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 سخن سردبير
 »چگونه به کمک دستگير شدگان اصفهان بشتابيم«

  وبالگ پيوست اینچراغ به جمع حاميان

 

 

 :   می نویسدبی هيچ ترسی از جاذبه ی زمين،مهری جعفری، وکيل دادگستری، در وبالگ شخصی خود 

 .ل و اوباش را بدانيمذمفهوم ارا

هایمان به آتش بکشند یا پوست آنها را زنده زنده از هم   همين روزها متهمين را در مقابل چشمیا تعجبی خواهد داشت که درآ

 بدرند؟

طبق قوانين حتا . در تمام شهرها و کشورها. های حقوقی دنيا در همه نظام. شد در پناه قانون قرار می گيرد او وقتی دستگير

کودکی با وجدان پاک خود و  این را هر  .شکنجه ممنوع است ! حتا در ایران  !های قضایی دنيا  ترین نظام ترین و بدوی مانده عقب

متهم چشم به قانون می دوزد تا در . داند هر انسانی با عقل سليم خود و هر شهروندی با مطالعه قانون جاری این مملکت می

از قدرت خود برخالف قانون استفاده کند در  فرد سياسی یا یک قاضی ی باشد یا یکاگر کسی که قانون قدرتی به او داده اعم از این که یک نظام  .مورد او قضاوت کنند

حاال وقتی این قدرتمند مجرم دست به جنایت بزند و به روش های شنيع و غير انسانی هم متوسل شود مصداق کامل تعریفی است . مجرم بودن او شک نخواهيم کرد

 ل و اوباشذارا: نندشکنجه می ک همان عنوان که اینک تعدادی را با

ساقی قهرمان

http://law-lit.blogfa.com 

 . شدنی است. دقت کردید؟ در چرخشی باهوش جای متهم را تغيير داد

 

 هفته نامه ی شهروند

 به ...به ناگهان و در مقابل چشمان حيرت زده جهانيان...اسالمیموران وظيفه شناس و غيور و مسلمان نيروی انتظامی رژیم أیک درصد هم احتمالش را نميدادم که م

بهانه مبارزه با بدحجابی، اقدام به کشف حجاب از آنان در مقابل دیدگان بهت زده مردان ایرانی در ميدان هفت تير تهران کنند و مشتاقانه تا به آنجا پيش بروند که وقتی 

روبرو شدند، با مشت و لگد به جانشان افتاده و در حالی که سرو صورت زنان مذکور را غرق خون کرده بودند، تکبيرگویان نماد با مقاومت زنان دیرباور و مارگزیده ایرانی 

 ... رژیم اسالمی را که همان روسری باشد از سرشان برداشته و آنها را با همان وضعيت، به نمایش عموم گذارند

http://www.shahrvand.com/FA/Default.asp?IS=1127 

 زن نوشت

: و امضای زیرش این است» .کنيم از برخورد با اراذل و اوباش محله حمایت می«: اند با این مضمون ی زردی ميان دو درخت بسته مان پارچه درست سر خياباِن اصلِی محله

و . شوی اش متوجه شباهت کار به محصوالت مشابه شهرداری محترم می ی آویزان شدن  این است که با یک نگاه به این پارچه و نحوهحقيقت» .جمعی از مردم محل«

. همهایم  وطن از هم. ترسم هایم می از همشهری. ترسم از خودم می...ای نصب کنند؟ دهند در بهترین جای محله خودجوش پارچه مگر به مردم محله و شهر اجازه می

شان بياید و  ها شاید خوش ها از دیدن این نوع مجازات شدن که آدم از تصور این. کنند ایستند و مجازات شدِن غيرانسانِی مجرمان را تماشا می هایی که می ی آدم از همه

 »!اش بود حق«: زیر لب بگویند

http://weblog.parastood.ir

 اینجا و اکنون

نمایاند؛ این اختصاصی به  ای است آه اعمال خشونت بر او را مشروع می حقوق، مقدمه آار، از حيطه شهروند معمولی صاحب حق و آار یا غير تبه بيرون آردن مردم، تبه

ها را تا  تواند این تفكيك آاربرد زبان از ناحيه اقتدار، میحكومتگری صرف  ولی در برخی فضاهای سياسی، به علت وضعيت خاص قانونمندی و. و زمان ما هم ندارد فضا

 تضمين آند حد زیادی

http://aknoun.blogspot.com/2007/05/blog-post_19.html 

 مریم اینا

http://law-lit.blogfa.com/
http://www.shahrvand.com/FA/Default.asp?IS=1127
http://weblog.parastood.ir/
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بينيد مردم چه آرام نگاه  می. شود جابی در ميدان هفت تير آه این یكی دو روز دست به دست میهمان عكس خشونت و برخورد با بدح.  را ببينيدها این عكس

شود انتظار اعتراض را داشت؟ شاید بتوان این رفتار را با ترس  ها می واقعا از این چهره. آنند؟ درست مثل اینكه در حال تماشای یك صحنه تصادف یا سيرك هستند می

 .آردم ایستادم و نگاه می خودم هم آنجا بودم مثل ماست میتوجيه آرد و شاید اگر 

http://maryaminaa.persianblog.com/1386_2_maryaminaa_archive.html#6872461 

 لند اسکيپ

تعجبی هم نداشت که در فرهنگ محافظه کارانه مان ) کسی می دانست؟(دقيقا یک هفته پيش روز جهانی مبارزه با هموفبيا بود 

دایی هم در این باره شنيده نشد اما چيزی که برایم جالب بود مصادف شدنش با دستگيری هشتاد نفر در یک گی پارتی در هيچ جا ص

خبر را دو هفته پيش وقتی به اصفهان برگشتم از یکی دوستانم شنيدم، از ! اصفهان و صدایی که از هيچ جا شنيده نشد بود

ادور می شناختمشان، از کتک زدنها، از اینکه وقتی به مهمانی هجوم برده اند با یکی دو دستگيری خيلی از کسانی که از نزدیک یا دور

نفر طلبه وارد شده اند احتماال برای همان قضيه چهار نفر شاهد عاقل و احکامی که از همان بچگی خوب شنيده ایم شان، از اینکه 

را به زندان بردند و زندانيانی که پيشاپيش " کونی" از هشتاد نفر روی لباس همه مشروب ریختند تا بوی الکل بدهند و از اینکه بيش

کتک خوردن ها و خرد . راستش را بخواهيد تصورش هم برایم سخت است...را بياورند" کونی"می دانستند امروز قرار است یک مشت 

ها " کونی"فته اند فرزندتان را در بين شدن ها و سبک شدن ها و سوء سابقه تا نگاه کردن در چشم پدر و مادر نگرانی که به شان گ

! نيستم" اینجوری"ها و بعد نقش بازی کردن ها و گفتن و گفتن و گفتن برای همه که من " اوا خواهر"ها، " ایدزی"گرفته اند، در بين 

ترجيح ميدادم سياه پوست باشم تا همجنسگرا، چون در " افتادم که گفته بود چارلز پيرسیاد جمله معروف ! منحرف نيستم! ایدز ندارم

 "!آن صورت الزم نبود به مادرم بگویم

؟ فریاد زد بر سر خانواده؟ دوستان؟ "چرا"جایی هم هست که بتوان فریاد زد و گفت ! بعضی وقتها واقعا آدم می ماند که چه کند

تمام کج فهمی فرهنگی مان، به درازای کل تاریخ؟ افسوس، واقعيتش این است که گلو که هيچ اگر چند جای دیگرتان جامعه؟ بر سر 

چون باالخره مساله نه سياسی است که خوشایند عده ای در داخل یا خارج باشد ! را هم پاره کنيد صدایتان به هيچ جا نخواهد رسيد

ذات گرایان مذهبی که ! دادشان در بياید و پروپاگاندا راه بيندازند(!) کلی از روشن فکراننه مربوط به مذهب یا حقوق زنان است که 

تف "است که بيان کردنش فقظ " کونی"تکليفشان مشخص است، از نظر وحدت گراها و ليبرال ها هم مساله فقط مربوط به چند نفر 

که اینها واقعا دیگر حقشان (گاهی ممکن است چند نفر را بگيرند آخر آزادی کجا و بی بند و باری جنسی کجا؟ هر از "! سر باال است

یک بار در مهمانی، یک بار در پارک یک بار در چت اما این کجا و مفهوم مقدس آزادی کجا؟ آخر همه ) است چون همه شان کثيف اند

وط به مسایل مهم تری هستند اصال آزادی را مان فکر می کنيم سخن از آزادی یا دموکراسی را نباید با این مسایل کوچک کرد، آنها مرب

دوستی می گفت ما در ایران طرفدار ". غير از ما"نه برای " آزادی برای ما"بيان دیگرش می شود ! خودش تعریف کرد" چارچوب"باید در 

دی که این مساله در اینگونه است که در سطح جامعه و برای بسياری از همين مردم عا! هستيم تا آزادی عقيده" هم عقيده"آزادی 

شان را تعریف می کنند جایی ندارد، کوبيدن بر طبل آپارتاید جنسی یا جنسيتی، مبارزه با مفاسد " ما"ذهنشان و دایره ای که در آن 

این "و اینکه " اصالح" با همان اراذل و اوباش می شود اقدام در جهت انونی و انسانیاقدامات کامال قاز این دست و یا (!) اخالقی خب

شان دیگر بد نيست یکی کا

 

حاال فکر کنيد کجاست کسی که در این بين از آزادی اقليت جنسی حرف بزند؟ رسانه های آزاد؟ " ر

البته روزنامه های محلی در باره اش . عا که خنده دار استتلویزیون های ماهواره ای؟ صدای آمریکا؟ سایت های خبری؟ مطبوعات؟ واق

 :نوشتند

 **فروپاشی یک باند هشتاد و هفت نفره از همجنس بازان ** 

 

 رادیو زمانه

اراذل و اوباش تعریف از «: گوید ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور، می و حسين» .در قانون تعریفی از اراذل و اوباش نداریم«: گوید معاون دادستان تهران می

ی آيهان به نقل از مرتضوی، دادستان  اما روزنامه....    است وجود ندارد بلكه اصطالحی است آه به اقتضای ایجاد عنوان قضایی باب و متداول شده قانونی مشخصی

: دنویس اند؟ عمادالدین باقی می زار نفر دستگيرشده، شرور بودهی این ه آیا همه...   .با اراذل و اوباش با حكم قضایی صورت گرفته است برخورد: نویسد تهران، می

 ...    .اند نویس بوده است اما با همين روش بازداشت شده نداشته و یكی از آنان وبالگ تواند حداقل دو تن را نام برد آه در ميان اهالی محل اشتهار به شرارت نگارنده می

http://www.haditoons.com/daily.php?daily_uid=405
http://www.haditoons.com/daily.php?daily_uid=405
http://www.haditoons.com/daily.php?daily_uid=405
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Pierce
http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8602280125
http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8602280125
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اینکه گفتند و نوشتند که . آغاز شده است» مبارزه با بدحجابی«اردیبهشت با طرح  پليس بود که از اول» طرح امنيتی«له از دومين مرح» اراذل و اوباش«طرح برخورد با 

ی  مرحله. تداوم خواهد داشت» آخرین بدحجاب«گفتند این طرح تا . نکاست تعریف حقوقی وجود ندارد، مانعی بر پيشبرد طرح نشد و از خشونت آن هم» بدحجابی» از

دانستيم که معتاد مجرمی است که امنيت را به خطر  نمی و ما. معتادان است، که از چند روز پيش با دستبند زدن و دستگيری آنها آغاز شده است آوری وم جمعس

 .انداخته است

http://www.radiozamaneh.org/analysis/2007/05/post_333.html 

 

 شبکه ی سراسری همکاری زنان ایرانی 

امروز صبح هم ماموران با رفتار تندی دختر جوانی را به دليل بدحجابی آشان آشان : "انندگان تاآسی خطی نيز در باره درگيری صبح در ميدان هفت تير گفتاز ریکی 

 ."فریاد های این دختر جوان اعتراض های مردم را نيز برانگيخت. سوار خودرو نيروی انتظامی آردند و با خود بردند

http://www.shabakeh.org/ 

... 

در ماه اخير خشونت های خيابانی در سطحی وسيع و زیر اسم مقابله با بد حجابی زندان و شکنجه را از محکومين و دستگير شدگان به مردم عادی 

این، . جاد نظم کمک نمی کنداستفاده از خشونت برای تنبيه و ایجاد نظم وسيله ای از کار افتاده است، به ای. و خانواده ها در خانه و خيابان کشانده

. واقعيت که به شکلی مشکل دولت است، مشکل مردم و محکومين و دستگيرشدگان هم است زیرا دریافت کننده ی روش های انظباطی دولت اند

يه می کنند؟ مثال برای آیا مردم با ابزار خشونت مخالف اند؟ آیا مردم خشونت را به هيچ شکلی، توج. اما مورد دیگری هم در این واقعيت جا دارد

. دیگرانی که از نورم های جامعه خارج اند؟ این آمار اگر گرفته شود بخش هایی از مردم را به تحرک بيشتری در مقابله با خشونت تشویق می کند

ریبون های فعاالن حقوق بشری و رسانه های آزاد که همان وبالگ ها و ت. عالوه بر آن، بخش هایی از مردم را در کنار خشونتگران دولت قرار می دهد

اما این شبهه پيش می آید که این مخالفت بيشتر به آن دليل است که این گروه ها خود . سياسی و اجتماعی اند، اکثرا با اعمال خشونت مخالف اند

جعفری، در تحليل خشونت درست به اما چند گروه و چند از نفر از مردم مانند مهری . هدف آن خشونت اند و طبيعی است که ابراز مخالفت کنند

هدف می زنند؟ چه تعدادی خشونت را حتی در وحشيانه ترین شکل آن، برای بخشی از مردم، حتی الزم می دانند؟ چه بخشی از گروه ها و مردم 

 چه کسانی خودی اند، و چه اعمال خشونت و توهين و زندان و اعدام را برای آدم های بد ضروری و مفيد می دانند؟ به دو دليل این مسئله، که

یکی به دليل آن که احتمال می . مسلئه ی چراغ است... کسانی دیگرانند، و چه کسانی می توانند و شایسته است که حذف شوند، و چه کسانی

ته، فقط ظاهرا روشن این خشونت صورت گرف. (خشونتی عليه جامعه ی دگرباشان جنسی صورت گرفته باشد" خارج از نورم بودن"رود به اتهام همان 

ازدیگر اینکه بخشی از جامعه ی دگرباشی دوست دارد که بخش هایی از جامعه ی دگرباشی را دیگری بداند، و کمی بيشتر از خود ) نيست خارج

اگر این . رانی بر می خيزداین شيوه ی تفکر بيشتر از آنکه به نظر بياید خطرناک است و بيشتر از آن که به نظر بياید از فرهنگ دیگری ستيز ای. نورم

کشور "اصًال در . ترس از دیگری بودن و در نتيجه، به انزوا رفتن و حق از کف دادن نبود، شاید دیگری بودن بودنی چندان رعب آور و کراهت بار نمی بود

م است و هتروسکسواليتی رفتار خودی هم وجود دارد؟ این که زبان فارسی زبان حاکم است و تهران شهر حاکم است و شيعه دین حاک" ایران

اجتماعی حاکم است معنایش حضور اکثریتی است که همبسته است و به دليلی بر سر مسائلی توافق نظر دارد؟ آن مجموعه ای که به یک زبان 

بخش از این سرزمين هر . آن ها که مذهب مشترک دارند، هر کدام به زبان دیگری سخن می گویند. سخن می گویند، هر کدام مذهب دیگری دارند

به بخش دیگر می گوید از ما نيست، و از این ها که رد شدی، صف ها باز جدا می شود و زن ها از مردها جوانسال ها از ميدان جا افتاده ها متخصص 

ندازان، از حکومتی ها، از ها از غير متخصص ها دگرجنسگراها از همجنسگراها و هر دو از دوجنسگونه ها و همه با هم از مزدوران بيگانه، از برا

خود مردم کدام اکثریت را تشکيل می دهند؟ چطور می شود این تکه تکه ها را . کماندوهای دولت، از اراذل و اوباش، جدا و بيگانه و بی ارتباط اند

ن تفاهمی را برای ابراز چند صدایی به شکلی امکا. به منظور ترميم تکه تکه شدگی و پاره پارگی. جمع کرد کنار هم، نه به منظور توليد تکصدایی

 .  نظرمند مهيا کردن
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با وجود تمام عکس های خونی که روی نت رد و بدل می شود، هزار یا پنج هزار از یک جمعيت هفتاد ميليونی اگر زخم شود واقعًا اهميتی برای آن 

این زخم محدود و . ا روی تمام این بدنه ی هفتاد ميليونی پخش انداین هزار تا ها و هشتاد و هفت تا ه. بقيه ی بدنه ی هفتاد ميليونی دارد؟ دارد

، یک بخش از آن گفتگو فقط، فعال مسئله ی چراغ است، این که یک صدا از ميان جامعه ی همجنسگرا "دگرباش"در بحثی در خصوص . متمرکز نيست

که یک صدا از ميان دگرجنسگونگان بخواهد به استناد نزدیکی این . بخواهد به استناد شباهت به جامعه ی دگرجنسگرا کسب حقوق شهروندی کند

ممکن است استراتژی مناسبی به نظر بياید اما این استراتژی ضایع . جنسی به جنسيت بخشی از جامعه ی رسمی کسب حقوق شهروندی کند

یه ی حقوق شهروندی خود باید حقوق شهروندی است، جامعه ی همجنسگرایان نه با استراتژی استناد به شباهت به شهروندان رسمی، بلکه بر پا

 . خود را باز بگيرد

جدا کردن مردان همجنسگرا از دگرباشان جنسی و نزدیک کردن آن به جامعه ی دگرجنسگرا می تواند به شکل جدا کردن افراد دگرجنسگرا از جامعه 

تيجه، به جای حل موضعی و مقطعی این معضل، به حل معضل ی مردساالری و نزدیک کردن آن به جامعه ی دگرباشی تغيير موضع بدهد و در ن

جامعه ی متورم مردساالر زده نيز کمک کند، به این معنا که به جای یک قدم به پس و پيوستن به صف زندانيان فکری جامعه ی مردساالر، با تأیيد 

ی حاکم بر فرهنگ ایرانی، آن اعضای دگرجنسخواه جامعه ی سياليت جنسی و بی اعتبار کردن هنجار حاکم مردساالری نمود یافته در دگرجنسخواه

اصًال چرا دیگری بودن معنایی زمينی و ملموس و دردناک پيدا کرده؟ مگر دیگران در کشور . رسمی را نيز بلغزاند به سمت آزادی از بند گرایش رسمی

د در هيئت یک دیگری سر جایی امن بنشيند؟ این ترس به دليل ما چگونه و با چه ترفندهایی منزوی می شوند که هيچکس با خيال راحت نمی توان

دیگری ها هميشه از طرف دیگراِن خود با بی شرمی از جمع تجزیه و ایزوله شده اند و مقدار . حافظه ی تاریخی و واقعيت امروز بزرگ نمایی می شود

عيت است که در این منطقه به دیگری هميشه تجاوز شده با این یک واق. زیادی انرژی مثبت هميشه صرف مقابله با آن زشت نمایی شده است

اما این ترس در شرایط ایران، محلی است، . دیگری عشق بازی نشده، صحت این ادعا را هم می توان با هماهنگی با جنبش های آزادیخواه ثابت کرد

اگر این جامعه این قدر از گوشه . نچه دور از مأنوس است، استمنطقه ای است، اندکی دورتر و بی ارتباط تر به آن ترس معهود ذاتی آدمی از  هر آ

های گوناگون دیگری سازی نکرده بود، از دیگری بودگی غول نساخته بود، دیگران را به عمد نکرده بود، دیگران به سادگی و با حفظ تفاوت ها، کنار 

يروی انتظامی به یک جمعی یا یکی از دیگری ها حمله می کند، دیگران نتيجه؟ امکان آن بود که وقتی ن. هم می نشستند، در کنار گرفته می شدند

امکان آن بود که نيروها هدر نرود، اخالق زودتر از حاال از وسيله ی سرکوب بودن . منتظر نوبت حمله به خود نمانند، ذات حمله را مورد حمله قرار دهند

تا . اما در این شرایط به همه چيز می شود چنگ انداخت تا این شرایط خاتمه پيدا کندحاال معلوم نيست این هم راه خيلی مؤثری باشد . کنار بکشد

در ماه گذشته مردم، عادی، در خيابان، در . حاال رسم قانون این بود که متهم را به زندان می بردند و آمار اعدام و شکنجه به بيرون منتقل می شد

سأله این نيست که به استناد محکوميت، اعمال خشونت بی مانع است، این خشونت شکل م. خانه، در بيرون از اتاق شکنجه خونی می شوند

حاال، در این شرایط، هر کدام از گروه ها که خونی می . به خيابان و خانه رسيده. بهمن به خود گرفته است، جلو گرفتنش هر چه سخت تر می شود

و این خيلی دور است از همبستگی در برابر دستی که حمله می کند تا . ایت می گردندشود گروه های دیگر دنبال استراتژی مناسب برای ابراز حم

حاال این هم همه ی مشکل ما نيست، خنده دار این جاست که ما به عنوان دگرباشان جنسی، مشکل مضاعف در مضاعف . یکی یکی را زخم کند

. به خود ما خورده باشد حتی امکان کسب خبر و کسب اطمينان از خطر نداریمما، دگرباشان جنسی، برای ابراز زخمی که احتمال می دهيم . داریم

در شرایطی، صالح نيست بگویيم این زخم به ما . در شرایطی، اجازه ی ابراز نداریم. اگر در شرایطی خبر کسب کردیم، امکان و ابزار ابراز خبر نداریم

در شرایطی که مردم عادی به بهانه یا بی بهانه در خيابان . ، واقعيت این که تحت تعقيب ایمخورد، چون با حضور زخم حضور ما را تأیيد کرده ایم و ما

. عکس های زخمی شده های ما روی نت رد و بدل نمی شود. ها و خانه هاشان خونی می شوند و شرایط یکسان دارند، ما شرایط ویژه داریم

نه فقط به دليل آن که اجازه نداریم خودمان را روی نت ببریم، نه، به دليل آن که اگر . داستان زخمی شدن و تحليل این زخمی شدن روی نت نمی رود

قانون . این آن شرایطی است که باید عوض شود. اعالم کنيم که به دليل دگرباش بودن زخم خورده ایم شکایت نکرده ایم، اقرار به جرم کرده ایم

ان به شهروندان عادی بدل شوند تا حداقل در صورت زخم خوردن صدای خود را به رسانه ای اساسی باید در مسيری متحول شود که شهروندان پنه

ما می دانيم در ميان مردم و در رسانه های عمومی و حتی در بدنه ی دولت و در همه جا، حامی داریم، کسانی هستند که موافق اند . برسانند
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ر فشار از باالیی که دولت اعمال می کند برداشته شود، آن بخش از جامعه که هنوز از می دانيم که اگ. شهروندان پنهان حق شهروندی کسب کنند

این نزدیکی شروع شده اما باید با آرامش بيشتر . ما می ترسد به ما نزدیک خواهد شد و ما را با درک و حفظ تفاوت هامان در ميان خواهد گرفت

رسمی از طریق شاهدان به ایرکو و از طریق ایرکو به ارگان ها و رسانه های خارجی خبر حمله ای رسمی و اتهامی غير . سرعت بيشتری بيابد

 حمایت از دستگيرشدگان اصفهان خبر خوب این است که برای اولين بار یک وبالگ و در هيئت رسانه ی عمومی، برای . مخابره شد و پخش شد

مل زد و احتماًال راه را باز کرد برای حضور وبالگ بعدی که باز در هيئت رسانه، و اطالع رسانی وسيع، و نه فقط برای جامعه ی دگرباشی، دست به ع

این هم از مشکالت مضاعف ماست که مسئله ی دگرباشان . در همان مسير اقدام کندکمک دستگير شدگان اصفهان بشتابيم،  چگونه به

. بشری داخلی هم اخبار مربوط ما را انعکاس نمی دهند، هنوزنه تنها رسانه های جمعی که وبالگ های فعاالن حقوق . پوشش پيدا نمی کند

مشکل ما هنوز این است که برای دفاع از خود، در صورت نياز، امکان ابراز وجود نداریم، امکان پخش خبر نداریم، هنوز قدم های اول را بر می داریم تا 

با بد حجابی در شهرهای ایران، هشتاد و هفت جوان در جشن بدنبال مقابله . از همجنسگرایی و باز دگرباشی جنسی جرم زدایی کنيم

 . تولدی در شهر اصفهان دستگير شدند

 

 

 

 

 

 
 
 

ی اگر  تماس.  هيچ نماينده ای در ايران نداردسازمان دگرباشان جنسی ايرانی 

 مستقيمًا از جانب مديران سازمان و با استفاده از آدرس ايميل های درج صورت بگيرد

د با مديران را توصيه می کنيم قبل از در ميان گذاشتن اين مو.شودنجام می شده در چراغ ا

 . پاسخ ندهيد به کسانی که خود را نماينده ی سازمان معرفی می کنند،سازمان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 برو به صفحه اول
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 گزارش در ارتباط با جشن تولد اصفهان

ت ماه، در یک جشن تولد در اصفهان دستگير شدند و توسط نيروهای انتظامی در هشتاد و هفت نفر مرد جوان حوالی ده شب، بيستم اردیبهش

نيروهای انتظامی همراه با دوربين فيلمبرداری، و چهار نفر روحانی، اول به طبقه ی دوم که اهل خانه آنجا جمع شده بودند . داخل خانه مضروب شدند

پس از آن به سوم که مهمان های . ودک دستگير می کنند که روز بعد این عده آزاد شدندوارد می شوند و بعضی از اعضای خانه را به اضافه ی یک ک

تولد جمع بودند می روند، چراغ ها را خاموش می کنند، تير مشقی شليک می کنند و همه را وادار می کنند که روی زمين بخوابند و شروع به زدن 

يسه روی سر آنها کشيده، و یا بلوزشان را روی سرشان می کشند، همه را به خيابان سپس ک. می کنند و روی افراد دراز کشيده راه می روند

 . کشانيده و زیر ضربات باتوم به داخل ماشين محفظه دار می رانند

 

مردمی که . با وجود این که ظرفيت این ماشين ها بين پانزده تا بيست نفر است اما تمام هشتاد و هفت نفر در یک ماشين روی هم انباشته شدند

یکی از مهمانان از پنجره ی طبقه ی سوم . در خيابان شاهد این ماجرا بودند گفته اند که لباس های دستگير شدگان پاره بوده و سر و رویشان خونی

زیر شکنجه و فشار ل و را به زندان دستگرد اصفهان منتق دریافت شده آنهاطالعات طبق ا. پایين پریده و اکنون با دو پای شکسته، نياز به جراحی دارد

 . طور رسمی اعالم نشده و حکمی صادر نگردیده استه ا کنون بم دستگير شدگان تجر.  قرار گرفتندفراوان

توسط سازمان های که می باشد  ین تهاجم نمونه ای دیگر از نقض سازمان یافته ی حقوق بشر و در ادامه ی حمالت اخير به جنبش زنان و کارگرانا

   . شد و آزادی های فردی به شدت محکوم ، حریم خصوصیشر به عنوان نقض آشکار حقوقمدافع حقوق ب

 

از طرف  و به محض تأیيد خبر، ، با تماس تلفنی چند نفر از حاضران در خيابان به ایرکيو رسيدبيستم اردیبهشت در همان شب ،خبر یورش به ميهمانی

طی تماس هایی . کانادا، انگلستان، نيوزلند، سوئد، هلند و چند کشور دیگر منعکس گردیددر وب سایت های خبری امریکا، ه و سازمان منتشر شد

برقرار کردیم موفق شدیم ارتباط شاهدان عينی را با سازمان دیده بان حقوق بشر برقرار ) Human Rights Watch(که با سازمان دیده بان حقوق بشر 

النگ، مسئول بخش دگرباشان جنسی سازمان دیده بان حقوق بشر، پيش نویس بيانيه ای را  اسکات  در روز بيست و یکم اردیبهشت ماه،.کنيم

تماس با ارگان های حقوق بشری در کانادا، و طی مدیران سازمان . تهيه کرد و برای بررسی نهایی، و به دليل حساسيت اوضاع، به ایرکيو ارجاع داد

  .، تنظيم کردند وقتا توجه به شرایطتن پيش نویس را بررسی و بممشورت با داخل ایران، 

 

 و دیده بان حقوق بشر فردای آن روز پيش نویس تنظيم شده را از طرف ه شدطی یک تماس تلفنی دليل تغييرات متن با اسکات النگ در ميان گذاشت

جهانی  به مناسبت روز )داد ماهبيست و هفتم خر (روز هفدهم ماه میسازمان دیده بان حقوق بشر در .  ی خود منتشر کردبخش خاور ميانه

دیگر افراد همجنسگراستيز در .  احمدی نژاد رئيس جمهور ایران را به عنوان یکی از پنج همجنسگراستيز دنيا معرفی کردمحمود ،هوموفوبيامقابله با 

یکا، رومن گيرتيچ جانشين نخست وزیر و وزیر پاپ بندیک شانزدهم رهبر کاتوليک های جهان، جورج دابليو بوش رئيس جمهور امر: آن بيانيه عبارتند از

 .آموزش لهستان و بی ان وینيدو عضو مجلس نمایندگان فيليپين

تر   دفتر مرکزی سازمان عفو بين الملل در لندن در تماس با مدیران ایرکيو، اقدام به برگزاری کمپين برای آزادی هر چه سریعدر بيست و هفت خرداد،

آن ضمن شد که ی از طرف ایرکيو مطرح در یکی از مکالمات تلفنی با عفو بين الملل پيشنهاد.  بيانيه را برای ایرکيو فرستادزندانيان نمود و پيش نویس

روابط هر گونه  دولت ایران و رفع هر گونه مجازات تعيين شده برای توسط قانون مجازات اسالمی ایرانخواستار بررسی  عفو بين الملی سازمان

   .شدایت طرفين صورت می گيرد،  که با رض ایجنسی
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 افراد دستگير شده، با قيد ضمانت و برخی بدون همه یکنون  ابه استناد پيام های تلفنی از طرف خانواده های دستگير شدگان و چند تن دیگر،

 به افراد آزاد . ميليون تومان شد١۵٠معادل مجبور به پرداخت ضمانتی  ساله ای که مهمانی برای تولد او برپا شده بود، ١٩ جوان .ضمانت آزاد شده اند

گزارش شده است که برخی از افراد احضاریه ی دادگاه را برای اوایل .  ابالغ شده است که محاکمه آنها در چند ماه آینده برگزار خواهد شد شده

 . تيرماه دریافت نموده اند

برای پيگيری به مراجع نيز ایرکيو ز نيز صورت گرفته که پرونده های آن ها را دستگيری های دیگری در همان شب مهمانی، در شهرهای تهران و شيرا

شورای جدید حقوق بشر مقام ارشد ژنو نامه ای تنظيم نموده و به  در   OHCHRهمچنين سازمان مدافعان حقوق بشر . بين المللی ارجاع داده است

ن و باشان در کشورهای مختلف از جمله ایران و نيز دستگيری های اخير تهران، اصفهاسازمان ملل در ژنو ارسال کرده است تا از آن طریق وضعيت دگر

 .دشيراز مورد پيگيری قرار گير

 

دفاتر نمایندگی سازمان عفو بين الملل در کشورهای مختلف از جمله امریکا، در چند روز گذشته اقدام به انتشار وسيع بيانيه سازمان عفو بين الملل 

نمودند و از همگان دعوت کردند تا نامه های اعتراضی به مقامات جمهوری اسالمی ایران ارسال کنند و ) تم اردیبهشت ماهمورخ بيست و هش(

به دليل به روز نبودن آن نامه و آزادی موقت دستگير شدگان و با هدف جلوگيری از . خواستار آزادی هرچه سریعتر هفده نفر باقی مانده در زندان شوند

. مالی، سازمان ایرکيو با هماهنگی دفتر مرکزی سازمان عفو بين الملل در لندن، درخواست کرد که از انتشار آن اخبار خودداری کننداتفاقات احت

سازمان عفو بين الملل با دریافت آخرین اخبار مربوط به وضعيت دستگيرشدگان ميهمانی اصفهان توسط سازمان ایرکيو در چند روز آینده بيانيه ی خود 

 . به روز خواهد کردرا
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 بيانيه ی سازمان ديده بان حقوق بشر در مورد اصفهان

 کاميار مسافر: ترجمه 

 

دولت استبدادی ایران در هفته های اخير هزاران مرد و زن را تحت عنوان : سازمان دیده بان حقوق بشر اعالم نمود

خصوصی آنها را نقش نموده و مورد تهدید  ی دستگير نموده و حقوق اساسی حریممقابله با رفتارهای غيراخالق

این سازمان خواستار آزادی بی قيد و شرط و فوری تمام بازداشت شدگان در راستای اجرای این برنامه . قرار داد

وصی در شهر  نفر از مردم دستگير شده در پی یورش به یك گردهمایی خص٨٠مقابله گرایانه، از جمله بيش از 

 .  شد٢٠٠٧اصفهان در دهم ماه می 

این . در ایران، دیوار خانه ها شفاف است و تاالرهای عدالت تيره و تار: جو استورك، نایب رئيس بخش خاور ميانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت

 . ران امروزی شكننده استمقابله اخالقی نشان می دهد آه چقدر احترام به حریم خصوصی و منزلت انسانی یك فرد در ای

، پليس و نيروهای شبه نظامی در ایران موسوم به بسيج یك نوع سختگيری گسترده در سرتاسر آشور را برای مقابله با ٢٠٠٧از اوایل آوریل سال 

 قاضی عالی رتبه ایرانی حكم  وریل، آ١٤در .  به راه انداخته اند مردمی آه آنان را منحرف از استانداردهای قانونی و رسمی پوشش و رفتار می دانند،

 به قتل رساندند، ملغی نموده و بدین ترتيب جو آزادی و بخشودگی نيروهای ٢٠٠٢ نفر را در سال ٥اعدام شش بسيجی را آه به جرم فساد اخالقی 

 .  شبه نظامی را در صورت اقدام به هر نوع عملی ایجاد نمود

 هزار نفر را در طول برنامه مبارزه ١٥٠ آوریل گفت آه عوامل اجرایی ٢٥ خبرگزاری نيمه رسمی مهر در اسماعيل احمدی مقدم، رئيس پليس ایران، به

 ٨٧وی افزود پليس . با بدحجابی بازداشت نموده اند و اآثر آنان را قبل از آزادی مجبور به امضای تعهد نامه نموده اند تا حجاب رسمی را رعایت نمایند

 .  اصفهان را برای پيگرد قانونی به مراجع قضایی تحویل نمودنفر دستگير شده در مهمانی

 هزار ١٧در ماه می، محمود بت شكن، رئيس پليس بخش امنيتی فرودگاه به آژانس نيمه رسمی خبری آارگران ایرانی گفت آه این عوامل بيش از 

 زن را بازداشت و بعد از اخذ امضا و ٨٥٠وی افزود آه این عوامل . تن از شهروندان ایرانی را در ماه گذشته متوقف و مورد بازجویی قرار داده اند

 .  تن دیگر تحت پيگرد قانونی توسط مراجع قضایی می باشند١٣٠وی گفت . تعهدنامه آزاد نموده اند

های بسيجی به  شب در روز دهم می، پليس و نيروی ١٠یك شاهد عينی در یورش اصفهان به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت آه حدود ساعت 

 نفر آه متهم به ٨ نفر، از جمله چهار زن و حداقل ٨٧بر اساس این گزارش . یك مهمانی تولد خصوصی در یك آپارتمان در این شهر یورش بردند

ا آمر لخت پليس و نيروهای بسيج دستگيرشدگان را به سمت خيابان هدایت نموده و آنها را ت. پوشيدن لباس های جنس مخالف بودند دستگير شدند

 . چندین گزارش از شكستگی استخوان وجود دارد. و پشت و صورت آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و خون آلود نمودند

تعدادی از دستگيرشدگان نيز بر اساس این گزارش بعدًا آزاد شدند و تعداد . بر اساس این گزارش مسئولين، چهار زن و یك آودك را روز بعد آزاد نمودند

یك قاضی به اعضای خانواده ی آنها گفت آه همه بازداشت شدگان به مصرف الكل و گرایشات . مشخصی نيز تحت بازداشت باقی ماندندنا

 .  همجنسگرایی متهم شده اند

 . به خانواده ها اجازه ی مالقات به دستگيرشدگان داده نشده و حتی وآًال نيز پذیرفته نشدند

 . درها و استخوان ها را به نام اخالق می شكنند، قانون در حد مضحکه تنزل می یابداستورك می گوید وقتی مسئولين 
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 سازمان عفو بين الملل و دستگيري در اصفهان

 ترجمه کاميار مسافر

 

 ٢٠٠٧ مي ١٨

آز ايران دستگير شده  در يك مهماني خصوصي در اصفهان، واقع در مر٢٠٠٧ نفر از کسانی که در تاریخ دهم مي ١٧بيش از 

آنها احتماًال شكنجه شده و يا به عنوان يك بيمار با آنها رفتار گرديده و در معرض خطر چنين سوء استفاده . بودند همچنان در بازداشت به سر مي برند

 . هايي قرار دارند

د ضمانت آزاد شده اند و احتماًال در آينده با پيگرد قانوني سايرين ظاهرًا به قي.  نفري هستند آه در اين مهماني دستگير شده اند٨٧اين مردان جزو 

گفته مي شود آه آنهايي آه همچنان در بازداشت به سر مي برند، در زمان دستگيري لباس هايي آه به طور معمول ويژه خانم . مواجه خواهند شد

 . د دسترسي نداشته اندهمچنين گفته مي شود آه آنها به وآيل و اعضاي خانواده خو. هاست به تن داشتند

سازمان عفو بين الملل . يك قاضي در ایران گفته است آه آنها به اتهام مصرف مشروبات الكلي و نيز عمل همجنسگرايي در بازداشت به سر برند

مجنس خود داشته مدرآي در دست ندارد که نشان دهد مردان حاضر در مهماني خود را به عنوان همجنسگرا معرفي نموده و يا کنش جنسی با ه

 .اين دستگيري همزمان با آغاز تحرآاتي انجام شده آه مسئولين ايران براي تحميل قوانين تعريف شده لباس در ايران آغاز نموده اند. اند

