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 سخن سردبير
 

جمهوري ( همان زمان كه آن قوانين حكم مي كردند دور نمي زنيم؟ اين را اقليت هاي جنسي از رژيم اليهنوز 

 همان اليهنوز : ، از مردم مي پرسند))يا مي نويسيم(به دولت جداگانه نامه نوشته ايم(نمي پرسند ) راناسالمي اي

 حكم مي كردند دور نمي زنيم؟ به دليل كدام گرسنگي؟ )  بقاتنازع(زمان كه آن قوانين 

اشاره مي كند *  فرخ فال رضا"زمان و غربت"در .   جامعه را از وقايعي كه در جنگل روي داد دور نكرد،ورود به شهر

به اين معنا كه با دور شدن از محل وقوع، زمان در حوالي واقعه درنگ مي كند و ذهن را نزديك نقطه ي دور نگاه مي 

چون داليل . شودمانع همزماني با قراردادهاي در حال مي .  در گذشته را براي افراد دشوار مي كند ِاين پارادوكسي است كه امكان تشخيص عبور از مكان. دارد

بايد گذشته ) شكاردوره كردن و  پاره كردن(اين عادت .  زني نشسته ايممنطقي براي خشونتي كه جامعه نسبت به دگرباشان اعمال مي كند پيدا نمي كنيم، به گمان

هوس دموكراسي اگر وجود داشته باشد، . نيستهويت خود چيزي شبيه به عدالت اجتماعي در  ديگر و هضم آن  هايخوردن هويت. باشد) ؟(باشد، در حال نبايد 

مردم، كساني كه سهم ما از حقوق (اما، اقليت هاي جنسي شك دارند مردم . ريشه يابي و ريشه كن كردن ديكتاتوري نيمي از راه دموكراسي را رفته مي دارد

مردم اخراج ديكتاتور وقت است، ) گروه هايي از(ن است كه نهايت آرزوي حدس ما آ. تمايل به ريشه كن كردن ديكتاتوري داشته باشند) شهروندي را ضبط كرده اند

دستش از ابزار خودكامگي  به تقسيم امتياز مي شود و ناچار كه در صورت ورود دموكراسي به فرهنگ، جامعه ناچار  مان هم آن استدليل، اتوريبا حفظ اصول ديكت

 است و باز، پاي اقليت ها را خواهد بست و تا زماني كه جبهه ي اكثريت را "حكومت اكثريت" دموكراسي دباور دارنحدس ديگر ما آن است كه مردم . مي شوددور 

خود در عرصه    ومحكوم، نه نمي كنيم، اما، مردم با ذات ديكتاتوري مشكل ندارند. را در چنگ خواهند داشت قراردادهاي اجتماعي  كنترلدر چنگ داشته باشند

خانواده هاي دگرباشان اولين زندان، اولين زندانبان، اولين شكنجه گر اعضاي دگرگونه ي .  را انكار مي كنند از حقوق انساني م ديگرانهاي فردي و اجتماعي سه

ه خالفش بد نيست در كنار اين اتهام، ك. خانواده ها كه جمع مي شوند دور هم جامعه هم اولين زندان اولين زندان بان اولين شكنجه گر دگرباشان است. خانواده اند

. چون زندگي را دست و پا شكسته تجربه كرده ايم، از عدالت شكسته مي گريزيم.  زير ذره بين مي گذاريم تا به عدالت اجتماعي برسيم ماثابت شود، دموكراسي را

، جزو مردم به حساب مي نام خود در ميان مردم ظاهر شويماگر اجازه نداشته باشيم با . (اگر به درك  دموكراسي برسيم، يافته هامان را با مردم تقسيم خواهيم كرد

يعني ايجاد .   است، يعني تداخل دائمي مركز و حاشيه سازياكثريت/ اقليتتجربه ي غرب نشان مي دهد كه دموكراسي حاكميت اكثريت نيست، بازيِ)  آييم؟

چند   رواداري فرهنگِ.  است خالي مي شوداي ثباتي كه الزمه ي تداوم تك صداييدرست در همين شرايط، ثابت، سيال مي شود و زير پ. امكان، يا امكان ايجاد

هر چه دموكراسي مفهوم تر ملموس شود، دگرجنسخواهان با چرخش سريعتر به تداخل با دگرباشان تن . صدايي به رواداري جامعه ي چند جنسيتي منتهي مي شود

صورتك عوض مي كند، سركوب دگرباشي به دست دگرجنسخواهان در حوزه ي بيهوا ضاي دموكراسي اقليت در ف/درست به همين دليل كه اكثريت. مي دهند

ساقی قهرمان
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 و براي سهم بردن از دگرجنسخواهي ناچار. يه شده استدگرباشي، به ضرورت، تبديل به نظر. دموكراسي، بازي مي شود تراژدي نخواهد شد، اتفاقي كه در غرب افتاد

مردساالري جدا مي شود و دوباره مي شود آنچه بود، گرايش، فقط، و در تقابل با مردساالري، دگرجنسگرايي را در حوزه ي دگرباشي از بدنه ي امكانات حوزه ي تازه، 

 . معنا مي كند

در شرايط امروز . اما هست. شايد بشود گفت كه آنچه دگرجنسخواهان با راه و رسم مي خود مي كنند، مشكل دگرباشان، دست كم از اولويت هاي دگرباشان، نيست

ست كه عدم امكان ديالوگ ميان دگرجنسخواهان با دگرباشان، به دليل اين هماني دگرجنسخواهان با شيوه هاي ي مااين هم يكي از حدس ها. ايران هست

اد خويشاني كه اعمال خشونت به ، از تعدعالوه بر آن. رفتنمايش بي پايه بودن اين اين هماني از دست آوردهاي دگرباشي به شمار خواهد . مردساالري است

گزارش هايي كه از داخل ايران به سازمان هاي حقوق بشري مي رسد نشان مي دهد كه كساني كه به جرم لواط .  شدخواهد، كاسته دگرباشان را مستحب مي دانند

شكنجه شده و به همين جرم از زندگي ) و خيابان( خانواده كمتر است از آنها كه به جرم همجنسگرايي به دست اعضاي) بسيار(به دست دولت به قتل رسيده اند، 

عاجل ترين خواست ما جرم زدايي از همجنسگرايي است، اما عاجل . اما جواب خيلي از سئوال ها را بايد داد. جواب خيلي از سئوال ها پيدا مي شود. ساقط شده اند

  و چقدر فاصله دارد خيابان با آنچه در جنگل از گذشته ي ما در حال است؟ . و در خيابانترين خواست ما حفظ هويت فردي است با حفظ جاي خود در خانواده 

 مونتريال، كانادا. نويسنده. ا فرخ فالرض* 

 http://farhang.iran-emrooz.de/print.php?id=8953_0_13_0 : مقاله ي زمان و غربت
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 داستان آرش

 

جمع دوستان، صحبت در شروع شد، زماني كه در مدرسه،   سالگي14زندگي جنسي و احساسي من در اواخر 

  با البته مدتي ديرتر از ديگران.ت جنسي آشنا مي شدمرام با مسائل و كلماآاز مسائل جنسي بود و من آرام 

ست اولين بار كه به ديگران گفتم تا به حال خود ارضائي هخاطرم .  آشنا شدممفاهيم جنسي مثل خود ارضائي

 . ديگران مواجه شدم ي با خنده،نم به چه شكل اين كار را انجام مي دهندام و نمي ده انكرد

 دوستان زياد بود، زيرا در آن سنين بسيار مذهبي بودم؛ نل جنسي به دليل عقايد مذهبي و همچنين نداشتمسائا خير در آشنايي من بأت

 بود كه ديگران عالقه اي به حالي اين در . را به جا مي آوردمدر مسجد اذان مي گفتم، قرآن مي خواندم، نماز شب و مراسم ديگر مذهبي

شنايي من با مسائل آخير در أ دليل ديگر ت. و بزرگساالن به مسائل مذهبي عالقه داشتممسائل مذهبي نداشتند و من بيشتر از ديگران

يالت مدارس طبه هر صورت پس از پايان سال تحصيلي و شروع فصل تابستان و تع.  شديد من به تحصيل و درس بود ي عالقه،جنسي

كه اطالعات جنسي من بيشتر شد و آموختم كه به چه شكل ن زمان بود آ در . بپيوندممفرصتي براي من فراهم شد تا به جمع همساالن

 خاطرم هست كه ديگران نام يك زن يا يكي از دختر هاي همسايه را مي بردند و مي گفتند كه ما براي او خود .بايد خود ارضائي كرد

 من در همان روزها . مي كردارضائي مي كنيم و به هر صورت هر كس يك تصوير ذهني مربوط به يك زن را داشت و در مورد آن صحبت

 احساس بر انگيزي در مورد دختر يا زن  ي براي من مسئله.براي اولين بار خود ارضائي را امتحان كردم اما بدون هيج تصوير ذهني خاص

ه چرا  براي من غريب بود ك.من احساس ديگران را درك نمي كردم.  براي من مسئله عجيب بود.همسايه يا زن هاي ديگر وجود نداشت

 به هر صورت .ودمب قادر به درك ديگران ن اين احساس را نداشتم و واقعاًديگران احساس خاصي به جنس مخالف خود دارند زيرا من ابداً

 وقتي به .ست كه احساس خاصي به او داشتمه خاطرم . مهرداد صميمي تر شده بودمناماواسط تابستان بود و من با يكي از دوستانم به 

 من هر روز و هر روز  ي عالقه. با نفس هاي عميق، حسي مثل آرامش،ش نگاه مي كردم احساس خاصي به من دست مي دادصورت زيباي

 دوست داشتم تمام وقت پيش او باشم، . هميشه به او خيره مي شدم و احساس مي كردم كه چقدر او را دوست دارم.به او بيشتر مي شد

  .با احساس صميمت متفاوت بودكه  احساس خاصي به او داشتم .م داشته باشدبراي او كاري انجام دهم تا بيشتر دوست

 در آن روزها . اين احساس در من بود و من سعي مي كردم هر روز بيشتر و بيشتر به او نزديك شوم. حس آرامش،حس دوست داشتن

ر را تكرار كردم اما اين ا بار ديگر چند روز بعد اين ك.دم خود ارضائي را امتحان كردم البته بدون هيچ تصويز ذهني و اين بار ارضاء شهدوبار

 به جاي اينكه اسم زن يا دختري را ببرم و به قول ديگران به خاطر حسي كه به او دارم . ذهني ديگرانربار با يك تصوير متفاوت از تصوي

اي اولين بار شهوت و ارضاء شدن را به طور بر. ي بودش حس بسيار لذت بخ. خود را در حال سكس با مهرداد مي ديدممخود ارضائي كن
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 لذت  در دفعات گذشته مدت زيادي طول مي كشيد تا ارضاء شوم اما اين بار سريعتر اين كار انجام شد و من واقعاً.واقعي متوجه شده بودم

هم مجنس ديگر كه به آنها ميل داشتم  بعضي موارد افراد ه. را انجام مي دادم و هر بار با همان تصوير ذهنير از آن پس مرتب اين كا.بردم

 هر بار كه خود ارضائي مي كردم متوجه . آن زن صحبت مي كردندو اين در صورتي بود كه ديگران مرتب از اين زن .در ذهن من بودند

 .اشتمي خود با همجنس خود  سكس دستفاوت خود با ديگران مي شدم و اين تفاوت در من شدت گرفت و من  هميشه در روياهاي جن

 از نظر فردي و مذهبي با خود دچار . تمام انرژي من را به خود معطوف مي كرد وثير گذاشتأاين تفاوت بر ابعاد گوناگون زندگي من ت

 اقعاًو هيچ حسي نسبت به زن و جنس مخالف خود نداشتم و  من ابداً.م داشتم اما امكان پذير نبودراكمشكل شده بودم و سعي در تصحيح 

 از همان روزها بود كه ترس از مورد آزار . قادر به درك ديگران نبودمزوا بودم و ابداًن از نظر احساسي در ا. هم نداشتم جنسيتحريكحتي 

ثير گذاشت و أ اين مسئله حتي در زندگي تحصيلي من ت.و اذيت قرار گرفتن توسط ديگران باعث شد من فرد بسيار منزوي و ساكتي باشم

 خاطرم است كه به خود مي گفتم كه اگر ديگران به اين راز پي .انش آموزان بودم از بدترين دانش آموزان شدممن كه يكي از بهترين د

 محكوم ، بر اين مسئله آگاه بودم كه از نظر مذهب من كه بيشتر از ديگران در اماكن مذهبي بودم كامالً.ببرند چگونه با من رفتار مي كنند

 . به مرگ و شكنجه بودم

 به هر صورت اين سال را با بدترين . متوجه تفاوت خود با ديگران شده بودم راهنمائي به پايان رسيد من در اين سال كامالًسال سوم

 امكان ثبت نام من در يك دبيرستان خوب وجود  و به همين دليلنمرات به پايان رساندم

رابطه .  نام كردمنداشت و من در يكي از بدترين دبيرستان هاي تهران به نام دو شهيد ثبت

 او ترك تحصيل كرد و دوستان تازه اي براي .كمرنگ و كمرنگ تر شدنير من با مهرداد ي 

 . من نيز ديگر نتوانستم با او تماس داشته باشم.ت كه شرور بودندفياد خو

ن سال ها آ در .سال شروع دبيرستان دوران تازه اي در زندگي اجتماعي و فردي من بود

 د جنسي خودم بيشتر و بيشتر شد و البته در همان سال ها بود كه اولين تماس هاي جنسي خود را با همجنس خوترس من از گرايش

ست i خاطرم .  و نفرت افراد و جامعه از اين افراد آشنا شدم Homosexualityو   gay يداشتم و نيز در آن سال ها بود كه با كلمه

 به اندازه اي ، كثيف و آلوده است ي  غرب و آمريكا يك جامعه يحت عنوان اينكه جامعهكه در روزنامه و تلويزيون بحث جديدي بود ت

 . تلويزيون برنامه اي داشت كه با حالت انتقادي و اكراه به اين مسئله نگاه مي كرد.و مرد مي توانند با يكديگر ازدواج كنندكثيف كه د

تش مي زدم زيرا همين آشغال ها هستند كه باعث آلودگي و فساد آاد را خاطرم است كه پدرم گفت من اگر قدرت داشتم تمام اين افر

 .جامعه مي شوند

اگر اين پيشرفت است ما پيشرفت " ،غرب اشاره كرد و گفتي در دبيرستان نيز مدير مدرسه در سخنراني خود در گوشه اي به جامعه 

زی در برای من مسئله ی احساس بر انگي

ای ا زن ه ايه ي ا زن همس ر ي ورد دخت م

ت   ود نداش ر وج ئله. ديگ ن مس رای م ب

ود  ديگران را درکمن احساس. عجيب ب

 نمی کردم
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 در بين ".اجازه نمي دهيم فساد و كفر در كشور ما وجود داشته باشدما هرگز . ما امام حسين و امام زمان خود را مي خواهيم.نمي خواهيم

 و اذيت آزارمورد ) البته از نظر خود آنها ( د به همين گونه بود و ديگران شخصي را كه به اين سمت گرايش داشت رهمساالن من نيز برخو

ود كه آن فرد حتي كوچكترين رفتار جنسي مشكوكي  اين در صورتي ب.قرار مي دادند و در بعضي از موارد حتي او را كتك مي زدند

 .جنسي داشته باشدي  گناه او تنها اين بود كه ديگران فكر مي كردند كه تمايل دارد با همجنس خود رابطه ،نداشت

همساالن من  در دوران دبيرستان هم .خودم بيشتر و بيشتر شودحال تمام اين مسائل و برخوردها باعث شد كه ترس من از بيان و ابراز 

 تمايل به اين كار نداشتم زيرا هيچ گونه احساس عاطفي و جنسي به پس از تعطيل شدن از دبيرستان به دختر بازي مي رفتند اما من ابداً

 ميز و 2 خوشبختانه او .ما با هم همكالس بوديم  .---شنا شده بودم به نامد آ در عوض من با فردي در كالس خو.يك زن و دختر نداشتم

 اين را بدون .ت و شهامت تمام بگويم كه عاشق اين فرد شده بودمأ مي توانم با جر.ر بعضي از كالس ها يك ميز جلوي من مي نشستد

 دوستش . شعر ها و ترانه هاي عاشقانه را به ياد او گوش مي دادم. من عاشق او شده بودم، يك عاشق واقعي.هيچ شك و ترديدي مي گويم

 هنوز نگاهش پس از سال ها در ذهنم باقي مانده و هنوز چشمانش را .نگاهي داشت كه تا اعماق قلبم نفوذ مي كرد .داشتم، از صميم قلب

مدتي طول كشيد تا با او دوست .  هنوز با او ارتباط بر قرار نكرده بودم اما سعي مي كردم به او نزديك و صميمي شوم.فراموش نكرده ام

 خاطرم است كه دنيا براي من رنگ ديگري داشت، من عاشق شده .كرد را هرگز فراموش نمي كنم روزي كه به من صميمانه سالم .شدم

ثير گذاشت و من از نظر أ تمام مدت به او فكر مي كردم، آينده خود را در كنار او مي ديدم، اين تغيير در من ت.بودم، يك عاشق واقعي

 .ثير قرار دهمأار مرتب بودم، لباس هاي زيبا مي پوشيدم تا بيشتر او را تحت ت از آن پس بسي.روحي و رواني در شرايط بهتري قرار گرفتم

 ترس از اين داشتم كه از مدرسه . ترس از اين داشتم كه مورد آزار و اذيت قرار بگيرم.از طرفي ترس من از بيان احساسات خودم زياد بود

  .ر بدي داشته باشدكه خانواده من با من برخو. اخراج بشوم

 در درون خود فرياد مي .را ديگران اين مسئله را درك نمي كنند كه من عاشق اين فرد هستمچاطر دارم كه از خودم مي پرسيدم به خ

 ؟را درك اين مساله براي تو سخت استچ مادر من عاشق هستم، . مادر، من عاشق اين فرد هستم،زدم مادر

نارش مي نشستم سعي مي كردم با او تماس جنسي داشته باشم، يا اينكه رام احساس جنسي من نيز به او بيشتر شد و وقتي كآآرام 

 مدتي طول كشيد تا علي اصغر متوجه شد من به او تمايل .بيشتر احساس كنما خودم را بيشتر به او مي چسباندم تا گرماي وجودش ر

با هم قرار استخر  كه شروع فصل تابستان بود ا در اواخر بهار و نزديك به .جنسي و احساسي دارم، بنابراين ما با هم صمي تر شديم

خيلي .  از نظر جنسي متوجه احساسات من شده بود و من توانستم با او ارتباط جنسي بر قرار كنم در استخر بود كه او كامالً.گذاشتيم

 دم به آرزوي خو من فكر مي كرد.با هم خيلي صميمي شديم و قرار سكس گذاشتيمآن  پس از .داشتيم سكس Oralبا هم مختصر 

قرار سكس گذاشتيم ديگر موفق به ديدن او ينكه  پس از ا.م و مي توانم با كسي كه عاشقش هستم باشم اما اين توهمي بيش نبوده ارسيد
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 .ه ماه را به اصفهان رفته بود2 ماه بعد وقتي او را ديدم به من گفت كه از سكس منصرف شده و براي تعطيالت اين 2 .نشدم

 سعي . با من ديگر زياد صحبت نمي كرد. صمييت و عشقي را كه در گذشته داشتيم ديگر نداشت.تغيير خاصي رخ داده بوددر رفتارش 

 به شدت افسرده شده بودم، . دل من شكست. احساس بدي به من دست داده بود.مي كردم دوباره با او صميمي شوم اما امكان پذير نبود

ست ه خاطرم .ت بيان حقايق را نداشتمأ جر. مي ريختم و خود را انسان تنها و متفاوتي مي ديدم شب ها بدون دليل اشك.گريه مي كردم

 تمايل داشتم با او صحبت كنم و حقايق . چه اتفاقي افتاده، به او گفتم خسته ام همينديك بار مادرم در حال گريه كردن مرا ديد و پرسي

 اين گفته هاي .ن، مادرم  گفت به خدا پنا ه ببر، نماز بخوان، شيطان را از خودت دور ك.دادرا به او بگويم اما ترس اين اجازه را به من نمي 

ه برخوردي با چ مذهبي بود و و من از خودم پرسيدم اگر متوجه راز من بشود يو شخصا. او فاصله بيشتري بين من و خانواده ايجاد كرد

 چه برسد به اينكه من عاشق ،سبت به روابط عادي احساس كفر و گناه مي كنند جامعه و افراد در بعضي از موارد حتي ن.من خواهد داشت

 .يك همجنس خود باشم و دوست داشته باشم با او تا ابد زندگي كنم

 نفر از هم كالسي هاي من در 2 .سال تحصيلي جديد شروع شد و در همان ابتداي سال تحصيلي من مورد اذيت و آزار ديگران قرار گرفتم

 نام مرا . مرتب مرا آزار مي دادند. آنها توسط علي اصغر متوجه رفتار و احساسات من شده بودند.با علي اصغر زندگي مي كردنديك كوچه 

زار آ مرتب مرا .نها مرا مشكي صدا مي كردندآن اسب مشكي بود، آ اسم .همانند نام يك اسب كه در سريال تلويزيوني بود صدا مي كردند

 بار مرا در 2 كار به جايي رسيد كه ديگران . نفر پيوستند و وضعيت من به شدت تغيير كرد2 آرام آرام به جمع اين  ديگران نيز.مي دادند

 و ببريمت يك ن و حتي يكي از آنها من را تهديد مي كرد كه اين پنجشنبه مي خواهيم چند نفري بندازيمت تو ماشيدكوچه كتك زدن

 كار به جايي رسيد كه فرار را بر قرار ترجيح دادم و تغيير رشته دادم به .اموش نمي كنمن وضعيت را فرآ هرگز .جايي كه كيف كني

 مي كردم كسي از و  آرز.قبلي خود باز نگشتمي گرايش كار دانش و كامپيوتر و دبيرستان خود را تغيير دادم و ديگر هرگز سمت مدرسه 

 .هم كالسي هاي قبلي با من در تماس نباشد

 به علت دسترسي به كامپيوتر و آشنا شدن با آن وارد دوران تازه . دوران تازه اي در زندگي من آغاز شد ،نرستان كامپيوترپس از ورود به ه

 آشنا شدم و  homosexuality و  Gay در همان سال بود كه همانطور كه در صفحات پيش گفتم با مفهوم .اي از زندگي خود شدم

 . داشتم با مذهب و اسالم وارد جنگ شدم و روياروي مذهب قرار گرفتم Homosexuality  و gayنيز با توجه به آگاهي كه از مفهوم 

 .در همان سال ها بود كه با جامعه وارد جنگ شدم و نيز در همان سال بود كه راه هايي براي يافتن يك عشق از طريق اينترنت يافتم

 من فيلم را با نقش .ن فيلم را نگاه مي كردمآگونه چ به خاطر دارم كه . داد Porno فيلم  Cdاولين بار يكي از دوستانم به من يك 

برعكس نگاه مي كردم، يعني به جاي اينكه تمايل جنسي به زن در فيلم داشته باشم، تمايل به مرد  فيلم داشتم و خود را جاي آن زن مي 

 مرتب به پيشاني خود مي . ذهني خود ارضائي مي كردمر چند ماه با همان تصوي.ن مرد با من سكس داشته باشدآ دوست داشتم .ديدم
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 حتي به حالت . سعي داشتم خود را تغيير بدهم اما امكان پذير نبود.كوبيدم و مي گفتم براي چي من بايد اينطوري باشم، براي چي

 دسترسي  gayسايت جنسي در آن زمان بود كه پس از مدت ها جستجو در اينترنت موفق شدم به يك .ابتدائي شهوت نيز نمي رسيدم

رام آ . و شهوت داشتم كه درد در آلت جنسي من به وجود آمد و بارها خود ارضائي كردم Erection به خاطر دارم به اندازه اي.پيدا كنم

 نيز در همان . هستم Gay در اين زمان بود كه متوجه شدم من يك. بيشتر شد Homosexualityو  gayرام اطالعات من در مورد آ

ست كه اين مسئله از نظر مذهبي در من احساس گناه ايجاد مي كرد و من دوباره با هخاطرم . وزها بود كه روياروي مذهب قرار گرفتم ر

 من كه . چقدر از نظر روحي و رواني اذيت شدم تا اينكه سرانجام روح من بر مذهب پيروز شد واقعاً.خود و مذهب درگير شده بودم

 به خاطر . حتي تا به امروز به خدا اعتقاد ندارم.هبي داشتم از مذهب خارج شدم و حتي وجود خدا را انكار كردماعتقادات بسيار قوي مذ

دارم در دروراني كه با مذهب درگير شده بودم با دفتر يكي از روحانيون اسالم به نام مكارم شيرازي تماس گرفتم و از يكي از روحانيون 

 به او . همه با هم برادر هستند،مرد ديگر عالقه داشته باشد اين مسأله از نظر اسالم گناه است؟ او گفت اگر يك مرد به يك ،نجا پرسيدمآ

 شما دوست : در اينجا بود كه صحبت من را قطع كرد و گفت...گفتم منظور من چيز ديگري است، منظورم اين است كه يك رابطه عاشقانه

  شخص در او به من گفت كه.وال براي من پيش آمده استئ من گفتم نه، فقط اين س؟داريد با همجنس خود رابطه جنسي داشته باشيد

 شما اين كار را : او دوباره از من پرسيد. از نظر اسالم گناه كبيره است و اين افراد بايد سنگسار شوند،ه مفعولچاين كار چه فاعل باشد 

 ندهم و اگر اين كار را كردم توبه كنم تا م گفت كه ديگر اين كار را انجاي ممن گفتم نه، اما او باور نمي كرد و مرتب به من انجام داديد؟

 و البته اين حرف كه مجازات اين افراد سنگسار است در كابوس هاي شبانه من ،گفتگوي تلفني ما پايان يافت. شايد خداوند من را ببخشد

و پرسيدم كه يكي از دوستان من تمايل دارد با همجنس خود رابطه مدتي بعد شخصي روحاني را در كوچه ديدم و اين بار از ا .پديدار شد

جنسي و عاطفي داشته باشد و من مي خواهم اين فرد را به راه راست هدايت كنم و مي خواهم بدان حكم اسالم در اين مورد چيست؟ او 

وال دارم كه ئنسي داشتم و حال از شما سجي گفت كه من با مرد ديگري رابطه او  روزي مردي نزد امام صادق رفت و به :به من گفت

 واي بر تو ، واي بر تو ، برو كوهان شتري را ببر و :امام روي خود را برگرداند و به آن مرد نگاه نكرد و فقط به او گفت! چگونه بخشيده شوم

اه خداوند توبه كن تا مورد بخشش پشت خود را به آن بمال تا جانوري كه در بدنت النه كرده از آن خارج شود و سپس هزار بار به درگ

 به او گفتم مجازاتي كه اسالم براي اين افراد در نظر مي گيرد چيست؟ .قرار بگيري در غير اينصورت مورد مجازات الهي قرار مي گيري

نها مفسد في العرض  اين افراد در اعماق جهنم است و آ ي خانه.گفت شيطان در روح اين افراد نفوذ كرده و در آنجا خانه اي محكم دارد

 اين آخرين گفتگوي من با يك فرد روحاني بود و از آن پس درگيري من با مذهب شديد و .هستند و دچار مجازات الهي و مرگ مي شوند

 . به طور كامل بر مذهب پيروز شدم و ترك دين كردم1380 و در اواسط سال 1379شديدتر شد تا سرانجام در اواخر سال 
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 اين در صورتي بود كه ديگران حداقل . سال هرگز زندگي جنسي مناسبي نداشتم و تنها كار جنسي من خود ارضائي بوددر تمام اين چند

 تمام انرژي من در مبارزه با مذهب و اجتماع و كشمكش هاي روحي خودم به هدر . جنسي و عاطفي را تجربه كرده بودندرابطه ييك بار 

 مشكلم  كه او از من پرسيد.ان تحصيلي به دبير خود گفتم دوست دارم خودكشي كنم و نابود بشومرفته بود به خاطر دارم در پايان دور

 جالب بود، متوجه شدم كه مردم اين سرزمين تمام مسائل خود را به خدا ارجاء مي دهند و .چيست؟ به او پاسخ ندادم و تنها ساكت ماندم

كوم است هر حكم و سرنوشتي به غبر از سرنوشت و مشيت الهي مح

 11مه اش ل ك10 ديگران صحبت كرد و در هر  يو با من به گونهازيرا 

 .ا بودهكلمه صحبت از خداوند و نماز و اينجور چيز

سفانه أ مي گشتم اما مت Partner در اينترنت به دنبال1381در سال 

به دليل ترس و حشتي كه در فضاي جامعه نسبت به مسأله 

homosexuality ز موفق به يافتن يك شريك  وجود داشت هرگ

 با بعضي ها قرار مي گذاشتم . نشدم Partnerزندگي  و احساسي و 

نها آ هستند همجنسگرا نيستند و اكثر  Gay Room از طرفي متوجه شده بودم اكثريت افرادي كه در . سر قرار نمي آمداما كسي ابداً

 موفق شدم با فردي به 1381 تنها يك بار در پائيز .ي يك زن را ابفا كنهمجنسباز هستند و حتي در زمان سكس از تو انتظار دارند نقش

 البته دورتر از . او را در اينترنت مالقات كردم و سپس به محل قرار رفتم.نام حميد تماس داشته باشم و با او قرار مالقات و سكس بگذارم

 .مادر بزرگ او رفتيم و پس از كمي صحبت با هم سكس داشتيممحل قرار ايستادم و وقتي حميد را ديدم به او نزديك شدم و به منزل 

ر مي داشت ب مردي گوشي را . بار به همان منزل رفتم2 . تماسي كه به من داده بود اشتباه بود ي شماره،پس از آن هرگز حميد را نديدم

 . به هر صورت آن رابطه نيز پايان يافت.و مي گفت ما اينجا شخصي به نام حميد نداريم

 قرار ما نزديك به استخر اركيده . آن روز را هرگز فراموش نمي كنم. ساله قرار گذاشتم32 ماه بعد يعني در اوايل زمستان با شخصي 2

 زماني كه به اطراف . من به خاطر ترسي كه داشتم هميشه دورتر از محل قرار مي ايستادم.باالتر از خيابان ميرداماد و ميدان ونك بود

 متر باالتر از ميدان اركيده پارك كرده بود و چند نفر 100 مي كردم متوجه يك ماشين سبز رنگ پليس شدم كه حدود محيط قرار نگاه

 از . به منزل بازگشتم فوراً. پاهايم مي لرزيد و سست شده بودم. ترس شديدي تمام وجود من را فرا گرفت.لباس شخصي در ماشين بودند

 اخباري مبني بر  Gay Roomر افراد داخلگ در بعضي از موارد از دي.ديگر با كسي قرار نگذاشتم 1382 به بعد تا بهار 1381زمستان 

 ترس شديدي كه در من وجود داشت و همچنين عدم پذيرش اجتماع و برخورد مردم با . مي شنديم partner و  gayبازداشت چند 

 مناسب باعث شد تا علي رغم ميل باطني خود در بهار  و همپنين عدم داشتن يك زندگي احساسي و جنسي homosexualيك فرد 

ه ديگران          کار را در کوچه کتک٢ به جايی رسيد ک ار م  ب

ندزدن ه اي رد ک ی ک د م ن را تهدي ا م ی از آنه ی يک  و حت

ي      و ماش دازيمت ت ری بن د نف واهيم چن ی خ نبه م  ونپنجش

ی      ف کن ه کي ايی ک ک ج ت ي ز  .ببريم عيت راآ هرگ ن وض

رار.مفراموش نمی کن   ر ق رار را ب ه ف  کار به جايی رسيد ک

ش و ار دان رايش ک ه گ ته دادم ب ر رش رجيح دادم و تغيي ت

 کامپيوتر و دبيرستان خود را تغيير دادم
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شنا شدم و از او خواستم آ با دختري به نام فرزانه 1382 در بهار . سعي در تغيير گرايش جنسي و احساسي خود داشته باشم1382سال 

 ماه ارتباط 1 به طول نيانجاميد و پس از او نيز اين مسئله را پذيرفت اما ارتباط ما يك ماه بيشتر.كه وقت بيشتري را در كنار هم بگذرانيم

 حتي زماني كه در تاكسي .ست كه هيچ احساسي به او نداشتم و در اكثر موارد سعي مي كردم سر قرار ها نرومه خاطرم .من با او قطع شد

كترين عكس العملي از خود چ كو. اينقدر به من نچسبانداآرزو مي كردم زودتر به مقصد برسيم تا اين دختر خودش ر كنار هم مي نشستيم

 فرزانه نيز متوجه رفتار سرد من شده بود و در . در مورد دوست داشتن و مسائل احساسي صحبت نمي كردمنشان نمي دادم و حتي ابداً

 من  به.آخرين تماس تلفني كه با هم داشتيم به من گفت كه متوجه شده كه من عالقه اي به او ندارم و او كيس مورد عالقه من نيست

 من تنها سكوت كردم و به او .گفت كه رفتار سرد من كامال آشكار است و ما با هم تفاوت داريم و تو بايد با كسي باشي كه دوستش داري

 .گفتم كه حق با تو است و بدون كوچكترين مقاومتي از طرف من رابطه پايان يافت

م و چرا در ي به دنيا بيا Gay چرا من بايد ،يگران تفاوت داشته باشمدلم به حال خودم مي سوخت و به خود مي گفتم چرا من بايد با د

 در تمام مدت زندگي خويش . بسيار افسرده بودم. مرتب گريه مي كردم باشم؟كشوري كه نه امنيت جاني دارم و نه پذيرفته شده هستم

 ----هميشه. بود ترس هميشه وجودم پر از.  را پنهان كنم و نقش بازي كنمدهميشه مجبور بودم احساسات خو

 احساس عشق به او يافته . پس از مدتي از نظر عاطفي به او وابسته شدم - --- با فردي آشنا شدم به نام 1382به هر صورت در تابستان 

مجيد  مرتب به شكست هاي گذشته خود فكر مي كردم و از طرفي عشق من هر روز به .ت بيان حقايق را نداشتمأبودم اما اين بار نيز جر

 از طرفي او . بود و من نمي توانستم احساسي را كه نسبت به او داشتم به او بگويم straightبيشتر و بيشتر مي شد اما مجيد يك 

و را بيشتر از هر كسي دوست داشتم و سعي مي كردم به هر شكلي كه ا. روشنفكر بود و همين مسئاله كمي باعث دلگرمي من مي شد

 ها و همجنس گراها چيست؟ او  Gay سرانجام طاقت نياوردم و از او پرسيدم مجيد نظر تو در مورد.مي تر شوم او صميمي و صمياشده ب

من با مجيد ي  به اين صورت رابطه . دلم شكستن شب واقعاًآ . رنجيدم وقتي اين پاسخ را شنيدم واقعاً.پاسخ داد كه چندشم مي شه

 از اينكه در جامعه اي . در درون خود در حال فروپاشي بودم،امل قرار گرفته بودم من در وضعيت افسردگي ك.كمرنگ و كمرنگ تر شد

زندگي مي كنم كه كسي حاضر به پذيرش احساسات من نيست و حتي پليس و دولت و مردم از من متنفرند و با من برخورد مي كنند به 

 من بسيار ي افسردگي و انزوا. تمام عيار ي به يك افسرده از خو سانسوري خويش و از انكار خويش تبديل شده بودم.شدت رنج مي بردم

 خواهش مي كنم به من بگو چي شده، به من بگو چه اتفاقي افتاده، اگر عاشق دختري شدي من :محسوس بود و حتي پدرم به من گفت

ن ترديدي نداشتم كه اگر حقيقت ي كوچكتر.اما من فقط اشك مي ريختم. رم و اون دختر را به زور مي يارم و مي گذارم در آغوش تو  مي

گذرد ، تو چه مي ي  در درون خود مي گفتم، پدر تو چه مي داني بر من چي م.رد شدنطرد مي شوم و شايد بدتر از طرا به او بگويم 

ندارد سر قبر  هيچكس حق ،سرانجام كار به جايي رسيد كه من در نامه اي كوتاه به پدرم گفتم اگر روزي من مردم جسدم را بسوزان !داني
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ست كه حتي ه خاطرم . مقدار بسيار زيادي دارو مصرف كردم. در فصل پائيز خودكشي كردم از آن يك ماه بعد.من بيايد حتي خود تو

 يا  هفتاد حدود.مردي كه دارو مي فروخت به من گفت اين همه قرص را مي خواهي چي كار كني؟ به او گفتم دارم دارو درست مي كنم

 روز كه بيدار شدم و متوجه شدم هنوز زنده هستم رگ دستان خود را به شدت با تيغ زدم و سه پس  از .رص ديازپام خوردمشايد بيشتر ق

 پزشك در حال بخيه زدن دستان من .دوباره كه چشمان خود را باز كردم و اين بار خود را بر روي تخت بيمارستان در اتاق جراحي ديدم

 به هر صورت موفق به خودكشي و پايان .ارج شد قيچي را برداشتم و رگ بازوي سمت چپ خود را زدم زماني كه پزشك از اتاق خ.بود

 هوشيار  هر شب كابوس مي ديدم و حالت فراموشي داشتم و ابداً ماه تمام تقريبا2ًدادن به زندگي دردناك خويش نشدم و پس از آن نيز 

وپخانه يا همان ميدان خميني مي ديدم كه اطراف آن پر از سنگ است و مردم  در خواب مرتب جسد خونين خويش را در ميدان ت.نبودم

 . تو تباهي، تو تباهي،:به جسد من سنگ مي زنند و صدايي در خواب مي شنيدم كه مي گفت

 .ه بود نقش بستچشمم سياه زندگي جلوي رماه تمام هرشب اشك مي ريختم و تصوي  دو  ماه تمام شب ها اين كابوس را مي ديدم وودو

سرانجام در حالتي كه بسيار افسرده بودم تصميم گرفتم يك بار هم كه شده براي زندگي خود تصميم بگيرم و بر تمام ترس هاي خود 

 سعي داشتم با دور شدن از خانواده و دوستان فرصتي براي خو فراهم . از پدر خود خواستم تا خانه اي مجزا براي من تهيه كند.غلبه كنم

 ،غربي تهراني  در دورترين نقطه خانه من يك 1382 در آخرين فصل زمستان .دانه تر در مورد زندگي خود تصميم بگيرمكنم تا آزا

در . شد دوراني كه تمام ترس هاي من به واقعيت تبديل .اكباتان تهيه كردم و از آن پس بود كه دوران تازه اي در زندگي من آغاز گرديد

 و شريك احساسي و جنسي   Partnerسعي در يافتن.  شدم yahoo در  gay roomزل جديد وارد همان اولين روزهاي ورود به من

 نفر از آنها 2، ولي تنها ب بار در آن زمان با ديگران قرار مالقات گذاشتم، البته هر بار همراه با ترس و اضطرا4 يا 5 حدود .خود داشتم

 سال سن داشت و 27 سپس با شخصي در اينترنت آشنا شدم به نام علي، او .باشند و هيچ كدام حاضر نشدند با من ارتباط داشته ،آمدند

 حتي يك يك توماني  كهست به اندازه اي خوشحال شدم كه او حاضر شده با من قرار مالقات بگذارد كه منه خاطرم .مهندس معدن بود

 من و علي با هم مالقات كرديم و سپس به منزل او .تم هزار تومان قرض گرفتم و به محل مالقات رف3هم نداشتم از نگهبان ساختمان 

 اگر چه اين خوشحالي تنها يك ساعت ادامه .احساس كردم كه موفق شدم تا شخصي را بيابم كه تا مدت ها در كنار هم باشيم.رفتيم 

 وندوه در قلب من بود به او نگاه كردم رام و در حالي كه غم و اآ.  ازدواج كندبودداشت زيرا علي تصميم داشت با دختري كه مورد عالقه او 

 .سرانجام آن شب از علي جدا شدم

 به     transsexual (MTF) خود آشنا شدم، يك ي پس از چند روز با بزرگترين عشق زندگي خود و همچنين طوالني ترين رابطه 

 سال بود دو روژان .او بودي رد عالقه  اسم موكهو را روژان صدا مي زدم ا، كه البته من در تمام مدت ارتباط   ------نام 

 ما . سال در او نكرده بود دوثير زيادي در طي اينأ خود را آغاز كرده بود، البته قرص ها و هورمون هايي كه مي خورد ت  Transitionكه
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بگويم كه در نگاه اول  كامل ا اطمينان مي توانم ب. با هم آشنا شديم و همان شب اول با هم قرار مالقات گذاشتيم   Gay roomدر

