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 سخن سردبير

 

سر يك سال به ته سالي كه همچنان مي گذرد يادآوري مي كند كه آغاز شدن لزوم منطقي دارد و رعايت تداوم . اتفاقي كه در نوروز مي افتد مبارزه با فراموشي است

. اما آغاز به خودي خود خوب نيست.  حيات صورت نمي گيردآغاز در راستاي قوانين طبيعي است و اطمينان مي دهد كه در ذات تن به شروع دادن، عملي منافي

نوروز اتفاقي است كه يادآوري . مقابله با خوبي كه بوده است، به خوب حاال امكان ورود مي دهد. خوب، تاريخ مصرف دارد

مي آيين نيست، لحظه اي است كه حركت لحظه را يادآوري . مي كند بيرون از چارچوب جاري، تقويم عوض شده است

 . اين تكرار، ضد تكرار است. همان دوباره سبز كردن است. همان سبزه نيست. كند

اتفاقي كه در نشر اين ذهن مي افتد . به زبان آوردن ذهن است. اتفاقي كه در ادبيات مي افتد مبارزه با فراموشي است

اتفاقي . بان ذهن ديگر سنجيده شودبه معرض تفكر گذاشتن است تا ديده شود ترجمه شود به ز. مبارزه با فراموشي است

طبق قاعده ي دنياي آزاد، بايد به صاحبانش . كه در همايش زنان مي افتد مبارزه با فراموشي است، به اطالع مي رساند كه قانون يك مشت از حقوق زنان را دزديده

قاعده ي دنياي آزاد حركت مي كنند، طلب تجمع زنان همان پس گرفتن برگرداند، طبق قاعده ي اسالم، دستش را بايد بريد و  چون جهان و گروه هاي زنان به 

 .            حقوق است و اشتياقي به قطع عضو ندارد، با دنبال كردن خبرهاي كمپين زنان روند اين برخورد اصولي و منطقي را مي توان مشاهده كرد

ساقی قهرمان

چيز غير قابل .  بود اين جنبش كه چندين سر دارد، آن راه ديگر را هم پيش مي گرفتراهي ممكن تر از آن كه جنبش زنان در ايران پيش گرفته نيست و اگر

تصوري در اين كه همان شرايط، چارچوب ها، وضعيت بحراني، تنگناها كه مبارزه ي زنان را محدود كرده به درخواست حداقل حقوق شهروندي، همان شرايطي كه 

درست در همين شرايط اهميت حياتي دارد . ه اي حياتي و نه كمتر پيش برده است و امكان فراموشي ايجاد نكرده استاست اين مبارزه را تا االن و به عنوان مبارز

اين مبارزه ي . كه همچنان كه زنان با شرايط خفقان زنان مبارزه مي كنند، مبارزه هاي ديگري هم در همان حول و حوش حقوق زنان و به موازات آن جلو برود

 زنان و جنبش زنان ايران نمي ايستد، يعني در اين مقطع نبايد بايستد اصالً، فقط خوب است باشد و به موازات آن با عادت فرهنگي ايران و زنان به موازي، روبروي

ش زنان پيش برود و محض احتياط و براي يادآوري، خوب است جرياني به موازات جنب. ، مبارزه كند2مفاهيمي كه زنان را بر حسب اخالقيات تقسيم مي كند به 

در اين جايي كه االن ايستاده . مرتب ياد آوري كند به فرهنگ كه زنان به صرف زن بودن از حقوق شهروندي برخوردار باشند نه به داليل جانبي نظير مناسب بودن

ها و گروه هاي زنان را در شهر، از روي سر هم برداشت و كنار در حوالي همان زماني كه تجربه و دانش، زنان در گروه . ايم زنان جنبش به زن با پسوند اعتقاد ندارند

هم قرار داد تا به شيوه ي مرسوم هرم ساكن نباشند و قائل به حركت در مسير منطقي افقي باشند، بي معنا بودن يا بيمار بودن مفاهيم فرهنگي زن با پسوند و 

 .    ي نيست، سي سال از عمرهاي متعدد در همين دوره ي آخر سر اين كار رفتهزمان كم. پيامدهاي اين پسوند را هم به تجربه ثابت كرده است

درست است كه گفتمان دگرباشي به خاطر تغير و تحرك به زنان مربوط شده و موضوع مطالعه ي بخشي از جنبش زنان است، اما از آن مهم تر آن است كه حضور 

روزمره ي زندگي، همان زندگي اي كه زياد در معرض تماشا نيست، مطرح كرده اند، تأثير مثبت و گسترده دگرباشان جنسي در شهر و نقطه نظرهايي كه در جريان 
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ناچار در دو .  جنبش روبرو نشود چند سال از نيروي هر دو جنبش به هدر مي رود"زنان"تري در تكاپوي موجود در اجتماعات داخل دارد و اگر با آغوش باز از جانب 

 .   اهند رفت و به صف امضاهاي همديگر اضافه نخواهند كردجبهه ي جدا راه خو

در نظر داشته باشيم كه آنچه زنان را قادر به مبارزه ي پيگير صلح جويانه براي حقوق شهروندي و ايجاد تشكل در راستاي قانون نموده است همان قانون اساسي 

مطابق قوانين . در همين قانون اين حق از همجنسگرايان گرفته شده است. را انكار نكرده استاست كه با وجود انكار حق مساوي براي زنان، حق زنده بودن زنان 

طبق همين قانون، همجنسگراي خوب وجود ندارد؛ . اسالمي زن خوب از امتيازات متعددي نيز استفاده مي كند، و اين زن بد است كه محكوم به مردن است

همين االن كه زنان براي كسب حقوق ابتدايي مبارزه مي كنند، همجنسگرايان امكان ظاهر شدن در تجمع و . همجنسگرا همجنسگرا است و محكوم به مردن

در نظر داشته باشيم كه زنان فقط با يك لغزش كوچك، حتي از جانب شخص دوم، به همان جايي سقوط مي كنند كه . درخواست حق حيات شخص خود را ندارند

اگر چه قانوناً و به وسيله ي تنگناها و شرايط و امكانات و . جاي دارند، يعني محروم از حق زندگي و محكوميت به سنگساردر حال حاضر همجنسگرايان در آن 

 وضعيت بحراني كه امكان نفس كشيدن را هم از زناني كه تمام زندگي شان را در دو دهه ي گذشته روي دست گرفته اند و روي لبه ي تيغ راه رفته اند، گرفته اند و

جرياني بايد باشد كه پيوستگي . هر توقعي همين االن از زنان توقع بيش از حد است، اما مسأله اين است كه اين توقع كه از جانب دگرباشان مي آيد حياتي است

اگر . ، براي تحقق اش راه وا كنددگرباشان جنسي و يا پيوستن دگرباشان جنسي به جنبش زنان را، اگر در حال حاضر هست، محترم بشمارد و قدر بداند، اگر نيست

نصف جمعيت را زنان تشكيل مي دهند، و اگر اين نصف، با بخشي از آن نصف ديگر، كه دگرباشان جنسي اند، كنار هم بايستند، به حداقل حقوق زنان و به حق 

 اين صفحه نوشته مي شود به زبان آوردن حركتي است كه آنجا و آنچه اين جا در. حيات دگرباشان چيزي اضافه خواهد شد و تعداد امضاها زودتر ميليوني خواهد شد

روشن است كه زناني كه موتور حركت هاي زنان اند با ذهنيتي همه گير حركت كرده اند و همراه دوستانشان حركت كرده اند و اين . همين حاال انجام مي شود

حرف تازه اي در اين .  كه در ابعادي وسيع موجي در ديدگاه فرهنگي ايران ايجاد كرده استدوستان در بخشي ديگر از همين اجتماع موتور حركت جنبشي ديگر اند

نوشته نيست فقط بعضي از نكات نياز به ثبت شدن دارند، مثل تحسين حركت هايي كه در داخل اتفاق مي افتد و همزماني با زمان دارد و به همين دليل قرار قطعي 

 واقعيت كه صف زنان نبايد از صف دگرباشان جدا باشد و حاال كه زنان امكان حركت تا نزديك درشكه ي شاه را دارند، نامه ي مثل دريافت اين. به موفقيت دارد

 .  اين همكاري الزم است و براي ادامه ي حيات بخشي از اين اجتماع حياتي هم هست. دگرباشان جنسي را هم توي مشت شاه بگذارند

 * 

 . راغ استامسال سومين سال انتشار چ

 . چهارمين سال فعاليت سازمان دگرباشان ايرانيو 
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 يک همجنسگرا چند ساعت در روز همجنسگراست؟

 در گفتگو با واراند

 حميد پرنيان

پديده ي تالش دارد تا ) 51، ص 26چراغ، ش (» بررسي وضعيت اقتصادي همجنسگرايان در ايران«واراند در 

همجنسگرايان را تا آنجايي بررسي كند كه ريشه هاي بي ساماني اقتصادي همجنسگرايان را در » تنگدستي«

من مي كوشم پيش انگاشت هاي نوشته ي او را واكاوي نمايم و رويكردي . ساختار مردساالر جامعه ببيند

ه از واراند عزيز، براي پيش كشيدن موضوعي كه دست شايسته است ك. داشته باشم» تنگدستي همجنسگرايان«فلسفي به پديده ي 

 .نخورده است و كمتر انديشيده شده است، سپاسگذاري كنم و بگويم كه همچنان چشم به راه نوشته هاي روشنگرش هستم

 : اگر بتوانم چكيده ي نوشته ي واراند را در بياورم چيزي همچون اين مي شود). الف

 . وضعيت اقتصادي خوب و مطلوبي برخوردار نيستندهمجنسگرايان، در ايران، از. 1"

از اين رو، . جامعه مردساالر است و كليشه هاي جنسي، توانايي هاي همجنسگرايان را تا نقش هاي زنانه و پست تر از آن پايين مي كشد. 2

 .همجنسگرايان مي انديشند كه نمي توانند با ساختار كالن و مردساالر جامعه سازگار شوند

ابراين، به حرفه ها و پيشه هايي مي پردازند كه مانند خودشان حاشيه نشين است و گمان مي كنند كه با سرشت خودشان هماهنگ بن. 3

 ...)آرايشگري، تن فروشي، هنرهاي زيبا و (تر است 

خته و هم پايه ي توانايي هاي اين روند را مي توان با آگاه سازي همجنسگرايان در اين زمينه كه مي توانند توانايي هاي خود را شنا. 4

 خويش به كار پردازند، در هم شكست

 . اين كار سترگ را سازمان ها و نهادهاي پشتيبان حقوق همجنسگرايان انجام مي دهند. 5

يعني، همجنسگرايي تنها بخشي از (و اين كه؛ همجنسگرايان، در زندگي روزمره نبايستي هويت همجنسگرايي شان را لحاظ كنند . 6

 ").دگي ماست، نه همه ي آنزن

 

پيش انگاشت شماره ي ("همجنسگرايان، در ايران، از وضعيت اقتصادي خوب و مطلوبي برخوردار نيستند"پذيرش سرراست اين كه ). ب

ت،  همجنسگرايي در همجنسگرايان بازدارنده ي آنان از ورود به پيكره ي گسترده ي بازار و پيشه اس"هويت"اين كه . كمي سخت است) 1

براي روشن شدن اين، به مقايسه مي پردازيم؛ زنان، سياه پوستان، مهاجران، ناتوانان جسمي، و گروه هاي . نتيجه گيري شتاب زده اي است
                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                     هفتم   شماره بيست و–   ۴  



                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                     هفتم   شماره بيست و–   ۵  

 ايستايي كه دارند ناگزير از برگزيدن پيشه هايي كليشه اي و قالبي هستند؛ زنان "هويت"به حاشيه رانده شده ي ديگر، همگي به خاطر 

برمي ...) منشي گري، تن فروشي، فروشندگي، و پيشه هايي كه با زنان سروكار دارد و مشتري آنها زنان هستند، و  ("زنانه" پيشه هايي

سياه پوستان، پيشتر به عنوان برده و در كارهاي پست به كار ). يا درست تر اين است كه بگوييم به اين پيشه ها برگزيده مي شوند(گزينند 

در پيشه هايي كليشه اي همچون دوندگي، مشت زني، ) با اين نژادپرستي زدايي سطحي اي كه انجام يافته است(ينك گرفته مي شدند، و ا

مهاجران، ناگفته پيداست، به پست ترين پيشه . كه نيازمند بردباري جسماني است بهره بري مي شوند... پيشخدمتي، ساختمان سازي و 

ناتوانان جسمي نيز، همچون نابينايان و .  ازانجام دادن شان سر باز مي زنند، تن مي دهندهايي كه شهروندان درجه ي اول يك سرزمين

هدف از پيش كشيدن چنين مقايسه اي اين بود كه بدانيم چه چيز آنها را ناگزير از تن . يا دست افتاده اند، اين گونه اند/كساني كه از پا و

در نظر گرفته "ه اند، يا بهتر است بگوييم به كارهايي مي پردازند كه جامعه براي آنها دادن به كارهايي مي كند كه خود انتخاب شان نكرد

 است، "ازپاافتاده" است، يك ناتوان چون "بيگانه" است، يك مهاجر چون "سياه" است، يك سياه پوست چون "زن"يك زن چون . "است

 همچون "ناتوان جسمي"، و "بيگانه"، "سياه"، "زن"ايي همچون به بيان ديگر، هويت هاي ايست. شناسايي مي شوند و برچسب مي خورند

 زنانه است، يك سياه "بدن"يك زن از آنجا كه داراي . بتون هايي هستند كه پاي افراد را در خود گرفته و رهايي شان را ريشه كن مي كند

نه است، و يك ناتوان جسمي از آنجا كه داراي  بيگا"چهره اي" است، يك مهاجر از آنجا كه داراي " سياه"رنگ پوست"از آنجا داراي 

براي بهتر فهميدن اين، بايد بيفزايم كه ويژگي هاي ظاهري و بيروني ايشان، آنها .  ناتوان است، ديده مي شوند و فهميده مي شوند"بدني"

گي هاي بيروني و قالبي، آنها را جامعه با اين ويژ. از پيش، برچسبي خورده اند كه نخواسته اندش.  كرده است"گاو پيشاني سفيد"را 

اين گونه است كه روزنامه ها به معرفي ده زن برتر اقتصادي جهان مي . ارزيابي كرده است و ديگر زمان را به بازارزيابي آنها هدر نخواهد داد

رند كه در كشور آنها توانسته پردازند، و سياهاني را فهرست مي كنند كه در رشته هاي ورزشي قهرمان مي شوند، و از مهاجراني نام مي ب

براي نمونه، توانسته اند يك كتاب را از بر كنند يا يك مسافت ( كرده اند "شگفت" نفوذ كنند، و همچنين ناتواناني كه كارهاي "باال"اند به 

سگرايان چنين داغي بر همجن. هاست كه، ناخواسته، انسان ها را طبقه بندي مي كنند"داغ"اين، !). را تندتر از يك توانمند گام زنند

 .پيشاني ندارند

 

جامعه مردساالر است و كليشه هاي "مي رسيم به پيش انگاشت دوم؛ .  داشتيم را به ياد داشته باشيد"ب"پيĤمدي كه در بخش ). پ

انديشند كه نمي از اين رو، همجنسگرايان مي . جنسي، توانايي هاي همجنسگرايان را تا نقش هاي زنانه و پست تر از آن پايين مي كشد

در اين كه جامعه ي ما مردساالر است بگومگويي نيست؛ مردان، حتي در پياده رو، . "توانند با ساختار كالن و مردساالر جامعه سازگار شوند
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ايان از اما اين كه اين سامانه ي مردساالر، اين ساختار مردساالر، بتواند سبب ساز آن شود كه همجنسگر. از امنيت بيشتري برخوردارند

: پيشرفت اقتصادي مطلوبي برخوردار نشوند نيازمند واكاوي بيشتري است؛ آنچه در بخش ب نتيجه گرفتيم را فرا مي خوانيم

، كه به ديگران نيروي پيش بيني كردن و "هويت"اين . "همجنسگرايان داراي هويت ايستايي نيستند كه از بيرون بشود به آن پي برد"

خداوند را سپاسگذارم كه در پي اين . "تو اين هستي، و نمي تواني اين نباشي"هويت يعني . چيز دهشتناكي استبرنامه ريختن مي دهد، 

 نكرده ام و خود را به عنوان "آشكارسازي"من تا آن هنگام كه . همه تيرهاي باليي كه بر سر ما باريده است، در اين باره مهربان بوده است

 نيستند برخوردارند و مي "همجنسگرا"ام مي توانم از آن آزادي اي برخوردار باشم كه كساني كه  دسته بندي نكرده "همجنسگرا"يك 

مگر اين كه واراند عزيز بر آن باشد .  شوم كه مي خواهم، يا كه به شكلي كه نمي خواهم پديدار شوم پديدار نشوم"پديدار"توانم به شكلي 

ا تعيين مي كند، كه گمان نمي كنم چنين چيزي در سر داشته باشد چرا كه مي كه همجنسگرايان سرشتي دارند كه پديداري آنها ر

با محدوديت هايي كه ما داريم مي توانيم يك همجنسگرا باقي مانده و بدون آنكه هويت جنسي مان را جار بزنيم به كار و زندگي ": نويسد

 ."روزانه و عادي مان بپردازيم

 

حرفه ها و مشاغلي مي پردازند كه مانند خودشان حاشيه نشين است و گمان مي كنند كه با سرشت بنابراين، به "پيش انگاشت سوم؛ ). ت

اين كه همجنسگرايان به طور ويژه اي داراي يك سري تمايالت و گرايش هاي متمايز از دگرجنسگرايان . "خودشان هماهنگ تر است

ذاتي است و همجنسگرايان ناگزير از داشتن آنها ) و حتي نگرش ها(يش ها هستند، خيلي ها را به اشتباه مي اندازد كه اين تمايالت و گرا

تعيين اين را بايد بر دوش دانشمندان علوم زيستي گذاشت؛ آنها هستند كه مي بينند آيا همجنسگرايان مادرزاد همجنسگرا . مي باشند

، همبسته مي باشد شناسايي پيوند اين پديده با واژه !)وف هابا پوزش از صنف فيلس(آنجا كه با كار من، به عنوان يك فيلسوف . هستند يا نه

يك چيز وقتي مادرزاد است كه فرد در انجام دادن يا ندادن و يا داشتن يا . ها و انديشه هايي است كه در اين زمينه در جامعه وجود دارد

 به عنوان يك هويت، در سراسر جهان، در "راييهمجنسگ"به ياد بياوريم پيش از پديداري . نداشتن اش اختيار و آزادي نداشته باشد

چه چيز سبب شد تا اينك ما به عنوان .  وجود داشته است بلكه پست و گناه و بد نيز دانسته نمي شد"رفتار"سراسر تاريخ، نه تنها اين 

را هويت مدرن همجنسگرايي چ"همجنسگرايان بر چهره ي خود پوشينه بزنيم و رفتارمان را آشكار نكنيم؟ يا حتي پيش كشيدن اين كه 

در شهرهاي ) كه مي دانيم از هويت پيشامدرن اش جداست و ويژگي هاي خود را دارد، و شايد بتوان گفت كه به كلي جدا و متمايز است(

؟ ولي اگر مادرزاد است چرا اين همه ناهمانندي را مي توان ميان همجنسگرايان ديد.  روشنگرتر است"كوچك و روستاها ديده نمي شود؟

، دگرگون ناشدني باشد بايد گفت اين همه همجنسگرا كه به پيشه هاي سخت و دشوار مي پردازند با اين گرايش و "مادرزادي"اگر مراد از 
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سازمان "تمايل مادرزاد خود چه كرده اند، آن را كجا جا گذاشته اند؟ مگر اين كه بگوييد مهندسي راه و ساختمان يا كه حتي كارمندي در 

 است و رفتارهاي و گرايش ها و "اجتماعي" پديده اي سراسر "رفتار"من مي انديشم كه .  كار آسان و نادشواري است"غات اسالميتبلي

اين جامعه است كه مي . هيچ كس از خود گرايشي ندارد.  مفاهيم ناسنجيده اي هستند"غيراجتماعي"ناب و ) جنسيِ(نگرش ها و تمايالت 

 ."اين رفتارها و گرايش ها مادرزادانه ويژه ي همجنسگرايان است"ندي كرده و بگويد كوشد تا چيزها را دسته ب

 

اين روند را مي توان با آگاه سازي همجنسگرايان در اين كه مي توانند توانايي هاي خود را شناخته و همپايه ي "پيش انگاشت چهارم؛ ). ث

 در جامعه زندگي مي كنيم وارد شبكه ي پيچيده اي از نقش ها و پيوندهاي ما وقتي. "توانايي هاي خويش به كار پردازند، در هم شكست

آموزش و پرورش كه كاركرد انتقال ارزش ها و دانش ها به شهروندان را دارد نمي تواند به . اجتماعي مي شويم كه راه گريزي از آن نيست

هيچ نظام تعليم و تربيتي را نمي .  دهد تا خود را شكوفا سازندعنوان ابزاري خنثي و بي طرف در نظر گرفته شود كه انسان ها را ياري مي

خوش بين بودن به . هر آموزشي براي انتقال چيزي است، حتي پرورش تفكر انتقادي. توانيد بيابيد كه اين فرصت را در اختيار آدمي بگذارد

شايد بتوان گفت كه اين نظام حتي . و ناآزموده استاين كه آموزش و پرورش بتواند آزادي و رهايي را به انسان ببخشد گماني نادرست 

 را تعريف كرده و در جريان باالندن و شكوفاسازي توانايي هاي آدمي، هر آنچه كه نيازهاي جامعه ضروري اش مي "رهايي" و "آزادي"

ياي مدرن است؛ كودكان را از خانواده آموزش، فرآورده ي دن.  مي گنجاند"برنامه ي درسي" در "توانايي" و "نياز" و "خوب"سازد را به نام 

آموزش و پرورش، در معناي ژرف تري، ابزار مدرنيته است؛ نياز آدمي را به گونه . هاي شان مي گيرد تا ايشان را يكسان كند، همگون سازد

 .اي تعريف مي كند كه مدرنيته مي خواهد و همچنان كه گرايش، رفتار، دانش، ارزش، تمايل جنسي آدمي را

 

من هنوز برنامه يا . "اين كار سترگ را سازمان ها و نهادهاي پشتيبان حقوق همجنسگرايان انجام مي دهند"پيش انگاشت پنجم؛ . )ج

اگر . دستور كار سنجيده و ريخته شده اي از سوي سازمان ها و نهادهايي كه مي گويند پشتيبان حقوق همجنسگرايان هستند نديده ام

نسخه پيچيدن براي درمان وضعيت حقوق . ولي بدبختانه چنين نيست.  كنند سخن نيكويي است"بايد"گونه مراد آن است كه آنها اين 

بر آنم كه كشورهاي شرق . ما همچون غرب كه راه درازي را پيموده است راه نپيموده ايم. همجنسگرايي در ايران كار پيچيده اي است

وجود سازمان ها و نهادهاي پشتيبان حقوق : اين يكي از اين دو راه بر سر دو راهي اممن هنوز در انتخاب . وضعيتي برابر با ايران دارند

 در سطح جامعه است، ولي هنوز همجنسگرايان در ايران آن اندازه از "همجنسگرايي"نيازمند آشكار نمودن ) در ايران(همجنسگرايي 

 ."اول مرغ بايد به دنيا بيايد يا تخم مرغ؟"يا همان كه . ند زن"آشكارسازي اجتماعي"امنيت برخوردار نيستند كه بتوانند دست به 
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يعني، همجنسگرايي تنها (همجنسگرايان، در زندگي روزمره، نبايستي هويت همجنسگرايي شان را لحاظ كنند "پيش انگاشت پاياني؛ ).  چ

واراند از سويي مي خواهد . در تضاد استگويي اين پيش انگاشت با پيش انگاشت هاي پيشين . ")بخشي از زندگي ماست، نه همه ي آن

سازمان ها و نهادهاي پشتيبان حقوق همجنسگرايي به تكاپو بيفتند و حقوق فراموش شده ي آنها را به دست آورند و از سويي ديگر مي 

هايي كه در پي من به عنوان يك همجنسگرا مي بايست در كنار آن سازمان . گويد همجنسگرايي همه ي زندگي ما همجنسگرايان نيست

كه اين الزمه اش آن است كه من خود را يك همجنسگرا بدانم و بخشي از زندگي ام را براي بازيابي (بازيابي حقوق ما هستند تكاپو كنم 

كه گمان مي كنم سبب ساز ناديده انگاشتن پديده ي حقوق مدني (پرسش من اين است ). حقوقي كه بسيار مهم است بدهم

اگر بر آنيم تا به دل دشمن زده و حقوق دزديده شده مان را پس گيريم پس بايد همچون يك "؛ ) شده استهمجنسگرايي در شرق

آيا با اين حال، چيزي از زندگي مان مي ماند كه بركنار از پارتيزان گري .  باشيم"پارتيزان"پارتيزان هميشه به هوش باشيم و هميشه 

 ."ت مشخصي از روز پارتيزان باشد؟بماند؟ آيا يك پارتيزان مي تواند تنها ساعا

 

به گمان من، پيوند سستي ميان هويت همجنسگرايي آدمي و وضعيت بيمار اقتصادي او وجود دارد؛ تا آن اندازه سست كه نمي توان ). ح

 و سفيدپوست و شهروندان مرد"اما اين راهِ راست كه براي . آن را يكي از مهمترين مسئله هاي پديده ي همجنسگرايي در ايران دانست

ما مي بايست . ما نيازمند آفريدن دنياي خودمان هستيم.  هموار و آماده است براي ما سنگالخ و شايد بيراهه است"توانمند و دگرجنسگرا

 .   راه مان را هموار كنيم

 

 .فت و گوها همواره و هموار باشدبسيار خشنودم كه واراند عزيز چنين محفل گرمي براي انديشيدن آفريد و اميدوارم راه اين گونه گ). خ
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 مردساالر همجنسگرايی

  قبيلهان پسر–باربد 

 

اند اما فراموش نكنيم كه هر مذهبي در شروع رشد و نموش در  هرچند سنت و مذهب امروز به هم پيوسته

اي سنتي و باورهاي  بنابراين گمان مي كنم كه تقسيم بندي باورها به باوره،است مقابل سنت ها قرار گرفته

 تقابل با مقوله اين كه وسيع ترين. دور از واقع نيست) ولو در طول تاريخ به هم پيوسته شده باشند (مذهبي

به راحتي نتوان به آن پاسخ  الي باشد كهؤ همجنسگرايي در ايران از سوي مذهب است يا سنت، شايد سي

اينكه مردساالري، فرهنگي است كه در بستر مشترك بين سنن كهن و مذهب   اما يك نكته را قريب به يقين مي توان گفت و آن،گفت

  يباشد براي تعمق و تفكر در رابطه اين نوشتار شايد صرفاً تالشي. با سنت و هم با مذهب پيوندهايي عميق و ديرينه دارد پروار شده و هم

 . بين مردساالري و همجنسگرايي

مردساالري بر ظواهري ي  تكيه. مردساالري نباشد، الاقل از موانع جدي آن به حساب مي آيدآزادي همجنسگرايي،  اگر بزرگترين دشمن

استفاده يا به . يك مرد همجنسگرا متفاوت و گاه متقابل است  با برخي خواسته هاي، كه نشانگر برتري مرد است،تاريخي و اجتماعي

طرفي باور اينكه  از. است براي يك مرد همجنسگرا بي معني مي نمايدكه براي اثبات برتري مردان ضروري  عبارتي استثمار جنسي زنان

. را در مقام مفعول) زن(در قالب فاعل مي بيند و جنس دوم  سكس يك فعل متعدي است و نياز به فاعل و مفعول دارد، جنس برتر را

همجنسگراي مفعول را خائن به  برتر ايراني، مردمرد سنتي و . ايراني از يك همجنسگراي مفعول، بي دليل نيست بنابراين تنفر مرد سنتي

بنابراين مرد همجنسگرا اگر مفعول . مي داند) مردان و اهل و عيالشان  از استكه براي او تشكيل شده( باورهاي خويش و ننگ اجتماع 

هرچند فاعليت در . زرگي را نداردب  و بنابراين لياقت احترام و،مردان نيستي اجتماع است و اگر فاعل باشد حداقل در جبهه  باشد، ننگ

ي همجنسگراي فاعل از اين بابت الاقل تمسخر نمي شود اما به دليل عدم استفاده  اين ديدگاه به خودي خود داراي ارزش مثبت است و

 . زنان، مرد كامل هم به حساب نمي آيد جنسي از

ثير أ هم گرايش او در جوامع ديگر ، ميزان ت مردالتاجتماعي مردساالر با مشك مشكالت يك مرد همجنسگرا در نظامي مقايسه 

  ياين باشد كه جامعه اين مطلب مي تواندي ساده ترين نتيجه . در عدم پذيرش اجتماعي همجنسگرايان آشكار مي كند مردساالري را

ه محافل همجنسگرايي نگاه كنيم  اما وقتي از درون ب.داشته باشد  فمنيستي، و در تسلسل آن،همجنسگرا ناخودآگاه تفكرات ضد مردساالر

 . همجنسگراي جامعه نيز نفوذ كرده و ادبيات خود را رواج داده استي در اليه  مي بينيم كه مردساالري
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 همجنسگرا در ايران آشنا باشيد،  يدوستانه اگر با جمع هاي. نگاه، آماري نيست و صرفاً نگاهي است تجربي در روابط دوستانه البته اين

الگويش  همجنسگراي ايراني خيلي از اوقاتي جامعه . را هم شنيده باشيد) فاعل(و مرد به تاپ ) مفعول(زن به بات نام ايد اطالق قاعدتاً ب

 ، و بات، تاپ مالك است،در اين تفكر. اين جامعه است را از روابط دگرجنسگرايي جامعه مي گيرد كه طبيعتاً متأثر از فرهنگ مردساالر

را نشان مي  همراه است اما اين عصبانيت با قهر و اشك خود) بات( ديگر با عصبانيت زن خانواده يپسر به) تاپ(انواده نگاه مرد خ. مملوك

اگر برعكس اين اتفاق بيفتد كار به دعوا و تهديد و گاه جدايي   اما.دهد و نازكشي كه در پي آن مي آيد مي تواند به ماجرا پايان ببخشد

.  بات، حسادت مي كند،آن ي تمام عيار در خيابان و خانه و محافل دوستانه از خود نشان مي دهد و در مقابلغيرت تاپ،. كشيده مي شود

خيلي از اوقات در شوخي ها پا از اين . تمام صفات موسوم به زنانه از آن بات گويا قرار است تمام صفات موسوم به مردانه از آن تاپ باشد و

بودن به بندهاي سنت، مرد  بسته. اي زنانه، آلت دستي مي شود براي تمسخر و شوخي و خندهگذاشته مي شود و نام ه هم فراتر

 يا ،و خشنمتعصب، او يا فاعلي است غيرتي، . پيش تعيين شده مي كند همجنسگراي ايراني را وادرا به پذيرش يكي از نقش هاي از

حتي آرايش هاي (آرايش  استفاده از.  به افراد ديكته مي شودعالقه مندي ها هم در اين سيستم . و ضعيف،حسود مفعولي است حساس،

) حتي آرايش هايي كه در بين دگرجنسگرايان هم معمول است(ها  براي بات ها يك بازي دوست داشتني مي شود و براي تاپ) زنانه

خيلي . بات ها غيبت كنند صادي حرف بزنند وتاپ ها قاعدتاً بايد از مسايل اقت.  مردان جدا مي كند يرا از دايره  كه او،گناهي نابخشودني

 اما تفكر غالب در بين ،اجتماع را برنمي تابندي مرزهاي تعيين شده  از همجنسگرايان از اين بازي ها و تفكرات دوري گزيده اند و

  . اجتماع يهمان نظام مردساالري است و پذيرش قالب هاي از پيش تعيين شده) از ديد من الاقل(همجنسگرايان 

همجنسگراي ايراني چقدر مي توانند كمكي براي  در چنين وضعيتي، مردان. اجازه مي خواهم كه اين مطلب را با پرسشي به پايان برسانم

  !احقاق حقوق زنان ايراني باشند؟

ن فاعلند و نقش طرف در آ كه هر دو  اين مطلب اعتقادي به مرزبندي رايج ندارد و سكس را نيز فعلي الزم مي داند ينويسنده: ن.پ

ديدگاه نويسنده  هاي فاعل و مفعول در اين نوشته، از ديدگاه اجتماع است و لغت. جنسي را دليلي بر فاعل يا مفعول بودن نمي داند

 .نيست

 1385اسفند  15

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 زناشويی و سکسوآليته: موضوع

  دروغ5: تيتر

 Mary Michael: نويسنده

 : منبع

5 Lügen, die Liebe betreffend/ 1. Auflage- Hamburg / Hoffman &  Camoe. 2001 ISBN: 3-

455-09335-3 (Partnerschaft und Sexualität im Wandel der Zeit) 
 آلماني: زبان اصلي

 علي صيامي: مترجم

 2002سپتامبر : تاريخ ترجمه

 

 - زن و مرد و كودك-اي سنتي خانوادهاودر اين كتاب، معن.  سكسو آليته و زناشوئي را دو مقوله ي در هم تنيده مي داند"ميشائيل ماري"(

 بدون -خانواده از ديدگاه او، پيوند ي آگاهانه  بين دو انسان. را نقد مي كند تا به برداشتي همخوان با جامعه ي امروزين از خانواده برسد

مدرن عشق ِ اوليه را در درون نويسنده بر اين اعتقاد است كه مي توان با بكارگيري روش هاي نوين و .  است-درنظرگرفتن جنسيت آن ها

آن چه كه . خانواده زنده نگاه داشت و از زندگي، و از يكديگر بيشتر لذت برد و جدايي را آخرين راه حل براي آسيب نديدن عشق مي داند

 .) در ادامه مي آيد، ترجمه ي مقدمه ي اين كتاب است

*** 

 زناشوئي و سكسوآليته در گذر زمان

م تنيدگي سكسوآليته و زناشويي به مثابهِ خواست خدا و يا امري طبيعي، از طرف كليسا و يا حكومت ها، در صدها سال متمادي در ه

 . اذهان عمومي جا انداخته شده است

.  تكرار مي شود"امري تكاملي" و يا "رشد فرهنگي"همين ادعا با واژه هايي مدرن مثل , امروزه با توسل به علم و بويژه علم روانشناسي

ب آن است كه اين ديدگاه ها، كه ظاهراً از هم متفاو ت هم هستند، حاضر نيستند اين آرمان ِ خود را به پرسش بگيرند و يا جايگزيني جال

 .برايش فرض كنند

هميشه اين چنين بوده و مي با يست هم اين چنين باشد : خاستگاه اين نوع  نگرش جزمي و آرماني، همان انديشه ي كهنه و قديمي است

 .آ موزش يكسويه ي تاريخ ِ زناشوئي و سكسو آليته در مدارس هم به گسترش اين دركِ غلط كمك مي كند.  بماندو
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 آيا در واقع اين دو مقوله، چنين تنگاتنگ با يكديگر در پيوندند؟ آيا بشر از روز نخست به چنين پيوندي باور داشته است؟

 .ي اندازيمبراي پاسخ به اين نوع پرسش ها نگاهي به تاريخ م

 تأثيرات تاريخي و فرهنگي 

از چگونگي و حضورِ شكل هاي متفاوت روابط زن و مرد در قبايل ابتدايي اي كه هنوز موجوديت دارند، مي توان نقبي به چگونگي و شكل 

 در آ مريكاي جنوبي  كه1"يا نومامي"به عنوان نمونه به سرخپوستان . هاي روابط بين زن ومرد در فرهنگ هاي كهن و يا باستاني زد 

رابطه ي . در اين قبيله، مرد و زن به همراه كودكانشان زير يك چادر به عنوان خانواده زندگي مي كنند. زندگي مي كنند مراجعه مي كنيم

ن ها از طرف ديگر، سكس خارج از چارچوب خانواده، به مثابه ارتباط طبيعي بين انسا. جنسي ِ هر زوج در همين چادر انجام مي گيرد

بزرگ "فيلم  سينمايي .( تلقي مي شود،  تنها به اين شرط كه اين امر طبيعي نمي بايست در زير چادر  خانواده انجام گيرد، بلكه در جنگل

 )م .  گوشه هايي از اين نوع روابط را نشان مي دهد"داستين هافمن" با بازيگري "مرد كوچك

 .ر از شوهر،  موضوع گپ هاي پر آب و تاب ِ زنانه و كل ِ اعضا ي قبيله است ها، داشتن سكس با مردي غي2 "پيگمن "در ميان 

يعني همخوابگيِ ي . استوار است لذت و توليد نسل  در مجموع مي توان گفت كه نگاه ِ اقوام باستاني به مقوله ي سكسوآليته بر دو پايه ي

 .ردآزادِ مرد و زن منافاتي با استواري ِخانواده اي زيرِ يك سقف ندا

اما با رشد و توسعه ي اقتصادي در جامعه،  و قوي شدن حس مالكيت در انسان ها، حفظ و افزايش ميزان ثروت در درون خانواده در 

پدر ِ فرزند بايد مشخص باشد تا .  دستور كار جامعه قرار مي گيرد و خانواده ي سنتي با محدوديت هايش در امر سكسوآليته پا مي گيرد

 .وضع قوانين ارث و ميراث، نقش خانواده و قدرت آن را در اجتماع افزايش مي دهد. درون خانواده خارج نشودمال و منال از 

 . سال قبل از ميالد مسيح برمي گردد، قرارداد هاي ازدواج ثبتي و كتبي بر جاي مانده است2000كه به از تمدن بابل  

ده ي تك همسري پايه ي خاندان محسوب مي شد و به همين دليل مي بايست  وضع كرده بود، خانوا3"هامورابيس"بر اساس قوانيني كه 

  فقط هنگامي جايز بود كه وظيفه ي اصلي خانواده، يعني – جدايي–فسخ قرارداد ازدواج . ثبت شده باشد تا اركان خاندان مستحكم بماند

فظ مالكيت و چگونگي ارث بردن بود، وگرنه رابطه ي هدف اصلي ازدواجِ رسمي در تمدن بابلي همانا ح. توليد نسل، انجام نمي گرفت

 . جنسي خارج از محدوده ي خانواده ي رسمي براي زن گناهي بزرگ محسوب نمي شد

حضور سازمان رسمي روسپيگري براي هر دو جنس در كنار معابد براي .  البته مرد متأهل مي توانست معشوقه ي رسمي هم داشته باشد

 . تفكيك زناشويي و سكسوآليته در تمدن بابلي داردكسب لذت جنسي، نشان از 

اين قرارداد قابل فسخ بود اگر به هدف .  ازدواج رسمي فقط در خدمت توليد نسل و حفظ اموال و دارايي بوددر تمدن و فرهنگ عبري
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ر درون خانواده را مي توان از اهميت جزمي اقتصادي ازدواج در اين قوم براي ماندگاري ثروت د. اصلي اش، يعني توليد نسل، نمي رسيد

 .اجبار مرد به ازدواج با بيوه ي برادر شاهد بود 

 دوره ي آزمايشي"قبل از بيست سالگي ازدواج مي كردند، ولي تا سي سالگي تحت عنوان مردان و زناان اسپارت 

حسادت و خيانت در درجه ي دوم اهميت قرار . در اين جامعه جدايي امري نابهنجار تلقي نمي شد.  جدا از هم زندگي مي كردند"زنا شوئي

تنها محدوديتي كه مردان يونان باستان در آميزش . داشت، تا جايي كه در دوران قحطي و خشكسالي دو برادر با يك زن ازدواج مي كردند

ا زن مردي ديگر معمولي بود آميزش با بردگان، روسپيان، معشوقه، و ي. ها بود"شهرنشين"با زنان داشتند، ممنوعيت هم بسترشدن با زنان

 .و مجازات نداشت

 معشوقه. داشتن معشوقه در كنار زن رسمي امري عادي بود و جامعه آن را خارج از نورم نمي دانستدر روم باستان 

در دوران . تالبته كودك متولد شده از اين نوع ارتباط حق ارث بردن نداش. ي مردان متمول عمدتاً از خانواده هاي اصل و نسب دار بودند

چه . قرض دادن همسر به ديگري هم در اين دوران معمول بود. قيصر روم، جدايي به آ ساني و با خواست هر كدام از دو طرف ميسر بود

ازدواج رسمي و چه آميزش جنسي بين مرد و زن بدون ازدواج رسمي، وجهت حفظ ارتباطات سياسي، افزايش ثروت و لذت بردن، هركدام 

 بر خالف زن -بنابراين براي زن رومي. دراين دوره از تاريخِ روم، داشتن فرزند خوانده امري رايج بود. ش در اجتماع وجود داشتبنا به مورد

وجود سازمان روسپيگري و مراجعه ي مردان به روسپي ها .  وظيفه ي فراهم آوردن لذت جنسي شوهر مقدم بر وظيفه ي زايش بود-يوناني

جتماع نه تنها غير اخالقي محسوب نمي شد، بلكه به آن به مثابه عامل حفظ كانون خانوادگي و سازماني ضروري از نگاه عرف و اخالق ا

 . نگاه مي شد

 بر آوردن نياز و لذت جنسي را امري طبيعي مثل خوردن غذا مي دانستند و محدوديتي بر آن قائل نبودند، و چون اين نياز را روميان

هرگاه زن يا مردي نمي توانست و يا نمي . د، واژه هاي خيانت و وفاداري هم بين آن ها معنايي نداشتمحدود به مردان نمي دانستن

 .خواست با آن ديگري زير يك سقف زندگي كند، جدائي به آساني ميسر بود

و رواج سكس آزاد در آن  با مراجعه به عرصه ي هنر و سروده هاي تغزلي آن دوران براي زنان و حتا زنان شوهردار، مي توان به اهميت 

اعتقاد به طبيعي دانستن اين امر آن چنان در جامعه جا افتاده بود كه هر كه خالف آن را مي پنداشت، گناهكار محسوب . جامعه پي برد