 به شاهدين عيني دستگيري توضيح مي دهند آه چگونه حاضرين اين مهماني توسط پليس و نيروهاي بسيجي به خيابان آشانده شده و به شدت

معلوم نيست آه دستگيرشدگان . باد آتك گرفته شدند، به طرزي آه بدن آنها آبود شده و در برخي موارد نيز با شكستگي استخوان مواجه شدند

 . اجازه ی دسترسي به مداواي پزشكي داشته اند يا نه

 شود، اگرچه اين سازمان هيچ نوع اطالعاتي در اين سازمان عفو بين الملل مي داند آه مصرف مشروبات الكل در ايران جرمي سنگين محسوب مي

با اينحال، سازمان نگران اين است آه مردان ممكن است به دليل آنچه آه در . زمينه ندارد آه آيا هيچ يك از دستگيرشدگان الكل مصرف آرده اند يا نه

دستگيرشدگان نيز تا آنون آزاد شده اند، می توان به این برداشت با توجه به اين آه ساير . زمان دستگيري به تن داشته اند در توقيف به سر برند

رسيد که این آنان که در زندان یاقی مانده اند زنداني ضمير خود شده اند و صرفًا به خاطر يك عمل صلح آميز برخاسته از حقوق آزادي بيان طبيعي 

 . خود در بازداشت به سر مي برند

 

سوابق اطالعاتي

پليس گزارش کرده است که .  یک برنامه ی ضربتی مبارزه با مفاسد اخالقي آه از ماه آوريل در ایران آغاز شد، انجام شده استدستگيري ها در پی

هزاران تن از مردم را در خيابان متوقف و از بسياري از آنان درخواست امضاي تعهدنامه اي براي رعايت پوشش عرف در جامعه ايران آه به عنوان 

 تن از مردم طبق اين گزارش خواه به دليل سرپيچي از درخواست ١٣٠بيش از . ول براي زنان و مردان تعريف شده است، نموده استپوشش قابل قب

 . پليس و خواه به دليل عدم رعايت عرف لباس تحت پيگرد قانوني قرار گرفته اند

زنان متهم به سكس با همجنس نيز با شالق مواجه . اشندمردان محكوم به سكس با همجنس، بسته به عمل خاص، با تاوان مرگ مواجه مي ب

 . شده و پس از چهار بار محكوميت، بار چهارم به مرگ محكوم مي شوند

 .   ضربه شالق است و پس از سه بار محكوميت مجازات آن اعدام است١٠٠جريمه مصرف الكل در ايران 

ر آشکار و با توافق طرفين به وارد ارتباط جنسی می شوند، مجرم دانسته شده و به عفو بين الملل مخالف آن است که افراد بالغ که به صورت غي

این سازمان ز مسئولين ايراني تقاضا دارد آه با لحاظ فوريت، قوانين خود را بازنگري کرده و مواد اصالح شده را به مورد اجرا در آورند تا . مجازات برسند
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عفو بين الملل همچنين مخالف استفاده از شالق و ساير تنبيه . تحت پيگرد قانوني قرار نمی گيرداطمينان حاصل شود هيچكس به چنين داليلي 

هاي بدني قضايي آه در واقع تداعي آننده شكنجه و يا هر نوع تنبيه بي رحمانه، غيرانساني يا رذالت بار ديگري مي باشد بوده و به شدت با بكار 

 . بردن آيفر مرگ مخالف است

 : صيه شدهاقدامات تو

 :لطفًا درخواست ها را هر چه سريع تر به فارسي، عربي، انگليسي، فرانسوي و يا به زبان خودتان بفرستيد

 . مرد جوان ابراز نماييد١٧نگراني خود در ارتباط با گزارش ادامه ی بازداشت  -

 . اعضاي خانواده و وآالي مورد نظر اقدام نماينداز مسئولين مصرانه بخواهيد آه براي آزادي بي قيد و شرط و دست يابي معقول آنها به  -

 . نفرشان آزاد شده ولي دیگران همچنان در بازداشت به سر مي برند٧٠بپرسيد آه چرا از ميان کسانی که همزمان دستگير شده اند  -

ايستي فورًا و بدون قيد و شرط آزاد تأآيد آنيد آه دليل ادامه بازداشت آنها صرفًا به نوع پوشش آنها در زمان دستگيري مربوط مي شود، و ب -

 . شوند

از مسئولين بخواهيد آه در خصوص وضعيت افرادي آه قبًال آزاد شده اند و جلوگيري از وارد نمودن هر گونه اتهام به آنها صرفًا به دليل اعمال  -

 .صلح آميز استفاده از حق آزادي بيان، تجديد نظر شود

دگان توسط نيروي هاي امنيتي از مسئولين درخواست کنيد براي انجام يك بازرسي بي طرفانه و در ارتباط با گزارش آتك زدن دستگيرش -

 .فوري، و محاآمه ی اشخاص مسئول اين رفتار بی رویه توسط محكمه اي مطابق با استانداردهاي عادالنه بين المللي اعالم اقدام نمایند

 شده و متهم به بيماری نشوند و به مداواي پزشكي مورد نياز دسترسي آامل درخواست نماييد تا بازداشت شدگان از شكنجه يا محفاظت -

 . پيدا کنند

از مسئولين در خواست نماييد قانون اساسی را برای تأمين آزادي بيان، جرم زدایی از روابط جنسي غيرآشكار مورد رضايت طرفين و  -

 . زدن، و نيز منسوخ شدن مجازات مرگ بازنگري نمايندمنسوخ نمودن استفاده از تنبيهات قضايي بي رحمانه از جمله شالق

 

 :درخواست به

 info@leader.ir  جناب مستطاب آيت اله سيد علي خامنه اي  :ي اسالميرهبر جمهور

 dr-ahmadinejad@president.ir عالي جناب محمود احمدي نژاد : رئيس جمهور

 Fax:              +98 21 8 896 203/ 899 547/ 6 650 203 حجه االسالم مصطفي پورمحمدي: وزير آشور

 info@dadgostary-tehran.ir آيت اله محمود هاشمي شاهرودي: رئيس قوه قضاييه

 :  بهرونوشت

 hadadadel@majlis.ir جناب آقاي غالمعلي حداد عادل: سخنگوي مجلس

 و نمايندگان سياسي ايران معتبر در آشورتان

 ٢٠٠٧ جوالي ٢واست ها بعد از با دبيرخانه هاي بين المللي و يا بخش اداري تان چك آنيد آه آيا درخ. لطفًا درخواست خود را فورًا ارسال داريد

 . فرستاده شده است

 

 .سازمان عفو بين الملل در چند روز آینده گزارش به روز شده ی خود را منتشر می کند: توضيح چراغ
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 هم ِسرشت... آخرين باز مانده از نسلِ  

 این فریادهای یک همجنسگراست که در ناکجاترین بودن تبعيد است

 
 )آنگونه که تقدیر می کنيم ( سه گانه ای از تاریخ ما و 

 
  

 :دیروز 
  
  

 مادرم 
  

 در وقت وصله زدن
  

 به یکی از بی شمار خاطراتش
  
 باز
  

 داشت
  

 ماجرای دلسوز یارممد را 
  

 برایم تعریف می کرد
  

 از وقتی که به او گفته ام
  

 من یکی مثل خودم را دوست دارم
  

  رادرست مثل مثل خودم
  

 تازه رازِ 
  

 آن دشت 
  

 آن گرگ ها
  

 و آن دستمالِ  روی قلب را فهميده
  

 می گوید من چرا
  

 زودتر این را نفهميدم
  

 دیده بودیم آنها هميشه با هم بودند
  

 و بعد دلش به یارممد می سوزد و
  

 می گوید نمی شد که 
  

 جعفر با یارممد عروسی کند
  

 ولی خوب
  

  با جعفر هم راه نمی افتاداگر عروسی بلقيس
  

 یارممد جوونمرگ نمی شد
  

 ذليل نشی بلقيس
  

 مادرم می گوید و باز 
  

 رازهای جدیدی را کشف می کند
  

 مادرم اینروزها حسابی سرش شلوغ است
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 او مدام در حال کشف 
  

 دنيایی است که
  

 در بين یارممد و جعفربود
  

 او تازه می فهمد که چرا
  

 وزبعد از آنر
  

 هيچوقت هيچکس خنده ی جعفر را نشنيد
  

 مادرم احساس کاشفی را پيدا کرده
  

 که بعد از هزار سال
  

 وارد یک سرزمين ناشناخته شده
  

 و با تعجب در حال 
  

 کشف آنجاست
  

 و من
  

 به این کاشف 
  

 نگاه می کنم
  

 با آرامش
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 دیشب داشتم

  
 با 
  

 والت ویتمن 
  
 مجنسگرایشاعر ه

  
 آمریکایی

  
 که صد و چهارده سال 

  
 پس از مرگش  

  
 با اینترنت زنده شده بود 

  
 می چتيدم

  
 به من گفت

  
 ! می خواهی بذارم برات 

  
 آقا منو ميگی

  
 برق از چند فازم پرید

  
 من تا حاال نداده بودم

  
 به ایشون ! البته فقط 

  
 ای اس الِ  خودمو
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 و می دونستمولی خوب مالِ  اون
  

 از اینور اونور گرفته بودم 
  

 با مِِـنوِمـن گفتم
  

 چيزه 
  

 ...  ميدونی آقای ویتمن من من 
  

 پير مرد که می دید من خيلی رسما
  

 یه پاپيون بستم 
  

 با خنده 
  

 از تعمدی که در بی ادبی خودش
  

 و بی سوادی اش
  

 جلوه می داد
  

 همانطور که داشت 
  

 می کرد 
  
 ازیب

  
 با ریش های ابریشمی اش   

  
 گفت 

  
 باالخره نگفتی می خواهی بذارم برات چند تا شعر یا نه 

  
 اوه 

  
 آخيش

  
 پایانه های 

  
 فعاليت های استراتژیکم  

  
 که بی آسانسور آمده بود 

  
 توی حلقم 

  
 یواشکی غل خورد رفت سرِ  جاش 

  
 خيالم راحت شد 

  
 که 

  
 ن گذاشتن فرق  ميکنه این گذاشتن با او

  
 گفتم آره بذار اینو پایه ام 

  
 و بعد 

  
 او 
  

 گذاشت 
  

 شعر که تمام شد
  

 من دیدم 
  

 که 
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 ارضاء
  

 شده 
  

 ام 
  

 آن هم فقط با 
  
 یک
  

 شعر
  

 و آن وقت تازه فرق 
  

 شعر گفتن 
  
 و
  

 کسشعر گفتن را فهميدم 
  

 هم آغوشیِ  خوبی بود 
  

 متشکرم 
  
 یآقا
  

 والت ویتمن
  
  
  

  )فعال با شعره هم آغوشم فردا می ذارمش ( 
  
  

 
  ٨۵تير 

 
 
 

 
 

 صدای گریه تنم من از
 

 می فهمم
 

 شوی که تو می خواهی از رویم بلند
 
 و

 
 تن هایم

 
 بگذاری

 
 پس فعال با هم خداحافظ
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 الهيات هنجارستيزانه

 ترجمه ی حميد پرنيان

 

 مسيحی را به نقد می کشد و از این روی، الهياتی را پایه )١( با دیدگاهی هنجارستيز الهياتمتن زیر: پيش گفتار مترجم

گه گاه با دگرباشانی روبرو می شویم که با وجود دگرباش بودن همچنان . ریزی می کند که در خور انسان امروزی است

این متن .  به دین نيازی کهن و ریشه دار استنياز انسان. به دین و آموزه های آن باور دارند و سخت پای بندشان هستند

 .به ما می آموزد که با دگرباش بودن نيز می توان دین دار بود و زندگی ای آميخته با دین داشت

 

را یکی از شگفت آورترین ابعاد مسيحيت در اواخر سده ی بيستم این بوده است که گروه های بی شماری از مسيحيان که گفتمان و مباحث الهياتی 

مورد اعتراض قرار دادند صدای الهياتی خویش را به عنوان بخشی از جنبش های گسترده تر اجتماعی یافته بودند که مدعی توانایی و حق برای 

 ناميده می شود بخشی از) queer theology(» الهيات هنجارستيز«آنچه اینک بيشتر به عنوان . تعریف کردن و بازتاب دادن تجربيات خودشان است

آنها گرایش داشتند تا تقریبًا .  بود که کتاب هایی درباره ی همجنسگرایی از سوی خود همجنسگرایان منتشر شد١٩۶٠در دهه ی . این فرآیند است

 که فمينيسم مسيحی نيرو گرفت صدای همجنسگرایی زنان شروع به ١٩٨٠ و ١٩٧٠در دهه ی . به طور گسترده ای بر تجربيات مردان بنا شوند

بسيار گفته شده است که مردان .  شدن کرد و تفاوت های ميان الهيات همجنسگرایی مردانه و الهيات همجنسگرایی زنانه پدیدار گشتشنيده

همجنسگرا بيشتر خرسند بودند که جایگاهی در خوان مسيحيت بيابند، و مفاهيم و مباحث الهياتی پيشتر وجود داشته و پذیرفته شده را به کار 

آنها بحث می کردند که . اما زنان الهی دان همجنسگرا می خواستند تا همه ی این خوان را واژگون سازند.  جایگاه را به دست آورندگرفتند تا آن

و دیگر باورها و رفتارهای انحصاری دارد، و اینکه اگر ) heterosexualism ()٢(الهيات مسيحی ریشه در پدرساالری، نژادپرستی، دگرجنسگراباوری

این تفاوت ها در عرصه ی الهياتی بروز یافت، در . به راستی آزادی بخش باشد بایستی آن را ساختارزدایی نمود و از نو بنا کرد)  مسيحیالهيات(

  و بازتاب های آن HIV/AIDSزمينه ای که مردان و زنان همجنسگرا در کنش های بی سابقه ی همبستگی در پاسخگو بودن به وحشت همه گيری 

 . ددرگير بودن

 پدیدار شد؛ بخشی از جنبش هنجارستيز گسترده تر که آرمان های سياسی اش ١٩٩٠در بيرون از این زمينه بود که الهيات هنجارستيزانه در دهه ی 

 با هرگز کامًال محقق نگشت و زود تکه تکه شد اما در تمایل بسياری از رانده شده گان و گردن کشان جنسی زنده ماند تا موجب همبستگی آنها

فاسد کردن و لکه دار «اصالح شده ی اصطالح ننگينی است که تاریخچه ی درازی دارد و معنی اش، ) queer ()٣(»هنجارستيز«اصطالح . یکدیگر شد

می کنند را » لکه دار«، اقتباس شد تا پيوستگی و همبستگی همه ی آن کسانی که با متفاوت بودن شان هنجاریت دگرجنسگرایانه را »ساختن

 . بنابراین، افراد دگرجنسگونه و دوجنسگرایان نيز به این موازنه آورده شدند. يف نمایدتوص

نظریه . معروف است بنا می شود) Queer theory( )۴ (الهيات هنجارستيز به طور روزافزونی بر پيکره ی فلسفه ای که به نظریه ی هنجارستيزی

 Gayle(الهام گرفته است و با فيلسوفان و جامعه شناسان هنجارستيزی چون گيل روبين ) Michel Foucault(هنجارستيزی، از کارهای ميشل فوکو 

Rubin( ِاو سدویک ،)Eve Kosofsky Sedgwick( جودیت باتلر ،)Judith Butler ( و جفری ویکس)Jeffery weeks (نظریه ی . پيوند یافته است

را رد می کند؛ امورجنسی رانه ای است که همگانی و ) ناميده می شود) essentialism(» ذاتی گرایی«که اغلب (هنجارستيزی این دیدگاه 

 view of social(» دیدگاه ساختارگرایی اجتماعی به امورجنسی«نظریه ی هنجارستيزی دیدگاهی را بر می گزیند که به عنوان . هميشگی است

constructionism of sexuality  (تاریخ یا فرهنگ باشد وجود ندارد بلکه هميشه درون آن تمایل شهوانی ای که ورای. مشهور است )تاریخ یا فرهنگ (

تفسير یا ساختار تمایل شهوانی تقریبا هميشه با مسئله ی قدرت کسانی مرزمند و تعيين می شود که هم مقوله . تفسير و برداشت می شود

افراد را مطابق جهت گيری جنسی ) و ذات( که ما می توانيم گوهر بسياری باور دارند. بندی می کنند و برچسب می زنند و هم برچسب می خورند

شان تعریف کنيم، اگرچه این باور ریشه در این وسواس قرون وسطایی دارد که لواط گناهی است غير قابل خریداری، اما در سده ی نوزدهم بود که 
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مردانه ابداع شد تا مردانی را ) homosexuality(» همجنسگرایی«) ژه یوا. (آغازیدند تا افراد را با به کارگيری الگوهای پزشکی طبقه بندی کنند

گروه بندی . توصيف نماید که با آن مردانگی ای که سرمایه داری مدرن غربی نيازش را احساس می کرد همنوا نيستند یا نمی توانند همنوا شوند

، سرانجام به افراد قدرتی داد تا این )و نقش ایفا کنند(» بازی کنند«شخصی افراد و هویت دادن به آنها، که به ایشان می آموزد تا به شيوه های م

ساختارگرایی اجتماعی به ما می آموزد که . هستند را به چالش بکشند، و از این رو جنبش مدرن آزادی همجنسگرایی زاده شد» بيمار«باور که آنها 

ان یا زنان ممکن است در هر زمانی و هر فرهنگی جذب یکدیگر شوند، اما برخی از مرد. نيست» طبيعی«هيچ چيز، از جمله دگرجنسگرایی، 

همين امر درباره ی جنسيت هم راست . چگونگی تفسير کردن و بارتاب دادن این جذب شدگی در زمان ها و فرهنگ های مختلف متفاوت بوده است

 .است

دیق شده است که هنجارستيزان سياه، سفيد، ناتوان، ندار، دارا، مرد، تص. بازشناسایی تفاوت در همبستگی، در کانون نظریه ی هنجارستيز است

که برخی از ما در ستم کردن به هنجارستيزان ) تصدیق شده است(زن، و دگرجنسگونه به شيوه های مختلفی مورد ستم قرار می گيرند و همچنين 

 گرایش دارد تا تفاوت ها را به عنوان امری مسئله ساز بنگرد و پایگان در حالی که الهيات  و جامعه ی غربی، به عنوان یک کل،. مان درگير هستيم

بسازد که به برخی از افراد اجازه می دهد تا فهم شان از جهان و خداوند فهم حقيقی باشد و فهم دیگران بی اهميت یا ) و سلسله مراتبی(هایی 

این .  عنوان بينشی به سوی حقيقت، به جای آن که تهدید کنند گرامی می دارندتفاوت ها را، به) در کنار دیگران(نادرست، الهی دانان هنجارستيز 

ما مسيحی هستيم . مسيحيان هنجارستيز راضی نيستند که به فرد اجازه دهند تا افسارگيسخته باشد. بدان معنا نيست که هرچيزی روی دهد

ما اغلب با قوانين مسيحيت . کرده است که به زندگی مان معنا می دهدچون باور داریم که مسيحيت برای ما قوانين، زبان، و دستوراتی فراهم 

. ... الهيات هنجارستيز، از اعتقاد آزادی خواهی، فمينيسم و دیگر الهيات جدید بهره می برد که هيچ الهياتی بی طرف یا خنثی نيست. ... ناموافقيم

 باشد که واقعيت هنجارستيزبودگی را در گوشه و کنار دنيا زندگی می کنند، تنها اگر الهيات هنجارستيز بازتاب دهنده ی واقعيت و روحانيت کسانی

و دروغين ) ایدئولوژی ای که می کوشد در خدمت ماندگاری خودش باشد(در آن صورت خواهد توانست از خطر تبدیل شدن به ایدئولوژی خودخدمت 

 . ارستيزان بلکه همه ی مردان و زنان را داردبرهد و به الهياتی بدل شود که توانش دگرگون ساختن نه فقط هنج

 

 

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

الهيات را به . یکی از شاخه های دین پژوهی است و هدف اش پشتيبانی عقالنی از همه ی گزاره های دینی می باشد) Theology(الهيات  -١

يات سنتی به اثبات خداوند می پردازد اما الهيات جدید مباحث انسان شناختی در اولویت اله. و جدید بخش بندی می کنند) قدیم(الهيات سنتی 

نيازهای جسمانی، ذهنی، اخالقی، دنيوی، اخروی، عمومی، خصوصی، بهنجار و نابهنجار انسان که دین نقش بی بدیلی در : هستند مانند

، ص ١٣٧٩از؛ عبدالحسين خسروپناه، کالم جدید، (ده می شود اینها هستند پرسش هایی که در الهيات جدید پيش کشي. پاسخگویی به آنها دارد

؛ تعریف و چيستی دین، انتظار بشر از دین یا نياز انسان به دین، قلمروی دین و گستره ی آن، کارکردهای دین، سرچشمه ی دین، گوهر و )٢٠-٢٢

ليسم دینی، عقل و دین، ایمان، ویژگی های خداوند، مسئله ی شر و عدالت صدف دین، علم و دین، تحقيق پذیری گزاره های دین، زبان دین، پلورا

خداوند، خدانشناسی، خداباوری، نفس، تجربه ی دینی و تجربه ی عرفانی و وحی، دین و دنيا، دین و اخالق، معرفت شناسی دین، روش شناسی 

در همه ی (بررسی عقالنی گزاره ها و مدعيات دینی به طور عام تفاوت الهيات و فلسفه ی دین در این است که فلسفه ی دین به . دین پژوهی

می پردازد اما الهيات همان مسائل را در یک دین خاص جستجو می کند و افزون بر بهره گيری از عقل به بهره گيری از نقل هم اهميت می ) ادیان

 مترجم. دهد

 

ار می رود، دولت و رسانه ها دگرجنسگرایی را تنها رفتار و هویت قابل قبول   مفهوم دگرجنسگرایی برای توصيف روش نهادهای اجتماعی به ک -٢

دگرجنسگرایی به روش هایی اشاره دارد که نهادها، فرهنگ ها، خانواده ها، کليساها و دولت از آنها برای وادارکردن همه ی . فرض و تقویت می کنند
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دگرجنسگراباوری، جامعه ای را مورد تأکيد قرار می دهد که نسبت به رفتار، روابط . کنندافراد به برقراری هویت و زندگی دگرجنسگرایی استفاده می 

دگرجنسگراباوری از سوی نهادهایی که فعاالنه دگرجنسگرایی را از طریق قوانين، سياست . و هویت های غيردگرجنسگرایی نابردبار و نامهربان باشد

دگرجنسگراباوری برای درک ماهيت . سگرایی را سرکوب و آلوده می سازند، حمایت می شودهای اجتماعی و انگاره های فرهنگی ترویج و همجن

 ص ۵استيو سيدمن؛ گفتگو با مجله ی الکترونيکی ماها، ش . ( اجتماعی تسلط دگرجنسگرایان و رواداری ستم بر همجنسگرایان نقس اساسی دارد

١١( 

 

خط قاطع، تيرك  (quer ، آلماني؛ twerkwهاي هندواروپايي؛  است آه از ريشه) ن سو، از عرضاز اين سو به آ (across به معني Queerي    واژه -٣

) در عرِض، به طور عرضي (athwartو انگليسي؛ ) پيچ، تاب، پيچ و خم، تحريف، گرايش (torquere، التيني؛ )افقي، تير عرضي، عبور از عرض خيابان

رود آه پس از وارد گشتن آن  بازاري به عنوان ناسزا و صفتي ننگين براي همجنسگرايان به آار مي وچهاين واژه در زبان روزمره و آ. گرفته شده است

ي همجنسگرايي، با افتخار خود را يك  تر شده است و اينك برخي از فعاالن در زمينه رنگ در ادبيات علمي و دانشگاهي، معني منفي و ننگين آن آم

queerاي آه در  هاي دانشگاهي  ظهور آرد، از طريق يك سري آنفرانس١٩٨٠ي  اخر دههآوئير تئوري در او. دانند  ميYaleهاي   و ديگر دانشگاهIvy 

League٢٨-٢٩، ص ۴حميد پرنيان؛ ستيز با هنجاربودگی؛ ماها، ش . ( برگزار شد و همگاني شد( 

 

اين . ، سروآار دارد و تالش دارد تا بنيادهاي نظري آن را فرو ريزد»يعيغيرطب«و » ناهنجاري«، در برابر »امر هنجاري«  اين تئوري بيش از هرچيز با  -۴

اش را از نظريه فمينيست و فيلسوفان  هاي فكري  در اياالت متحده امريكا پديدار شد و ريشه١٩٨٠مكتب انتقادگرايِي ادبي و فرهنگي، در اواسط دهه 

هاي دانشگاهي و علمي آردند و آن را پرورده آرده و  ستند آه آوئير تئوري را وارد بحثجوديث باتلر و ِاِو سدويك از آساني ه.  گرفته است فرانسوي

 آه قدرِت جنسي را در  پردازي از امورجنسي، به طوري مفهوم.١: هاي آلِي نظریه ی هنجارستيزی از اين قرار است مشخصه. گسترده ساختند

شده  هاي دوتايي تقويت شده، و از طريق مرزها و تقسيم  به طور پراآنده بيانبيند، همچنين شده مي سطوح مختلِف زندگي اجتماعي گنجانده

) نشده و تعيين(هايي نامشخص  ها هميشه وضعيت هويت. ها به طور آلي هاي جنسي و جنسيتي، و هويت دارآردِن مقوله مسئله.٢. بيند مي

تمايل .۴. شكني آردن، و مضحكه به پا آردن موافق است  انداختن، قانونمشي هاي آارناوال راه اي آه با خط مدني رِد راهبردهاي حقوق.٣. هستند

همجنسگرايانه از متون » هاي خوانش«شوند، و تمايل به اجراآردِن  هايي آه به طور عادي به عنوان زميِن امورجنسي ديده نمي گرفتن حوزه به پرسش

 )    ٢٨، ص ۴ربودگی؛ ماها، ش حميد پرنيان؛ ستيز با هنجا. (ظاهرًا دگرجنسگرايانه يا غيرجنسی
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   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ١٩  

 .خوب است" دگرباش"

 )همزاد(مهدی 

 

مطلبی که چنـد وقـت پـيش در وبـالِگ تيـزبين منتشـر       . رود کار می زیاد به" دگرباش"سازِ   ی تازه ها کلمه ها و صحبت  ست که در نوشته     این روزها مدتی  

کار بردِن آن بود؛ علِت اصلیِ  این مخالفـت هـم ایـن بـود            ثر پی گرفته شد همگی در مخالفت با این واژه و به           هایی که پس از آن در سایِت ا         شد و بحث  

 ظـاهرا  –) یعنـی دگرانـدیش  (ای   وقتی که منظور از آن دگرباشِ  جنسی باشـد، و نـه احيانـا دگربـاشِ  دینـی، قـومی، یـا اندیشـه           --ی دگرباش     که واژه 

ی خوبی برای کویير نيست مفصل اسـت، کـه    ی این که دگرباش ترجمه   بحث درباره . استفاده شده است  ) queer(ی کویير    عنواِن معادلی برای کلمه     به

 .هایی که این مدت شد مشاهده کرد وگفت ای از آن را در گپ توان نمونه می

توان برای کویير پيشنهاد کـرد، و ایـن کـه هـر کـدام از       هایی است که می بحِث دیگری که جای آن باز است و ارزشِ  زیادی برای دنبال کردن دارد معادل     

گـرا، دوجنسـيتی،    گـرا، دوجـنس   هـای رایـجِ  کنـونی مثـلِ  همجـنس      طور این بحث که دیگر کلمه هایی دارد و چرا؛ و همين       ها و چه بدی     ها چه خوبی    آن

انـد و   آیـا مناسـب  ) اند ی چه کلماتی انتخاب شده عنوان برابرنهاده ه بهبا توجه به تاثيری که روی شنونده دارند و یا با توجه به این ک   (باز و غيره      همجنس

 . کنند یا نه مفهومِ  درستی را منتقل می

اما اگر این بار را از دوش این کلمه برداریم مسـاله  . دارِ  رساندِن معنای کویير یا اقليِت جنسی باشد دردسرساز خواهد بود عهده" دگرباش"تا وقتی که  

مـان بـر      حتا اگـر توافـق جمعـی      . ی مسائل جنسی    وگو درباره   ی زبانی برای گفت     ی تازه است، یک امکاِن تازه       دگرباش یک کلمه  . شود  ت می کامال متفاو 

ایـن  آن است بـاز هـم بـه         ) content(ی آن بيشتر از مفهومِ  محتواییِ            این باشد که این کلمه بارِ  معنایی منفیِ  زیادی دارد و رنگ و لعاِب روشنفکرانه                

ی لغات حذف کرد؛ کلمات و اصطالحاِت منفـی و ناخوشـایند هـم بـرای خـود در گفتـار و نوشـتار جـایی دارنـد                              معنی نيست که باید این کلمه را از دایره        

 آن اسـتناد    گرایـان بـه     از زبان حذف نشده و برای نشان دادِن تفاوِت دید عاميانه با دید صحيح نسبت بـه همجـنس                  " باز  همجنس"ی    طور که کلمه    همان(

 ). شود می

 دسِت ما --کاربردن    دا از چگونگیِ  به    ج --توان ساخت     این کلمه و مشتقاتی که از آن می       . ی تازه و یک ابزارِ  تازه برای مکالمه است           دگرباش یک کلمه  

توانـد داشـته باشـد و اسـتفاده از آن در چـه               این که این کلمه چه کاربردهایی مـی       . های خود را بهتر انتقال دهيم       کند که مفاهيم و خواست      را بازتر می  

تجربـه نشـان داده کـه     . مـالی شـدِن آن در زبـان مشـخص خواهـد شـد               پذیر نيست و صرفا با گذشِت زمـان و دسـت            بينی  ست، پيش   ای پذیرفتنی   زمينه

ی  شود بـه کلمـه   مثال می. اند بپيمایند تهچه سازنده یا سازندگان در نظر داش شدن ممکن است مسيرِ  متفاوتی را نسبت به آن       ها پس از ساخته     کلمه

خصـوص جـای      تـری هـم پيـدا کـرد و بـه            مرور معنـای وسـيع       وارِد زبان شد ولی به     Discourseاشاره کرد که به پيشنهاد داریوشِ  آشوری برای          " گفتمان"

 . خاصی در ادبياِت سياسی و اجتماعیِ  جامعه به خود اختصاص داده است

وگـو بـا    گرایانه است؛ بـرای مثـال در گفـت    های رسمی یا نخبه ست که بيشتر مناسِب بحث ی دگرباش طوری تار و آهنِگ کلمه ی دیگر این که ساخ      نکته

خـاطرِ    ایـن مسـاله تـا حـدی بـه     ...". مـنِ  دگربـاش  "ولی سخت و نامانوس است کـه بگـویيم   ..." گرا منِ  همجنس "توان گفت     راحتی می   یک دوست به  

 . کاربرد بودِن اجزای آن در زباِن رایج خاطرِ  کم شناییِ  آن به گوشِ  مردم است و تا حدی هم بهتازگیِ  این کلمه و ناآ

 .در زبان) و بود و نبوِد آن(ی آن داریم، نه در وجوِد  ی دگرباش است و در منظوری که از استفاده کارگيرِی کلمه ای اگر هست در به بنابراین مساله
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 دکتر طهماسبیبا و گگفت

 

از دانشگاه یورک، ) Social and Political Thought(دکتر ویکتوریا طهماسبی، دکترای مطالعات اجتماعی و سياسی 

 .  استاد دانشگاه تورنتو در مطالعات زنان، و از اعضای هيئت مؤسسين سازمان دگرباشان جنسی ایرانی است

 

  سازمان دگرباشان جنسی ایرانی همکاری کنيد؟ دکتر طهماسبی، چطور شد که تصميم گرفتيد با

، به خاطر نبود یک سنت قوی دموکراتيک و )essentialize(بدون اینکه بخواهم فرهنگ ایرانی را به یک ذات مشخص تقليل دهم (در فرهنگ ایرانی 

تا در دموکرات بودنمان معموًال از حقوق کسانی سابقه دار، درک ما از دموکراسی هنوز بر اساس خط بين خودی و غير خودی است، بدین معنا که ح

در صورتی که دموکراسی دقيقًا به معنای . دفاع می کنيم که با آنها احساس نزدیکی داریم یا نقطه ی مشترکی و یا مواضع سياسی یکسانی داریم

 وگرنه دفاع از خودی هم ساده و هم بی درد است که ممکن است خود ما هيچ گونه نقطه ی مشترکی با آن نداشته باشيم" دیگری"درک و احترام

من هميشه گفته ام و باور دارم که در فرهنگ ما تست دموکرات بودن یک انسان نظر او در مورد دگرانی است که با او تفاوت جنسيتی و . سر است

 . گرایش جنسی دارند، یعنی موضع آن ها در مورد دگرباشان جنسی

البته وقتی می گویم ساده به هيچ وجه منظورم بی توجهی به (ز حقوق زنان و یا کارگران و یا کودکان دفاع کرد ببينيد، در ایران ساده است که ا

، ولی دفاع کردن از حقوق دگرباشان جنسی کاری پرخطر است که از سه جنبه آن را )سرکوب وحشيانه ی این جنبش ها توسط دولت ایران نيست

 . مطرح می کنم

 . گرباشان جنسی توسط دولت و سرکوب آنها زمانی که دگرباشان جنسی ابراز وجود می نمایند نفی مطلق وجود د-یک

 .  فرهنگ همجنسگراستيزانه ی حاکم بر جامعه که دامنه ی آن در خانه، محيط کار و محيط آموزشی گسترش پيدا کرده است-دو

چون همانطور که می دانيد . ت جنسی اش به وجود می آورد چالشی که دفاع از حقوق دگرباشان جنسی در خود انسان در مورد هوی-سه

یعنی ترس از . هوموفوبيا در واقع ترس درونی انسان از به چالش کشيده شدن هویت جنسی خود اوست. هوموفوبيا فقط پدیده ای بيرونی نيست

 کمک کردن به جنبش دگرباشان جنسی ایرانی به این دالیل به نظر من. هرگونه دگرگونگی جنسی ای که با گرایشات جنسی شخص متفاوت باشد

 .امری بسيار ضروری و مبرم است

 

نظر شما در مورد این کلمه چيست و آیا دگرباشان جنسی ایرانی مترادف . شما از کلمه دگرباشان نام بردید، این مفهومی تازه در زبان فارسی است

 مناسبی برای واژه ی کوئير در زبان انگليسی است یا خير؟

به طور مثال من ترجيح می دهم مترادف . نيد، مفهوم دگرباش جنسی مانند هر مفهوم دیگری انتزاعی است و مسلمًا دارای اشکاالتی می باشدببي

. اشدکه کلمه ای ترکيبی نب) و اميدوارم روزی ما این کلمه را بتوانيم با تبادل نظر جمعی تمام عالقمندان پيدا کنيم(کوئير در فارسی کلمه ای باشد 

) توضيح خواهم داد(در ضمن تا حدی از انتقاداتی که به این کلمه وارد شده اطالع دارم، باید بگویم اکثر این انتقاد ها از موضعی بسيار مدرنيستی 

" دیگریت"بودن یا " دیگری"برای من مهم ترین نقطه ی مثبت مفهوم دگرباش جنسی تأکيد آن بر . بيان می شود که من با آن بسيار مشکل دارم

" دیگریت گونگی"و " دیگری"است منظورم دقيقًا به همان جواب سؤال قبلی برمی گردد یعنی اینکه در هر دو فرهنگ سنتی و مدرن، ترس عميقی از 

 شدت از اما این دو فرهنگ فقط در پاسخ دادن به دگرگونگی با هم متفاوتند وگرنه هر دو آنها به). به خصوص دیگریت گونگی جنسی(وجود دارد 

جواب فرهنگ سنتی به دیگریت گونگی نفی مطلق و سرکوب آن است و در فرهنگ مدرن سعی در نرماليزه کردن و همسان . تفاوت هراسمندند

 این گونگی آن است، که در نهایت یکی تفاوت را سرکوب می کند و دیگری تنها زمانی به این تفاوت امتياز می دهد که آن را نرماليزه کرده باشد و در

بنابراین مفهوم کلمه ی دگرباش جنسی . نرماليزه کردن آن چيزی که قربانی می شود یگانه بودن هر انسان، شخصيت او و تمایالت جنسی اوست

. مانند کوئير بر این تأکيد دارد که یک شخص می تواند با حفظ دیگریت جنسيتی خود، حقوقی مساوی و احترامی مساوی در جامعه داشته باشد



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ٢١  

این تقابل را دگرباشان ). انتقادی که برخی ممکن است به این کلمه داشته باشند(نيد، اینجا بحث بر سر تقابل و جدا کردن خود از جامعه نيست ببي

اگر خيلی بخواهند لطف کنند می گویند که اگر دگرباش . جنسی به وجود نياورده و نمی آورند؛ این تقابل را فرهنگ هوموفوبيک دامن می زند

مثل اینکه به آدم بگویند دگرباشی جنسی تو مثل توالت رفتن است . ستی، آن را فقط در رختخواب خودت نگه دار، چرا آن را به ما نشان می دهیه

 کلمه ی دگرباش جنسی می خواهد این را بگوید که اگر دکتری. و باید آن را در حریم شخصی خود نگه داری چون مانند توالت رفتن کاری کثيف است

یا معلمی و یا پرستاری دگرباش جنسی هستند آنها مانند آحاد دیگر آن جامعه در زندگی روزمره ی کشور خود مشارکت دارند اما در تمایالت جنسی 

وجو آوردن راه احترام گذاشتن به تفاوت ها مخفی کردن و یا نرماليزه کردن آن ها نيست بلکه به . خود متفاوتند و به این تفاوت باید احترام گذاشت

 . فضای اجتماعی، سياسی و فرهنگی است که این دگرگونگی ها را نشانه ی بالندگی می داند و ارج می نهد

آن است که به هيچ وجه تمایالت جنسی را به یک ذات مطلق تقليل نمی دهد بلکه آن را ) دیناميک(دیگر نکته ی مثبت این مفهوم کيفيت پویایی 

کلمه ای امری نيست " باشيدن. "أثير گفتمان های تاریخ، فرهنگ، سياست، قدرت، جنسيت و نرم های جامعه می داندپدیده ای می داند که تحت ت

بر خالف انتقاداتی که به این کلمه وارد می کنند که در جامعه ی ایران ما احتياج به عمده کردن دگردیسی جنسی . را القا می کند" شدن مدام"بلکه 

هستيم، نظر من این است که درست است که ما احتياج ) گی و لزبين(اتاگوری های مشخص و فيکس شده مثل همجنسگرا نداریم بلکه نيازمند ک