 از طرفي در پوست خود . پس از چند روز با هم صميمي شديم تقريباً. ما در همان شب كمي قدم زديم و بعد به خانه رفتيم.عاشق او شدم

 اين  صحبتي از هستم و ابداً  bisexualنمي گنجيدم و از طرفي غم و اندوه خاصي در دل من بود زيرا به او به دروغ گفته بودم كه 

 كاش .خود را متوقف كند Transition در دل آرزو مي كردم كه كاش اين امكان وجود داشت كه او . هستم gayمسأله نكرده بودم كه 

روز با پنجاه و يك  بعد از آن براي .در همان روزها بود كه اولين بوسه ها را بر گونه هاي زيباي او گذاشتم. باشد  gayاو نيز مثل من يك 

 ي پدر و خود را نداشتم به خانهي  در اين مدت چون توان پرداخت هزينه خانه . نداشتيم زيرا من عازم خدمت سربازي شدمهم تماس

  .پس از چند ماه از دست دادمرا بازگشتم و منزل مجردي خود در اكباتان مادرم 

خود بازگردم، ي اضر نبودم به دوران تنهايي و گذشته  از طرفي من ح.پس از پايان خدمت سربازي من و روژان دوباره با هم تماس گرفتيم

هستم، اگر روزي متوجه شود كه من دوست دارم   Gayو از طرفي با خودم درگير بودم كه اگر روزي او متوجه شود كه من

  يد آينده پس از مدتي درگيري دروني تصميم گرفتم كه در مور.خود را قطع كند چه احساسي به من خواهد داشت  Transitionاو

 بنابر .ين كندعيسرنوشت اين ارتباط را زمان تبگذارم اين رابطه تصميم نگيرم و 

 همچنين تصميم گرفتم كه بر تمام ترس هاي خود از .اين با خود كنار آمدم

 در همين زمان بود كه تمام ترس هايي دقيقاً. پليس و بسيج و اجتماع غلبه كنم 

 تصميم گرفتيم به جاي .عيت تبديل شدكه از پليس و اجتماع داشتم به واق

 شب اول در يك .خود را در اجتماع با هم بگذاريمقرارهاي ي، نتماس هاي پنها

 رستوران  ي نگاه مشتريان و خدمه.رستوران گياهي با هم قرار مالقات گذاشتيم

 باز هم هر روز با هم قرار مالقات .مي داديماما ما اهميت ن تاريخ را تماشا مي كنندي به ما به شكلي بود كه گويي عجيب ترين پديده 

 يك بار ترس از . البته ترس ما از پليس و اجتماع نيز هر روز بيشتر و بيشتر مي شد. دستان هم را مي گرفتيم و قدم مي زديم.گذاشتيم

 بايد اين را بگويم .ه ما نگاه مي كردكه به ما نگاه مي كند به ما حمله ور شود زيرا با نفرت و انزجار خاصي باي اين داشتم كه زن مذهبي 

له ئكه هر انساني از نظر ارزش ها و باورها زماني رو در روي ديگران قرار مي گيرد و اين جزئي از زندگي اجتماعي است، اما زماني اين مس

مي دانند و ترس از كشتن يك  با ترس همراه مي شود كه ديگران به دليل عقايدشان نابود كردن و كشتن شما را امري الهي ،و رويارويي

 ماه آرام آرام شدت اين مبارزه و برخورد بيشتر و بيشتر شد و ما تصميم گرفتيم تا حدودي  دوبه هر صورت پس از . انسان ديگر ندارند

متوجه  منشي شركت .له اي در محل كار من پيش آمده بود كه از آن ترس بسياري داشتمئ از طرفي مس. خود را محدود كنيم يرابطه

ميز آشده بود و اين مسئله در كل شركت پيچيده بود و من تمسخر و خنده و رفتار زشت و توهين هم روژان با من و تماس هاي زياد 

بايد اين را بگويم که هر انسانی از نظر ارزش ها و 

باورها زمانی رو در روی ديگران قرار می گيرد و 

اين جزئی از زندگی اجتماعی است، اما زمانی اين 

مسئله و رويارويی، با ترس همراه می شود که 

ديگران به دليل عقايدشان نابود کردن و کشتن شما 

ری الهی می دانند و ترس از کشتن يک انسان را ام

 ديگر ندارند
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 مذهبي بود من را تهديد مي كرد ي و بد تر از همه مستخدم شركت كه فرد.ديگران را هر روز بيشتر و بيشتر در شركت احساس مي كردم

من از آن . دم مي كنه تو گوني، من اگر به حاجي زنگ بزنم مياد مي اندازت تو گونيآحاجي را مي شناسي؟ حاجي و به من مي گفت، 

 بنابر اين ما تصميم گرفتيم از طريق شركت با هم تماس نگيريم و قرار .جدي بودبيشتر موارد ش در فرد خيلي مي ترسيدم چون لحن

مور پليس به أ مدو.  روز كوه رفتيم و در آنجا بود كه با برخورد و بازجويي پليس مواجه شديم يك.مالقات ما در پارك و سينما و كوه باشد

 اسم شما چيست؟ :مورها مرا صدا زد و گفتأ يكي از آن م.ما به شكل مشكوكي نگاه مي كردند و پشت سر ما شروع به قدم زدن كردند

 پليس نگاه . در كوه با هم آشنا شديم، خير: با هم هستيد؟ من پاسخ دادم:گفتعد به روژان نگاه كرد و ب. داريوش، گفتم.كمي ترسيده بودم

 بعد به ما اشاره كرد كه جلوي راه . خير : گفتم.له جدي استئ دانشجو هستي ؟ آرام آرام متوجه شدم كه مس:مشكوكي به من كرد و گفت

 به من گفت كارت شناسائي . ترس تمام وجودم را فرا گرفته بود.ند و گفت كه كنار جدول به ايستيم تا از ما بازجوئي ك،مردم ايستاده ايم

مور پليس با لحن بدي به ما أمور ديگر مرتب به روژان نگاه مي كرد سپس مأ م. پيروزي: گفتم؟ اهل كجا هستيد: گفت. خير،داريد؟ گفتم

ده دوازده  پس از آن ما حدود .تيم و آن روز پايان يافت اما ما فورا به خانه بازگش. به سالمت، زياد دور نرويد و همين اطراف باشيد:گفت

ن شده آ متوجه 1383من كه از عيد ي  از طرفي درد بيضه .روز با هم در تماس نبوديم و فقط از طريق تلفن با هم صحبت مي كرديم

ودم كه علت آن نداشتن زندگي  مطمئن ب.له هم از نظر روحي و جسمي عذاب كشيدمئاي اين مسر ب واقعاً.بودم بيشتر و بيشتر مي شد

 ما اولين تماس .افرت رفتند و من در خانه با او قرار مالقات گذاشتمس روژان به م ي به هر صورت يك روز خانواده.نسي مناسب استج

 بودن شاد  به اندازه اي از در آغوش و كنار هم. بهترين شب و زيباترين شب زندگي من بودجنسي خود را در همان شب داشتيم و واقعاً

 آن شب بهترين . تا خود صبح بيدار مانديم و فردا در شركت چرت مي زدم.بوديم كه حاضر نبوديم يك ثانيه از اين لحظات از بين برود

 .شب زندگي من بود

رار تحت عمل جراحي ق  12/8/1383در بيضه داشتم در تاريخ به علت نداشتن زندگي جنسي مناسب پس از آن به علت درد شديدي كه 

سفانه يا خوشبختانه به قرار مالقات أ من و روژان در پارك ايرانشهر قرار مالقات گذاشتيم كه من مت،بعد از جراحي و پس از بهبود. گرفتم

او رد اذيت و آزار قرار داده و او را تهديد كرده كه اگر با وپليس در آن روز روژان را بازداشت كرده و ميك مأمور نرسيدم و متوجه شدم كه 

از طرفي فشار جامعه هر روز بيشتر و بيشتر . اسكس نداشته باشد براي او پرونده سازي مي كند و او را به زندان مي برد و از اين تهديد ه

 سر .هر روز بيشتر و جدي تر مي شديش  براي من نيز در محل كار مشكالت جدي پيش آمده بود و آن شخص مذهبي تهديد ها.مي شد

 از دست ، بار بازداشت، درگيري با مردمدو.  روژان نيز از ايران رفت و در تركيه پناهنده شد. از كار خويش استعفاء بدهمانجام مجبور شدم

 در همان روزها و در من با او تقريباًي  پس از مدتي روژان به كانادا رفت و رابطه .ن روزها را فراموش نمي كنمآدادن كار، هرگز و هرگز 

 .ور كامل قطع شد به ط1384تابستان 
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ن روزها حتي زماني كه امروز داستان زندگي خود را تعريف مي كنم به صورت شفاف جلوي چشمان من است، آترس و اشك و نفرت 

 در خيابان ها طاقت قدم زدن نداشتم و مرتب . دوباره به شدت افسرده شدم ونفرت و افسردگي من از جامعه  و دولت به اوج خود رسيد

 . احساس مي كردم غم تمام دنيا در دل من است. شاخه گل رزي به ياد تمام عشق هايم مي خريدم و بو مي كردم.ماشك مي ريخت

 ه در ما1384 در سال .ون برادرم از قبل در تايلند بود تصميم گرفتم به كشور تايلند برومچ. تصميم گرفتم براي هميشه از ايران بروم

April   سعي مي كرد يك دوست دختر تايلندي ،ه در تايلند بودم برادرم سعي مي كرد مرا خوشحال كند زماني ك.من در تايلند بودم 

برايم پيدا كند ، اما من به او گفتم تمايلي به اين كار ندارم زيرا من عاشق كس ديگري هستم و دوست ندارم با اين دختر يا آن دختر 

  مي رفتم جايي كه   Patpongكوك بودم به خيابان اما زماني كه خود من تنها در خيابان هاي بان.سكس كنم

Gay Club  و gay bar  موفق شدم با. زياد داشت هاي مختلفgay له را بگويم كه ئاما بايد اين مس.  هاي ديگر تماس برقرار كنم

همراه خود داشتم و زبان  پول كمي .حتي در زماني كه در تايلند بودم بسيار افسرده بودم و ترس و وحشت من هنوز از بين نرفته بود

 بودند   gay roomتماس من با ديگر افرادي كه در.  موفق به يافتن كار نشدم بنا بر اين دوباره به ايران بازگشتم.تايلندي نيز بلد نبودم

دم با  بود حذف كرده بود و ديگر پس از آن هرگز موفق نش  User roomقطع شد زيرا سايت ياهو يكي از سرويس هاي خود را كه 

را در مشهد اعدام كردند چنان ترس شديدي در من   gayدو  زماني كه 1384 در تابستان .افراد همجنسگراي ايراني تماس داشته باشم

 به هر صورت تا مدت ها به سايت هاي . مي ديدمدو خود را جاي آن .ار ترس عجيبي شده بودمچ د.وجود آمد كه بي سابقه بوده ب

ون از نظر احساسي و روحي چ،   Valentine در روز عشق يا1384 ياهو نرفتم تا اينكه در زمستان   gay roomاينترنتي و قسمت

 Gay در اتاق هاي معمولي به دنبال يك1385 تا بهار 1384 از بهمن .بسيار تنها بودم تصميم گرفتم تالش خود را از سر بگيرم

partner  نجا  آيا كسي اي"،  مي گشتم و مرتب پيام مي دادمGay يك نفر به من گفت كه بايد به قسمت  "، هستCulture and 

community / groups / Asia LGBT  بروم و تمام افراد همجنس گراي ايراني آنجا هستند . 

و و ور ايران در آن زمان محمود احمدي نژاد بود، شخص تند رهقبل از ادامه دادن داستان زندگي خود بايد ياد آوري كنم كه رئيس جم

تحت فشار مي گذاشت، ما همجنسگرايان كه ديگر بيش از پيش  عناوين گوناگون جوانان را هليس بپوري او ه از زمان رياست جم.مذهبي

 .يمجاي خود را دار

و  نوع لباس پوشيدن نظير ،صالح مفاسد اجتماعيشان ا وظيفه ، كه به قول خودشان،به نام پليس ارشادها گشت دارد پليسي در خيابان 

 سپس پليس شما ،حركتي ديگر آغاز شد به نام كنترل نامحسوس، يعني اول شما مرتكب جرم شويد.است  مدل مو و مواردي از اين قبيل

 البته پليس مخفي در گذشته وجود داشت ولي شدت آن در زمان محمود احمدي نژاد .را دستگير مي كند، به اصطالح همان پليس مخفي
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 .بيشتر شد

 ها رفتم بسيار خوشحال شدم زيرا محيطي شبيه به  gay وقتي به قسمت.ن فرد گفته بود رفتمآان قسمت كه آ به به هر صورت من

 اميد يافته بودم تا دوباره . بار ديگر اندكي خوشحال شدم. داشت،ها كه در سرويس تعطيل شده ياهو بود  Gayمحيط اتاق هاي گفتگوي

 روزي كه مي توانست روز مرگ و پايان زندگي من ،  1385/6/21نجام روز سه شنبه  سر ا. بيابمدشريك زندگي مناسبي براي خو

او در خوابگاه دانشجويي به نام تربيت مدرس، باالتر از ميدان . دارد  سال بيست و هشتبا مردي قرار گذاشتم كه مي گفت . فرا رسي،باشد

 ، درب اتاق را زدم و زماني كه آن مرد درب را باز كرد. سوم رفتم ي من طبق قرار به طبقه.ولي عصر، نبش سينما آفريقا زندگي مي كرد

 شمذهبي داشت و نوع لباس پوشيدني  چهره . بودمسنتري م يا شايد ك،سالهسي و هفت  يا سي پنج او فردي .رنگ از روي من پريد

 زماني كه وارد اتاق شدم عكس خامنه اي و .دمبا ترسي كه در تمام وجودم داشتم وارد اتاق ش.  مذهبي استنگر اين بود كه كامالًانماي

 .م و اين مرد يك پليس استه ا حاال مطمئن شده بودم كه توي دردسر افتاد.خميني را روي ديوار اتاقش ديدم

م  من را خيلي محك ي آن مرد شانه. پاهايم خيلي شديد بودي در احساس سست. بدنم سرد شده بود.ته بودفگر ترس تمام وجود من را فرا

  خوب، ميدي يا مي كني؟:فشار داد و كمي دورتر از من نزديك به فالكس چايي نشست و با لحن تندي پرسيد

برو " مرد با دست راه من را بست و به من گفت، . و سپس بلند شدم كه به سمت در بروم"،اگر اجازه بدهيد من بروم" ،من به او گفتم

 پس از چند دقيقه ناگهان . اما او مرتب مي گفت برو گمشو سر جات.جازه بدهد من بروم به او التماس كردم كه ا"گمشو بشين سر جات،

 او . من در حالي كه گريه مي كردم دوباره روي تخت نشستم؟ ميري مي ترمرگي سر جات يا به زور بشونمت سر جات:داد زد و گفت

خفه شو ، فقط يك كالم ، ميدي يا مي " ،به من مي گفت خوب ميدي يا مي كني؟ من تا مي خواستم حرف بزنم :دوباره از من پرسيد

 او كمي قدم زد و سپس مشت .تحقيق مي كنم  Homosexuality  و gay  يلهئ من پاسخ دادم كه واقعيتش من روي مس"كني؟

قرمز ي از پرونده  پس از چند دقيقه يك برگ . اين مشت را بايد تو دهن تو مي زدم آشغال عوضي:محكمي بر ديوار كوبيد و به من گفت

 ، دوباره با لحن بسيار تند و عصباني از من پرسيد.كنار پنجره باز كرد و پرسيد، نام؟  من به او دوباره التماس كردم، مرتب گريه مي كردم

ليس است زيرا هم بيشتر شده بود كه او پ% 100 نام خانوادگي؟ يقين من از : و سپس دوباره پرسيد.---- نام : او گفت. داريوش:نام؟ گفتم

 به . اعدام خواهد بود م سرنوشت، مطمئن بودم اگر اجازه ندهد كه بروم.من نام خود را به او نگفته بودم اين بار زانو زدم و به پاي او افتادم

گم كجا ها مي  دوست داري ب،و ادامه داد كه -----  نام خانوادگي: سپس او گفت.به او التماس مي كردم. را بوسيدمش پاي او افتادم، پاي

ري و چي كار مي كني؟ از ترس قدرت تكلم و حرف زدن خود را از دست داده بودم و فقط پاي او را مي بوسيدم و گريه مي كردم و به او 

 . چشم، گفتم. نبايد هرگز تو را دوباره ببينم: زماني كه ايستادم به من نگاه كرد و گفت. پاشو پاشو بايست: گفتبه من .التماس مي كردم

 آن مرد . من به سرعت از خوابگاه خارج شدم. اين بار اجاره مي دهم بروي اما بار آينده، سپس سكوت كرد و گفت، گمشو بيرون، زود:گفت
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 يك موتوري گرفتم و در حالي كه از شدت ترس فوراً. باال در حالي كه در حال خروج از خوابگاه بودم من را نگاه مي كردي هم از طبقه 

 به منزل بازگشتم، از ترس به خود مي  پس از آن فوراً. از كوچه و پس كوچه ها برو:به او گفتم.  فقط حركت كن، به او گفتم،مي لرزيدم

 . شوهرت كجاست؟ شوهرت كجاست؟ و سپس من فرار مي كنم:وس مي ديدم كه مرد مذهبي از من مي پرسدب چند شب تمام كا.پيچيدم

 هزار تومان قرار 500 . از آن تصميم گرفتم كه ايران را براي هميشه ترك كنم، در حقيقت فرار كنم تا چند روز از خانه خارج نشدم و پس

  را از دست دادم چون خود ي ماه حقوق معوقهسه همچنين .ندلغو شدشان، براي انجامكافي وقت نداشتن داد متفرقه داشتم كه به علت 

 من  وقت به پايان رساندن پروژه ".د از شركت بروي تا من حقوق تو را پرداخت كنمبايد كار ها را تمام كني و بع" ،مدير شركت مي گفت

 در عين حال هيچ پولي براي خارج شدن از ايران .له اي كه فكر مي كردم اين بود كه هر چه زودتر از ايران برومئها را نداشتم، به تنها مس

 .سفر من را بدهدي  بفروشم كه پدرم مخالفت كرد و قبول كرد كه هزينه  تصميم داشتم كامپيوتر شخصي خود را. بليط نداشتم يو تهيه

به هر .  بود كه چه اتفاقي براي من افتادهست او نمي دان.نجا به كانادا برومآ و سپس از مالبته به او گفتم مي خواهم مدتي در تايلند بمان

عت نج من مماوپرواز ترس شديدي داشتم كه مبادا در فرودگاه از خر ايران خارج شدم و به معناي واقعي فرار كردم، حتي در روز زصورت ا

 در هر صوت موفق به خارج شدن از ايران شدم و ايمان دارم در صورت بازگشت چيزي جز طناب دار و .به عمل بيايد و بازداشت بشوم

 .ناهندگي من موافقت كند  از شما و سازمان ملل طلب ياري دارم كه با درخواست پ.اعدام در انتظار من نخواهد بود

 ----------با سپاس 

ها و سختي هاي بسياري كشيدم ، مثال فشار پدرم به من بعد از ازدواج خواهرم كه بايد تشكيل خانواده  اين تنها بخشي از زندگي من بود و من رنج

ز افراد كه متوجه مي شدند من همجنس گرا هستم ، رد شدن توسط بعضي اط در خيابان مي خوابيدم ، يا ه ما1بدهم و كار به جائي رسيد كه من 

 كه براي جلوگيري از ريزش مو تجويز مي "فيناسترايد"من براي سركوب نيازهاي جنسي ام روزانه سه قرص .  افسردگي و دارو ، و هزار مشكل ديگر 

 . تازگي به تايلند آمده است به قصد سربه نيست كردن منبرادرم مرا از خانه رانده است و پدرم به . شود مي خوردم و حاال موهايم همه ريخته است

 . البته در مصاحبه فرصت بيشتري فراهم مي شود كه بخش بيشتري از زندگي خود را بگويم
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 از بی هويتی تا کشف هويت
 

 دختر لزبين

شت و آن مادرم زماني كه حامله بود و مي خواست اولين فرزندش را به دنيا آورد تنها يك آرزو دا

اين بود كه اولين فرزند او دختر باشد تا او مثل يك عروسك با او برخورد كند و اين كودك را هرطور 

مادرم به آرزويش رسيد و عروسك خيمه شب . كه خود دوست دارد لباس بپوشاند و آراسته نمايد

ست، غذايي را عروسكي كه در دست او مي چرخيد، لباسي مي پوشيد كه او مي خوا. بازيش متولد شد

اي كاش مادرم الاقل مي . مي خورد كه او مي خواست و با دوستاني دوست بود كه او مي خواست

. نه بهتر است جمله ام را تصحيح كنم، اي كاش مادر و پدرم الاقل يكي از آدم هاي دور و بر من را دوست داشتند. دانست چه مي خواهد

. يكي برادر توي خانه داشت، يكي پدرش بنگاه داشت، آن يكي پدرش آشپز بود. وست باشدنه، هيچ دختري در شأن آن نبود كه با من د

از بچگي از پزشكي متنفر بودم، چون پدرم خيلي خشن . من فقط بايد با كسي دوست مي شدم كه پدرش مثل پدر خود من دكتر مي بود

اگر . ب هيچ اشتباهي مي شدم و البته من بچه فوق العاده بدي بودممن هرگز نبايد مرتك. آنها از من انتظارات خيلي بي جائي داشتند. بود

در كالس دوم ابتدائي هم بايد ياد . نمره ام نوزده و هفتاد و پنج صدم مي شد، من را دعوا مي كردند و اگر بيست مي گرفتم وظيفه ام بود

نمي دانم به چه . تريليارد بود يا يك چيز ديگر را بشمارممي گرفتم كه تا ميليارد، بيليارد، و عدد بعديش كه هنوز هم درست نمي دانم 

كسي كه تو حساب بانكي اش صد وپنجاه هزار تومان . هنوز هم به دردم نمي خورد. دردم مي خورد بدانم عدد بعد از ميليون چند است

ته كاري براي خودش دست و پا كند، بيشتر پول ندارد وهر چه پول از پدرش مي گيرد مجبور است خرج كند، هنوز بيكار است و نتوانس

پدر من هميشه مي گفت هر شغلي را دوست داري انتخاب كن، . من نمي دانم به چه دردش مي خورد بداند عدد بعد از ميليون چند است

يا فقط چند تا البته راست مي گفت هر شغلي را بخواهم مي توانم انتخاب كنم اما در دن. اما حتماً بايد در آن شغل مدرك دكترا بگيري

خوب مادرم به آرزوش رسيد، اما پدرم هيچوقت .... شغل وجود دارد، پزشكي، دندانپزشكي، دكتراي ادبيات فارسي، دكتراي زمين شناسي و

مادرم دوست داشت فقط اولين فرزندش دختر باشد، اما من دوست داشتم فرزندان دوم و . به آرزوش نرسيد و هرگز صاحب پسري نشد

اما من هرگز . همه همجنسگراها مي گويند ما از بچگي مي دانستيم با بقيه فرق داريم. تر باشند و خوشبختانه همينطور شدسوم هم دخ

خوشبختانه گاهي مواقع يك . از ترس پدر و مادرم جرأت نداشتم بگويم فالن چيز را نمي خواهم. متوجه هيچ چيز در زندگي ام نشدم

براي . اما خوب خيلي وقت ها هم واقعاً در عذاب بودم. نه درس خواندن كالس خوش نويسي ام را نرفتمراهي پيدا مي كردم، مثال به بها

مثال مهمان داشتيم و من مجبور بودم بروم داخل اتاق بنشينم درس بخوانم تا توي مسابقه ي علمي شركت كنم و در حاليكه كتاب مدني 

هيچ وقت هم رتبه نمي آوردم و هميشه من را سرزنش مي . پايين مي شنيدمجلوي روي من بود صداي خنده ي بقيه را از طبقه ي 
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يا پسر مي شدم يا شوهر و يا آن زن . از بازيگري خوشم مي آمد و هميشه نمايشنامه بازي مي كردم. كردند كه چرا رتبه نياوردي

يكيشان را هم .  عروسك هايم را كوتاه كنمهميشه هم دوست داشتم موهاي. خالفكاري كه به اليور تويست ياد مي داد جيب بري كند

وقتي اين آرزويم را با يكي از . يك زماني هم دوست داشتم پسر مي بودم تا وقتي به دستشوئي مي روم بايستم و جيش كنم. كچل كردم

ا ديدم نمي شود من هم خوشحال رفتم دستشوئي ام. اقواممان در ميان گذاشتم به من گفت خوب همين االن هم برو ايستاده جيش كن

البته بگذريم كه االن هر روز خدا را شكر مي كنم كه پسر . به اين آرزوم هم هيچ وقت نرسيدم. وبا اين كارم همه جا را كثيف مي كنم

از در سن بلوغ . (تنها در يك دوره از زندگيم دوست داشتم برادر داشته باشم، آنهم در دوره ي دبيرستان بود. نيستم و برادر هم ندارم

من در يك شهر خيلي كوچك زندگي .) اما بعد اين حالت در من از بين رفت. زنانگي خودم خجالت مي كشيدم و دوست داشتم پسر باشم

محيط ديكتاتوري خانواده ام از يك طرف شخصيت من را نيست . شهري كه بيست و يك سال از عمرم در آن نيست و نابود شد. مي كردم

مردم شهر من واقعاً جزو پست ترين مردم دنيا .  نفسم را از من گرفت و محيط اجتماعي شهرم از طرف ديگرو نابود كرد و اعتماد به

ها را پشت سرشان  بدترين خيانت ها را در حق همشهري هاشان روا مي دارند و بدترين حرف. هستند كه به هيچ كس رحم نمي كنند

همه . و من هميشه مجرم بودم. خنده در مدرسه جرم بود. ز همان كالس اول راهنماييا. ما حتماً بايد با چادر مي رفتيم مدرسه. مي زنند

هميشه معلم ها . با اينكه درسم خوب بود اما خيلي شيطان بودم. دخترها هم چون پدرم دكتر بود با من بد بودند و از من بدشان مي آمد

هميشه هم مي گفتند موهات .  تفريح توي حياط مدرسه مي خنديدمالبته جرمم هم اين بود كه زنگ. شكايت من را به مادرم مي كردند

در اين دوره من چون مي ديدم فقط دخترهايي كه برادر بزرگتر يا يكي . چانه ي مقنعه ات را درست كن. زيرگردنت پيداست. را بكن تو

ف هستند آرزو داشتم كه اي كاش برادر دو سال كوچكتر از خودشان دارند كسي هيچ حرفي پشت سرشان نمي زند و گرنه با برادر، طر

از كالس اول راهنمايي نمي دانم چه معجزه اي رخ داد در زندگيم كه مادرم من را مي برد آرايشگاه و موهايم را كوتاه مي كرد و . داشتم

ها مي خواندم و در تنها چيزي كه در كتاب . دور و بر من هيچ نشانه اي از عشق به همجنس وجود نداشت. من ديگر راحت شده بودم

اما عاشق هر مردي مي شدم دلم مي . من هم در رؤياي خودم با غير همجنس غرق مي شدم. فيلم ها مي ديدم عشق به غير همجنس بود

كالس دوم راهنمايي كه . اولين بار عاشق يك مرد شمشيرباز شدم و توي خانه با پسر عمويم شمشيربازي مي كردم. خواست مثل او باشم

در مورد همجنسگرائي خيلي كم مي . نيدم كه يك بيماري اي آمده به اسم ايدز و همجنسگراها به اين بيماري دچار مي شوندبودم ش

البته آن موقع من . در واقع آشنايي من با همجنسگرايي بر اساس يك شايعه اي بود كه دو تا از خوانندگان مرد همجنسگرا هستند. دانستم

به ذهنم هم نمي رسيد . همجنسگرايي را خطرناك مي ديدم. شنيدم كه همجنس بازها ايدز مي گيرندمي شنيدم همجنسباز  و مي 

االن كه فكرش را مي كنم مي بينم يا دلم مي خواسته يك اتفاق جديد در وجود . اما عجيب دوست داشتم ايدز بگيرم. همجنسگرا باشم

راستش اصالً يادم نمي آيد از آن دو خواننده به ظاهر . يي وجود داشتهمن بيافتد يا اينكه در ضمير ناخودآگاهم ميل به همجنسگرا
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يك كتاب در مورد ايدز گرفتم و فقط مقدمه آن كتاب را كه . اتفاقاً از سبك و تيپشان خيلي هم خوشم مي آمد. همجنسگرا بدم آمده باشد

اصالً به اين فكر . فكر مي كردم ايدز گرفته ام. ردنم سياه شدهمدتي بعد يك روز متوجه شدم كه گ. در مورد عالئم ايدز بود چند بار خواندم

برو گردنت را بشوي، . اما پدرم گفت مقنعه ات رنگ داده. نمي كردم كه اين ويروس عامل ايدز بايد از يك طريقي وارد بدن من شده باشد

عه را مي كنم سرم يك دفعه امروز رنگ داده؟ براي من گفتم مگر مي شود، من از اول سال تحصيلي تا به حال دارم اين مقن. پاك مي شود

در . اينكه ثابت كنم رنگ نيست، رفتم زير شير دستشوئي گردنم را شستم و در كمال تأسف ديدم كه رنگ پاك شد و من ايدز نداشتم

. اشتم بر من ظاهر بشودهميشه در رؤياي خودم دوست د. همان دوره راهنمائي با خواندن رمان بربادرفته عاشق شخصيت رت باتلر شدم

همين االن هم هر كس به شوخي (آنقدر در اين نقش غرق شده بودم كه وقتي به آينده فكر مي كردم با زن و فرزندم به گردش مي رفتم 

هملت هم شخصيت ديگر ). به من مي گويد با دوست دختر يا زنت بيا ديدنمان من هميشه سوتي مي دهم و خيلي جدي مي گويم حتماً

هميشه . من هنوز هم عاشق شمشير بازي و موي سفيد هستم. ير بازي مي كندشمردي با موهاي سفيد كه شم. د عالقه ي من بودمور

چون حالت بكر هر چيزي را دوست دارم نه حالت شسته . البته هيچ وقت نرفتم شمشير بازي ياد بگيرم. دوست دارم موهايم سفيد باشد

خيلي دوست دارم يك ورزش رزمي بدانم تا بتوانم در مواقع الزم از خودم دفاع كنم، ولي من . ه ي آن رارفته و لباس و كاله محافظ پوشيد

اين حس رقابت با مرد و برتري نسبت به مرد باعث مي شود بزنم همه را داغون . آدمي هستم كه جنبه تكواندو و كاراته بلد بودن را ندارم

يكبار هم يكي از پسرهاي فاميلمان را . قدرتم محكم زدم توي گوش يك پسر كوچكتر از خودمبچه كه بودم يكبار براي نشان دادن . كنم

يكبار هم خواباندم توي گوش يك پسري كه وسط چهارباغ، جلوي مردم، راه افتاده بود دنبالم و . اين حس هميشه با من بود. كتك زدم

بالئي كه باالخره . ن بودم و گرنه يك كتك مفصل ازش مي خوردمخيلي شانس آوردم كه توي شلوغترين خيابان اصفها. متلك مي گفت

شان، با عصبانيت سعي كرد  وقتي زدم توي سر يكي. سال گذشته بعد از كتك زدن دو تا پسر الت كه با موتور دنبالم كرده بودند سرم آمد

 باورتان نمي شما اگر جثه كوچك من را ببينيد اصالً. دكيفم را بدزد، و وقتي دوباره زدمش از موتور پياده شد و تا توانست من را با لگد ز

من از ترس فقط ايستادم و كتك خوردم كه . شود كه يك پسر با وحشيگري تمام دختر الغر و كوچولوئي مثل من را به باد كتك بگيرد

وا تمام مدت نشسته بودند دم در مغازه وقتي كه رفتند متوجه شدم كه دو تا پسر نان. مبادا وحشي تر بشود و من را پرت كند يا چاقو بكشد

همه لگدي كه خوردم فقط پاي راستم يك كمي كبود  وقتي رسيدم خانه باورم نمي شد كه چطور با اين. نانوائي و من را نگاه مي كردند

 . بود

 ي اول شوهر اسكارلت من در درجه. زماني كه اولين احساسات نسبت به زن در من شكل گرفت. به همان دوران راهنمائي بر مي گردم

كه نوبت صحنه هاي عاشقانه مي  مان نمايش بربادرفته را بازي مي كرديم و زماني يادم مي آيد با يكي از دخترهاي فاميل. اوهارا بودم

داد ازش اما او با طنازي خودش را از من دور مي كرد و اجازه نمي . رسيد سعي مي كردم آن دختر را، كه دستم به دور كمرش بود، ببوسم
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مدتي بعد فهميدم كه يكي . كالس سوم راهنمائي با يكي از بچه هاي همكالسم كه توي يك محله بوديم دوست صميمي شدم. لب بگيرم

اين عشق و دوستي ادامه داشت بدون اينكه من . با او هم صميمي شدم و واقعاً عاشقش شدم. از دخترهاي كالس به من خيلي عالقه دارد

با ورود به دبيرستان دختر هم محله اي و عشق من وارد هنرستان شدند و من بر خالف عالقه ي شديدم به . ي بگيرماين احساس را جد

من طوري تربيت شده بودم كه ديگر الزم نبود پدر و مادرم من را به زور بفرستند به رشته . رشته ي هنر مجبور شدم به دبيرستان بروم

اما .  رشد يافته بود كه رفتن به هنرستان را بد مي دانستم و تصميم گرفتم خودم كتاب ها را بخوانمافكارم طوري. اي كه ازش متنفر بودم

با ورود به دبيرستان عشقم و هم محله ايم با هم خيلي صميمي . كار عملي بلد نبودم و مجبور شدم در رشته ي خودم امتحان كنكور بدهم

همه ي اين عوامل . اعتماد به نفسم هم كم بود و شايد حسادت هم مي كردم. ته اندشدند و من احساس مي كردم آنها ازمن فاصله گرف

من نمي توانستم دختري كه هميشه در خانه مورد تحقير پدر و مادر قرار مي گيرد را قابل . باعث شدند كه با آن دو دختر قطع رابطه كنم

از طرفي چند زن مو بلند خوشگل هم ديده بودم و . و بلند شدمدر دوران دبيرستان عاشق يك خواننده ي مرد م. دوست داشتن بدانم

تمام حركاتم را از او تقليد . اما عجيب با آن خواننده مو بلند در هم آميخته بودم و يكي شده بودم. تصميم گرفتم موهايم را بلند بگذارم

او هم عاشق . ن مدل مو و لباس االن ديگر مد نيستدوستم مي گفت اي. دقيقاً مثل او مي رقصيدم و مثل او لباس مي پوشيدم. مي كردم

هر دوي ما هم دوست داشتيم با آن خواننده ازدواج كنيم اما من غافل از اين بودم كه در ناخودآگاهم در نقش آن مرد . همان خواننده بود

وران يك روز با دختر عمه ام كه عضو در همين د. به دوستم مي گفتم من كاري به مد ندارم مي خواهم مثل اين مرد باشم. فرو رفته ام

من در قسمت . به من گفته بود كه يكي از مربي ها يك زن زيباست. تيم واليبال يكي از باشگاه هاي اصفهان بود به باشگاه او رفتم

در تمام مدت به او نگاه . دختر عمه ام آن زن زيبا را به من نشان داد و من ديگر نتوانستم به بازي واليبال نگاه كنم. تماشاچي ها نشستم

در همان دوران با دختر فوق العاده حسود و بد . مي كردم و وقتي برگشتم منزل شروع كردم به نوشتن متن هاي عاشقانه در مدح او

هم كالسي . من كه در رؤياي آن زن به سر مي بردم عاشق آن دختر شدم. هايي به آن زن زيبا داشت اخالقي آشنا شدم كه يك شباهت

يم شروع كردند من را اذيت كردن و به من مي گفتند راستش را بگو اين دختر شبيه كدام پسر است كه تو عاشق او شده اي؟ و من مي ها

از طرفي به من گفتند حاال كه دوستش . اما آنها مي خنديدند و متلك مي انداختند. گفتم باور كنيد شبيه مربي واليبال دختر عمه منه

از روز بعد آن دختر خيلي . و من باالخره راضي شدم و يكي از دخترها رفت و به او گفت كه فالني دوستت داره. داري الاقل بهش بگو

دوست هايم سعي كردند من را با او آشتي . مغرور شد و وقتي جواب سالمم را نداد من خيلي عصباني شدم و داد و بيداد راه انداختم

االن كه فكرش را . نيست كه چقدر زيبا باشد، مهم اينست كه اينقدر پوچ و توخالي نباشد و رفتمبدهند اما من با عصبانيت گفتم آدم مهم 

مي كنم مي بينم كه واقعاً خيلي مهم است كه يك لزبين با يك لزبين دوست باشد چون با دخترهاي استريت حتي يك دوستي معمولي 

 دوست باشي كه بتوني بگي لزبين هستي و به خاطر حالت ها و عاليقت مگر اينكه با دختري. خيلي كم پيش مي آيد. هم نمي شود داشت
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 . مورد تمسخر قرار نگيري

هميشه با . وارد دانشگاه كه شدم با اينكه قبل از آن دوران داشتن احساس نسبت به مرد را تجربه كرده بودم اما با مردها خيلي بد بودم

.  هم مثل دبيرستان بود و من مجبور نبودم با اين پسرها سر يك كالس بنشينمهميشه مي گفتم اي كاش اينجا. پسرها دعوا مي كردم

طوريكه سال بعدش پسرها به ورودي هاي جديد گفته بودند با اين دختر حرف نزنيد، چون بهش بگوييد باالي . ديگه معروف شده بودم

اگر يك پسر به آن ها مي گفت باالي چشمت . دماز طرفي خودم را فداي هم اتاقي هايم مي كر. چشمت ابروست خون به پا مي كند

من . ابروست من شروع مي كردم به دعوا كه چرا به يك دختر اهانت مي كنيد، غافل از اينكه همين دخترها مي مردند براي همان پسرها

بر موالنا ظهور كرد بر من آرزو داشتم اين خواننده مثل شمس كه . يك خواننده ديگر. خودم آن موقع مرد جديدي وارد زندگيم شده بود

در كنار آن خواننده از يك خواننده ديگر هم خوشم آمده بود كه هر دوي آنها ريش داشتند، اما دومي . ظهور كند و من را به تعالي برساند

دبيرستان هم كه . آوازمن ديگر كارم اين شده بود كه راه بروم و تا آنجايي كه مي توانم صدايم را بم كنم و بزنم زير . صداي بم تري داشت

بودم دوران خوشي من دوران بعد از يك سرماخوردگي سخت بود كه صدايم دورگه مي 

شد و من وسط سالن دبيرستان راه مي رفتم و داد مي زدم خانم ها بريد سر كالس و 

بعد از آشنايي با آن خواننده هم هميشه با صداي . دخترها همه از صدايم مي ترسيدند

با موهاي بلندم مثل .  او را مي خواندم، البته به اين هم بسنده نكردمبم ترانه هاي

دراويش سماع مي كردم و حتي يكبار رفتم جلوي آينه و موهايم را چسباندم توي 

صورتم و دور لب هايم كه ببينم آيا ريش و سبيل به من هم مثل خواننده ي محبوبم 

باالخره ما . آمد و خوشگل شده بودمراستش را بخواهيد خيلي به من مي . مي آيد يا نه

به اصفهان آمديم و من چون دلم مي خواست به رشد و تعالي برسم در يك دوره 

اين دوره خيلي روي من تأثير مثبت گذاشت و باعث شد كه من رفتار ماليم تري را با مردها در . روانشناسي گروهي آزاد شركت كردم

. وا مي كردم پشيمان شدم و فهميدم كه هميشه مي خواستم برتري خودم را به آنها نشان بدهماز اينكه هميشه با مردها دع. پيش بگيرم

البته اين روحيه ماجراجويي هنوز . پا به پاي آنها از ديوارهاي يك قلعه قديمي مي رفتم باال  و گاهي كارهاي عجيب و خطرناك مي كردم

البته بعضي ها هم از من . داشتند جاهائي كه من مي روم را بروند و ببينندپسرهاي دانشكده مان گاهي واقعا جرأت ن. هم با من هست

هنوز هم نتوانسته ام آن اعتماد به نفس الزم را به دست . اما من در درون خودم ترس هاي زيادي داشتم و هنوز هم دارم. جسورتر بودند