دي  ميالدي شهر رم است كه رومي ها آن حادثه را ناشي از موعظه هاي ضد آزا63تجربه ي تاريخي اين ادعا، آتش سوزي سال . مي شد

 .جنسي مسيحيان دانستند و به همين گناه آنان را قتل عام كردند 

 . انواع متفاوت زناشويي، و يا به ديگر سخن، آميزش جنسي نامحدود بين مرد و زن وجود داشت در ميان ژرمن ها 
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  4و جهيزيه ) مهريه( خواستگاري با رد و بدل وثيقه -

 متعهد مي شد و زن با خود به خانه 5 در صورت توافق، مرد به دادن مهريه. اري مي كردخانواده ي مرد دختر را از خانواده اش خواستگ

. زناشويي بعد از اولين تجربه ي همخوابگي موفق، كه مي بايست توسط شاهدان تأييد مي شد، رسميت مي يافت.  مي آورد6 جهيزيه

 .جدايي در اين نوع قرارداد زناشويي به آساني ممكن نبود

           7قراردادي زناشويي -

شرط مشترك نشدن در اموال . اين نوع قرارداد زناشويي بدون رد و بدل مال و اموال و فقط بنا به خواست و ميل طرفين بسته مي شد

به ديگر سخن مرد و يا زن هيچكدام حق دخل و تصرف دراموال ديگري . يكديگر بعد از ازدواج، شرط رسمي بودن چنين زناشويي اي بود

 .فسخ اين نوع قرارداد زناشويي با توافق يكديگر و به آساني ممكن بود.  نداشتندرا

    8 ازدواج موقت -

قرارداد زناشويي اي بود  كه در آن زن عنوان معشوقه ي رسمي را داشت، اما اين رسميت به معناي داشتن حقي بر اموال مرد تلقي نمي 

 .شد

به ديگر سخن، . خ ديديم كه هدف اصلي در ازدواج رسمي حفظ ثروت و دارايي در درون خانواده بودبا اين نگاه اجمالي به اين دوره از تاري

بود ونبود كنش جنشي بين زن و شوهر . توليد مثل و گارانتي ِ ماندن ِ ارث در درون خانواده اصل اساسي ازدواج و تشكيل خانواده بود

 .ي جداي از خانواده ي رسمي تأمين مي شدكمبود سكس بين زن و شوهر در مكان. موضوع اصلي نبود

 . در قرون وسطا، يعني از قرن هشتم به بعد بود كه شاهد تغييراتي بنيادي در اين نوع نگرش ها به قرارداد زناشويي مي شويم

 قرون وسطا و جامعه ي شهروندي 

  به عنوان" وفاداري" عنصر، پيوند زناشويي غير قابل فسخ اعالم مي شود و19از زبان عيسا در انجيل متا باب 

 .پرنسيپ مذهبي خانواده شناخته مي شود

 فلسطين در آن دوره با افزوني . اين نگرشِ به ظاهر جديد به موضوع زناشويي هم در اصل ريشه ي اقتصادي دارد

  جنسي بهامكان ديگري جز محدود كردن رابطه ي. در دين موسا سقط جنين حرام و قابل مجازات بود. جمعيت مواجه بود

 . درون خانه براي كنترل جمعيت وجود نداشت

هر چند كه اين . رعايت آداب مسيحي، ارزشگذاري به خانواده و عنصر وفاداري، خود بخود منجر به ايجاد روابط مثبت درون خانوادگي شد

ي جزمي مسيحيت با سكسوآليته دشمن. دستورات مذهبي در مورد وفاداري در خود رده ي روحانيون مسيحي كامال جدي گرفته نمي شد
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و لذت بردن از آن تا جايي رسيد كه حتا زن و شوهرِ رسمي حق نداشتند به هنگام آميزش جنسي از خود احساسات هيجاني بروز دهند و 

خواب آخ و در غير اين صورت، مثال اگر زن و شوهري در رخت. مي بايست اين عمل را با نيت بر آورد خواست خدا و بقاي نسل انجام دهند

اوخ مي كردند، مرتكب گناه مي شدند و بايد نزد كشيش اعتراف و طلب آمرزش مي كردند و به كليسا كفاره مي دادند تا گناهانشان 

                                                                                                                9.بازخريد شود

 توجه داشت كه قدرت و نفوذ كليسا و  روحانيون مسيحي مثل اسقف ها، كاردينال ها و كشيش ها در روابط خانوادگي، زناشويي،  بايد

سياسي، و اجتماعي به يكباره تحكيم نيافت و روندي تدريجي را طي كرد ولي به هر ترتيب كه بود اين نورم از نظر قانوني در اروپا جا افتاد 

اما همان طوركه قبالً اشاره كرديم، اين نگرش جزمي حتا در خود اولياي امر هم رعايت كامل نمي . ه خانه محدود شدو به ظاهر سكس ب

 .شد، چه رسد به توده ي مردم

 در اين دوره . تا قبل از اين دوره، انگيزه ي مادي و حفظ ثروت در درون خانواده انگيزه ي اصلي ازدواج بود

 .  سكس فقط و فقط براي رضاي خدا باشد-2وز كليسا انجام بگيرد؛  ازدواج با مج-1:مي بايست

. اين اصول باعث كاهش  نفوذ خانواده ي پدري در امر ازدواج شد و باعث پيشرفت پروسه ي استقالل ازدواج به خواست دو نفر شد

 .  قدرت  خانواده پدري را در رسميت دادن به زناشويي گرفت"كليسا"

. ه، واقعي تر از جزم هاي مسيحي پيش مي رفت و سازمان روسپيگري داير و داشتن معشوقه امري  جاري بودهر چند زندگي در جامع

 .  داشتند و كودكان حاصل از اين معشوقه بازي هم در جامعه فراوان بود 10كشيش ها خود به وفور معشوقه 

ه زن و شوهر محدود و مهار كند، خود نشاني براي عملي نشدن جزم مسيحي، جزمي كه مي خواست عشق و شورمندي را در خانه و ب

در اينجا الزم مي دانم كمي گسترده تر . اثبات ادعاي من مبني بر جدا بودن اين دو مقوله، يعني  سكسو آليته و زناشويي از هم ديگر است

 . به اين موضوع بپردازم

 صرفنظر از رسميتي. اجتماعي مي نگريستاشرافيت به ازدواج به مثابه انجام وظيفه و حفظ بقاي نسل و موقعيت 

 كه ازدواج داشت و مرد و زن نه بر حسب عالقه و عشق، بلكه قرادادي با يكديگر بودند، بر فرض آن كه آن دو نفر به

د هم احساسات لطيف هم داشتند، باز جزم مسيحيت ابراز و اظهار احساس لطيف در رختخواب گناه و قابل مجازات مي دانست، تا چه رس

پس ابراز و اظهار احساس لطيف در جايي خارج از خانه جستجو مي شد؛ در سروده هاي تغزلي و در . به ابراز اين احساسات در مالء عام

 . ترانه ها، در جايي كه زنان شوهر دار و يا بيوه در دسترس بودند

ت نفوذ زيادي بر اشراف و دربار داشته باشد و به همين كليسا نمي توانس.   با ديده ي تحقير مي نگريستند"وفاداري"اشراف و دربار به 
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معشوقه داشتن و يا با روسپيان . دليل ساده  لبه ي چاقويش هم نمي توانست در آنجا تيز باشد تا مانعي براي روابط جنسي آزاد آن ها شود

طبق . در مردم عادي مي جست و بكار مي برداز اين رو كليسا ابزار قدرت خود را . درباري سر و كار داشتن امري جاري و روزمره بود

قوانين كليسا خيانت به شوهر به معناي گسست خانواده بود و فرد خائن از جامعه مطرود مي شد و اگر كليسا به قانون زميني اي كه 

 . ساخته بود متوسل مي شد، مجازات شالق و يا مرگ توسط شوهر مجاز بود

 اين رفورماسيون كليسا در. ا عشرتكده ها و استخرهاي تفريحي بسته شددر اواخر قرون وسطا و اوج قدرت كليس

 .مورد رعايت سفت و سخت شعاير مسيحي در امر زناشويي، سكسوآليته را به درون خانه ها كشاند

اما اين قوانين . رفتنددر نيمه ي دوم قرن شانزدهم بود كه دولت و كليسا متفقاً در مقابل زندگي مشترك بدون ِ انجام ِ عقد كليسايي قرار گ

بردگان، ناداران، كلفت ها و نوكرها، خادمان شهري، پيشه . در دربار و اشراف كار بردي نداشت و تنها مردم بي زمين زير فشار قرار گرفتند

 ارتباط جنسي وران و وابستگانشان، ديگر گروه هاي اجتماعي خارج از محدوده ي دربار و اشراف، بدون مجوز كليسا حق ازدواج و ايجاد

تا قبل از اين چنين محدوديت و ممنوعيتي براي ناداران در . حتا ازدواج براي بي بضاعت ها تا اواخر قرن نوزدهم ممنوع بود. نداشتند

روسپي گري ِ غير رسمي و خود . پس تنها امكان باقي مانده برايشان زندگي به مانند وحوش بود. آميزش جنسي و ازدواج وجود نداشت

به هر حال چه با مراجعه به . البته اگر آن ها به كل از اين نياز صرفنظر نمي كردند. يي راه ديگري براي رفع اين نياز طبيعي بودارضا

يعني كليسا با . روسپي و چه با خود ارضايي، اين افراد از نظر كليسا مرتكب گناه شده بودند و مي بايست مجازات شوند و يا كفاره بدهند

 .خت گيري درامر سكسوآليته، كيسه ي خود را از پول پر مي كرداين سفت و س

  را فروخته، معاوضه و يا هديه– بردگان–در تمامي دوران قرون وسطا روحانيون و مالكين اموال جاندار خود 

ا كه به بركت قوانين به اين اموال جاندار بايد زناني كه در خدمت كليسا بودند، خدمه هاي كليسا، و كو دكان نا مشروع ر. مي كردند

اين اموال جاندار به دليل نداشتن هيچگونه حقوق اجتماعي، به راحتي و . ممنوعيت ازدواج از طرف كليسا حاصل شده بودند را اضافه كرد

 .بدون دغدغه فروخته و يا به بيگاري كشيده مي شدند

 اكثريت آن ها هم ازدواج هاي درون گروهي مي كردند تا زمين و يا البته خرده مالكان و پيشه وران صاحبِ ابزارِ كار، حق ازدواج داشتند و

مثالً در ميان پيشه وران ازدواج با زن بيوه ي يكي ديگر از هم صنفانشان وظيفه ي ي صنفي به شمار . ابزار كارشان در گروه محفوظ بماند

ايي نداشتند، چون اين قوانين، مطابق خواستشان براي خرده مالكان هيچ گونه اعتراضي به اجباري بودن قوانين ازدواج كليس. مي آمد

 .ماندگاري ِ زمين در دست خانواده بود
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 دوران صنعتي اوليه و جامعه ي شهروندي

پيشرفت توليد صنعتي در اوايل قرن نوزدهم تغييرات بنيادي اي را در نهاد هاي جامعه و بويژه در زناشويي و سكسوآليته با خود به همراه 

مزدي براي آحادي از اجتماع كه آن موقع فقط به زمين و روابط كااليي محدود بودند، اين امكان را فراهم كرد تا ثروتمند شوند و كار. آورد

كنده . اركان اجتماع در حال ِ تغييرات اساسي بود. مي دانيم كه ثروت هميشه الزمه ي به قدرت رسيدن بوده و هست. به قدرت برسند

در اين دوره بود كه تشكيل . روزمزدي و در دست داشتن پول، استقالل مالي از خانواده ي پدري را ممكن تر ساختشدن از كارِ خانگي و 

اساس زناشويي و ازدواج بر دو محور مادي و . بر مبناي عالقه و وجود احساس بين مرد و زن شكل گرفت) زندگي زناشويي(خانواده 

 اين نگرش، حضور عشق اوليه بين دو ".م، پس مشتركاً كار مي كنيم و پول درمي آوريمهمديگر را دوست مي داري": احساسي قرارگرفت

 .نفر، به عنوان شرط ضروري ازدواج، خواست و نگرش نويني بود كه تا به آ ن روز سابقه نداشت

ي بگذرانند و دلتنگيِ ديدار ايجاد فاصله ي مكاني بين محل كار و محل زندگي باعث شد كه مرد و زن بتوانند زماني را در رؤياي ديگر

و در همين دوره است كه نگرش سنتي تربيت كودك به تربيت جداگانه ي دختر و . كنند و ابراز احساسات لطيف و هيجاني ممكن شد

دختر و پسر . همين فاصله ي دو جنس از يكديگر باعث ايده آليزه شدن عشق مي شود. پسر تغيير مي كند و رسم خانواده ها مي شود

عشق شفاف تر تفسير . دون آموزش قبلي و بر مبناي تجربه هاي شخصي و دوري از همديگر، راه به رؤياي ديگري يافتن را فرا مي گيرندب

دوره ي نويني از تاريخ زناشويي كه . اين نگاه جديد به عشق و شفافيت ِعشق بستري براي رسيدن به آرزوهاي شخصي مي شود. مي شود

مي نامد؛ آرزوي 11خردمندانهاين خواست و نگرش آن دوره خود را . بر دو پايه ي ماديات و عشق بنا نهد مي آغازدمي خواهد خانواده را 

تعداد . اما اين دوره ي خوش هم چندان زياد نمي پايد. جاودانگي ماه عسل تا پايان ِعمر؛ با يكديگر بودن تا لحظه ي فرارسيدن مرگ

 .  و زندگي خردمندانه با انتقادهايي از سوي جامعه روبرو مي شودعشرتكده ها روز به روز بيشتر مي شود

 ايد آل عشق رمانتيكي

 به تبليغ زوج خالص عشقي مي پردازد و تأكيد مي كند كه وجود و حضور عشق براي ازدواج الزم رمانتيسم،  12در تقابل با زوج خردمند

راي تداوم زندگي را حضور دائمي عشق در طول زندگي مي داند و بر اين رمانتيسم شرط كافي ب. است اما كافي براي تداوم زندگي نيست

 .اعتقاد است كه هر زمان اين شرط كفايي بين مرد و زن از بين برود، زناشويي هم معناي خود را از دست مي دهد و مي بايست فسخ شود

چه در آن ( جا افتادن اين ايده. فر هم متولد مي شود رمانتيك، تصورعشق واقعي و فقط عشق به يك ن"ايده آل"و چنين است كه با تولد 

اين دوره را مي توان دوره ي تالش براي يافتن . به عمل تعويض همسر در مراحل مختلف زندگي فرد منجرمي شود) دوران و چه امروزه

 .جفت مناسب تعريف كرد
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 ثبات خانواده بدون امكان فسخ –مسيحي ِ زناشوييدر اين دوره جزم . شاخص اين مرحله، تك همسري و تعدد آن در طول زندگي است

 . چنان در هم شكسته مي شود كه جامعه شاهد باال رفتن آمار فرو پاشي خانواده شود–ازدواج 

 رابطه هاي امروزين

امري داشتن سكس قبل از ازدواج . امروزه ديگر سنت ها و تصورات از پيش تعيين شده ي ساختار زناشويي مثل سابق عمل نمي كنند

زندگي مشترك از مرز . همجنسگراها حق قانوني تشكيل خانواده را دارند. قوانين امروزي انعطاف بيشتري دارند. معمولي شده است

تنها كساني هستند كه , دو نفر.  وجهي بودن در اين زمينه هستيم-مي توانيم بگوييم كه در اين دوره شاهد چند. جنسيت گذشته است

بهتر است .  خود را با انگيزه ها و اشكال متفاوت رمانتيك، مادي و يا هر ممزوجي كه خود بخواهند، انتخاب كنندمي توانند نوع زندگي

هر , هر زوج. زندگي مشترك ديگر موضوع كليسا يا دولت نيست. بگوييم كه فضاي دموكراتيك بر چگونگي ساختار خانواده حكم فرماست

اگر . حساس هماهنگي مي كند، بكار مي گيرد، ديگر تأمين معاش از جانب پدر خانواده اصل نيستايده آلي را كه خود مي پسندد و با آن ا

عشق و سكس كه نقش تعيين كننده در پايداري زندگي مشترك دارند نتوانند به وظيفه ي خود به درستي عمل كنند، جدايي بروز مي 

 .كند كه البته هميشه بهترين راه حل نيست

معقول , رفع سو تفاهم ها, متخصصين امور زناشويي هم نظرند كه اگر زوج بر چگونگي رابطه ي جنسي, روانشناس ها, مشاوران خانوادگي

 . امكان نجات عشق از مرگ را فراهم مي كنند و سر در گم در پي سراب نمي روند, كردن خواست ها و توقعاتشان از يكديگر كار كنند

     

 :پا نويس ها 

* Mary Michael : 5 Lügen, die Liebe betreffend/ 1. Auflage- Hamburg / Hoffman & Camoe. 2001 ISBN: 

3-455-09335-3 (Partnerschaft und Sexualität im Wandel der Zeit) 

1-Yanomammi, 2- Pygmäen, 3- Hamurabis, 4-Dotierde Mundehe, 5- Mundschatz, 6- Mitgift, 7-

Friedelehe, 8-Kebsehe, 9- Kampf um die Keucheit/ Michel Gocault/ Masken des Begehren und 

Methamorphosen der Sinnlichkeit / Frankfurt 1984, 10- Priesterkonkubinat, 11-Vernunft, 12-

Vernunftehe 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست



  

 و ساخت اجتماعی هويت جنسی )Queer( ر ينظريه کوئ

 یک نظریه ی اقليت طرحی از

 نيما: ترجمه

 ) Queer بخش مربوط به نظريات  ,"Homosexualism"اين مقاله ترجمه آزادي است از دانشنامه فلسفي استنفورد مدخل (

 

شكارا در آو لزبين ها ديدگاه  گي ها  ،)Post-Stonewall(ن والواست - پست ي در دورهبا فعاليت جنبش هاي آزاديبخش گي 

يا ديگر  )e.g Rich 1980(بدو امر اين ديدگاه با تحليل هاي فمينيستي از پدر ساالري در .  ادبي وارد شد ي و نظريه، فلسفه،سياست

البته پيش از . گسترش يافت) Queer( ري نظريات كوئنودي  هشتاد و آغاز دهه  ياما درپايان دهه. رهيافت ها به اين نظريه مرتبط بود

اما به انحاء . اين نظريه را دشوار مي سازدشكل گرفتن پيشگاماني براي اين نظريه وجود داشتند كه تعيين دقيق تاريخ دوره نيز اين 

  از نخستين تفاوت ها به انتخاب واژهيكي .  متفاوت است،تر در نظريات رهايي بخش گي و لزبين بوده  از آنچه پيشريكوئي مختلف نظريه 

برخي از نظريات لزبين و گي اساس هويت لزبين و گي را با تعابير و عناوين خاصي بيان  . واژه هاي گي و لزبين باز مي گردد  در برابرريكوئ

 چنين ديدگاهي لزبين ها در چارچوپ. مركزي نبودن اندام جنسي در هويت و به ويژه ، مبتني بر رضايت طرفين هرمي،مي كردند؛ غير

 ، مردانه به عنوان قانوني طبيعي نوشته شده است ياستدالل مي كردند كه موضع طرفداران قانون طبيعي كه مدعي بودند سكسواليته

سم  قانون طبيعي از ارگا يطرفداران نظريه( و ارگاسم مرد تمركز دارد ، دخول، يعني ديدگاهي كه بر اندام جنسي،محل چون و چرا است
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 ).زنانه سخني به ميان نمي آوردند

 : گي ها و لزبين ها بود اما از سه نكته غفلت داشت ي اين ديدگاه مبتني بر توصيف هويت و سكسواليته

چنان فرض شده بود كه گويي هدف تنها نقد رژيم دگرجنسگرايي است كه سكسواليته هاي متفاوت را به حاشيه مي راند و  .1

براي مثال اين نظريه زناني را كه به زنان .  گرايانه و خاصي از گي و لزبين بودن چنين نتيجه اي به بار مي آوردهر تلقي ذات. طرد مي كند

مازوخيسم با  -براي مثال سادو.  همساز نيستند را در بر نمي گيرد هرميديگر متمايل اند و با چنان توصيف هايي در مورد ارتباط غير

 .   جور در نمي آمد،ي بخشتساوي مورد نظر اين نظريات رهاي

 ، جايي براي برخي صور ديگر هويتي مانند نژاد و قوميت كه براي عده اي مهم بود،كيدي بر جنسيت شريك جنسيأبا چنين ت .2

برخي گي ها و لزبين هايي كه براي مثال هويت نژادي خود را در اين گرايش طرح كرده بودند از طرف ديدگاه هاي مرسوم . باقي نمي ماند

 . ي و لزبين طرد مي شدندگ

اين ديدگاه .  هويت نزد آنها غير سنجيده و غير تاريخي بود يبخش گي اين بود كه مقوله سومين نكته در مورد رهيافت رهايي .3

سرشناس در ي چهره . دست كم به جهت آنگونه برهان هايي كه در ميان پساساختارگرايان طرح شده است به نظر غير قابل دفاع مي رسد

 مدرن دنبال كرده  يواليته را از يونان باستان تا دورهشدر مجموعه اي از آثارش وي تحليل سك. ميشل فوكو است، "هويت" مفهوم نقد

 به هر حال او  اما به پايان نرسيد، به جهت مرگ فوكو بر اثر بيماري ايدز و به شكلي تراژيك،گرچه اين پروژه).1980،1985،1986(است 

ديدگاه او در ميان . را از سكسواليته ارائه كرد كه بر اساس آن سكسواليته از زماني به زمان ديگر دگرگون مي شودبه خوبي درك عميقي 

 ).Spargo,1999(ثير گذار بوده استأ به طور خاص تريكوئنظريات گي و لزبين به طور عام و در ميان نظريات 

 قانون  ين نظريهايته به شكل اجتماعي ايجاد مي شود و آنگونه كه طرفدار ديدگاه تاريخي هويت اين ادعا را تقويت مي كند كه سكسوال

 باستان يا قرون  ي هموسكسوال در دوره يبه كار بردن واژه عالوه بر اين من از. طبيعي مي گفتند از طريق طبيعت بخشيده نمي شود

ي در دوره . م نقش فاعل يا مفعول داشتن بود مه،مهم نبودشريك جنسي  يونان باستان جنسيت  يدر دوره. وسطي اجتناب مي كنم

گرچه در اين دوره جنسيت . يك عمل سكسي غير توليدي مي سپردي  كسي بود كه خود را به وسوسه " " Sodomiteقرون وسطي 

ممكن بود  ،مدرني  همجنس گرايي در دوره  يبا پيدا شدن واژه. مسئله گناه بوداين كيد بر أشريك جنسي اهميت بيشتري داشت اما ت

آنچه كه در اين سه فرهنگ مشترك است و به . اگرچه آنگونه شهوات مورد اشاره را هم نداشته باشد شناخته شود عنوانبا اين شخصي 

 كدام است؟ پاسخ ساخت گرايي اجتماعي اين است كه چيزي به نام سكسواليته طبيعي وجود ،عنوان سكسواليته طبيعي شناخته مي شود

نمونه هاي اين امر در داده هاي مردم .  درك فرهنگي از اين پديده ساخته مي شود يدركي از سكسواليته به واسطهندارد؛ هر گونه 
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براي مثال در يونان ). Halperin , 1990; Greenberg , 1988(شناختي ثبت شده در فرهنگ هاي غير اروپايي  بيان شده است

مي تواند هم به سكس بپردازد و هم بيشتر مرداني كه به )  از زنان وجود نداشتهنوز درك زيادي(باستان تصور اين بود كه يك مرد 

اما درك مدرن از همجنس گرايي بين قلمرو سكس همجنس . ارتباطي همجنس گرايانه متعهد بودند مي توانستند با زني ازدواج كنند

 . اروتيك داشته باشندي د با همجنس خود رابطه دگرجنس گرايانه تفاوت مي گذارد و اغلب دگرجنس گرايان نمي توانن گرايانه و

 نيز ريكوئي نظريه .  هويت باز مي گردد ي آنها به مسئله ي گي و لزبين با سه دشواري مهم روبرو است كه همه يچنانكه ديديم نظريه

بر خالف .  فهميده مي شودريكوئ  يه در اين مسئله با توجه به خود واژريكوئموفقيت نظريه . براي فائق آمدن بر اين دشواري ها ايجاد شد

 واژه ريكوئ ،بر خالف اين دو.  طبيعي و يا چيزي از اين قبيل اشاره ندارد ي به يك امر ذاتي اعم از سكسواليتهريكوئ  ي واژه،گي و لزبين

 ريكوئمستدل ترين نظريات يكي از . اي است نسبي كه به شكلي نامعين معناي خود را به عنوان آنچه از هنجار به دور است اخذ مي كند

 :آن را اينگونه بيان مي كند

ا به طور خاص در اينجا بالضروره قانوني و غالب استچيزي است كه بر خالف امر هنجارين  آنريكوئ چيزي وجود ندارد كه بتوان آن 

 ) .Halperin, 1995, 62( اين يك هويت بدون ذات است مورد اشاره قرار داد

 به حاشيه رانده ،مازوخيسم –  مانند سادو، ديگر آنگونه سكسواليته اي كه با هنجار گي و لزبين سازگار نيست،ن مفهوم ذات با كنار گذارد

 آنوقت ، قرار ندهيمريكوئوقتي از چنين مفهوم پردازي هاي خاصي در مورد سكسواليته پرهيز شود و مفهومي را در مركز تعريف  .نمي شود

هايي كه مثالً لزبين هاي سياه دارند باز مي شود تا بتوانند خود را بر اساس هويت نژادي شان  و نه صرفاً لزبين جا براي آنگونه ديدگاه 

 با به كار گرفتن ديدگاه پسا ساختار گرايان مي تواند بر مشكل غير تاريخي بودن نگاه پيشين به ريكوئو نهايتاً اينكه . بودن تعريف كنند

 . مفهوم هويت فائق آيد

 ،  اينكه مقوالتي كه هويت از طريق آنها فهميده مي شود همه در جامعه ساخته مي شود نه آنكه طبيعت آن ها را عطا كرده باشد  

براي مثال كاشف به عمل آمد كه چگونه برخي مفاهيم بنيادي در مورد جنسيت و . شماري امكانات تحليلي ديگر را در اين مباحث گشود

يهي تلقي مي شدند ساخته هاي جامعه اند و از طريق زندگي روزمره تحميل شده اند و  دقيقاً از همين سكس كه هميشه طبيعي و بد

عالوه بر اين برخي مقوالت ). Butler 1990,1993(طريق است كه دگر جنس گرايي بر انواع ديگر سكسواليته برتري داده شده است

و نيز برخي نكات زبانشناختي در مورد هويت جنسي  .)Fausto-Sterling 2000(پزشكي كه جامعه آن ها را ساخته بود آشكار شد 

 در پس زمينه به دركي سرخود و دم دست ،نث توجه داريمؤوقتي ما به دو تايي هايي مانند طبيعي و غير طبيعي يا مذكر و م. روشن شد

 ). Sedgwick, 1990( اعتماد داريم،از اينكه دنياي جنسي به اين دو تايي ها تفكيك شده است
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 نشان ريكوئ نظريات ،درحاليكه برخي از ديدگاه هاي ضد گي و لزبينيسم تالش كردند طبيعي بودن موضع دگرجنس گرايي را نشان دهند

مي خواست عليه ازدواج گي ها  (1996)براي مثال جيمز ويلسون در مقاله اي. مي دادند كه اساساً اين مقوالت در جامعه ساخته مي شود

.  تك همسري شرطي طبيعي تلقي مي شود، ازدواج دگرجنسگرايي در حاليكه دردان گي تمايل زياد به بي بند و باري دارندنشان دهد مر

د اما به جهت برخي چيزها مانند داشتن نوش دگرجنسگرا زاده مي افراد،به نظر او دگر جنسگرايي امري طبيعي است و در معرض خطر؛ 

موضع ويلسون تفكيكي .  دگرگون مي شودانن گفتن و شنيدن در مورد همجنس گرايي طبيعتشهمنشين گي يا مربي گي يا زياده سخ

اگر گي بودن به نحوي ريشه اي متمايز است پس بايد به شكل . ريشه اي را ميان دگرجنسگرايي و همجنس گرايي مفروض  مي گرفت

 James(عليه تسامح و  آزادي گي ها و لزبين ها بود را از برهانش استخراج مي كرد و نتيجهشكارا اين آوي . قانوني طرد شود

Q.Willson ,1996, 35 .( 

ر بر كاركرد ياغلب نظريات كوئ. ر موضعي غير طبيعيت گرايانه را اخذ كرده استيدر برابر ديدگاه كساني مانند ويلسون نظريات كوئ

موضع كساني مانند ويلسون و مخالفان گي و لزبينيسم را بهتر از اين طريق مي توان جنبه هاي پنهاني . اجتماعي گفتمان ها تمركز  دارند

 را زير براي مثال پيشفرض برخي مانند ويلسون اين است كه دگر جنسگرايي طبيعي است و بنا بر اين بايد همجنس گرايي. مالحظه كرد

نه كه بررسي تاريخي سكسواليته نشان مي آنگو.  مورد چنين تحقيقي قرار نمي گيرد اما هيچگاهدگر جنسگرايي. تفتيش كردسؤال برد و 

 . شته شوددهد طبيعي دانستن موضع دگر جنسگرايي پيش فرضي است كه بايد كنار گذا

برخي از نقدها از طرف كساني است كه از جنبش  ). Jagose, 1996(ر وارد شده استيبا وجود اين نقد هاي بسياري نيز بر نظريات كوئ

نقد نخست به جهت فقدان موضع سكسوال .  اي براي دگرگوني ريشه اي در جامعه دفاع مي كردندرهايي بخش گي به عنوان پروژه

مي گفتند اين نظريه ) 1995(براي مثال كساني مانند هالپرين . ر بوديجنسي مشخص از طرف نظريات كوئي  و يا انتخاب اوبژه ،مشخص

 هويت را ،واليته استسسكبر سر اين نظريه وقتي مسئله .  كنار مي گذاردتمايزي را كه باعث به حاشيه رفتن گي ها و لزيبن ها شده است

يك نقد مرتبط ديگر اين است كه اين نظريه چون ذات يا ارجاع به استانداردي در مورد  ) . Jagose, 1996(غير سكسوال مي سازد 

ر اين ير مي گويند يكي از ويژگي هاي كوئين  كوئبراي مثال نظريه پردازا. زها قاصر استيهنجارمندي را رد مي كند از طرح برخي تما

اين دامنه تا كجا ادامه مي يابد؟ .  مي شودمازوخيست ها و ديگر سكسواليته هاي به حاشيه رانده -  سادو،است كه شامل ترانسكسوال ها

مازوخيسم و فتيشيسم حد و مرزي وجود  -  فراخ شامل بچه بازي نيز مي شود؟ آيا براي سكسواليته هايي مانند سادو يآيا مثالً اين دامنه

ر از بچه بازي تحاشي جسته اند اين پرسشي جدي است كه اين نظريه چگونه اين تمايز را يدارد؟ از آنجايي كه برخي نظريه پردازان كوئ

اي عده اي خاص قابل برتنها اين نظريه است كه باعث مي شود ي نقدها بر ماهيت و زبان متخصصانه از مي تواند حفظ كند؟ برخي ديگر 
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 ). Malinowitz, 1993(چنان است كه گويي تنها براي دانشگاهيان و تحصيل كردگان است . استفاده باشد

براي مثال مركز گرايان و . ر از طرف كساني كه تمايلي به دگرگوني اجتماعي راديكال نداشته اند نيز مورد انتقاد قرار گرفته استينظريه كوئ

 ,Bawer( رد كرده اند ، است"به شكلي مصيبت آميز غير توليدي"را  و لزبين اين نظريه را به جهت اينكه آنمحافظه كاران گي 

1996,xii .( عالوه بر اين سوليوان)معتقد است كه اين نظريه تا آنجا كه به آراء فوكو در باب قدرت باز مي گردد نمي تواند ) 1996

 . ه به نظر مي رسد سوليوان درك درستي از ديدگاه فوكو در مورد قدرت نداشته باشدالبت. مقاومت در برابر قدرت را توصيه كند

------------------ 

 اشاره 70 و 60دوره استان وال به سال هاي دهه .   دوره اي از تاريخ فعاليت جنبش هاي گي و لزبين كه در تاريخ نگاري اين جنبش ها مصطلح است-1

 .خوانده مي شود )Post-Stonewall( تحت اين نام 80ه  دارد و فعاليت اين جنبش در ده

2- centerists 
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اين گفته . د يك مرد از پدر و مادر خود دريافت مي كند، نقش مهمي را در تعيين همجنسگرا بودن يا نبودن وي بازي مي كنني كهژن هاي

.را مجدداً پيش مي كشد  جديدي است كه مجدداً بحث ژن هاي مرتبط با همجنسگرايي يبراساس مطالعه  

محققين مي گويند اين اولين باري است كه تمام ساختار ژنتيكي انسان در جستجو براي يافتن تعيين كننده هاي احتمالي گرايش 

گيري  نتايج مشخص نموده است كه چندين ناحيه ژني ممكن است در شكل. ار گرفته استهمجنسگرايانه در مردان مورد بازبيني دقيق قر

اين تحقيق براساس : گويد مي) دكتر موستانسكي روان شناس دانشگاه ايلنويز در شيكاگو(پژوهشگر . همجنسگرايي نقش داشته باشند

 ما در  ي اما مطالعه الت ژنتيك در گرايش جنسي يافته بودند،تحقيقات قبلي پايه ريزي گرديد كه به صورت متفق القول مداركي را از دخ

 قرار داشتند را مطالعه Xواقع به اين مربوط مي شد كه اين ژن ها دقيقاً كجا قرار دارند؟ مطالعات قبلي فقط ژن هايي كه روي كروموزوم 

 اما در اين مطالعه اطالعات ژنتيكي تمام ،ل مي شودژن هاي موجود روي اين كروموزوم تنها از يك مادر به پسر خود منتق. نموده بودند

.كروموزوم ها از جمله كروموزوم هاي به ارث رسيده از پدر نيز مورد بررسي قرار گرفت  

 توسط دكتر دين هامر انجام شد، Science با گزارشي كه در مجله 1993همجنسگرايانه از سال وجود ژن هاي ي بحث داغ در زمينه 

X روي كروموزوم DNA مطالعه نشانگرهاي مرتبط با اين. آغاز گرديد .  را با گرايش جنسي در مردان مربوط مي نمود  

  يمحققين ديگري سعي نمودند كه در راستاي تكرار و تأييد يافته.  اعتبار اين نتايج مطرح گرديد ياز اين زمان به بعد سئواالتي در زمينه

مارس ژورنال ي طالعاتي است كه در شماره هامر همچنين مؤلف ارشد م. هامر تالش نمايند Human Gentetics .  به چاپ رسيد  

  ي پيچيده است، ما هرگز قصد نداريم هيچ تك ژني را كه تعيين كننده يچون گرايش جنسي يك مقوله: تاسنكي مي گويدسمو

عمل شده و نيز احتماالً با عوامل دخالت كننده به نظر مي رسد كه تلفيقي از ژن هاي مختلف با هم وارد . پيدا كنيميي باشد را همجنسگرا

. محيطي نيز تعامل دارندي   

بقيه .  درصد اين تغييرات در گرايش جنسي به ژن ها ارتباط دارند60 تا 40مطالعات قبلي روي دوقلوهاي پسر نشان مي دهد كه بين 
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. تصور مي شود كه عوامل محيطي و يا ساير عوامل بيولوژيكي ولي غيرژني باشند  

داده  يا چند برادر همجنسگرا بودند مورد مطالعه قرار 2 خانواده كه داراي 146 مرد را از 456در اين مطالعه محققين ساختار ژنتيكي 

. است  

بررسي هاي دقيق ژنتيكي نشان مي دهد كه يك دسته الگوهاي همسان ژنتيكي در بين اين مردان همجنسگرا روي سه كروموزوم 

اين عدد .  درصد مردان همجنسگراي مطالعه شده وجود داشتند60اين الگوهاي مشترك ژنتيكي در .  وجود دارد )10 و 8، 7كروموزوم (

. باشدوجود داشته  درصد مورد انتظاري است كه تنها به طور تصادفي ممكن است 50اندكي بيش از   

. اينكه مرد آن را از پدر يا مادر خود به ارث برده باشد با گرايش جنسي مردانه مرتبط است بدون توجه به 8 و 7نواحي روي كروموزوم 

  . رسيده باشد تنها با گرايش جنسي مردانه ارتباط داشت در صورتيكه از مادر به ارث 10نواحي روي كروموزوم 

د آيا نواحي يكسان بعدي، تأييد اين يافته ها در گروه هاي مختلفي از مردان است براي اينكه معلوم شوي محققين مي گويند كه مرحله 

هاي منفرد  قيقات ادامه يابد، خواهند توانست براي يافتن ژنحاگر اين ت: موستانسكي مي گويد. ژنتيكي با گرايش جنسي مرتبط مي باشد

. را آغاز نمايند، مطالعاتي در بين نواحي ژني مرتبط با گرايش هاي جنسي  

ي  معتقد است كه اين مطالعه قدم مهمي به سوي فهم نحوه ، در دانشگاه شيكاگو استاد روان پزشكي و ژنتيك انساني،دكتر اليوت گرشون

وي مي افزايد تحقيق براي يافتن يك بخش متغير ژني در داخل يك ناحيه . تأثير ژن ها روي گرايش هاي جنسي انسان به شمار مي رود

گرشون در حال حاضر سرگرم . ار ارزشمند خواهد بودژني كه در مردان همجنسگرا نسبت به مردان غيرهمجنسگرا فراوانتر است، بسي

.  و دخالت هاي ژنتيك در گرايش هاي جنسي است،ديگري روي برادران همجنسگرا ي مطالعه  

در رسانه . دي اين گزارش نياز به تحقيق بيشتر روي گوناگوني هاي عادي در رفتار انساني را بيش از بيش تأييد مي نما،گرشون مي افزايد

شرايط و ويژگي هاي رفتاري وجود ندارد اما اين تحقيق نشان مي دهد كه ي  كه نيازي براي مطالعه  اين بحث در گرفته استميهاي عمو

.  استوجودم ،ارتباط هاي ژني براي ويژگي هاي مخصوص گرايش به همجنس  
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بحث و جدل در مورد جنسيت ها تا سطح ژن هاي ما نيز كشانده شده است و اكنون ژني كشف شده است كه در زمان بلوغ سبب مي شود 

كه جنسيت توسط  اين كشف نه تنها يك پيشرفت علمي به شمار مي آيد، بلكه به فهم ما در رابطه با اين. پسر تبديل شونده تا دختران ب

و ) XY( مردان حامل دو نوع متفاوت از كروموزوم هاي جنسي  ي مردم، تقريباً همه يدر بين توده. دد، كمك مي كندژن ها تعيين مي گر

به عنوان مثال ممكن است مردان . چند نادر در اين زمينه وجود دارد اما استثنائاتي هر.  مي باشندXXزنان داراي كروموزوم هاي مشابه 

 .  باشندXXداراي كروموزم 

 حمل مي Y كه معموالً روي كروموزوم SRY بازگشت زن به مرد تقريباً هميشه زماني اتفاق مي افتد كه ژن خاصي موسوم به وضعيت

 كه سبب اختالل ندهاي ديگري نيز شناخته شده ا ژن.  كه از پدر به ارث مي رسد قرار گيردXشود، به طور تصادفي در انتهاي كروموزوم 

 و كامل از XXدر اغلب موارد مربوط به مردان . د  كودك نه مؤنث تمام عيار و نه مذكر كامل باشدنشودر هويت جنسي شده و سبب مي 

 دخيل مي SRY نابارور مي باشند، نيز ژن Yو سالم بوده ولي به دليل عدم وجود كروموزوم فعال لحاظ آناتوميكي كه داراي بيضه هاي 

 جيوانا كامرينو و همكارانش در دانشگاه پاويا  اما در حال حاضر.مي شدشناخته مل مردانگي ها به عنوان عا  اين ژن سال به اين دليل،. باشد

 .  ژن ديگري يافته اند كه به همان اندازه در اين فرايند مؤثر مي باشد،در ايتاليا

 SRYند و هيچ كدام از آنها حامل ژن  بودXXاين تيم، خانواده اي را مورد مطالعه قرار دادند كه در آنها چهار برادر همه داراي كروموزوم 

به نظر چنين .  مي باشندRSPO1 دريافتند كه اين چهار برادر داراي يك جهش در ژني به نام ؛نبودند

ژني موسوم به . مي رسد كه جنسيت در انسان توسط تعدادي از ژن هاي آبشاري تعيين مي شود

SOX9ه در مردان توسط  نيز در ارتباط تنگاتنگ با اين پديده قرار دارد كSRY روشن شده و توسعه 

 ممكن است SOX9اكنون محققين چنين تصور مي كنند كه در زنان، . بيضه ها را سبب مي شودي 

  ي خاموش شود كه از طريق ژن هاي آبشاري ديگر منجر به توسعهRSPO1نوعاً توسط ژني به نام 

  خود، يعني جهش پيدا نموده و اين ژن ديگر قادر به انجام نقشRSPO1در اين برادران، به نظر مي رسد كه ژن . تخمدان مي شود
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 موش هاي داراي ؛ جانوران نيز متناسب است ياين نظريه با مطالعه. مي شود نبوده و منجر به ايجاد مردانگي SOX9خاموش نمودن 

 .  در آنها سبب توليد بيضه در آنها گرديدSOX9 كه بيان ژن XXكروموزوم هاي 

ي  در مقابل تئوري هاي قبلي قرار دارد كه مي گفت ايجاد يك مونث اساساً پديده اي است كه در غياب ژن هاي ايجادكننده اين عقيده

