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  سخن سردبير

 

   

حرف هایی که االن اینجا می نویسم حرف هایی است که با رعایت بعضی موارد نوشته . سخن سردبير این شماره در شماره ی آینده در خواهد آمد

کی از آن موارد، مصاحبه هایی است که در همين شماره می خوانيد، مصاحبه با پناهجویان جوان دگرباش که از خانه و خانواده و شهر شده، ی

یعنی از دست ما که پدر و مادرشان هستيم فرار کرده اند و از ترس جانشان و چرا باید . خودشان فرار کرده اند

 در خطر باشد؟ این مصاحبه ها ربط مستقيمی به روز هوموفوبيا جان بچه های ما در خانه و کشور خودشان

یعنی . هفدهم ماه می روز هوموفوبيا است، یعنی روز مقابله با ترس از گی ها و لزبين ها و ترانس ها. دارند

ترس از همجنسگراها، مثل ترس از بلندی، مثل ترس از سرعت، یا ترس از تاریکی، مثل ترس از چيزهایی که 

اسيم و نمی دانيم، ولی مگر ممکن است کسی از بچه ی خودش که جلو چشم خودش بزرگ شده نمی شن

بترسد؟ هوموفوبيا یعنی ترسی که ما از بچه های خودمان داریم، و تهدیدی که برای جانشان تراشيده ایم و 

د امن است و نه زیاد خيلی از این بچه ها رفته اند جایی که نه زیا. ناچارشان کرده ایم که فرار کنند و بروند

راحت، و اگر امن و راحت بشود، کم کم و در آینده، باز چيزی کم خواهد داشت، و آن همان آغوش خانواده 

به دنبال . برای سرمایه گذاری و خریدن برج های تجارتی هم به غرب نمی روند. این بچه ها برای تحصيل به خارج نرفته اند. است و شهر خودشان

این حداقل را اگر برای بچه هامان در خانه و شهر خودشان . ی اند و روزمره ای در شهری که در آن سنگ به طرفشان پرت نشودکمی امنيت جان

گاهی حتی به خاطر همين بچه ها . عاشق بچه هامان هستيم. و ما معموًال پدر و مادرهای خوبی هستيم. فراهم نکنيم، پدر و مادر خوبی نيستيم

  . زندگی می کنيم

علت این عشق آیا جلب رضایت جامعه است؟ دولت؟ خدا؟ مدیر . اهی الزم است مادر و پدر در علت عشق خود به فرزندان خود بازنگری کنندگ

مدرسه؟ رئيس اداره؟ همسایه؟ عمو؟ یا این عشق فقط به این خاطر است که مادر و پدر بچه هاشان را دوست دارند چون بچه هاشان را دوست 

  . ه ها از گوشت و خون خودشانند و این از همه ی عشق های دیگر به جان نزدیک تر استدارند چون بچ

. بخشی از این ترس پدر و مادرها از این بچه ها ممکن است بر اثر اشتباهی باشد که عمومی شده است، و آن برداشت از معنای توليد مثل است

واقعيت آن است که نوزاد آدم باید . اه نروند می ترسيم، انگار با غریبه ای روبرو شده باشيمگاهی ما از بچه هامان اگر مثل ما فکر نکنند و مثل ما ر

  . همنوع آدم، یعنی از نوع آدميزاد باشد، و این نهایت حد شباهتی است که علوم طبيعی برای توليد مثل تعيين کرده اند

بعضی از .  ندادن مسئوليتی که اجتماع به عهده ی پدر و مادر می گذاردبخشی از این وحشت به احساس گناه برمی گردد، احساس گناه از انجام

پدر و مادر : است، که این اشتباه را می شود این طور تصحيح کرد" خوب"پدر و مادرها خيال می کنند وظيفه ای که به عهده دارند تربيت بچه های 

از عشق و توجه تغذیه شوند خوب بزرگ می شوند و خود قادر " به خوبی"گر این بچه ها ا. بزرگ کنند" به خوبی"مسئوليت دارند بچه هاشان را 

باید اشاره کرد که تفاوتی است بين عشق یک زوج، که همدیگر را طبق سليقه ی . خواهند بود که مسير خوب و بد بودن را برای خود تعيين کنند

در محدوده ی عشق . ، با بچه ای که در آغوش این زوج به دنيا می آیدخاص خود و عالئق خاص خود انتخاب می کنند و به همسری هم در می آیند

به فرزند، انتخابی وجود ندارد، بچه به دنيا آمده است و از وجود ما به دنيا آمده است و عشق ما بی هيچ بهانه ای مال اوست، انتخابی در کار 

ش داد، بچه ای که به دنيا می آید، تا هميشه، تا هر وقت که هست، نمی شود بچه را با شکل و سليقه و طرز فکر و جنسيت خاص سفار. نيست

کارهایی هست . تمام سهم خودش از عشق پدر و مادر را می خواهد، اما همچنان که بزرگ می شود کمتر از پيش نياز به کنترل و تعيين تکليف دارد

   .که خودش می تواند انجام بدهد، یکی از آن کارها کشف سليقه ی شخصی است

حاال که یاد گرفته ایم که دخترها را به اندازه ی پسرها دوست داشته باشيم، نوبت به بچه هایی . زمانی بود که نوزادان دختر مورد بی مهری بودند

د بر طرف اما این اشتباه را با توجه به همين نکته ی ساده می شو. که محدوده ی جنسيت شان مثل ما نيست رسيده تا مورد بی مهری قرار بگيرند

  
 ساقی قهرمان
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کرد که همه ی بچه های ما، حتی آن ها که مو به مو شبيه ما نيستند هنوز حق دارند سهم کامل خود از عشق مادر و پدر را و حمایت کامل خواهر و 

و حافظه ی تاریخی با توجه به آداب و رسوم و آیين های اجتماعی حتی، زنده بگور کردن فرزند در فرهنگ ما جایی ثبت نشده . برادر را دریافت کنند

مذهب ما هم با ما بزرگ شده است و حاال مدت هاست به جای آن که پای پياده یا با شتر به حج برویم . ما، خبر از این شدت بی مهری نمی دهد

 بچه هامان سوار هواپيما می شویم و زود به صواب طواف می رسيم و همين کافی است که اجازه داشته باشيم، از خود همين مذهب، که همه ی

پدر و مادرها دوست دارند حتی به سرما خوردگی و تب اجازه ی آزار بچه هاشان را ندهند چه برسد به . را در مقابل همه ی حمله ها حمایت کنيم

 کنند و به دست و زبان خودشان که زخم برساند به این بچه ها، و تازه، چه رسد به دیگرانی که ممکن است دست دراز کنند این بچه ها را زخم

  . زندان ببرند

حق داریم بی . درست است که ما شهروند اجتماع ایم و عالقمند به قانون اما هنوز در ميان همين اجتماع و طبق قانون فرد ایم و حقوق فردی داریم

ق پدر و مادر به فرزند، اول و عش. توجه به خواست جامعه ای که شاید به اندازه ی ما به بچه ی ما عشق نمی ورزد، به بچه هامان عشق بورزیم

لذت این عشق اول مال پدر و مادر است، . توی دل و ذهن پدر و مادر است این عشق به آن فرزند. پيش از هر چيز دیگری، متعلق به مادر و پدر است

ود را از گزندی که اجتماع برایشان تعيين این مسئوليت پدر و مادر است که اول بچه های خ. و بعدها، خيلی دورتر، راه این فرزند به اجتماع می رسد

این اعضا اگر از خانواده و اجتماع زخم نخورند، . کرده محافظت کند، و در مرحله ی بعد، اجتماع را از منفعت داشتن اعضای مفيد اجتماع، بهره مند کند

  و چشم خانواده پنهان شوند؟ چرا باید به کوه بزنند؟ چرا باید از دست . عضو سالم جامعه اند، عضو مفيد جامعه اند

اسمی که جامعه ی دگرباشان جنسی برای خود انتخاب کرده است، ارتباطی به همگونی و همخونی اعضای یک خانواده ندارد، در داخل خانه و در 

گر گوشه، حتی اگر شبيه ما و غریبه و غير از ما نيستند، همه از مایند، یعنی ج" دگرباش"و " دیگری"حلقه ی خانواده هيچکدام از بچه های ما 

عضو خانواده اند و این خانواده است که باید پشت سر این جوان ها بایستد و ترس جامعه را از فرزندان .  نباشند باز همان اند که هستند، پاره ی جگر

 قانون را منوط به حفظ حرمت انسانی حترام بهااین خانواده است که به نام واحد تشکيل دهنده ی اجتماع می بایست . خودش را از ميان بردارد

فرزندان خود بداند و جرم زدایی از همجنسگرایی را جزو توقعات شهروندی خود از قانون بشمارد و در برابر کسانی که فرزندانش را بی هيچ جرمی 

اردیوار خانه محدود نمی شود، حمایت از حمایت از این جوان ها مسئوليت خانواده است و این حمایت حياتی به داخل چه. مجرم می دانند، بایستد

بچه های ما نباید تنها و بی پناه به جنگ تمسخر و تجاوز و شالق . این جوانان در برابر خشونت جامعه و دولت نيز از مسئوليت های خانواده است

ان ها نشست و به داستان ها و خواسته ها و مشکل اگر غریبگی یا ترس از نام نا آشنای گی و لزبين و ترنس است، باید پای حرف این جو. بروند

  .   آرزوها و سليقه ها و غصه هاشان آنقدر گوش داد تا هر چه غریبگی است از ميان برود

  

  

   

  برو به صفحه اول
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  هايش شب ضربدر تهران

  

  

  

  

  هومن 

 

  سالم خدمت تمام دگرباشان جنسی ایران 

در این ستون برای شـما دوسـتان عزیـز و گرامـی از              ه هر ماه     قرار  و من هومن هستم  

 .سـت   دو سـال تـن فروشـی و روسـپی گـری      ی  از خاطراتی که نتيجـه     .خاطراتم بگم 

اونوقـت اگـر   . شنبـ اميدوارم با خواندن این خاطرات دوستان بـا ابعـاد ایـن قـضيه آشـنا           

تانه  یـا بـد؟ البتـه خوشـبخ        هخواستن با چشم باز انتخاب کنن که آیا روسپی گری خوب          

 ولـی عـده ی      ن،اکثر دوستان و آشـنایان همجنـسگرای مـن بـا روسـپی گـری مخـالف                

بـه  . زیادی هم هستن که یـا بـه اجبـار و یـا از روی نـا آگـاهی بـه ایـن کـار رو مـی آرن                          

 از ،نویـسم   مـی م از اول بـرای شـما دوسـتان عزیـز    وپيشنهاد ساقی عزیـز خـاطراتم ر   

  .خودنمایی کرددر برابرم زندگی دم و اولين سختی های مکه به دنيا آزمانی 

نم مذهب به اقتصاد چه     ود نمی.  توی یک خانواده ی بسيار مذهبی و البته بسيار فقير          ،آبان ماِه سال هزار و سيصد و پنجاه و نه بود  که به دنيا اومدم               

از سـه  . بگـذریم . امًال برعکس اون موقع ها شـده البته االن ک. لعکسا چون هر کس مذهبی تر بود فقير تر بود و شاید هم ب           ،ربطی داشت اون موقع ها    

البته خاطراتی مثـل صـحنه هـای زودگـذر از سـه سـالگی دارم کـه اونـا هـم چيـز                        .  هيچی یادم نمياد   ،یه ا  مثل هر بچه ی دیگ     ،چهار سال اول زندگی   

از همـون دوران  .  تمام اونا هـم پـسر بودنـد   و. بعد از چهار سالگی بود که فهميدم  کشش خاصی به بعضی از بچه های فاميلمون دارم         . خاصی نيست 

کـرد کـه بـا وجـود کتـک           ایجاد مـی  در من   این کار چنان احساس لذتی      .  زدم شدم و لبهامو رژ می     ن می وو می پيچوندم و پنه    ربود که رژ لب زن دائی       

و از در خونـه بيـرون        ر  اما وقتی پام   ،لوغ و شر بودم    خيلی ش  ، توی خونه  ه که بودم،  اصوًال بچ . کردم  می وباز هم این کار ر    ش،  خوردن ها و دعواهای بعد    

اما من اینطور   . گفت بچه ام خجالتی ست     یادمه مامانم به همه می    . نداختم و جيکم در نمی اومد      ا و پائين می   ر  سرم ،ذاشتم مثل یه آهوی آروم     می

و جمع گریزی تا سال آخـر دوران پـيش دانـشگاهی همـراه مـن                این گوشه گيری    . اونقدر گوشه گير بودم   بيرون از خونه    دونم چرا    هنوز هم نمی  . نبودم

عالقمند بودم اما دوسـت نداشـتم تـوی مدرسـه قـاطی پـسرای               خيلی  به ورزش   .  البته توی مدرسه   ،مه  یادم مياد هيچ وقت تو عمرم ورزش نکرد       . بود

  . خشن فوتبال بازی کنم و ورزش کنم

البته شـاید خـودم   .  تو همون دوران سر من اومد   ، که ميتونه سر یه انسان بياد      ی بالها و فجایع   بدترین.  بود  من دوران کودکی سخت ترین دوران زندگی     

  .فهميدم اما بازتاب اون بالها بعدًا منو دچار افسردگی کرد اون موقع ها نمی

  : تونه اینا باشه گوشه ای از بالیا و اتفاقات کودکی من می

خواهر بزرگترم زیـر ضـربات مـشت و لگـد پـدرم و از      . گرفت  هم به باد کتک میوزد و من و خواهرم ر     می کتک   وبه شدت مادرم ر   . پدرم معتاد بود و دزد    

 برای هنه بيرون کنو  از خ   ونه و ما ر   ياره خو  ب و فاحشه ر   های پدرم کارش این بود که زن     . نيم قبرش کجاست  ود هنوز هم نمی  .  جان داد و مرد    ،گرسنگی

ه  بـ وآخر این مـا بـودیم کـه بایـد تازیانـه هـای خـشم پـدر ر        ست   و د  ،گفت يد به زمين و زمان بد و بيراه می        رس اگر تریاکش نمی  . عيش و نوش خودش   

  . جسم و جان بخریم
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.  شکممان را سـير کنـيم   بودذاشت و مجبور بودیم با هر چه در خانه  هر چند که هيچ پولی برای ما نمی       . پدرم جبهه بود کمی راحت بودیم     موقعی که   

 ،خوابيـد   مـی ،از راه مـی رسـيد  .  مـی آمـد  دزیده بود  با یک عالمه وسائل که از رزمنده ها  بر می گشتوقتی هم. انه بود تا بخوریمگم چه در خ   نمی

د ایـادم ميـ    .   تـوان نداشـتيم    همـا دیگـ   .  فروخته بـود   ووقتی می اومد تمام اموال دزدی ر      . بيرون زدن از خونه    و   ، مصرف مواد  ، کتک ،فحش:شد بيدار می 

خوش بـه حـال گربـه    . کرد استفاده نمیکنسروها  از ،ما گرسنه بودیم، با اینکه که مادرم. می آورد خونه  اهی هایی که از جبهه می دزدید و         کنسرو م 

. آخر یک روز مادرم به سپاه محله رفت و جریـان را گفـت           . ها هيچ گربه ای به اندازه ی اونا کنسرو ماهی نخورد تو اون سال             فکر کنم . های محله ی ما   

گفت به پایش خورده اصًال تير نبوده بلکه کتـک هـایی اسـت کـه از          گفت که پدرم اموال رزمندگان را می دزدد و در آنجا بود که معلوم شد تيری که می                 

  .  از این هم بگذریم، چون اونجا خانم بلند کرده بوده،طرف رزمنده ها خورده

خواست ما  می. کرد بخوابيم نشست و ما را مجبور می داشت و باالی سر ما می  بر میروشب ها چاقویش  . بعد از آن کتک ها بيشتر و بيشتر شد        

  .  ترسيدیم اما ما می. خوابيد کی میخودش نم ود  نمی.هنو بترسور

، مـن نيـز   دوستان عزیز، این متن رو نوشتم که فقط بدانيد من نيز از همين مردمم، من نيز از همـين اجتمـاعم، و بـدبختی هـایی کـه خيلـی هـا دیـدن                                

  .از شماره ی بعد از خاطراتی که در دوران تن فروشی برایم پيش آمد خواهم نوشت. دچارش بوده ام

 برو به صفحه اول
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  هدیه مورچه به نشریه اش
  
  
١۵  
  

 من شاهکار نيستم مورچه ام

 سياه و کوچک

 نمی شدم بودم اما دیده

 وستقلب مورچه خيلی کوچک تر از نيم تنه ی ا

 بگوید دلش نمی آید، نه

  

***  
  
  

  ده بار از دستش می افتد اما خسته نمی شود. فقط راه می رود. مورچه کوچک است
  
  

  
**** 

  ی سبز

١ 

  سالم رفتن هایم به اندازه ی چپ و راست  

٢  

  را به پای ت زدم و گفتم دست کوچکم

  قدم شما بر روی سر ما جای دارد

  !چه اشتباهی

٣  

  وت و تحرکسک =  چه +مور

  سکوت و تخریب=  یانه +مور       

  عمق سکوت و=  د +مور               

۴  

  .از لبه ی کاشی خيلی سخت است باال رفتن

  آشکارسازی چيست؟

۵  

  .دیدن روشنائی است خواب آب

  .ریزند اما وقتی خوابی آب در سوراخت می

۶  

  هر شب با یک سرباز است ملکه ی ما

  !جنده استنشنيدم بگویند ملکه 

٧  



  

   و روشن                                  دست و                                                                              هشتم   شماره بيست و–   7  

  کنند، حساب نمی

  آورند ما را به حساب نمی

  باشد چون مورچه چيست که کله پاچه اش چه

  برابر کله ی تو با تن توست مورچه، مورچه است و تناسب کله با تنش،

 شاید هم متناسب تر

٨  

  می رفتم سر باال بود، ساقه های سياه که  پر از ای در بيشه

    و کله ام را کندمرا بلند کرد  هيوالیی آمد

  دیدم مردی در حال مرگ بودم که بيشه را شبيه ساق پای

٩  

  بچه بازند بعضی ها

  بچه ها با من بازی می کنند

  !شانس نداریم

١٠  

  انگشت تهدید به مرگ شدم، همه از من فرار کردند وقتی با

  شدند وقتی یک دانه شکر دیدم همه با من دوست

١١  

  .رچه ای از جنس شورت شوهرش پيچيد تا من نتوانم وارد شومخانه شکرش را در پا زن صاحب

  چرا؟

١٢  

   مرا نمی بيند شب ها کسی

 روزها مرا با نفت می کشند و 

 تمام شود ای کاش نفت زودتر

١٣  

 مورچه پای سفر است

 سدری در کویر منعقد شده نطفه اش در خراش درخت

 سفر و راه رفتن همزاد مورچه است

١۴  

  باید به کهکشان دکمه ها سفر کندمورچه، برای بودن

  فشارش داده اند هميشه

 تجربه فشار دادن ندارد

  بفشارد از جاذبه می خواهم

  برای با تو بودن

١۶  
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  در چهار راه نزدیک چاه حياط ایستاده بودم

  ماه گرفتگی شد

  سرم را باال بردم

  آرم کفش ملی در ماه افتاده بود

١٧  

  زند تاق من تلنگر میهمسایه، شب ها به دیوار ا مورچه ی

  بود تخت خوابش از پر کبکی است که سر در برف، شکار شده

  خندد آواز یار دبستانی اش را بلند می گذارد و می

   تجاوز کردم که باز به مورچه ی همسایه

١٨  

  روی کوه دماوند می دهند حقوقم را بر

  به دماوند که رسيدم بازنشته خواهم شد

  ی زاگرس استحقوق بازنشستگی ام در شعبه 

١٩  

  به ما شيرینی نوروز را نمی دهد

  باید به روی ميز، سفر کنيم

  اگر آن زن لحظه سال تحویل در حمام باشد

  سال نو شيرین کام خواهيم بود

٢٠   

  خواب دیدم که سيل آمده و فرار می کردم

  از خواب که بيدار شدم فریاد زدم که

  شاشيد باز موش طبقه باال به خود 

٢١  

  ک و کله ام گنده استدستم باری

  پایم باریک و کونم گنده است

  سرم با ته ام بازی می کند

٢٢  

  "ميازار موری که دانه کش است"

  دانه اش را بگير

  فردا هم دانه اش را بگير

  پس فردا هم

  خودکشی می کند

  "شيرین خوش است و جان ]داشت[ که جان دارد"تو هم مقاله بنویس و ندبه کن 

٢٣  
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  ختر همسایه اش را گائيدمرد سيبيل دار د

  و فردا در روزنامه ی حزبی اش نوشت

  !چرا زنان را ختنه می کنند 

٢۴  

  مرد چاقی که سم پاشی می کرد، مرد

  در عزایش می گفتند آزارش به مورچه ای هم نمی رسيد

٢۵  

  قبرکنی از تنهایی و گرسنگی مرد

  تند و خاکش کردندقبرکن دیگر برای زنش تعریف کرد که اقوامش مثل مور و ملخ ریخ

  :زن که لحاف عروسی ای را پولک می زد گفت

  دختر همسایه طالق گرفت

٢۶  

  مورچه ای را در فرهنگسرای ادب صدا کردند

  !موریانه 

٢٧  

  موریانه ای در زندان چون فحش داد شد

  !روشن فکر 

٢٨  

  مورچه خواری مثنوی ای نوشت و نامش را گذاشت

  مورچه ها را نخورید

  :بش را این طور نوشتو مقدمه ی کتا

  ..." !به عنوان یک روشنفکر "... 

٢٩  

  فيلمسازی که روشن فکر شده بود 

  فيلمی ساخت به نام مورچه

  !سوخت پسر همسایه فيلم را دید و دلش برای فيل ها

٣٠  

  یک بار بوی نفت شنيدم و به همسایه ام گفتم ماسک بزن

  مورچه با ماسک راه می رفتند صد هزار صبح فردا

  ين یک ميليونی ما، ده روز طول می کشدکمپ

٣١  

  پرسيدند  نظر مورچه ای را در مورد انرژی هسته ای در مصاحبه ای

  گفت من سياسی نيستم

 اما نگفت در خاکبرداری های نيروگاه بوشهر فاز اول تا سه ميليون و دویست ام شهرک موردشت ویران شد
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٣٢  

  .مورچه ها فيل هستندمورچه ای که دکترای جامعه شناسی داشت گفت 

 ٣٣  

 در بيابانی راه می رفتم که دست اندازهای زیادی داشت

  صدایی از کهکشان دکمه ها شنيدم 

  سرم را باال بردم و دیدم بر روی مخمل های لباس زن شاعری هستم که مورچه ها را می دید

  خجالت کشيدم که چرا فکر می کردم بيابان گردی می کنم

 ٣۴  

   استزن شاعر، نویسنده

  شعر هم می نویسد

  انگشتش را بر سرم گذاشت 

  از ترس خيس عرق شدم     مرگ را دیدم   دست و پا زدم

  زن شاعر، که شعر هم می نوشت

  مرا نوازش کرد

  از شرم خيس عرق شدم و دیگر مرگ را ندیدم

 ٣۵  

  دو سال در بيشه ای که پر از ساقه های سياه بود

  حس زندگی کردن، داشتم

  ی آورد و مرا از البالی آن بيشه ی خوش بو بيرون کشاندشبی زنی دست

  و جيغ کشيد شاهين نفت بر روی سينه ات بریز

٣۶  

  دانه ای یافته بودم و روزها آن را می کشيدم

  در آخر فهميدم که نگين گردنبند زن خانه بوده

 ٣٧  

   تومانی قرار دارم50با پسری در روبروی پشت اسکناس  

  . روز در راهم270شده، باید راه بيافتم، دیر 

 ٣٨  

  صدایم از بس بلند است آدم ها نمی شنوند 

  نقالی مورچه کردن، گوش می خواهد

 ٣٩  

  دانه ی شکر را محکم چسبيده بودم

  در حوضچه داغ و قهوه ای که سقوط کردم
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  شکر رفت و من سوختم

  چاره ای نبود

۴٠  

  برای ليسيدن پوست ميوه ای گندیده

  چه صف درازی کشيده اند

  

***  

  این

 مورنوشته های مورچه ای است نامرئی که دگرباش است

ده بار از . فقط راه می رود. است برای اینکه بدارندش می خواهد بگوید مورچه کوچک. دوست دارد هر چند دیگران ندارندش تنهاست و تنهائی اش را

 مورچه همدم صاحب خانه است . ت بدون مورچهخانه ای نيس. نرسيده آزارش به یک آدم هم. دستش می افتد اما خسته نمی شود

  را بپاشی؟- شاید سفيد -ملی  چه کسی را می گرفتی تا به سوراخ ش برسی و سرنگ ات را بگيری تا نفت، آن سرمایه ی سبز اگر مورچه نبود رج

  ام را نگاه کن زندگی کردن. نوازشم نکن مرگ را نمی خواهم

***  

  و

  شبمن این می گویم و دنباله دارد 

  

  استفاده از مطالب این مورچه با هماهنگی اش زیبا است

  

  

  برو به صفحه اول
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   هنر یخانه

  

این بافته همچنان که و پيش از آنکه  به وبالگ ها . یاد یار مهربان، وبالگ ها را در متن به هم بافته است و عيدی داده به خانه ی هنر

  .جوری که خانه ی هنر وبالگ های دگرباشان را در خود گرفته استآن د خانه ی هنر و کند، تصویر روشنی ساخته از خو/اشاره می

  

 عيدانه

یک عيد نوروز ، به جای آن نامه ای برای خانه هنر فرستاده و عيدانه ای را تقدیم وبالگ نویسان کرده،ضمن تبر ياد يار مهربان نویسنده ی وبالگ 

  :به روزترین نوشته است را می خوانيم  آپدیت کردن های هميشه گی با هم این عيدانه ی بی نظير را که زیباترین و

    

  سالم خانه ی هنر  

 مقاله ی قشنگی با استفاده از اسم وبالگ ها" هزار و یک شب ناگفته من "چند سال پيش دوست خوبمان شهرام شهرزاد نویسنده ی وبالگ  

شهرام نشد به خوبی  با استفاده از نوشته ی او من امسال یک ماه وقت گذاشتم برای نوشتن این عيدانه ولی به قشنگی نوشته ی نوشته بود

  .يد خودتون ببخشيد اینو تقدیم ميکنم به تمام وبالگ نویس ها خواهش ميکنم اگر امکان داشت آن را در وبالگ خوب خانه ی هنر قرار بده

   

   

شب پایش درغـُل و زنجير بود و در   است که به دليل عشق مجازات شده و به زندان افکنده شده بود ، دست ویاد داشت های روزانه یک دزداین 

  قی؟این بود سزای عاشفراگرفته بود سالها در گوشه ی زندان با خود می گفت آیا  ترس تنهایی  که حکمفرما بود و همه جا را سکوت تاریکی

 پسر تنهای خسته و پسر خستهو   پسر بات و  پسر دریاشده بودند هفت پسر از هفت گوشه ی سرزمين ما ایران آنجا زندانی پسران قبيلهی  همه 

 همه گرد هم آمده بودند و با خود می گفتند ما که  ا از دیار کرمانشاهميشا پسری تنه و پسری بر بال رنگين کمان و  پسری از جنس گل سرخو

آزادی بيابيم ما که می دانيم   دوباره  تولد آیا باید زندان و ذلت و جهل و فریب را تحمل کنيم یا از این زندان بدر آیيم و ؟چه کنيم  یيم  جانشين خدا

آرامش در  را از سر خود کنار بزنيم و همه را از وجودمان آگاه کنيم یکی در این بين گفت  سایه تاریکی  کنيم و  پرواز آسمان بی ابر باید به واقعيت دارد

 ما در دانستن و آگاه کردن است باید بدانيم و فریاد  بزرگ آرزوهایبود و مسایل را خوب تحليل می کرد گفت  تيز بين  است یکی دیگر که ندانستن

  بزنيم باید از دیوار گذر کنيم

   طراحی کردند   نقش نو  ها را فراگرفته بود همه نشستند و با هم درد دل کردند  با هم نقشه ای نو و پسر تمام وجودآتش عشقدر آن شب که 

   را به گوش همه برسانند  ناگفته هایی از عشق دو پسر باز کنند ورو به کوچه ی خوشبختی دریچه ای تصميم گرفتند در خلوتگاه بر باد رفته ها

که  اید ؟ پسرها جستجوگر عشق خود که در سلول بغلی زندانی بود صدای پسران را شنيد و گفت آهای پسرا شما دختری به دنبال هم جنس

. ام مثل شما سرگشته  را شنيده بودند و متوجه ی سلول بغلی شده بودند پرسيدند تو کيستی ؟ دختر گفت من هم یک یک سکوت فریاد تازه

م ، آیا مرا هم با خود می برید ؟ پسرها همه با همزاد و  هم ِسرشتای ؟ دختر گفت آری من هم با شما  هم قبيلهو هم با ما پسرها گفتند پس ت

گریه های برخواست که  صوتی ميان اصواتپسران می بریم ، در همهمه ی  سرزمين آزادگی تو را هم با خود به  آهوی خسته هم یکصدا گفتند

  کهمن خود فالن فالن شدمم اشک می ریخت پسرها گفتند این صدای کيست ؟ صدایی از سلول دیگر گفت شبيه باران سر می داد و  مستانه

 هایی که به کسی حرفبا شجاعت حرف بزن همسایه گفت آخر اینها حرف های خودم است  پسرها گفتند ساخته ام اتاقی از آن خود

 ام و ترانس سکشوالای در دل دارم من من من یک  راز کهنه: کن و از چيزی نترس ، صدا از سلول بغلی گفت   پسرها گفتند خودت را معرفی نگفتم

کی که از همه شوخ تر بود و کار نيستی ی ؟ پسرها همه با هم زدند زیر خنده و گفتند نه که گناهگناهکارم منخجالت و حيا پرسيد آیا  بعد بالفاصله با
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هستيم همه انسانيم آن صدای خجالتی   از جنس همای مایی ما همه هم آو   تو هم شازده کوچولو می گفت چهچهه زد و گفتهزل و طنزهمش 

 ی خود می رویم در  در جوابش گفت ما به دهکده گيل گمشکه خوشحال شده بود با اميد از پسرها پرسيد از زندان که رها شوید به کجا می روید 

را داغ   لبهای تلخ و سرد چراغ داریم که در آن در زیر نور انجمن شاعران مرده و یکخانه ی شعر خانه ی هنرخانه هایی برای خود داریم  دلکدهآن 

هم سلولیِ  . مان خواهيم رفت  ها را به هم هدیه خواهيم کرد ، ما به خانه هایی از آنِ  خودآخرین بوسه داغ ترین و به یاد زندگیخواهيم کرد و 

  آیا جایی در بين شما دارد ؟ من و یکی مثل منترنس گفت   مکانی برای تنهایی تو گفت به دنجی عليرضاکنجکاو پرسيد آنجا باید بسيار دنج باشد 

شده بود از شادی بلند بلند  بيقرار  با خوشحالی گفت البته که جا دارد تو هم با ما بيا ، صدای خجول که برای رسيدن به اینهمه خوشبختیفالش

عاشقانه های کوچک  شروع به خواندن ترانه ی ياد يار مهربان به آبی پادشاهکرد و در پاسخ به آواز او  اینجا سرزمين آفرینششروع به خواندن آواز 

   کرد  براي او

 که  برای فرار از زندان یک ریسمان محکم و قابل اتکا الزم انسان ها یعنی همين پسرها و دخترها عقل هایشان را روی هم گذاشتند و فکر کردند

 شان یعنی عشق را سرمایه ی این رهایی از زندان قرار دادند  عشق هایشان را در هم آخرین عنصر وجودیاست پس آنها درنگ نکردند و مهمترین و 

رهایی   بسویشب سپيد برج بلند ظلم ناآگاهی جهل و ستم در یک  را ازپيچک در پيچک عشقپيچيدند و یک پيچک زیبا ساختند برای فرار از زندان 

 آدم آهنیانداختند و یک یک به چاالکی از آن گذشتند آن پيچک عشق آنچنان سفت و محکم و با اطمينان بود که می توانست وزن همه و حتی یک 

  را هم تحمل کند و این از معجزه ی بی رقيب بودن عشق آن پسرها و دخترها بود

تی داشتند از برج و باروی ظلم و نا آگاهی عبور می کردند در آنجا دست خطی از چهار نفر پيدا کردند که قبال به دليل تالش برای فرار از زندان وق

من «ند دستگير و اعدام شده بودند آن چهار نفر که با طناب دار راههای نفس کشيدنشان مسدود شده بود به رمز برای بازماندگان چنين نوشته بود

پسرها وقتی این یادداشت را خواندند فهميدند که باید »  ام ببينيد  آلبوم عکس زنده گی ام را ازداستان  آباد نا کجادر  یک هم جنس گرا هستم

خواهيم   فوبياهموبا خود گفتند ما از زندان رها می شویم و به هيچ قيمتی هم حاضر به دوباره زندانی شدن نيستيم ما با . مقاوم و صبور باشند 

  سنگر بی سنگو تن به تن در   کوچه به کوچهجنگيد 

  . نخواهيم داد دزد دلهاحتی اگر الزم باشد تن هایمان سنگ های این سنگرها باشد دیگر اجازه ی زندانی کردنمان را به 

 رسيدند در آنجا  باغ عدن به   پرواز بر فراز آشيانه فاختهبا عبور کردند و  اقيانوس شکآنها با همت و اراده با تالش و خودآگاهی از زندان رها شدند از  

   آنها در دشت ها پيچيد  بوی خوشایند عریانی فرو ریخت و  بغضی که نشکستاز باران اشکاتراق کردند و 

  و 

هزار قصه ی   هم بستر  از تبار مردانِ شعر گویی افروخته و به  آتش پنهان کوهستان بروکبک را دیدند که در نارسيس از دور آرامش شبانهدر اولين ... 

   گناه من تعریف می کند و می گویدو یک شب ناگفته
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  )هوموفوبيا(روز جهانی مقابله با همجنسگرا ستيزی 

  آرشام پارسی

  

همجنسگرا، دوجنسگرا، (هوموفوبيا یعنی رفتارها و عکس العمل های منفی در برابر دگرباشان  

، است) هتروسکسيزم(هوموفوبيا در دیکتاتوری دگرجنسگرایی ریشه ی ). دگرجنسگونه

دگرجنسگرایانی که معتقدند نورم طبيعی گرایش جنسی انسان ها دگرجنسگرایی است و هر چه 

، یک هوموفوبيا یک برخورد منفی. غير از آن اشتباه و انحراف است و به مبارزه با آن می پردازند

به هر گونه برخورد غير انسانی گفته  جنسی است و تبعيض بر پایه ی گرایش احساس منفی و

یک جمله . می شود که در محکوميت گرایش جنسی فردی بر اثر گرایش جنسی فرد اعمال شود

دليل .  منتهی می شوددگرباشانگاهی به انگيزه ی قتل . یک نگاه بد است. توهين آميز است

 با رفتاری غير انسانی. حس افسردگی استی تقویت کننده .  دگرباشان استباعث تبعيض و تحقير . کتک خوردن فرزندان دگرباش شماست

  .گرایش جنسی انتخابی نيست و این در حالی است که استکسانی است که گرایش جنسی شان متفاوت 

  دگرباشی و دگرباشان بافعاليت من در سازمان دگرباشان جنسی ایرانی این امکان را ایجاد کرده که هميشه پای صحبت دگرجنسگرایان در ارتباط

جاست که اکثر  جالب این. همين خصوص حرف زده ام و نکته هایی در این مورد شرح داده امسال گذشته با تعداد زیادی از مردم در  پنج در. بنشينم

دگرباشی و  ناآگاهی است و اگر با به این نتيجه رسيدم که انکار مردم تنها و تنها از روی. ست شبيه هم بوده ا ابهام آنها دقيقًاقاطپرسش ها و ن

  . به درستی آشنا شوند مشکلی در پذیرش آنها نخواهند داشتدگرباشان

تفاوت گرایش جنسی آنها با دیگر فرزندانتان همانند تفاوت رنگ پوست و یا اخالق آن ها می باشد اما نوجوانان . دگرباشان فرزندان شما هستند

همانطور که فرزند . ورد تجاوز، توهين و تحقير قرار می گيرند و این فشارها از دوران تحصيل آنها آغاز می شوددگرباش به دليل بی اطالعی جامعه، م

شما پاره شدن دفتر مشق اش به دست دوست اش را برای شما تعریف می کند و به حمایت شما نياز دارد، باید بتواند فشارهایی که به دليل 

نيازی به ارتش و توپ و . مقابله با هوموفوبيا شباهت به یک حمله ی نظامی ندارد.  را نيز با شما در ميان بگذاردمتفاوت بودنش بر او تحميل می شود

دشمن در مقابل تو نایستاده، فرد ناآگاهی است که در کنار تو زندگی . مقابله با هوموفوبيا، حضور در جبهه ی جنگ دو طرفه نيست. تفنگ نيست

  . با این دشمن جنگيدن حوصله و صرف وقت می خواهد. داده است در خصوصی ترین مسائل تو دخالت کندمی کند و  به خود اجازه 

با سال گذشته یک سفر به اروپا و یک سفر به ترکيه داشتم و با چند نفر از پناهنده ها و پناهجویانی که در آنجا زندگی می کردند حرف زدم، در 

از همه ی شما پدران، مادران، خواهران و برادران می خواهم که برای چند ساعت هم که . د دلشان نشستمدرو پای کردم حبه تعدادی از آن ها مصا

اکثر کسانی که در این مصاحبه ها .  را بشنویدفرزندانتان کنار بگذارید و بدون پيشداوری حرف های  دانسته های خود را از دگرباشانشده تمامی

در  آنها بيشتر بحث و جدل هایی بوده که یگفتگو.  خود صحبت کنند یمستقيم با خانوادهاشته اند که به صورت هرگز امکان آن را ندشرکت کرده اند 

نند در خيال ککه از کسانی که حاضر شدند مصاحبه کنند خواستم . رزندهویت حقيقی ف طرف دیگر  در وشته نگرانی های خانواده قرار دا آنیک طرف

   .باور کنيد، فرزندانتان را حرف های فرزندانتان را بشنوید. ای نگفته ی خود را بزنندهد و می خواهند حرف  خود نشسته ان یمقابل خانواده

  برو به صفحه اول
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   دگرجنسگونه ی ايرانیسايه،مصاحبه با 

  

  خودت رو چطور دوست داری معرفی کنی؟

یک سال است که از ایران خارج .  سالمه و ترنسکشوال هستم26.  می شناسندسایهاسم شناسنامه ای من که مهم نيست ولی من رو به اسم 

  .گيجم. عصبانی ام. فکرم خوب کار نميکنه. ميشه یک قرص مسکن به من بدید. شدم و االن در ترکيه هستم

   چرا عصبانی هستی؟

مردم رو می تونم درک کنم و اونها هم نمی نه زبانش رو بلدم و نه . اسم پناهنده به من چسبونده. اومده م توی کشوری که از من حمایت نمی کنه

  .اصًال براشون مهم نيست. ممکنه که دولتش آزاد باشه اما مردمش همون مردم اند. شبيه ایرانه) اینجا هم(همين ترنس بودن . تونن من رو درک کنن

   االن مشکلت چيه؟

من هم . رو بفهمند تو رو می زنند) ترانس بودن(رون نرو اگر مشکلت روزی که اومدم پليس ترکيه به من گفت که اینجا زیاد بي. مشکل خيلی زیاده

ترکيه همه چيزش مشکل . حاال از من پول خاک می خواد. این همه سختی کشيدم. خونه نداشتم. کار نداشتم. گوش کردم و بيرون نمی رفتم

شهروند نيستی و نمی تونی از کسی حتی شکایت . کنیکسی از تو حمایت مالی نمی کنه و باید مدام بری پليس امضا . پناهنده هستی. است

رفتم پليس شکایت کنم، گفتند که هر دو طرف، ایرانی هستيد و اگر شکایت . من رو به حالت خيلی بد کتک زدند، چند تا مرد ایرانی مست. کنی

  . گن که سرتون رو می بریمتهدید به مرگ شدم و کتک هم خوردم اما نمی تونم شکایت کنم، می . کنيد براتون درد سر ميشه

   ایرانی های پناهنده؟

مشکل . از خونه بيرون نمی تونم برم. گفتند که سرت رو می بریم و می کشيمت. پليس هم نمی تونه کاریشون کنه چون اینجا پناهنده اند. بله

آنکارا که . مریض ميشم نمی تونم بيمارستان برم. ندارممن هورمون مردانه . بدن من احتياج به هورمون داره. پول ندارم که هورمون بخرم. مالی دارم

خوب من واسه چی اینجا . همه هم می گن که به ما مربوط نيست. مشکل خونه به هم زدم و نمی دونم که کجا باید بخوابم. بخوام برم پول ندارم

اینجا برو اینجا نرو، کارت . پيدا کنی بسوزونی) زغال سنگ(ومور تازه اینجا باید ک... اون از پول آب پول برق و . دولت ایران هم یکی مثل شما. هستم

آدم نياز داره که . بيرون نرو پليس گفته می زنندت. شناسایی داری اما اجازه نداری، خوب آدم درسته پناهنده است اما احتياج داره که درک بشه

اصًال من فکر می کنم که کشوری که . ینجا هم یک طور دیگه استتوی ایران یک طوری بود ا. بفهمه دو نفر هستن که می خوان بهت کمک کنن

  .متعصب و مسلمان است با این قضایا جور در نمياد

   حاال مشکل مالی داری؟

ی اما نمی دونم که آینده چ.  دالر به پليس بدی400آخه اینجا بابت هر شش ماه باید حدود . یک سال رو قسر در رفتم و پول اقامتم رو ندادم. شدید

ایرانی ها نمی خوان با ما ارتباط داشته باشن و از ما فرار می کنن، شاید . افسردگی شدید گرفتم چون با کسی ارتباط ندارم و تنها هستم. ميشه

ترک ها هم که اگر مشکل ما رو بفهمن اذیت می کنن و . خجالت می کشن، چون توی خيابون که ما رو می بينن راهشون رو کج می کنن و می رن

همنوع خودمون هم که همه دچار مشکالت عصبی هستن و نمی تونيم همدیگه رو .درد سر ميشن و باید سعی کنيم که اونها هم متوجه نشن

خب اگر خانواده ام من رو حمایت می کردن، من تو . به من می گن بگو برات پول بفرستن. مشکل مالی داریم و ساپورت نمی شيم. تحمل کنيم

اگر پدر و مادرم کمکم می کردن و یا حتی یک دوست پسری داشتم که ازش کمک می خواستم االن تو وضعيت افتضاح . ی کردممملکت شما چکار م

. رابطه ی عاطفی نداری، خانواده نداری، دوست نداری، کسی حرفت رو نمی فهمه تو هم زبون اونها رو بلد نيستی. اینجا سکس نداری. اینجا نبودم

 به پليس گفتم به خاطر اینکه کسی مشکل من رو متوجه نشه من رو با اسم کوچکم صدا نکنين، با اسم فاميل صدام بزنين، بيش از هزار دفعه من

دارم می رم کانادا ولی نمی . االن نمی دونم من کی ام، اینجا چکاره ام. اما بازم اهميت نمی دند و جلو همه بلند اسم پسرونه م رو صدا می کنن

  .اما مهمترین چيز اینه که زنده و سالم از اینجا بيرون برم. می خوام عمل کنم یا نه.  چطوریهدونم اونجا جامعه

   کانادا به تو پذیرش داده ، مراحل کارت انجام شده؟
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  . بله، تا حدی انجام شده و ویزا رو هم گرفتم و منتظر تاریخ پروازم هستم

   مشکلی نداری و فقط منتظر پرواز هستی؟  یعنی االن از نظر اقامت و کارهای مهاجرتی به کانادا

وقتی من اینجا اومدم اینطوری نبودم، االن . چرا مشکل ندارم؟ می دونی مثل چی می مونه؟ اینجا کشوریه که توش فقط باید انتظار بکشی. زمان

صبر بماند؛ تو کشور جدید وارد شدن بماند؛ زبونش حاال . مثل یک بيمار روانی که ترسيده و در رفته خودش رو رسونده اینجا و حاال فقط باید صبر کنه

خب من اگه پول . فرق می کنه بماند؛ قوانين جدید داره بماند؛ اینکه باید دنبال خونه و آب و برق و همه بگردی و پول خاک بدی مشکل جدی ست

به من می گن . ار خوب اینجا هم می تونستم برممن اگر توی مملکت خودم می تونستم برم سر ک. داشتم که مشکلی نداشتم و روزگارم این نبود

می . کار به ما که نمی دادن. مگر تو ایران سر کار بودم که اینجا جای دومش باشه. برو پول بيار اما وقتی که نمی تونم برم سر کار چطوری پول بيارم

ولی آدم های سالمش کار . کن، شما هم حق کار کردن دارینگفتن برو تغيير جنسيت بده و شناسنامه ی جدیدت رو بگير و به کسی هم نگو بيا کار 

تو مملکتی که به . هزینه های عملش هم به جهنم، من االن نمی دونم می خوام عمل کنم یا نه. بعد من اگر بخوام کار کنم باید برم عمل کنم. ندارن

همينطوری مثل نقل و نبات آدم ها رو . ردن کاغذ می مونهعمل های اونجا هم که مثل قيچی ک. همه می گن ترنس، من باید برای چی عمل کنم

از این . همه ی عمل ها رو هم ناقص انجام می دن. روزانه عمل می کنند و افتخار هم می کنند که کشوری هستند که عمل تغيير جنسيت دارن

کشی نمی کنن؟ چند تاشون فقط می مونن و همه آدمی که عمل می کنند چند تاشون سالم می مونن؟ چندتا دیوانه نميشن؟ چند تاشون خود

  . زندگی می کنن؟ شانس پيدا کردن شوهر هم پيدا نمی کنن به خاطر اینکه ترنس اند و به خاطر اینکه اینها گذشته شون هميشه دنبالشون هست

   یعنی کسانی که در ایران تغيير جنسيت می دهند در جامعه به عنوان یک زن پذیرفته نمی شوند؟

شاید صورت من حالت پسرانه ای داشته باشه، شاید صفحه .  اگه من تصميم بگيرم عمل کنم، فقط عملم رو زیر شلوار و پيرهنم انجام دادممثًال. نه

حاال از همه ی اینها بگذریم، آیا اون شخصی که می خواد با من زندگی کنه شک . ی آخر شناسنامه من قيد بشه که ایشون تغيير جنسيت داده