پسرها بدترين رفتارها را جلوي رو و پشت سر من ت آوردن دل با ادامه ي دوران دانشجويي كم كم هم اتاقي هايم به خاطر به دس. آورم

من هم به يكي . ترم اول دانشگاه دوست هايم هميشه دنبال تور كردن پسرها بودن. و من كم كم از زن جماعت بدم آمد. انجام مي دادند

باالخره بعد از خواندن مقاله يک آقای 

 برای ايشان ،ماهامجله ی روانپزشک در 

ميل فرستاده و هر چی می دانستم در مورد 

وقتی . ان مشورت کردمخودم گفتم و با ايش

   ايشان به من گفتند لزبين هستم باورم 

خيلی خوشحال شدم و احساس . نمی شد

کردم بار سنگينی از روی دوشم برداشته 

حس می کردم ديگر مجبور نيستم . شده

 آرايش کنم که ديگران فکر نکنند امل ام
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 شد و بعد يكي از آن پسرها ازدواج كرد من يك اما وقتي ترم تمام. از دوستانم گفتم تصميم گرفته ام فالن پسر و فالن پسر را تور كنم

از . به اين فكرم خنده ام گرفته بود چون مي ديدم من اصالً اهل اين جور برنامه ها نيستم. دفعه يادم افتاد كه قرار بود آن پسر را تور كنم

وقتي خواهرم وارد . م كسي را تور كنممردها خوشم مي آمد اما در قالب آنها فرو مي رفتم و حتي براي ازدواج هيچ وقت دوست نداشت

دانشگاه شد و شروع كرد به پيدا كردن دوست پسر و البته همسري براي زندگي آينده و مادرم من را سركوفت مي زد كه تو بي عرضه اي، 

اما سرانجام سال . پسري كه ازش خوشم مي آمد اخالقش با من جور در نمي آمد و خيلي مذهبي بود. تصميم گرفتم دوست پسر پيدا كنم

در همين دوران  باالخره با يك . اين بار اما در نقش مادر آن پسر ظاهر شدم و او از اين رابطه رنج مي برد. آخر با پسر ديگري دوست شدم

مي باورتان مي شود كه من همه ي اين ماجرا ها را داشتم اما ن. دختر خوب هم اتاقي شده بودم و او را نامزد خودم خطاب مي كردم

آرايش كردن را دوست . در كنار اين خانم نامزد مجبور بودم از مغازه هاي لوازم خانگي و لباس فروشي ديدن كنم. دانستم كه لزبين هستم

ناخن هايم هميشه كوتاه .  زياد مي كردم و بعد اين كار را هم فراموش مي كردم انجام بدهماما هر چند وقت يكبار آرايش نسبتاً. داشتم

مگه چيه، پدرم هم هميشه " اما من مي گفتم، ". را كوتاه مي كنيومثل بچه دبستاني ها هر هفته ناخن هات" دوستانم مي گفتند، بودند و

االن هم تنها كسي كه از تيپ من خوشش مي آيد پدرم است و هر .  كارهايم بيشتر شبيه كارهاي پدرم بود". را كوتاه مي كنهوهاش ناخن

بر عكس، مادرم از همه چيز من بدش مي آيد و .  از آرايش هم خوشش نمي آيد".ذار موهايت همينطور كوتاه باشهبگ روز به من مي گويد،

يكي از هم اتاقي هايم به من مي گفت اخالقت شبيه اخالق شوهر من است، . من درست بر عكس آن چيزي شده ام كه او دوست دارد

 فكر كنم اصالً ".اگر من زن شوهر تو مي شدم خونمون حسابي ديدني مي شد"فتم، خنديدم و بهش گ. شايد بهتر بود تو زن او مي شدي

يادم مي آيد دبيرستان كه بودم يك مدتي تصميم گرفته بودم در كارها به . نمي شود نگاه به آن زندگي اي كه من زن خانه اش باشم كرد

كه البته تعداد غذاهايي كه ياد . انيكه مجبور نشده بودم ياد نگرفتمآشپزي را كه تا زماني كه وارد دانشگاه شدم و تا زم. مادرم كمك كنم

يك روز . همين ها را هم به طور تئوري ياد گرفتم و هرگز كنار كسي نايستادم كه آشپزي ياد بگيرم. گرفتم بپزم از چند تا تجاوز نمي كند

 و يك دفعه حس كردم مثل يك زن خانه دار و به قول وقتي خانه را تميز كردم و جارو كشيدم، رفتم توي آشپزخانه تا ظرف بشويم

از احساسي كه در من بوجود آمده بود بدم آمد و ظرف ها را همانطور رها كردم و به خودم گفتم تو يك زن كدبانو . معروف كدبانو شده ام

 .نيستي

اما . دختري خوشش مي آمد به من مي گفتبا من خيلي راحت بود و از هر .  با دوست پسرم در دانشگاه يك جور رقابت پنهان داشتم

از طرفي به محض اينكه مي گفت از فالن دختر خوشش مي آيد، من مي رفتم با آن دختر دوست مي شدم . من خيلي حساس شده بودم

وري از خوابگاه بعد از فارغ التحصيلي، د. غافل از اين بودم كه در اين ميان عاشق يكي از همين دخترها شده ام. و به او محبت مي كردم

به مادرم قول داده بودم وقتي فارغ .  خيلي آزارم مي داد و دلم براي همه آن دخترهايي كه به من اهانت كرده بودند تنگ شده بود
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فكر مي كردم . افسردگي شديد داشتم. التحصيل شدم و برگشتم اصفهان هزار تا دوست پسر بگيرم اما اين كار را هم يادم رفت انجام بدهم

اما در البه الي اين .  در واقع نقش بازي مي كردم كه عاشق دوست پسرم هستم و خودم را آزار مي دادم كه دارم از فراغ او مي ميرمو

من در سال آخر دانشگاه با . احساسات شعرهائي عاشقانه براي آن دختري كه عاشقش شده بودم و خودم هم نمي دانستم مي سرودم

تمام . من شديداً عاشق فروغ فرخزاد هستم. و هم آشنا شده بودم و فروغ در من يك عشق شديد ايجاد كرده بوداشعار فروغ فرخزاد و شامل

اگر من . كتاب ها و سي دي هاي مربوط به او را خريدم و خواندم و همه اش غصه مي خوردم كه چرا او اينقدر زجر كشيده و چرا زود مرد

. دگي رسيده بودم خودم را صد در صد روح فروغ مي ديدم كه بعد از مرگ وارد بدن من شدهآدمي بودم كه به يك مرحله بااليي در زن

آرزو داشتم الاقل پسر فروغ را . غصه نخور... عزيزم: آرزوي من اين بود كه فروغ دوباره زنده بشود و من او را در آغوش بگيرم و به او بگويم

تحصيلي طي سفري كه به تهران داشتم بر سر مزار فروغ رفتم و وقتي برگشتم خانه ديدم تابستان بعد از فارغ ال. ببينم و با او حرف بزنم

همان . ديگر نمي توانم به فروغ فكر كنم؛ به محض اينكه به او فكر مي كردم از فرط عصبيت معده ام به هم مي ريخت و حالم بد مي شد

فروغ فكر نكنم و متأسفانه االن با اينكه خيلي دلم براي شعرهايش و موقع كه ديدم حالم خيلي دارد بد مي شود تصميم گرفتم ديگر به 

حتي چند شب پيش وقتي ياد او افتادم . صداي قشنگش تنگ شده مي ترسم بروم سراغ ديوان شعرش، يا به صداي غمگينش گوش كنم

 و بنشينم يكبار ديگه اشعار فروغ عزيزم را اما آرزو دارم كه بتوانم در يك شرايط خوبي به سر ببرم. از درون تنم شروع كرد به لرزيدن

اينجور وقت ها دوست دارم تنها باشم و كسي من را در حال بوسيدن . راستش همين االن هم اشك توي چشم هايم جمع شده. بخوانم

 . من توي خوابگاه شب ها ديوان فروغ را توي بغلم مي گذاشتم و مي خوابيدم. ديوان شعر فروغ و اشك ريختن نبيند

من آنها را كوچولو . االن كه به گذشته نگاه مي كنم مي بينم كه واقعاً دوست پسرهايم چقدر از بودن در كنار من عذاب مي كشيدند

نرگس مست را به هر . اسم يكي غزال تيز پا بود و اون يكي نرگس مست. خطاب مي كردم و اسم هاي دخترانه روي آنها مي گذاشتم

با . اما هميشه غر مي زد كه تو چرا مثل دخترهاي ديگر ناز نمي كني.  صدايش كنمكوچولوكه قبول كند ترفندي بود راضي اش كردم 

 خيلي از اين حرفش ناراحت شده بودم و با اينكه از ناز كردن به "چقدر ناز مي كني،"اينكه وقتي دوست پسر قبلي ام به من گفته بود 

 من به دختري كه پشت ميزي جلوتر از ما نشسته بود و با نگاه "تو چرا ناز نمي كني"شدت بدم مي آمد و در همان لحظه كه به من گفت 

هاي خمار و عشوه هايش از دوست پسرش دلبري مي كرد، نگاهي انداختم و با اينكه از درون حالم داشت بد مي شد كه بخواهم اينطوري 

 ".تو چرا ريمل نمي زني" بعد با هم بحثمان شد و به من گفت، ".نه من هم ناز مي كنم"با دوست پسرم رفتار كنم برگشتم بهش گفتم، 

موقع خريد به خانم .  رفته بودم يك ريمل به درد نخورد چهار صد توماني خريده بودم".ولي من دفعه پيش ريمل زدم"من هم گفتم 

 . يك ريمل ارزون بده چون مي دونم كه فقط يكبار ازش استفاده مي كنم: فروشنده گفتم

گرچه توي خيابان موقع راه رفتن رژه مي رفتم و هميشه پسرها برايم يك دو سه چهار .  سعي كردم رفتارهايم كمي با ناز باشدكم كم
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اما از طرفي دوباره تصميم گرفتم موهايم را كوتاه كنم و . مي گفتند اما توي رقصم يك كم ياد گرفته بودم حالت عشوه گري داشته باشم

 و از دامن هم بدم آمده بود و بدون اينكه متوجه بشوم به جز در عروسي ها كه پيراهن بلند مي پوشيدم در هيچ ديگر نگذارم بلند شوند

خيلي گيج شده ام و . راستش االن خودم هم نمي دانم آيا من حالت هاي مردانه دارم يا ندارم. مجلس ديگري دامن و پيراهن نپوشيدم

يا اين حالت ها را كسي دارد يا ندارد اما من از وقتي فهميدم لزبين هستم روي اين حالت ها البته اين مهم نيست كه آ. قاطي كرده ام

. اما از طرفي حاضر نيستم دامن بپوشم و از دامن بدم مي آيد. از تاپ هاي لختي رنگي دخترانه خيلي خوشم مي آيد. حساس شده ام

وقتي فهميدم لزبين هستم از يك طرف باورم نمي شد و خوشحال بودم . نهاحساس مي كنم نه دخترانه ي دخترانه ام و نه پسرانه ي پسرا

يادم مي آيد چند بار الك ناخن خريده بودم و يك مدتي استفاده مي كردم بعد تحملم تمام مي شد و . و از طرفي داشتم ديوانه مي شدم

افتاده بود كه من آرايش و الك ناخن را هميشه براي زماني كه فهميدم لزبين هستم يادم . پاكشان مي كردم و ديگر استفاده نمي كردم

در همان دوران عروسي خواهر كوچكم بود كه باالخره . بقيه دخترها دوست داشتم اما خودم تحمل استفاده كردن از آنها را نداشته ام

ا يك پسري دوست شده كه اخالقش  همسر دلخواهش را پيدا كرده بود و اتفاقاً از روزي هم كه باهاش دوست شده بود به من گفته بود ب

من ديگر آرزوم . من و شوهر خواهرم واقعاً هر دو تعجب كرده بوديم كه اينقدر به هم شبيه هستيم. و سليقه هايش دقيقاً مثل من است

 دفاع مي ديگر طوري شده بود كه توي خانه وقتي او از يك چيزي خوشش نمي آمد من ازش. اين شده بود كه او شوهر خواهر من بشود

همان موقع با يك . اما شب عروسي شان من دچار بحران بدي شده بودم. كردم و مي گفتم دامادمان حق دارد چون من هم همينطوريم

از طرفي يادم مي آمد كه چقدر در عروسي هاي قبلي از اينكه آرايش مي كردم . نفر مشورت كرده بودم و به من گفته بود لزبين هستم

از طرفي دختر دايي هايم و خواهر كوچكترم داشتند به قول معروف هفت قلم آرايش مي . لم مي خواست خودم باشمبدم مي آمده و د

ك بزنم به ناخنم؟ مي گفت يعني نمي كردند و با تعجب به من نگاه مي كردند و مي گفتند چرا نشسته اي؟ به دختر داييم مي گفتم ال

داشتم فكر .  بلند او خيلي قشنگ مي آيد، اما نمي دانستم خودم هم دوست دارم بزنم يا نهخواهي الك بزني؟ مي ديدم الك به ناخن هاي

با خودم فكر مي كردم باالخره دوست داري يا نداري؟ نكند فكر مي . مي كردم بعداً چطوري اين الك را تحمل كنم؟ بايد زود پاكش كنم

 قبالً هم زياد اين جور كارها را دوست نداشتي و از ترس اينكه بگويند امل كني چون لزبين هستي نبايد آرايش كني يا الك بزني؟ اما تو

اعصابم حسابي به هم . براي تنوع الك مي زدي اما خيلي زود خسته مي شدي. هستي و براي اينكه مثل بقيه باشي آرايش مي كردي

و اصالً يادم رفته بود كه حد اقل به ناخن هاي پايم الك ريخته بود و باالخره خودم را ديدم كه توي ماشين نشسته ام و دارم مي روم باغ 

 . بزنم

بعد از مدتي در يك . و اما در كل چي شد كه من فهميدم لزبين هستم؟ بعد از فارغ التحصيلي فراموش كردم دنبال دوست پسر بگردم

با من دوست مي شد راهش را كج مي كرد و اما  هر دختري كه . آموزشگاه كامپيوتر ثبت نام  كردم و تصميم گرفتم دوست دختر بگيرم
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سرانجام با دختري دوست شدم كه دنبال شوهر مي گشت و با يك پسري در آن آموزشگاه دوست . مي رفت سراغ شوهر يا دوست پسرش

د به نفسم اينقدر اعتما. من يك دفعه يادم افتاد كه يك پسر خيلي خوش قيافه اي را يك ماه پيش توي آن آموزشگاه ديده بودم. بود

پايين بود و هنوز دوست پسر هم پيدا نكرده بودم و مادرم من را بي عرضه مي دانست و همين باعث شد كه با آن دختر نقشه كشيديم كه 

. خالصه كالم اينكه از همان ابتداي كار آن دختر نخاله از آب در آمد و همه چيز به هم ريخت. او واسطه بشود من با آن پسر دوست بشوم

نمي . من در دوران دبيرستان يك مدتي از جسم مرد حالم به هم مي خورد. مرد هم من را برد خانه اش و از من سكس مي خواستآن 

اما تنها مردي كه در كنار من بود پدرم بود و من طوري از كنارش رد مي شدم كه بدنم . دانم آيا فقط از جسم پدرم بود يا همه ي مردها

آن شب هم برهنه نشدم اما او از من . از آن مرد هم در حد جزئي با مرد سكس داشتم و هرگز برهنه نشده بودمتا قبل . به بدنش نخورد

. براي او كه با دختران متعددي سكس داشت خيلي راحت بود، اما من داشتم سكته مي كردم. خواست تا اندام جنسي او را لمس كنم

رد به كيرش جيغ كشيدم و آن بيچاره هم كه اصالً به اين موضوع توجه نداشت كه من دستم را به زور برد توي شورتش و من تا دستم خو

ما با هم دوست نشديم و من در شرايط روحي خيلي بدي به سر مي بردم و .  به زور و در شرايط بدي خودش را ارضا كردنديد پديدم

 . تصميم گرفتم يا خودم را بكشم با بروم فاحشه بشوم

 اتفاقاتي برايش مي افتد كه خودش را بهتر مي شناسد و مي فهمد كه بر خالف آنچه فكر مي كرده آدم قوي اي آدم در زندگي گاهي

من بعد از اين ماجرا فهميدم كه چقدر قوي هستم چون در آن شرايط بد خودم را زنده نگه داشتم و البته فقط شانس آوردم كه . است

اما هر كاري كردم نتوانستم ياد بگيرم سيگار بكشم، آلرژي هم داشتم و كالً از سيگار چون سيگار را خيلي دوست دارم . سيگاري نشدم

بعد از اينكه به خاطر حفظ آبروي خانواده ام تصميم گرفتم زنده بمانم، و ديدم فاحشه هم نمي توانم بشوم، شروع . كشيدن منصرف شدم

شايد باورتان نشود اما من به مدت يك سال و اندي در . اي روانشناسيكردم به ديدن برنامه هاي روانشناسي ماهواره و خواندن كتاب ه

كم كم متوجه شدم سكس چيز . هفته بين چهار تا هشت ساعت برنامه ي روانشناسي مي ديدم و در كنار برنامه ها كتاب هم مي خواندم

 و فهميدم كه روانشناس ها به بدي نيست و حق هر انساني است كه سكس داشته باشد و كمي هم با همجنسگرايي آشنا شدم

اما كتاب هاي روانشناسي فقط در مورد زندگي با جنس مخالف نوشته شده بود . همجنسگراها احترام مي گذارند و آنها را نرمال مي دانند

تم كه كير مرد فقط ياد گرف. و در برنامه ها هم بيشتر در همين موارد صحبت مي شد به همين دليل من باز هم نفهميدم كه لزبين هستم

بعد . خالصه نشستم كلي فيلم پورونو ديدم تا به قيافه ي كير عادت كنم. را بايد دوست داشته باشم و اگر بتوانم بخورمش هم كه چه بهتر

لبته ا. ديگر آرزوي من اين شده بود كه با مرد سكس داشته باشم تا به مردها نشان بدهم كه من مي توانم سكسي ترين زن براي آنها باشم

هيچ لذتي از . اما من حسابي بهش حال مي دادم. دوست پسري كه سر راه من قرار گرفت آدم چندان جالبي در زمينه ي سكس نبود

فكر كنم از حالت هايم . خوردن كير نمي بردم و آن جسمي كه آرزو داشتم توي بغلش بخوابم هم يك جسم سفت و سخت و پرمو بود
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آيد چون آدم وقتي به دروغ از كير يك نفر تعريف كند، تن صدايش باالخره امواج منفي را به شخص مقابل معلوم بود كه از كير بدم مي 

اما دلم مي . نه: بدت مياد؟ مي گفتم: وقتي آب طرف مي ريخت روي بدنم حالم به هم مي خورد و دوست پسرم مي پرسيد. مي رساند

. فكر مي كنم كامالً مشخص بود كه دروغ مي گويم. را از روي بدنم پاك كندخواست زودتر اين مايع زشت كه حالم را به هم مي زد 

در واقع نمي خواستم باور كنم كه بدم مياد و مي خواستم . دوست پسرم مي فهميد دارم دروغ مي گويم، ولي من خودم متوجه نبودم

 . براي من افتادكم كم اتفاقات ديگري . طبق نوشته هاي كتاب همه چيز مردها را دوست داشته باشم

حتي يكبار دستم را . موقع سكس دلم مي خواست مي توانستم به سينه هاي آن مرد مثل سينه هاي يك زن دست بزنم و آنها را بخورم

كشيدم در فاصله بين كير و مقعد دوست پسرم و به خودم گفتم چرا اينقدر اندام مردها بي معني است؟ خيلي مسخره است كه در اين 

ديگر دوست پسرم مي دانست من چقدر دوست . خوب است من مرد نيستم با اين اندام زشت مسخره شان!  شكافي وجود نداردناحيه هيچ

به روي خودم . دارم سينه هاي يك زن را بخورم و يكبار من را به زور وادار كرد سينه هايش را بخورم كه نخواهم به سراغ دختري بروم

برايم مهم . ديگر اعصابم حسابي به هم ريخته بود.  هم سينه است تو داري؟ به اين كه نمي گويند سينهنياوردم اما در دل گفتم آخه اين

شب ها خواب مي . زياد از فرو رفتن كير داخل واژنم هم خوشم نمي آمد. نبود كه دوست پسرم مي تواند من را ارضا كند يا نمي تواند

هنوز هم اين خواب را گاهي وقت ها مي . باشم اما نمي توانم جاي خلوت پيدا  كنمديدم يك دختر گي آورده ام تا باهاش سكس داشته 

يك شب جمعه وقتي شنيدم  كه يكي از دوستان قديمي ام فوت كرده و من اعصابم به هم . سر انجام از دوست پسرم جدا شدم. بينم

 يك دختر همجنسگرا دوست بشوم اما بلد نبودم چطور از يك سال قبل تصميم گرفته بودم بروم توي روم و با. ريخته بود رفتم توي روم

يك آي دي به اسم لزبين . آن شب ديگر اعصابم خيلي خورد بود و باز رفتم توي روم. محيط روم استفاده كنم و دنبال كار را نگرفتم

ي گويند گي، و نوه عمه ام كه پزشكي ساختم، باورتان نمي شود كه من تا آن روز يادم مي آمد كه يكبار شنيده بودم به مرد همجنسگرا م

من هر كاري مي كردم اين اسم را ياد نمي گرفتم و هر بار از داخل . مي خواند به من گفته بود كه اسم دختر همجنسگرا هم لزبين است

 . يكي از كتاب هاي پدرم اين كلمه را پيدا مي كردم اما باز فراموشش مي كردم

ين كلمه را فراموش نكنم يك آي دي به اين اسم بسازم كه هر بار مجبور باشم تايپش كنم و ديگر آن شب تصميم گرفتم براي اينكه ا

 پسرها به اسم دختر با من چت مي ".آهاي مردم من دوست دختر مي خوام"با آي دي لزبين وارد روم شدم و داد مي زدم، . يادم نرود

  به علت ورژن قديمي اي كه داشت استفاده كنم و وب هم نداشتم، محل voiceكردند و دخترها چون من وارد نبودم و نمي توانستم از 

آخرش فقط توانستم با يك پسر . يكي از مردها هم گير داده بود كه تو مثل مردها حرف مي زني و دروغ مي گويي كه زني. نمي گذاشتند

هنوز .  اهل دروغ نبود و به من كمي اطالعات دادمازوخيست دوست شوم كه تا مدتي براي هم ميل مي فرستاديم و آدم خوبي بود چون

چند روز بعد از آن شب يك آقايي من را اد كردند و من از اين آقا هم خوشم آمد چون . هم گاهي براي هم اس ام اس مي فرستيم
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دوست پسر داشتم به من وراني از زندگي ام داطالعات خوبي به من مي داد و مجله اي را به اسم ماها به من معرفي كرد و چون من در 

بعد از آشنايي با ماها من كم كم وقتي ماجراهاي لزبين ها را مي خواندم مي ديدم كه تنها تفاوت من با لزبين . گفت تو بايسكشوال هستي

 .اصال دوست نداشتم بايسكشوال باشم و اين خيلي من را رنج مي داد. ها اين است كه من نسبت به مرد هم احساساتي داشته ام

 باالخره بعد از خواندن مقاله يك آقاي روانپزشك در ماها براي ايشان ميل فرستاده و هر چي مي دانستم در مورد خودم گفتم و با 

خيلي خوشحال شدم و احساس كردم بار سنگيني از روي . وقتي ايشان به من گفتند لزبين هستم باورم نمي شد. ايشان مشورت كردم

فكر مي . حس كردم مي دانم كي هستم. كردم ديگر مجبور نيستم آرايش كنم كه ديگران فكر نكنند امل امحس مي . دوشم برداشته شده

فكر مي كردم آن زماني كه مي رفتم كليسا و از حضرت عيسي مي خواستم كه با دوست . كردم چقدر شانس آورده ام كه ازدواج نكرده ام

از طرفي . مسيح مي دانسته كه من نبايد ازدواج كنم)  آن شخص كار درستي نيستدر حاليكه مي دانستم ازدواج با(پسرم ازدواج كنم 

به چند تا از افرادي كه مي شناختم گفتم لزبين هستم اما پسرها كه مي ديدند اگر من باور داشته باشم كه . دچار دوگانگي هم شده بودم

م من بي نتيجه مي ماند، لزبين بودن مرا انكار مي كردند و مي لزبين هستم تالش هاي آنها براي به دست آوردن من و لذت بردن از جس

 من كه خيلي عصباني بودم و مي ".تو بايد با ما سكس داشته باشي تا ما يك حال اساسي به تو بدهيم تا بفهمي لزبين نيستي"گفتند، 

 كثيف و كير دراز بي ريختتان را كه حال من ديدم چه ذهن كثيفي دارند ديگر رو دربايستي را گذاشتم كنار و گفتم جمع كنيد اون جسم

آن موقع من هنوز با هيچ لزبيني آشنا نشده بودم اما االن كه يكماه است با چند تا لزبين در تماسم و مي دانم لزبين ها . را به هم مي زند

 وقتي حرف نمي زند مي فهمم چه جور آدم هايي هستند، وقتي يك مرد به اسم دختر براي من ميل مي فرستد فورا شماره مي دهم و

آقاي محترم مي دوني از كجا شك كردم كه مردي؟ براي اينكه من با هر لزبيني در تماسم بي مقدمه : بعد بهشان مي گويم. مرد است

 . حرف سكسي نمي زنه و قربون صدقه اندامم نمي ره، سوتي دادي جانم، سوتي دادي

راستش خودم دلم مي خواست دوست دخترم ظريف و خوشگل و . تيپ پسرانه مي زننداما من شنيده بودم كه لزبين هاي ايران همه 

نيمي از دخترها اصال لزبين نيستند . كم كم متوجه شدم ايراني ها اين كارشان هم مثل بقيه ي كارهاشان از ريشه ايراد دارد. دخترانه باشد

مد شده بود و حتي دخترها با بيني هاي خوشگل باز مي رفتند عمل مثل جراحي بيني كه يك مدت . و انگار لز بودن توي ايران مد شده

. االن لز بودن هم همين جور مد شده. مي كردند، يا يك بيني بزرگ تو صورتشان بود و الكي چسب مي زدند كه بگويند ما عمل كرده ايم

ز اينكه مي ديدم زياد پسرانه نيستم و نسبت به من چون چند نفري هويتم را انكار كرده بودند دچار ترس و اختالل روحي شده بودم و ا

البته به شرطي كه از سكس حرف نزنند چون حوصله ام را سر مي (مرد احساس داشته ام و مي توانم با مردها دوستي نرمال داشته باشم 

 شروع شد و من open spaceتا اينكه در شبكه گي تي وي يك برنامه اي به اسم . با خودم فكر مي كردم نكنه من لزبين نيستم) برند

در برنامه هاي ديگر هم لزبين ها را ديده بودم و متوجه شده بودم . در اين برنامه هم لزبين مي ديدم، هم گي، هم بايسكشوال و هم ترنس
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 كه در ايران در اين برنامه هم ديدم همه خيلي عادي تر از آن چيزي هستند. كه همه آرايش دارند و دامن مي پوشند و همه تيپي هستند

لزبين ها و گي ها با هم دست رو بوسي مي كنند، راحت كنار هم مي نشينند و حتي يكبار يك خانمي . راجع بهش صحبت مي شود

همه پسرها يكدفعه برق از چشم هاشان پريد و رفتند طرفش و . مهمان برنامه بود كه يقه بلوزش خيلي باز بود و سينه هاي درشتي داشت

اما با وجود . من آن شب كلي خنديدم و به خودم گفتم ببين چه هيكلي داره كه برق از چشم گي ها هم پرانده. رفتندخيلي تحويلش گ

داشتم فكر مي . در اصفهان كسي را نمي شناختم و فقط با چند نفر در تهران دوست شده بودم. همه ي اين حرف ها خيلي تنها بودم

 كه من باالخره با چند تا لزبين در اصفهان آشنا شوم اما از كجا معلوم كه ما براي يك كردم ما چقدر محدوديت داريم چون بر فرض

 دوستي دائمي مناسب هم باشيم؟ 

باالخره به آرزوي ديرينه ام رسيدم و يكي از دوستان عزيزم در تهران يك مهماني ترتيب داد و من . تنهايي به شدت من را رنج مي داد

جمع . جمعي كه در آن كسي از مرد و عشوه گري براي مرد حرف نمي زد.  ميان يك جمع لزبين قرار گرفتمبراي اولين بار در عمرم در

از تك تك آن . هر كسي يك تيپي بود. كوچك هشت نفره اي كه معناي كلمه رنگين كمان را به تمام معني به من نشان داد و فهماند

من واقعاً حسرت مي . ر اصفهان ديده بودم و بايد بگويم كه واقعاً دختر ماهي استيكي از آنها را قبالً د. دوستان عزيز خوشم آمده بود

علناً ديدم كه الزم . قرار گرفتن در آن جمع خيلي به من كمك كرد. خورم كه نمي توانم تهران باشم و با اين دختر نازنين دوست باشم

كسي بود كه مثل من دوست داشته باشد پدر باشد نه مادر اما علناً ديدم كه در آن جمع هم . نيست حتما تيپ پسرانه داشته باشم

حاال ديگر مي توانستم مرد درون خودم را حفظ كنم اما تاپ هاي صورتي و لختي دخترانه ام . خيالم راحت شد. موهايش را رنگ كرده بود

 خانم ها را مي ديدم و به پاهاي fashionتم امروز وقتي داش. مي توانستم هم لباس ارتشي بپوشم هم موهايم را مش بزنم. را هم بپوشم

بلورين و سينه هاي لغزانشان نگاه مي كردم داشتم فكر مي كردم واقعاً از نظر من تنها اندامي كه برهنه و نيمه برهنه اش زيباست و ديدن 

واست قدم بلند بود تا كت و شلوار   آقايان؛ مي دانيد چه آرزويي كردم؟ دلم مي خfashionبعد زدم روي شبكه . دارد اندام زنانه است

اما از وقتي . هميشه از لباس عروس بدم مي آمد و دلم نمي خواست شب عروسيم به عنوان عروس توي مجلس باشم. جين مي پوشيدم

تني فهميدم لزبين هستم حس مي كنم همسر عزيزم مي تواند لباس عروس بپوشد اما من دوست دام يك كت و شلوار و كاله مثل مال بري

البته اگر قدم بلند بود كه ديگر كت و شلوار دامادي ام رو شاخش بود و آن . اسپيرز يا راشل استرلينگ در سريال پرده ي مخملي بپوشم

 . وقت نشانتان مي دادم كه چه تيپي به هم مي زدم

با ديدن راشل .  معنا پيدا كرده اندمن از وقتي فهميده ام كه لزبين هستم تمام عشق هاي زندگي ام را به خاطر آورده ام و برايم

چون او قيافه ي زن رؤياهاي من را داشت و من نمي دانستم كه چرا همينطور كه او را . استرلينگ در سريال پرده ي مخملي شوكه شدم

، اين دختر ايده آل اما سرانجام آن غبار سياه از ذهنم پاك شد و باز در يك شوك ديگري قرار گرفتم. مي بينم ناخود آگاه گريه مي كنم



من كه جلوي چشم من داشت فيلم بازي مي كرد و من همينطور مي ديدمش و گريه مي كردم شبيه همان دختري بود كه سر رقابت با 

دفتر شعرم را باز كردم و شعرهاي عاشقانه . آن شب فهميدم كه من عاشق او بوده ام. دوست پسرم در دوران دانشجويي عاشقش شده بودم

ساعت چهار صبح براي او يك ميل فرستادم و نوشتم دوست عزيز خوشحالم . شب خوابم نمي برد. براي او سروده بودم را باز خواندماي كه 

راستش دلم مي خواست برايت بنويسم كه عكس عروسي ات را برايم بفرستي، اما دلم بيشتر مي . كه يك ماه پيش نيامدم عروسي ات

اما .  بفرستي، اما فكر كردم شايد ناراحت بشوي چون تو االن ديگر خودت و شوهرت را يكي مي دانيخواست كه عكس تكي ات را برايم

قول بده اين ميل را زود ديليت كني، چون اينجا . چيزي كه من خودم همين امشب متوجه آن شدم. دلم مي خواهد يك چيز را بداني

 البته چيز بدي نمي خواهم بنويسم اما در جامعه ي ما شرايط اينطوري .ايران است و حتي ممكن است من را به خاطر آن اعدام كنند

نمي توانم كامل . نترس، يك لزبين هم يك آدم است مثل بقيه ي آدم ها. قبل از هرچيز بهتر است بداني كه من يك لزبين هستم. است

ر بدان كه نه گناه است نه بيماري و نه تجاوز به اما همينقد. توضيح بدهم بايد راجع بهش مطالعه كني تا بفهمي همجنسگرايي يعني چه

يك چيز كامالً نرمال و عادي و البته يك حس خوب و دوست داشتني است كه من با هيچ چيز در دنيا . كودك و يا تجاوز به ديگران

به . اما عاشق بودم. شدمخودم هم وقتي فهميدم شوكه . اما آن چه كه من امشب فهميدم اين بود كه من عاشق تو بودم. عوضش نمي كنم

اما . نمي دانم چرا متوجه نشده بودم. همينطور نوشته بودم عاشقت هستم. سراغ شعرهايي كه براي تو سروده بودم رفتم و آنها را خواندم

بداني و باور فقط مي خواهم اين را . سعي مي كنم زياد بهش فكر نكنم. االن تو ديگر شوهر داري و من سعي مي كنم با مسئله كنار بيايم

 .يك حس عميق بود، يك حس واقعي. حس من با بقيه فرق داشت. كني كه من تو را يك جور ديگري دوست داشتم

 

 
 
 

 

 قابل توجه زنان همجنسگرای ايرانی 

طول يك سال گذشته پل ارتباطي بين جامعه دگرباشان جنسي ايران و سازمان هاي مدافع سازمان دگرباشان ايراني در 

متأسفانه اكثر مواردي كه مورد تحقيق . حقوق بشر بوده است و سعي كرده كه ارتباط مستقيمي را بين آن ها ايجاد نمايد

 .  نان همجنسگرا در دست استقرار گرفته اند به مردان همجنسگرا مربوط مي شود و اطالعات كمتري در مورد ز

در مصاحبه هايي كه تا به حال انجام شده است مطالبي بيان شده كه مايليم بيشتر در مورد آن اطالعات در دست داشته 

باشيم از جمله اينكه به نظر مي رسد عمده ترين مشكل لزبين هاي ايراني مشكالت اجتماعي و خانوادگي است، ازدواج 

 ... خانواده و اجتماع، اجبار براي مراجعه به روانشناس و اجباري به دليل فشار

بسيار خوشحال خواهيم شد كه وضعيت يك زن همجنسگراي ايراني را به فارسي بنويسيد و براي ما ارسال كنيد تا بتوانيم 

 .قرار دهيم) به ويژه سازمان ديده بان حقوق بشر(اين اطالعات را در اختيار مراجع حقوقي 
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 مهری جعفری: از 

 

 دخترِ خوبي كه شاعر است

 دخترِ خوبي كه شاعر است

 :عطرِ لباس هايش ماركِ

 !»رشع                            «

 

 اما من

 من بوي كاغذِ مچاله ي زرد،

 پشتِ دهانم استفراغ،

 و ذهنم     

 ! گناهِ دقيقه ي لطيف را      ديگر تكرار نمي كند

� 

 

  چشم-پري شاعرِ عاشق

 :مي خروشد به من

 ! شعر-                      

 اما درد

 دردِ سينه ام

 خالي:      سرفه مي كند

 گسن:      سرفه مي كند

 :شكل:      سرفه مي كند

 دارم دوباره نقاشي هايم را زرد

 :مي كُنم
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 هديه به آفتابگردان «

 »!كه در شعر، قرمز است

� 

  چشم-پتياره ي شاعر

 - رو گردانده ام -

 :رو دارد مي پرسد

 ! ... شعر؟-                      

 اما گُل

 گُلِ آفتابگردان

 ...دارد دوباره زرد

 !  دارد نارنجي مي شودانگار    ! آه 

 

 صورتي مايل به خونِ من

 شما گريه مي كنيد روي آبهاي صورتي مايل به خونِ من

 خونِ من مايل است روي دهانم

 !خونِ من مايل است مايل باشد به شما چه؟

 شما اگر مايليد       خَطيد،

 )بدون آنكه دوستم نداشته باشيد(وگرنه خط مي كشيد براي من 

 و تا آسمان ستون مي شودخط راست است 

 !شما بگذاريد الشه ي دهانم بو نگيرد فقط

 راست است كه شما خط مي كشيد و من          روي آبهاي آسمان

 ! ...                                        صورتي مايل مي شوم ها؟

 ...شما آب مي ريزيد روي آبهاي صورتي مايل به خونِ من
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 آزاد

     مِهرْ حالل،جانْ آزادم،  

 ...مازادِ كارخانه

 :هندسه ام تحليل مي رود

 مادرم شبيهِ مو

 دستم، مچ نمي شود

 و عشق

 تَنَم را پلّه دار

 ...لَبم را خنده دار       كرده است

 ...مازادِ كارخانه

 و خدا را مي بخشم

 و شما را مي بخشم

 چقدر از شما كوتاهترم

 :چقدر از شما نگاه كنيد

 :تپيامبر گف

 ! ...گناه كنيد!          جان، آزاد-

 ...مازادِ كارخانه
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 پوريا: از

 

  انتظار

 چه مي باشد ام داني در سينه انم ميد مي

 گويم لب كه باز مي كنم چه مي داني مي

 هاي من خبر داريه از ژرفترين واژ

  سي را برايت پرنده كنمح خواهم هر وقت مي

  را بر لبم مي گذاريتا مي آيد آوازي سر دهد لبت

 هر چه سرود و ترانه و شعر است همه را مي بلعي

 وقتي مي گويي فردا به سوي تو مي آيم

 ديوانه وار به سويت شعله مي كشم

 عجيب است

 مرا هيجان مي گيرد و مي لرزم 

 چه بي تابي مي كنم

 مي خواهم به تو برسم و لحظه را مي شمارم

 يك    دو    سه 

  كه مشتاق مرگند مثل زنداني هايي

 و وقتي به آنها مي گويند

 فردا شما را دار مي زنيم 

 از خوشحالي شوكه مي شوند

 ساعت ها را مي شمارند

 نفس ها را و ضربان هاي قلبشان را 

 چه با حوصله مي شمارند

**** 
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 كني؟ رهايم مي

 كني؟ با تو هستم رهايم ميحاال كه  

 شده دلم يك ذره 

  باور مي كني؟   تونگ است اما نه براي ت 

 دانم چه رازيست نمي

  است غمپر ازچشمم پر از اشك و دلم  در حسرت ديدارت

 دانم چه رازيست نمي

 كنم و با خود غريبي مي

 !تو را خود مي پندارم ؟ 

 روم تا ستاره ها را بشمارم به بالكن مي

 گيرد از اين غربت و تنهايي آسمان دلم مي

 ستاره ها را نمي شود ديد

  زنند انگار هايم يخ مي نفس

 گلدان دو روزيست سرد و خشك است

 !!تو هم حسرت ديدارش را مي كشي انگار ؟

 

 

 عكس تو 

 

 خواست ديگر قلم مي

 چيزي روي اين صفحه ننويسد             

 خواست ديگر از تو چيزي به فكرش نرسد مي                            

 خواست سكوت را بهانه فراموشي كند مي                                                  

 همه چيز از يادم رفت
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خودم                         

 عشقم                             

 هاي باراني بوي خاك باران خورده شب                       

 ي هميشگيهاي چشم انتظار                                              

 اميد به صبح چشم هايت                       

 هايت رفتن                                               

 نامه هايي كه هرگز نرسيدند                                                  

 اما عزيزم

 دانستم صبح نمي

 براي هميشه         بر ديوار قلبم       عكس تو            

 ترانه تنهايي كافي است گفتم  شعري قصه اي

 و يك بغل خنده كافي است گفتي لحظه اي همدل و همنفسي

 هاي محزون مي رقصيم آنگاه كه با آهنگ

 ماهي ها                                

 از لبان پر از خشم موج                                    

 كنند روح تشنه خود را سيراب مي                                                  

  ها برگ

 و اين پايان تلخي نيست براي فصل ها كنند با درخت آشتي مي

 لحظه اي آرامش

  هايمان را لبريز بيا نگاه

 زيبايي دوست كنيم                          

  آري

 ش مي شوندآن لحظه ستاره ها با نگاه محزون چشمانمان خامو

 و  عشق چه دلنشين است



 م را با تو سر كنم و قهرمان قصه هاي شيرين زندگيم تو باشي ابگذار لحظه هاي رويايي

  هاي تشنه من از چشمان پر از شوق تو سيراب شوند بگذار نگاه

 هاي پر تمناي من با اسم تو خاموش شوند لب

 گيرم ديگر ديريست سراغ تو را از ستاره ها مي 

   آبي من اما امشب چه بي ستارهآسمان

 را فرياد بزنم  اين دوستت دارم بگذار اين لحظه را نيز
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 از علی عبدالرضاییتازه، 
http://www.poetrymag.ws/revue/ebook/khatarnaak  
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نگاري 