آنچه واقعاً مهم است اين است كه : گويد  مي، تحقيقات سالمتي و پزشكي فرانسه يسسهؤ عضو م،آندره شدل. مردانگي اتفاق مي افتد

كند  وي كه همكار اسميت در نگارش اين مقاله مي باشد، عنوان مي. زنانگي يك فرايند فعال مي باشدن به واداشتمرد بودن و شتن از بازدا

 در SRY كشف  ي كشف اين ژن به اندازه،وي همچنين مي افزايد.  مشخصاً يك نقش كليدي در اين فرايند به عهده داردRSP1كه ژن 

 كليدي يمنظوره به شمار مي رود و نقش -روتئيني كد مي كند كه يك ژن چندپآن  براي RSPO1ژن .  زمينه با اهميت مي باشدهمين

 . نيز در مسير تعيين جنسيت به عهده دارد

 اين ژن سبب بروز نوعي ضخامت در پوست اعضاي اين خانواده شده بود كه از آن رنج مي بردند و آنها را در مقابل سرطان ،همچنين

 به محققيق كمك شاياني خواهد نمود تا نقش ،سبب مي شودعوارضي را چگونه اين ژن چنين فهم اينكه . پوست آسيب پذير مي نمود

 . دقيق اين ژن را در تعيين جنسيت مشخص نمايند

 .  چه اتفاقي خواهد افتاد، در موشRSOP1ژن در صورت از بين بردن ن است كه آبعدي به نظر محققين ي مرحله 
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 فاعل مفعول، مفعول فاعل

 دختر لزبين

 

 : در حال تلمبه زدن- تاپ-مرد

هم نبودي كه بگي يك  نبود، آبت نبود كه اين كار را كردي؟ آخه زن يكي نيست بگه آخه نونت 

دلت . بيخود و بي جهت فقط واسه خودت دردسر درست كردي. آقاباالسر و نون آور خونه مي خواستي

ا اين زن ارضا اين لعنتي هم كه باز خوابيد، پدرم در مياد تا ب! اَه. بچه مي خواست؟ آخه كو بچه؟ زنت هم كه حاضر نمي شه آبستن بشه

عجب غلطي كردم زن گرفتم، . آخه من را چه به تاپ بودن. حاال باز بايد به افشين فكر كنم شايد بلند بشه. اصالً نمي تونم تمركز كنم. بشم

. عجب بدبختي اي دارم من. اي خدا اين چه روزگاريه آخه. آخه من دلم نمي خواد فاعل باشم. لعنت به اين روزگار. عجب غلطي كردم

افشين من، عشق . دلم مي خواد فرو كني و من نفسم حبس بشه. افشين جونم كجائي كه دلم مي خواد هيكل درشتت را رو تنم حس كنم

افشين، افشين، افشين ! آه. براي اون بازوهاي قوي و شكم بر آمده ات. من، واي كه چقدر دلم براي بدن پر مو و سينه پشميت تنگ شده

 .آآآآآآآآآآآآآخمن، آه، آه،آه، آآآآآ

 

 : در حال اشك ريختن- بات–زن 

نمي دونم واقعاً اين زندگي كوفتي ارزشش را داشت كه من به خاطرش خودم را اينطور اسير كنم؟ من كه خيلي هم احتياج مالي نداشتم، 

اصًال فكرش را هم نمي كردم . ته باشمفكر مي كردم اينجا بهتر مي تونم مهتاب را در كنار خودم داش. همه ش به خاطر فشار خانوداه ام بود

آخ، مهتاب عزيزم كجائي كه . فكرش را هم نمي كردم نقش مفعول را بازي كردن اينقدر برام سخت و آزار دهنده باشه. كارم به اينجا بكشه

مه تمام مدت من اينقدر خودخواهه كه حتي نمي فه. اين خرس گنده هم كه واقعاً مثل يك حيوون مي مونه. دلم برات يك ذره شده

نمي دونم همه مردها اينجوري زن را مي كنن؟ اينا كه تو خيابون چشماشون همه ش رو تن زنا كار مي كنه . چطور دارم اشك مي ريزم

پس چطور حاال كه يك لختش زيرشون خوابيده اون صاحاب مرده را مي بندن؟ البته همون بهتر كه نبينه من چه دردي را تحمل مي 

حالم از اين بدن پر . اما هرگز فكر نمي كردم اينقدر زير تن يك مرد احساس حقارت كنم. كم مونده كه بفهمه من كي هستمهمينم . كنم

مهتاب به خدا . مهتاب نمي دوني من چي مي كشم. مهتاب كجائي كه منو در اين وضع ببيني. مو و كير بي ريختش به هم مي خوره

همين كه يكبار مجبور شدم شب عروسيم پيرهن عروس بپوشم، اونم مني كه باچ هستم و تو . مهتاب اينها از من بچه مي خوان. سخته
                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                     هفتم   شماره بيست و–   ٢٩  



 . عمرم هيچ وقت دامن به پا نكرده بودم، همين براي هفت پشتم بس بود، حاال از من بچه هم مي خوان

 

و اتاق، مهتاب كه من را زير نظر داشت با پيرهن سفيد عروسي رفتم ت. بدترين شب زندگي م بود. هر كاري كردم كه عروسي نگيريم نشد

مهتاب، من هيچ وقت فكرش را هم نمي كردم كه يك روز مجبور بشم پيرهن بپوشم، اونهم . رفتم تو بغلش و زار زار گريه كردم. آمد داخل

لعنتي هم كه هيچ جوري اين ! اَه. مادر را بازي كنم حاال هم نمي تونم تصور كنم با شكم برآمده نقش. پيرهن سفيد  تور توري عروسي

كي مي گه مردها زود آبشون مياد؟ واال ايني كه از شانس من گيرم افتاده ده بار كيرش مي خوابه و بلند مي شه تا ارضا . ارضا نمي شه

لم به هم باز آبش را ريخت رو شكمم، حا! آَه! اَه. كاش يك دو روزي مي رفت سفر تا من هم كنار مهتاب يك كم به آرامش مي رسيدم. بشه

حاال باز فكر مي كنه ويار دارم و حامله شده ام، نمي دونه كه حالم از هيكل سفت و پرموش به . عجب بدبختي اي گير كرديم ها! عق. خورد

مهتاب . مهتاب نازنينم، كجائي كه چقدر دلم مي خواست تو عروس گلم مي شدي، تو را تو اون پيرهن سفيد و زيبا مي ديدم. هم مي خوره

 . ، مهتاب زيباي منمن
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DELETE 

 مژگان

 

شـوم دلـم از ديـدن    مثل هميشه آخر شب بعد از اين كه شام خورديم، ظرف ها را شستم و همه جا را تميز كردم كه صبح وقتي بيدار مـي                       

چند تا مقاله بايـد پيـدا   . پيوتر را روشن كردمبعد با خيال راحت رفتم توي اتاقم و كام. هاي چرب به هم نخورد ي كثيف و ظرف آشپزخانه

خواستم را خيلي زود پيدا كردم، پـس يـك سـري    هايي كه ميمقاله. هاي دست اول داشته باشد تا براي مجله ترجمه كنم كردم كه خبر  مي

ا هـم عكـس و لطيفـه از دوسـتان         چند نامه ي تبليغاتي، يكي دو تا نامه از فك و فاميل دور از وطن، چنـد تـ                  . هايم زدم هم به صندوق نامه   

 . يك نامه از پترو- آه دلم باز شد-ساكن وطن و 

با وجود  . پترو پرستار بود، اما خودش سرطان داشت      . پوست اهل آفريقاي جنوبي   گراي سفيد جنسيك خانم هم  . ايم بود  پترو دوست مكاتبه  

كـردم،  مدام خودم را برايش لوس مي! اي داشت واي كه چه روحيه.اش را عمل كرده بود، روحيه داشتاين كه بخش زيادي از جهاز هاضمه    

بـا اينكـه در آفريقـاي    . پر حوصـله بـود  . يك دوست واقعي . طفلكي واقعاً گوش شنوا داشت    . گرفتمزدم، از وضع كار و جامعه ايراد مي       غر مي 

شمع هاي . هنرمند هم بود . كردپوست را قبول مي   اي سياه هترين بيمار حالترين و بد  پوست بود اما بد اخالق    كرد و سفيد    جنوبي زندگي مي  

ي اين ها را بـراي مـن        همه. كرديك جور كار درماني يا هنر درماني مي       . دادسازي مي هاي معلول آموزش شمع   كرد و به بچه   زيبا درست مي  

 ِيك بار به پيشنهاد من قبـل از         .كردماني مي آوردند و بعدش شيمي در    داد در مي  رفت يك تكه از بدنش را مي      كرد، گاهي هم مي   تعريف مي 

هميشـه بالفاصـله   . خـورد ريختن موهاي طالييش هم ديگر زياد به چشم نمـي . معركه شده بود. شيمي درماني موهايش را كوتاه كوتاه كرد     

 .كنددل از مريض هايش نمي. رفت سر كاربعد از شيمي درماني مي

شـد، يعنـي    ويلنا تقريباً همكار مـن محسـوب مـي        . (Wilna)اه و همدل داشت به اسم ويلنا        پترو يك دوست خوب يا بهتر بگويم يك همر        

-گرايي را پذيرفته بود و آن دو نفر بدون ترس و وحشت بـا هـم زنـدگي مـي                   جنسچند سالي بود كه آفريقاي جنوبي هم      . روزنامه نگار بود  

گفـت و همـه ي بـدبختي هـايش     او هم از روزگار آپارتايد مي     . ه است گرايي در كشور من يك گناه كبير      برايش گفته بودم هم جنس    . كردند

 .گرا هاجنسو البته مجازات زندان، تبعيد و حتي مرگ براي هم) پترو يك سفيد مهربان بود(پوست ها براي سياه

از ديـدن   . ازش خبـري نداشـتم    ي شيمي درماني رفته بود سـفر،        جايي كه چند روزي بود پترو قبل از يك برنامه         از آن . گفتماز آن شب مي   

اش را آخـر از     اما واقعاً خودم را به گند كشيدم و فكر كردم حاال كه دير نامه داده،  بايد تنبيهش كنم و نامـه                     . اش خيلي خوشحال شدم   نامه
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 بعد نامه ي دوسـتم  .نامه هاي تبليغاتي را دور ريختم. لطيفه هاي لوس را خواندم و كلي خنديدم   . عكس هاي مضحك را ديدم    . همه بخوانم 

امـا  . خواستم بيشتر لذت ببرمشايد ته دلم هيچ لوس بازي در كار نبود، شايد مي        . نامه ي دوست نازنينم را گذاشتم آخر از همه        . را باز كردم  

 .ي دوستم را آخر از همه باز كردمباور كنيد، واقعاً نامه

نويسد كه پترو ديگر قادربـه تحمـل        نشاني كه او از من به جا گذاشته، براي من مي          ويلنا نوشته بود به درخواست پترو، به        . نامه از پترو نبود   

خواسته به زندگيش خاتمه داد كه شاهد نباشد عزيزانش چقـدر از ديـدن   نوشته بود كه او خود. جراحي و شيمي درماني هاي بيشتري نبود      

 .كرد و دوستم داشتيويلنا نوشته بود كه او هميشه از من صحبت م. بيماري او رنج مي كشند

گفتنـد،  خانواده و دوستانم تسليت مـي     . بعد سياه هم پوشيدم   . زدمزار مي . زوزه مي كشيدم  . كردمكردم، نه گريه نمي   گريه  . دور اتاق دويدم  

 كنيد؟باور مي. ي دوستم را آخر از همه باز كردماما من واقعاً نامه. دادنددلداري مي
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 ماجرای اولين عشق من

 نويد

 

  سال پيش مي11كنم مربوط به  خوام براتون تعريف اين ماجرايي كه مي.  است  اسم من نويد،سالم

من شب . داشتيم  مادربزرگم دعوت يعيد همه خونه. ايام عيد بود. داشتم  سال15اون موقع من . شه

دونم  نمي.  اون شب اومد اونجا هممه  پسرخال اتفاقاً.ميان قبلش رفتم اونجا كه بمونم تا فردا كه همه

 اما هيچوقت ،كردم و عشق مي  احساس عالقه، آرمان،مه اما به شدت نسبت به اين پسر خال، چرا

همين . اون رو تخت و من روي زمين. خوابيديم ما اون شب توي يك اتاق خواب با هم. آخه مي ترسيدم، ت نداشتم كه بهش بروز بدمأجر

 دوست داشته باشه ولي نتونه بهش بگه بايد چيكار كنه؟ اونم  ازش پرسيدم اگه آدم كسي رو.و باز كردم راجع به عشق ري سرحرفجور

هموني  عكس العملش. دريا زدم و بهش گفتم كه دوستش دارم و عاشقشم و بهرمنم دلم . گفت كه بايد حتما بهش بگي تنها راهش اينه

صحبت نكنم و  آخر سر هم گفت كه در مورد اين موضوع با هيچ كس و هيچ جا د و كلي نصيحتم كرد وعصباني ش.زدم بود كه حدس مي

 به ، مادر آرمان،مه خال. كردم من خودم رو جايي كه آرمان بود آفتابي نمي. ماهي گذشت 2از اين موضوع . خودم هم آن را فراموش كنم

 من ضمناً. شونه خون  مي رفتم ماه تابستون رو اكثراًسهواسه همين تمام .  اونو خيلي دوست داشتمشدت منو دوست داشت و من هم

م ه اتاق خواب پسرخال م گفت كه ديگه بايد برمه اون شب خال. خوابيدم م ميه كوچيك م و شوهرش و دخترخالهه هميشه پيش خال

عشقم توي يك اتاق و تنفس با   براي من بودن با.روي تخت و آرمان روي زمين خوابيدشب را من . رفتم ، منم كه از خدا خواسته.بخوابم

زيرچشمي نيگاش كردم ديدم . باز و بيصدا اينكه نكنه بازم از دستم ناراحت بشه رو تخت خوابيدم طاق از ترس. اون هم ارزش داشت

 چند دقيقه اي نگذشته بود هنوز. دست و پاي باز خوابيدم منم بر حسب عادتي كه داشتم دمر شدم و با. انگار كه خوابه پشتش به منه و

واي . خوابيد  منيبخورم كه يهو ديدم اومد باالي تخت و با لباس رو ت نكردم تكونأاز ترس جر. احساس كردم داره جابجا مي شه كه

. بردم نهايت لذت رو مي ردم و فقط داشتم از وجودش روي خودموتكون نمي خ. گرفت خداي من آرزوم داشت رنگ واقعيت به خودش مي

بعد چند دقيقه رفت . شد بزرگتر مي كيرشو احساس كردم كه سفت و بزرگ و. تكون دادم وركونم  ت دادم وأ به خودم جر،خوابيد روم

 اما در تير ماه همون سال. به همين صورت باهام حال كرد  بار ديگه2بعد از اين ماجرا . راحت و در اوج لذت خوابيدم پايين و منم با خيال

 منم ،خوابيد دمرو. منو مشت و مال ميدي؟ منم گفتم آره: شديم به من گفت شب باهم تو اتاق  تنها كه. ص رو شليك كردبود كه تير خال

گفت دهنتو باز كن و  بهم. بعد منو ليس زد. و منو بغل كرد و كلي ازم لب گرفت كم كم برگشت. دادم رو پشتش نشستم و ماساژش مي
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 .تو ببند و كيرشو كرد تو دهنماچشم

دونم  نمي .كرد بوند و با سوراخم بازيوابعدش منو دمرو خ. كرد آه و ناله مي گرفتم اونم هي منم كه بلد نبودم چيكار كنم و هي گازش مي

گذاشتش دم سوراخ  منو چرب كرد و به كيرش كاندوم زد و يواش. كشت داشت منو مي چرا ولي خيلي تحريك شده بودم و هيجان شهوت

. يواش يواش تا دسته فرو كرد تو ولي اون خيلي با مهارت كيرشو. داشتم فقط خيلي اذيت شدم  اولين بار چه حسيدونم براي نمي. من

هردو در اوج لذت بوديم كه . منم لذت بردم كرد تا اينكه كم كم دردش كم شد و مردم ولي اون كيف مي مي  من داشتم،يادش به خير

بي حركت خوابيد رو من و من احساس كردم كه آبش اومد   محكمتر ي محكم و يه ناله يه ضربهديوانه وار تند كرد و با ي يهو حركاتش رو

و بهتر از  فردا صبح خيلي مهربون. يهو آبم فوران كرد و ريخت رو تشك منم از زور ضربات آخرش كه خيلي محكم بود. ريخت تو كاندوم و

هديه وكادو خريد و برام خرج  همون روز هم منو برد بيرون و برام كلي. كرده عشق و عالق قبل با من برخورد كرد و خيلي هم به من ابراز

يك ماه بعد يعني تو مرداد ماه باز ما با هم تو  تقريباً. دارم و هر وقت كه بخواد مي تونه از من لذت ببره منم بهش گفتم كه دوستش. كرد

  .تنها شديم اتاقش

سپري كرده بودم و  البته من اون روز رو خيلي خوب. شديم زيباي تابستاني با هم تنها ك شبدر مرداد ماه بود كه من و آرمان بازم در ي

 اينبار رفتم پيشش و. به اتاق آرمان رفتم شب همه براي خواب به بستر پناه بردن من هم. داشتم فقط هم آغوشي با اون رو كم

كرد و  اونم منو بو مي. بردم لذت رو مي از گرماي نفسش نهايت محكم به آغوشش چسبوندم و خودم رو سفت و .منهم روي زمين خوابيدم

اول . ديگه همه خواب بودن كارو شروع كرد بعد يه مدت كه... را آسان نياوردم به دست من تو: كرد كرد و زير گوشم زمزمه مي مي بوس

لخت لخت در بغل هم  س منو در آورد و هردوكه لباسشو دربيارم خودشم لبا بعدش بلند شد و گفت. از رو لباس با هم حال كرديم كلي

 .مردم از شدت هيجان داشتم مي. تمومم كرد همه جام رو خورد و. من از باال تا پايين شروع كرد به خوردن. آرام گرفتيم

 هميه كمش رو . رو تنم و شروع كرد به خوردن يخچال يه بستني كيم آورد گذاشت  ديدم رفت از تو، من جاخوردم.يهو بلند شد

  .ريخت رو كير كلفتش و به من گفت كه بخورمش

باليي سرم آورد كه  چون آرمان،بهترين شب تو تمام زندگي من بود اون شب. كيري بود كه تو عمرم مي خوردم اين خوشمزه ترين بستني

.  خوابوندم و منو وحشيانه كردپهلو بعد به. بشينم رو كيرش و كلي تلنبه زد اول گفت كه.  و برام قابل احساسهزير زبونم لذتش هميشه

و پاهام رو گذاشت رو شونش و با تمام وجودش  آخر سر هم منو فرقوني خوابوند. گاييد خوابوندم و افتاد روم و بيرحمانه منو بعدش دمر

وقتي با . شد  ميبيشتر تحريك يواش ناله مي كردم كه گويا شهوت و لذت حتي نمي تونستم داد بزنم فقط چه گاييدني از زور. گاييد منو

. فراموش نشدني واي خداي من چه لحظات شيرين و .كيرش داره از چشمم مياد بيرون كردم كه زياد بهم ضربه ميزد احساس مي شدت
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خواب بيدار شدم در  خوابم برد فقط مي دونم فردا نزديك ظهر از نميدونم اون شب كي. فكر كنم همين طور دو سه باري آبش اومد و منم

بود كه مايه  آرمان اومد خونه بازم براي من كادو خريده بعد از ظهر كه.  رفتن هم نداشتمهديشبش اصال توان را  از زور دادنحالي كه

 . ذاشتن ها مي اين رو به پاي صميميت پسرخاله البته همه. تعجب همه شده بود

 مي كرد كه پاشو بيا دلم برات تنگ شده منهم مي خبرحتي بعضي مواقع اون منو . داشتيم ما تا شش هفت سال بعد هم همين برنامه رو

 هركدوم از  يخونه. كرديم مي رسيديم بايد شيطونيمون رو ما هر جا كه به هم مي. رفتم خونشون مي فهميدم كه دولش برام تنگ شده و

خوابيديم و  ما پيش هم مي  هم،دنخوابيي  فاميل دسته جمعي م يكه همه ها بعضي وقت. مون به راه بوده م هم برناميرفت مي فاميل كه

 .داد انجام مي صدا كارش رو و  اونم بي سر،خوابيدم مي كردم و يواشي بهش پشت مي من

 اما وقتي كه. هم بكنم يعني هم بدم و، كم احساس كردم كه به سكس دوطرفه نياز دارم اين جريان ادامه داشت تا وقتيكه من كم

 .برام ساك زد و گذاشت الپايي باهاش حال كنم و فقطبهش اينو گفتم كلي باهام دعوا كرد 

 همه. چندين سال عشق و زندگي من و آرمان كردم و همين آغازي بود بر پايان منم خيلي بهم برخورد و يهو باهاش قهر

ه  خال يدتها خونهجوري شد كه م. داريم برخورد كردم كه فكر كردند ما مشكل مالي با هم متوجه اختالفات ما شده بودند ولي من جوري

البته . آشتي كرديم كنم تو عروسي داداشش بود كه با هم مي فكر. رفتم كه اون نباشه مواقعي مي  و يا،خيلي دوستش داشتم نرفتم م كه

  . كير كلفت و رديفي داره كنم چون پيشنهادي بده من قبول مي  اگه االن هم بهم،دروغ چرا

 ،مورد پيش اومد كه فقط دادم دو يا سه. خواستم بكنمي آرمان بود كه بيشتر م شايد به تالفي. متغيير كرد بعد از اون ماجرا منم خيلي

 . گذشت شد ازشون خيلي عالي بودن و نمي اونم واقعاً
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 ازدواج 

 تبسم:  از

 

اين شهر هيچ چون توي  زد خودش به لبخند هي و نهيآ يجلو رفت .بود خوشحال يليخ صبح روز اون

مثه هميشه صبحونشو  .كس بلد نبود كه بهش لبخند بزنه جز يه نفر كه همه ي زندگيش و اميدش بود

 حتي از نفس كشيدنشد، از همه چيز لذت مي بر .خورد و آرايش كرد و از خونه بيرون زد تا بره دانشگاه

خوش سالم مي كرد و همه از ديدن قيافه ي خندونه اون شاد توي دانشگاه به همه با روي . )اون بعضي وقتا دچار خودشيفتگي مي شه(

 مي شدن

 .هيچ كس نمي دونست .هيچ كس نمي دونست كه تو ذهن اون چي مي گذره. اما هيچ كس از دل كوچيك اون خبر نداشت

 . هيچ چشم داشتي محبت مي كردناون همه رو دوست داشت و به همه بدو

 .حتي مامانش، اينو نمي دونستمدتي بود كه تو سرش آشوب بود و هيشكي

مي دونست كه احساساتش به يه پسر مثه يه دختر استريت نيست و احساساتش به  . آدما فرق داره ياون هميشه مي دونست كه با بقيه

قي با طور اتفاه تا اينكه ب، ال توي ذهنش بود اما نمي تونست بهشون جواب بدهؤكلي عالمت س. يه دختر هم يه احساسه معمولي نيست

 .بايسكشوال:چيزايي آشنا شد كه فهميد به احساسات آدمايي مث اون مي گن

 .ش برنامه ريزي كنهه حاال ديگه اون با خود جديدش آشنا داشت مي شد و دلش مي خواست كه باهاش كنار بياد و براي زندگي آيند

 .رو به عنوان دوست دخترش انتخاب كردش جواب مثبت داد و يه دخته ي خودبراي اولين بار تو زندگيش به تنها خواست

بيشتر به اون دختر عالقه پيدا مي كرد و اين موضوع هم براش مايه ي خرسندي بود و هم مايه ي اعصاب ت، هر چي بيشتر مي گذش

 .خردي

راي سكس بهش دونست كه يه پسر نمي تونه اونو از نظر احساسي ارضا كنه و به پسر فقط به چشم كسي كه فقط ب آخه اون هميشه مي

 .نگاه مي كرد و غصه مي خورد كه چرا هيچ دختري اونو به جاي يه پسر به عنوان يه دوست فابريك انتخاب نمي كنه، نياز داره

 براش ديگه غير قابل تحمل بود كه روزي با يه پسر همبستر بشه و اونو به عنوان شريك ،حاال كه به تنها آرزوي زنديگش رسيده بود

 .نهزندگيش قبول ك

 .اما اون تو ايران زندگي مي كرد و امكان ازدواج با يه دخترو نداشت
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 .اون با اين فكرا زندگيشو مي گذروند و به گذشت زمان چشم دوخته بود

 .چند سالي گذشت

 .اده عيب روش مي ذاشت و بهش جواب رد مي د، يبا دوست دخترش روزاي خييلي خوبيو مي گذروند و هر خواستگاري كه براش ميومد

 . حتي دوست دخترش، تو اين مدت هيشكي از دل كوچيكش خبر نداشت

 .ش هيچ عيبي نداشته  ساله شد و پسري اومد خواستگاريش كه از نظر خونواد35تا اينكه اون يه دختر 

آلش ه  كه پسر ايدشه با ديدن خواستگار تاز، كم شده بوداون كه ديگه كلي با دوستش خوش گذرونده بود و ديگه حسش به يه پسر كامالً

 .تو دوراهي مونده بود، بود

اما از طرفي نيازهايي هم داشت كه يه دختر نمي تونست ، از يه طرف دوست دخترشو خيييلي دوست داشت و از بودن با اون لذت مي برد

 .ورده كنهآبر

 .زندگي خوبش داشت تيره مي شد

 .نمي دونست چي كار كنه و به كي دردشو بگه

 .ارش مي رفت بيرون و شب كه مي شد به دوستش زنگ مي زد و باهاش حرف مي زدروزا با خواستگ

 .توي تخت خوابش به طرز برخوردش با اين دو نفر فكر مي كرد ها هم شب

 .اون نمي تونست با هردوشون باشه

 .و انتخاب مي كرد راون بايد يكي

 .تصميمشو گرفت

 .پست زندگي كنه  آدما يه بار هم يمي خواست مث بقيه

 .ه چند سالي با دختر حال كرده و بقيه زندگيشو هم با پسر حال مي خواست بكنهي

 اون محبت كرده بود و حاال مي ديد كه با چه بي رحمي داره از هكسي كه يه عمر عاشقانه ب؛ همه از تصميمش خوش حال بودن جز يه نفر

اين همه نه گفتن به خواستگاراي ا، ه ن همه ميميرم براتداد اما اي  اون حق ميهدوست دخترش ب. زندگيش خودشو بيرون مي كشه

 ؟اينا پس چي بود، قبليش

 .دختر هر روز با نامزدش صميمي تر مي شد و از دوستش دورتر مي شد

 . امشب يهعجب شبي
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 .همه دارن مي خندن

 .همه مي گن تبسم چه شوهر خوبي گيرش اومده

 .زدها مي  تبسم هم لبخندي به پهناي صورتش به مهمان

 . تنش كردهيره لباس عروسخالاداشت كيف مي كرد كه ب

 .همه اونجا بودن جز دوستش

 .شب شد

 .همه رفتن خونه هاشون

 .اينجا فقط دو تا موجود دوپا هست

 .مرد با نگاهي عاشقانه به دختر نگاه مي كنه

 . هم كسي اينجوري نگاش كردهدختر يادش مياد كه قبالً

 .ذشتشو فراموش مي كنهدختر لبخندي مي زنه و تمام گ

 .لباسشو در مياره و سعي مي كنه كه از گرماي بدن مرد لذت ببره

 .چي شد

 ؟چرا

 .دختر نتونست از گرماي بدن مرد لذت ببره

 .و بازي كنه رهاي پست دختر نتونست بيشتر از اين نقش آدم

 .خفه شو: ه بوداز سر شب تا حاال هزار بار به وجدانش گفت

 .اما ديگه كم آورد

 .يادش به تمام عشق بازياش افتاد

 .رنگ شده بود اين بار ديگه خيلي پرد، صورت دوست دخترش كه از اول شب پيش چشماش بو

 .ديگه دروغ بس بود

 .و تنها گذاشت رلباسشو پوشيد و مرد

 به مرد گفت كه
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 ؟چي گفت

 .و مرد گذشت هنوز كسي نفهميده كه اون شب چه حرفايي بين تبسم

 .اما االن راحته

 .مثل هميشه آغوش دوستش براش گرمه

 .هگهاشون خالص بشن و برن يه كشور ديه باالخره تونستن كه از شر خونواد

 .اونا يه پسر كوچولو دارن و از زندگيشون لذت مي برن و بين مردمي زندگي مي كنن كه بهشون احترام مي ذارن و حقو حقوق دارن

 

 پايان قسمت اول
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 شيوه های همآغوشی ميان زنان

 

 . دو زن در رختخواب چكار ها مي توانند بكنند؟ خيلي كارها

 مي توانند هم را بغل كنند ببوسند ناز كنند با بازيچه هاي سكسي

Dildoشهوت كنند، با دست و  با هم ور بروند، تن هم را تحريك به 

 ، يا سكOralوارد تن هم ديگر شوند؛ سكس دهاني داشته باشند، 

يكي از شيوه هاي لذت بخش، .  ، و يا ورود از راه كسAnalمعقدي، 

مي توانند نقش با. Tribadismماليدن كس به تن آن ديگري است، 

 يا بگيرند تويكنند و روياهاي جنسي خودشان را با همديگر اجرا كنند و

 . بغل هم بخوابند

اولين بار و رها شدن از پرده ي بكارت هميشه با مقدار زيادي هيجان همراه است و يك چيز مسلم است كه اولين هماغوشي هميشه در 

 اين —وب است با زني ديگر سكس داريد خ بارچيزهايي هست كه دانستنش، اگر براي اولين بار سكس داريد يا براي اولين. ياد مي ماند

 : چند نكته را به ياد داشته باشيد

يعني خود . پيش از آنكه حتي به فكر تحريك كردن تن كسي ديگر بيفتيد ياد بگيريد تن خود را تحريك كنيد.  تن خود را بشناسيد

همانجاها . شهوت را بيدار مي كندزماني را با خود و تنها وقت بگذرانيد و دست بماليد به خود و جاهايي در تن خود را بيابيد كه . ارضايي

 . ياد بگيريد به او بگوييد كه چه چيزهايي يا چه كارهايي شما را تحريك مي كند. در تن او هم شهوت را بر مي انگيزد

گاهي مشروب باعث مي شود اولين تجربه ي جنسي آسانتر انجام شود اما از طرف ديگر اگر . اولين بار كه سكس داريد مشروب نخوريد

 . ست نباشيد كاري نخواهيد كرد يا چيزي نخواهيد گفت كه بعداً پشيمان شويدم

هنوز در ميان . لزبين ها هم بايد نگران بيماري هاي مقاربتي از جمله ايدز و اچ آي وي مثبت باشند. رعايت سكس سالم هميشه الزم است

  .لزبين ها حرف زدن از سكس سالم زياد رايج نيست، اما بسيار الزم است

اگر مي خواهيد با زني ديگر بخوابيد مسلماً در خيال با او بارها خوابيده ايد، در روياي خود چه . همه چيز با خيال بافتن شروع مي شود

ديديد؟ او را مجسم كرديد كه شما را مي اندازد روي تخت و هر كار دلش مي خواهد با شما مي كند؟ يا لخت شديد و در استخر خانه 

 . با هم در آب فرو رفتيد ؟ مي گويند، قبل از اينكه  بكني بايد فكرش را بكني) متوي وان حما(
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بازيچه هاي سكسي را اين بار كنار بگذاريد، وقت زياد خواهيد داشت كه با اين اسباب و آالت با هم ور برويد، بگذاريد اولين تجربه ي 

 . عشقبازي تان تن به تن باشد

به . با حوصله لباس هايش را از تنش بيرون بياوريد. صاف نرويد سراغ زير شكمش.  را دست بكشيدبا حوصله تمام تنش. عجله نكنيد

زير زانوهايش را . الي ران هايش را ناز كنيد. شكمش را ناز كنيد. گلويش را ببوسيد. روي پوستش نفس بكشيد. پستان هايش دست بماليد

يك عالم كارهاي . لخت شويد كنارش دراز بكشيد. انگشت هايش را بمكيد. يدكفلش را ماساژ بده. پشت بازويش را بو كنيد. ببوسيد

 . اروتيك هست پيش از آنكه دست ببريد الي موهاي كسش

به او گوييد كجا ها را دوست داريد دست . بپرسيد از كارهايي كه مي كنيد خوشش مي آيد يا نه. بپرسيد چي دوست دارد. حرف بزنيد

 . ند را دوست داريد، با نفس زدن، ناله كردن، به او بفهمانيد كه درست رفته استاگر كاري كه مي ك. بمالد

اولين باري كه با معشوق خود وقت مي گذرانيد بايد به شناختن تن او بگذرد و به چيزهايي كه او را تحريك مي . توقع معقول داشته باشيد

مهم نيست، مهم اين است كه با تن هم آشنا شويد، به هم نزديك شويد، . داولين بار ممكن است ارگاسم داشته باشيد يا نداشته باشي. كند

 . احساسات عاشقانه يا شهوت آلود خود را به هم بگوييد

 

 شيوه هاي مختلف كنش جنسي

ت گفتگو پيش از كنش جنسي و در حين سكس كمك مي كند بدانيد كه چه كارهايي را نبايد بكنيد، دوست ندارد، و چه كارهايي را دوس

با دستي كه دستكش ليتكش روي آن كشيده ايد، لبه هاي بيروني كس را بازي بدهيد، روي غضروف . دارد، و چطور تحريك مي شود

وقت صرف كردن كليد . كليتوريس را بماليد، انگشت و يا هر چار انگشت را به دوره ي داخلي كس بماليد تا آماده ي تماس با زبان بشود

 .    پيش برويد، عجله نكنيد، ارگاسم، با عجله ميانه ي خوشي نداردلذت جنسي است، با حوصله

Tribadism تريباديسم يعني ماليدن ديواره ي استخواني باالي كس  Clitoris به كس ديگر و يا به اندام هاي ديگر شريك جنسي؛ 

كه امكان ماليدن هر يك به آن ديگري باشد و به اين كار قيچي هم مي گويند چون تن دو زن طوري در هم مي رود . با لباس يا بي لباس

 . اگر كليتوريس حساسي داريد، اين شيوه ي تحريك غير مستقيم را دوست خواهيد داشت.  شكل قيچي را تداعي مي كند

Oral sexزبان در تماس با و دخول در لب داخلي كس و يا با تحريك كليتوريس ايجاد لذت مي كند و باعث ارگاسمي سريع تر مي  

از شيوه هاي اورال سكس يكي . حتما از كاندوم زنانه كه روي واژن پهن شده باشد شود، استفاده كنيد تا تماس مستقيم بوجود نيايد. شود

شصت و نه است كه دو طرف سر و ته و در حالتي كه سر هر يك روي كس آن ديگري باشد قرار مي گيرند، يا روي هم و يا دراز كشيده از 
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 . و طرف مي توانند در يك زمان به همديگر لذت بدهند و اگر درست پيش بروند در يك زمان به ارگاسم برسندپهلو، و  هر د

Fingering كف يك دست را روي لب هاي بيروني كس شريك جنسي خود فشار دهيد و رو به سطح شكمش باال بكشيد و با دست  

شت قسمت باالي لبه هاي داخلي را بگيريد و كمي بكشيد و به دو طرف حركت بعد با دو انگ. ديگر همين كار تكرار كنيد و ادامه بدهيد

. براي تحريك مستقيم كليتوريس با انگشت سبابه روي غضروف را بماليد. بدهيد تا كليتوريس بدون تماس و غير مستقيم تحريك شود

د و بعضي از زنان حركات متنوع را ترجيح مي حركات مداوم و يكنواخت گاهي به دليل اين كه شديداً تحريك كننده دردناك مي شون

 .   دهند كه ارگاسم را عقب مي اندازد

Fistingهر چند اسم آن به نظر خشن مي آيد، اما عمل خشني نيست، چار انگشتتان را دور شست مي گيريد كه دست .  يا مشت بازي

بايد با دقت ) سر بچه هم از همان جا بيرون مي آيد(د هر چند كس قابليت اتصاع زيادي دار. كوچك تر شود و فرو مي كنيد توي كس

تن شريكتان بايد كامالً تحريك شده باشد كه به آساني از هم وا شود و لوبريكنت زياد ماليده باشيد تا لغزش دست به . دست را فرو كنيد

ض اينكه او احساس درد كرد بايد صبر فرو كردن تمام دست توي گلوي كس مي تواند به شدت دردناك باشد، به مح. داخل را ممكن كند

حتماً لوبريكنت خيلي زياد مصرف كنيد و دستكش ليتكس به دست كنيد كه از . در اين مرحله تمام كنترل بايد دست او باشد. كنيد

 ديگر هرچه اول يكي دو انگشت را فرو كنيد و در همان حال كليتوريس را با دست. سرايت احتمالي بيماري هاي مقاربتي جلوگيري كند

بند انگشت ها مماس به سطح پاييني ِ كس، آرام دستتان را . دستتان را تا مي توانيد جمع كنيد تا كوچكتر شود. بيشتر تحريك كنيد

سخت ترين مرحله گذراندن بند انگشت ها، جايي كه از پشت دست، انگشت ها به طرف كف دست خم مي شوند، . بچرخانيد و تو برويد

كمي چرخاندن دست به دو طرف كافي است تا . اگر احساس درد كرد، صبر كنيد. شد لوبريكنت بيشتري مصرف كنيداگر الزم . است

دستتان را بيحركت نگه داريد و بعد اندكي بچرخانيدش . تو كه رفت دست خود به خود مشت مي شود. دستتان از استخوان واژن رد شود

در اين شكل سكس، لذت او مهم تر از .  هر وقت خواست صبر كنيد، يا آهسته بيرون بكشيد.به دو طرف و آهسته به تو و بيرون بلغزانيدش

 . لذت شماست، هر لحظه كه خواست بازي را متوقف كنيد

 Rimmingاز روي كاندوم زنانه كه روي حلقه ي مقعد پهن شده با سر زبان دوره ي حلقه را تحريك كرده و .  تحريك حلقه ي مقعد

و مكيدن دوره ي سوراخ تحريك كننده و لذت ) شكاف ميان دو كپل(ليس زدن شاهراه بهشت . ل سوراخ فشار مي دهيدزبان را به داخ

 . بخش است و مي تواند پيش زمينه ي دخول مقعدي باشد

 Anal Sex و رعايت  دخول از راه كون، خطرناك است؟ نه، ولي اصوالً هر شيوه اي كه در كنش جنسي به كار مي بريد بايد با دقت

حتماً مقدار خيلي زياد لوبريكنت پيش از هر . ترشح نمي كند) Lubricate(كون مثل كس به طور طبيعي ليزابه . بهداشت انجام شود
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هر چند كه بخشي از . دخول به دهانه و حلقه ي بيروني و داخل گلوي مقعد بماليد و در ضمن دخول، باز هم به اين مقدار اضافه كنيد

ايدز و اچ . اه كون با همان كش آمدن و ترك خوردن حلقه ي بيروني حس مي شود اما اگر دخول دردناك بود، ادامه ندهيدلذت دخول از ر

آي وي مثبت از راه دخول مقعدي به سرعت منتقل مي شود و الزم است كه حتماً موقع دخول دستكش ليتكس به دست كنيد و روي 

ديگر اينكه، بر خالف كس، بخش داخلي كون به جايي ختم نمي شود، و چيزي كه آن . كشيدبازيچه هايي كه استفاده مي كنيد كاندوم ب

 .تو فرو مي كنيد ممكن است سر از توي روده در بياورد، مواظب باشيد

 موقع دخول، اگر بدن حالتي شبيه گشودگي و جمع شدگي. حتماً قبل از سكس روده را تخليه كنيد و مطمئن شويد كه آن تو تميز است

دهانه ي داخلي مقعد در موقع تخيله ي مدفوع را به خود بگيرد، بازيچه يا دست راحت تر فرو مي رود، به همين خاطر حتماً الزم است كه 

بعضي ها تماس با مدفوع را دوست دارند، اما بايد آماده ي اين تماس . پيش از سكس از تخليه ي روده و تميز بودن ناحيه مطمئن باشيد

در عين حال در همه حال بايد دستي كه دخول مي كند دستكش ليتكس پوشيده باشد و روي بازيچه ها كاندوم . ه نشوندباشند و شوك

باكتري هاي بخش داخلي كون بيماري زا هستند، حتماً بعد از سكس تمام بازيچه هايي كه استفاده كرديد را، حتي وقتي . كشيده باشيد

مواظب باشيد باكتري هاي داخلي كون به وسيله ي دست و بازيچه ها به واژن . ابون ضد عفوني كنيدرويشان كاندوم كشيده ايد، با آب و ص

 . منتقل نشود

  يكي دو دقيقه قبل از ارگاسم به خلوت معروف است، زمانيكه معوالً آدم دوست دارد ساكت باشد و فقط به خود فكر كند و به ارگاسم 

ول ارتباط گرفتن با ديگري و يا لذت دادن به ديگري باشد، ارگاسم به عقب مي افتد، يا اصالً نمي در اين لحظه اگر ذهن مشغ. نزديك شود 

 .   آيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 )١ (تحقيق دانشگاهی

 وبالگ كوچه به كوچه 

 

 سالم به همه

 !اين دفعه مطلب مهمي دارم كه ميخوام هم لطف كنيد هم كمي همت به خاطر خودمون

اين مساله   !كرد يعني ما هوموسكشوال ها ه يك دختر خانوم استريت هست كه موضوع پروژه دانشگاهيشو از سخت ترين ها انتخاب آزاد

شايد طرفدار چنداني در دانشگاه نداشته باشه كما اينكه استادان مربوطه با ديده ترديد اين مساله رو زير سوال بردند كه تعداد 

اما اين خانوم با وجود همه بي رغبتي ها و !!! ن حدي نيست كه آدم بخواد وقتشو صرف تحقيق اونها بكنههوموسكشوال ها اصال در او

