امریکای شمالی شعبه  سام کوشا( 

saba@pglo.net  شعبه هلند صبا راوی 
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