ن براي 

.  كنم

مرا 
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 تصوير حقيقي است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایت

 

  سراسریشبکه

 زنان

 

 را بخوانيد

 

 

Shabakeh 

. 

de 

 

 

 باشان جنسی ايرانیروزنامه نگار امريکايی و دگر

 نگاهی به زندگی داگ آيرلند، روزنامه نگار امريکايی

 

روزنامه نگار همجنسگرايي است كه عالقمند است برادران و خواهران خود را در سرتاسر دنيا كمك كند و ) Doug Ireland(داگ آيرلند 

 طريق سازمان با دگرباشان ايراني در سرتاسر دنيا انجام داده  و او مصاحبه هاي بسيار زيادي را از. اين ياري را با قلم خويش انجام مي دهد

او گاهي تند مي رود و گاهي نه، بسيار مهربان است و قلبي سرشار از لطف . شرح زندگي و مشكالتشان را براي جهانيان تشريح نموده است

با وجود . ت، خوراك و پوشاك دوستانش مي شودآنقدر نيك است كه هميشه در مكالمه هاي تلفني جوياي وضعيت سالم. و صميمت دارد

اين خالصه اي است از گفتگو هاي انجام  شده با او در . كسالت هايي كه دارد اما هميشه حاضر و آماده پاسخگويي به نامه هايش مي باشد

 .ارتباط با زندگي شخصي و اهدافش

 

در سه دهه ي گذشته روزنامه . يك روزنامه نگار راديكال سياسي و مستقل. من داگ آيرلند هستم

در هفته نامه هاي بسياري در امريكا ستون ويژه اي دارم و همچني. حرفه ي اصلي من بوده است

در طول آن زمان به كشورهاي . حدود ده سال در پاريس زندگي كردم. مجالت بسيار زيادي مي نويسم

نگي براي مطبوعات امريكايي و فرانسوي تهيهاروپايي زيادي سفر ردم تا گزارش هاي سياسي و فره

زماني طوالني به دنبال شخصي بودم كه راهنمايم باشد و راه خودم را بيابم تا . مدتي نيز ستوني در روزنامه ي ليبرال هاي پاريس داشتم

او هميشه نوشته هاي . قاتي انجام دهماستون، به من گفت كه فعاليت هاي تحقي. اف. اينكه روزنامه نگار راديكال مشهور امريكايي، آي

گفته هاي رهبر بزرگ جنبش. براي افشا كردن بي عدالتي ها و فسادها و مبارزه براي تغيير جوامع و ساختن دنيايي بهتر، به كار مي برد

تا «: او مي گفت.  تر كردراه مرا مستحكم) Eugene Victor Debs(كارگري و مدني امريكا در قرن نوزدهم به نام اوگنه ويكتور دبس 

تا زماني كه حتي يك نفر د. تا زماني كه در محيطي خشن باشند، من هم هستم. زماني كه آنها در سطح پاييني باشند، من هم هستم

وه سياسي با اينكه همواره ليبرال و سوسياليست بودم و مخالف استعمارطلبي امريكا، اما به هيچ حزب و گر. »زندان باشد، من آزاد نيستم

به عبارتي . نمي توانم خودم را محدود به يك سري بايد و نبايد ها كنم. تعلق ندارم و اين استقالل در فكر و عمل براي من ارزشمند است

 .ديگر هنوز حزبي را در امريكا نيافته ام كه ديدگاه مرا به تصوير كشد

من در سال .  بود كه اين احساس و نام آن را به درستي شناختماز سن پنج سالگي كششي به پسرها داشتم، اما در سن بيست سالگي

 به دنيا آمده ام و دوران كودكي ام در دهه هاي پنجاه و شصت سپري شده است، درست زماني كه همجنسگرايي در امريكا هنوز 1946
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در آن زمان هيچ مدل و يا . مي رفتاين موضوع تابو به شمار . جرم محسوب مي شد و همجنسگرايان را به چشم بيمار نگاه مي كردند

به عنوان يك نوجوان، با زن ها قرار مي .  راهنمايي براي جوانان همجنسگرا نبود كه بتوانند درباره ي جنسيت خود آگاهي كسب نمايند

ات واقعي خودم را مجبور بودم احساس. گذاشتم و با آن ها مالقات مي كردم زيرا اين فرم در جامعه آن زمان امريكا پذيرفته شده بود

آن سال پليس به يكي از كافي شاپ هاي .  در واقعه ي استون وال شركت كردم1969به عنوان شهروند نيويورك،در سال . كتمان كنم

من . اين اتفاق باعث شكل گيري يك جنبش مدرن آزادي خواهي براي همجنسگرايان شد. همجنسگرايان يورش برد و آنها را دستگير كرد

بش تازه تشكيل شده همجنسگرايان آشنا شدم و شروع كردم به مطالعه ي آثار چندين متفكر آزادي خواه همجنسگرا، مثل با اين جن

 .نوشته ي دنيس آلتمن، كه پس از مدتي دوست خوبي براي من شد» ستم و آزادي: همجنسگرا«كتاب 

اين بزرگ ترين آسودگي و راحتي براي من بود . يوستم آشكارسازي كردم و به جمع جنبش آزادي خواهي همجنسگرايان پ1971در سال 

از فعاالن جنبش همجنسگرايان سپاسگزارم كه اين را به من فهماندند كه عشق به . چون ديگر مجبور نبودم چيزي كه بودم را پنهان كنم

هميشه به همجنسگرا پس از آن . يك همجنس كامالً طبيعي، حقيقي و درست است، همچون عشق به جنس مخالف براي دگرجنسان

بودن خودم افتخار كردم و از اينكه جزو يك گروه ستم ديده به نام همجنسگرايان بودم، اين وسعت ديد را يافتم تا بتوانم درك كنم روا 

ه از سنين دوازده و يا سيزده سالگي ديدي سياسي به دنيا داشتم و هميش. داشتن ستم و وحشي گري نسبت به ديگران چه معنايي دارد

همجنسگرا بودن اين امكان را براي من . »هيچ چيز بشر براي من بيگانه نيست«اين گفته ي مشهور كارل ماركس را در خاطرم بود كه 

 . فراهم كرد كه احساسات بشر دوستانه ي خود دريابم و دلسوزي و شفقت من بر افكار عقالنيم حكمفرما شود

. اين كليد درهاي زيادي را براي من گشود.  كليد شادماني من بود1971ن در سال در يك جمع بندي مي توان گفت كه آشكارسازي م

خاطره ي سال هاي تنفر، شرم و تنهايي كه به دليل همجنسگرا بودن ايجاد شده بود را پاك كرد و به من امكان داد كه آزادانه خودم را به 

همچنين آشكارسازي من . ه و روزنامه نگار بهتر و موفق تري ساختهمجنسگرا بودن از من نويسند. عنوان يك انسان و يك بشر حس كنم

 !من از همجنسگرا بودن فقط خوشحال نيستم بلكه ممنونم و مغرورم كه همجنسگرا هستم. باعث شد كه معناي عشق را دريابم

با اين حال وقتي رضايت . مه خواهد يافتيك نويسنده بايد هميشه بپرسد و از ميان پاسخ نيز باز پرسشي بيرون بكشد، و اين كار تا ابد ادا

. از زندگي را از خودم سئوال مي كنم، نمي توانم بگويم كه از زندگي شخصي ام كامالً راضي هستم چون خيلي چيزها را از دست داده ام

 آزادي ها را بدون داشتن ندارند، من تمام اين... خيلي از مردم آزادي هاي من را در زندگي كردن، عشق ورزيدن، سخن راندن، نوشتن و 

نام . غم بزرگ من همان از دست دادن شريك زندگي و معشوق ساليان دراز از زندگي ام مي باشد. هيچ گونه ترسي از مجازات شدن دارم

عاشق همديگر بوديم و با هم زندگي . ما همديگر را زماني كه من در پاريس زندگي مي كردم ديديم.  بود، فرانسوي بودHervéاو 

اما در كل از زندگيم خشنودم، . دلم براي او بسيار تنگ شده است.  سالگي فرا رسيد34مشترك داشتيم، تا اينكه مرگ نابهنگام او در سن 
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مي توانم آنچه را كه مي انديشم و اعتقاد دارم را بنويسم و . چون مي توانم به كمك هايم به ديگراني كه اين امكانات را ندارند ادامه دهم

 .نه زندگي كنمآزادا

 ساله بودم در روزنامه نيويورك پست شروع 18از زماني كه .  تا به حال نويسندگي و روزنامه نگاري شغل تمام وقت من است1979از سال 

 شمار  در آن زمان روزنامه اي بسيار مترقي بود و امروز متأسفانه با تغيير حق امتياز آن به فردي ديگر، محافظه كار  به. (به نوشتن كردم

بعدها كار در اين روزنامه را رها كردم و تمام . در آن روزنامه كارم را شروع كردم و حرفه ي روزنامه نگاري را در آنجا آموختم.) مي آيد

جداي از آن دو سال در يك روزنامه كار كرده . وقت عليه انتخابات رئيس جمهور ليندون جانسون، و جنگ با ويتنام، مشغول فعاليت شدم

 سالگي مشغول فعاليت و سازمان دهي براي 30 سالگي كه خانه پدري ام را ترك كردم تا 15از .  و يك سال در يك آژانس خبريام

... تغييرات اجتماعي بودم و در جنبش هايي از قبيل مقابله با حمله ي امريكا به ويتنام، دفاع از حقوق شهروندي سياهپوستان امريكا و 

 . شركت داشتم

كه شدم به اين باور رسيدم كه اگر به شغل دوست داشتني خودم كه نويسندگي بود، برگردم بهتر مي توانم دنيا را تغيير دهم و  ساله 30

 .به همين دليل اين حرفه را براي امرار معاش خود نيز انتخاب كردم و تا به حال به آن مشغولم

اول از همه زماني كه در . »رايان با ديگران تنها در رختخواب آن هاستتفاوت همجنسگ«يكي از همجنسگرايان آزادي خواه گفته است كه 

با چند تن از نويسندگان عرب و . پاريس زندگي مي كردم عالقمند به بررسي مشكل عشق همجنسگرايانه در فرهنگ مسلمانان شدم

گرفته بودند در پاريس زندگي كنند چون در آنجا  آن ها تصميم . مسلمان همجنسگرا آشنا شدم كه از الجزاير، موراكو، تونس و لبنان بودند

 . آزادانه مي توانستند بنويسند

 سال پيش به زبان فرانسه قلم زدند و كتاب هايي را كه به زبان عربي 20اين نويسندگان ادبيات همجنسگرايانه مسلمانان عرب را بيش از 

 كشور مغرب ديدن كردم، وضعيت همجنسگرايان در كشورهايي با فرهنگ از. و در كشور خودشان اجازه انتشار نداشتند، به چاپ رسانيدند

 . در آنجا به مطالعه ي وسيعي در اين باره پرداختم. اسالمي در دو دهه قبل برايم جالب تر شده بود

ني، دو نوجوان وقتي كه محمود اصغري و اياز مرهو. عالقه ي من به وضعيت همجنسگرايان ايراني زاييده ي طبيعي عالقه ي قبلي بود

شروع به بررسي وضعيت همجنسگرايان ايراني . مشهدي، سال گذشته در مشهد به دليل همجنسگرايي اعدام شدند، به شدت متأثر شدم

تصميم . نمودم و تصميم گرفتم كه گزارش هاي مربوط به شكنجه و ستمي كه بر برادران و خواهران ايراني ام مي رود را منتشر كنم

ه ي روزنامه نگاريم را در اختيار همجنسگرايان ايراني قرار دهم و قصه و صداشان را به گوش ديگران برسانم، صدايي كه گرفتم كه سابق

بيشتر ارتباطاتي كه من با همجنسگرايان ايراني داشتم با هدف انتشار داستان ها و ستم هاي . رژيم تهران سعي در خفه كردن آن دارد

رفتار بشر ستيزانه اي كه رژيم تهران با . با بي عدالتي در هر جاي دنيا بايد برخورد كرد. نيان بوده استآنان و رساندن آن به گوش جها
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شهروندان همجنسگرا، دوجنسگرا و دگرجنسگونه ي خود در پيش گرفته است، مجازاتي كه براي همجنسگرايان تعيين كرده است بايد 

 . مورد اعتراض قرار گيرد

من . مخالفت با سياست هاي جورج دابيلو بوش، رئيس جمهور امريكا، براي حمله ي نظامي به ايران پرداختمدر همين راستا، من به 

اين از تكبر رهبران امريكا است كه بر اين باورند كه وظيفه . معتقدم كه هرگونه تغييري در ايران بايد به دست خود ايرانيان صورت پذيرد

مطالب چندي در اعتراض به اين سياست ها نوشتم، از جمله در رابطه با حمله . ز جمله ايران استآنها تعيين دولت براي كشورهاي ديگر ا

امريكا . امريكا به افغانستان، حمله ي اول امريكا به عراق در زمان بوش اول، و همچنين حمله ي دوم امريكا به عراق در زمان بوش دوم

كه ما مي توانيم حامي گسترش حقوق بشر و آزادي در كشورهاي ديگر باشيم و نه اينكه من معتقدم . حق را ندارد خود را پليس دنيا بداند

 .اين تصميمات را در واشنگتن و با اتكا به حمله نظامي اتخاذ كنيم

ه كنم و در آخر مايلم بگويم كه من مي توانم از اعتبار روزنامه نگاري و موقعيت خود براي برآوردن صداي اقليت هاي جنسي ايراني استفاد

 ..داستان ها و فشارهاي وارده بر آنان را منتشر كنم، اگر خود ايرانيان بخواهند

 

           

  

 

 

 اطالعيه نشريه گذار

 ي عزيز،  خواننده

 براي دسترسي به اين سايت خواهشمند است به اين نشاني. در ايران فيلتر شده است» گذار«نشريه 

https://www.gozaar.netي دموكراسي  ويژه)  انگليسي–فارسي (» گذار«ي  ي دوزبانه ماهنامه.  مراجعه فرماييد

ي اساسي گذار به جانب  ها و اطالعات پايه با توجه به اين واقعيت كه امكان دستيابي آزاد به ايده. و حقوق بشر در ايران است

پرشور و دارد تا فضايي قابل دستيابي،  طلبان گام برمي نيز در راه ياري به آزاديخواهان و دموكراسي» گذار« دموكراسي است،

اين نامه به تمامي در خدمت زنان و . ي مباحثي چون آزادي، دمكراسي و حقوق بشر ايجاد كند مختص به تبادل نظر درباره

! سپاسگزاريم» گذار«از توجه شما به . كوشند گر ايراني است كه در راه برقراري آزادي در كشور خود مي مردان كوشش

 .ات شما استقبال مي كندها، پيشنهادها و نظر از نوشته» گذار«

 با بهترين آرزو ها ،  گذار

 

شايان ذكر است كه نشريه گذار در شماره آينده خود به دگرباشان جنسي ايراني مي پردازد و مصاحبه اي را با سازمان 

 .دگرباشان جنسي ايران منتشر خواهد نمود
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 )کوئير(هويت دگرباشی 

 )کوئير( هويت و بررسی معنای دگرباشی شکافتن حوزه های

  كانديداي دكترا از دانشگاه تورنتو-وندي پيترز

 چراغ: برگردان

پست / در سال هاي نود عبارت دگرباش، در فلسفه ي پسا ساختارگرايي

حركت، تا حدودي، براي جلوگيري از بازتوليد تقسيم بند. از نو پذيرفته شد

همجنسخواه صورت گرفت/ ه دو بخش دگرجنسخواهمردساالرانه ي جهان ب

فلسفه ي دگرباشي بر اين اساس شكل گرفته كه بهترين شيوه براي مقابله با 

واهي متعارف جايگزيني چارچوب يك ) عادت(عبور از   به زعم دگرجنس

باشي مي گويند به چالش كشيدن به زبان ديگر، نظريه پردازان دگر. ي محدود كننده با چارچوب محدود كننده ي ديگر است

آنچ. دگرجنسخواهي با پيش نهادن همجنسخواهي در واقع يك تقسيم بندي نادرست را با يك تقسيم بندي نادرست جايگزين مي كنيم

رباديدگاه دگ.  شده اند"تثبيت"باعث مي شود اين هر دو تقسيم بندي نادرست ارزيابي شوند از آن جا ناشي مي شود كه هر دو هويت 

دگرباشي يعني دارا بودن هويتي پيچيده و . در عوض هويتي را پيش مي نهد كه بر مبناي آن جنسيت و تمايل جنسي سيال و متغير است

 .  متغير، فضايي كه به افراد امكان مي دهد در زمان هاي متفاوت جايگاه متفاوت داشته باشند

پسا ساختارگرايي، و يك برخورد جامعه . نظريه ي كوئير: برون افكني/آداب درون( كي ناماستا، "برون افكني/آداب درون"در مقاله ي 

 هويت غير  پيشنهاد مي كند كه نظريه پردازان ِ دگرباشي به دامنه ي وسيع )  1996. بلك ول: كمبريج. شناسانه با تمايل جنسي

به فلسفه ي دگرباشي ) وندي پيترز( ي شخصي خودم اين پروژه ي تحقيقي را بر اساس عالقه. دگرجنسخواه توجه بيشتري نشان دهند

طراحي كردم، و نيز به اين دليل كه متقاعد شده بودم بهترين توصيف تمايل جنسي و بازتاب جنسيتي خود من در چارچوب فلسفه ي 

ر چه كساني خود را در از آنجا كه دگرباشي معناي مشخص و تثبيت شده را بر نمي تابد، كنجكاو بودم بدانم ديگ. دگرباشي ممكن است

به همين خاطر براي دوستانم و براي چند گروه مختلف ايميل . اين رده بندي قرار مي دهند و اين توصيف برايشان چه معنايي دارد

هفت . فرستادم و عالقه ي خودم را به يك پروژه ي تحقيقي دانشگاهي براي مطالعه ي هويت هاي دگرباش، با شرح جزئيات توضيح دادم

.  دگرباش از شهرهاي مختلف كانادا با من تماس گرفتند و اجازه دادند مطالعاتم را بر روي ديدگاه آنها از دگرباش بودن انجام دهمزن

يك ايميل گروهي درست كردم كه بتوانيم به بحث . امكان مالقات حضوري ما به دليل دوري راه هر يك از ما به ديگران، ممكن نبود

در اين پروژه تجربه . د را دگرباش مي دانيم، و معاني متعددي كه اين مقوله ي متغير را تعريف مي كند بپردازيمپيرامون اينكه چرا خو
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به قصه هايي .  در نظر مي گيرم"آمار"نقش اساسي بازي مي كند و من تجربه هاي شخصي خودم و ديگر اعضاي گروه را به عنوان منبع 

برعكس، قصه ي . عضل قصه، و به عنوان مثالي براي حقيقت هويت دگرباش نگاه نمي كنمكه تعريف مي كنيم بدون در نظر گرفتن م

تجربه هايي كه از سر گذرانده بوديم را ساختاري مي بينم نتيجه ي گفتمان هايي كه در اختيارمان است، همانطور كه خود ما ساختاري 

در زير نمونه اي از  ) 1978. رندوم هاوس.  تاريخ جنسيت-وكوميشل ف.(هستيم نتيجه ي گفتمان هايي كه در دسترس قرار گرفته اند

بنا به تعريف (مفاهيمي كه ديگر اعضاي گروه به دگرباش نسبت دادند را توضيح مي دهم و سعي مي كنم شيوه هايي كه افراد دگرباش 

 . ، براي معرفي و يا شناساندن خود به عنوان دگرباش به كار گرفتند را وارسي كنم)خودشان

او مرتب در باره ي تز دكترايش، كه در حال نوشتن آن بود، حرف .  معرفي كردمضطرباولين نفري كه به گروه پيوست خودش را با اسم 

او اشاره كرد كه در دوره اي كه شروع به . مي زد و گفت اسم مستعار خود را به خاطر همين اضطراب روحي مضطرب گذاشته است

 "هويت در حال تحول او را وادار به ثابت ماندن مي كرد" دوست ندارد خود را با هويت جنسي اي كه آشكارسازي كرده متوجه شده كه

توضيح داد كه لفظ لزبين را به . به اين نتيجه رسيده بود كه دگرباش آسان تر به زبانش جاري مي شود تا لزبين و دو جنسگرا. معرفي كند

براي او، بار معنايي دگرباش، در واقع، قطعيت . اركرد مكانيسم مغزش جلوگيري كندجدل بر سر چگونگي ك"اين دليل رد كرده تا از 

 با فلسفه ي دگرباشي مضطربدر دوران آشكارسازي، . گرايش جنسي را كاهش مي دهد و آن را به عنوان گرايشي متغير معرفي مي كند

دگرجنسگرايي است و در مرحله ي بعد در تقابل با ديگر گرايشات به عنوان رده بندي اي از هويت آشنا شد كه در اولين وهله در تقابل با 

در بحث هاي ميانگروهي، به اين اشاره شد كه وقتي اعضاي گروه، در تجربه هاي شخصي خود،  تشخيص دادند كه به . غيرمتعارف جنسي

، معمولرها به عنوان معنايي در تقابل با  با رازعم اطرافيانشان، با توجه به تمايالت جنسي شان، طبيعي به شمار نمي آيند، دگرباش

به هر حال بايد يادآور شد كه دگرباش بارها نيز به عنوان نقطه ي مقابل هويت . به كار گرفتند) معمولي به زعم دگرجنسگرايي/معمول(

سخ به محدوديت  تأكيد داشت كه دگرباشي تعريفي است كه در پامضطرب. هاي غيرمعمول ديگر مثل لزبين و دگرجنسگرا مطرح شد

 . هايي كه ديگر حوزه هاي جنسيتي معمول و غير معمول ايجاد مي كنند، از طرف كساني اتخاذ و ارائه مي شود

 همچنين در صدد شروع به كار به عنوان مدرس در پاييز سال بعد بود و در آخرين ايميلش به گروه خاطر نشان كرد كه به نظر مضطرب

دگرگون  (دگراندناو نوشت كه به دليل آن كه اين بازسازي ممكن نيست، او در پي . به بازسازي داردوي سيستم آموزشي نياز مبرمي 

برنامه اش اين بود كه سيستم موجود را با افشاي برنامه هاي آموزشي در كالس يا خارج از كالس كه بر . سيستم از درون است) سازي

 .  غيرخودي طرح شده بودند، متحول كند/اد دگرجنسگرايي  و سياست خودياساس نژادپرستي، تبعيض جنسي، نگرش استعماري، استبد

هر چند توصيف او از دگرباشي بيشتر در ارتباط با هويت فردي او بود، دگرگون . سيستم از درون روياي اوستدگراندن او توضيح داد كه 

عيض جنسي، استعمار، و استبداد دگرجنسگرايي مي سازي را به مثابه ي بخشي از پروژه ي آموزشي مي دانست كه به نژادپرستي، تب
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ضمن بحث هايي كه در ايميل هاي گروه مطرح . اينجا ما دگرباشي را به عنوان يك شيوه ي تفكر و نيز رفتار سياسي مي بينيم. پردازد

ي است كه بالقوه بار دگرباشي عبارت" و "دگرباشي هويتي است كه من با آن بيشتر احساس راحتي مي كنم،"شد، اغلب جهشي ميان 

 معني دوم را زماني كه عبارت دگرباشي را مضطرب.  به چشم مي خورد"سياسي حمل مي كند و مي تواند مخرب باشد و به مبارزه بطلبد،

 اين رفت و برگشت ميان هويت و سياست براي.  نه عنوان هويت خود بلكه به عنوان فعل استفاده كرد، يعني دگراندن، به نمايش گذاشت

 . بعضي از مردم به آن معناست كه دگرباشي عبارتي است  در ارتباط مستقيم با پروژه هاي بزرگ تر سياسي

جو ، پسركي به اسم دي گراسيعضو بعدي گروه اسم خودش را از كاراكتر تخس و دوست داشتني يك سريال تلويزيون كانادا، دبيرستان 

تعريف .  گفت اسم دگرباشي براي اولين بار دو سال پيش به گوشش خورده استجو جريميا در اولين ايميلش به گروه،. ، گرفته بودجريميا

 بوده است و اينكه در دوره ي آشكارسازي پي برده  كه از آن به بعد براي اطرافيانش هويتي "دگرباش"كرد كه چگونه بيشتر عمرش را 

 لزبين راحت نبوده، اما مخالفتي نكرده چون براي اطرافيانش درك او توضيح داد كه با كلمه ي. متفاوت پيدا كرده است، هويت يك لزبين

 توضيح داد كه به مرور، با دگرباشي، به عنوان شاخص هويت، جو جريميا. و گرايش تازه اش به زن ها، زير عنوان لزبين راحت تر بوده است

بايد بگويم كه من : او نوشت. ار جنسيتي او همخواني داردبيشتر احساس نزديكي كرده است زيرا اين هويت بيشتر با تمايالت جنسي و رفت

من از زن : گاهي فكر مي كنم كه اگر فقط مي توانستم در معرفي خودم بگويم. دگرباش هستم زيرا فهم دگرباش براي مردم راحت تر است

و  آره، انگاري امروز مثل پسرها لباس پوشيدم، بيشتر .. ها خوشم مياد

او زندگي هميشه دگرباش خود را اينطور .  احساس راحتي مي كردم

 ساعت ها مي نشستم و خيال مي بافتم كه پسري هستم  :تعريف مي كند

كه براي دختري گل مي برد، پسري كه اجازه پيدا كرده دست دختري را 

گاهي (توي دستش بگيرد، يا دختري كه دخترهاي ديگر تورش مي زنند، 

. ن كسي مي شدم كه دو پسري كه در دبيرستان دلم را برده بودند را وا مي داشت هم را ببوسند، و يا آ)هم در خيال مادونا مي شدم

آرايش .  صدا مي زند"دختري"خيلي خوشم مي آيد وقتي دوست دخترم من را . رويايم اين بود كه مرد باشم، الغر و باريك با موهاي تيره

عاشق ماشينم، عاشق اينم كه يك . زن ها كه هستم دست و پايم را گم مي كنمبا پسرها ميانه ام خوب است و با . كردن را دوست دارم

 يك سري رل هاي جنسي و جنسيتي را توضيح داد، و به نظر مي جو جريميادر توضيح دگرباشي اش،  . پسرمكانيك زمخت و خشن باشم

شي را به لزبين بودن ترجيح داد زيرا به اين نتيجه او دگربا. آمد كه لزبين بودن را مانعي براي بعضي از اين كنش هاي جنسي مي دانست

رسيده بود كه دگرباش بودن به او امكان مي دهد به زن ها تمايل جنسي داشته باشد، در ارتباط با يك زن، نقش مرد را بازي كند، به 

مي گفت احساس مي كند اين عنوان به او . مردهاي دگرباش تمايل جنسي داشته باشد، و در ارتباط با يك مرد، رل مرد ديگر را بازي كند

ود، ی خ ای شخص ه ه روه، در تجرب ای گ ی اعض وقت

ه ز ه ب د ک خيص دادن هتش ه ب ا توج ان، ب م اطرافيانش ع

تمايالت جنسی شان، طبيعی به شمار نمی آيند، دگرباش را

ول، ا معم ل ب ايی در تقاب وان معن ه عن ا ب باره

 به کار گرفتند) معمولی به زعم دگرجنسگرايی/معمول(
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تصريح او بر اينكه قرارگرفتن در رده بندي دگرباشي به ديگران امكان مي دهد رفتار . ديگران نيز امكان مي دهد او را بهتر درك كنند

اي دو مفهوم تمايل جنسي غيرمعمول و رفتارهاي جنسيتي او را درك كنند، به اين اشاره دارد كه دگرباشي مي تواند توصيف مناسبي بر

نيز به اين اشاره دارد كه دگرباشي مقوله اي است كه مردم آن را تشخيص . جنسي و جنسيت باشد و هر دو را در خود خالصه كرده است

 . مي دهند و به وسيله ي آن مي توانند هويت هاي غيرمعمول را درك كنند

: در يكي از ايميل هايش نوشت. ود را با فلسفه ي دگرباشي حفظ مي كند خود را دگرباش مي داند و در عين حال فاصله ي خجو جريميا

بدون اينكه بدانم با چه نظريه اي مي شود با استبداد دگرجنسگرايي و ... هميشه ي عمرم، از وقتي خودم را شناخته ام، دگرباش بوده ام "

جو  فسلفه ي دگرباشي براي ".بله كرد و از اعتبار ساقط كرد در جامعه جا انداخته است، مقاطبيعي و معمولآنچه اين ديدگاه به عنوان 

چند بار تكرار .  نشان مي دهد"دگرباش من است" به "من دگرباش هستم"او اين را در بازنويسي جمله ي .  به مثابه قانون نيستجرميا

ريف كنش هاي جنسي و رفتار جنسيتي او كرد كه دگرباشي شاخصي است كه او براي هويت خود انتخاب كرده است زيرا ديگران با اين تع

 .  نيازي به نظريه نداشت كه خود را تعريف كندجو جرميا. را بهتر مي توانند درك كنند

 در -لزبين ( او گفت حدود هشت سال پيش، قبل از اينكه به عنوان دايك. عضو ديگر گروه، فقط يكبار تماس گرفت) خوكچه(، پيگلت

تا . آشكار سازي كند، مدتي را به تحليل كلمه ي دگرباش گذرانده است)  مردانه در اجتماع ظاهر مي شدهدوره اي، لزبيني كه با هيئت

قبل از آشكارسازي احساس مي كرده  كه اگر هويت دگرباش را براي خود برگزيند مي تواند با همجنسگراستيزي مبارزه كند و در جبهه 

مدت ها در پي راه : او نوشت. تثبيت شده ي جنسيتي غيرمعمول هم نداشته باشدي همجنسگرايان جا بگيرد و در عين حال يك هويت 

 نماند و به دنبال كلمه ها، عبارت ها، و فرهنگي مي گشته كه گرفتن و قطعيت دادن به معاني در آن به "قوطي"هايي مي گشته كه توي 

خوشم مي آمد كه ضد همجنسگراستيزي حركت :  توضيح دادپيگلت. دگرباشي  ازچنين قابليتي برخوردار بود. گونه اي غير ممكن باشد

حتي شايد همنام هم بشود و .. هميشه در كارها شريك باشد" دوستي كه آنقدر اهميت دارد كه —كنم و در جبهه ي دوست جا بگيرم 

معناي همجنسگرا بودن را " منظورم اين نيست كه بگويم فكر مي كردم همجنسگرايم و در نتيجه. اندكي از آن هويت را هم داشته باشد

اما به خاطر رفتارم و تجربه .  و رنجي را كه جامعه ي همجنسگراستيز به همجنسگرايان وارد مي آورد، مي كشم، نه"واقعاً درك مي كنم

 را هايم در زمينه ي مسائل همجنسگرايي و همجنسگراستيزي، خودم هم به شكلي دگرباش بودم و اما شايد ناچار نبودم هويت خودم

 آشكار سازي كرد و از آن زمان تا كنون "لزبين/ با هويت دايك"او مي گويد حدود پنج سال پيش از اين، .دوباره و دوباره اثبات كنم

، به نظر مي رسد دگرباشي به او فضاي الزم را به عنوان پيگلتدر مورد . چندان در مورد دگرباشي و معناي آن فكر نكرده است

تقبل هويت . بهه ي همجنسگرايي است، فراهم كرد تا با چهره اي متعارف در برابر همجنسگراستيزي بايستددگرجنسخواهي كه در ج

داستان او حاكي از آن است كه . دگرباش بستگي داشت با برخورد مثبت او با همجنسگرايي و عالقه اش به فعاليت عليه همجنسگراستيزي
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 مي كرد تا "اثبات"تي به حلقه ي اقليت هاي جنسي راه پيدا نمي كرد زيرا بايد خود را به دليل آن كه لزبين يا دوجنسگرا نبود به راح

پيگلت بعدها تصميم گرفت شاخصه ي هويتش . بتواند به درون ارگان هاي مقاومت كه عليه همجنسگراستيزي مي جنگيدند، راه پيدا كند

ممكن است كه در اين مورد مشخص، .  است با مرزهاي مشخص تررا عوض كند و آشكار سازي كه كرد، خود را دايك ناميد، كه هويتي

سرگردان، كه فرد را در مرحله ي / دگرباش همانگونه ارزيابي شده است كه دوجنسگرايي معموالً ارزيابي مي شود، يعني قابل تحول

 . ويتي خود اعالم كندبا اطمينان هويت همجنسگرا را به عنوان شاخص ه/ جستجو نشان مي دهد پيش از آنكه به طور قطعي

 شرح داد كه شيال.  همخواني كرد" پسري با كس و پستان،"، جو جرميا دومين نفري بود كه به گروه پيوست و بالفاصله با نظرات شيال

حيرت به او  او را تصحيح كرده و سمت توالت مردانه را نشانش داده اند، و يا با "اشتباه"اغلب خيال مي كنند او مرد است و بارها زن ها 

اسم مستعار من شيال است،  ( – "شيال":  گذاشت و اين توضيح را اضافه كردشيالبا وجود اين همه، اسم مستعار خود را . خيره شده اند

شيال آشكارسازي كرده  و خود را لزبين خوانده .)  هر چند اين اسم در گواهينامه ي رانندگي من ذكر شده است، اما من انتخابش نكرده ام

او اينطور .   دو سال بعد خود را دايك خواند، و بعداً دگرباش".از معناهايي كه شاخص هاي ديگر حمل مي كردند، مي ترسيد"بود زيرا 

 ".اول دايك را انتخاب كردم، بعداً دگرباش، چون اين ها نام هايي هستند كه معناشان دائم توسط صاحبانشان، قابل تحول است: نوشت

ز آن كه خود را لزبين خواند، هنوز به نظرش مي آمد شيال گفت كه پس ا

، من جومثل :  و ادامه داد"جنسيتش، هويتش را به شوخي مي گيرد،"كه 

هم احساس مي كنم دنيا را خيلي پيش تر از آن كه نظريه ي دگرباشي به 

، از چشم يك خب، پس اينطورياسميان بيايد و پس كله ام بزند كه، 

خوب يادم مي آيد كه آرزو مي كردم پسر بودم و عاشق دخترها مي شدم، و . پنج ساله كه بودم دگرجنسگونه بودم. دگرباش نگاه كرده ام

 ".حتي بعدها از اين كه فهميدم كه هيچي نيستم غير از يك بنده گمراه خدا، باز هم احساس مي كردم كه جنسيتم مرا به شوخي گرفته

ايل جنسي و رفتار جنسيتي غير متعارف  داشتن، در حاليكه كه در مقابل آن، لزبين تنها شيال معتقد بود دگرباشي تركيبي است از تم

دگرجنسخواه، (او مي خواست مفاهيم تثبيت شده ي هترو، دايك، لزبين، گي و استريت . تمايل جنسي غير متعارف او را تعريف مي كند

بعد از اينكه نظرات . را به هم بريزد)) دگرجنسخواه(واه، مستقيمزن همجنسخواه كه رفتار مردانه دارد، زن همجنسخواه، مرد همجنسخ

متعدد در ايميل هاي اعضاي گروه رد و بدل شد، روشن شد كه در نظر شيال، دگرباشي، او را از منظرهاي متعدد تمايل جنسي، جنسيت، 

ي تثبيت شده ي تمايل جنسي، تعريف مي تمايل جنسي و رده بندي ها/ و برخوردهاي سياسي، از طريق به چالش گرفتن بنيان جنسيت

ميشل با مردي .  او گفت كه خودش را دگرباش و دوجنسگرا مي داند. الين ما پيوست- نفر بعدي بود كه به گفتگوهاي آنميشل. كند

 ام و هوس از ازدواجم خيلي راضي":  مي خواند چون آن طور كه مي گفت"لزبين مزدوج"ازدواج كرده بود، و گاهي به شوخي خودش را 

د توصيف.  دگراندن سيستم از درون رويای اوست      هر چن

ت ف   ا هوي اط ب تر در ارتب ود،او از دگرباشی بيش ردی او ب

دگرگون سازی را به مثابه ی بخشی از پروژه ی آموزشی

می دانست که به نژادپرستی، تبعيض جنسی، استعمار، و

 استبداد دگرجنسگرايی می پردازد
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مرد ديگري در زندگي ام ندارم، اما به شدت دلم مي خواهد با زن ها باشم و اين تنها رابطه ي جنسي خارج از ازدواج است كه دوست دارم 

و توضيح مي دهد كه دگرباش است چون با زنان ) طناب پيچ، تنبيه، سادومازوخيسم( است بي دي اس ام ميشل عالقمند به ".داشته باشم

رابطه ي جنسي و عاطفي برقرار مي كند، چون گرايش به روابط عاطفي جنسي همزمان با چند معشوق دارد و از رابطه ي جنسي ديگر 

 : ميشل دگرباش را اين طور تعريف مي كند. غير متعارف لذت مي برد

از همين . يد دگرباش به حساب بياييديعني اگر دگرجنسگراي دو آتشه نيستيد مي توان. اگر دگرجنسخواه نيستيد دگرباش ايد: ساده است

جدي مي گويم، اگر لزبين هستيد، يا دوجنسگرا، بي تمايل، هرجنسگرا، دگرجنسگونه، و يا هرچي، و اگر خود را ) لبخند! (حاال شروع كنيد

الف ديگر اعضاي گروه بر خ. چندمعشوقخواه مي دانيد و يا اگر فقط از سكس تكنفره لذت مي بريد به نظر من مي توانيد دگرباش باشيد

كه دگرباشي را در تقابل با دگرجنسخواهي و همجنسخواهي تعريف مي كردند، ميشل دگرباشي را تنها در تقابل با دگرجنسخواهي مي 

براي او دگرباش به معناي وسعت نظر در ارتباط با تمايالت جنسي، دوجنسگونگي، رفتار جنسي غيرمتعارف نظير چندمعشوقي و . دانست

تعريف خودساخته ي او از دگرباش، نظر معمول در مورد ازدواج با دگرجنس و نيز ديگر تعاريف منفي كه معموالً با .  بودي اس امبي د

 بود، كه توضيح داد هر چند بيكرنفر بعدي .  در جامعه ي همجنسخواهان رايج است را به چالش مي گيرد"مهمان"دگرجنسخواهان 

همانطور كه : اري ندارد اما از ترم دگرباشي براي تعريف هويت خودش استفاده مي كند، و ادامه دادتمايل زيادي به برچسب هاي رفت

بعضي روزها از هيچ برچسبي خوشم نمي آيد، بعضي روزها مي توانم همه . ديگران هم گفتند، من فقط در رده بندي دگرباشي مي گنجم

مي توانم بگويم دگرباش را به . لزبين آقا و دگرباش و لزي و پسر دزدجنسيتيبي تمايل و دخخخختر و دوجنسگرا و دلبرك و : چيز باشم

استفاده مي كنم و اين يعني افتخار كردن به اين كه هيچ جوري تعريف نشوم و مرزها و قاعده هايي كه بنا بر / معناي وسيعي مي فهمم

 . محدوديت هاي فرهنگ دگرجنسخواه ارائه شده اند را به هم بريزم

تأكيد مي . ست كه بيكر مي تواند در عين حال كه مخالف برچسب هاي جنسيتي است، خود را با برچسب دگرباشي تعريف كندجالب ا

 ي دگرباشي به او امكان مي دهد در همه ي رده بندي ها جا بگيرد، و همزمان مرزبندي هاي فرهنگ "گسترده"كند كه طبيعت 

بيكر از سوء . دگرباشي مي تواند سرشت دوگانه ي برچسب مفيد و ضد برچسب را دارا باشددر اينجا، گفتمان . دگرجنسخواهي را نقد كند

او هنگام معرفي خود نوشت، . استفاده از ترم دگرباش به منظور فرار از شاخصه هاي ممتاز و تشبث به هويت هاي در حاشيه، ناراضي است

 مشاركت من با سيستم سركوبگر را منتفي نمي كند اما باعث مي شود بيش دگرباشي، امتيازات نژادي و طبقاتي را از ميان برنمي دارد و