كمبود مرجع هاي تحقيقي و و و هزاران مشكل ديگه عزمشو جزم كرده تا حداقل به جامعه دانشگاهي بتونه بفهمونه كه ما ها 

 ! كنارمون نگذرنداونقدر هستيم كه بايد ديده بشيم و بي تفاوت از ..هستيم

از همتون خواهش مي كنم . خب اينجا نوبت ماست كه با كمك كردن به ايشون به آدمهاي دور و برمون حالي كنيم كه ما واقعا كي هستيم

در وبالگهاي خودتون هم ميتونيد مطلب رو كپي كنيد تا ديگراني كه نمي دونند  .پرسشنامه زير رو با دقت بخونيد و بهش جواب بديد

جوابهاتون رو يا به صورت ميل به من ارسال كنيد يا اونهايي كه با من در ارتباطند به دست خود  .العه كنند يا واسه دوستاتون بفرستيدمط

اميدوارم نشون بديد كه خودتون واسه خودتون اهميت و . من بدن تا من بتونم اونها رو مرتب كنم و نتيجه رو براي آزاده خانوم بفرستم

 .هستيدارزش قائل 

  

 پاسخگوي محترم،

به همين دليل بسياري از موضوعات مورد  .هاي مرسوم بسيار محدود و مشكل است داوري پيش انجام تحقيقات واقعا علمي و فارغ از

 .شود هاي غلط رايج مي كند و از طرفي برداشت از خيلي مسائل تغيير نمي گيرند، آگاهي مردم پژوهش قرار نمي

هدف آن بررسي وضعيت  شناسي دانشگاه عالمه طباطبائي تهيه شده و  رو داريد توسط دانشجوي رشته جامعهكه پيش اي پرسشنامه

دهيد، صميمانه  گروه، مرا ياري مي هاي اجتماعي از اين از اين كه براي زدودن برچسب .است هاي مرد اجتماعي هموسكسوال-اقتصادي

  .كر نام نيست، پس لطفا نامتان را قيد نكنيدتحقيقات علمي، نيازي به ذ در ضمن، در .سپاسگزارم

 تشكر با
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 سال: ... سن -1

 ...باالترين مدرك تحصيلي شما چيست؟  -2

 :وضعيت تاهل -3

زندگي با □     متاهل همراه با مشكالت خانوادگي□     مجرد به علت طالق □     مجرد به علت فوت همسر□   مجرد□   متاهل□

 )طفا نام ببريدل(نوع ديگر  □      همجنس

 كنيد؟ با چه كساني زندگي مي -4

 )لطفا نام ببريد(نوع ديگر  □    زندگي تنها □      زندگي با همجنس □     زندگي با يكي از والدين □      با خانواده پدري □

 ايد؟  كجا به دنيا آمده -5

 )اگر روستا، اسم نزديكترين شهر را بنويسيد.......(روستا....... شهر

 غير شاغل □       شاغل □      :وضعيت اشتغال شما -6

 :........اگر شاغل هستيد، لطفا عنوان دقيق شغلتان بدون ذكر سازمان مربوطه را بنويسيد

 سال..... ايد؟  گرا بودن خودتان شده چند وقت است كه متوجه همجنس -7

 گرا هستيد؟  به چه شكل فهميديد كه همجنس -8

 )لطفا نام ببريد(نوع ديگر  □       معاينه پزشك □       نسي خودتانبر اساس تمايالت ج □

 توانيد نسبت همه را قيد بفرماييد؟ چه كساني از اين موضوع مطلعند؟ مي -9

 اولين واكنش افرادي كه از اين موضوع مطلع شدند، چه بود؟ -10

 .كمي توضيح دهيدنسبت به موضوع چگونه بود؟ ) اگر مطلع هستند(تان  واكنش خانواده -11

 خير □      بله □    گرا داريد؟ آيا دوستان همجنس -12

 اگر بله، چه تعداد؟ -13

 آيا همه از يك جنسند؟ -14

 خير □       بله □      گرايي كه مثل خود شما هستند، معاشرت داريد؟ آيا فقط با دوستان همجس -15

 اگر بله، چرا؟ -16
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 كنيد؟  چه طريق پيدا ميدوستان همجنسگراي خود را از -17

 )لطفا نام ببريد(ساير موارد  □     معرفي توسط دوستان ديگر □     مهماني □    اينترنت □

 ها چگونه باشد؟ زنيد معموال واكنش آن گرا بودن شما آگاه شوند، حدس مي فرض كنيد كه در شرايطي، كساني از همجنس -18

فضولي كردن و  □   درك كردن شما و تطبيق دادن خودشان □  توهين □     آوردنمسخره كردن و ادا در □     تعجب و دوري □

 )لطفا نام ببريد(نوع ديگر  □     كنجكاوي بيش از حد

 .كند؟ كمي توضيح دهيد ها را از ديگران متمايز مي  خاصي هستند كه آنرفتارگرايان داراي  آيا همجنس -19

 .كند؟ كمي توضيح دهيد ها را از ديگران متمايز مي  خاصي هستند كه آنهاي نشانهگرايان داراي  آيا همجنس - -20

 تان در هفته به طور متوسط توضيح دهيد؟ چند بار؟  توانيد در مورد ميزان روايط جنسي آيا مي -21

 هاي متفاوت؟  فقط با يك همجنس به طور مستمر؟ يا با همجنس -22

 خير □      بله□    د؟آيا با جنس مخالف خود نيز در رابطه داري -23

 خير□       بله □   آيا در حال حاضر شريك جنسي مانند همسر به طور مداوم داريد؟ -24

 خير□      بله □   آيا به اينترنت دسترسي داريد؟ -25

 اگر بله، به طور متوسط روزانه چند ساعت؟ -26

 خير□       بله □   در حال حاضر وبالگ شخصي داريد؟ -27

  بله، از كي نوشتن را در آن شروع كرديد؟اگر -28

 دهيد؟ در هفته چند ساعت به وبالگ نويسي اختصاص مي -29

 خير□       بله □   گرا بودن مورد تبعيض قرار بگيريد؟ آيا تا به حال شده به خاطر همجنس -30

 : اگر بله، توسط -31

لطفا نام (ساير موارد  □        مقامات قضايي □    توسط پليس □         در محل كار □     در مدرسه يا دانشگاه □     والدين □

 )ببريد

 خير□       بله □    ايد؟ گرايي زنداني شده آيا تا به حال به دليل همجنس -32

 اگر بله، چند بار و هر بار به چه مدت؟ -33

 ايد؟ آيا تا به حال مورد تجاوز قرار گرفته -34
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 ييد توسط چه كسي يا چه كساني و كمي توضيح دهيد؟توانيد بگو اگر بله، مي -35

 ايد؟ آيا به خاطر هموسكسوال بودن تحقير شده -36

 ايد؟ سكسوال بودنتان به پزشك، روانپزشك يا روانشناس مراجعه كرده آيا تا به حال به خاطر همو -37

 نيد؟ك گرايي برايتان پيش بيايد، چه مي اگر سوال يا مشكلي در رابطه با همجنس -38

لطفا نام (ساير موارد           پرسم از دوستانم مي        گردم در اينترنت دنبال پاسخ مي      كنم به پزشك مراجعه مي 

 )ببريد

 □    قرار بگيريد؟) مانند كتك زدن(گرايي مورد آزار جسماني  آيا تا به حال پيش آمده كه به خاطر همجنس -39

 .يح دهيد كمي توض    خير□      بله

 :تحصيالت پدر -40

 :تحصيالت مادر - 41

 :شغل پدر -42

 :شغل مادر -43

 .گرا باشند وجود دارد؟ اگر بله، رابطه فاميلي خود را دقيقا ذكر كنيد آيا در خانواده شما كسان ديگري كه همجنس -44

 :درآمد ماهيانه شما به طور متوسط -45

 :وسطدرآمد ماهيانه خانواده شما به طور مت -46

 در حال حاضر در كجا سكونت داريد؟  -47

 )اگر روستا، اسم نزديكترين شهر را بنويسيد.......(روستا....... شهر

 گرا در جامعه ايران چگونه است؟ گرا بودن در ايران را ارزيابي كنيد و بگوييد شرايط زندگي يك همجنس توانيد همجنس آيا مي -48

  

 .بينيد، اگر مايليد آن سواالت را قيد كرده و پاسخ دهيد  خالي ميجاي چه سوال يا سواالتي را -49

  

 نهايت سپاسگزارم از همكاري شما بي

 

 بازگشت به فهرست
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 )٢ (تحقيق دانشگاهی

 
ما ش. پدرام پارسا دانشجوي جامعه شناسي است و از ما خواسته است كه اين پرسشنامه را منتشر كنيم تا بتواند تحقيقاتش را تكميل كند

  ارسال كنيد info@irqo.netمي توانيد پاسخ به پرسش ها را به آدرس 

 

 به نام خدا

.  از شما خواهشـمنديم كمـال همكـاري را مبـذول فرماييـد     . اين پرسشنامه كه پيش روي شماست جهت انجام تحقيق دانشجويي مي باشد    

 اري شما متشكريمپيشاپيش از همك

 ....... سن  -1

 كارشناسي ارشد و باالتر   كارشناسي        كارداني       ديپلم       زيرديپلم   ميزان تحصيالت

  شما-2

  پدر– 3

  مادر-4

 . خانواده ام به من احترام مي گذارند-5

    كامالً مخالفم مخالفم     نسبتاً موافقم       بي نظر        نسبتاً       كامالً موافقم 

                                                  . خانواده ام نسبت به همجنسگرايي نگرش بدي دارند-6

  مخالفم        كامالً مخالفم نسبتاً موافقم       بي نظر        نسبتاً    كامالً موافقم   

 .رك خواهند كرد اگر خانواده ام بدانند كه من همجنسگرا هستم مرا د-7

 مخالفم        كامالً مخالفم نسبتاً موافقم       بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . خانواده ام از من راضي هستند-8

 مخالفم        كامالً مخالفم نسبتاً موافقم       بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 .منيت مي كنم من در خانواده ام احساس ا-9

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

mailto:info@irqo.net


                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                     هفتم   شماره بيست و–   ۴٩  

 .  من نماز مي خوانم-10

 هميشه         غالباً        بعضي اوقات         به ندرت          هيچ گاه

 . من روزه مي گيرم-11

 قات         به ندرت          هيچ گاههميشه         غالباً        بعضي او

 . من به زيارت اماكن مذهبي مي روم-12

 هميشه         غالباً        بعضي اوقات         به ندرت          هيچ گاه

 . عمل همجنسگرايي با اعتقادات مذهبي در تضاد است-13

 مخالفم         كامالً مخالفم نسبتاًموافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . من ازدواج مي كنم-14

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . من براي داشتن بچه علي رغم ميل باطنيم ازدواج مي كنم-15

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً  موافقم        بي نظر        نسبتاً كامالً موافقم       

 . ازدواج كردن با عمل همجنسگرايي مغايرت ندارد-16

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . دوست دارم مثل بقيه ي پسرها دگرجنسگرا بودم-17

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً م        بي نظر         موافقنسبتاً كامالً موافقم       

 . دوست داشتم يك دختر بودم-18

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . حتي اگر جامعه مرا نپذيرد باز هم دوست دارم همجنسگرا بمانم-19

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً        كامالً موافقم

 . هيچ كس مرا درك نمي كند-20

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . من هميشه احساس تنهايي مي كنم-21
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 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         تاً نسبكامالً موافقم       

 . در محيطي كه همه دگرجنسگرا باشند احساس مي كنم همه به من توجه مي كنند-22

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 .در رابطه با همجنسم ارضاء مي شود نياز جنسي من تنها -23

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . تحت هر شرايطي براي برآوردن نياز جنسي خود دست به عمل همجنسگرايي مي زنم-24

 مخالفم         كامالً مخالفمسبتاً ن موافقم        بي نظر         نسبتاًكامالً موافقم      

 . حتي اگر جاي مشخصي براي انجام عمل همجنسگرايي نداشته باشم، در هر جايي اين عمل را انجام مي دهم-25

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 .رهاي من هماهنگ باشد حاضرم براي ارضاي او هر كاري انجام دهم اگر شريك جنسي كامالً با معيا-26

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . دوست دارم به همجنس خود از لحاظ عاطفي تكيه كنم-27

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً   موافقم        بي نظر       نسبتاً كامالً موافقم       

 . در رابطه ميان دو همجنس، نياز عاطفي معيار چندان با اهميتي نيست-28

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . تنها مي توان با جنس مخالف رابطه عاطفي برقرار كرد-29

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً  موافقم       كامالً

 . در رابطه با شريك جنسي ام دوست دارم كه او به عنوان شريك زندگي ام نيازهاي اقتصادي مرا تأمين كند-30

        كامالً مخالفممخالفم  نسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم      

 . وضعيت اقتصادي مطلوب در كنار ساير معيارها، معيار با اهميتي است-31

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . پسرها نيز مانند برخي دخترها مي توانند از عمل جنسي خود پول به دست آورند-32

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       



                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                     هفتم   شماره بيست و–   ۵١  

 . دوست دارم بيشتر وقت خود را با افراد همجنسگرا بگذرانم-33

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . در دو مهماني دعوت شده باشم اولويت را به آن مهماني مي دهم كه افراد همجنسگرا در آن حضور دارند اگر همزمان-34

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . ميان گذارم اگر با مشكلي روبرو شوم سعي مي كنم آن را با دوستان همجنسگراي خود در-35

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . با دوستان همجنسگرا به دليل يافتن شريك جنسي در ارتباط هستم-36

 لفممخالفم         كامالً مخانسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . حضور در ميان دوستان همجنسگرا اعنماد به نفس مرا باال مي برد-37

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . تنها افراد همجنسگرا هستند كه مرا به درستي درك مي كنند، نه كس ديگر-38

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر          نسبتاًكامالً موافقم       

 . حتي ميان دوستان همجنسگراي خود احساس تنهايي مي كنم-39

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 .ستان همجنسگرايم مي پوشند دوست دارم آن لباسي را بپوشم كه ساير دو-40

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . دوستان همجنسگراي من مي توانند جايگزيني براي خانواده ام باشند-41

       كامالً مخالفممخالفم   نسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . در ميان دوستان همجنسگرا مي توانم همانطور كه مي خواهم رفتار كنم-42

  مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاًموافقم        بي نظر        نسبتاً كامالً موافقم       

 . دوستان همجنسگراي من در تشديد رفتار همجنسگرايانه من مؤثرند-43

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً       كامالً موافقم 

 . در انتخاب شريك جنسي ام، نظر دوستان همجنسگرايم مهم است-44
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 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 . دوستان همجنسگراي من نباشد،انجام دهم آنها مرا ترك مي كنند اگر رفتاري كه مورد پسند-45

  مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر        نسبتاًكامالً موافقم      

 . شخص خاصي در شكلگيري اين رفتار در من تأثير گذاشته است-46

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً        موافقم        بي نظر  نسبتاً كامالً موافقم       

 .باعث آشنايي بيشتر من با شرايط و خودم مي شوند...) ماهواره، اينترنت و(  رسانه ها-47

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 .جنسگرايان مي تواند بر نگرش مردم تأثير گذارد اختصاص برخي كانالهاي ماهواره به هم-48

  مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاًموافقم        بي نظر        نسبتاً كامالً موافقم       

 .مي گذرانم)  برنامه هاي مربوط به همجنسگرايان(  من بيشتر اوقات فراغتم را با ماهواره و اينترنت-49

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         اً نسبتكامالً موافقم       

 . از طريق اينترنت توانسته ام دوستاني همجنسگرا پيدا كنم-50

 مخالفم         كامالً مخالفمنسبتاً موافقم        بي نظر         نسبتاً كامالً موافقم       

 .ر بيشتر است حضور شما در كدام يك از محيط هاي زي-51

  گي پارتي         تجمع گي ها در كافي شاپ ها            تجمع گي ها در هتل ها

 تجمع گي ها در پاركها        تجمع گي ها در خيابانها       منزل دوستان همجنسگرا

 

 

 

 

   

    

 

 بازگشت به فهرست



 
 
 
 
 
 
 
 

www 

. 

hamzaaad 

. 

blogspot 

. 

com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 از همزاد چهار شعر برگردان

 ساقي قهرمان
4 pieces by Hamzad 
 
in to English: Saghi Ghahraman 
 
 
In Praise of Fluidity of Your Voice 

If only one could write the odor of your body down.  

If only one could put to words the odor of your body and so the fluidity of the odor of your body, tied 

together the words and weaved them in to a dress of text, like the dress you’re wearing today, the 

very dress that captured the odor of your body in and ‘round all of it’s wraps all it’s wefts.  

If only one could hang over the lines of this text, one by one the minutes you spent in the room and 

the wordlessness of the minutes– like wet laundry hanged on rows of lines.  

If only one could write the melody of your voice; how odd, my name, called by you, contains such 

music such resonance it’s fluid like spells, fluid like mantras. If only one could write the melody of 

your voice here. 

 
And  

        you were desirable 

Yet there was no daylight yet. I put the tea tray down on the ground and sat on the foot of the bed, 

gazed at your lips; your lips, while you slept remained seductively ajar, lured me in to kissing. Slyly 

my eyes slipped over your naked torso, over your pale chest, gentle and heaving, left out of the 

blanket.  

Your hand, hanging down of the side of the bed, with its blue green veins; chill was barred behind the 

windowpane. You stirred and the blanket slipped a bit lower, my heart leaped, lust billowed. There 

flowed the odor of the warmth of the tea and the repeating of your breathing.  

I came closer and sat by you, put my hands on both sides of the pillow, lowered my head. What I 

wanted was the smell of your breath. Silently I whispered: hey, morning’s here ! Your eyes opened 

gently into mine; languid reeling dizzy. You were desirable so. I kissed your forehead, sat at the foot 

of the bed and gazed at you. You turned around and smiled. You said: hi…      

 

The Sailor  

My man 

My little man 

Your fire 

Your boyish fire – stretched like pain 

all ‘round the warps and wefts of my flesh — 

is so relentlessly innocent 

 

look how you’re waving ocean-like over the cool of the sand   

look how I’m dancing flag-like 
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on the rim of this cloudy ocean 

look how magician-like you are  

in me 

 

my man 

my little man 

you’re the Nova 

 

our sorrow 

is the storm and the flood  

 

and look how I do cruise ship-like 

 

my man  

my little man 

 

I Wear You on Me 

What I want is a sort of cool under the skin, kind of an edible exposure, like the air in a lost jungle 

where it has rained for a whole three days. A sort of portable jungle you could fold at night and put it 

under the pillow, pull it out in the morning and use it like a toothbrush.  

 

What I want is a book in one thousand editions on how to hold the hands of the one you love while 

walking in vacant alleys on an autumn afternoon when it’s cloudy with no rain. 

 

What I want is a new religion, one without gods and saints and full of immeasurable miracles and 

blessings; a new religion to wear and be possessed.  

 

What I want is a pack of anti addiction gums, to chew and get rid of the October fears.  

   

What I want is your lips, the beauty mark. Sell ‘em. To me.    
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 مجيد نفيسی

 

 ساالد
 
 

 ساالدهاي تو را دوست دارم 
 در آن كاسه ي بزرگ بلورين 

 با بچه كاهوها و گوجه هاي گيالسي اش 
  مي خري "كاسكو"كه از فروشگاه 

 و گاهي با پيازچه هايي مخلوط مي كني 
 كه من از چارشنبه بازار مي آورم 

 :به دوستانم خواهم گفت
  آن را شايد روغن"

 از زيتون زارهاي بادخيز منجيل مي آورد
 "يا در آبليمويش چيزي مي ريزد

 آنها به ياد نمي آورند 
 آن دستهاي كوچك را 

 كه يك روز شيشه ي شير را به زحمت مي گرفت 
 و امروز اين كاسه ي بزرگ خوشرنگ را 

 براي من 
 سر پيشخان آشپزخانه نهاده است

 
 

  2006 نوامبر 11
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 روزه ي آب

 
 "من گنگ خوابديده و عالم تمام كر "

 مولوي
 

 اينك به پايان شب نزديك مي شويم 
 بي گفت وگو يا درخشش نگاهي 

 گرد و خاك روز فرو نشسته 
 و همهمه ي شهر به خاموشي گراييده 

 و تو در بستر خود تنها مانده اي 
 پسرت در اتاق مجاور خواب مي بيند

 را گنگانه بر زبان مي آوردو كلماتي 
 فردا به اردوي تابستاني مي رود 
 و تو مي خواهي كه در نبود او 
 مثنوي را از سر تاقچه برداري 

 و ديگ و ديگچه را آويزان كني 
 شعله ي اجاق را فرو كشي

 پنج روز، روزه ي آب بگيري 
 و آن چه را كه در انباشتن تن به دست نياورده اي 

 جو كني در پااليش آن جست
 او كولبار خود را بسته 
 و در كنار در گذاشته 

 كفشهاي كتاني اش در تاريكي مي درخشد 
 و تو از خود مي پرسي 

 دارد خواب چه را مي بيند؟
 
 

 2003 اوت 14
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  مجيد نفيسیبيوگرافی

اين . ا آمدم با عينكي بر چشم و ته مدادي پشت گوش در اصفهان به دني1330 فرزند بتول اخوت و ابوتراب نفيسي هستم و در سوم اسفند من

 و "ي شعرجزوه" ، 1344 "جنگ اصفهان"اولين شعرهايم در . بود كه پريان الهام سر ذوق آمدند و جوهر قلم خود را در دهان من چكاندند

 نخستين اثر 1349ير درآمد، و در  از سوي انتشارات اميركب"در پوست ببر" نخستين كتاب شعرم 1348در .  چاپ شد1345 "آرش"ي مجله

-راز كلمه" كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1350در .  به كوشش هوشنگ گلشيري منتشر شد"شعر به عنوان يك ساخت"ام تحليلي

 .ي بهترين كتاب سال براي كودكان را برديم را چاپ كرد كه جايزه"ها

، "ي مالكـانه در چيــنبهـره"، "ي اگزيستـانسياليستـي سـارترنقدي بـر فلسفـه": زدمقدم مي با نام مستعار قلم و 50ي             در دهه

 ."داري دولتيآخوندساالري و سرمايه: حزب جمهوري اسالمي با دو شمشير زنگ زده" و "عشق پرولتري"، "نگاري بلوك كرارج اصفهانتك"

از آن .  وارد لس آنجلس شدم1984 مه 17رادرم سعيد از راه تركيه به تبعيد آمدم و در  پس از تيرباران همسر اولم عزت طبائيان و ب1362در 

پدر "، )به انگليسي("آلودهاي گلكفش"، "سرگذشت يك عشق"، "شعرهاي ونيسي"، "اندوه مرز"،"پس از خاموشي"ي شعر پس هشت مجموعه

-در نقـد فرهنـگ مرگ: در جستجـوي شـادي"ن چهار كتـاب تحليـلي ، و همچني"كوبآهوان سم"و ) جداگانه به انگليسي و فارسي("و پسر

، )رساله ي دكترا به زبان انگليسي("بازگشت به طبيعت در شعر نيمايوشيج: نوگرايي و آرمان در ادبيات فارسي"، "پرستي و مردساالري در ايران

 . از من به چاپ رسيده است"گري دي مقاله35من خود ايران هستم و " و "ي ديگر مقاله24شعر و سياست و "

 از "هاي خاورميانهزبان ها و فرهنگ"ي ي دكترايم را در رشته از دانشگاه تهران و درجه"تاريخ"ي مدرك ليسانس خود را در رشته

 چاپ فرانسه، و "رشآ"ي ي شعر مجله و صفحه"ي كانون نويسندگان ايران در تبعيدنامه"يكي از دو ويراستار . ام دريافت كردهUCLAدانشگاه

 .  در لس آنجلس هستم"شنبه" چاپ كانادا و از بنيانگذاران نشست هاي ادبي "شهروند"همچنين يكي از همكاران نشريه 

 مرا بر "آه لس آنجلس"كنم، جايي كه شهرداري بندي از شعر  زاده شد، در غرب لس آنجلس زندگي مي1988 آوريل 28با پسرم آزاد كه در 

كنم، اما هنوز به لطف پريان الهام چشم زنم و از مداد استفاده نميمدتهاست كه ديگر عينك نمي.  حك كرده استVenice Beachديواري در 

 :نشاني من اين است. امدوخته

majidnaficy@yahoo.com 
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كشيده و آدرس من از نوك قلم او 

د 

 )گفتم(  .مي روم سيگار بخرم       

. جاش را مي دانستم. از شيشه ي كوچك عطر درون ِ گنجه ش بيرون كشيده بود

    

نيست . مي دانستم كه كون ِ خودش هم فرش هاي مسجد را به اندازه ي كافي گرم كرده است.  

 . شهيدان حامي ِ زنده گانند. هر كسي اين را مي داند.  رو به ديوار اشاره مي كند

د ك و من مي دانم كه چه مي . پدر لب و لوچه ش را ليس مي زند. مادر مرا مي شناسد. گان

 . خارج نمي شود

 ... بله –وني م سرايت كننده است  آرامش در–از شكستن ِ هر غروري است 

. پال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      با غروری از سِر اندوه

 كوشيار پارسي

 

 . بابا مرد، بيا بكنيم

خوش حال بودم كه زحمت كشيده بود و كون اش را ليسيده بود و خوش حال تر از اين زحمت 

يرون مي دابر كاغذ نوشته شده بود و دل خور كه زحمت نكشيده بود تا كارت را تو پاكت بگذارد و مادرم داشت صداهايي از گلو ب

 . ائمه از درون ِ چشم هاش با نفرت نگاهم مي كردند. كه همين االن است كه زبانش پس قفا برود

   -      

. بوييده بودم. اثر انگشتانش را بر كارت ديدم

 . به زمان ِ ركوع و سجود. از كون. وقتي به او تجاوز مي كرد. رش هم جاش را مي دانستپد

 )گفت(   .زود بيايي         -   

گفتن بد  و مي دانستم كه دروغ

 . ائمه از اين خبر داشتند

ر منبر با انگشتانشآخوند ب

 )بلند گفت(   .پول همراه ببري         -     

ه باردار مي شون. ائمه ي اطهار ي  باكره 

 .)گفتم كه خيالش راحت باشد و هم زمان خيالش را ناراحت كردم. (نمك

  –همان گونه كه هستي بيا           -

كسي از خط . من از خط خارج نمي شوم

 . آي دلي بود. دلي بود. مرا وقتي دلي بود

سكوتي در مي گيرد كه دل خور كننده تر 

نه مزخرف گويي و نه پرت و . ارزش هاي سنت شده. صداقت. همه كسي مثل هم است. ويروس پيش و پيش تر مي رود

 . حركتي به آرامي و نرمي ِ حلزون. خواندن ِ روزنامه ها
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به . فكر كن كه من واقعيت محض ام). اين را مي دانم(از بچه ها متنفرم . نگاه مي كند 

  –حاال الزمت داريم             

 . قهوه خانه اي نوري مثل رنگ ِ روغن ِ زرد ِ دور ِ سر ِ ائمه در چهره نگاري هاي. آشنايي در چهره ِ 

 خو       -   

د 

كسي كه او را لمس كرده بود مي . ي آن ايستاده باشد مي داند جرقه چيست

دوزخ و قديسين ِ . كابوس هام. رين تخيالتموحشي ت. چيزي را چشيدم كه مادر هشدار داده بود 

 . نتظر ماندم

 . آشفته

اين راست (مثل ِ كيرت كه راست شده است ) به نرمي دروغ گفت(تو را ديدم كه مثل ِ خودت بودي كردم 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )بچه ي اول(         منو مي زنه           -

 )بچه ي دوم(   شروع كردباز          -      

كنند مادر زمين . بچه ها به مردم حمله مي

 .به گاييدن فكر كن. به او فكر كن. كارت پستال ها نگاه كن

  

-  

منتظرم بود، با شادي

       )حرف دلش را نمي زد(   شحالم كه اومدي 

 )و من بايد ديگري باشم(يكي مي رود و ديگري مي آي

     ) حرف دلش را نمي زد(   الزمت دارم       -  

كسي كه بر رو. د ِ چوب كبريت ايستاده بودروي گوگر

 . آتش به جان ِ هر دوشان مي افتد. دانست گرما چيست

 )من گفتم(   مي خوامت       -

مرا سوي خود كشيد همه ي آن . و

 . ائمه با بوي گالب و عطر شابدولعظيم. خشمگين

 . آرامش به نوميدان بازگشت. پناهم داد

 . و بر بستري از واژگان دراز كشيديم

م.  پوست انداخت– همان جا –آن جا 

 . يك ساعت

و بستري بود 

به همه چيزي كه نگاه 

 . مثل شهوت و شورت كه مي خواهد مرا در بر بگيرد و من هم به او چسبيده ام) بود

 ادامه بده          -

 منو بكن 
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 يه بار        بزن       بزن     بازهم     تندتر       تندتر        آره         بيا  

 ن 

سانسور شده ي كتاب 

 )كودكي كه مچ اش را گرفته اند پرسيدم

 صورتي ِ گونه  لرزش گونه هاش. ، حاال شيشه ي ماتچشم هاش مثل بلور بود.  گيرم

 تو  

 قطره ي باران كه از درخت مي        س مي كردم 

باز شدن ِ پنجه    سرخي ِ لب هاش   ي ِ گونه هاش

 )با احساسي از توهين شده گي گفتم(كار بدي مي كنم؟     

  با خشم فرياد زد   

    

خشك

    .–  

نهاد كردم و دروازه هاي بهشت را شرح دادم و گفتم كه فرشتگان پرندگاني هستند كه ناف دارند و از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مي كنمت 

      آره آره

 منو بك       بكن            مي كنمت      پس سه بار     صدبار ده بار          نه        ديگه

 جهان ِ    جهان ِ گرم و جادويي و پيچيده   چهره ي افروخته م  نوازش هاي نرم و شيرينم  نوازش هام

  خوش بختي م در ميان ِ او بودن    خوش بختي م در لمس ِ هر چيزي كه بخواهم ي مقدسها

  گريستن    گريستن  گريستن

با نگاه ِ (چه اشتباهي كرده ام؟ 

 خودم را از درونش بيرون كشيدم

دارم بهانه مي) گفت(چيزي نيست 

          بكن    آره      بكن         آره        آره           بگا. منوبكن) گفت( ادامه بده   گرماي دست هاش هاش

 بگو من             بگو دوسم داري        آره       آره    هرجا كه دلت مي خواد

 يه چيزي   ادامه بده        آره        آره    خاصم    خاصم      آره؟     خاصم

 .... نيگام كن             نيگام كن                اووووه       بگو      بگو

 لرزه را در آخرين نقطه ي درونش ح          به آرامي درختي در او كاشتم

      لرزه اي بر تن ِ درخت خواب رفتگي و رخوتي دل چسب   چكيد

 صورت   آبشار   نفس زدني توفاني   آه از نوميدي    احساس ابر بودن

    هاش

-         

كه نه     مثل كشتي در آب تكان مي خورد           سر تكان داد

 ايمانت كجا رفته؟          -

 .  شدم و شل

او مرد. مرد         -  

به او صلح ِ جاوداني پيش 
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 خه بود 

 ساس نمي كنم

 پرسيدم كه چه       و  دستانش در         در دهانش     را در درون ِ چشمانش 

. و آن وقت آن چه را كه بايد، دانستم) او گفت(پس بگذار لمست كنم ) ديگر شوري نداشتم(نمت؟ 

. ش بايد زندانش باشد

 . ذاشت و هلم داد و هم زمان مالفه را كنار زدگ

 كرد

كوش

استاد زبان و ادبيات پارسي در دانشگاه ليدن، از . تردام، هلندالتحصيل رشته تاريخ هنر از دانشگاه آزاد آمس فارغ. كنم در هلند زندگي مي

 1990سپتامبر 

برد و   رويا خوابش نمي-) باران، سوئد( خواب پلنگ آبي -) باران، سوئد( زماني عاشق بودم -) انديشه آزاد، سوئد(خسته خانه :  شده

""""

اي از  ، گزيده"در سكوت ماه"

 از "علي و نينو"برگردان رمان .  از ماريو وارگاس يوسا"تايش نامادريدر س"برگردان رمان .  منتشر شد2006شعرهاي روشنك بيگناه كه در ماه نوامبر 

 . از ايو انسلر"تك گويي واژن"برگردان . قربان سعيد

 فهرست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . راب گفتم و از ابرهايي كه هرگاه بخواهي مي بارندجوي هاي ش

 نمي خواهم بشنوم         -   

هق هق اش مثل تلمبه ي دوچر

    تنش تكان مي خورد

ديگر چيزي اح         -     

 دكمه هايي –و آن وقت دكمه ها را ديدم 

 گونه نمي تواند حس كند؟

 مي خواهي دوباره بك      -

 .پرسيدم آيا پدرش مجسمه ساز بوده و اين كه چه گونه مي توانست تحمل اش كند. حقيقت را مي دانستم

گفت كه ازش متنفر بوده و اين كه گور. كر كردم پدرش خدا بوده كه از درون ِ آب كثيف و بدبو سر درآوردهف

 فكر كردم كه او هم حقيقت ِ بي خدايان را مي شناسد. چاله اي تا در آن بگندد

نمي توانم ديگر حسش كنم و دست بر سينه م ) گفت(نمي توانم فراموشش كنم 

 مثل تنديس چوبين ايستاده بود

 لباس سياهش را پوشيد

سيگار را به سويم پرت 

 . و گفت كه مرا مي شناسد

       1999جون       

 يار پارسي

 1985از سال 

هاي منتشر كتاب

 . بوسه در تاريكي و چهر شهمان منتشر نشده از جمله و چند مجموعه داستان و ر) انجمن بهروز، پاريس(بازي 

از جمله . برگردان آثار داستاني و شعر جهان به پارسي و نيز برگردان آثار شاعران و نويسندگان از پارسي به هلندي

بازگشت به 
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سردم بود اين همه سال

 شروين آتوري

 

 االن كه نشسته ام و باد به كمرم مي خورد، از نخستين روز اين سلسله اتفاقات چيزي نزديك به يك سال

شايد براي روايت بسيار دير باشد اما گاهي اوقات اين راوي نيست كه تصميم مي گيرد، . و نيم مي گذرد

 . اختيار راوي دست احساساتش است و احساساتش خارج از هرگونه اصول و منطق راه مي برندش

 درست در آن بلواي بيماري . ام زده بود هرچند بحث از همان روز شروع نشد، جرقه هايش را خيلي قبل در سينه.يك روز پاييزي بود

شنايي دورادوري كه به دست دادن سر انگشتي مي انجاميد و بس، ناگهان در آ. رواني خواهرم پاي اين پسرك به زندگاني من گشوده شد

ن آدر . ي را مي دانستممن، نيمه و نصفه علت اين دوست.  گرم و صميمي داده بوداين چند روزه ي پي در پي جاي خود را به دوستي نسبتاً

ها را به داد زدن مي پرداخت و من ساعت ها را به گريستن از ترس  ، درست زماني كه خواهرم هر روز ساعتابلواي سخت و طاقت فرس

 . شنا شده بودآآبروي خويشتن، وجود ضعيف من، به وجود ضعيف تر او 

سعي نمي كردم احترام كسي را نگاه دارم، از اين رو با پسري كه دوست نقدر تند شده بودم كه آبه لطف درگيري هاي توي خانه مان من 

ط مدرسه به گردش هاي بي هدف و اشنايي روزها را در حيآبي هيچ دوستي و . صميمي ام محسوب مي شد به كلي بهم زده بودم

نمي دانم . اب به دست در حياط قدم مي زداو نيز به اجبار كمي زمان، كت.  خوش تراش و زيبا مي گذراندمنگريستن به شادي پسران بعضاً

 . فقط شنيدم كه كسي از ميان ما سالمي كرد و نشست. يك لحظه نگاه من روي او سنگيني كرد يا نگاه او روي من

 مد بوي نسبتاًآاما در اين ميان چيزي كه كمي مرا خوش .  توصيف هجو بودن درس ادبيات، و حماقت دبير آن؛سخن خاصي رد و بدل نشد

داشتن يك دوست جديد، با عطر . نچنان مست بودم كه به فردا و پس فرداي تن اين پسرك فكر نكنمآن روزها آ. خوب تن اين نوجوان بود

 . ور شفاي عاجل بودآن روزهاي دردآ زيبا براي تن جديد، و با چهره اي نسبتاً

 ن روزها به اندازهآشايد هيچ چيز در . كم كم روي ما به هم باز شدتوي راه . ن به بعد آبه هر علتي كه خودش مي داند راه مان يكي شد از 

 ما  يخانه. كمي ديرتر رفتمان به كسي بر نمي خورد آن روزها. ن ساعت ها ياري نرساندآ شعف يافتن اين دوست پسر مرا در گذراندن ي

 ...ها هم   آن يخانه. نقدر غم بود كه نبودن من را غم پر كندآكه 

دوست دارم به افتخار گردش فردايم ، . خودم شوفاز را خاموش كرده ام. و مي روم پليور مي پوشم ، اينجا كمي سرد استبلند مي شوم 

 . امشب نسيم توي اتاقم تفريح كند
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همه ن موقع مهم اين بود كه من بيرون جهنم خانه مان يك پسر خوش بو را تسخير خود كرده ام و آ. آن روزها به امروزها فكر نمي كردم

كم كم جاي خالي خاطره هاي اروتيك را در دوستي . حس مي كردم اين دوست جديد را خيلي دوست دارم. همن بس بود. جا با او هستم

ما مانند دو دوست قدم مي زديم، گاه و بي گاه به هم زنگ مي زديم، بعضي مواقع به نحو ِ . مان حس كردم اما مهم نبود اين جاي خالي

 . مدآاما دوباره كابوس ِ تشنج به ميان . با هم احساسات رد و بدل مي كرديم. ست هم را مي گرفتيمدوست داشتني اي د

ورد كه چند تن از دوستان قديمي اش پشت سر دوستي آيك روز كه مثل هميشه سرگرم دستان و سخنان هم بوديم كسي برايش خبر 

 ... هاي نه چندان خوشايند   حرف؛زنند ي مييمان حرف ها

 دانم به نفع مان شد يا به ضررمان، اما گفته بودند ميان او و من چيزهايي شهواني در جريان است و او كمي از اين حرف ها ناراحت نمي

 .خاطر اين گفته ها رابطه اش را قطع كنده نقدر براي من ارزش قائل است كه نخواهد بآسر صحبت كه باز شد ديدم . بود

شايد كمي جا ... يادم مي آيد كه به او گفتم، شايد اهل اين چيزها باشم ، ولي با دوستان نزديكم نه . ي رود ياد آن روزها با ذهنم كلنجار م

چه كسي فكر مي كرد االن تشك من بوي او را ذخيره . گفت ميان دو دوست نزديك اين اتفاقات حريم شكن است ... خورد، شايد هم نه 

بوي نسيم مي آيد اينجا، .  پليورم اينجا را گرم تر كرده است.يديم را نگاه مي كنم روي ميزما؟ دست بندي كه به عنوان نشانه خر. كند

  .چيزي ميان بوي او و چاي

دوستت دارم هاي فراوان ميان . ياييؤچيزي شبيه داستان هاي رمانس ِ ر. ن روزها را بدون هيچ برخورد خاص فيزيكي گذرانديمآتجربيات 

  ي محدوده محدوده؛ هايي از گونه هامان به يكديگر هديه كرديم اما جرئت جلوتر رفتن از اين محدوده نبودبوسه. من و او رد و بدل شد

 ... قشنگ ترين دوران اين ارتباط . شعر سهراب بود و هوموفيليا

 دو زن ، كه عكس هاي همĤغوشي. بيرون صداي سكوت مي آيد . كتاب فيزيكم روي تخت ، امروز برايش چند مساله فيزيك حل كردم 

. ما پريم از اين خاطره ها. موهاي سرخ يكي و خواهش پاره كردن پيراهن ديگري. ضمن نوشتن نگاهشان مي كنم ، تحريك كرده اند مرا 

 . خواهرم هنوز هم داد مي زند

يفته و ديوانه ي كتاب و او من ش. فكر مي كنم در شور و حال نمايشگاه كتاب بود. نمي دانم كجاي شعر سهراب بود كه به لبان هم رسيديم

ثار جبران، بوبن، و خيلي هاي ديگر كه در بلواي نيستي آ  ياو خواننده... ثار گسترده ي افالطون، ماركس، راسل و ي آمن خواننده . نيز 

 مان ابراز عالقه ي كنار اين شعف ها، در مسير خانه. اين براي به شعف آمدن ما از آن كتاب هاي بسيار كافي بود. دنبال خدا مي دويدند

 . نه به هدف خاصي، فقط بوسيديم. خيلي ساده هم را بوسيديم. من به او چيز نامتعارفي نبود

تمام شب داشتم به اين اتفاقات . صبح كه پا شدم هنوز نخوابيده بودم . ديشب كه خوابيدم انگار سراسر شب ذهنم درگير اين خاطرات بود 
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 . كردني استخوب و بدش تفكيك ن. فكر مي كردم

من هر روز در خانه چندين بار تصميم مي گرفتم . ميخته با رنج هاي شخص خودمانآرامشي آالبته . ن روزها راآرامش آمي گذرانديم با 

 ...  و او . خواهرم را بكشم

. شبيه به اين استمن كم كم قبول كرده بودم كه سرنوشت من، يا شايد سرنوشت ما چيزي . سال درسي مان داشت به پايان مي رسيد

 . ن روزهايم را خيلي به هم ريخته نموده بودآ ،ميخته با طول درمان بيماري اشآاستيصال همجنسگرايي و همجنسخواهي، 

. نجا ثبت نام كندآامتحانات داشت به آخر مي رسيد، روزي رسيد كه به شوخي به او گفتم سال دگر را بايد به مدرسه اي دخترانه برود و 

 كه طبق منوال گذشته در دستش بود ناگهان به سمت  رادستم. آري، من هم گفتم. يد گفت نكند شك داري كه من پسرميادم مي آ