به کاتاگوری های هویتی داریم اما کاتاگوری هایی که کمتر ذات باورانه باشند مانند دگرباش جنسی که در آن پویایی جنسی و جنسيتی بيشتر 

 . امکان پذیر است

ف می خواهم به دو نظریه در اینجا انتقاد کنم، نظریه اول مطرح می کند که چون در ایران هنوز دگرباشان جنسی حقوق اوليه ی خود را من با این حر

این نظریه . ندارند باید اولویت گذاری نموده و در واقع منظورشان این است که اولویت فکری و فعاليتی را به هویت های همجنسگرایان اختصاص دهيم

و در این پروسه در واقع ) معلوم نيست اولویت از نظر چه کسی(نند چپ های ارتودکس دهه ی پنجاه هنوز در چهارچوب اولویت بندی کار می کنند ما

 پی اشکال دیگر این نظریه این است که در. به دگرباشان دیگر جنسی می گویند صبر کنيد تا ما حقوق خود را بگيریم و بعد در مورد شما فکر کنيم 

ذاتی کردن هویت جنسی می باشد که بسيار مشکل ساز است، نه تنها برای هویت های همجنسگرایان بلکه مقوله ی انتخاب را کاملن از تمایالت 

 .جنسی بيرون می کشد

ه ی هویتی استفاده در نظریه ی دوم مطرح می شود که چون کاتاگوری های هویتی قابل تقليل به ذاتی مشخص هستند، ما نباید از هيچگونه مقول

به خصوص در مورد ایران آنها مطرح می کنند که همجنسگرایی به صورت هویت مطرح نشده بنابراین دولت آنها را نمی تواند سرکوب کند و فقط . کنيم

نسی دارند ما در این عده می گویند با لقب دادن همجنسگرایان به کسانی که با همجنس خود کنش های ج. دولت عمل لواط را مجازات می کند

به نظر من این نظریه بسيار خطرناک است به این دليل که دقيقًا در فرهنگ های سنتی سعی . واقع به دولت اجازه ی سرکوب این افراد را می دهيم

ببينيد، . ث می کنمبر نفی مطلق دگرباشان جنسی می شود و اینجا من از یکی از زیان های بسيار عميق این مسئله نام می برم و در مورد آن بح

االن کسانی که در ایران تمایلی به کنش جنسی با جنس دیگر ندارند در یک سردرگمی مطلق هستند، چراکه نامی برای خود ندارند که با آن خود را 

 تجاوز قرار می تا چند دهه ی پيش در کشورهای غربی تجاوز به همسر توسط شوهر، تجاوز محسوب نمی شد و زنی که مورد این. قدرتمند کنند

تمام . گرفت نامی نداشت که با آن موقعيت خود را توصيف نماید و به خاطر نبود هيچ نوع کاتاگوری زبانی این عمل جرم قانونی محسوب نمی شد

ید برای خود مقوله ای سعی رژیم ایران بر این است که بگوید دگرباشان جنسی در ایران وجود ندارند و اگر آنان بخواهند ابراز وجود کنند مسلمًا با

بگذارید مثالی دیگر بزنم، همانطور که ميشل فوکو می گوید، زمانی که لقب گی و لزبين در غرب مرسوم شد به دولت ها این اجازه . هویتی بياورند

یا مجرم حداقل این دولت ها به اما با خطاب کردن به عنوان بيمار و . داده شد که توسط این القاب دگرباشان جنسی را بيمار یا مجرم خطاب نمایند

در ایران وضع از این اسفناک تر است؛ ایران حتی از نام بردن این افراد به عنوان همجنسگرا و یا . وجود این دگرباشان جنسی اقرار می نمودند

،  ضربه های )زندگی نامرئی(در عرصه ی روحی و شخصی این زندگی در سایه، . دگرباش ابا دارد که مبادا به موجودیت آنها مشروعيت بخشد

 "من چه و که هستم؟"فراوانی به شخص وارد می کند و مهمترین آنها سؤالی است که می پرسد، 
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دگرباش جنسی در عين عرضه کردن یک کاتاگوری هویتی آن را به یک مقوله ی ثابت تقليل نمی دهد و به شخص اجازه ی دگردیسی جنسی می 

 . دهد

 

گرباشان در ایران تنها به دولت بر می گردد و برخی آن را تنها حاصل مسائل فرهنگی و خانوادگی ایران می دانند و برخی برخی معتقدند که مشکل د

 نظر شما در ای مورد چيست. هم تلفيقی از هر دو

ما نمی توانيم  فکر کنيم که فرهنگ بدین معنی که . به نظر من با آنکه این دو عرصه با هم تمایز دارند اما رابطه ی متقابلی ميان آنها موجود است

همجنسگراستيز که غالب بر خانواده ها و عرصه اجتماعی است، بی ارتباط با سياست های فرهنگی دولت حاکم است بدین معنی که هر دولتی 

م آموزشی، سيستم حقوقی، به طور مشخص سيست. چندین ابزار در اختيار دارد که بتواند در دراز مدت فرهنگ هوموفوبيک را تشدید و کاهش دهد

اگر دولتی دموکراتيک باشد می تواند از این ابزارها استفاده نماید تا فرهنگ هوموفوبيک حاکم . سيستم رسانه ای از جمله ی این ابزار ها می باشند

مه ی ابزارهای خود استفاده می کند که یعنی اینکه دولت از ه. بر جامعه و خانواده را در دراز مدت از بين ببرد، اما در ایران عکس این قضيه است

بنابراین یکی از عرصه ای مهمی که دگرباشان جنسی . دگرباشان جنسی را قبل از اعالم موجودیت خود توسط فرهنگ و خانواده سرکوب نماید

در ایران مبارزه برای حقوق . ه هاستایرانی می توانند و باید در دراز مدت بر روی آن کار کنند، وارد شدن به عرصه های آموزشی و حقوقی و رسان

 . دگرباشان جنسی تنها تغيير رِژم نيست بلکه کاری درازمدت می خواهد و آن مشارکت دگرباشان در همه ی عرصه های سرنوشت ساز جامعه است

 

 . دنباله ی این بحث در شماره های آینده خواهد آمد
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 ناموس پرستان کونی

 نازلی کاموری

 

غالمحسين ساعدی، برداشت منحصر به فرد کارگردان، وحيد رهبانی، " ناموس پرستان"بعد از تمام شدن نمايش 

آقای ) لوون هفتوان( درباره گرايش های جنسی دو کاراکتر اصلی نمايش آقايان ایمانی .عده ای از ما را گيج کرده بود

 . شک کرده بوديم) ساسان قهرمان( فرمانی

 " بودند يا نه؟' کونی'باالخره اینها "از آرشام پارسی که کنار دستم ايستاده بود پرسيدم 

آقايی که مقابل مان ايستاده بود به اعتراض گفتند که اینها هوس ران و فاسد بودند و گرايش جنسی خاصی 

ه آقای ایمانی برساند، يا که پس این آقای فرمانی که مدام در فکر این بود که دستی ب"از ایشان پرسيدم . نداشتند

 " اگر خم شد عضو شريفش را به باسن او بچسباند جريانش چه بود؟

 ." چيز نيست که شما فکر می کنيد هست' آن'که این "آقای غريبه توضيح دادند 

 " پس شما به این رفتار اینها چه می گوييد؟: "پرسيدم

 ."از ایشان بپرسيد: " سمت آرشام به اعتراض گفتکمی با تعجب نگاه ام کرد و بعد با اشاره ی دست به 

 

همجنس باز، بچه .  به قصد تفحص در ميان جمع تماشاچيانی که بعد از برنامه در البی سالن و بيروِن در ایستاده بودند با گوش های تيز چرخی زدم

 به سختی سعی می کردند رابطه ی بين تن این دو باز، حشری، همجنس گرا، همجنس خواه واژه هايی بود که شنيدم همراه با گزاره هايی که

به هر حال نگاه کارگردان به ارتباط بدنی این دو مرد نگاهی به کلی اخالقی بود . کاراکتر را به نحوی در زبان بازگو کنند و از آن نتيجه ای اخالقی بگيرند

" سوراخ"آنها بدن را تنها به شکل يک . دو فرد با بدن هر زن يا مرد ديگری بودو طبق گفته ی خود کارگردان بيانگر رابطه ی فاسد و آميخته به تزویر این 

 . يک شيئ نگاه می کردند

 

از صدای تماشاچيان اینطور به نظر می . تماس بدن های آقايان فرمانی و ایمانی در این نمايش طيف های متفاوتی از از واکنش ها را بر انگيخته بود

: و وقتی من می گفتم" يعنی این يارو کونيه؟: "برادر من اما مدام در طول نمايش از من می پرسيد. مرد خنده دار استرسيد که تماس بدنی این دو 

بودن " کونی"برادر من، که يکی از باهوش ترين افرادی است که می شناسم، متوجه شده بود که بايد به " خوب برای چی؟: "می پرسيد!" آره ديگه"

 .در این نمايش نبود" چيزی در مايه های کونی گری"بخندد اما صرف خنديدن برايش دليل قانع کننده ای برای وجود کاراکتر آقای فرمانی 

 

از " تربيت آيندگان"برداشت اخالقی کارگردان از رابطه ی تن دو مرد و ربط دادن آن به فساد اخالقی پدران متظاهر و دروغگو و فقر فرهنگی شان در 

" خوبی"است؟  آيا تنها این تظاهر به " شادمانه"يا " خنده آور"يگران و ادبيات این نمايش شده است؟ این پيام اخالقی برای چه کجا وارد حرکات باز

این دو مرد خنده ی بيننده را نتيجه می دهد؟ چه چيزی در خم شدن آقای ایمانی و برجسته شدن باسن اش  به " بدن بودن"است که در مقابل 

ی حريص آقای فرمانی به روی باسن آقای ایمانی است که شادی آور است؟ اصًال این رفتار را در زبان چه طور می توان توضيح سمت عقب و حمله 

داد؟ آيا آقای فرمانی کونی است؟ آيا آقای فرمانی بچه باز است؟ آيا آقای فرمانی فاسد است؟ آيا خم شدن آقای ایمانی به خاطر این است که آقای 

که ما را بخنداند؟ آيا ما " کونش می گذارد"طور بنمايد که دارد عضو تناسلی اش را در مقعد آقای ایمانی فرو می کند يا به زبان خودمانی فرمانی این 

 شان بايد به فکر هويت جنسی این کاراکتر ها باشيم؟ آيا آنها همجنس گرايند؟ آيا آنها به هم عشق می ورزند يا که رابطه ی آنها مختص رابطه ی تن

است؟ آيا با توجه به نوع ارتباط این دو تن ما ناچار به قضاوت در مورد هويت رابطه شان هستيم؟ و حاال اگر خواستيم همه ی این کار ها را باهم انجام 

 صحبت کنيم يا که بنويسيم؟" این  بساط"دهيم با چه زبانی قرار است که در مورد 
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 . لطفًا نام ببريد... کدام بساط 

 

تصميم گرفتم که . ت بيان آنچه تماشاچيان این برنامه شاهدش بودند برای من تبلور تئوری های سام ديالنی در مورد زبان قدرت و سکس بودمشکال

ت در ادامه این بحث شالوده يادداشتی که قبًال در وبالگ شخصی ام نوشته بودم و نظريه های ديالنی را معرفی کرده بودم را اینجا بياورم تا مشکال

 .زبان در بيان آنچه بين آقای فرمانی و ایمانی اتفاق افتاد را در يک چهارچوب تئوريک دنبال کنيم

اگر فرض را بر آن بگذاريم که مجموعه قرار داد های عرفی يک جامعه در زمان و مکان خاصی مجموعه ی هنجار های رفتاری آن جامعه اند، هر رفتاری 

. نوعی رفتار فراهنجار است) این فاصله لزومًا در فضا نيست و زمان را نيز شامل می شود( معه اند فاصله بگيردکه از هنجار های معمول که عرف جا

به عبارتی آنچه که از صراط مستقيمی که برای فرد در زمان و مکان خاصی توسط نشانه های اطراف اش تعيين می شود فاصله بگيرد از حوزه ی 

 .اشناخته ی فراهنجارها وارد می شودهنجارها دور شده و به حوزه ی ن

 

 نظریه پردازی در چهارچوب فراهنجاری های جنسی و ارتباط شان با سياست های پيرامون حوزه ی بحث سکس و جنسيت، کار بسيار دشواری 

نوشته ی " بيان نشدنی"مقاله ی . که زبان کلمه برای توصيف اش ندارد را بايد ساخت يا که در درون زبان به دنبالش گشت" چيز "چرا که آن . است

" انديشه های فراهنجار و سياست های پيراادبی،: ديدگاه هايی سخت کوتاه"سام دیالنی نظريه پرداز فراهنجار و نویسنده ی آمریکايی در کتاب 

. بان بيان نشدنی است می پردازدنويسنده در این مقاله به بحث نظری درباره ی آنچه در ز. تالشی است برای تأمل در حوزه ی زبان، قدرت و سکس

برای آقای دیالنی نقد نظری آنچه بيان ".  آنچه بيان نشدنی است"آن چه دیالنی به خواننده ارائه می دهد، مجموعه ای است از نظريه هایش درباره 

د نظريه ای برای امر بيان نشدنی بسازد، باید به عبارت ديگر، برای اینکه بتوان. است تفاوتی ندارد" بيان نشدنی " نشدنی است، با خود آن چيزی که 

 .خود امر بيان نشدنی را نيز بگويد و وقتی آن چه بيان نشدنی است، گفته شود، دیگر آن چيز بيان نشدنی نيست

 

در سينماهای وی . به همين دليل، بحث و نقد نظری آقای دیالنی در خيابان هشتم، شمال خيابان چهل سوم منهتان، در نيویورک آغاز می شود

پورنوگرافيک همين خيابان نشان می دهد امر بيان شدنی یا امر بيان نشدنی در زبان، از تقسيم بندی های اجتماعی موجود الگو گرفته 

می آقای دیالنی برای این که از بيان نشدنی صحبت کند باید به سراغ آن چه در زبان ناموجود است برود؛ یعنی آن چه ). ۵٨. دیالنی، ص( است

به همين خاطر به سينما کاپری در نيویورک می رود، جايی که فيلم های پورنوگرافيک نشان می دهد . دانيم وجود دارد، ولی از آن سخن نمی گویيم

ند که معتاد به در سينما کاپری، دیالنی، رز، روسپی را می بي. و پاتوقی است برای مردان و زنانی که می دانيم وجود دارند، ولی در ادبيات معدوم اند

اینجا با همان منطق دیالنی ). همان(مشتری اش را، که به سقف خيره شده، در دهان گذاشته می مکد" کير"زن روسپی، ). همان(کوکائين است 

موجود " کير"یا هر لغت اتو کشيده ی دیگری که در زبان فارسی به جای لغت " آلت تناسلی مردانه"را می آورم و به جایش نمی گویم " کير"لغت 

" سياست پيراادبی"را در کتاب " کير"توجه داشته باشيد که دیالنی این ادبيات داستانی را برای متنی اروتيک استفاده نمی کند، دیالنی لغت . است

 درباره ی جنسيت به کار می برد؛ کتابی بسيار جدی، که اینجا در دانشگاه تورونتو، کتاب درسی بسياری از کالس های مطالعات زنان و مطالعات

اگر این ها . چنين است که آقای دیالنی نمی تواند مرز آنچه را که در زندگی روزمره ما اتفاق می افتد و آنچه را که بيان نشدنی است پيدا کند. است

 ند؟چيزهایی است که آقای دیالنی در پرسه زدن در حوالی سينما کاپری مشاهده می کند، چرا نمی تواند آن ها را بيان ک

 

آقای دیالنی معتقد است اگر زبان را به سه بخش امر بيان شدنی، امر ممنوع و امر بيان نشدنی تقسيم کنيم، ممنوعه، آن زبانی است که با توجه 

 قابل در این شکی نيست که در هر بافت اجتماعی، تنها بکار بردن زبان خاصی، برابر با عرف آن،) ۶١.دیالنی، ص(به بافت اجتماعی قدغن است 

به عنوان مثال، زبانی که دو همدانشکده ای در ارتباط روزانه شان باهم استفاده می کنند، با زبانی که دو معشوق هنگام معاشقه بکار . قبول است

ت خاصی را مرز بين زبان ممنوعه و امر بيان شدنی از نگاه ديالنی، همين قراردادهای اجتماعی است که بکار بردن لغا. می گيرند، متفاوت است
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او می . نکته ی ديگر مقاله ی اين نويسنده، رابطه ی امر ممنوع با سکسواليته است. قدغن می کنند و بکار بردن کلماتی ديگر را بی مانع می دارند

 بيان می آيد که بنابراين امر بيان نشدنی تنها در صورتی به. گويد هر جا پای سکس به ميان می آيد سايه ی قدغن ها بی رحمانه سنگين می شود

همين منطق است که موجب می ). ۶٢.دیالنی، ص" (زهر آن را بگيرد"با ادبيات و بالغت خاصی همراه شود که آن را گفتنی کند و به عبارت ديگر 

با قانون دولت، مرز بين بيان نشدنی و بيان شدنی ثابت نيست، . شود پورنوگرافی، بيان صريح و بی پرده ی سکس، به امری بيان نشدنی بدل شود

از نظر اين نويسنده همين است تفاوت پورنوگرافی، که در بعضی از محافل بيانی غير قابل توجيه و . آداب و رسوم و تغييرات اجتماعی عوض می شود

ين منطق در مورد هم. غير قابل قبول است، با ديگر شکل های بيان سکس که در همان محافل در لفافه ی ادبيات و بالغت متعارف پچيده می شود

 .تجربه های جنسی خارج از هنجارهای اجتماعی خاص در زمان و مکان خاص نيز صادق است

 

 ديالنی می نويسد خيلی از ماها ياد نگرفته ايم چگونه هر چه را می خواهيم هر جا بگوييم، مثال چگونه به پدر و مادرمان بگوييم ما هم جنس گرا 

ترس ما از تالفی جويی ديگران يا ناکامی خود با جهالت ما به طرز ). ۶۴.دیالنی، ص(وييم اضافه حقوق می خواهيم هستيم يا چگونه به رييس خود بگ

 ).همان(اين خود از شکل های ستم و سرکوب است . بيان آن چيز يکی می شود

بيان نکردن امر بيان نشدنی خودش . )۶۵.دیالنی، ص(ديالنی می گويد امر بيان نشدنی هميشه در همان ستونی است که شما نمی خوانيد 

مانع از بيان امر بيان نشدنی می شوند آن را از گفتن بازمی دارند و خودشان هم با اين ... قانون، مردم، رفتارها، متن ها،  ثروت و . مصونيت آور است

ارت منفعل به نام مصون سازی و يک تعرض و تعدی يعنی مرز بين امر بيان شدنی و امر بيان نشدنی در واقع مرز بين يک نظ. کار مصون می مانند

امر بيان شدنی آن چيزی است که تحت نظارت آرام و بی سر و صدای جامعه توليد می شود، باز توليد می شود و ). همان(فعال به نام کيفر است 

 ..مصونيت می آورد

 

ند تغيير کنند، اما همين حرفی که می زنم و مرزها را تغييرپذير می می گويد مرزها ثابت نيستند و می توان" سياست پيراادبی"نويسنده ی کتاب 

همين که می گويم امرناگفتنی محصول سايه های اجتماعی نظام زبانی هستند، برای ). همان(دانم، برای خيلی ها امری بيان نشدنی است 

م جدا نيستند، دیالنی آن مفهومی که برایش واژه موجود است در نوشته ی دیالنی ممنوعه و بيان نشدنی لزومًا از ه. خيلی ها بيان نشدنی است

اما آن چيزی که اگر تمام لغات آن زبان را . ولی بکار بردن آن واژه یا مجموعه از واژه ها در زمينه ی خاصی ممنوع است را حوزه ی ممنوعه می خواند

، در حوزه !"باید می دیدی تا بفهمی"فصل بشوی و در نهایت هم بگویی بگردی، نمی توانی بيانش کنی و باید دست به دامن توضيح های اضافه و م

دیالنی با . اینکه مثًال کيک چه مزه ای دارد را، به شکل کالسيک می گویند غير قابل بيان است؛ باید کيک را خورد تا فهميد. ی غير قابل بيان است

بحث اش فلسفی است، و می گویند به دليل وجود . ع و ناگفتنی مرزی نيستیعنی معتقد است بين ممنو. این تقسيم بندی در نهایت مشکل دارد

با همين منطق مرزی بين بيان نشدنی، که آن را حوزه . در زبان، آنچه بيان نشدنی است در درون زبان است، نه در خارج آن" بيان نشدنی " ترکيب 

در نهایت، به نظر . دیالنی این مرز را به کلی پاک می کند.  وجود نداردشده است، و ممنوع که در داخل زبان است/ای بيرون زبانی فرض کرده

این مرز به نظر دیالنی هميشه وجود دارد، و . دیالنی، آنچه ممنوع است بيان نشدنی است و مرز این بيان نشدنی با بيان شدنی مرزی ثابت نيست

رتی همه چيز را هم که بخواهيم بگویيم، باز هم مرزی از گفتنی ها و به عبا. هميشه یک قدم جلوتر از کسی است که می خواهد به آن برسد

 .ناگفتنی ها داریم که سایه ای از قرارداد های اجتماعی است

 

با توجه به چهار چوب بحث آقای سام ديالنی آنچه بين آقای فرمانی و آقای ایمانی در اجرای خاص وحيد رهبانی اتفاق می افتد را می توان با آنچه 

و بعد به آن پاسخی مثبت يا منفی، داد یا با " اینها کونی اند؟"يعنی می توان همان سئوال برادر من را پرسيد که . در زبان موجود است توضيح دادکه 

ن واژه نسبت توجه به معنی منفی واژه ی کونی، به دنبال واژه ای بی طرف در زبان پرسه زد و يا می توان پريشانی و گيجی خود را در استفاده از ای

 ."ولی این مسأله با واژه ی کونی قابل بيان نيست: "به رفتار این دو فرد بيان کرد و  اعالم کرد که
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بودن اینها اصًال چه معنایی دارد؟ يعنی به صرف " کونی"باشند؟ " کونی"اما سئوال اصلی این است که آيا آقايان ایمانی و فرمانی اصًال می توانند 

ی تمايل دارد آلت تناسلی خود را درسوراخ مقعد آقای فرمانی فرو کند و به لذت جنسی دست بيابد کونی است؟ آيا این تمايل به اینکه آقای ایمان

 استفاده از مقعد برای لذت جنسی يک گرايش جنسی به سمت مقعد است يا به سمت بدن آقای فرمانی به عنوان يک مرد که مقعد دارد؟

  این است که گرايش جنسی را چطور می توان بيان کرد؟ و يا شايد سئوال اساسی تر

 

 :می نويسد)" فراهنجار(به سمت پديدارشناسی کوئير : گرايش ها" سارا احمد استاد مطالعات فرهنگی و نژادی دانشگاه لندن در مقاله خود 

ريخت ها، قواره های جديدی هستيم، با توجه به پيچ  گرايش داشتن يعنی چه؟ چگونه است که ما در این جهانی که در آن ناچار به داشتن اشکال، 

ور می پيچيم " آن"ور،  يا " این"و خم های راهی که در آن می پيچيم، راه خود را پيدا می کنيم ؟ تنها در صورتی که بدانيم کجا هستيم و چرا به 

به معنی گرويدن به سمت شيئ های خاصی است که به ما گرايش داشتن همچنان ...است که گرويده ایم، جهت پيدا کرده ایم، و متمايل شده ايم

. اینها شيئ هايی هستند که ما آنها را از قبل می شناسيم و با ديدن آنها می دانيم به کدام سمت می رويم. کمک می کنند راه خود را پيدا کنيم

چه معنی دارد که فرد . به مسأله ی گرايش جنسی است، مربوط به عالقه  ی خاص من "گرايش"کنجکاوی من در در مورد این سئوال وسيع [...] 

جنسيت و يا سکسيت خاصی را زندگی کند يا به آن تمايل داشته باشد؟ چه تفاوتی دارد که ما در جهت دل، در جهت هوس، و در جهت خواستِن 

 )۵۴٣. احمد، ص(تمايل داشته باشيم؟ " که"يا به " چه"جنسی مان به 

) به معنی بدن" (تن"ی و گرایش را به رابطه ی دو يا چند  اگر مسأله رابطه ی جنس

که این منوط به وجود فيزيکی این رابطه نيست و دنيای خيال این (باهم خالصه کنيم 

، ارتباط بين تن آقای فرمانی با آقای ایمانی در )ارتباط تن با تن را هم شامل می شود

رويدن فيزيکی، این حرکت به سمت نمايشنامه ی مورد بحث ما چه معنی دارد؟ آيا این گ

بدنی از جنس خود تبعات خاصی دارد که مثًال موجب خنده ی تماشاچيان می شود؟ آيا 

يک "این گرويدن به سمت يک اوبژه ی خاص، يا آنطور که کارگردان نمايش توضيح داد، 

، تبعاتی در گرويدن به سایر اوبژه های فيزيکی، فکری، "سوراخ يا هر سوراخی

ی، دارد که قضاوت های خاصی را بر می انگيزد تا روی سرنوشت يا جهت این گرويدن اثر بگذارند؟ و آيا قضاوت اخالقی کارگردان این نمايش احساس

نسبت به ارتباط بدنی دو مرد متأهل مومن متزور، نقدی است به بنيان اجتماعی ای که بر مبنای تزوير بنا شده است؟ آيا تمام پيام و برداشت 

 " آن کار ديگر می کنند؟"است که در خفا " مؤمنانی"ساعدی، شرح حال " ناموس پرستان"قی کارگردان از متن نمايشنامه ی اخال

چه پيامدی برای دوست همجنسگرای من  " آن کار"و خنده ی حضار به " آن کار های ديگر"شمردن ارتباط بدنی يک مرد با يک مرد ديگر در زمره ی 

ه در ميان آن جمع تماشاچی نمايش است؟ گرايش جنسی برای آرشام پارسی، يک مرد همجنسگرای ایرانی که به زبان آرشام پارسی دارد ک

 چه معنایی می تواند داشته باشد؟ فارسی صحبت می کند و فکر می کند،

 

که آدم "زاره ی معروف سيمون دوبوا که گ) ۵۵٣. احمد، ص(همانطور که سارا احمد اشاره می کند يک فرد با گرايش جنسی خاصی به دنيا نمی آيد 

آدم همجنس يا دگر جنس گرا به "يعنی ). همان(را شايد بتوان به تمامی گرايش ها و گرويدن ها تعميم داد " زن به دنيا نمی آيد، آدم زن می شود

گ فارسی که مجموعه ای از هنجار های برای آرشام پارسی در زبان و فرهن" شدن"این ." دنيا نمی آيد بلکه همجنس يا دگر جنس گرا می شود

 ملی و فرا ملی است و در زمان و مکان مدام در حال تغيير، توليد، و باز توليد است، چه معنایی دارد؟

ما برای دگر جنس گرا شدن، با تعبيری که سارا احمد از گرايش دارد، ما نه تنها بايد به  سمت اوبژه هايی برويم که فرهنگ دگرجنس گرايی برای 

اگر پيام اخالقی . می کنند پرهيز کنيم" منحرف"مهيا ساخته است بلکه بايد از تمايل به اوبژه هايی که ما را از صراط مستقيم دگرجنس گرايی 
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مانی آقای ای) در حرکت کردن و لمس کردن بدن(کارگردان وحيد رهبانی نقِد فساد اخالقی جامعه ی پدر ساالر است، خنده ی تماشاچيان به گرايش 

آيا تمايل جنسی این دو مرد به هم است که خنده دار است، يا " انحراف جنسی؟"به آقای فرمانی، خنده به پدر ساالری است، يا خنده به يک 

 دروغگويی شان در بيان این تمايل؟

 

ا آمده باشد یا نه، خنديدن به ارتباط همجنس گرا به دني." همجنس گرا به دنيا آمده است"آرشام پارسی در مکالمات خصوصی به من گفته است که 

او خواهد دانست که ارتباط تن اش با تن يک مرد می تواند :" همجنس گرا می شود"بدنی دو مرد يک لحظه از لحظاتی است که آرشام در آن 

ی مفصل شود تا بتواند ارتباط آقای او در همصحبتی با دوستان اش بعد از نمايش خواهد فهميد که بايد دست به دامن توضيح ها. موجبات خنده باشد

او در هم صحبتی با کارگردان فيلم و تماشاچيان متوجه می . او حتی نمی داند که به این ارتباط چه می تواند بگويد. ایمانی و فرمانی را توضيح دهد

ره ی ارتباط بدن آقای ايمانی با بدن آقای فرمانی توضيح شود که تمام قوانين و روابط دگرجنس گرايی را بايد به ياری بگيرد تا بتواند قضاوت اش را دربا

بايد در مورد نيت رابطه ی جنسی صحبت کند،  از عشق سخن بگويد، مشخص کند که آيا این تمايل آقای ایمانی به مقعد آقای فرمانی از روی . دهد

القی را باید با استفاده از ارزش های اخالقی حاکم در نظام و تمام این قضاوت های اخ" هوس رانی  کثيف،"است يا يک  " واقعی"يک تمايل جنسی 

 .غالب دگرجنس گرايانه بيان کند

 

" گرايش به همجنس"نيستند بلکه " کونی" فرهنگی خاص و با توجه به نظر کارگردان، آقايان ایمانی و فرمانی نه تنها -با توجه به این نظام اخالقی

اما چالش ." انحراف جنسی"می روند همه کاری از آنها بر می آيد حتی " خفا"ی و دروغ هستند که وقتی به بلکه این دو شخص نماد پليد. هم ندارند

نباشد اما به شکل اخالقی و انسانی، همراه با ارزش " کونی"بوده است این است که چطور " کونی"بزرگ برای آرشام که سال ها در این فرهنگ 

. يعنی آرشام برای  همجنسگرا بودن اول از همه بايد نيت پاک خودش را از این کار نشان دهد. باشد" اهمجنسگر"های دگرجنسگرايانه ی جامعه، 

بايد ثابت کند که ژن . يا که از بدو تولدش همين بوده است که می بينيد و  رفتارش حقيقی است. بايد مثًال نشان دهد که عشقی در کار است

آرشام بايد این . آرشام نمی تواند صرفًا گرايشی جنسی به سمت بدن مردی ديگر داشته باشد. تاس" طبيعی"هايش همجنس گرایند و رفتارش 

 .آرشام بايد آنچه را که در این فرهنگ و زبان بيان نشدنی است بيان کند. گرايش را به اکثريت دگرجنس گرا با ارزش های خودشان توجيه کند

 اری های فرهنگ غالب دگرجنسگرايی نيافتد؟ذند استفاده کند که در دام ارزش گآرشام در این بيان کردن اش چه زبانی را می توا

 

  برو به صفحه اول  
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 .ت بسنده کنند

 بند بازی روی خط قرمز

 امير پور شریعتی

 

حکومت و جامعه ایران تا کجا در برابر همجنسگرایان انعطاف پذیر است؟ و چه زمانی امکان دارد 

 کل ایجاد کند؟حکومت برای این گروه اقليت مش

جواب این پرسش در زمان های مختلف بسيار متغير بوده و هست، جامعه ایران صرف نظر از حکومت 

در حال حاضر بسيار درگير و منفعل است، بسياری از روابط عادی انسانی و رفتارهای شخصی و 

 از نظر حکومت به روزمره  در ایران غيرقانونی شده به طوری که شاید بتوان گفت همه مردم در ایران

نوعی مجرم هستند و این به خودی خود مردم را در موضع دفاعی قرار می دهد تا جایی که شاید 

کسی توان فکر کردن به چيزی جز مسائل روزمره را نداشته باشد، نتيجتًا جامعه ایران در موقعيتی 

ل همجنسگرایان داشته نيست که بتواند واکنشی مثبت یا منفی به مسائل جزئی تر اجتماعی از قبي

بنابر این درگيری همجنسگرایان کمتر از حد درگيری با خانواده خارج ميشود، واضح است که هر . باشد

کس خود بهتر در جریان خط قرمزهای خانواده خود است، ممکن است خانواده ای پوشيدن شلوار جين 

اميل با صدای بلند نگوید که را تحمل نکند ولی خانواده دیگری فقط به اینکه فرزندشان جلوی ف

همجنسگراس

اما در مورد حکومت، یک سيستم ناهماهنگ و بی سر و ته، دیگر نمی توان مشخصًا گفت که خط قرمز ها کجا هستند، آیا آرایش کردن پسران خط 

وانيم بدون ترس از عواقب سخت خود را همجنسگرا قرمز است؟ آیا بی حجاب و با لباس مردانه بيرون آمدن دختران خط قرمز است؟ آیا ما می ت

 معرفی کنيم؟ آیا تراجنسی ها پشت خط قرمز هستند و همجنسگرایان جلوی آن؟ 

جواب این پرسش ها بله و خير نيست بلکه بسيار پيچيده و متغير هستند، شاید شما زمانی مجبور شده باشيد در جایی برای پوشيدن لباسی با 

 حکومتی بحث کنيد و شاید پسری در محل دیگر با آرایش بسيار زیاد در جلوی مأموران حکومتی قدم بزند و چند کالمی هم با رنگ خاص با ماموران

شاید روزی برای گرفتن معافيت سربازی جلوی مأموران حکومتی قسم بخورید که همجنسگرا هستيد و چانه بزنيد که شما را به . آنها شوخی کند

پس چطور می توان فهميد که این خط های نامرعی .  یی کنند و روز دیگر مجبور شوید همجنسگرا بودن خود را انکار کنيدعنوان همجنسگرا شناسا

ولی خطرناک کجا قرار گرفته اند؟ برای یافتن این پاسخ باید توجه کنيم که این خط قرمزها به منافع حاکمان ایران گره خورده اند، در حال حاضر حاکمان 

دارند با اتکا به مذهب و ساخت چهره ای مذهبی از خود مشروعيت خود را حفظ کنند، ولی این به این معنی نيست که مذهب همان ایران سعی 

خط قرمزهاست، مذهب تنها یکی از ابزارهای قدرت در دست حاکمان ایران است هر زمان که منافع حکم کند از آن استفاده می کنند و هر جا منافع 

در واقع باید دید کی و کجا و به چه مقدار عبور . کند آن را زیر پا می گذارند و یا آن را طوری تغيير می دهند که مناسب موقعيت باشدچيز دیگری حکم 

از خط قرمزهای مذهبی می تواند حساسيت قشر مذهبی ترفدار حکومت را برانگيخته کند و کی و کجا و به چه مقدار چشم پوشی در مقابل عبور از 

حال باید دید که در عمل و مشخصًا چه عواملی می توان برای همجنسگرایان ایجاد . مزهای مذهبی می تواند از ميزان نارضایی برخی کم کندخط قر

همان طور که قبًال توضيح دادم تقریبًا همه مردم در این جامعه به نوعی مجرم محسوب می شوند و به همين دليل شاید همجنسگرا . مشکل کند

برای اینکه ميزان امنيت خود را به عنوان همجنسگرا در ایران .  واند به خودی خود لزومًا موجب تهدید شدیدی از طرف جامعه و حکومت شودبودن نت

خدر و باال ببرید می توانيد از ميزان عوامل دیگری که می تواند حساسيت زا باشد یا شما را محکوم کند کم کنيد، برای مثال هرگونه درگيری با مواد م

روان گردان و مشروبات الکلی، فعاليت های اجتماعی، هنری و سياسی، شرکت در ميهمانی های بزرگ، زود اعتماد کردن به افراد برای ایجاد رابطه 

الصه اینکه خ. جنسی یا عاطفی و بسياری از کارهای دیگر که باید با بينش اجتماعی خود ميزان خطر آنها را بسنجيد و ریسک را برای خود کم کنيد

  برو به صفحه اول                                                                                             !برای زندگی در ایران باید بند باز سياسی خوبی باشيد



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ٢٩  

 واژه ی دگرباش ناجور است

 مهدی عقيلی

 

نو و یا باز پرداخت کلمات یکی از راهکارهای فرهنگ سازی است اما متأسفانه ما بدون این بدیهی است که در جهان فرانوگرای ما خلق واژگان 

 ما مفهومی را از غرب می گيریم و بدون سنجش و بی آنکه –سنجيدن زمان و مکان هنوز از دل سنت ها برنيامده پا بر سرفرانوگرایی گذاشته ایم 

 . حساب  بومی کردن تجدد می گذاریممضمون آن را درست بفهميم از معنی تهی می کنيم و به 

 ولی در جامعه ی ما تجدد بر ما وارد شد و از بيرون نقد سنت کرد، به همين دليل به جای نقد سنت نفی سنت -در غرب تجدد از دل سنت برآمد 

 . امروزه ما بيشتر از نقد سنت محتاج به نقد تجدد بيمار شرق هستيم–کردیم 

نخبگان غرب از همان ابتدا سنت ها را نقد کردند و سپس . ائی سنتی شده است که ما کورکورانه آن را تقليد می کنيممتأسفانه نوگرایی و فرانوگر

طرحی نو در انداختند اما در شرق روشنفکران ما دست به هيچ نوآوری نزدند و دنباله رو غرب بودند، یعنی در هوای نوگرائی و تجدد به تقليد دچار 

 .ه ما پس از صد و پنجاه سال تاریخ روشنفکری و تجدد گرائی هنوز سنتی ترین جوامع دنيا را داریمو همين است ک. شدند

به نظر من در پيشينه ی زوایای تاریک شرق نياز به خلق واژگان نو و روشن داریم چه در راستای تجدد و چه . با این پيش زمينه سخنم را آغاز می کنم

يشينه ی کلمات در غرب و جهان فرانوگرا، ساخته و پرداخته شده، به آسانی در دسترس ما قرار می گيرند و تنها امروز پ. در راستای بومی کردن آن

 . کاری که ما می توانيم کنيم بومی کردن این واژگان است

 در راستای غنای زبان و فرهنگ کارساز اما همين کار نياز به دقت و آگاهی کافی دارد و  باید بدانيم که گونه برداری از زبان بيگانه شاید در مواردی

 .باشد اما باید به دست اهل فن و با خمير مایه ی صحيح انجام پذیرد

 طياره، و ناطحه السحاب در زبان عرب گوئی هزار ،بارددر زبان فارسی و  ... امروزه اگر واژه های تازه پرداخته ی نوشابه، هواپيما، آسمان خراش و 