از پيش هويت خودم را به مشخص كنم و جايگاه خودم در ارتباط با سيستم را تعيين كنم، انتقاد پذير باشم، متحول شوم، و بيشتر از 

 به مثابه فضايي مي بينيم كه در آن امتيازاتي كه به اينجا ما دگرباشي را.  ه دگران را حذف نمي كند بكوشمپيش براي ساختن جهاني ك

جايگاه اجتماعي افراد تعلق مي گيرد ديده شود و به حساب بيايد، و از افراد انتظار مي رود در نحوه ي ارتباطشان با سيستم سركوبگر، 
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 "انحراف"اني هاي جنسي را به مثابه ي بيكر مخالف آن بخش از فرهنگ همجنسگرايي است كه نژاد، طبقه، و ناتو. مسئوليت پذير باشند

به نظر مي آيد دگرباش، الاقل در مباحث نظري، تالشي است براي فاصله گرفتن از نظريه .  كه جنسيت است، مي داند"موضوع اصلي"از

ي همواره  ديدگاهي او همچنين به اين كه موضوعات مربوط همجنسگراي. اي كه هويت ها را هميشه جدا از هم و بي ارتباط با هم مي داند

 .  كه همجنسگرا را سفيد پوست، متعلق به طبقه ي متوسط، و بدون ناتواني جسمي در نظر مي گيرد، بررسي مي كند، انتقاد دارد

بيكر تعريف كرد . بيكر اشاره به تنشي كرد كه ميان قبول هويت غير متعارف جنسي، و قبول دگرباشي به مثابه ي بي ثباتي ديده مي شود

روزي يكي از همكارانش كه لزبين است از او پرسيده كه آيا او همجنسگراست، و ادامه داده است كه با اين كه رادارش همجنسگراها را كه 

بيكر جواب داده كه، دگرباش است و براي اين دگرباش است كه دوست ندارد گيرش . سريع گير مي اندازد، اما او را هنوز نشان نكرده است

 نشده بود كه او دگرجنسگرا "مشخص"چون براي همكارش ...  مردد بود كه شايد به رفتارش با هويتش همخوان نيستبيكر. بيندازند

انگار يك چيزهايي نشانه ي دگرباشي اند و من اين چيزها را در رفتارم ظاهر نكرده ام، به نظر خودم هم خيلي بي ربط مي آيد، ".نيست

  ".ين بودولي به هر حال اولين عكس العمل من هم

 به نمايش گذاشتن آن هويت "درست"بيكر معتقد بود كه تنشي هم ميان سر باز زدن از تقبل يك هويت قطعيت يافته و سرگرم شدن به 

نمايش تمايل جنسي و هويت جنسيتي متغير، و تمايل به / اين، به نوبه ي خود، اشاره دارد به دشواري اي كه بر سر راه ارائه. وجود دارد

من اين تنش را در حوزه ي مرزبندي هاي دگرجنسخواهي مي .  شدن با گرايش جنسي و هويت جنسيتي غير متعارف وجود داردشناخته

بينم، به اين معني كه مردم معموالً دگرجنسخواه به شمار مي آيند مگر آن كه عكس آن ثابت شود و اين به معناي آن است كه مردم 

به همين دليل كدهايي به ميان آمده اند كه نشانه ي غيرمتعارف بودن تمايل جنسي و . ثابت كننداحساس كنند كه ناچارند خالف آن را 

 خود با ديگران، باور به همگاني بودن دگرجنسخواهي را "تفاوت"بيكر خاطر نشان كرد كه هرچند نمايش. همجنسگرايي به شمار مي آيند

 "آن ديگران"متفاوت ها، يا . ل جنسي غيرمتعارف دارند را خدشه دار نمي كند، اشخاصي كه تماي"متفاوت بودن"خدشه دار مي كند، اما 

در همين معنا، تنشي ميان . مسئوليت دارند خود را، همچنان كه جامعه به قواعد دگرجنسخواهانه ادامه مي دهد، از جمع جدا بنمايانند

، و گفتمان همجنسگرايي كه سعي دارد اين "ديگران"د، يعنيگفتمان معمول كه معتقد است همه متعارف اند مگر آن هايي كه متفاوت ان

.   را بشكند، ديده مي شود"همجنسگراي مثبت"باور فرهنگ دگرجنسخواهي، و نيز ابراز شرم از همجنسگرايي از طريق تقبل هويت 

نظرات بيكر نشان مي .  ندگفتمان دگرباشي بر آن است كه مركزيت دگرجنسخواهي را، همزمان با سرزدن از پذيرش هويت قطعي، بشك

 . داد كه او خود سخت درگير اين تنش هاست

به دليل مشكالتي كه با اينترنت و ايميل خود داشت به سختي مي توانست در بحث ها . ري نفري بود كه به جمع پيوست آخپيكسي

او به اين . پيكسي هم مثل ميشل خود را به عنوان دوجنسگرا و دگرباش معرفي كرد. شركت كند و آخر سر هم ارتباطش كامالً قطع شد



                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                       شماره بيست و چهارم–   ۴٨  

يك دايك كه اغلب اوقات مايل : خود را اين طور معرفي كرد. رم هاي ديگر او را تعريف مي كندنتيجه رسيده بود كه دگرباش بهتر از ت

داستان ها داشت كه . است مردها را بكند، يك زن كه از زن بودن خوشحال است اما دوست دارد چارچوب هاي جنسي را به شوخي بگيرد

ويژه ي "آنجا به گروه .  ساكن يك شهرك كوچك در غرب كانادا شده بودآن زمان به تازگي از شهري بزرگ رفته و.  تعريف كند"چرم"از

 است و انتظار داشته كه اين گروه همجنسگرا، با "شكل قديمي همان ترم" پيوسته بود با اين گمان كه اين اسم فقط "گي ها و لزبين ها

ي كه در جمع حاضر شد به او گوشزد كردند كه اين جمع از اما وقت. روي باز دوجنسگراها و دوجنسگونه ها و دگرباشان را به خود راه بدهد

او توضيح داد كه هر چند دگرباش بهترين . كلمه ي دگرباش خوشش نمي آيد و با دوجنسگراها و دوجنسگونه ها ميانه ي خوبي ندارد

 آن ساكن بود، چندان پذيرفته تعريف از تمايل جنسي اوست اما اين تعريف بين همجنسگرايان مناطق دورافتاده، مثل شهري كه او در

پيكسي از دگرباشي به عنوان شاخصه ي تمايل غيرمتعارف جنسي استفاده مي كند و مي گويد كه از بازي كردن با رل هاي .  نيست

 از توضيحاتي كه مي دهد اينگونه بر مي آيد كه او دگرباشي خود را در تقابل با.  خوشش مي آيد"استفاده از چرم"جنسيتي و نيز 

در يكي از ايميل ها پيكسي از شرايط اجتماعي اي كه بر اساس آن دگرباشي امكان مي .  مي داند"متعارف"/"بين راهي"همجنسگرايان 

و همچنين گفت هرجا كه همه همجنسگرا باشند، تمايل جنسي دگرباش او به . يابد به بخشي از هويت روزمره ي او تبديل شود، حرف زد

را ناراحت )ويژه ي همجنسگرايان(هويت او همجنسگرايان مرد و زن گروه .  نگريسته مي شود"متفاوت"به چشم حساب نمي آيد و به او 

 بهترين تعريف "دگرباش"او نوشت، . مي ترساند، و به همان دليل از او خواسته بودند يا اعالم همجنسگرايي كند و يا ساكت شود/ مي كرد

داستان پيكسي نشان از تحمل اندك . ن از محدوده ي شهرهاي بزرگ پذيرفته نيستاز تمايل جنسي من است اما دگرباشي بيرو

او به عنوان دگرباش در شهرهاي بزرگتر به راحتي پذيرفته شده بود، اما در شهرك تازه . همجنسگرايان عضو آن گروه بخصوص دارد

  در موارد بي شمار، در رده بندي هاي همجنسگرايان در اين گروه بخصوص، دگرباشان را ميان خود راه نمي دادند و. پذيرفتني نبود

پيكسي نشان داد كه چه دشواري هايي سر راه ابراز .  اي كه بيماري مسري و خطرناك دارد، به شمار مي رود"ديگري"دگرباش به معناي 

ه نشوند، مثالً در همين گروه بايد گفت كه اگر ساختارهاي جنسيتي به چالش گرفت. ي كه از محدوده بيرون باشد، قرار دارد"هويت"

همچنين، تفاوت هايي در شيوه ي معنا كردن دگرباشي مي بينيم وقتي كه دگرباش . همجنسگرا، اين مسئله تبديل به معضل خواهد شد

 . "گروه ويژه ي همجنسگرايان"از معناي مثبت به زعم پيكسي، مي رسد به معناي منفي  براي 

دم كم كم دگرباشي را به عنوان يك شاخص هويت در تقابل با دگرجنسگرا، همجنسگراي مرد، بررسي هاي من نشان مي دهد كه مر

در همان حال كه هر كدام از اعضاي گروه تعريف خاصي از دگرباشي خود به دست مي دادند، . لزبين، و دوجنسگرا انتخاب مي كنند

 مي "تمايل جنسي غير متعارف" مفهومي همه گيرتر از فقط تعدادي از آن ها كه خود را دگرباش مي دانستند اين شاخصه را داراي

بعضي دگرباشي را جنبشي مي دانستند كه در تالش شناسايي تفاوت هاي نژادي، طبقاتي، جنسيتي است، و توانايي هاي . دانستند



ام جريان دگرباشي، تقبل دگرباشان و فعاليت در راه تساوي نژادي، طبقاتي، جنسيتي، و در عوض اصرار بر ماندن در حاشيه زير ن

بعضي ديگر دگرباش را تعريف آن دسته مردم مي دانستند كه عالقه به بي دي اس ). در صورت داشتن امتيازات بيشتر(مسئوليت بيشتر 

در نهايت دگرباش به عنوان شاخصه ي هويت، بهترين تعريف براي تجارب آنها در زمينه ي تمايل .  ام و چرم و چندمعشوقي داشتند

از اطالعاتي كه در گروه رد و بدل شد مي توان نتيجه گرفت كه دگرباش مي تواند به معناي . نسي، رفتار جنسيتي، و عالئق سياسي بودج

اين پروژه ي تحقيقي به فضايي كه در رده بندي دگرباشي در .  آنچه هستي، آنچه تو را تعريف مي كند، رفتاري جنسي و سياسي، باشد

تجارب و هويت اين زنان . ايالت غيرمتعارف جنسي، رفتارهاي جنسيتي و كنش هاي جنسي قرار مي گيرد، مي پردازداختيار زناني با تم

در بهترين شكل . تصويري كه از همجنسگرايان مرد و زن و دگرجنسگرايان در دست است را بغرنج مي سازد و در معرض ديد مي گذارد

. اسي منبع اطالعاتي خواهد بود براي كساني كه در اطراف مسائل جنسي غور مي كنندداستان جابجايي هويت ها و تداخل هدف هاي سي

همچنان كه دگرباشي به بخشي از جريان اصلي جامعه مي شود، جالب است بدانيم اين رده بندي در ارتباط با ديگر رده بندي هاي هويتي 

 . و پروژه هاي مربوط به آزادي هاي جنسي، پيشرو شناخته مي شود
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 گوش شنوا

آهي پس از چند دقيقه ... چند بار تا به حال برايتان پيش آمده كه سخت احتياج داشته باشيد با كسي درد و دل كنيد اما 

، درد دل داريد؟ ، غمگين هستيد؟، كسي را نداريد كه با حرف هايتان گوش "اي بابا كو گوش شنوا؟": بكشيد و بگوييد

. بسپارد؟ ، دوستان و اطرافيانتان حاضر به شنيدن درد دل شما نيستند؟ نگراني به خود راه ندهيد، ما به فكر چاره افتاده ايم

ما . شان جنسي ايران در تورنتو تماس بگيريد و حرف بزنيد و اگر خواستيد راهنمايي بشويدمي توانيد با دفتر سازمان دگربا

ما دگرباشاني هستيم كه سختي ها و فشارهاي اجتماعي را درك مي . روانشناس نيستيم، متخصص و مشاور هم نيستيم

ستي نزديك و دلسوز، به حرف هاي مثل دو. كنيم و تجربه هاي زيادي، شايد نظير تجربه هاي شما، از سر گذرانده ايم

شما مي . گپي دوستانه مي زنيم. گوش مي كنيم، اگر سؤالي داشته باشيد سعي مي كنيم بگرديم و جوابي برايتان پيدا كنيم

 تومان 500توانيد از كارت تلفن هايي كه در ايران است براي تماس با كانادا استفاده كنيد، هزينه ي ده دقيقه مكالمه به 

امكان پيدا شدن راه . مشكلتان را با ما در ميان بگذاريد. با ما تماس بگيريد. نيز نخواهد رسيد) ورس كرايه تاكسييك ك(

 .حل زياد است

 تهران شب به وقت 10 تا 8 هر هفته از ساعت يكشنبهروزهاي » گوش شوا«براي تماس با 

 .تماس بگيريد 001-416-548-4171 با شماره تلفن 

توجه كنيد در غير اين صورت ممكن است كه امكان صحبت وجود » گوش شنوا«اعت تعيين شده براي لطفا به روز و س

چنانچه پس از تماس به سيستم پيغامگير متصل شديد بدين معناست كه خط گوش شنوا مشغول مي باشد و . نداشته باشد

 نام و آدرس ايميل خود را بر روي در صورتيكه موفق نشديد لطفا آدرس. خواهشمنديم كه مجددا شماره گيري نماييد

 . دستگاه پيغامگير بگذاريد تا با شما تماس بگيريم
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 نوشته های شرم آور و گنجينه ی ادبی

 كارل اِدن بورگ
 رباب محب: برگردان

 

 با يا بـدون مبتـذالت   -ز نوشته ها و اشعار عاشقانه دوران رمانتيك سرشار ا . ميسعمر تاريخ ادبيات برابر است با عمر تاريخ اروتيس        

از نقاشي هاي ديواري و اشعار نوشـته شـده بـر ديـوار              . آثار اروتيسم مختص به جامعه  ي خاصي نيست        .  است -عاميانه و روزمره    

. م ادبـي انـد  يسـ هاي كاتولوس رومي و ديگر تمدن هاي بزرگ گرفته تا آبرنگ هاي ژاپني مخالف اخالق، همه شواهدي از اروتيس         

م يسـ امـا اروتيس  .  مشهور شده است   "شالق زن بزرگ  "او به   . بود) 1500(پيه ترو آرتينوس اولين پونوگراف اروپائي دوره رنسانس         

اروپا در نيمه دوم قرن هيجده با نويسندگاني چون رِستيف د ال برتون، ماركيس د ساد، و اي آر اي د ندسـيا، و در كشـور سـوئد                             

 . اش، اوج گرفتسي اي ارِن ِ نق

به طور مثال در كشور آلمان در اوايل قرن نـوزده سـيل             . م اروپا را با خود به همراه داشت       يسقرن گذشته موج دوم ادبيات اروتيس     

 سال ِ رونق بازار و سال ِ شكستن سد هاي شرعي و قـانوني و در نتيجـه سـال قبـول                       1960سال  . كتاب هاي اروتيك به بازار آمد     

 .  انتشارات كوچك سوئدي با نشر ترجمه هاي اروتيك به ارائه  ي ادبيات اروتيك پرداختند1965در سال . ت بوداروتيسيسم ادبيا

 . اروتيسيسم ادبي تنها پرداختن به متون سكسي و لذت بخش نيست

. اطالعات مي دهند  آثار فوق گاه با طرح مسائل اجتماعي به خواننده          .  شايد يك وجه از وجوه مختلف اين آثار باشد        »   سرگرمي«

گاه نورم ها و تابو ها را در هم شكسته و بدين طريـق نظـم   . گاهي به نظام مردساالرانه قوت بخشيده و  شديدأ  ضد زن مي شوند 

 .  گاهي كنسرواتيو و گاهي راديكال وي مخلوطي از ايندو هستند. خفقان آور مرسوم را در هم مي شكنند

از ميان كتابخانه هاي قديمي كه داراي       . م داشته باشند  يس مي بايستي آرشيو ادبيات اروتيس     كتابخانه ها به پاس حرمت مقام خود      

   در كتابخانه ي ملي پاريس، L’Enfer بخش ادبيات اروتيسيسم هستند مي توان از 

ات فاقـد بخـش ادبيـ    1937تـا سـال   Gemme  كتابخانـه مركـزي سـوئد،     . كپنهاك نام برد ، و  Private Caseبريتانيا،  

اُسـكار آدولـف   .  سال اين كمبود شرم آور با گشايش بخش مخصوص ادبيات اروتيسيسم از ميان رفت ماه مي آن. اروتيسيسم بود

 جلـد حـدود   1312 به بعد، در 1500سراسر جهان و از سال  با انتشار مجموعه آثار اروتيسيسم از) 1945 -1877(بوري استروم 

 "اشـياء و آثـار اروتيـك   "بورگ اسـتروم عـالوه بـر ايـن مجموعـه      . خود اختصاص داده استچهل دو قفسه ي اين كتابخانه را به    

 . متعددي به موزه ي ملي سوئد تقديم كرده است

ما ادبيات اروتيسيسم را به عنوان يك پديـده بـه بحـث    . برخورد ما به اروتيسيسم در زمان معاصر كماكان همانگونه است كه بوده        
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امـا وقتـي پـاي    . از آن دفاع مـي كنـيم  . آن را رد مي كنيم. به آن  حمله مي كنيم.  و تحليل مي كنيم    آناليز و تجزيه  . مي كشيم   

. مجموعه ي بورگ استروم به ميان مي آيد يك امر آشكار و مبرم است و آن اينكه اين مجموعه هديه اي است به مـا و بـراي مـا                             

امـروزه مـا    . وش مي شود، يعني  صورت تـاريخي اروتيسيسـم          چيزي كه اغلب فرام    -هديه اي با يك وجه مشخصه ي بسيار مهم          

 . آنها حلقه هاي سال ها هستند گرد ِ بلوط پير: شاهد بيش از هزار عنوان از متون اروتيك پانصد سال اخير هستيم

 كتاب ها حاوي تصـاوير پـيش پـا افتـاده ي پورنـوگرافي،             . وجه مشخصه ي مجموعه ي بورگ استروم تنوع متون و عكس هاست           

 آلمان، غزل هاي عاشقانه، شـرح فحشـاء، ساديسـم، همجـنس             1900، ولتر، سكسولوژي    )1500(سخنراني هاي دوران كالسيك     

و بدين ترتيب مجموعه ي بورگ استروم تصويري جـامع          . ، استغناء و تصاوير دختران برهنه مي باشند       )بچه بازي (گرائي، پدوفيلي   

 رنـج مـي     "گذشته بهتر بـود   "آنكه از بيماري    : و خالصه ي كالم   . ه دست مي دهد   از گوناگون بودن خواسته ها و مسائل جنسي ب        

 . برد، با خواندن اين مجموعه شفا مي يابد

به راستي بورگ استروم چگونه به اينهمه دست يافت؟ او كجا اينهمه كتـاب      : اما اينجا يك سؤال ذهنم را به خود مشغول مي كند          

كتـاب هـاي   ).  اينجا نام چند كتاب به عنـوان نمونـه آورده مـي شـود         (  چه كساني بودند؟     را خريده بود؟ صاحبان اوليه كتاب ها      

ماجراهاي عشـقي   "كه با كتاب خاطراتش      ) 1813 – 1741( و گوستاو هلنستيرنا    ) 1778- 1717( كلكسيونر بزرگ آدم هورن     

،  )1813 -1752( اولريكـا د ِ گيـر       مشـهور شـد، هـدويگ       ) حاوي شرح تجاوزات او به دختران كلفت اسـت         . 1972چاپ   ("من

 – 1826(، چند جلـد از كـارل گوسـتاو پـانزدهم شـاه سـوئد               ) دختر  سي سي يورل ول        1840 – 1769( گوستاو الِنورا ليندال    

 .  كه به خاطر عالقه اش به اروتيسيسم مشهورشده است، از جمله كتاب هاي اين مجموعه است) 1872

... 

بـورگ اسـتروم    . است، كه متأسفانه در اين مجموعه انـدك اسـت         ) سوئدي( پونورگرافي هاي وطني   آنچه براي من جالب است نوع     

 " مايندگي هنر فرانسـه "تنها در  تصاوير اشياء اروتيكي ِ وارداتي . م فرانسه به دست مي دهد  يستصاوير بسياري از ادبيات اروتيس    

 . بخش كوچكي از پورنوگرافي هاي سوئدي دست يافت مي توان به " رسوندا" و زندگي شبانه در "نشر لوند بري"و 

از آثار به جا مانده ي ِ ادبيات اروتيسيسم  و عنوان هاي به بازار آمده ي قرن نوزده كه بيشتر مايه ي تفريحي دارند، مـي تـوان از                

 . نام برد.. و) 1863 ( "اينگونه مي توان ولش كرد"،  )1851 ( "مسالينا"، )1839  ("چكامه اي براي همه مادر ها"كتاب 

، سـال زوال    1910سال  . به طور كلي مي توان گفت كه عالقه ي مردم به اروتيسيسم در سال هاي اوليه جنگ به اوج خود رسيد                    

  حكايـت از انقالبـي       1960 – 1950 تفريحي تا سـال هـاي        –شاعري و سال پا گرفتن هموسكسواليته و موج كتاب هاي سكسي          

 . جنسي مي كند
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آدلف بورگ استروم متولـد  :  اولين كتابداري است كه در مقاله اي اسكار آدلف بورگ استروم را اينگونه معرفي مي كند                هرالد بورن 

به نظر بسيار بـا هـوش مـي    .  كم خوراك بود. او بسيار ساده و بي تجمل مي زيست    .  در شهر ني شوپينگ بود     1877نهم دسامبر   

شـغلش  تـا   . عزب زيست و عزب از دنيا رفـت . بود و با دوستان معاشرت نمي كرد زاهد و گوشه نشين    . در اپرا دستي داشت   . آمد

  استخدام و صاحب 7-5  واقع در خيابان اِنگلبرك "خانه سالمندان دولت" به عنوان فراش    1913سال  .  گارسوني بود  1913سال  

واقـع  (در سودر ملـم  ) 1945جوالي سي يكم ( بازنشسته شد و تا سال مرگش 1937سال .  اتاق كوچكي در همان ساختمان شد  

 . به سر برد) در استكهلم

... 

محتـواي يكـي از ايـن    .  از ميان  آثار به جا مانده ي بورگ استروم مي توان از نامه هايش به جرج اك، كتابفروش آلماني نام بـرد             

 . نها به صاحب اصلي شان استشرح توقيف كاالهاي خريداري شده بر سر مرز و باز گشت آ) 1921متعلق به دسامبر (نامه ها 

تهيه چنين كلكسيوني به تنهائي و  بدون پول         . به نظرمن  بعيد مي رسد كه بورگ استروم زندگي ساده و بي تجملي داشته است               

بنا به شواهدي چند احتمال مي رود كه سرمايه گذاري اين كلكسيون توسط اسوريد ويگـرت رياضـيدان     . كالن امكان پذير نيست   

نـام ويگـرت در پـائين يكـي از          . آمده، باشـد  )  1925(كه نامش به عنوان وارث در ورثه نامه ي بورگ استروم             ) 1941 -1871( 

، در شـهر اسـتكهلم، در خـانواده ي          1871ويگـرت در پـانزدهم اكتبـر        .  آمـده اسـت    1927قبض هاي ارائه شده متعلق به سـال         

فاني را وداع گفتند و بدين ترتيب ويگرت به همراه برادرش آگوست عزب             پدرو مادر ويگرت خيلي زود دار       . ثروتمندي به دنيا آمد   

 . و بدون فرزند،  صاحب ارث هنگفتي شدند

گويا ايندومرد عـالوه بـر      .  همخانه بوده اند   1915 تا   1913 از اسناد موجود اينگونه بر مي آيد كه ويگرت و بورگ استروم از سال               

گفته مي شود كه  ويگرت مرتب به سالن هاي نمايش           . زي كه آنها را به هم پيوند مي داد        اروتيسم هردو به اپرا عالقه داشتند، چي      

 در بيمارسـتان    1921 و 1916او دو بار در  سال هـاي         . اپرا مي رفته و در حين گوش دادن به اپرا به رياضيات مي انديشيده است              

ويگرت رياضيدان عمرش را صـرف آنـاليز   . ر بود بستري شد مشهو"قصر ديوانه ها" كه به  "ماريه بري "رواني كُنرادسبري واقع در     

و همچنين گفته مي شود او استاد بي جيره و مواجب دانشگاه اسـتكهلم بـود و زنـدگي                   . تئوري هاي رياضي و فنوكسيون ها كرد      

 دانشـگاه اپسـاال و       از طرف  1927ويگرت هرگز به فكر دريافت درجه ي دكترا نيفتاد، اما در سال             . اش را با ارث پدري مي گذراند      

 .  از طرف دانشگاه استكهلم دكتراي افتخاري به او داده شد1928

مقايسه ي آثار بورگ استروم و ويگرت نشان مي دهد كه بورگ استروم در صدد نشان دادن سرنوشت مردي اسـت كـه بـه خـود                           

 مي كند كه پشتش را به زن يا مادر و بردگـي             در حالي كه ويگرت مرد آزاد نيچه اي را ترسيم         . اجازه داده است زير نفوذ زن برود      



 . مسيحيت كرده است

ضديت با مسيحيت، ضد زن بودن، اپرا و پورنوفيلي و دو مرد عزب از دو طبقه ي مختلف اجتماعي كه مـدتي را زيـر يـك سـقف                     

 .عشق به اپرا و اروتيسيسم: گذرانده اند، با هم در يك عشق متحد مي كند 

آنچه باقي مي ماند به راه انـداختن نمايشـگاهي          . اله رو به حل شدن است و تاريخ در حال نوشتن دوباره            و امروز معماي هفتاد س    

 . است از مجموعه بورگ استروم و گشودن دري به روي مردم و محققان

 2006 اكتبر 29. استهكلم

-------------------------------------------  

   SvD .منتشر شده است  در روزنامه ي سونكا داگ بالدت 2006  ه اكتبر بيست و نهم  ما اين مقاله به تاريخ

اين مقاله مفصالً و به همراه تصاوير و پانويس هاي مفصل در بيل ليس به چـاپ رسـيده                   .  ميشل ادنبورگ فياسوف و محقق تاريخ انديشه است        –كارل  

 : اسامي. است

Carl – Michael Edenborg -  Catullus – ”Furste gisslaren” – Pietro Aretine – Restif de la Bretonne – Markis de Sade – 

ARA de Nerciat – CA Ehren –  Oscar Adolf Borgström- Voltaire – Adam Horn – Gustaf Hallenstierna –– Hedvig Ulrika – 

Gustava Elenora Lindahl – Karl XV – Råsunda –– ”Messalina” – Haralf Bohrn – Nyköping – Engelbrektsgatan – 

Södermalm- Georg Ecke  - Severin Wigert – August – Konradsberg- Marieberg  - Uppsala –  Biblis-  

علت حذف بخـش ترجمـه      . ترجمه باال بخشي منتخب از مقاله درج شده در روزنامه سونكا داگ بالدت است             : يك توضيح   

 رباب محب  . شدن متن استنشده وفور نام ها و سنگين 

  Oscar Adolf Borgström- 1877 – 1945 

 كتاب بوري استروم

Severin Wigert 1871- 1941  

 كتاب ويگرت

 آمده در جلد اول ماركي د ِ ساد   . 1797چاپ هلند. نقاش گمنام 

”Justine& Juliette ”  
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 ی خاطرات است یِ  دوم، روزنامه ای در دو نيمه که نيمه نامه

 

 PETER SWANBORN بورن  پِيتر سوان
 كوشيار پارسي : برگردان

 )http://www.ketabeshear.com. اين مطلب از سايت كتاب شعر، روشنك بيگناه وام گرفته شده است(

 

 :يادداشت

انگيز زبان ِ  گي و در عين حال غناي شگفت گي ِ انديشه و تصويرها، باري افزون بر پيچيده پيچيده. بورن پيچيده است شعر ِ پيتر سوان

 از خواندن كم بخواهد كوششي كرده باشد براي انتقال لذتي كه خود كند اگر دست ي مترجم سنگيني مي اين همه بار برشانه. شعري اوست

ي فوتبال از راديو  برگردان شعر گاهي به شنيدن ِ گزارش مسابقه":دهد كه گفته است جا حق را به شاملو مي مترجم اين. شعر برده است

 اي  نهايت ِ كوشش مترجم اين بوده است كه به ساخت و بافت ِ زبان و تصوير و معناي شعر وفادار باشد و از صيقل دادن پاره".شباهت دارد

شعري است . اما اين شعري نيست كه بتوان يك بار شنيد و از ياد بردش. تراند، پرهيز كند نشين آيندتر و دل ها كه به پارسي خوش بخش

 . كه بارها بايد خوانده شود

چاپ ) ي و ادبي هلندهاي فرهنگ نامه ترين و بااعتبارترين گاه يكي از كهن("-De Gids–نما  راه"ي ِ  نامه  در گاه١٩٩۶اين شعر در فوريه 

 . شده است

است كه   انتشار يافته"-TOT DE DOOD OP ZEE –تا مرگ بر دريا "، كتاب شعري با عنوان ١٩٩٨بورن در آوريل  از پيتر سوان

 . اي موسيقي نوشته است  بر آن قطعه-  Rita Knuistingh Neven–تينگ نِيفن  شعر بلندي در چند بخش است و ريتا كناويس

 

وجوي كسي است كه ناپديد شده  روايت مردي است كه به جست... اي نامه‘گفتار بتوان نوشت كه  شايد در پيش": ي شاعر به مترجم هاز نام

رسد كه او خود  ي دوم به نظر مي در نيمه. ي مشترك و پا جاي پاي او گذاشتن، بتواند پيداش كند كند با به كار بستن تجربه فكر مي. است

 ‘.جا به جايي به طور ِ نامحسوس انجام گرفته است. يا به عكسديگر شده است و 

ي درياي سياه   در تبعيدگاهش بر كرانه-Ovidius - استوار است كه اويديوس ‘-Tristia -تريستيا ‘ بر شعرهاي ‘...اي نامه‘بخشي از 

  ".سروده است
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 نامه ی روژان

 

در ارتباط با پرچم 

 را

 

 ٩١در صفحه 

 بخوانيد

  خلش در جان -١

 اعتمادند به من بي

 در آگهي آمده بود، آگهي ِ نخست 

 وشته بر زانوي ِ زن ِ ميزبان، دريا،ن

 ام اعتمادند، از شكلي كه گرفته به من بي 

 هاي ساده با حقيقت

 وجويم سوي ِ بندر ِ ديگران از جست 

 پنهاني، مصمم

 از ناآرامي ِ غريب، 

 هاي پيرهن، سپيد از آهك در آستين

 با پسنه بر زانو 

 راه را در پيش ِ رويم ديدم

 ن،ديوار ِ در گور ِ زمي 

 پشت ِ سر

 وزوز ِ خرمگس ِ طاليي 

 دار ِ جذبه ي نيش فرزندخوانده

 كار ِ ايزدبانوي تقدير پسر و پيش 

 هاي  معتاد ِ گرماي تن

 برهنه، هيواليي كه خشم نيم 

 انگيزاند، تا  و سرعت مي

 .تسليم 

 توان شد گي دوست نمي با هيچ برآمده

 .فهميدم نه انسان و نه زبان را مي 
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 ِ كپك ِ گوگردبوي ِ تُند 

 .انگيز ِ يخ رود ِ سپيد ِ غم 

 كرانه و زمين تسخيرشده

 گذشته از غرورش. واگذارده انگار 

 .از خليج كوچك تا مرداب ِ شورمزه

 ي بربرها وقفه تهديد بي 

 خود به سر داشتند چوپانان نيز حتا كاله

 و آب تُرش بود و شراب  

 ها جامد در غرابه

 .رسيد ش ميهاي مكعب به فرو در قطعه 

 اي مرده از رودخانه شاخه

 مرا به ميان كوه كشانيد، محاصره در  

 .ساز دار ِ دست ميان ِ ديوارهاي شيب

 آسمان ِ سبز و سنگي. وار هاي ِ آبي ِ هم دشت 

 .هوا در آن گودي هم چون آب بود در ليوان

 گورها گورهاي در سراشيبي، دخمه 

 فروريخته و به تاراج رفته، تنها

 با گليكي  

 در مدخل خاك بر آتش

 ها بوي رعد در درخت 

 چند استخوان ِ تيز شده

 .ي زيتوني هسته. اي قوطي 

 فضا، ديوارهاي كور
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 پهن و چرب و مرطوب 

 سكوت ِ يكي اندرون

 . جمود ِ كامل بر چخماق ِ سرد 

 انديشيدم

 .رويد جاست كه جان پِي در پِي مي اين 

 كند جز و جان كاري نمي

 اري روزانهجداسازي ك 

 .گان، توانايي ِ آگاهي خطاي زنده

 و ديدم 

 آماده . نه ساعتي و نه سالي به پايان رسيده است

 .هاي روزمره و راضي از كاستي 

 رود چه كه بوده است به پيش مي آن

 قائم ايستاده بر اكنون 

 چونان مدار ِ سولي بر مدار ِ عرضي

 به سان ِ مردي به كار ِ مزرعه 

 .آهنپشت به خط ِ 

 .زند زمان از فراموشي تن مي 

 ام آن كه ديروز بوده

 .جا نيستم زيد، تنها ديگر آن مي 

 اين نگاه ِ دروني

 پروا از پس ِ رويشي بي 

 .اي به چنگالم بود چونان پرنده
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 درآمدي از پس ِ چون پيش گاه، هم آن پس

 .تير ِ سرخ ِ نوري به هوا شليك شد 

 . دير، آغاز شده است

 

  زمين زير ِ-٢

 

 .نه حقيقت ندارد، تخيل ندارم من 

 شناسم تنها با رفتار و كردار خود را مي

 سه بار جوشاندن آب در روز

 چونان مراسم ِ آييني. براي خالي نبودن ِ عريضه

 ها و بارها تيزكردن ِ گوش

 ام تا استواري شكاكيت

 كنم، چيني را سنگ را لمس مي

 .داوري ِ همين زمانه

 طرد شده از قديم

 خورده  چون شهروندان، خراش شمار هم بي

 با گچ، حك شده با ميخ

 وقفه و  تكراري بي

 شمار به نيرو و نفرت ِ جمع ِ بي

 يك ماه، تنها يكي ماه ِ تنها

 ...وقفه آه، مدام و بي

 ام هم از نخست دانسته

 گان كه طنين ِ واژه
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 گاهي خطرناك است ي پناه به اندازه 

 ،در كف ِ سپيد ِ دستان ِ من

 آخرين خطر، سقوط

 تواند كرد و  و هيچ بيماري بر من غلبه نمي

 .تواند انساني را سقوط دهد انديشيدن هم مي

 گويند گونه كه مي آن ام و هم من اين را ديده

 هاي جهان  دشت. ام باقي را در خيال ساخته

 شهرهاي نياز. اند ويران شده

 .اش گي و محراب مذبح ي خداي خانه نفرين شده

 ي بربرها شدن ستاني استوار جلودار ِ نيزهبا د

 و غوغاي انفجار را گرفتن

 گيرد اي كه مرگ را در بر مي زمزمه

 .گي، از هم پاشيده گي، گسيخته ديوانه

 .ي ِ مغز چنين دواري دارد كُره

 .شكند هر پاسخي مرا چنين در هم مي

 گيرد و چنين است كه سكوت در مي

 .به سختي ِ لعاب ِ چيني

 گي ي تَرَك، پارهها رشته

 هاي سيماب چون رگه شيارها هم

 روان در جسدي ويران،

 دهند آنان، آنان انديشه را شكل مي

 . تر ترس ِ از انديشيدن را يا از آن پيش

 در آنان انسان پژواك ِ تصويرش را دارد
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 .ش را نه زاللي

 جا در زير زمين، اين 

 جايي كه زمين بوي آزادي دارد

 و گرمادور از شدت ِ باد 

 .انداز آشناست چشم

 رخ ي ِ نيم موسيقي، رقص ِ يكي سايه

 ي ِ دروازه جا، كنار ِ بازمانده آن

 .آفتاب در گَرد ِ برخاسته

 اين غار ِ من است، ديوارها 

 بيش و بيش رو به 

 .روند ي دريا مي كرانه

 .اين براي هيچ كس ِ ديگري نيست

 .زندگي، به تمامي از ياد رفته

  انسان ديده چه را كه آن 

 نهد و يافته، پشت ِ سر مي

 چه را كه باقي است ي آن و همه 

 . برم راه ِ خود مي هم
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 آرشام پارسی: از

 تقديم به دو زيبا، زيبا كرباسي و حسين زيباي من

 

 زيباي من

 زيباست

 زيباي من زيباست

 زيباي من پاييز نيست كه بريزد و لگدمال كند شاخ و برگش را

 من زمستان نيست كه بميراند و مدفون كند همه رازيباي 

 زيباي من كوير نيست كه گم كند مسافرش را

 كيست زيباي من؟ چيست؟

 زندگي دارد » ز« زيباي من

 دارد از يار از ياد» ي«

 است» با هم بودن«دارد، » ب« زيباي من

 است» آينده«دارد، » ااآ«

  

 زيباي من كيست؟

 زيباي كرباسي نيست

  

   رباسي شاعر است زن است زيباستزيبا ك

 اما زيباي من او نيست

  

 زيباي من زن نيست

 اما زيباست

 شاعر نيست 
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 اما شعر است

 موهاي زيبا كرباسي بلند است

 موهاي زيباي من كوتاه است

 سينه ي زيبا كرباسي مو ندارد 

 من پوشيده از موست” زيباي“سينه 

  

 زيبا كرباسي معشوقه است 

 شق استمن عا” زيباي“

 زيبا كرباسي دلبر است

 زيباي من دلدار است

 زيبا كرباسي از زيبا بودن نمي ترسد

 ي من از زيباي من بودن مي ترسد”زيبا“

  

 از چه هراسان است؟ 

  

 شايد از زيباهايي هراسان است كه

 نمي نويسند و نمي خوانند و نمي شنوند كه 

 مرد هم مي تواند زيبا باشد

 من استزيباي من مرد زيباي 

 حسين من است كه زيباي من است

   

 2006 نوامبر 14آرشام پارسي، 
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 دوست

 خود را در

 

 ٩٧صفحه 

 

 بيابيد

 

 

 

 گشتم

 

 نبود

 

 نگرد

 

 نيست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُمرده

 سين. الف: از

 

مرتيكه ي عوضي . تنم خيس بود و از خيسي تن اون بوي گندي به خودش گرفته بود.  عرق تنش ديگه داشتم خفه مي شدماز بوي تند

حالم به هم مي خوره . چل سال از عمر نكتبش مي گذره هنوز ياد نگرفته پشماي بغلش رو هفته اي يه بار بزنه، انگار كه سال هاست نزده

. دلم مي خواد عق بزنم. حالم به هم مي خوره از هر چي آدم مثل خودمه. خوره از هر چي آدم كثيفحالم به هم مي . از آدم هاي كثيف

 . دلم مي خواد همه ي كثافت درونم رو باال بيارم شايد يه كم سبك بشم

ون را قطع مي كنن، مثل سربازهاي بي پدر و مادري كه با شمشير كله هاش. االن ده دقيقه اي هست كه زير تنه ي لش اين مرتيكه افتادم

با شكم افتادم رو زمين و پاهامو باز كردم و اين عوضي چل ساله ي پشمالو عين خوك افتاده روي من مرده و داره شيره تمام وجود من رو 

 كه اما نمي دونه. مي كشه بيرون تا بعد از يه چن دقيقه تلمبه زدن شيره ي كثيف پشتشو بريزه توي من كه شايد جبران خسارت بكنه

با اين كه روي تشك نرمي خوابيدم ولي از بس اين مرتيكه سنگينه و عين الشه خودشو رو من ول داده ديگه . من چه زجري مي كشم

بايد فكر . بايد فكر كنم كه دارم با معشوقي عشق بازي مي كنم. باز هم بايد از تخيالتم استفاده كنم. قفسه ي سينه م داره درد مي گيره

و هزار جور فكر لذت بخش ديگه و هزار كوفت و زهرمار ديگه اي . بايد فكر كنم كه  دارم روي ابرها راه مي رم. ذت مي برمكنم كه دارم ل