كامل حاصل  من كه از حضور چنان چيزي مطمئن بودم اما اطمينان. شلوارش برد و مرا به لمس برآمدگي جلوي شلوارش مجبور كرد

 .  از بدنم، تجربه ي جالبي بوديدستانش كنار نقطه اي حساس حضور. من مقابله به مثل كردم. ن مقابله به مثل بودگويا خواها. كردم

 Are االن كه دارم آب مي نوشم، و صداي خراش دار جيمز هتفيلد را با جمله ي  . شايد نكوتر بود ميان دو مرد كار به اين جا نمي كشيد

We  the People اينجا كجاست؟ تخت من؟ تن عريان تو؟ چه . ما دو دوست بوديم.  ياد همه جاي بدنش هستمهگوش مي كنم ، ب

 . جوان تر از اينكه بخواهيم وحشيانه انزال شويم. ما هر دو جوانيم . زيبا و معصوم انزال مي شوي پسرك

هرچند در مقام مقايسه . وي خوبي هم داشت ب، اما دختر خوبي بود،دوست دخترش را ديدم، سه روز پس از آن واقعه، برازنده اش نبود

نمي دانم، آن ساعاتي را . او قابل مقايسه نبودرمانتيك تن هرگز خشونت من با اعضاي .  اما من يك مرد هستم،خود را برتر از او مي دانستم

 كه جاي اين دو نفر در زندگي كه من و دوست دخترم، او و دوست دخترش در قهوه و شكر خودمان شناور بوديم، من به اين مي انديشيدم

خرين ديدارمان آيادم مي آيد دوست دختر من هميشه وقتي دو هفته از . يا جاي ما توي زندگي ما. ما چيست، يا جاي ما توي زندگي آنها

 او توي جاي من توي دل اين دختر؟ جاي. مي گذشت و ديدارمان تازه نمي شد، پشت خط تلفن برايم شاملو مي خواند و گريه مي كرد

 . دل من؟ استيصالي لمس ناشدني بود

چند ماهي هست كه فكر مي كند كس ديگري را . مادرم پا برهنه مي دود داخل اتاق ، نوشته را جمع و جور مي كنم ، او ناراحت مي شود 

هنوز به دوست . فته ام هنوز به دوست دخترم نگ. من ديگر از اسرار خودم مي ترسم . اشتباه مي كند . مرحم اسرار خودم كرده ام 

  چرا اين البوم حضرت خشم را اينگونه تنظيم كرده .هنوز هيچ كس به ما نگفته است. هنوز به هيچ كس نگفته ايم . دخترش نگفته است 

 اند ؟ مي داني االن دارد چه مي خواند ؟

And she  holds my hand , And I lie to get a smile  

شايد مرگم . من بيمار بودم. حس خاصي نداشتم. مدآن ازمايش لعنتي بيرون آبود كه بيماري خوني من با فكر مي كنم در همين روزها 
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خنديدم و .  چرت مي گويي،وقتي به او گفتم بلند داد زد. باز هم هيچ حسي نداشتم. شايد هرگز هيچ مشكلي پيش نمي آمد. نزديك بود

 . مي گذاريم به حساب من.  دانم براي خودش يا براي من؟ اما ترسيدنمي. ن لحظه ترسيدآ. گفتم نه، احتمالش زياد است

شب روز سوم مرداد يك بسته قرص را .  چه احتياجي بود كه از قوانين خاصي پيروي كنم،من قرار بود بميرم. تصميم گرفتم پيش بروم

و شوي معده اش، و بعد يك هفته فرار از خانه دو بار شست . نمرد. قرار بود بميرد. درون ظرف ريختم و تك تك به خورد خواهرم دادم

شايد من باعث اين شده بودم كه . خواهرم داشت بهتر مي شد. مي دانستم ديگر كسي چشم ديدنم را ندارد. دومي را من مرتكب شدم. مان

 . او قبولم كرد. شب ها را پيش مادربزرگم مي ماندم. پس از آن مرگ كوچك، باالخره زنده شود

 از اينكه من ؛مادر بزرگم، مي ترسيدي مده بود خانه آ.  بيچاره پير شده بود.كندم فته شبي حس كردم مادرم دارد نوازش ميپس از يك ه

 . من بيچاره، كسي نبود كه بخواهد مرا بپذيرد. نپذيرمش

وقتي داستان را برايش . ر كرديبا نگاه اول گفت چيكا. يادم مي آيد بعد از آن يك هفته ي كذايي كه پيش او رفتم، بدجوري گريه كردم

 چقدر تو ،فقط نگاه كرد و بعد، با عصبانيتي مهربانانه گفت. تعريف كردم، از وضع و سر و حال من فهميده بود كه دروغي در كار نيست

ا قبول كردم فردا را ام. نپذيرفتم.  ما ييادم است دستم را گرفت و گفت بيا برويم خانه. احمقي، اين چند روزه كجا بودي؟ گفتم كجا بودم

 .با هم بگذرانيم

حاال او مرا دوست دارد و من . مدتي است كه كرختي خاصي مرا فرا گرفته است. اما نه به چشم گذشته. امروز ديدمش. شب تاريكي است

 . درست برعكس روزهاي قبل. به او عادت كرده ام

يادم نمي آيد چند نخ سيگار . دو شيشه ماء الشعير خالصه كرده بوديك دنيا محبت را در پاكتي سيگار و . فردايش به خانه شان رفتم

. نمي دانم. شايد خواسته بود مرا در آن ساعات سخت، سخت دچار بودنش كند. فقط به ياد دارم كه لباس تن هيچ كداممان نبود. كشيدم

 . لبانشروي. نجاستآمزه ي ماء الشعير هم .  توي دماغم.هنوز بوي سيگار هاي آن شب اينجاست

از آن پس روزي دوازده ساعت را در خانه بودم كه هفت هشت ساعتش را مي خوابيدم و سه ساعتش . خواهرم از آن پس از من مي ترسيد

دورادور شنيدم كه خواهرم تصميم داشته است از من شكايت كند و پس از كش و قوس بسيار مادرم او را راضي كرده . را درس مي خواندم

 . بيچاره مي ترسيد مرا به كانون ببرند. بيايدبود تا كوتاه 

زير نور . در بيست سي قدمي عروسي اش ايستادم و تا صبح كتاب خواندم. من به عروسي اش نرفتم. با خواستگار اصلي اش. ازدواج كرد

مد آبي دعوت . نجايمآ مي دانست فقط او بود كه. هيچ كس با من دست نداد و رو بوسي نكرد. مدند آبراي ازدواجش خيلي ها . تابلوي تاالر

 . و زير همان نور ساده، بوسه اي از من ربود و بعد از ربع ساعتي رفت
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. يد سمت منآگاهي يادش مي رود و مي . نمي تواند قبول كند كه االن يك سال است با هم صحبت نمي كنيم. ديشب به خانه مان آمد

بيچاره انگار هيچ . مادرم عامل بازدارنده است. داشت ، دوباره قصد جانش را مي كردماگر شوهر ن. تف مي كند و مي رود. اما ياد مي كند

 .  چيز به ياد ندارد

ترميم آن . ماري در من فقط در حد ناقل وجود داشتيب. زمون هاي مختلف پزشكي بودم و در آخر پاسخم رسيدآماه هاي متمادي زير 

گفت . ن دست كردم و گفتم بلهآيا تا به حال با كسي خوابيده ام؟ كمي اين دست و آگفت يادم مي آيد دكتر مرا كنار كشيد و . راحت بود

. گفتم نه فاحشه نبوده است. گفت اگر فاحشه بوده است، مهم نيست... خر آگفتم . گفت بيارش ببينم. با انزال هم همراه بود؟ گفتم بله

فقط . بعد گفت چه جوري؟ ملتفتش كردم كه ميان ما چه گذشته استيادم مي آيد دكتر لحظه اي فكر كرد و .  زن نبوده استاصالً

 .  بياورمش كهگفتو به من .  اليق هست كه چنين بدني رو در اختيارش گذاشته امنگاهمان كرد و بعد گفت خوبه، حتماً

زمايش زودتر از اين ها اقدام آاما مطمئنم كه براي .  بي خيال، هر چه از دوست رسد نيكوست،وقتي به او گفتم كه برود خنديد و گفت

 . گذشت هر چه بود. جواب منفي بود. كرده بود

گفته بود عماد بيا، سهراب جان . صداي شكسته ي مادرم بود. يك روز درست توي بغلش، تلفنش زنگ زد و شنيدم كه كسي گريه مي كند

ن ترس و استيصال مي گريد و مي گويد زنگ زده اند مي  ديدم ميا،هر چقدر گفتم عماد چه شده است. از بغلم بي اختيار بلند شد. داد

 . گويند تو مرده اي

خواهرم باالخره ديروز بعد از حمله اي عصبي به . سردم بود اين همه سال. ن حس نكرده بودميها بود كه گرما را اينچن سال. گرم گرم بودم

بوي تن . بوي خون من، دست مادرم. روي تخت من روان بودخون گرم من . ت داده بود و با چاقو سينه ي مرا شكافته بودأخودش جر

 . عماد

در روز سي . من مرده بودم.  در ميان مرگ و زندگي كه معلق بودم، مادرم قسم مي خورد كه حكم اعدام خواهرم را مي گيرد،شنيدم

 . نكه عماد خواب هم آغوشي اش را با من ببيندآشهريور، درست سه ساعت قبل از 

يد و ساعاتي را با مادر آ هر پنج شنبه مي  .عماد براي هميشه از آن مدرسه رفته است.  ابد اتاقم را همين گونه نگاه داشته استمادرم تا به

. راست يا دروغ مي گويند عماد سه هفته است نيامده . اما طالقش دادند. خواهرم ، به علت عدم ثبات رواني اش اعدام نشد. من مي گذراند

 . بيچاره مادرم ، صبر ايوب دارد . ت او نيز مرده استمادرم معتقد اس
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 برای هم سرشت که بماند 

 گيلگمش

 

جواني با جنيد اندر صحبت بود هر گاه كه چيـزي بشـنيدي از ذكـر بانـگ                  : عبدالواحد بن علوان گويد   

پـس از آن چـون چيـزي        . ز چنين كني صحبت من بر تـوحرام گـردد         اگر ني : روزي جنيد گفت  . كردي

شنيدي صبر مي كردي و تغير در وي همي آمدي و از بن هر موي قطره اي آب دويدي، روزي چنـين             

 .برخواند بانگي كرد و بمرد

 .رگي نمي پايددر زمان نبودن اش افسوس كه جز بانگي و م. در زمان بودن هم سرشت گفتن از او حكايت جنيد بود و جوانك

 با اميد به ماندن هم سرشت 

اين سطور رقم مي خورد و آن مويه بر رفتن و ضجه بر بازگشت نيست كه نگـاهي بـه ظهـور يـك پديـده ي نـو در عرصـه خـوانش شـعر                                    

 .  همجنسگرايانه است

ن و جهان در قالـب و بيـان سـخن مـي     شناسيِ تاريخي و درون هر زبان مفهومي مستقر است كه از ارتباط مشخص زبا           در فيلولوژي يا زبان   

نفوذ نرم و ساختار ناپريش به درون اين رابطه و به نوعي دگرگون سازي آن در مفاهيمي قابل درك از يك طرف نياز به شجاعت دارد     . گويد

ختار به هـم تنيـده ي آن        و از طرف ديگر نيازمند توانايي است گذشته از اين كه نفوذ در اين دروني بودن رابطه ي زباني بدون توجه به سا                      

 .بي انبان از بدايع و صنايع هر نوع تالشي را ناكام  و  بي استقبال مي كند

با بررسي نوشتار و اشعار هم سرشت متوجه مي گرديم او با حضور خود حركتي درون رونده و پيشرو در گويشي جديد را آفريـد، در اينجـا                            

مناسبي از ساختار ادبيات و ماندگار شدن و عدم طرد و بيرون پرت شـدن از آن مـي باشـد                     منظور نگارنده از درون رونده گي نفوذ به جاي          

وقتي چنين جـايگيري انجـام شـد ايـن واقعيـت بـراي       . چه هر نوع نفوذي به ادبيات با موفقيت و ماندگاري و تأثير گذاري همراه نمي شود     

د همچون بديل هاي دگرجنسگراي خـود موجـد و مولـد روش هـايي               خوانندگان نمايان مي شود كه جامعه ي همجنسگرايان نيز مي توانن          

 . براي بازآفريني راه هايي نو در نفوذ به دنياي ادبيات باشند

گر چه پديده ي هم سرشت در نوشتار پويي همجنسگرايان پديده اي نو و به تعبيري مؤسس است اما اين حقيقـت را نبايـد بـه فراموشـي                             

ديـر  . تار در ادبيات معاصر غير همجنسگرايانه به اواخر دهه ي هفتاد و اوايل دهه ي هشتاد باز مـي گـردد          سپرد كه پيشينه ي اين نوع نوش      

پيدايي اين پديده در بين همجنسگرايان در نگاهي ساده انگارانه و سطحي ممكن است تعبير به كم عمقي اين ادبيات باشـد ولـي حقيقـت                          
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ادبيات همجنسگرايانه در پسامد    . م ادبيات همجنسگرايانه و جلوگيري از رشد آن باز مي گردد          قابل اتكا و اعتنا در اين ميان به سركوب مداو         

 .هويت خود درگير گفتن براي بودن بوده و اين موقعيت كمتر عرصه را براي آزمودن ميدان هاي جديدتر و متنوع تر فراهم مي آورده

 دگرجنسگرايان و نو پيدايي آن در همجنسگرايان معلول شرايط نـابرابر و             با اين توضيح مشخص مي گردد پير پيدايي گويش اينگونه اي در           

 .ظالمانه ي مسلط بر ارتباطات اجتماعي و توحش حاكم در جلوگيري از نفس گرفتن ادبيات همجنسگرايي بوده است

ارنده ي اين سطور مكشوف نيست      براي نگ (در شرايط باال گفته هم سرشت در اسفند سال هشتاد و چهار قدم به عرصه وبالگ نويسان نهاد                   

از همان اولين شعر خود نشانه هايي از يك گويش جديـد را بـه     ). هم سرشت قبل از راه اندازي وبالگ چنين اشعاري مي سروده است يا نه             

گـويش سـهل و   روي نظم اديبانه ي اشعار همجنسگرايان پاشيد و با اشعار بعدي خود روز به روز بر هويت سازي و شناسنامه آفرينـي ايـن                

بـه   مي توان هايِ اين بررسي با نگرشي هرمنوتيكي هايِ بديع او و سپس تحليلِ داده   با دقت در بين اشعار هم سرشت و تأويلِ        . ممتنع افزود 

و اين راهبرد نه براي اسطوره سازي از كسـي و چيـزي اسـت، چـه سـرِ آن       .كانونِ فرهنگ و گويش رندانه و شاعرانه ي هم سرشت راه برد     

فقط با اين تفاوت كه در روش يك همه سازي گفتاري           ... يست كه به اسطوره سازي از هم سرشت بنشينيم چون او نيز يكي بود مثل همه               ن

آفريد و همانگونه كه پيشتر گفتيم سبكي از نوشتار را كه در ادبيات معاصر بالغ بود اما در ادبيات همجنسگرايانه زاده نشده بود آفريد و بـه                            

 . جنسگرايي اهدا كردادبيات هم

روشي نو و كارامد را آفريد ولي بايد با افتخـار ايـن حقيقـت را نيـز          ) abbreviation(نويسى    ِ كوته                   گرچه هم سرشت با خلق يك سيستم      

، و ديگـران بـه عنـوان        )text ("مـتن "بيان داشت به دليل رشد كمي و كيفي اين سبك اينگونه نيسـت كـه هـم سرشـت همچـون يـك                        

مانده باشند هم اكنون با حضور يا بدون حضورهم سرشت ايـن گونـه گـويي از شـعر بـراي خـود افـراد و نويسـندگان              ) context(متنِزير

 .    مستعدي را دارد

مدل هم سرشت گويي در بين وبالگ نويسان بايد به اين نكته نيز صريحاً تأكيد داشت تأثير فوق هيچ                   ) morphology(شناسي    با ريخت 

. محتواي درون دادهاي ذهني و روحي نگارنده گان اشعار نداشته و آنها هر يك داشته هاي خـود را بـه خواننـده ارائـه كـرده انـد           نقشي در   

نگاهي به تأثير هم سرشت بر وبالگ ها و نوشته هاي بعد از او اين حقيقت را نمايان مي كند كه شعر قبل از هم سرشت با شعر بعد از هـم                                

به ديگر سخن تأثير هم سرشت بر وبالگ نويسان تـأثيري شـكلي در ميـزان و نـوع     . اختاري و نه محتوايي يافت سرشت تفاوت هاي فقط س    

 . بيان كلمات صرفنظر از محتوا و ارائه ي يك فرم و قالب جديد براي بيان اشعار بوده است

ر گرفتنـد ظهـور و بـروز كوتـاه و مـوجز گويـاني       جداي از گروهي كه از روي عالقمندي اشعاري مشابه او سرودند و مورد استقبال نيـز قـرا             

نيز اگر چه به تقليد و تأسي از هم سرشت نبود ولي بي تأثير از اقبال عمومي از آثار هـم سرشـت نبـوده      ... همچون پسر قبيله، آدم آهني و       
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 .است

ن موضـوع مـي باشـد كـه او از           نكته ي مهم ديگري كه جداي از سبك و روش در بررسي محتواي اشعار هم سرشت قابل بررسي اسـت ايـ                     

همجنسگرايي به عنوان يك ابژه براي گفتن و زياد گفتن استفاده نمي كند حتي ناله مندي ها و ناسزاگويي هاي او از جنس نالـه منـدي و                            

شـد بلكـه   ناسزاگويي صرف همجنسگرايانه كه متأسفانه در ادبيات غالب همجنسگرايي با تأثر و تلخي و رخوت و گريز همـراه اسـت نمـي با        

 .گفتار او همزاد با نوعي ستيز و در هم زننده گي است

همين ستيزنده گي به نوعي در جلو برندگي ادبيات هم سرشت او را ياري مي دهد و اين آن شناسه اي است كه غيـر از ارزش هـاي بـديع                       

ي و توحشـي بكـر مـي بخشـد؛ هـم هنـرِ        گويي و بكر گويي هم سرشت را براي ما هم سرشت مي كند  و به او و اشعارش جذابيتي جـادوي                     

شاعري او و رفتارِ زباني او و هم آن ساختارِ معنايي پيچيده و پر از رمز و اشاره كه امكانِ هر نوع لذت و شورش و حتي تفسيرهاي ناهمسـاز         

 . و متفاوت را به خواننده مي دهد ما را به سوي خود جلب مي كند

عار هم سرشت كه در خواندن اشعار او براي هـر خواننـده اي بـا هـر گرايشـي ايجـاد مـي گـردد                          تفسيرهاي نا همساز و تلذذ ناهمگن از اش       

 . محصول قالب ناگيري رفتار و از سويي بازيگوشي ها و شگردهاي شاعرانه ي اوست

/  سالم نشده بـود كـه        هنوز ده «بازيگوشي او بيشتر در شناور شدن افعال در جاي غير خود نمايان تر مي شود مانند شاهكار بازيگوشانه ي                    

منصفانه بايد گفت تا قبل از نوشتار اينگونه از او، كسـي بـه قلمـروي چنـين     » كرده بودند مرا/ همه  / و ايدا   / تروفو/ پاراجانف  / تاركوفسكي  

ت كـرد حتـي در   گويشي نرفته بود و جاي خوشوقتي است كه بگوييم اين بازيگوشي شاعرانه كه بايد آن را به نام ادبيات همجنسگرايان ثبـ       

 .شعر معاصر پيشرو دگرجنسگرايان نيز كشف نشده بود

در مورد شگردهاي شاعرانه نيز او با ساختن مصدرهاي من در آوردي ولي شيرين و يا تركيب آفريني هاي بديع و كـم شـنيده يـا ناشـنيده      

ه در نوشتار كلمات همانند زنده گي، هي ات، مخ اب           همانند چپانگاه، جا كس،  و يا حتي تفكيك ها و تركيب هاي بسيار ساده ولي نو آوران                 

 از گود خـارج    —رات، تن ديس، به چالش كشيدن گفتار و نوشتار و نوعي عقيم گذاري تمام قواعد پيش از اين براي تولد پس از اين است                         

جهت هاي روايـي را متحـول مـي         به همين دليل نوشتار هم سرشتي       . كردن و رها كردن كلمات كهنه براي جاباز كردن كلمات لحظه زاده           

كند و حالتي از تعليق را بر اتفاق تحميل مي كند و در عين حال خواننده را در تعليق روايت و ضد روايت شعر و ضد شـعر سـرگردان و در                                

 . خالء نگه مي دارد و جاذبه ي اين خالء خواننده را هر چه بيشتر به طرف هم سرشت سوق مي دهد

هم سرشت معنا محوري اشعار او مي باشد معنا محوري اشعار هم سرشت عليرغم آنارشي تعمدي كلمات و حـروف و                     از ديگر امتيازات شعر     

هجاها و امالها در جهاني مملو از تضاد هم سرشت ساخته خود را با پر رنگي هر چه نمايان تر نشان مي دهد تكليف اين موضوع در اشـعار                              
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رين اشعار او نيز نمي توان آرايه و نشانه اي از معنا محـوري نيافـت و بـه صـرف يـك ضـجه ي                          مستقيم او روشن است و بلكه در عاشقانه ت        

 .عاشقانه يا وصفي از فقط يك رابطه محدود ماند

معنا محور نبودن ضعف عمده اي در اشعار شعراي دگر جنسگرا و همجنسگرا مي باشد و هم سرشت حداقل تاكنون ثابـت نمـوده اسـت از                           

چنانچه مي بينيم حتي درشت گويي هاي هم سرشت كلمات معاشقه ي معمولي با جهان يا در جهان يا بر جهـان                      . هاين ضعف دوري گزيد   

 . نيست و در اين بين البته خالقيت منفرد او به ياري اش مي شتافت تا درشت گويي هايش صرف يك ناله ي فروكاستانه هم نباشد

اسانه يا مفهموم لغزانه بر اشعار هم سرشت وارد است اين مي باشـد كـه هـم سرشـت                جداي از تعاريف فوق عيب مهمي كه از ديد زبان شن          

خود را و شعر خود را به شكلي سرباز گونه درگير موضوعات همجنسگرايانه مي كند و در مواردي آنچنان اين حل شده گي در بيان مفاهيم                     

در راستاي همين آسيب رساني به خـود هـم   . صداي بلند بخواند و برود   همجنسگرايانه نمود مي يابد كه گويا او آمده است اطالعيه اي را با              

ايـن  . سرشت در فرازهايي كه بيش از اشاره به سراغ كشف كوتاه گفته هايش براي خواننده مي رود ناموفق و هزينـه شـده بـاز مـي گـردد                            

 يـا فـرا بـي خيـالي خواننـده ي وفـادار او را                ريختن از خود براي افزودن به گفتار همجنسگرايانه ممكن است بخشي از شخصيت فراخيالي             

همانطور كه پيشتر گفتيم هم سرشت گر چه در نوشته هايش از همجنسگرايي به عنوان يك ابـژه بـراي پـيش برنـدگي اشـعارش                          . برنجاند

عي افت در خلق شـعر  استفاده نمي كند مع األسف بايد بگوييم او اشعارش را فداي پيش برندگي همجنسگرايي مي كند و خود را گرفتار نو                  

هر وقت به سوي گفتن از همجنسگرايي مي رود با سرعت پرشتابي سقوط مي كند و شدت سقوط در اين گاه آنچنان سرسـام آور        . مي كند 

 . است كه خواننده شك مي كند شايد اين نيز نوعي هم سرشت گري است و نمي تواند دست او را بخواند كه اين نيز هم

هـم سرشـت قسـمت درشـتي از         « گفته و حتي با توجه به انتقاد آخر آمده بايد تأكيد كرد اگر گفتن اين جمله كه                   با تمام توضيحات پيش   

هم سرشت آغازگر گـويش جديـدي از    «او را خشمگين كند ولي بي شك گفتن اينكه          » شعر امروز همجنسگرايي را به اشغال خود در آورد          

 .ت كه هيچ منصفي نمي تواند بر آن صحه نگذارد حتي خودشواقعيتي انكار ناپذير اس» شعر همجنسگرايي بود

 .به او به خاطر آغاز يك راه سپاس مي گوييم و از او مي خواهيم به راه خود ادامه دهد

 . هم سرشت عزيز، بمان تا قطعه اي از دل ما دچار خالء نشود
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  ٠٧ارچ   تا م٢٠٠۶تعبيری از ميکروفيکشين های آدم آهنی 

 ساقي قهرمان

 

 من هيچ     من نگاه 

نمي شود گفت به ناچار اين يا آن شيوه را پيش گرفته اند چون شيوه هاي متفاوت پيش گرفته اند و 

ناچاري در همان انتشار خبر است كه نه تنها بايد منتشر شود بلكه . امكان انتخاب به چشم مي خورد

يل به جريان فكري بشود و دوباره به شكل گفتمان وارد جامعه بايد تبديل به ادبيات هم بشود تا تبد

به نظر مي آيد اين نياز، به انتشار، و انتشار خبر، و به ادبيات، بين نويسندگان دگرباش خبر . اي بشود كه خبر از همان جا آغاز شده بوده

كه بنا به طبيعت ذهن، قاعده ي روزمره، خود به خود در هميشه هم نيازي به شكستن نمايشي فرم نداشته اند به اين دليل . تازه اي نيست

كارهاي نويسنده هاي دگرباش مي شكند و چيزي از شكستگي را به چشم خواننده مي كشد يعني ذهن كه در حريم هاي تازه فرو مي رود 

نده بودن و در مسير ادبيات حركت شرط، نويس. متن را هم مي برد و در مسير، و اگر اتفاق افتاد، متن، شكستگي ذهن را گزارش مي دهد

 . كردن است، كه چند اسم، هستند

  مثًال پست هاي –بوده ) در نوشته هاي سينا آدم آهني(در مقايسه با هر چه كه قبالً ) 7 تا حاالي 2006( نوشته هاي سينا آدم آهني 

 نشان مي دهد كه آن شيوه ي – به قلم سينا آمده 2006 ، از يك نگاه كامالً متفاوت و كامالً نامربوط با هر چه كه در سال 2003سال 

كه  اين شيوه ي تازه ي پست هاي ) يا در مقطع زماني تازه، كار آمدي اش را از دست داده(عوض شده از نظر خود سينا كار آمده نبوده 

كار رفته كه خصوصيات تكنيكي ميكرو  انتخاب شده كه باز، به نظر مي آيد يك تمرين ذهني براي پياده كردن متن در اين شيوه به 2006

 . فيكشن را دروني كرده و بنا به ويژگي قلمي سينا، فراروي كرده است

از اين نوشته ها چند تا به گونه ي شعرند، به دليل رعايت ناخودآگاه ذهن به تزريق ظرافتي كه سطرها را آهنگين مي كند و دم سطر ها را 

 . 2006، و با همان نگاه عميق و باريك بين داستانك هاي 2003فت و جديتي بيشتر از آهنگين هاي به قاعده ي شعر مي چيند، اما با ظرا

 . تعداد بيشتري از نوشته ها، ميكرو فيكشن اند كه بهترين قالب را براي بيان در اختيار سينا آدم آهني گذاشته است

از ديگر داليل، رواج مجله هاي . ين دقت در ويراستاري انتخاب مي كندنويسنده ي غربي ميكرو فيكشين، امروزه، اين قالب را اول براي تمر

الكترونيكي است كه زمان خواندن سريع مطلب را طلب مي كنند و روزمره اي كه خواننده را به خواندن متن كوتاه راغب مي كند و 

به داليلي كه رمبو و آلن پو را به تجربه ي خصوصيت صفحه ي الكترونيكي كه چشم را زود خسته مي كند و و و نظير آن كه هيچ ربطي 
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 . و همين. مجله هاي ادبي غرب نيز اغلب براي چاپ داستانك بيشتر از داستان كوتاه پول مي دهند. داستانك كشاند ندارد

شوك آور كه اما به دليلي، نويسنده هاي ميكرو فيكشن از اين قالب بيشتر براي نوشتن متن ترسناك استفاده مي كنند يا براي متن 

آخرين سطر داستان خواننده را ميخكوب مي كند و يا تكان مي دهد، و يا متني كه هوش و ذكاوت نويسنده در تحليل سيستم و رفتار 

معضل در طول كوتاه داستان پخش نمي شود، در سطر آخر متمركز مي شود و در واقع باز هم، همچنان كه . زمان را به نمايش مي گذارد

استفاده اي كه آدم آهني از اين قالب . براي خوانده شدن طلب نمي كند، زمان درازي براي فهميده شدن هم طلب نمي كندزمان درازي 

معموال داستانك نويس ها داستان را پياده مي كنند و بعد اضافاتش را مي زنند و صفات را بر مي دارند و چند تا . مي كند متفاوت است

داستان كوتاه شده دقيقاً همان . جمله چند موضوع مهم بغل هم مي نشانند تا داستان هر چه كوتاه تر شودفعل را يكي مي كنند و در يك 

در كار سينا به نظر مي آيد كه .  و معموال خوانش داستان با تمام شدن داستانك تمام مي شود  است كه خواننده بايد تحويل بگيرد

يعني .  روي شيشه مي آيد مثل كد، و بعد از آن در خوانش متن دوباره بلند مي شودداستان اول در ذهن نويسنده كوتاه مي شود، بعد

هيچ كلمه ي اضافه اي كه مسير داستان را منحرف . داستان بلندي پشت داستانك نوشته مي شود كه ذهن را درگير فهم خود مي كند

ر عين حال جمله با كمترين تعداد كلمات به نظر پر و د. كند و عمل خواندن داستان پشت داستان را مختل كند وارد جمله ها نشده

استفاده اي كه آدم آهني از اين قالب مي كند نه براي صرفه جويي در وقت خواننده، براي صرفه جويي . سرشار از كلمه هاي الزم مي رسد

آنجا .  نوشتن صورت بلند داستان پيش نيايددر وقت نويسنده است اما با چنان دقتي ابزار را در اختيار خواننده مي گذارد كه مشكلي براي

اتفاق عجيبي در . كه كار خواننده در خواندن داستانك هاي ديگر تمام مي شود، در خوانش داستانك هاي آدم آهني تازه شروع مي شود

 و اين فضاي بيرون از هيچ نقطه ي داستان نمي افتد اما فضاي داستان به سادگي به عجيب بودن فضاي بيرون از داستان اشاره مي كند

 .    داستان است، داستان پشت داستان است، كه حمل كاليمكس را به عهده گرفته است

اما اگر يك داستان . نه به آن معنا كه همه ي دگرباشان مخاطب خاص دارند. مورد ديگر اين داستان ها آن است كه مخاطب خاص دارند

 . نده ي دگرباش و غير دگرباش بدهد گاه امكان آن هست كه عمدي در كار باشددو تصوير كامالً متفاوت را به دو گروه خوان

. فقط آشنا بودن به فضا است كه خوانش آدم آهني را براي خواننده ي دگرباش ممكن مي سازد و براي خواننده ي غيردگرباش غير ممكن

خواننده ي غيردگرباش دادم تا آنچه را كه داستان ها برايشان براي امتحان كپي چند تا از داستان ها را، هر داستان روي يك ورق، به ده 

تداعي مي كند را برايم تعريف كنند، كسي با همان نگاه خواننده هاي دگرباش، كه در كامنت هاشان به خوانش اين داستان ها مي پردازند، 

از كارهايي كه سينا مي كند . غير دگرباش ايجاد كردند/يعني داستان ها مفهوم متفاوتي در ذهن خواننده ي ناآشنا. داستان را تعريف نكرد

 .    يكي آن است كه فضاي فرهنگي جامعه ي دگرباش را در تقابل با مفاهيم معمول جامعه ي دگرجنسباز مي نهد
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 كه كسي پيش ما نياد درو قفل مي كني                           

 ا رو نبينهكسي م  كه                     پرده رو مي ندازي

 كه كسي ما رو نشناسه                        چيزي نمي گي 

 كه چي؟             اتاق رو تاريك مي كني

 اين داستانك اگر بيرون از فضاي وب الگ آدم آهني در جايي و به تنهايي چاپ شود تا كاراكترها عطف به حافظه ي بازديدكنندگان -يك

تكميلي، در و قفل و پرده و سكوت و تاريك، براي وانمايي چگونه دلهره اي انتخاب شده اند؟ مكان، اتاق ثابت نشوند، راوي كيست؟ ابزار 

 و اقدام به حذف -  كه معترض شده به ما-كه پرده دارد، و درش را مخاطب راوي قفل مي كند، براي افتادن چه اتفاقي انتخاب شده ؟ تو

 است پيگير كدام ديسيپلين از گفتار دوري مي كند؟ آينده كه حال را از بخش اول جمله به  با قرار دادن ما در اتاق در بسته كرده-ما

 بخش دوم كه تخمين زدن آينده است، مي كشاند به كدام وقايع درگذشته نگاه مي كند ؟  

 عه ي گذشته   تعبير آينده، بر اساس واقكه كسي پيش ما نياد   حال، كه واقع مي شود              درو قفل مي كني

از نگاه راوي، كاراكتر فاعل .  در هر سطر يك بار حركت كاراكتر  از جانب راوي مشاهده مي شود و يكبار اين حركت تحليل مي شود–دو 

در سطر آخر، با طرح معضل و كشاندن فاعل جمله به زير سؤال، راوي همزمان با . جمله است و راوي مفعول حركت راوي قرار گرفته است

 با فاعل مي 69دست به عمل مي زند و ايست گاه قراردادي اعضاي جمله را مغشوش مي كند يعني، در يك جمله، مفعول اقدام به فاعل 

كند و به شكلي يادآوري مي كند كه ذهن زهدان است و فاعليت محل تالقي هويت هاي چند گانه، كه بالفاصله و به ضرورت، منتهي مي 

 .        تالقي هويت هاي چندگانه است و بيانگر عملكرد چندگانهشود به آن كه مفعوليت هم محل

 اما چشم آشناي خواننده ي دگرباش به خوفي كه چشم ناآشناي خواننده ي غيردگرباش از اين صحنه ي شيرين مي گيرد، مي -سه

 و بعد از آن قوانين آن زندگي را تجربه يعني بايد اين ذهن را. اين فضا براي و در چارچوب تجريه ي ذهني خاص معنا پيدا مي كند. خندد

اين در به روي ديگران بسته مي . اعتراض نمي كنند، بازيگوشي مي كنند. كرد تا معلوم شود راوي و اتاق غرق شهوت اند، نه غرق ترس

ل جلو انداختن آن است، شود تا در تاريكي و سكوت اتاق اتقاق اروتيكي بين راوي و مخاطب واقع شود كه راوي، با طرح پرس و جو در حا

يا اشاره مي كند به آن كه آنچه امكان دارد اتقاق بيفتد بهتر است بيفتد و هر چه زودتر، يعني در اين پرس و جو  مايه ي طنازي هست، يا 

 . دلبري، نه اعتراض

 گرووومپ

 شكست هماوني كه  

http://adamahani.blogspot.com/2006/10/blog-post_17.html
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 صداشو نشنيد

.... 

 بايدم فكر كنن آسمون غرمبه اينجوري بيدارم كرده

 

 سكوت

 چيزي نمي گي 

 انگار كه تو كوچه بازار

 رد نگاهم رو نديده باشي

 مامان

--- 

، تفاوتش در همين سعي در به ثبت رساندن غربت ذهنيت همزادهت به فضاي اروتيكاي فضاي متن اروتيك آدم آهني، با وجود شبا

اروتيكاي همزاد، با ظرافت، معصوميت را هم البالي شهوت جا مي دهد كه در متن آدم . همجنسگرا در تقابل با فرهنگ دگرجنسباز است

قصد . ، و از ناخودآگاه شاعر به متن جاري شده است!بدون قصد اينطور مي نماياند كه آن معصوميت، همزادآهني هم رعايت مي شود اما 

اين .  (سينا اما هم در توليد نوعي از ادبيات براي خواننده ي خاص، و هم در افزودن مايه ي معصوميت به شهوت قابل رديابي است

 )   فرهنگ دگرجنسباز ندارد"پاك"معصوميت ربطي به 

  14كربن 

 عمق شيار خراش ناخن  •

 جاي دندان  كبودي •

 سرخي رد فشار انگشتان  •

• ... 

 .باالخره يه راه مطمئن واسه محاسبه قدمت حضورت پيدا مي كنم

 

 

http://adamahani.blogspot.com/2006/09/blog-post_26.html
http://adamahani.blogspot.com/2007/02/14.html
http://adamahani.blogspot.com/2007/02/14.html
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 ستون فقرات

 .تا مهره هام بشمري شتبيام پي باز بايد

 .مطمئنم يكي دو تاش كم شده

آنچه در بافت اروتيك اين داستانك ها به چشم مي خورد، و اگر با نمونه ي گفتگوهاي عاشقانه ادبيات مقايسه شود، بيشتر به چشم خواهد 

 . خورد، دست بردن در اصول رابطه ي عاشقانه ي فرهنگ دگرجنسباز است

 مثال

 هر رهبرياد، طاگردب بخشي از شعر

 خواهم بدانم نه اصلن نگو كجا بودي نمي

 دهم گيرم جرش مي ات را نمي از در كه آمدي يقه

 خوابم كنم با اولين دختر رويش مي دوم از در بيرون توي خيابان سجاده پهن مي مي

. 

 از در كه بيايي

خون است شايد هم نگويم  قدر دوستم دارد و چقدر از دست تو دلگويم كه چ ام اولين دختر را كه ببوسم با او مي ام دررفته من از در رفته

 گشايم اين بار اگر جوشن كبير تنش كرده باشد حتي اما بندش را مي

 ام را بردارم و بروم از در كه بيايي جنازه

 ست كه بيايي كافي

 

 بخشي از شعر هنوز فكر مي كنم، محمود فلكي

 

 كنم هنوز فكر مي

 ن افتادبه درختي كه از من پايي

 .ات پيچيد ي برهنه وقتي تنم در خاطره

. 

http://adamahani.blogspot.com/2007/02/blog-post_08.html
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 كنم  هنوز فكر مي

 غلتيد به دهاني كه بر نسيم مي

 و هرچه رخت در مسير مادينگي

 .افتاد از ريخت مي

. 

 كنم هنوز فكر مي

 به ابتداي درختي كه 

 در انتهاي اقيانوس

 شد ي غارها مي فانوس ِ هميشه

 . نتشر شده است ممجله ي شعرمتن كامل هر دو قطعه در 

، كه در آن مخاطبي در وضعيت دريافت عشق راوي قرار مي گيرد، در عين حال روزند كه نمونه هاي خوب شعردر غالب اين نمونه ها، 

مورد تعرض نيز قرار مي گيرد و اين تعرض حتي اگر به معناي ميخكوب كردن مخاطب در وضعيت دريافت عشق، و يا دريافت خشم ناشي 

ميخكوب كردن مخاطب در وضعيت تحويل گيرنده ي درخت راوي باشد، فاعل حامل پيامي است كه در آن پيش از هر چيز از عشق يا 

بيگانگي با مخاطب به چشم مي آيد، اين بيگانگي كه ممكن است بيگانگي عاطفي جسمي مردي باشد با زني يا درختي با غاري، به هر 

 خود اگر خشم را حمل نكند همان بيگانگي ساده ي دو  گونه جنس را حمل مي كند و حال حامل يك جور بيگانگي است كه در طبيعت

در داستانك هاي آدم آهني در انواع رابطه هايي . در مثال هاي بيشمار روزمره و ادبيات، به گفت و گفت رسيده اما به گفت و شنود نرسيده

راوي حتي وقتي متكلم وحده  است .  صميمانه و بازيگوش و بي كينه استكه به شكلي مورد اشاره قرار گرفته اند بافت رابطه رفيقانه و

. تصور گفتگويي كه جريان دارد در متن حفظ مي شود و در ضمن اين گفتگو صداي راوي به صداي طلبكار يا بدهكار مايل نمي شود

 . ارتباط در توازني منصف باقي مي ماند

، هفت تا بيان حكم پنالتي همينجوري، بيخودي، هستند كه باشند، مثل ، شش تا از پست ها7 تا حاالي 2006 پست 89از 

بيست و پنج  ،مهرتو نيمه شب ، چهل و شش تا داستانك خوب اند مثل حيا، هشت تا شعرگونه اند مثل و س طمثل ) statement(اند

 . 14كربن تا از اين تعداد داستانك اروتيك اند مثل 

تبديل به فضايي داستاني مي كند و به موضوع بعدي نمايشي مي دهد تا جمله از كه  كردن فقط يك بيان حكم را با اضافه ،خط خطيدر 

، و به خاطر شناخت خوب سينا از خصوصيت بازيگري "جاي بعضي چيزها نه اينجاست و نه حتي توي ذهن"صورت استيتمنت ساده، 
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-ذهنو بعضي چيزها و اينجا  و خوانش داستاني "ي ذهن هم نيست هيچ، توكهجاي بعضي چيزها اينجا " كلمه، تغيير شكل پيدا كند به

 . ميسر كند را  اروتيك- روياي- در-درگير

از خصوصيات وب الگ نويسي است كه اول شخص مفرد، فاعل صفحه مي شود و توهم مسئوليت نوشته را به عهده مي گيرد؛ شايد براي 

كار خوبي هم كرده . ن و و نويسنده اش كه از دوش وب الگ نويسي پايين آمده اندايجاد توازني در برابر همه ي مسئوليت هاي معمول مت

اما اين من اول شخص مفرد  صفحه ي آدم آهني به نظر مي رسد بيشتر از نياز داستان ها، به زاويه ي نگاه راوي اول شخص و ترجيح . اند

كاراكتر پست هاست كه به دست آمده و به خواننده ي وبالگ به /نويسنده به تماشا و گفتگو راه انداختن و بازيگوشي كردن با مخاطب

 در اين وبالگ وقتي اتفاق مي افتد "من"اما زيباترين . در واقع درگير گفتگو با خواننده ي وبالگ نمي شود. عنوان مخاطب نگاه نمي كند

 من مي شود بهتر هم مي شود، حتي صادق تر هم  خودش، مني كه وقتي از ما"من" ي شاعر ديگر را مي گيرد مي كند "ما"كه نويسنده، 

 هيچ ما "ما"مي شود، اصالً از اول شاعر اول اشتباه كرده يا فروتني كرده يا داناي كل بازي در آورده و به جاي همه حرف زده كه گفته 

 .     نگاه

 ي سينا به تجربه ي به شعر كشاندن متن در با اينكه بعضي از پست ها شعر گونه مي شوند، و خيلي ظريف شعر گونه مي شوند، و عالقه

عالوه بر فضا سازي قوي و دقت ميكروسكپي در تراش .  هم به چشم مي آيد، اما شعر حوزه ي سينا نيست، قصه، هست2003پست هاي 

ان كوتاه هم مي متن هاي كوتاه و شكل بخشيدن به كاراكترهاي داستان در طول يك جمله، و اگر تصميم به تغيير فرم بگيرد، در داست

طنز سينا قوي است، شاد است، گسترده در متن است، باريك بين هم هست، . تواند همين قابليت ها را به تجربه بگذارد، طنز سينا است

همين طنز، كه خاص خود آدم آهني است، هر جا كه متن به طرف شعر شدن مي غلتد، . ولي نه تلخ است نه سياه نه برنده و نه انتقام جو

 .  از دست مي رود. انتيك مي شودرم

 .   اين هم شاهكار ديگري است كه سينا در دو جمله زده

Howl’s Moving Castle 

 

 تو چندتا اسم داري؟! هاول: 

 ! اونقد كه بتونم آزاد زندگي كنم-

 

+++++++++++++++ 

 پامال گي  :  فيكشن ازميكرو 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wizard_Howl
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 چكار كنيم براي نهار؟

 چكار كنيم براي نهار؟ بمونيم خونه يا بريم بيرون؟ چكار دوست داري بكني؟

زن پرسيد، خب، تو چكار دوست داري بكني؟ اما خوب مي دانست كه خودش دلش مي خواهد برود بيرون درحاليكه او ترجيح مي داد 

 . بماند خانه

رم بمونم خونه، اما اگر زن ترجيح بدهد بيرون برود او هم بيرون رفتن را به ماندن در خانه در شرايطي كه زن مرد گفت، من دوست دا

 .  بيرون رفتن را ترجيح بدهد، ترجيح مي دهد

 .  و اين در حالي بود كه زن ترجيح مي داد برود بيرون حتي اگر مرد ترجيح مي داد بماند خانه

 

What shall we do about lunch?  