حاال پول عمل رو از کجا آوردی؟ پول . نمی پرسه چرا بچه دار نميشی؟ کافی ست یکی دو نفر شما رو بشناسند.  حاال شک هم نکردنمی کنه؟

خونه رو از کجا آوردی؟ تویی که اینطوری بودی و خونواده نداشتی و تهدیدت می کنن و حتی ممکنه کنار خيابون خوابيده باشی، چطور می تونی از 

وقتی که مأمور نيروی انتظامی مثل آب خوردن، مثل اینکه یک تروریست رو بخوان دستگير کنن، به تو حمله .  مشکالت جون سالم در ببریزیر بار این

می کنه، چی؟ وسط خيابون پليس با لباس های چریکی و موتور دست من رو گرفت و هول داد تو یک ماشين سياه و وقتی که ميگم برای چی، 

گفتم داشتم از مطب دکتر می اومدم، . گفت اینجا چه غلطی می کردی. گفتم واسه چی می گی عوضی. ت رو ببند عوضیميگه خفه شو دهن

کاغذ پرت می کنند توی صورت . گفت ببند دهنت رو آشغال و یک حرف هایی زد که به یک تروریستش هم نمی زنند. همون کنار مجتمع ميرداماد بودم

برند توی قسمت زن ها و همه جيغ و داد که ای بابا تو که ترنس هستی و بعد می فرستند تو قسمت مردها و اونها من بازداشت می کنن می . آدم 

بعدش من رو می فرستن توی یک سلول انفرادی و دو روز می برن و ميارن و در آخر تعهد می . هم شروع می کنند به شلوغ کردن و مسخره کردن

مگر من در مالء عام چطور ظاهر شدم؟ یک شلوار عادی و یک پيرهن معمولی داشتم . عام اینطوری ظاهر نشیگيرن و می گن دفعه دیگه در مالء 

من ممکنه یک مقدار . داد نزدم توی خيابون که آی ایهاالناس من ترنس هستم. یک ذره موهام بلند بود. حاال یک کمی سينه هام زیرش برجسته بود

اون موقع من امکانش رو نداشتم که لباس دخترونه . ق داشته باشم اما اون طوری هم که اونها ميگن نيستمبا پسرهای عادی توی لباس پسرونه فر

بپوشم و بيام توی خيابون هر چند که اون موقع اگر جلوم رو می گرفتن و کارت شناسایی مو می دیدن فکر می کردن آدم خالف کاری هستم که این 

ر کنين بخواین وارد اداره ای بشين و لباس زنانه داشته باشين و کارت شناسایی شما مردونه باشه، تصور تصو. لباس رو پوشيده م که مخفی بشم

با لباس پسرونه هم که باشی باز به خاطر قيافه ت حراست اجازه نمی ده که وارد . می کنن که شما تروریست هستين و اومدین خرابکاری کنين

  . بشی

 وال در ایران رو برای من تعریف کنی؟  می تونی وضع زندگی یک ترنس سکش

همه دنبال این هستن که ثابت کنن نه، این کار دست بردن توی کار خداست و شروع . وجود ترانس ها حس می شه، اما باید برای همه توضيح بدی

ه ی بيمار بودن رو هم به تو می زنن و تو رو به تا اینکه جامعه ی بيمار تو رو بيمار بکنه، و بعد وصل. تو پسری. می کنند به اینکه تو اشتباه می کنی
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یا اینکه از خانه و خانواده فرار می کنی که دو مورد معموًال : با این فشارهایی که وارد ميشه چند واکنش نشون داده ميشه. حال خودت رها می کنن

حالت دوم اینکه از . ل چاقو خوردن، تجاوز، ایدز و یا هر چيز دیگهبرات اتفاق می افته، باید خودفروشی کنی و اتفاقات خيلی بدی گریبانگير تو ميشه مث

اگر پسری باشی با قيافه ی . چون توی وضعيت دوگانه بودن خيلی مشکله. پول این خودفروشی ها سریع تر می تونن مخارج عمل رو جور کنن

برای اینکه جامعه تو . برای کارت شناسایی مشکل داری. ل داریاگه با لباس زنانه باشی باز با پليس مشک. دخترانه، با پليس مشکل پيدا می کنی

رو قبول کنه مشکل داری و برای همين مجبوری خواسته یا ناخواسته سریع تر به عمل تغيير جنسيت دست بزنی و برای تهيه ی این پول باید به هر 

شاید .  می بری و بعدش تازه می فهمی که ترنس بودی یا نبودیکثافتکاری تن بدی تا هزینه ش رو بدست بياری و سریع خودت رو زیر تيغ جراحی

گی بودی و شاید فقط یک احساس زنونه داشتی و دوست داشتی که یک رژ لب بزنی و اسم ترنس رو بهت می چسبونن و عملت می کنن و 

  .بعدش هيچی

   یعنی کسانی که دگرجنسگونه نبودند ولی عمل کردند که تغيير جنسيت بدهند؟

 تا از اون ها ترنس واقعی بودند و بقيه افرادی هستن که یا همجنسگرا هستن و به 20 از صد تا ترنسی که دیدم می تونم به جرأت بگم که بله من

آرن و شاید بتونن  اشتباه خودشون رو ترنس می دونن و جوگير می شن و یا اینکه خودشون رو یک بيمار معرفی کنن و ترحم جامعه رو به دست می

  .ل یک زن راحت تر دوست پسر پيدا کنند و جامعه به عنوان بيمار این ها رو راحت تر قبول کنهبه شک

.  زمانی که تورنتو بودم یک بار تلفنی با هم صحبت کردیم و در اون مکالمه یک آمار به من دادی راجع به کسانی که عمل کردند اما ترنس نبودند

  ممکنه بيشتر توضيح بدی؟

خيلی از کسانی که عمل کردن همجنسگرا بودن، چون .  هایی که عمل کردن و تغيير جنسيت دادن خيلی درصد پائينی دارنبله، ترنس سکشوال

اگر به . شما نمی تونين توی ایران ادعا کنين که من یک پسرم و می خوام با یک پسر دیگه ارتباط برقرار کنم، حاال یک کم هم ظاهرم زنانه است

خيلی ها به هزار و یک . بيشتر گی ها مجبورن به عنوان ترنس خودشون رو به جامعه بقبولونن.  خوب اعدامی هستیعنوان یک گی مطرح بشی،

یکی از اون هایی که . اما پشيمون ميشن و کلی گریه می کنن که عجب غلطی کردم... دليل عمل می کنن؛ جوگير ميشن، احساساتی ميشن و 

. گفتم، چرا؟ گفت، من اشتباه بزرگی کردم، و زار زار داشت گریه می کرد. ر می تونی از ایران فرار کنمن باالی سر عملش بودم، به من گفت اگ

دو تا از ترنس ها اومده بودن مطب یک دکتری و . گفت می خواستم زن بشم، زن که نشدم هيچ، ناقص هم شدم و دوست دارم به حالت اولم برگردم

  . تر می گفتن ما رو به اون چيزی که بودیم برگردونينبا او داشتن جر و بحث می کردن و به دک

ممکن است یک همجنسگرای مرد به دليل بحران های دوران بلوغ فکر کند که تنها راه رسيدن به یک مرد، .  من راجع به دگرجنسگونه ها یک نظر دارم

فکر می کنم همجنسگرایان زیادی . ير جنسيت می دهدپس مجسم می کند که زن است و فکر و اخالقش زنانه می شود و حتی تغي. زن بودن است

  تو در این باره چه نظری داری؟. هستند که زیر فشارهای جانبی جامعه باور کرده اند که دگرجنسگونه اند

ی کنن و بعضی ها ترنس های واقعی هستند، یعنی بهتر بگم، حساسيت روی کلمه ی خانم دارن و دوست دارن به عنوان یک زن مطرح بشن و زندگ

اما یک دسته هستن که به دليل فشارهای زیاد پدر و مادرها که مدام می گن، شما . به عنوان یک زن رابطه ی جنسی و اجتماعی داشته باشن

م این افراد ميان و تجزیه و تحليل می کنن که، من که یک پسر هستم پس چطور ميشه از یک پسر دیگه خوش. منحرف اید، و این ها انکار می کنن

و بعد از این همه جنجال . تو یک خودفروشی، تو یک منحرفی: و بعد، تمام چيزهایی که توی سر ما فرو کردن شروع ميشه. این یک گناه است! بياد

راهش اینه که یک وصله به خودم . آخرش به اینجا می رسن که باید راهی پيدا کنم که جامعه بپذیره که من یک پسرم و از پسرها خوشم مياد

و این جوری . وقتی که بيمار باشی می گن آخی حيونی گناه داره، خدا اینطوری آفریده ش، ژنتيکی ست. چسبونم و اون هم وصله ی بيماری ستب

  .  مجبور ميشه که خودش رو به عنوان یک ترنس معرفی کنه

زین، و این رو دقيقًا جوری می گن که انگار بگن شما بعد دوباره شروع می شه، دوباره اطرافيان توی سر این ترنس ها می کوبن که شما همجنسبا

ميره . می خواد خودش رو تبرئه کنه اما احساسش رو هم نمی تونه زیر پا بذاره. اونقدر تحقير می کنن تا بگه، نه من نيستم. نامسلمون هستين

اما گرفتن این برگه برای یک همجنسگرا خيلی . ونهدکتر، و خوب گرفتن یک برگه از دکتر که بنویسه شما ترنس هستيد هم عين آب خوردن می م

شما چه هوموسکشوال باشی و چه ترنس سکشوال در بيشتر مواقع به شما می گن ترنس . سخته چون دکترها از این مورد وحشت دارند
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شی بگی چرا من از جنس این وسط برای اینکه ثابت کنی همجنسباز نيستی مجبور ميشی که عمل کنی، تنها برای اینکه مجبور ن. سکشوال

خيلی ها هم بعد از عمل دچار اعتياد به مواد مخدر، افسردگی، خودکشی، بيماری و چيزهای دیگه می شن که راه برگشتی . موافقم خوشم مياد

  . زندگی این افراد برای کسی اهميت نداره. هم نداره؛ نه دکتر جوابگو ست، نه پدر و مادر، نه هيچ کس دیگه

  .چه پروسه و مراحلی دارد و چه کسانی این کار را انجام می دهند.  در ایران آزاد است تغيير جنسيت

ميشه این عمل ها رو دو قسمت کرد، اول تغيير جنسيت و . اوروکتومی کردم، یعنی برداشتن بيضه ها. من خودم یک مرحله از عمل رو انجام دادم

بيشتر بچه . اما ميشه این پروسه رو خرد خرد انجام داد.  بعدی، فقط جراحی زیبایی ستبرداشتن آلت جنسی مردانه و گذاشتن آلت زنانه، و عمل

اگر مثًال من که هورمون می خورم اوروکتومی انجام نداده باشم، بعد از یک مدت . های ما به خاطر اینکه پول ندارن مجبورن که خرد خرد انجام بدن

چون اینجوری هورمون مردانه در بدن توليد . روکتومی کردم که مشکلی با خوردن هورمون پيدا نکنمبه همين خاطر اول او. زمانی ممکنه سرطان بگيرم

. حاال برای این پروسه وقتی که تصميم بگيری عمل کنی ميری پيش یک دکتر و ميگی من اینجوریم و احساسم اینه. نميشه و مشکلی ایجاد نميشه

  . یک گواهی شما رو می فرستند به پزشکی قانونیبعد با. شما رو معرفی می کنن به یک روانپزشک

   دکترهای روانپزشک راحت این کار رو انجام می دهند و یا اینکه شرایطی وجود داره؟

مثًال . بعضی ها راحت می پذیرند اما بعضی از روانشناس ها هم حرکات جالبی ندارند و بعضی وقت ها هم از سادگی بچه ها سو ء استفاده ميشه

وستانم می گفت چند سال قبل، پيش یکی از این روانشناس ها که رفته بوده و او گفته بوده برای اینکه به من ثابت کنی که احساسات یکی از د

. خالصه معرفی می کنن به پزشکی قانونی. این اتفاقات هميشگی نيست اما هر از گاهی اتفاق می افتد. زنانه داری باید با من سکس کنی

جای خيلی بدی قرار داره، یعنی هم جای بدی از شهر قرار داره، و هم وقتی که وارد ميشی با کلمات زشتی مثل اواخواهر اومد پزشکی قانونی در 

اونجا تشکيل پرونده می دهی و شما رو . خود دکترها هم این کارها رو می کنن. متلک می گن و مثل اینه که یک سوژه ی خنده و جوک اومده.. و 

  .درمانیمی فرستند روان 

به نظر تو اواخواهر کی هست و چرا ...  من با هر کس حرف می زنم به کلمه ی اواخواهر بر می خورم، چه گی ها و چه ترنس ها و حتی استریت ها

  . کًال نظرت رو راجع به این کلمه بگو. این کلمه به کار برده می شه و در مورد چه کسانی به کار برده ميشه

ری داریم و هميشه مردها باید قيافه کامًال خشن و قوی داشته باشن، و خوب اون موقع هم بعضی ها یا گی بودن و یا خوب جامعه ی مرد ساال

ترنس و این ها رو جامعه چون نمی تونسته بپذیره، اون ها رو به عنوان سوژه ی خنده می دیدن و اگر توی فيلم ها هم دقت کنين این افراد هستن و 

جام می دن و  هميشه سوژه ی خنداندن مردم ميشن، که از اونجا می گن اواخواهر، که هنوز تا هنوزه به گی ها و ترنس یک سری حرکات لوس ان

چيز خاصی نيست و به نظر من از جامعه ی مرد ساالر این کلمه مياد و اگر مردی کمی ظریف . ها می گن اواخواهر و به عنوان تحقير استفاده ميشه

  . نش براشون مهم نيست که شما چی هستی و فقط این انگ رو به شما می زننباشه نمی تونند بپذیر

مرد اند و مایلند با مردها ارتباط برقرار کنند اما ترنس ها با . گی ها خودشون رو زن نمی دونن.  شاید برای گی ها و ترنس ها این قضيه متفاوت باشه

  گی ها از کلمه ی اواخواهر ناراحت ميشن، آیا ترنس ها هم همينطورند؟. ل زن هستندروحيه ی زنانه در بدنی مردانه زندگی می کنند، و در اص

... شاید باور نکنين اما اگر به ترنس ها فحش های خيلی بدتری بدن مثل اینکه فاحشه ای و یا خرابی و . ترنس ها شاید خيلی بيشتر ناراحت بشن

در کل هر چيزی که مشکل ما ترنس ها رو یادمون بياره اذیتمون می . هستی و اواخواهریاینقدر بهشون بر نمی خوره که بگن تو یک پسر اینجوری 

من یک ترنس ام، دوتا دست دارم دو تا پا دارم و دو تا چشم مثل شما می تونم راه برم کار کنم و حرف بزنم همه چيزم مثل شماست و تنها یک . کنه

از کنار من رد ميشين چرا باید به من بگيد اوا خواهر؟ چرا باید این مورد رو به حالت تحقير به کار حاال شما که دارید توی خيابون . مشکل کوچيک دارم

ببرین؟ این دقيقًا مثل اینه که یک فرد ضد یهودی توی ایران از کنار یک یهودی رد بشه و وایسه و کلی اون رو تحقير کنه و بد و بيراه بگه، هيچ فرقی 

  . نداره فقط شکلش عوض شده

معموًال چه اتفاقاتی . زندگی برای دگرجنسگونه ها توی ایران خيلی سخته و بعضی از اونها به خاطر مشکالتی که براشون پيش مياد فرار می کنند

  برای دگرجنسگونه ها توی ایران ميافته؟



  

   و روشن                                  دست و                                                                              هشتم   شماره بيست و–   19  

 جامعه می بينن رو سعی می کنن فراموش ترنس ها دو دسته هستند، یک دسته قدرت فراموش کردن دارن و همه ی آزارهایی که از طرف خانواده و

و یک دسته نمی تونن فراموش کنن، مثل من که هر شب که می خوابم احساس می کنم اون اتفاقات داره دوباره می افته و جيغ می زنم و از . کنند

بده، دستگيرتون کنه، حرف بد بزنه، اگر شاید امروز یکی شما رو اذیت کنه، بگيره، هلتون . تجاوز. خواب بيدار می شم و می بينم خيس عرق شدم

فقط یک بار باشه، ميشه فراموش کرد، اما وقتی که این اتفاقات به دفعات زیاد و روزانه و هر ساعت پيش بياد و هر بار دفعاتش به هم نزدیکتر بشه 

اعتياد، .  يستيم جامعه بيماره، فکر می کنه ما هم بيماریمما بيمار ن. دقيقًا جامعه ای که بيماره ما رو بيمار می دونه. زندگی ای برای شما نمی مونه

  .ایدز، خودکشی، بازداشت از طرف پليس، قتل

آیا کسی رو سراغ داری که به دليل ترنس بودن . حدود دو سال پيش گزارشی به دست ما رسيد از قتل دو دگرجنسگونه در منزل شخصی شون

  توسط دولت و یا حتی مردم به قتل رسيده باشه؟

اون در اصل دوست یکی از . من یک بار اون رو دیده بودم. اسمش هانا ساالری بود اما نمی دونم کی اون رو کشته. من یک نفر رو می شناسم

  . دوستانم بود

  چرا کشته شد؟

... ر و مادرش یا دولت و یا می گن که دوست پسرش بوده یا پد. اصًال برای کسی اهميت نداره که چرا کشته شد و هزار حرف می زنن.  مهم نيست

گفتم می دونم، ولی مگه چيزی . دوست من عکس هانا رو توی موبایلش نشون من داد و گفت نگاه کن این هانا ست. مهم نيست که اون مرد

گاه می گفت عکس رو که االن ن. گفتم، خب، حاال چی شده؟ گفت، خب کشتنش، و داشت می لرزید. شده؟ گفت هفته ی پيش خونه ی من بود

. خيلی ها رو می کشن، شاید از هر صد تا مورد ما یکيش رو بفهميم. شنيدیم که خفه اش کردن. هر شب استرس دارم. می کنم ترس برم می داره

  . خيلی ها ممکنه کشته بشن و اصًال کسی نفهمه که اینها ترنس بودن و به این خاطر به قتل رسيدن

  لتی و یا مردمی هم وجود داره؟کتک زدن و آزارهای بدنی توسط نيروهای دو

راستش رو اگر بخواین بدونين، هر کسی که فقط یک چپيه، این پارچه های خط دار، دور گردنش باشه و یک موتور سيکلت هم داشته باشه و لباس 

راحت اگر بخواد نيروی انتظامی هم . مدل بسيجی، می تونه بزنه، و کسی بازخواستش نمی کنه و حتی کارتشون رو هم بررسی نمی کنن

بازداشت نداریم، اما من خودم سه بار بازداشت شدم و بدترین بی احترامی ها رو هم ) ترنس ها(بازداشت می کنه، اما می گن که برای این افراد 

 در تماس بوده و لخت وقتی هم که بهانه ای برای بازداشت من پيدا نکردن یک نامه زدن که به دليل گزارش عمومی دستگير کردیم و با اشرار. دیدم

. مثل آب خوردن براتون پرونده درست می کنن. آخه مگر ميشه آدم لخت وسط خيابون بره اون هم توی جمهوری اسالمی. وسط خيابون گرفتيمش

نت، اذیتت اول می خوان بترسون. وقتی هم که بازداشت می کنن بعضی ها می خوان با شما یک کاری کنن که شما یا اجازه می دی و یا نمی دی

کنن، مدام می گن کثافت، خوک کثيف، ایدز، عامل بيماری و هزار حرف دیگه که شما رو تحریک کنند که یک کاری انجام بدی و برات روی اون مورد 

 می داره و مفاسد هم شما رو نگه می داره و بعد می فرسته به دادسرا و قاضی یا شما رو نگه. وقتی کاری نکنی می برنت مفاسد. پرونده بسازن

می فرسته به حبس و یا با قلمش رحم می کنه و سرنوشتت رو رقم می زنه که آزادش کنيد، و یا اینکه خيلی راحت می نویسه بازداشت؛ کدوم 

دیدن و حاال کافيه شما رو ببرند دادسرا؛ تمام مأمورها برای خنده آماده هستن، و اصًال انگاری زنگ تفریحه چون همه ش قاتل و دزد . قانون؟ هيچی

مشکالت رد . این دیگه قاتل اخمو و خشن نيست و می تونن اذیتش کنند و توی سرش بزنن. یک مورد خيلی جذاب اومده که می تونند تفریح کنند

 می ما همه به مرور آدم های غير طبيعی. ميشه آدم ها می رن و بدبختی ها می گذره اما چيزی که می مونه و اذیتت می کنه مشکل عصبی ست

همه چيز دنبالم . خيلی به اطرافيانم حساس شده م. خود من خيلی موقع ها بدون دليل گریه می کنم خواب های بد می بينم جيغ می کشم. شيم

. و بزنهفکر و خيال من رو ول نمی کنه یک دفعه یاد این می افتم که اون مرد به خودش جرأت داده من ر. مياد، من ولشون کردم اما اونها ميان دنبالم

یادم مياد روزی که چهار نفر داشتن من رو به قصد کشت وسط خيابون می زدن و قيافه شون هم به بسيجی ها می خورد و هم به اطالعاتی ها و 

می مگر من مأمور مافيا بودم که . من نمی فهميدم که اونها چه پدر کشتگی با من داشتن که من رو وسط خيابون می زدن. هم به آدم های عادی

بایست به قصد کشت کتک بخورم و اینقدر پوتين توی سرم بخوره که هنوز وقتی دارم بهش فکر می کنم سرم ناخودآگاه تکون بخوره و به اصطالح 

  .راحت به ما تجاوز می کردن. یادم مياد که خيلی جاها من رو زده ن. ترسو شدیم. جاخالی بدم
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جایی شکایت کنيد؟ آخه طبق قانون دگرجنسگونه ها به عنوان بيماری و ناهنجاری های اجتماعی وقتی به شما تجاوز ميشه آیا نمی تونيد برید 

  آیا سراغ داری کسی که برای این موارد به دادگاه رفته باشه؟. شناخته شدن و مصونيت قانونی دارن

برابری ... حقوق اجتماعی برخوردار نيست، دیه اون با یک زنی که از شکم مادرش زن به دنيا اومده، از کمترین . هه، توی ایران مثل آب خوردن ست

بعد تازه یک سوژه جدید . می کنه، بهش حقوقی نمی دن، وای به حال من که نه خانواده می پذیره نه اجتماع نه قانون نه مذهب و نه هيچ چيز دیگه

من خودم یک بار رفتم دادگاه شکایت . از کی شکایت کنم. برای ملتی که گرسنه ی سکس اند، بازیچه خوبی می تونم باشم. برای خنده هم هستم

در اصل به خاطر آدم ربایی بود، یک ماشين مسافرکش من رو دزدید و برد و پولم رو گرفتن و . اول با بی ادبی بسيار زیادی با من برخورد کردن. کردم

می گفتم . می گفتند شماره موبایل می خوایم.  من رو معطل کردن و اونها یک ساعت و نيم110از در که اومدم بيرون زنگ زدم به . کلی کتکم زدن

من . خالصه  وقتی اومد گفت تو اواخواهر کثافت این همه به ما زنگ زدی و ما رو کشوندی اینجا؟ برو گمشو عوضی. ندارم، برام اتفاق بدی افتاده

تا آخرش یکی از اون نگهبان ها رو گرفتن و بازجویی کردن، بعدش من رو کلی جيغ زدم . اونها حرف من رو باور نمی کردن. شروع کردم به گریه زاری

 نصف شب به من 2ساعت . می گفتند برو اونجا بشين و حق نداری تکون بخوری. اونجا با من مثل جانی ها رفتار می کردن. فرستادن مفاسد دربند

با کلی التماس اجازه دادن تا صبح کف ایوان توی . تند به ما ربطی ندارهمن هر چی می گفتم این موقع شب من کجا برم، می گف. گفتند، برو بيرون

کلی برو و بيا و دادگاه و دادسرا و در آخر من رو فرستادن . به خاطر اینکه می ترسيدم برم بيرون، کلی التماس کردم تا اجازه دادن. حياط بخوابم

وقتی گفتم چرا . آخرش رئيس پليس می خواست من رو مجبور که رضایت بدم. هآزمایشگاه پزشک قانونی که تشخيص بدن به من تجاوز شده یا ن

باید رضایت بدم، می گفت خودت یک دردی به جونت بوده، یا اینکه داشتی کاسبی می کردی، رفتی سکس و پولت رو ندادن که اینطور شده، باید 

یک نفر دیگه هم . می گفت، نه، خودت مورد داشتی. ها رو سرم آوردنمن کلی گریه زاری می کردم که به من تجاوز کردن و این بال. رضایت بدی

من هم از . اونجا بود که می گفت رضایت بده و گرنه برات درد سر ميشه، این آدم کله خرابی ست و یک روز از اینجا مياد بيرون و پدرت رو درمياره

بعدش .  حتی محل زندگيم رو هم عوض کردم که نتونن پيدام کنن. دنبالشترسم که برام درد سر بيشتر درست نکنن، رضایت دادم و دیگه نرفتم 

فهميدم که همونی که دستگير شده بوده، سابقه دار بوده و قاچاق مواد مخدر می کرده و عامل رعب و وحشت شناخته شده بوده، در ضمن یکی از 

  . آخرش هم هيچ اتفاقی نيافتاد. فاميل های اون رئيس کالنتری هم بوده

  وی ایران زندگی سختی داشتی، اینجا هم زندگی سختی داری، فکر می کنی زندگی آینده ت چطوره؟ت

 بار بکوبيد به زمين، یا می شکنه و یا اگر نشکنه، ترک می خوره، می سوزه، سيم هاش به هم می 500من مثل این موبایل می مونم، همين رو 

جسمم مهم نيست، آثار . االن از نظر اعصاب و روحی کامًال به هم ریخته م. ده ی یک موبایل هستممن االن چيزی مثل اوراق ش. ریزه و از کار ميافته

  . سوختگی و پارگی روی بدنم خوب ميشه، اما اعصابم خرابه

  خودکشی کردی؟

  . پيش مياد دیگه.  دفعه خودکشی کردم4آره 

  .اونجا تصميم داری چکار کنی. تو تا یک مدت کوتاه دیگر ميری کانادا

یادم بره کی بودم و مال کدوم مليت بودم و وقتی . بزرگترین آرزوم اینه که یکی بتونه حافظه ی گذشته م رو پاک کنه. اميدوارم که زنده برسم کانادا

ه اما  سال هر بالیی سرم اومد26. همه چيز گذشته رو فراموش کردم، عمل می کنم و سر کار می رم و سعی می کنم مثل بقيه مردم زندگی کنم

برای این و اون توضيح ندم که من گناه دارم، آدم بدبخت و . برام مهم نيست، فقط دوست دارم اندازه ی یک سال مال خودم باشم و زندگی کنم

يح بدم، باید به بابام توضيح بدم به مامانم توض. توضيح ندم که آدم پست و کثيفی نيستم، من آدمم، مثل شما. بيچاره ای هستم، و توی سرم نزنيد

از بس خط کشی کردن و ما رو . نمی دونم دنيای آدم ها چه شکلی ست. شاید بتونم مثل آدم ها زندگی کنم. نمی خوام، دوست دارم زندگی کنم

 نمی می دونيد تو ایران چطوره؟ تصور کنيد یک مردی که اصًال. اميدوارم توی کانادا مجبور نباشم بازم توضيح بدم. اون ور خط گذاشتن خسته شدم

دونه قاره ای به اسم آفریقا وجود اره، نمی دونه که زمين دور خورشيد می چرخه، ممکنه حتی سواد هم نداشته باشه، اما این رو خوب می دونه که 

نونی، که باید از یا مثًال چند تا از پزشک های پزشکی قا. به من ميگه وای کثافت دور شو دور شو، استغفراهللا، دوره آخر الزمان شده. من گناهکارم
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این عنوانشون خجالت بکشن، ما رو آدم هایی می دونن که از بس شهوتمون زیاده، زده به سرمون و اینطوری شدیم، وگرنه آدم های نرمالی 

  . هستيم

جراح پاس . تون می ده به جراحشما زیر ابروتون رو بردارید برید پيش دکتر، اون پاس. یک سيستم مافيایی راه افتاده. آخه، قضيه تو ایران تغيير کرده

بعدش می رید پزشکی قانونی، پول می دین مجوز عمل می گيرین و سریع . ميده به دکتر روانشناس، و پول می دین و نامه می گيرین که ترنس اید

شاید هفته ای . پر درآمدهیک تجارت شده و خيلی هم . بعد شما رو ول می کنن. اون دکتری که نمی خوام اسمش رو ببرم شما رو جراحی می کنه

هر وقت بری توی مطب اون دکتر، کلی ترنس . دقيقًا اطالع دارم از این مورد. چند تا مشتری داشته باشن، چند نفری که حتی ممکنه ترنس نباشن

خانواده . فت تو ترنس هستیمن یکی از اون افراد رو می شناختم و اصًال ترنس نبود، اما این دکتر بهش می گ. هست و هفته ای چند تا عمل داره

این دکترها خيلی زبون شيرینی هم دارن که هم شما و هم خونواده . ی او را خواسته بود بيان تا سریع قانعشون کنه و اون نفر رو بفرسته اتاق عمل

وقتی که اومدم ترکيه فکر . مراحل قانونیالبته قشر مرفه الزم نداره مجوز بگيره، اول پول ميدن و عمل می کنن، بعد می رن دنبال . تون رو قانع کنن

دلم می . مشکالت پناهندگی آدم رو له می کنه، من نمی دونم کانادا چکار می خوام بکنم. می کردم اینجا خيلی بهتر از ایران باشه، اما اینطور نبود

هزینه هام . اجازه ی عمل می دن یا نه. م کار کنم یا نهاصال اونجا می تون. خواد اونجا که رفتم عمل کنم اما اصًال نمی دونم کانادا چه شکلی هست

من ضریب هوشی باالیی داشتم، درسم خوب بود، می تونستم . من دارم یک آدم له شده و مریض وارد کانادا ميشم. رو چکار کنم، و هزارتا چيز دیگه

، اما جامعه به خاطر ناآگاهيش، همه ی فرصت ها رو از دانشگاه برم، می تونستم خودم یک وکيل و یا سفير بشم، می تونستم همون جراح بشم

اگر بخوام از اول زندگيم رو بسازم باید گذشته م رو . من می تونستم خودم باشم، اما االن نيستم. فرصت من بودنم رو هم از من گرفته. من گرفته

  .فراموش کنم

 دکتر ميرجاللی در اون فيلم ميگه که این عمل ها به اندازه ی یک عمل زیبایی دو بار. من یک فيلم مستند دیدم که در رابطه با دگرجنسگونه ها بود

  بينی هم برای ما جراحان درآمد نداره، و ما فقط دردسر می کشيم؛ آیا شما از هزینه ها خبر داری؟

 از یک دکتری که در کار این عمل ها بود من. هزینه ها حدود سه چهار ميليون به باالست، اما عين مغازه ی بقالی، چونه می زنن و تخفيف می گيرن

جالب اینجاست که یک دکتر جراح .  هزار تومن هم نيست و بقيه ی پولی که از مریض می گيرن مال دکتره400شنيدم که خرج این عمل ها به اندازه  

مثل نانوایی، که با خمير . تا مریض بره بيرونباید برای مریض ها وقت بگذاره، اما این ها نه، همينطوری می زنند و می برند و درست می کنند، 

سریع، پهن می کنند و می زنند توی تنور و فرقی نداره که نون بسوزه یا خمير بشه و یا هر چيز دیگه، براشون مهم اینه که نون بيشتر درست کنند، 

  .عمل شما هم ناقص باشهممکنه به خاطر یک ذره تخفيف، . مهم نيست که چه بالیی سر مریض بياد. این هم همينطوره

  در کشورهای غربی معموًال دو سال قبل از عمل شخص تحت مشاوره روانکاوی قرار می گيره، در ایران هم اینطوری ست؟

مشاوره های روان درمانی هم با اون هزینه های سرسام آورش مگر آسونه برای کسی که . االن دیگه با پول ميشه همه چيز رو بخری. اینطوری بود

من . ی برای خوابيدنش پول نداره، و برای هورمون، غذا خوردن، و بقيه هزینه های زندگی که یک آدم عادی هم از پسش بر نمياد، چه برسه به ماحت

حاال مگر اون هایی که خودفروشی می کنن چقدر در ميارن که بخوان این هزینه ها رو . نميگم که مریم مقدس ام اما خود فروشی که نمی کردم

حدود یک سال روی تخت . ن؟ با هزار زحمت پنج شش ميليون پول جمع می کنن می دن دست جراح هایی که اصًال بلد نيستن چکار کننبد

بعد شناسنامه، بعد کار، که متأسفانه خيلی از عمل ها هم خوب از آب در نمياد و واژن شون بسته . بيمارستان می خوابند که آیا درست بشه یا نه

بعضی ها فرار می کنند و پناهنده می شن، .  هم که گيرشون نمياد و اکثرشون اینقدر بدبخت می شن که کنار خيابون ها می خوابنشوهر. می شه

چون حداقلش کوزت یک . از زندگی کوزت توی فيلم بينوایان خيلی بدتره. همين. و بعضی ها می مونن و کشته می شن یا خودکشی می کنن

  . شته بودن کوزت، اما ما چی، همون رو هم نداریمشناسنامه داشت که توش نو

  توی ایران دگرجنسگونه های مرد به زن بيشتر است، یا زن به مرد؟

اما زن هایی که می خوان مرد بشن از طرف جامعه و خانواده بيشتر پذیرفته می شن، چون در جامعه . پسرهایی که می خوان دختر بشن بيشترن

از نظر ظاهر هم مشکل کمتری دارن و . ی دنيا اضافه ميشه و اونها هم نمی ترسن که چه اتفاقی می خواد بيفتهی مردساالر یک مرد به مردها

  . هورمون راحت تر اثر می کنه روی اون ها، ظریف شدن برای مردها سخت تره تا خشن شدن برای زن ها
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یعنی مواردی . دکتر بهش گفته بوده با من سکس کن. ته عمل کنهگزارشی از ایران به دستم رسيده که دگرجنسگونه ای پول نداشته و می خواس

  تو چيزی در این مورد شنيدی؟. از این نوع تجاوز هم به چشم می خوره

دکتری . خيلی عادی ست. اصًال اهميتی نداره که راجع به این موضوع حرف بزنی. خوب، خيلی عادی ست، مثل اینه که بگی دکتره سيگار می کشه

این آدم ترنس ست و داره تغيير جنسيت می ده و هنوز هم اندام جنسی زنانه نداره، و چون می ترسه و مشکل خانوادگی داره، راحت که می دونه 

دکترها با این افراد شبانه روز سر و کار دارند و خوب دکتر بودن هم که باعث درست . حرف یک دکتری که ميگه می خوام کمکت کنم رو قبول می کنه

وقتی نيروهای انتظامی هم خودشون این کار رو . خب، من خيلی ها رو می شناسم و به جایی هم نميشه گفت.  اخالق بودن آدم نيستبودن و با

من از این ناراحت نميشم که یک دکتر تقاضای سکس از مریضش بکنه، در صورتی که یک درخواست باشه، و . انجام ميدن، به کجا ميشه شکایت کرد

اما زمانی که من می بينم که افسرده هستم و مشکل دارم و مچاله شدم و این دکتری که من بهش احتياج دارم و . شته باشممن حق انتخاب دا

اختيار من دستشه، این درخواست رو ميده و من رو مجبور می کنه، این یک سو ءاستفاده ی شخصيه، استفاده می کنه و مثل دستمال مچاله می 

  . مثل اینه که یک آدم خيری برای اینکه یک دونه نون بده به فقير، باهاش بخواد اول سکس کنه. بيرونکنه و یکی یکی می ندازه 

  چه حرف هایی رو می خوای به مردم بزنی؟

به همه اونهایی که من رو می بينن و یا حرف هام رو می خونن می خوام بگم این چيزها زندگی منه و زندگی من یک سيگار نيست که بکشی و 

دنيا ذهن فراموش کاری داره و من هم خيلی زود . ما هستيم. اگر هم خاموش شد توی همون خاکسترش من زندگی می کنم. وشش کنیخام

شاید به کانادا رسيدم شاید هم نرسيدم اما هيچوقت یادم نمی ره که همه ی حق های من رو گرفتن و یک نفر هم نيست که . فراموش می شم

  .می خوام از این به بعد زندگيم رو بسازم. بگم این فرد حقم رو گرفت

 برو به صفحه اول
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  سگرای ايرانیج همجن، زوکاوه و کامرانمصاحبه با 

 

  خودتان را معرفی کنيد

حدود سه سال است که با هم پارتنر .  ساله است25 دوستم کاوه سال دارم و 24 هستم کامرانمن 

  . هستيم

   یک همجنسگرای ایرانی چيست؟مشکل

در اصل با دولت مرکزی به دليل گرایش . اول این که نميشود راجع به مشکل هيچ حرفی بزنيم: کاوه

جنسی مان مشکل داریم چون نظام جمهوری اسالمی ایران پذیرای ما نيست و ما در آن محکوم به 

  .اعدام و سنگسار هستيم، پس بقيه ی مشکالت جانبی است

  وزمره ی یک همجنسگرا در ایران را چطور تعریف می کنی؟زندگی ر

نه تفریحی دارد، نه می تواند با کسی که . نه کار می تواند بکند، نه بيرون برود. خيلی راحت: کامران

اگر هيچ مشکلی . دوست دارد بيرون برود چون همه به چشم یک آدم غير عادی بهش نگاه می کنند

با وجود اینکه از نظر ظاهری فرقی با دیگران نداریم و این فقط یک حس . در نگاه کردن ها خيلی آزار دهنده استهم نداشته باشيم همين تفاوت 

فکر . است اما به دليل همين تفاوت در حس ما مورد تبعيض قرار می گيرم و این خود بزرگترین مشکل است که زندگی را به شدت سخت می کند

د داشته باشد که فردی در جامعه به عنوان غيرطبيعی انگشت نما شود در صورتی که مطمئن است که ایرادی نمی کنم مشکلی بزرگتر از این وجو

اگر کسی به این دليل مورد اذیت قرار بگيرد نمی تواند به جایی شکایت کند فقط به این دليل که همجنسگراست چون اول از همه خود شخص . ندارد

  . دچار مشکل می شود

  ی همجنسگرایان چيست؟مشکالت خانوادگ

این . خانواده هم همان برخورد جامعه را دارد، هر چند هم خانواده ی خوبی باشند، باالخره ما کسی هستيم که برای آنها قابل قبول نيستيم: کامران

ن مثل پسرخاله و پسر عمو و آنها هميشه ما را به چشم دیگری می بينند چو. موضوع برای هيچ آدمی در ایران جا نيافتاده است حتی خانواده ها

مثل دوست و آشنایان آنها نيستيم و نمی توانيم با آنها هم کالم باشيم و در جمع هایشان شرکت کنيم؛ چرا؟ فقط به این . پسردائی مان نيستيم

انواده از حس تو خبردار خواهد هر چقدر هم از نظر ظاهری خودت را به دیگران شبيه کنی باز هم خ. دليل که همجنسگرا هستيم، فقط به همين دليل

  . شد، چون بچه ی آنها هستيم

  خانواده ی شما از همجنسگرا بودنتان مطلع اند؟

  . خانواده ی من خيلی وقت است که خبر دارند: کامران

يل نمی بينم که بخواهم وضعيت سنی و نگرش آنها طوری نيست که درک کنند و من دل. خانواده ی من قدرت درکش را ندارند، بهشان نگفته ام: کاوه

اگر هم بگویم مطمئنم که برای آنها مثل یک بازی بچه گانه می باشد و می گویند که حاال یک حرفی می . برای آنها آشکارسازی کنم و بهشان بگویم

 فاصله کامرانواستند بين من و من تا به حال شخصًا نگفته م، اما زمانی که به دليل مشکالتی که برای ما پيش آمد و می خ. زند و جدی نمی گيرند

اما شاید این استنباط به وجود آمده که . بيندازند، مجبور شدم که بگویم ما دوست داریم در کنار همدیگر زندگی کنيم و دوست های خوبی باشيم

  . د اصًال فکرش را هم نکننداما باور نمی کنند که همجنسگرا هستيم، شای. خوب همدیگر را دوست دارند و می خواهند که با هم زندگی کنند

  فکر می کنی اگر روزی به پدر و مادرت بگویی چه عکس العملی نشان خواهند داد؟

و از . صد در صد با برادرم مشکل خواهم داشت. خانواده ی من باور می کنند و اگر پافشاری کنم مطمئنم که پدر و مادر من سکته خواهند کرد: کاوه

  . خانه بيرونم می اندازند

  به نظر شما چرا پدر و مادرها نمی توانند همجنسگرایی فرزندانشان را درک کنند؟ چکار باید کرد که بپذیرند و مشکل اصلی به نظر شما در کجاست؟
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ها صد در صد البته در اروپا هم با تمام آزادی های آن هنوز این مسئله در خانواده . به نظر من مشکل اصلی به محيط و جو ایران بر می گردد: کامران

مثال در انگلستان که آن را مهد آزادی های همجنسگرایان ناميده اند زندگی همجنسگرایان را کمی از . جا نيافتاده و کمی تفاوت قائل می شوند

تری با جامعه ی جهانی اما ایران به دليل اینکه ارتباط کم. زندگی دگرجنسگرایان متفاوت می دانند و هنوز به عنوان یک رابطه ی نرمال نپذیرفته اند

اگر موانع قانونی برداشته شود، می توان فکر مردم را عوض . دارد، و حکومت آن مذهبی است، مشکالت بيشتری سر راه همجنسگرایان وجود دارد

وا شود، افسردگی کرد، و یا به مردم گفت که چه بخواهيد و چه نخواهيد همجنسگرایی وجود دارد و مثل  سرماخوردگی هم نيست که با قرص مدا

همانطور که مثًال به یک دختر نمی توانيم بگویيم که دختر نباش، یا به یک پسر نمی شود گفت که حرکات . نيست که طول درمان داشته باشد

اشق یک دختر به یک همجنسگرا هم نمی توانيم بگویيم همجنسگرا نباش و برو ع... پسرانه نداشته باش، و یا به یک مرد، که دگرجنسگرا نباش و 

بيشتر از اینکه متوجه . خانواده ها کليشه ای فکر می کنند و دقيقًا همان چيزی که خودشان هستند را از بچه هاشان می خواهند. شو، نمی شود

ا اهميت خودشان و فرزندان شان باشند به فکر این هستند که وای همسایه چی، وای خواهرم چی، اینقدری که آدم های دور و اطراف برای آنه

حاضرند که من . منی که همجنسگرا هستم برای خانواده ام از همسایه و بقال سرکوچه کم اهميت تر هستم. دارند، فرزندشان اهميت ندارد

  . وای چقدر بچه خوبی دارند: سختی بکشم و به خودم عذاب بدهم و به اصطالح یک آدم نرمال بشوم ولی مردم بگویند

اگر کاری به پدر و مادرها هم نداشته باشيم، . ری که در ایران وجود دارد این است که اصل گی بودن را مردم نمی دانندبه نظر من مشکل دیگ: کاوه

یا از . خيلی از مردم همجنسگرا هستند اما نمی دانند و مثًال ازدواج می کنند و بعد از چند سال می بينند که ازدواج ناموفقی دارند و طالق می گيرند

در خانواده های ایرانی و با توجه به خصوصيات آنها، اگر بچه . نسگرا باشند ترس دارند و مخفی می کنند و به این حس اهميت نمی دهنداینکه همج

. شان عقب افتاده داشته باشد، حاضرند با چنگ و دندان هم که شده از او مراقبت کنند و اجازه نمی دهند هيچ کس کوچکترین توهينی به او بکند

رزند سالم و عقب افتاده شان فرق نمی گذارند و چه بسا به او بيشتر اهميت می دهند چون عقب افتادگی در فرزند را به عنوان یک هنجار و بين ف

می گویند که همانطور که یک انسان می تواند سالم باشد همانطور می تواند عقب افتاده هم باشد و خواست . واقعيت اجتماع قبول کرده اند

اما همجنسگرا بودن را قبول نمی کنند و فکر می کنند که فرزندشان همجنسگرا نيست و فقط برای کسب لذت است که این راه را انتخاب . خداست

و باالخره یک روزی ... یا، شاید یکی از دالیلش این باشد که با دخترها نبوده و . کرده و انحراف اخالقی پيدا کرده و کثافت کاری و هرزگی می کند

همجنسگرایی را به عنوان یک هنجار و واقعيت اجتماع قبول ندارند و آن را اکتسابی و انتخابی می دانند در حالی که دگرجنسگرا . ب می شودخو

خب، ما هم انتخاب نکردیم همجنسگرا . ما دگرجنسگرا بودیم، دگر جنسگرا نشدیم: می گویند. بودن خودشان را انتخابی ندانسته و غریزی می دانند

خيلی ها از ما می پرسند که شما چرا همجنسگرا شدید، خب ما هم می پرسيم شما چرا دگرجنسگرا . باشيم، همجنسگرا زائيده شدیم و هستيم

  شدید؟ چه جواب دیگری می توانيم بدهيم؟ 

الصه می شود و مشکل دیگر اینجاست که حس همجنسگرا بودن را نمی فهمند و تصور می کنند که همجنسگرایی در سکس خ: کامران

همجنسگرایی یعنی سکس، و این تصور به جایی رسيده که برخی از افراد وقتی که می خواهند سکس داشته باشند، می گویند، دوست دارید گی 

گ این کنيم؟ اما می توانم به جرأت بگویم که همجنسگرا بودن تنها به سکس مربوط نمی شود اما متأسفانه انسان هایی که درک و شعور و فرهن

  . موضوع را ندارند، فکر می کنند گی یعنی آدم های خراب

مثًال من در اینترنت کلمه ی همجنسگرا و یا گی . البته به نظر من این این تصور غلط مردم قسمت عمده اش به خود همجنسگرایان بر می گردد: کاوه

است ... ایت هایی می بينم که اول آن عکس آلت مرد و زن لخت و را جستجو می کنم، قبل از اینکه چند تا سایت درست و حسابی پيدا کنم، س

مثًال ما با افتخار قسمت هایی از روزنامه ها و نشریات شما که به . یعنی نمود اصلی سایت را طوری گذاشته اند که نشان می دهد گی یعنی این

 و می گفتيم، تو رو خدا بگير این را بخوان و ببين راجع به این مورد چه درد خانوده ها می خورد را پرینت می گرفتيم و به خانواده هایمان می دادیم

مدام . است.. چون در ایران که ما اطالع رسانی نداریم و همين چند منبع کوچک است اما بقيه ی سایت ها پر از تصاویر سکسی و . چيزی می گوید