كه حداقل اين حجم نفرت رو از من بيرون كنه تا يه كمي زودتر ارضا بشم شايد اين مرتيكه احمق حاليش بشه و خرطومش رو از من 

 .  خيال باشم حاال حاالها بايد زير اين سگ زوزه كش، عوعو كنموگرنه اگه بخوام بي. بكشه بيرون

 . كي اون لحظه ي نكبت بار مي رسه و اين گراز وحشي تخليه مي شه و پا مي شه مي ره گم بشه. حالم داره به هم مي خوره

 يه تيكه گوشت فاسد الي دندوناي اين اصال شايدم واقعاً مردم؟ شايد به خاطر همينه كه مثل. ديگه نفسي برام نمونده. خدايا كمكم كن

به لذت فكر كنم به شهوت و به تن لخت كسي كه دوسش . سگ هار وحشي دارم تيكه تيكه مي شم؟ نه، نبايد به اين چيزها فكر كنم

 چه جوري مي وقتي ازش پرسيدم. اينا چيزاييه كه اون بهم گفته. به دستاش به سينه هاش به پاهاش به بوسه هاش و به اون لباش. دارم

فكر كردن به . فكر كن به چيزايي كه بهت لذت مي ده: شه آدم تو سكس يه كاري كنه كه زودتر ارضا بشه، هم لذت بيشتري ببره، گفت

توي اين دو هفته ي . به هر چي كه برام لذت بخشه. من هم االن دارم فكر مي كنم به اين چيزا. اين چيزا شهوت رو صد برابر مي كنه

 . منم االن دارم فقط به اون شب فكر مي كنم. ط يه شبش برام لذت بخش بود كه اونم با يه پسر عاشق پيشه بودگذشته فق

با اين كه از صداش متنفرم . دارم فكر مي كنم كه چقد دارم لذت مي برم كه ناگهان صداي خوكچه مانند اين عوضي توي گوشم مي پيچه
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يعني من تا . لش شروع مي كنه به عرعر كردن يعني داره اون لحظه ي نكبت فرا مي رسهاما ديگه خوب مي دونم كه هر وقت اين تن 

يعني من تا چند دقيقه ي . يعني من تا چند دقيقه ي ديگه بايد تحمل كنم. چند دقيقه ي ديگه از زير دست اين كرگدن رها مي شم

 . ديگه بايد فكر كنم كه دارم لذت مي برم

 :صداش تو گوشم مي پيچه

مثل  اين بچه فوفوالي مامان . دوني از چي ت خوشم مياد؟ اين كه بيست سال بيشتر نداري اما از خيلي ها كه ازت بزرگترن مردتريمي 

. الپوشكي نيستي كه تا انگشت بهشون مي زني عين كرم خاكي توي خودشون جمع مي شن و ميگن دست نزن به من االن آمادگي ندارم

بابتت پول . مي ميرم واسه ت. به خاطر همين دوستت دارم. مت مرد و مردونه خودت رو آماده مي كنيخوشم مياد كه هر وقت مي خوا

. بدت نمي ياد يه خرطوم بدون روكش باهات بازي كنه. به خاطر اين كه مردي. اونم چند برابر بيشتر از اوني كه بقيه بهت مي دن. مي دم

. پشمالويي. مثل گربه نرمي. فوفول نيستي. براي اينكه قدر خودتو مي دوني. يد نيستيمثل خواجه ها سف. بدنت مردونه ست. ناناز نيستي

از اين تيكه گوشت مردونه خوشت مياد مي خوريش ليس مي زني گاز مي گيريش زبون مي زني خيسش مي كني به خاطر اين كه 

 ...آه.... .به خاطر اين كه كوني هستيييييييييييييي . دوست داري اين كار رو باهات بكنن

 

من مثل خيلي از دفعه هاي گذشته با اين كه خيلي به لذت . االن چن دقيقه اي هست كه اين عوضي گورشو گم كرده و از اين جا رفته

پاي راستمو آوردم باال و دست . به ديوار تكيه دادم. روي تشك نشسته م و منتظرم كه در اتاق باز بشه. فكر كردم اما هنوز ارضا نشدم

واقعاً مردونگي به چيه؟ به پاهاي پر پشم؟ . دارم پشمامو مي جورم. و گذاشتم روش و با دست چپم ساق پاي راستمو نوازش مي كنمراستم

به سينه و دست هاي پر پشم و پيلي؟ يا به سينه ي ستبر و بازوهاي قلنبه شده؟ شايدم به ريش و سبيل باشه؟ ابروهاي پهن و دماغ گنده 

ه؟ موهاي درهم و شونه نكرده و پر شوره ي سر؟ شايدم مردونگي به بوي گند عرقه؟ شايدم به بوي گند جوراب؟ و چشم هاي ورقلنبيد

اما مسلماً به يكي حتماً حتماً هست، و اون چيزيه كه مثل خرطوم فيل از . شايد به همه ي اين ها باشه و شايدم به همه ي اين ها نباشه

اما مردي كه ازش استفاده نكنه چي؟ بازم . ميشه به اين هم نباشه؟ اما نه مردونگي حتماً به همينه. الي پاي هر مرد كت و پهني آويزونه

بهش مرد مي گن؟ مثل من؟ من مردم اما چه كار مردونه اي كرده م؟ غير از اين كه با هزار جور فكر اينكه دارم از دادن لذت مي برم هي 

كه خودش رو تخليه كنه؟ غير از اين كه هي اجازه مي دادم هر مرد و نامردي اونو مثل يه بيضه هامو باد مي كردم و بهش فشار مي آوردم 

چيز اضافي تو مشتش بگيره و بكشه؟ از اون طرف هي با عقب من حال كنه؟ آيا كار ديگه اي با اين مردونگيم كرده بودم؟ اما مگه من 

اطر اين كار من نبود كه كلي پول وارد اين خونه مي شد؟ مگه به خاطر نبودم كه خرج خونواده مو با اين كار در مي آوردم؟ مگه به خ
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 همين كار من نبود كه نون تو سفره ي اين خونه مي اومد؟ يعني اين كار من اسمش مردونگي نيست؟ 

. هيچ احساسي نبود. توي نگاهش هيچي نبود. نگاهش كردم. برادر بزرگترم برهنه، با يك شورت، وارد اتاق شد. در اتاق يه دفعه باز شد

دستشو . اومد جلوم نشست. حتي وقتي توي چشم مرده نگاه مي كني بهت ميگه كه مرده م ولي چشاي داداشم هيچي براي گفتن نداشت

وقتي دارن . اينقدر خودتو نيگه ندار: اخم كرد. خودمو هنوز تخليه نكردم. خوب نگاه كرد مطمئن شد كه ارضا نشدم. گذاشت زير بيضه هام

بذار با لذت . اين قدر به خودت فشار نيار. فكر كن هيچ حسي براي اينه كه خودتو بگيري نداري. اهات حال مي كنن خودتو شل كنب

پسر خوب، تو كه دل همه رو . من مي دونم تو آخر سر كار دست خودت مي دي. ببين كي بهت گفتم ها. خودتو نگه ندار. تخليه بشي

فكر كن توي . خب؟ باشه؟ آخرش بيضه هات واريس مي گيرنا. خودتو ول كن. آروم باش. در نيار ديگهبردي ديگه اينقدر سرتق بازي 

حاال پاشو . خب؟ آفرين داداشي خوبم. خودتو روي آب چه جوري ول مي كني، حاال روي همين تشك وامونده اين كارو بكن. استخر آبي

بيارمش؟ منم . مسعود زنگ زده گفته مشتري هست. يم تا ساعت يازده شبسه ساعت ديگه دار. خودتو تميز كن و يه استراحتي هم بكن

راحت خودتو تخليه كن كه شب . براي فردا برنامه نداري. اين ديگه آخرشه. يك كم استراحت كن كه براي شب آماده باشي. گفتم بيار

. پاشو كه مشتري توپي داري. داش خوشگلمپاشو دا. سه ساعت بيشتر وقت نداري. پاشو پاشو خودتو يك كمي تميز كن. خوب بخوابي

 ..پاشو... آفرين پسر خوشگل. پاشو كه كار زياد داريم. حقا كه داداش خودمي... آفرين... به هيچي هم فكر نكن. پاشو داداشي پاشو

 

 

 . از دلكده وام گرفته شده

 .  تماس بگيريد   delkadeh@gmail.comبراي خواندن مجموعه ي داستان ها با آدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                       شماره بيست و چهارم–   ۶۶  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرشيو نشریه

 چراغ

را از این وبالگ 

 بگيرید

 

Cheragh 

. 

wordpress 

.  

com 

 

 

  همجنسگرايانهرابطه ی جنسیاهنمای ر

  آرشام:ليفأترجمه و ت

  دو نفره؟ يرابطه) الف 

با اين نگرش توقع مان سر به فلك خواهد .  در رابطه اي دونفره هستيمخيال كنيم  جنسي آميزشتصوري خام است كه پس از يك بار

و  طوالني مدت  يچند روزه تبديل به يك رابطهي كه توقع داريم اين رابطه  غير قابل تحمل نيز خواهد شد چرارد برخي موادر كشيد و 

ه هاي دونفره نياز به گذر زمان و بحث و گفتگو دارد و در مدت چند ساعت و يا نبايد فراموش كرد كه تعهدات جدي در رابط. شودماندگار 

 . چند روز عملي نخواهد شد

نبايد تصور كنيد كه در يك رابطه   شما خواهان آن مي باشيديتا زماني كه به توافق برسيد و مطمئن شويد كه اين چيزي است كه هر دو

 .دونفره و يا حتي دوستانه هستيدي 

 به هر قول و تعهدي  و يا اول شروع رابطه اين تعهدها را مد نظر قرار دهيد و مطرح سازيد يكه در چند هفتهدرست نيست  كل به طور

هر ي خواسته "در زماني كوتاه هيچ يك از شما نبايد و يا نمي تواند ادعا كند كه .  به راحتي داده مي شود اعتماد كنيدي رابطهكه در ابتدا

  اما براي بحث در مورد آن نيز،توقع ها قرار داردهمه ي  اول  ي البته عشق در درجه". دو نفره و متعهدانه است يرابطهدو ما ايجاد يك 

 .  صبر كردمي توان

 مايليد در كنار اين شخص كهوقتي حس كرديد زمان مناسب براي طرح اين موضوع رسيده و شما تنها به ايجاد يك رابطه نمي انديشيد بل

  . به اين فكر كنيد كه چه بايد بگوييد، و چگونه نظر خود را مطرح كنيدد، بايد زندگي كني

الزم نيست كه رستوران يك محيط رمانتيك و عاشقانه . خوبي باشدايده ي شايد غذا خوردن در يك رستوران . برنامه اي را تدارك ببينيد

 به ياد داشته باشيد كه اتاق خواب براي صحبت در مورد اين مسائل . شما آنجا را دوست داشته باشيديداشته باشد، كافي است كه هر دو

انتخاب بهتري كه متعلق به هيچ يك از شما نباشد، جايي .  هم جاي مناسبي نيست از شماييكخانه ي حتي و  ، جاي مناسبي نيستاصالً

  . است

من به اين فكر مي كردم ": شروع كنيدطور  منتظر بمانيد، بعد اينرا بياورندتا زماني كه غذا اگر رستوران را براي اين منظور انتخاب كرديد، 

ه او بگوييد دوست ب.  راحت باشيد،الزم نيست كه از كلمات خاص و كليشه اي استفاده كنيد.  سعي كنيد كه راستگو و متعهد باشيد"...كه 

 .دافراد ديگر رابطه جنسي نداشته باشياشيد و با با هم بفقط از اين پس داريد 

 .دبدهپاسخ و  بعد  بگيردتصميم او بايد امكان داشته باشد فكر كند، در اين شرايط 

در جواب اگر او . غمگين و خشن شويدنبايد ، نيداما در غير اينصورت نبايد اصرار ك. باشد» بله«خوش شانس خواهيد بود اگر پاسخش 
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خونريزي 

 .   نشويد و نظر او را محترم بدانيد، ناراحت من و تو؟ به هيچ عنوان: يا اگر گفت،فت كه مطمئن نيستمگ

 اما چنان  و او كم كم متقاعد به رابطه ي مشترك با شما خواهد شد، كه تصور كنيد زمان همه چيز را درست خواهد كرداستخودخواهانه 

 . ي را در خود نكشيداميدوارنكنيد و  دوستي را خراب يچه آرام و نرم پاسخ دهد، پل ها

ود، و دوباره برطرف شدهانتان  بحث را ادامه دهيد بهتر است نوشيدني اي سفارش دهيد تا خشكي ، بايدرانهاگر حس كرديد كه هوشيا

 كه مي توانيد به نتايخ خوبي برسيد و اين تصميم شما و شروع اين رابطه دو نفره حاصل تصميم آني نبوده و شويدمطمئن . روع كنيدش

 " اين بود؟ا منظور او واقعاًآي"نگران اين باشيد كه الزم نيست در آينده 

اگر قرار به استفاده نكردن از كاندوم .  استفاده كردن يا نكردن از كاندوم استروابط دو نفره و متعهدانهشروع يك مورد مهم در : نكته

بق دستور پزشك تا  در ابتدا براي آزمايش ايدز به پزشك مراجعه كرده و ط.شما داردي  تعهد صادقانه هر دو به اين كار نيازگذاشتيد،

 دو نفره به طور جدي شكستن تعهد  يپس از آن هرگونه ارتباط خارج از اين رابطه. ش را تكرار نماييد تا به اطمينان برسيديمدتي آزما

ستيد توصيه هر دوي شما مبتال به ايدز هيكي يا چنانچه . هر دو نفر شما بسيار خواهد بودبراي  خواهد بود زيرا خطر ابتال و انتقال بيماري

روند بيماري را در  زيرا ويروس بيماري ايدز قادر به جهش بوده و ممكن است ويروس هاي جهش يافته كنيدمي شود از كاندوم استفاده 

  . شما تسريع كنند

 

 كنش جنسي در روزهاي خونريزي ) ب 

دهد يكي از بيشترين مشكالتي كه در رابطه جنسي دو زن وجود دارد و آنها را آزار مي 

در طول ماه هر روز زنان با درجه هاي مختلفي از مشكالت قاعدگي مواجه مي شوند و .  است

اغلب زوج هاي لزبين از روزهاي . اين امر در رابطه ي جنسي شان تأثير زيادي مي گذارد

دوره ي طوالني خونريزي، اگر . خونريزي شاكي اند بخصوص اگر اين دوره به دو هفته نيز برسد

در موقع خوبزيزي رغبت به نزديكي نداشته باشيد، آسيب هاي جبران ناپذيري به رابطه ي شما 

. بسيار اتفاق مي افتد كه به دليل خونريزي و دردهاي ناشي از آن و ناآرامي هاي عاطفي كنش جنسي تحت تأثير قرار مي گيرد. وارد سازد

اما هستند زناني كه اين عوامل را در رابطه ي جنسي . بطه ي جنسي خودداري مي شودمعموالً براي رهايي از اين ناراحتي ها از برقراري را

اگر شريك جنسيشان اينگونه نباشد و يا اينكه به دليل . خود بي تأثير مي دانند و حتي در زمان خونريزي از شهوت باالتري برخوردارند

. مبود ارتباط جنسي در آنروزها تبديل به مشكلي در رابطه مي شودباورهايش كنش جنسي در زمان خونريزي را گناه و نادرست بداند، ك

خيلي از افراد با ديدن خون ميل جنسي خود را از دست مي دهند و نزديكي را در اين شرايط دوست ندارند و اين بسيار طبيعي است، 
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  .همانگونه كه تشديد ميل جنسي و عالقه به نزديكي در دوران خونريزي رايج و طبيعي است

در زمان خونريزي دردهاي گوناگون كه در هر گروه از . تغييرات هورموني پيش از شروع خونريزي باعث تزلزل روحي و ناآرامي مي شود

بسياري از زنان در اين دوران به راحتي قادر به انجام فعاليت هاي معمول روزمره ي . زنان به شكل متفاوتي بروز مي كند ديده مي شود

خوشبختانه . ممكن است عالقه به ارتباط با جمع، و يا دوستان خود نيز نداشته باشند. ه حتي مايل به تماس بدني نيستندخود نيستند، گا

اغلب زنان . در ميان زوج هاي زن چون هر دو طرف زن هستند مشكلي براي درك حاالت روحي يكديگر در اين دوران بخصوص ندارند

خونريزي ممكن است . كامالً مي شناسند و مي توانند روز شروع خونريزي خود را پيش بيني كنندبدن خود و چرخه ي هورموني ماهانه را 

خود به خود شخص را براي برقراري كنش هاي جنسي بي رغبت كند اما در صورتيكه هر دو شما مايل به به حفظ رابطه ي لذت بخش 

 . پنج يا شش روز از محروميت جنسي خود بكاهيدجنسي هستيد، و زمان خونريزي خود را مي دانيد، مي توانيد حداقل

ممكن است تصور كنيد درد نخواهيد داشت، اما بدن شما در . اگر مايليد از كنش هاي جنسي سطحي فراتر رويد بايد بسيار مراقب باشيد

اشته باشد و دست و اين روزها حساس تر است و آسيب هاي بسيار كوچك حتي ممكن است عواقب بدتر از آنچه پيش بيني مي كنيد د

 . انگشتان شما مي توانيد ايجاد جراحت كنند و باعث خونريزي شوند

رسيدن به اوج لذت جنسي با . به جاي دست از بازيچه هاي بي خطر استفاده كنيد، و البته از بازيچه هايي با سايز كوچك تر از معمول

 به لذت جنسي مي توان در چنين مواقعي به تحريك چوچوله وجود درد ناشي از خونريزي ناممكن به نظر مي رسد، براي رسيدن

اين كار را با استفاده از انگشتان و يا حركت زبان مي توانيد انجام دهيد،مراقب باشيد زبان را زياد به داخل فرو نبريد تا به خون . پرداخت

 . آغشته نشود

ا دوش گرفتن را امتحان نمي كنيد؟ در اين حالت جريان خون شما اگر واقعاً نمي توانيد در زمان خونريزي كنش جنسي داشته باشيد چر

حتي در اين حالت مي توانيد به آرامي به كنش مقعدي نيز مشغول شويد اما سعي كنيد زمان بيشتري را به لذت بردن . را آزار نخواهد داد

ن بار با شريك خود نزديكي مي كنيد توصيه كنش مقعدي در زمان خونريزي اگر براي اولي. به كمك زبان و دست هاي خود صرف كنيد

 باشند به خاطر داشته باشيد كه در هيچ شرايطي به دور از رعايت مسائل +HIVدر صورتيكه هر كدام از طرفين داراي . نمي شود

يرا در زمان بهداشتي نباشيد و از دستكش پزشكي و كاندوم براي بازي ها استفاده نماييد تا از سرايت اين ويروس جلوگيري شود ز

 .خونريزي تماس مستقيم با خون وجود دارد

 

 

 



  آميزش جنسي در وضعيت نشسته) ج

شما روي يك مبل راحتي نشسته ايد، دستان شما شروع به حركت مي كند، بعد از مـدت                  

و به نظر مي رسد كه تنها كار درست ايـن           .  حس مي كنيد   مزاحم خود  را   اكوتاهي شلواره 

 ...هاني سرزنده و پاكيزه با او است كه پس از يك بازي د

 ! همين جا دست نگه داريد

شـلوارهاي شـما كـم    . ، آرام، ماليم و با حوصلهبزنيدجلق هم براي . به چشم هم نگاه كنيد  

  . اند نزديكي  همان قوزك پا، جايي كه لوبريكنت و كاندوم نيز در، تاپايينسر خواهد خورد كم 

 با فضاي زيادي بـراي حركـت و بـازي بـا             ، خوابيده ته، نه كامالً  س نش نه كامالً . ت دلپسند و مطبوع است     به شد   امتحان كرده ايد؟   تا به حال  

به عقب خم مي شود دستانتان را دورش بيندازيد و او را محكـم در آغـوش فشـرده و                 شريك جنسي شما    زماني كه   . ي روي مبل  كوسن ها 

 ،در ابتدا آرام حركت كنيد و كم كم به آهنگ باال و پايين رفتن تـان    . دامه دهيد همچنان و در حال حركت، ا     دن را   يمي توانيد بوس  . ببوسيد

كمي بعد يكـي از ايـن       . گوناگون را تجربه كنيد   شكل هاي   كشيد و   بدر آغوش   محكم  او را   .  اضافه كنيد   را  لب ها و زبان    ،و فعاليت دست ها   

بـا عالقـه كـنش      يـا اينكـه     . لذت ببـرد  كنش گري   را تغيير داده و از      مي خواهد موقعيت كنش پذيري خود        او   :دو مورد اتفاق خواهد افتاد    

زمـاني كـه   .  لذت خود را چند برابر كنيد،پوستاندن  و يا حتي خاردادن به حركات خودشتاب با با صدا، . پذيري خود را حفظ خواهد كرد  

 .  نگاهي، لذتي چند برابر را به شما هديه كندحس كرديد كه به اوج لذت جنسي خود رسيديد فراموش نكنيد كه چشمان شما مي تواند با

براي اين كار بد نيست كه همـان جـا از شـريك جنسـي خـود محـل       . براي رعايت بهداشت و سالمت سعي كنيد آب خود را بيرون بريزيد 

 .  دمناسب را سئوال كنيد، شايد شكم و يا سينه به شما پيشنهاد شود، يا صورت، اما بايد مراقب بود توي چشم نپاش

در بهترين حالت هر دو فرد در يك زمان ارضا مي شوند و در غير اين صـورت  . رسيدن به اوج لذت جنسي براي افراد مختلف متفاوت است     

حتما سعي كنيد دقايقي را بي حركـت در آغـوش هـم             . نبايد پس از شل شدن و بي حس شدن بدن، شريك جنسي مان را فراموش كنيم               

كنش جنسي تنها يك حالت رفت و آمد نيست حتي پج پج كـردن در گـوش يكـديگر                   .  خود را تغيير ندهيد    استراحت كنيد و سريع حالت    

 .نيز در مقوله ي لذت جنسي جا دارد

 

 

 

                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                       شماره بيست و چهارم–   ۶٩  



                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                       شماره بيست و چهارم–   ٧٠  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مندرج در نظرات 

این مقاله از آثار 

اوليه ادبی قرون 

ی اسالمی گرفته 

شده و ارتباطی با 

نظرات نویسنده ی 

 باب زنان مقاله در

 و مردان و و زیبایی

 زمان برتری، در

 .د ندار،حال

 اسالمی تحسين زيبايی مردانه در ادبيات 

 مهدي عقيلي

 

   لحي اهللا قوم اذا جئتهم 

 بصدق االحاديث قالو كفر

 )1(نوط ابوااللف

 شود و پيوسته مردان درباره تفضيل جنس مرد بر جنس زن از ديرباز در آثار قدما و در فرهنگ خاورميانه شواهد و قراين بسياري ديده مي       

را در عقل و قوت جسم و وفاداري و دينداري و حلم و سخا و شجاعت در كنار سلب اين صفات از زنان ستوده انـد و ايـن در آثـار شـعرا و                                   

رار مـي    اما نكته اي كه ما در اين مقاله بدان مي پردازيم و آن را مـورد بحـث قـ                    -حكما به خوبي پديدار است كه بدان اشاره خواهيم كرد           

دهيم نگاهي به تفضيل جمال مرد بر جمال زنان است كه بحث درباره آن در اوايل حكومت بني عباس شدت گرفت و بدان به عنوان نوعي                          

طرز تفكر روشمند و مستقل پرداختند و البته حلقه هاي متصل سلسله فرهنگ و سنت در اين گفتار بي دخيل نيستند و همانطور كه ذكر                         

دان در فرهنگ مردم خاورميانه از قديم االيام در اكثر زمينه ها مشهود است و اگر چه اين اواخر بعضـي كوشـيده انـد كـه              كرديم برتري مر  

مثالً ريشه هاي زن گرايي را در تاريخ باستان ايران و بين النهرين بكاوند و براهيني چند پيرامون اين موضوع بافته اند امـا اگـر بـا نگـاهي                              

يخ تمدن خاورميانه دقت كنيم مي بينيم نه تنها در بين اين مردم آثاري از برابري زن و مرد نخواهيم ديد بلكـه زن                        عميق در فرهنگ و تار    

بحث درباره تفضيل جمال مرد بر جمال زن در بين مسلمين در اوايل حكومت بني العباس يعني تقريباً      . ستيزي از تفكرات نمادين آنهاست    

 و در اين باره در آثار شعرا و كتب          -م شدت گرفت، يعني دوران آزادي بيان و در هم آميختن تمدن ها              صد و پنجاه سال پس از ظهور اسال       

 در اين تفكـر مـردان را در صـورت و            -)2(نثر موارد فراوان ديده مي شود و بازار اين بحث با پيش زمينه هاي ذهني مسلمانان گرم تر شد                    

ين برتري را برذكور بودن جنس مرد قرار مي دهند و معتقدند كه خداوند عالميان در همـه                  جسم و صفات زيباتر از زنان مي دانند و اصل ا          

و تا آنجا كه مـن اطـالع        ) 3(صنفي جنس ذكور را به جمال و حسن و هيبة ممتاز گردانيده و نر بودن را مزين اين همه صفات كرده است                       

ه اين موضوع نپرداخته اند و شعرا و حكماي ايـن دوره در شـعر و نثـر در               دارم در هيچ فرهنگي و در هيچ زماني به قدر دوران بني عباس ب             

اين باره تحقيق و بحث و احتجاج كرده اند و منظور من تنها تغزل به مردان در شعر آنان نيست بلكـه مـواردي اسـت كـه دربـاره تفضـيل                               

ز اين شواهد است و نمونـه آن در شـعر ابـي نـواس و     جمال مرد بر جمال زن احتجاج كرده اند و دواوين شعر دوران بني العباس مشحون ا             

والبة بن الحباب و غيرهما به فراواني ديده مي شود و همانگونه كه گفتيم بحث آنها تنها و تنها دربـاره جمـال شناسـي مـردان اسـت و در                             
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مردان اشاره كنند در راستاي تحكيم مقصود       همين راستا لواط را نيز بر زنا  با زنان و نكاح ترجيح مي دهند و اگر به برتري صفاتي ديگر از                       

است و يكي از روش هاي متداول بحث در اين مورد بر شمردن عيوب زنان از نگاه جمال شناسي بوده است يعني بـه ذكـر تمـامي عيـوب                              

شـناختي و جنسـي     زنان نمي پردازند كه اين در اجتماع امري مشهود بوده است بلكه فقط بر روي نقاط ضعف زنان در مورد مسـائل زيبـا                         

 . دست مي نهند و زنان را به زشت ترين صفات ياد مي كنند و در مقابل همجنسان خود را مي ستايند

 )4(  النك ال تحيض و ال تبيض   فد يتك انما اختر ناك عمداً      

نمـي  ) تخـم   ( مـي شـوي و جوجـه        فدايت شوم به درستي كه ما ترا به عمدا و با چشم باز انتخاب كرده ايم چرا كه تو چون زنان حيض ن                      

 گذاري 

 و هذا النعت ال نعتي فتاة       

   اشبهها لجهلي بالغالم     

   اتجعل من تحيض بكل شهر     

  و ينبح جروها في كل عام      

   كمن القاه في سر و جهر         

  و اطمع منه في رد السالم     

 آيا آن را كه هر ماه حيض مي شود و توله -ا را از سر ناداني به پسران جوان تشبيه كنم و اين توصيف من چون توصيف زنان نيست كه آنه    

. كنند مانند او قرار مي دهي كه به آساني در نهان و آشكارا ديدارش مي كنم و از او در رد سالم طمع مي دارم  هايش همه سال وق وق مي

 كه اگر دختر را به كمال حسن توصيف كنند گفته مي شود گو اينكه پسر گونـه                  از نشان برتري پسر بر دختر اين است       : و جاحظ مي گويد   

 است 

 ) 5(لها زي الغالم و لم اقسها           اليه و لم اقصر بالغالم 

 آن دختر را لباس پسران است و من به پسر تشبيهش نمي كنم و با اين كار از مقام پسران نمي كاهم 

         ت حبائل المتشكالت احذر فديتك ما حييـ           

 ) 6(فلهن يفلسن الفتي                      و كفي بهن مفلسات 

 . فدايت شوم تا زنده اي از زنان نگارين حذر كن كه آنان جوان را مفلس مي كنند و همين بس كه آنان مفلس كنندگانند

اگر چه جاحظ نسبت به لواطه      . اي تاريخي و ادبي در اين موضوع است       و رساله مفاخرة الجواري و الغلمان از جاحظ يكي از بهترين نمونه ه            
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 ) 7(نظر خوبي ندارد ولي بازهم از ذكر عيوب زنان و مفاخر پسران غفلت نورزيده است 

 ) 8(و از آنجا كه مردگرايي و زن ستيزي در خاورميانه با موضوع بحث ما بي ربط نيست ناچار به ذكر پاره اي موارد مي پردازيم 

خوب مي دانيم كه در فرهنگ اسالمي زنان را در عقل و دين ناقص خوانده اند و قول شعرا و حكما در مـذمت آنهـا چقـدر بسـيار اسـت و                        

گفته اند از عيب زنان يكي اين است كه چون مرد با او پيوندد زن موي سر او را سفيد كند و به پيـريش كشـاند و عـرق بـدنش را بـد بـو                                     

مرد توانگر را خسته گردانند و فقير را بر آنچه نـدارد تكليـف              . ه كند و زنانند دام هاي ابليس و ريسمان هاي شيطان          گرداند و رويش را سيا    

فتنه اي بـر    : كنند و چه بسيار مرد تاجر خوشنام كه زنش او را مفلس گرداند و آب رويش بريخت و او را به زمين زد و نبي اكرم گفت كه                             

 ) 9( از خود وانگذاشتم مردان پر زيان تر از زنان پس

 ) 10(و شعراي ايران بيش از همه كس به مذمت زنان پرداخته اند كه زن و اژدها هر دو در خاك به 

  زنان را ستايي سگان را ستاي      -وگفته اند

 )11( كه يك سگ به از صد زن پارساي     

  چون نقش وفا و مهر بستند      -و گفته اند

 ) 12( شكستند  برنام زنان قلم     

  زن بد در سراي مرد نكو        -و گفته اند

 ) 13(هم در اين عالم است دوزخ او      

 . و به شعري چند در اين موضوع اقتصارمي كنيم

 مرد آزاده به گيتي نكند ميل دو كار         

    تا همه عمر ز آفت به سالمت باشد      

      زن نگيرد اگرش دختر قيصر بدهند       

 ) 14(وام نستاند اگر وعده قيامت باشد      

 ديد در خواب زني حافظ شيرازي را         

 گفت با ما ز چه اغلب  شعرا چون تو بدند      

 في المثل درغزل خويش نگفتي تو چرا      

  گل حوا بسرشتند و به پيمانه زدند      
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 خواجه فرمود كه پيمانه ترك برمي داشت   

 ) 15(سيان مصلحت خويش به از ما بلدند قد     

 آن شخص كه زن گرفت دانا نبود            

 از غصه فراغتش همانا نبود      

 دارد به جهان خانه و زن نيست در او        

 ) 16(نازم به خدا چرا توانا نبود      

 ) 17(ريزه است اما درباره ي فضل لواط بر زنا همين بس كه لواط طريقي كافي براي اشباع غ

و ) 18(خداوند لواطة را به لفظ الفاحشه خوانده و با الف و الم معرفه مزين گردانده كه معناي آن جمع تمام و كمـال كـل فـواحش اسـت                              

 ) 19(بالعكس زنا را ساء سبيال يعني بدترين راه ها مي گويد 

و مردان را با مردان نسبت    ) 20(وجهين اند كه دو معني پديد آورند        و پسران به قول نحويان موضع اشتغالند و از دو طرف به كار آيند و ذو               

كه گفته اند الجنس يميل الي الجنس و آورده اند كه الجنسية علة الضم و همين است كـه لـواطيين در عقايـد خـود و                           ) 21(متقارن است   

 ) 22(رويگرداني از زنان سخت پايبند بوده اند 

تا آنجا كه پاره اي از شهرها ) 23(در تمدن خاورميانه و فرهنگ و سنت آن عالئم و شواهد بسياري دارد         اما تاريخ همجنسگرايي و تأثير آن       

بلكـه در زبـان   )  25(و اگر به تأثير آن در فرهنگ ايران بپردازيم آنقدر هست كه نه تنها شهرها بدان مشـهورند  ) 24(بدان شهرت يافته اند     

 )26(واهيم ديد كه بي ربط با قاموس لواطه نيستند فارسي ضرب المثل هاي عاميانه فراواني خ

 

 

--------------------------------- 

 يعني نوط هزاري و اين اصطالح ما بين بعضي جوانان همجنسگراي  خليج رايج است يعني شاهد پسر مثل نوط هزاري  جامع تمام زير         -1

 مجموعه ها  است و بدل كل از كل است  

ر در مذمت زنان نمونه هاي فراوان ديده مي شود و در تفضيل پسران همين بس كه پسران را جانشـين و عقـب پـدر     در احاديث و اخبا  -2

دانند و مرد را در زادن پسر بشارت گويند و مرد بدون پسر گو اينكه نسلش منقطع است الغضبان القبعثري الشيباني حكيم عرب را بـه                            مي

.  گفت آنكه در شكمش دختري و در برش دختـري و در پـي اش دختـري سـت                  .  ز بدترين زنان   نزد حجاج آوردند گفت واي برتو خبرم ده       
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گفت آنكه در شكمش پسـري و در بـرش پسـري و در پـي اش پسـري        . واي بر تو خبرم ده ز بهترين زنان       ) علي هذه لعنةاهللا  (حجاج گفت   

 )  150 ص 3مروج الذهب ج(

... ادق است، طاوس و گنجشك و خـروس و كبـك و شـير نـر و قـوچ و آهـوان صـحرا و                           و اين به رغم زن بارگان در تمام موجودات ص          -3

 .  فتبارك اهللا احسن الخالقين

  در فكر زن مپيچ كه اين رخنه فساد         درخون گرم غوطه دهد جان مرده را-4

 )صائب تبريزي                                                                    (

 

  روي زيبا و جامه ي ديبا                 عرق و عود و رنگ و بوي و هوس -5

 اين همه زينت زنان باشد                       مرد را كير و خايه زينت بس 

 

 دختران را زروزيور حاجت است              تا برانگيزند مهر شوهري 

 ايد به حسنش زيوري خط زنگاري و خال مشكبو                    در نمي ب

 

  دو منظور موافق روي درهم          همه كس دوست مي دارند و منهم - 6

 رفيق حجره و گرماوه و كوي             به صحرا با هم و در خانه برهم 

 گر اين صرفه نگه داري همه عمر        نه دينارت زيان باشد نه درهم 

 براي نمونه بياوريم اما مقدور نبود به هر حـال ذهـن پويـاي خواننـده را بـه رسـاله مفـاخرة                      جاداشت كه خالصه اي از رساله جاحظ را        -7

 الجواري و الغلمان جاحظ ارجاع مي دهيم شعراي ايران درباره ي جاحظ سروده اند 

 

 در بيان و در فصاحت كي بود يكسان سخن       

 گرچه گوينده بود چون جاحظ و چون اصمعي   

 چون كه وحي منزل است     در كالم ايزد بي 

  كي بود تبت يدا مانند يا ارض ابلعــــي     
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 يكي ديگر از اين موارد اين است كه در تعريف و تمجيد زن مي گويند فالن زن چون مرد است و در توبيخ مرد مي گويند فالن نامرد و          -8

مثالً در كتاب محمد عوفي جوامع الحكايات نمونـه هـاي آن   .  اندزن صفت است و درباره ي زنان و حيله ي زنان داستان هاي فراوان آورده      

ان : گويـد   و ابن مفقع در كليلـه و دمنـه مـي          . را مي توان ديد و در كتب ابن المقفع مثل ادب كبير و ادب صغير اين امر وضوح فراوان دارد                   

النسـاء لـيس بهـن وال       )ل والنساء ليس لهن شيء يعرفن بـه       الذهب يعرف بالنار وامانة الرجل باالخذ و العطاءوقوةالدواب تعرف بالحمل الثقي          

 ) باب القردوالغيلم) (يسترسل اليهن 

09 

 و ديگري گفته است زنان چه حد مردانند كه عقلشان كوچكتر و مكرشان بزرگتـر اسـت حيلشـان بيشـتر و                       - مفاخرة الجواري و الغلمان      -

ع نسپرند مشتي ترسو كه هر ماهه حيض شوند و هر سـاله تولـه هـا بياورنـد                   حلمشان كمتر جز به طمع به مردان ننگرند و جز طريق خدا           

لعنت خدا بر ايشان برعكس مردان كه علمشان سرشار و حلمشان بسياراست صبورند و شكور بركشيدگان خدايند و زينت دنيا پاكند و بـي   

 باك 

 قوم بلوغ الغالم عند هم               طعن النحور الكماة ال الحلم 

  فردوسي -11 -10

  نظامي گنجوي -12

  سعدي -13

 شاعر را فراموش كرده ام و متأسفانه به منابع و مĤخذ دسترسي ندارم و عزيز خواننده را همين بگـويم  - شعر از شعراي خراساني است    -14

مت اين فراموشي كه از چـون منـي   به شغل و منصب پر كار بي كاري گرفتارم      ندارم فرصت خاراندن سر بسكه بي كارم      اما غرا                          : كه

 :بعيد مي نمايد ياد آورم از شعر خاقاني كه گويد

  

 يكي دو زايند آبستنان و مادر طبع         ز من بزاد بيكبار صد هزار پسر 

 يكان يكان حبشي چهره و يماني اصل     همه بالل معاني همه اويس هنر 

  امير پنج حس و شش جهات و هفت اختر يگانه ي دو سرا و سه بعد و چار اركان         

 مرا چه غصه كنون گر كه جفت من زائيد    به چشم زخم هزاران پسر يكي دختر 



                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                       شماره بيست و چهارم–   ٧۶  

 چه دختري كه از اين سان برادران دارد            عروس دهرش خوانند و بانوي كشور 

 اگر بميرد باشد بهشت را خاتون             اگر بماند باشد مسيح را خواهر 

 ر چه هست بدينسان خداش مرگ دهاد    كه گور بهتر داماد و دفن اولي تر اگ

 اگر نخواندي نعم الختن برو برخوان        اگر نديدي دفن البنات شو بنگر 

 مرا بزادن دختر چه خرمي زايد                    كه كاش مادر من هم نزادي از مادر 

  كه آن ز نه فلك آمد نه از چهار گهر سخن كه زاده ي خاقاني است دير زياد      

 

 شعر از محمود هدايت برادر صادق هدايت است نسب آنها طبق گفته جد امجدشان رضاقلي خان هدايت در مجمع الفصحاء به كمـال                        -15

 .كمال خجندي نيز در تبريز عاشق جواني رويگر شده و در هواي او غزليات فراواني سروده است. رسد خجندي مي

 اهللا غالب دهلوي  اسد-16

تجربه كن ولو بـراي يـك   ( يرّب و لومرة - اللواط طريقة كافية الشباع العاطفة الجنسية الن فيها مالمسة التامة و الخبر ليس كالمعاينه     -17

 )بار

اللـف و الـالم نكـره و        فكلمة فاحشة بدون ا   : و الفرق بين التسميتين واضح      ) الفاحشة(و سمي اللواط    ) فاحشة( ان اهللا تعالي سمي الزنا       -18

جامعـاً لمعـاني    ) الفاحشـة ( يعني ذلك ان الزنا فاحشة من الفواحش لكن عند دخول االلف و الالم عليها فتصير معرفة و يكون حينئذ لفـظ                      

ا الزنـي انـه كـان     ال تقربـو (و لكنه جل و عال قال عن الزنا ) 55النمل ()اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون  : (اسم الفاحشة لذلك فانه قوله تعالي 

 )34االسراء (فاحشة و ساء سبيال 

 چون كه - و كل الصيد في جوف الفراء -)المعروفةالمعرفة(فاستحق و صف الزنا انه فاحشة من الفواحش و استحق وصف اللواط انه الفاحشة               

 صد آمد نود هم پيش ماست نوط ابوااللف 

 نو و لواط كار  واقعاً كه بدترين راه است و ما بندگان فرمان ش-19

  فاعلي و مفعولي -20

  نسبت ها دوگونه اند نسبت متقارن چون نسبت مرد با مرد همجنس و نسبت نامتقارن چون نسبت مرد با زن ناجنس -21

 گويند جماعتي درباب جماع سخن مي گفتند و كالمشان همه درباره ي زنان بود لوطئي در آنجا بود گفت به خدايتان قسم مي دهم                         -22