By: Pamela Gay 

 

 

What shall we do about lunch? Shall we stay in or  

go out? What do you prefer?  

 

Well, what do you prefer? she asked, knowing  

very well that she preferred to go out while he  

preferred to stay in.  

 

I prefer to stay in, he said, but if she prefers to go  

out, then he would prefer to go out rather than  

stay in when she would prefer to go out.  

 

Whereas she would prefer to go out even if he  

would prefer to stay in.  
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 اســمــت نـشـسـتــم کـنــار
 
  

 مازيار 
 كهنهوبالگ راز 

 
 
 
 
 

  تن كرده بودهرا ب زمين تن پوش سبز خود
 ندجوانه هاي نشسته بر شاخسار درختان نشان از بهار مي داد

 نو از راه رسيده بود سال
   دل هر زنده اي لبخند شادي نشانده بوددربهار 

   وخزان بود اما در قلب من هنوز
 هاي زرد و نارنجي گسترده بود و در بسترش برگ

 بود ز ابريآسمانش هنو
  

 قـهـر بود  با قلب من انگاربهار
  

 به يادت بودم تحويل سالي لحظه 
  شادي برايت شمع روشن كردم تا هميشه روشن بماني  يدر آن هلهله

 يادت به بستر تنهايي خويش خزيدم و به اميد ديدار فردا به خواب رفتم با
  

 توفردا بود و ياد آور ديدار من با  طلوع سپيده آغاز گر
  

 برخاستم
 

  تن كردمهآبي عشق را كه يادبود دستان توست ب همان پيراهن
 پيراهن من است كهنه شده ولي هنوز عزيزترين

   به راه افتادم، با اندكي تبسم،شوق ديدارتلبخندي از با 
 آري 

 ديدارت آمدم به رسم نوروز به
 به پــارك

  
در كنار هم روي تن   نيمكتي كه روزگاري با هم و هماناغ نيمكت خاطره رفتم،هايش را دوست داشتي، و به سر همان پارك كه شقايق

  نشستم اما تنهاو همانجا مهربان چوبيش مي نشستيم، 
 

 تن نيمكت خاطره افتادروي  شده اسم نوشته هنگاهم ب بي آنكه بخواهم
  

چشمان هم نگريستيم و قول داديم  م و عاشقانه بهيدها زديم قصه ها گفتيم خندي نيمكت نشستيم حرفروي روز را كه  به ياد داري آن
 ؟هميشه عــــا شـــــق بمانيم

  
 ؟ اسم تو را،را نوشتي و من  اسم من، تو،از رفتن به ياد داري قبل

  
 ياد قول عاشقانه مان كنار اسمت نشستم امروز در پارك به

 انتخاب كرد چشمانم براي تماشاي بهار فقط نام تو را
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 مي گفتم چقدر سخت است بودي تاكاش كنارم 

  
   خاطرات شيرين گريستنانيمكت خاطره تنها نشستن و با عشق ديرين ب چقدر سخت است روي
 بستن  او دل يبهار كنار اسم يار نشستن و در خزان قلب به خاطره چقدر سخت است در

  
  بوسه زدنشپيراهن آبي عشق به ديدار يار رفتن و بر نام چقدر سخت است با

  
 اســــت عــــا شـــــق مــــا نـــــد ن چـــقـــدر ســخــت

  
 

 در دل
 از ديدار نامت
 خشنود بودم

  بودممسرور
 كه رسم نو روز را ادا كردم

 
 زندگيم رفته اي اما هنوز در قـلبمي هنوز عزيزمي رچه نيستي گرچه ازگ
  

 اسمت نوشتم كنارپيش از آنكه برگردم 
  

  مـــــبــــــا ر ك عــــز يـــــز م ـوســـــــا ل نــــــ
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Frough Farrokhzad 
 
Translated by Saghi Ghahraman 
 
 
The Winding Doll 

 

Yet longer, yes,  

one can remain  

hushed  

 

with eyes fixed like the stare of the dead  

one can gaze 

for hours 

at the smoke of a cigarette 

at the shape of a cup 

a blank motif of the rug 

an imaginary line on the wall 

 

one can tug at the curtain with stiff fingers  

draw it aside and see  

out in the alley it’s pouring hard 

a child with vibrant kites 

stands under an arch    

a rickety cart leaves the empty square in a clattery haste 

 

one can stand put  

by the curtain, but   

blind, but 

deaf 

 

one can shout 

with rather fake rather alien a voice, oh, I love.. 
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wrapped in the strapping arms of a Man     one can 

be a gorgeous healthy She  

 

with a body like rawhide-spreads 

and a pair of large hard teats 

one can ruin the virtues of an amorous affair 

in the arms of a drunkard   a madman   a vagrant 

 

one can loathe cleverly every astonishing enigma 

do a cross words puzzle 

be pleased figuring out a useless answer  

a useless answer, yes, of five or six characters 

one can kneel     her whole life     head bent  

at the foot of a dank shrine 

 

one can find god in a derelict tomb  

find faith finding an insignificant coin 

one can rot in the stalls of a mosque  

like an old prayers-for-pay crier    

 

like a zero in subtracts and add ups and  

multiplies, one can amount to the same outcome always  

 

one can think of your eyes in their sullen cocoons  

as the blank  button on an old shoe   

 

one can fade away like water in it’s own hole  

one can hide the beauty of a moment,  

like an absurd black & white snap-shot,  

at the bottom of a hope chest, shyly 

 

one can tuck in the ever empty casing of a day   
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portray of an alleged or a defeated or a crucified 

one can hang a few masks to cover the bareness of the wall  

   

one can cling on to yet more futile patterns  

one can live like winding dolls 

look at the world through glass-eyes 

decline inside a felt box  

amid a heap of tulles and sequins 

with a body filled with straws,   and shout 

with every indecent touch of a hand:      OH  HOW VERY LUCKY I AM 

 

May 18, 2006  
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 دگرباشان جنسی در راه کسب هويت

 مهناز سالمي، گفتگوي نشريه گذار با آرشام پارسي

 سياست هاي جنسيتي و آزادي هاي فردي -2007 مارس -1385 اسفند -7ي  شماره
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 ؟ شدتشكيل در چه سالي  همجنسگرايان ايراني سازمان

 از يك گروه كوچك 2001ما در سال . كل فعاليت كندسازمان يك روند چندين ساله را پشت سر گذاشته تا امروز  بتواند به اين ش

 سال كه گروه داراي وب سايت نيز شده بود تصميم گرفتيم به صورت رسمي 2اينترنتي به نام رنگين كمان شروع كرديم و پس از حدود 

 كشور نروژ به ثبت رساند و ما به دليل اينكه امكان ثبت سازمان در ايران وجود نداشت يكي از دوستان سازمان ما را در. فعاليت كنيم

 Persian Gay & Lesbian" و نام انگليسي "سازمان همجنسگرايان ايراني"  زير عنوان 2004فعاليت رسمي خود را در 

Organization" ،PGLOاين نقطه ي عطفي براي ما بود و اين امكان را فراهم نمود تا با سازمان هاي گوناگون حقوق .  آغاز نموديم

 .  سرتاسر دنيا ارتباط برقرار كنيم و به شرايط زندگي همجنسگرايان ايران بپردازيمبشري در

 چه نيازي به تشكيل اين سازمان وجود داشت؟

تشكيل سازمان براي هدفمند ساختن حركت دگرباشان ايراني، كه مدت هاست شروع شده، و جستجوي راههاي قانونمند براي كسب حق 

در ايران حقوق اقليت ها به نفع اكثريت سلب مي شود، و جالب اينجاست كه در بعضي موارد اگر . ري بودشهروندي دگرباشان بسيار ضرو

 هميشه عده اي را از "اقليت"آمار دقيق گرفته شود، اقليت ها در اكثريت اند، اما، فرهنگي كه قرن ها بر ذهن مردم حاكم بوده با برچسب 

از همان اقليت ها هستند كه مثل اقليت هاي قومي، زباني، ديني، جنسيتي، و نيز بيشتر از دگرباشان يكي . حقوق اجتماعي محروم كرده

در پنجاه سال اخير در دوره هاي مختلف، لزوم جنبش دگرباشان مشاهده شد، فعاليت هايي . تمام اين اقليت ها حق از دست داده اند

 با آغاز اعدام همجنسگرايان و سركوب و فشار روزافزون بعد از آن، تشكل  و57صورت گرفت، آشكارگري هايي انجام شد، اما بعد از انقالب 

مي توانم با . سازمان لزوم حضور خود را در پنج سالي كه از آغاز فعاليتش مي گذرد ثابت كرده است. سازماني بسيار اهميت پيدا كرد

 . جزئيات توضيح بدهم اگر الزم باشد

 ين سازمان داشت؟جامعه ي دگرباش ايراني چه نيازي به ا

زنان دگرباش، مردان دگرباش، . همان طور كه در ارتباط با زنان نيز مي توان گفت، دگرباشان جنسي برخاسته از تمام اقشار جامعه اند

https://www.gozaar.org/template1.php?id=461
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بايد گفت كه دگرباشي جنسي يك عقيده و يا .... همجنسگرايان مذهبي، دولتيان دوجنسگرا، هنرمندان دگرجنسگونه، كارگران دگرباش و 

متأسفانه جامعه ي ايران با مشكالت . مكتب نيست كه عده ي خاصي پيرو و مروج آن باشند، بل يك گرايش طبيعي جنسي مي باشد

اين مشكل جامعه ي دگرباش . فرهنگي زيادي مواجه است و يكي از مهمترين ها سكس ستيزي است؛ مسائل جنسي تابو به شمار مي آيد

مردم نمي توانند و يا مايل نيستند در رابطه با مسائل جنسي خود . نيز با همين مشكل مواجه استتنها نيست بل جامعه ي دگرجنسگرا 

سخن بگويند، و حداكثر استفاده مردم از اين مسائل به فحش ها و توهين هايي بر مي گردد كه معموالً در زد و خورد هاي اجتماعي به 

 .  زبان مي آيد

ساليان زيادي به بهانه . رساني كرد، بايد به چالش كشيد، بايد آنقدر گفت تا زشتي آن از بين برودبايد در زمينه ي مسائل جنسي اطالع 

اما ديگر كار از كار گذشته و ما ياد گرفته .  تهديد شده ايم"هيس"زشت بودن و شرم داشتن و حيا كردن ساكت بوده ايم و همواره با يك 

بسياري از اعضاي جامعه ي دگرباش ايراني نيز همانند ديگر . و دست به آشكار سازي بزنيمايم چطور بايد حقيقت را بر خجالت غلبه كنيم 

مردم با تابوهاي مرسوم زندگي مي كنند و بايد سازمان هايي وجود داشته باشد كه نه تنها ديگران را آگاه كرده و دگرباشان جنسي را 

 ها، معرفي نمايند بل جامعه دگرباش را نيز آگاه كند كه شما انحراف آنطوري كه هستند، به دور از برداشت هاي غلط و خرافه گويي

كردن و يا فاعل (جنسي نداريد، كه همجنسگرا بودن و دگرجنسگرا بودن از نظر تشخيص طبيعي بودن، يكسان هستند، كه كنش گري 

ي مرد ساالر به شما تحميل نموده است و مرد را برتري ندارد و اين باوري است كه انديشه ) دادن و يا مفعول بودن(بر كنش پذيري ) بودن

در نهايت باز به زنان بر مي گردم و نياز جامعه . برتر از زن مي داند و هزاران باورهاي غلط ديگر كه ريشه در فرهنگ و باورهاي ما دارد

 .  ن مي دانمدگرباش جنسي ايران به اين گونه سازمان ها را برابر با نياز زنان به سازمان هاي مدافع حق ز

بايد توجه كرد كه بسياري از دگرباشان ايراني به دليل شرايط موجود جامعه به خاطر گرايش جنسي خود احساس گناه مي كنند، با خود و 

سازمان به عنوان تشكلي كه به . اين وضعيت بايد عوض شود. با طبيعت به جنگ برمي خيزند، همراه با جامعه، خود را محكوم مي كنند

دگرباشان اطالع رساني مي كند و حمايت مي كند و به هويت دگرباشي احترام مي گذارد، و نيز تالش مي كند قوانين نوشته شده را نفع 

امروز هم در داخل ايران . بازنويسي كند تا حق حيات دگرباشان را تأمين كند، براي جامعه ي دگرباش از اهميت بسيار زياد برخوردار است

ايران فعاليت هاي سازمان مورد نياز است و پيوستن دگرباشان و حمايتشان از سازمان دليل ضروري بودن اين تشكل و هم در خارج از 

 . است

 چند ساله بودي در آن زمان؟ چه عاملي باعث شد كه دست به اين كار بزنيد و 

مجنسگرايان بزنم همانا همجنسگرا بودنم، و  سال داشتم و مهمترين عاملي كه باعث شد دست به تشكيل سازماني براي ه20در آن زمان 
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. تا زمين را شخم نزنيم، نمي توانيم بفهميم كه كشاورزي چه كار سخت و طاقت فرسايي است. آشنايي ام با شرايط سخت زندگي ماها بود

 از حضور در جامعه منع و تا وقتي. تا زماني كه به دليل جنسيتمان از اداره اخراج نشويم، نمي توانيم بگوييم كه تبعيض جنسي چيست

هر زمان و به هر دليلي . محروم نباشي نمي داني بي هويتي همجنسگرايان در ايران همجنسگرايان را دچار چه آسيب هاي روحي مي كند

كه بحث همجنسگرايان به پيش مي آمد مردم عكس العمل هاي بسيار بدي نشان مي دادند و آنان را منحرف و متجاوز و خطري براي 

نه تجاوز مي كردم و نه بچه بازي و نه . ودكان خود مي دانستند اما من كه شنونده بودم عامل اين ترس و نگراني ها را در خودم نميافتمك

مدت ها . يك حس تنها بودن هميشه همراهم بود. ظلم و ستم، گرچه در تمام مراحل زندگيم متجاوزيني وجود داشتند كه آزارم مي دادند

تماً منحرفم و طول كشيد تا به اين باور رسيدم كه بيمار نيستم، تنها آدمي هستم كه شادي، آرامش و لذت روحي و فكر مي كردم ح

نمي توانم تمام سختي ها و فشارها را به زبان بياورم اما پس از آن همه تلخي، طعم .  جنسي خود را تنها در كنار همجنسانم دارم

 حضور خود را از آسمان شيراز، 2001 با ديگران قسمت كنم و اين شد كه رنگين كمان در سال خودباوري را چشيدم و بر آن شدم آن را

همان آسماني كه حدود سي و پنج سال پيش از آن سخنراني ساويز شفايي در دانشگاه پهلوي شيراز با موضوع همجنسگرايي را به ياد 

 .م اجتماعي ادامه دادداشت، آغاز كرد و راهش را به مقصد حقوق شهروندي و كسب احترا

  هاي ايراني افتادي چطور بود؟"گي"به فكر متشكل كردن كه شرايط ايران در دوره اي 

من دهه ي شصت، كه فشارها و كشتارهاي مردم در اوج خود بود، را درست به خاطر ندارم چون آن موقع تازه به دنيا آمده بودم، اما مي 

 4000گروه هومان . همجنسگرايان و دگرجنسگونگان نيز از اين فشارها در امان نبودند. دم رفتدانم و شنيده ايم كه از آن پس چه بر مر

يعني هر دو روز .  ميالدي را گزارش داده است2000، كه انقالب اسالمي به وقوع پيوست، تا سال 57اعدام به جرم همجنسگرايي از سال 

شايد در . مجازات اعدام و كشتن مجرم ريشه در فرهنگ اين جامعه دارد. دنهمجنسگرا بودن مساوي بود با مفسد في االرض بو. يك نفر

زماني كه تصميم به متشكل كردن همجنسگرايان و تاسيس سازمان گرفتم اعدام هاي روزانه وجود نداشت اما بازداشتگاه ها، اداره مفاسد 

پر از بازداشت شدگاني بود ... ج، كميته ها، دفاتر ائمه جمعه و اجتماعي، ستاد امر به معروف و نهي از منكر، پايگاه هاي گروه مقاومت بسي

حتي در ميهماني هاي خصوصي دگرباشان، كه تنها دورهم جمع شدن هاي بسيار معمولي بود، . كه يا همجنسگرا بودند، يا دگرجنسگونه

بر دار نمي شد و يا اگر حتي خبري به آنها مي مأمورين مي ريختند و دستگير مي كردند و بدتر از همه اين كه هيچ كس از اين اتفاقات خ

آناني كه شالق خوردند، زنداني شدند، دست به خودكشي زدند و يا . رسيد زياد مايل به انتشار آن نبودند و دليل آن بر كسي پوشيده نيست

رك اصلي فشاري بود كه به دليل اما مح. به اجبار بر سر سفره عقد نشستند نيز ضرورت تشكيل سازمان را براي من دوچندان مي كردند

 .گرايش جنسي بر ما تحميل مي شد و تنها راه مقابله با آن را اتحاد و همكاري مي دانستيم



                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                     هفتم   شماره بيست و–   ٨٧  

 هاي ايراني تماس گرفتي؟ آيا سازمان از ابتدا با حضور لزبين ها تشكيل شد، يا بعد به سازمان "لزبين"چند وقت بعد از تشكيل سازمان با 

 پيوستند؟

در ايران بر خالف جوامع غربي لزبين ها مشاركت . هيچ لزبيني در جمع ما نبود و متأسفانه هنوز هم حضور آنان چشمگير نيستدر ابتدا 

جنبش زنان سال هاست كه فعاليت مي كند تا . بسيار كمي در جنبش دگرباشان جنسي دارند و اين به شرايط زنان در ايران بر مي گردد

 پست و ابزار شهوتراني، و نه به عنوان موجودي مقدس و آسماني، بل به عنوان يك زن و تنها يك زن، يك زن را نه به عنوان يك موجود

زن بودن متأسفانه در ايران آسان نيست و بد تر از آن لزبين بودن است زيرا در چنين . انسان، يك شهروند، به جامعه و قانون معرفي كند

اما متأسفانه در جامعه تعداد زنان هوادار فرهنگ مردساالر كم نيست و از آن .  هم همجنسگراجامعه اي، با آن طرز تفكر، هم زن هستي و

به زبان ديگر تبعيض بر پايه . گذشته، زناني كه خود عليه مردساالري مبارزه مي كنند لزبين ها را به دليل گرايش جنسي طرد مي كنند

لزبين هاي فعالي نيز وجود . ا به دليل گرايش جنسي شان تبعيض قائل مي شوندجنسيت را محكوم مي كنند اما خود در مواجه با لزبين ه

 . دارند اما متأسفانه بيشتر از آنكه به عنوان لزبين شناخته شوند، فعال مسائل زنان اند

 رشد سازمان در عرض اين چند سال چگونه بوده؟ 

 كه ماهانه منتشر مي چراغنشريه اي داريم به نام . نفر مي باشند 5000اعضاي ما در حال حاضر بيش از . به شدت خوب و خوشحال كننده

شود و به معرفي دگرباشي، ادبيات و هنر دگرباشي، و ارائه اطالعات و پژوهش هاي گوناگون درباره مسائل جنسي و گرايشات جنسي مي 

عاصر فارسي هم دست زده است و خوانندگان پردازد، و در راستاي هماهنگي جامعه دگرباشي با بخش ديگر جامعه، به معرفي ادبيات م

 . راديو هفتگي رها نيز فعاليت خود را تا چند ماه آينده از سر خواهد گرفت. دگرجنسگراي آن كمتر از دگرباشان نيست

اهندگان و در اين مدت توانسته ايم ارتباط بسيار نزديكي با سازمان هاي حقوق بشري از جمله سازمان ملل و  دفاتر كميسرياي عالي پن

. برقرار سازيم... شوراي جديد حقوق بشر آن، سازمان ديده بان حقوق بشر، كميسيون جهاني حقوق بشر همجنسگرايان، پارلمان اروپا و 

 ايلگا انتخاب شده ايم و توانسته ايم كه در طول اين مدت از اخراج –همچنين به عنوان عضو ايراني جمعيت جهاني همجنسگرايان 

مورد توجه رسانه هاي بين المللي هستيم و اخبار و . گرباشان جنسي پناهنده جلوگيري كنيم تا حق آزاد زيستن را دارا باشندبسياري از د

اين . در اكتبر گذشته به دومين نشست شوراي جديد حقوق بشر سازمان ملل راه يافتيم. گزارشات ما در سطح وسيعي منتشر مي شود

 سازماني كه متعلق به دگرباشان ايراني مي باشد در سطح جهاني خواسته هاي خود را مطرح مي كند و قرار اولين بار در طول تاريخ بود كه

را ارجاع دهد تا بتوانيم به عنوان ) ECOSOC(است سازمان ايلگا درخواست عضويت ما در كميسيون اقتصاد و اجتماع سازمان ملل 

ين كميسيون داشته باشيم و خواست هاي جامعه ي خود را مطرح سازيم و براي سازمان دگرباشان جنسي ايران، حق رأي مشاورتي در ا
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 .رسيدن به آنها بكوشيم

  هاي ايراني بيشتر طرفدار، يا عضو دارد؟ "گي"در ميان كدام قشر از سازمان همجنسگرايان ايراني 

تعار استفاده مي كنند و معموالً مشخصات كاملي هم از دگرباشان به خاطر رعايت امنيتي از اسم مس. آمار دقيق نداريم و نمي توانيم بدهيم

ديگر اينكه . مي دانيد كه ما اعضاي غير قانوني جامعه ايم و خودمان هم هنوز نمي توانيم آمار دقيقي از خود بدهيم. خود نمي دهند

اسم همان اسمي نيست در شناسنامه به دگرباشان معموالً خود نامي براي خود برمي گزينند كه با هويت جنسيتي شان موافق باشد و اين 

گاه ما حتي با همكاران نزديك خود سال ها كار مي كنيم و هيچوقت نه چهره شان را مي بينيم نه اسم شناسنامه اي شان . آنان تعلق دارد

دن همين شرايط تالش فضاي مجازي انترنت براي ما امكان فعاليتي ايجاد كرده است تا حفظ امنيت خود براي از بين بر. را مي دانيم

اما در عين حال، از طريق ايميل هايي كه به مي رسد و به نكات مختلفي اشاره مي شود، و اعالم همكاري در زمينه هاي مختلف، . كنيم

ر فقط بايد متشكل باشند، ه. مي توانم بگويم كه در همه ي اقشار، از همه ي سنين، از هر كالس و طبقه اي، دگرباشان همه جا هستند

 .  چه بيشتر

 زندگي شخصي ات چطور گذشت؟ . اين چند سال را تعريف كن

به دليل فعاليت هايم مجبور شدم كه از ايران فرار كنم و پناهنده سازمان . زندگي شخصي من با زندگي كاري من تقريبا ادغام شده است

خانواده . از زندگي خود راضي هستم. ه كانادا مهاجرت كردم ب2006دولت كانادا پرونده مرا از سازمان ملل قبول كرد و در مي . ملل هستم

 . و دوستانم را دوست دارم

 چرا نام سازمان را به سازمان دگرباشان جنسي ايران تغيير داديد؟

ه بود و اول اينكه كلمه پرشين در نام انگليسي ما باعث اعتراض عده اي از هم ميهنان ما كه خود را فارس نمي دانستند شد. به چند دليل

برخي نيز آن را دامن زدن به اختالفات قومي مي دانستند و توضيحات ما تنها يك توجيه بود زيرا در آن روز كه نام سازمان ثبت شد 

را به جاي گي و لزبين ) Queer(همچنين واژه كوئير . ما كلمه پرشين را به ايران تغيير داديم. متأسفانه به اين مسائل توجه نشده بود

ه كرديم تا بتوانيم گروه گسترده تري را پوشش دهيم و نشان دهيم كه سازمان دوجنسگرايان و دگرجنسگونگان را نيز در بر مي استفاد

 يا IRanian Queer Organizationثبت مجدد سازمان در كانادا را فرصت خوبي براي اين تغييرات دانستيم و نام سازمان به . گيرد

 .  تغيير كردIRQOبا عالمت اختصاري سازمان دگرباشان جنسي ايران 

چه فعاليت هايي براي پناهنده هاي دگرباش انجام مي شود؟ چه كارهايي را از سازمان مي توانند توقع داشته باشند؟ چه طور با سازمان 

 تماس مي گيرند؟
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در اين راه با سازمان هاي .  اعطا شودسازمان براي پناهندگان دگرباش حداكثر تالش خود را به كار مي گيرد تا حق پناهندگي به آنان

مصاحبه هايي انجام داده و تالش مي كند تا نامه، گزارش و . حقوقي بسياري از قبيل سازمان ديده بان حقوق بشر نيز همكاري مي كند

 مورد پرونده آنان را مداركي براي مسئولين ارسال نمايد و آنان را از وضعيت صحيح دگرباشان ايراني مطلع ساخته و در تصميم گيري در

تماس . براي اين منظور پناهجويان مي بايست فرم مورد نظري را تكميل و براي ما ارسال نمايند تا اقدامات خاصي انجام پذيرد. ياري كند

 مورد 40سازمان دگرباشان جنسي ايران در دو سال گذشته موفق شده است كه بيش از . معموالً از طريق ايميل و گاهي تلفن مي باشد

 . پناهندگي را بررسي و پيگيري كند و به روند درست تصميم گيري ياري رساند

 از چه طريقي مي شود نشريه را دريافت كرد؟ راديو را چطور؟. نشريه ي چراغ و راديو رها را بيشتر معرفي كن

شريه نداشتيم و از صفر و يا حتي زير صفر شروع در ابتدا ما افراد متخصص و جدي براي ن.  شروع به كار كرد84نشريه چراغ از فرودين ماه 

 صفحه بود و تنها تصميم گرفتيم تا زماني كه كيفيت نشريه به حد مطلوبي نرسيده است شماره هاي اصلي را 8اولين شماره ما . كرديم

ست و امروز با حضور و نشريه چراغ در طول اين مدت سير صعودي چشمگيري داشته ا. منتشر نكنيم و آن را پيش شماره مي ناميديم

تالش جدي ساقي قهرمان، سردبير نشريه چراغ نه تنها شماره هاي اصلي خود را منتشر مي كنيم بل نشريه به مرجعي تبديل شده است 

امروز سايت هاي . كه به مسائل جنسي و گرايشات جنسي مي پردازد و در بسياري از محافل روشنفكري به اين نشريه استناد مي گردد

اين همانا يكي از اهداف ما بوده است كه . ي فرهنگي چندي انتشار چراغ را اعالم مي كنند و گاه مقاالت چراغ را بازچاپ مي كنندادب

 . جامعه حضور دگرباشان را بپذيرد و آنان را در كنار خود و ديگر اقشار جامعه جاي داده و به مسائل آنان توجه كند

خوانندگان ما در ايران نمي توانند .  منتشر مي شودPDFهمچنين به صورت فايل . وبسايت مي باشداين نشريه الكترونيكي است و روي 

 همواره در طول چند سال "مشترك گرامي، دسترسي به اين سايت امكان پذير نمي باشد"وب سايت نشريه را مطالعه كنند زيرا جمله 

يه و ارسال آن از طريق پست الكترونيكي فيلتراسيون را دور زده و  نشر PDFگذشته سد ارتباطي ما بوده است و ما با تهيه فايل

عالقمندان براي دريافت نشريه مي توانند درخواست اشتراك خود را به آدرس .  نمي گذاريمچراغخوانندگانمان را بي 

member@irqo.netارسال مي گردد و همانطور راديو رها نيز يك راديو اينترنتي مي باشد كه به آدرس هاي ايميل .  ارسال نمايند

 .كه ذكر شد در چند ماه آينده فعاليت خود را از سر خواهد گرفت

 . را در اين آدرس مطالعه كنندچراغ عالقمندان مي توانند 

www.cheraq.net 

 

 بازگشت به فهرست

http://www.cheraq.net/
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 ايمان بياوريم به آغازفصل سرد 

 دختر لزبين

 

د بر همه دگرباشان عزيز، از آنجايي كه من هم مثل فروغ عزيز در آستانه ي فصلي سرد پا به دنيا گذارده ام، هميشه خود را زني تنها درو

 را تقديم مي كنم به همه »ايمان بياوريم به آغازفصل سرد«اين نقاشي كه مربوط است به شعر . در آستانه ي فصلي سرد معرفي مي كنم

عزيز، در آستانه ي سال نو، و فرا رسيدن سال نو را به همه ي شما عزيزان تبريك گفته و براي همگي سالي خوش و ي شما دگرباشان 

 .هر روزتان نوروز، نوروزتان پيروز باد. سرشار از موفقيت را آرزومندم

 

 

 بازگشت به فهرست
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 جنسگونه کيستدگرجنسيت چيست و 

 كارل بوشانگ

Carl W. Bushong, PhD, LMFT 

doctorbushong.com 

 

اين مقاله و نظاير آن كه به تدريج در شماره هاي بعدي چراغ منتشر خواهند شد، از نظر پزشكي اهميت دارند و به احتمال كمكي خواهند بود به 

يل هايي كه  به نشريه گاهي در ايم. سؤال هايي كه در همين زمينه باشند و يا سؤال هايي را ايجاد خواهند كرد كه بشود دنبال جوابشان گشت

مي رسد يا در گزارش هايي كه به سازمان هاي حقوق بشري مي رود از تعداد زيادي مردان همجنسگرا حرف به ميان مي آيد كه به منظور آسان 

ميمي پيدا بعضي از همين مردان وقتي به كشورهاي آزاد مي روند نيازي به عمل تر.  كردن شرايط زندگي تن به عمل هاي ترميمي مي دهند

جنسگونگان كمك دگردر عين حال اگر اين عمل ها با موفقيت انجام شود به . نمي كنند و با گرايش جنسي خود به راحتي زندگي مي كنند

نويسنده ي اين مقاله، دكتر بوش معتقد است كه اين عمل ها آخرين مرحله ي انتقال جنسيتي اند و در موارد زيادي با كمك . بسيار مي كند

. نظرهايي در همين زمينه را در شماره هاي بعدي چراغ خواهيم آورد.  جانبي مي توان تن را به جنسيت اصلي منتقل كرد بدون نياز به عملهاي

جنسگونه و يا همجنسگرا در زمينه هاي پزشكي و روان دگراين مقاله ها با اين نيت ترجمه مي شوند كه به بعضي از اين سؤال ها براي دوستان 

من . لطفاً به آن بخش از نظريات نويسنده كه به نظر مي آيد در حوزه ي تخصصش نبوده است توجه نكنيد. جواب بدهد) نه روانكاوي (پزشكي

 .  كردم و اعصابم به هم ريخت

 ساقي قهرمان

 

، 1955 اولين بار در براي. جنسيت خارج از حوزه ي زبان، در فرهنگ جهاني، هم براي عموم و هم براي متخصصان، مفهومي نو پا است

John Money, Ph.D. هويت جنسي را هم به فرهنگ 1966 ضمن بحث بر سر رل هاي جنسي، از ترم جنس استفاده كرد، و در 

پيش از آن، .  موفق به تشخيص اختالالت جنسي كه امروزه براي ما كامالً شناخته شده است، شدFisk دكتر1974در . لغات اضافه كرد

كه رل هاي جنسي شخص قطعاً يكي از دو ويژگي كامالً مجزا و مادرزادي است كه هيچ يك با آن ديگري نسبت يا تصور بر آن بود 

باور  دو جنس كامالً مجزا از هم، هيچ راهي .   مرد و يا زن با اعضاي بيروني جنسي تنشان از يكديگر متمايز مي شدند—شباهتي ندارد

البته جوامع به تفاوت هاي فرهنگي در رل هاي جنسي قائل بودند اما حتي در آن صورت نيز . تبراي تنوع گونه هاي ديگر باقي نمي گذاش

 . فقط دو گونه از ابراز وجود، دو گونه از وجود، مي توانست موجود باشد

اما هنوز . ديمكر) در تقابل با سياه و سفيد(از آن پس بود كه آغاز به تشخيص جنسيت به معناي واقعيتي پيوسته، درهم، و خاكستري 

آنچه ما به عنوان جنسيت عرضه مي كرديم دو قطبي بود، يعني، مردم در دو منتهي اليه مرد بودن و زن بودن انباشته شده اند و تعداد 
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  .  اكثريت عظيم مرد و يا زن معنا مي شدند، حاال با هر برداشتي كه از اين ترم. قليلي كه جنس ديگري است در ميانه قرار گرفته است

اما با مطالعاتي كه من بر روي تحقيقات اخير انجام داده ام و تجربياتي كه در ارتباط با افرادي كه اختالل جنسي دارند، همجنسگرايان، و 

نيز مراجعين ديگر به دست آورده ام منتج به آن شده كه جنسيت را به معناي يك گونه از دوگانه ي مرد و يا زن نبينم بلكه آن را، 

 .   در برگيرنده ي خصوصيات گسترش يابنده ي مردانه و زنانه در وجود يك نفر—، مثل زهدان بدانمجنسيت را

به دنبال تحقيقات و مطالعات پيگير، ليستي از پنج ويژگي جنسي نيمه مستقل تهيه كرده ام كه مثل نقشه اي درك اين مسأله ي بغرنج و 

 :رفتار جنسي از پنج ويژگي نيمه مستقل سر مي زند/كه هويتانگار كنيد . گاه بسيار عاطفي جنسيت را آسان كند

 .  آنچه در كروموزوم ها به فرد ارث مي رسد– جنسيت ژنتيكي

 .   مشخصه ي جنسي اوليه و ثانويه ي فرد– جنسيت جسمي

فردي و نيز در  –سكسي، چگونگي ارتباط گيري فرد با ديگران در زمينه ي روابط جمعي و ميان / شيوه هاي عشقي– جنسيت مغزي

 .سطح روابط جنسي و در چارچوب عشق

 مرد و يا زن؟ :  هويت جنسي ذهن فرد، شخصيت جنسي فرد، چگونگي درك حسي فرد از جنسيت خود– هويت جنسي

فتاري مطابق فرد مي تواند خود را به درجات متفاوت در يكي از اين پنج مرحله ببيند و يا ر"من مبحثي را باز كرده ام تا به اين مسأله كه 

 .    بپردازم"يكي از اين پنج مرحله و بدون در نظر گرفتن ديگر مراحل داشته باشد

از چند هفته پس از شكل گرفتن نطفه تا دو يا سه سالگي، مغز انسان جنسيت را در حداقل سه بعد مستقل رشد مي دهد كه من آن را 

آنطور كه ما جنسيت را در نظر مي گيريم، يعني (جنس مغزي، ) .  مي افتدچگونه مغز در مسير جنسيتي به كار. (جنسيت مغزي مي نامم

 )چگونگي ادراك شخص از مرد يا زن بودن خود( و هويت جنسي . ) رابطه ها و خواست ها در راستاي زن يا مرد بودن

واند بدن يك مرد را داشته باشد به اين معنا كه شخص مي ت. اين سه بعد از يكديگر مستقلند، حتي از جنسيت جسمي شخص نيز مجزايند

.) در واقع بسياري از نويسندگان و هنرمندان اين گونه اند. (و جنس و هويت جنسي مغزي يك مرد را، اما جنسيت مغزي اش زن باشد

. انه داردچنين شخصي معموالً از نظر ظاهر و رفتار و حس خود نسبت به وجود خودش مرد است، اما حساسيت ها و عواطف، زبان و شور زن

 .  اين افراد به احتمال زياد در اجتماع و در روابط بينافردي با دشواري بسيار روبرويند

ويژگي هاي جنسيت جسمي و ژنتيكي ما، جنسيت مغزي، هويت جنسي، و جنس مغزي ما، رفتارهاي ظاهري ما نيز از كودكي تا آخر عمر 

 . به يك صورت تداوم مي يابد

ن ويژگي ها به طور مستقل ارزشيابي مي شوند، مي توان ديد كه درجات و تركيبات مختلف اين ويژگي ها به از آنجا كه هر يك از اي
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 .         در رده ي خودش-از نقطه نظر جنسيتي، فرد مي تواند در يكي از اين رده بندي ها جاي بگيرد . هزاران مي رسد

جنسيتي تعريف كنند، بقيه ي  -در حد اكثر آن دارند بتوانند خود را به عنوان تك شايد تنها آن دسته افراد كه ويژگي هاي تمام مراحل را 

 . ما همه مخلوطي از جنس ها هستيم

جنسگونه ها نيز، به نظر مي آيد كه در سه بعد جنسيت مغزي داراي يك جنس باشند، اما جنسيت جسمي و ژنتيكي شان از جنس دگر

 . مخالف است

 ژن و جنسيت

به چه ترتيبي و تا چه درجه اي ژن در رفتارهاي جنسي شخص تأثير .  يعني ژنتيك، تازه در مرحله ي دريافته شدن استاولين رده بندي،

 , XXY , XYY  كه ويژه ي مرد، تركيب هاي ديگري نيز  XY كه ويژه ي زن اند، و XXمي گذارد؟ مي دانيم كه عالوه بر كروموزم هاي 

XOموجودند  . 

م ناميده مي شود و يكي در هر پانصد و سيندرKlinefelderاين وضعيت .  كروموزوم دارد47 كروموزوم 46 به جاي  XXYتركيب 

بدنشان به بدن مردهاي . افرادي كه به كلينفلدر دچار باشند عقيم اند، پستان هاي درشت دارند، و بيضه و كير كوچك. نوزاد اتفاق مي افتد

 .  به سكس ندارندخنثي و اخته شده مي ماند و عالقه ي چنداني

معموالً افراد مبتال به . در اين وضعيت ظاهر فرد به مرد معمولي مي ماند، اما رفتارش زنانه است.  كروموزم دارد47  هم  XYYتركيب 

XYYدچار سيندروم Paraphilic  و كنترل زيادي روي غريزه ي مهارنشده ي جنسي خود ندارند) پدوفيل، تن نما، و و ( اند     . 