. سکسی دارند و همجنسگرایان را با آن چهره به جامعه معرفی می کنندباید عکس فالن ببينی و یا بعضی شبکه های ماهواره ای فيلم های 
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 در حال سکس کردن زدن و دائم) ماشين سوار شدن(ستد و در حال اتو اواخواهری که در پارک دانشجو می ای: ذهنيت مردم از همجنسگرا این است

  . است

خيلی از پزشکان و .  پس چرا این همه آدم موفق همجنسگرا وجود دارددر صورتی که اگر تصور کنيد که همجنسگرایی یک بيماری است: کامران

اگر این یک بيماری و چيز غير طبيعی بود آدم ها به این درجات علمی و احترامات . مهندسان و هنرمندان و شيمی دان های ما همجنسگرا هستند

پس چرا این افراد پيشرفت . هستند و هوش و ذکاوت تجاری دارندخيلی از همجنسگرایان انسان هایی موفق در کار خود . اجتماعی نمی رسيدند

کرده اند؟ مگر آنها هم همجنسگرا و بيمار، از دید جامعه، نبودند؟ پس این بيماری و کمبود و کج خلقی نيست و یک چيز بسيار عادی در اجتماع است 

همجنسگرایان . ر دنيا هزار چيز متفاوت داریم و این هم یکی از آنهاستد. که وجود دارد، عين همه ی آدم هایی که هستند، حاال با یک حس متفاوت

  . از رحم مادرشان همجنسگرا به دنيا می آیند شاید بعضی ها بگویند که بستگی به شرایط محيطی دارد اما باز آن ژن در وجود فرد هست

 در کامرانو مورد دیگر اینکه . یند و اصًال اواخواهر کيست و یعنی چهبه نظر شما چرا به همجنسگرایان اواخواهر می گو. من دو سؤال برایم پيش آمد

چرا . همجنسگرا هستد و مردم با آنها در ارتباطند... حرف هایش اشاره کرد انسان های موفق و مشهوری از جمله هنرمندان سينما و خوانندگان و 

  رند؟ با وجود این همه ارتباط باز مردم نمی توانند همجنسگرایی را بپذی

حداکثر می گویند آن فرد موفق هم که تو می گویی . به نظر من فرهنگ و تفکرشان در حدی نيست که این مورد را قبول کنند. نمی توانند: کامران

ه به مورد دیگر این ک. اما نه، فرقی ندارد، همان حسی که من دارم او هم دارد. همجنسگراست، حتمًا با تو فرقی دارد، تو جور دیگری هستی

.  یعنی کسی که با قيافه و رفتارهای مردانه به مرد و همجنس خود گرایش دارد گی بودن یعنی پسر همجنسگراهمجنسگرایان مرد می گویند گی،

اما آن شخصی که به غلط در جامعه ی ما و حتی بقيه ی جوامع به عنوان همجنسگرا معرفی می شود، فردی است که نمی توانيم به او 

گویيم، اینها دسته ای کامًال جدا هستند و دوست دارند آرایش کنند و حرکات دخترانه داشته باشند؛ به نظر من به آنها اواخواهر می همجنسگرا ب

خيلی از افراد اواخواهر یعنی . یک همجنسگرا هيچ تفاوتی با مردان دگر جنسگرا ندارد و فقط تفاوت آنها در شریک جنسی شان است. گویند

  . الت های زنانه دارند اصًال همجنسگرا نيستند و هميشه با جنس مخالف خود ارتباط دارندمردهایی که ح

بستگی دارد . گاهی وقت ها به من هم گفته اند اواخواهر. به نظر من اواخواهری یک قالبی است که معنی آن در جاهای مختلف فرق می کند: کاوه

کسانی هستند که در قالبی که اجتماع می پسندد قرار نمی گيرند و می خواهند خودشان را در اواخواهر ها . که در چه موقعيتی قرار داشته باشی

فرض کنيم خانه ی من در زعفرانيه ی تهران باشد و موهایم را . قالبی دیگر بگذارند تا با هنجارهای اجتماع سازگار شوند و این مغایرتی ایجاد می کند

اما اگر خانه ی من در ميدان . اره داشته باشم؛ همه می گویند که وای این چه آدم خوش تيپی استسيخ سيخ کنم و زیر ابرو بردارم و گوشو

خراسان تهران باشد و با این قيافه بيرون بيایم، در آنجا می شوم اواخواهر یعنی محيط آنجا به من اواخواهر می گوید، چون با هنجارهای آن محيط 

حاال از کسانی که شورش را در (یک فردی گی است .  آنها را اواخواهر می داند با تعاریف جامعه ناسازگارندحال این کسانی که جامعه. تطبيق ندارم

حس همجنسگرایانه دارد، به اینترنت دسترسی ندارد و وضع مالی خوبی ندارد تا در خانه کامپيوتر شخصی داشته باشد و کسی ) می آورند بگذریم

در جامعه ی مرد ساالر . بقيه ی همجنسگرایان ارتباط داشته باشد و می خواهد که یک نفر را برای خود پيدا کندرا نمی شناسد و دوست دارد که با 

این فرد . ایران هم، که الزم به گفتن نيست، همه دوست دارند که با کسی ارتباط داشته باشند که حالت به اصطالح اواخواهرانه و زنانه داشته باشد

آنقدر به خود تلقين می کند که من زن هستم که .  قرار می گيرد تا جامعه او را یک اواخواهر و مردی با حرکات زنانه می کندبيچاره آنقدر تحت فشار

شاید این فرد یک مدیر موفق باشد و چندین کارگر هم زیر دست او کار کنند، اما مجبور می شود بعضی . حتی به عمل تغيير جنسيت هم می رسد

ن خود بيرون می آید برای ایجاد ارتباط با دیگران آرایش کند و ادا و اصول های زنانه در بياورد و حالت خاصی به دستان خودش شب ها که با دوستا

در ایران هم که محل های مخصوص آشنایی . بدهد و حرکات خاصی بکند تا بتواند حداقل چند دوست پيدا کند و نيازهای جنسی خود را نيز تأمين کند

پس وقتی مردم این فرد را با این قيافه و حرکات می بينند می گویند که وای این اواخواهر را دیدید که اینطوری بود، این . ی وجود نداردو دوست یاب

همان . مآدم های خراب در بين همجنسگرایان وجود دارند در بين دگرجنسگرایان ه. البته در همه جا بد و خوب وجود دارد... اینجا آمده که فالن بکند و 
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در بين جامعه ی دگرجنسگرا جنده داریم، . طور که زنان خيابانی داریم، مردهای خيابانی هم داریم و این تنها به گرایش جنسی یک فرد بر نمی گردد

  . در جامعه ی همجنسگرا هم داریم

مال شهر بياید او را الت و بی سر و پا می دانند در یعنی منظور تو این است که اگر فردی با تيپ و قيافه ی معمول در، مثال جنوب شهر، به سمت ش

  . صورتی که در منطقه ی خود از ظاهری بسيار معقول و مورد قبول برخوردار است

  . دقيقًا این طور است: کاوه

ی داشتن به خيلی ها معتقدند که همجنسگرایی امروزه مد شده است و متعلق به جامعه ی مرفه است و معتقدند که گی بودن و یا دوست گ

  نظر شما در این مورد چيست؟. اصطالح کالس دارد و نشانه ی روشن فکری است اگر دوست همجنسگرای خودت را به ميهمانی دعوت کنی

بله همجنسگرایی به عنوان یک رده باکالس جلوه داده شده است اما آدم هایی هستند که نان شب ندارند که بخورند اما همجنسگرا : کامران

  .اما خوب بعضی ها آن را مد می دانند. همجنسگرا بودن ربطی به طبقه ی اجتماعی ندارد. هستند

یعنی امکان دارد شخصی که در شمال شهر زندگی می کند و به خاطر مد، انگشتر و گوشواره و مدل های آنچنانی مو دارد، دگرجنسگرا باشد و فقط 

  به خاطر مد بودن خودش را همجنسگرا معرفی کند؟

. در تهران همجنسگرایان دو دسته اند.  بله، ما افراد زیادی را می شناسيم که همجنسگرا نيستند اما به همه می گویند که گی اند:کاوه

همجنسگرایان قشر متوسط از وضعيت مالی خوبی . همجنسگرایان جنوب شهر و شمال شهر، یا شاید بهتر است بگویم قشر مرفه، و متوسط

عموًال کار برای همجنسگرایان نيست، و اگر جایی هم مشغول به کار شوند به سرعت مشکالت زیادی برای آنها به وجود برخوردار نيستند، چون م

امکان رفتن به دانشگاه و صرف مبالغ زیاد کالس های کنکور . پدر و مادرها هم که به آن ها پول تو جيبی نمی دهند. می آید، و در کل درآمدی ندارند

در منطقه ی محل زندگی شان معموًال اذیت می شوند و . خوب درصد زیادی از آنها به دليل مسائل مالی از تحصيل محروم می شوندرا ندارد و .. و 

حتی در دوست یابی هم مشکل دارند چون متأسفانه همجنسگرایان و در کل جوانان امروز خيلی به مارک لباس و تيپ و قيافه اهميت می دهند، 

معموًال خانواده های . همجنسگرایان قشر مرفه هم بی مشکل نيستند. ایان مشکالتی بسيار شدیدتر و وحشتناک تر دارنداین قشر از همجنسگر

اکثر این افراد در شمال شهر خانه های آنچنانی دارند و در . آنها می گویند که بيا این خانه و ماشين و پول را بگير و فقط برو و از جلو چشم ما دور شو

همجنسگرایان قشر متوسط مدتی همراه قشر مرفه هستند و از آنها . خودشان کار می کنند و از بابا هم مدام پول تو جيبی می گيرندشرکت های 

   .این کار برای قشر مرفه یک جور تفریح است. این ارتباط قطع می شودبعد از یک مدت .  استفاده می شود ءبه عنوان چهره های جدید سو

  . ف طبقاتی در ایران به شدت وجود دارد و این دو طبقه هم به شدت با هم در ارتباط اند، یعنی مجبورند که در ارتباط باشندیعنی اختال: کامران

برخی از خانواده ها می گویند که می دانيم همجنسگرایی از قدیم هم بوه و خود . امروزه خيلی ها معتقدند که تعداد همجنسگرایان زیاد شده است

به نظر شما چرا مردم .  را می شناسيم که همجنسگرا بوده اند، اما تعداد همجنسگراها امروزه زیاد شده و به عبارتی مد شده استما هم کسانی

  اینطور فکر می کنند؟ 

نه ای یک االن باالخره در هر خا.  سال پيش مثل االن سيستم های ارتباط جمعی به این گستردگی نبوده5مسلمًا . خب، خيلی ساده است: کامران

خيلی ها که نمی دانستند گی هستند، یعنی آن . کامپيوتر و یا ماهواره هست، ولی ده سال پيش سطح آگاهی رسانی به این اندازه نبوده است

و هویت حس درونی خود را نشناخته بودند، برنامه ای در تلویزیون، ماهواره و یا روی نت می بينند و همين باعث می شود اطالعاتشان بيشتر شده 

به نظر من با باز شدن بحث و رشد سطح فرهنگ و پيشرفت ارتباطات، همجنسگرایان دست به آشکارسازی . خودشان را بشناسند و قبول کنند

  . همجنسگرایان مورچه نيستند که زیاد شوند، بوده اند، فقط امروزه بيشتر دیده می شوند. بيشتری زدند

 به زیاد از کاوهجمعی باعث شده که مردم با همجنسگرایان آشنا شوند و رشد فرهنگی داشته باشند، اما تو معتقدی که وجود رسانه های ارتباط 

  . حد بودن مسائل پورنوگرافی در رسانه ها اشاره کرد

استفاده از مقاالت مثال ممکن است فردی با . بله، رسانه های ارتباطی خيلی زیادند و این تنوع هم خود یکی از عوامل آشنایی بيشتر است: کامران

در کل هر رسانه ای . علمی و فلسفی با این موضوع آشنا شده و قبول کند، و یک شخص با دیدن فيلم سکسی، زشتی آن رابطه برایش از بين برود

  . مخاطبين خاصی دارد
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روند و مردم هم بيشتر آنها را می بينند و همدیگر را می بينند، می شناسند، بيرون می . در رابطه با زیاد شدن گی ها، که بله، شکی نيست: کاوه

اما مورد دیگری که من به نظرم می رسد این است که خيلی از همجنسگرایان دوست دارند که گرایش جنسی . فکر می کنند که زیاد شده اند

گرا هستند با دگرجنسگرایان زیادی بحث همه جا اعالم می کنند که همجنس. خودشان را برای دیگران اعالم کنند و کامًال رفتاری باز داشته باشند

دو نفر همجنسگرا بعد از پنج دقيقه از اولين دیدارشان . می کنند و حتی برخی دوست دارند که با دگرجنسگرایان رابطه ی جنسی داشته باشند

این صفات خوب و شناخته شده ی و . مهربان و با محبت و دلسوزند. چنان با هم صميمی می شوند که انگار سال هاست همدیگر را می شناسند

  . آنهاست که همه خبر دارند

 درصد همجنسگرایان خيلی خوب می پوشند و رفتار می کنند و به اصطالح با کالس 80گی ها معموًال خيلی به خودشان می رسند و معموًال : کامران

  . توجه آنها را جلب می کنند. ن افراد می شوندبه همين دليل افراد زیادی که حتی همجنسگرا هم نباشند جذب ای. تر از بقيه اند

حال دگرجنسگرایانی که خواسته و یا ناخواسته وارد جمع می شوند، وقتی می بينند که دو پسر این همه ارتباط صميمی دارند، خوشحال می : کاوه

. رفتارهای عرف اجتماع را ندارند. وت می کنندبرایشان جالب است که می بينند این پسرها همه با هم مهمانی می روند و همدیگر را دع. شوند

کم کم جو گير می شوند و فکر می کنند که خوب نکنه که ما هم گی هستيم و بعضی از آنها هم با افرادی دوست می شوند و . خوش می گذرانند

مواقع باعث این می شود که مردم فکر این فضولی کردن و سر و گوش آب دادن هم بعضی . سو ء استفاده می کنند و خسته می شوند و می روند

  . کنند هم زیاد شده و هم اینکه واگيردار شده است

  ارتباط بين گی ها و لزبين ها چطور است؟

 می با هر کدام از آنها که چت. در تهران، چون اکثر ارتباطاتمان اینترنتی بود بارها سعی کرده بودم که با لزبين ها ارتباط برقرار کنم. خيلی کم: کاوه

می خواستند که اول یا با ميکروفون . کردم و می گفتم که دوست دارم با شما آشنا شوم، می گفتند، بی خود می کنی که می خواهی آشنا شوی

ارتباط چون اکثر کسانی که با لزبين ها ارتباط برقرار می کردند دگرجنسگرایانی هستند که فقط می خواهند با آنها . حرف بزنم و یا وب کم روشن کنم

. در اکثر گی روم ها هم دگرجنسگرایانی هستند که خودشان را همجنسگرا معرفی می کنند. لزبين ها مشکالت زیادی داشتند. جنسی برقرار کنند

  . به دليل این سو ء استفاده ها اکثر لزبين ها جواب به کسی نمی دادند

.  داشتند و تا شخص را کامًال نمی شناختند هيچ نشانی از خودشان نمی دادندمن فقط چند لزبين می شناختم که ارتباطات خيلی محدود: کامران

  .اما در کل ارتباط آنها خيلی محدود و محتاط بود. من هم این چند نفر را از طریق دوستان قدیمی و مشترک شناختم

گی ها .  بفهمند که گی ها از زن ها متنفر نيستندما خيلی دوست داشتيم که با یک زوج لزبين آشنا شویم و با آنها دوست باشيم تا همه: کاوه

گی ها که با دخترها دشمنی ندارند که، فقط مسئله ی . دوست دارند که با دخترها ارتباط داشته باشند دست همدیگر را بگيرند و بيرون بروند

می گفتيم که دوست دخترمان است و . گول بزنيماگر ما دوست لزبين داشتيم می توانستيم کلی پدر و مادرمان را . رختخوابشان از همه جداست

هر از گاهی زنگ می زد و خانواده به ما شک نمی کردند و مجبور نبودیم که بدون دليل و فقط برای فشارهای معمول اجتماعی آشکار سازی کنيم، 

  . چون ممکن است به هر دليلی، قبول نکنند که ما با هيچ دختری تماس نداریم

  ی ها و لزبين ها ارتباط زیادی با هم ندارند و چه عاملی باید برطرف شود تا ارتباط این دو قشر بيشتر شود؟ به نظر شما چرا گ

به نظر من اگر به گی های احمقی که فقط از لزبين ها می پرسند که شما چطور با هم . به نظر من به دليل عدم شناخت همدیگر است: کامران

لزبين ها از این سؤال خيلی . بوط، هر طور که بخواهند سکس می کنند، این مشکالت خيلی کمتر می شودسکس می کنيد بگویيم به شما چه مر

مورد دیگری هم که در جامعه ی ایران دیده می شود دوست پسر . ناراحت می شوند و دوست ندارند که ارتباطات جنسی خود را مدام تعریف کنند

معموًال اگر دختری دوست پسر نداشته باشد می گویند که آفرین دختر ما خيلی نجيب . زبين باشدنداشتن یک دختر است که می تواند آن دختر ل

وقتی که یک پسر به خودش برسد و . اما برای پسرها اینطور نيست. است، اما نمی دانند که خب شاید یکی از دالیلش لزبين بودن دخترشان است

یگر مردان بپوشد، مورد انتقاد قرار می گيرد، هر چند دوست دختر نداشته باشد و پسر چشم پاکی در مثًال زیر ابرو بردارد و لباس های متفاوت از د

  . جامعه معرفی شود
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لزبين ها خودشان دوست . به نظر من لزبين ها احمق تر هستند، چون، به نظر من، آدم تا خودش را نشان ندهد، که کسی او را نمی بيند: کاوه

ا حاال به هر دليل، که یا پسر هستند و تخس تر، و یا هر چيز دیگر، اعالم می کنند، اما لزبين ها اصًال اینطور نيستند و گی ه. دارند مخفی باشند

معموًال در فيلم های پورنوگرافی دو زن را نشان می دهند که مثًال لزبين اند و بعد از چند دقيقه با . متأسفانه کسی ارتباط لزبين ها را جدی نمی گيرد

به نظر من با هم بودن گی ها و لزبين ها و ایجاد ارتباط قوی تر، خيلی از . مرد سکس می کنند و مردم ارتباط لزبين ها را اینطور می دانندیک 

خب لزبين ها هم باید بيایند و دست به کار شوند و باشند، . شبکه ی گی ها از شبکه ی لزبين ها خيلی قوی تر است. مشکالت را از بين می برد

  . دقيقًا همان طوری که گی ها این کار را انجام دادند

  شرایط شما چطور است؟. خوب شما از ایران فرار کردید و االن در ترکيه اید

  .از نظر خوراک و بهداشت شرایط بدی داریم. شرایط متعادلی که در ایران داشتيم را در اینجا نداریم: کامران

نمی دانم، ساس و یا کک و یا چيز دیگری است، اما از بس . احتی پوستی گرفتيم و مدام بدنمان خارش دارداز زمانی که به اینجا آمدیم نار: کاوه

  .به دليل این خارش ها شب ها نمی توانيم درست بخوابيم چون به هر طرف که می غلطيم خارش و درد داریم. خارش ایجاد کرده بدنمان زخم شده

دکتر هم رفتيم اما به دليل اینکه دارو خيلی گران بود نتوانستيم برای هر دویمان . بدنمان را گرفته استمثل جوش است که سرتاسر پوست : کامران

 لير می شد، ناچار شدیم یکی از نسخه ها را بگيریم و هر دو مصرف کنيم که خوب مسلمًا تأثير زیادی نخواهد داشت و 40دارو نفری حدودًا . بخریم

  .این از بهداشت، آن هم از خانه های کثيف و شرایط بسيار بد. شددوره ی درمانش تکميل نخواهد 

شرایط خيلی بدی داشتيم و مجبور بودیم به . ما مجبور بودیم مدتی موقتی خانه ی این و آن بمانيم. به افراد مجرد راحت خانه اجاره نمی دهند: کاوه

 روزی یک وعده غذا می خوریم و معموًال سعی می کنيم در طول روز بخوابيم که از نظر خوراک هم خوب معموًال. همه رو بيندازیم تا به ما کمک کنند

  . یادمان به غذا نيفتد

  االن در چه مرحله از پروسه ی پناهدگی هستيد؟

يد تا تازه از شما رفتيم به سازمان  ملل و اون ها خيلی شيک به ما گفتند که برید و هفت ماه دیگر برای اولين مصاحبه بيای. منتظریم. هيچی: کامران

اگر به همين صورت پيش برود که مسلمًا یا مریضی و بيماری العالجی می گيریم و یا اینکه باید . حالمان اصًال خوب نيست. بپرسيم که چی شده

  .بميریم

هر چه داشتيم .  سخت استما وقتی براشون توضيح دادیم که چه شرایط سختی داریم، گفتند کارت دعوت که براتون نفرستادیم، پناهندگی: کاوه

تا هفت ماه دیگه که وقت مصاحبه برسد و به سازمان ملل برویم، شرایط نا معلومی داریم و . تمام شده و اگر شما کمک نمی کردید، دیگه هيچی

د سال است اینجایند و هنوز در این مدت افرادی را دیده ایم که به خاطر مشکالت یا دست به خودکشی زدند و یا اینکه چن. فقط باید انتظار بکشيم

  . همان یک ذره اميدمان را هم از دست داده ایم اما چاره ای نداریم جز انتظار. یا اینکه دیپورت شده اند. منتظرند

  فکر می کنيد چه آینده ای در انتظار شماست؟

این چيز زیادی نيست اما در ایران این .  برخوردار باشيمنمی دانم، ولی دلم می خواهد از حداقل حقوقی که یک فرد در ایران برخوردار است،: کامران

  .  یک خواسته ی زیادی است

 متری است که من و پارتنرم، اون کسی که دوستش دارم، با هم توش 40خواسته من یک آپارتمان . ما از زندگی مان چيز زیادی نمی خواهيم: کاوه

. فقط یک زندگی آرام در کنار دوست پسرم. همين. م و وقتی به خانه آمدم آرامش را حس کنمصبح بلند شوم و به سر کار بروم و کار کن. زندگی کنيم

  .دلم می خواهد به خواسته م برسم و مجبور نباشم به خاطر عشقم اعدام و سنگسار بشم

  برو به صفحه اول
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  مصاحبه با يک زوج لزبين ايرانی

  

  خودتان را معرفی کنيد

 سال دارد و مدت کوتاهی است به 32 و دوست دخترم نازنين که  سال دارم33من شقایق هستم 

  .لزبين هستيم و چند سال است که با هم زندگی می کنيم. سوئيس آمده ایم

  لزبين را چطور تعریف می کنيد؟شما 

لزبين به زنی می گویند که از لحاظ جنسی و عاطفی به زن دیگری احساس و تمایل : شقایق

  .  باشد و هيچ گرایش جنسی به مرد نداشته باشدداشته باشد و فقط با زن

خيلی ها مجبورندکه با دروغ زندگی کنند و یا مجبورند ازدواج کنند و وقتی تن به این ازدواج دادند به . یک لزبين در ایران شرایط متفاوتی دارد: نازنين

  . هایشان بزرگترین گناه را انجام داده اندنحوی مورد تجاوز قرار بگيرند و با دروغ به خودشان و همسرشان و حتی به بچه 

مجبورند به دليل جامعه و خانواده حداقل . ما لزبين واقعی در ایران نداریم چون همه مجبورند به نحوی بایسکشوال باشند در جامعه ی ایران: شقایق

  انتخاب ندارند که بتواند تا آخر عمرش بدون مرد زندگی کندحق . یک بار ازدواج کنند و یا اینکه با پسری باشند و یا مورد تجاوز مردی قرار بگيرند

دگرجنسگرایان هم لزبين ها را نمی شناسند . گی ها لزبين ها را نمی شناسند. شما اولين لزبين هایی هستيد که من از نزدیک با آنها حرف می زنم

  ؟چرا لزبين ها هيچ جا نيستند. شاید بعضی از لزبين ها هم خودشان را نشناسند

. ترس از اینکه در جامعه ی ما جایی ندارند. از اینکه اگر دیگران بفهمند چه فکری ممکن است راجع به آنها بکنند. ترس از آشکارسازی. ترس: شقایق

 حتی خود ما دو نفر .از خانواده ترس داریم. ما حتی خودمان خودمان را قبول نداریم، چطور می توانيم توقع داشته باشيم افراددگرجنسگرا ما را بپذیرند

من با اینکه آن زمان دوست دختر . که ادعا می کنيم پای همه چيز ایستاده ایم و تا اینجا آمدیم شاید تا چند سال پيش از نام لزبين متنفر بودیم

تم و زمانی با خودم کنار داشتم، سکس داشتم، با هيچ پسری هم در زندگی ام نبودم، اما از کلمه ی لزبين فرار می کردم چون هيچ اطالعی نداش

لزبين بر خالف برداشت جامعه ی ما کسی نيست که . آمدم که شروع به خواندن مقاالتی کردم درباره ی این که لزبين کيست و چه معنایی دارد

باشد، فقط کافی و این حس می تواند بسيار زیبا . فيلم سکسی بازی می کند، لزبين به کسی می گویند که فقط به یک زن دیگر احساس دارد

  .است که من خودم را باور داشته باشم

به خاطر باورهایی که خانواه های ایرانی دارند و فرهنگ قدیمی و سنتی ای که در جامعه  ما وجود دارد و مهمترین آن می تواند ازدواج و : نازنين

گی یک فرد لزبين می شنود و این به سطح طبقاتی خانواده ها محدودیت زمانی حضور دختر در خانه ی پدرش باشد و ناخودآگاه حرف هایی که در بچ

بر می گردد و این که فرد در چه سطح فرهنگی بزرگ می شود، اما این حکم کلی نيست و بعضی ها که خيلی هم نسبتًا با فرهنگ هستند، 

. ا باید خيلی قوی باشی تا با از سر بيرون کنیچيزی که از بچگی می شنوی و با آن بزرگ می شوی ر. همجنسگرایی را خيلی وحشتناک می دانند

ممکن است خيلی مثل پسرها باشند و یا کسانی باشند که سعی می کنند خودشان . بعضی ها می توانند از همان اول با خانواده هایشان بجنگند

. سانی ها کمک کند، حداقل تا قبل از اینکه فيلتر بشوداز زمانی که اینترنت به ایران آمده توانسته به این اطالع ر. و خانواده هایشان را گول بزنند

وقتی ما بتوانيم یک منبع اطالعاتی داشته باشيم که مردم بتوانند حتی در تنهایی خودشان بخوانند و مطالعه کنند خيلی راحت می توانند با این 

 اگر توجه کنيم می بينيم که تأثير آن بر روی همه جامعه دیده می یا به همين ماهواره ها. مسأله کنار بيایند و یا حداقل برایشان اندکی آشنا شود

قضيه ی دوست پسر داشتن و یا دوست دختر .  سال پيش خيلی متفاوت اند15 یا 10شود، حتی بچه های کوچک در مهد کودک ها با کودکان 

ه بچه ها با هم بازی کنند و به اصطالح با هم دوست باشند داشتن جا افتاده و پسر بچه برای دختر بچه قلب می کشد و مامان ها کادو می گيرند ک

  .در صورتی که این کار را سال ها پيش بد می دانستند نه تنها برای کودکان حتی برای بزرگساالن

د برایشان مهم گفته می شود که فرهنگ ما دوست دختر و پسر داشتن را نمی پذیرد، اما دخترهایی هم هستند در ایران که اصًال این مور: شقایق

خيلی ها هم هستند که از سن بلوغشان می گذرد و هيچ دوست پسری ندارند و تمام فاميل می گویند که وای . نيست، چون دوست پسر دارند
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د شاید چقدر این دختر نجيبی است و نجيب بودن او را به نداشتن دوست پسر می دانند ولی به این فکر نمی کنند که این فردی که دوست پسر ندار

کسی که دوست پسر ندارد لزومًا مومن و متعصب نيست و شاید همان گرایش نداشتن به پسر را پشت یک سری . هيچ گرایشی به پسر ندارد

ما همچين آدم هایی در . عقاید مذهبی خودش پنهان کند که آره بد است من با پسر ارتباط داشته باشم تا خودش را راحت تر به دختر نزدیک کند

ان زیاد داریم و فرهنگ ما این مسئله را بيشتر رشد داده و می توانم بگویم که درصد بایسکشوال ها و گی ها و لزبين ها در ایران فوق العاده زیاد ایر

مثًال . نداست و متأسفانه هيچ کدام جرأت بيان کردنش را ندارند و وارد یک سری رابطه هایی می شوند که هم خودشان و هم دیگران را آزار می ده

بعضی از دخترها ازدواج می کنند با دختری هم رابطه دارند و یا شوهرشان با پسری رابطه دارد و همين موارد باعث نابودی آن خانواده و فرزندان آن 

  .این مسائل کم نيست. می شود

ممنوع است، خوب در بعضی مواقع ناچار گرایش این مورد کمی هم به فرهنگ بسته ی ما بر می گردد، جایی که رابطه ی دختر و پسرها : نازنين

شاید دختری نتواند با پسری ارتباط برقرار کند، خب، با دوست دختر صميمی اش این کار را انجام می . جنسی را به طریق های دیگری ارضا می کنند

به قول شقایق گرایش به همجنس در تمام آدم . ودهما نمی توانيم بگوئيم که این دختر صد در صد لزبين است، این تنها یک تجربه ی جنسی ب. دهد

برای این است که این موارد در ایران زیاد دیده می شود، چون در را می بندند و می . ها وجود دارد و یک عده آن را تقویت می کنند و یک عده نه

ب ممکن است هر اتفاقی بيفتد و آنها رابطه ی خ. گویند که خب چون تو با دوست دخترت هستی پس همه چيز خوب است و درستان را بخوانيد

  . جنسی هم برقرار کنند

  یعنی منظور تو این است که بعضی مواقع شرایط یک فرد را مجبور به ارتباط جنسی می کند، و بعضی مواقع گرایش؟

  . دقيقًا و متأسفانه در ایران شرایط عامل موثرتری است و بيشتر دیده می شود: نازنين

کسی که ادامه می دهد و این مسير را منطبق بر .  آدم ها حداقل یک بار این تجربه را داشتند و این نمی تواند یک گرایش باشداکثر: شقایق

من معتقدم که . احساسات خودش می داند، همجنسگرا و یا دوجنسگرا ناميده می شود، اما با فقط یک تجربه ی جنسی کسی همجنسگرا نيست

تيکی بر می گردد و از زمان کودکی در فرد وجود دارد چون در مدرسه عاشق دختر همکالسی اش می شود و هزاران همجنسگرایی به عوامل ژن

اما کسانی که فقط تجربه داشته اند ممکن است چند مدت دیگر اصًال یادشان هم نياید و به قول . دليل دیگر که این گرایش از جامعه دریافت نشده

  . ارند که از این نمونه افراد هم زیاد می بينيممعروف دست از این کارها برد

اولين عاملی که گی ها را مجبور می کند به خودشان فکر کنند و می فهمند با . من لزبين ها را با گی ها مقایسه می کنم. یک کم به عقب تر برگردیم

ن کلمه ی اواخواهر در ارتباط با گرایش جنسی شان من با هر همجنسگرای مردی که صحبت کردم به شنيد. دیگران متفاوتند نگاه جامعه است

  .در مورد لزبين ها من چنين اسامی ای را نشنيده ام. چون با این اسم خطاب می شدند تحریک می شدند که کنجکاوی کنند. برخورد کرده اند

انی به عنوان اینکه وای این زن چقدر مردانه و نه نيست، و فقط ممکن است بگویند که مثل پسرها است، و این خوب است چون جامعه ی ایر: نازنين

  . با حال است با او دوست می شوند و حمایتش می کنند

دخترهایی که لزبين هستند تا یک سنی با این اسامی و این گونه نگرش ها کنار می آیند و تأثيرات آن را خوب نشان می دهند، موهاشان را : شقایق

حتی لزبين هایی که قيافه ی خيلی زنانه دارند در بچگی لباس هاشان با بقيه ی دخترها متفاوت . می پوشندکوتاه می کنند و لباس های پسرانه 

به سن بلوغ که می رسند این دخترها، گفته می شود که این شخصيت قوی دارد و زن . بوده و در خانواده مطرح می شده که این مثل پسرهاست

د، که دو حالت پيش می آید یا آن فرد خودش را با بقيه ی جامعه هماهنگ می کند و یا اینکه مثل عده ای قوی ای است و باز هم او را درک نمی کنن

دگرجنسگونه نيست که بخواهد تغيير جنسيت بدهد، زنی . هستند در همان حالت مردانه می ماند، یعنی کامًال یک دختر پسرنما" بوچ"دیگر که 

و معموًال به چنين زن هایی در جامعه می گویند شير زن، و صد تا مرد را حریف است و، اما به . مجنسگراستاست که تيپ و قيافه ی مردانه دارد و ه

حتی خيلی از زن ها هم این مسأله را در مورد خودشان درک . این فکر نمی کنند که این شخصيت مرد بودن در اومی تواند یک گرایش جنسی باشد

ناچار مجبور به ازدواج می شوند و افرادی که با این ها ازدواج می کنند معموًال پسرهایی هستند که گی نمی کنند و آن را سرکوب می کنند و 

هستند و خودشان را نشناخته اند و این چنين دخترهایی را انتخاب می کنند و شروع به زندگی می کنند و این زن مردش را به چشم زنانه می بيند 

اگر زندگی آنها با آرامش جلو رود بعد از چند سال که آن زن دیگر از خانواده و . گاه می کند و با هم زندگی می کنندو آن مرد زنش را به چشم مردانه ن
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فرزند و همسایه ها نترسيد، لزبين بودنش را فاش می کند، از مرد طالق می گيرد و سعی می کند که مستقل زندگی کند و این یکی از دالیلی 

زن هایی هم که نمی توانند طالق بگيرند زنانی نيستند که بتوانند به اصطالح گليم خود را . عه ما به شدت باال رفته استاست که آمار طالق در جام

ممکن است آن زن یک دوجنسگرای مفعول و یا یک همجنسگرای مفعول باشد و نتواند به خوبی خودش را در جامعه نگه دارد در نتيجه . از آب بکشند

 سالگی دیگر خسته شده اند و از آن 50 یا 40ما خيلی ها را دیده ایم که بعد از .  آن مرد بماند و هزار تجاوز را به جان خودش بخردمجبور است زیر یوغ

  . زندگی اسارتی خودشان بيرون آمده اند و تنها زندگی می کنند

یک، اینکه زن هستند و دو، . نفی را به آنها می زندمن معتقدم که جامعه و نظام مرد ساالر دو برچسب م. لزبين ها زنان همجنسگرا هستند

شما در این . خيلی از زن ها و مدافعان حقوق زنان لزومًا مدافعان حقوق لزبين ها نيستند و بعضی مواقع مخالفان شدید آنها هم هستند. همجنسگرا

  مورد چه نظری دارید؟ 

ک کشور مرد ساالر و اسالمی چون اصًال زن را آدم حساب نمی کنند و دیگر، لزبين موافقم که دو برچسب منفی دارند، یعنی زن بودن در ی: شقایق

. این لزبين بودن خود دو نکته ی منفی دارد، اول اینکه گرایش جنسی نسبت به زن حرام و کفر است، اگر فاش شود، کشته خواهد شد. بودنشان

زیر بار کسی نمی رود و در نتيجه مجبور می شود بجنگد، و آن جنگيدن باعث دوم اینکه، در لزبين بودن یک شخصيت مردانه ای نهفته است که 

خودم یک لزبينم و با مرد کامًال مخالفم و همانطور که مرد، . راجع به مسائل فمينيستی من برخوردی نداشتم. دردسرهای بيشتری برای زن می شود

یعنی می خواهم نشان دهم که اگر زن از مرد باالتر . را نمی توانم به حساب بياورمیک زن را به حساب نمی آورد من هم به عنوان یک زن لزبين، مرد 

نمی دانم حرف فمينيست ها چيست؛ آنها از حقوق زن می خواهند دفاع کنند، ولی خودشان این حقوق را نقض می . نيست پایين تر هم نيست

  .ی می گذارندکنند و یک زن را به دليل گرایش جنسی و مسأله ی شخصی اش به کنار

  یعنی اینکه برخی از این افراد با تبعيض به دليل جنسيت مبارزه می کنند اما خودشان به دليل گرایش جنسی افراد را مورد تبعيض قرار می دهند؟ 

 های مختلف را گرایش جنسی یک چيز کامًال شخصی و خصوصی فرد است و همه آدم ها بر روی کره زمين این گرایش. دقيقًا این طور است: شقایق

دارند حتی کسانی که خيلی ادعا می کنند دگرجنسگرا هستند در یک نقطه ای از زمان که هيچ کس از آن خبر ندارد برای خود یک فانتزی سکسی 

 همدیگر می داشته اند و شاید به عمل هم در آمده و هيچ کس هم خبردار نيست چون یک غریزه است و آدم ها این کارها را می کنند، اما همه به

این چيزی است که در تمام مراحل زندگی انسان ها بوده و همه این چيزها را تجربه کرده . گویند، نه تو حق نداری این کار را انجام دهی، بد است

سکسی مثل اینکه من  تو را محکوم کنم که چرا خواب دیدی که با یک مرد ارتباط . اند، یعنی زندگی شخصی هر کس به خودش مربوط است

زندگی یک همجنسگرا در ایران هم دقيقًا همين است، یعنی به . من حق ندارم به خاطر خواب دیدن تو را مجرم بدانم. داشتی و یا چرا با زن هستی

ن گرفت همانطور که جلو خواب دیدن را نمی توا. دليل اینکه احساسی داری که مال تو است و کسی نمی تواند آن را از تو بگيرد، محکوم می شوی

با داشتن این غریزه تو محکوم به گناهی می شوی که مجازات آن مرگ است و سنگسار . گرایش جنسی را هم نمی توان انتخاب کرد، غریزی است

تو، بدترین شکنجه و مجازات تجاوزی است که قبل از تصميم گرفتن برای مرگ یا زندگی . گناهی که حداقل مجازات آن برای تو شکنجه است. و اعدام

مردم کسانی مثل ما را به چشم یک حيوان و مریض نگاه می کنند، از نظر آنها ما کثيف هستيم و در نتيجه این جرأت را پيدا می . انجام می شود

 می آن کسی که به همجنسگرایان تجاوز می کند خودش بيمار و حيوان است، آن که همجنسگرا را به عنوان یک حيوان. کنند که به تو تجاوز کنند

دخترهایی که توسط مأمورین دستگير . بيند و برای ادب کردن تو تصميم می گيرد که به تو تجاوز کند، بيمار است، این مسأله را ما خيلی زیاد دیدیم

از نزدیک کسی را می من خودم . شدند و به آنها تجاوز شده و یا کتک خورده اند و بعد از آن اگر مدرکی عليه این دختر ها نداشتند آن ها را ول کردند

شناسم که این بال به سرش آمده و چون مدرکی از او نداشتند به او تجاوز کردند، شالق زدند کتک زده اند و االن دو سال است که به صرع مبتال 

قل چيزی است که برای این حدا. شده و تحت نظر پزشک است چون ضربه های زیادی به او وارد کرده بودند و االن از دانشگاه هم اخراج شده است

اگر کشته شده بود شاید خيلی برایش بهتر بود تا حاال که تا آخر عمرش باید این تجربه را جلو چشم داشته باشد که در زندان چه . ما اتفاق می افتد

 های جسمی که پيدا کرده، رابطه به این خاطر، نه دانشگاه می تواند برود و نه به خاطر مریضی. به سر او آمده است و زندگی اش چطور نابود شده

  . ی عاطفی داشته باشد
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راجع به قانون مجازات گفتيدف آیا می دانيد که مجازات لزبين ها در ایران چيست؟ بعضی ها معتقدند که وضعيت لزبين ها بهتر از گی هاست، چون 

  . ام می شوندگی ها اعدام می شوند و لزبين ها بعد از سه دفعه شالق خوردن برای بار چهارم اعد

به نظر من . قبل از اعدام هم مورد تجاوز قرار می گيرند و این عذاب روجی خيلی بدتر از مرگ است. مجازات لزبين ها صد درصد اعدام است: نازنين

و از نظرجسمی و روحی باید این را مد نظر قرار داشت که یک گی چه از نظر فيزیکی و چه از نظر فکری به هر حال مرد است  اما یک لزبين زن است 

اما . خب، بله، خيلی ها می گویند که سه دفعه ی اول شالق می زنند و اگر تکرار شود برای بار چهارم اعدام می شوند. لطيف تر و حساس تر است

ی کنند و تجاوز می کنند، واقعيت این نيست، به دليل اینکه همان دفعه ی اول که یک لزبين را دستگير می کنند و می برند و به حال مرگ شکنجه م

متأسفانه اگر تا به حال هيچ صحبتی از این اعدام ها و تجاوز ها نشده به دليل حفظ آبروی خانوادگی بوده چون هر چه باشد . از آن اعدام بدتر است

ا هم باشد برای خانواده ها بسيار بازگو کردن تجاوز به یک دختر حتی اگر دگرجنسگر. آن دختر، به عنوان دختر یک خانواده ی سنتی مطرح می شود

در جامعه ی ما حتی اگر حق با دختر . سخت و مایه ی بی آبرویی است و معموًال حاضر به شکایت هم نيستند و خيلی کم کار به دادگاه می کشد

 چه برسد به اینکه قانون مجازات تجاوز برای باشد و ثابت شود که مورد تجاوز قرار گرفته، مردم بعد از آن نگاهی به او می کنند که بدتر از تجاوز است،

  .در نتيجه، اتفاقاتی که در ایران بر سر یک دختر می آید خيلی کمتر عنوان می شود.  شاهد مرد دارد4اثبات تجاوز به زن نياز به 

  .  اما با لزبين ها مشکلی نداریماکثر آنها می گویند که ما نمی توانيم گی ها را قبول کنيم. من با خيلی از دگرجنسگرایان صحبت کرده ام

چون در ذهنيت ایشان . به نظر من این دگرجنسگرایانی که می گویند ما لزبين ها را قبول داریم بيشتر آقایان هستند! کی این حرف را زده: نازنين

آنها می گویيم که ما لزبين هستيم اول وقتی دو زن با هم هستند لذت می برند و دوست دارند که ببينند و حتی وقتی که برای رد درخواست سکس 

به . از همه لذت می برد که ما را نگاه کند و با آن افکار مریضی که دارد با خود فکر می کند که حاال می توانم همزمان با دو زن سکس داشته باشم

به آنها بگویيد من حاضر نيستم که دست تو به خاطر ذهنيت کثيف خودشان می گویند که ما لزبين ها را قبول داریم در صورتی که فقط کافی است 

بدن من بخورد، و اصًال حاضر نيستم که ترا ببينم و در آن موقع است که این آقای به اصطالح حامی، دشمن این لزبين می شود و حتی ممکن است 

  .او را لو دهد که به قيمت جان این زن تمام شود

  .مرد می داند، ارتباط بين دو زن را هم در همان راستا نگاه می کندیعنی به این دليل که زن را ابزار دفع شهوت 

شما فيلم های سکسی که برای دگرجنسگرایان ساخته می شود را نگاه کنيد، محال است یک صحنه که دو زن با هم . دقيقًا همينطور است: نازنين

چون که آنها لذت می برند و فقط به خاطر شهوت و ميل جنسی . دمحال است که یک مرد با دو زن نشان داده نشو. سکس می کنند، نداشته باشد

  . خودشان است و این هم یک نوع ارتباط جنسی برای آنها است

خيلی از افراد وقتی که این نمونه فيلم ها را می بينند می گویند که این لزبين هایی که در فيلم هستند در نهایت با اسباب بازی های : شقایق

خوب کامًال واضح است چون آنها لزبين نيستند و فقط در آن فيلم .  ارضا می کنند پس چرا از اول به سراغ مرد طبيعی نمی روندجنسی خودشان را

  . اصًال سکس لزبين ها اینطوری که نشان داده می شود نيست. سکسی بازی می کنند و هدف تجاری دارند

  ر فيلم های سکسی نشان داده می شود، دارد؟سکس لزبين ها چطور است و چه تفاوتی با سکس هایی که د

 بار عشق بازی 50ممکن است بعد از . سکس نيست، عشق بازی است. احساس دو زن نسبت به هم. سکس لزبين ها احساسی است: شقایق

سکس تجاری با . اردکردن دوست داشته باشند به عنوان فانتزی هم که شده هارد سکس داشته باشند اما باز هم احساس در آن نقش اول را د

لزبين ها . چون آنها لزبين نيستند. ما لزبين ها آنهایی که در فيلم های سکسی هستند را به عنوان لزبين قبول نداریم. سکس لزبين ها فرق دارد

 با یک زن دیگر با آنها به مردهای دگرجنسگرا فکر می کنند لزبين ها حاضرند که. تقریبا مثل فمنيست ها هستند و خود را محتاج به مرد نمی دانند

رختخواب بيایند چون یک زن دگرجنسگرا حاضر نيست این کار را انجام دهد اما نمی دانند که لزبين ها حاضر نيستند با هيچ مردی رابطه ی جنسی به 

آدم هایی هستند که در فيلم های بهترین جوابی که می توانم به افرادی که فکر می کنند لزبين ها و یا گی ها همان . هيچ شکلی بر قرار کنند

سکسی می بينند این است که پس در این صورت طرز فکر رابطه ی دگرجنسگرایان هم همانند آدم هایی است که در آن فيلم ها می بينند که می 

رف همه ی آدم ها فيلم های سکسی مع. تواند شامل انواع سکس های مریض  چند نفری حتی با حيوان باشد که این دید اصًال درست نيست
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مثل . نيستند، البته نمی گویم که همه ی لزبين ها آدم های با احساسی هستند، بله، ممکن است لزبين هایی هم باشند که بيمار باشند

  . این درصدی از هر جامعه ای است. دگرجنسگرایانی که جامعه آنها را خراب می نامد

قعی لزبين ها را بشناسد و از نحوه ارتباط های جنسی آنها اطالعات کسب کند می تواند فيلم های اگر واقعًا کسی دوست دارد که روابط وا: نازنين

 که زندگی لزبين هایی در لس آنجلس است که هيچ مردی هم در آن The L Worldاز جمله سریالی است به نام . عاشقانه ی لزبين ها را ببيند