ریشه دارد به خاطر آن است که به دست کاردانان سخن آگاه ساخته و پرداخته شده اند، واژگانی اند که شير از پستان سال است در فرهنگ شرق 

ما نباید عجز خود را از آفرینش و خلق کلمات به حساب ضعف زبان بگذاریم اما می توانيم با شناخت ژن واژگان دست به توليد کلمات . مادر خورده اند

شما به راحتی می توانيد واژگان سره را با هم تزویچ کنيد و معانی نو و . بختانه زبان فارسی زبانی ساختاری و بسيار پویا استخوش. اصيل بزنيم

از . و همين است که می بينيم واژگان فارسی بيشتر مرکب اند، پسوندها و پيشوندها در کنار هم معانی را خلق کرده اند. نژاده به دست آورید

 . شعر سعدی از شکاهکارهای این زمينه است. يشوندها که بگذریم می توان کلمات را نيز با هم ترکيب کردپسوندها و پ

 بنای خانه کنانند و بام قصر اندای   ورستانان زر به زینت دهدرم به ج

یعنی باید بدانيم واژه را با چه عنصری .  دارداما همينگونه که این کار در زبان فارسی به آسانی انجام می پذیرد، نياز به شناخت کافی و انتخاب دقيق

در مورد واژگانی که مربوط . از طرفی دیگر و عالوه بر این باید فضای کاربرد واژگان را نيز در نظر گرفت. و چگونه خالق کنيم و در چه موردی به کار ببریم

 :ه را نباید فراموش کردبه مسائل جنسی می شود و اخيرًا هم در مورد آن بحث هایی پيش آمده چند نکت

اگر در غرب امروزه واژه ی کوئير به کار برده می شود و معنای بد و توهين آميز خود را از دست داده است باید بدانيم که ما در جامعه ای زندگی ) الف

 چون صادق هدایت که از ما در جامعه ای زندگی می کنيم که کسی. می کنيم که هنوز همجنسگرایان را از دگرجنسگونه ها نمی شناسند

 .در مورد همجنسگرایی سکوتی مرگ بار دارد. پيشروترین روشنفکران شرق به شمار می رود و گستاخانه همه ی سنت ها را به باد انتقاد می گيرد

گمان در شرق الاقل سه اگر در غرب امروزه واژه ی کوئير به کار برده می شود، صد سال است که بر سر این موضوع فرهنگ سازی شده اما بی ) ب

 هزار سال است که با این بحث مبارزه کرده اند، و، زین حسن تا آن حسن فرقی است ژرف

زبان فارسی زبانی . اخيرًا واژه ی دگرباش را معادل کوئير قرار داده اند و همجنسگرایان را نيز بدان نام می خوانند که کامًال اشتباه و نابجاست

 .  کنار هم معنا می یابند مثًال واژه ی دگر در کنار دگراندیش ارتقاء معنایی می پذیرد و در کنار حيوان القای قبح می کندساختاری است و کلمات در

 نه چو دیگر حيوان سبزه ی صحرائی را   همه دانند که من سبزه ی خط دارم دوست 
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مثًال دگرباشان . دگرسان و دگرگون را تقریبًا می توان در یک ردیف قرار داد دگرباش و – غير بودن و دیگرگون و دیگرسان را القا می کند –واژه ی دگر 

این واژه ها را می توان بهتر از هر واژه ی ...  دگرسانان جنسی، دگرجنس گونه ها، دگرجنس باشان و –جنسی و یا دگرگونگان جنسی، دگرگونه ها 

 جزء به جزء و کلی آن  دگر، باش و دگرباش نمی توان آنها را در مورد همجنسگرایان به با توجه به معنای. دیگری برای دگرجنس گونه ها استفاده کرد

 . واژه ی دگر در زبان فارسی چندان بار مثبتی ندارد و معموًال معنای غير بودن و ناخودی و بيگانگی را می دهد.  کار برد

    دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی 

  چه رسد به دیگریچشم به خود نمی کنم تا

 

اما واژه ی باش، آنگونه که فرهنگ کسرائی به اشتباه گفته بود، فعل امر از مصدر باشيدن و یا بودن نيست بلکه بن مضارع و پسوند وصفی است 

در جوهر ذاتی خود جنس ) مثال گی(می دانيم که یک همجنسگرا . بنابراین واژه ی دگرباش به معنی خود نبودن و دگربودن است. مانند تندرو و تيزبين

به عبارتی دیگر . مذکر است و هيچ فرقی با همجنسان خود ندارد و از نوع خلقت خود خرسند است و در خود احساس دگرسان و دگرباش بودن ندارد

در واقع .  استاصًال وجه تمایز همجنسگرایان و دگرجنسگونه ها همين. هيچ همجنسگرایی نمی خواهد دگر باشد و او را دگرباش بخوانند

پس با توجه به اینکه . دگرجنسگونه ها را نمی توان در تقسيم بندی همجنسگرایان قرار داد و به نوعی می شود آن ها را دگرجنسگرا دانست

سگرایان همجنسگرایان در جوهره ی ذاتی با دیگر همجنسان دگرجنسگرای خود هيچ تفاوتی ندارند و تفاوت در نوع گرایش آنهاست نمی توان همجن

 . را دگرباش تلقی کرد

اکنون که واژه ی انگليسی کوئير تبدیل به یک ترم آکادميک شده و در این کاربرد معنای بد و توهين : نکته ی دیگر این که حسين نوش آذر گفته بود

 .کار را کردآميز خود را از دست داده و معنای خنثا ی عملی یافته است شاید بشود با واژه ی ناجور فارسی هم همين 

آیا واقعًا اکنون غرب با اکنون شرق یکی است؟ ناسزا نيست و قصد توهين ندارم اگر بگویم سخنی بسيار نسنجيده . بيایيم اندکی واقع گرا تر باشيم

اول . هم نسنجيده استیعنی نه تنها زمان و مکان و فرهنگ و اقليم و همه ی اینها نسنجيده، بلکه فرق بين زبان انگليسی و زبان فارسی را . است

 . اینکه باید توجه داشت که واژه ی ناجور به معنای خالف آمد جنسی نيست تا آن را معادل واژه ی کوئير قرار دهيم

دوم اینکه واژه هایی چون خوب، سزا، دانا، بخرد که در همه ی پيش زمينه های ذهنی در همه ی شرایط و در همه ی فرهنگ ها از صفات و نسبت 

: يکو  به شمار می روند و با آمدن حرف نای نافيه بر سر آنها با القای نفی و سلب به خودی خود تداعی منفی می کند، مانند این واژه هاهای ن

 فارسی به عبارتی دیگر به کار بردن واژه ی ناسره و ناجور در چنين موردی در زبان... ناجور، ناسزا، ناخوب، ناسره، نابخرد، ناکس، ناحق، ناميزان و 

 . بسيار نابخرادانه، ناحق و ناسزاست

یعنی به مرور زمان . سوم اینکه به فرض محال اینکه واژه ی کوئير در سال های گذشته القای قبح می کرده و اکنون قبح خود را از دست داده است

 از صد سال در زبان دیگر واژه ی قبيحی را معادل آن این چه دیوانگی است که ما دوباره پس. خواسته و یا ناخواسته به واژه ای مثبت بدل شده است

فرض اینکه اگر این واژه ی ناجور با همين کاربرد در فرهنگ ما وجود . یعنی پس از صد سال فرهنگ سازی دوباره صد سال به عقب برگردیم. قرار دهيم

جا داشت که بر سر آن درنگ کنيم و در این راستا بکوشيم اما داشته و دنباله رو غرب، قبح خود را کمابيش از دست می داد، باز هم چيزی بود و 

 ..اینکه بيایيم واژه ای را که مسلمًا در فرهنگ ما القای قبح می کند را به عمد به کار بریم و سپس بکوشيم که گرد قباحت را از سر و روی آن بپيرائيم

آری اما در پس . ر بریم همانگونه که در زبان دیگر کشورهای غربی به کار می برندکس دیگری نظر داده بود که واژه ی کوئير را در زبان فارسی به کا

این ها . هزار سال دگر این نکته بدیهی است که زبان مردم سوئد، فنالند، آلمان، دانکارک، نروژ و فرانسه را نباید با زبان فارسی اشتباه گرفت

کليد قفل های . واژه هایشان برای هم غریب نيست و کالمشان برای هم آشناست. فهمندهمسایه ی دیوار به دیوار همند و زبان هم را خوب می 

همانگونه که (تاریخ و جغرافيای مشترک آنها را به هم دوخته و پيوند داده است . رفيق و  یار و زباندان و نکته دان هم اند. خانه هایشان یکی است

اما اما قفل . ) الم، واژه های فارسی ناشناس نبوده است و در اوستا کلمات هندی غریب نيستندمثًال در شرق در دواوین شعرای جاهلی، قبل از اس

 . های اینچنينی که بر در خانه ی فرهنگ ماست ای عزیز حداقل در این شرایط با کليد واژه های خودمان باز نمی شود
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این واژه که در چند دهه ی پيش توسط . سبتًا پرداخته ی همجنس باز استاما نکته ی دیگری که قبًال هم بدان اشاره کرده ام درباره ی کلمه ی ن

نخبگان جامعه ی شرق ساخته شد بر اثر کثرت استعمال و پيش زمينه های ذهنی جامعه ی همجنسگراستيز شرق منفور اذهان شد وگرنه پسوند 

 .چون پاک باز، دغل باز، عشق باز و هوس بازباز به تنهایی القای قبح نمی کند و در عطف به ماقبل خود معنا می یابد، هم

 :بی بدیل سخن خاقانی شروانی می گوید

 گر سرش داری برانداز این بساط باستان   تخت نرد پاکبازان در عدم گسترده اند 

 .به هر حال ساخت و پرداخت واژگان نو درنگ و دقت بيش از این می طلبد و نياز به سخن شناسان اهل فن دارد

 

 

 

 

 

  به صفحه اولبرو
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 ازدواج

 آیدین مختاری

 

در ذهن بسياری از اعضای جامعۀ دگرباشان جنسی امر ازدواج موردی است که هر از گاه فضای بيشتری به خود اختصاص داده و حضور پررنگ تری 

فرد همجنس . ای جامعه داشته همين مسألۀ ازدواج بوده استیقينًا یکی از چالش های عمده که جامعۀ ما از دیرباز با قشر دیگر جنس گر. می یابد

گرا همواره به گونه ای درونی و بيرونی هویت و خواست خود را در تقابل با خواستی که به نام خواست طبيعی عنوان می گردد، یافته و این مسأله 

پس بهتر است که ما برای تمرکز و تقویت بنيان های فکری . استدر برخی مقاطع زمانی خاستگاه رشته ای از تعارضات روحی و رفتاری در او گشته 

و (و ارادی اعضای هم نوع و هم باش خویش و، در بعد کلی تر، در جهت استحکام و اثبات دانایی و درایت این جنبش و اعضای آن به کل جامعۀ ایرانی 

طبيعتأ این موضوع .  و راه های ممکن برای برخورد با آن تأمل و توجه نمایيمقدری بر روی مسألۀ ازدواج) نيز هم گرایش ها و عالقه مندان غير ایرانی

است و برای غنی تر شدن موضوع و یا جهت آگاهی یابی از ) چه در بين دگر جنس گرایان و چه در ميان دگر باشان(دارای اهميت و جایگاهی خاص 

 مخاطبين و عالقه مندان باز است و من از طرح نظرات و دیدگاه های معقول و زاویۀ دید سایر اعضای جامعۀ دگرباش جنسی، ادامۀ این بحث برای

 .سازنده در این رابطه استقبال می کنم

 دغدغۀ معرفی سازنده و مؤثری از هویت و خواستۀ  شایسته نيست که در حالی که اساساالزم می آید در این جا این نکته را خاطر نشان کنم که

 و چه بسا در همين جهت به اقدامات اجتماعی مرتبط نيز مبادرت ورزیده باشيم، اما در ساحت درونی و در –عه مان داریم خود به دیگر طيف های جام

نزد خود، در قلمروی که قلمرو خلوت ماست و در آن به وارسی و بازنگری و بهبود گفتار و رفتار خویش می پردازیم، از صرف منطق و زمان کافی برای 

شایسته نيست همواره به . و راهبر از ساز و کارهایی که می تواند به آرامش و آسایش ذهنی و جسمی ما کمک رساند دریغ کنيماستفادۀ مناسب 

) شامل دگرجنس گرایان(سهو و بی حوصلگی از روی آنها بگذریم و وا دهيم تا علی رغم ميل مان سبب ایجاد سوءتفاهم و شکوه از خود در دیگران 

همان طور که پيش از این اشاره رفت، روش مورد بحث در این گفتار امر ازدواج . ن به واسطۀ هویت جنسی مان شده باشيمنسبت به عملکردما

در ميان هر اجتماع، هر فرهنگ و هر گروهی در نهایت یک برخورد سازگار و موافق با مسألۀ ازدواج و رسوم همراه با آن همواره در جریان بوده و . است

کيد می کنم که همچنان تفاوت این برخوردها از یک اجتماع به اجتماع دیگر می بایست مورد توجه قرار گيرد و این به واسطۀ ایجاد البته تأ. هست

. شناخت بيشتر و بهتر از مردمان هر نقطۀ دنيا و پيشينۀ اجتماعی أنها و باورهاشان و نمایانگر گونه گونی و زیبایی وجود تفاوت ها در این ميان است

با شرایط و لوازم ) و در این جا منظور من عمدتًا همجنس گرایان است(ر واقع به همين نحو و اساس است که در ارتباط با رویکرد جامعۀ دگرباش د

 آینده زندگی خانوادگی می بينيم که تاریخ و فرهنگ این جامعه در برگيرندۀ سوابق و تجربيات خاص و گيرایی حاکی از مسئوليت پذیری، فکر مداری و

 گرایش های خود از دیگر ملت ها و اجتماعات نمی توانسته از -جامعۀ دگرباش جنسی ایران نيز چون هم. بينی افراد و اعضای این قشر بوده است

علی رغم خواست و هویت (مبادرت به عمل هماهنگ و همسو با محورهای زندگی اجتماعی که ایجاد یک زندگی زناشویی رسمی است و تن دادن 

و این خود نشان دیگری از سازش گری و ریشه داشتن . به تبعات و اثرات این نوع زندگی به خاطر شرایط اجتماعش دوری ورزد) نسی واقعی خودج

تعهد در قبال جامعه و تمایل به اشتراک در پویش های اجتماعی در ميان دگر باشان است که می بایست خصوصأ به توجه آن دسته افراد که با بهانۀ 

. ساختگی بی مسئوليتی بر این قشر خرده می گيرند برسد تا به عنوان گرداننده ای و گشایش گری بر نظر و دریچۀ دید آنان در این خصوص عمل کند

از همين منظر است که تحمل سختی ها و فشارهایی که بر اعضای جامعۀ دگرباش در قالب زندگی تحميل شده بر آنان گذشته است به عنوان 

در همين نقطه می توان به این دبدگاه تأکيد بيشتری ورزید که چنين شاید و باید که ما به ازدواج دو فرد . ملکرد آنان جلوۀ بيشتری می یابدارزش ع

اقتضای و البته با توجه به خصایص و طبيعت و (همجنس نيز از همان زاویۀ آشنایی با آمال و انگيزه ها و مشوق های ازدواج در ميان دگرجنس گرایان 

بنگریم و تا می توانيم سعی کنيم خو را با این نگاه آشنا تر و مأنوس تر کنيم که دو همجنس نيز می توانند ) پيوند و زندگی مشترک ميان دو همجنس

ول همانا آنچه برای تقسيم و پيشبرد بار زندگی و سازندگی در مسير عشق خود با هم عهد و پيمان زندگی مشترک ببندند؛ در روند این توجه و قب

طبيعت این پيوند را برای احساس و ادراک ما خوشایندتر تواند کرد نفس ارزش انسانی چنين رابطه ای و اهميت حضور مهر و بخشندگی و همه ی 
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و ) ایی استو مهم دریافت و حس این زیب(اثرات عشق در روابط ميان دو انسان است، حقيقتی عيان در مقابل چشمان ما که با زیبایی یکی گشته 

باید توجه داشت که در دنيای پر خصم و آشوبی که به سر می بریم حضور هر ذره از این یکرنگی و صفا در روابط انسانی خود یافته ای نادر و 

 است و تعهدی نهایت اینکه ازدواج در کنار نقشی که در توليد و بقای نسل به دنبال دارد، سرشار از حس عشق و نزدیکی بين دو انسان. گرانبهاست

که از جانب دو فرد بالغ و توانمند که اگاهانه و آزادانه یکدیگر را برگزیده اند در قلمرو زندگی احساسی و عاطفی، معنوی و مادی آنها برقرار می گردد و 

.  برای خود مشخص نموده اند می بينندآنها خود را موظف به رعایت و پيگيری اصول انسانی و طرح ها و اهدافی که از ابتدا به آنها معتقد بوده اند و

چنين است که وقتی ما در ابعاد گستردۀ این پيوند انسانی تأمل می کنيم هرچه بيشتر با قابليت صدق پذیری این پدیده در مورد کليۀ افراد انسانی با 

طمينان برسيم که باید به رویارویی با این آنچه مهم است این است که ما به این ا. همۀ هویت و گرایش های جنسی آشنا و راحت تر می شویم

دیدگاه دیکتاتور مابانه برخيزیم که به هر آنچه مغایر با تعاریف سنتی اش از خانواده و نقش اعضای آن است برچسب منفی و غير قابل قبول می زند و 

توجه داشته باشيم که . و به بيان بهتر نخواسته که برسداین در حالی است که هنوز به درک و آشنایی با فرایندی که در باال صحبت آن رفت نرسيده 

نقش ما نمایاندن و برجسته کردن وجوه مثبت شکل دیگر ازدواج برای درست قبوالندن این فرایند و تحول چنان دیدگاهی انجماد یافته در بستر زمان 

ۀ طرفين یک رابطه و گرایش راستين آنها بر اساس طبيعت شان به یاد بداریم که مهم ترین عامل در متن این جریان خواست اصيل و صادقان. است

را نيز در می نوردد و به تعلق خاطر واقعی طرفين به یکدیگر ) و صرفـًا سنت گرا در درون خود این قالب(است که متر و معيارهای دگرجنس گرایانه 

 ازدواج چه ميان دو دیگرجنس و چه دو همجنس این که رضایت و آسایش بيشتر اتکا دارد تا به لزوم تعلق هر یک از آنها به دو جنس مخالف؛ در هر

 .  واقعی آنها از کنار هم بودن حاصل شود حائز بيشترین اهميت است

 

 

 برو به صفحه اول
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 عشق به پسران زيبا رو نزد مالصدرا

 نيما

 

مطب او مرا . که داد سخن داده بود در باب همجنس باز نبودن مالصدرا, ه به سرچند وقت قبل در سایتی مطلبی را خواندم از یکی از بزرگان عمام

برای اینکه شاید شما . دست بر قضا این کنجکاوی ارادت مرا به مالی شيرازی دوچندان کرد. کنجکاو کرد تا منبع این مجادله را در آثار مالصدرا بجویم

شاهدی دیگر باشد بر اینکه زیبایی شناسی همجنس  . ش هایی از آن را در اینجا می آورمهم در لذت من از خواندن متن مالصدرا شریک شوید بخ

 . خواهانه در بين اندیشمندان بزرگ طرفداران جدی زیادی دارد

ه زیبا رویان و در باب عشق ب: یعنی"  فی ذکر عشق الظرفاء و الفتيان اللوجه الحسان"به نام " اسفار اربعه"   مالصدرا فصلی دارد در کتاب مشهورش

مالصدرا نخست اجمالی از دیدگاه هایی را می آورد که با این گونه عشق ). ١٧٩-١٧١، ص ١٩، فصل ٧اسفار، ج ) (خوشگل(پسرکان خوش چهره 

 :مخالفند

نان آن را نکوهش برخی از آ.    بدان که آراء حکما در این عشق و ماهيتش که آیا خوب است یا زشت، پسندیده است و یا نکوهيده، مختلف است

و یاوه گویان و معطالن ) ١(از فعل بّطاالن] این عشق[ کرده و گفته اند رذیلت و فرومایگی است، و بدی هایش را بيان داشته و پس از آن گفته اند که 

آن را و برتری غایيش را بيان برخی دیگر از آنان گفته اند که عشق، فضيلت نفسانی است و آن را بسيار ستوده و خوبی های اهل . و المذهبان است

بعض دیگر از آنان پنداشته اند که آن بيماری نفسانی . بعضی از آنان هم واقف بر ماهيت و علت ها و اسباب معانی و غایت آن نشده اند. داشته اند

 ).٢ ()١٧١-١٧٢(است و دسته دیگرشان گفته که جنون الهی است 

گاه هایی که این عشق را مذمت کرده اند می آورد و طرفه اینکه او برخی از ایشان را مورد شماتت قرار  او سپس دیدگاه خود را در مخالفت  با دید

 :  می گوید). ١٧۵( داده و آنان را سطحی نگر می داند 

چون به صورت یک   این عشق، یعنی لذت بسيار بردن از چهره های زیبا، و عشق مفرط به کسی که در او شمائل لطيف و تناسب اعضاء می یابيم، 

بدون هيچ تصنع و تکلفی یافت می شود پس از جمله حالت های خدایی است که در آن مصالح و حکمت هایی ) امت ها( امر طبيعی در اکثر مردمان 

 ).١٧٢...(و باید پسندیده و نيکو چيزی باشد, باید باشد

در این اظهار نظر او در برابر . عشقی وجود دارد و وجود آن تصنعی نيستنخست اینکه چنين .   در این اظهار نظر مالصدرا چند نکته ی مهم هست

دیدگاه کسانی که از طيبعی بودن دگر جنس گرایی سخن می گویند و همجنس گرایی را غير طبيعی می دانند گزاره ای را قرار داده است که داوری 

داوری مالصدرا . ل ساختگی نيست و در نهاد برخی قرار داده شده استخود مالصدرا بر پایه ی همين گزاره پيش می رود؛ عشق به پسران خوشگ

و بنابر موضع دینی و فلسفی که او در مورد صفات خدا . در مورد آنچه در طبيعت اشخاص نهاده شده است این است که باید خدا آن را نهاده باشد

او بر آن . الصدرا در رد مخالفان چنين عشقی بر پایه این داوری استوار استادامه استدالل م. دارد، آفرینش الهی نمی تواند متضمن کار باطلی باشد

 :است که این ویژگی در نهاد برخی افراد باید معنایی و عقالنيتی داشته باشد

ميان و روميان و هر مانند فارسيان، عراقيان، شا(ما بيشتر نفوس امت ها را که دارای تعليم علوم و صنایع لطيف و دقيق و ادبيات و ریاضيات هستند

مشاهده می کنيم که از این عشق لطيف که سرچشمه و منشاءش احسان و ) ملتی که علوم دقيق و صنایع لطيف و ادبيات خوب پسندیده دارد

ستایش شمایل محبوب است خالی نيستند، و هيچکس را که دارای دلی لطيف و طبعی دقيق و ذهنی صاف و نفسی مهربان است نمی یابيم که 

 .در تمام اوقات  عمرش از این محبت و عشق خالی باشد

را می بينيم که از این نوع محبت عشق خالی ) از کرد ها و عرب ها و ترکان و زنگيان(  ولی بيشتر نفوس خشن و دل های همچو سنگ و طبایع تند 

چنانکه در طبایع دیگر حيوانات که . ازدواج محدود کرده انداند و بيشترشان عشق مردان به زنان و زنان به مردان را کافی می دانند و عشق را به 

 ). همان(عشق بر جفت گيری متمرکز است و غایت طبيعی شان حفظ نسل است
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یا " فرهيختگی"و " عشق به پسران"ممکن است با دیدگاه نژاد گرایانه مالصدرا موافق نباشيم اما او برای تقویت موضع اصلی اش که نسبت داشتن 

به نظر مالصدرا این عشق که در عموم فرهيحتگان و . است به داده های تجربی که ظاهرًا در دوره او وجود داشته استناد می کند" بعظرافت ط"

بنابراین ). ١٧٢-١٧٣(بزرگان دانش و هنر یافتنی است غایتی دارد که عبارت است از الفت بين استاد و شاگرد در جهت تعليم بهتر و مشفقانه تر

به گونه ای داده ها و تحليل خود را مرتب کرده است که هدفی مشخص بر آورده شود؛ عشق به پسران خوش چهره را طبيعی نشان دهد، مالصدرا 

آیا . این کار از طریق نشان دادن عقالنيت این عشق حاصل می شود واین عقالنيت حضور خداوند را در نشاندن این طبيعت در آدمی اثبات می کند

را بر آورده سازد؟ به نظر می رسد اگر چنين هدفی داشته است می توانسته همان  ) تئولوژیک(این بوده که وظيفه ای صرفًا کالمی هدف مالصدرا 

پس عالوه در وظيفه کالمی که . دیدگاه هایی که آن ها را شماتت می کند اخذ کند و دیگر نيازی به آوردن توجيهات نژاد گرایانه و مردم شناختی نبود

 . درا مانند هر فيلسوف مسلمانی بر عهده خود می داند باید برداشتی همدالنه با این گونه عشق داشته باشدمالص

 مالصدرا یک فقيه و فيلسوف مسلمان است و در چنين شرایطی حکم به مجاز بودن سکس با همجنس و یا ازدواج با همجنس غير ممکن است و با 

ر است، اما در پوشش زبان عرفانی و رازآلود مالصدرا می توان حتی در مورد لذایذ جسمانی این عشق هم اعتقادات مالصدرای متدین نيز ناسازگا

این معنی ). ١٧٨-١٧٩(در مورد انسان نيز این اتحاد باید غایت عشق باشد. چيز هایی شنيد؛ او این نظر را می پذیرد که عشق اتحاد دو چيز است

درا برای اتحاد تفسيری فلسفی به دست می دهد که اگرچه خاصيتی متافيزیکی دارد اما در نهایت می برای دو انسان چگونه ممکن است؟ مالص

تواند برداشتی انسانی از آن داد؛ او معتقد است این اتحاد نمی تواند بين دو نفس با هم باشد و یا بين دو جسم با هم باشد یا اعراض دو 

 :ی یک مالمسه وجود دارد که رفتار ما را تنظيم می کندبلکه هدفی در انتها)  رنگ و بو و غيره( جسم

و این آرزویش حاصل ) یعنی نزدیک شدن به معشوقش و حضور با او در مجلس صحبتش( اگر آنچه را در نهایت آرزوی عاشق است برایش اتفاق بيفتد 

و چون این آرزو بر آورده شد و , است )  حضور هيچ کسیبدون( باالتر از آن را در خواست می کند و آن آرزوی خلوت کردن و نشستن با او , شود

درخواست خوابيدن در یک بستر دارد و التزام به , و چون این هم برآورده شد , آرزوی در آغوش کشيدن و بوسيدن دارد, مجلس از اغيار خالی گشت

 به حال خودش هست و آتش نفسش همانگونه که بوده برجاست و با اینهمه هنوز شوق, را دارد ) بيشار از آنچه در خور اوست( تمام جوارح و اعضا 

 :چنانکه یکی از افراد این گروه گفته است.و بلکه شوق و اضطراب هنوز افزونی می یابد

 همدیگر را در آغوش کشيدیم و نفس هنوز  

   اشتياق می ورزید که آیا پس از آغوش کشيدن نزدیک تر شدن هم هست

 عشقم فرو نشينددهانش را بوسيدم تا حرارت 

 ولی هيجان و اضطرابم فزونی گرفت 

 گویی دل من تشنگيش تسکين نمی یابد

 ).٣ ()١٧٩(جز آنکه مشاهده کند که هر دو روح با هم  اتحاد پيدا کرده اند

ه ای است از آنکه اتحاد مورد مالصدرا این حاالت را نشانه ای از آن می داند که این اتحاد مورد طلب در این مالمسه ها دست نمی دهد و اینها نشان

 ) .١٧٩(طلب عاشق اتحادی روحانی است که در مالمسه تجلی یافته است

  شاید آوردن این سخنان در فصلی از اسفار که مالصدرا می خواهد از عشق به پسران خوشگل سخن گوید لزومًا ربطی به تأیيد مالمسه با آن 

فصل او تالش می کند بين عشق به پسران زیبا به عنوان جمال دوستی با چنين عشقی به عنوان در قسمت دیگری از همين . پسران نداشته باشد

 ):باید این را بر مالی فقيه مان بخشيد( لواط تفاوت بگذارد

 این عشق نفسانی به شخص انسانی، اگر مبداء آن و اصل آن افراط و زیاده خواهی شهوت حيوانی نباشد، بلکه استحسان و ستایش شمایل

او باشد، این عشق از فضایل شمرده  کرشمه ی  و نازمعشوق و خوبی پيکر و ترکيب، و اعتدال مزاج اخالق خوش و ماناسب بودن حرکات و افعال و

ار می شود و دل را نرم و ذهن را تيز و نفس را بر ادراک امور شریف آگاه می سازد، و از این روی است که مشایخ طریقت مریدانشان را در آغاز ک

 ).١٧۴(دستور به عشق ورزی می دادند
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خواه به جهت اعتقادی که به فقه اسالمی داشته است و خواه به عنوان خطوط قرمز (بنا بر این مالصدرا در چارچوب محدودیت های عملی

و شاهد خواهی فرهيختگان آن نوآوری در این فضای خشک و هوموفوبيایی ارائه کرده که اوًال تا حدودی به ما تصویری از پسر دوستی ) متشرعين

مالصدرا به ما نشان می دهد که می توان . دوره می دهد و ثانيًا می تواند در مبارزه امروزی با هموفوبيای اسالمی به جنبش های داخلی کمک کند

 ).۴(راه های زیرکانه ای برای مقابله با سانسور دنبال کرد

 

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

  که کار باطل و بيهوده می کنندکسانی. ١

. مطبعه القم, ٧:ج, الحکمه المتعاليه فی اسفار اربعه العقليه). ١٣٨٣(مالصدرا: در این مقاله من از این نسخه کتاب اسفار استفاده کرده ام. ٢

 .همچنين از ترجمه محمد خواجوی نيز استفاره کرده ام

 .انتشارات مولی: تهران. ترجمه محمد خاجوی, سفر سوم جلد دوم, سفار اربعها) ١٣٧٩(مالصدرا: با استفاده از ترجمه اسفار. ٣

. مشروط بر آنکه مانند فعاليت ترانس سکسوال های داخلی سر همسکسوال ها را برای مشروعيت یافتن خود نبریم و قربانی شان نکنيم. ۴

 ها هموسکسوال نيستند آنها را بيماران فيزیولوژیکی معرفی می کنند متأسفانه برخی از حاميان این دوستان برای آنکه نشان داده شود که ترانس

و طبق حکم فقهی که بر اساس آن عسر و حرجی بر دیوانه و بيمار نيست ترانس ها هم عده ای بيمار قابل ترحم اند . که نارسایی در مغزشان دارند

يست؛ یا باید خودشان را به دیوانگی بزنند یا نارسایی مغزیشان را حال معلوم است که تکليف هموسکسوال ها چ. که باید برایشان اشک ریخت

. فعاليت ترانس های داخلی به نظر من تنها راه مبارزه دیگران را ناهموار می کند و دست کم آنها خود را از جنبش کوئير جدا می کنند. نشان دهند

البته . این شرایط انجام دهيد پس ساکت شوید تا مشکل خودمان را حل کنيمشاید هم پاسخ این باشد که وقتی شما نمی توانيد کاری برای ما در 

این پاسخ در شرایطی خود خواهانه بسيار منطقی است، مشروط بر آنکه برای خریدن ترحم حکومت اسالمی ارزشگذاری هموفوبيایی را ستایش 

 .نکيم و به عبارت دیگر هموسکسوال ها را در پيشگاه آنان سر نبریم

 

 

 

  به صفحه اولبرو
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 معنای من

 دریا و باران

 

. خسته از سرگشتگيها، خسته از گمگشتگيها در کوچه های نمور و مضطرب تو را می خوانم

وقت آن است خورشيد را صدا کنيم اگر نشنيد با هم فریاد کنيٍم، اگر معنای ما گنگ است با هم 

ده نگه خواهد داشت، ميدانم که هستی و صدایم را ترس ما روز را یخ ز. از نو، خود را معنا کنيم

خواهی شنيد دستانت را به من بده اگر خورشيد نشنيد، بيا با هم خورشيد شویم، یخ روز را آب 

من به تو معنا دهم تو به من، . کنيم، بخندیم و برقصيم و آواز کنيٍم، بيا با هم ول وله بر پا کنيم

 همبستگی، قلبهایمان را شهامت، لبهایمان را فریاد و پاهایمان را استقامت، دستهایمان را

به این دنيا نشان دهيم که هستيم و چه هستيم، رنگ ما رنگين . چشمانمان را آزادی معنا کنيم

 )دریا (.کمان، درونمان یک خورشيد، پر حرارت و پر انرژی با افتخار و پر غرور خود را یک زن هم جنسگرا بناميم

 

 تا کی؟

  زنعشق بين دو

 وقتی برای اولين بار به یک هم جنس ات کشش پيدا کردی چه حسی داشتی؟. بعضی ها حتی می ترسن بهش فکر کنن

ترسيدی؟ بدت آمد؟ یه کسی گفتی؟ وقتی با هر بار دیدنش دلت می ریخت چی کار کردی؟ گریه کردی یا تو کمدت قایم شدی؟ و حاضر نشدی 

 دیگه هيچوقت بيرون بيای؟

ولی آیا این تفاوت که دیگران به نام تفاوت تعریف اش کردن، فقط به دليل اینکه زاویه ی دید ما با آنها . شاید از متفاوت بودن. رسيدممن که خيلی ت

 فرق داره، ارزش آن همه دلهره و ترس من را داشت؟ 

 ولی چطور می شه  برای آدم ها از خورشيدی گفت که ما خودمون از نورش می ترسيم؟

واهی بترسی و از خودت فرار کنی؟ حتی وقتی با کلی کلنجار و درگيری با درونت باالخره با یک هم جنست روابط جنسی برقرار می تا کی می خ

 ..کنی و به اوج لذت می رسی باز هم حس واقعی ات را انکار می کنی

در کمد لباس بچگی تا ابد نگه داره، این همه برای چرا وقتی می تونيم پشت هم باشيم و دست در دست هم، قدرت بگيریم و نگذاریم کسی ما را 

 هم می زنيم؟

 .که االن داری اینها را می خوانی و برات حتی خواندنش هم عجيبه. آره با تو هستم

 احساس و تا بيرون نيای و با افتخار به آدم ها احساست را نگی و آگاهشون نکنی که. تا وقتی در غار بمونی هيچوقت رنگين کمان را نخواهی دید

عشق بين دو زن صحنه های فيلم های پورنو و سکسی نيست که فقط برای سرگرمی و لذت بردن افکار مریض مردها ساخته می شن، و نگی که 

خواهند یک لزبين هم می تونه فردی با ایمان و با خدا باشه، همه تا ابد کور می مانند و هميشه با دید تهوع آوری به این احساس واال و لطيف نگاه 

سرتون تو الک خودتون باشه و . شاید هم خيلی هنر کنی و با یک گروه مثل خودت وقت بگذرونی و مرتب دوست دخترهاتون را با هم عوض کنيد .کرد

 )باران( ولی واقعا تا کی؟! به همه بگين ما که لزبين نيستيم
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 امصاحبه با زنان همجنسگرایان ایرانی جهت رساندن فریادشان به دني
 

به تمامی زنان هم جنسگرای ایران زمين که از امروز دست در دست هم، بازو به بازوی یکدیگر با 

قدمهایی استوار و سری بر افراشته، در راه رهایی و آزادی قدم بر خواهيم داشت و زنجيرهای اسارت و 

زمان . ا سر خواهيم دادپشت به پشت هم، استوار و با غرور فریاد آزاد زیستن ر. ترس راپاره خواهيم کرد

. خفقان و بی پناهی سر رسيده، وقت آن است که شجاعانه از بی عدالتی، ظلم و تجاوز سخن بگویيم

بيایيد یک صدا و با قدرت مشکالت یک زن هم جنسگرای ایرانی را . اگر من و تو دردها و غمهایمان را به دنيا فریاد نزنيم در زندان وحشت خواهيم مرد

 برسانيم اگر من و تو سکوت کنيم نه تنها خودمان بلکه بسياری دیگر قربانی سکوتمان خواهند شد منتظر چه هستيد بيایيد با هم فریاد به گوش دنيا

 dry_brn@yahoo.com: در صورت تمایل به همکاری با ما تماس بگيرید .کنيم

 

 .معرفی کنيدبرای خوانندگان ما هر طور که مایليد خودتان را 

 .، چهل و هشت سال سن دارم و هفده سال پيش به اروپا پناهنده شدم هستمترانه، یک لزبين ایرانیمن 

 چطور متوجه شدی که لزبين هستی؟

 .دوست داشتم دوست دختر داشته باشم تا دوست پسربيشتر از بچگی 

 چرا پناهنده شدی؟

بيست و  یادم مياد اولين باری که دستگير شدم،. ارها دستگير شدم، زندان رفتم و در آخر به اعدام محکوم شدمخب لزبين بودم، به همين دليل ب

 .از دانشگاه اخراج شدم. مدستگير شدبا یکی از دوستان دخترم بودم که  ماشين در حال عشق بازی  یک توی.بودمیک ساله و دانشجوی اصفهان 

اما خانواده ام قبول نمی کردند که آنجا بمانم و مجبور شدم به . برای ادامه تحصيل به هندوستان رفتمدم و بعد  خورهم ماه زندان بودم و شالق سه

 .ایران برگردم که شروع مشکالت بعدی من بود

 چه مشکالتی به عنوان یک زن همجنسگرا، در ایران داشتيد؟

. اما دوست دختر داشتم . فاميل ازدواج کردمهایپسریکی از با . نداشتمشوهرم دادند، چاره ای هم . همه فهميده بودند که من لزبين هستم

 .همسایه ها که از این قضيه مطلع شده بودند ما را لو دادند و پاسداران به خانه ی ما ریختند و حسابی کتکم زدند و چشم بسته بردند

 ؟دداشتنی مدرک

 .هایی بود که برای هم نوشته بودیم و آنها را پيدا کرده بودندبله، دوست دخترم را هم دستگير کرده بودند، مدرک شان نامه 

 ؟د نامه زندانی کردن نوشتندليله شما را ب

تک تک  تقاص  خدا کاش.مه ایخ کردکه دارم می نویسم بدنم می لرزد، االن . در دومين بار دستگيری ام مجبور شدم به لزبين بودنم اعتراف کنم