اين .  سيندروم نمونه ي شمار كم كروموزوم جنسي استTurner سيندروم كه كروموزوم هاي اضافه دارند، XYYر مقابل كلينفلدر و   د

رفتارشان بي نهايت زنانه است و بي اندازه عالقمند به پرستاري بچه اند و در .  نوشته مي شودXO كروموزم اند كه با كد 45افراد داراي 

كساني كه مبتال به تورنر سيندروم اند، جدا از تمام تأثيرات هورموني، رفتاري . عداد خيلي كم از خود نشان مي دهندرياضي و هندسه است

 . كامال متفاوت با رفتار معمول پسربچه ي قلدر از خود نشان مي دهند

ريف تر از اين است و شايد تنها نتيجه جنسگونگي بسيار ظدگرمسأله ي . اما هيچكدام از وضعيت هاي باال تعريف افراد دوجنسگونه نيست

 . ي چند ژن معدود در يك كروموزوم باشد

 جنسيت جسم

در دوران جنيني، مقدار موجود . براي بحث در مورد اين جنبه از جنسيت نياز به وارسي دخالت هورموني، و به خصوص تستوسترون داريم

در . جنسيت ما را از نظر جسمي، رواني، و عاطفي تعيين مي كنند) د سازهورمون هاي مر(تستوسترون، و نبود آن و ديگر آندروجين ها 



اين . دوران جنيني، چند مرحله ي كليدي هست كه طي آن جنين، بسته به مقدار تستوسترون موجود، تبديل به مرد و يا زن مي شود

 در آن مرحله ي زماني خاص موجود نباشد، شانس ممكن است تنها براي چند روز موجود باشد و اگر اندازه ي مورد نياز تستوسترون

مرحله ي رشد جنين به تبديل جنين به دختر جهت گيري مي شود، و وجود مقدار كافي تستوسترون پيش از اين مرحله و يا بعد از اين 

 . مرحله تأثيري در جنسيت تعيين شده در اين مرحله ي حساس را ندارد
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جنسيت جسم ما ) Yناحيه ي تعيين كننده ي جنسيت در كروموزوم  (SRY است و وجود ژن اولين مرحله ي كليدي در بسته شدن نطفه

 مشاهده مي شود، اما مي تواند جدا شود و كروموزوم تبديل شود به Y معموال در بازوي كوتاهتر كروموزوم SRYژن .  را تعيين مي كند

XY وضعيتي كه كروموزوم (  كه زن ساز استY ژن SRYندارد  (بديل شود به و يا تXX  مرد ساز  ) ژنSRY  به  X متصل باشد  . ( 

. كه غده هاي جنسي غيرفعال را تبديل به بيضه مي كند) عامل ساخت بيضه(  ترشح كند،  TDF باعث مي شود كه جنين SRYژن 

 .موليريان توليد مي كنندزماني كه بيضه ها تشكيل شدند هورمون هاي مرد ساز نظير تستوسترون، ديهايدروكورتيكوسترون، و آنتي 

 ، جنين در حال رشد، تنها از دو ساختار بسيار كوچك تشكيل شده است، مجراي موليريان و مجراي وولفان، و دو TDFپيش از ترشح 

 به  و تستوسترون نباشد، آن غده هاي غير فعالTDFاگر تأثير . در اين مرحله جنين نه تخمدان دارد و نه بيضه. غده ي كوچك غير فعال

مجراي وولفانگ محو مي شود و پوسته ي خارجي عضو جنسي لبه هاي . تخمدان تبديل مي شوند و مجراي موليريان به عضو جنسي زنانه

، غده هاي غير فعال تبديل به بيضه مي TDFتحت تأثير . بيروني، كليتوريس، و لبه هاي داخلي و كالهك كليتورال را بوجود مي آورند

نگ به عضو جنسي داخلي مردانه تبديل مي شود و مجراهاي موليريان محو مي شود و در طول دوران جنيني پوسته شوند و مجراي وولفا

به عبارت ديگر، بدون وجود . كير و كيسه ي بيضه و غالف هاي آلت جنسي و پوست ختنه گاه تبديل مي شوند/ ي خارجي به آلت جنسي

 .    يعني اين آدم است كه از دنده ي حوا مي پرد بيرون .  مي شوندتستوسترون همه ي جنين ها به نوزاد دختر تبديل

همچنان كه مرحله ي اوليه ي تحوالت جنسي به سوي جنسيابي جسمي، پيش مي رود، بعضي اوقات انحرافي در مسير اين شكل گيري 

يكي از اين تجربه هاي طبيعت وضعيتي .   شود نام برده مي"تجربه ي طبيعت"از اين ناهنجاري ها بعضي وقت ها به عنوان . اتفاق مي افتد

مي گويند و  congenital adrenal hyperplasia (CAH)است كه به آن پرياختگي مادرزادي  غدد فوق كليوي

كودكي كه به . آن هنگامي است كه جنين دختر از غدد فوق كليوي خود هورمون استروئيد ترشح مي كند كه شباهت به تستوسترون دارد

اگر اين .  آلت جنسي زنانه ي دفرمه يا شبيه عضو جنسي مردانه است، چيزي شبيه عضو جنسي دچار اختاللي آيد در غالب موارددنيا م

 و در پي مصرف هورمون مردانه در زمان بلوغ، به عنوان پسر بزرگ شود، Adjusting“توازن جنسي،"كودك به دنبال عمل جراحي 

از طرف ديگر، اگر نوزاد با عمل جراحي تبديل به دختر شود و هورمون . XXيم و با كروموزوم هاي مردي خواهد شد كامالً طبيعي اما عق

 "ترميم"اين عمل هاي جراحي كه براي . جنسگونه باشددگرهاي زنانه مصرف كند، پنجاه پنجاه امكان آن هست كه در آينده لزبين و 

 ناخشنودي ها است و بسياري از افرادي كه دچار در هم آميختگي جنسي اند، اختالالت جنسي در نوزادان انجام مي شود منبع بسياري از

 . نوزاداني بوده اند كه تحت اين عمل هاي ترميمي قرار گرفته اند

 است كه به معناي بيماري خنثي بودن Androgen Insensitivity Syndrome، "آزمايش هاي طبيعت"يكي ديگر از 
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 جنين موجود است، اما سلول هاي بدن جنين قادر XYوضعيت، مقدار كافي تستوسترون در كروموزوم در اين . هورمون هاي مردانه است

اين وضعيت شبيه عالئم بيماري تورنر است كه در آن نه مجراهاي موليريان و نه وولفيان تا . به عكس العمل در برابر اين هورمون نيستند

 غده ها را تحريك مي كند تا TDF اعضاي جنسي زنانه مي شود با اين تفاوت كه حد بلوغ رشد مي كنند و آلت بيروني جنسي تبديل به

كودك به عنوان دختر تربيت مي شود و به عنوان زني طبيعي شناخته مي .  دارد، عمل كنندXYمانند بيضه ي فعال در بدني كه كروزوم 

مازاد (اگر بيضه هايش به اندازه كافي استروژن ترشح كنند . ردشود تا زمانيكه معلوم شود دچار خونريزي ماهانه نمي شود زيرا زهدان ندا

 و XYخواهد شد، نازا، با كروموزوم ) بدون زهدان و واژن فوقاني(، زني با ظاهر كامالً طبيعي )تستوسترون تبديل مي شود به استروژن

 . بيضه هاي داخلي

 جنسيت مغز

 Dr. Simon LeVay گيرنده هاي مغز كه در ارتباط با هورمون هاي بدن هستند نيز  مي گويد كه"مغز جنسي" در كتاب خود 

كه ... به نكات زيادي در اين مورد مي توان اشاره كرد": دكتر له واي مي نويسد. نقش بسيار حساسي را در رشد جنسيتي ما ايفا مي كنند

 مسأله مي تواند مكانيسمي را به كار بيندازد اين. تفاوت هاي اساسي و مسئوليت هاي مشخص ژنتيكي ميان گيرنده هاي مغز موجود است

كه تفاوت هاي مغز در راستاي جنسيت را تحت كنترل هورموني بگيرد و نيازي نخواهد بود كه تفاوت واقعي در مقدار هورمون هاي وجود 

 . "ودامكان اين هست كه تأثيرات گزيده در سيستم هاي مختلف مغزي توسط گيرنده هاي مغز اعمال ش. داشته باشد

در جايي كه اغلب نوزادان پسر . نكته ي مهمي كه نبايد فراموش كرد آن است كه جنسيت جسمي هميشه نمايانگر جنسيت مغزي نيست

از اين نوزدان با ) دقيقاً معلوم نيست چقدر(يا دختر جنسيت مغزي شان با جنسيت جسمي شان همگون است، تعداد قابل مالحظه اي 

جنسگونه، جنسيت مغز در تضاد با جنسيت جسم قرار دارد،  دگردر ميان افراد. جنسيت جسمي به دنيا مي آيندجنسيت مغزي ناهمگون با 

 . و اين تضاد از همان آغاز تولد بروز مي كند

نوزادان .  ديده مي شود"نرمال"حتي در همان چند ساعت اوليه ي بعد از تولد تفاوت هاي رفتاري مشخصي ميان نوزادان دختر و پسر 

نوزادان دختر چند روزه برمي گردند و دو برابر طوالني تر از نوزادان پسر به صورت . دختر به لمس و صدا حساس ترند تا نوزادان پسر

نوزادان دختر خيلي زودتر از نوزادان پسر صداي . بزرگساالن خيره مي شوند، و حتي طوالني تر، اگر آن بزرگسال در حال حرف زدن باشد

حتي پيش از آنكه زبان را بفهمند، نوزادان دختر بهتر از نوزادان پسر . يگري را از ميان ديگر صداها تشخيص مي دهندگريه ي نوزاد د

 . مفاهيم حسي نهفته در گفتار را درك مي كنند

اشد، اما در مقابل در چند هفته ي اول تولد، نوزادان پسر به حضور بزرگساالن بي توجه اند، چه در حال حرف زدن باشد آن بزرگسال چه نب
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در چند ماهگي، دختران معموالً مي توانند ميان چهره ي آدم هاي آشنا و چهره ي يك . از خود حركت و هشياري بيشتري نشان مي دهند

 . غريبه فرق بگذارند، اما پسرها چنين قابليتي از خود نشان نمي دهند

دخترها زودتر از پسرها حرف زدن را ياد مي گيرند، و .  عميق تر مي شودهمچنان كه نوزادان بزرگ تر مي شوند، اين تفاوت ها بيشتر و

پسرها بيشتر دوست دارند به كشف گوشه و كنار جاها و دور و بر و اشيا بپردازند و . بهتر از پسرها از عهده ي حرف زدن بر مي آيند

ست دارند در جاهاي وسيع و دخترها بازي هاي آرام پسرها بازي هاي پرجنب و جوش دو. دخترها دوست دارند حرف بزنند يا گوش كنند

پسرها دوست دارند بسازند، بشكنند، و چيزها را از زاويه ي مكانيكي آن كشف كنند و بچه هاي ديگر را فقط . تر در فضاهاي كوچك تر

 مي بينند، و احتمال بيشتري "فرد"ن دخترها ديگران را بيشتر به عنوا. مي خواهند..) به عنوان همبازي، همگروه، همدست، (براي استفاده 

 كنار بگذارند، و با دست و دلبازي بيشتري بچه هاي كوچك تر را به جمع خود مي "مهربان نيست"دارد كه آن فرد را به دليل آنكه 

 خانه، دوستي، و دخترها به بازي هايي دست مي زنند كه در ارتباط با. پذيرند و اسم همبازي هاي خود را راحت تر به خاطر مي سپارند

پسرها موفقيت را در . پسرها از بازي هاي خشن و پر از رقابت و پر از بزن بزن و بازي هاي دزد و پاسباني خوششان مي آيد. عاطفه باشد

ترانه در مقابل، در بازي هاي دخ. درگيري با ديگر همبازي هاشان مي دانند و دوست دارند مرزهاي ميان بردن و باختن كامالً روشن باشد

 . گرگم به هوا يك بازي پسرانه است و طناب بازي، دخترانه. معموالً رعايت نوبت، همكاري و رقابت غيرمستقيم بيشتر به چشم مي خورد

 . همچنان كه رشد مي كنيم و به بزرگ سالي مي رسيم اين تفاوت ها ظريف تر و آشكارتر مي شود

جتماعي تر و بيشتر تن به همكاري و مباحثه هاي گروهي و فداكاري مي دهند، اما با اعتقاد افرادي كه داراي مغز زنانه اند به طور طبيعي ا

افرادي كه داراي مغز مردانه اند، به زور اجبار به وجدان جمعي تن مي دهند، و همه چيز را از زاويه ي برد . راسخ از قواعد پيروي مي كنند

مردها كه رقابت را ..) نظر من، جاي من، شخص من و ( بسيار اهميت مي دهند و باخت ارزيابي مي كنند، به حريم تحت كنترل خود

دوست دارند و از جاي خود در پلكان قدرت آگاهند، به قوانين به عنوان چيزي براي تخطي و از نظر انداختن و به كار بردن عليه ديگران 

 .)تخصص در امور حقوقي خيلي مردانه است. (نگاه مي كنند

استعداد درخشاني در زبان دارند و . راي مغز زنانه اند از زير و بم عواطف بسيار آگاهند هم در مورد خود و هم در مورد ديگرانافرادي كه دا

استعداد طوري هماهنگ شده اند كه در نتيجه ي آن مقدار معتنابهي از شرح و بحث /اين دو نياز. نياز شديدي به بيان خود از طريق زبان

غذا، تجربه، كارهايي كه در آن شركت كرده اند، و (راه با پيش زمينه ي عاطفي و داوري هاي ارزشي را موجب مي شوند در امور روزمره هم

 ).ديگر آدم ها

افرادي كه داراي مغز مردانه اند به سختي مي توانند حوزه هاي عاطفي فراتر از خشم و ترس و هوس را، در خود و يا در ديگران،  تشخيص 
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اما مغزهاي مردانه از . ه از زبان به نظر مي آيد محدود و به ندرت صورت مي گيرد، و كمتر به مصرف بيان عواطف مي رسداستفاد. بدهند

قابليت درك زيادي براي ابعاد فضا و مهارت هاي غير زباني نظير رياضيات و نقشه خواني و تجسم مفاهيم سه بعدي با رشد مدام هوش و 

 . ديد انتزاعي دارند

، تفاوت هاي جنسيتي با باال رفتن سطح هوش افراد، كمتر و كمتر مي )براي نويسنده ي اين مقاله(، به داليلي كه معلوم نيست در واقع

بر اساس يكي از مطالعات، يك سوم از افرادي كه جسماً زن اند  و در دانشگاه ها به تحصيل مشغولند شبكه بندي مغزشان شبيه به . شود

 ) عالمت تعجب موقع ترجمه اضافه شد (!!مغز مردانه بوده است

جنسگونه معموالً با مغز زنانه متولد مي شوند، اما بالفاصله بعد از هشت سالگي به تدريج اين واقعيت را فداي يك مغز عاريتي كه دگرافراد 

 را رها كند و از جاده ي خاكي به آن مي ماند كه كسي بزرگراه چهار بانده. با قاعده ي مغز مردانه عكس العمل نشان مي دهد، مي كنند

چرا؟ براي . و سعي كند كه بهترين استفاده را از اين امكان بازيافته بنمايد)  ايضاً در ترجمه اضافه شد(!!كنار آن براي رانندگي استفاده كند 

براي همرنگ شدن با . در حدود هشت نه سالگي تفاوت هاي ميان رفتار مردانه و زنانه بيشتر آشكار مي شود. همرنگ شدن با محيط

محيط، مردي كه جسم مردانه دارد و مغز زنانه، شروع مي كند به تقليد و سپس كسب مهارت در رفتار مردانه، تا آنجا كه ممكن است، و 

 . طبيعت زنانه ي خود را پنهان و رشد نيافته به كناري مي نهند

د به خوبي از عهده ي اين بازي برآيند و رل يك مرد قلدر را به خوبي جنسگونگاني كه داراي جسم مردانه اند موفق مي شوندگربعضي از 

بعضي ها به طور كامل موفق به انجام اين تقلب نمي شوند، و بعضي ديگر شبيه مي شوند به پنير سوئيسي، از آن سواخ هاي . ايفا كنند

دن جنسيت طبيعي خود در انظار ديگران موفق باشد، اما، هر چقدر هم كه فردي در پنهان كر. درشت ذهنيت زنانه ي دروني شان پيداست

 . قادر به فريب خود نخواهد بود) حداقل بعضي اوقات(هميشه در خلوت و نزد خود 

، به )كساني نظير نويسندگان، هنرمندان، هنرپيشگان(جنسگونه نيستند، معموالً با جنسيت زنانه ي مغز خود كنار مي آيند دگرافرادي كه 

اما، و در هر حال، .  بس و يا جبران افراطي اين تضاد دست مي يابند كه حتي به نظر خودشان هم حقيقي مي نمايدگونه اي از آتش

 . دگرجنسگونگان داراي مغز و هويت زنانه اند

 جنس مغز

 مردانه و يكي زنانه،  يكي--- جنسي مردانه و زنانه موجود باشد، جوري از گونه هاي متفاوت رفتار -به نظر مي آيد كه روند رفتاري روان

چگونه، كجا، و توسط چه كسي شخص (كه مانند جنسيت مغز در همان دوره ي جنيني مشخص مي شود و بدون تأثير پذيرفتن از محيط 

 . ، و مي تواند كامالً از جنسيت جسمي و جنسيت مغزي مجزا باشد)تربيت شود
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با آنكه .  جنس مغز به معناي گرايش جنسي نيست---كه چه نيستپيش از آنكه توضيح بدهم كه جنس مغز يعني چه، بهتر بگويم 

 . بعداً در اين باره بيشتر توضيح مي دهم. گرايش جنسي مي تواند در جنس مغز تأثير بگذارد، اين تأثير چندان مؤثر نيست

ونه با ديگران در سطوح اجتماعي جنس مغز يعني چه؟ جنس مغز يعني آن طرح اوليه اي در مغز تعبيه شده و به ما ديكته مي كند كه چگ

مانند جنسيت مغزي، بيشتر افرادي كه از . و بينافردي و رابطه ي جنسي ارتباط پيدا كنيم و چگونه ديگران را از اين زاويه مشاهده كنيم

ي نيست و در مورد نظر زن اند معموالً جنس زنانه ي مغزي دارند و افرادي كه از جسمي مرد اند جنس مغزي مردانه، اما اين حكم قطع

 . جنسگونگاني كه جسم مردانه دارند، جنسيت و جنس مغزشان زنانه استدگر. دوجنسگونه كامالً برعكس عمل مي كند

در اين مقاله، آنجا كه به افرادي كه مغز مردانه يا مغز زنانه دارند اشاره مي شود، جنس مغز اشاره مي شود، بي توجه به حوزه هاي جسمي 

 . و جنسيتي مغز

را از جذابيت ..) خوب، بد، مهربان، حوصله سر بر، (افرادي كه مغز زنانه دارند نمي توانند و نمي خواهند حسي كه به يك فرد دارند را 

افرادي كه . ناچارند در مورد يك فرد حس خوبي داشته باشند تا بتوانند به آن فرد كشش جنسي داشته باشند. جنسي يك فرد جدا كنند

مردها مي . دارند ميان حس عاطفي خود به يك شخص و ديدن آن شخص به عنوان وسيله ي ارضاء جنسي تفاوت مي گذارندمغز مردانه 

عشق و . توانند به آساني و يا ترجيحاً با كسي سكس داشته باشند كه نمي شناسندش و يا دوستش ندارند و يا حتي از او بدشان مي آيد

اين دو دنياي متفاوت مي توانند به هم نزديك شوند، و . ا براي افرادي است كه مغز مردانه دارندسكس براي مردان دو دنياي كامالً مجز

 . غالب افراد چنين عالقه اي دارند اما برايشان ضروري نيست، و بعضي اصالً عالقه اي به هماهنگ كردن عشق و سكس در يك نفر ندارند

شمع، نور (چيزهايي نظير تنظيم نور، . كه به سكس مربوط مي شود، بسيار اهميت داردبراي افرادي با مغز زنانه، واقعيات محيطي، آنجا 

مردان در هر . ، بو، بستر دلپذير، موزيك، و فضاي رمانتيك براي به وجود آمدن احساسات اروتيك و رويابافي بسيار اهميت دارند)ماليم

سكس داشتن در رختخواب، توي ماشين، يا در اتاق تاريك با يك . تيجايي مي توانند سكس داشته باشند، در هر زماني، و در هر موقعي

 .  غريبه، همه مثل هم و بي تفاوت از ديگري است

همچنانكه مالحظات محيطي در قبيله ي مردان از اهميت زيادي برخوردار نيست، رفتارهايي كه زمينه ساز شهوت اند از اهميت زيادي 

يا با ظاهر و خصوصيات (مردها شريك جنسي جوان . اساتش، حتي بوي او، خيلي اهميت داردقيافه ي شريك جنسي، احس. برخوردارند

قيافه و جذابيت جنسي براي مغز زنانه از اهميت به مراتب كمتري برخوردار است، و مقام و . ، لطيف و بسيار سكسي، مي پسندند)جوان

 . جايگاه اجتماعي از اهميت بيشتري

 قائلند و بي ارتباطي كه ميان عواطف و نياز جنسي به تماس با تن مي يابند، و عالقه ي مردان به اهميتي كه مردها براي شهوت
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و حتي در تقابل با ) حتي با عروسك پالستيكي بازيچه ي جنسي(پورنوگرافي و قابليت ايشان براي داشتن سكس و ارگاسم در همه حال 

اين متن را فقط براي شمارش . ببخشيد. ( در زندان داشتنكند، مثل سكستمام استانداردهاي فرد براي شريك جنسي را توجيه مي 

 .)كروموزم ها بخوانيد

در حاليكه كه افراد داراي مغز زنانه بسيار تحت تأثير توقعات جامعه و منهيات آن در ارتباط با رفتار اروتيك و يا رفتار اجتماعي خود قرار 

 .يك جنسي شان به چه ارزش هاي نمايشي آراسته استدارند، مردها بيشتر عالقمندند بدانند كه شر

مي دانم كه اين نظر كفر است و از ديدگاه . در مورد گرايش هاي جنسي، به نظر من اين ويژگي محدود به افرادي با مغز مردانه است

با هر ) حداقل در جواني(دانه قادرند افراد داراي مغز مر. اجتماعي در بسياري محافل خطا به شمار مي آيد اما اجازه بدهيد كه توضيح بدهم

سكس داشته باشند، و از همان سنين پايين، با كشش عاطفي و يا جنسي به طرف خصوصيات مشخص !) حيوان، گياه، مواد معدني(چيزي 

كشش جسمي، در زن و يا در مرد جذب شوند، گرايش جنسي شان هر چه مي خواهد باشد، و يا هر مدت زماني كه طول كشيده باشد، 

 . به مرحله ي عمل در نمي آيد، و عالقه ي جنسي شان دچار تغيير نمي شود) حتي اگر انكار شود( طبيعي شان

زنان مدام . افراد داراي مغز زنانه، از طرف ديگر، در مسير كشش جنسي و انتخاب شريك جنسي انعطاف بيشتر و محدوديت كمتري دارند

با آنكه در دوره . ا كشش جنسي شان بيشتر در محدوده ي چارچوب هاي مشخص باقي مي مانداز لحاظ عاطفي به هم وابسته مي شوند ام

هايي از زندگي معموالً زنان به تجربه ي ارتباط جنسي با زنان مي پردازند، اما براي مردان ميانسال دگرجنسگرا درگير شدن در رابطه ي 

 . يانه نداشته باشند، امكان پذير نيستعاشقانه با مردي ديگر چنانچه در جواني احساسات همجنسگرا

افراد داراي مغز زنانه خيلي بيشتر به شخصيت يك فرد و مهرباني او كشش پيدا مي كنند، و از آنجايي كه استعداد زيادي در پيروي از 

باشد و يا محله اي كه در آن اين جامعه مي تواند اجتماع . قواعد دارند، خيلي تحت تأثير آنچه جامعه از آنان توقع دارد قرار مي گيرند

اگر فرد داراي مغز زنانه به زني بربخورد كه از نظر عاطفي . زندگي مي كنند و يا خانواده، دوستان، مذهب، و يا گروه هايي كه عضو آنند

حتماالً در شرايط يك مرد ا. برايش جذاب باشد و از نظر اجتماعي شخصيت پذيرفته شده و يا و مؤثري باشد، مي تواند عاشق آن زن شوند

 . مشابه به سكس تن مي دهد اما عاشق نمي شود

در اينصورت، در همان حال .  گرايي ذاتي بي بهره اند-جنسگونگاني كه جسم مردانه دارند داراي مغز زنانه اند، از سكسدگراز آنجايي كه 

نان، برخالف رفتار و احساسات و خواسته هاشان پيش جنسگونگاني كه جسم زنانه دارند داراي گرايش هاي لزبيني هستند، غالب ايدگركه 

آن ها در آغاز .  عاشقانه و جنسي با يك مرد را پيدا مي كنند"نرمال"از تبديل جنسي، كششي به مرد پيدا مي كنند و آرزوي يك رابطه ي 

 . جسم زنانهاز قاعده ي مرسوم براي جسم مردانه پيروي مي كنند و در ادامه زندگي از از قواعد مرسوم براي
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 هويت جنسيتي

آخرين ويژگي از پنج تايي كه ياد كردم، هويت جنسيتي، همان آخرين ويژگي است كه شخص در ارتباط با آن خود را در مي يابد و از 

هويت جنسيتي حسي است كه شخص به طور ذهني از خود . همه ي ويژگي هاي ديگر كمتر مورد مطالعه قرار گرفته و فهميده شده است

جنسيت . مثل درد است، حسي است مبهم كه نمي توان به ديگران نشانش داد و يا بودنش را ثابت كرد. دارد) sex( حوزه ي جنسدر

زماني . ذهني فرد به همان اندازه ي جنسيت جسمي فرد حقيقي است و غيرقابل تغيير اما متأسفانه در فرهنگ جوامع شناخته شده نيست

درست به همان گونه ي . جسمي اش نا متجانس است، آن فرد، داراي اختالل جنسي شناخته مي شودكه هويت جنسيتي فرد با هويت 

گرايش هاي جنسي در اقليت، اختالل جنسي بيماري به شمار نمي آيد بلكه يك جور عدم انطباق طبيعي است كه در افراد انساني اتفاق 

اختالل جنسي نيز معلوم نيست چه در صدي از افراد جامعه را در بر مي مثل مورد گرايشات جنسي در اقليت، . مي افتد، مثل چشم آبي

من با توجه به تجربيات خودم احساس مي كنم كه .  در صد جمعيت در نوسان است3 نفر تا حداكثر 39000آمار در اين زمينه بين . گيرد

 . اين رقم، يعني سه درصد، نزديك تر به واقعيت است

دگرپوش، دگرجنسگونه، و : چار اختالل جنسيتي اند، با تعريف خود و يا ديگران، به سه دسته تقسيم مي شوندافرادي كه با جسم مردانه د

 . دگر جنس شده

اين تقسيم بندي ها در ميان گروه هاي جنسيتي و متخصصاني كه در اين زمينه كار مي كنند پذيرفته شده است، در طول زماني كه با 

 كردم به اين باور رسيدم كه تنها يك هدف، يك معضل، يك وضعيت وجود دارد، و مقدار زيادي عكس افراد گروه هاي جنسيتي كار مي

من به تدريج به اين نتيجه رسيده ام كه معضل باور كردن و درك كردن جنسيت خود، و . العمل و شيوه هاي متعدد براي هماهنگ كردن

بزرگترين آرزوي . اف، در ميان تمام گروه هاي اقليت هاي جنسي مشترك است در محيط اطر"نرمال"نيز نياز به پذيرفته شدن به عنوان 

ي عاريه اي براي خود مي سازند تا وانمود "خود"جنسگونگان دگر، و تعداد بيشماري از )شبيه ديگران( بودن است "نرمال"يك كودك 

ا ديگران را گول مي زنند بلكه خودشان را هم گول مي معموالً در اين راه آنچنان موفق مي شوند كه نه تنه. كنند كه شبيه ديگران اند

 . زنند، حداقل گاهي اوقات، از بعضي جهات

دگرجنسگونگاني كه جسم مردانه دارند، گاه موفق مي شوند شخصيتي عاريه اي براي خود به عنوان يك مرد بسازند، يك شخصيت كاذب 

ه دارد بي توجه به شخصيت اصلي فرد، هر چند به آساني از خود واقعي كه هدف ها و سليقه ها و ارزش ها و عادت هاي خود را همرا

اين شخصيت ساختگي به اين منظور ساخته شده است كه فرد در اجتماع پذيرفته . شخص قابل تشخيص نيست اما اين همان خود نيست

 بودن آنان را از خود "نرمال"رزوي آ. و قيمتي كه پرداخته مي شود خفه كردن و به فراموشي سپردن خود زنانه ي شخص است. شود



                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                     هفتم   شماره بيست و–   ١٠٢  

اما همچنان كه سركوب كردن دغدغه ي حقيقتي كه وجود آن خود طبيعي را گوشزد مي كند سخت تر و . طبيعي شان محروم مي كند

 . سخت تر مي شود، فرد ناچار مي شود كه جنسيت حقيقي خود را به شكلي ابراز كند

اما هر . اگر فرد قادر نيست زن باشد، دست كم مي تواند زنانگي خود را به شكلي بنماياند. براي بسياري، لباس پوشيدن تسكين خوبي است

بعضي افراد هر چه بيشتر به نمايش اين زنانگي مي . چقدر كه فرد خود حقيقي خود را به نمايش مي گذارد، اين آرزو شديدتر مي شود

 . همان نياز اوليه به اين كار دست مي زنندپردازند، بعضي وحشت مي كنند و توبه مي كنند، اما باز با 

بسته به هر فرد و شيوه ي فرد در هماهنگي با تضاد ) دگرپوشي، دگرجنسگونگي، دگرجنس شدگي و غيره(رده بندي هويت جنسيتي فرد

 و شخصيت كاذب دروني فرد با جنسيت طبيعي و نياز فرد به نرمال بودن دارد و در مرحله ي بعدي به تضاد ميان جنسيت طبيعي شخص

بهترين و مطمئن ترين راه با توجه به فرديت هر " ي وجود ندارد، تنها چيزي كه مي تواند موجود باشد "بهترين راه"هيچ . مردانه ي فرد

 . است"شخص 

ار گراني بعد از سال ها زندگي كردن، كار كردن، و ساختن زندگي در قالب شخصيت كاذب خويش، از دست نهادن آن زندگي به قيمت بسي

سخت است كه شخص برگردد و از نظرگاه عاطفي تبديل شود به يك دختربچه ي دوازده ساله كه در بدني كه تا ديروز . تمام مي شود

افراد زيادي را مي شناسم كه در . اما هيچكس براي گذشتن از اين مرحله خيلي پير نيست. مردي چهل ساله بوده است زندگي مي كند

 . حتي مراجعيني داشته ام كه شصت ساله و يا هفتاد ساله بوده اند.  تصميم به اين گذار گرفته اند و موفق شده اندچهل و پنجاه سالگي

هر چقدر كه شخص بتواند شخصيت كاذب مردانه ي خود را بيشتر و اساسي تر از پيش كنار بگذارد و به جنسيت ذهني زنانه ي خود 

 : مرحله ي مهم در اين پروسه روبرو خواهد بودامكان خودنمايي بدهد، به هر حال با سه 

 . قائل بودن به اين كه جنسيت مغزي شخص متفاوت است از جنسيت جسمي او -1

، از حس زنداني بودن خود زنانه در قالب ) درصد95 تا 75(جنسگونگان قرار مي گيرد دگراين اولين مرحله ايست كه در مقابل غالب 

در اين مرحله معموالً افراد بيشتر با تغييرات جسمي و ظاهري درگيرند نظير .  ي زنانه ي خود و غيرهمردانه تا نياز به نماياندن چهره

در اين مرحله ي اوليه بعضي از افراد اقليت جنسي هرگز با پوشش . دگرپوشي، جا زدن خود به عنوان زن، آرايش، استفاده از كاله گيس و و

اين افراد معموالً يك دوره ي نوجواني . ط به پوشيدن سينه بند و لباس زير زنانه اكتفا مي كنندو ظاهر زنانه از خانه خارج نمي شوند و فق

اين مرحله . و سپس يك دوره ي بزرگسالي دارند و ميان اين دو دوره چندين سال و يا يكي دو دهه فاصله مي افتد)پيش از پانزده سالگي( 

فردي است ) دگرجنس گونه اي كه عمل كرده است(دگرجنس شده ي ابتدايي .  استسرشار از سردرگمي، تضاد، حس گناه، شوك، و توبه

كه هيچگاه براي خود شخصيت كاذب مردانه نساخته است و هيچگاه با اعضاي جنسي مردانه ي خود كنار نيامده و يا هيچگاه خود زنانه و 
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 . يا جنسيت ذهني خود را پس نزده است

 پذيرفتن خود حقيقي خود  -2

اين مرحله ايست كه در آن فرد آغاز به قبول .  از مرحله ي اوليه گونه گون تر است و زخم هاي عاطفي بيشتري را به همراه دارداين مرحله

خود زنانه ي خود مي كند و روش هاي معمول زندگي خود را تغيير مي دهد تا با شرايط تازه اي كه اين پذيرش هويت به وجود آورده 

ت كه فرد تنها به نياز ظاهر شدن به شكل زنانه جواب بدهد، و همچنان از پذيرفتن خود زنانه ي خود سرباز ممكن اس. است هماهنگ شود

دگرجنس (و يا آغاز به پذيرش خود زنانه ي خود بكند اما تمركز خود را روي يك تغيير ظاهري و سطحي بگذارند ) دگرپوشان(بزند 

 ). شدگي، دگرجنسگونگي

مي دانند ممكن است شريك زندگي خود را با دگرپوشي خود آشنا سازند، به جمع هاي دگرپوشان بروند و يا كساني كه خود را دگرپوش 

افرادي كه با عمق بيشتري خود واقعي خود را پذيرفته اند معموالً سعي مي كنند براي تحول . حتي با همان لباس ها در انظار ظاهر شوند

 . استفاده كنيد، يا از الكتروليز، عمل جراحي و همينطور از كاله گيس و آراش و لباسجسمي از متخصصان كمك بگيرند و از هورمون 

بصيرتي كه در اين مرحله ممكن است غايب باشد آن است كه شخص هنوز در كنترل همان شخصيت كاذب مردانه است با تمام ترس و 

ود زنانه ي خود از دريچه ي چشم شخصيت عاريه ي مردانه حتي نگاه اينان به خ. نيازهاي جنسي و توقعات و  دانسته هاي غير طبيعي

 . اينان هنوز در زندان باوري كه جسم را تنها تعيين كننده جنسيت مي داند اسيرند. خود است و نه خود مستقل رها شده ي زنانه ي خود

 .  تبديل شدن به خود حقيقي خود -3

اين . ه كمتر از تمام مراحل ديگر به دست آمده است و يا تجربه شده استاين مرحله آخرين مرحله است اما متأسفانه مرحله اي است ك

مرحله اي است كه آن دختر كوچولوي گير افتاده در شخصيت عاريه اي مرد، فقط به آن دليل كه مي خواسته است شبيه ديگران باشد و 

 . خلق و خو و خواسته هاي متفاوتنرمال باشد، رشد مي كند و زندگي خود را پيش مي گيرد و معموالً با ارزش ها و 

در دنباله ي مطالعات خود به اين نتيجه رسيده ام كه خود زنانه، اگر فشار غيرقابل تحمل شخصيت عاريه اي مردانه از دوشش برداشته 

 زندگي در جنسگونه سال ها و دهه ها صرف سالخوردن، و تقويت شخصيت كاذب ودگرفرد . شود، به اندك كمكي نياز دارد تا رشد كند

اما حس شادي و . وانهادن و از كار انداختن اين شخصيت كاذب زمان زياد مي طلبد و تالش و كمك از بيرون. نقش مردانه كرده اند

پيروزي اي كه به فرد دست مي دهد در نتبجه ي و به اندازه ي همان زحمتي است كه براي كنار گذاشتن شخصيت كاذب مردانه به كار 

 .           به سن و شكل ظاهري و هورمون و عمل جراحيبرده اند و نه 

 بازگشت به فهرست
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 . سال نو مبارك

. گوشه اي از آن صفحه تصويري كوچك از كيك تولدي بود با يك شمع روشن. چند روز پيش در حال مطالعه ي سايت سازمان حلُم بودم

با .  است و احتمال دارد نماينده ي قاره اي سازمان ايلگا در خاورميانه شوداولين جشن تولد سازمان حلم كه سازمان همجنسگرايان لبنان

حضور سازمان هاي دگرباشان در لبنان و ايران براي . مدير سازمان حلم در مونتريال از طريق فيليپ براون، دبير كل ايلگا، آشنا شدم

و حلم دو سازماني هستند كه از ) پي جي ال او(قد بود كه ايركيو فيليپ براون معت. سازمان هاي همكار در كشورهاي غربي بسيار جالب بود

مناطق ممنوعه بپا خواسته اند و بايد حمايت شوند و مهمترين نقش را خود اين دو سازمان دارند و چون از شرايط تقريباً يكساني برخوردار 

جام جهاني بازي هاي دگرباشان در مونتريال بارها در حاشيه ي اولين . هستند مي توانند مشاركت و موفقيت چشمگيري داشته باشند

 نفر هم در پشت آن پرچم ايستاده بودند و به زبان 15حدود . پرچم قرمز رنگي را ديدم كه روي آن به رنگ سفيد نوشته شده بود حلم

  .ما مسلمان، عرب و همجنسگراييمعربي مي گفتند 

چهارسالگي خود را كه اول فروردين ماه امسال بود در جريان كار و باز هم كار سازمان جشن . حلم يكسالگي سازمان خود را جشن گرفت

شرايط امروز ما با چهار سال پيش خيلي تفاوت كرده است، قطعاً چهار سال ديگر نيز با امروز . زياد و كارهاي زياد سازمان، گرامي داشت

مدتي پيش در جايي خواندم كه . م و شروع به ساختن پله ي بعدي كنيمتنها بايد پا بر پله اي كه ساخته ايم بگذاري. متفاوت خواهد بود

هيچ كاري در اين چند سال گذشته انجام نشده است و هيچ فعاليتي نمي تواند شرايط ما را تغيير دهد و شرايط بسيار بد ما به "نوشته بود 

هر چند بسيار ( فراموش كنيم كه شرايط و امكانات امروز ما  نبايد".هيچ عنوان قابل تغيير نيست همچنان كه تا به حال تغيير نكرده است

ده سال پيش اينترنت فراگير نبود، وبالگ نويسي هم رايج نبود و همان معدود افراد نيز حتي . قابل مقايسه با ده سال پيش نيست) ناچيز

ما امروز ما صدها وبالگ داريم كه از گرايش ا. بحثي از گرايشات جنسي خود به ميان نمي آوردند) كه نمي دانيم(اگر دگرباش بودند 

امروز مي توانيم به جرأت بگوئيم كه شبكه ي دگرباشان جنسي ايراني . جنسي خود مي نويسند و سكوت ده سال پيش شكسته شده است

ر اتفاقي بيافتد سريع وجود دارد، با هم در ارتباطيم، گپ مي زنيم، درد دل مي كنيم، نگران هم مي شويم، از احوال هم خبرداريم و اگ

اگر هيچ فعاليت مفيدي تا به امروز انجام نشده . همديگر را مطلع مي كنيم و تالش مي كنيم كه مشكالت را از سر راه دوستانمان برداريم

يا رادان فوت مادرتان را تسليت مي گوييم و ) سنگدل(و امير عزيز ) سرزمين آفرينش(باشد همين كه مي توانيم بگوييم كه وفاي عزيز 

 .  اين ارتباط به تنهايي يك عالم موفقيت است. عزيز در عزاي پدرت ما را هم شريك خود بدان

در اين چند ساله، شبكه ي دگرباشان جنسي ايراني . در كنار اين ارتباط دوستانه و روزانه، فعاليت هاي هدفمند زيادي نيز انجام شده است
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با . و يك سازمان و چندين نشريه دارد. لمي، فلسفي، حقوقي، ادبي، اجتماعي و شخصيداراي وبالگ هايي شده است حاوي مباحث ع

در طول سال هاي اخير . نگاهي به جنبش هاي دگرباشان در ديگر كشورهاي دنيا متوجه مي شويم كه آنچنان عقب و ضعيف هم نيستيم

از روزنامه ها و برنامه هاي راديويي و . موضوع عالقمند كننددگرباشان جنسي ايراني موفق شده اند كه بسياري از رسانه ها را به اين 

شبكه ي دگرباشان جنسي ايراني حتي تهيه دارو براي دوستان را مد نظر . تلويزيوني گرفته تا تريبون هاي دانشگاهي و مجامع بين المللي

 .قرار داده است

درست . گوئيم جنبش دگرباشان جنسي ايراني شكل گرفته استبه دليل اين شبكه و فعاليت هاي هماهنگ آن است كه با اطمينان مي 

اين آگاهي در عين حال . است كه نوپا است و همانند جوانه اي است كه تازه سر زده است اما به حضور خود و به نيروي خود آگاه است

اشد، بايد شرايط رشد و فعاليت ها را بايد مراقب رشد و حفظ هويت افرادش ب. آگاهي به ضعف ها و شكنندگي ها را هم با خود مي آورد

دگرباشان جنسي ايراني همه در رسيدن به اين هدف سهيم اند و اين موفقيت تنها با فعاليت يك عده ي . فراهم كند تا به هدف برسد

 . معدود به دست نخواهد آمد

مامي كارها را انجام دهد، هم  از جانب بدنه ي توقع اينكه سازمان ت. سازمان دگرباشان جنسي ايراني تنها يكي از ابزارهاي جنبش است

سازمان با همت افرادي كه حتي به تعداد انگشتان يك دست هم نمي . سازمان و هم از جانب بدنه ي جنبش، توقعي واقع بينانه نيست

. ه آل خود نزديك مي شودامسال كه چهارمين سال فعاليت سازمان است، تازه چند ماهي است كه به ساختار ايد. رسيد شروع به كار كرد

همانند هر سازمان نو پاي ديگري فعاليت هايي داشته كه يا به هدف نرسيده اند و يا اشتباه بوده اند اما همواره در تالش بوده كه با كسب 

ي عزيز است و تا سازمان با وجود تمام كمي و كاستي هايش براي ما و براي جنبش بنياد. تجربه قدم هاي بعدي را با دقت بيشتري بردارد

 . به ثمر رساندنش كه به معناي تالش براي به ثمر رساندن آرزوي هاي جنبش هم هست، خسته نخواهيم شد

 تا 5200از سال (و سازمان در خارج از ايران ) 2005 تا 2001از سال (سازمان در ايران . فعاليت هاي سازمان را مي توان دو قسمت كرد

سازمان تازه شكل گرفته بود و عالوه بر مشكالت . ران، فعاليت هاي قسمت اول بسيار مخفيانه انجام مي شدبا توجه به شرايط اي). 2007

از جمله مالقات . اما در آن مدت فعاليت هايي نيز انجام شد. راه اندازي و ساختاري مجبور به ايجاد ارتباط با جامعه ي دگرباش نيز بوديم