. چون دوست دارند بفهمند زندگی یک لزبين یعنی چی. کثر بينندگان این سریال دگرجنسگرا هستندآماری که گرفته اند نشان می دهد ا. حضور ندارد

  .من زمانی که در ایران بودم این کار را می کردم. همه ی این فيلم ها بر روی اینترنت است و مردم می توانند همه را دانلود کنند

شنا شوند، می پرسند، شما چطور سکس می کنيد؟ خوب این افراد می توانند این فيلم ها را اکثرًا به محض اینکه می خواهند با یک لزبين آ: شقایق

خب به جای دیدن فيلم . من شخصًا دوست ندارم اصًال راجع به ارتباطات جنسی ام صحبت کنم و هميشه با این سؤاالت مشکل داشته ام. ببينند

افراد فکر می کنند گی ها آلت تناسلی دارند و . بينيد، آن احساساتی که یک زن لزبين داردهای سکسی می توانيد فيلم های مربوط به لزبين ها را ب

در صورتی که سکس لزبين ها به همان اندازه ی سکس . دخول صورت می گيرد، اما لزبين ها چون هيچ چيز ندارند در نتيجه دخول صورت نمی گيرد

در نهایت می . ه دخول یک آلت مصنوعی ندارد و می توانند بدون دخول از هم ارضا شوندسکس لزبين ها هيچ نيازی ب. دگرجنسگرایان کامل است

  . توانم بگویم تا لزبين نباشند نمی توانند بفهمند که این رابطه چطور است

بين های ایران با تفاوت لز. خوب ممکن است آن فيلم ها که با توجه به فرهنگ کشورهایشان ساخته شده شناخت درستی به جامعه ی ایران ندهد

  لزبين های خارجی چيست؟

تنها تفاوت ما در این است که حق ما در ایران خورده می شود و امنيت . هيچ تفاوتی از نظر احساس و عاطفه و عشق و جسمی ندارند: شقایق

ين هستيم تهدید هایی شروع می شد که اگر خود ما این شرایط را در ایران تجربه کرده ایم، اگر کسی می فهميد ما لزب. جانی از طرف دولت نداریم

اما لزبين های . با ما نباشيد و یا اگر این کار و یا آن کار را نکنيد ما به راحتی می توانيم شما را به پای اعدام بکشانيم و ما هيچ دفاعی نداشتيم

ما مدتی در شهری زندگی می کردیم که بسيار . ندکشورهای غربی اگر مورد قبول مردم نباشند حداقل پشتوانه ی حمایت دولتی و قانونی دار

من در . مذهبی بود و امنيتی نداشتيم اما االن احساس می کنيم که دولت حامی ماست و اگر کسی به ما توهين کرد می توانيم به پليس پناه ببریم

  . اه برده بودیم ما را مجازات می کردایران نمی توانستم این کار را بکنم چون مجرم اصلی من می شدم و خود آن فرد که به او پن

مشکل دیگری که زندگی روزمره ی لزبين ها را در ایران تهدید می کند چيست، مشکلی که آنها . شما بيشترین مشکل لزبين ها را تجاوز عنوان کردید

دسترس خيلی از سازمان های حقوقی هست، اما معموًال اطالعاتی از وضعيت گی ها در ایران در . را مجبور می کند فرار از کشور را انتخاب کنند

  چه توضيحی در این باره می توانيد بدهيد؟. وضعيت لزبين ها همچنان مبهم است

اوایل تا حدی می توانی با دوستان خودت ارتباط برقرار کنی اما با . از همه بدتر منزوی بودن لزبين ایرانی است؛ ناخودآگاه طرد می شود: نازنين

سخت است که خود واقعی ات را به دوستت نشان دهی، . ن نه چندان طوالنی، صميمی ترین دوستان خودت را از دست می دهیگذشت مدت زما

مثًال همين دوست پسر نداشتن یا الکی اسامی . بعضی مواقع  از جواب دادن به دوستانت معذوری، نمی دانی که چه چيزی را می توانی بگویی

 این بازی ها ادامه داد؟ خوب مسلمًا بعد از مدتی همه کنار می روند و تنها می شوی و مجبوری که افرادی که مثل خودت پسر آوردن، تا چقدر باید به

هستند را پيدا کنی که خوب مشکالت بسيار زیادی هم در آن جامعه ی لزبين به وجود می آید و به حدی می رسد که نمی توانی با این لزبين ها 

  . و تنهای تنها می شوی به حدی که حتی انگيزه ای نداری از اتاقت بيرون بياییهم ارتباط برقرار کنی

دو حالت من می توانم ذکر کنم، یکی در شرایطی که یک دختر خودش را به عنوان یک لزبين می شناسد، و دیگر موقعی که هنوز خودش را : شقایق

تا یک سن معينی می تواند به . از پسرها دوری کند و با دوستان دخترش باشدزمانی که خودش را هنوز نشناخته سعی می کند که فقط . نشناخته

شاید نتوانم کلمه ی مناسبی . این روند ادامه دهد اما از یک سنی او را مجبور می کنند که ازدواج کند و راه فراری ندارد و این در اصل حکم تجاوز دارد

. لمه ی خيلی راحتی باشد اما تا زمانی که مورد تجاوز قرار نگرفته باشی نمی توانی آن را درک کنیشاید تجاوز ک. برای این ظلم و این اجبار پيدا کنم

این زنان لزبين که ازدواج می . از مرگ هم سخت تر است چون مرگ یک لحظه است و بعد از آن را نمی فهمی. فکر می کنم بدترین شکنجه است

تشنج ها، بيماری های جسمی، حس کينه و . سلمًا دچار مشکالت روحی و روانی زیادی می شوندخوب م. کنند هر شب مورد تجاوز قرار می گيرند
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حالت دوم لزبينی است که خودش . که حاصل این تجاوز هاست برای یک فرد لزبين در ایران ممکن است اتفاق بيافتد و مدام هم تکرار شود.. انتقام و 

یا مچش را می گيرند یا آبروریزی می شود که حتما کتک را از خانواده اش می . کشف می شودرا می شناسد و یا به نوعی توسط خانواده اش 

خورد و اگر شانس بياورد و او را طرد نکنند که بخواهد دختر فراری شود و به پارک ها و در نتيجه فحشا کشيده شود، او را مجبور می کنند که به 

انواع و اقسام قرص ها به ما می . هر دوی ما را هم پيش این دکترها برده اند. نکاو مراجعه می کنندبه دکترهای روانپزشک و روا. پزشک مراجعه کند

یکی از قرص هایی که دکتر به نازنين داده بود باعث شد که او دو روز در بيمارستان بستری شود چون قرصی به او داده بود که برای روانی . دهند

. این دکترها هم که اصًال رفتار مناسبی ندارند و ما را انسان هایی کثيف می دانند. آنها را بی هوش کنندهایی استفاده می شود که می خواهند 

وقتی . یادم است که مادرم مرا پيش یک دکتر زنان برد و او مادرم را از مطب بيرون انداخت و گفت که دختر تو کثافت است، از مطب من بيرون بروید

می گویند، خب، عزیز من، اشکال ندارد، حاال که نشد تغيير . از نشد بعد تصميم می گيرند که او را تغير جنسيت دهنداین تجویز این دکترها کارس

برای خانواده ی ایرانی پسر داشتن هم افتخار است و آنقدر که می توانند با دخترانی که پسر می شوند کنار بيایند نمی . جنيست بده تا پسر شوی

پدر من گفت، من آنقدر ناراحتم که تو این مشکل را داری که انگار پسرم . ختر می شوند را تحمل کنند چون آن ننگ بزرگی استتوانند پسرهایی که د

خوشبختانه دکتری که برای . خوب تغير جنسيت هم در ایران خيلی راحت است. من گفتم که چه فرقی دارد و من هم همان هستم. گی باشد

طرد شدم، اما روی پای خودم . من با کلی مقاومت باالخره توانستم خودم باشم. دم،به من گفت، تو کامًال زن هستیتنظيم هورمون پيشش رفته بو

من تغيير جنسيت ندادم . توانایی زندگی تنها و مستقل را داشتم که خوب خيلی ها ندارند و به فحشا کشيده می شوند. نازنين را داشتم. ایستادم

  . کردنداما خيلی ها این کار را 

بعضی از دخترها مجبور بودند با یک پسر بيرون بروند و سر کوچه . خيلی از خانواده ها می گفتند که هر غلطی بکنيد اما جلو چشم ما نباشد: نازنين

واهر می گویند و یک گی را اواخ. خوب این همه مشکالت وجود دارد و غير قابل توضيح است و مثل آتش زیر خاکستر می ماند. از او خداحافظی کنند

اما یک لزبين مشخص نيست، نه . مشخص است. اما علنی است... کتک می خورد، حکم اعدام و شکنجه می گيرد و . هزار تا فحش به او می دهند

  .می تواند داد بزند و نه می تواند فحش بدهد و این همه انرژی های منفی در او می ماند

قتی این همه انرژی منفی و مشکالت و تجاوز و درد در او بماند و هيچ حمایتی از طرف خانواده نداشته حاال شما حساب کنيد یک انسان و: شقایق

باشد و نتواند شغلی داشته باشد و کار کند و حتی نتواند یک اتاق در یک هتل برای خودش بگيرد و اگر به هتل رفت او را به اماکن می فرستند و در 

ز خانه بيرون آمدی پس فراری هستی و امشب خودمان حال تو را جا می آوریم و ناچار می شود در خيابان بخوابد، آنجا می پرسند که به چه دليل ا

اگر موفق بشود که به سختی خانه ای برای اجاره پيدا کند، ناچار است نره . این اتفاق افتاده که من می گویم. چه شرایط روحی ای خواهد داشت

تازه اول مشکالت . ن بدهد که مثًال این دوست پسر و یا پدر و یا از اقوام من است تا اجاره نامه را به نام او بنویسندرا ببرد و نشا) ببخشيد(خری 

مگر اینکه خود آدم . است، چون دختر مجرد هستی و در محيط کار مدام پيشنهادهای جنسی می گيری و چون رد می کنی از کار اخراج می شوی

وقتی که سرپناه نداری شغل نداری حمایت نداری، چه باید . د که به راحتی توسط دیگران نابود می شود، چون زن هستيمتجارتی را راه اندازی کن

با خود می . بکنی، خب، بعضی ها تصميم می گيرند که تجاوز هر شب و هر هفته ی آن مرتيکه را تحمل کنند تا حداقل سرپناهی داشته باشند

  . ار می گيرم اما وقتی از خانه بيرون می روم با دوست دخترم هستمگویند در خانه مورد تجاوز قر

. می گویند هر غلطی دلت می خواهد اونجا بکن تا ما نبينيم. خيلی از خانواده های با فرهنگ و پولدار هم بچه هایشان را می فرستند خارج: نازنين

یعنی اگر بپذیرند . دواج کنی تا ما پيش خاله و عمو و دایی سرافکنده نباشيمهر وقت فکر کردی که می خواهی برگردی و اینجا زندگی کنی، باید از

برو تا کسی از تو نپرسد و اگر پرسيدند که فالنی چکار می کند بتوانيم بگویيم خارج . می پذیریم، اما برو. هم می گویند دور شو، برو تا تو را نبينيم

در نهایت، به اصطالح، خانواده های روشن فکر خيلی شيک بچه هایشان را طرد . برویمان نرودکسی دستش به تو نرسد و سر در نياورد و ما آ. است

  . می کنند

هر چه بگویيم که شيریم و . یعنی توانایی آزار رساندن به کسی را نداریم. ما آزارمان به کسی نمی رسد. ما فقط امنيت جانی می خواهيم: شقایق

در تيم های کاراته و . بله اکثر لزبين ها کالس دفاع شخصی و کاراته می روند. ت بدنی یک مرد دوام نمی آوریمقوی هستيم اما زنيم و در مقابل قدر
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. در اردوها باید ببينی که چه خبر است و کسی هم کاری به کار آنها ندارد چون همه مثل هم هستند. بسکتبال زنان همه ی لزبين ها را می بينی

  .ما به کسی آزار نمی رسانيم و فقط حق زندگی داشتن می خواهيم. اهی باید به سراغ تيم های ورزشی بروییعنی پاتوق لزبين ها را بخو

  شبکه ارتباطی لزبين ها در ایران چطور است؟

ارند و تعدادی از طریق اینترنت با هم در ارتباط هستند که همه همدیگر را می شناسند و متأسفانه هيچ کدام چشم دیدن همدیگر را ند: شقایق

به خانواده های همدیگر می گویند، از هم شکایت می کنند، مثال می گویند اگر با من دوست نباشی و یا فالن کار را . آبروریزی های زیادی می شود

تند لزبين یک عده دیگر هم که اینترنتی نيس. همدیگر را کامًال می شناسند و با هم در ارتباط هستند. نکنی به همه می گویم که لزبين هستی

در ارتباط اند و اصًال اطالعی هم از این جریانات ندارند و شاید حتی ندانند که .. هایی هستند که با دوست دخترهای دبيرستانی و یا دوران کودکی و 

 از دوران من کسانی را می شناسم که. بعضی مواقع هم مجبور می شوند ازدواج کنند. لزبين هستند فقط می دانند که عاشق این دخترند

هر دو همزمان . راهنمایی با هم بودند و چند بار از مدرسه هم اخراج شدند و هميشه با هم بودند و برای هم می مردند اما مجبور شدند ازدواج کنند

اما .  دو مرد هم با هم بودندازدواج کردند و جالب اینجا بود که وقتی هر دو ازدواج کردند هر دو زوج با هم رفتند شمال و این دو زن با هم بودند و آن

  . هيچ کس نمی فهمد و همه می گویند وای چه زوج های موفقی، اما کسی نمی داند که چه رابطه ای ميان این ها است

. ی شدندقبًال یک سری سایت هایی بود که از طریق آن لزبين ها با هم آشنا م. کًال شبکه ی ارتباطی لزبين ها در ایران چندان جالب نيست: نازنين

بيشتر آنها می گویند که من لزبين نيستم، اما تا آخر عمرم عاشق فالنی . اما از وقتی که بسته شد و یا فيلتر شدند وضعيت خيلی بدتر شده است

فيلم حتی خودشان هم قبول ندارند که وقتی با دوست دخترشان سکس می کنند لزبين اند و فکر می کنند لزبين ها همان هنرپيشه های . هستم

  . های سکسی هستند

در ایران یک جامعه گی داریم یک جامعه ی لزبين و این دو تا ارتباط آنچنانی با هم ندارند در صورتی که باید با هم در ارتباط باشند چون هر دو گروه 

  چرا این دو جامعه با هم بی ارتباط اند؟. همجنسگرا هستند

ک نمی کنند و نمی فهمند که اینها چه نوع ارتباطی با هم دارند و وقتی که می پرسند شما چطور با هم به خاطر اینکه گی ها لزبين ها را در: نازنين

  . سکس می کنيد، برای لزبين های خيلی توهين آميز است و سریع خودشان را کنار می کشند و ناخود آگاه دیواری بين آنها کشيده می شود

بعضی . اما ارتباط آنها مثل گی ها با هم زیاد نيست.  ها و لزبين ها هر کدام حداقل با چند نفر در ارتباط اندالبته ارتباط وجود دارد، معموًال گی: شقایق

لزبين های واقعی هم که . ها در چت روم ها دنبال لزبين ها می گردند که خوب متأسفانه آنجا هم جای مناسبی نيست چون اکثر آنها لزبين نيستند

ا افراد بيمار و دگرجنسگرایانی که فقط برای کنجکاوی تماس برقرار کرده اند، برخورد می کنند دیگر حاضر نيستند با هيچ در روم هستند چون مدام ب

  . معموًال لزبين ها در چت روم ها نيستند و فقط ارتباطات ایميلی و پروفایلی دارند. کس ارتباط بر قرار کنند

  د می کنيد که بتوان این جدایی را از بين برد و اتحاد داشت؟ شما به عنوان یک زوج لزبين چه راهی را پيشنها

  . البته حق دارند چون بی اطالع هستند و می خواهد بدانند. اطالعات گی ها را راجع به سکس لزبين ها زیاد کنيد: شقایق

متأسفانه سمبل . ن ارتباط نقش داشته باشددادن اطالعات درست، دیدن فيلم های مناسب، شناخت لزبين ها، همه می تواند در بهبود ای: نازنين

هم گی ها باید لزبين ها را درست بشناسند و هم لزبين ها گی ها را . این کامًال اشتباه است. یک زن لزبين شده دو زن لخت با سينه های گنده

  .بشناسند تا بتوانند ارتباط خوبی برقرار کنند

  خوب در آخر چه حرف هایی دوست دارید اضافه کنيد؟! ورد سکس شما چه طوری است، ممنوعپس باید به همه ی گی ها بگویيم که پرسيدن در م

ما را خدا آفریده و تفاوتمان مثل سفيد پوست و . دوست دارم بگویم که یک لزبين می تواند نماز بخواند، می تواند مؤمن ترین آدم ها باشد: نازنين

  .رجنسگراما همجنسگرا هستيم و یک عده دگ. سياه پوست است

لزبين . یک لزبين این طور نيست که همه را لخت ببيند و بخواهد با همه اطرافيانش سکس کند، بيشتر به عشق و عاطفه اهميت می دهد: شقایق

از افراد آدم نما و حيوان صفت مردم دوری نمی کنند اما از . از همجنسگرایان دوری نکنيد. بودن یک صفت نيست، یک گرایش جنسی است

این خوب و بدها، صفت ها و طبيعی و غير طبيعی بودن را جامعه به افرادش نسبت می . نسگرایان دور می شوند و آنها را غير طبيعی می دانندهمج

  برو به صفحه اول                                                                                                              . دهد؛ این جامعه کيست؟ خود ما انسان ها
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  مصاحبه با پويا و سروش دو همجنسگرای ايرانی

  

  ممکن است خودتان را معرفی کنيد؟

  . ساله و همجنسگرا26 هستم، پویامن 

  . ساله و همجنسگرا که مدت شش ماه است در ترکيه هستم23 هستم سروشمن هم 

  کنی؟زندگی یک همجنسگرا در ایران را چگونه تشریح می 

زندگی برایش بی مفهوم است و . یک گی در ایران اصًال زندگی ندارد که بخواهم تشریح کنم: پویا

من خودم فوق ... هزار و یک مشکل دارد، خانواده، جامعه، دولت و . درکی از خود و زندگيش ندارد

. رق داشتمدیپلم دارم، اما در ایران من را به عنوان منشی هم قبول نمی کردند چون با بقيه ف

مردم . خانواده ام من را درک نمی کردند. نمی گفتند که همجنسگرا هستی اما هيچ کاری به من نمی دادند و از طرز حرف زدنشان کامًال معلوم بود

می تواند جای یک گی توی ایران نيست چون فرهنگ مردم ن. تمسخر می کردند و اذیت های آنچنانی که حتی حاضر نمی شدم از خانه بيرون بروم

می گویند که این کونی، . یک همجنسگرا اجازه ی حرف زدن درباره ی خودش را ندارد و همه او را به چشم دیگری نگاه می کنند. حضور گی را بپذیرد

  . ابنه ای یا اواخواهر است

به نظر تو . ن را یک توهين می دانندمن با هر همجنسگرایی حرف زدم به کلمه ی اواخواهر رسيدم، و همه از این کلمه ناراحت می شوند و آ

  اواخواهر کيست و چرا این کلمه را به کار می برند؟

هميشه در هر جمعی که بودم به من می گفتند اواخواهر هستم و همه شروع می کردند به خندیدن و این کلمه برای من نفرت انگيز شده بود چون 

  .ذیت می کرد به همين خاطر همه از کلمه ی اواخواهر دوری می کننداین اسم باعث می شد به مسخره گرفته شوم، و من را ا

اواخواهر چيزی است که من از بچگی هم در خانواده هم در مدرسه و جامعه هميشه یدک کشيده م و هيچ وقت این کلمه برای ما غریب : سروش

که دیگر برای ما عادی شده بود به طوریکه بعضی وقت ها واقعًا نبود و همه جا این را می شنيدیم چون آنقدر ما را با این اسم صدا کرده بودند 

احساس می کردم که واقعًا من اواخواهر هستم و این اسم ما شده بود، با اینکه این اسم در جامعه ی ما حرف بدی است و هر مردی که این کلمه 

  . می گفتند خيلی ناراحت می شدند و به اصطالح غيرتی می شدندپدر و برادر من از اینکه دیگران به من اواخواهر . را بشنود ناراحت می شود

  چرا مردم کلمه اواخواهر را به کار می برند؟

  . اگر یک مرد دوست دارد که تميز باشد و لباس هایی بپوشد که در عرف جامعه نيست به او اواخواهر می گویند. چون درک نمی کنند: سروش

مثًال من پوشيدن رنگ قرمز را خيلی دوست . لن زدن هم باعث می شود که مردم بگویند این اواخواهر استحتی رنگ های شاد پوشيدن و ادک: پویا

  .دارم اما در ایران نمی توانستم به راحتی این کار را بکنم و برای من آرزو شده بود

ی من بوق می زدند و وقتی کيف را فقط روی من وقتی کيف کولی به پشتم می انداختم و در خيابان راه می رفتم همه ی ماشين ها برا: سروش

مردم ما فرهنگ استفاده از کيف را ندارند و دو کول انداختن را مال دخترها می دانند چه برسد به بوی ادکلن و . یک دوشم می انداختم، می رفتند

  . رنگ ها

  ، چه باید کرد؟به نظر شما در جامعه ای که استفاده از رنگ های شاد و بوهای مختلف، ناهنجاری است

  .باید تبليغات و آگاهی رسانی شود. به نظر من یک نفر قدرت عوض کردن این فرهنگ را ندارد، زیاد طول می کشد: سروش

 .باید گفت به مردم گفت که چنين افرادی وجود دارند و مثل همه ی آدم ها حق زندگی کردن دارند و باید آنها را همين طور که هستند قبول کنند: پویا

باید بخواهيم که به حرف . پوشيدن یک تی شرت، و یک رنگ خاص، تنها نشان دهنده ی شخصيت نيست. باید بگویيم که ما را قبول داشته باشيد

هایمان گوش دهند و در مورد این سليقه های ما با ما صحبت کنند و نه اینکه چشم بسته در مورد فردی که هيچ چيز از حقيقت او نمی دانند حرف 

  . نند یا او را تمسخر کنندبز

  خانواده ی شما از گرایش جنسی تان اطالع دارند؟
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نمی دانند و فکر می کنند هر ... قدیمی اند، چيزی راجع به همجنسگرایان و . خانواده ی من نه، اما یک چيزهایی بو برده اند و مشکوک اند: پویا

به همين خاطر معتقدم که باید اطالع رسانی . نمی دانند که چنين چيزهایی هم است. ر شودمردی که به دنيا آمد باید با یک زن ازدواج کند و بچه دا

  .من اگر یک زندگی راحتی داشتم هيچوقت از ایران خارج نمی شدم به جایی بروم که وضعيت زندگی کردنم اینطوری باشد که می بينيد. شود

وقتی که مثًال یک فرد با رفتارهایش به من آسيبی نمی رساند من نباید با او . هر کسی حق دارد مدل زندگی اش را خودش تعيين کند: سروش

مردم ما دوست دارند کنجکاوی کنند که مثًال شما چرا اینطور هستيد، و وقتی که بفهمند شروع به نفی . مشکلی داشته باشم و به او ایراد بگيرم

زی که هستم حرف بزنم و این عقده ای برای من شده که دلم می خواهد هر جا که من هيچوقت نتوانستم در ایران راجع به آن چي. کردن می کنند

یک گی سر کار می رود درس می خواند ازدواج می کند و بچه باید . هستم و هر کس را که می بينم داد بزنم که من گی هستم و حق زندگی دارم

  .داشته باشد

باید اجازه ی جرف زدن داشته باشد و . د برای یک همجنسگرا هم به یکسان وجود داشته باشدتمام حقوق هایی که یک فرد در جامعه دارد بای: پویا

  .به او احترام بگذارند نه اینکه او را محکوم کرده و به خاطر تفاوت گرایش جنسی اش با دیگران از جامعه طردش کنند

 جامعه را دارد و می خواهد ازدواج کند، ما هم همين حق را همانطور که یک فرد دگرجنسگرا حق زندگی در. ما هم یک انسان هستيم: سروش

. دليل ندارد که وقتی مردم جامعه ی ما فهميدند که ما همجنسگرایيم سریع ما را به چشم آدم هایی منحرف و مفسد نگاه کنند. داریم

من خودم نخواستم که همجنسگرا . راستبرادر دو قلوی من همجنسگرا نيست و کامًال دگرجنسگ. همجنسگرایی من که دست من نبوده است

من از ایران خارج شده ام و تمام پل های پشت سرم را شکسته ام تا فقط به آن . بشوم، همانطور که او خودش نخواست که دگرجنسگرا باشد

  . چيزی که هستم برسم

  .یک روز زندگی در ایران را برای من تعریف کن

سی بودم که ماسکی به صورت داشتم و مجبور بودم هميشه گوشه گير و تنها باشم تا هيچ کس از  واقعی نبودم، کسروشمن در ایران : سروش

به ما به خيال اینکه کمک می کنند، ظلم می . مشکالت و تفاوت های من خبردار نشود، چون اگر هر کس مطلع می شد یا تجاوز می کرد یا تمسخر

و ما را مجبور به خيلی کارها می کردند که این ظلم ... با دختر سکس کن تا نظرت عوض شود و مثًال می گفتند، نه، تو خوب می شوی، بيا . کردند

تمام . وقتی که می دیدند این فشارها تأثيری ندارد، از راه های دیگری استفاده می کردند، کتک می زدند فحاشی می کردند تجاوز می کردند. بود

شاید مردمی که در .  با وجود اینکه در اینجا مشکالت بسيار زیادی دارم اما از ایران برای من بهتر است.لحظات ما در ایران پر از استرس و عذاب بود

این شهرند خيلی از ایران و جامعه ی آنجا بدتر باشند، اما دیگر خانواده ای نيست، برادر بزرگتری نيست که به خاطر هر چيز کوچک از رنگ لباس 

  . حداقل در این چهار دیواری که االن زندگی می کنم مجبور به نقش بازی کردن نيستم و خودمم. ک بزند و محدود کندگرفته تا طرز حرف زدن تو را کت

  تو مشکل خانوادگی داشتی؟

ند من مجبور بودم رفتاری مشابه برادرهای دگرجنسگرایم داشته باشم و خانواده ام تفاوت مرا نمی پذیرفت. از هر لحاظی مشکل داشتم. بله: سروش

تنها زمانی که راحت بودم شب ها وقت خواب بود چون کسی دور و برم نبود که ایراد بگيرد چرا مثل برادرت . و مدام مرا با آنها مقایسه می کردند

  .نخوابيدی

من حتی نمی . دهمين که من را درک نمی کردند و رفتار های من را غير قابل تحمل می دانستند برای من بسيار سخت بو. من هم همينطور:پویا

یک بار در جشن تولد یکی از آشنایان لباس آستين حلقه ای با شلوار جين پوشيدم و یکی . توانستم در یک جشن لباسی را که دوست دارم بپوشم

وری که همان ط. از فاميل گفته بود اگر من جای پدر فالنی بودم اسم او را از شناسنامه ام خط می زدم، این چه وضع لباس پوشيدن یک مرد است

مگر من حق انتخاب ندارم؟ مگر هيچ . شب من از دست پدرم کتک خوردم و آن مهمانی به دهنم زهر شد فقط به خاطر لباس آستين حلقه ای

  دگرجنسگرایی لباس آستين حلقه ای نمی پوشد؟ چرا اینقدر به ما ایراد می گرفتند؟ 

من یک نفر را می شناسم که در یکی از روستا ها زندگی می کرد و چون نمی . دبدبخت ترین قشر جامعه ایران همجنسگرایان هستن: سروش

دانست که همجنسگرایی غيرطبيعی نيست به خاطر افکار بدی که جامعه در مغزش کرده بود در اصطبل خانه شان دست به خودکشی زد تا از این 
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يح حس کرده که تنها فردی است که این حس را دارد اما اگر اطالع رسانی این پسر به خاطر نبودن اطالعات کافی و صح. گناه و اشتباه راحت شود

در ایران اکثر همجنسگرایان از همجنسگرا بودنشان فرار می کنند چون می . باشد همه در همه جا می توانند با روحيات و گرایشات خود آشنا شوند

  .رشان می آید خيلی بدتر استترسند و هميشه انکار می کنند چون مشکالتی که در صورت گفتن به س

همين که یک جوان همجنسگرا نتواند کاری پيدا کند و باید دستش را جلو این و آن دراز کند و به پدر و مادرش برای پول توی جيبی التماس کند، : پویا

 احتياج داشته باشم دوست دارم من دوست ندارم به کسی. مشکل بسيار بزرگی است و آینده ی خيلی بدی در انتظار این فرد می تواند باشد

  . خودم کار کنم و از پول خودم استفاده کنم اما به من کار نمی دهند

پدر من هميشه می گفت تو مثل یک دختر هستی و من باید تا آخر عمر به تو پول بدهم و . برخی مواقع هم اقدام به تن فروشی می کنند: سروش

فت تو مثل یک انگل هستی، فقط مصرف کننده ای و هيچوقت توليد کننده نيستی؛ فقط چون من برادرم به من می گ. تو هيچ بازدهی نداری

یکی از دوستان من شش . به همين خاطر است که می گویم سخت ترین شرایط برای همين افراد دگرباش است. همجنسگرا بودم و مثل آنها نبودم

ی کرد، چون همجنسگرا بود و خانواده اش او را تحت فشار گذاشته بودند که خودت را بار دست به خودکشی زده بود و بار آخر با مرگ موش خودکش

من شاهد بودم که مادرش چه حرف های زشتی می زد و می . یکی دیگر از دوستانم بارها و بارها از دست خانواه اش فرار کرد. باید اصالح کنی

 برایش توضيح داد که فرزند شما همجنسگرا است، گفته بود که باشه، پسر من هر طور پدرش وقتی دکتر. گفت تو باید در این خانه بپوسی تا بميری

اگر گی است باید بميرد و اگر نه و می خواهد در خانه من زندگی کند مجبور است چيزهایی که من . که هست یا باید بميرد یا خودش را درست کند

ز خانه فرار کند و االن معتاد به مواد مخدر شده، چون وقتی که احتياج داشت هيچ کس او را آن پسر مجبور شد که ا. از او می خواهم را برآورده کند

  .قبول نکرد و طرد شد

مجبور می . جایی هم برای زندگی کردن نداشت و خوب مسلمًا افرادی که دنبال سو ء استفاده از این آدم ها هستند هم که در شهر زیاد است: پویا

من خودم از اینکه من را با دیگران مقایسه می کردند خيلی .  آن نشان دهد تا یک شب جایی برای خوابيدن پيدا کندشد که خودش را به این و

درک نمی کردند که من نمی توانم به . مدام می گفتند که فالنی هم رفت سربازی و مرا مجبور می کردند که به سربازی بروم. ناراحت می شدم

  .سربازی بروم

اما آنها نمی دانند که همجنسگرایانی که به اجبار به سربازی می روند موقعيت خيلی . ی گفت باید بروی سربازی تا مرد شویپدر من م: سروش

بدی دارند و بيشتر مورد تجاوز قرار گرفته اند و پادگان ها جای امنی برای آنها نيست و معموًال در دوران سربازی افسرده شده اند و بيماری های 

  .اما خانواده من می گفتند باید به سربازی بروی تا بفهمی مرد بودن یعنی چه. ه اندروانی گرفت

  به نظر خانواده ی تو مرد بودن یعنی چه؟

. برادرم به من گفت اگر بفهمم که تو گی هستی اول تو را می کشم و بعد خودم را. مرد بودن یعنی دختر بازی کردن و سر کار خشن رفتن: سروش

ما گی ها تمام زندگی مان خالصه شده در ناراحتی، تشویش و اضطراب . اس می کنم که تو اینطوری هستی، مراقب رفتارت باشمی گفت من احس

  ...که هر لحظه چه اتفاقی برای ما می افتد، چه در خانه و چه در مدرسه و خيابان و دانشگاه و 

انستم دستم را سر کالس بلند کنم و چيزی را که نفهميدم را بپرسم چون من در زمان تحصيلم شاگرد ضعيفی بودم چون هيچ وقت نمی تو: پویا

باور . سریع همه من را مسخره می کردند و به لحن و صدا و طرز حرف زدن من می خندیدند خوب مسلمًا من بار دوم دیگر دستم را بلند نمی کردم

 چيز متنفر شده بودم و دوست داشتم سر تک تک آنها را ببرم چون من را از همه. کنيد نمی دانستم چرا من را با اسم های زنانه صدا می کردند

  .مدرسه برای من نفرت انگيز شده بود. مسخره می کردند

یک بار دوست برادرم به او گفته بود که برادر کوچکتر تو مثل اواخواهر هاست و برادرم خيلی ناراحت شده بود و مرا هل داد توی پنجره و : سروش

فقط به خاطر . ستم را زخمی کردند و عصب دستم آسيب دیده و االن مشکل زیادی دارم و حس سه انگشت من خيلی ضعيف استشيشه ها  د

پدر یکی از دوستانم وقتی فهميد که پسرش همجنسگراست باور نمی کنيد آب جوش ریخت روی . همه ی ما به یک نحو مشکل داریم. یک کلمه

  . بدنش
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  است؟وضعيت شما در ترکيه چطور 

وضعيت بهداشتی هم . مجبوریم پنج نفر در یک اتاق بخوابيم و وضعيت بد مالی همه ی ما را اذیت می کند. وضعيت ما بهتر از ایران نيست: پویا

 خارش سر گرفتيم چون حمام درستی و تميزی هم. افتضاح است و چند روز است یکی از دوستان ما بيماری پوستی گرفته و تمام بدنش تاول زده

من خودم به دليل کمبود . یکی از دوستان ما به خاطر فشار های موجود عصب سياتيکش عود کرده و دو ماه است که نمی تواند راه برود. نداریم

  .  کنيمهزینه ی دارو و درمان هم خيلی زیاد است و مجبوریم از داروهایی که از ایران آمده و اینجا مانده استفاده. کلسيم ناخن های پایم سياه شده

چند وقت پيش ما را با اسلحه تهدید کردند و گفتند که ما، مردم ترک، شما را قبول نداریم و اگر . حتی امنيت جانی هم بعضی مواقع نداریم: سروش

ا هم ما را مسخره ما با خود پليس هم مشکل داریم و آنه. ما مسلمانيم و این چيزها را قبول نداریم. بخواهيم می توانيم خيلی راحت شما را بکشيم

  .می کنند

یک بار وقتی که از فروشگاه بيرون می آمدم مأمورهای امنيتی آنجا جلو من را گرفتند و شروع به . حتی در سوپرمارکت ها هم ما مشکل داریم: پویا

جا قایم کرده باشم؟ غير از دست به باسنم می زد آخه من چه چيزی را می توانم آن. گشتن کردند اما بيشتر هدفشان دست کاری کردن من بود

  . اینکه هدفشان اذیت جنسی بود؟ من خيلی ناراحت شدم از اینکه حتی اینجا هم مورد ستم قرار می گيرم

در زمستان خانه را به سختی گرم می کردیم و چند بار نزدیک بود زندگی مان آتش بگيرد چون مجبور بودیم از زغال . وضعيت خيلی بد است: سروش

  . برای گرم کردن خانه استفاده کنيم و شب ها با کاپشن می خوابيدیمسنگ و چوب

  هزینه هایتان را چطور تأمين می کنيد؟

ما از جایی حمایت نمی شویم و تنها در صورت قبولی در سازمان ملل و همچنين در مصاحبه مالی، آنها مبلغ بسيار کمی ماهانه می دهند که حدود 

به اصطالح از چاله در آمدیم و افتادیم در چاه اما چاره ای نداریم و باید صبر کنيم و .  دالر اجاره بدهيم200د حداقل   دالر است در صورتی که بای100

  . مردم فوق العاده مذهبی دارد، اما به هر حال باید صبر کنيم. کار هم نمی توانيم بکنيم. بسازیم

  وضعيت پرونده شما در سازمان ملل چگونه است؟

 دو قبول شده ایم و منتظر مشخص شدن کشورمان هستيم اما شرایط مان با قبل تغييری نکرده فقط همين حقوق را می گيریم که ما هر: پویا

همه ی این سختی ها را تحمل می کنيم به این اميد که در کشوری که زندگی خواهيم کرد ما را به عنوان . مجبوریم با بقيه ی بچه ها شریک باشيم

  . دوست نداریم باز جایی برویم که دوباره مثل ایران و یا ترکيه بترسيم و بلرزیم. ل داشته باشندیک همجنسگرا قبو

من آرزویم این است که . ازدواج همجنسگرایان را قبول داشته باشند. دوست دارم جایی بروم که همه ی حق و حقوق مان رعایت شود: سروش

  .  هایم الکی و از روی هوس نباشدازدواج قانونی داشته باشم که ثبت شود تا رابطه

امروزه در کشورهای غربی زندگی های مشترک بدون ثبت ازدواج رایج شده است و به این نتيجه رسيدند که می توانند بدون امضای اوراق با هم 

  د؟برای من جالب است که چرا همجنسگرایان که کل رابطه ی آنها اینگونه است، به دنبال ازدواج ان. زندگی کنند

در مورد همجنسگرایان غرب ما صحبت نمی کنيم، ما در ایران حتی اجازه نداشتيم که دو مرد در یک خانه زندگی کنيم و باید به هزار و یک نفر : پویا

ط تلفنی پس شرایط زندگی با شریک جنسی هم در ایران موجود نيست و مجبورند فقط ارتبا... به مجردها اجاره نمی دهند و . جواب پس می دادیم

  . و راه دور داشته باشند

می دانم . این ازدواج حداقل آرامش زندگی است. من دوست دارم با یک مرد رسمًا ازدواج کنم و از ازدواجم یک رابطه ی دائمی می خواهم: سروش

 را دارد من هم این حق را باید داشته اگر یک دگرجنسگرا حق ازدواج و تشکيل خانواده. که طالق هم وجود دارد اما برابری برای من خيلی مهم است

برخی از دگرجنسگرایان هم دوست ندارند ازدواج کنند برخی هم دوست . این درست نيست که بگویند ازدواج مخصوص دگرجنسگرایان است. باشم

ق برای دگرجنسگرایان نيست، در کل ازدواج یک ح. همجنسگرایان هم به همين نسبت ممکن است عالقه داشته باشند و یا نداشته باشند. دارند

  .ازدواج ما همجنسگرایان آرمان نيست یک حق است. برای تمام انسان هاست، حاال می توانيم استفاده کنيم و یا نه

 می خواهم که تمام عشق و. من هنوز نمی دانم که تصميم به ازدواج دارم یا نه اما مطمئنم که دوست ندارم بازیچه ی دست این و آن شوم: پویا

  . عالقه ام را برای یک نفر بگذارم و او هم همينطور فقط یک زندگی سالم و آرام می خواهم
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اوایل آشنایی همه به آدم می گویند که عاشق اند و . یکی دیگر از دالیل این است که ما هميشه بازیچه بوده ایم از ما سو ء استفاده شده: سروش

متأسفانه این قشر افراد سو ء استفاده . نکه از ما استفاده کردند شروع به بهانه گيری می کنند و تمامتا آخر عمر با آدم می مانند، اما به محض ای

همجنسگرا نيستند اما به خاطر شرایط با . چون شرایط ارتباط با دختر سخت است و مجبورند به پسر رو بياورند. کن در ایران هم خيلی زیاد است

  . اطر همين شکست هاست که می خواهم ازدواج کنم تا مطمئن باشمبه خ. همجنسان خودشان سکس می کنند

  مذهبی هستيد؟ .  جان من تسبيحی را دور گردن شما می بينمپویا

نه، من مذهبی نيستم، فقط به خدا اعتقاد دارم و هر شب با این تسبيح ذکر می گویم و از خدا می خواهم که زندگی سالمی به من بدهد و دوست 

پدر و . هميشه زندگی آینده ام را از خدا می خواهم. می خواهم مردم به من احترام بگذارند و مرا بپذیرند. ی باشم که لگد خورده استندارم مثل فرد

مادرم مسلمان اند، اما من چطور می توانم دینی را بپذیرم که مرا قبول ندارد و باید اعدام و سنگسار شوم پس ترجيح می دهم که فقط خداپرست 

   .باشم

من مسيحيت را دوست داشتم و با یک فردی که بشارت می داد آشنا شدم و خيلی استقبال کرد که من . هيچ دینی ما را قبول ندارد: سروش

  . بعد از اینکه فهميد من همجنسگرا هستم تمام حرف هایش را عوض کرد و گفت شما اصًال صالحيت مسيحی شدن را ندارید. مسيحی شوم

بر می گردد و یا به .. کالتی که از طریق مذهب بر دگرباشان وارد می شود به صورت مستقيم به خود اسالم یا مسيحيت و به نظر شما این مش

  برداشت مردم از آن دین؟

 که نمی نه دین را می شناسند و نه همجنسگرایان را و به راحتی درباره ی دو چيزی. چون مردم اصًال نمی دانند. به نظر من به برداشت مردم: پویا

  .شناسند نظر می دهند خوب مسلمًا غلط است

من بارها از . و اصًال نجس هستند... می گویند که اسالم گفته همجنسگرایان باید از باالی کوه پرتاب شوند، سنگسار شوند، اعدام شوند و : سروش

. اما اسالم خيلی چيزهایش عوض شده. ا نفرین می کندروحانيون شنيدم که می گفتند وقتی این افراد قدم بر روی خاک می گذارند خاک آنها ر

قوانين جدید برای آن وضع کردند، قوانينی که به دليل شرایط زمان پيغمبر، وجود نداشته و . خيلی چيزهایی که در اسالم گفته نشده در حال اجراست

دزدی قطع کردن دست است اما در ایران هزاران هزار نفر دزدی در اسالم مجازات . در ایران هم باید این کار را انجام دهند. یا شرایطش عوض شده

در اسالم مجازات سنگينی برای نزول خواری و ربا وضع شده اما امروزه بانک ها ربا و نزول می . می کنند اما نه دستشان قطع می شود نه هيچ

یطی نباید تغيير بکند؟ همانطوری که برای دیگر موارد اما برای همجنسگرایان هيچ شرا. دهند و اسمش شده بهره، و مشکل شرعی هم ندارند

. تعریفی مشخص کردند، برای همجنسگرایان و متجاوزین و کسانی که فقط از روی شهوت این کار را می کنند هم می توانند تفاوتی قائل شوند

  .استاد دانشگاه من به من تجاوز کرد، باید تفاوتی بين او و من همجنسگرا باشد یا نه

   جان چطور استاد دانشگاه به تو تجاوز کرد؟شسرو

پایان نامه ام . استاد دانشگاهی که من در آنجا درس می خواندم، در را بر روی من بست و به من تجاوز کرد و من هم هيچ کاری نمی توانستم بکنم

 و گفت من از تو خيلی خوشم آمده و باید با تو سکس را باید او تأیيد می کرد، وقتی که از اتاق می خواستم بيرون بيایم دستش را جلو در گذاشت

نه می توانستم جيغ بزنم نه کسی . من نمی خواستم، تهدیدم کرد که نمی گذارد فارغ التحصيل شوم. مرا مجبور کرد که با من سکس کند. کنم

ز گذشته من این وسط مقصر شناخته می به هيچ کس نمی توانستم بگویم چون خيلی برایم مشکل درست می کرد و از همه چي. کمکم می کرد

به خاطر حفظ . شدم چون همه می گفتند کرم از خود درخت است و کسی به او شک نمی کرد، چون به اصطالح دگرجنسگرا بود و استاد دانشگاه

  . آبرویم مجبور بودم خفقان بگيرم

  مشکل عمده ی اجتماعی همجنسگرایان چيست؟

هم دختر را . مثل ازدواج کردن. عقاید، همجنسگرایان را مجبور به انجام اشتباهی می کنند که تاوان سنگينی داردخيلی مواقع به دليل همين : پویا

به زور آنها را مجبور می کنند و خوب این همجنسگرای بيچاره هم اگر راهی نداشته باشد دست به این کار می زند و . بدبخت می کنند و هم پسر را

از یکی از دوستانم که . ق می شود و کسی نمی فهمد که این پسر همجنسگرا بوده و او را مجبور به ازدواج کرده اندخيلی وقت ها منجر به طال
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او به . من خيلی ناراحت شدم.  می شوی، گفت من زنم را زمان سکس به چشم یک مرد می بينمپویامجبور شده بود ازدواج کند پرسيدم که چطور ا

  .خيلی ها را می شناسم که اینطور ازدواج کرده اند و همه آنها مشکل دارند. زدواج کرده بودخاطر فشارهای خانواده اش ا

خيلی ها برای جلوگيری از این اتفاقات خودکشی می کنند، اما کسانی که ازدواج می کنند هر روزشان خودکشی است، هر شب : سروش

شاید جلو ما بگوید که زندگی . ند که چرا یک عده را قربانی سکوت خود کردندخودکشی دارند، بچه هایشان که راه می روند این ها عذاب می کش

امروزه برای هر چيزی سازمانی به وجود آمده سازمان زنان، قربانيان، معتادها، فراری ها . خوبی دارم اما در بيچارگی خودش می سوزد و می سازد

کی قانونی است که یا باید بدن تجاوز شده آنها را چک کند یا جنازه هایشان را مجوز اما تنها سازمان هایی که برای همجنسگرایان کار می کند پزش

  .دفن دهد

  شما به عنوان یک همجنسگرا چطور می توانيد این شرایط بد را تغيير دهيد؟

ید که همجنسگرایان بيمار نيستند، و به همه بگو. اما سازمان شما می تواند آموزش دهد. من واقعًا نمی دانم که چطور باید آنها را آگاه کرد: سروش

شاید آینده ی روشنی با این مشکالت . من شاید تا آخر عمرم تنها زندگی کنم. چه مشکالتی دارند و انتخاب نکرده اند که گی باشند، گی بوده اند

همه مرا انکار . گی هم خواهم مردهميشه گی بودم و . نداشته باشم، شاید همه اش اضطراب داشته باشم، اما گی هستم و از خودم راضی ام

  .کردند تا من تغيير کنم، اما نه، من اینطوری هستم و دوست دارم به دگرباشان خدمت کنم تا مثل من سختی نکشند

  شما چه برنامه ای دارید؟. همه مایلند که کمک کنند اما نمی دانند چطور

 حقوقم را، اما قسمتی از آن را به سازمان هایی که واقعًا کار می کنند، مثل من اگر موقعيت مالی خوبی به هم بزنم، نمی گویم همه ی: سروش