 در بند انفرادی رام. ، گذشت را از آنها بگيرد سال داشت هفدهکه فقط  زدن ها و فریاد های من و دوست دخترمکابلام که با ثانيه های زندگی 

 . هنوز عوارض آن ضربه ها از بين نرفته است. دخواهش کردم کمکم کنند اما نکردن . خونریزی می کردمخورده بودم، کتک بساز  .دانداختن

بچه های لزبين را دستگير کمک کنم  و مان کار کنش برای خودم وتوبه کنکرد که  انقالب اصفهان به من پيشنهاد  در دادگاه....رئيس دادگاه به نام 

 .منتقل شدمچند روز به بند زنان  پس از رد کردن پيشنهادش باز کتک های مفصلی خوردم و پس از .کنيم

 دوست دخترتان چه وضعی داشت؟

 وشده بودم من چون برای دومين بار دستگير  .آزاد شداز زندان  ماه ششده و با قيد ضمانت بعد از اغفال شند گفت  بوددوستم چون سنش کمتر

هر روز بدنم را  . حکم اعدام استد که و گفتند دادنمبعد هم حکمی نشان .در زندان بودم  اضافه تر، دو سالکردممی ن درازی اشوهر داشتم و زب

  .می شویبعد هم اعدام  شد و به زندان فرستاده خواهی که دندنامی لرز

mailto:dry_brn@yahoo.com
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 .شالق خوردم ضربه ١۶٠در دایره ی قضائی  .... به نام یبه وسيله ی آقای .در زندان دستگرد اصفهان بودم...  و من  در بند زنان فاحشه، قاتل، دزد

 الکی ما را توی حياط زندان ، بستهشب ها چشم. وادار شدند شالق خوردن مرا تماشا کنند ها  زندانی یبقيه. دبه تخت بستنوسط حياط   رامن

 . این همه شکنجه فقط به خاطر لزبين بودن. امثال شما را باید سوزاند، می گفت...بازجوی من آقای  .دتاب می دادن

 ؟د در زندان زنان دیگری هم به جرم لزبين بودن دستگير شده بودن

بعضی از . اکثر آنها هم به اجبار ازدواج کردند.  به این جرم دستگير شده بودند و همهد نفر دوست پيدا کردم که همه لزبين بودنسی هشتمن  .بله

 .آنها هم به دبی و فرانسه فرار کرده اند

 ؟  چه بود تان عکس العمل شوهر و خانواده

 و به همين دليل ستماز بچگی می دانستند من لزبين ه خانواده اماما . شوهرم باور نداشت . ارشاد کنیباید همسرت را  د،به شوهرم گفتن

م تا کسی از ده ابرای دیگران خندی، مه اناخواسته زندگی کرد .ه استکسی صدایم را نشنيد، من تمام عمرم به تجاوز گذشته .ه بودندشوهرم داد

 .حال نتوانسته ام برایش به درد بخور باشمباور کنيد خودم از احساسم شرمنده ام که تا  .درونم آگاه نشود

 آزاد شدی؟طور شد که چ

 تولد امام زمان آزاد شدمبه مناسبت  رشوه و پارتی بازی و  کلیبا دادن

 بعد از زندان چه کار کردی؟

به  .دیوانه شده بودم .حالت روحی بدی داشتم .مهم نبودبرایم هيچکس   نه شوهر،، نه خانوادهر دیگ. گشتمدنبال راه فرار از زندگی در ایران. فرار

مجبور شدم که به . پدرم آمد اینجا.  تنهای تنها بودم، بعد از پنج سال، با کلی حرف. پناهنده شدمهم به اینجابعد   به ترکيه  و بعد از آن،قبرس رفتم

 . جدا شدیم از و ما،ستاهمسر شما لزبين در دادگاه به او گفتند . خاطر پدرم شوهرم را قاچاقی بيارم اینجا بياورم

 تان چطور است؟ شرایط فعلی

 راعذابی که کشيدم  اگر .ترس عجيبی هميشه همراه من است .تنها هستمو فکر می کنم به خاطر این ترس، ترسم  اینجا هم می. تنها هستم

 د و کسی را به ماشين ببندندیه اشنيد. این درد ها را به شکلی کشيده اندهر چند همه  . دیوانه می شود خواننده واقعًا،روی کاغذ بنویسم

ها را مجازات  شرف  اگر دادگاهی بود، خدایی بود که این بی،چی بگم به کی بگم .د و روی زمين کشيدند را در کاشان به ماشين بستنمن؟ بکشند

 کدام اسالم؟ کدام خدا؟ کو حقوق بشر؟ .چرا کسی صدای ما را نمی شنود. چرا من باید در اوج آزادی حتی از خودم بترسم .می کرد

 نظر شما چيست؟ .شان مشکلی ندارند ه لزبين ها در ایران به دليل زن بودن و مخفی بودن گرایش جنسیخيلی ها فکر می کنند ک

 که دما بردنی چنان آبرویی از خانواده . پدر من رئيس گمرک بود.  چون حامی ندارند،نمی توانند . ولی نمی توانند فریاد بکشند، مشکالت دارندخيلی

 که بتواند ما را  کسی هست. نمی توانستم با کسی مطرح کنم،از بچگی این احساس در من بوده .دوست ندارند  راخانواده ام من تا االن هنوز

 ؟  درک کند

 حال کسی از حال آنها باخبر نشده؟ ه  چرا تا بند، اماامثال شما در ایران زیادفکر می کنيم ما 

قانونی نيست که از آنها  .ندارندهم ای  چاره . نرسيده اند شان و لزبين بودن فکری در مورد پذیرفتن خود از رشد مرحلهآنهای ایران به  چون زن

 . شنيدهکسی صدایشان را ن هم کشيده شده اگر فریادی .حمایت کند

 !بعضی ها اعتقاد دارند که اگر لزبين ها در ایران مخفی زندگی کنند مشکلی برایشان پيش نخواهد آمد

همين جا هم من از  .یک دختر به تنهایی زندگی کندنمی توانند قبول کنند که چون ایرانی ها  .ندگی کردبه نظر من در ایران نمی شود مخفی ز

ایرانی فکر ح  داریم سطبا این فرهنگ مسخره که ما و مخارجت را تأمين می کند؟  کی خرجی می پرسنداگر تنها زندگی کن .ایرانی ها می ترسم

 .  ها اینجا هم هنوز همان است که بود

 چه آرزویی دارید؟

 .گوش کسی نمی رسده هاست که مرده و ب فریاد ما سال .جاتشان می دادم و نمن اگر می توانستم همه لزبين ها را می آوردم اینجا

 برو به صفحه اول
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مورد 

 در مسير

 نياز سليمی

 

 دوستان سالم

 

ریق با هم در تماس قرار شده که از این شماره من هم ستون کوچکی در نشریه داشته باشد  و از این ط

 . مدت ها به این که راجع به چه چيزی بنویسم فکر کردم. باشيم

به چندین سایت اینترنتی هم سر زدم و دست آخر . به مطالب چندین شماره ی نشریه با دقت نگاه کردم

در . به این نتيجه رسيدم که مسائل علمی، آموزنده، جدی و منسجم به اندازه ی کافی پرداخته می شد

ضمن در اکثر نشریات و سایت ها گفتگو و پرسش و پاسخ الزم در مورد مسائل مورد نظر خوانندگان با 

از این به بعد در مورد . به این دالیل تصميم گرفتم این ستون باز و آزاد باشد. مسئولين هم اتفاق می افتد

در ضمن می توانيم در . نویسمهر چيزی که در این فاصله به نظرم جالب یا به درد بخور آمد برایتان می 

 . هر مسئله ای با هم حرف بزنيم

 

 

 و حاال دستور العمل طبخ نيمرو

 

 

تصویری که در ذهن ایجاد می شود معموًال یک بشقاب سفيد است با چند تخم مرغ . تصور کنيد که بسيار گرسنه هستيد و هوس نيمرو کرده اید

در . الم و یکپارچه به شکل نيم کره هایی زرد رنگ با انحنای مالیم ميان سفيدی سفيده ها نشسته اندزرده ها س. نيمرو شده در ميانه ی بشقاب

احتماًال روی سطح نيمرو دانه های ریز نمک در حاال ذوب شدن . حاشيه بين سفيده و سطح بشقاب هم خط نازک و براق از روغن کشيده شده

 ...هستند و 

 

همه ی کتاب های آشپزی به شما می گویند آنجه که الزم دارید . تها بر انگيز فقط باید چند فعل ساده انجام دهيدبرای دست یافتن به این تصویر اش

 . یک ماهيتابه است و یک قاشق غذاخوری روغن، تعداد مرود نظر تخم مرغ و نمک و فلفل بنا به سليقه

 

ه محض اینکه ماهيتابه گرم می شود صدای تق و توق دیوانه واری از داخل آن ب. حاال ماهيتابه را می گذارید روی اجاق و بعد آن روغن می ریزید

وضعيت قابل کنترل نيست و حتی نمی توانيد به ماهيتابه . شنيده می شود و ذرات روغن داغ به سر و صورت شما و اطراف آشپزخانه می پاشد

با عجله و احتياط از فاصله ی دور دستتان را دراز می کنيد و . دسر شده اختالط آب و روغن داغ باعث در. علت؟ ماهيتابه خيس بوده. نزدیک شوید

ماهيتابه را از روی اجاق بر می دارید و محتوایش را از پایين ترین فاصله در کاسه ی ظرفشویی خالی می کنيد و همانجا دمرو نگهش می دارید تا 

 . ی آب سرد داخلش می ریزیدسروصدایش بخوابد و بعد آن را در کاسه ظرفشویی می گذارید و کم

 

آن را روی شعله ی روشن می گذارید و داخلش یک قاشق غذاخوری روغن . پشت تان به ماهيتابه ی دیگری که روی شعله خاموش اجاق است افتد

پوست .  ها را در آن می شکنيداز یخچال دو عدد تخم مرغ بيرون می آورید و با احتساب اینکه حاال روغن به اندازه کافی گرم شده تخم مرغ. می ریزید
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. تخم مرغ ها را در سطل آشغال می اندازید و دستتان را که از سفيده تخم مرغ چسبناک شده زیر شير آب می شویيد و برمی گردید سراغ ماهيتابه

ش کرده بودید که ماهيتابه بعد از ظاهرًا فرامو. با کمی دقت متوجه می شوید که نيمروی داخل ماهيتابه شباهت چندانی به تصویر ذهنی شما ندارد

سفيده تخم مرغ ها پر است از ذرات سرخ و سياه و حاشيه هایش هم از روغن مانده به . پختن املت از دیشب نشسته روی اجاق جا مانده بوده

ه سياه تبدیل می شوند و شروع قهوه ای ها ب. همينطور که دو دل هستيد که چه بکنيد نيمرو شروع می کند به ته گرفتن. قهوه ای سوخته می زند

ماهيتابه را از روی اجاق بر می دارید و قبل از اینکه . حاال دیگر این نيمرو قطعًا قابل خوردن نيست. می کنند از اطراف به چين خوردن و باال آمدن

ود و کيسه ی زباله ی پالستيکی داخل محتویاتش را به سطل آشغال سرازیر کنيد کف آن را توی آب داخل ماهيتابه ی قبل می گذارید تا خنک ش

 . سطل را سوراخ نکند

 

تا اینجای قضيه اگر وقتتان تمام نشده، حوصله تان سر نرفته و یا اشتهاتان کور نشده باشد، می توان داستان را با یک ماهيتابه ی جدید و دو عدد 

 . اشيمتخم مرغ فاسد ادامه داد اما مطمئنم که تا همينجا منظور هم را فهميده ب

 

حيت وقتی که به دستورالعمل . مطرح نمی شوند) مستقيمًا( کننده هرگز ناین نکات ظریف و تعيي. جزئيات کوچکی هستند که بسيار اهميت دارند

 . این فهم های کوچک و الزم را فقط از درون خود می توان بيرون کشيد. دقيق و حساب شده ای اتکا می کنيم جای این توضيحات خالی ست

 

 

 

 

 برو به صفحه اول
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 چراغ سه شعر از سپيده جدیری، با نام های دختر خوبی که شاعر است، صورتی مایل به خون من، و ٢۴در شماره ی 

اپ شعر گرفتم اما به اشتباه چاز مهری اجازه ی . ر کرده امآزاد، را به اشتباه به نام شاعر عزیز دیگر، مهری جعفری منتش

   ساقی قهرمان.       اشتباه اشتباهی بود، می بخشيد.  فایل مخصوص سپيده برداشتمشعر را از

 

 نانام
 

١ . 

 

 :من هر صبح مسایل بشریت را با این اقالم در ميان می گذارم

  گرم پنير۵٠

 یک قالب کره

 یک بسته نان

  گرم گردو ٢٠٠

  ليتر آب ميوه٢

 

 .چی می خوای؟   هيچی

 

 : با بشر در ميان می گذارممن هر صبح اقالم زیر را

 قلب از کار افتاده

 کبد له

 معده ی سوراخ

 مغز کند

 پای شل

 

 ....  یادت رفت----من هر صبح

 . چی می خوای؟    هيچی

 

 

٢ .  

و زرد مثل ی زباله، نارنجی و قرمز  ی زباله، سفيد مثِل کيسه کنم که هستِی ما بر اين ُکره در چيزی پيچيده است سياه مثل کيسه فراموش نمی

 . ی زباله کيسه

  پشِت رنگ پنهان استfunction نيست و که functionکنم که رنگ  فراموش نمی

Capitalism is all form, all terminology! 

 رفتم جنگ، جنگ برگشت، برگشتم جنگ يک روز داشتم می

 )يعنی سواد(گفت من قفل ندارم . يک روز برخالِف روز به در گفتم دربان

 توانم اسمم را بردارم و روی ميِز رئيسم بکوبم ندارم ولی میمن اسم 

 توانم شير بمکم به قيد مع ع ع ع ع ع  من دندانم ولی می

 

 !گردند اند و به دنباِل فلسمان می ما را گرفته. گرديم دنباِل کيرش نمی گيريم به ماهی که می

 

 کنم که برای شنا کردن بايد آب دانست فراموش نمی

 بودن بايد ندانست یو برای ماه

 

The search goes on…. 
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  آتوریشروين
 

Shoot Me Again 

می خندی و توی گوش من از جذابيت ام تعریف می کنی ، من کامال . نفس های گرمت می خورد به گردن من . روی برف ها ، زیر تو خوابيده ام " 

در اش ميآری که بو . زیر کاپشن ام بوی تنم چپيده است . ی لغزند روی تن من دست هایت ، در تضاد زیبایی با برف ، سبزه اند که م. تسليم ام 

 ... پشت پاهایم ، گرمی اش را حس می کنم ، بکش باال خودت را ، درست بگذارش همانجآ که باید . بکشی 

***** 

ف سپيد ، تضادی همچون دست سبزه ات و با شليک گلوله ی اول ، خون ام می پاشد روی برف های جمع شده توی ایوان شما ، خون سرخ ، بر

 ... "شليک کن دوباره . شليک کن دوباره ، من که دارم تصور می کنم روی برف ها زیر تو خوابيده ام . من هنوز نمرده ام ، درد هم ندارم . برف سفيد 

 

 

 

 

  تحصيلازبخشی 

 

  می دونی چی کار کردم ؟ -

  نه عزیزم ، بگو چيکار کردی -

بعد همون موقع که گریه می کرد و صدا می کرد که شروین ، نزن ، بخاطرِ  .  با دست های خودم ، اول با چاقو پاهاشو زخمی کردم . کشتم اش -

 . بعش هم با چاقو صورتش رو لت و پار کردم . بعد با چاقو زدم توی سينه اش . انداختمش زمين و نشستم روی شکم اش . مامان نزن 

 بيا بغلِ  من ببينم ، چی شده باز ؟ بازم خواهرت ناراحتی کرده و مامانت ناراحت شده ؟ شروین ، عزیز دلم ، -

  آره مهدی -

  دوباره مامانت یادش رفته از فرط مشغله ی ذهنی ، جای هان بگه جان ؟ -

  آره مهدی -

  یعنی دیروز بغلت هم نکرده ؟ -

  نه مهدی -

  

  

 .کالمه ی آخر حاضر شده است متکلمِ  مکالمه ی آخر ، صرفا و صرفا در م

 . متکلمِ  مکالمه های دیگر ، یک نفر است 

 .خيلی معصوم و بی آزار . یک انسان است . خواهرِ  متکلمِ  مکالمه های دیگر یک هيوال نيست 

  .خيلی پررو و مردانه . یک انسان است . متکلمِ  دومِ  مختصِ  مکالمه ی آخر یک فرشته نيست 
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Carlos Drummond de Andrade        

   کارلوس دِرموند ِد آندراده

             
 :ترجمه ی سه شعر 

 علی صيامی: مترجم

 ٢٠٠۴بهار / هامبورگ

 

 

 . در بستر چه می گذرد

 

 

 آنچه در بستر می گذرد

 رازِ  عشق ورزان است

 

  راز عشق ورزان

 شناخت لذت در سطح نه در ژرف

 کاوشی کاری  از ژرفنای زمين 

 ورِ  دور از این جهان د

 جایی که تن 

 به تن  

 در تن

 از متنِ  تن 

 می گذرد

 آرام می گيرد

  در باغی دیگر

 

 :جهانی دیگر

 آرامش مرده ها

 نيروانا، خواب کير

 

 بستر، سرود دراز کشيدن است

 بخواب عزیزک

 یوزپلنگ خوابيده

 ُکس

  بی آزار 

 خوابيده

 آخرین  چاکِ  هفت خوابيده

 ...رشاید قبل از آخ

 

 کير، خوابيده، ببر

 همان جانور وحشی

 مخلوق آمریکایی 

 

  حلقه ی گلی طالیی

  ُکس تو
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  خفته

 

 البالی مالفه و پرده های نمناک از منی

 خاموش عشق ورزان اند

 راز هر بستر است این

 

 

 کير

 

 تو دنيای من 

  منی که هيچ ساعتی را نمایش نمی دهی ساعت

 ساعتی که به فراموش می رود

 

  مسير هوای منتو

 خوراکم

 روزه ام ای

 

 تو آرامش من

 شمشير براق ام ای 

 

 خواب عميق من

 رویيدن ام از ميان حلقه ها ی آتش

 

 حمامِ  داغِ  ولرمِ  سردِ  جوشان من ای

 تو پوست پوست من

 ناخنِ  تيزِ  ترشِ  گازگيرنده ی انگشت من

 خوشمزه ی زهرناِک من ای

 

 عذاب من

  ایرنگين یوزپلنگ رام من

 

 چيره گر است بزاق ام، زبان تيز ام

  در کار

 شکم بر شکم لغزان

 

 عروج می کنم از موها، تنگه ها، آب ها، گدازه ها

 تو غواصی کن

 کير من

 تونل

 هرچه ژرف تر، تنگ تر

 

 من آهم، فریادم، فغانم،

  خزیدن ام، ناله ام، ميو ميو ام، نفس نفس زدن ام؛ 

 ی جينگولآه اوه آی ی هی ی ی ی ی جينگول

 



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ۴۶  

 تو

 کشنده ی من

 منشا عرق های تن ام

 لذت رسان ام

 افتخاِ ر من ای

 

 

 

 یک صبح سپتامبر

 

  صبح سپتامبر بود

 که او بوسه بر کيرم  زد

 

 هواپيماها و ابرها می گذشتند

 توده ابری سياه  غرید

 هنگام که او بوسه بر کيرم  زد

 

 کودکی هایم

 آینده ام

 در هم گل می داد

 بر کيرم زدکه او بوسه 

 

 پرنده ای مدام بر درخت می خواند

 در زمين، در من، در مرگ

 مرگ و بهار در بازی برگ ها

 دعوامی کردند حول آب زالل

 با آبی که تشنگی را دو برابر می کرد

  هنگامی که او بوسه بر کيرم  زد

 

 همه چيز

 موجودیتی که من بودم

 چيزهایی که ممنوع اعالم شده بودند

 تند دیگرمعنایی نداش

 تنها

 گل رزی در هم پيچيده بود 

  و ساقه ای  ملتهب

 و شعله ی آتش

 و بوی علفی که نشئه می کرد

 هنگامی که او بوسه بر کيرم  زد

 

  بوسه ها

  نوازش ها

 در عریانی پاکی

 اهداییِ  طبيعت یگانه است

  زنی در جویدن نبود-او ردِ  سایه ی برده



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ۴٧  

 هدیه ی شهبانویی بود

  از آنِ  من

  دوان در خونم

  شيرین و آهسته و منقطع 

 همانند بوسه های راهبه ای 

 در خروج آسمانی اش

 در جشن ترس و عذاب اش

 بوسيد بوسيد و بوسيد

  بوسه بر کيرم  زد

 

 یاد مردان 

 که بندی ی زندان های جهان اند

 غمگين ام می کند

 

 موجودیت ام کش می دهد خود را 

 شياربر ساحلی رها شده   بيدار  ه

 با تمامی شاخک های حسی ام 

 هستم آن هنگام 

 که او بوسه بر کيرم  زد

 

 قصه ی هستی

 راز و رمزِ  بودن

 دیدار به پا افتاده ی عشق

 سکوت پرهياهوی موج ها

 در کناره ای دوردست 

 می مردند

 تا شهری از لعل ها 

 درخشنده و تابان

 اوج گيرد

 خانه های دستبرد زده را ارضا کند

 ی در مسير باد بيایدبی خيال

 تا با او بخار شوم

 قبل از برگ برگ شدن من 

 به مانند مویی که برق بزند

 از خود بيخود شوم

 در دایره ای متمرکز

 دودی شوم در کهکشان

 

 او

  بوسه بر کيرم  زد و

 بوس بوسان مرد 

 تا دگربار متولد شود

 در سپتامبر
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 http://de.wikipedia.org/wiki/Carlos_Drummond_de_Andrade :  آلمانی/ ویکی پدیا"برگرفته از (

" کمبود تعادل روحی"باتشخيص .  یکی از مهمترین شاعرهای برزیلی است)  برزیل-ایتابيرا/ ١٩٨٧ اوت ١٧ -١٩٠٢ اکتبر ٣١( کارلوس دِرموند ِد آندراده 

، با فشار از سوی خانواده  رشته ی ١٩٢۵ .می کندDiário de Minas، شروع به کار در روزنامه ی ١٩٢١.از طرف مدرسه، به تحصيلش پایان می دهند

 با rio de MinasáDiدر دوران سردبيری روزنامه ی .  به پایان می رساند؛ شغلی که چندان عالقه ای به آن نداشتOuro Pretoپزشکی را  در

) No meio do Caminho (Mitten auf dem Weg /در ميانه ی راه  (  اولين مجموعه ی شعرش ١٩٢٨در .  درنيست های  سائو پولو مربوط شده بودم

 O amor اوه عشق طبيعی" سروده شده و شرح ساده ترین چيزهای هستی است، مثلِ  "  راوی-من"بهينه ی این مجموعه با  . منتشرشد

natural ." 

 

 

 ریاست  سازمان ١٩۶٢سپس تر تا سال .    می ماندGustavo Capanema وزیر آموزش کابينه ی ١٩۴۵می رود، جایی که تا "  ریو دو ژانيرو" به ۴١٩٣

 . به عهده می گيرد، و همزمان  برای روزنامه ها  کار ژورناليستی می کندحفظ آثار باستانی را 

 . هایش را منتشر می کند" Prosaکوتاه نویسی " او در کنار مجموعه شعر، مجلدهایی  از

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

 :توضيح مترجم

 . از مرگ پدر آن ها را به ناشر سپرددخترش بعد .  کارلوس شعرهای اروتيکش را در زمان حيات منتشر نکرد

  در یاره ی  شعرهای اروتيک از این شاعر برزیلی ١٩٩٩  آلمان توليد سالWDRمنبع من کاست ویدیدیی ضبط شده از برنامه ای تلویزیونی کانال 

 .است

 

 
 

 ميرزا کسری بختياری 
 
 

 و من از زن می ترسم
 

 رااین موجود زیبای شکننده   من زن را دوست دارم

  لمس نرم ران ها  تا ساقی سيمين ساق ها از سر انگشتان کوچک پاهایش

 بر آمدگی کوچک شکم  تا کرانه های شهوتناک دریای وجودش

   و هاللی که به دو قرص مهتابی برهوت سينه هاش ختم می شود و قوس کمر

  بازوان نرم و الغر  شانه های خوش تراش 

  ظریفشساعد و مچ و بلندای باریک انگشتان

 که بر پایه گردن نهاده شده چانه ی خوش تراش 

 گردی صورت که در حجاب حلقه های سياه مو فرو رفته

 دریای شب را در برق نگاه سياهش می توان دید

 با قلم موی کدام استاد ترسيم گشته اند؟ دهان و بينی و ابروان دختر ُکشش

 به این زیبائی   به این ظرافت

 این پری لغزان زیبای حسود فریبکار و من از زن می ترسم

  و من از زن می ترسم

 از دشنه ای که بلندای ظریف انگشتانش از پشت بر من فرود می آورد

 مگر در ميان نامردی های روزگار و من زن را تجربه نکرده ام

 مگربا برق دشنه ی ترس  و من زن را تجربه نکرده ام

 شکاف دو کوه نامتعادلم ادامه پيدا کردکه در دشت حایل شانه هایم فرو آمد و تا 

                                و من از زن می ترسم

 
 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ouro_Preto
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustavo_Capanema&action=edit


 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ۴٩  

        

 د پارسايسع

 

 ! ))ضيافت (( 

 

 آهای آهای غریبه ها بياین می خوام جشن بگيرم 

 فردا تولد منه آخه من امشب می ميرم

  

 امشب شب بزرگيه بياین تماشا بكنين 

  از فردا حاشا بكنين هر چی آه امشب می بينين

 

  ضيافت قشنگبه من تا گلو به زیر خاك 

 دور و برم یه عالمه آدمای درست و پاك 

 

 اونا آه به خيالشون غریبه ان با اشتباه 

 هوس نمی دونن چيه هيچ وقت نمی آنن گناه

 

شون سفره تو گن نون حالل نمی زور هيچ آسی  به

 ن با سنگای ریز و درشت هی می آشن خط و نشو

 

 خوب دیگه دس دس نكنين آخه سرم منتظره 

 شاید به سنگ آه خورد سرم دلتنگيام یادم بره

 

 به داد من گوش نكنين آه می رسه به آسمون

 سنگا رو محكم بزنين قربون دست و  پنجه تون 

 

 خيالتون راحت باشه همه گی می رید به بهشت 

 شيش دونگ اون جهنم رو فلك به نام من نوشت

 

 م تموم ميشم هيچ آسی چيزی نمی خواد؟دیگه دار

 خون دلم مونده فقط بخور ببين خوشت مياد؟ 

 

 

 گناه قلب ناآسم از جای دیگه بيشتره

  قلبی آه از خودش گذشت از عشق نشد آه بگذره 

 

 فانوس خونه ی دلم برای عشق روشنه 

 این ضربان لعنتی به عشق عشقه می زنه 

 

 بون پس دیگه مهلتش ندین آی آدمای مهر

 قلبمو آویزون کنين سردر شهر پاآتون
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 ترانه ی رهایی

 

 گریه کن از ته قلبت 

 گریه کن دوباره از سر

 پاکه و زالله اشکات

 تو طلوع شام آخر

 

 واسه ی کدوم جنایت    آخه پشت ميله هایی

 گریه کن حالله اشکات    اما نه واسه رهایی

 

 ن این روزا معنی ش مرگه   رهایی واسه تو و م

 رهایی واسه من و تو    مردنه مردنه مردن

 

 ميندازن طناب دار و    گردن تلخی دنيات

 حاللت باشه عروجت     برو دست عشق به همرات

 

 وقتی خونمون تو شيشه     داره گرو گر می جوشه

 شيره ی زنده گی مونو     دست شب داره می نوشه

 

 گریه کن از ته قلبت 

 گریه کن دوباره از سر

 که و زالله اشکاتپا

 تو طلوع شام آخر
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 هدیه مورچه به نشریه اش
 

 
 

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

 
**** 

 ی سبز

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 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. د هر چند دیگران ندارندشدوست دار تنهاست و تنهائی اش را

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

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

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

*** 

 و

 من این می گویم و دنباله دارد شب

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

۴١ 

 باال می رفتم   جا دستی نمی یافتم

 ليز صاف  براق   شاید داغ   نازکی پایم حس نمی کردش

 ماه   قرمز   چشمک زن

 صدا  بریده بریده بریده

 مثل بقيه قلقلکم دادی

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

۴٢ 

 ک دو چشم دو دست دو پا دو چيز ميان دو دست و دو پا یک سر یک تنه یک ته دارمدو شاخ

 حوصله گاز گرفتن ندارم 

 دندان دیگر ندارم

 دندان هایم را به زنی دادم و لب مردی گرفتم

 لب دارم

 ولی کسی لبش را به زمين نمی گذارد تا از من لب بگيرد



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ۵٢  

 

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

۴٣ 

 مگسی که وز وز می کرد بر سر کوچه مان نشست

 بوی بدی محله را پر کرد

 !وای مگس را کشتند

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

۴۴ 

 نددر کالس اول مدرسه مورها می گوی

 دو به اضافه دو را نشمرید چهار را باور کنيد

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

۴۵

 خواب دیدم ساقی بزم شاهدبازانم 

 از خواب پریدم و دیدم مور بودن هم زیادی است

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

۴۶ 

از راست شروع کردم یک دور دور خودم زدم چپ رفتم باال رفتم برگشتم چپ رفتم یک دور دور خودم زدم خيلی باال رفتم باز برگشتم چپ رفتم یک دور 

 برگردم نقطه بگذارم باال بروم پائين بيایم باال بروم پائين بيایم خط دور خودم زدم پائين آمدم قوس کردم باال رفتم ایستادم چهار حرف رفته بودم باید

 . رامنطق خطی کنم این 

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

۴٧ 

 راه می رفتم که موریانه ای گفت اواخواهر و باز راه رفتم

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

۴٨ 

 زن خانه گفت چه مورچه نازی شاهين

 دستی به سرم کشيد که دو دندان جلوم شکست

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

۴٩ 

 های درشتی داردکسی گفت مورچه چشم 

 همه از این جوک خندیدیم

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

۵٠ 

 به دنبال شکر باید بدوم 

 دست فروش ی بود  ای کاش شکرفروش

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

۵١ 

 در صف شکر بودم که کناری ام گفت تازه واردی؟

 گفتم تازه از خانه بيرون آمده ام

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

 ۵٢ 

 شکر شيرین سفيد سنگين 

 عسل باتالق گاوخونی 

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

۵٣ 

 زن خانه عسل خرید تا شاید خودکشی کنم

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



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ۵٣  

۵۴ 

 ده متر آن طرف تر از آسمان افتاد 

 بوی شيرین می داد

  آن طرف تر هيوالیی سياه از آسمان افتادده متر

 بوی رطوبت می داد

 ده متر آن طرف تر دیگر هيچ چيز نبود

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

۵۵ 

 پسر تازه بلوغ همسایه 

 زیر بغلش را با تيغ زد

 پنچ دست و پا راه می رود

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

۵۶ 

 در روزنامه ی سالم مور عکس مور موفقی را زدند

 یک مورچه با غيرت هم پيدا شد

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

۵٧ 

 تجوگری گفت مورچه ی تنهایی ندیدمجس

 پس من را ببين

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

۵٨ 

 در شهر شلوغ و پر رفت و آمد و سوت و کور 

 داد کشيدم که من هم مورچه ام 

 نگاه کردند رو برگرداندند رفتند

 باز تنها ماندم

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

۵٩ 

 شاهين که در اتاق من جا نمی شود

 کاری جز بازی با شکر ندارم

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

۶٠ 

  بزرگ از روزنامه نوشته شده بودبر تکه ای بسيار

 "آگهی استخدام در عسلویه"

 ملکه گفت خانه نشين شوید

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

۶١ 

 گم شدم تا حس کنم من هم یکی از گم شده هایم

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

۶٢ 

 بچه ای کبریت بازی کرد

 دستش سوخت

 پرتابش کرد

 کمرم سوخت

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

۶٣ 



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ۵۴  

 

 

 .تاریخ ندارم

 .ساعت هم ندارم

 .ساعت روی مچ من جا نمی شود

 . راه می روم و راه می روماما

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

۶۴ 

 خانه، خانه دار دارد

 .هنرمند، هنر دارد

 هنر خانه برنامه دارد

 خانه هنر عاشق است

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

 ۶۵ 

 .همسایه می گفت قویترین مردان دنيا را دیده پسر 

 .را من شنيدم ام اشک های مردانه ی شاهين صدای

 .مردان قوی اند و مورچه ها هم گریه می کنند

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

۶۶

 آدم ها می گویند ما مورچه ها را نمی بينيم

 !روزی نيست که صف شکرمان درهم نپاشد

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

۶٧

 آهن داغ و گران است

 آهنی ها از کسادی می نالند

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

 ۶٨ 

 بوی شيرین ی آمد

 دو ساعت در راه بودم

 به کوه سفيد مچاله ای در نزدیکی قلعه ی شاهين رسيدم

 باال رفتم سرازیر شدم مزه کردم

 گزی با طعم منی بود

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

۶٩ 

 دزدی دیدم که می نوشت

 برهنه بود و می نوشت

 عروسکی داشت که دزدیده بودش و می نوشت

 پر رو شدنمان را می نوشت 

 باز خوب که می نوشت

 بنویس

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

 ٧٠ 

 خانه ام فرو ریختسقف 

 سقف خانه اش بر سقف خانه ام فرو ریخت

 بر سقف ها راه رفتند

 سقف ها را کناری ریختند

 از ميان سقف ها بيرون آورندند
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 .بردند

 .ماندیم

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

٧١ 

 توشه می خواهد سفر

 ر    یک گندم         نصفه ا ی از برنج دو شک

 طوالنی     کميابی            گرانی

 کار عرق ماليات

 فقط برای سفر کردن

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

٧٢ 

 هفت طبقه

 هفت اتاق

 هفت دانه شکر 

 برای هفت سوراخ

 اههفت سال ر

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

٧٣ 

 آمدم ندیدی

 رفتم نفهميدی

 می آیم تا شاید باز ببينی

 سياهی دستان لرزانم بر زنگ خانه هفتم را

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

٧۴ 

 با یک دانه شکر گول خوردم

 با یک عالمه شکر جر می خورم

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

٧۵ 

 هر شب یک عالمه شکر سفيد می چکد 

 بر سينه ی آن زن لکاته

 کاش شب نبود تا در سياهيش گم نمی شدم

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

٧۶ 

 مچ پایم زیر فلز زرد و سنگين کفش آن لکاته در رفت

 ای کاش شکسته بند محله نر باشد

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

 ٧٧ 

 چند متر باید رفت

 چند ساعت باید بود

 چند دقيقه می توان ماند

 .چند دانه شکر خواهد بود

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

٧٨ 

 کهکشان دکمه ها بزرگ 

 پرنده های تنها زیاد
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 آدم های آدم کم

 م ترمورچه های مور ک

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

٧٩

 نشانی سجلدم را

 .به موری چندین و چند ساله دادم

 اگر سم پاشی شود

 بر روی ریگ قبرم

 می نویسند

 ... آن مور 

 

 

 استفاده از مطالب این مورچه با هماهنگی اش زیبا است

 

 

 

 از دوستی که این خط زیبا را نوشتممنون 

 

 

 به صفحه اولبرو 
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 هايش شب ضربدر تهران

  تهرانیهومن 

 

این دومين شماره ای . باز هم سالم خدمت دوستان دگرباش جنسی ایران

که من هم هستم و مطالبی را از بيزنس هایی که کردم می خوام بنویس

همه چيزوالبته داستان زندگيم هنوز به موضوع بيزنس نرسيده چون می خوام 

برا همين در این شماره هم مطالبی کلی از اوایل . زندگی ام براتون تعریف کنم

 ... جوانيم می گم، تا بعد

خودشونو نشناختن هنوز من هم مثل خيلی از اونایی که . ها پيش بود سال

دونستم نيازم به دخترا  می. راضی بودم. کردم سکس می. زندگی می کردم

کنه که از روی  کردم اقتضای جوانی حکم می را فکر میدونستم چ نمی. نيست

من همچنان به دنبال راه گریزی بودم از این . گذشت ها می روزها و هفته ها و ماه.  جنسی برقرار کنم یسر گرمی و یا کنجکاوی با پسرها رابطه

 ...طوفان درونم

... چرا که خود را نشناخته بودم. عذابی سخت و دردناک. کشيدم عذاب می. شد  نمیاما. کردم بعد از مدتی باید این کار را کنار بذارم هر بار فکر می

 هر هفته نماز جمعه می. خوندم حتی نماز شب می. بيشتر خودم را غرق مذهب کردمو روز به روز بيشتر . به سمت مذهب و مذهبی بودن رفتم

به این اميد که به همجنس کششی ... که  خدا منو به راه راست هدایت کنه يدبه این ام... هر کجا اسمی از دین و مذهب بود من هم بودم . رفتم

گرفتن چون هم مذهبی  خيلی منو تحویل می. خانواده ی ما همه مذهبی بودن. خيلی سخت. سخت بود. شدم هر روز آب می... نداشته باشم

من تو مذهبی بودن تا حدی پيش رفته . خيلی برام عذاب آور بود.  بدمتونستم ادامه دیگه نمی... کردم بودم و هم هيچ وقت به هيچ دختری نگاه نمی

قبر .  و یه عالمه امام زاده،مشهد. جمکران. قم. گریه کردم. دعا کردم. نذر کردم. باز هم نشد. باز هم نشد. بودم که تو پایگاه بسيج مسئوليت گرفتم

توی اوج این مشکالت بودم که یکی از دوستانم منو با لفظ گی آشنا . ولی نشد. شمو خيلی کارا و جاهای دیگه رفتم و نذر کردم خوب برفتم شهدا 

و بعد از این فهميدم که من گی ) زد اون یه فيلم از ماهواره ضبط کرده بود و توی اون فيلم مجری یک شبکه تلوزیونی در مورد گی ها حرف می(کرد

 . هستم ولی باز هم احساس ترس و گناه داشتم

اون موقع ها دیدم رو . من تو دوران مذهبی بودنم فقط این چيزها رو یاد می گرفتم. بدهترسيدم که اشتباه فکر کنم و خدا منو عذاب از این می 

 .چون فقط حق داشتم به زندگی از دید حرام و حالل نگاه کنم. مسائل به دليل تعليماتی که دیده بودم بسته بود