 يكي از جمع گفتش آخرين عهد تـو بـا آن كـي بـود گفـت روزي كـه از آن خـارج شـدم                      -را خدايش لعنت كند     » كس«ها كنيد سخن    ر
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 )الجاحظ مفاخرة(

 گرد و مدور ساختند)  الجاحظ ( -انما خلق االيرللفقحه مدور لمدورة و لوكان للحركان علي صيغة الطبرزين : و قال بعض اللواطيين

 . گويند مي) لواط كار( اق و ايران عيار و پاكباز را لوطي  مثالً در عر-23

 و درباره كويتي ها و شدت ولع آنها به لواط داستان هاي فراوانـي نقـل                 - در خليج كويت و الر و مقام و باطنه در لواطه ضرب المثلند               -24

اره ي الريان سروده اند كه سه سـي سـاله پسـر     و درب-مي شود و همينكه مي خواهند با كسي شوخي كنند مي گويند كويت نرفته باشي   

از يكي از   ) محلي در دبي  ( يك روز در سبخه      –عمر دارد پسند خاطر الريان است       ) نود سال   ( الري پسنده، يعني پسري كه سه سي سال         

نه مخنـث داشـت خاصـه        در خا  1300اهل مقام  پرسيدم كه مقام چگونه مكاني است، با همان لهجه مقامي گفت مقام وقتي مقام بود كه                    

مقام از شهرهاي ساحلي فارس است و مـردم آن عـرب انـد مـي گوينـد خنيـث                    .  حال كه مقام خراب شده همه دبي آمدند        -وقت طماشه   

 طماشه به مواكب جشـن عروسـي مـي گوينـد و ايـن واژه در جنـوب فـارس  و جـزر آن             -الباطني و باطنه از مناطق سلطنت عمان است         

  كنم از اين بيت كه مواطنين عجم تبار خليج سروده اند و زبانزد گشته استعمال دارد و ياد

 قلم از هند و كاغذ از مليبار                    خنيث از مسقط است و كون كن از الر 

 . در ايران كازرون و قزوين و قمشه و خراسان به لواطه مشهورند-25

 قوم است يكي از طرق پي بردن به اوضاع اجتماعي و آشنايي با مظـاهر فرهنگـي        ضرب المثل هاي عاميه كه نشانگر فرهنگ بومي هر         -26

 .رود هر منطقه است و راستي چرا اين همه در ايران زمين اينگونه ضرب المثل ها به كار مي

 –گود معلوم مي شود  سياه و سفيدي كون لب – كون بده كاال بده يك چيزي سرباال بده - نه كون به ديوانه بده نه كون ديوانه بگذار-

 ما را بگو كه – كير از كون زياد – سزاي كون كافر كير ملحد – هر كه كون داد مرد ميدان شد –فالن خيلي كون داده و حساب نكرده 

 به گنجشك گفتند منار تو كونت گفت يك چيزي بگو كه – كونش از دهن امام جمعه تميز تر است –براي ثواب كون بچه يتيم گذاشتيم 

 پنير خوب در خيگ – كون خر نر پاره كردن –  كون لق دروغگو - كون دادن شب جمعه – انگشت جاي كير باز نمي كند –نجد بگ

  كير را از بهر كون گرد و مدور ساختند  –سياه است 
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 شاهنامه خوانی در پاريس

 رابطه ی خاص دو زن که بعد از سال ها شکل گرفت 

 افدهرجاما
  2006 اكتبر 13

 روژا: ترجمه
 

پاريس پر از كساني است كه آدم بعضي وقت ها انتظارشان » مارايس«محله  •

. يهودي ها بوده اما االن معروف است به محله همجنسگرايان پاريسماريس از قديم محله . را در پاريس ندارد، مثل لزبين هاي ايراني

 را "آن ها"اين منطقه به دليل فضاي خاصي كه دارد . خيلي از كالب ها، رستوران ها و بقيه مؤسسات همجنسگرايان در آنجا مستقر است

 .به خود جلب مي كند، آن ها يعني هم محله اي ها، يعني همجنسگرايان

سنت « ساله، زن و مرد جواني را مالقات مي كند كه در يك آپارتمان جمع و جور در خيابان 37لزبين ايراني، پروانه يك زن  •

آن ها جوان هاي تحصيل كرده «پروانه مرا متقائد  مي كند كه . اتفاقاً آنان نيز ايراني اند اما همجنسگرا نيستند. زندگي مي كنند»كوريكس

از آن به بعد با هم خيلي . ه، بيرون شهر پاريس، در راهپيمايي مريم رجوي باهشان آشنا شدمتابستان گذشت. و روشن فكري هستند

 ».نزديك شديم، امروز مي خواهم ببينمشان و دلم باز شود

 46نرگس مادر .  سال عاشقانه دوستش داشته، به ايران برگشته است5امروز پروانه غمگين است چون ديشب، زني كه بيش از  •

 ايراني مي -او، دليل موقعيت شغلي شوهرش كه رابط يك شركت فرانسوي.  سال گذشته به پاريس آمده  و رفته است15 در ساله دو بچه،

فرزندانش بزرگ شده اند و خارج از كشور مشغول تحصيل اند و نرگس در تمام سفرهاي . باشد، امكان سفر به خارج از كشور را دارد

 .ر اين سفر به پاريس باشدتجاري شوهرش همراه اوست، به خصوص اگ

 سال از پروانه بزرگتر است اما نكات 15هر چند نرگس حدودا . با گذشت سال ها اين دو زن رابطه ي يگانه اي را شكل دادند •

 .مشتركي اين دو را به هم پيوند داد و مسافرت هاي نرگس به پاريس تنها باعث قوي تر شدن رابطه آن ها شد

بعضي وقت ها دو يا سه بار در . آنها خيلي به پاريس سفر مي كنند و اغلب با شوهرم كار مي كنند«پروانه توضيح مي دهد كه  •

دوري بعد از اين «پروانه ادامه مي دهد » .اين بار نزديك به يك سال ماندند. سال مي آيند اينجا و معموالً براي مدتي طوالني مي مانند

 ».واهد هميشه با او باشم اما به دليل شرايط نمي توانمناراحتم چون دلم مي خ. همه مدت خيلي سخت است

به نظر تمامي . آنها در طبقه ي هفتم و در يك آپارتمان مجهز زندگي مي كنند. پروانه هم ازدواج كرده است و سه فرزند دارد •

با مردي پولدار ازدواج كرده . نقص استدوستان ايراني و فرانسوي پروانه و تمام كساني كه به آن ها سر مي زنند، زندگي پروانه عالي و بي 

 . ويال دارند... كه بهترين ها را برايش فراهم مي كند، در اسپانيا و سوئيس و 
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 سال است كه با همسرم ازدواج كرده ام و در طول اين مدت هر چيزي كه خواسته ام، برايم تهيه 14«: پروانه تعريف مي كند •

اما خواسته اي در وجود من از توانايي شوهرم فراتر . ميشه از نظر اقتصادي مرا تأمين كرده استهمسرم همراه خوبي برايم بوده، ه. كرده

 .»آرزو مي كردم مي توانستم آن را عوض كنم اما به اين نتيجه رسيده ام كه نمي توانم چون اين بخشي از وجود و ذات من است. مي رود

 از نوجواني مي شناخته است و روياي زناني مثل آنيس آلونيا و داليدا را هر چند او قبول دارد كه عاليق همجنسگرايانه اش را •

داشته، اما توضيح مي دهد كه هيچ وقت واقعا آن احساسات را قبول نكرده بوده و به سختي با آن مبارزه مي كرده تا شايد بتواند بر اين 

ان غمگين و با اعتماد به نفس پايين تبديل شده، چرا كه به در عوض، پروانه به يك دختر جو. كشش خود نسبت به زنان ديگر غلبه كند

 . اشتباه باور داشته كه مردها، با وجود رفتار ظريف و زنانه اش، ممكن است به گرايش او پي ببرند

 كه اين پروانه فكر كرد. وقتي پدرش به پروانه گفت كه پسر يكي از دوستانش مايل به ازدواج با اوست انگار دنيا را به او دادند •

همان چيزي است كه از خدا خواسته بود، چراكه مردان تا آن زمان هيچ عالقه اي به او نشان نداده بودند و پروانه بي قرار تجربه كردن 

 .رابطه جنسي با يك مرد بود

 زنان عوض احساساتم درباره«همه ي چيزهايي كه هميشه آرزو داشت، اتفاق افتاد اما . مراسم عروسي خيلي سريع برگزار شد •

 .پروانه مي گويد ازدواج مرا به سمت زندگي اي سوق داد كه توقع آن را نداشتم» .نشد

حداقل پيش از اين «. »اين خيلي زجر آور است كه آدم همسر مردي باشد و همزمان عاشق زني«پروانه اعتراف مي كند كه  •

يك جورهايي هر چقدر بيشتر كنار هم .  واقعي با يك زن ايراني استرابطه، يك سري فانتزي درباره ي زنان داشتم اما االن اين يك رابطه

اما از طرف ديگر همين مسئله رابطه را . هستيم بهتر مي توانيم رابطه مان را كنترل كنيم چرا كه احساسات و تجربياتمان بيشتر مي شود

 ».كشيدن دير شده استچون من و نرگس خيلي به هم وابسته شده ايم و ديگر براي كنار . سخت تر مي كند

وقتي . داشتن اين رابطه به خصوص براي نرگس خيلي سخت بوده، چرا كه او از يك خانواده ي بسيار مذهبي مسلمان مي آيد •

نرگس جوان تر بود پدرش هميشه به گوش مي خوانده كه او هم مي تواند مادر حضرت مهدي باشد و نرگس حرف پدرش را از صميم 

وقتي نرگس به عنوان يك دختر بالغ به احساسات جنسي اش پي برد، .  را در اعتقادات مذهبي غرق كرده بودقلب باور كرده و خود

تالشي كه گاه مي رود به قيمت . احساساتي كه در باورهايش منفور بودند، تالش كرد بين اين احساسات و ايمانش آشتي برقرار كند

 .جانش تمام شود

كم «. ز خانواده اي آزاد انديش است، آشنا شد، قبول همه چيز براي نرگس راحت تر شده استاما از وقتي كه با پروانه، كه ا •

 دين و مذهب توسط مرداني شكل گرفته اند كه هميشه مي خواسته اند همه –نرگس قبول مي كند كه «، پروانه تعريف مي كند، »كم
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 هاي نيازهاي جنسي آدم را نمي فهمند و يا نمي خواهند  بعضي وقت ها آن ها پيچيدگي–چيز مردساالرانه باشد و مي فهمد كه 

 .»بفهمند

نرگس هميشه همان لحظه اي كه به تهران مي رسد، . همان روز، كمي ديرتر پروانه به خانه برگشته و منتظر تماس تلفني است •

ديدار با دوستانش در مارايس بهتر شده، هر چند كه روحيه ي پروانه بعد از . تماس مي گيرد تا خبر سالمتي اش را به معشوقه اش برساند

 10 ساعت طول مي كشد و االن تقريبا 6پرواز آنها فقط . معموالً به محض اينكه برسد تماس مي گيرد«: مي گويد. ولي هنوز نگران است

 ».ساعت است كه رفته اند

 ساله ي پروانه عاشق شنيدن داستان 7پسر . براي چند لحظه غم و نگراني پروانه با غرق شدن در كانون خانواده از بين مي رود •

 .  مراسم اسم گذاري است، داستاني كه از وقتي پسر كوچكي بوده هر شب پروانه برايش گفته و بدون شنيدن آن نمي خوابد

ماماني ) شكم(تو يه بچه ي خيلي بزرگ تو شيكم «: مادر و پسر كنار هم توي تخت پسر دراز مي كشند و پروانه شروع مي كند •

بودي و تصميم گرفته بودي كه يك ماه زودتر بياي بيرون و به خاطر همين بابايي خيلي نگران بود چون كه مامان سختش بود كه تو رو  

ما قرار گذاشته بوديم كه اگر پسر . بابايي پيش خدا دعا مي كنه و باالخره ماماني تو رو با سزارين سالم و شاد به دنيا مياره. دنيا بياره

م تو رو از روي اسم دايي بزرگت احمد بزاريم و اگر هم دختر شدي مي خواستيم اسم تو رو نرگس بذاريم از روي اسم دوست شدي، اس

 ».اما چون تولدت شبيه معجزه تولد رستم، پسر زال و رودابه بود اسم تو رو رستم گذاشتيم. عزيز خودم

پروانه اين داستان ها را براي بچه هايش مي . سي نوشته مي خواندپروانه شاهنامه را باز مي كند و قصه را همان طور كه فردو •

هر چند كه به قول پروانه هميشه داليل مختلفي براي انتخاب اسم وجود دارد ولي پروانه اين راه را . خواند كه آنها با فرهنگشان آشنا شوند

پروانه توضيح مي . كه پيشينيانشان مردمان بزرگي هستندانتخاب كرده است تا بچه هايش داستان هاي قديمي را ياد بگيرند و بفهمند 

 »نه اين كه من هز چيزي را كه در اين داستان ها آمده باور دارم، نه، ولي قدرت تخيل آن ها برايم با ارزش است«: دهد

فن بي سيم را و گوشي تل» نرگس! تلفن«همين كه پسرك كوچولو خوابش برد، شوهر پروانه آرام وارد اتاق شد و زير لب گفت  •

 .به دست پروانه مي دهد و آرام بيرون مي رود انگار كه از اين رابطه صميمانه اطالع دارد

داشتم يك قطعه «و ... همين كه خواب رستم عميق مي شود پروانه به دستشويي مي رود تا با زني كه عاشق اوست حرف بزند  •

 » ...ديگه از شاهنامه در پاريس را مي خواندم 

 

 

 



 ١ )Schwul ُشوول ( ه همجنس گرايی در زبان آلمانیواژ 

 نيما

 

 نخست به رفتار هاي همجنس ] در آلماني [) Schwul(همجنس گرا 

گرايانه ي مردانه اشاره داشته اما به مرور اين اصطالح در يك ارتباط 

اسم اين . فرهنگي بين افراد، كه  لزوماً هم جنسي نيست، به كار رفت

مترادف آن . است) شخص همجنس گرا (Scwulerصفت در آلماني 

، ولي باز هم اين واژه در آلماني به ارتباط مردانه ت اسgayدرانگليسي

  Schwulerlميان گي ها محدود نمي شود، گرچه اين برداشت از واژه 

 . در زبان آلماني وجود دارد

در فصل نخست .  منتشر كرد"عشق بي نام" با نام مستعار زاگيتا كتابي به نام 1906در ) John Henry Mackay(جان هنري مك كي 

او مي گويد .   ناميده است"عشق بي نام"اين كتاب، او توضيح مي دهد كه بر اين گونه ي عشق هنوز نمي توان نامي نهاد، پس كتاب را 

 . بلكه تنها به طبيعت مربوط است , ،)عشق همجنس خواهانه(ينگونه عشق نه به كليسا مربوط است، نه به دولت ها و نه به پزشكان كه ا

از اواسط قرن نوزدهم كه كارل هاينريش اولريكس و ماگنوس هيرشفلد خود را وقف اين موضوع پيچيده كردند، اصطالحات زيادي ابداع 

بود كه ) Urning(يا مفعول / و) Uranismus(از اين ميان برخي هم مانند ابنه اي. ي مردانه را توضيح دهدشد كه پديده همجنس گراي

از آغاز نيز  ) Schwul(واژه همجنس گرا  .ن ديگر اصطالحات كوچه بازاري به منظور تحقير استفاده شدبه ندرت شنيده مي شد و همچو

 . براي تحقير به كار مي رفته است

عني بي خيال و خونسرد به كار رفته است و يا كلمه  به م  Kühl  موازي با كلمه schwülاز قرن هجدهم  اين كلمه به شكل 

Schwulität مساوي با Schwierigkeitجنبش هاي .  به معني دشواري يا ازدحام و وضعيت آزار دهنده و با بار منفي استفاده شده است

جنس خواه به كار بردند و آنقدر همجنس گراي اواخر قرن هفدهم  آگاهانه اين واژه را كه به صورت فحش به كار مي رفت، براي مردان هم

   2. اين مفهوم منفي را پس زدند تا اينكه امروز اين واژه در زبان روزانه و اسناد حقوقي  متداول شده است

 اين واژه به عنوان يك مفهوم هويتي به كار رفت تا بتواند جايگزين مفهوم تبعيض آميزي شود كه سابقه اي در ميان عوام و پزشكان    

  نيز وجود داشته است كه البته اين كلمه صرفاً اشاره به همجنس گرايي مردانه  Queerچنين تاريخي در مورد واژه انگليسي . داشت

با اينهمه واژه همجنس گرا هنوز در بين جوانان معني تحقير آميز دارد و در زبان روزمره و برخي لهجه هاي آلمان به ويژه در شمال . ندارد
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 . با بار منفي براي همجنس گرايان به كار مي رودSchwumse/Schwutte/Schwuchtel مانند    آلمان واژه هايي

------------------ 

رجوع كنيد به مقاله اي در اينمورد در دايره المعارف ويكي .   در مورد واژه  گي در زبان انگليسي نيز چنين معني پيشتر مد نظر بوده است-1

 http://en.wikipedia.org/wiki/Gayپديا در  

 : برخي نمونه ها از قوانبن -2

parlament.gv.at: Parlamentskorrespondenz/02/01.06.2001/Nr. 410: Abgeordneter Gottfried Feurstein 

(ÖVP): Nationalsozialisten verfolgte Lesben und Schwule  

 

 

ديگر عکس بسته نيست، بسته به قاب و به ديوار  .گاه نيست کس نيست، ديگر جای عکس در نمايش جای ع  گاه ديگر نمايش

  .شود با عکسی که در راه است راه می ی عکس نيست، هم ديگر تنهايی عکس. نيست، ديوار که ديگر جای عکس نيست

 http://www.poetrymag.ws/main.html: مجله شعر 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای چراغ

 

 خبر

 

 گزارش

 

 تحليل

 

 بفرستيد

 

 خبرهای کوتاه
 
 

 تولد 

 صبا راوي

 اين فيلم  . را پخش كرد"تولد" در هلند فيلمي مستند به نام IKON انيكآ دسامبر شبكه تلوزيوني  13 

 .را به تصوير مي كشاند) مهتاب(خانواده، مصطفي مبارزه يك خانوادي تهراني براي تغيير جنسيت پسر 

 به نمايش گذاشته شد كه در خاتمه با ابراز احساسات و كف IDFAاين فيلم همچنين در فستيوال فيلم 

 نگين كيانفر مي باشد واقعيت هاي زندگي  ياين فيلم كه ساخته. زدن  تماشاچيان روبرو شد

ثر كننده اي را به تصوير أديك  نشان مي دهد و صحنه هاي متايراني را از نز) ترنسجندر(دگرجنسگونگان 

  ي متحمل سختي ها و ناماليمات زندگي بوده و قرباني جامعهحيات خودمي كشاند كه چطور  اين قشر از جامعه بايد براي اثبات حق 

 . سنتي ايراني مي شوند

 بيروت از او خواست تحقيقي در  در از همكاران و دوستان ويساختن اين فيلم زماني به ذهن خانم كيانفر خطور كرد كه يكيي ايده 

 ايراني هم وجود ه يقابل ذكر است كه خانم كيانفر تا آن لحظه نمي دانست كه دگرجنسگون.  دگرجنسگونگان ايراني انجام دهديزمينه 

 امداد امام  يت قرار مي دهد و كميته كه متوجه شد دولت ايران دگرجنسگونگان را مورد حمايشددو چندان زماني شگفتي وي ! دارند

  .خميني تا مبلغ هزار دالر براي هزينه عمل جراحي تغيير جنسيت اين افراد پرداخت مي كند

 جائي كه دگرجنسگونگان ايراني دور هم جمع مي شوند و درد و دل مي ،تحقيق خانم كيانفر او را به طرف مطب دكتر ميرجاللي كشاند

هستند و همانند ديگران حق زندگي و مي گويند كه  لب به سخن مي گشايند  خود زندگي و مشكالت و خودكنند و با كمال ميل از

  مسن ترز ديگرانادگرجنس شده اي كه شخص همچنين در اين فيلم . فيلم روز تولد را بسازد عالقمند مي شود كه  خانم كيانفر.دارند

 با فتواي تاريخي آيت اهللا خميني ما :گويد اهللا خميني را ناجي خود مي نامد و مي لب به سخن گشوده و آيت ، و ملك آرا نام دارد،است

 ايشان بود كه ما دگرجنسگونگان در ايران به به دليل فتواي تغيير جنسيت پيدا كرديم و  ي اجازه و رسماًدگرجنسگوگان ايراني شرعاً

سف بار در اين فيلم ناموفق بودن عمل تغيير جنسيت  مصطفي أتي نكته  ! ايراني هستيم يرسميت شناخته شديم و مورد احترام جامعه

اين  وجود  اما محسن دوست پسر او با.مشكالت عديده اي روبروستبا  واژن او بسته شده است و هنوز ،است كه پس از سه بار جراحي

 . شرايط حاضر به ازدواج با او شد
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حق 

 در كشوري مثل هلند با ، ابراز وجوداير تالش دگرجنس شدگان ب: اي گفتخانم كيانفر در مصاحبه

 زيرا دولت ايران دگرجنسگونگي را پذيرفته  است نه يست ولي در ايران اينطور نمي شود، موفقيت روبرو 

 اين فيلم را در ايران پخش ،براي حفظ امنيت جاني افراد: گفتوي در ادامه .   راافراد دگرجنسگونه

ندي بر روي اينترنت قرار گرفته و بينندگان بسياري را در سرتاسر با زيرنويس هلفيلم نخواهيم كرد اما 

 .  نگاهي دارد به مسئله تغيير جنسيت و مشكالت دگرجنسگونگان  در ايران"تولد" فيلم. استبه خود كشيده دنيا 

 

 

 

 

 

  کارزار اکوساک–سازمان ملل  

 

يكي از دفاتر منطقه اي ايلگا : ان مللاقدام تاريخي به رسميت شناختن سازمان هاي دگرباشان جنسي در سازم

 و دو سازمان عضو آن حق رأي مشورتي دريافت كردند

 Economic and Social( اكوساك –ديروز، يازدهم دسامبر، كميسيون اقتصاد و اجتماع سازمان ملل 

Council – ECOSOC (اين سه سازمان،. به سه سازمان دگرباشان جنسي حق رأي مشورتي اعطا نمود 

 سازمان دگرباشان جنسي دانمارك، و LBLيعني ايلگاي اروپا كه دفتر جمعيت جهاني همجنسگرايان در اروپا مي باشد، 

LSVD سازمان دگرباشان جنسي آلمان نيز كه هر دو از اعضاي ايلگا مي باشند، پس از تالش هاي بسيار موفق به اخذ 

ازمان هاي غير دولتي عضو خود اين امكان را مي دهد كه به حق رأي مشورتي در اكوساك به س. رأي مشورتي شدند

، ائتالف لزبين هاي COALبه جز . سازمان ملل وارد شوند و در تصميمات و دستوركارهاي آن با نام خود مشاركت نمايند

 . لل راه نيافته بودفعال كه مقر آنها در استراليا مي باشد هيچ سازمان ديگري كه متعلق به دگرباشان جنسي باشد در سازمان م

مناطقي كه هوموفوبيا در آن حاكم است تحول خواهد يافت و ديگر اجازه ":روزانا فالمر، دبيركل لزبين جمعيت جهاني همجنسگرايان گفت

يد  اين تصميم تاريخي به دنبال بيانيه اي اتخاذ شد كه دولت نروژ در شوراي جد".نخواهيم داد اين موضوع بيش از اين مسكوت بماند

 كشور، به اين شورا تقديم كرد و مقامات را وادار نمود ميداني براي مبارزه حقوقي دگرباشان 54حقوق بشر سازمان ملل با پشتيباني 



                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                       شماره بيست و چهارم–   ٨۵  

 . جنسي ايجاد نمايند

 سازمان عضو آن مي باشند سال هاي زيادي در تالش بود تا راه ورود سازمان هاي 550جمعيت جهاني همجنسگرايان، ايلگا، كه 

، ايلگا 2006در سال .  بود1992اولين سخنراني در سازمان ملل با موضوع حقوق دگرباشان، در سال . رباشان به سازمان ملل را باز كنددگ

كنفراس ساالنه خود را در ژنو برگزار كرد و مدتي بعد چهار جلسه سخنراني دگرباشان جنسي را در شوراي جديد حقوق بشر سازمان ملل 

 . داختدر ژنو به راه ان

براي دوري از بحث بررسي . ايلگا همچنين كمپيني را به راه خواهد انداخت كه تعداد سازمان هاي دگرباشان در اكوساك را افزايش دهد

. حقانيت عضويت اين سازمان ها در اكوساك، كشورهاي عضو اين شورا به روش هاي گوناگون اين تصميم گيري را به تعويق مي انداختند

برخي . اين چهارمين جلسه اي بود كه اكوساك پرونده ها را بررسي مي كرد و در نهايت رأي مثبت داد": ر اشاره مي كند كهروزانا فالم

كشورها به دليل ترس و يا هر بهانه ي ديگر از حضور سازمان هاي دگرباشان در اكوساك هراسان بودند و از درخواست رعايت حقوق 

اما اين تنها يك درخاست نيست بلكه پايه اي ترين حقوق انساني و . ليل آن را به تعويق مي انداختنددگرباشان بيم داشتند و به همين د

در سطوح . ما حقوق خود را مطالبه مي كنيم و نمي خواهيم به دليل گرايش جنسي مان، مورد تبعيض واقع شويم. جهاني هر بشري است

ت براي به رسميت شناختن دگرباشان و رعايت حقوق آنها براي مشاركت در امور بين المللي، اين اقدام سازمان ملل نقطه ي آغازي اس

 ".كشوري و جهاني و اعتراض به نقض حقوق بشري كه در مورد ما صورت مي گيرد

 . سپاسگزاري مي نمايدISHR اينترنشنال و –سازمان ايلگا از تمامي سازمان هايي كه حامي اين كارزار بودند به ويژه سازمان آرك 

 . سازمان دگرباشان به شوراي اقتصاد و اجتماع سازمان ملل ارسال خواهد شد7 درخواست عضويت 2007در سال 

 

 : خبر 

در پي مذاكرات انجام شده با آقاي فيليپ براون دبير كل جمعيت جهاني همجنسگرايان، ايلگا، سازمان دگرباشان جنسي ايران به عنوان 

از متقاضيان عضويت در شوراي اقتصاد و اجتماع سازمان ملل خواهد بود و با داشتن حق رأي مشورتي در تنها عضو ايراني ايلگا، نيز يكي 

براي رسيدن به اين مهم نيازمند حمايت هاي شما هستيم و به زودي نحوه . اين شورا مي تواند وضعيت دگرباشان ايراني را متحول سازد

 .پشتيباني از سازمان را منتشر خواهيم نمود

 

 

 



 

 طرح ماده جديد درسی در مقطع راهنمايی در اسپانيا به نام آموزش شهروندی 

  ايتاليا– ايراني روژان

  2006 اكتبر 31

 روزنامه ريپابليكا

 )Alessandro Opes(الساندرو اوپس 

 اعتراض مردم و گروه ها

قفي، اعتراض محكمي را عيله عقيده ي خوزه معلمان كاتوليك و گروه هاي نزديك به بخش محافظه كار كنفرانس كليسايي اس: مادريد

زاپاترو اعتقاد دارد كه براي مبارزه با  .لوئيس رودريگز زاپاترو، نخست وزير اسپانيا، در مورد اين ماده ي درسي سازماندهي مي كنند

 .هوموفوبيا الزم است كه جوانان در مورد تسامح با اين مقوله در كتاب هاي درسي آموزش ببينند

در راستاي سكوالر كردن آموزش در مدارس و اصالح قوانين درسي و دوري از نظم خشك » آموزش شهروندي«يد آموزشي با نام ماده جد

اين ماده اشكال گوناگون خانواده كه در  . مذهبي كه به عنوان ارزش به دانش آموزان گوشزد مي شود، در موارد درسي قرار مي گيرد

ي قرار مي دهد، به عنوان نمونه، خانواده هاي تك سرپرست، جفت هاي همجنسگرا و جفت هاي غير اسپانيا وجود دارد را مورد بررس

 .رسمي

همچنين در كتاب ها از اين . در ابتدا اعتراض هاي اصولي به اين ماده درسي گرفته شد اما در خود ماده و مفاد آن تأثيري ايجاد ننمود

بحث مي شود و به بحث گذاشتن همجنسگرا »  جنسي–بت به گرايش هاي غريزيخودداري از فرق گذاري قانوني نس«پس در مورد 

حزب توده اسپانيا در . ستيزي و سكس گرايان و جلوگيري از پيشداوري و همچنين نقد و بررسي روي اين مباحث مد نظر اين قانون است

تشوي مغزي دانش آموزان است و باعث مي شود كه اين ماده آموزشي مقدمه اي براي شس«داشت كه اعتراض به اين ماده آموزشي اظهار 

 ".روحانيون و والدين دانش آموزان را به نفرت باطني ترغيب كند

، بحث و مناظره و اعتراض هايي رخ داد ولي در »حق ازدواج همجنسگرايان«در ژوئيه سال گذشته پس از طرح يك فوريتي در مجلس در 

حزب توده اسپانيا و بخش محافظه كار كليساي كاتوليك . دواج همجنسگرايان قانوني اعالم شدآخر  اين طرح در پارلمان تصويب شده و از

 . بر روي مفهوم عبارت ازدواج، مخالفت گسترده اي را با حضور صدها معترض سامان دادند

ناخته مي شود و اعتقاد هم اكنون جشن ازدواج همجنسگرايان به طور علني يك حركت غير رسمي از سوي هفتاد درصد اسپانيايي ها ش

دارند كه جشن گرفتن به صورت علني و قانوني همجنسگرايان و وجود گروه هايي از افراد گردانندگان جشن و افرادي از احزاب و گروه ها 
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يا از دوره در مقابل گفته مي شود كه اين ماده آموزشي بايد در مواد درسي دانشگاه ها و . در آن، به معناي ستيزه جويي با جامعه است

 . گذراندن اين واحد درسي اجباري است و از سال آينده در برنامه هاي درسي دانش آموزان قرار مي گيرد. راهنمايي به باال قرار گيرد

، از طبق قانون. را تشريح مي كند، در تضاد است» قانون ازدواج« قانون اساسي اسپانيا كه در آن 32اين ماده از نظر قانون گذاران با ماده 

زماني كه ازدواج همجنسگرايان قانوني شود، آموزگاران مدارس راهنمايي به باال تا مقطع دانشگاه نبايد از اين ماده قانوني ابا كنند و بايد 

از طريق آموزش جوانان را به «هدف دولت سوسياليست پس از انتخاب شدن آن است كه . براي دانش آموزان در مورد آن صحبت كنند

موضوعاتي مانند رابطه ي شخصي، قانوني و وظيفه . »ستي مسالمت آميز در يك جامعه چند سويي و جهاني شده راهنما شودسوي همزي

ي شهروندي، ارزش دموكراسي فعلي و نامزدي شهروندي جهان شدن از موضوعاتي كه با بحث و آموزش به پيشبرد اين هدف كمك 

 .  خواهد كرد

 

 

 

 بهترين داستان 

 

بـه سـه    . ترنتي چراغ بهترين داستان هاي كوتاه را كه با تم دگرباشي جنسي نوشته شده باشند، انتخـاب و معرفـي مـي كنـد                       نشريه ي اين  

داستان برتر جايزه ي نقدي تعلق مي گيرد و مجموعه اي از بهترين آثار به صورت كتاب اينترنتي منتشـر و در سـايت چـراغ در دسـترس                         

 . عالقمندان قرار خواهد گرفت

مـي پردازنـد، و خـانواده، دوسـتان، و جامعـه ي            ) همجنسـگرا، دگرجنسـگرا، دگرجنسـگونه     (استان ها به زندگي دگرباشـان جنسـي         اين د 

ترجيح ما اين اسـت كـه       .  دوجنسگرا كه فضاي پيرامون دگرباشان را تشكيل مي دهند، و در نهايت گوشه اي از روزمره را روشن مي كنند                   

قليت هاي جنسي باشد، اما در صورتي كه موضوع در ارتباط با دگرباشي جنسي باشد، دگرباشي جنسي                 نويسنده خود متعلق به جامعه ي ا      

با وجود اينكه تم داستان بايد در ارتباط با دگرباشي جنسي باشـد، امـا بهتـرين هـا بـا      . نويسنده ي داستان شرط شركت در مسابقه نيست    

 .  و تبديل قصه به اثر هنري انتخاب خواهند شدتوجه به كيفيت اثر و قدرت نويسنده در پرداختن موضوع

توسـط سـه داور كـه نـام         ) آدرس اينترنتي نشريه  (آثار رسيده به آدرس نشريه      .  است 2007، جوالي   86مهلت فرستادن آثار تا آخر خرداد       

 كه در رده ي اول داستان هاي        به سه اثر برتر جوايزي نقدي پرداخت شد و  ده اثري           . شان بعدا اعالم خواهد شد بررسي و گزيده مي شوند         

 . رسيده قرار بگيرند در چراغ معرفي خواهند شد

 . از هر نويسنده بيش از دو اثر در مسابقه شركت داده نمي شود
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شغل، محل زندگي، و نامي كه براي خود انتخاب كرده ايد /، تحصيالت)جنسيت مورد قبول نويسنده  ( لطفا در بيوگرافي خود، سن، جنسيت     

 .  نيدرا ذكر ك

 .  بفرستيد editor@pglo.net تايپ كرده و به صورت ضميمه به آدرس چراغ  Microsoft Wordلطفا داستان ها را با نرم افزار

 .  اعالم خواهد شد86نتايج مسابقه در مرداد ماه 

 

 

 

 جهانی حقوق بشربيانيه سازمان دگرباشان جنسی ايران به مناسبت روز  

پنجاه و هشتمين سالگرد منشور جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد را در زماني گرامي مي داريم كه مردم در كشورهاي مختلف از 

دوستان ما در سرزمين هايي زندگي مي كنند كه دولت هاشان از امضا كنندگان اين منشور و ملت . حقوق پايه اي بشري بي بهره اند

اين تضاد به همينجا خاتمه نمي يابد بلكه قربانيان نقض منشور خود در بعد ديگري از اجتماع ناقض .  ي نقض اصول آنندهاشان قربان

ستم اصلي بر زندگي آناني سايه انداخته است كه نه تنها توسط دولت ها از حقوق قانوني خود محروم مي گردند، . حقوق قشر ديگري اند

بارهاي بيشتري بايد به خود خاطر نشان كنيم كه حقوق . نيز حقوقشان را به رسميت نمي شناسد...  شرع و بلكه خانواده، اجتماع، قانون،

 . بشر متعلق به يك قشر خاص نيست، متعلق به تك تك انسان هاست

جنسي، مذهب و سازمان دگرباشان جنسي ايران در روز جهاني حقوق بشر به كليه تبعيض هايي كه بر پايه رنگ، نژاد، جنسيت، گرايش 

عقيده سياسي بر انسان ها تحميل مي شود اعتراض كرده و به سهم خود در راه اجراي اصول منشور جهاني حقوق بشر و گسترش آن 

بديهي است كه . تالش مي كند زيرا حقوق بشر متعلق به ماست و همگان بايد براي بدست آوردن و به رسميت شناختن آن تالش كنند

 .گرو رعايت حقوق ديگران استرعايت حقوق ما در 

سازمان دگرباشان جنسي ايران عالوه بر اعتراض به وضعيت همجنسگرايان، دوجنسگرايان و دگرجنسگونگان ايراني به شرايط دگرباشان 

ي كند و از نيز اعتراض م... جنسي در عراق، اوگاندا، زيمبابوه، پاكستان، افغانستان، عربستان سعودي، امارات متحده عربي، كامرون و 

سازمان ملل متحد و شوراي جديد حقوق بشر مي خواهد تدابيري صلحجويانه براي گسترش حقوق بشر و برابري انسانها در كليه كشورها 

 . همچنين از كليه سازمان هاي مدافع حقوق بشر مي خواهد كه تمام اقشار يك جامعه را مشمول حمايت خود بدارند. اتخاذ نمايد
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 ٢٠٠۶ سمپوزيوم حقوق بشر ٢اره ی اطالعيه شم 

 نگاهی به نقض سازمان يافته حقوق بشر در ايران

 تورنتو، کانادا )٨۵ بهمن ماه هفتم (٢٠٠٧ ژانويه  بيست و هفتمشنبه

از جمله اهداف اين نشست بررسي حقوق  .سازمان دگرباشان ايراني اولين سمپوزيوم حقوق بشر خود را در تورنتو برگزار خواهد كرد

 ، حقوق اقليت هاي جنسي، مذهبي، قومي ياين سمپوزيوم تالش مي كند كه نقض سازمان يافته. روندي و مدني در ايران مي باشدشه

ي گزارش هايي در رابطه با موارد بي شمار تبعيض، آزار، شكنجه .  و همچنين حقوق زنان و كودكان در ايران را به تصوير كشد،سياسي

 . خواهد شدبررسيبراي اين دسته از ايرانيان ارائه و  آمدهاي آن پياقليت هاي داخل ايران و 

سازمان دگرباشان ايراني افتخار ميزباني سخنرانان و كارشناساني از پارلمان كانادا، دولت انتاريو، اساتيد ايراني دانشگاه ها، و سازمان هاي 

قليت هاي اجتماعي، سياسي، قومي، مذهبي و جنسي در جامعه وضعيت امدافع حقوق بشري را در اين سمپوزيوم دارا است تا با بررسي 

 به انزواي  نبود آن تفكري كهبپردازند،در ابعاد قانوني، فرهنگي و اجتماعي بر اساس موازين حقوق بشر و راه هاي استقرار تفكري به ايران 

خ از سخنرانان در نظر گرفته شده است تا امكان بعد از هر سخنراني زمان خاصي براي پرسش و پاس. ميليون ها تن از مردم مي انجامد

اسامي بر حسب تاريخ پاسخ به دعوتنامه : (سخنرانان سمپوزيوم به قرار زير مي باشند. شركت حاضران را در مباحث ارائه شده فراهم آورد

 )منتشر شده است

 براي اقليت ها ساختار حقوق بشر دولت كانادا –، عضو پارلمان كانادا از ونكوور Hedy Fryدكتر 

Barbara Hall حقوق بشر در انتاريو–، رئيس كميسيون حقوق بشر دولت انتاريو  

  تبعيض، تعقيب، و شكنجه در ايران–تورنتو ) CCVT(عزت مصلي نژاد، مركز قربانيان شكنجه 

  كنترل جنسي زنان در زندان هاي ايران–دكتر شهرزاد مجاب، استاد دانشگاه تورنتو 

Adrian Coman، نيويورك - مدير برنامه كمسيون بين المللي حقوق بشر همجنسگرايان  

  مشكالت مليت هاي تحت ستم در ايران–دكتر رضا براهني، استاد دانشگاه تورنتو 

Jessica Stern نيويورك -، محقق سازمان ديده بان حقوق بشر  

  تورنتو-الفاروق خاكي، مدير سازمان سالم كانادا 

  حق دستيابي به حقوق سياسي و اجتماعي در ايران– استاد دانشگاه يورك دكتر هايده مغيثي،

  مشكالت اقليت هاي مذهبي در ايران–مارينا نعمت، نويسنده 

  حقوق ناتوانان جسمي در ايران–رها بحريني، دانشجوي دانشگاه تورنتو 
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يا طهماسبي، سام كوشا، رها بحريني مديران سازمان برگزاركنندگان سمپوزيوم آرشام پارسي، دبير كل، و نياز سليمي، دكتر ويكتور

-ARC در نيويورك و سازمان IGLHRC در بلژيك، سازمان ILGAهمچنين سازمان . دگرباشان جنسي ايران مي باشند

Internationalدر كانادا از اين سمپوزيوم حمايت نموده اند . 