نشریه ی شما . سازمان شما، کمک خواهم کرد، چون من سازمان شما را مدت زیادی است که می شناسم و می دانم که به خيلی ها کمک کردید

  .را خوانده ام و چيزهای خيلی زیادی یاد گرفته ام

کمک های مالی، اطالع رسانی، نوشتن و همه چيز می . ر کمکی از دستم بر بياد بکنم و حاضرم که در رسانه ها هم حاضر شوممن حاظرم ه: پویا

  .تواند کمک باشد برای رفع مشکالت

  چطور این ترس از افشای هویت را می توانند از بين ببرند. رد می ترسندخيلی از افراد از اطالع رسانی کردن و حرف زدن در این موا

اگر خواستار آزادی هستيم باید خيلی کارها را انجام . هميشه برای رسيدن به یک هدف انسان مجبور می شود چيزهایی را از دست بدهد : سروش

ما باید یاد بگيریم . ادید و مصاحبه های زیادی داشتيد و خيلی جاها حاضر شدیددهيم و ترس را از بين ببریم همانطور که خود شما این کار را انجام د

که اگر من هم بخواهم جایی حرف بزنم باید ترس را از بين ببرم، چون من هم موظفم که این راه ناهموار را برای دیگران صاف کنم تا بتوانند استفاده 

 از ایران خارج می شوند باید به فکر بقيه باشند و نگویند که ما که آنجا نيستيم و خيالمان راحت خصوصًا کسانی که. کنند و قدم های بعدی را بردارند

  . است؛ پس کسانی که تحت فشارند چه می شوند؟ باید همه با هم متحد باشيم و با هم کمک کنيم برای نسل خودمان و نسل بعدی

  نيا بياید که همجنسگرا باشد، آیا باید همه مشکالت ما را از اول تجربه کند؟هيچوقت یادمان نرود که ممکن است فردا بچه ای به د: پویا

  برو به صفحه اول
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   همجنسگرای ايرانی،با ساسانمصاحبه 

   کيست؟ ساسان

  . ساله است که عاشق بودن را دوست دارد27 پسری ساسان

  عاشق کی؟

  . عاشق خودش بودن را

  چرا؟

  . برای اینکه با آن چيزی که دوست دارد باشد، فاصله ی زیادی دارد. ای اینکه اعتماد به نفس کافی نداردبر. برای اینکه عاشق خودش نيست

  چرا دوست داری عاشق خودت باشی؟

  .برای اینکه به نظر من تنها راهی است که می توانم اهداف ذهنی ام را جامه عمل بپوشانم

  مهمترین اهداف زندگی تو چيست؟

این جامعه، جامعه ی همان کشوری است که در آن زندگی می کنم و کشور اصلی من . د مثبتی باشم و به جامعه خدمت کنمدلم می خواهد که فر

  . و در کل جامعه ی جهانی است

  خدمت به جامعه را در چه چيزهایی می دانی؟

ای هنری داشتم و در اینجا هم سعی می کنم که به در ایران که بودم پيش زمينه ی فعاليت ه. من در زمينه های هنری و سينمایی فعاليت می کنم

یاد دارم که اولين جلسه ی کالس بازیگری را که می گذراندم استادم می گفت شما چرا بازیگری را دوست دارید، . طریقی وارد جامعه ی هنری شوم

اب درست که از زبان استاد شنيدم این بود که یک هر کسی پاسخی می داد و در نهایت آن جو. و فکر می کنيد هدف یک بازیگر و یک هنرمند چيست

من شخصًا دوست دارم خودم را در درگيری با روح و روان انسان ها ببينم که . پزشک درمانگر جسم آدم هاست، هنرمند درمانگر روح انسان است

  . کنم از طریق هنر بتوانم این کار را انجام دهمفکر می. هنوز به آن درجه نرسيده ام که در آن پاالیش و سير و سلوک بتوانم شرکت داشته باشم

  چه رشته هنری را در ایران خواندی و آیا هنوز ادامه می دهی؟

  . در ایران سينما خواندم و هنوز نتوانستم در مقطع دانشگاه آن را ادامه نمی دهم

   چه حد است؟به نظر تو هنر چطور می تواند در روح و روان انسان تأثير بگذارد و این تأثيرات تا

تاریخ هنری و به خصوص تئاتر و بازیگری که من آشنایی بيشتری با آن دارم از پاالیش روح و روان شروع شده . این به تاریخچه ی هنر بر می گردد

دد رفع آن بر شاید این یک عقيده ی شخصی باشد که فکر می کنم هنرمند چون حساس تر است درد جامعه را بيشتر از دیگران ببيند و در ص. است

  .بياید و تصميم بگيرد که کمک کند و این عاملی می شود برای همان پاالیش روحی

  چرا فکر می کنی هنرمندان حساس تر از دیگران هستند؟

ر مرحله نمی دانم د. همه انسان های جامعه وضعيت اجتماع و خوبی و بدی های آن را می بينند و مستقيم و یا غير مستقيم با آن در تماس هستند

ی رشد هنرمند چه پيش می آید که به این رشته گرایش پيدا می کند اما به نظر من یک مسئله ی روانشناختی است چون با احساسات بيشتر 

مثًال یک راننده تاکسی در آن واقعيت آهنی که ماشين نام دارد با مسافر در ارتباط مستقيم است و . همراه است تا با چيزهای ملموس جامعه

به این . اما یک هنرمند با مدیوم های دیگری سر و کار دارد و یک کار روتين نيست. قتضای شغل اش است و ممکن است برایش خسته کننده باشدا

دليل این احساسات را می بيند و با مدیوم های دیگر آن را بيان می کند و این یکی از فلسفه های هنری است که می تواند اجتماعی و یا شخصی 

  .د و نحوه ی بيان کردنش، هنر را می سازدشو

  تو خودت را یک هنرمند می دانی؟

  .من به این سؤال خيلی فکر کردم و پاسخی برایش ندارم اما می دانم که فردی درگير با کلمه ی هنر در زندگی ام هستم

  .آیا این حس هنر دوستانه و احساسی تو ربطی به گرایش جنسی تو دارد
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ام احساس کردم همجنسگرا هستم و واقعيت دگرجنسگرا بودن را به دروغ و تقلبی تجربه کردم و چيزی نبود که واقعًا در ذهن من من در تمام زندگی 

ولی شاید دليلی که به عنوان یک . آن تجربه ی حقيقی یک فرد دگرجنسگرا را ندارم و تنها مثل خيلی های دیگر فقط تجربه آن را دارم. باشد

مند، یک هنر دوست باعث شده با هنر درگير شوم، مشکالتم بوده است چون هيچ وقت نمی توانستم به طور علنی گرایش همجنسگرا، یک هنر

به دیگرانی که همانند . جنسی ام را بروز دهم و این خود مشکالت و حساسيت ام را بيشتر کرد و دید مرا نسبت به تمام واقعيات زندگی ام تغيير داد

ردم و همان پاالیش روحی را حس می کردم و باعث می شد که قدم در این راه بگذارم تا اینکه به شغل های دیگری همانند خودم بودند فکر می ک

  . فکر کنم... نجاری، پزشکی، مهندس و 

  چه مشکالتی را در زندگی همجنسگرایانه ی خود داشتی؟

 سال 18 که شروع آشنایی من با دیگران بود، یعنی 76 دور و برم بود، تا سال مشکالت خانوادگی که در اصل مشکل آنها با من و یا من با تمام افراد

مهمترین آن مشکالت احساسی بود، درک نشدن، تنهایی ، زیاد از حد فکر کردن، حساس بودن، تأیيد نشد، . از عمرم را با دیگران مشکل داشتم

  . حاال کم اواخواهر باشی و یا زیاد باالخره اواخواهری. جامعه تأثير داردپذیرفته نشدن در همه ی عرصه ها که هم در خانه و هم در مدرسه و 

  اواخواهر یعنی چی؟

. یک همجنسگرا را اواخواهر می دانستند.. در فرهنگ ایران، در مدرسه و . اواخواهر به این معنی نيست که فقط مردی حالت های زنانه داشته باشد

همين کلمه ی اواخواهر بود که اصًال خوشایند هم نيست چون .. ودن و مباحث دوست داشتن همجنس و اولين برخورد من با مسئله ی همجنسگرا ب

اواخواهر از نظر جامعه، همجنسگرایی است که حالت زنانه دارد و در ایران اکثر همجنسگرایان . به عنوان فحش و عيب و ناجور بودن مطرح می شود

  .رایان دیگر کشورها دارندحالت های زنانه ی بيشتری نسبت به همجنسگ

  لزومًا هر اواخواهری در ایران همجنسگراست؟

خيلی ها هستند که از زمان کودکی این حالت ها را دارند و در . نه، خيلی از آدم ها حالت های زنانه دارند و دليل بر همجنسگرا بودنشان نيست

حال درصدی از این افراد بعد از شنيدن ناسزاها و فشارهای وارده از . ینددوران جوانی خود گرایش جنسی به جنس مخالف را دارند و دگرجنسگرا

طرف جامعه و تابوهای موجود خواه با تمایل و یا عدم تمایل اقدام به ازدواج می کنند یا اینکه واقعًا دگرجنسگرا هستند که در هر دو صورت فحش و 

  . ناسزها را شنيده اند

  ی آید؟چرا این حالت های زنانه به وجود م

به محض اینکه قدم در اجتماع بزرگتری مثل . فکر می کنم به خاطر عدم پذیرش و سرکوب اجتماعی که بيشتر توسط خانواده است تا دیگران باشد

اکثر . دمن معموًال حس می کنم که انسانی را در قوطی گردی مچاله می کنند و انبار می کنن. می گذاری این سرکوب ها باز وجود دارد.. مدرسه و 

حتی گاهی صدای آنها تفاوت می کند . این آدم ها سر بلند راه نمی روند و معموًال خجالتی اند چون نتوانسته اند هيچ وقت خودشان را معرفی کنند

ت،  سال در جریان آب باشد، دیگر سنگ نيست یک گوی کوچک شده اس18سنگی را تصور کنيد که . که حاصل ساليانی است که سرکوب شده اند

این افراد هم به دليل اینکه نمی توانند مردانه بودن خودشان را با معيارهای مردانه نشان دهند و نمی توانند خودشان را . فرسایش پيدا کرده است

  .مطرح کنند به این وضعيت دچار می شوند

  گفتيد که در خارج از ایران این گونه رفتارها کمتر است؛ دليل آن چيست؟

نوجوان که از خانه خارج می شود و قدم در مدرسه می گذارد .  بخواهند و چه نخواهند بيرون از خانواده محيطی کامًال جداگانه استچون در اینجا چه

کامًال مستقل است و او را با معيارهای استقالل و آزادی بيان و آزادی های فردی بار می آورند و خانواده فقط تا مدت زمان خاصی می تواند بر روی 

 وقتی که گی پراید شکل می گيرد و کارناوال ها به راه می افتند خيلی سمبل های 70شاید ساليان قبل، حدود دهه ی . زند خود فشار بياوردفر

  .بسياری از آن زنانه بودن کمتر شده است. 2006بيشتری از زنانگی در آن دیده می شد تا پراید سال 

  آیا زنانه بودن بد است؟ 
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اما شخصًا مایلم که معرف یک جنس مرد . مخصوصًا برای ما که از ایران هستيم.  بودن ندارد، این را یکی از واقعيت ها می دانمربطی به خوب و بد

پروسه ی . یعنی مردی باشم که با مردان دیگر ارتباط جنسی و عاطفی دارم، مایل نيستم هویت زنانه داشته باشم. باشم با گرایش به همجنس ام

  . ان در غرب به دليل استقالل و آزادی آنان به دليل عدم وجود سرکوب ها موفق بوده استرشد همجنسگرای

  چند سال در ایران زندگی کردی؟

  .بيش از بيست سال

  آیا ارتباطات زیادی با جامعه ی دگرباشان ایرانی داشتی؟

  .خيلی زیاد

  مهمترین مشکل اجتماعی و خانوادگی آنها را چه می دانی؟

  . تمام مشکالتی که اقليت ها با آن برخورد می کنند به خاطر این است که پنهان اند. دو مشکل آنها در پنهان بودن شان استبه نظر من هر 

  یعنی تنها راه برطرف کردن مشکالت دگرباشان در ایران، آشکارسازی است؟

 نيز آشکار می شود و خود به خود فعاليت هایی انجام می حالل مشکالت نيست، اما آغاز کننده ی این راه است، چون مشکالتی که پنهان بوده اند

البته قبول دارم که برخی خانواده . به نظر من آشکار سازی خصوصًا از طریق خانواده می تواند تأثير خوبی داشته باشد. شود که نتيجه بخش باشد

بين خانواده و فرد، خود باعث کمک به فرد در راه بهتر کردن شرایط ها با شنيدن این واقعيات دست به اقدامات بسيار بدی می زنند اما پيوند موجود 

  .است، به همين دليل آشکارسازی را کمک مثبتی به شرایط می دانم

  آیا خانواده ی تو از گرایش جنسی ات آگاهند؟

  .هيچ وقت راجع به این موضوع صحبت نکردیم. مادرم می داند اما بقيه ی افراد خانواده را مطمئن نيستم

  چطور شد که به مادرت گفتی؟

یک روز مادرم را صدا کردم و یادم . یک شکست عشقی داشتم و بعد از آن تصميم گرفتم به این زندگی دروغين ام ادامه ندهم. تصميم گرفتم بگویم

شاید خيلی دوست نداشته روی تخت نشستيم و گفتم چيزی می خواهم بگویم که . است در حالی که مشغول کار در آشپزخانه بود آمد به اتاقم

  . باشی،  من گی هستم یعنی پسرها را دوست دارم و عاشق آنها می شوم

  عکس العمل مادرت چه بود؟

  . شوکه شد و شروع به گریه کرد، خيلی ناراحت شد و بی قراری می کرد

  تو را پذیرفت؟

دنبال دليل و منطق برای همه چيز بودم و . لی بچه ی راحتی نبودمخي. من آدمی بودم که از بچگی با دیگران فرق داشتم از هر نظری متفاوت بودم

این هم . اسم من در خانواده بر سر زبان همه بود. کًال هميشه داستانی و جنجالی در مورد من در خانواده بود. راحت حرف همه را قبول نمی کردم

ا خيلی ناراحت کرد و تا چندین ماه خوشحال نبود اما من سعی می کردم در نهایت مادرم پذیرفت ولی خودش ر. یکی از آن جنجال ها و مشکالت بود

در حالی که گریه می کرد توضيح می دادم که من همان فرنام سابق ام، همان . گفتگو کردم. با او صحبت کنم، نگفتم که گی هستم، و خداحافط

همانی هستم که بودم، فقط حاال تو می دانی .  کنم، گاهی خوبکارهای معمولی را می کنم، خيابان می روم خرید می کنم، گاهی خرید بد می

می دانستم که تا یک مدت مکالمات تلفنی مرا گوش می . اگر ناراحت می شوی به ارتباط جنسی من فکر نکن. که در اتاق خواب من چه می گذرد

ی شوم اما زیاد مخالفت نمی کردم چون می خواستم از این کارش ناراحت می شدم، بحث می کردیم با هم و او می دانست که ناراحت م. کرد

معموًال مکالمات من با . بداند که مکالمات من با دوستانم چيز خاصی نيست و بيشتر همفکری های اجتماعی و روابط بين دو فرد است نه چيز دیگر

عد از مدتی متوجه شد که ارتباط همجنسگرایان فقط ب. دوستانم بر سر روابط خانوادگی آنها و ارزش های اجتماعی بود و با هم همفکری داشتيم

  .سکس نيست و می توانند حرف های دیگری هم داشته باشند

  سطح سواد خانواده تأثيری در این پذیرش دارد؟ 
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 موضوع در خانواده روشن فکری خانواده در رابطه با همجنسگرایی لزومًا ارتباطی با سطح سواد خانواده ندارد؛ بستگی به این دارد که چقدر با این

ممکن است فردی در روستا با بچه های هم سن و سال خود ارتباط زیادی داشته باشد و این را همه افراد روستا بدانند، اما این خيلی . آشنا باشند

 برخورد آنها بهتر از اشخاص برایشان مهم نيست و تنها به عنوان یک بازی به آن نگاه می کنند و تصور می کنند که این فرد در آینده خوب می شود،

سطح سواد تنها . یک شخص تحصيل کرده می تواند پذیرشی نسبت به این قضيه نداشته باشد پس لزومًا ارتباطی با هم ندارند. تحصيل کرده است

ممکن است دست . نمی کندیعنی یک فرد تحصيلکرده معموًال اقدام به کشتن فرزند همجنسگرای خود . می تواند عکس العمل ها را متمایز می کند

از طریق آشکارسازی برای خانواده می توان کم . هر چقدر این واقعيت را دوست ندارد اما شرایط فرزند خود را درک می کند. به تحریم های دیگر بزند

  .کم پيش رفت و  آشکارسازی سریع در سطح جامعه مسلمًا خطر آفرین می باشد

  ور است؟وضعيت تحصيلی و شغلی در کانادا چط

واقعًا اینجا امکانات خوبی فراهم است که البته با قوانين هر شهر و دانشگاه سخت تر می شود ولی سخت . بستگی به همت و توان خود فرد دارد

د پيدا از نظر شغلی هم مثل هر جای دیگری اگر تخصصی داشته باشی کاری در ارتباط با رشته ی خو. شدن آن بيشتر حالت جدی بودن پيدا می کند

  .کًال وضعيت کار و تحصيل در کانادا اميدوار کننده است. خواهی کرد و اگر هم نه کارهای در سطح پائين تر و با حقوق پایين تر پيدا می شود

  ارتباط شما با دیگر همجنسگرایان در کانادا چطور است و ميهمانی و برنامه های خاصی دارید؟

. که فردی اجتماعی هستم ولی به دالیل مختلف در جامعه ی همجنسگرایان کانادا دوستان زیادی ندارممن دوستان معدودی دارم و با وجود این

دوستان دگرجنسگرا و همجنسگرایی در محل کار دارم که بعضی وقت ها برنامه هایی می گذاریم و بيرون می رویم و شاید بعضی مواقع در خانه ی 

  . یکی جمع شویم

تو وضعيت رابطه . ورند که در خارج از ایران روابط جنسی و عاطفی بسيار زیادتر و برخی معتقدند بسيار کم رنگ تر استخيلی از دوستان بر این با

  های جنسی، عاطفی همجنسگرایان را در کانادا چطور می بينی؟

 پيدا می وش سکس هستند و خيلی کم کسانی رامتأسفانه جامعه گی آشکار، جامعه ی قابل دسترسی است، بيشتر حول و ح. بسيار نااميد کننده. خيلی بد 

ارزش های انسانی و عاطفی بسيار نادیده گرفته می شود خصوصًا در جامعه ی غير مهاجر سفيد و یا به . کنی که درگير روابط احساسی باشند

زش ها بهتر است ولی متأسفانه گی در جامعه ی مهاجر هم بستگی به این دارد که از کجا باشی و کمی وضعيت عاطفی و ار. اصطالح کانادایی

های مهاجر تا چند ماهی از ورودشان به کانادا، مشکالت روحی و روانی پيدا می کنند و به نظر من حالت روحی مشخص و ثابتی ندارند تا اینکه کم 

  . کم جا بيفتند و محيط را به خوبی بشناسند

چه پيشنهادهایی می کنی؟ به نسبت شرایط ایران، چه توقعی از اینجا ) پناهندگی/مهاجرت(به کسانی که تصميم می گيرند از ایران به کانادا بيایند 

  باید داشته باشند؟

اما تمام این چيزها را تا کسی خودش نياید و تجربه نکند متوجه نخواهد . در فارسی مثال خوبی داریم، به هر کجا که روی آسمان همين رنگ است

و بستگی به تصميم آدم ها دارد و اعتقادی که در . خوبی های خاص خودش را دارد... ور آزاد دیگری از لحاظ مدنی و آمدن به کانادا و یا هر کش. شد

خصوصًا یادگيری زبان انگليسی خيلی اهميت دارد، تا بعد با . باشند.. باید چند سالی را آماده ی افسرده شدن، کار خوب نداشتن و . زندگی دارند

در کشور . اما می توانم بگویم که اگر کوشش کنی صد در صد نتيجه ی آن را می بينی، رد خور ندارد. وشن تری برسندهمت خودشان به جای ر

باعث می ... بحثم بر سر مسائل سياسی نيست، اینجا خيلی چيزهای دیگر مثل خانواده و جامعه و . خودمان متأسفانه عوامل دیگری هم مؤثرند

  . هم به هر حال کم و بيش باالست... م ها دیده شده و ارزیابی بشوند با آنکه عوامل نژادپرستی و شوند که در نهایت فرد فرد آد

  برو به صفحه اول
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   دوجنسگرای ايرانی،مصاحبه با سيما

  

  خودت را چطور معرفی می کنی؟

   ساله، دوجنسگرا و ساکن کانادا هستم28. اسم من سيما است

  ی و چه احساسی نسبت به آن داشتی؟از چه زمانی به گرایش خود پی برد

قبل از آن احساس می کردم .  سالگی، بعد از دو رابطه ی اول زندگيم که یکی با یک دختر بود و یکی با یک پسر18راستش به شکل تعریف شده از 

  . که بيشتر به زنان گرایش دارم و روابط عاطفی ام با آنان طبيعی تر و آسان تر به نظر می رسيد

  ک دوجنسگرا را چطور می توانی تعریف کنی؟زندگی ی

تا چند سال پيش تعریفم این . برایم سخت است که زندگی یک دو جنسگرای نوعی را تعریف کنم اما می توانم دوجنسگرایی خودم را تعریف کنم

نظرگرفتن جنسيت او بر اساس بقيه ی یعنی در برخورد با هر فرد ذهن من بدون در . برای من جنسيت یک فرد معيار جذابيت جنسی اش نيست: بود

مثل اینکه کسی بگوید برای من اینکه همسرم پوست سفيد داشته باشد یا سبزه باشد . خصوصيات فردی اش به او جذب می شود یا نمی شود

  . مهم نيست اما  می خواهم انسان خوبی باشد

بيشتر در کنه احساسات جنسی ام جستجو می کنم به این نتيجه می البته این تعریف با کنکاش های جدیدم کمی مغایر است و تازگی ها که 

  .  رسم که شاید در یک جامعه ی ایده آل و بی ترجيح، من هویت همجنسگرا داشتم

  آیا به دليل گرایش جنسی مشکلی در دوران تحصيل در ایران داشتيد؟ 

  !کاوی خاصی نشان ندادنه، و از آنجایی که خيلی زود ازدواج کردم کسی به گرایش جنسی من کنج

  برخورد جامعه ی ایرانی با شما به عنوان یک دوجنسگرا چگونه است و چه مشکالتی دارید؟

  .  عده ای از دوستان و اطرافيانم که از آن آگاهند به نوعی آن را پذیرفته اند و من گمان نمی کنم در برخوردشان تفاوتی ایجاد شده باشد

  ستانت را در پذیرش آنها مؤثر می دانی؟ چطور برای آنها آشکار سازی کردی؟آیا نحوه ی آشکارسازی برای دو

همه ی دوستان من، چه در گذشته و چه امروز با توجه به بعضی برخوردها و حرف هایم می توانستند و می توانند حس کنند که من کامًال 

کسانی از جزیيات رابطه . معرفی کردم برخوردهایشان خيلی متنوع بوداولين باری که عده ای از دوستانم را به دوست دخترم . دگرجنسگرا نيستم

بسياری از دوستانم . جنسی مان پرسيدند و دیگران فرض کردند که این دیوانگی از سرم خواهد افتاد و در نتيجه کامًال این قضيه را نادیده گرفتند

فکر می کنم راحتی و اعتماد به نفسم نقش مهمی در . سی مرا پذیرفتندسؤال های دقيقی پرسيدند و تقریبًا همه شان بعد از مدتی گرایش جن

امروز تا زمانی که مستقيمًا درباره ی گرایش جنسی ام سؤال نکنند، درباره ی آن به شکل مستقيم حرف . خوب پيش رفتن آشکار سازیم داشت

  .نمی زنم

صور عمومی است که یک دوجنسگرا مشکلی ندارد چون با هر دو جنس به نظر شما دوجنسگرا بودن یعنی بی بند و باری حسی و جنسی؟ این ت

می تواند ارتباط برقرار کند، بنابراین خوش بخت است و از معضالتی که همجنسگرایان و دگرجنسگونگان روبرویند، سهمی نبرده است؛ و یا اینکه یک 

   . ست و باید تکليفش را روشن کنددوجنسگرا ميان دو گرایش سرگردان ا

یک دوجنسگرا به نظر من از این دیدگاه که برای انتخاب جفت کاندیدای بيشتری دارد . جنسگرا بودن به خودی خود بی بند و باری جنسی نيستدو

چند سال پيش . شاید به نوعی خوشبخت باشد اما به نظر من دوجنسگرایان در مواردی حتی بيشتر از همجنسگرایان مورد تبعيض قرار می گيرند

چند ماه بعد . من که به تازگی رابطه ام را با دوست دختر آن زمانم ترک کرده بودم برای مادرم از احساساتم تعریف می کردم. ه دیدنم آمده بودمادرم ب

 یک .با یک مرد آشنا شدم و برای مامانم تعریف کردم و او به شدت تعجب کرد و گفت که چطور در این مدت کوتاه گرایش جنسی ام تغيير کرده است

دوجنس گرا به نظر من چوب دوسر گهی است، از طرفی در اجتماع دگرجنسگراها عجيب و همجنسگرا محسوب می شود و از طرفی در جمع 

  . همجنسگراها همرنگ جماعت و دگرجنسگرا
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من به عنوان یکی از این نيمه . آنهادر جواب آخرین سؤال، تا آنجا که من می دانم عده ای از دو جنسگراها ميان دو گرایش سرگردانند اما نه همه ی 

سرگردانان، هر چه بيشتر به احساسات گذشته ام رجوع می کنم می بينم که در کودکی و نوجوانی بيشتر به زنان گرایش داشتم، این ممکن است 

ن محشور بودم و به نوعی به ذهنيت و اما به مرور و در طی سال های جوانی ام بيشتر با مردا. به نوعی به خاطر تماس بيشترم با آنها بوده باشد

در نتيجه با آنها روابط دوستانه، کاری و جنسی ام . رفتارهایشان آشناتر شده ام و رابطه داشتن با آنها یک سلسله رفتار عادی و ساده شده است

ت و جهان ناشناخته ای ایست که بسيار بسيار سهل و روان است و دقيقًا برعکس، روابط م با زنان از هيجان، اضطراب و گرایش جنسی لبریز اس

  .  جذاب به نظر می رسد اما انرژی و وقت بسيار می طلبد

در خودت سيال بودن جنسيت را تجربه کرده ای؟ یعنی نزدیک شدن به هویت زنانه و پس از آن به هویت مردانه ی جنسيتی در دوره های مختلف؟ 

   که به تمایل به شخصی با هر یک از جنسيت ها پيدا کنی؟یا، درک این دو جنسيت در وجود خودت، پيش از آن

به یاد نمی آورم که خودم را مرد تصور کرده باشم ولی برخوردهایم، لباس پوشيدنم و حرف زدنم به طور . شاید حتی در هفته چند بار.   بله بارها

 و به غایت مردانه ام و هرگز نتوانسته ام خودم را در یکی از گاهی حس می کنم من به غایت زنانه. دایمی بين زنانگی و مردانگی نوسان می کند

  . این دو فاز برای مدتی نگه دارم

  ارتباطات جنسی شما از چه زمانی شروع شد و اولين شریک جنسی شما مرد بود یا زن؟

  . اولين شریک جنسی من یکی از همکالسی هایم در سال های پایان دبيرستان بود، یک زن

 هيجان همجنسگرایی خود را با روابط دوستانه و سهل و روان خود با جنس مخالف را در کنار هم نگه داری و آیا تعادلی در چطور می توانی

  رفتارهای تو وجود دارد؟ چطور با این مورد برخورد کردی؟

یده آل برایم در وجود روابط عاطفی و زندگی ا. معتقدم که در همه ابعاد شخصيتی ام جمع اضداد هستم و این هم شاید بخشی از شخصيت ام باشد

تا امروز در زندگی جنسی ام به شکل های . تا امروز البته نتوانسته ام به این زندگی ایده آل نزدیک شوم. جنسی با هر دو جنس معنی پيدا می کند

لف شریک جنسی ام بسنده کرده ام و زمان زمان هایی فقط به دوستی و روابط عادی با جنس مخا. بسيار متفاوتی با این تناقض روبه رو شده ام

راستش بيشتر از هر چيز امروز دنبال ثبات هستم و راه ميانه ای که هم . هایی هم در فواصل کوتاه با هر دو جنس رابطه ی جنسی داشته ام

  .  نيازهای مرا رفع کند و هم آزاری به اطرافيان ام نرساند

  آیا همسر شما از گرایش جنسی شما با خبر است؟چطور شد که تصميم گرفتيد ازدواج کنيد، و 

همسرم به نظر انسان خوبی می آمد، هر دو مان مستقًال به این نتيجه رسيده بودیم که زندگی مشترک باید یک همراهی گروهی باشد پر از تبادل 

 ساختار ذهنی مان را با هم تطبيق دادیم و تصميم با هم بسيار حرف زدیم و این. نظر و نباید از آن انتظار داشت که هميشه صد در صد عالی باشد

  .  همسرم از گرایش جنسی من مطلع است و آنرا پذیرفته است. هر روز همچنان به نظر بهتر از قبل می رسد. گرفتيم با هم شروع کنيم

 می تواند زندگی همجنسگرایانه داشته برخی بر این باورند که یک دوجنسگرا زندگی و ارتباطات خود را ميان دو جنس انتخاب می کند یعنی هم

  نظر تو در این مورد چيست؟ . باشد و هم زندگی دگرجنسگرایانه، یا زندگی مخصوص دوجنسگرایان

من مثل اکثر همجنسگراها و دگرجنسگراها وقتی در . دو جنسگرایی من پدیده ی قابل تغييری نيست. کامًال مطمئنم که نمی توانم انتخاب کنم

اما شاید از جهت دیگری با آنها متفاوت باشم و گاه .  و ارضا کننده ای هستم نياز و گرایش بسيار کمی به شریک جنسی دیگری دارمرابطه ی شاد

من هم مثل بيشتر آدم های منطقی و معقول بيشتر اوقات این . گاهی یک رابطه ی نزدیکتر با جنس غير از جنسيت پارتنرم را دوست داشته باشم

مثًال فرض کن اگر یک مرد دگرجنسگرای معمولی که در یک رابطه ی خوب . بگذار یک مثال بزنم.  کنترل می کنم و به آن جهت می دهمگرایش آنی را

و متعهد است با دیدن یک زن زیبا تمایل جنسی پيدا  کند و از نظر جنسی تحریک شود،  معموًال قصد آميختن با آن خانم را نمی کند بلکه از راه های 

من فکر . این تمایل را تا حدی ارضا می کند) مثل حرف زدن(ی از جمله ساختن فانتزی، خود ارضایی یا حتی یک برخورد غير جنسی با آن خانم دیگر

من هم . می کنم کمتر کسی باشد که فقط در رابطه ی اوليه اش تمایل جنسی داشته باشد و خارج از آن هرگز هيچ احساس تمایلی نکند

  .ین تفاوت که وقتی با یک مرد رابطه دارم بيشتر به زنان تمایالت آنی پيدا می کنم و برعکسهمينطورم با ا

  آیا همسر شما هم دو جنسگراست؟ اگر همسر شما ارتباط جنسی با پسری داشته باشد چه عکس العملی خواهی داشت؟
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همانطور که در سؤال . اشد سعی خواهم کرد که او را درک کنماگر همسرم با هر انسان بالغ دیگری با توافق طرفين ارتباط جنسی داشته ب. خير

اگر با یک مرد هم رابطه داشته . قبلی نوشتم به نظرم این تمایالت آنی طبيعی هستند و گاهی حتی نيازمندیم که آنرا به شکل جنسی رفع کنيم

نمی توانم انکار کنم که بسيار .  از دوجنسگرایی بهبود خواهد دادباشد سعی خواهم کرد که با او با راحتی گفتگو کنم و مسلمًا این قضيه درک او را

  .خوشحال خواهم شد

  آیا خانواده ی شما گرایش جنسی تان را پذیرفته اند؟

  !!!با مادرم خيلی حرف زده ام و او مسلمًا می داند اما فکر می کنم که در عمق فکرش اميدوار باشد که تا به حال شفا پيدا کرده باشم

  در آن زمان چه کردید و چه نتيجه ای گرفتيد؟.  زمانی بوده که در دو راهی انتخاب قرار گرفته اید که همجنسگرا هستيد یا دگرجنسگرامطمئنًا

 است شاید امروز قبول کرده ام که راهی در کار نيست که دو راهی در کار باشد و زندگی این مزرعه بزرگ. بارها و بارها در این دو راهی قرار گرفته ام

  . که از بی نهایت تا بی نهایت وسعت دارد و من ميان این ميلياردها آدم و تریلياردها موجود زنده در مسيری می روم و این مسير منحصر به من است

لين رابطه فرو وقتی هيجان های اوليه ی او. دفعه ی اولی که به این موضوع فکر کردم وقتی بود که رابطه ام با اولين دوست دخترم به ثبات رسيد

 سالگی  فکر می کردم که زندگی معشوقه ام را تباه 18با آرمانگرایی . نشست و فکر یک رابطه ی دایمی و اجتماعی در ذهنم شکل گرفت ترسيدم

ور می کردم نجات  ساله ام تص18خواهم کرد و باید به هر قيمتی شده او را از زندگی شرم آور و پر دردسری که براساس تمام شنيده ها و دیده های 

از نبودش و از فرط احساس گناه پناه بردم به انکار و در این انکار و . بنابر این در یک حرکت بسيار رمانتيک و دراماتيک رابطه مان را ترک کردم. دهم

حسی و ( متأسفانه روابط مان .باشم و بودم) از دید جامعه ی ایرانی( زن خوب -سرکوب گرایش ام ازدواج کردم و  تصميم گرفتم که یک دختر خوب

بعد از جدایی به دالیل ازدواج، جدایی، و تأثيری که جامعه در شکل . با همسر سابقم به دالیل متفاوتی به سردی گرایيد و از هم جدا شدیم) عاطفی

ش جنسی ام فکر کرده ام و در باال بيشتر راجع به از آن زمان تقریبًا همواره به گرای. دادن هویت فردی ام داشت، فکر کردم و و آنرا دوباره بازبينی کردم

  . تلقی امروزم از آن نوشتم

  چرا احساس گناه داشتی و حس می کردی که زندگی معشوقه ات را تباه می کنی؟

معشوقه ام فکر می کردم که اگر اطرافيان . فکر می کردم که در طبيعت زن و مرد آفریده شده اند و مسير درست، یک رابطه ی دگر جنسگرا ست

آن زمان بسيار به صداقت حتی در حد . بفهمند چقدر او را که دختر حساسی بود آزار خواهند داد و چه بسا که از یک زندگی عادی محروم شود

.  دیدمکم کم اشاره هایی می کردم و عکس العمل اطرافيان را می. افراطی اعتقاد داشتم و می دانستم که از عهده ی دروغ گفتن بر نخواهم آمد

راستش به نظرم آن واقعه ی دراماتيک بچه گانه یک عکس العمل آنی بود به تضادی که رابطه مان با . متوجه شدم که راه خطرناکی به نظر می رسد

در همه ی . هر چه در ذهن ام می گشتم هيج قصه ای که شخصيت هایش لزبين باشند نمی یافتم. همه ی ارزش ها و قالب های ایرانی داشت

اینترنت هنوز آنقدرها باب نبود و . منبع اطالعی هم نداشتم. لگوهای زندگی خوشبخت که سراغ داشتم حتی یک نمونه ی همجنسگرایی نبودا

حس می کردم من او را به سمتی . حتی با معشوقه ام هم آزادانه حرف نمی زدیم و این شدیدًا مرا می ترساند. محيط خانواده مان هم نسبتًا بسته

البته بعدها به این نتيجه رسيدم که باید با او حرف می زدم و اجازه می دادم که او مسئوليت انتخاب اش را . ده ام که هيچ درباره اش نمی داندهل دا

  ! بچگی بود و حماقت. به عهده بگيرد

  خصوصيات شخصی خودت؟ دوجنسگرایی خود را در ارتباط با کسانی که به آن ها عالقمند می شدی کشف کردی، یا در ارتباط با 

 دیده می شود را) پارتنرهای مختلف(نوسانی که در یک دوجنسگرا از غلتيدن به جنسيت مرد و جنسيت زن در مقاطع مختلف و در ارتباط با دیگران 

  چگونه تجربه کردی، چطور تعریف می کنی؟ 

  .  نوسان از یک پارتنر سفيد به پارتنر سبزه است، به همين سادگیاین نوسان برای من مثل. گرایش ام را بيشتر در ارتباط با آدم ها کشف کردم

  به نظر شما چرا خانواده ها به راحتی نمی توانند گرایش های جنسی غير از دگرجنسگرایی را بپذیرند و چه باید کرد؟

. کنند هميشه پذیراتر و پر انعطاف ترندآدم هایی که جهل شان را درباره ی اطرافشان کم . به نظر من دليل همه کنش های این جهان جهل است

  .مانی راست می گوید که زمان آن است که ما حرف بزنيم و به آنها فرصت بدهيم که بدانند

  در شرایط امروز جامعه دگرباش چطور می تواند در از بين بردن این جهل تالش کند؟ 



  

   و روشن                                  دست و                                                                              هشتم   شماره بيست و–   49  

روستایی که . کن که کسی در یک روستای کوچک به دنيا بياید و زندگی کندفرض . بگذار اول یک مثال بزنم که در فهميدن این مسير کمک مان کند

این فرد با آمارگيری طبيعی . غذا و فرهنگ خودشان را دارند. گياهان خاصی را دیده اند. مردم روستا به زبانی حرف می زنند. کامًال دور افتاده است

اگر این آدم با . این نتيجه می رسد که جهان همان شکلی است که روستای اوستکه از کودکی به شکل خود به خود در مغزش انجام می شود به 

هيچ منبع خارجی برخورد نکند هميشه بر این باور خواهد ماند حال آنکه دنيا شاید خيلی با روستای او متفاوت باشد و این آمار ذهنی به دليل کم 

ه یک غریبه به این روستا بياید که چهره اش، شکل لباس اش و فرهنگ اش متفاوت حاال فرض کن ک. بودن نمونه ی صرفًا غير قابل اعتماد باشد

حاال فرض کن که یک پنجره به دنيا در این روستا باز شود؛ . مردم روستا چون از نوع او ندیده اند نمی توانند شباهت او را با خودشان درک کنند. باشد

دانش به طور کلی به انسان ها کمک می کند که آمار واقعی تری در . ا خودشان مقایسه کنندبعد از مدتی مردم قادر خواهند شد که دیگران را ب

  .ذهنشان به وجود بياورند و این پدیده به شکل ناخود آگاه انسان را پذیراتر می کند

صبور باشيم و اميدوار که . و حرف مان را بزنيمباید در معرض دید دگرجنسگراها قرار بگيریم . ما به عنوان دگرباشان ایرانی باید خودمان را نشان بدهيم

ما به عنوان . در طول زمان نسل نویی خواهد آمد که بيشتر دیده است، بيشتر شنيده است و بيشتر خوانده است و در نتيجه بازتر فکر می کند

دم ما فرصت پيدا کنند که درباره ی نوع های دیگر دگرباشان ایرانی خارج از ایران باید کمک کنيم که پنجره ای در روستای کوچک ما باز شود و مر

  . زندگی بدانند

به ایرانيان داخل ایران هم همين توصيه را می کنی؟ با توجه به شرایط داخل ایران باید در نظر گرفت که آشکارسازی در داخل یک مسأله ی 

یا می شود گفت که . آشکارسازی حق دخالت به خود داده استشخصی و یا نهایت مربوط به حلقه ی آشنایان فرد نيست، دولت هم در پيامدهای 

  . آشکارسازی در داخل بيشتر به ریسک های فردی که ضامن درصدی از موفقيت است می ماند و نه روشی که هر فرد با موقعيتی به آن دست بزند

ه به همجنسگرایان و دوجنسگرایان داخل ایران و خارج ایران من به هيچ وج. فکر می کنم که منظورم را آن طور که باید در جواب سوال قبلی نرساندم

منظور من از اینکه خودمان را نشان بدهيم این است که حرکتی کنيم مثل . توصيه نمی کنم که بی بررسی دقيق شرایط اقدام به آشکار سازی کنند

من .  که آن را به خطر بيندازد به هيچ وجه ارزشش را ندارداین روزها به نظرم زندگی بسيار ارزشمند است و هر چيزی. منتشر کردن همين چراغ

متأسفانه یا خوشبختانه انسان بسيار محافظه کاری بوده ام و هستم و شاید همين مرا از بسياری از دردسرهای بالقوه ی زندگی ام نجات داده 

  . امروز فکر می کنم که باید راهی ميانه پيدا کرد. است

ارج شده ای؟ زندگی کردن در خارج از محدوده ی فرهنگی و سياسی ایران چقدر در تحليل تو از هویت و گرایش خودت و چند سال است از ایران خ

  ارتباط آشتی جوی تو با محيط پيرامون، تأثير داشته است؟ 

يهوده و ناچار ایران را برایم فراهم کرد و دور بودن از ایران امکان فکر کردن و بررسی فراوان دور از فشارهای ب.  سال پيش از ایران خارج شدم6حدود 

زندگی بيرون از ایران مرا از فشار خوب بودن دایمی رهاند و به من فرصت داد که آن طور که هستم باشم و . نقش بسيار بزرگی در هویت امروزم دارد

  . شاید امروز دیگر نمی توانم زیر نقاب زندگی کنم

  . حتی نوشتن همين مصاحبه مرا قدمی به دانستن اش نزدیک تر کرد.  کنمگرایش جنسی ام را هر روز بهتر کشف می

جامعه ی ایرانی خارج از کشور را با جامعه ی داخلی ایران چطور مقایسه می کنيد و آیا زندگی در خارج از کشور در نگرش آنها به مسائل جنسی و 

  گوناگونی آن داشته است؟

ایرانی . اند و تفاوت دیدگاه امروزشان با دیدگاه گذشته شان می تواند هم هيچ باشد و هم از زمين تا آسمانایرانی های خارج از ایران بسيار متنوع 

ایرانی هایی دیده ام که معتقدند نباید اجازه داد همجنسگراها  ! های همجنسگرای آشکار دیده ام و ایرانی های دگرجنسگرای همجنسگرا ستيز

  ! می کردند با یک سری قرص هورمون می شود همجنسگرایی را دوا کردبچه داشته باشند و کسانی که فکر 

اگر از تو بخواهند که برای رفع هوموفوبيا با یک قشر از جامعه سخن بگو، کدام . روز جهانی مقابله با همجنسگراستيزی یا هوموفوبيا در پيش است

  قشر را انتخاب می کنی و چه می گویی؟
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هر آدمی به شکلی شبيه گروهی است و به . م و بهشان می گویم که بچه ها دنيا پر از آدم های متفاوت استمن نوجوان ها را انتخاب می کن

خودتان را پيدا کنيد و به آنچه هستيد احترام بگذارید و خودتان را به قالب های تعيين شده ای که می شناسيد . شکل دیگری شبيه گروه دیگری

  .  عشق بورزید و تا می توانيد عشق بورزید.  باشيد و اجازه ندهيد تفاوت ها جلوی شباهت ها را بگيردهمدیگر را دوست داشته. محدود نکنيد

وقتی از سالن بيرون آمدیم مراقب جلسه که مرد مسنی بود بی .  ساله بودم که با یکی از دوستانم در یک مسابقه ی عملی شرکت کرده بودیم17

در بهار عاشق ها دست در دست هم جفت جفت روی تپه های سبز قدم خواهند زد . گز خودکشی نکنيدبچه ها هر"هيچ مقدمه ای به ما گفت که 

  ." و چه حيف خواهد بود که شما در دل خاک مرده باشيد

  !زندگی گاهی خيلی سخت می شود اما تحمل این سختی به تجربه کردن فردا می ارزد

 برو به صفحه اول
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   همجنسگرای ايرانی،اشارمصاحبه با ي

  

  خودت را معرفی کن

   ساله و متولد اروميه هستم28یاشار، همجنسگرای 

  زندگی یک همجنسگرا در ایران چطور است؟

یک همجنسگرا از زمانی که به دنيا می آید تا قبل از آشنایی با مسائل جنسی مشکالت خاصی ندارد، اما زمانی که خودش را می شناسد با یک 

به همين دليل با مشکالت خيلی زیادی در . فيزیک و اندام کامال مردانه دارد اما فکر او با بقيه ی مردها متفاوت است. روبرو می شوددوگانگی 

جامعه همجنسگرایان را به دید یک فرد منحرف نگاه می کند؛ از . روبرو می شود) البته اگر کاری به آنها بدهند(مدرسه، دانشگاه، اجتماع، محل کار 

. نمی توانند ارتباط سالم و آزادی را با دیگران داشته باشند و هميشه از طرف جمع طرد می شوند. هيچ نظری همجنسگرایان در ایران آزادی ندارند

بردند خانواده ی من زمانی که به گرایش جنسی من پی . اکثر خانواده ها هم نمی توانند آنها را درک کنند و باعث ایجاد مشکالت بيشتر می شوند

من را کامًال طرد کردند و حتی حاضر نيستند برای یک بار هم که شده صدای من را بشنوند چه برسد به اینکه من را به عنوان یک عضو خانواده قبول 

  . کنند

  االن چکار می کنی؟

اریخ مصاحبه ی قانونی من با دفتر حدود یک سال است که در ترکيه هستم و متأسفانه بعد از سه ماه از ت. در شرایط بسيار بدی قرار دارم

به من گفتند که دالیل فرار شما قانع کننده نيست و در ایران جان . کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل، درخواست پناهندگی من قبول نشد

تمام اميد من .  ر خواهد شداعتراض کرده ام و حدود شش ماه است که منتظر جواب هستم تا ببينم آینده ی من چطو. شما در خطر نبوده است

  . همين است چون هيچ راه حل دیگری ندارم و اميدوارم که من را بپذیرند و آینده ی من را نجات دهند

  چرا از ایران خارج شدی؟

 ام اطالع دادند  ساعت بازداشت به خانواده48در یکی از ميهمانی های دوستانه همجنسگرایان دستگير شده بودم و بعد از . به خاطر مشکالت زیادم