اون موقع ها با همجنس گرا آشنا ...(اری که کردم به اینترنت متصل شدم و کلمه ی همجنس باز رو سرچ کردمو اولين ک. بعد از مدتی رایانه خریدم

دیدم کل  می ... ردفش بغض گلویم را به سختی می... سيلی از اطالعات جلوی چشمانم روی مانيتور سرازیر شد. خيلی برام جالب بود) نبودم

از طرفی بسيار .  و خودمو تحت فشاری بی مورد گذاشتم گرایش فنا کردم و خيلی از همه عقب موندممو برا مخفی کردن و خوب شدن این زندگی

کارم این شده بود که هر روز از طریق گوگل تمام کلماتی که مربوط به ... خوشحال بودم که یک دفعه این همه در جدید به رویم باز شده

از طرفی کم کم خودمو از  .کردم خوندم و سریع تو رایانه ذخيره می کردم می  پيدا میهبا ولع هرچ... کردم سرچ میرو شد  همجنسگرایی می

 که من یک همجنسگرا هستم و نه یک همجنس باز و این دليلی بر این بود که بدونم من هيچ ،کردم چون داشتم خودمو باور می. مذهب جدا کردم

حاال خيلی خوشحال . دیدم که من یه انسان کامًال آزادم ع واقعی نيست و دیگه میمشکل و عنادی با دین و مذهب ندارم و این کار من خالف شر

 . مکرد هر شب برا خوشحالی زیادم گریه می. کردم هر شب برا خوب شدن گریه نمی. بودم

برا همين کم . ه گی هستممی ترسيدم بگم من ی. می ترسيدم نيازم را جایی و به کسی عنوان کنم. هنوز تنها بودم و این بار بيشتر می ترسيدم

از یک طرف خوشحالی اینکه خودمو شناختم و از طرفی یک عالمه سؤال و حس مخفی کاری که از قبل هم خيلی . کم داشتم افسرده می شدم
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. يون بذارمنمی تونستم اینو با دوستام در م. نمی تونستم از خانواده ام بپرسم آدم چرا گی می شه. بيشتر شده بود داشت منو آزار می داد

برا همين کم کم به سمت . احساس می کردم حتمًا باید با یکی در این مورد حرف بزنم ولی هيچ کسی نبود که من حرفای دلمو باهاش بزنم

 دوستان جدیدی رفتم که در دوران بسيج با آنها آشنا شده بودم، با هرکس مسائلمو درميون می گذاشتم بعد از چند روز بهم پيشنهاد سکس می

با خيلی از بچه های بسيج به همين منوال سکس کردم و تا . من هم چون اون روزها تشنه ی سکس با همجنس بودم سریع قبول می کردم. داد

آخه این مسئله تو بسيج خيلی عموميت داره و توی بيشتر پایگاه های بسيجی که . جایی پيش رفته بودم که تنها مکان سکس مون پایگاه بسيج بود

ب ها خيلی ها هم که گی نيستند از سکس با همجنس بدشون نمی یاد و اگر یه پسر خوشگل که گی هم نباشه تو پایگاه باشه همه ی رفتم ش

برا همين چيزی . افراد اونجا به هر نحوی می خوان مخشو بزنن و هر کاری می کنن تا دلشو به دست بيارن تا بتونن حداقل یک بار با اون سکس کنن

به خيلی هاشون پا نمی دادم چون . ی خيلی از پایگاه های دور و اطراف مون منو می شناختند و همه می دونستند من گی هستمنگذشت که تو

 ... زندگی داشت به سرعت می گذشت و من هم فکر می کردم همجنسگرایی یعنی فقط سکس. هم تایپم نبودند و هم آدمای خطرناکی بودند

 ...ادامه دارد
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 آموزشگاه اميد

 )پسر(رضا 

 

 . ــ دیوونه اینجا نه، همه ش چند دقيقه تا خونه مونده

 . خواهش می آنم، باور آن طاقت ندارم، اینجا آه آسی نيست، خيابون به این خلوتی:: 

 . ــ اگر یه نفر ببينمون بدبخت شدیم

 .بعيده آسی این ورا پيدا بشه، فقط چند ثانيه، فقط یك بوسه، خواهش می آنماینجا آه هيچ آس نيست، این موقع روز هم :: 

 

بی خيال زمان و اطراف لبم رو . انگار داشت روحمون به هم گره می خورد آه اونقدر داغ شدیم. هلش دادم سمت دیوار و لبم رو چسبوندم به لبش

تا به خودمون جنبيدیم دیدم آه یه پسر تقریبًا سی .  اطراف به خودمون اومدیمچسبونده بودم به لبش آه یه دفعه با صدای در یكی از خونه های

 .بدو ، از جا پریدم و هر دو شروع آردیم به دویدن: با صدای آاوه آه داد زد. ساله دو قدمی مونه

 :آنم آه پسرك داد زدترسيدم و سعی آردم سرعتم رو بيشتر . چند قدمی نرفته بودیم آه متوجه شدم پسرك داره دنبالمون می دوه

 . صبر آنيد. خواهش می آنم صبر آنيد، به خدا آاریتون ندارم. صبر آنيد

 . سر جام وایسادم و آاوه هم چند قدم جلوتر از من وایساد. تو صداش تهدید نبود

 ...پس چرا موندی، دیونه شدی؟ می خوایی بده مون دست پليس؟ یا جار بزنه :: 

 : تمنذاشتم حرفش تموم بشه و گف

 ...ــ واسا ببينيم چشه، اصًال چرا داریم در می ریم، ما دو نفریم و این یك نفر، نهایتش 

 :هنوز حرفم تموم نشده بود آه پسرك رسيد به من و در حالی آه نفس نفس می زد گفت

 . مرسی، مرسی آه واسادین، باهاتون آاری ندارم، منم از خودتونم

 !ــ از ما؟

 .  نيستيدآره، مگه شما همجنسگرا

 ...چرا، مگه تو هم :: 

 .جریانش مفصله، خواهش می آنم از من فرار نكنيد، من آاریتون ندارم

 . ــ حاال چرا انقدر نفس نفس می زنی، ما آه چند قدم بيشتر ندویدیم

 :لبخندی زد و گفت

 ...جریان اینم مفصله 

 . ای بابا، بيا بریم مرتضی، این انگار حالش خوش نيست:: 

 . در ضمن، همجنسگرا هم هستم. من یه خورده وضعيت تنفسيم خرابه. واهش می آنمنه، خ

 خب آه چی، با ما چيكار داری؟! ــ جالبه

 شما بوی فرند هم هستين یا پارتنر؟

 چه فرقی به حال تو می آنه؟:: 

 . تو رو خدا جوابم رو بدین

 . ــ بوی فرند

 :آروم صورتش رو چرخوند سمت مون و گفتتكيه ش رو زد به دیوار و یه آخيش آشيده گفت و 



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ۶٠  

 چرا تو آوچه؟

 !ــ جریانش مفصله

 . نگاهی به هم آردیم و همه زدیم زیر خنده

منم یه موقعی بوی فرند داشتم و هنوز هم عاشقشم، آپارتمان من اونجا ست، می شه دعتتون آنم با هم بریم یه . بچه ها تو رو خدا از من نترسيد

 قهوه بخوریم؟ 

 :به آاوه انداختم، از چشم هاش معلوم بود به پسره اعتماد نداره و مخالفه، به خاطر همين رو آردم به پسره و گفتمنگاهی 

 ــ مرسی از دعوتت ولی خودت قضاوت آن، ما چطوری می تونيم بهت اعتماد آنيم؟

 :گفت. پيرهنش رو باز آرد، وسط سينه اش رد بخيه بود

 ...اگر دیدن می خوام اذیتتون آنم یه مشت بزنيد اون وسط و می بينيد، قلب من عمليه، آافيه 

 . باز نگاهم رو انداختم سمت آاوه و این بار تأیيد رو از چشم هاش گرفتم

 .ــ خيلی خوب، ولی واسه این آه آار به اونجا نكشه یه قول همينجا بده آه خيالمون راحت باشه

 :لبخندی زد و گفت

 .ه باشمقول می دم براتون آزاری نداشت

 :دست آاوه رو گرفتم و پشت سر پسرك راه افتادیم سمت خونه ش آه آاوه گفت

 .راستيف اسمت رو بهمون نگفتی:: 

 .بهزاد

چند دقيقه بعد ما داخل آپارتمان شيك و متوسطی بودیم آه از همون دم در خوش سليقگی صاحب خونه ش رو می شد حس آرد، داخلش هم 

 . خيلی تميز و مرتب بود

 .آپارتمان قشنگی داری، و تميز:: 

 .قابل شما رو نداره

 :تا آاوه اومد بگه صاحبش قابل داره، من آه قرار امروزمون با آاوه تازه یادم افتاده بود رو آردم به آاوه و گفتم

 ..ــ وای نه، امروزم از دست رفت، نيم ساعت دیگه بابام اینا ميان و تا برسيم به خونه

 چی از دست رفت؟

 . چی، بيخيالهي:: 

 ...ــ چی چی بيخيال؟ دو هفته است هر روز یه مدل بدبختی پيش مياد، اگه تو آوچه 

 .اصًال براش یه فكر دیگه می آنيم. ول آن، حاال پيش این آبرو ریزی نكن:: 

 بچه ها نمی خوایيد بگيد چی شده و جر و بحث تون سر چيه؟

 . ــ هيچی، آاوه راست می گه، بی خيال

 می شه خواهش آنم بيخيال نشين و بگين چی شده؟. تتون آوچه بود و امروزبين جمال

 . اخه خصوصيه، بی خيال بابا:: 

 خصوصی به اندازه ی بوسه؟

 . شما چه گيری هستی، اره تازه از اون خصوصی تر.. ــ ماشاا

 اها، پس قرار سكس داشتين آه احتماًال من مزاحم شدم، درسته؟

 .  هایه چيزی تو همين مایه:: 
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 . آخی، اگر می گفتيد می گفتم برید و یه وقت دیگه بيایيد

 .ــ بی خيال، تازه اگه همون موقع هم می رسيدم خونه یه سافت بيشتر نمی تونستيم بریم

 :اینو آه گفتم چشمام رو دوختم به چشم آاوه و گفتم

 .. ــ ای بابا، ما چرا داریم این چيزها رو به این می گيم

 :گردوندم سمت بهزاد و گفتمو صورتم رو بر

 . ــ شما هم چه زود پسر خاله می شی

 . راحت باشين، گفتم آه منم همجنسگرا هستم و بوی فرند هم داشتم؛ می تونم درك آنم 

 ــ راستی گفتی قضيش مفصله، یعنی چی؟ می شه برامون بگی؟ 

 ببينم تلخ دوست دارید یا با شير و شكر؟ . ی گمخيلی خوب بذارید برم یه قهوه براتون بيارم بعد براتون همه چيز رو م

 . من آه با شير و شكر:: 

 . ــ منم همينطور

بهزاد رفت آشپزخونه و منو آاوه حسابی از این فرصت برای دید زدن خونه استفاده آردیم و مدام وسایل، تابلوها و اجزای مختلف خونه رو به هم 

 . نشون می دادیم

 : یه سينی برگشت و برای من و آاوه قهوه ریخت و ظرف شير و شكر رو گذاشت جلوی دستمون و گفتبعد از چند دقيه بهزاد با

 . نمی دونستم چقدر شير و شكر دوست دارید، گفتم خودتون بریزید بهتره

 . مرسی:: 

 .ــ منم مرسی

 . خوش به حالتون. ها بودینشما دوتا چه به هم ميایيد، موقعی لباتون روی هم بود عين این عكس های فانتزی روی سایت 

 نمی خوایی حاال بگی؟:: 

هفده ساله بودم آه فهميدم همجنسگرا هستم و همون موقع عاشق یكی از هم آالسی هام شدم، یه پسر زیبا و خوش : چرا، داستان من اینه

ودم رو آماده آرده بودم آه یه جدایی یك سالی با هم رفيق بودیم ولی یه شب تو هجده سالگی بهش گفتم آه عاشقشم و با اینكه خ. اخالق

سخت و یه برخورد رو تحمل آنم ولی اون هم متقابل همين رو بهم گفت و تازه اون موقع فهيمدم آه اون هم عين منه و گه گاه هم آه از دختری 

يدیم آه عاشق هميم با هم عهد آردیم از روزی آه هر دو فهيم. حرف می زده از ترس این بوده آه نكنه به خاطر شك به همجنسگرا بودن ازش ببرم

 . .زندگيم عوض شد و تا همين دو سال گذشته من و اون یكی از بهترین زندگی های مشترك رو داشتيم. آه برای هميشه با هم بمونيم

 ــ دو سال پيش گذاشت و رفت؟

 . هم اره و هم نه، تو یه تصادف از دستش دادم

 .تمًا خيلی هم دوستش داشتیآخی، خيلی سخته، خدا رحمتش آنه، ح:: 

 . ما با هم خوشبخت بودیم و همدیگه رو دوست داشتيم. بيشتر از اون آه فكر آنيد

 . ــ چه بد، متأسفم

 . ای بابا، انگار ناراحتتون آردم، بی خيال بچه ها، حاال شما برام از قرار امروزتون بگيد

با اینكه خونواده . ی هميشه مشكل خونه ی خالی و حتی زمان برای با هم بودن داریمخوب راستش من و مرتضی دو ساله با هم بوی فرندیم، ول:: 

امروز هم یه نيم ساعتی خونه ی مرتضی اینا . هامون هردومون رو می شناسن، ولی باز سر ساعت با هم بودنمون و رفت امدمون هم گير می دن

 .خالی بود آه قرار داشتيم با هم باشيم آه نشد

 :تلخی زد و گفتبهزاد لبخند 



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ۶٢  

یادمه یه بار دو ماه نتونستيم یه جای مناسب و . ما هم تا وقتی آه مستقل نشدیم آلی از این جور مشكالت داشتيم. یاد اوایل من و اميد انداختيدم

 . خلوت گير بياریم و به همين خاطر اميد ماشين باباش رو اورد و زدیم به بيابون آه نزدیك بود پليس بگيرمون

 :پر از اشك بودن و آروم یه قطره از گوشه ی چشمش جاری شد آه فوری با دست پاآش آرد و گفت. انداختم به چشم های بهزادنگاهی 

 ببينم بچه ها، تا آی وقت دارین بيرون باشين و بهتون گير نمی دن؟

 . تا یكی دو ساعت دیگه احتماًال سراغی ازمون نمی گيرن:: 

 .خوبه، خيلی خوبه

 !ــ چيش خوبه؟

 . یه جای خوب براتون سراغ دارم، یه جای خلوت و راحت آه هر آاری دلتون می خواد می تونيد توش بكنيد

 آجا؟:: 

 . اتاق خواب من

 .. ــ نه

 !چرا نه؟

 . نذاشت حرفی بزنيم و آشوندمون سمت اتاق خوابش. بهزاد از جاش بلند شد و اومد سمت ما و دست دوتامون رو گرفت و بلند آرد

  این بهتر؟جا از

 ...آخه :: 

هر چی . آخه و اما و اگر نداره، راحت باشيد و تا هر وقت آه خونه بهتون گير نمی دن می تونيد این تو با هم باشيد و هر طور دوست دارید حال آنيد

 . هم بخوایيد تو آشو اولی آنار تخت هست

 :امل نبسته بود آه دوباره برگشت و در حالی آه آليد در اتاق تو دستش بود گفتهنوز در رو آ. نذاشت چيزی بگيم و از اتاق رفت بيرون و در رو بست

 !نمی خوایيد آليد رو از من بگيرید؟... راستی دستشویی هم همين بغله. ببخشيد، یادم رفت آليد رو بهتون بدم

بعد از اینكه بهزاد نگاهی به صورت تعجب زده .  نرفتيممن و آاوه خشكمون زده بود، باور آردنی نبود، انگار داشتيم خواب می دیدیم، هيچ آدوم جلو

 .ی دوتامون آرد، آليد رو گذاشت روی در و با گفتن یه خوش باشيد در رو بست

 :آاوه نگاهی به من انداخت و گفت

 نكنه آاسه ای زیر نيم آاسش باشه؟. پسر این خيلی مشكوآه، چه راحت اتاقش رو در اختيارمون گذاشت:: 

 ؟ــ مثًال چی

 چه می دونم شاید دوربين آار گذاشته، یا شاید هم می خواد ما رو حين سكس تحویل پليس بده :: 

بگه من دوتا رو آوردم تو اتاق خونه م ! دیوار رو نگاه آن، حتی یه لكه روش نيست آه بگی دوربينه، تازه زنگ بزنه به پليس چی بگه؟! ــ نمی دونم

 . ؟ اینطوری آه پای خودش گيرهسكس آنن آه شما بيایيد و بگيریدشون

 . چی بگم واال:: 

 . ــ بی خيال، حاال هم آه یه جا گير اومده انقدر ماس ماس آن تا اون گوشی لعنتی زنگ بخوره و صدای مامانت در بياد

از چند دقيقه اومدم لباساش رو در بعد . اینو گفتم و آاوه رو هل دادم روی تخت دو نفره ی اتاق و خودم رو روش انداختم و یه لب حسابی ازش گرفتم

 :بيارم آه دستم رو گرفت و گفت

 . واسا حداقل در رو قفل آنيم:: 

 :به شوخی بهش گفتم. همين آه برگشتم شلوار بر آمده ی آاوه حسابی جذبم آرد. بلند شدم و در رو قفل آردم

 . من امروز یه حال حسابی می خوام! ــ هنوز شروع نكرده شق آردی؟



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ۶٣  

نمی دونم چقدر ولی، می دونم آلی به در آوردن لباس هاش و . ن این جمله خودم رو به آنارش رسوندم و آروم شروع آردم به آندن شلوارشبا گفت

بعد از چند دقيقه بلند شدم آه لخت بشم . ساك زدن مشغول بودم و هر سانت آه تی شرتش رو باال می بردم آلی اون بدن نازش رو می بوسيدم

گرفتمش بغل و با یه نيم غلت . دیگه حسابی داغ آرده بودم. حسابی برام ساك زد و آروم آروم تمام لباس هام رو در آورد.  اون منو خوابوندآه این بار

به صورت ماهرانه ای ظرف مدت . خودم هم شروع آردم به ساك زدن براش. خواستم آمی باهام ور بره تا سوراخم باز بشه. انداختمش زیر، بر گشتم

 :بلند شدم و همين آه خواستم بشينم روش با دست نگهم داشت و گفت. و دقيقه دوتا انگشتش رو می تونست داخل آنهد

 !وای آاندوم یادمون رفت، همراهت نداری؟:: 

 ــ بی خيال بابا، حاال یه بار بی آاندوم مگه چی می شه؟

 قرارمون یادت رفت؟:: 

 خيال بشيم؟ــ یعنی می خوایی فقط به خاطر آاندوم بی 

 .نه، پسره گفت هر چی بخوایيم تو آشو اول هست، شاید آاندوم هم باشه، پاشو تا یه نگاه آنم:: 

باورم نمی شد؛ توی اون آشو انواع مدل وسایل . از روش خودم رو آشيدم آنار و اون رفت سراغ آمد آوچيكی آه آنار تخت بود و آشو رو باز آرد

آاوه لبخندی زد و برگشت سمت من و گفت ببينم . فته تا انواع آرم و اسپری بی حس آننده و انواع مدل آاندومسكس بود، از آلت های مصنوعی گر

یه . مدلی آه زودتر اون آير قشنگ تو رو جلد آنه، آه دیگه آونم طاقت این همه دوریش رو نداره: چه مدلی دوست داری؟ منم با شيطنت تمام گفتم

 . رش و اومد روم خوابيدآاندوم برداشت و آشيد روی آي

 . انگار می خواستيم عقده ی تمام عمرمون رو همون روز و همونجا خالی آنيم. اون روز تا جایی آه تونستيم با هم حال آردیم

 . وقتی رضایت دادیم تمومش کنيم آه دیگه نفس برای هيچ آدوممون نمونده بود. حدود یك ساعت و نيم ما تو اون اتاق بودیم

خودش هم لباسش رو .  شد و با دستمال، آب خودم و خودش آه روی سينه ی من پاشيده بود رو پاك آرد و آمك آرد لباسم رو بپوشمآاوه بلند

 :گفت. از آشپزخونه صداش اومد. آاوه بهزاد رو صدا زد. پوشيد و با بوسه ای آه به لبم زد دستم رو گرفت و از اتاق خارج شدیم

 . بچه ها بيایيد اینجا

بهزاد با چشمی سرخ آه معلوم بود گریه آرده نشسته بود روی یكی از صندلی های ميز نهارخوری و  ما رو هم دعوت آرد آه ما . م آشپزخونهرفتي

 :همين آه نشستيم گفت. هم بشينيم آنارش

 خوب بود؟ راحت بودین؟ چيزی آم و آسر نداشتين؟ 

 . ی امروز بهمون دادیــ مرسی، نمی دونم چطور باید تشكر آنيم، یه حال حساب

 بی خيال پسرای ناز، راستی شما به من نگفتيد چند سالتونه؟

 . نپرسيدی:: 

 . خوب حاال بگيد چند سالتونه

 .ــ نوزده

 . پس دیگه دانشجویيد

 . ــ نه، هر دو پشت آنكوری

 . ای بابا، چرا، شما آه با هميد باید از هر آس دیگه ای موفق تر و زرنگتر باشيد

 ...نشد، یعنی همه ش خوب :: 

 . عيب نداره، خودم به موقع ش درستتون می آنم

 ــ چی؟

 .هيچی، بعدًا می گم، حاال بگيد ببينم رانی چی دوست دارید براتون بيارم



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ۶۴  

 . ای بابا، تو امروز حسابی ما رو شرمنده آردی:: 

 .ی چی دوست داریدنگفتيد ران. راحت باشيد. تعارف نكنيد، اینجا از این به بعد خونه ی خودتونه

 . هلو:: 

 .ــ هلو

پا . مشغول تعریف آردن و خوردن رانی بودیم آه گوشی موبایل من صداش در اومد و طبق معمول مامانم بود آه از دیر آردن من حسابی عصبانی بود

 :شدیم بریم آه بهزاد جلومون رو گرفت و گفت

 . صًال فردا منتظرتونمنه، ا. پسرا هر وقت دوست داشتيد می تونيد بيایيد اینجا

 ...آخه :: 

 . بازم شروع نكنيد به آخه و اما و اگر

 :رو آردم به آاوه و ساعت رو نشون دادم و گفتم

 . فردا می بينيمت! چشم بهزادجان... ــ آاوه دیره، امروز دیگه پوستمون رو می آنن 

فرقی نمی آنه چی باشه فقط هر . ز آتاب های درسی تون رو با خودتون بياریدراستی، فردا آه اومدین یكی ا. زود باشيد تا بيشتر دیرتون نشده برید

 . دو یه عنوان آتاب بيارین

 آتاب؟:: 

 . فردا بهتون می گم برای چی می خوام. حاال برید

 . بای تا فردا. خيلی حال دادی، دمت گرم. ــ خيلی خوب، از همه چيز امروز مرسی

 .بای:: 

 .خدانگهدار قشنگ ها»» 

انگار تازه از خواب بيدار شده بودم و اونچه آه دیدم .  خونه ی بهزاد تا خونه ی خودمون چطور رفتم نمی دونم ولی می دونم آه حسابی گيج بودماز

ن فردا می گفت آاوه مدام از رفت. واقعًا باور نكردنی بود. تا شب من و آاوه ده بار به هم زنگ زدیم و هردومون غرق در تعجب بودیم. رویایی بيش نبوده

من آه حسابی بهم خوش گذشته بود هزار و یه دليل برای بی خطر بودن بهزاد براش آوردم و هر . و اینكه آتاب برای چيه و اصًال فردا هم بریم یا نه

 . طوری بود راضيش آردم تا فردا هم بریم خونه بهزاد

پسرا خوش : مين آه دستمون رو گذاشتيم روی زنگ در باز شد و صدایی از آیفون گفته. بالخره ظهر فردا رسيد و ما راه افتادیم سمت آپارتمان بهزاد

 . اومدین، زود بيایين باال

 :رفتيم تو، بهزاد دم در آپارتمان منتظرمون بود و تا دیدمون گفت

 . آخيش، دیگه آم آم داشتم نگران می شدم، ترسيدم آه نكنه نيایيد

 !این حرفایيمــ سالم، نگران نباش ما پالس تر از 

 .این چه حرفيه، حاال چرا واسادین اینجا، بيایين تو آه حسابی باهاتون آار دارم

 .همه چيز تميز و مرتب بود و فقط این بار روی ميز وسط حال پذیرایی آلی ورق و آتابچه بود. رفتيم داخل

 . نشستيم روی مبل های آنار ميز

 ؟ای، اینا وسایل آار تو ان بهزاد تو چكاره:: 

 . هم آره و هم نه، این ورق ها و آتاب ها برای شما است

 ــ برای ما؟

 ببينم بچه ها، چند ماه تا آنكور مونده؟



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ۶۵  

 . ــ یه شيش ماهی هنوز وقت داریم

 درصد هم در آمد خوبی داشتيم و هم. خوبه، پسرای قشنگ، من تا همين دو سال پيش یكی از موفق ترین آموزشگاه های آنكور این شهر رو داشتم

 ببينم چه آتابی با خودتون آوردین؟. حاال هم می خوام به شما کمک آنم. موفقيت دانش آموزامون باال بود

 .نمی دونستيم آتاب واسه چی ته، به خاطر همين ادبيات فارسی آوردیم:: 

 .  تست آوچيك ازتون بگيرمولی اصًال امروز عنوان آتاب مهم نيست، فقط می خوام یه. خوبه، دروس عمومی هم ضریب شون باالست

یه جور حس می . من و آاوه حسابی خشكمون زده بود، هم تعجب می آردیم و هم چيزی تو دلمون می گفت این پسر واقعًا می خواد آمكون آنه

ر ما بودنش آردیم آه سال هاست می شناسيمش و آم آم داشتيم بهش اعتماد می آردیم ولی باز رفتارش و این همه خودمونی شدنش و به فك

 :تو افكارم غرق بودم آه یه دفعه صدای آاوه رو شنيدم. برامون عجيب بود

 . مرتضی، مرتضام، آجایی پسر، بهزاد داره از تو می پرسه:: 

 . ــ ها، چی؟ ببخشيد حواسم نبود

 :آاوه و بهزاد لبخندی زدن و بهزاد گفت

 می گم تا حاال این آتاب رو یه دور دوره آردی یا نه؟

 . ها، سال گذشته یه بار دوره ش آردم ولی امسال نهــ آ

تا شما می خونين منم می . بيایين این دو صفحه رو بخونين می خوام ازش چندتا سئوال ازتون بپرسم! خوبيش اینه جفتتون عين همين. عيب نداره

 . رم یه قهوه بيارم

 : همين آه بهزاد رفت آشپزخونه رو آردم به آاوه و گفتم

 . ر خيلی عجيبهــ این پس

 :بهزاد صدام رو شنيد و از تو آشپزخونه گفت

 !اون دو صفحه رو بخونيد، من معلم سخت گيری ام، حاال بعدًا وقت زیاده برای حرف زدن در مورد عجایب من

 :آاوه آله ش رو از آتاب در آورد و نگاهی بهم انداخت و گفت

 . ی خواد بكنهراست می گه، ضرر آه نداره، بخون تا ببينيم چی م:: 

 . تقریبًا آخرهای صفحه دوم بودم آه بهزاد با سينی قهوه اومد

 تموم شد بچه ها؟

 : آاوه زیر چشمی نگاهی به من آرد و وقتی دید آه هنوز تموم نكرده م، گفت

 . آخراشه، االن تموم می شه:: 

هيچ آدوم از .  دست بهزاد دادیم و اونم شروع آرد به پرسيدن سئوالیكی از آتاب ها رو. تا بهزاد قهوه ها رو جلوی ما گذاشت دیگه تموم شده بود

 . انگار داشت از هر جایی جز اون دو صفحه می پرسيد. سئواالت رو جواب درست ندادیم

اطره آه خوندین و این فقط به این خ. می بينيد بچه ها، با اینكه دو دقيقه نيست آه این دو صفحه رو خوندین ولی نمی تونين به سئواالت پاسخ بدین

 . خواستين آلی حفظش آنين، در حالی آه باید نكته هاش رو برداشت می آردین

 خوب حاال چيكار آنيم؟:: 

فقط باید قول بدین گوش آنين و شيطونی رو هم بذارید به . نگران نباشيد، تا آنكور وقت به اندازه ی آافی داریم و خوب یادتون می دم باید چه آنيد

 . وقتش

 . آاوه آه منظور بهزاد رو فهميده بودیم نگاهی به هم آردین و در حالی آه صورت دوتامون از خجالت سرخ شده بود زدیم زیر خندهمن و

 ببينم بچه ها، خونواده هاتون با اینكه برای آنكور برید آالس مشكلی ندارن؟



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ۶۶  

 . ــ نه، از خداشون هم هست

 . یه خورده به حرف های من گوش آنيد امسال هردوتون قبولينخوبه، می خوایين آمكتون آنم؟ قول می دم اگر 

 :آاوه نگاهی به من انداخت، تأیيد رو از چشمام گرفت و گفت

 . چرا آه نه:: 

 . اون سالنامه رو آه جلوی دستته بده ببينم. عاليه، از همين فردا شروع می آنيم

 :حرفاش آه تموم شد، رو آرد به آاوه و پرسيد. وضيح دادن و برنامه ریزی آردنسالنامه رو دست بهزاد دادم و اونم شروع آرد به ورق زدن و ت

 ببينم، تا حاال آموزشگاه رفتين؟

 . ما آه به هر حال اميدی برای قبولی نداشتيم.  نه، با اینكه بابا و مامان خيلی اصرار می آردن ولی نرفتيم، آخه پول هدر دادن بود:: 

 و نگه دارین؟پس چطوری می خوایين همدیگه ر

 چی؟ یعنی چی؟:: 

 چطور می خوایين با هم و برای هم بمونيد وقتی تالشی نمی آنيد؟

 . تا حاال به این فكر نكرده بودیم. هر دومون خشكمون زد

 !فكر آردید اوضاع همينطور می مونه؟ فكر آردید اینطوری چند وقت دیگه می تونيد با هم باشيد؟

بدنم . ما اصال فكر آینده رو نكرده بودیم و از طرفی هم دوری هم رو تحمل نمی تونستيم بكنيم. یدی راست می گهیه خورده آه فكر می آردی می د

چند لحظه ای در سكوت گذشت آه . ، از عرقی هم آه روی پيشونی آاوه نشسته بود می شد فهميد آه اونم حالش بهتر از من نيست.یخ آرده بود

 :بوسه ای به دست هامون زد و خيلی آروم گفت. دست های یخ آرده دوتامون رو گرفت. نار ما و آنارمون زانو زدیه دفعه بهزاد بلند شد و اومد آ

باید یه راه مشترك برای خودتون . شما اگر می خوایيد با هم بمونيد باید تالش آنيد. ببخشيد بچه ها، نمی خواستم اذیتتون آنم ولی این واقعيته

بذارید براتون داستان خودم و اميد .  هم باید از خيلی چيزها بگذرید تا به بهترین چيز، آه همون داشتن همدیگه س برسيدانتخاب آنيد و برای داشتن

روزی آه فهميدیم عاشق . من و اميد هم وضعيت درسی چندان مناسبی نداشتيم. رو بگم آه خواستيم و تونستيم و شما هم اگر بخوایيد می تونيد

مدت زیادی با هم بودیم و واقعًا با هم خوش بودیم و اصًال هم به آینده فكر نمی آردیم تا اینكه رسيدم به . یبًا عين شما بودهميم موقعيت مون تقر

اولش بی خيال بودیم و می گفتيم . جایی آه آخرین فرصت مون برای آنكور دادن بود و اگر اون سال قبول نمی شدیم باید می رفتيم سربازی

هم می ریم اما چند ماه به آنكور مونده، اميد چشم منو باز آرد و بهم گفت آه سربازی اونم در این وضعيت احتماًال برامون فقط سربازی رو هم با 

با هزار و یه محدودیتی آه برامون خانواده ها می . فكرش رو هم نمی تونستم بكنم آه حتی یك روز ازش دور باشم. دردسر می شه و جدایی

همون موقع به .  روز ساعتها با هم بودیم و وقتی هم دور از هم بودیم یا با رویایه هم بودیم و یا به هر طریقی مدام در ارتباط بودیم تراشيدن باز ما هر

مدت ها بود درس نخونده بودیم ولی آم آم . اوایل سخت بود. هم قول دادیم تا نهایت تالش مون رو برای قبول شدن بكنيم و نشستيم به خوندن

ما نمی تونستيم . بعد از یك ماه به پيشنهاد اميد از خودمون یه تست گرفتيم آه نتيجه ش همينی شد آه شماها تو ده دقيقه فهميدین. شدیمروون 

به خاطر همين با هم درس خوندن رو شروع آردیم و باعث شد تا روش جالبی برای درس خوندن و نكته برداشتن . تست بزنيم چون حفظ آرده بودیم

 . خودمون پيدا آنيم؛ روشی آه بعدًا توی آموزشگاهمون استفاده آردیم و در مورد دیگران هم خوب جواب می دادبرای 

 :بهزاد ادامه داد. رنگ پریده ی آاوه داشت دوباره به سرخی و قشنگی قدیمش بر می گشت و خودم هم حالم بهتر بود. آم آم بدنمون گرم می شد

خورده فقط یه خورده بخوایيد آاری می آنيم آه آنكور براتون مثل آب خوردن بشه و راهی برای به تا آخر دنيا با هم پسرا، نترسيد و بدونيد اگر یه 

 .  بودن پيدا می کنيم

 . حتمًا می خوایيم. ــ ما می خوایيم
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. هاتون خواهد بود  مشكل اولمون با خانوادهفكر می آنم. بذارید بگم باید چيكار آنيم. خوبه، پس دیگه نگران نباشيد و از همين فردا شروع می آنيم

ببينم اگه یه آارت عضویت . مشكل بعدی هم اینه آه من هيچ آتاب درسی ندارم. باید اول اعتماد اون ها رو جلب آنيم آه دارید می رید آموزشگاه

 هم ببينن؟آموزشگاه براتون جور آنم برای خانواده هاتون آافيه یا اینكه حتمًا باید محل آموزشگاه رو 

 . فكر می آنم همون آارت براشون آافی باشه:: 

ببينم شما . فعالً دیگه بسه. هر چی آتاب هم دارین با خودتون بيارین تا شروع آنيم. خوبه، فردا آه اومدین هر آدوم یه عكس هم با خودتون بيارین

 دوتا هيچی نمی خوایيد بگيد؟

 !ــ یه چيزی بپرسم بی ادبی نيست؟

 .بپرس. راحت باش

 ...ــ تو پارتنر داری آه اینقدر مجهزی؟ منظورم اون آشو و 

 :بهزاد لبخند تلخی زد و گفت

 . متوجه نشدی وسایل قدیمی ان؟ فقط هر چند وقت یكبار فاسد شدنی هاش رو تعویض می آنم تا آشو مورد عالقه ی اميد هيچ وقت خالی نباشه

 . نمی خواستم ناراحتت آنم. اشهــ وای ببخشيد، فكر نمی آردم مربوط به اميد ب

 . نه، ناراحت نشدم

 منم یه سئوال بپرسم؟:: 

 . بپرس

 چرا قلبت رو عمل آردی؟:: 

 ببينم بچه ها شما دیرتون نيست؟...! ولی حاال . ماجراش مفصله، شاید یه روزی براتون گفتم

 . پاشو بریم مرتضی آه االنه آه داد خونه درآد. وای اصًال حواسم نبود:: 

 . یادتون نره، فردا هم آتاب هاتون رو بيارید و هم عكس

 . فعًال خداحافظ. ــ حتمًا

ظرف آمتر . فرداش با آارت ها و مهری آه از آموزشگاهش باقی مونده بود برامون دوتا آارت عضویت درست آرد و از همون روز درس رو شروع آردیم

. روش بهزاد و اميد برای درس خوندن واقعًا معجزه می آرد. آسایی می تونستيم تست بزنيماز دو ماه آتاب ها تمام شده بود و ما به طور معجزه 

 : یادمه هر وقت  خسته می شدیم یا نق می زدیم بهزاد دستمون رو می گرفت و می برد توی اتاق خوابش و در رو رومون می بست و می گفت

 !حاال یك زنگ تفریح آروم داشته باشيد

من و آاوه انواع مدل سكس رو تو اتاق خواب بهزاد تجربه آردیم و هر بار بيشتر و بيشتر به هم عالقه مند می . بهزاد داشتيمروزهای خوشی رو با 

 . از نظر درسی هم تقریبًا دیگه مشكلی نداشتيم و تا روز آنكور چند بار آتاب ها رو به همراهی بهزاد دوره آردیم. شدیم

بهزاد خودش باهامون تا در حوزه ی . اینكه می دونستيم مشكلی برای تست زدن نخواهيم داشت ولی دلهره داشتيمبا . بالخره روز امتحان فرا رسيد

 :امتحانی اومد و برای اولين و آخرين بار پيشونی هردومون رو بوسيد و گفت

 . نترسيد، حتی اگر امروز خراب هم آنيد باز تالش تون رو آردید و این مهمه نه نتيجه

فكر می آردیم بهزاد منتظرمون می مونه، ولی . هر دومون با خوشحالی از سر جلسه ی آنكور بيرون اومدیم.  آرامشی خاص بهمون دادهمين جمله

 :آاوه گفت. اون رفته بود

 . حتما خسته بوده، شيش ماه بيشتره آه هر روز داره با ما سر و آله می زنه، بذار فردا می ریم سراغش:: 

ناچار بعد از نيم ساعت . هرچی در زدیم آسی باز نكرد. زرگ گرفتيم و ساعتی آه هر روز می رفتيم پيشش رفتيم در خونه شفرداش یه دسته گل ب

 . هامون گل رو گذاشتيم دم در آپارتمانش و برگشتيم خونه
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 :چهار روز ما هر روز می رفتيم در خونه ش و آسی در رو باز نمی آرد تا اینكه به آاوه گفتم

 . آاوه قبول آرد و دیگه در خونه ی بهزاد نرفتيم.  مسافرت، بيا بریم هفته ی بعد ميایيمشاید رفته

پشت خط یه پرستار از بيمارستانی در همون نزدیكی . تا اینكه روز ششم خونه بودم آه تلفن زنگ زد. شش روز بود آه از بهزاد هيچ خبری نداشتيم