، فعاالن سياسي و مدافعان حقوق بشر همواره تحت رندرابر با مردان ندازنان حقوق باست، همجنسگرايي مرگ مجازات قوانين ايران طبق 

جمله مسلمانان سني مذهب و بهائيان از نظر حقوق مدني تفاوت قائل مي   اقليت هاي ديني ازمياناين قوانين طبق . تعقيب و آزارند

اقليت هاي قومي از تحصيل و گفتگو به زبان . ستند همواره تحت ظلم و فشار ه نيز همكاري با دولت اسرائيلاتهاميهوديان به . شوند

 شامل حكم اعدام مي شوند، و و طبق همين قوانين متجاوزين به كودكان از كودكان و نوجوانان. ندمادري خود در اماكن عمومي محروم

 . مجازات مصون مي مانند

ده بان حقوق بشر و عفو بين الملل در گزارش هاي نقض حقوق بشر در ايران توسط سازمان هاي حقوق بشري مانند سازمان ديموارد 

 : خود در رابطه با ايران مي نويسد2002سازمان ديده بان حقوق بشر در گزارش سال . ساالنه آن ها به ثبت رسيده است

 قوانين انتخاباتي را شوراي نگهبان بارها اليحه هاي قانوني مجلس در رابطه با حقوق زنان، قوانين خانواده، جلوگيري از شكنجه و اصالح«

قوه قضائيه كه يكي از قوي ترين نهادهاي محافظه كاران در ايران شناخته شده است با اقداماتي نظير تعطيلي روزنامه ها و . رد كرده است

-http://pglo.net/english/hrw( » .زنداني كردن فعاالن سياسي به نقض هر چه بيشتر حقوق بشر در ايران دامن مي زند

report.pdf ( 

هدف از برگزاري اين نشست ايجاد يك . اين سمپوزيوم ابتكاري است كه توسط سازمان دگرباشان ايراني در تورنتو برنامه ريزي شده است

از تمامي افراد و سازمان هاي عالقمند دعوت مي . اشدفضاي همكاري با ديگر مدافعان حقوق بشر براي دفاع از حقوق بشر در ايران مي ب

 . نماييم كه در حمايت از حقوق اقليت هاي ايراني به ما بپيوندند

 :  در مورد اين سمپوزيوم در تورنتو به وب سايت ما مراجعه نماييد براي اطالعات بيشتر 

http://www.irqo.net/hrs/hrs2006.htm 

 http://www.irqo.net: آدرس وب سايت سمپوزيوم 

  

 در وب سايت ما اين PayPalهمچنين سازمان هايي كه تمايل دارند كه به اين سمپوزيوم كمك مالي كنند مي توانند از طريق سيستم 

 . كار را انجام دهند
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نظرات مندرج در *  (

نامه لزوماً نظر سازمان 

همجنسگرايان ايراني و 

 )نظر چراغ نيست

 

 

 

 

 

 نامه ها

  ايتاليا.  روژان ايراني–پرچم 

 سالم آرشام جان

ابتدا از تو متشكرم براي همه ي تالش هايت و بايد بگويم كه خيلي سازمان را فعال كرده اي، . خواستم موردي را با تو در ميان بگذارم

 . ه چيزمرسي بابت هم

پرچم يكي . از آنجا كه نمادها در تاريخ بشر جايگاه خاصي دارند و بيانگر اعتقاد آن قشر خاص است كه از يك نماد خاص استفاده مي كند

به عنوان مثال پرچم شش رنگ رنگين كماني نماد همجنسگرايان است و براي فرق گذاشتن بين اين پرچم و . از اين نمادها مي باشد

 به معناي صلح نيز بر روي آن نوشته شده است كه با پرچم همجنسگرايان Peaceيك رنگ به آن اضافه شده است و كلمه پرچم صلح، 

 .اشتباه نشود

آرشام عزيز، در خبر سفر استاني اخير شما به شرق كانادا و سخنراني شما در دانشگاه تصويري ديدم كه پرچم جمهوري اسالمي پشت سر 

عنا مي تواند باشد؟ آيا شما به نظام جمهوري اسالمي اعتقاد داريد؟ آيا سازمان همجنسگرايان ايراني در نظام اين به چه م! شما بود

جمهوري اسالمي فعاليت دارد؟ آيا بدون هيچ مشكلي زير اين پرچم مي تواني زندگي كني؟ قطعا بيشتر پاسخ اين سواالت منفي است اما 

اين پرچم ياد آور شاالق ها، زندان ها، اعدام ها و هزاران جنايت ديگر است .  به دقت برخورد كنيتو به عنوان دبير كل سازمان خيلي بايد

 . و اين خرچنگ وسط آن مثل سرطان وجود ما ايرانيان مي باشد

 سازمان نه تو در ايران زندگي مي كني و نه سازمان در ايران اجازه فعاليت رسمي دارد، پس چه ترسي باعث مي شود كه به طور واضح

در جايي كه كليه گروه هاي اپوزوسيون رژيم اسالمي به اين موضوع باور دارند كه اين پرچم ملي . نفرت خودش را از اين پرچم اعالم كند

 اما آرشام عزيز، دبير كل ما،. شايد اعتراضي كردي و از قلم افتاده است. در آن گزارش چيزي از اعتراض تو به آن پرچم نخواندم. ما نيست

نماينده همه ي دهان هاي بسته ي ما، تو نبايد اجازه دهي كه اين پرچم آغشته به خون و پر از خفت پشت سر تو باشد كه اعتبار دادن به 

پرچم ملي ما از قرون گذشته پرچمي با نشان شير و خورشيد بوده كه هيچگونه ربطي به سلطنت و مشروطه خواهي ندارد . آن نظام است

 . ا ايرانيان استبلكه نماد ملي م

گفتني است كه در صفحه اول سايت در وسط پرچم سه رنگ نوشته شده ايران و من به آن ايرادي ندارم اما پرچم هايي كه در هنگام 

خوشحال مي شوم نظر تو را در اين . سخنراني ها استفاده مي شود نمايانگر اعتقاد تو است و اين از ديد تيزبين خبرنگاران دور نمي ماند

 .موارد بدانم
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 روژان عزيز

بايد اقرار كنم كه منتظر اين عكس العمل ها بودم و خوشحالم . بسيار ممنون و سپاسگذارم كه سؤال و نظر خود را براي ما ارسال كردي

 .كه موقعيت سازمان براي شما دوستان مهم و حساس مي باشد

بر روي تريبون پرچم رنگين كماني بود و بر روي ديوار پرچم . ي ديدمبلي در آن روز وقتي كه من وارد سالن دانشگاه شدم صحنه ي عجيب

از آقاي مك مكنزي كه مدير برنامه بود سؤال كردم كه چرا اين پرچم؟ دليل سؤال من به چند . جمهوري اسالمي ايران، و پرچم كانادا

كم نيست و همچنين اين پرچم جمهوري اسالمي اول اينكه بين كانادا و جمهوري اسالمي ايران رابطه ي خوبي حا. مورد بر مي گشت

با تعجب بسيار . است و كمي غير منتظره براي من بود و تا به آن زمان فكر نمي كردم كه روزي زير اين پرچم بايستم و سخنراني كنم

 يكي از افرادي است  مك مكنزي"مگر اين پرچم رسمي شما نيست؟"سؤالم را پرسيدم و با تعجب بيشتر پرسشي را در پاسخم شنيدم كه 

در يك لحظه نمي دانستم چه پاسخي . كه به پرچم كشورها عالقه بسيار دارد و كلكسيوني تهيه كرده است، پس بي اطالع از پرچم ما نبود

گويم من ب. نمي دانستم به فردي كه ساليان عمر خود را در كشوري آزاد و دموكرات گذرانده چه بگويم. بايد به اين فرد غير ايراني بدهم

پرچم ام را نمي شناسم؟ بايد مي گفتم كه ما ده ها پرچم داريم و هر جمعيتي در ايران براي خود ساز و كاري دارند و هرج و مرج به 

جايي رسيده كه هيچكس ديگري را قبول ندارد؟ بايد مي گفتم كه حتي مخالفان جمهوري اسالمي كه در اپوزيسيون هستند نيز هر روز 

وا دارند؟ آيا بايد مي گفتم كه هنوز به حداقل توافق براي آينده ي ايران دست نيافته ايم؟ آيا بايد مي گفتم كه برخي پرچم با يكديگر دع

شير و خورشيد را مظهر سلطنت و سلطنت طلبي، برخي نشان ملي، برخي نشاني از قدرت و اقتدار دوازده امام شيعيان، برخي كمرنگ آن 

مي دانند؟ در يك لحظه از سؤال خودم خجالت كشيدم و ياد و خاطره ي سفر به مقر سازمان ملل متحد در ژنو .. ..را نماد مجاهد بودن و 

. برايم تداعي شد كه در ميان تمام پرچم هاي كشورها از اين نماد ملي ما خبري نبود و پرچم جمهوري اسالمي ايران به احتزار درآمده بود

ي كشورها در سازمان ملل رفتم و خواستم براي كت خودم پرچم كانادا و ايران را بخرم و آن ها را يادم آمد كه وقتي به قسمت نشان ها

كنار يكديگر بزنم، پرچم جمهوري اسالمي ايران را به من داد و من به ناچار تنها پرچم كانادا را به همراه نشان سازمان ملل بر روي كت 

ي اسالمي ايران گفتگو مي كردم، چشمان او تنها بر روي اين پرچم كانادا بود و تصور مي خودم نصب كردم و زماني كه با نماينده ي جهور

 . كرد كه من وطن فروشم و مليتم را از ياد برده ام

بله، امروز اين پرچم رسمي كشور من است و مردم و بخصوص نسل جوان كشور مرا با اين : پس از چند ثانيه مكث به مك مكنزي گفتم

با وجود تمام ! نه: اين پرچم تو را ناراحت مي كند؟ صدايم را صاف كردم و گفتم: از من پرسيد. ند، و در اخبار مي بينندنشان مي شناس

. مشكالت زير اين پرچم حرف خواهم زد و نشان خواهم داد كه در اين نظام اسالمي هم ما همجنسگرايان زنده هستيم و حرف مي زنيم
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نشان خواهم داد كه با تغيير دولت و حكومت . مهوري اسالمي باشد و فردا هر دولت ديگر، باز ما هستيمنشان خواهم داد كه اگر امروز ج

معضل دگرباشان ايراني . ايران در يك شب و جايگزين شدن دموكرات ترين دولت ها در ايران، باز مشكل ما به اين سرعت حل نخواهد شد

 و به اين مورد در سخنرانيم اشاره كردم و گفتم كه تصور كنيد فردا دولت ايران تغيير ريشه در فرهنگ مردم دارد نه تنها در نام دولت،

 كند و ما مجازاتي براي همجنسگرايي در قانون نداشته باشيم، آيا پدر و مادر من، مرا خواهند پذيرفت؟

مهوري اسالمي ايران پوشيده بود منتشر در پايان بايد اشاره كنم كه چندي پيش تصويري از يك پسر برهنه كه بدن خود را با پرچم ج

شد و ما براي حفظ جان آن فرد از تمام افراد خواستيم كه آن را در رسانه ها منتشر ننمايند و خوشبختانه انتشار نيافت، اما تأثير بسيار 

واقعاً چه . سگرايان وجود دارندزيادي بر روي جهانيان داشت كه در اين نظام كه اورانيوم و جنگ و خونريزي نماد آن شده است نيز همجن

 .بايد كرد، برايم بنويسيد

 
 پيمان

 .درد من شايد تنها مال من نباشه، شايد درد خيلي از شما هم باشه درد من درد دروغگويي ماست

 چرا اينقدر دروغ؟ چرا، واقعاً چرا؟ 

 :خوب است كمي درباره ي پروژه ي آشنايي برايتان حرف بزنم

يكي خودش را آنقدر بـاال  !!!  ها شروع مي شود با آن پيام هايي كه معلوم نيست دروغ است يا راستChat roomو اولش كه از اينترنت 

مي برد كه خود به خود به ياد ملكه اليزابت مي افتيم، يكي هم آنقدر خودش را به موش مردگي مي زند و ادعاي راستگويي و صداقت مي                            

به هرحال در اين هياهو به طور خواسته يا ناخواسته با كسي آشـنا مـي   . ره تحقق پيدا كرده استكند كه فكر مي كنيم اوليور تويست بيچا     

واي خداي من دقيقاً همان كسي است كه من         . شويم و بعد از مدتي با هم قرار مي گذاريم و خوشحال از اينكه جفت خود را پيدا كرده ايم                   

به هر حال با او قرار مي گذاريم و سر قرار حاضر            . دا به مرور زمان حل مي شود      مي خواهم، فقط يكي دو مشكل كوچك دارد كه به اميد خ           

 . درصد حتمي است99 درصد با آنچه انتظار داريم متفاوت نبود، 100مي شويم اما متأسفانه بايد گفت كه اگر 

صات به دليل حفظ هويت شخصي قابـل        راست نگفتن در مور بعضي مشخ     ... هر چه گفته دروغ بوده، اسم، فاميل، قد و وزن، رنگ چشم، و              

آخه كسي مي تواند از روي سن شناسايي شود؟ چرا دروغ؟ بياييـد بـا               . قبول است اما او حتي سن و  رنگ چشمش را هم دروغ گفته است              

دوستان چـاپ   از دست اندركاران نشريه چراغ هم مي خواهم كه اين مطالب را براي ديگر               . هم راستگو باشيم و وقت همديگر را تلف نكنيم        

  ممنونم. كنند تا شايد كارساز شد
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 سامان

 سال پيش ايدز را نتيجـه همجـنس بـازي اعـالم             10زماني بود كه ايدز يكدفعه در جامعه ما مطرح شد و اگر به خاطر داشته باشيد حدود                  

امـا خوشـبختانه   . دز مبتال مي شـود مردم به اشتباه مي گفتند كه هر كس همجنس بازي كند به اي    . كردند در حالي كه اصالً ربطي نداشت      

 .اكنون اين موضوع تا حد زيادي برطرف شده است

ما نبايد بـاز بـه عـوام بفهمـانيم كـه مـا همجنسـگرا         . در حال حاضر تعداد افراد عادي كه ايدز دارند خيلي بيشتر از همجنسگرايان هستند             

به نظر .  اميدوارم كه توانسته باشم منظورم را مطرح كنمHomosexual=HIVنبايد دوباره مردم فكر كنند كه       . هستيم پس ايدز داريم   

به خاطر ارضاي خودشان . من بايد بيشتر سعي ما اين باشد كه همنوع هايمان به دست افراد عادي همجنس باز و سو ءاستفاده كن، نيفتند        

بچـه هـا    . سكس، رابطه ي دو نفر را به هم بزنند        پشت هم باشند، به جاي اينكه زيرآب هم را بزنند و به خاطر يك شب                . توي كثافت نروند  

يك عده آدم هاي كثيف از آن هـا سـو اسـتفاده كردنـد و آنهـا             . پر از عقده ي حقارت شده اند و نمي دانند چطور خودشان را مطرح كنند              

 حق زندگي داريد، مي توانيد از شما هم آدميد و: بايد به آنها گفت . متأسفانه ناخواسته به كساني كه از خودشان هستند حمله ور مي شوند           

 .همجنسگرا بودن فقط به معني زندگي سكسي داشتن نيست. اول شروع كنيد

  . و از اين انزوا و خود كم بيني رهايي شان بدهيم ما بايد در درجه اول فرهنگ همجنسگرايان را باال ببريم

 
 

 ماني

ولي هومو سكشوال نيستم، مشكل من روحـي هسـت و كـالً از جنسـيت                 ساله،   19 من دختري هستم     . سالم اميدوارم حالتون خوب باشه    

به اين مشكل مي گن ترنس سكشوال، كه از جنسيت خودشون بدشون مياد و دوست دارن مثـل جـنس مخالفشـون     . خودم ناراضي هستم  

فه مو مثل پسرا درست مي كردم كـه  هميشه تيپ و قيا. خود من از بچگي اين مشكلو داشتم )و اين مسايل.... ولي نه از نظر آزادي     . (باشن

 .همه فكر كنن من پسرم و خالصه اينكه آرزوم بود كه پسر باشم

ولي من اينو مطمئنم بعضي عزيزاني كه ما رو مي بينن فكراي بد مي كنن يا اينكه فكر مي كنن به خاطر آزاديـه كـه مـي خـواهيم پسـر                                

 .ولي دقيقاً همشون اشتباه مي كنن. حتي خيلي ها شده كه به خود من اين موضوعو گفتن. باشيم

خيلي احساس خوشايندي بود، واقعاً عشـق مـي كـردم           .  بار شده بود كه با خواهرم بدون روسري رفتم بيرون          3،  2 سالم بود    14،  13وقتي  

دوست بودم، ولـي    حتي تو اون زمان من به عنوان پسر با يه دختر خانومي              .واقعاً خيلي لذت داشت   . مي ديدم همه فكر مي كنن من پسرم       

 . روز، چون متوجه شد كه من دخترم1فقط 
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 !هر وقت عروسي مهموني مي شد همه به من مي گفتن تو پسري، بال استثنا، حتي تو عروسي خواهرم به من مي گفتن برادر عروس

 .ا ازش تشكر مي كنماالنم با يه دختر خانمي دوستم كه خيلي كمكم كرده تو همه چيز، و اگه اين مطلبو داره مي خونه همينج

. در كل من بر عكس همه دخترا كه دوست دارن تو خونه بشينن و خواستگار بياد واسشون يا اينكه مرد كار كنه و اينا خرج كـنن، نيسـتم                            

 ...من دقيقاً مي شه گفت مثل يه پسر كامل هستم كه دوست داره زندگيو بچرخونه و پول در بياره خرج زن و 

 !!!ن مطالب شاخاشون در اومده دارن مي گن اين ديگه كيهشايد همه با خوندن اي

 .ولي خيلي هاي ديگه هم هستن كه اين مشكلو دارن ولي شما هيچ كدوم نه مي شناسيد نه كه تا حاال تو عمرتون شنيدين

 !!!ولي يه كم كه تصورشو بكنيد مي بينيد كه خيلي سخته كه جسمت با روحت حتي سر سوزن هماهنگي نداشته باشه

اگه تو درمانشونم موفق نشدن مي . كساني كه اين مطلبو مي خونن و فكر مي كنن كه مثل من هستن به دكتر مراجعه كنن تا درمان بشن           

خيلي از متخصـص هـا تحقيـق كـردن و فهميـدن             . ولي اين عمل كردن مختص كسانيست كه از نظر مغزي مشكل دارن           . تونن عمل كنن  

پس اونقـدرام كـه مـن مـي گـم الكـي        . ت از مغزشون كه هويتو نشون مي ده مثل جنس مخالفشونه          كساني كه اين مشكلو دارن يك قسم      

اونايي كه فقط دوست دارن پسر باشن واسـه         . اينو گفتم كه واقعاً اونايي كه مشكل دارن برن سراغش         . نيست كه همه بتونن اين كارو بكنن      

 .يه مسايل الكي بيخودي وقتشونو هدر ندن

. اونها رو خيلي اذيت مي كنن ولي اونها دست خودشون نيست، واقعاً مشـكل دارن . بر عكس من مي خوان دختر باشن      خيلي ها هم هستن     

اگر كسي اين مطلبو ميخونه و قبل از اين كارش اين بوده كه اينطور پسرا رو مسخره كنه يا هر چيز ديگه، من ازشون خـواهش مـي كـنم                              

ان هستن، شايد از بقيه هم بيشتر، ولي آنقدر روحشون لطيفه كه شما چيزي مي گيد دلشون مي                  اينكارو نكنند چون اونا هم مثل بقيه انس       

خودتونو بزارين جاي اونا، چي كار مي كنين وقتي هر روز از همه يه چيزي بشنويد؟ خيلي سخته ولي از من نصيحت كه اين كـارو                          . شكنه

 .اني برسه كه همه ديگه اين موضو عو بفهمناميدوارم زم.نكنيد چون به غير از من و شما خدايي هم هست 

 .با تشكر خدا نگهدار

 

 يك نظر

 با عرض سالم خدمت دوستان عزيز

ها با احساسات متفاوت  انسان . نها براي بيشتر دانستن رو به افزايش است خرسندمآگاهي افراد يا حداقل تمايل آ حبينم سط از اينكه مي

هر انساني اعم از مرد يا زن  .جنسيت هر فرد تنها مالك تعيين هويت جنسي نيست .يند آمي متفاوت به دنيا يتبا طرز تفكر و ذهن
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عبارات اين نامه براي 

 ما مفهوم نيست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها عامل تعيين  البته فقط هورمون .هر انساني مجموعه اي از زن و مرد است .هاي جنس مخالف را نيز داراست درصدي از هورمون

رده هاي جديد علم روانبزشكي موضوع هموسكسواليته از  بندي يمدر تقس . فونكسيون مغز  تعيين كننده تر است،تمايالت انسان نيستند

 .شوند اختالل تلقي مي......و)؟(يوريسم   و، ساديسم، مسايلي مثل فتيشيسم. حذف گرديدهياختالالت رواني 

يا  و ود سانسوري نكنيددر نتيجه اگر احساسات و تمايالت متفاوت داريد با اعتماد به نفس عمل كرده خ )؟. (اسالم هم تابع علم روز است

 ما اينقدر  يتجربيات متعدد به من ثابت كرد كه اگر جامعه .كند علم و سواد الزم را ندارد حداقل بدانيد كسي كه اين مسايل را تقبيح مي

 !!!!است بسته بودن جامعه و عدم وجود حق انتخاب واقعي )؟ (ررويي مردهاپو علت  !!!ها متفاوت بود بسته نبود خيلي از انتخاب

 
 يك سوال

 سال است كه در خارج از 5 سال دارم و مدت 20من . من براتون ايميل زدم كه در ارتباط با مشكالتي كه با آن مواجه هستم سئوال كنم

 سالگي 8وقتي به سن . از بچگي دوست داشتم دختر باشم و لباس هاي زنانه مي پوشيدم و عاشق پسرها بودم. ايران زندگي مي كنم

اما از همان بچگي خجالت مي كشيدم با .  تصميم گرفتم خودم را زن كنم و خيلي دوست داشتم كه با پسرها سكس داشته باشمرسيدم

حاال هم كه در خارج از كشور . مادرم هميشه نصيحتم مي كرد ولي من واقعاً نمي توانستم احساساتم را تغيير دهم. پسرها حرف بزنم

 لطفاً مرا راهنمايي كنيد كه چه بايد كنم؟. ا دارمزندگي مي كنم هنوز همين مشكل ر

 

 :سالم دوست عزيز

ما فكر مي كنيم كار خاصي الزم نيست بكنيد، با توجه به اينكه خارج از ايران زندگي مي كنيد و خطري متوجه شما نيست، به احساسات 

ارتباط نزديك با كساني كه احتماالً به . گان بپيونديدخود اجازه ي بروز بدهيد، و به سازمان هاي مخصوص همجنسگرايان و دگرجنسگونه 

عالوه بر آن مي توانيد به يك روانشناس مراجعه نماييد و از او . گرايشات شما نزديك اند كمك مي كند كه تمايالت خود را بهتر بشناسيد

. سيت دهيد شما را راهنمايي خواهد كردچنانچه روانشناس تشخيص دهد كه دگرجنسگونه هستيد و مايليد تغيير جن. راهنمايي بخواهيد

باشيد با مراجعه به مددكاران اجتماعي متخصص در زمينه هاي دگرباشي مي توانيد ) كوئير(در صورتيكه همجنسگرا و يا دگرباش 

تان ديگر هم اطالعاتي كه شما به دست خواهيد آورد ممكن است براي دوس. با ما در تماس باشيد. راهنمايي هاي الزم را دريافت كنيد

 . مفيد باشد
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اكنون كه اين نياز احساس مي شود با توجه به درخواست هاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چراغ

 

 

  مسئوليتی 

 

 در قبال 

 

آگهی های داده 

 شده

 

  ندارد

 

 دوست يابی

 

دوست داشتن و دوست يابي دو كلمه ي مشابه با معنايي بسيار متفاوت 

دوست داشتن مهر و محبت به فردي ديگر است و دوست يابي عملي . است

 !افتن دوستي كه شايد دوستش بداريم و شايد هم نهاست براي ي

ويژه نامه هاي دوست يابي متعددي تا به حال به صورت كوتاه و يا بلند 

. مدت در دسترس شما قرار مي گرفتند، اما از حجم بااليي برخوردار نبودند

ل شده و با همكاري يكي از دوستان پيام هاي شما را در چراغ منتشر مي كنيم ما هر آگهي دريافتي را منتشر متعددي كه براي ما ارسا

ذكر . هدف ما تنها انتشار يك آگهي كوتاه از فردي است كه مايل به داشتن يك رابطه بلند مدت و يا كوتاه مدت باشد. نمي كنيم

شما مي توانيد مختصري در مورد .  خصوصي مي باشد، در زمينه ي كار ما نيستمشخصات و اندازه ي اندام و يا بيان عاليقي كه

مشخصات خود كه دانستن آن الزم است به همراه آدرس تماس خود ارسال و عاليق و شرايط خود را براي كساني كه با شما تماس مي 

اهر، شهر محل سكونت از اساسي ترين به عنوان مثال ذكر سن، جنسيت، گرايش جنسي، مشخصات معمول ظ. گيرند مطرح سازيد

 .اطالعات الزم مي باشد

به دليل نداشتن فرصت كافي براي همكار ما كه مسئوليت بررسي و تهيه اين آگهي ها را پذيرفته است خواهشمنديم كه آگهي هاي خود 

از . ا در اختيار خوانندگان نشريه قرار دهيم و به فارسي ارسال نماييد تا بتوانيم به راحتي اطالعات رMicrosoft Wordرا در قالب فايل 

 . نوشتن فارسي با حروف التين جدا خودداري كنيد زيرا فرصتي براي تايپ فارسي آن ها وجود ندارد وممكن است آگهي شما منتشر نشود

 

 . ارسال نماييدranginkaman7777@yahoo.comلطفا آگهي هاي خود را به آدرس ايميل 
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 پاك سرشت

دوست دارم . به دنبال دوستي مي باشم كه او هم اهل كتاب، تحصيل و ورزش باشد. ساله و ساكن تهران، اهل مطالعه و ورزش هستم 30

 yazdanpakseresht@yahoo.com                                              .كه بتوانيم به هم كمك كنيم و اين براي من مهم است

 

 حميد از زنجان

باي سكشوال .  هستم65 وزن  و179 قد ، خونسرد، مهربان، دانشجو، شاغل، خوش بر و رو  و شوخ، با قيافه اي معمولي،ه، ورزشكار سال24

 .مي گردم تا با هم از زندگي لذت ببريم سال  24 تا 18 قابل اعتماد بين ي دنبال دوست.با همجنسان خودم ارتباط دارمولي بيشتر هستم 

                                                                                                                jackirr@yahoo.com 

 فرهاد از مشهد

من دنبال . مثل خودم هستند بيشتر دوست دارم با كساني دوست شوم كه )Bott (من همجنسباز هستم . 68 و وزن 170قد ه،  سال36

البته  .يدمن از مردهاي الغر خوشم مي آ.   سال باشد30 تا 20گردم كه خوشگل و خوش تيپ و سن ها هم بين  گي هاي مشهدي مي

 farhad1349_boys@yahoo.com                                     .) سال 50مثالً  ( من به مردهاي سن باال هم عالقه خاصي دارم 

 

 عليرضا از ساري

گردم كه هميشه در كنارش   سال مي30 تا 24 يك همجنسگراي تمام عيارم و دنبال يه دوست از . است70 و وزنم 174 قد  ساله،27

 .د تماس بگيريدست داشتي دوراگ . استو ظاهر و تيپ خيلي برام مهم. از ظاهر تقريبا خوبي برخوردارم. باشم

  Lazyman_1359@yahoo.com 

 

 مصطفي از شيراز

به دنبال . هايي هميشه اصالح شده و سبيل هستم با ريش. باشم  كيلو وزن مي65 متر قد و 1,6 ساله با مدرك ليسانس ادبيات، 46من 

 sharp_gay_ir@yahoo.com                                           .باشم  ساله الغر اندام و قد بلند مي28 تا 22دوستي بات حدودا 

 نيما از تهران

 ashenaye2@yahoo.com                                                                                        . نيازمند دوست گي مي باشم
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 علي از همدان

در اصل من يك گي هستم و مي . خيلي دوست دارم با يكي از همدان و يا تهران رابطه همجنسگرايانه داشته باشم ساله هستم و 25

صل يك زنانه پوشم و اسم هاي زنانه هستم و در ا من عاشق لباس. م خواستم  با يك فرد در حدود سن خودم رابطه معشوقانه داشته باش

 . هم دارم و در سكس هم روابط بسيار خوبي دارم ) ستاره(زنونه 

 setareh_m_3x@yahoo.com  

 آرش از يزد

) top(باشم و در روابط خود  اين جانب دوجنسگرا مي. و در شهرهاي يزد و تهران به شغل وكالت دادگستري اشتغال دارمه هستم  سال26

يل دارم با دخترها و زن هاي لز باشم، در واقع احساس عجيبي در روابط جنسيم با لزها دارم و خيلي تمايل دارم با هستم ولي بيشتر تما

آرايش هاي زنانه در روابط جنسي با زن ها باشم و درخواست دارم به موجب اين آگهي زن و يا دختر لزي كه تمايل دارد با من باشد براي 

 Hadi_vekalat@yahoo.com                                                                                                         .من ايميل كند

 

 واران از كرمانشاه

 60 و وزن من 170قد من .  هستم جآدمي پر احساس و دل نازك و كمي هم زود رن. فول گي با پوزيشن وي هستم ساله، 20من 

از آدم هاي تقريباً پر مو خوشم مياد ولي فرقي .  سبزه و الغر اندام و كمي پر مو هستم اما اكثراً موهاي بدنم رو مي زنم،كيلوگرم مي باشد

هدف من از دوستي . باشه 25 تا 18محدوده سني دوست مورد نظر من بايد بين . نداره و بيشتر خواستار دوستي و رابطه پايدار هستم 

كساني از شهر كرمانشاه كه مايل به دوستي با . يك رابطه هميشگي است و دوست دارم با هم بيرون بريم و بگرديم و هميشه شاد باشيم

 fullgay25@yahoo.com                                                                                    :من هستن با اين ميل تماس بگيرن 

 

 شهرام از كرمان

 من فقط دنبال . من يك همجنسگرا هستم و دنبال يكي مثل خودم هستم تا با هم بتوانيم حال كنيم. ساله25 سالم من جواني هستم

 ساله 30  تا18  دنبال يكي بين ،v/s:   نقش جنسي،63 وزنم ،170 قدم . تا سكس هستم دوستي به دنبال  البته بيشتر،سكس نيستم

 goodorang@yahoo.com                                           . و خيلي دير عصباني ميشمي هستمسردندم خوآ من يك .هستم
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 پويا از تهران

هدف از دوستيابي . شاد و مهربان هستم. ، رنگ پوست سفيد، با نقش جنسي وي، ساكن تهران183، قد 74، وزن 24سن . من گي هستم

 . سال مي باشد26 تا 18محدوده سني مورد نظر من  بين . ا كردن دوست خوب و در صورت تمايل سكس ويپيد

zoyasea2006@yahoo.com

 احسان از تهران 

. ناسب، فول گي با پوزيشن وي هستم،  بدن كم مو و مت67،  وزن 176كرده،  رنگ پوست سفيد و مو مشكي، قد   ساله، تحصيل25من 

مي خوام باهم مثل يه زوج موفق . دنبال يه بي اف ميگردم كه تقريبا مثل خودم باشه براي يه دوستي پايدار. قيافه م پسرونه و خوبه

 .زندگي كنيم و همه نيازهاي عاطفي همديگه رو برآورده كنيم 

 wwwomidwww@yahoo.com

 كامران

، از لحاظ بدني عضالني و از لحاظ اخالقي 86:، وزن182: قد. هستم) عالقه مند به سكس با هر دو جنس(شوال  ساله و بايسك30من  

 kamrandeldar@yahoo.com                                                                                                          .مهربان هستم

 از تهران

من تمايل به سكس با افراد سن باال داشه و . ، وبسيار متواضع ام54:، وزن160:قد.  سال داشته، تحصيلكرده و ساكن تهران هستم37من 

و بيشتر سافت سكس را بنده تمايل به سكس با افراد سن باال داشته . مردان متأهل و بخصوص الغر اندام و سبيلو را ترجيح مي دهم

هدف من پيدا كردن دوست ثابت است تا . ولي اگر طرف مقابلم خيلي باحال باشه هرجوري بخواد مي تونيم با هم حال كنيم. دوست دارم

 dreamar6903@ yahoo.com                                                           .بتوانيم برخي اوقات براي چند ساعتي با هم باشيم

 رضا از تهران

من به دنبال يك پارتنر مناسب مي گردم و به دليل اينكه به راحتي نمي شود به كسي اعتماد كرد، .  ساله و بايسكشوال هستم24من 

 reza41691@yahoo.com                       .منتظر تماستون هستم. تصميم گرفته ام از اين طريق دنبال يك دوست خوب بگردم

 بابك

در درجه اول به دنبال دوستاني هستم كه زياد به فكر سكس نباشند و .  سال دارم و دوجنسگرا ولي به مردها بيشتر عالقه مندم26من 

 افرادي هستم كه خيلي آبرودار دوست داشتن دو طرفه مالك اصلي من مي باشد و به دنبال. بيشتر جنبه روحي و عاطفي را مد نظر دارم

من . و با احساس باشند تا احساسات لبريز خود را نثار آنها بنمايم و اگر قرار به داشتن يك رابطه جنسي باشه تمايل به سكس سافت دارم
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غر نبوده و توپر  سال كه ال50 تا 24لطفا دوستاني با سنين بين . خيلي تنها هستم و حس مي كنم اين احساس تنهائي داره منو مي كشه

 babak1359@gawab.com                                                           .باشند از هرجاي ايران و دنيا براي من ميل بفرستند

 احمد از فسا

به . رد، يك آدم نرمال و تقريبا عاطفي، وعالقه مند به هنر و موسيقي هستم، الغر اندام، خونس65: ، وزن175:  ساله، قد26من همجنسگرا، 

ضمنا ارزش دوستي براي من باالتر از هر چيزي است و قيافه و تيپ . دوستي بيشتر از سكس عالقه داشته و تمايل به سكس سافت دارم

اري ارتباط نزديك و صميمي با من هستند تقاضامندم از دوستاني كه مايل به برقر. دوست صادق و صميمي ام زياد براي من مهم نيست

 aq_skh@yahoo.com                                                                                      .كه با اينجانب تماس حاصل نمايند

 مهران از كرج

ظاهرم خوب و قابل قبوله، فقط سرم كمي كم . ، سفيد، سينه مودار و پشت بي مو دارم75: ، وزن179:  ساله، بايسكشوال، قد29سالم، من 

 سال 25دوست دارم طرف همجنسم زير .  عالقه مندمbدر سكس با همجنس به پوزيشن . مهربان، صميمي و زودجوش هستم. موست

من عالقه شديدي به .  هم تمايل دارمtهمجنسم خصوصيات مد نظر من را داشته باشد به ضمنا اگر طرف . سن داشته و خوش تيپ باشد

لطفا كساني كه حداقل يكي از شرايط نامبرده شامل . دارم...  و she male, lady boy, t girlو يا ) trans(ارتباط با دوجنسه ها 

  mahsa_kavusi@yahoo.com                                                               .حال آنها مي شود با من تماس حاصل نمايند

 نويد از تهران

 V more B يا Bي به يك نفر كه براي سكس و دوست . V more Tمن گي هستم و .  كيلو وزن دارم67 و 177 ساله هستم با قد 26

 ترجيح مي دهم و با سافت اصال رابطه خوبي Hardسكس رو به صورت . من سبزه بانمك هستم با چشم و ابروي مشكي. باشه نياز دارم

ته قابل الب(من خودم قيافم معمولي است .  سال است و الغر، باريك اندام با چهره ي متوسط27 تا 17شخص مورد عالقه من بين . ندارم

 . اگر كسي مايل با سكس و دوستي با من است براي من ايميل بزند) تحمل و با نمك

navid_super@yahoo.com 

 

 

 يعنی آگهی لزبين ها را سانسور کرديم؟
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  نشريه ي چراغ، ارگان دگرباشان جنسي ايراني 

 دعوت مي كند آثار خود را براي )همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنسگونه(ن، و پژوهشگران گفتمان دگرباشي جنسي از هنرمندان، نويسندگا

 .انتشار به چراغ بسپارند

ناخوشي هاي امروز و فرداي دگرباشان جنسي ايران، نيازمند همكاري /چراغ با هر چه گسترده تر كردن امكانات خود براي بازتاب خوشي

شعر، داستان، مقاله هاي پژوهشي و روشنگرانه، ترجمه ي آثار از زبان هاي ديگر، خاطره هايي از .  ي دگرباشان استفعال اعضاي جامعه

زندگي روزانه، اتوبيوگرافي، آثار نقاشي، عكس، هر آنچه توليد فرهنگي، هنري، ادبي اعضاي جامعه دگرباشان جنسي ايران است، به اين 

 .گردانندگان چراغ مشتاق دريافت آثار شمايند.  اصلي و اسم فرعي خود براي چراغ بنويسيدبا هويت. گستردگي ياري مي رساند

* 

داستان، شعر، مقاله هاي . حاكم مي پردازد اما محدود نيست)-(دايره ي مسائلي كه به معضل تقابل جامعه دگرباشان جنسي با اكثريت 

ل به قلم آمده اند از زمره مطالبي اند كه چراغ عالقمند به انتشار آن در پژوهشي كه در ارتباط با اين تقابل و در روشنگري اين معض

چراغ، نه تنها فضايي است براي انعكاس ادبيات دگرباشان جنسي، بلكه به چه و چرايي و چگونگي ساخت و پرداخت . صفحات خويش است

ازد، در همين راستا است كه ما مشتاق همكاري با رشد اين جامعه، و گسترش ادبيات اين جامعه نيز مي پرد/اين جامعه و شكل گيري

حاكم در جامعه ايراني هستيم، مشتاق انتشار آثاري هستيم كه با پيشنهادن تأويل خويش از ساختار /نويسندگان  متعلق به جريان اصلي

جامعه نمي خواهد و . ا روشن كنندجامعه، ساختار جامعه را از بن بست جنگ خانگي ِ فرهنگي به جانب هارموني و همراهي بكشانند، راه ر

آثاري كه به چالش روابط بينامتني جامعه ي دگرجنسخواه با جامعه ي همجنسخواه دست مي . نمي بايد در زندان انكار اجتماعي بماند

 .زنند، جايي شايسته در صفحات چراغ دارند

 .جامعه ي همجنسخواه دست مي زنند، جايي شايسته در صفحات چراغ دارند

 غه الکترونيکی چرانشري
 

 :از دوستان و همکارانی که مطلبی برای ما ارسال می کنند، خواهش می کنيم

 مطالب خوانا باشند  

 همراه ترجمه ها، نسخه ای از متن اصلی ارسال شود  

 م منبع و تاريخ دقيق آن قيد شودمطالب فرستاده شده قبال چاپ و منتشر نشده باشند و اگر منتشر شده است، حتما اس  

 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  
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 دگرباشانمعرفی رسانه های 

 
 

  )majalehranginkaman@gmail.com(مجله رنگين کمان 

 )majaleh_maha@yahoo.com(مجله ماها 

 )helia.parand@gmail.com(مجله سکاف 

 )delkadeh@gmail.com(ماهنامه دلکده 

 )news@bidari.info(خبرنامه بيداری 

  ) member@irqo.net(نشریه چراغ 

 )radio@pglo.net(رادیو رها 

 ؟

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تماس 

 ٠٠١-۴١۶-۵۴٨-۴١٧١:  کانادا–شماره تماس با دفتر سازمان در تورنتو 
 
 

 
arsham@pglo.net     آرشام پارسی-١

radio@pglo.net  مهرناز خجسته -٢

saba@pglo.net    صبا راوی-٣
 : ترتيب حروف الفبااعضای شورای مرکزی به

info@irqo.net ۴- نياز سليمی   

 sam@pglo.net  ۵-سام کوشا    

info@irqo.net    ویکتوریا طهماسبی-۶

  

arsham@pglo.net  :دبيرکل آرشام پارسی

     

 :دبيران سازمان   

     

saba@pglo.net  دبير حقوق بشر  صبا راوی

sam@pglo.net  دبير امور فرهنگی سام کوشا

farhad@pglo.net  دبير امور اجتماعی فرهاد راد

     

 :مدیران سازمان   

     

radio@pglo.net  رهامدیر رادیو  مهرناز خجسته

saghi@pglo.net  سردبير نشریه چراغ ساقی قهرمان

 pglo@pglo.net  مدیر روابط عمومی  ترانه فروهر 

  

 :شعبه های سازمان   

     

sam@pglo.net  )داکانا(امریکای شمالی شعبه  سام کوشا

saba@pglo.net  )هلند(اروپا شعبه  صبا راوی

 info@irqo.net  شعبه ایران  مهشيد 
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