و  از من تعهد گرفتند که دیگر هيچ ارتباطی با دوستانم نداشته باشم و اگر مرا یک بار دیگر بنا به هر دليلی دستگير کنند به دادگاه می فرستند و 

ه مرگ اند، چه مرگ تدریجی، از دید آنها همجنسگرایان محکوم ب. خالصه همه این تعهدات این بود که نباید زندگی کنم. حکم اعدامم صادر می شود

  ... چه اعدام و سنگسار و 

  آیا امکان برگشت به ایران را داری؟

اگر یک هزارم درصد هم احتمال زنده ماندنم در ایران باشد من خودم حاضر نيستم که به . اگر برگردم مطمئنم که مرگ در انتظارم است. به هيچ عنوان

پرونده و سابقه در منکرات دارم، بارها به . ميرم اما هيچوقت به ایران بر نگردم چون جایی برای برگشتن ندارمترجيح می دهم که اینجا ب. ایران برگردم

  . اگر من برگردم مطمئنًا پيدایم می کنند و تمام. خانه ی ما رفته اند و از دوستانم راجع به من تحقيق کرده اند

  ه است؟فکر می کنی چرا درخواست تو از طرف سازمان ملل رد شد

در آنجا اصًال راحت نبودم و خيلی می . فکر می کنم یکی از مهمترین دالیل استرس و پریشانی خيلی زیاد من در زمانی بود که مصاحبه داشتم

ت ترسيدم و نتوانستم به طور کامل جزئيات و شرایط زندگی خودم را توضيح دهم و فکر می کنم این ها باعث شد که  مسئول پرونده من نتوانس

این ترس و اضطراب بعد از رد درخواست من افزایش پيدا کرده به طوری که االن . شرایط من را درک کند و از مشکالتم آگاه شود و متأسفانه رد شدم

رم، می شرایط روحی خيلی بدی دارم و مدام از تصور اینکه دنبالم هستند و امنيت ندا. تحت درمان هستم و هر هفته به روانپزشک مراجعه می کنم

این حس ترس از ایران به وجود آمد و حتی زمانی . خواب راحتی ندارم و مدام کابوس می بينم که مرا به ایران فرستاده اند و دستگير شده ام. ترسم

.  ام متوجه شدچند بار تصميم به خودکشی گرفتم اما هم خانه. هنوز درگير این مشکالت و نگرانی ها هستم. که به ترکيه آمده بودم هم تمام نشد

  .در حال مصرف کردن دارو هستم اما هزینه های دارو هم خيلی زیاد است و اگر به من کمک نکنند نمی توانم آنها را تهيه کنم
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  آیا قبول شدن را حق خودت می دانی؟

ند، من از بی عدالتی تعجب می اکثر همجنسگرایانی را که می شناسم که مشکالت تقریبًا شبيه من داشتند در سازمان ملل قبول شده ا.  بله

من خودم را صاحب و الیق این حق می دانم که قبول شوم اما سازمان ملل من را تا به امروز از این حق محروم . کجا باید این عدالت را پيدا کنم. کنم

  . کرده و اميدوارم که زودتر جواب قبولی ام را بگيرم

  حاضر نيستند که به ایران برگردند؟چرا همجنسگرایانی که از ایران خارج شده اند 

از کشور خارج شده اند و در آن ... تحمل و ظرفيت آنها دیگر تمام شده و معموًال به خاطر دستگيری، آبروریزی و . چون واقعًا به آخر خط رسيده اند

فرد همجنسگرا در ایران زندگی راحتی داشته حتی اگر با دولت مشکلی نداشته باشند جامعه ی ایران اجازه نمی دهد که یک . جامعه جایی ندارند

  . باشد

زمانی که ترکيه بودم تو را دیدم، داستان زندگی تو را شنيدم و از دوست پسر، خانواده، و همه ی مشکالت تو خبر دارم و به . من تو را می شناسم

به نظر خودت چکار باید بکنی؟ چه چيزی . ه تو هستیجرأت می توانم بگویم که با مشکالت وحشتناک تنها کسی که در یک سال گذشته قبول نشد

  می خواهی؟

حمایت های انسانی، احساسی، بشر .  سال من چه کشيدم28دوست دارم بشنوید که در عرض این . من فقط از شما یک حمایت می خواهم

 کنيد و به نظر من خواسته ی زیادی نيستف فقط تنها می خواهم از من به عنوان یک انسانی که حق زندگی دارد حمایت. دوستانه یا هر چيز دیگر

  .یک زندگی آرام

  زندگی تو ترکيه چطور است؟

. در حد بخور و نمير می توانم خرید کنم. وضعيت مالی خيلی بدی دارم. خيلی زندگی سختی دارم حتی بدتر از ایران است. نمی دانم چی باید بگویم

هم مشکل جسمی دارم و هم اینکه اینجا به من کار نمی دهند . دت زمان خيلی کم سر کار برومهيچ درآمدی ندارم و تنها گاهی می توانم به م

خانواده هم . و هم اینکه اینجا هم من به دليل گرایش جنسی ام، قبول نمی کنند و در محيط کار با مشکل مواجه می شوم. چون هم پناهنده هستم

تا چند ماه یکی از دوستان من که با هم دستگير شده بودیم از ایران برایم کمی پول می . که مرا طرد کرده اند و هيچ کمکی به من نمی کنند

  . فرستاد که خود او هم االن مشکالت زیادی دارد و خانوادش از ارسال این پول ها برای من مطلع شدند و دیگر نمی تواند کمکم کند

  ی؟زمانی که نامه ی رد درخواست را گرفتی، چه احساسی پيدا کرد

  . حس کردم تنهای تنها در دنيا هستم و هيچ پشتيبانی ندارم. اميدم از زندگی قطع شد چون سازمان ملل تنها اميد من بود. نا اميدی

  چه انتظاری از زندگی آینده ات داری؟

زندگی ای می خواهم که بتوانم . آرامش، و نداشتن ترس از دستگيری در حين ارتباط شخصی با دوست پسرم، و اعدامی که نتيجه ی آن خواهد بود

اینجا دولت با همجنسگرایی مشکلی ندارد اما . شرایط ترکيه و ایران تفاوت آن چنانی با هم ندارد. اینجا نمی توانم نفس بکشم. راحت نفس بکشم

می گفتند ترکيه کشوری مذهبی است و مردم نمی توانند این مورد را بپذیرند به همين خاطر بارها در این شهر تهدید به مرگ شدم به دليل این که 

آن روز خيلی . یک بار با اسلحه تهدید به مرگ شدم و به من گفتند که باید از این شهر بروی و چند فحش بسيار بد ترکی دادند. ما همه مسلمانيم

  . ترسيدم و تا چند هفته از خانه بيرون نمی رفتم تا مبادا اتفاقی بيافتد

  ؟ رفتار پليس با تو چطور بوده است؟آیا به پليس مراجعه کردی

ما را مسخره می کنند، البته چون ما پناهندگان سازمان ملل . برخی از آنها ما را قبول دارند و برخی نه. نه، چون پليس هم کامًال ما را درک نمی کند

  . ایم مجبورند که با ما مدارا کنند

  ازمان ملل هم در تماس هستی؟چند ماه از تاریخ رد درخواست شما می گذرد و آیا با س

حتی چند . حدود شش ماه پيش و هر هفته با سازمان ملل تماس می گيرم و فقط می گویند که منتظر باشيد پرونده ی شما در حال بررسی است

ولی نگيرد هيچ کمکی بار برای درخواست کمک مالی با سازمان ملل تماس گرفتم و به من گفتند که شما یک بار رد شدید و تا پرونده ی شما قب

  .نمی توانيم به شما بکنيم
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  .چرا؟ به هر حال تو فرزند آنها هستی.  گفتی که از خانواده طرد شدی

بعد از آن دستگيری فهميدند که من دوست پسر دارم و با او ارتباط . خانواده من به همجنسگرا بودن من پی برده بودند اما ارتباطات مرا نمی دانستند

برادر بزرگتر من حاضر نبود حتی صدای من را بشنود و گفته بود که . خب، به دليل عقاید مذهبی و باورهاشان بود که مرا طرد کردند. جنسی داشتم

د، اگر این در این خانه بماند من حتمًا بالیی سر او می آورم، یا او را می کشم و یا اینکه بالیی سرش می آورم که دیگر حتی از خانه نتواند بيرون برو

شک کرده بودم که غير آدميزاد هستی اما نمی دانستم که سکس هم می کنی، من "پدرم گفت . چون این یک لکه ننگ برای خانواده ی ما است

ردم شما جای من بودید می توانستيد آنجا بمانيد؟ من نيمه شب و مخفيانه از خانه فرار ک." بچه ای به اسم تو ندارم و باید تکليفمان را یکسره کنيم

چون دیگر آن جا جایی برای زندگی نداشتم و پدرم و برادر بزرگترم من را از بين می بردند خصوصًا برادرم که خيلی متعصب و پایبند به اخالقيات است 

از ایران . م بگيرمآن موقع توانستم پول بسيار جزئی از دوست پسر. و تا به آن روز فقط من را تحمل می کرد و فقط بهانه ای برای درگير شدن نداشت

  . خارج شدم و به ترکيه آمدم

  چه چيزی به آنها می گویی؟. تصور کن که پدر و مادر و برادر تو اینجا نشسته اند

من . می گویم، اگر شما من را دوست ندارید من شما را دوست دارم، به هر حال من فرزند شما هستم و می خواهم که من را درک کنيد

خيلی دلم برای شما تنگ شده و دوست دارم که شما هم مرا دوست داشته . ور به دنيا آمدم و خواست خدا بوده استهمجنسگرا نشدم این ط

  . اگر شما نبودید من االن زنده نبودم و من هميشه مدیون شما بوده و هستم. باشيد

  دوست داری چه حرفی به مردم بزنی؟

فقط می خواهيم . ما منحرف و مشکل دار نيستيم، ما انسانيم و حق زندگی کردن داریم.  نکننداز همه خواهش می کنم که ما را تنها نگذارند و طرد

. زنده باشيم و زندگی کنيم و برای جامعه ی خودمان تالش کنيم و مثبت باشيم، اما متأسفانه در طول تمام این سال ها این فرصت را به ما ندادند

به دوستان همجنسگرایم هم می گویم که . م و ستم و فشار بودیم و سعی کنند که ما را درک کنندمایلم که به همه بگویم که ما هميشه تحت ظل

روز اول در سازمان ملل برگه ای به من دادند که در آن . معقوالنه تصميم بگيرند و تا حد امکان از کشور خارج نشوند، اینجا شرایط خيلی بد است

  . جمله حقيقت داردواقعًا آن . نوشته بود پناهجویی سخت است

 برو به صفحه اول
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  والدين فرزندان همجنسگرا، شما تنها نيستيد

  آیدین مختاری: ترجمه

  

در ابتدا، اگر شما پدر و مادری هستيد که اخيرآ دریافته اید که پسر یا دختر شما گی، لزبين، دوجنسگرا و یا دگرجنسگونه است و هم اکنون احساس 

ک، فکر و خيال های نامعلوم، حس تنهایی و دیگر حاالتی از این قبيل که معموآل به والدینی در شرایط شما دست می دهد شده اید، ميکنيد دچار شو

  .حتما این متن را بخوانيد. در این صورت ورود به این سایت برای شما ارزشی نخواهد داشت

حال یا (ایی رشد یافته ایم که درک و آشنایی اندکی با همجنسگرایی داشته است ما به عنوان والدینی که خود دگرجنسگرا بوده و در جامعه و فض

معموًال در ورود به مناسبات و واقعيات جدیدی که فرزندان پرجرأت و راست ) به واسطه ی نفس کلی این جامعه و یا به واسطه ی تربيت مذهبی ما

  .   الحظه ای می گردیمکردار ما، ما را با أنها مواجه می سازند دچار سختی قابل م

بيشتر فرزندان ما که هویت جنسی خود را خواه در سنين پایين تر و یا باالتر بر ما آشکار می کنند، ساليان بسياری را در مسير شناخت و سازگاری با 

ه شده اند و تعدادی شان هم بسياری از آنها متحمل سختی های بسياری در عبور از این مرحل. جنسيت یا هویت جنسی شان پشت سر گذارده اند

شماری از آنان به این نتيجه رسيده اند که راحت تر آن است که چيزی در این زمينه به شما . هرگز به شفافيت و قطعيتی در این زمينه نرسيده اند

 و عزیزانشان رو راست باشند و به این ترتيب با این حال همه ی آنان در این زمينه به جد اندیشيده اند و در نهایت تصميم گرفته اند که با خود. نگویند

  . است که آشکارسازی می کنند

  این امری بسته به انتخاب آنها نيست

ما مستقيمًا به درون همان پستوی ) به عمد و یا بنا به عاملی دیگر(متأسفانه زمانی که فرزندان ما هویت جنسی شان را بر ما آشکار می کنند 

) و یا تغيير جنسيت( هستيم که می بایست به سازگاری و تناسب الزم با جنسيت مااینک این .  نها از آن بيرون آمدندپنهانی وارد می شویم که آ

فقط به خاطر بسپارید که ما نمی توانيم آنها را تغيير دهيم؛ آنها هستند آن که هستند، همان گونه که ما نيز آنيم که هستيم و .  فرزند خود برسيم

  . ا را به گونه ی دیگری تغيير دهد و ما خود مایل به چنين تغييری نيستيمکسی نمی تواند م

نخستين توقعی که به عنوان والدین این فرزندان از ما می رود و به حق، آن است که هویت جنسی شان را به رسميت بشناسيم و به آنان بگویيم 

سپس برای خود حامی و پشتيبانی بجویيم و منظور من از این حامی ابزارهای . مکه با وجود این ما همچنان به آنان، به فرزندانمان، عشق می ورزی

تا آنجا که می توانيد مطالعه کنيد، چه برای بسياری از ما این نخستين رویارویی و . مختلفی است که یقينًآ یک نمونه اش مطالعه و خواندن می باشد

کتاب های ). بنابراین عنصر آگاهی در این رابطه نقش بسيار مهمی دارد(گونه می داریم تعاملی است که آگاهانه با یک فرد همجنسگرا یا دگرجنس

  .خوب هم در این زمينه بسيارند

این روش بسيار خوبی برای شناختن فرزندتان . با فرزند خود پيرامون معنا و درون مایه ی هویت همجنسگرایانه یا دگرجنسگونه به صحبت بنشينيد

همچنين این روش وسيله ی خوبی برای دریافت این واقعيت است که آیا فرزند شما از .  عنوان والدین خواهان این شناخت ایماست و مسلمًا ما به 

همين جاست که عشق و پشتيبانی بی قيد و شرط ما وارد ماجرا می . خود بر می آید، یا نه) جنسی(عهده ی مقابله ی به جا با مسائل زندگی 

د برای تعدادی از والدین همجنسگرایان دشوار باشد اما وجود این حمایت  ضروری است تا بتوانيم مجاری گفتگو و ارتباطمان را این امر می توان. گردد

  . حفظ کنيم

 محل های تمرکز گروه های همجنسگرا را بيابيد، نشریات آنها را بخوانيد و به رستوران ها و دیگر تجمع گاه های همجنسگرایان در منطقه ی ایشان

شما همواره در ميان همجنسگرایان هستيد، و نمی دانيد، چه آنها بسيار شبيه . خواهيد دید که افرادی طبيعی اند، همچون بقيه ی ما. سری بزنيد

  . ما هستند
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احب تجربيات و را بيابيد و با والدین دیگر همجنسگرایان که ص) گروه والدین و دوستان گی ها و لزبين ها (PFLAGگروه های حمایت گری همچون 

. فراموش نکنيد که تنها نيستيد. من این اقدامات را منشاء کمک و گشایش های بسياری می بينم. احساساتی همانند شما هستند گفت و گو کنيد

  .  نه تنها از یاری دیگران بهره خواهيد برد، بلکه به نوبه ی خویش به والدین دیگر در طی این مسير کمک خواهيد کرد

 پسر همجنسگرا که مدت هاست در مناسبات مربوط با هویت جنسی هر یک از این دو و در مراحل مختلف زندگی شان وارد 2وان مادر من به عن

  : یکی دیگر از آن تجربه ها این است.  شده ام، فکر کردم خوب است شما را در تجربه های خودم شریک کنم

  !این پایان دنيا نيست، تنها آغاز است

   اولبرو به صفحه
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  همجنسگرايی

  واقعيت ها/ ا باوره

  آیدین مختاری: ترجمه

  

  .زمانی که شما تفاوت گرایش جنسی عزیزی را در می یابيد احتياج به شفاف سازی و درک تعدادی از مسائل دارید

  . ما به عنوان والدین می بایست روندی معمول را در این رابطه پشت سر بگذاریم

 می رود این مطلب که پيرامون واقعيات همجنسگرایی نگاشته شده به روشن سازی بخشی از پرسش های شما در این زمينه بيانجامد و اميد

  . سهمی در آموزش شما در خصوص آنچه الزم به آموختن است، داشته باشد

  .داکثر گی ها و لزبين ها خود را افرادی متعلق به گروه جنسی مخالف می دانن :  باور

طبيعت گرایش جنسی انها چنان است که . اگر نتوان گفت همه، اما اکثریت گی ها و لزبين ها از جنسيت خود بسيار راضی و خوشحالند: واقعيت

مردم اغلب همجنس گرایی را با دگرجنس گونگی و یا دگرجنس پوشی اشتباه . جنسيت شان را رد نکرده، بلکه آن را پاس می دارد و تأیيد می کند

دگرجنس پوش ها . دگرجنس گونه ها اعتقاد دارند که در قالب و بدنی اشتباه زاده شده اند و می بایست جنس مخالف خود می بودند. ی گيرندم

  . همچنين اکثر دگرجنس پوش ها، افراد دگرجنس گرا هستند. افرادی هستند که تمایل به پوشيدن لباس جنس مخالف خود را دارند

  . وعی بيماری روانی است و قابل درمان استهمجنس گرایی ن: باور

جامعۀ روانشناسان امریکا نيز این .  همجنسگرایی را از ليست بيماری های روانی رسمی حذف کرد1973جامعۀ روانپزشکان امریکا در سال : واقعيت

ان در سراسر جهان از این اصالحات پيروی کرده به همين ترتيب، اکثریت انجمن های روانشناسان و روانپزشک.  دنبال نمود1974عرضحال را در سال 

  . اند

  . تمامی گی ها، لزبين ها، دوجنس گراها و دگرجنس گونه ها بر اساس یک نوع طرز رفتار و یا یک نوع خصوصيت ظاهری شناسایی می شوند: باور

همجنسگرایان و دگرجنس گونه ها نيز همانند . ندتنها درصد کوچکی از این افراد رفتارها و خصوصيات کليشه ای از خود بروز می ده: واقعيت

همچنين تعدادی از دگرجنس گرایان نيز خصوصياتی نظير آنچه غالبآ . دگرجنس گرایان دارای خصوصيات متفاوتی از قبيل رنگ و شکل و قد و اندازه اند

  . خصوصيات همجنسگرایان خوانده می شود را از خود بروز می دهند

  . ها می توانند از راه داشتن سکس خوب با فردی از جنس مخالف درمان شوندگی ها و لزبين : باور

هرچند ممکن است بسياری از گی ها و لزبين ها تجربه ی رابطۀ . به خاطر داشته باشيد که شما نمی توانيد همجنسگرایی را درمان کنيد: واقعيت

اکثر آنها هرگز فعاليت و رابطۀ جنسی با افراد جنس مخالف خود را برنمی جنسی رضایت بخشی با افراد جنس مخالف خود نيز داشته باشند، اما 

  .هستند را خوش نداشته، آن را به چالش می گيرند" سکس خوب"گزینند و همچنين این نظر را که دگرجنس گرایان دارای جایگاهی ویژه در قلمرو 

  .ی دوجنس گرا هستندشما یا دگرجنس گرا هستيد و یا همجنس گرا؛ افراد بسيار اندک: باور

بر اساس داده های آنان، تعداد کمی از افراد . در پاسخ به این نظر، متداوًال به مطالعات دکتر آلفرد کينسی و همکارانش اشاره می شود: واقعيت

محض و دگرجنس گرایی مابين دو حالت همجنسگرایی (اکثر افراد در جایی در ميانۀ این درجه بندی . صرفًا دگرجنس گرا یا همجنس گرا هستند

  .قرار می گيرند و بنابراین ظرفيت داشتن تجربۀ عاطفی و جنسی با هر دو جنس را دارا هستند) محض

افراد گی، لزبين و دوجنس گرا نمی بایست به عنوان معلم انتخاب گردند چرا که سعی خواهند نمود دانش اموزانشان را هم به شيوۀ زندگی : باور

  .خود بکشانند

  . بنابراین این باور بی پایه است. غيرممکن است که افراد دگرجنس گرا را همجنس گرا نمود، همانگونه که عکس آن نيز غير ممکن است: واقعيت

  . اکثریت سوءاستفاده گران از کودکان، مردان و زنان همجنس گرا هستند: باور
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 کليۀ 90%در واقع بيش از . از کودکان از جانب دگرجنس گرایان انجام گرفتهامار نشان داده ست که عمدۀ اعمال بچه بازی یا سوءاستفاده : واقعيت

  .سوءاستفاده های گزارش شده، از جانب مردان دگرجنس گرا بوده است

  . هيچکس نمی داند چه عاملی سبب همجنس گرایی می شود: باور

ع علل همجنس گرایی، دو جنس گرایی و همچنين دگرجنس در واقع تا کنون پژوهشی به قط. این موضوعی پيچيده و بحث انگيز است: واقعيت

گروهی دیگر نيز بر . گروهی باور دارند که این پدیده ای از پيش شکل یافته به وسيلۀ وراثت و هورمون ها می باشد. گرایی را نيز نشان نداده است

  .  و گرایش جنسی خود را به تدریج کسب می کنيماین باورند که ما پيشاپيش استعداد پرورش انواع رفتارهای جنسی و عاطفی را داریم

  .در یک رابطۀ همجنسخواهانه معموًال یکی از شرکا نقش شوهر و دیگری نقش زن را می پذیرد: باور

نچه هستند اکثر زوج های گی و لزبين سعی در توسعۀ روابطی بر پایۀ برابری و رضایت متقابل دارند که در آن به خاطر آ. لزومًا چنين نيست: واقعيت

  .  معموًال طرفين رابطه تنها دو مرد یا زن اند که نقشی را ميان خود تقسيم می کنند. دوست داشته می شوند و نه به خاطر نقشی که ایفا می کنند

  .  داشتن یک تجربه با همجنس در نوجوانی سهم عمده ای در تعيين همجنسگرایی فرد در بزرگسالی خواهد داشت: باور

این مسئله . ياری افراد گی و لزبين در نوجوانی با جنس مخالف تجربه داشته اند، اما خود را به عنوان گی یا لزبين می شناسندبس: واقعيت

همچنين در مورد بسياری از دگرجنس گرایان نيز صدق می کند که در گذشته با فردی از جنس موافق تجربۀ جنسی داشته اند اما پس از آن خود را 

  .برای بسياری افراد گرایش جنسی مفهومی است فراتر از عمل جنسی صرف. جنس گرا شناخته و تعریف می کنندبه عنوان دگر

  .همجنس گرایی در طبيعت وجود ندارد، بنابراین امری طبيعی نيست: باور

مردم شناسان گزارش می . ه استتاریخ نگاران به ما می گویند که همجنس گرایی از بدو تشکيل نخستين اجتماعات انسانی وجود داشت: واقعيت

 پاسخ 64%مطالعه ای بر روی فرهنگ های غير غربی نشان داد که . دهند که همجنس گرایان همواره بخشی از هر فرهنگ را تشکيل داده اند

ه شده است که رفتار همچنين امروزه این واقعيتی شناخت. دانسته اند" طبيعی و به لحاظ اجتماعی قابل قبول"دهندگان همجنس گرایی را امری 

  .همجنس خواهانه در ميان حيوانات نيز امری طبيعی است

  .همه گی ها، لزبين ها، دوجنس گراها و دگرجنس گونه ها چنين شيوه و گرایشی را انتخاب کرده اند: باور

 چگونه و به چه شيوه هویت خود را تنها جایی که به نظر می رسد انتخاب وارد قضيه می شود زمانی است که آن ها تصميم می گيرند: واقعيت

  .تصدیق و بازشناسی کنند؛ زمانی که انتخاب می کنند که آیا اشکار سازی کنند یا نه، و در صورت آشکار سازی، چگونه و با کی

           

  برو به صفحه اول      
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  ميشل فوآو

 دونالد هال : نوشته 

www.glbtq.com 

  حميد پرنيان: ترجمه 

   

 بر فهم ما از عظيم یريثأ ت،ستميشتاز قرن بيلسوفان پياز ف) 1984 - 1926  ((Michel Foucault)شل فوآو يم

  .  داشته استآنی رنده ي دربرگی فرهنگیروهاي و نییات همجنسگرايراث ادبيم

 یسجن خ اموری آه بر تاری این بررسي و همچند،انجام دا›› قدرت‹‹ مقوله ی  آه دریبه دنبال آاوشفوکو 

ن افراد و افعال ـ آه ی او به طور مكرر بر ا. دهدی را شكل میراك آدم اد(discourse)گفتمان  که بردیداشت پ

ف و ی ظریرهاي فهم مسی براییدهاي آرد و در آنها آلی شوند ـ تمرآز می می و ناهنجار تلقیه ايحاش

 در )یاسي و سی، و نخبگان ادبی، جوامع علمی پزشكیادهاي، بن طبقات باال یلهيبه وس( آه قدرت یناقص

  . افتی ی شود را میان می نماآن

 یگذار ن نامی ایخیتاری نه يو توجه ما را به زمگرفت  به چالش  را››هنجار‹‹ی ما درباره باورهای ت تمام، ي، فوآو، با موفقیین آارهاي انجام چنیدر پ

  . خواند  آند فرای را محدود می انسانینانه آه آزادي آوته بی هایها و عنوان ده

: نمودرا محكوم  پائول ميشل فوآو در چنان فضایی رشد آرد آه بعدها خود آن. به دنيا آمد) 1926در پانزدهم اآتبر سال (فوآو در پویتييرز فرانسه 

 هترین آموزشگاه ها در ب به عنوان یك جراح، به فوآو اجازه داد از آموزش عالیشموفقيت شغلی پدر. گرا نخبگانی آسل آننده و سنتفضای 

، به سرعت دستيار جان هایپوليت 1945پس از انتقال به پاریس در سال و بود او در ادبيات، تاریخ، و فلسفه، دانش آموزی برجسته . برخوردار شود

(Jean Hyppolite) بسياری از فوکو سر، وان پل سارتر، مارتين هيدگر، و لوئيس آلسژثير شدید أتحت ت.  شدهگلی و وجودگرا،پيشروی ؛ فيلسوف

  ؛ چگونه آنچه را آه می دانيم می دانيم؟ چرا به آنچه باور داریم باور داریم؟کشيدبنيادهای دانش و ادراك را به پرسش 

و ›› هنجاریت‹‹حاشيه های ) و جذابيت( گيرایی ،این فيلسوف جوان برجسته – بعد از جنگ جهانی دوم –پرثمر پاریس ی در فضای روشنفكرانه 

او از یك آشفتگی .  می نمودرفتار او غيرعادی و عجيباوقات  و اغلب  بودفوآو، دانشجویی تنها و آناره گير. را وسعت بخشيدرندگی اجتماعی پذی

 به خاطر همجنسگرا بودنگناه ژرفی بود آه احساس دليل این امر، . به اوج خود رسيددر اقدام وی به خودکشی  1948روانی رنج می برد آه در سال 

در انگيزه ای  به حاشيه رانده شدن ـ آه عذاب آور بود ـ  یو تجربهمی کرد از خود غریبگی  احساس ،آشكارا. در او شکل گرفته بودبه طور فزاینده 

دیگر ين در منتشر شد، و همچن ››تمدن دیوانگی و‹‹در سوربن، آه بعدها تحت عنوان ش یادر تز دآترفوکو . خيره کننده و آشوبگر او شدآفرینش آثار 

 ،››بيمار و سالم ‹‹،››عاقل و دیوانه‹‹ما از چنين مقوله های ساده و دوبنيادی همچون؛ ی  استفاده  یی آه تعيين آننده ا، روابط اجتماعیشآثار

  .  می باشد را مورد تحقيق و بررسی قرار می دهد››شایسته و ناشایسته‹‹ ،››خطاآار و درستكار‹‹

مين می آند، أ آمریكایی را ت– اروپایی و آنگلو  ی عالیق سياسی و اجتماعی گروه های مشخصی از جامعهیی آه صرفًاچنين آارآردهای مشاهده با 

به هم ریختگی  نگه داشته شده اند و هم دچار آشوب و ا و ماناستوارآردن ادراك و باور، هم  آه چگونه مسيرهای ساختارمند فوآو به آنكاش در این

   .، می پردازدگشته اند

.  آه بسياری از بنيادهای آگاهی و دانش را شكل می دهد،  متمرآز می گردد–  حوزه ای از زبان و بازنمایی–فوآو در سراسر آثارش بر روی گفتمان 

بنياد ، زمان از دور خارج شود  هریا درآه چگونه گفتمان می تواند از یك مقطع اجتماعی به مقطعی دیگر تغيير مكان دهد و  در بررسی اینفوکو 

   . متزلزل کرد  رانخبگان فرهنگیی ادعاهای خودبينانه و خودراست انگارانه 

، به بررسی زایش )1975(›› نظم و مجازات‹‹در فوکو . پرنفوذترین و نيرومندترین نوشته های فوآو مربوط می شود به ميراث ادبيات همجنسگرایی

 Jeremy Bentham ) را به آار می برد؛ الگویی آه توسط جرمی بنتام (panopticon)پاناپتيكون ی زندان های مدرن در قرن نوزدهم می پردازد و انگاره 
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  .  تدبير می شود–) و پایيدن(برای افشای مقررات هدایت آردن رفتار از طریق نظارت ای استعاره  –  

قرن نوزدهم فراگير می شود؛ ی ور گسترده در جامعه مورد پذیرش جامعه، آارآردی می شود آه به طی فوآو بحث می آند آه رفتارآردن به گونه 

  و،می گرددردن مهارآصریح جسمانی، برای مبارزه با انحراف، عامل ی دیری نمی پاید آه شكنجه . افراد، نظارت و پایيدن یكدیگر را آغاز می آنند

  .ن هنجاریت، امری عمومی و مردمی می گردد یكدیگر، و در نتيجه ناگزیر بود پایيدِن، فرایند بغرنج و دسيسه آميِز از آنبيشتر

نوایی و  آه خواستار هم) در همان دوره ( ( middle – class )روی نظام آيفری، با پدیدار گشتن یك سنت فكری ميان طبقه ه مشاهدات فوآو ب

  . سازگاری جنسی بود، در ارتباط است 

  بودگیذهنی دوجنستقدیم آرده، با توجه به گرایش ) 1978 ( ( Herculine Barbin )در اثر مهم بعدی اش، آه به هرآولين باربينفوکو 

(hermaphrodite ) مورد ،را استوار و تثبيت آند›› حقيقی‹‹  قرن نوزدهم، آارآرد سياسی گفتمان پزشكی را آه تالش می آند هویت های جنسی 

در چنين بررسی هایی آه فوآو از قرن نوزدهم به دست ما . ر می آندآامل گوناگونی انسانی را انكای گفتمان گستره این  ؛بررسی قرار می دهد

شمار جدید برای پياده آردن این امر و در نتيجه گسترش  آيد جدیدی بر دست یابی به همگنی و یكسانی اجتماعی و دستگاه های بیأمی دهد، ت

  . مشاهده می شود، )آوته فكرانهی این عقيده (›› آداب نزاآت‹‹

خ امور یتار ‹‹یچند جلدی در مجموعه . ن استيزبيرك و تی زی، انسانین نظارت و آنترلي چنی ماندگاریمكنمص نايجود، فوآو در تشخن وی با ایحت

 دگرگون آننده و یق گفتمان هایاز طرکه  یتي ماه؛ دهدی را مورد آنكاش قرار م ( desire )ل یال تمايت سي، فوآو ماه )1976 – 1984( ›› یجنس

  .کرده استدا ير پی چالش پذیو آرانه هاتعریف شده است ان ي بیِننو یراه ها

 یافراد( ها یكتوریآه وآنجا  . آندی قرن نوزدهم اشاره میت سرآوب گري او به وضع–وند دارد ي پییشتر با همجنسگرايآه ب –ن آتابیدر جلد اول ا

به جای آن که امور آن را در گفتمان های اجتماعی نفوذ دادند،  ی جنسبا آنترل امور ،) آردندی میا زندگیكتوریوی سلطنت ملكه ی آه در دوره 

  .  قرار دادندیتر عي وسیفرهنگی را در گستره آن ،  گذاشته باشند، کناراز فرهنگجنسی را 

 ینه فقط ساختارمند› ›همجنس باز‹‹و ›› دگرجنس باز‹‹م ي بخشد، و در مفاهی بهبود میت جنسی هوی هایش آگاهیاز زارا ن فوآو، فهم ما یبنابرا

ه پردازان ی از نظریاريبس.  داندی میداری و پای واژگونی برایشروعی ن آن را نقطه يابد بلكه همچنی یم، ميت را در جهت اهداف آنترل و تنظیهو

  .  تواند هم محدودآننده باشد و هم رهاآنندهیت مینانه مربوط به هويد آوته بی آنند آه، عقایر بحث مياخ

و همانگونه آه آار  .، ممتاز و آالن است ( queer theory )›› هنجارستيزی  یهینظر‹‹ر يخصوص بر روند اخه ، بییآو بر مطالعات همجنسگرار فويثأت

نكه یبا ا. ردي گیز تحت مداقه قرار ميش ن ا پرآشوبی شود، زندگی در خور توجه می، آانونیت جنسی هوی های تئوری براینده ایفوآو، به طور فزا

ن يافت، طنیات بازتاب ی در نشری به طور گسترده ا1984 در سال –دز ی ایماري در اثر ب–ين دانسته شده است، و مرگ او قی او به ی جنسیريهت گج

 در  ( Passion of Michel Foucault )›› شل فوآويشهوت م‹‹تحت عنوان که  ( James Miller )لر يمز مي خود فوآو، تا قبل از اثر جیامور جنسی ژه یو

  . ده استیمطرح گردندرت و از دیدگاهی نه چندان درست  منتشر شد، به 1993سال 

، با این وجود،  اند، محكوم گشت ( homophobic )جنسگراستيزی دچار همی ننگ هستند و حت آه بازرگاِنیافرادی له ين آتاب به وسیهرچند آه ا

 مورد آنكاش  نيزرا ،است  ( sex ) یبسترم خطرناك و نادرست هی وهم زا و گونه هایهابات فوآو با داروی از تجریاحساس عذاب از خود آه ناش

 را نشان یراث فلسفي و میك زندگی تا می کندتالش اما  رد،چند آه از تمام و آامل بودن فاصله دا  هر»شل فوآويشهوت م« آتاب  . دهدیقرار م

  .  ز آردندي ـ پرهی نگرانن از پرداختن به آن ـ بايشيآه منتقدان پ یدهد در حال

  .  باشدیبرخوردار نمدرخور  یتيشل فوآو از اهميسه با آثار خود می در مقاییات همجنسگرايراث ادبي در میآار فلسفی ن آتاب در بدنه ین، ايقیبه 

 یش نمایق دگرگونيخ دقیاحت به تارنكه به صرینكه نسبت به موضوع زنان، حساس نبوده و فراتر از آن؛ از ایاز ا) یو به درست(ن، او اغلب يهمچن

م و آنرا ي آنیافت مینكه ما قدرت را دریا:  بوده استیريين تغيك چنیفوآو خود مسئول . ردي گی اشاره آرده، مورد انتقاد قرار می انسانیمانند آگاه

  . می بریبه آار مافراد ه يافراد و علی له يبه وس

  برو به صفحه اول
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Asexuality  

  مسافرکاميار : ترجمه

  سایت بی بی سی: منبع

  

  تقدیم به تو  

  . که با تمام سلول هایت نه به خاطر سلول های من دوستم داشتی

  ...پرستش به مستی است در کيش ما

 

. برای انسان ها، اسكشوال بودن به معنی داشتن توانایی تكثير انفرادی خود مثل آميب ها نيست

پس دقيقًا . داشتن اندام های جنسی نيز نمی باشدهمچنين در اآثر موارد نيز این به معنی ن

  اسكشواليتی چيست؟

  .تعریف اسكشواليتی نداشتن گرایش و جلب شدن جنسی است

جمعيت دنيا اسكشوال % 1 تخمين می زند آه 2004 در اآتبر New Scientistیك مطالعه در مجله 

  . ی آنداست و وجود اسكشواليتی را هم در انسان و هم در جانوران تأیيد م

  اسكشواليتی به عنوان یك گرایش

در ضمن، آشش جنسی به جنس . اسكشواليتی توسط اغلب اسكشوال ها به عنوان یك گرایش و به عنوان حق طبيعی آنها عنوان می شود

  مخالف، جنس موافق و هر دو جنس ممكن است وجود داشته باشد، پس چرا نباید یك گرایش جنسی باشد؟

آنها احساس نمی . ، اسكشواليتی را به عنوان یك گرایش قبول ندارند چون این مسئله برای آنها بيشتر یك نبود گرایش استبرخی از اسكشوال ها

  . آنند آه در آل از یك گرایش جنسی برخوردارند

با این حال، . باشندمی ) queers(قيقًا بخشی از جامعه ی دگرباشان جنسی داز آنجا آه اسكشوال ها یك اقليت جنسی به حساب می آیند، 

بسياری از اسكشوال ها، به یك زندگی سنتی معمول سوق می یابند و برخی از افراد اسكشوال احساس نمی آنند آه یك دگرباش جنسی 

  . هستند

  عشق

ان گرایش عاطفی از گرایش جنسی متفاوت است و این چيزی است آه بسياری از اسكشوال ها بد. اسكشوال ها می توانند عاشق شوند

سخن می گویند به این معنی آه آنها احساس می آنند آه بایستی یك رابطه ی عاطفی )) تمایل عاطفی((برخی از اسكشوال ها از . معتقدند

  . نزدیك با یك پارتنر برقرار نمایند

درست مثل اینكه والدین، . یك فرد استتمایل عاطفی به گرایش یا رفتار جنسی ارتباطی ندارد و بيشتر یك ميل برای برقراری یك رابطه ی نزدیك با 

  . فرزندان خود را به شيوه ای اسكشوال و جدا از احساسات جنسی به شدت دوست دارند

  گرایش عاطفی

اسكشوال هایی آه دارای تمایل عاطفی می باشند، ممكن است خود را دگرجنسگرا، همجنسگرا و یا دوجنسگرا فرض آنند، بسته به اینكه گرایش 

بنابراین یك شخص اسكشوال همجنسگرا، اسكشوال است، حتی . گرایش عاطفی از گرایش جنسی متفاوت است. آدام جنس باشدعاطفی به 

  .اگر برقراری روابطی با افرادی از جنس خود را ترجيح دهد

  روابط جنسی

و در واقع این دیدگاه از بسياری جهات درست اغلب رابطه های اسكشوال ها از دیدگاه مردم فقط به صورت دوستی بسيار نزدیك به شمار می روند 

با این حال، برای . این اسكشوال ها روابط دوستانه نزدیكی را با مردم برقرار می آنند، بدون نياز به اینكه این رابطه به چيزی بيشتر ختم شود. است
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كشوال می تواند بسيار صميمانه بوده و دو فرد محرم هم این روابط اس. برخی اسكشوال ها یك رابطه ی این چنينی خيلی باالتر از یك دوستی است

. برخی از روابط اسكشوال ممكن است شامل تماس فيزیكی با ماهيت جنسی نيز بشود. باشند ولی این رابطه محرم بودن در واقع جنسی نيست

كشوال هایی نيز وجود دارند آه از احساسات و اغلب روابط فيزیكی اسكشوال بيشتر شامل بغل آردن و نوازش آردن است تا سكس، با این حال اس

  . اعمال جنسی لذت می برند

بسياری از افراد غير اسكشوال نمی توانند درك آنند آه چگونه ممكن است یك چنين رابطه ی عاطفی بدون سكس معنی داشته و موفق باشد، آنها 

مود آه برای اسكشوال ها سكس اصًال بيان و ابراز عشق نيست و به اما بایستی عنوان ن. اعتقاد دارند آه سكس برای بيان عشق ضروری است

برای اینكه آمكی برای درك این موضوع بشود بایستی عنوان نمود آه اگر سكس . عقيده ی بسياری از آنها این امر بيگانه و عجيب به نظر می رسد

، بيشتر از تمام مردم دوستداشته می )خدمات جنسی استکسانی که حرفه شان ارائه ی (برای بيان عشق یك ضرورت است پس فاحشه ها، 

  .  شوند

  سكس

اسكشوال بودن افراد به این معنی نيست آه سكس ندارند و یا نمی توانند از آن لذت ببرند، اسكشواليتی تنها به این معنی است آه این دسته 

اسكشوال ها افراد عادی و طبيعی هستند آه .  را تجربه آرده اندنسبت قابل توجهی از اسكشوال ها سكس. افراد گرایش جنسی به دیگران ندارند

برخی اسكشوال ها آه سكس . از لحاظ فيزیكی توانایی سكس در آنها وجود دارد و برخی از اسكشوال ها نيز از انگيختگی جنسی لذت می برند

ارضای (از این احساس لذت می برند، برخی دارای گرایش فتيش برخی . دارند و یا خودارضایی می آنند، در طول عمل خود به آدم ها فكر نمی آنند

هستند و برخی در هنگام عمل جنسی به این فكر می آنند آه ناهار فردای آنها چه خواهد بود و یا اینكه آی ماشين خود را برای ) جنسی با اشياء

  . سرویس مجدد بایستی ببرند

د، آن را مأیوس آننده می یابند و برخی این اعتقاد را پيدا می آنند آه سكس آامًال تنفرآميز بسياری از اسكشوال هایی آه سكس را تجربه می آنن

  . بسياری از اسكشوال ها خودارضایی نمی آنند و هيچ لذتی از هيچ عمل جنسی عایدشان نمی شود. است

  انگيختگی جنسی

را از مفهوم انگيختگی جنسی از هم تفكيك آنند و فكر می آنند آه بسياری از افراد غير اسكشوال برایشان مشكل است آه مفهوم گرایش جنسی 

. این دو در واقع یكسان هستند و بنابراین فكر می آنند هر آسی آه انگيختگی جنسی را تجربه می آند بایستی گرایش جنسی را نيز تجربه آند

  . ی تحریك می شوند ولی از لحاظ جنسی گرایشی به چرم ندارندبه عنوان مثال، بسياری از مردم توسط چرم از لحاظ جنس. این قضيه درست نيست

  ميل جنسی

یك ميل جنسی، تمایلی برای . این امر نيز ممكن است برای افراد غير اسكشوال درآش مشكل باشد. برخی از افراد اسكشوال ميل جنسی دارند

افرادی آه . دو در خودارضایی ممكن است بيشتر مشخص شودتفاوت این . انگيختگی جنسی است نه یك تمایل برای احساس آردن گرایش جنسی

با دست و یا شیء دیگری خودارضایی می آنند، هيچ نوع گرایش جنسی به این اشياء ندارند اما اینكار را انجام می دهند چون به چيزی برای تحریك 

  . خود نياز دارند

 مورد Autosexualاینها را می توان تحت عنوان . با خودارضایی ارضا می آنندبرخی از اسكشوال هایی آه دارای ميل جنسی هستند خود را تنها 

اسكشوال بودن به معنی این نيست آه فرد از لحاظ جنسی عاشق خودش می باشد، بلكه آنها صرفًا تمایلی به برقراری سكس با . بحث قرار داد

سایر اسكشوال ها آه تمایل جنسی دارند . دن انگيختگی جنسی وجود دارددیگران ندارند ولی هنوز حس می آنند آه در آنها تمایل به تجربه آر

  . ترجيح می دهند خود را با سهيم آردن پارتنر خود در سكس ارضا آنند

  روابط جنسی

كشوال ها از همانطور آه در باال ذآر شد، برخی از اس. در آل، احتمال و امكان این وجود دارد آه یك فرد اسكشوال ارتباط جنسی برقرار نماید

برخی اسكشوال ها زیاد از سكس دچار . احساسات سكسی لذت می برند و بنابراین با رضایت آامل به یك رابطه ی جنسی مبادرت می ورزند
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 اینكه به پارتنر پریشانی و تنفر نمی شوند و بنابراین به این آار دست می زنند آه پارتنر خود را راضی آنند و برخی نيز این آار را انجام می دهند برای

. با اینحال همه اسكشوال ها دوست ندارند این آار را انجام دهند. خود عشق می ورزند، و سكس می آنند به این دليل آه می خواهند با او بمانند

تنرشان را دوست دارند، بنابراین برایشان مهم نيست آه چقدر پار. لذتی نمی برند) از جمله بوسه(بسياری از آنها اصًال از هيچ نوع عمل سكسی 

  . سكس آًال برای آنها بی معنی است و سفت و سخت در برابر چنين درخواست هایی مقاومت می آنند و به حریم آن وارد نمی شوند

  ازدواج

ی آنها دليل برای بسياری از اسكشوال ها ازدواج های جنسی انجام می دهند و دقيقًا به همان اندازه آه افراد غيراسكشوال ازدواج می آنند برا

در بسياری از موارد، ازدواج به این دليل اتفاق می افتد آه فرد اسكشوال می پندارد آه بایستی سكشوال باشد، چون هرگز . ازدواج وجود دارد

حاضرند با داشتن سكس بنابراین افرادی وجود دارند آه پارتنر خود را آنقدر دوست دارند آه . نشنيده است آه احتمال دارد آه آسی سكشوال نباشد

برخی بچه می خواهند و می خواهند بچه هایشان در یك خانواده سنتی رشد آنند و برخی نيز با فشارهای خانواده و مذهب . فقط در آنار او بمانند

  . شان به این آار تن می دهند

  اسكشوال بودن

آگهی ها، فيلم های  ا، آهنگ ها، فيلم ها، رادیو، تلویزیون، تبليغات،سكس به هر نقطه از دنيا رسوخ آرده است، آتاب ه. جهان دیوانه سكس است

فرهنگ ما به هر آسی دیكته . جفت ها همه جا هستند و اآثر مردم در مورد سكس و روابط سكسی هر روز صحبت می آنند. آمدی و مغازه ها

بسياری از مردم و نه فقط اسكشوال ها، مدام توسط خانواده و . دمی آند آه جفت آامل خود را بيابد، با او به آرامش برسد و خانواده تشكيل ده