نمی دونم چطور . بيمارستان منتظر من و آاوه است و بهتره زودتر خودمون رو به بيمارستان برسونيمپرستار اسم بهزاد رو آورد و گفت، تو . ها بود

 .آاوه رو خبر آردم و چطور خودمون رو رسوندیم بيمارستان ولی خوب می دونم تمام راه رو اشك ریختم

 :دمنگهبان نمی ذاشت وارد شيم آه من داد ز. پرسان پرسان خودمون رو رسوندیم بخش قلب

 . ــ ما باید بهزاد رو ببينيم

بهزاد رو آرد . تو این یك هفته چقدر الغر شده بود، نمی تونستم جلوی اشكم رو بگيرم. اینو آه گفتم پرستاری بيرون اومد و دوتامون رو برد پيش بهزاد

 :به من و گفت

 !چته پسر؟ می خوایی منو بكشی؟

 نجا؟تو آجا بودی، چی شده، چرا ای. ــ نه خدا نكنه

 .اول دوتا صندلی بيارید و مثل دوتا قناری قشنگ آنار هم بشينيد تا براتون همه چيز رو بگم. صبر آنيد براتون می گم

 .آاوه دو تا صندلی آنار تخت بهزاد گذاشت و نشستيم آنارش و بهزاد شروع آرد به گفتن

اميد آه رفت تا یك ماه باورم نمی شد، گاهی . دیوونه وار عاشق هم بودیممن و اميد . بچه ها، بعد از اميد من خيلی اذیت شدم، براتون آه گفتم

هر چی اطرافيانم می گفتن آه اميد دیگه بين ما نيست من باور . زنگ می زدم خونه و از اینكه گوشی رو آسی بر نمی داشت عصبانی می شدم

آموزشگاه رو بستم و خونه نشين . اوضاع روحی م خيلی خراب شد. زدمبا هيچ آس حرف نمی . آم باورم شد نمی آردم تا اینكه بعد از یك ماه آم

سه بار با قرص خودآشی آردم و هر بار به طریقی نجات پيدا آردم ولی قرص ها اثر بدی روی . آارم تو خونه از صبح تا شب گریه آردن بود. شدم

 . ل آنم و یك سالی زمان بخرم، و یا اینكه بيشتر از دو هفته نمی مونمطوری آه سال گذشته دآترها بهم گفتن یا باید عم. های قلبم گذاشتن دریچه

یه . نمی خواستم بيشتر از این زنده بمونم و به همين خاطر به دآترا گفتم نمی خوام عملم آنن و بلند شدم رفتم خونه. اولش خوشحال شدم

آمتر دیده بودم اینطور بشه و . ناراحت و عصبانی بود. يد به خوابم اومدجشن آوچيك برای خودم گرفتم و چند روزی رو خوش بودم تا اینكه یه شب ام

گفت آار نيمه آاره . ازش پرسيدم چرا ناراحتی؟ گفت، نمی خواد اینطور برم پيشش و نمی خواد ببيندم. هميشه با ناراحتی ش ناراحت می شدم

 . یدنش رو هم نكنمزیاد دارم، یا باید بمونم و انجام بدم و یا اینكه حتی فكر دوباره د

چند وقتی اوقاتم به مرتب . از خواب آه پریدم یه راست رفتم بيمارستان و دو روز بعد قلبم رو عمل آردن و به گفته ی دآترها یك سالی زمان خریدم

. اینطور هم شد.  من و اميدیدبرام اميد دوباره شدید و با خودم گفتم شما آخرین موفقيت. آردن اوضاع گذشت آه باالخره اتفاقی شما دوتا رو دیدم

ای آه قبل از وارد شدن به جلسه براتون گفتم عين جمله  بهم گفت شما فردا قبولين و اون جمله. شب قبل از آنكورتون دوباره خواب اميد رو دیدم

. ید تكليف همه چيز رو روشن آنماميد گفت آه خدا عشق رو دوست داره، گفت آه منو بخشيده و فرصت زیادی نخواهم داشت و زودتر با. اميد بود

باید خيلی آارها می آردم و خيلی . باید از خيلی ها عذر می خواستم. همين آه وارد جلسه شدین منم شروع آردم به تمام آردن آارهای ناتمام

 .  گذاشتمش توی اتاق خوابراستی گلتون رو دیدم و. صبح ها زود از خونه بيرون می زدم و شب ها دیر وقت به خونه ميومدم. جاها می رفتم

چند سالی برای برنامه ریزی وقت خواهيد داشت ولی هميشه یادتون باشه آه باید برای با هم بودن راه . بچه ها شما حاال دیگه دانشجویيد

ه ریزه آاری های شما روش من و اميد رو حاال به خوبی می دونيد و سعی آردم عالوه بر درس دادن طی شيش ماه گذشت. مشترآی انتخاب آنيد

اگر دوست داشتين و یه آار خوب خواستين می تونيد آموزشگاه ما رو . این روش رو هم یادتون بدم و خوب می دونم آه همه ش رو خوب یاد گرفتين

 . اینطوری هم در آمد و آار خوبی خواهين داشت و هم شرایط خوبی برای با هم بودن براتون مهيا خواهد شد. ادامه بدین

خونه رو هم به اسمتون آردم و فقط یه امضا مونده آه همين آه آارت دانشجویيتون رو گرفتيد می تونيد برید . صيت نامه نوشتم دست وآيل دادمیه و

 . حاال دیگه خيالم راحته. و آار رو تكميل آنيد
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 :آاوه در حالی آه داشت آروم آروم اشك می ریخت با صدایی گرفته گفت

 . ه می زنی، تو باید بمونی، من و مرتضی آلی چيز هست آه باید ازت یاد بگيریم، نباید ما رو تنها بذاریاینا چه حرفایيه آ:: 

یادتون باشه، اميد اون همه خود آزاری من رو به . تنها نيستيد، تا وقتی آه عاشق هم باشيد همدیگه رو دارین و خدا هم دوستتون داره و باهاتونه

حاال می شه ازتون یه . خدا عشق رو دوست داره. شه همدیگه رو ببخشين و برای هميشه با هم باشينخاطر عشق بخشيد، شما هم همي

 !خواهش آنم؟

 .ــ هر چی بخوایی

 !می شه یه بار دیگه بوسه تون رو ببينم؟»» 

 : گفتبهزاد آروم. نگاهی به آاوه انداختم، سرش رو نزدیك آورد و در حالی آه اشك می ریخت لبش رو چسبوند به لبم

 . یادتون باشه، خدا عشق رو دوست داره. مرسی بچه ها، مرسی

چند روزی من و آاوه شوك زده بودیم تا . پرستارها فوری خودشون رو رسوندن ولی بهزاد دیگه رفته بود. اینو گفت و صدای بوق ممتد دستگاه در اومد

آنار تخت خواب . خونه بوی بهزاد رو می داد. اد آه حاال دیگه مال خودمون بود رفتيماینكه یك هفته بعد از خاك سپاری بهزاد با وآيلش  به آپارتمان بهز

نامه ای برامون آنار تخت گذاشته بود و تمام نكته های الزم برای تدریس رو توش نوشته . ای آه براش اورده بودیم، بود هنوز هم دسته گل پژمرده

 . بود

آموزشگاهی آه هميشه توی .  آردیم و با پس انداز آوچيكی آه داشتيم آموزشگاهی با نام اميد زدیممن و آاوه آم آم به خونه ی بهزاد نقل مكان

 :اتاق مدیراش دو نكته نوشته شده بود

 . خدا عشق رو دوست داره

 .این نتيجه نيست آه مهمه، مهم اینه آه تالش آرده باشی

  

 .  باشنها رو کی گفته و چرا باید اونجا و هيچ آس نفهميد این جمله
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 از چشم لزبين به چشم لزبين

 دریا و باران

 

 معرفی جند فيلم داستانی در مورد لزبين ها

 

 

 
April's Shower (2003) 

 Maria Cina, Trish Doolan, Randall Batinkoff, Denise Miller, Joe : هنرپيشه
Tabbanella, See more  

Trish Doolan  کارگردان : 

داستان زندگی دو زن هم جنسگرا که بدليل دیدگاه  بد خانواده و دوستانشان 
 .نسبت به روابط عاطفی آن دومجبور به جدایی  از هم و ازدواج شده اند

Lost and Delirious (2001)   
 Piper Perabo, éJessica Par, MischaBarton, Jackie Burroughs, Mimi :هنرپيشه

Kuzyk      

 a PooléL :  کارگردان

این فيلم سرشار ازاولين .داستان زندگی سه دختر نوجوان در یک مدرسه خصوصی
نشان دهنده عشق دو دختر .احساسات کشف شده ی یک دختر نوجوان می باشد

یک دبيرستان مذهبی و خصوصی دخترانه نوجوان نسبت به هم و مشکالت آنها در 
  .                است

 

A Family Affair  
   Mark DeWhitt, Arlene Golonka, Michele Greene, Joel  Hepner, )III(Tracy Hughes هنرپيشه  

فيلم .داستان زندگی زن همجنس گرایی است که بدنبال عشق واقعی می گردد 
 .بسيار زیبایی در مورد زندگی ، عشق ، خانواده و دنيای یک لزبين می باشد

 

Love & Suicide (2006)  
Sarah Reardon, Stella Johnson : هنرپيشه 

Mia Salsi :  کارگردان   

اما متاسفانه بازیگری و فيلم برداری ضعيف می . داستان این فيلم فوق االعاده است 
است که هنوز خود را  به عنوان داستان فيلم در مورد زنان همجنس گرایی . باشد 

همجنس گرا قبول ندارند و زندگی را برای خود و عشق خود تيره و تار می کنند           

When Night Is Falling  
Patricia Rozema : کارگردان 

  

 

)  استریت(دهنده رابطه احساسی یک زن پرفوسور و مذهبی  هتروسکشوال  این فيلم نشان 

با یک لزبين هنرمند در سيرک می باشد این زن زمانی در گير این احساس ميشود که در 

  .شرف  ازدواج است
Imagine Me & You (2005)  

 Piper Perabo, Lena Headey, Matthew Goode, Celia Imrie, Anthony  هنرپيشه
Head  

 Ol Parker :  کارگردان 

این فيلم نماینگر .است) استریت(داستان عشق بين یک زن لزبين با یک زن هتروسکشوال

می احساسات ناشناخته یک زن هتروسکشوال و چگونگی کنار آمدن او با  حس جدیدش 

باشد  
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  : THE L WORD  سریال
این سریال در رابطه با زندگی  ، عشق، دوستی و خانواده های زنان هم 

 living در امریکا،  showtimeاین سریال در کانالهای . جنسگرای لوس آنجلس است
TV  ،در انگلستان channel 6 ،در ایرلند pro7،در آلمان  subtv  ،در فنالندshowcase 

Television ،در کانادا catchon ،در کره جنوبی Network7،2 در استرالياnd Avenue  
این سریال پر طرفدار در ونکوور .  در اسرایيل نشان داده می شود+yesدرفيليپين و  

داستان این سریال نمایانگر روابط عاطفی و جنسی . شودکانادا فيلم برداری می
 می باشد شما در این سریال می  West Hollywood, LA چند زن لزبين در منطقه

توانيد زندگی واقعی زنان هم جنسگرا را به خوبی لمس کنيد این سریال را به 
زیرا اکسر افرادی که در رابطه با زندکی لزبين ها کنجکاو هستند پيشنهاد می کنيم 

 .بينندگان این سریال در سرا سر دنيا افراد دگرجنسگرا می باشند
  

Loving Annabelle (2005)  
 ,Jennie Floyd   aidryDiane G, Erin Kelly :       هنرپيشه  

 Laura Breckenridge, , John Farley  

  Katherine Brooks :   کارگردان 

گرد  که در یک دبيرستان دخترانه و داستان فيلم برروی دو شخصيت معلم و شا
 . کامال مذهبی نسبت به هم احساس عاطفی پيدا می کنند، می چرخد 

 :BAD GIRLSسریال 
 انگستان پخش شده است و در ITV1 در شبکه تلویزیونی  ٢٠٠۶ تا ١٩٩٩این سریال از سال 

داستان این سریال در زندان .حال حاضر در شبکه تلویزیونی امریکا در حال پخش است
فيلم نامه بر روی . زندان اتفاق می افتدG در انگليس  در بند LARKHALLام ساختگی به ن

 دوره که هر ٨این سریال از .شخصيت زندانيها و زندان بانان و روابط آنها با یکدیگر می چرخد
معموال در هر دوره بازیگری در نقش زن . قسمت است تشکيل شده است١۶ تا ١٠کدام از آن 

از جمله روابط معروف هم جنسگرایانه این فيلم رابطه .ند همجنسگرا نقش ایفا می ک
احساسی بين یکی از زندانيان هم جنسگرا که در  شخضيتی به نام نيکی ظاهر شده با 

یکی دیگر از شخصييت های معروف .ریيس زندان که هلن نام دارد  را به نمایش گذاشته است
دانيان به بار می آورد واقعا نفس گير این سریال مرد زندان بانی است که مشکالتی که با زن

این سریال چه از نظر فيلمنامه و چه از نظر بازیگری و کارگردانی بسيار قوی و جذاب . است
نویسنده و کارگردان این سریال با کار فوق العاده ی که انجام داده اند نفس شما را .می باشد

صاحبه  با کارکتر های این سریال برای ما اميدواریم بتوانيم در چراغ بعدی از  م.حبس می کنند
 .شما متنی را تهيه کنيم

 

 

  دانلود کنيد  آن را نصب کرده سپس بر روی آدرس www.utorrent.com را ازسایت  utorrentدر ابتدا برنامه ای به نام : نحوه دانلود کردن فيلم 

http://www.torrentreactor.to/torrents  رفته و فيلم مورد نظر را در search boxنوشته و دانلود کنيد . 

 آن سبز باشد در غير این صورت فيلم خراب healthدر هنگام انتخاب .لطفا توجه بفرمایيد فيلم های موجود در این سایت دارای درجه کيفيت می باشند

 اسم فيلم را همراه yahoo فيلمی را جستجو کردید و آن را در این سایت نيافتيد، می توانيد در اگر.اکثر فيلم ها در این سایت موجود می باشند.است

 loving Annabelle torrent: مثال . جستجو کنيدtorrentکلمه 

 .تماس بگيرید dry_brn@yahoo.comاگر مشکلی برای دانلود و یا جستجوی فيلم داشتيد با ایميل 

 

 

 

 

 برو به صفحه اول
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   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ٧٢  

 

 )Mulholand drive ( مالهالند یجاده

 فانی 

 

دست آم تنها چيزی آه بعد از دیدن فيلم های لينچ به بيننده القا می شه ...دنيای دیوید لينچ

. باز هم درگيرتون می آنه...هرچقدر هم آه از دنيای پيچيده و رعب آور لينچ خوشتون نياد! همينه

 !  شدتبه

راستش رو بخواید من تا به حال نقد فيلم ننوشتم برای همين نمی تونم زیاد فنی بنویسم و به 

از حسم وقتی ...برای همين هم تصميم گرفتم از حسم بگم. جزئيات و مباحث تئوریك فيلم بپردازم

  .آه فيلم رو می دیدم

نه آه . دنيای لينچ چيز آثيفيه. یه غروب زیبا تصورش آرد؛ تو یك دنيای رمانتيك بی نقصاز دنيای لينچ گفتم و از اینكه چيزی نيست آه بشه اون رو تو 

اولينش ! من تا به حال چهار تا از فيلم های استاد رو دیدم! دنيای بی رحميه و این حس رو به من می ده آه بينهایت آثيف و بی رحمه! بد باشه

ست مثل اسم شخصيت اول فيلم، پيرمردی آه برای دیدن برادرش و آشتی با اون با یه ماشين یه فيلم آامًال سر راست در. داستان استرایت بود

 .بر خالف فيلم های دیگه ای آه از لينچ دیدم. چمن زنی از یه ایالت به ایالت دیگه ای ميره؛یه فيلم جاده ای دوست داشتنی و پر از اميد

چی . ه فيلم پر احساس و عجيبی.  مرد فيل نما دومين فيلمی بود آه از لينچ دیدم

و بعد نوبت ! عجيب تر از این آه می تونستی توش اشك های آنتونی هاپكينز رو ببينی؟

با اینكه زیاد از روابط و ! فيلمی بود آه وحشتناك گيجم آرد! رسيد به بزرگراه گم شده

شخصيت های عجيبش سر در نمی آوردم ولی مجذوبشون شده بودم، شاید مجذوب 

 ... بی نهایت رعب آور لينچدنيای 

 

 

داستان از  .سر راست تر از بزرگراه گم شده. این یكی رو می شه تو غالب یك داستان تعریفش آرد. و خوب حاال وقتشه آه از جاده ی مالهالند بگم

ميرن و زن نجات پيدا می آنه اینجا شروع می شه آه یه زن رو داخل ليموزین شيكش می خوان بكشن ولی ماشين تصادف می آنه و قاتل ها می 

زن آه به شدت ترسيده و گيجه صحنه ی تصادف رو آه توی جاده مالهالنده ترك می آنه و می ره توی یه . ولی حافظه ش رو به ظاهر از دست داده

 ی عمه ش آه رفته آانادا، فيلم و قراره بره خونه. از طرف دیگه یه دختر جوان از آانادا اومده به هاليوود تا یه ستاره بشه. خونه مخفی می شه

 ! و خب این همون خونه ای ست آه اون یكی زن شب رو توش صبح آرده! بسازه

 

این دوتا با هم آشنا می شن و دختر خوش قلب و مهربونی آه می خواد هنرپيشه بشه 

و توی این فاصله این دوتا . تصميم می گيره به اون یكی آمك آنه تا هویتش رو آشف آنه

ولی درست تو جایی آه فكر می آنيد به پایان یه ماجرای عاشقانه .هم می شنعاشق 

تمام اتفاقاتی رو آه قبال دیدیم خواب بودن،یه خواب !رسيدید همه چيز رنگ عوض ميكنه

 .شيرین توی ذهن دختری آه از آانادا اومده
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ه هنرپيشه ی درجه سومه آه به لطف دوستش آه همون دختر حادثه اون یه هنرپيشه ی موفق نيست بلكه ی. قضيه در دنيای واقعی آامًال برعكسه

یا بهتر بگم عشقی آه توی دنيای واقعی هست . ولی توی دنيای واقعی باز هم عاشق اون زنه. دیده  ی خوابشه، تونسته این نقش هارو بگيره

 . خيلی نافرجامه

اج بكنه، دختر خوش قلب قصه وقتی آه زن اونو پس می زنه و می خواد آه با یه آارگردان ازدو

ی ما عشقش به نفرت تبذیل می شه و با استخدام یه قاتل زن رو می آشه و بعد هم خودش 

 !خيلی وحشتناآه. خودآشی می آنه

باید فيلم و ساختارشو ببينيد تا بفهميد چی . داستانی آه من تعریف آردم خيلی بی جزئياته

ق افتاده، از اسم ها و حوادث، یه ما به ازای هر چيزی آه توی اون خواب خوش اتفا. می گم

 .بيرونی توی دنيای واقعی و تيره دارآه شاید توی نگاه اول متوجه نشيد

 

 

ميگن لينچ با اینكه توی فيلم هاش یعنی بيشترشون یه دنيای تيره و سياه رو تصور می آنه 

ص بعد از اون به خصو. نمی دونم. توی زندگی واقعيش آدم خوش بين و سرزنده ای هست

آه !نمایشگاه نقاشی ها و آثار هنریش توی پاریس آه من گزارشش رو توی مجله فيلم خوندم

هرچی آه هست دنيای دیوید لينچ پره از رازهایی !دست آمی از این دنيای فيلمهاش نداره

مثل عشق اون دو زن به هم توی اون . آه فقط از ذهن یه هنرمند خالق می تونه تراوش بكنه

       ....چيزی آه آدم بهش می گه بهشت. ب زیباخوا

 

 

 برو به صفحه اول                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ٧۴  

 گزارش راديو فردا در روز جهانی مقابله با همجنسگراستيزی

گروه های مدافع حقوق اقليت های جنسی برای حمایت از آزادی جنسی و مبارزه با همزمان با روز بين المللی مبارزه با همجنسگرا ستيزی که 

تبعيض عليه این گروه های اجتماعی در پنجاه کشور جهان گرد هم می آیند سازمان دیده بان حقوق بشر از جمهوری اسالمی به عنوان یکی از 

 که گزارش های متعددی پيرامون دستگيری های گسترده در شهرهای در حالی. کشورهای سردمدار نقض حقوق مدنی ایرانيان نام برده است

مختلف ایران و یورش به گردهمایی هایی که مقامات جمهوری اسالمی آنها را اقدام برای مبارزه با اعمال خالف عفت و رفتار غير اخالقی می نامند، 

: فردا در مورد وضعيت اقليت های جنسی در ایران چنين می گویدآرشام پارسی دبير سازمان دگرباشان جنسی ایرانی در گفتگویی با رادیو 

ریشه ی هوموفوبيا در دیکتاتوری دگرجنسگرایی است، دگرجنسگرایانی که . هوموفوبيا یعنی رفتارها و عکس العمل های منفی در برابر دگرباشان"

. ن اشتباه و انحراف است و به مبارزه با آن می پردازندمعتقدند نورم طبيعی گرایش جنسی انسان ها دگرجنسگرایی است و هر چه غير از آ

هوموفوبيا می تواند به انگيزه ی قتل دگرباشان منتهی . هوموفوبيا یک برخورد منفی، یک احساس منفی و تبعيض بر پایه ی گرایش جنسی باشد

تمامی این فشارها به دليل گرایش جنسی فرد . دمی تواند باعث تبعيض و تحقير شو. می شود و دليل کتک خوردن فرزندان دگرباش شما باشد

وضعيت همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان ایرانی بسيار بد است و ایران  به عنوان . است در صورتی که گرایش جنسی انتخابی نيست

اگر . گذاریم فشارهای خانواده همچنان وجود دارداگر فشارهای دولتی را کنار ب. یکی از کشورهایی که هوموفوبيا در آن بيداد می کند مطرح می شود

قانون اعدام، سنگسار و شکنجه را نادیده بگيریم خانواده ها و جامعه قبل از دستگيریشان آنها را شکنجه می کنند و حتی به جوخه های اعدام می 

دستگيری اصفهان توسط یکی از همان بچه ها . دهندعاملين این دستگيری ها خود مردم هستند که به پليس تلفن می زنند و اطالع می . سپارند

گزارش داده شده بود و به جرم اینکه لباس هایی متفاوت از دیگران در ميهمانی پوشيده اند و به اضافه ی اتهامات دیگر، دستگير شده اند و زندگی 

بر این تصور است که اگر همجنسگرایی را بپذیرد، افراد جامعه . ممکن است شالق بخورند و حتی به اعدام محکوم شوند. آنها به خطر افتاده است

همجنسگرا بر کل جامعه غلبه می کنند، در صورتی که اینطور نيست و همه در کنار هم می توانند زندگی کنند و به گرایش و تفکرات همدیگر احترام 

 ."بگذارند

اری مبنی بر دستگيری بيش از هشتاد تن در ميهمانی ای در شهر اصفهان  و آرشام پارسی در بخشی دیگر از گفتگوی خود با رادیو فردا در مورد اخب

هفتاد نفر از آنها با قيد ضمانت آزاد شده اند تا حکم شان ابالغ شود و : " سرنوشت دستگير شدگان و احتمال احکام سنگين عليه آنها می گوید

افرادی که آزاد شده اند اطالع دادند که . در سلول های انفرادی به سر می برندهفده نفر از آنها به جرم پوشيدن لباس های متفاوت با عرف جامعه 

به دليل اینکه موهای بلند داشتند و یا برخی از آنها . به تمامی هشتاد و هفت نفر به شدت شکنجه شده اند، طوری که بدن های آنها کبود شده

االن همه ی آنها تحت شرایط بسيار بدی هستند و وثيقه های باالی پنجاه ميليون . موهایشان را رنگ کرده بودند، موهای سر همه را تراشيده اند

اینطور که می گویند، برخی از دستگير شدگان حتی اگر دولت با آنها کاری نداشته باشد، خانواده هایشان آنها را به شدت . تومان از آنها خواسته اند

نگرانی دیگر این است که ممکن است . بسيار نگران وضعيت آنها هستيم. انواده ها خبر داده شدهآزار خواهند داد، چون از طریق زندان به همه ی خ

 ."امروز آنها آزاد شوند اما چند روز بعد یکی یکی آنها را دستگير کنند و خبر دستگيری هم به هيچ وجه منتشر نشود

هبی همچون ایران متعدد است اما اخبار مشابهی در کشورهای آزاد گرچه موارد نقض حقوق دگرباشان جنسی در کشورهایی با فرهنگ سنتی و مذ

هوموفوبيا مرز : "دبير سازمان دگرباشان جنسی ایرانی در این باره به رادیو فردا چنين می گوید. و دموکراتی همچون کانادا نيز گزارش می شود

ه همجنسگرا بودن فرزندانشان را نمی توانند قبول کنند و آن ها را طرد می خانواده های کانادایی هم گا. جغرافيایی ندارد، در تمام دنيا وجود دارد

در پيشرفته ترین کشورها . اگر از ایران بيشتر می گویيم به این دليل است که بيشتر می بينيم و جزئی از زندگی روزمره ی ماست. کنند

ند چون هم اعتبارشان را از دست می دهند هم موقعيت اجتماعی همجنسگرایانی هستند که نمی توانند گرایش جنسی شان را به دیگران بگوی

همان طور که تبعيض به خاطر جنسيت محکوم است و امروزه برطرف شده است تبعيض به خاطر گرایش جنسی نيز . شان را، و منزوی می شوند

 اولبرو به صفحه                                                                                           تورنتو–مریم اقوامی  - رادیو فردا  ."باید برطرف شود

 



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ٧۵  

 شبان کليسای دگرباشان جنسی

 )نام مستعار است(رامين 

 

 با سالم و احترام    

ات اجتماعی مرآز فعاليت ما در ایران است و به صورت غير رسمی و خانگی به حي. شبان یك آليسای دگر باش جنسی هستم   سال دارم و٢۴

 . خویش ادامه می دهيم

 دارم و مدتی ست آه با  buttتمامی اعضای آليسای آوچك ما همجنسگرایانی هستند آه با پارتنرهای خویش زندگی می آنند، خود من پوزیشن

ن همجنسگرا آه به مسيح این جمعيت آوچك مسيحی از دو سال پيش با تالش من و عده ای از دوستا.  زندگی عاشقانه ای را ساخته ایم topیك 

ایمان آورده بودند راه اندازی شد و در مدت آوتاهی ثمرات درخشانی به بار آورد و عده زیادی از دوستانمان آه قصد انتحار داشتند و از شخصيت 

 آه روزی از زندگی شان متفر همين افرادی. همجنسگرای خود بيزار بودند را به زندگی بر گرداندیم و ایشان را با شخصيت و هویتشان آشتی دادیم

 . بودند اآنون اميد بخش زندگی دوستانشان هستند

هيچ گاه جماعت آوچك ما سبب . ما با بزرگترین حكم مسيح یعنی محبت زندگی می آنيم و آغوش مان برای پذیرش دوستان  جدید هميشه باز بوده

من یكی از مقاالت خودم را  . يم و برای مقابله با هموفوبيا ایده های جدید بيافرینيمآزار آسی نشده و سعی نموده ایم تا برای اطرافيان مان الگو باش

 .  نشریه چراغ منتشر شد٢۵در مورد همجنسگرایی برایتان ارسال نمودم آه با محبت و مساعدت شما در شماره ی " نظر خدا"تحت عنوان 

) پارتنرم(من و شریك زندگی ام . رد جفای دولت جمهوری اسالمی قرار گرفتاما متأسفانه جماعت مسيحی دگر باش ما از حدود دو ماه پيش مو

 . سپر بالی دوستان مان شدیم تا خطر مرگ از زندگی مقدس شان دوری گزیند

من  سال است آه تمام مكالمات تلفنی ١همانجا بود آه متوجه شدم حدود . من توسط حفاظت اطالعات دستگير شدم و مورد بازخواست قرار گرفتم

با آمك و اعجاز خداوند توانستم از دست ایشان بگریزم و متواری شوم ولی نه می توانم به . و دوستانم شنود شده است و بسياری مطالب دیگر

. اعضای آليسای من نيز در ترس و اضطراب به سر می برند . فقط می دانم آه او نيز متواری شده. شهر خود برگردم ونه خبری از عشق ام دارم

 . انواده ام نيز از همجنسگرا بودنم مطلع شده اند و گویا چاره ای جز طرد آردن فرزندشان ندیدندخ

از نظر دولت جمهوری اسالمی من مرتكب دو گناه شده ام، یكی اینكه دین خود را تغيير داده و به قول آنها مرتد شده ام و سرپرستی عده ای از دین 

برای من .  اینكه یك انسان آثيف گناهكارم آه غرق در لواط شده ام و خانه ی فساد و تيمی راه اندازی آرده امدیگر. برگشته را به عهده گرفته ام

ليستی از جرایم را تدوین نموده اند تا در دادگاه انقالب محاآمه شوم؛ اغتشاش در امنيت ملی و لواط از جمله 

 با تاسف .این اتهامات است

ه ی     رامين ه دو هفت  در ايميلی ک

 فرستاد اطالع داد که ما پيش به 

ارهای ت فش ه عل ارتنر او ب پ

ت ر ايس ر اث بی وارده، ب عص

 . قبلی درگذشته است

چراغ

وفادار می مانم و حاضر نيستم آه شخصيت و هویت همجنسگرای من به ایمان مسيحی خود تا انتهای عمرم 

 .خویش را انكار آنم حتی اگر در این اعتراف جان خویش را ازدست بدهم

 

 

 

 

 

 

 برو به صفحه اول



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ٧۶  

 ...ای آاش

 آریا مهرگان 

    

ين طـور آانـال هـا را عـوض مـی آـردم آـه        همـ ... از شدت بيكاری و بی حوصلگی روی مبل افتاده بودم یك دست زیر سر و یك دست آنتـرل مـاهواره                  

آـه  _ایـن فـيلم   . مشتاقانه به تماشا نشستم. روشن شد و فيلمی را دیدم آه قبًال در مورد آن شنيده بودم           " نسيم شمال "تصادفی چشمم به برنامه     

نك آفتابی سياه بر صـورت زده بـود   آه یك عي.... در صحنه ای از آن شخصی . مرا متأسف نمود_ البته فقط صحنه های دستچين شده ی آن پخش شد    

بـود آـه    " تـن فروشـی   "،  "business"تا آنجا آه من دریافتم، مراد او از         . می ناميد " business"از زندگيش بود آه آن را       " دوساله"مشغول تغریف دورانی    

 چپ و فرد دیگری آه گویـا راهنمـای شـخص خبرنگـار     او را یك ترنس در سمت.... در این مصاحبه . را به جای آن می گذارند" کلمه ای دیگر"البته عوام   

اگه از آسـی خوشـم مييومـد یعنـی اگـه            : "...فرمودند........... ،    "businessman"یعنی شخص   _ ایشان  . هم بود در وسط تصویر همراهی می آردند       

بعد از پخـش گالیـه هـای ترنسـی آـه روبـروی       ). موننقل به مض" ( دالر ميگرفتم ١٠٠دالر اگه خوشم نمييومد و سن باال بود         ١٠خوش تيپ و جوون بود      

"businessman "     آـه اول بنظـرم آمـد نخـودی اسـت امـا بعـد        _ همان فرد وسطی_برده شد  " جناب راهنما "توسط  " پارك ملت "نشسته بود، دوربين به

در حالی آه با اطـوار و نـاز و ادا در گفتـار و در    ) ه تابلوبا آن قياف( به راه افتاد ایشان " آقای راهنما"خالصه دوربين به دنبال    ! فهميدم خيلی خودی است   

 پاسخی منفـی همـراه بـا        ميخوایی مصاحبه آنی؟ طبيعتاً   : رفتار جلوه گری می آردند به جلب نظر پرداختند تا دو نفر را پيدا آردند بی مقدمه فرمودند                 

اینجا بـرایم   . ه شده در حال گفتگو از دوربين فاصله گرفتند اما صدا ضعيف نشد            ترس دریافت آردند؛ البته از رو نرفتند و چند قدمی با شكار دوربين همرا             

 ... این تصور پيش آمد آه نكند یك ميكروفن بی سيم به ایشان وصل است؟ به هر حال 

ر این فيلم تصویر چند گـی       می دانيد د  . در نزدیكی پارك ملت بود    _ "تا همين اواخر معروف   "_صحنه ی دیگر رفتن آقای راهنما به یك آافی شاپ معروف            

خودمـان  " آرشـام "، مشـهود بـود؟ در صـحنه ای دیگـر آقـای خبرنگـار بـا                  "فيلم بد "بطور کامال واضح، در این      " businessman"یا مشكوك به گی ترنس و       

مـن و دوسـتانم هزینـه ی        . آـرد آزادی رایگان نيست برای حصول آزادی باید هزینـه          : "شروع به صحبت آرد آرشام شعار معروف خود را تكرار آرده گفت           

بـر آرشـام غلبـه آـرد؛ او     _ آه در همه ی ما بيش از دیگران و بسيار بيش از دیگـران هسـت             _ در اینجا احساسات    ..." می پردازند و  /آزادی را پرداخته ام   

جالـب  " مـارك دار "آـه او یـك تـی شـرت     صحنه ی دیگر دوربـين بـه دنبـال آرشـام بـه راه افتـاده در حـالی        . منقلب شده جمله را نيمه آاره رها می آند    

 ...پوشيده 

آـه ضـربتی از ایـن طـرح هـم در            _سه طرح ضربتی امنيت اجتماعی را بـه اجـرا درآورده            " نيروی انتظامی "و من اآنون آه چندی از این ماجرا گذشته و           

 می اندیشم آه آن بخت برگشته هایی آه بی          به این موضوع  _ روزهای اول نصيب من شد و با گوشت و پوست معنای ضربتی بودن آن را حس آردم                  

گی بدنام آن چه شده؟ آیا ایـن فـيلم و           " businessman"خبر از همه جا در آافی شاپ نشسته اند چه به روزشان آمده؟ آقای راهنما چه شده؟ و آن                    

 نيست؟ _ ت به بدنه سنتی حاآم ایراناهم از جنسيتی و ظاهری نسب_نظایر آن توجيهی مناسب برای ضرب و شتم و آزار و ایذاِء دگرباشان 

 ...ای آاش این فيلم را نمی دیدم 

 ...آن حرفهای شرم آور را نمی زد" businessman"ای آاش آقای 

 ...ای آاش آقای راهنما آِس دیگری بود

 ...يان می آردای آاش آرشام، دبير آل ما، دوست ما، تكيه گاه ما، در مقابل دوربين منقلب نمی شد و شعارش را با قدرت ب

و ای آاش می توانستم یك لحظه می توانستم ای آاش دوربينی بردارم به ميان گی هایی از جنس دیگر با پوشش و حرآاتی دیگـر در گفتـار و رفتـار                                

مـان آننـد ای آـاش مـی     بروم، پای درد و دلهای واقعی تر آنها بنشينم تا مردم ایران و دیگـر آشـور هـا اآثریـت مـا را آنگونـه آـه هسـتيم ببيننـد و باور                         

 ! توانستم

 

 برو به صفحه اول



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ٧٧  

 احتياط در دانشگاه

 اشکان

 

 سالم 

 .می خوام یک داستان واقعی که چند هفته پيش اتفاق افتاد رو واستون تعریف کنم.  استاشکاناسم من 

یه دفعه یکی از بچه های دانشگاه که .  بریم خونهچند هفته پيش بود که من و دو تا از دوستانم که اونها هم گی هستن از دانشگاه اومدیم بيرون که

مأمور امنيت هستم، : سوار موتور بود با یک مأمور پليس به سمت ما اومد و یکی از دوستانم به نام آرتا رو صدا زد، یه کارت از جيبش در آورد و گفت

 زرنگمون مسعود بود که با عصبانيت از مأمور حکم جلب و .آرتا زبونش بند اومده بود. من از ترس داشتم سکته می کردم. شما بازداشت هستين

 . ولی مأمور گفت حکم جلب الزم نيست، دليل بازداشت هم به شما مربوط نيست. دليلش رو خواست

دانشگاه قبول کرد ما نخواستيم آرتا رو تحویل پسره بدیم ولی وقتی مقاومت ما رو دید دستبندش رو در آورد آرتا هم واسه اینکه آبرو ریزی نشه جلوی 

به هرکس تونستيم زنگ . آرتا رو به یکی از پایگاه های پليس امنيت بردن و من و مسعود هم یه تاکسی گرفتيم و رفتيم دنبالش. که باهاشون بره

 موندیم تا یه خبری به ما از آرتا ساعت ها منتظر. زدیم تا بياد و آرتا رو از کالنتری بياره بيرون ولی فایده نداشت، هيچکس رو تو کالنتری راه نمی دادن

اینو که شنيدیم دیگه . دوستتون رو فردا می فرستن پزشک قانونی و بعد دادسرا. بدن تا اینکه یه افسر اومد و به ما گفت بيخود اینجا معطل نشيد

بعد از چند وقت اومد بيرون و . تا از آرتا خبر بگيرهیکی از دوستانمون که تو کالنتری آشنا داشت تونست با کلی التماس بره تو کالنتری . طاقت نياوردیم

 .با کلی التماس و گذاشتن سند چند صد ميليونی تونست آرتا رو بياره بيرون

به گفته ی سرهنگ کالنتری، جمعی از بچه های دانشگاه با نوشتن یک طومار و امضا کردن آن از آرتا به دليل بد :  اما بشنوید دليل بازداشت رو

منظور از رفتار همجنسگرایانه در این طومار چرخيدن در حياط دانشگاه و .  بد حجابی و مدل مو و رفتار همجنسگرایانه شکایت کرده اندلباسی و

طبق مشاهدات دانشجویان، هر روز عصر پسر جوان ناشناسی با اتومبيل مدل باال به دنبال آرتا آمده  و . عشوه آمدن برای پسران دانشگاه می باشد

پس از شکایت دانشجویان نيروی انتظامی تمام تماس های تلفنی و اس ام اس ها و رفت و . از ابراز عالقه به یکدیگر به مکان نامعلومی رفته اندپس 

 . آمد های آرتا را کنترل کرده و پس از حصول اطمينان از اینکه آرتا یک گی است اقدام به دستگيری او کرده اند

رفت همجنسگرایی خود را انکار کند ولی برای اثبات این قضيه پليس تصميم گرفت او رو به پزشک قانونی بفرسته که با پا در آرتا در کالنتری تصميم گ