دادي از دگرباشاني كه در وضعيت بد روحي و اجتماعي قرار داشتند در شهرهاي شيراز، كرمان، با تع) فردي و خانوادگي(هاي حضوري 

 نفر 50تهران، زنجان، مشهد، چابهار، بندرعباس، اهواز، اصفهان، كرمانشاه و ايالم و گرفتن مجوز انجام تست رايگان ايدز براي حدود 

مصاحبه با رسانه هاي خارجي براي معرفي ارگاني كه براي . ت شناسنامه اي آنهادگرباش به صورت مخفيانه و با رعايت پوشيده ماندن هوي

جامعه ي دگرباش فعاليت مي كرد، برگزاري عيد صدا و اولين گردهمĤيي الكترونيكي دگرباشان، ايجاد صفحه ي دوست يابي، ايجاد ليست 
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 . هايميل دگرباشان براي ايجاد شبكه ي ارتباطي، راه اندازي وبسايت و غير

زماني كه سازمان فعاليت هاي خود را در خارج از ايران آغاز كرد شرايطي فراهم شده بود كه عالوه بر كارهاي گذشته امكان فعاليت هاي 

در اين مدت كوتاه . علني نيز موجود شد و در اين دوره امكان ارتباط با سازمان هاي حقوق بشري و رسانه هاي خارجي گسترش پيدا كرد

با دفتر كميسرياي عالي .  در بيايد"عليه اعدام" ايلگا و كميته ي – "جمعيت جهاني همجنسگرايان"انست كه به عضويت سازمان تو

پناهندگان سازمان ملل، نمايندگان پارلمان هلند، نمايندگان پارلمان كانادا، نماينده ي سازمان عفو بين الملل در سوئيس، نماينده ي عالي 

، )HRW(ارتباط و همكاري هاي بسيار نزديكي با سازمان ديده بان حقوق بشر . مالقات هايي داشته باشد...  و حقوق بشر در سازمان ملل

، )LSVD(، سازمان همجنسگرايان آلمان )COC(، سازمان همجنسگرايان هلند )IGLHRC(كميسيون جهاني حقوق بشر همجنسگرايان 

، سازمان سراسري )RFSL( آرك اينترنشال، سازمان همجنسگرايان سوئد ، سازمان)Egale Canada(سازمان همجنسگرايان كانادا 

در سمينارها و كنفرانس هاي . شكل دهد... پناهندگان ايراني، فدراسيون سراسري پناهندگان، سازمان مقابله با همجنسگرا ستيزي و 

 شوراي جديد حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، جهاني از جمله اولين كنفرانس جهاني حقوق دگرباشان جنسي در مونتريال، دومين نشست

مصاحبه و گفتگوهاي . نشست حقوق بشر دگرباشان در شيكاگو، نشست ايلگا در استانبول، كنفرانس ساالنه ي ايلگا در ژنو شركت كند

 بي سي، راديو فردا، راديو زيادي با رسانه هاي ارتباط جمعي از جمله دفتر مديريت برنامه هاي بشردوستانه ي سازمان ملل متحد، راديو بي

صداي آلمان، راديو انجمن حق زن، راديو همبستگي، راديو پژواك، راديو صداي آشنا، تلويزيون كانال يك، شبكه سي بي سي كانادا و مجله 

 .  و روزنامه هاي زيادي در سطح جهاني انجام شده استFab، مجله ي Xtra، مجله ي Political Affairsي صبا، مجله ي 

 .ين قسمت هايي از فعاليت هاي جنبش دگرباشان جنسي ايراني است كه به دست سازمان انجام شدها

براي نمونه راه اندازي وبالگ كميسيون بدون . كارهايي نيز انجام شده در طول اين مدت و از جانب خود من، كه تأثيرات منفي داشته اند

همينطور اظهار نظرهاي من در يكي از وب .  از جانب خود من و همكاران سازمانمطالعه ي كافي، و گرداندن آن با نارسايي هاي اساسي

يكي . با سر زدن مجدد به آن وب الگ ها به اشتباه هاي اصولي در اظهارنظرهاي خودم پي بردم. الگ هاي مشورتي جامعه ي دگرباشي

 سازمان بود كه مي توان به سه نماينده ي سازمان اشاره ديگر از اشتباهات سازمان، مسئوليت دهي هاي بي مورد و بدون تحقيق كافي در

اين . كرد كه متأسفانه اين انتخاب ها هم ناشي از تصميم گيري من در شرايط بد پناهندگي بود و پي آمدهايي براي سازمان داشت

از كمبودهاي ديگر سازمان .  برمي داريماشتباهات و نظاير آن را من و سازمان، حاال در شرايط خوب قرار داريم با سرعت و پيگيري از ميان

ارتباط هرچه گسترده تر براي اطالع گيري و تبادل نظر هر چه گسترده تر با جامعه ي دگرباشان داخل بود، اين ارتباط به خوبي وجود 

د مسير سازمان را بهتر روشن اطالعاتي كه از داخل مي رس. داشت، اما هرچه بيشتر و گسترده تر بايد باشد تا سازمان به كارآيي بهتر برسد
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آنچه مهم . آنچه اهميت دارد حركت سازمان است و اين كه هر قدم اشتباه امكان ترميم اشتباه و قدم درست بعدي را ايجاد كند. مي كند

زمان پيش است پيش رفتن سازمان در مسير درست است و من تمام سعي خودم را مي كنم كه هر روز با تجربه ي بيشتر و بهتر همراه سا

 .  بروم

فعاليت هاي زيادي توسط جنبش انجام شده است كه مي توان به انتشار مجالت ماها، دلكده، بيداري و رنگين كمان و وبالگ ها و 

ارتباطات منفرد با سازمان هاي داخل ايران از جمله . همچنين وبالگهايي نظير لينك هنر، خانه ي هنر، گي لينك، و نقش نو اشاره كرد

مطالب برخي نويسندگان و شاعران ما در بعضي موارد بدون ذكر نام نيز در رسانه هاي داخلي منتشر . ان بهزيستي صورت گرفته استسازم

دگرباشان و مشكالت آنان به محافل روشنفكري داخل و . غيردگرباشان به مسائل دگرباشي آشنا شده اند و همكاري مي كنند. شده است

 . و بسياري فعاليت هاي ارزشمند ديگر كه همه با تالش خود دگرباشان صورت گرفته استخارج كشور راه باز كرده 

نمي توانيم فعاليت هاي مثبت و كارآمد جنبش را ناديده بگيريم و تنها با تكيه بر برخي . پس نمي توانيم بگوييم كه كاري انجام نشده است

اين موفقيت ها را زماني مي توانيم به ابعاد گسترده تر سوق دهيم . كشيمفعاليت هاي ناموفق موضعي، خط قرمزي بر روي تمام جنبش ب

اگر كاري مي بايست انجام شود كه امكان انجام آن در داخل كشور نيست از سازمان . كه ارتباط و همكاري هاي خود را تقويت كنيم

كشور بازدهي ايده آل نداشته باشد دگرباشان داخل به بخواهيم كه آن را كار را پيش ببرد، و همينطور اگر انجام فعاليتي در خارج از 

 . خبرها و گزارشات از داخل به خارج و برعكس منتقل شوند. پيشبرد آن كمك كنند

سازمان كه به صورت پيش نويس تهيه شده، به نظرخواهي گذاشته شده و روند آن روي سايت )مشي(تدوين و تكميل آيين نامه ي 

 . اين آيين نامه امكان خوبي براي روشن كردن خطوطي ضروري چارچوب يك سازمان است. سازمان قرار خواهد گرفت

با حلم و با سازمان هاي ديگر حقوق دگرباشي در كشورهاي خاورميانه . در سال نو همراه جنبش پيش مي رويم و جنبش را پيش مي بريم

براي جرم زدايي از . قوق بشر در مونتريال شركت مي كنيمدر بيست و هشتمين همايش بين المللي فعاالن ح. همكاري فعال مي كنيم

براي تضمين تمركز كمك هاي سازمان ملل روي پرونده هاي پناهندگي . همجنسگرايي در قانون اساسي ايران همچنان مبارزه مي كنيم

زيوم حقوق بشر سازمان را در دومين سمپو. دگرباشان ايراني و بهبود شرايط زيستي پناهندگان در كشورهاي ترانزيت تالش مي كنيم

 .   در سال نو با جنبش پيش مي رويم و جنبش را پيش مي بريم. تورنتو برگزار مي كنيم

نشان . مشاركتي كه با در وبالگ ها با چالش كشيدن كاركردها و هدف ها و دورنماها به نمايش گذاشته مي شود نشان حركت جنبش است

 .  تولد سازمان و چراغ مبارك است. چراغ هم سه ساله شد. هم هست كه امسال چهار ساله شدحركت سازمان دگرباشان جنسي ايراني 

 بازگشت به فهرست                                                                                          آرشام پارسي، سازمان دگرباشان جنسي ايراني



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 گزارش ترکيه

 آرشام پارسي

پس از يك سال به تركيه رفتم تا هم خانواده ام را ببينم و هم گزارشي از وضعيت دگرباشان جنسي 

 دو نشست با مسئوالن دفتر كميسرياي عالي پناهندگان سازمان ملل در 2005در سال . ايراني تهيه كنم

اكنون پس از حدود دو سال براي بررسي . آنكارا داشتم در ارتباط با وضعيت دگرباشان جنسي ايراني

شرايط جديد و كمك هاي ممكن به پناهجويان به تركيه بازگشتم ديدم كه متأسفانه شرايط آنها تغيير 

گزارشي از وضعيت دگرباشان پناهجو در تركيه را براي سازمان ملل فاكس كردم و . اني نكرده استچند

 .  اميدوارم هر چه زودتر مشكالت طرح شده در گزارش برطرف شود. تلفني با مسئول بخش حقوقي و بخش تقسيم كشوري صحبت كردم

آنها توسط فرد، خانواده، اجتماع و دولت ضايع مي شود و در شرايط دگرباشان جنسي در ايران بي حقوق هستند و پايه اي ترين حقوق 

به دليل كنترل شديد دولت جمهوري اسالمي ايران بر روي اينترنت و رسانه هاي ارتباط جمعي و بالطبع عدم . بسيار بدي زندگي مي كنند

 از اولين عواملي است كه مشكالت آتي آنها را پايه دسترسي به اطالعات به روز شده، عدم خودباوري در بين دگرباشان جنسي ايراني يكي

خانواده ها نيز به دليل بي اطالعي نه تنها تمايلي براي حمايت از فرزند دگرباش خود ندارند بلكه رويارويي با خانواده و . ريزي مي كند

ر و فعاليت را براي دگرباشان جنسي ايراني جامعه نيز امكان حضور، كا. پاسخ دهي به آنها خود يكي از مشكالت بزرگ دگرباشان مي باشد

 . و چنانچه بنا به هر دليلي اين فرد دگرباش با دولت و قوانين روبرو شود امنيت جاني نيز ندارد. فراهم نكرده و آنها را طرد مي كند

از كشور متواري شده و زندگي دگرباشان جنسي در ايران بسيار سخت است و در برخي موارد براي حفظ هويت و جان خود به ناچار 

پناهجوياني كه به تركيه فرار مي .  متأسفانه اين پايان مشكالت آنها نيست و فصل جديدي از مشكالت آغاز مي شود. پناهجو مي شوند

ي نيز كنند در شرايط بسيار بدي قرار دارند و جداي از مشكل مسكن و كمبود هزينه خورد و خوراك و بهداشت، از شرايط بسيار بد اجتماع

فرد دگرباش نمي تواند از خانواده ي خود براي رفع مشكالت مالي اش كمك بگيرد چون معموالً يا از خانواده طرد شده اند و . رنج مي برند

به دليل شرايط غير قابل تحمل داخل ايران فرار كرده اند اما در . يا اينكه درگيري هاي خانوادگي به دليل خروجشان به وجود آمده

پناهجوها ضمن صحبت از حمله و تهديد با اسلحه و آزار بدني . به سر مي برند كه آنجا نيز دگرباش بودن مورد قبول جامعه نيستكشوري 

گفتند كه امنيت جاني آنها در مخاطره است و در حالي كه اينان پناهندگان . و كتك زدن كه براي تعدادي از ايشان پيش آمده بود گفتند

جامعه ي پناهجوي ايراني در تركيه نه تنها از اين .  اداره پليس تركيه نيز ثبت نام شده اند اما هنوز در خطر هستندسازمان ملل اند و در

 .  افراد حمايت و پشتيباني نمي كند بلكه با توهين و تمسخر كردن، مشكلي نيز به مشكالت آنان اضافه مي كند
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گان سازمان ملل متحد در با وجود اين شرايط گاهي دفتر كميسرياي عالي پناهند

تعدادي از پناهجويان . آنكارا نيز همكاري نمي كند و به اين مشكالت دامن مي زند

 ماه وقت مصاحبه ي قانوني مي گيرند و اين مدت 9 الي 8دگرباش پس از حدود 

زمان بسيار طوالني هزينه هاي بسياري را بر آنها تحميل مي كند در حالي كه نه 

. ريان است و نه امنيت آنها در اين مدت تضمين شده استپرونده آنها در ج

بزرگترين مشكل . پناهجويان معموال از نظر مالي بسيار در مضيقه اند و امكانات سازمان نيز براي تأمين هزينه هاي آنها بسيار محدود است

      .آنها تهيه مسكن و غذا است

رباشان در تركيه براي سازمان ارسال شده است كه حاكي از بي امنيتي و شرايط گزارش هايي از سو ء استفاده ي جنسي و تجاوز به دگ

نيروهاي پليس نيز دگرباشان را به مسخره مي گيرند و پست مي شمارند و اگر كوچكترين راه قانوني پيدا . ضددگرباشي در تركيه است

 بود كه 2007 مارچ 23ش هايي موجود است كه آخرين مورد آن در اين مورد نيز گزار. كنند آنان را به دست كادر مرزي ايران مي سپارند

پليس يك پناهجوي دگرباش ايراني كه به صورت غير قانوني وارد تركيه شده بود را دستگير كرد و  به دادگاه فرستاد و پليس در تماس 

م پناهندگي كرده بود و خواستار معرفي به هاي تلفني دليل دستگيري او را ورود غير قانوني اش اعالم كرد، در صورتي كه آن شخص اعال

طي تماس هايي كه با سازمان ملل در . تا به امروز خبري از وضعيت او در دست نيست. دفتر كميسرياي عالي پناهندگان سازمان ملل بود

سازمان اين مسأله را تا . ارتباط با اين شخص گرفته شد متوجه شديم كه هيچ پرونده اي به آن نام در دفاتر پليس تركيه موجود نيست

 .رسيدن به نتيجه پيگيري خواهد كرد و اميد خواهيم بست كه هيچ گونه اتفاق ناگواري نيافتاده باشد

با وجود آن كه سازمان تمام انرژي خود را براي ايجاد امكانات و پذيرفته شدن پناهندگان در كشورهاي غربي مي نمايد و هميشه در صدد 

يجاد شده با هر شخص و هر ارگان صاحب نفوذي براي تضمين حمايت قانوني از پناهجويان استفاده كند اما شرايط است كه از ارتباطات ا

سازمان از دگرباشان داخل ايران تقاضا مي كند كه قبل از تصميم به خروج از كشور، تمام جوانب را . هنوز به اندازه ي كافي مناسب نيست

. سازمان هماهنگي هاي الزم را صورت دهند و بخصوص تا ناچار به ترك كشور نشده اند صبر كنندرعايت كنند و در ارتباط نزديك با 

 . بهتر است تنها كساني به اين تجربه تن دهند كه امنيت جاني در داخل ندارند. شرايط پناهندگي بسيار سخت است

الزم مي تواند بسيار آسان تر و امن تر باشد و به زندگي با اين حال اين شرايط با صرف هوشياري و برنامه ريزي دقيق و هماهنگي هاي 

در شماره هاي بعد مقاله اي در توضيح برنامه ريزي هاي كه الزم است انجام شود در نشريه منتشر . موفق در يك كشور آزاد منتهي شود

 .در شماره هاي بعد منتشر خواهد شد ساعت مصاحبه با دگرباشان پناهجو در تركيه انجام داده ام كه 6 تا 5حدود .  خواهيم كرد

بازگشت به فهرست
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 خبرهای کوتاه
  

  دگرباشانپناهجوي 

سـازمان   نشريه چراغ خوانديد پس از ماه ها انتظار توسط دفتر كميسـرياي عـالي پناهنـدگان          24آرش كه داستان زندگي اش را در شماره         

حميد كه يك همجنسگراي افغاني است نيز پـس از     . پناهندگي دانيال هم در تركيه قبول شد      . ملل در تايلند به عنوان پناهنده شناخته شد       

 . دو سال انتظار در تركيه، قبول شد

 

 کنفرانس ايران در تبعيد در تورنتو 

 International Lesbian( ي فرهنگي سراسري همجنسگرايان سازمان دگرباشان جنسي ايراني به عنوان نماينده ي ايران در شبكه

and Gay Culture Network – IGLCN (آرشام پارسي، دبيركل سازمان دگرباشان جنسي ايران به عنوان سفير . انتخاب شده است

، 2007انس امسال، كنفر.  در سوئد استIGLCNدفتر اصلي .  همكاري خواهد كردIGLCNايران و هماهنگ كننده ي امور ايران با 

برگزار خواهد شد و پس از آن در ماه جون در تورنتو و ) ويلينوس(كنفرانس فرهنگي رنگين كمان جهاني در هجدهم ماه مي در استكهلم 

ر  سف"الجزيره در تبعيد"براي برگزاري ) مارسي( به نشست خود ادامه خواهد داد، سپس در اكتبر به پاريس "ايران در تبعيد"زير عنوان 

 هماهنگي هاي IGLCNسفير كانادا در ) Paul Lee(پاول لي . آرشام پارسي يكي از سخنرانان اين نشست در تورنتو است. خواهد كرد

 . ي كارناوال پرايد امسال تورنتو انجام خواهد داد الزم را براي برگزاري اين كنفرانس در حاشيه

 http://www.ilgcn.tupilak.se: نيد ديدن كILGCNبراي اطالعات بيشتر مي توانيد از سايت 

 

 نامه ای به راديو زمانه 

 اين نامه در سايت راديو زمانه منتشر شد

 

 راديو زمانه ي عزيز

،  مطلب ول انگاري از سايت سالمت نيوز بازچاپ شده كه به احتمال بسيار زياد به 85 اسفند 25در بخش خارج از سياست اين سايت، 

البته سالمت نيوز و ديگر رسانه هاي ايران . (طالع در ايران، به آن شيوه  به همجنسگرايي اشاره مي كندخاطر شرايط نامساعد كسب ا

اطالعات دست اول در زمينه ي توليد و مصرف صفحات الكترونيكي نشر در دست دارند كه معموالً نمونه ي اصلي اش از بازار غرب 
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 .)  دست اول در مورد امور فرهنگي هم به دست آوردخريداري مي شود و از همان راه ها مي شود اطالعات

از پاسخ زمانه به كامنت هايي كه به اعتراض به اين متن نوشته شده به نظر مي آيد نيت اين رسانه در بازچاپ اين مطلب تنها بازنمودن 

 . اهميت مسأله ي همجنسگرايي و بازتاب يافتن آن در رسانه هاي داخلي ايران است

 اين نيت ضمني، و با توجه به ابراز ضمني زمانه در نبود قصد توهين به جامعه ي همجنسگرايان ايراني، و با توجه به اين نكته با احترام به

با انتخاب اين مطلب در واقع اشاره به آن مي كنند كه از تنگ دستي ) يا آن همكار خاص كه به سالمت نيوز ايران سر زده(كه همكاران ما 

ن رسانه براي بازنمودن شرايط روزمره ي همجنسگرايان ايراني و در مرحله ي بعدي براي بازتاب گفتمان دگرباشي در امكان و آگاهي اي

جامعه ي ايراني در رنج اند، توجه اين رسانه را به وب الگ هاي دگرباشان جنسي ايراني كه هر كدام بخشي از زندگينامه و ادبيات اين 

 ي چراغ و به سازمان دگرباشان جنسي ايراني و نيز به كتب و مقاالت بيشمار كه در دسترس برنامه جامعه را ثبت مي كنند، به نشريه

سازان زمانه كه امكان مطالعه به زبان هاي ديگر به جز فارسي را نيز دارا هستند و با وجود بودجه اي كه در اختيار اين رسانه هست امكان 

 . ر دارند، جلب مي كنمتقبل مخارج تأليف و ترجمه را نيز در اختيا

 از عالئق سازمان دگرباشان جنسي ايراني نيست اما هشدار به چنين روشي، يعني آسانگيري و بي مسئوليتي در نشر "پرونده سازي"

 زمانه مطالب توهين آميز در ارتباط با همجنسگرايان و جامعه ي دگرباشي جنسي كه مثالً و قاعدتاً نبايد از اصول اخالق حرفه اي رسانه ي

اين نامه هم، با حفظ احترام اصولي، حكم همان هشدار و يادآوري را دارد به همكاري كه .  باشد، از مسئوليت هاي سازمان به شمار مي آيد

ادب حكم مي كند وانمود . ( به دليلي هنوز نمي داند آن متن توهين آميز و اگر نه همجنسگرا ستيز، در رديف نشر همجنسگرا گز است

و در ادامه ي همين يادآوري، مطلب .) ه اين ندانستن محدود به يك نفر است اما با ابعاد آن ول انگاري كه كمانه مي كند آشناييمكنيم ك

شكسته ريخته اي كه در سالمت نيوز به داليل بسيار زياد مي تواند توجيه بشود و معناي بي بضاعتي سواد و به نعل و ميخ زدن براي 

سايت و نظاير آن داشته باشد، در صفحات زمانه معناي آن گونه از بي مسئوليتي و بي فكري را به خود مي گيرد كه جلوگيري و تعطيلي و 

از آنجا كه بازچاپ اين . پيشنهاد پيگيري اين مسأله از طريق وكيل سازمان داده شد. در شرايط مناسب زمانه خطا است، بدون توجيه

 ي همجنسگرا باشد، هتك حرمت از زمانه است، با وجود احترام و همدلي بسيار با زمانه، مطلب پيش از آن كه هتك حرمت از جامعه

سازمان دليلي نمي بيند امكانات حقوقي خود را كه بايد صرف كسب حقوق همجنسگرايان شود، صرف حفظ حرمت نام برنامه سازان اين 

 .    مي دهند قادرند اين مسئوليت را خود در عهده نگه دارندرسانه بكند، اين نويسندگان كه نام هاي قادر خود را به زمانه وام

و نشريه ي چراغ، ارگان اين سازمان ) سازمان دگرباشان جنسي ايراني(و باالخره و با اينكه روشنگري بخش بزرگي از علت وجودي ايركيو 

دواريم مسئوليت روشنگري رسانه ي زمانه را باز هم است، اين سرمايه نيز بايد به مصرف بدنه ي قانون گذاري و مجلس و ايران برسد و امي
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 .  همان چند چهره ي برنامه سازان به عهده بگيرند تا ما با توضيح واضحات دچار عارضه ي بي احترامي به همكاران مطبوعاتي خود نباشيم

ه زمانه تمايل به چاپ و بازتاب آن نشان به هر حال و به عنوان ابراز همكاري و پر كردن جالي خالي مطالبي در راستاي دگرباشي جنسي ك

براي رعايت انصاف مسئوليت كم كاري در اين زمينه . داده است، متن هايي را حتما و در همين زمينه براي سايت راديو زمانه مي فرستيم

 .  را نويسندگان چراغ و سازمان به عهده مي گيرند

 

 با احترام كافي

 ساقي قهرمان 

 سازمان دگرباشان جنسي ايران نشريه ي چراغ، ارگان 

 آرشام پارسي 

 دبير كل سازمان دگرباشان جنسي ايراني

 سه شنبه بيستم مارچ دو هزار و هفت

 

 

 

 شکيبنامه ی  

 . من درد دلهايي دارم كه باعث سردرگمي و نارضايتي من از زندگي شده استسازمان و نشريه چراغ،ضمن تشكر از . سالم

از همان بچگي متوجه شدم كه خواسته هاي جنسي من          . كه سكس با دختر را دوست ندارم      )  واقعي   Gay( من يك همجنس خواه هستم      

با بقيه دوستانم فرق دارد البته در دوران راهنمايي من با يكي از دوستانم روابط داشتم كه در همان حد مدرسه بود در آن زمان مـن حتـي        

رستان شدم بيشتر در مورد خودم و خواسته هاي روحيم تحقيق كردم و ديدم كـه در                 از وقتي كه وارد دبي    . معني سكس را هم نمي دانستم     

ال در فكر من بود كه   ؤاما هميشه اين س    .دين اسالم گرايش مرد به مرد گناه است و كسي كه اين كار را انجام مي دهد مستحق مرگ است                   

چرا هيچ جا از نياز من اسمي برده نشـده  !!!!! دهم پس من چي ؟؟اگر دين اسالم مي گويد من به تمام نياز هاي فطري بشريت را پاسخ مي        

 . و آن موقع بود كه حس كردم من تنها هستم و فقط من هستم كه در اين دنيا اينجوري هستم!!!! است

قـع بـود كـه    آشـنا شـدم و آن مو    Lesbian  و  Gay سال اول دانشگاه با دسترسي به اينترنت با واژه هـاي ولي با گذشت زمان و تقريباً

 . يه جورايي انگار سنگيني تنهايي از روي دوش من برداشته شد. فهميدم اين حالت روحي در بيش از يك يا دونفر نيز وجود دارد

 هزار تومـان دادم     70بايد بگم من قبل از اينكه با اينها آشنا شوم چون راه شرعي براي ارضاي خودم نداشتم پيش روانشناس رفتم و تقريبا                       
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آيـا همجـنس خواهـان قايـل درمـان          " روز فهميدم كه من موش آزمايشگاهي او شده ام و من را موضوع پايان نامه خود به عنوان                    ولي يك 

 تنهـا   . تغييري هم نكردم   ديگر پيش روانشناس نرفتم و بايد بگم حتي با تمرين هايي هم كه او به من مي داد اصالً                  .  قرار داده است   "هستند

 . ل را تجسم مي كنم خودم را ارضا كنمگك روز در ميان در حيني كه يه دختر خوشتمرين من اين بود كه ي

 . اما من فهميدم كه تا من از سكس با پسر ارضا مي شوم هيچوقت اين باور بر من اثر گذار نيست چون منطبق با خواست فطري من نيست

 شخصيت به خودم دادم يعني در بـين دوسـتام و در بـين خانـه                 من از سوم راهنمايي كه متوجه تفاوت هاي خودم با ديگران شده بودم دو             

 ها آشنا شدم و سعي كردم كه بـه دنبـال            Gay عذاب من مي شد تا اينكه با         ث ولي اين باع   .وانمود مي كردم كه از دخترها خوشم مي آيد        

ن چيزي باشه كـه بـه اون فكـر     مي نوشتم دنبال كسي هستم كه سكس اخري      Roomمن هميشه در    . كسي كه از او خوشم مي ايد بگردم       

 بعضي از آنها هـم دوجـنس   ،ست ولي هر كسي را كه ديدم از قيافه اش خوشم نيامدامي كند چون من خصوصيات اخالقي برام خيلي مهم  

 .گرا بودند و فقط دنبال ارضا شدن خودشون

  بـه يـك دوسـت خـوب     حاال مـن شـديداً  .كنميد و سعي مي كنم با آنها چت ن       آ خيلي بدم مي     B/S/Vاز كساني كه اول چت مي نويسند        

 و كسي را مي خوام كه دوستش داشته باشم و اونو در آغوش بگيرم و اون هم منو دوست داشته باشـه و فقـط بـه خـاطر هـم                                احتياج دارم 

ن آوانيم در ايـران     بـه اميـد آن روز كـه مـا بتـ           . در پايان باز هم از زحمات شما تشكر مي كنم و آرزوي پيروزي براي همه شما دارم                . باشيم

 .م خودمان را نشان دهيميجوري كه هست

 

 الؤجواب يک س 

 سالم دوستان

لطفا به من بگوئيد كه اگر دوست من از پشت با من ارتباط جنسي داشته . مي خواستم مرا راهنمايي كنيد. من يك پسر همجنسگرا هستم

انده بودم كه اين كار موجب مي شود كه روده گشاد شود و شخص چون من در يك سايت خو. باشد براي من مشكلي ايجاد مي شود يا نه

 .لطفاً مرا راهنمايي كنيد. كنترل مدفوع خود را از دست مي دهد و همچنين باعث بيماري هاي زيادي مي شود

زياد لوسيون نرم خطر در دخول از مقعد فقط موقعي پيش مي آيد كه پيش از آنكه مقعد با تحريك دست و زبان و به كمك مقدار خيلي  -

در اين صورت هم امكان پارگي حلقه ي مقعد هست و هم . و باز شده باشد، پارتنر تو بخواهد با عجله و با يك حركت سريع دخول كند

اگر كير در داخل كون حركت سريع تلمبه اي . امكان آسيب دادن ماهيچه هاي ظريفي كه در حلقه ي مقعد و در گلوگاه كون جاي دارند

عدم كنترل مدفوع به خاطر از . باشد و تا ته با همان حركت تلمبه اي به مجراي روده آسيب مي رساند اما چيزي را گشاد نمي كندداشته 
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اگر دوست پسرت با حوصله و با استفاده از مقدار زياد، خيلي زياد، . دست رفتن قابليت اتساع ماهيچه هاي حلقه ي مقعد پيش مي آيد

 چند دقيقه ي اول فقط كير را با فشاري ماليم تو براند و آن تو نگه دارد و سپس به آرامي به طرف بيرون بكشد، لوسيون دخول كند، و در

نه كامالً بيرون، و فرصت بدهد كه گلوي كون براي نگه داشتن كير آماده و باز شود، پس از آن مي تواند با راحتي و بدون ايجاد درد يا 

براي دخول مقعدي چيزي كه معموالً . اگر هر دو مراقب باشيد، دخول هيچ خطري ايجاد نمي كند. باشدپارگي حركت تلمبه اي هم داشته 

. اين كار به خودي خود كمك به باز شدن مقعد مي كند. بايد رعايت شود و خيلي مهم است تخليه ي روده پيش از عمل جنسي است

پيش از دخول بايد با . لوسيون زياد يعني يك مشت پر.  كامل خيلي الزم استاستفاده از لوسيون به مقدار زياد و چند بار تا موقع دخول

معموالً جداره ي كير، اگر پارتنر تو با حوصله . بعد از آن با فشار آرام و نه يكدفعه، كير به تو رانده شود. انگشت يا با زبان مقعد تحريك شود

در اين موقع بايد صبر كنيد و بيشتر بدن را . و هم احساس درد خواهي كردت. باشد، تنگي و يا تشنج ديواره داخلي كون را حس مي كند

تمام طول كير مي تواند تو برود و هيچ دردي ايجاد . از اين مرحله كه بگذارد رفت و آمد كير درد و پارگي ايجاد نمي كند. تحريك كنيد

به هر حال دردهاي اوليه كه خيلي هم . حله دخول پيش مي آيددرد و خونريزي فقط بر اثر عجله و يا حركت تلمبه اي در اولين مر. نكند

 . مختصر اند بخشي از لذت دخول به حساب مي آيند اما اگر اين درد اذيتت كند حتماً بايد بگويي و پارتنرت حتماً متوقف شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به فهرست
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 چراغ

 

 

  مسئوليتی 

 

 در قبال 

 

آگهی های داده 

 شده

 

  ندارد

 

 

 دوست يابی

دوست . دوست داشتن و دوست يابي دو كلمه ي مشابه با معنايي بسيار متفاوت است

داشتن مهر و محبت به فردي ديگر است و دوست يابي عملي است براي يافتن دوستي 

 !شايد دوستش بداريم و شايد هم نه

حال به صورت كوتاه و يا بلند مدت در دسترس ويژه نامه هاي دوست يابي متعددي تا به 

اكنون كه اين نياز احساس مي شود با توجه به درخواست هاي متعددي كه براي . شما قرار مي گرفتند، اما از حجم بااليي برخوردار نبودند

نتشار يك آگهي كوتاه از فردي است هدف ما تنها ا. ما ارسال شده و با همكاري يكي از دوستان پيام هاي شما را در چراغ منتشر مي كنيم

شما مي توانيد مختصري در مورد مشخصات خود كه دانستن آن الزم است . كه مايل به داشتن يك رابطه بلند مدت و يا كوتاه مدت باشد

ن مثال ذكر سن، به عنوا. به همراه آدرس تماس خود ارسال و عاليق و شرايط خود را براي كساني كه با شما تماس مي گيرند مطرح سازيد

به دليل نداشتن فرصت كافي  .جنسيت، گرايش جنسي، مشخصات معمول ظاهر، شهر محل سكونت از اساسي ترين اطالعات الزم مي باشد

 Microsoftبراي همكار ما كه مسئوليت بررسي و تهيه اين آگهي ها را پذيرفته است خواهشمنديم كه آگهي هاي خود را در قالب فايل 

Word از نوشتن فارسي با حروف التين . فارسي ارسال نماييد تا بتوانيم به راحتي اطالعات را در اختيار خوانندگان نشريه قرار دهيم و به

  . 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 

 

 كيلو وزن داشته، تاپ بوده و به دنبال كسي با مشخصات 102.   ساله، بااندامي ورزيده و پشمالو36محسن هستم، اهل تهران،  .سالم

 bearxxl@gmail.com                                                           .هدف من برقراري يك رابطه نزديك است ). 30باالي ( خودهستم

 لطفا كمكم ،گردم  مي سال و تحصيلكرده28 تا 21، در محدوده سني بين  يزدساكن ، دنبال يك دوست گي از نوع بات به من،با سالم

 cehreqanle@yahoo.com                                                                                                                                    .كنيد

 و در گرايش بودهتحصيل   در حال حاضر مشغول به. دارمدوستي با همجنس خود  و تمايل زيادي بهبوده ه سال32 گي  يك من،سالم

 كيلو 76  و178 م قدپوستي سفيد داشته، ، خوشگلماز نظر ديگران. مي آ هم كنار ميپبا تا  البته باشم،Vجنسيم بيشتر تمايل دارم كه 

 . هم دارمحسادت زنانه. پايدارم و مايلم طرف من هم اينگونه باشد   در برابر دوستي.وزن دارم

gayghom@yahoo.com

mailto:bearxxl@gmail.com
mailto:gayghom@yahoo.com
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 . س نيستم و فقط يك دوست خوب مي خواهمبه دنبال سك.  سال سن دارم25سالم، من رضا هستم و 

Peacegay69@yahoo.com

ميانگين با  ميان اندام و الغر ئي، عاشق پسرهاداشتهوزن   كيلوگرم70  و سانتيمتر قد170 ساله از تهران، 28 هستم يمرد -پرهام–من 

 .تماس برقرار نمايند ايميل زير ا دوست دارم مفعول واقع شوم عالقمندان لطفاً ببوده و  كم موي ساله با بدن25 تا 18 يسن

Parham_1357@yahoo.com 

 .هستم وپايدارهميشگي اط دوستانهارتب دنبال يك  به وشته سال دا21  هستم از تهران،سالم من خليل

khlilbooy@yahoo.com

هدف من برقراري يك ارتباط .  و ترجيحاً سافت نيازمندم25من اهل همدان بوده و خيلي احساس تنهائي مي كنم، به دوستي زير سن 

 .بودن يكي از انگيزه هاي من جهت برقراري اين ارتباط استبا هم . بلند مدت با فردي صادق و وفادار مي باشد

my_holy_paradise@yahoo.com 

از وضعيت جنسي خود بسيار راضـي بـوده و از پسـر    . كيلو وزن  ساكن كرج و تهران هستم     73 سانت قد و     182 ساله، با  26با درود، من آريا،   

خواستار روابطي دايمي، عـاطفي، منطقـي و در   .  خود نيز رضايت كامل داشته و هميشه خدا را شكر مي كنم كه من را يك مردآفريده   بودن

اگر روابط متقابل   .ادامه خواستار جوانب ديگر يك ارتباط جدي نيز بوده و در صورت رسيدن به نتيجه، تمايل به شروع زندگي مشترك دارم                    

 . هستم و تمايل به برقراري ارتباط با كسي مثل خود را دارم) 50(نظر بگيريم من در ) 100(تا ) 1(را 

ppeessaarr69@yahoo.com 

ت بودن هم بيشتر تاپ بوده، اما از با.  سانت قد داشته، الغر اندام وسفيدپوستم175.  ساله از اصفهان هستم27سالم، من ياسر، يك گي 

لطفا با من .  سال براي برقراري يك ارتباط واقعي مي باشم25  تا 18به دنبال يك دوست خوب، ترجيحا در محدوده سني . لذت ميبرم

 Ciakgbmi6@gmail.com                                                                                                                     .تماس حاصل نمائيد

 . ساله از تهران كه به دنبال يك هميار مي گردم تا با هم براي مدتي طوالني ارتباط داشته باشيم21من خليل هستم 

khlilbooy@yahoo.com

 بين  تمايل دارم كه با يك پسرپسر مهرباني بوده و.  دارم وزنو كيل68  قد و سانت 175،  ساله از كرج23گي  يك هستم، سالم من سعيد

منتظر شما دوستان . ت در ضمن من وضيعت ماليم هم بد نيس.باشم  و سكس داشتهانه دوستارتباطي يا يك دوجنسه  سال20 تا18

  s_plan6@yahoo.com                                                                                                                                       .هستم

 بازگشت به فهرست

mailto:Peacegay69@yahoo.com
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  نشريه ي چراغ، ارگان دگرباشان جنسي ايراني 

 دعوت مي كند آثار خود را براي )همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنسگونه(از هنرمندان، نويسندگان، و پژوهشگران گفتمان دگرباشي جنسي 

 .شار به چراغ بسپارندانت

ناخوشي هاي امروز و فرداي دگرباشان جنسي ايران، نيازمند همكاري /چراغ با هر چه گسترده تر كردن امكانات خود براي بازتاب خوشي

ي از شعر، داستان، مقاله هاي پژوهشي و روشنگرانه، ترجمه ي آثار از زبان هاي ديگر، خاطره هاي. فعال اعضاي جامعه ي دگرباشان است

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. با هويت اصلي و اسم فرعي خود براي چراغ بنويسيد. گستردگي ياري مي رساند

* 

داستان، شعر، مقاله هاي . حاكم مي پردازد اما محدود نيست)-(ه به معضل تقابل جامعه دگرباشان جنسي با اكثريت دايره ي مسائلي ك

پژوهشي كه در ارتباط با اين تقابل و در روشنگري اين معضل به قلم آمده اند از زمره مطالبي اند كه چراغ عالقمند به انتشار آن در 

ضايي است براي انعكاس ادبيات دگرباشان جنسي، بلكه به چه و چرايي و چگونگي ساخت و پرداخت چراغ، نه تنها ف. صفحات خويش است

رشد اين جامعه، و گسترش ادبيات اين جامعه نيز مي پردازد، در همين راستا است كه ما مشتاق همكاري با /اين جامعه و شكل گيري

يم، مشتاق انتشار آثاري هستيم كه با پيشنهادن تأويل خويش از ساختار حاكم در جامعه ايراني هست/نويسندگان  متعلق به جريان اصلي

جامعه نمي خواهد و . جامعه، ساختار جامعه را از بن بست جنگ خانگي ِ فرهنگي به جانب هارموني و همراهي بكشانند، راه را روشن كنند

ي جامعه ي دگرجنسخواه با جامعه ي همجنسخواه دست مي آثاري كه به چالش روابط بينامتن. 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

 غنشريه الکترونيکی چرا
 

 :خواهش می کنيماز دوستان و همکارانی که مطلبی برای ما ارسال می کنند، 

 مطالب خوانا باشند  

 همراه ترجمه ها، نسخه ای از متن اصلی ارسال شود  

 مطالب فرستاده شده قبال چاپ و منتشر نشده باشند و اگر منتشر شده است، حتما اسم منبع و تاريخ دقيق آن قيد شود  

 مطالب آزاد است) در صورت نياز( در ويرايش غچرا   

  می شود درخواست نويسندگان، پس فرستادهمطالب رسيده، در صورت   

 .مسئوليت نوشته های با امضا، با نويسندگان آنهاست  

 
 



                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                     هفتم   شماره بيست و–   ١١٨  

  
 دگرباشانمعرفی رسانه های 

 
 

  )majalehranginkaman@gmail.com(مجله رنگين کمان 

 )majaleh_maha@yahoo.com(مجله ماها 

 )delkadeh@gmail.com(ماهنامه دلکده 

 )news@bidari.info(خبرنامه بيداری 

  ) member@irqo.net(نشریه چراغ 

 )radio@pglo.net(رادیو رها 

 ؟

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:majalehranginkaman@gmail.com


 تماس 

 ٠٠١-۴١۶-۵۴٨-۴١٧١:  کانادا–شماره تماس با دفتر سازمان در تورنتو 
 
 

 
arsham@irqo.net     آرشام پارسی-١

info@irqo.net  :اعضای شورای مرکزی به ترتيب حروف الفبا مهرناز خجسته -٢

niaz@irqo.net    نياز سليمی -٣

info@irqo.net     سام کوشا-۴

vicky@irqo.net    ویکتوریا طهماسبی-۵

  

board@irqo.net  شورای مرکزی: 

  

arsham@irqo.net  :دبيرکل آرشام پارسی

     

 :دبيران سازمان   

     

farhad@irqo.net   دبير امور اجتماعی فرهاد راد

saba@irqo.net  دبير حقوق بشر صبا راوی

     

info@irqo.net  مدیر رادیو رها مهرناز خجسته

nevisht@gmail.com  سردبير نشریه چراغ ساقی قهرمان

info@irqo.net  مدیر روابط عمومی  ترانه فروهر 

  

 :شعبه های سازمان   

     

info@irqo.net  )کانادا(امریکای شمالی شعبه  سام کوشا

saba@irqo.net  )هلند(اروپا شعبه  صبا راوی

 info@irqo.net  شعبه ایران  مهشيد 
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