برای اغلب اسكشوال ها، پرداختن به اآثر سرگرمی ها و برقراری . دوستان، برای یافتن یك همسر و تشكيل خانواده مورد سئوال قرار می گيرند

در این . بزرگی از زندگی دوستان و اطرافيان را تشكيل می دهدارتباط با بسياری از دوستان مشكل است چرا آه تمایل عاشقانه و یا سكس بخش 

تمام چيزهایی آه ممكن است برای . شرایط، این امر بسيار مشكل است آه از این واقعيت صرف نظر شود آه سكس و سكشواليتی واقعًا وجود دارد

  . مبهم استسكشوال ها خيلی روشن واضح و بدیهی باشد برای اسكشوال ها به شكل آورآننده ای 

  انزوا

چون اسكشواليتی . به دليل زندگی در فرهنگی مملو از سكس آه در جهان امروزی وجود دارد، بسياری از اسكشوال ها احساس انزوا می آنند

از همسن و اسكشوال های جوان در حين رشد خود به این امر پی می برند آه . بسيار به ندرت به گوش مردمان خورده و نيز بسيار ناشناخته است

این . ساالن خود متفاوتند و می پندارند آه آنها به طرز هولناآی شكست خورده هستند و به نوعی دچار آمبود هستند و الزم است آه درمان شوند

ال متوجه این امر اغلب منتهی به آزمودن سكس، زمانيكه فرد اسكشو. امر ممكن است منجر به نوعی انزجار از خود و گوشه گيری از جامعه شود

  . می شود هيچ نوع تمایل سكس ندارد و افراد دیگری ممكن است درخواست سكس از او نمایند، می شود

مشخصًا، مسيحيان واقعی با افراد اسكشوال مشكلی ندارند اما برخی سكس را هدیه ای از سوی . دليل دیگر برای این انزوا، دالیل مذهبی است

بسياری دیگر از مذاهب مثل اسالم سكس را به عنوان وظيفه ای برای همه انسان ها برای زاد و ولد و . ره بردخداوند می دانند آه باید از آن به

  . جلوگيری از گناه می دانند

این انزوا دليل این امر است آه بسياری از اسكشوال ها احساس می آنند آه سال های سال از خود تنفر داشته اند و تجربه های سكسی 

زمانيكه آنها در مورد اسكشواليتی آگاه می شوند و . ده و به آنها مكررًا گفته می شد آه آنها به آمك پزشكی نيازمند می باشندآرزویشان بو

  . چيزهایی می شنوند، در می یابند آه غيرطبيعی نيستند و نمی خواهند دیگر از این گونه فكر آنند

  چگونه اسكشوال ها شناخته شدند؟

ا و دوستان دائمًا دنبال این هستند آه اطرافيان چه سكشوال و چه غيرسكشوال همسری  پيدا آنند و با او بمانند و بچه دار بسياری از خانواده ه

بسياری از اسكشوال ها ترجيح می دهند با وانمود آردن به . برای بسياری از اسكشوال ها این امر ممكن است آامًال بی مفهوم باشد. شوند

در هر حال، آشكار شدن این حالت ممكن است برای . ه قاطی شوند و به این شكل آنها مشخصًا حقيقت را آتمان می سازندسكشوال بودن با جامع
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چرا آه اگر خانواده و دوستان این را بفهمند به این قضيه فشار نمی آورند آه فرد به انتخاب همسر پرداخته و . اسكشوال ها بسيار آمك آننده باشد

  .  سكسی بپيوندندیا در محاوره های

  عوامل ایجاد آننده اسكشواليتی چيست؟

  تنها گمان هایی به شرح زیر وجود دارد؟. در مورد عامل اسكشواليتی تا آنون هيچ نوع شناختی وجود ندارد

  سوء استفاده جنسی •

اوت و یا ترس از سكس باشد اما  عد این آار ممكن است عامل تنفر،. سوء استفاده ی جنسی به عنوان عامل اسكشواليتی شناخته نمی شود

تقریبًا تمام قربانيان سوء استفاده جنسی به حالت سكشوال خود باز می گردند و آنها که باز نمی گردند اسكشوال بوده . عامل اسكشواليتی نيست

  .اند

  عدم تعادل های هورمونی و شيميایی •

نی در زنان و عدم تمایل جنسی را باعث می شوند، اما مشكالت هورمونی با اینكه برخی دارو ها ممكن است شهوت جنسی را آاهش داده و آبست

بسياری از اسكشوال ها که به انجام تست هایی در این زمينه مبادرت آرده اند از لحاظ هورمونی آامًال . به ندرت عامل اسكشواليتی می باشند

  . طبيعی شناخته شده اند

  ژن ها •

هيچ نوع ژنی برای اسكشواليتی شناخته .  شناسایی کرده اند آه باعث همجنسگرا بودن یك فرد می شوددانشمندان ژن هایی را در همجنسگرایان

  . نشده است ولی این احتمال همچنان وجود دارد

  انزوای اجتماعی •

رخی درونگرا می باشند برخی از آنها برون گرا هستند و ب. برخی از آنها مشهور و برخی گمنام هستند. اسكشوال ها مردم معمولی و نرمال هستند

به احتمال خيلی زیاد درصد افراد اسكشوال درون گرا بيشتر از افراد سكشوال برونگرا باشد چون اآثر . و البته برخی نيز بسيار گوشه گير هستند

شوال اینترنتی اآثر اسكشوال در جوامع اسك. مردمی آه نمی توانند خود را با جامعه ای آه در آن زندگی می آنند وفق دهند، از آن دوری می آنند

ها درونگرا هستند اما این احتماًال به دليل این است آه بسياری از برون گراها آنقدر مشغول زندگی اجتماعی می باشند آه آمتر به اینترنت مراجعه 

  . می آنند

  ترس از رابطه و همچنين مسائل مربوط به اعتماد •

اما ممكن است با اسكشواليتی . این مسائل از اسكشواليتی جداست. یش جنسی منجر نمی شودترس یا نداشتن اعتماد، به از دست دادن گرا

  . همراه باشد، درست به همان شكل آه مردم سكشوال هم با آن دست به گریبان می باشند

  )مشتری ندارد(برخی از دالیلی آه مورد توافق خيلی ها نيست 

  )پيش رسی(تولد پيش از موعد  .1

  اولين فرزند .2

   یك عزیز و یك عشقمرگ .3

  نيست؟اسكشواليتی شامل چه چيزهایی 

در ذیل، تصورهای غلطی . در اولين مواجهه و شنيدن آلمه ی اسكشواليتی بسياری از مردم نمی توانند درست بفهمند آه این واژه چه معنایی دارد

  :از اسكشواليتی در مردم فهرست شده است

  تجرد و عزلت •

  . اسكشواليتی یك انتخاب نيست بلكه یك گرایش است. شتن سكس استاین حالت یك انتخاب برای ندا

  یك اختالل •
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در حاليكه برخی از مردم هنوز با وجود بيش از یك گرایش مشكل دارند، با اینحال چندین گرایش داشتن . اسكشواليتی فقط یك گرایش متفاوت است

اسكشوال ها از نظر . و در تمام جوامع و مذاهب در همه جای دنيا وجود دارنداسكشوال ها دقيقًا مثل سایر مردم هستند . نيز پذیرفته شده است

  . روانی به اندازه ی سایرین متعادل می باشند

  همجنسگرایان در خفا •

ابراز اسكشوال بودن ممكن . اسكشوال ها ادعا نمی آنند آه اسكشوال هستند به این دليل آه همجنسگرا هستند و نمی خواهند آن را بپذیرند

است منجر به فضولی افراد برای زندگی خصوصی و سكس آنها شود و این یكی از دالیلی است آه فرد را راغب می کند خود را در خفا نگه دارد و 

  . گرایش خود را پنهان آند

  ناتوانی جنسی •

البته . برند سكس دارنداسكشواليتی یك گرایش است و اسكشوال هایی آه از سكس لذت می . ناتوانی جنسی بی عالقه گی جنسی است

  . ممكن است اسكشواليتی و ناتوانی جنسی همراه هم باشند اما لزومًا به معنای هم نمی باشند

  سرآوبی جنسی •

  . مردمی آه از لحاظ جنسی خود را سرآوب می آنند همچنان سكشوال هستند و به شدت در ورای تمایالت شدید جنسی، خود می سوزند

  ترس از سكس •

  انتنها برای زن •

دانشمندان اخيرًا نشان داده اند آه اسكشوال های زن بيشتر اند اما این به احتمال زیاد ممكن . هم مرد و هم زن ممكن است اسكشوال باشند

  .  است به این دليل باشد آه مردان آمتر می خواهند این قضيه را قبول آنند

  یك راه طبيعی برای آنترل جمعيت •

ن هم ممكن است خطور آند اما مطالعات نشان می دهد آه حتی در گونه های در حال خطر انقراض هم نمونه های این فكر در مورد همجنس گرایا

مطالعات دیگری نشان داده است آه وجود همجنسگرایی یك برتری تكاملی است چون این به این معنی است آه افراد . همجنسگرایی وجود دارد

رند آه می توانند وقت و انرژی بيشتری برای نگهداری خواهر زاده یا برادر زاده خود بگذارند و به همين شكل نيز بالغ اندآی در دنيا بدون فرزند وجود دا

  . در مورد اسكشواليتی می توان عنوان نمود

  یك مشكل هورمونی •

وال ها مبادرت به انجام تست بسياری از اسكش. اگرچه این قضيه در مورد تعدادی از مردم صادق می باشد اما عامل اصلی اسكشوال ها نيست

  .  های هورمونی کرده اند و کامال نرمال بوده اند

  عقب مانده های اجتماعی •

  زشت چهره بودن •

برخی از اسكشوال . اسكشوال ها به این دليل به عنوان اسكشوال مطرح نمی باشند آه زشت اند و آسی آنها را برای دوست داشتن نمی خواهد

  . آثر آنها قيافه ای متوسط دارند؛ برخی نيز ممكن است خوش چهره نباشندها بسيار زیبا هستند و ا

  ضربه زننده •

بسياری از آنها نيازی به قرار سكس با آسی حس نمی آنند و به این . این نيست آه اسكشوال ها با آسی آه قراری می گذارند به او ضربه بزنند

  . خود ضربه بزنندلحاظ آنها فقط در مورد فعاليت جنسی ممكن است به طرف 

  مذهبی  •

برخی دانشمندان می پندارند آه اسكشوال . برخی بسيار مذهبی هستند و بقيه اصًال مذهبی نيستند. برخی از اسكشوال ها مذهبی می باشند

  .ها احتماًال بيشتر مذهبی باشند
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  پاسخ هایی به برخی سوال های مطرح شده

  آیا اسكشواليتی واقعًا وجود دارد؟: 

 . ه؟ چگونه می توان شخصی را بهتر از خود او شناخت؟ چطور در مورد احساسی آه دیگران دارند در خود صالحيت قضاوت احساس می آنيدچرا آه ن

  آیا آنها همجنسگرا هستند؟: 

 . احتمال دارد، ولی نه لزومًا

  آیا الزم است به دآتر مراجعه آنند؟: 

  .  نيست، بنابراین لزومی به مراجعه به دآتر ندارنداسكشواليتی یك مشكل پزشكی و یا بيماری و اختالل

  آیا مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند؟: 

سو استفاده ممكن است مشخصًا منجر به تنفر، دشمنی و یا ترس از سكس . اسكشواليتی به نظر نمی رسد آه هيچ عامل روشنی داشته باشد

  . شود اما نه اسكشواليتی

 برو به صفحه اول
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Asexualityيك نوع گرايش جنسی   

  کاميار مسافر: ترجمه

Kamyar_mosafer@yahoo.com 

  

.  آلمه عمومی است آه در مورد افرادی به آار می رود آه فاقد آشش جنسی بوده و رفتار جنسی برای آنان خوشایند می باشدAsexualityواژه 

بعالوه در مورد . مورد بحث و تردید می باشد) Sex Orientation(وع گرایش جنسی این امر آه آیا این رفتار، آیا یك ناتوانی جنسی است و یا یك ن

می دانند، این پدیده را خارج از ) فاقد گرایش جنسی (Asexualآسانی آه خود را . تعریف دقيق این لغت توافق عمومی روشنی نيز وجود ندارد

آی در زمينه ِاسكشواليتی انجام شده است ولی با این حال دانشمندانی آه در تحقيقات بسيار اند. چارچوب تعاریف سنتی برای جنسيت می دانند

در هر صورت اسكشواليتی به صورت گسترده ای در حال پذیرفته . این زمينه مطالعه آرده اند، معتقدند آه اسكشواليتی یك نوع گرایش جنسی است

 آن را نشان داده و بدین Aاست آه اغلب با حرف ) LGBT) Lesbian Gay Bisexual Transgenderشدن ميان عموم و مخصوصًا در بين گروه های 

  .  استLGBTAوسيله نام این گروه ها در حال تبدیل به 

برخی عقيده دارند آه ِاسكشواليتی، تضعيف قوای جنسی . هنوز اختالف نظر در این زمينه وجود دارد آه ِاسكشواليتی یك نوع گرایش جنسی باشد

آنهایی آه اعتقاد ندارند این پدیده یك نوع گرایش جنسی است، دالیل این نوع گرایش را در مواردی نظير سوء استفاده . سی استو یا بيزاری جن

جنسی، سرآوبی جنسی، مشكالت هورمونی، دیررسی بلوغ، عدم گرایش های جنسی به دالیل شخصی، مذهبی و فرهنگی یا عدم مواجهه با 

ید توسط خود اسكشوال ها مورد پذیرش نمی باشد و برخی می گویند آه آنها نمی توانند عشق رومانتيك یا جنسی این عقا. فرد مناسب می دانند

برخی از این افراد نيز ادعا دارند آه چون . با هيچ فردی برای مدت طوالنی داشته باشند و هيچ نوع تصویری از یك عشق ایده آل برای آنها وجود ندارد

آسانی آه اعتقاد دارند آه . ی چندانی برایشان ایجاد نمی آند، بنابراین نبایستی از آن به عنوان یك اختالل نام برداسكشواليتی آنها مشكل

اسكشواليتی یك بيماری نيست اذعان می دارند آه قبًال نيز اعتقادات مشابهی در مورد همجنسگرایی و دوجنسگرایی وجود داشته آه در حال حاضر 

به عالوه در مورد خود واژه اسكشوال نيز تردید . و مردم به عنوان یك گرایش جنسی مشروع و قانونی پذیرفته شده استتوسط اآثر دانشمندان 

وجود دارد آه آیا این واژه صحيح است؟ در زیست شناسی، این آلمه برای توصيف موجوداتی به آار می رود آه از یك فرد، تكثير می یابد، در حاليكه 

  . ودی مربوط می شود آه اصًال توليد مثل نمی آند و بهتر است با واژه آنتی سكسوال بيان شود آه دقيق تر استاسكشواليتی به موج

  تحقيقات 

 درصد از حيوانات مطالعه شده هيچ نوع عالقه ی ظاهری به سكس از خود نشان 3 تا 2مطالعه انجام شده در گوسفندان نر مشخص نموده است آه 

تعامل آنها با .  درصد از نرها عالقه ای به جنس مخالف نشان نمی دهند12گری نيز در موش ها نشان می دهد آه در آنها مطالعه ی دی. نمی دهند

در بریتانيا مطالعه ای در زمينه اسكشواليتی انجام . سایر افراد مذآر اندازه گيری نشده است چون مطالعه فقط به اسكشواليتی اختصاص داشت

موسسه آين سی مطالعه ی . دهندگان اعالم آرده اند آه تا آنون هيچ نوع گرایش جنسی به هيچ آسی نداشته اند درصد از پاسخ 1شده و 

آوچكی در این زمينه انجام داده و اعالم نموده آه به نظر می رسد آه اسكشوال ها بهتر است به عنوان افرادی با ميل و یا هيجان جنسی پایين 

این مطالعه همچنين به تضاد موجود در تعریف این قضيه اشاره دارد و . ار جنسی و یا بازدارندگی جنسی باالمشخص شوند تا سطح آمتری از رفت

  .می گوید محققين چهار تعریف متفاوت را در منابع یافته اند

  تنوع

د یك محرك جنسی یا جلب شدن مخصوصًا در وجود یا عدم وجو. تفاوت هایی بين مردمی آه به عنوان اسكشوال تشخيص داده می شوند وجود دارد

در این قضيه نيز اختالف نظر . برخی فقط یكی از آنها را تجربه می آنند در حاليكه برخی دیگر هر دو تجربه را دارند و برخی هيچ آدام را. رومانتيك

ز مردم هر چهار نوع را قبول دارند، ولی بسياری در حاليكه تعدادی ا. ی اسكشواليتی گنجاند یا نه  اینها را می توان در مقولهd وجود دارد آه آیا همه

  . دیگر معتقدند آه برای اسكشوال بودن یك فرد بایستی فاقد تحریك جنسی یا جلب شدن عاطفی و یا هر دو باشد
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گی برای شبيه آشش جنسی اسكشوال هایی آه دارای یكی از این دو نوع گرایش می باشند معموًال به هيچ چيز منجر نمی شود و تنها یك انگيخت

نيز می باشند آه گرایش جنسی  )Fetishists(یك استثناء در مورد این اسكشوال ها آسانی اند آه فتيش . سازی جنسی یا ارضای جنسی است

 در هر صورت، سطح آشش جنسی). اگر چه بسياری از فتيش ها خود را اسكشوال نمی دانند(آنها به اشياء فتيش تمرآز یافته است تا یك شخص 

همانطوری آه در باال ذآر شد برخی از افراد آه اسكشوال تشخيص داده می شوند هنوز . می تواند از ضعيف تا قوی و نادر تا فراوان متغير باشد

برخی از اسكشوال ها ممكن است احساس های . آشش جنسی احساس می آنند اگر چه برخی می گویند آه آنها اسكشوال نمی باشند

یند، اما یك نوع بيزاری از سكس دارند و یا دست زدن به سكس برای آنها مطلوب نمی باشد در حاليكه برخی دیگر به دنبال جنسی را تجربه نما

  . ارضای جنسی از طریق تماس جنسی می باشند

ین نوع ا. برای اسكشوال هایی آه دارای احساس و جلب شدن عاطفی می باشند، ممكن است این گرایش به یك و یا هر دو جنس باشد

به . اسكشوال ها معموًال طالب روابط عاطفی و رومانتيك می باشند اما اغلب به این آه این رابطه به یك عمل جنسی منجر شود، عالقه ای ندارند

روابط آنهایی آه طالب . دليل این نوع گرایش جنسی، این نوع اسكشوال ها خود را اسكشوال های همجنسگرا، دوجنسگرا و دگرجنسگرا می نامند

اسكشوال هایی آه قادر به تحمل سكس . عاطفی رومانتيك می باشند، موقعيت مشكلی تری دارند چرا آه اغلب مردم اسكشوال نمی باشند

درخواست شده از طرف شریك خود می باشند، می توانند با افراد غير اسكشوال  تعامل نمایند، اما از لحاظ روان شناسی عدم تمایل و گرایش آنها 

اسكشوال هایی آه نمی توانند سكس را . ن است برای شریك عاطفی آنها ناخوشایند باشد و بر روی عاطفه آنها در طوالنی مدت اثرگذار باشدممك

تحمل آنند یا بایستی با شریك عاطفی خود سازش نموده و به شریك خود اجازه دهند آه در جایی دیگر به دنبال سكس باشد و یا اینكه به یك 

  . جرد و بدون شریك تن در دهندزندگی م

این واژه برای گروهی از اسكشوال ها بكار می رود آه گرایش عاطفی معمول . می باشند) Aromantics(نوع دیگر از اسكشوال ها افراد فاقد عاطفه 

ارهای مثل بوسيدن و لمس آردن را نيز این ها در حاليكه به دنبال ایجاد رابطه با سایر اسكشوال ها می باشند، حتی رفت. را در خود حس نمی آنند

اسكشوال های ارومانتيك آه روابطی را برقرار می آنند به خودشان مطمئن نيستند حتی اگر شریك آنها نيز ارومانتيك . در این روابط نمی گنجانند

ه دليل رابطه ی ناموفق در گذشته و یا عدم آنها ممكن است احساس آنند آه در حد استانداردهای شریك خود قرار ندارند و این ممكن است ب. باشد

زوج های اسكشوال رومانتيك اغلب در نظر عموم به دليل نوع ارتباطشان به . این احساس معموًال در طول زمان از بين می رود. تجربه مفيد باشد

عمق رابطه دوست داشتن به همان اندازه است این . عنوان بهترین دوستان برای هم به نظر می رسند، اگر چه این رابطه قدری عميق تر می باشد

اما به هر شكل، این احساس به صورت های متفاوتی نسبت به احساس عاطفی معمولی بروز داده می . آه در افراد دارای رابطه عاطفی وجود دارد

  . شود

را  ) AVEN) Asexuality Visibility and Education Networkبرخی از اسكشوال ها، سيستم طبقه بندی توسعه داده شده توسط دیوید جی مؤسس 

 C و A ،Bاسكشوال ها به سه نوع . این شبكه آن الین در اینترنت یكی از عمده ترین شبكه های مربوطه به اسكشوال هاست. استفاده می آنند

  . طبقه بندی می شوند

• Type A : نمی آننداسكشوال هایی آه دارای تحریك جنسی بوده ولی ارتباط عاطفی برقرار  

• Type B :اسكشوال هایی آه احساس عاطفی دارند ولی هيچ نوع آشش جنسی ندارند.  

• Type C :هيچ آدام از گرایش های عاطفی و جنسی را ندارند .  

 AVENخود . بننابراین این طبقه بندی زیاد هم ثاتب نيست و ممكن است تغيير داده شود. ممكن است بين این ها حالت بينابين نيز وجود داشته باشد

اما تعدادی از اسكشوال ها هنوز . در حال حاضر از این سيستم استفاده نمی آند و اعالم می دارد آه گستردگی زیادی در این زمينه وجود دارد

  . احساس می آنند آه این سيستم برای بيان گرایش آنها مفيد می باشد

بسياری از اسكشوال ها .  برای فعاليت جنسی نيستعمدیدر واقع یك پرهيز توجه شود آه اسكشواليتی در واقع نوعی عزلت مذهبی نيست و 

  برو به صفحه اول                                                                                                  .سكس دارند و اآثر عزلت نشين ها اسكشوال نيستند



  

   و روشن                                  دست و                                                                              هشتم   شماره بيست و–   68  

  رفتار همجنسگرايانه در جانوران

  کاميار مسافر: رجمهت

  

رفتارهای همجنسگرایانه در سلسله ی جانوران و مخصوصًا در گونه هایی آه زندگی جمعی دارند نظير پرندگان و پستانداران دریایی، ميمون ها و 

 گونه از آنها به 500 گونه مشاهده شده و در بين 1500رفتار همجنسگرایانه در بين . زنبورها وجود دارد

پرفسور جنت من از دانشگاه جرج تاون این تئوری را عنوان آرده است آه رفتار .  شده استروشنی اثبات

همجنسگرایانه حداقل در دلفين ها یك برتری تكاملی است آه پرخاشگری و حمله درون گونه ای را به 

  .ویژه در نرها به حداقل رسانده است

رگزینی می زنند، با هم ثابت شده است جفت پنگوئن های نر برای زندگی دست به همس •

خانه می سازند و یك سنگ را به عنوان جانشين تخم در النه سازی و جوجه آشی استفاده 

، باغ وحش پارك مرآزی در ایاالت متحده، سنگ مورد استفاده توسط 2004در سال . می آنند

باغ وحش های آلمانی و ژاپنی نيز . رزند خودشان پرورش دادندزوج های نر را با یك تخم بارور جایگزین آردند و زوج پنگوئن نر آن را به عنوان ف

  . این پدیده در آآواریوم آلی تارلون در اوآلند، نيوزیلند نيز گزارش شده است. رفتار همجنسگرایانه را در بين پنگوئن هایشان گزارش داده اند

ده آه در بين گاوميش های آوهان دار امریكایی اتفاق معاشقه، روی هم سوار شدن و داخل آردن آامل در آون بين گاوهای نر مشخص ش •

 . همچنين پریدن روی یک ماده توسط دیگری نيز در گاو های گله ای متداول می باشد. می افتد

ك مطالعه در ی. با تغييراتی در توزیع توده ی مغزی و فعاليت شيميایی ارتباط دارد) از نرها% 10 تا 6در (رفتار همجنسگرایانه در گوسفندان نر  •

این یافته ها با یافته هایی در مورد انسان . نشان داده شده است آه فاآتورهای بيولوژیكی و فيزیولوژیكی در این امر دخيل می باشد

 .توسط سيمون لی وای مشابهت دارد

انه در آنها معمول می نرهای معمولی آه رفتار همجنسگرای. گوسفندان آوهی امریكایی شاخ بلند به دو قسمت قابل تقسيم می باشند •

  . باشد و گوسفندان زن نما یا دارای رفتار زنانه آه رفتار همجنسگرایانه از خود نشان نمی دهند
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 1داستانک 

 آث:  از

  

  تو باید برای خودت احترام قائل باشی

  !)همچنان الی پاهایم را سير می کند(

  ...سوار شدنددرون مغزم واژه ها پشت هم 

  

  تو که پی به راه انداختن سایت فرهنگی هستی و دم از عشق به فرهادت می زنی چرا؟: 

  

  به خودش هم این باور غلطيده که. آنقدر به کریهی دگرباشی ایمان دارد که با شهوت  تمام مرا می نگرد

  !گناه می کند

  چه گناهی؟

  ....شاید اگر عاشق بود

  ...اما هست

  . به حرف های او گوش دهد، حال هر که می خواهد باشد، ظاهرًا هر کس به او احترام بگزارد مورد عشق اوستعشق به مردی که

  

  ...پسرم: 

  ...هان

  چرا کار فرهنگی می کنی؟

  !که همه بدانند گی مساوی شهوت و تجاوز نيست

  وتی کمکت می کنمبی هيچ شه...فقط هر بار که فقط با ميل عشق الهی به چشمانم نگاه کردی...عاليست: 

  

  یعنی چه؟... هان

  !یعنی اینکه همه به جز یکی باید ناموست باشن: 

  

  عاميانه شدن ها کمکم کرد

  

  آهان یعنی مث داداشم؟ : گفت

  خوب آره: گفتم

  !حال نمی ده که: گفت

  

  زیر رگبار دلهره برای آینده ای نا معلوم خداحافظی داد و من متفکر در سایت فرهنگی انسانی

  !او

  رو به صفحه اولب
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  گزارش

  بهبد پرشان

  

  .  اقليت های جنسی در ایران مظلوم واقع شده اند و در این ميان ترانسجندرها شرایط ویژه ای دارند

  . گزارش زیر یکی از اتفاقات دردناکی است که اطراف ما می افتد

  . ردچندی پيش در حوالی پارک دانشجو در حال قدم زدن بودم که پسری توجهم را جلب ک

  .چهره ی معصومانه و آرایش کرده اش و نحوه ی لباس پوشيدنش شک من را به ترانس بودنش بيشتر کرد

 در همين تفکرات بودم که چند نفر با ظاهر ارعاب انگيز و ریش های بلند و قيافه های طالبانی به او نزدیک شدند و پس از لحظه ای صحبت کردن با 

  . ندمشت و لگد به جان آن پسر افتاد

  .   رفتار وحشيانه ی آنها طوری بود که انگار سلمان رشدی را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند

این وضعيت شدت گرفت تا آنجا آن افراد . صحنه آنقدر وحشتناک بود که همه ی مردم بی اختيار جلو رفتند و حرکات وحشيانه ی آنها را نظاره کردند

  . خودروهای کردندقصد سوار کردن پسر را در یکی از 

  .  اما باالخره مردم طاقت نياوردند و مداخله کردند و آن پسر را از زیر دست و پای بيرون آوردند و فراری دادند

به گفته ی شاهدان این گروه به یکی از پایگاه های مقاومت بسيج سپاه وابسته است که برخی از اوقات در این نقطه کمين کرده و کسانی را که در 

   پارک رفت و آمد دارند و اکثر آنها ظاهر متعارفی ندارند با اعمال خشونت و و ضرب وشتم با خود می برنداین

   

  . جالب این بود که اکثر شاهدان علی رغم اینکه آن پسر حداقل از نظر آنها ظاهر مناسبی نداشت اما با این اعمال خشونت مخالفت شدید می کردند

عدًا دریافتم که واقعًا ترانسجندر است، و اتفاقًا خيلی بی آزار و مظلوم می باشد، این بار از دست این نيروهای به خوشبختانه آن دوست ما، که ب

  .فراری داده شد!!! ظاهر مردمی 

  

  .اميدوارم که دیگر شاهد چنين حوادثی نباشيم 

  برو به صفحه اول
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  ست يابیاز اتاق های گقتگوی ياهو تا سايت های دو

  فرهاد راد

 

 همجنسگرایان نيز به این ، سه سال پس از آنکه چت کردن به ابزاری برای یافتن دوست و شریک جنسی برای دگرجنس گرایان مبدل شدحدودًا

 ،رایان در ایرانرفته رفته به دليل فضای بسته حاکم بر اجتماع برای همجنسگ. افله پيوستند و چت روم های مخصوص همجنسگرایان نيز پر رونق شدق

 را نشان س خوداز همان آغاز این فکر که چه کسی اول عک. های دگرجنسگرایان هم پرترافيک تر شد های همجنسگرایان حتی از چت روم چت روم

ا از آنجایی که از ام. ها را آزار می داد  ذهن حاضران در این روم،گيرد قصد ایجاد مزاحمت داشته باشد  و این که مبادا فردی که عکس را می،بدهد

 سوی مقامات قضایی ایران تا کنون هيچ دستور مشخصی برای برخورد و پيگری با این موارد صادر نشده است و به جز چند برخورد مقطعی و نسبتًا

 مقام و موقعيت خاصی  ایجاد خطر برای جوانانی که از امکانات دولتی استفاده نمی کنند و ی واهمه نتيجتًاه، موارد حادی مشاهد نشد،خودسرانه

 به گونه ای که نه تنها این افراد به راحتی عکس های خود را در چت روم در اختيار دیگران قرار می دهند بلکه پروفایل هایی نيز ،هم ندارند از بين رفت

  . قرار می دهندحاوی عکس و مشخصات فردی خود در سایت های دوست یابی 

 سایت ها سایت منجم می باشد که بالغ بر سه هزار ایرانی در آن پر طرفدار ترین و محبوب ترین این

نکته ای که برای ما از همان بدو امر قدری تعجب برانگيز بود فيلتر نشدن این سایت در . عضویت دارند

 کافی مشهور و محبوب  یاندازه می توان گفت این سایت مورد بيشترین تسامح از طرف مسئولين وزات مخابرات در ایران قرار گرفت تا به .ایران بود

  خود اقدام نموده بودند تشویق و تشجيع گردند تا تصاویر کامًال یشود و کسانی که فقط به گذاشتن تصاویری محو و غير قابل تشخيص از چهره

ران فيلتر شد اما کماکان با آدرس  پيش در ای ی سه هفتهاین سایت حدودًا. نده قرار دهندنواضح و مشخص از خود را در این سایت پرطرفدار و پر بي

  . به راحتی و بدون نياز به فيلتر شکن قابل دسترسی استاوه لل گای جدید 

چندی پيش اطالع یافتيم که نيروی انتظامی تعدادی از دوجنسگونگان یا همان ترنس سکشوال های عضو در این سایت را دستگير کرده و ضمن ضبط 

. افرادی که با آنها در تماس بوده اند را در اختيار پليس قرار دهندی ها خواسته است تا آدرس و شماره تلفن کليه گوشی های تلفن همراه آنها از آن

 گونه موردی به اطالع ما نرسيده اما این اتفاق چهر چند که هنوز از دستگيری یا برخورد با کسانی که آدرس و تلفن آنها در اختيار پليس قرار گرفته هي

نيروی انتطامی در ایران دگرباشان ایرانی را به شدت و دقت تحت کنترل قرار داده و بعيد نيست که در یک اقدام ناگهانی دست به  که آن استید ؤم

  .  برخورد شدید و غير قابل تصور بزند

 با نماد هایی چون انگشتر در  طبق گفته ها و دیده های اخير دوستان دگرباش در تهران به تازگی گشت نيروی انتظامی که سابقًا کهست اگفتنی

 حتی اگر ظاهر ،دگرباش بودن در آنها هویداستنشانه های  آگاهی یافته و با جوانانی که ، به این مواردانگشت شصت و نماد رنگين کمان آشنا نبود

 پشتيبانی از حقوق دگرباشان ایرانی سازمان دگرباشان ایرانی که خود را موظف و مکلف به دفاع و.  برخورد می کند،آراسته ای هم داشته باشند

می داند این عمل نيروی انتظامی ایران را محکوم می کند و خواستار ایجاد فضای باز فرهنگی جهت حل و فصل مشکالت دگرباشان ایرانی می 

 .باشد

  

  برو به صفحه اول
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  بيائيد با خودمان صادق باشيم

  دختر لزبين

  

ودم، خوشحال از اینکه مجبور نيستم زیستن در کنار مرد را انتخاب کنم، وقتی خود را رها از اجبار به تأیيد و زمانی که تازه به هویتم پی برده ب

  . پرستش اندام مرد دیدم، فریاد بر آوردم که به همجنسگرا بودن خود مفتخرم و هيچ کس برتر از همجنسگرا نيست

با وجود مشکالتی که سر راهم قرار دارد باز هم خود را همجنسگرائی می دانم که اکنون که چند ماهی از این واقعه ی خوش می گذرد، کماکان 

اما دیگر دليلی بر افتخار به همجنسگرا بودن یا اعتقاد به یک سری تفکرات موهوم و . حاضر نيست علی رغم مشکالت، زیستن با مرد را تجربه کند

ست و من  متعجبم که تا همجنس انسان هست چرا یک نفر ترجيح می دهد در کنار برای من اندام مرد تعریف نشده ا. غير واقعی هم نمی بينم

  ! کسی زندگی کند که از جنس او نبوده و از نظر فيزیکی و هورمونی با او بسيار متفاوت است؟

هوس و خيانت است؟ آیا فقط عشقی که ما نسبت به همجنسان خود داریم یک عشق پاک، بدون هوی و ! اما آیا ما همجنسگراها بهترینيم؟

اصًال آیا واقعًا عشق ما همجنسگرایان نسبت به هم . متأسفانه همين افکار اشتباه دگرجنسگرایان نسبت به ما را، ما هم نسبت به آنها داریم

، خيانتکار آیا هيچ همجنسگرائی متجاوز نيست، دزد نيست! هميشه یک عشق پاک و مقدس بوده و هيچ یک از ما در حق هم خيانت نکرده ایم؟

دوست دارم بدانم پس آن خانم لزبينی که با افتخار به من می گفت هنر من این است ! خيلی جالب است! نيست، بی سواد نيست، معتاد نيست؟

می همين خانم با هر دختری که دوست می شود اینقدر از او ایراد ! که مخ زن های استریت را می زنم و آنها را به خودم جذب می کنم کيست؟

این فرشته ی دو عالم . گيرد تا طبق سليقه وی آرایش کند و آنطور که او می خواهد تيپ بزند، به طوری که دختر بيچاره فرار را برقرار ترجيح می دهد

آنها را تا لب با مردها دوست می شود تا . فقط منتظر است با کسی ارتباط داشته باشد تا عقده هایش را سر او خالی کند و به تحقير او بپردازد

می خواهم بدانم که آن لزبينی که به من می گفت اگر می خواهی دوست من باشی حق نداری با هيچ دختر و پسر . چشمه برده تشنه برگرداند

یا آن دیگری هيچ گونه ارتباطی داشته باشی کيست؟ دوست دختر آن خانم لزبينی که به وی خيانت کرده از آسمان چندم بر زمينيان نازل شده؟ 

لزبينی که می گفت نتوانسته دوست دختر پيدا کند چون همه او را به خاطر سکس می خواسته اند، چرا تنهاست؟ دوست دارم بدانم پس آن 

لزبينی که به من گفت ننویس، جای این کار ها توی جنده خونه است، کی بود؟ یا آن لزبين هائی که سيگاری اند و مست می کنند، کی هستند؟ یا 

 کسی که من به اندازه ی سر سوزن هم به وی اعتماد ندارم و معلوم نيست با چه افرادی ارتباط داشته و پز برخی از کارهای خالفش را به من آن

می دهد، کيست؟ چرا فالن پسر گی به من می گوید دلش نمی خواهد با گی ها دوست باشد چون او را فقط برای کردن می خواهند؟ چرا این پسر 

یک پسر استریت شده؟ چون او تنها کسی است که تا او را به خاطر سکس نمی خواسته، تنها کسی که او را برای ارضای هوی و هوس عاشق 

  . هایش نمی خواهد

 چرا فالن گی از خيانت دوست پسرش داستان می نویسد؟ مگر نه اینکه از تجربه هایش می نویسد؟ چرا سعی داریم خودمان را فرشته جلوه بدهيم

این طور که ما از خودمان جلوی مردم حرف می زنيم، باعث شده ایم دیگران یک . ما همجنسگراها، هم خوب داریم و هم بد. در حاليکه ما هم آدميم

سگرا همجنسگرا را غير از یک انسان معمولی بدانند و از ما بپرسند آخر و عاقب کار شما چه می شود؟ فکر می کنند که ارتباط دو تا انسان همجن

باید ازلی و ابدی بوده و ما حق نداریم از دست هم ناراحت بشویم و گرنه به همه ثابت می شود که ما نرمال نيستيم اما آنها خود با آنهمه تجاوز و 

  . خيانت و فحشا و آمار باالی طالق نرمال هستند

ه عاطفه و احساس دارند، هوی و هوس هم دارند، انسانند و می دانيد علت چيست؟ چون آنها خود را انسان هائی معمولی و نرمال می دانند ک

انگار ما گل بی خار هستيم که از آسمان بر دگرجنسگرایان پست . اما ما خودمان را از ما بهتران و فرشته و پاک و مقدس جلوه می دهيم. جایز الخطا

اه، خود را در نظر دیگران یک موجود کامل و غير واقعی جلوه ندهيد تا دیگران قدری بياندیشيد و واقع بين باشيد و با این جور افکار اشتب. نازل شده ایم

البته آنچه که به آن اشاره کردم یکی از دالیل دیدگاه اشتباه دیگران نسبت . هم بهتر بتوانند با ما کنار آمده و ما را به عنوان یک انسان نرمال بپذیرند

ه خود و گرایش مان اطالعات علمی کمی داریم و هر همجنسگرائی از دیدگاه خودش به جامعه متأسفانه ما همجنسگرایان نسبت ب. به ما است
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دگرباش نگاه می کند و فکر می کند که هر کس مثل اوست یک لزبين یا گی است و اگر دگرباشی کوچکترین اختالف احساسی یا جنسی در 

ایش به همجنس در همجنسگرایان و دگرجنسگرایان با هم متفاوت بوده و خود در حاليکه در صد گر. مقایسه با او داشته باشد از جنس او نيست

. همجنسگرایان هم به شش تيپ مختلف تقسيم می شوند و از نظر تيپ ظاهری و سليقه و پوزیشن و خيلی از مسائل دیگر هم از یکدیگر متفاوتند

ود شناخت بهتری پيدا کنيم تا مثل آدم های نا آگاه وقتی به هم می به نظر من هر یک از ما همجنسگرایان وظيفه داریم که نسبت به گرایش خ

رسيم از هم نپرسيم تا به حال با کسی گی یا لز داشتی؟ جهل و ناآگاهی، خود بينی و تفکرات دیکتاتور مآبانه، بزرگترین دشمن همجنسگرایان 

  .روشن کنيم تا جهان نيز از تابش نور اذهان ما آفتابی گرددپس بياید چراغ ذهنمان را آگاهانه . است که ما را از درون نابود می کند

  
  

  برو به صفحه اول
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  باربد

  

  قيام سی و سوم

  :شايان ذکر است که 

  اگر چه بيست و شش سنگ

  سرگردان مانده اند

  در راه

  نا اميدانه

  سنگ بيست و هفتم را پرتاب مي کنم

  جنوب آرزوهايمبه سوي 

  اميدوارانه

  

  :شايان ذکر است که 

  غوره هاي روي ديوار بلندي

  - که کاش کوتاه بود -

  اگر چه

  - مویز نشده -

  حلواي آنچه دوست داشتم باشم ، شده

  من

  به انگور مي انديشم

  و به شراب انگور

  

  :شايان ذکر است که 

  اگر سرهنگ بوئنديا از ماکوندو

  سي و دو بار قيام کرد

  ر همه ي آن ها شکست خوردو د

  هنوز زمان بود

  براي قيام سي و سوم

  که قيام نکرده 

  شکست خورد

  

  :شايان ذکر است که 

  اگر تابستان هشتاد و چهار

  تا
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  تابستان هشتاد و پنج

  ...استرس، ترس، مترسک 

  اکنون ارديبهشت هشتاد و شش است

  و هوا خوب 

  

  :شايان ذکر است که 

  دوستي اگر رفت

  دوست جديد

  فرصتي اگر رفت

  فرصت جديد

  و زماني اگر رفت

  خاطرات بد زيادند

  خاطرات خوب هم

  

  و 

  :شايان ذکر است که 

  امروز سوم ارديبهشت است

  بيست و شش خانه ي ساخته دارم

  مي فروشمش 

  ارزان

  خانه ي بيست و هفتم را مي خواهم بسازم

  آجر اضافه داريد؟

  

  : نا پي نوشت 

  تولدم مبارک

 پس
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   ت مدرنيسمپس

  قار قار قار هی هی دوباره قار قار« 

  و پر از پست مدرن می شود دانشگاه قارها از سياهی کالغ ها که هی قار قار

  قاه قاه... دختری و پسری می خندند 

  صدای خندیدن شما مزاحم تراوشات ذهنی من می شود! آهای

  هقاه قا... رد می شوند و می خندند ! دختران و پسران و پسران

  پایيز بوی مرگ گرفته از این همه کالغ و من سعی می کنم که هی پست مردن تر شوم

  صدای گریه هم که بياید ، من خنده می شنوم از بس که پست مدرن است این لحظه های باشکوه کالغ ها

  و صدای گریه مدفون می شود در لحظات روزمره کثيف کرم ها و داالن ها

•••  

  مدمجنگ که شد من به دنيا آ

  و ما شدیم نسل آفتابه و لگن

 ماه می کرد 8 ماه را 9هنگامی که ترس ، هياهو و صداهای آسمانی ، انزال ها را زودرس می کرد و هنگامی که خبرهای بد و کشته ها و زنده ها ، 

   ماه و بعضی از ما مردند بی آنکه شعر پست مدرن بگویند6 ماه و 7و 

روها بودم و اسير چشم ها و ابروها و نگاه های گناه آلود و هوس های ممنوعه و پيشانيی که هی زحمت توبه مرا جنگ که تمام شد ، من عابر پياده 

  می کشيد

 نسل آفتابه و لگن که با جنگ به دنيا آمد و با جنگ بزرگ شد و در هوای مسموم سنت نفس کشيد و هی از شربت ادله چهارگانه نوشيد -نسل من 

 نسلی بود که باالخره وقت کرد پست مدرن شود از زور بيکاری و هيچی و پوچی که هی قار قار کالغ می شود هی -مد و هی شکست و هی باز آ

  دوباره

  هر چقدر پول دادی ، آش خوردی

  هر چقدر داد زدم ، سنگ خوردم

  هر چقدر خودش بود ، فحش خورد

  پس بيخيال هر چقدر پول و آش و داد و سنگ و خودش و فحش

  پست مدرن بگو که از حلقومت به جای خون نوشابه بچکدهی دوباره 

  شما مزاحم شعر پست مدرن من می شوید. پاک شوید! راستی اینجا دانشگاه است و شما ای لکه های لکاته خون... گفتم خون 

از مرگ و سياه و زلزله و . گویيداز گریه که اصًال ن. خنده شما مزاحم پست مدرنيسم است. و شما ای دختران و پسران که می خندید ، دور شوید

  شعر پست مدرن من فقط به هی نياز دارد و کالغ و قار و دانشگاه. جنگ و ادله چهارگانه و خنده و گریه و شمع و عشق و از هيچ چيز دیگر نگویيد

•••  

  می بينی؟ پست مدرنيسم هم نتوانسته مرا فراموشکار کند! دوباره بوی آذر می آید مانا

بوی آذر می آید . باید قطره های خون را از روی دست هایم و چشم هایم و لباس هایم و شعر هایم و آسفالت خيابان ها پاک کنيم. وردستمالی بيا

 از استفراغ -  حق و باطل - همه کالغ ها هم که از باالی سر من عبور کنند ، شعر من بوی مرگ و جنگ می دهد و احمقانه ترین کلمات دنيا ! مانا

  .می بينی؟ بوی آذر و تير هميشه مرا به هذیان وا می دارد! هذیان می گویم مانا. رون می ریزد و کاش انسان هم از ادله بودشعرم بي

1 2 3 16 18 20  

  ...بمب ، موشک ، گلوله ، شعار ، حرف ، سخنرانی ، تریبون آزاد ، مرگ ، شهادت ، خنده ، گریه ، عشق ، ممنوع ، سنگ ، صدا ، صدا ، صدا 
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  جب بوی پست مدرن می دهد این زندگی لعنتی نسل منع

  این بار که نماز خواندی از خدا بخواه که آذر ماه را زودتر تمام کند! مانا

  لخته های خونی که روی سرم می نشيند ، اذیتم می کند

   ، آذر و تير اذیتم می کند18 ، 16

  صدا اذیتم می کند ، سکوت هم اذیتم می کند

  د ، ننوشتن همنوشتن اذیتم می کن

  تو را به خدا این بار که نماز خواندی از خدا بخواه که من اینقدر اذیت نشوم! مانا

  ...قرار ما بر پست مدرنيسم بود پس . داشت یادم می رفت

  ...قار قار قار هی هی دوباره کالغ می شود قار قار قار قار 

•••••••  

  و شعر ها و شاعران پست مدرندانشگاه تبریز در عصری مملو از کالغ ها و آدم ها 

  1383آذر 

  باربد

   »1385ویرایش و بازنویسی در آذر 
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The Moments  
 
Barbod 
 
translated by Saghi Ghahraman 
 
 
 
I wonder what could be the meaning of your gaze 
We are here to pass the moment 
We are here to conquer moments 
 
Do not forget my presence 
I am watching you with all my might 
Are you thinking of pulling my eyes out with that fork? 
What if you’ve poisoned this dish? 
We are here to pass the moment 
We are here to conquer moments 
 
Have you made a bed for us? 
Why is this sheet red all over? 
What mischief have you planned for me? 
Is your belt tough enough? 
We are here to pass the moment 
We are here to conquer moments 
 
The shimmering white under your shirt does not blind me 
Do you always keep a rifle at home? 
Why are the paring knives razor-sharp 
Did you know that I carry a knife, too? 
Show me your nails 
Is it because you play guitar or…? 
 