ميانی و گذاشتن سند و البته یه کم پارتی بازی به خاطر آشنایی با چند مقام گردن کلفت در دولت، آرتا به طور موقت آزاد شد، مشروط بر اینکه تمام 

 .  کنترل ميشهپژمان روز هم تمام حرکات آرتا و من و ۴۵ کوتاه کنه و پيراهن آستين کوتاه نپوشه و هزار تا شرط مسخره دیگه و تا موهاش رو

 . ازتون خواهش می کنم در روابطتون با دیگران به خصوص در دانشگاه احتياط الزم رو به خرج بدید

 .موفق باشيد

 

 

 

 برو به صفحه اول

 

 

 



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ٧٨  

 گراز زاويه ی دي

 واروژ

 

من دوست دارم از زاویه ی دیگری به این واژه . نظرات مختلفی در مورد این کلمه وجود داشت. چند وقت پيش مطلبی در باب واژه ی دگرباش خواندم

 . نگاه کنم

هنگ، زیبا و کمی هم سئوال خوش آ. ، گوشم را اذیت نکرد)شاید هم خواندم(اولين باری که این کلمه را شنيدم . کلمه ای تازه ساز است" دگرباش"

می داشت و اجازه نمی داد که سرسری  " نگه"این ابهام و سئوال برانگيز بودن برای من شنونده خيلی جالب تر است چون حواس من را . برانگيز بود

ربردش را می فهميدند، دگرباش را و وقتی که کا" یعنی چه؟"این کلمه را به عمد چند جا به زبان آوردم، همه ی با شنيدن آن می پرسيدند . بگذرم

 . زمزمه می کردند و به نشانه ی جالب بودن، سری تکان می دادند

برخی استفاده از این کلمه را . اگر سری به سایت های خبری و مقاله های امروزه بزنيد متوجه خواهيد شد که کاربرد این کلمه رو به افزایش است

همانطور که گفتم دگرباش به تازگی به مخزن واژگان . د و برخی کاربرد آن را یک توهين تلقی می کنندیکی از برچسب های روشنفکرانه می دانن

مردم نه آن را قبًال دیده اند و نه خوانده اند پس عکس العمل های موافق و مخالف این کلمه بسيار متنوع خواهد بود و . فارسی اضافه شده است

 . نمی باشد) منفیمثبت و یا " (بد"و یا " خوب"فقط یک 

من فکر می کننم واژه . برخی از شرکت کنندگان در آن گفتمان معتقد بودند که کلمه ی دگرباش جایگزین مناسبی برای کلمه ی همجنسگرا نيست

د و دگرباش هرکدام جایگاه و موارد مصرف خاص خود را دارن... های دگرجنسگرا، همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنسگونه، دگرجنس شده، دگرپوش و 

اگر فرض را بر این بگذاریم که دگرباش معادل همجنسگرا است باز اشکالی به . جایگزین تک تک آن کلمات نخواهد شد و حتا معادل آن ها هم نيست

 . وجود نخواهد آمد و تنها انتخاب جا و زمان کاربرد کلمات مطرح خواهد شد

وقتی که از دگرباشان . می تواند باشد" اقليت های جنسی" کوئير باشد جایگزینی برای دگرباش بيشتر از آنکه ترجمه ی صحيح یا غلط واژه ی

برخی معتقد بودند که نباید همجنسگرایان را . جنسی نام برده می شود، تصویری از یک اجتماع که از نظر جنسی با دیگران متفاوتند ایجاد می شود

چه بخواهيم و چه نخواهيم .  جدایی آنها از جامعه دامن می زند؛ به نظر من اینطور نيستاز دیگران دانست و این کلمه به" دگر"متفاوت و یا 

همجنسگرایان جزئی از جامعه ی دگرباشان . می باشند... همجنسگرایان متفاوت از دگرجنسگرایان، و دوجنسگرایان متفاوت از دگرجنسگونگان و 

تفاوت گرایش جنسی شبيه تفاوت در سليقه و ذائقه است و این . ئی از آن جامعه هستندمی باشند همانطور که دگرجنسگونگان و دوجنسگرایان جز

 .بودن نکته ای منفی نيست و در برخی موارد می تواند فقط نقطه ی تمایز باشد" دگر"

من همجنسگرایان هميشه خود را در جایی خواندم که همجنسگرایان دوست ندارند که خود را دگرباش بنامند و با دگر بودن مشکل دارند اما به نظر 

به عنوان مثال آیا هيچ وقت فکر کرده اید چرا همجنسگرایان در ایران به شغل های فنی مثل مکانيکی و یا . متفاوت از دیگران می دانسته و می دانند

 می دانند در صورتی که کوچکترین ربطی هم تعویض روغن ماشين عالقه ندارند؟ این کار را معموًال نمی کنند و دليل آن را گرایش جنسی متفاوت خود

پس خود همجنسگرایان نيز متفاوت بودن و دگر بودن خود را . ندارد اما هميشه به دليل گرایش جنسی شان جدای از صف دیگر مردمان می ایستند

ژه ی همجنسگرا سخت بود و مردم ترجيح می برایشان هنوز راحت نشده است، همانطور که چند سال پيش تلفظ وا" کلمه"قبول دارند اما کاربرد این 

 . دادند از همجنس باز استفاده کنند چون عادت کرده بودند، اما امروزه اینطور نيست

 . دگرباش هم در زبان ما جای خودش را باز خواهد کرد

 

 برو به صفحه اول

 



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ٧٩  

  خدا– دين – سکس –عشق 

 حامد

 

 . همه ی جریان عين آن چيزی است که واقع شداین جریان در طول دوران خدمت من اتفاق افتاده و

برام خيلـی سـخت بـود ایـن قـدر دور بـودن از               .  کيلومتر معرفی کرده بودم    ١۵٠٠روزی بود که خودم رو به یگان جدید در یک شهری با فاصله ی تقریبی                

خت در شـرایطی سـخت کـردم، چـون مـن یـک گـی        در هر صورت وارد پادگان شدم و خودم رو آماده ی یک زندگی س... . خونه و دوستانم و عشقم و   

 .پس خودم رو آماده ی یک زندگی دور از همه ی عالیقم کردم. هستم و چند سالی است که به این امر از اعماق وجودم پی برده م

 کسـی اسـت کـه    مـی گفـت  . وارد یگان که شدم یک لحظه برق از سرم پرید؛ کسی رو اونجا دیدم که صورت و چشماش همه چيز رو برام مـی گفـت      

تمایل به همجنس داره و کسی بود که با یک نگاه خودش رو تو دلم جاکرد ولی من به خاطر یک سری مسائل که قبال تجربه اش رو داشـتم خـودم رو                                 

 .کنترل کردم و خواستم که خودش پيش قدم بشه

يبی من رو عاشـق او مـی کـرد و وجـودم رو آتـيش      چند روزی گذشت و هر لحظه که من چشمام به چشمش می افتاد از اعماق وجودم یک حس عج 

 ؟...آنقدر برام دردناک بود که چرا من او رو اینجا باید ببينم، چرا . می زد

نمی خواستم حتی ببينمش چون برام درد آور بود وقتی مـی دیـدم کـه تـو     . چند روزی هم همچنين گذشت و من می خواستم خودم رو ازش دور کنم    

. حامد یه چيزی هست که می خوام روز آخر بهت بگم: تا اینکه یک روز اومد گفت  . ی مجبورم هر روز و هر روز سر و کله بزنم          چه موقعيتی با چه کسان    

 نظرت در مورد قوم لوط چيه؟ : ولی بعد از من پرسيد. منم چون می دونستم اصرار فایده ای نداره بی خيال شدم

به آنچه که اسمش رو خود شناسی واقعی می ذارن رسيده م و خدا و همه چيـز کائنـات رو بـا    من فردی با اعتقادات محکم دینی و مذهبی هستم و  

در عين حال در اعماق وجودم اون حس گی بودن رو هم به عنوان یک حس کامًال طبيعی و سـاده و در عـين حـال پيچيـده                  . اعماق وجودم درک کرده م    

چون این حس رو هم همون خدایی به من داده که همـه چيـز دنيـا رو                  . ون هيچ ترسی ندارم   افتخار می کنم که خودم رو شناختم و از ا         . کشف کرده م  

این حس رو همون خدایی به من داده که عشـق رو آفریـده و مـن رو                  . این حس رو همون خدایی داده که عذاب بر قوم لوط نازل کرده            . برام فراهم کرده  

 . و از زندگی لذت ببرم و شکر گذار خداوند باشمآفریده با این حس که عشق به هم جنس خود داشته باشم 

بعد از پرسيدن اون سئوال من چند لحظه ای رو صبر کردم بعد در مورد قوم لوط و شرایط زمانی و مکـانی اون زمـان و مـردم اون قـوم و اینکـه چـه نـوع                                       

ه واقعـًا گـی هسـتند مـی شناسـم، توضـيحاتی دادم و       خواسته ای داشتند که متفاوت با اون چيزی است که من در حال حاضـر از خـودم و افـرادی کـ           

 .همون طور که برای خود من متقاعد کننده بود اميد وار بودم برای اون هم متقاعد کننده باشه و فکر می کنم که همينطور هم بود 

رگون شدم و شدیدًا ناراحت، چون داشتم  دارد که من ناگهان دگSatanدر همون حين بود که به من گفت که اعتقادی به کلمه و شاید هم خود ساتان 

با کسی صحبت می کردم که حتی اصل اعتقادی خداوند را انکار می کرد و من واقعًا از ته دل ناراحت شـدم و از خـدا خواسـتم کـه او رو کمـک کنـه و                         

نحراف و به عنوان یک اشتباه مطرح بـوده و از      بفهمونه که داره اشتباه می کنه و چيزی که به عنوان شيطان برای ما هميشه و همه جا به عنوان یک ا                     

 .نيز منفور و منزجر کننده بوده داره بر او غلبه می کنه ... لحاظ منطقی و احساسی و 

 مـی خواسـته   mory satanفردای اون روز اومد پيش من گفت در مسجد بوده داشته شعری رو می نوشته و در آخـر اون شـعر بـرای اتمـام از کلمـات      

قبـل  . ه ولی در حين نوشتن کلمه ساتان نتونسته که درست بنویسه و گویی یک نيرو اجازه ی نوشتن این کلمه رو در مسجد بـه او نـداده              استفاده کن 

از اینکه کلمات اون تمام بشه من احساس بسيار بسيار خاصی بهـم دسـت داد و گـویی کـه تمـام اعضـا ی وجـودم از هـم گسـيخت و شـدیدًا باعـث                                      

 . وحی شد و ناخوداگاه اشک در چشمام حلقه زد و پناه به خدا بردمدگرگونی داخلی و ر

شروع به صحبت با او کردم تا اونجایی هم که تونستم بهش کمک کردم تا به کـل  . اون حالت رو من قبًال هم داشتم ولی  نه به این صورت و تا این حد            

فقط به اميد خدا جلو بره و بتونه خودشـو از اون افکـار واهـی و نادرسـت دور کنـه و                       فراموش کنه تا به حال به چه چيزی اعتقاد داشته و از حاال به بعد                

ولی عشق من نسبت به اون خيلی زیاد . خدا رو شکر همينطور شد و از لحاظ اعتقادی تونست خودشو از اون چيزی قبًال بوده جدا کنه و متحول بشه       



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ٨٠  

بنـابراین یـک روز تصـميم    .  گفتم که چقدر دوستش دارم و چه حسی نسـبت بـه اون دارم            باید بهش می  . تر شد و واقعًا برام داشت عذاب آور می شد         

 .گرفتم هر طور که شده بهش بگم که کی هستم و چه حسی نسبت به اون دارم

نکـارو  ای. بعد از چند روزی من یه موضوعی رو پيش کشيدم تا بتونم براش مطرح کنم که چه هستم و چه جور حسی نسبت بـه هـم جـنس خـود دارم                       

کردم، خودمو براش توضيح دادم، شرایطی رو که دارم و اون حسی که من نسبت به یک همجـنس دارم و اینکـه یـک همجنسـگرای واقعـی هسـتم و                         

اینکه این یک حس کامًال طبيعی و خالصانه است، ولی هنوز اون جرأت رو نداشـتم کـه بگـم چقـدر دوسـتش دارم و چقـدر عاشقشـم و حاضـرم تمـام                                   

بـرام خيلـی سـخت    . زجر می کشيدم که تو یک همچين جایی با اون آشنا شدم و نمی تونم راحت حرفم رو بـزنم                 . م رو با اون سپری کنم     لحظات عمر 

ولی اون چيزی رو گفت که من رو سخت ناراحت کـرد  . بود ولی مجبور بودم صبر کنم تا اینکه صبرم تمام شد و دیگه هر چی که تو دلم بود براش گفتم       

البته اميدوارم که االن خودش به اشتباهی که کرده پی برده باشه چون فکر می کنم خـودش بـه اینکـه چيـزی                        . ل بسيار بزرگی ایجاد کرد    و برام مشک  

مـن از خـدا   : ((من از چشماش خوندم که اون من رو دوست داره، می خواد کـه بـا مـن باشـه ولـی گفـت                 . که به من گفت نادرست بوده رسيده باشه       

مـن بسـيار بسـيار ناراحـت شـدم          . )) فکر نميکنی تو هم تو این مورد از خدا دور شده باشی             . دم و االن دارم خودمو اصالح می کنم       خيلی دور شده بو   

چون همه ی وجود و همـه       . چون اون کسی که به او کمک کرد خدا رو بشناسه من بودم چون من خودم رو آنقدر به خدا نزدیک می دونم که حد نداره                         

ی من مدیون خداست و همين حس هم که من به اون افتخار می کنم مدیون خداست و اونقـدر ایـن حـس قـوی هسـت کـه بـدون                  ی عشق و عالقه     

 .اینکه من با اون صحبتی کرده باشم به حسی که داره پی برده ام

کـه اميـدوارم پشـيمون بشـه از اون     برام دردناک بود شنيدن این حرف ولی روزهای بعد چيزهایی رو بـراش اثبـات کـردم و چيزهـایی بـراش اثبـات شـد                   

 .حرفایی که به من زده بود

من می دونم اون یک حس قوی نسبت به همجنس خودش داره ولی فکر می کنه اشتباهه، در صورتی که اونطور نيست، اگـه بخـواد اونـو تغييـر بـده                                

و گول بزنه اگه هم در ظاهر بخواد ایـن کـارو بکنـه مـن                نمی تونه از اون چيزی که هست خودشو جدا بکنه و خوش           . نمی تونه و عذاب بسيار می کشه      

 .مطمئن هستم که از اعماق وجودش در عذاب خواهد بود و نخواهد تونست که زندگی شو به راحتی سپری کنه، براش عذاب خواهد بود

 عادی و طبيعی بوده و هيچ ارتبـاطی  در آخر به نظر من هيچ کسی با هر اعتقاد مذهبی و دینی نمی تونه منکر این بشه که این حس یک حس کامالً             

پس اميدوارم روزی همه ما با تمام مشکالت کنار بيایيم خودمون رو بشناسيم و اون چيزی که می خـواهيم بـه   . با نوع دین و مذهب و اعتقاد فرد نداره  

 . دست بياریم

 

 

 

 برو به صفحه اول
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با 

 خواندنی ها 

 جنایتی هولناک در استان شمالی هلند

 ا راویصب

 ٨٦دهم خرداد ماه 

 

در یک ميهمانی  HIVساعت گذشته خبر آلوده شدن دوازده همجنسگرا به ویروس  ٤در ظرف 

خبرها حاکی از آن  . خصوصی سرتيتر روزنامه و موضوع داغ رادیو ها و تلویزیون های هلند می باشد

دعوت می کرده اند و در است که افرادی از طریق چت روم های همجنسگرایان آنها را به ميهمانی 

می ریختند و به دنبال آن همجنسگرایان دعوت شده مورد تجاوز  GHBمشروب آنها موادی به نام 

 . ميزبانان قرار می گرفتند

تا . را به همجنسگرایان تزریق کردند HIVميزبانان در یک اقدام وحشيانه خون های آلوده به ویروس 

 .  به پليس شکایت کرده اند ولی تعداد دقيق قربانيان آن ميهمانی هنوز مشخص نيستبه حال بسياری از قربانيان همجنسگرا

 . بعضی از آنها به جرم خود اعتراف کرده اند جانيان این واقعه که خود نيز همجنسگرا هستند دستگير شده اند و چهار نفر از

ه را یک جنایت شرم آور می نامند و می گویند که ربطی به نکته مهم این است که بسياری از چهره های مشهور هلندی حادثه ی پيش آمد

حتا بسياری پا را فراتر گذاشته اند و . همجنسگرایی و غيرهمجنسگرا بودن افراد ندارد و می تواند جدا از گرایش جنسی هر فرد در جامعه رخ دهد

عاملين حادثه افرادی با گرایش به جنس  ج می شد که حاال ؟ کهخبر به همين صورت در می گویند اگر جانيان این حادثه غير همجنسگرا بودند آیا

 عملی ناشایست زده اند؟ مخالف بوده اند و دست به

 

 فعال حقوق همجنسگرایان در مسکو مورد ضرب و شتم قرار گرفت

روزنامه ی گاردین در روز بيست هشتم ماه می گزارش داد که  گروهی از مدافعان حقوق 

گی (اسر اروپا در مسکو جمع شدند و به ممنوعيت جشنواره ی دگرباشان همجنسگرایان از سرت

) Yuri Luzhkov(اعتراض کرده و نامه ای را برای لغو ممنوعيت این جشنواره تقدیم یوری لوزکو ) پراید

در این ميان تعدادی از نئونازی های همجنسگراستيز که مخالف این مراسم اند . شهردار مسکو کردند

بنا به گفته ی شاهدان مردم شعار مرگ بر همجنسگرایان سر داده بودند و مذهبيون نيز به سمت . ه ور شدند و به ضرب و شتم پرداختندبه آنها حمل

آنها تخم مرغ و سنگ پرتاب می کردند و پليس در این درگيری مداخله ننمود و در آخر پيتر تاتچل فعال انگليسی و

پيتر تاتچل در مصاحبه با روزنامه گاردین . و تعدادی دیگر را دستگير کردولکر بک نماینده حزب سبزهای آلمان 

واقعًا شوکه کننده بود، آنها به صورت من مشت می زدند و پليس فقط ایستاده بود، و بعد مرا دستگير "گفت که 

ر شدگان همچين گاردین نوشت که پليس از دستگي.". کرد و افرادی که به من حمله ور شده بودند را رها کرد

چه تفریحی : سؤال کرده بوده که آیا شما از اقليت های جنسی هستيد؟ و در برابر پاسخ مثبت آنها گفته بوده

 !شما در اداره پليس خواهيم داشت، شما نمی دانيد که اعتراض در مسکو ممنوع است؟

اینجا : "یک همجنسگرای روس گفت. د و به شدت کتک خوردندشاهدان این درگيری می گفتند که از سر و صورت فعاالن دگرباش خون جاری شده بو

 ."اما ما عقب نشينی نمی کنيم و تالش می کنيم تا به حقوقمان برسيم. به شدت خطرناک است، سرزمينی وحشتناکی برای همجنسگرایان است

ش تحت فشارهای اجتماعی و دگرباش ستيز قرار  روسيه از همجنسگرایی در قوانين خود جرم زدایی کرد اما هنوز گروه های دگربا١٩٩٣در سال 

 . دارند
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 ازدواج دو زن در ترکيه

در یکی از  دو زن نوشته شد که حریتامروز سيزدهم خرداد ماه در یکی از پرفروش ترین روزنامه های ترکيه به نام 

اسم ازدواج خانواده جالب اینکه یک شب قبل از مر. کردند سنتی ازدواجبه شيوه ی  ترکيه استان های شمال غربی

این ازدواج در حالی است که هنوز . برای آنها برپا کردند حنابندانها و دوستان این دو زن یک مراسم سنتی به نام 

  . ازدواج قانونی همجنسگرایان در ترکيه غيرممکن است

. يز منتشر شده است تصویری از یکی از آن زنان که لباسی کامال محلی و سنتی ویژه مراسم عروسی به تن دارد ن

 محافظه کار ترکيه رایج گفتنی است که پوشيدن این گونه لباس ها در شهرها و روستاهای بسيار کوچک و معموًال

  . گونه لباس پوشيده نمی شودشهرهای بزرگ این اما در است 

 اهميت اینجاست که این ازدواج در یک کشور مسلمان  با در خبر منتشر شده واضح نيست که این دو زن همجنسگرا بودند و یا دگرجنسگونه اما نکته

 . انجام گرفته است

  .در صفحه ی نظرات وب سایت روزنامه ی حریت اکثریت خوانندگان برای این زوج آرزوی خوشبختی کرده اند

 

 

 

 در تورنتو" ایران در تبعيد"کنفرانس 

 .برگزار می کندنشست در سه امسال ا کنفرانس سراسری خود ر) ILGCN(شبکه ی جهانی فرهنگ همجنسگرایان 

در ششم خرداد ماه در شهر ویلنيوس، پایتخت جمهوری ليتوانی نشست ه تور رنگين کمانی این سازمان از پایگاه مرکزی اش در استکهلم حرکت کرد

ها در نشست  و سومين این آخرین. دشار خواهد برگز" ایران در تبعيد"این تور در سی ام خرداد ماه در تورنتو با عنوان  نشست دوم .اول را برگزار کرد

 .دشوشهر پاریس برگزار می 

تورنتو "در تورنتو بر گزار می شود به عنوان یکی از برنامه های رسمی ) گی پراید(که همزمان با جشنواره ی همجنسگرایان " ایران در تبعيد"کنفرانس 

) عضو ایرانی شبکه ی جهانی فرهنگ همجنسگرایان(ن دگرباشان جنسی ایرانی  این کنفراس سازما یبرگزار کننده. معرفی شده است" پراید

 : ترتيب برنامه از این قرار است. است

 .  سازش یا تبعيد–دگرباشی  ، از ایرانILGCNآرشام پارسی دبيرکل سازمان دگرباشان جنسی ایرانی و سفير منتخب 

 .معاصر. شعر. ساقی قهرمان سردبير چراغ،  گی

  از ایالت متحده امریکا، کالب دختران فراهنجار، رنگين کمان در سنگرILGCNون سفير منتخب اریکا ایت

  از شبکه جهانی فرهنگ همجنسگرایانOrfeo Musicaمایکل جفرور موسيقی دان کانادایی و برنده جایزه ی 

 

  بعد از ظهر ٨ تا ۵ساعت ) سی ام خرداد ماه(چهارشنبه بيستم ژوئن 

  هارت هاوس–دانشگاه تورنتو 

 

 

 

 

 



 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ٨٣  

 پناهندگی همجنسگرایان در انگلستان

 
 

 . خواستم داستانم را برای شما بفرستم تا چاپ شود. من نوید هستم و چند مدت پيش تقاضای پناهندگی من در انگلستان قبول شد. سالم

س امنيت نمی کردم به انگليس آمدم و  من یک همجنسگرای ایرانی هستم که سه سال پيش به خاطر اینکه در ایران احساهمانطور که گفتم

در ایران به دليل گرایش جنسی ام مشکالت زیادی داشتم که شامل مسائل خانوادگی، کار، تحصيل و در کل در همه . درخواست پناهندگی دادم

ز من خواست که خانه اش را او ا. حتی با پدرم که متوجه رابطه ی من با دوست پسرم شده بود هم مشکالت زیادی به هم زدم. جای جامعه بود

این اتفاقات، توهين شنيدن ها و . بود) البته از نظر آنها(بارها توسط پليس در خيابان بازداشت شدم و دليل آنها سر و وضع نا مناسب من . ترک کنم

 . متلک ی مردم برای من یک عادت روزمره و تکراری شده بود

مدتی بعد منزلی شخصی اجاره کردم اما طولی نکشيد که با همسایه ام مشکل . م شده استدر آن زمان حس می کردم که ایران برای من جهن

پليس برای جست و جو به خانه ی من ریخت و مجبور به فرار . پيدا کردم چون متوجه رابطه ی من با دوستم شده بود و به نيروی انتظامی خبر داد

 . دیم، تصميم گرفتيم و یا به عبارتی مجبور شدیم که ایران را ترک کنيمچون واقعًا ایران را قابل زندگی و امن نمی دی. شدیم

شخصی که من را به انگليس آورد . او مدتی در ترکيه ماند و من به انگليس رسيدم. متأسفانه در آن زمان به دالیلی راه من و دوست پسرم جدا شد

من واقعًا چيزی از قوانين . ی گفت اگر بخوای انگليس بمانی باید این چيزها را بگوییم. داستانی به من یاد داد تا به عنوان دليل پناهندگی ام بگویم

پناهندگی نمی دانستم و واقعيت این بود که اصًال نمی دانستم که می توان بر اساس تحت تبعيض و آزار بودن به خاطر گرایش جنسی درخواست 

) قاچاقچی(به این دليل هر کاری که آن شخص رابط .  مجبور شده ام از ایران فرار کنمفقط می دانستم که برای امنيت و آزادی ام. پناهندگی کرد

 . گفت انجام دادم

از دوست پسرم که به هم خيلی وابسته بودیم جدا شده بودم و اصًال تمایل نداشتم به هيچ جایی که . وقتی به انگليس رسيدم خيلی افسرده بودم

پرونده ی ساختگی من هم بعد از یک سال و چند ماه رد شد و در نهایت برایم . حتی با کسی دوست شومپاتوق همجنسگرایان بود سر بزنم یا 

شرایط خيلی . اخطاریه ای آمد که به زودی حمایت های مالی و مسکن دولت برای پناهجویان تا قبل از تصميم گيری برای پرونده شان، قطع می گردد

 . سختی بود

او بعد از شنيدن ماجرای من گفت که چه کار اشتباهی کرده ام . سگرا آشنا شدم که خودش اقامت انگليس را گرفته بودباالخره با یک ایرانی همجن

گفت همجنسگرا بودن و گفتن خجالت ندارد و کمکم کرد تا یک وکيل جدید پيدا کردم و سعی کردم مجدًد . که داستانی دروغی را تعریف کرده ام

من بی خانمان بودم و اجازه ی کار هم نداشتم و . این قضيه شاید حدود یک سال طول کشيد، یک سال خيلی سخت. ندازمپرونده ام را به جریان بيا

کاری بسيار سخت با دستمزدی . مدتی مجبور شدم به طور غير قانونی کار کنم. هيچ منبع درآمدی نداشتم و آوارگی و بی پولی را واقعًا چشيدم

از طرف . مسلمانان پاکستانی زیادی در محلی که من کار می کردم، بودند، کار در آنجا واقعًا یک تجربه ی سخت بود. بدبسيار کم، در محيطی بسيار 

دیگر این تقاضای جدید من هم به نتيجه نرسيد و دولت انگليس به دليل اینکه یک بار پرونده ای دروغی داده بودم، بالفاصله این درخواست را هم رد 

 .دی نداشتمکرد و دیگر امي

مرا به چند نفر در چند سازمان از جمله سازمان . آرشام کمک زیادی به من کرد. در این موقع با آرشام و سازمان همجنسگرایان ایرانی آشنا شدم

گرایان بعد از تالش زیاد و تماس های مکرر آنها و همچنين تماس های خودم با سازمان های حقوق همجنس. دیده بان حقوق بشر، معرفی کرد

باالخره توانستم . در آن موقع دوستی انگليسی پيدا کرده بودم که او هم خيلی به من کمک کرد. توانستم مدارکی در تأیيد گفته هایم تهيه کنم

 . پرونده ی جدیدم را به دولت بفرستم و این بار قبول شدم

وقتی که واقعًا جانشان در خطر نيست فکر پناهندگی و رفتن به خارج را در آخر توصيه ای به همه ی دوستان دگرباش ایرانی دارم، به هيچ وجه تا 

اینجا پر از کسانی است که فقط به خاطر مسائل مالی و کار آمده اند و . سعی کنيد تا جایی که امکان دارد به اروپا و مخصوصًا انگليس نيایيد. نکنيد

 .  متوجه آن ها شده است به این دید به همه نگاه می کندبه دروغ گفته اند که همجنسگرا هستند و دولت انگيس هم که 
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% ٩٩به جرأت می توانم بگویم که . در حال حاضر کل جریان پناهندگی از زمان درخواست تا تصميم نهایی سه تا چهار ماه بيشتر طول نمی کشد

 . واقعًا شرایط سختی استدرخواست ها رد می شود و هيچ کمک مالی و یا جایی برای زندگی به پناهجو نمی دهند و 

من با نوشتن این داستان خواستم شرایط انگلستان و وضعيت پناهندگی در اینجا را برای دوستانم در ایران بگویم تا با اطالعات بيشتری به تصميم 

 . کرده بود، تشکر کنمهمچنين  از سازمان دگرباشان جنسی ایرانی برای کمک هایی که امکان فراهم آوردنش را پيدا . گيری اقدام کنند

 
 
 

 انتخابات انجمن ایرانيان دانشگاه تورنتو 

مجمع عمومی ساالنه ی خود را در پنجم خرداد ماه با هدف ارائه ی گزارشی از عمل کرد سال گذشته و ) IAUT(انجمن ایرانيان دانشگاه تورنتو 

 .  برگزار کردانتخاب اعضای جدید هيئت مدیره و مدیران کميته ی خود برای سال آینده،

 ۴۵به گزارش پژمان حسن پور، رئيس این انجمن در سال گذشته بيش از . داردفعاليت  سابقه ی انجمن ایرانيان دانشگاه تورنتو نزدیک به ده سال

 . جلسه ی سخنرانی با حضور افراد سرشناس داخل و خارج کشور برگزار نموده است

انجمن ایرانيان . ره انتخاب شدیدعضویت هيئت م رای به ٢١دکتر ویکتوریا طهماسبی با . اشنداین انجمن پنج نفر می بی اعضای هيئت مدیره 

ل کميته ی فرهنگی  رای به عنوان مسئو١۶شام پارسی با  آر.دانشگاه تورنتو دارای کميته های علمی، فرهنگی، اجتماعی و روابط عمومی است

 . انتخاب شد

 

 

 نامه ی یک خواننده

 سالم

دارند  اینجا دگرجنسگرایان ابرو بر می. خواستم کمی از شرایط مان در ایران برای شما بنویسم. در ایران زندگی می کنمو هستم ا گرمن یک همجنس

پليس که اطالع ندارد اینها همجنسگرا هستند یا . و بعضی وقت ها حتی خط چشم هم می کشند و هزار تا چيز دیگر به خودشان آویزان می کنند

 می شود  هماینجا حتی در زندان به پسرها تجاوز. پس همه را دستگير می کنند تا بعد معلوم شود کی همجنسگرا است و کی نيستدگرجنسگرا، 

دی دارند، ماشين های مدل باال را می گردند و ی من نمی فهمم که اینها چه جور عقااصًال. و اگر صدات در بياد به هزار تا جرم نکرده متهم می شوی

 موزیک، سگ و یا هر حيوان دیگری داشته باشی، ماشينت را توقيف می کنند و پرونده را به جرم نقض امنيت اخالقی به دادسرا ارجاع اگر سی دی

 .می دهند و بعد حسابی تيغت می زنند

 دو ساعت با مادرم دعوا من امروز.  چيزی درست نمی شوداستتا وقتی که چنين حکومتی بر ایران حاکم است، تا وقتی که عقاید مردم اینطوری 

 چون می خواهی با دوستانت مجردی به شمال ؛ کامپيوتر تو عکس پسر است یون گير داده بود که تو همجنس بازی چون پشت زمينهچداشتم 

 .  نس بازیدید خوب پس همجو می گ. نه به خدا، اونجا می خواهيد دختر ببرید؟ می گویم؛، چند تا پسر جوان چه غلطی می خواهند بکنند؛بروی

 اینجا حتی داشتن رابطه با . شما و دوستانتان برای احقاق حقوق همجنسگرایان بی فایده است تالشتا وقتی پدرها و مادرها این طور فکر می کنند

 خودتان را به نظر من. مادر من با داشتن دوست مخالف است چه دختر و چه پسر.  پسرهابادختر حرام و غير اخالقی است چه برسد به رابطه 

، کنش جنسی برای ه که حکومت اسالمی در آنجا نبودها جواب داده است به خاطر این بودهاگر می بينيد در امریکا و اروپا این تالش . خسته نکنيد

 . عوض نمی شود بر مردم حکومت می کند که اصًال با چنان قدرتی عقایداینآنها تابو نبوده است، اینجا 

 یک همجنسگرا

 
 
 

 ه صفحه اولبرو ب
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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

          فرشاد         سابرینا        دانيال         فرینازسام

 

 

 را به همه تبریک می گوید Penticost عيد رامين
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 پناهنده ها

 

 . نوید پس از سه سال انتظار در انگلستان به عنوان پناهنده شناخته شد

 . درخواست پناهندگی کاوه و کامران که مصاحبه ی آن ها را در شماره ی قبل چراغ خوانيد هم قبول شد

 .انددر ماه گذشته دوازده نفر از ایران خارج شده و پناهجو شده 

 .را در شماره ی قبل خواندید ترکيه را به مقصد کانادا ترک کرداو سایه که مصاحبه ی 

 .سفارت کانادا در هندوستان، محمد و علی، دو پناهنده ی همجنسگرای ایرانی را پذیرفت

 . فت، را پذیر)در شماره ی قبل خواندید اش را که مصاحبه(همجنسگرای ایرانی سفارت کانادا در ترکيه پویا 

 . دیگر ترکيه را به مقصد کانادا ترک کردند ی دگرجنسگونه یهمجنسگرا و یک پناهندهی سه پناهنده 

 .دولت هلند، احسان را پس از سال ها انتظار به عنوان پناهنده ی همجنسگرای ایرانی پذیرفت

 

 

می کنند، تشکر و قدردانی یاری  از پرونده های پناهندگی سازمان دگرباشان جنسی ایرانی از تمامی سازمان هایی که ما را در پيگيری و حمایت

 .می کند
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 دوست يابی

دوست داشتن مهر و . دوست داشتن و دوست یابی دو کلمه ی مشابه با معنایی بسيار متفاوت است

اید محبت به فردی دیگر است و دوست یابی عملی است برای یافتن دوستی که شاید دوستش بداریم و ش

 !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

سانی 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 ک

به . به عنوان مثال ذکر سن، جنسيت، گرایش جنسی، مشخصات معمول ظاهر، شهر محل سکونت از اساسی ترین اطالعات الزم می باشد. سازید

گهی 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 آ

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 

 
 
 

 سال سن داشته باشد، ممنون می شوم با من ٢٠ ساله از تهران هستم و به دنبال دختری مثل خودم می گردم که باالی ٢٠سالم من یک لزبين 

 .تماس بگيرید

fahime_les@yahoo.com

 می شوم با خوشحال سال سن داشته باشد، ٢٠االی به دنبال دختری مثل خودم می گردم که ب.  تهران هستم، لزبين و ساکن ساله٢٠سالم من 

 .من تماس بگيرید

fa2005lez@yahoo.com 

.  آيلواست ٨١ سانت و وزنم ١٨٠قدم . باهاش راحت باشم دنبال یک دوست خوبی می گردم آه بتوانمبه .  ساله٢٣با سالم من محمد رضا هستم، 

آشنائی با شما خوشحال می  از. من زشت نبوده و ظاهری پسرانه دارم.  و ترجيح می دهم دوستم هم ورزشکار باشد چاق نبوده و ورزش می آنم

  .شوم

areh_ashegham@yahoo.com 

تحصيالتم را در رشته مهندسی عمران به پایان رسانده و در یک شرکت خصوصی مشغول به کار می .  ساله از تهران هستم٢۶سالم، من یک گی 

قرار داشته و " وی"در مسائل جنسی در موقعيت .  کيلو گرم وزن دارم٨٠ سانت قد و ١٧۵.دارای پوستی سفيد با موهائی بور و کوتاه هستم . باشم

 :به دنبال یک شریک زندگی با مشخصات زیر برای ایجاد یک رابطه پایدار هستم. ، مهربان و صادق هستمدارای اخالقی  مردانه

 سال، ترجيحا سبزه و ورزشکار، دارای اخالقی مردانه، تحصيالت دانشگاهی و باشخصيت بوده و ترنس نباشد و خود را ۴٠ تا ٢۴محدوده سنی بين 

 .نيز به طور کامل شناخته باشد

Gay_276@yahoo.com  

 .من به دنبال شخصی با پوزیشن بات هستم برای برقراری ارتباط جنسی

mailto:fahime_les@yahoo.com
mailto:fa2005lez@yahoo.com
mailto:Gay_276@yahoo.com


 

   و روشن                                               دست و                                                                 هم  ن   شماره بيست و–   ٨٨  

mn_mirzaei@yahoo.com 

پسری سالم، من یک همجنسگرای ایرانی هستم که دوست دارم با دیگر همجنسگرایان ایرانی تماس داشته و اگر شد از بين آنها برای خود دوست 

 .می بوسمتون، شری. من پسيو هستم؛ لطفا با من تماس بگيرید. انتخاب نمایم

sheriir2000@yahoo.com 

 ساله  و همه جوره هم ٢٨ تا ٢٢ آيلو وزن داشته و به دنبال دوستی می گردم بين ٧٣ سانت  قد و١٧٢ ساله از تهران، ٢۶سالم من نيما هستم 

 . سکس هم هستمعاشق اورال. حاضرم با هاش دوست باشم

nima1212006@yahoo.com 
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 تماس 

 )است  -٧٫۵اختالف ساعت تورنتو با تهران ( ٠٠١-۴١۶-۵۴٨-۴١٧١:  کانادا–شماره تماس با دفتر سازمان در تورنتو 
 
 

 
arsham@irqo.net    ام پارسی آرش-١

niaz@irqo.net  :به ترتيب حروف الفباهيئت امنا   نياز سليمی-٢

saghi@irqo.net    ساقی قهرمان -٣

vicky@irqo.net     ویکتوریا طهماسبی-۴

  

arsham@irqo.net    آرشام پارسی-١

info@irqo.net  :به ترتيب حروف الفباهيئت مدیره  مهرناز خجسته -٢

niaz@irqo.net  board@irqo.net  نياز سليمی-٣

info@irqo.net    سام کوشا-۴

vicky@irqo.net    ویکتوریا طهماسبی-۵

  

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  میروابط عمو   

  

 :شعبه های سازمان   

     

info@irqo.net  )کانادا(امریکای شمالی شعبه  سام کوشا

saba@irqo.net  )هلند(اروپا شعبه  صبا راوی
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