We are here today only to pass the moment 
We are here today only to conquer moments 
 
What is your favourite music? 
Did you know that I can yell loud? 
Why do you have the music so loud? 
So that no one will hear us making love? 
By accident    we are here     today    to pass the moment only 
By accident we are here   today   to conquer moments 
 
A glass of juice would be nice after our tumult 
What if you mixed something with the juice? 
Are you sure you haven’t locked the door? 
Can I believe my eyes? Am I really leaving now? 
Will you strangle me when you say goodbye? 
 
The moment is passed 
We have been conquered 
 
I am leaving now 
 
Can I believe this cab is taking me home? 
 
 
85 
Barbod 
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   آتوریشروین

  

  آرزوهای بزرگ 

  " بودا راست می گفت آرزو رنج است ، و نرسيدن به آن ، رنجی بس بزرگتر " 

  

 کنارِ  شير آب که دستهایم را می شویم 

  به چيزهای تهی و نازنينی که روی دستم ریخته اند نگاه می کنم 

  ندیشه همين مایع های منشعب از نيست را و به آب که چه بی ا

  می شوید و بی هيچ مهابایی می برد به لوله های فاضالب کثيف شهرمان

  بی خبر از اینکه من ، ارزومندِ  لغزیدنِ  قطره ای از این مایع ام در درونم 

  و ارزومندِ  بسته شدنِ  نطفه ی کارو ، خبر خوشِ  زندگی ما 

  ... بس اما ما هردومان ، َمردیم و

   

  به گونه ای ، این مرگ های پياپی که اخيرا ما را احاطه کرده اند 

  لرزه های محسوسی به اندیشه های عاشقانه ام وارد کرد 

  و آن نمایش پوچی اميدواری من ، به نگاه داشتن ماده ای در درونم بود 

  و پروراندنِ  فرزندی خوش چهره از او 

  به سبزگی او ، و به سفيدی من 

   مو سياهی او ، و به مو بوری من به

  به شادی او ، و به انزوای من 

...  

   

  اما بازهم ، لذتِ  شستن این دستانِ  اغشته به انزال جسمش را 

  در ذره ذره اجزای کلِ  وجودی ام ، تنها آیه ای می بينم 

  از اتصالِ  محکم روحِ  ما 

  غوشی ها حتی بدون حاصلِ  مادی محسوسی از بوسه باران ها و همآ

  85آذرِ  
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 بهمن کویر
 

  

  آوازهای بی کالم

  

  زن سابقم تلفنی کيک تعارف می کند 

  پاهای سابقم گرم نمی شود   صورتم گرم می شود  چشمانم می سوزد 

  دهانم را می گيرم زیر آسمان   

  برف  برف می گيرد 

  یک آن قلبم برق می زند 

  می کند   ایگناس فریدمن پيانو می زند تابلوهای نئون هميشه شب ها را صميمی 

  آوازهای بی کالم    شب های پرآواز را 

  می گویم شاید بيایم 

  پاهایم گرم نمی شود 

 "Über eigene Schatten springe ich nicht"از خودم نمی گذرم   

  نيشتر 

  نيش می زند زبانم 

  می گویم زبانم را پيدا نمی کنم 

   و دریا  هم شب   آن شب    شبیم کرد   آنصورتی خودش پيدا

  من می گفتم و او گوش می کرد 

  می خواندم  

  آوازهای بی کالم را 

  

  له برف  وله به َگوَگ

  آن شب که او را کشتم یا در خيالم 

  برف نمی آمد   شب نئون نداشت   ترس داشت 

  می خواهم غزل بگویم 

  می خواستم

  بگویم 
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 ها  هموسکشوال یثر در عدم تداوم رابطهؤامل موع

  مازیار 

 

ها نقش دارد را بررسی  ها و هموسکشوال عاشقانه بين دو گروه هتروسکشوال در این بحث قصد دارم پيوند و عواملی که در تداوم روابط عاطفی و

  .کنم

همانطور که می دانيد نيازهای روحی و . در هر دو گروه یکی می باشد  یک انسان را به انسان دیگر پيوند می دهدنيازهای روحی و فيزیکی که

گرایش غریزی که نسبت به هم  عاطفی وی د و بر اساس رابطه ن نيازهایی هستند که دو روح را به هم پيوند می ده ینيازهای فيزیکی، مجموعه

 . ازدواج را آغاز می کنندی  با هم پيوند بسته و پدیده ،یکدیگر م نمودن عواطف روحانیپيدا می کنند، سرانجام با ادغا

 ؟استها  تر از هموسکشوال عميق ها تعهد و تداوم در زندگی مشترک بيشتر و اما چرا در بين هتروسکشوال

خت شخصی از عواطف و گرایشات غریزی در خود هستم و بر اساس شنا ال در ذهن من بوده، با توجه به اینکه خودم هموسکشوالؤهميشه این س

 : ت بيان می کنم این است کهأو نگرش در همنوعان خود، اولين حقيقتی که به جر

به همجنس بودن شرکای زندگی ندارد ، بلکه ریشه در عواملی خارج  ها هيچ ارتباطی عدم تعهد و عدم تداوم در زندگی مشترک بين هموسکشوال

 .  ریشه در عوامل اجتماعی و قوانين حاکم بر جامعه دارد آن نيززندگی هموسکشوالگونه دارد ، که از بعد روحی دو شریک

 به ادراک و ،اند  به دنبال هویت و درک خود بوده،پی بردن به گرایش خویشاوان از همان به دليل آن که ها  شخصًا معتقدم که هموسکشوال

 و عمومًا ،ها در سطح باالتری قرار می گيرند نسبت به هتروسکشوال  در مسائل روانشناسیاحساس باالتری از روان و شناخت خود می رسند و

 .تر می باشند تر و منعطف عاطفی دارای روحيه ای

 ها و هموسکشوال هتروسکشوالبر روی  اثر گذاری متضادی ،عوامل اجتماعی اما در بررسی عوامل اجتماعی بين دو گروه دیده می شود که دقيقًا

 به طریقی که از جانب ،گردد ها می  عاطفی و عاشقانه بين هتروسکشوال یای که این عوامل باعث تقویت و استحکام رابطه ، به گونهارددها 

 همه دست به دست هم می دهند تا  زناشویی، همه و یایجاد یک رابطهراه جامعه در  اجتماع و کليشه های نقش گرفته در اذهان و افکار مردم

  .را شکل دهند  خود پيوندی به نام ازدواجی اجتماع و محيطها با آرامش خاطر و کمک و یاری اطرافيان هتروسکشوال

ی ها به علت منفور دانستن ارتباط عاطفی و عاشقانه  هموسکشوال د کهنباعث می شو، با عکس العملی کامًال متضاد، اما همين عوامل اجتماعی

از  ، حتی از بيان گرایش خویش و بسياریو اضطراب روحی دغدغه و مبتال شدن به ،آرامش خاطردست دادن از عالوه بر  خویش از دیدگاه اجتماع ،

حاال که  از سوی اجتماع مردود دانسته شده اند، با سکوت خود از مطرود شدن به سعی می کنند، . ابا می کنندحقایق نهفته در هستی خود 

طور رسمی پيوندی داشته ه توانند بمی اجتماع و افکار و اذهان عمومی ن شرایط حاکم برا وجود چون ب. خویش توسط همان اجتماع جلوگيری کنند

  . خویش نيز به دليل محافظه کاری از پيوندی سست برخوردار شوند یارتباطات مخفيانه  حتی در،باشند

هر گونه مساعدت و یاری  وندی را به رسميت می شناسد و ازاجتماع چنين پي که ییها، از آنجا باز بر می گردیم به پيوند ازدواج بين هتروسکشوال

 می  در تداوم و استحکام آن،در راستای تعهدات  بلکه در تداوم آن نقش بسزایی ایفا می کند و با تدوین قوانينی،آن دریغ نمی نماید برای برقراری

  . می خيزدنموده و به دفاع از آن بر ها را قانونمند  پيوند ازدواج هتروسکشوالکوشد؛

شریک هتروسکشوال ازدواج کرده می گردد که نتيجه اش تداوم در پيوند آنها  و همين حمایت قانونی و اجتماعی باعث ایجاد احساس تعهد بين دو

  .می باشد

 از جانب قانون و های تعيين شده از یک سو ، و از سوی دیگر مجازات ها شاهد هستيم که عدم حمایت قانونی و اجتماعی و باز در هموسکشوال

ها  بين هموسکشوال  از جانب اجتماع ، دست به دست هم می دهند تا از شکل گيری و ایجاد پيوندی اعمال شدهها محروميت ها و محدودیت

  .جلوگيری گردد
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  يز باشند ؟به فکر تداوم آن نو کنند   را ایجادیپيوندقادر خواهند بود  هموسکشوال چگونه دوچنين شرایطی وجود  حاال با ،خب

 و یک مرجع ،گيرد اما باز به دليل نداشتن حامیبمشترک شکل  زندگینيز در قالب ها پيوندهایی  طور مخفيانه بين هموسکشواله گرچه، شاید ب

 هم پاشيده می  ازآسانیزندگی مشترکشان به ، و به دليل نامالیمت های بيرونی، تدوین کند را برای دوام پيوند آنها قانونی که شرایط و تعهداتی

  .شود

های قانونی در   که اگر همان تعهدات و حمایتانستکنيم خواهيم د هتروسکشوال نگاهیک زوج ی ناز آن گذشته حتی اگر به زندگی مشترک قانو

اکان دیده می شود  کم.دادند آنان وجود نداشت، آنها نيز به راحتی و سادگی به زندگی مشترک و پيوند خویش خاتمه می شکل گيری و ایجاد پيوند

ها دیده و  صورت می گيرد و اگر تداومی در پيوند و زندگی مشترک هتروسکشوال ها  طالق بين هتروسکشوال،ن حمایتگريانو قوجود حتی با که 

  .ها و تعهدات قانونی است به علت همان حمایتعمده ی آن شود  احساس می

تا جایی که ی باشد مهای قانونی و اجتماعی  نيست بلکه عدم حمایت جنس بودن آنهاهم به دليل ها  بين هموسکشوال و تعهدپس، عدم تداوم

  .هموسکشوالميان یک زوج پيوند این تداوم تالش برای ری می کند چه برسد به جلوگيپيوند این گيری  حتی از شکل

. نقشی نداردآنها و زندگی مشترکشان ی وم رابطه در عدم تدا همجنس بودن دو شریک زندگیاشاره به این نکته است که  در این مقاله نم قصد

  .گناهی اگر هست به دوش قانون و فرهنگ جامعه است

  
  برو به صفحه اول
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  تحقيق يک دگرجنسگونه درباره ی دگرجنسگونگی

  آزاده

  

بی افتادم که مدت ها پيش در همين مورد ولی از نگاهی دیگر نوشته  مجله چراغ مقاله دکتر بوش را در مورد دگر جنسگونگی خواندم به یاد مطل27وقتی در شماره 

مطلبی که نوشته ام از این جهت می تواند قابل توجه باشد که از دید یک ترنس که بطور ! بودم و به قولی داشت در البالی کتاب ها و جزوه هایم خاک می خورد

مطلب زیر حاصل کنکاش های ذهنی ام و نگاهی ..نگاشته شده)رای رسيدن به فيزیک ظاهری زنانه دادهو تن به عمل جراحی ب(مستقيم با چنين مسائلی درگير بوده 

باشد که این نوشته . از کتاب های روانشناسی ارزشمند روانشناس بزرگ و فقيد خانم کارن هورنای هم الهام گرفته ام .ژرفتر به زندگی خودم و دوستان ترنسم بوده

  .   کردن کردن دنيای تاریک همو فوبياقدمی باشد کوچک در روشن

  

هرم فرودیت ها یا دو (موضوع بررسی من افرادی اند که از لحاظ روانشناسی ترنسکسوال واز لحاظ فيزیولوژی دو جنسيتی کاذب خوانده می شوند

ین متمایز می سازد نحوه ی رشاید آن چيزی که در وهله ی اول چنين افرادی را از سای). جنسی های واقعی مشمول بحث دیگری می باشند

 و حاالت ورفتار این گروه می باشد که به نظر من ریشه در یک اختالل پيچيده ی ژنتيک از لحاظ جسمی و ،طرز لباس پوشيدن، صحبت کردنبرخورد، 

خود بر خالف آنچه شرایط ناهماهنگی فکر و ذهن با جسم خود از لحاظ داشتن رویاها و آرزوهای متضاد  با جنسيت فيزیکی و نگرش به شخصيت 

  .جسمانی و آناتومی ایشان ایجاب می کند، است

در واقع . به طور تحليلی آن چيزی که در هر مرد و زن طبيعی می توان یافت نوعی آرامش و اطمينان به شخصيت خود از لحاظ جنسيت است

نسيتی است که آنرا دارا می باشد و عمده ترین علت اضطراب استحکام روحی وشخصيتی هر فرد وابستگی شدید به اطمينان فرد از واقعی بودن ج

و رفتار نا متعادل افراد ترانس سکشوال، حسِ  داشتن یک جنسيت کاذب بوده و به همين دليل بزرگترین هدفشان تالش برای نيل به جنسيتی است 

در واقع منِ  درون این افراد شاید در هنگام فکر کردن . ی پندارندکه از لحاظ روحی و فکری خود را متعلق به آن می دانند و آنرا جنسيت واقعی خود م

به امور جنسی دچار سر در گمی شود و آن چيزی که  رفتار اطرافيان و تعليمات جامعه به او القا می نمایند مخالف خواست قلبی و احساسی  این 

ی که از لحاظ ساختار جنسيتی وضعيت نرمالی دارند نيز هرگاه من یا درافراد عاد.افراد در بر قراری رابطه ی احساسی وجنسی دلخواهشان است 

 دچار تزلزل گردد، اعتماد به نفس این افراد دچار ، و تحقير های والدین در کودکی،سرکوب شخصيت، خود واقعی شخص به واسطه ی محروميت ها

طراب ها ناهنجاری های رفتاری فرد در بزرگسالی منجر به بروز تيپ خدشه گردیده و اضطراب مرضی در آنها شکل می گيرد که در صورت ادامه این اض

که منشأ بروز (اما باید توجه داشت که این اضطراب بواسطه یک عامل خارجی بوجود آمده و تأثيرات زیانبار آن . های شخصيتی نا بهنجار می گردد

متوجه شخصيت فرد به مفهوم شخصيت و هویت جنسی او )باشد و انزوا طلب می ،برتری طلب، مهر طلب، تيپ های مختلف روان پریش نظير

نيست بلکه نا بهنجاری های احتمالی جنسی این افراد معلول صدماتی است که در ابتدا بر خود واقعی آنها به خاطر عدم وجود امنيت مادی و 

ولی حتی همين افراد نيز از لحاظ هویت . ی گرددعاطفی وارد آمده و بعدًا منجر به نابهنجاری های جنسی مثل سادیسم جنسی یا مازوخيسم م

جنسی دارای وحدت شخصيت هستند اما در افراد ترنس کم و بيش این عامل جنسيت فرد است که از درون پدید آورنده ی اختالالت رفتاری و 

فرد تبدیل به یک ترنس يرونی، ی هيچگاه به خاطر آزارهای بشخصيتی در فرد می باشد و عامل بيرونی در شکل گيری آن دخيل نيست، یعن

  .سکشوال نمی گردد

و احساس اطمينان به جنسيت خود حتی پس ازپذیرش  ، احساس مشروعيت، بزرگترین مشکالت افراد ترنس  نداشتن احساس آرامش درونی

  . می باشد-  که او را ملزم به رعایت جنسيت ظاهری خود می نماید - ظاهری قواعد و مقررات خانواده و جامعه 

در واقع در ابتدای زندگی جنسی ترنس ها بی نتيجه تالش می کنند به هر طریق به  دیگران ثابت نمایند که از لحاظ شخصيت جنسی همان چيزی 

 اما. لباس های مطابق با جنسيت جسمانی خود بر تن می کنند و در رفتار و گفتار نيز چنين تظاهری را انجام می دهند. هستند که آنها می خواهند

به لحاظ این که شخصيت و خود واقعی آنها به علت اختالالت و پيچيدگی های مبهم و نا مشخص ژنتيک دارای اصالت های جنس مخالف آنهاست 
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چنين کوشش هایی در نظر مردم و حتی خود آنها غير عادی و مضحک آمده و حتی شاید افراد معمولی اجتماع متوجه مصنوعی بودن رفتار 

  . کم و بيش هویت حقيقی جنسی ایشان را حدس بزنندوحرکاتشان شده و

اینطور به نظر می رسد که تمایالت و آرزوهای افراد ترنس تا هنگامی که شرایط اجتماعی و سنی ایشان ایجاب ننماید همچنان در ضمير نا خودآگاه 

. د را مجبور می نماید هویت جنسی خود را بروز دهدباقی می ماند و این مسئله زمانی شکل حاد به خود می گيرد که شرائط سنی و اجتماعی فر

در این هنگام فرد ترنس دچار یکی از  مشکالت عمده ی زندگی خود می گردد که عواقب پيچيده و در عين حال نا گواری به همراه دارد، زیرا ضمير نا 

به طرز نسبتًا غير قابل کنترلی او را به انجام رفتار منطبق با خودآگاه او که مملو از احساسات، آرزوها، و تمایالتی بر خالف جنسيت فيزیکی اوست 

البته در اینجا الزم به ذکر است که . وادار می نماید)  هویت زنانه باشد د برای یک ترنس با فيزیک ظاهری مردانه می توانکه مثًال(هویت واقعی اش

مثًال من در دوران دبستان و در (از تمایالت ضمير نا خودآگاه  است انجام می داده فرد ترنس در کودکی و به طور نا خودآگاه چنين رفتاری را که ناشی 

 اما با باال رفتن سن،  )یک دبستان پسرانه با ناخن های الک زده به کالس می رفتم و اصًال غير عادی بودن اینکار را در آن محيط درک نمی کردم

نماید و در چنين شرایطی اگر بخواهد مطابق با ضمير نا  ارش را به طور آگاهانه تری انتخابهمانند افراد عادی، یک ترنس نيز مجبور می شود رفت

خودآگاه عمل نماید، خالف عرف و شئونات جامعه عمل نموده و اگر بخواهد طبق ضمير خودآگاه عمل نماید در واقع دارای هویت جنسی مشخصی 

و در بر خورد های اجتماعی و خانوادگی به وسيله ی ضمير خود آگاهش هویتی کسب نماید نيست که با تکيه بر آن  احساس اعتماد به نفس نماید 

ضمير نا خودآگاه مرکز تمایالت و ارزوها و الهاماتی است که موجب اموری نظير عشق و نفرت می گردد و معموًال افراد . (و دارای ثبات شخصيت گردد

در چنين .) ت به آن پی ببرند و ضمير خود آگاه نيز مرکز قوای ادراکی و عقالنی و تدبير می باشداز آن آگاهی ندارند و از طریق روانکاوی ممکن اس

اما مسئله ی پيچيده ای که در این ميان وجود . شرایطی ضمير نا خود آگاه یک  ترنس سعی می نماید ضمير خودآگاه او را وادار به همسانی نماید

ير نا خودآگاه و خودآگاه  سنخيت و همسانی وجود دارد، یعنی یک زن دارای تمایالت و آرزوهای زنانه در دارد این است که در افراد طبيعی بين ضم

اما . ضمير نا خودآگاه خود می باشد و همچنين در ضمير خودآگاه  خود به روشنی تصوری زنانه از خود دارد و آگاهانه رفتار زنانه خود را بروز می دهد

ا مشاهده می شود گوئی در رفتار زنانه شان تا هنگاميکه به مرحله  انتخاب جدی جنسيت نرسيده اند نوعی رفتار غریزی  همچنانکه در رفتار ترنس ه

ولی هنگامی که به خاطر باال رفتن سن و اجبارهای محيطی فرد مجبور می . و بی اختيارزنانه وجود دارد که موجب تمسخر اطرافيان نيز می گردد

 را مشخص نماید، فشار سهمگينی بر روح و احساس فرد ترنس وارد می گردد، زیرا برای او زندگی با تظاهری دروغين به شود که هویت جنسی خود

جنسيتی که او خود را متعلق به آن نمی داند بسيار زجرآور بوده و بدون رسيدن به آرزوها و تمایالت واقعی اش احساس پوچی می نماید، همچنانکه 

 طبيعی، زندگی بدون داشتن اميد به یافتن جفت جنسی مناسب، کسالت بار است و از آن ناگوارتر، و یا شاید غير ممکن، برای یک زن و یا مرد

  .زندگی ای است که در آن مجبور به پنهان کردن تمایالت مربوط به جنس خود باشند

ر تيپ ترنس ضمير خود آگاه دارای هماهنگی بيشتری با همچنانکه گفته شد پيچيدگی خاصی در این مرحله وجود دارد، یعنی  به نظر می رسد د

شاید این مسئله ریشه در عوامل ژنتيک داشته باشد و یا مربوط به تلقيناتی باشد که از کودکی ) در مقابل ضمير نا خودآ گاه باشد( جنسيت فيزیکی 

و به تدریج ارزش !)پسر که عروسک بازی نمی کنه! چه پسر خوبی(توسط خانواده و اطرافيان در رابطه با جنسيت فرد به او یاد آوری و تأکيد شده 

های جامعه مرد ساالر ومحيط اجتماعی و خانواده در دفرمه کردن ضمير خودآاگاه یک ترنس  موفق می شوند؛ کاری که به نظر من بيشتر به یک 

این عدم . رچگی هویت جنسی را در او خدشه دار می نمایدجنایت شبيه است چرا که برای یک عمر فرد را دچار برزخ جنسی نموده و وحدت و یکپا

همانطور که در افراد .تطابق ضميرنا خودآگاه و خودآگاه در افراد ترنس موجب بروز کنش و واکنش های پيچيده ی روانی و جسمانی در آنها می گردد

افراد تيپ . یده آل دچار یک ذهنيت کاذب و دروغين می گردندروان پریش مشاهده می نمایيم که با سرکوب خود واقعی شان و برای رسيدن به خود ا

در واقع ضمير . ترنس نيز برای بر قراری ارتباط با انسان های دیگر مجبور به استفاده از ضمير خودآگاه که مرکز اعمال ارادی و آگاهانه است می باشند

اری برای رسيدن به مقصود استفاده کند که آن ابزار توانائی انجام آن را ندارد، می خواهد از ابز) مثًال پس از عمل تغيير جنسيت(نا خودآگاه ترنس ها

یعنی ضمير خود آگاه افراد ترنس که بر اثر عوامل گوناگون دفرمه شده دیگر نمی تواند همانند ذهن یک زن طبيعی عمل نماید، در حالی که ضمير نا 

در این مرحله است که فرد ترنس  مجبور می شود ضمير . نيسم های زنانه می باشدخودآگاهشان به طور طبيعی و بالقوه همچنان دارای مکا
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خودآگاه خود را به طور مصنوعی وادار به تمایالت و حاالت زنانه نماید تا بتواند به طور طبيعی تر با افراد اجتماع و بخصوص زنان که دارای قدرت تيزبينی 

ایده ) من( در اینجاست که که کم کم ضمير خودآگاه این افراد نقش.   می باشند، ارتباط بر قرار نمایدشدیدی در تميز یک زن طبيعی و فرد غير طبيعی

لی و دروغين افراد روان پریش را پيدا می نماید و فرد با ذهنيتی که از خود در داشتن چهره ی زنانه ی زیبا و حاالت و رفتار جذاب زنانه پيدا می نماید، آ

 در واقع در ضمير نا خودآگاه او وجود دارد و اصالت های زنانه ی او نيز در همانجاست، به فراموشی سپرده و از طریق انجام خود واقعی خود را که

حرکات مصنوعی به خيال خود سعی در رسيدن به من ایده آالی خود، که در اینجا یک زن زیبا و جذاب است، می نماید و همانند افراد روان پریش 

در نتيجه یک ترنس . واقعی او روز به روز تضعيف  می گردد) من(واقعی خویش دچار از هم گسستگی شخصيتی شده و ) من( کردن دیگر با فراموش

  .برای داشتن وحدت هویت جنسی باید ضمير خودآگاه خود را از تفکرات و خواسته های دیگران پاالیش نموده و از خود واقعی بودن لذت ببرد
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  داستان تبسم

  

  .اما نمی دونستم این تفاوت کجا وجود داره، از بچگی می دونستم که با بقيه یه فرقی دارم

  رو مناما هيچ دختری نمی تونست توقعات، از وقتی که خودمو شناختم دلم می خواست که یه دوست دختر داشته باشم و هميشه با هم بمونيم

  .سته  می دیدم که هيچ دختری به دنبال دوست دختر نيست و این احساسات من یه طرف.ورده کنهآبر

  .با دختر دایيم خيلی خوب بودم و هميشه با هم بودیم

من هم که .ر بيارمو د ر از من خواست که شورتم.دیدم که مثه هميشه رفتار نمی کنه. اونا داشتيم دکتر بازی می کردیمی تو خونه  . ساله بودم7

 من و من هم با تعجب بهش  باشروع کرد به ور رفتن .به حرفش گوش دادم،  نمی تونستم حدس بزنم که چه نقشه ای تو سرشهبچه بودم و اصًال

حاال که بهش فکر می اما  .تا مدتی این شده بود بازی ما .از کارش خوشم اومده بود و با خودم می گفتم اون از کجا این کارارو بلده.نگاه می کردم

ما از اون موقع تا حاال دیگه هرگز این کارو  جز من با دختر دیگه ای هم این کارو کرده یا نه؟ه نمی دونم اون ب .و می گيره رکنم نفرت تمام وجودم

  ! دوست ندارم رواما من دیگه او ! یا استریت استنمی دونم اون بای .ش هم حرف نزدیمه نکردیم و دربار

 و من ،ون دخترای خبره بود ااو از .سال هم از من بزرگتر بود ش بزرگتر بود و دوثه اون از من ج .خيلی صميمی شدم ارم که بودم با یه دخترکالس چه

 تا ،ین کار لذت می بردم امن هم که از .ا سکس داشته باشيم هیه روز تصميم گرفتيم که با همدیگه مثل تو فيلم، هم که از قبل تجربه داشتم

  .يشنهادشو شنيدم با کمال ميل قبول کردمپ

داشتم از وجودش مست می شدم که دیدم  .و کامل در اختيارش گذاشته بودم رمن هم خودم .او شروع کرد به لخت کردن من .تو خونه ما تنها بودیم

اما ، گریه می کردم و التماس .ستم جيغ بزنمحتی نمی تون .و گرفته بود رترس تمام وجودم .رو تنها گذاشت ق و دوستم هم مااداداشش اومد توی ات

ی هم ترسو شده  يل پسرا می ترسيدم و خ یتا مدتی هم از همه .شب که رفتم خونه از ترس و درد نتونستم بخوابم .اون مشغول کار خودش بود

به خاطر این من هم  .اداشش خبر نداشته از بودن د التماس کرد و گفت روحشه مناما او ب .می خواستم اونو بکشم .از دوستم می ترسيدم .بودم

  .اما دیگه حرفی از سکس با هم نزدیم .شبخشيدم،  و فقط با اون راحت بودم،و نمی دونست ر دیگه ای رازمجز اون کسکه 

من  درک کنن بچه ها که نمی تونستن .دختر زیبایی بود و من هميشه توی کالس در حاله بوسيدن اون بودم .اول راهنمایی عاشق همکالسيم شدم

شروع به سنگ انداختن کردن و دليل عالقه ی من رو به خاطر برادرهای اون می دونستن و حرفاشون ،  هستم و عشق من هم دليل ندارهعاشق او

 ،ک کنهمن رو در  بقيه نمی تونست احساسات عالقه ی من هم که یه عالقه ی یه طرفه بود و دوستم مثل.رو مثل تيری به قلب من پرتاب می کردن

  یمن هم مثل بقيه .لن و دخترها می مردن برای اوناگهمه می دونستن که برادرهای اون خيلی خوش .های بچه ها از من دور شد با شنيدن حرف

  .اما من عاشق خودش بودم،دوستام از زیبایی برادراش لذت می بردم

ام که دوست  ههمکالسی . چطور باید با یه پسر ارتباط برقرار کرداما نمی دونستم .می خواست که دوست پسر داشته باشمدوم دبيرستان دلم 

احساس  .بلد نبودم، ون کارهایی که  دخترا بلدن تا توی خيابون برای پسرا جلب توجه کنن ااما من از، شون راضی بودنه پسر داشتن خيلی از رابط

از طرفی هم از نداشتن رابطه با ، و بگم رنستم به کسی راز دلم می سوختم و نمی تو به همجنسعشقاز ف راز یه ط .تنهایی شدیدی می کردم

  .پسر احساس کمبود می کردم و آرزو می کردم که کاش بلد بودم و با یه پسر دوست می شدم

ن نگاه ا با هموام .نمی دونستم اسمش چيه . دیدم که با یک نگاه عاشقش شدم رو توی مدرسه دختری، همون روزای اول،اول دبيرستان که رفتم

یه دختر شيطون که تيپ اسپرت داشت و از لحاظ قيافه و اندام  . همون چيزی بود که من می خواستماون دقيقًا . دختر آرزوهای منهاول فهميدم که او

  .خيلی شبيه خودم بود

  . دخترم اون بودهميشه می دیدمش و آرزو می کردم که دوست .حرف بزنم، بلد نبودم که چطور باید با کسی که توی کالسم نيست

از خوشحالی  .دیدم که دختر آرزوهام وارد کالس شد و پيش من نشست .اول مهر مثل هميشه رفتم و نيمکت اول نشستم، دوم دبيرستان که رفتم
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ی تونم باید بهش نشون می دادم که من م .حاال باید کم کم خودمو بهش نزدیک می کردم .من به آرزوم رسيده بودم .توی پوستم نمی گنجيدم

  .بهترین یار زندگيش باشم

اهل دوستی ؛ اما یه عيب داشت که برای من بزرگترین عيبش بود .مهربون و ناز و شيطون .اون همون طوری بود که من با نگاه کردن حدس زده بودم

اما  .یه عشق واقعی .من عاشقش بودم .یاون با دخترا می رفت پسرباز . به دخترا توجه نمی کرد و براش فقط پسر مهم بوداون اصًال .با دختر نبود

 .من هم مثل اون از پسر خوشم ميومد .من می دیدم که اون از پسر خوشش مياد . متوجه احساسات من نبوداون اصًال .یه عالقه ی یه طرفه بوداین 

  .اما مثل اون بلد نبودم که دوست پسر داشته باشم

زمستون اون سال  برای یک هفته رفتم شيراز و با  .من دیگه به بی توجهی اون عادت کرده بودم .من و اون باز توی یه کالس بودیم .سال سوم شد

اونا خيلی راحت به  .من که تاحاال بدون مادرم از خونه بيرون نرفته بودم خيلی بهم خوش می گذشت .دخترای فاميل عصرها می رفتيم توی خيابون

خيلی دوست داشتم که دوست پسر داشته  . باال بيارم رواما من حتی نمی تونستم که سرم .دنپسرا نگاه می کردن و لبخند بهشون هدیه می دا

احساس غرور می  .من از خوشحالی ذوق مرگ شده بودم .یکی از دخترای فاميل منو با خودش برد سر قرارش و منو با یه پسر آشنا کرد .باشم

مو به او دادم اما ه من شمار .ا این خوش حالی زیاد طول نکشيد و ما از شيراز برگشتيمام .و نثار دوست پسرم کردم رتمام احساسات لطيفم .کردم

  .دوباره تنها شدم .هرگز با من تماسی نگرفت

و پسر باحال با من دوست  من که فکر می کردم با اومدن به شيراز من از تنهایی در ميام و کلی دختر .سال بعد اومدیم شيراز، به خاطر شغل پدرم

ا  هشيرازیبا نمی تونستم ،من با فرهنگ یه شهر دیگه بزرگ شده بودم .اما تازه اول تنهایيم بود .از اومدن مون به شيراز خوشحال بودم، ميشن

  .دوست بشم

 با هر پسری .و توی زندگيم بيارم رتصميم گرفتم که با یه پسر دوست بشم و عشق دیگه ای .م بيشتر شد ای دبيرستانیعشق من به همکالسی

م و با یه پسر تا اینکه دیگه تسليم شد، هيچ کس لياقت منو نداشت .و باهاش قطع می کردمه م شدم یه عيب روش می ذاشتم و رابطکه آشنا می

  . معمولی آشنا شدمفقط برای یه دوستی

 می کردیم که برای هم با هم درس می خوندیم و سعی .اون هم به من مثل خواهرش احترام می ذاشت . برادرم می موندکسری برام مثل

رو ه  مادرم به من اجازه ی ادامه ی رابط،بعد از یک سال مادرم به رابطه ی من پی برد و چون کسری از خونواده ی پایينی بود .دوستای واقعی باشيم

  .و قبول کردم رخيلی راحت حرف مادر، من هم که از لحاظ عاطفی وابسته نشده بودم .نداد

  .می تونم یه دوست خوب پيدا کنم و و پسر هست خودم گفتم که توی دانشگاه کلی دختربا  .وارد دانشگاه شدم

  .من دیگه کم کم فهميده بودم که برای من دختر و پسر مثل هم هستن و توی دانشگاه خيلی راحت با پسرا حرف می زدم

  . می برم که راحت می تونم باهاشون ارتباط برقرار کنمنقدر از پسر لذتآبعضی های دیگه هم فکر می کردن  .بعضی از دخترا منو جلف می دیدن

  .رو قطع کردم ارتباطم با پسرها، رو کم کنم های دخترا اما بعد از یه مدت برای اینکه پچ پچ

 پسری ارتباط  دوستام قرار بدم و با هيچورو جز از اونجا بود که تصميم گرفتم فقط دخترها .من از طریق دوستام با یه سایت دوست یابی آشنا شدم

اما  .شده بودم یه عضو فعال سایت .های اخالقی می ذاشتم برای دخترا پيغام .برم بود خيلی لذت می بردم و که فقط دختر دور ین ااز .برقرار نکنم

ای من تشکر می  از همجنسگرایی چيزی نمی دونستم و دخترهایی هم که براشون پيغام می ذاشتم همه استریت بودن و فقط از پيغام همن اصًال

 خيلی پسر طرفم ميومدن اما من از دخترا بيشتر .خورنب اسم من زیاد بر هپسر ها ب و این باعث شد که برای هر دختری پيغام می ذاشتم .کردن

  .ر می کردموخوشم ميومد و همه رو ایگن

 لزبين و به وسيله ی اون با اسم .اش بيشتر ارتباط برقرار کردمباهالین ست، -او آنچون می دیدم که اکثر موقع ها یه دختر منو اونجا اد کرد و من هم 

  .عالقه ی دختر به دختر آشنا شدم

و یاد گرفتم و بيشتر با  رای پورنو می دونستم با خوندن مجله های همجنسگراها مطالب زیادی همن که از عالقه ی دو همجنس در حد فيلم

  .هایی مثل من ميگن بایسکشوال ه به انسانفهميدم ک . و گرایش جنسی خودم آشنا شدماحساسات
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احساس غرور می کردم و خدارو به خاطر  .می شدم خيلی خوشحال ، محدود نيستمو اصًاله وقتی می دیدم که توانایی جنسی من از همه بيشتر

که یه راه  ین ا از،کار نفرت انگيز بودم مثل یه ام با پسر خيلی بد بود و هميشه سکس با پسر بر امن که تجربه ی جنسی .بای بودنم شکر می کردم

  . خيلی خوشحال بودم،دیگه هم برام باز شده بود

 اما هر چی بيشتر می گذشت دچار . فکر خروج از ایران به سرم زد،رو به رسميت شناختن وقتی فهميدم که بعضی از کشورها ازدواج همجنسگراها

  .م باید ایران رو تحمل کنمن رو فراهم کونم خودم خرج یه زندگی مستقلیه حالت افسردگی می شدم و می دیدم که تا وقتی که نت

مادرم از همجنسگراها بدش نميومد و .اما از برخورد اونا ازین موضوع می ترسيدم.دلم می خواست که به همه ی آشناها بگم که بایسکشوال هستم

  نسم خوشم مياد با من چکار می کرد؟اما اگه می دونست که من هم از هم ج .اونارو مثل بقيه آدم ها می دید

 از يشه با اون باشم و حداقل بتونمدلم می خواد که هم .منه دختر برای اینکه از تنهایی خالص بشم با یه دختر لزبين دوست شدم و االن هم دوست

  !خواستن توانستن است:هميشه ميگممن به آینده خيلی اميدوارم و  . و اونجا یه زندگی برای خودمون تشکيل بدم،شيراز با اون برم تهران

  برو به صفحه اول
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  خبرهای خوب

  

  .يمينيم اینجا به هم تبریک می گچون همدیگر را نمی ب

  

  .بفرستيد ranginkaman7777@yahoo.com  خود را به آدرسخبرهای خوب و آگهی های تبریک 

  

  

  

  

  

  

  تولدت مبارک

   ویکتور         فرنام        کامران        باربد       سينامير ح
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  پناهنده ها

  

یکی از . سعيد پناهجوی همجنسگرای ایرانی است که دولت انگلستان بعد از هشت سال تصميم گرفت او را به ایران برگرداند

خوشبختانه با همکاری . زداشتگاه را به سازمان خبر داددوستان سعيد دستگيری او توسط مأموران اداره ی مهاجرت و انتقال او به با

اميدواریم . چندین نفر از دوستان سازمان در انگلستان و همچنين کمپين مقابله با دیپورت موفق شدیم سعيد را از بازداشتگاه آزاد کنيم

  . این بار موفق به گرفتن پناهندگی خود شود

  

  . ق به دریافت پناهندگی از سازمان ملل شدموفو ریما شش ماه پيش به ترکيه رفته بود 

  

بابک که دو ماه پيش به ترکيه رفته بود پيش از آن خود را به سازمان ملل در ترکيه برساند توسط پليس ترکيه دستگير و به ایران باز 

انه و با تالشهایی که به خوشبخت. گردانده شد و حدود بيست روز در یکی از بازداشتگاه های ایران زیر شکنجه بود و سپس آزاد شد

. کمک سازمان برنامه ریزی شد، بابک موفق شد دوباره به ترکيه برود و این بار به سازمان ملل برسد و درخواست پناهندگی بدهد

 .  پرونده ی او در یکی دو ماه آینده به مصاحبه می رسد
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 خواندنی ها 

   

  تيزبين را هميشه بخوانيد

  

   http://tizbin.wordpress.com    با خشونترابطه اخالق

   

  http://lousa.blogfa.com   دو شيوه ی عمل تغيير جنسيت

   

   http://www.hamjensgara.blogfa.com   درباره ی همجنسگرایان و خانواده های آنها
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  دوست يابی

  

دوست داشتن مهر و . دوست داشتن و دوست یابی دو کلمه ی مشابه با معنایی بسيار متفاوت است

ید محبت به فردی دیگر است و دوست یابی عملی است برای یافتن دوستی که شاید دوستش بداریم و شا

 !هم نه

ویژه نامه های دوست یابی متعددی تا به حال به صورت کوتاه و یا بلند مدت در دسترس شما قرار می 

اکنون که این نياز احساس می شود با توجه به درخواست های . گرفتند، اما از حجم باالیی برخوردار نبودند

. های شما را در چراغ منتشر می کنيممتعددی که برای ما ارسال شده و با همکاری یکی از دوستان پيام 

شما می توانيد مختصری در مورد . هدف ما تنها انتشار یک آگهی کوتاه از فردی است که مایل به داشتن یک رابطه بلند مدت و یا کوتاه مدت باشد

انی که با شما تماس می گيرند مطرح مشخصات خود که دانستن آن الزم است به همراه آدرس تماس خود ارسال و عالیق و شرایط خود را برای کس

به . به عنوان مثال ذکر سن، جنسيت، گرایش جنسی، مشخصات معمول ظاهر، شهر محل سکونت از اساسی ترین اطالعات الزم می باشد. سازید

هی های خود را در قالب دليل نداشتن فرصت کافی برای همکار ما که مسئوليت بررسی و تهيه این آگهی ها را پذیرفته است خواهشمندیم که آگ

از نوشتن فارسی با حروف .  و به فارسی ارسال نمایيد تا بتوانيم به راحتی اطالعات را در اختيار خوانندگان نشریه قرار دهيمMicrosoft Wordفایل 

   . التين جدا خودداری کنيد زیرا فرصتی برای تایپ فارسی آن ها وجود ندارد وممکن است آگهی شما منتشر نشود

  .بفرستيد ranginkaman7777@yahoo.comآگهی های خود را به آدرس ایميل 

  

  از تهران می سال و ترجيحًا27 تا 18 ساله از تهران با پوزیشن تاپ که به دنبال یک گی با پوزیشن بات، در رده سنی بين 26سالم، من نوید هستم، 

 . گردم، مکان هم دارم

navid_super@yahoo.com 

به دنبال ارتباط با  یک مرد .  و ناز و باحال هستمSmooth boy.  کيلو وزن دارم60 سانت قد و 174 ساله از مشهد با پوزیشن بات که 20اميد هستم ، 

  .هستم) که ترجيحًا ریش و سبيل هم داشته باشد( سال 50 تا 40تاپ پر مو و سن باال در مشهد، در رده سنی بين 

mld_496@yahoo.com  

 .خواهم از تهران، به دنبال سکس نبوده و فقط یک دوست خوب می  ساله26من هادی هستم،  سالم،

bahamim_dostam@yahoo.com 

ه دنبال کسی ب.  دارم اما می توانم فقط فاعل یا فقط مفعول هم باشمVپوزیشن .  کيلو وزن دارم77 قد و 170.  ساله از اصفهان44من نوید هستم 

  .به لب و ساک هم بسيار عالقه مندم. را هم می پسندم)  سافت- هارد( برای برقراری یک ارتباط دوستانه و سکسی بوده و همه جور سکسی 

navidgay2006@yahoo.com  

 .    می باشمU.Kدوستی با مردی در  و قد بلند که خواهان U.K ساله هستم ساکن 24من یک جوان 

shirkorshidnoorani@hotmail.com  

در مسائل عاطفی و جنسی در . ، سبزه و مو مشکیFull Gay ، Baby Face ليسانس،  ساله هستم از تهران ، دارای مدرک26من یک همجنسگرای 

و همدم برای ایجاد یک رابطه ماندگار بوده و اگر موفق به پبدا کردن گمشده ام شوم و با ) پارتنر( قرار داشته و به دنبال یک شریک Versatileموقعيت 

 با یکدیگرداشته باشيم تا زمانيکه زنده ام در کنار او مانده و با او زندگی خواهم gay lifeاخته و کمک و تالش یکدیگر بتوانيم با هم یک زندگی خوب س

  . نمود
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از دوستان عزیزی که قصد ارتباط با من را دارند تقاضامندم درابتدا قبول زحمت نموده و شرایط زیر را با دقت مطالعه نموده و چنانچه واجد تمامی 

  .الزم به ذکر است که من آدم فوق العاده منطقی، دقيق و با احساسی هستم. یميل من تماس حاصل نمایندشرایط مذکور هستند با ا

  :شرایط

  . سال33 تا 26محدوده سنی بين ) 1

  ).ترجيحًا شمال تهران(اهل تهران ) 2

  .تحصيلکرده و باشخصيت) 3

  .ین ارتباط تمام تالش خود را بنمایداخالق مردانه داشته و خود را به طور کامل شناخته و برای بهبود ا) 4

  .به عمق و روح معنای عشق و آزادی پی برده باشد) 5

  .خوش قيافه و آراسته باشد) 6

  .درشت هيکل، ترجيحًا ورزشکار یا بدنساز) 7

  . نباشدترنس یا بایسکشوال) 8

  .نآزادی اندیشه برای تمامی همجنسگرایان در سرتاسر ایرا آرزوی سربلندی و با درود و

Tempest_1981@Yahoo.com 

 سال 19 تا 18گی سافت بوده و عالقه مند به پيدا کردن دوستی در رده سنی بين .  کيلو وزن و بدنی پرمو دارم52 ساله از تهران، 18رامين هستم 

  .که سافت هم باشد هستم

ramin_ramin1@yahoo.com 

 .  سال رابطه ای صميمی و نزدیک برقرار کنم26 تا 20رم با دختری در فاصله سنی دوست دا. هستم   ساله و ساکن تهران23سالم ، من یک لزبين 

  com.yahoo@84aramjun 

ه دنبال مردی با من ب. ت زنانه داشته و خواهان ایفای نقش مفعول هستم ساله، به اسم رویا که تمایال25سالم، من یک مرد زنانه پوش می باشم، 

 . باشداشته را د شوهر مننقششخصيت هستم که 

pesarzanoonehpoosh@yahoo.com 

 20من به دنبال دوستی با یک لزبين ساکن تهران  در رده سنی بين . سالم، من یک لزبين بيست ساله هستم از تهران که تا کنون پارتنر نداشته ام

  .ممنون می شوم با من تماس بگيرید.  سال می باشم30تا 

fa2005lez@yahoo.com 
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  تماس 

  )است  -7.5اختالف ساعت تورنتو با تهران ( 001-416-548-4171:  کانادا–شماره تماس با دفتر سازمان در تورنتو 
  
  

 
arsham@irqo.net     آرشام پارسی-1

niaz@irqo.net 2-به ترتيب حروف الفبائت امنا هي  نياز سليمی: 

saghi@irqo.net     ساقی قهرمان -3

vicky@irqo.net       ویکتوریا طهماسبی-4

    

arsham@irqo.net     آرشام پارسی-1

info@irqo.net   :به ترتيب حروف الفباهيئت مدیره  مهرناز خجسته -2

niaz@irqo.net 3-نياز سليمی  board@irqo.net  

info@irqo.net      سام کوشا-4

vicky@irqo.net      ویکتوریا طهماسبی-5

    

arsham@irqo.net  :دبيرکل آرشام پارسی

     

 : سازمانهمکاران   

     

farhad@irqo.net  فرهاد راد  

saba@irqo.net  صبا راوی 

     

nevisht@gmail.com  سردبير نشریه چراغ ساقی قهرمان

info@irqo.net    روابط عمومی 

    

 :شعبه های سازمان   

     

info@irqo.net   )کانادا(امریکای شمالی شعبه  سام کوشا

saba@irqo.net  )هلند(اروپا شعبه  صبا راوی
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