


 

 نشریۀ چراغ

 

 سال سوم

 سی اماره شم

  ٢٠٠٧ جوالی

 ٨۶ مرداد – ٨۶تير  

 

 :صاحب امتياز

 سازمان دگرباشان جنسی ایرانی

 

 :مدیر مسئول

 آرشام پارسی

 

 :سردبير

 ساقی قهرمان  

 

 :گروه نویسندگان

 حميد توماج

 مهراندیش

 

 :طرح جلد

 امير حسين
 

 :آدرس وب سایت

www.cheraq.net

 :آدرس پست الکترونيکی

editor@irqo.net

 :درس اشتراکآ

member@irqo.net

 

 

 ٢        سخن سردبير

 ۴      همسرشت ... بازمانده از نسلآخرین 

 ١٠       نيماکوئير هستند، چيزها 

 ١۴      مجيد رواقیبروکبک، کوهستان 

 ٢١       آیدین مختاریگی، سينمای 

 ٣٠       مسير، نياز سليمیدر 

 ٣٣     ، ساسان قهرمان»ابهام«با ترفند » ابهام زدایی«

 ٣٩    انگليسی دو قطعه از شعرهای حميد پرنيانبرگردان 

 ۴٢         شرویناروتيکا،

 ۴٣       لعنتی، مریم مجنونعکس 

 ۴۵    ، ساقی قهرمان)خوانش عکس لعنتی(بهانه زن هابه 

 ۴٨      )پسر(نام عشقی جاویدان، رضا به 

 Ho Hey Oh. Listen What I Say Oh۶۶     ، شروین 

 ۶٧      مورچه به نشریه اش، مورهدیه 

 ٧١      ضربدر شبهایش، هومن تهرانیتهران 

 ٧٣       من، دریا و بارانمعنای 

 ٧٧     چشم لزبين به چشم لزبين، دریا و باراناز 

 ٧٨       فانی ،!مطائب خياالتی بودناندر 

 ٨١        امروز ، ميالدمثل 

 ٨٣    ، آیدین مختاریایدز/وی.آی.اهش خطرا ابتال به اچمورد کدر 

 ٨۵      فارسی اسانامه سازمان ایرکيومتن 

 ٨٨       ، آرشام پارسی! شرحبدون 

 ٩٢   پارسیبه دليل گرایش جنسی، آرشام ی پناهندگی پروسه 

 ٩۶     سازمان ایرکيو به همایش همبستگی پاریسپيام 

 ٩٨     )با توضيح(دگرباشی جنسی، صدای آلمان تابوی 

 ١٠١  ، داگ آیرلندی در اصفهان در یورش به جشن تولد نفر٨٧ارتباط با دستگيری در 

 ١٠٣        هاخواندنی 

 ١٠٧         پيک

 ١١٠        هاپناهنده 

 ١١١        یابیدوست 

 ١١١    آریا مهرگان، سردبير" ای کاش"جای پاسخ به مطلب به 

 ١١٢         تماس

 

 

 
 تر به مطلب مورد نظر برسيد سریع می توانيد شماره صفحاتبا کليک کردن بر روی 

 
    
 

   و روشن   دست و                                                                                                                                  شماره سی ام–   ١  



   و روشن   دست و                                                                                                                                  شماره سی ام–   ٢  

 
 سخن سردبير

 

Split Heres بازسازی و بازی با مفهوم Split Hair موضوع بحث پانل انجمن قلم   ونویسنده ی در تبعيد است" اینجااکنون" به نفع توصيف دوپارگی

در مورد زبانی که نویسنده ی در تبعيد با آن فکر می کند و زبانی که با آن نمی نویسد و زبانی که با .  سال پيش۴کانادا در دانشگاه ترنت انتاریو بود؛ 

نویسنده ی در تبعيد . می کردیم" سخنرانی"آن فکر نمی کند و با آن می نویسد و مکانی که نویسنده ی در تبعيد در آن ساکن می شود نمی شود، 

از این واقعيت موجود، که دو واقعيت نيست، واقعيت شقه شده است، در ذهن نویسنده،  حرف می ". هست"در آنِ  واحد در دو اکنون و در دو اینجا 

 مکان صورت -این نوشتن در کدام زمانعمل است، یسنده؟ نویسنده در معنای نامش در زدم و این که حاال در واقع در کجاست که واقعيت دارد این نو

  زمان؟ -می گيرد؟ کجاست این مکان

از خود به عنوان نویسنده ی خارج ) نویسنده های ایرانی در تبعيد(گفتم، و این یکی انگار فقط در مورد نویسنده ی در تبعيد ایرانی کار می کند، گفتم، 

ویسنده اصًال به حساب نمی آید، به شکلی، چون اصًال به حساب نمی آید، چون در واقعيِت موجوِد اسم کشور ميزبان این ن. از کشور یاد می کنند

 یی که به زمين نمی نشيند نویسنده را تبدیل به - کجا-نویسنده ی خارج از ایران، اولين مشخصه ی جا، خارج بودن آن از داخل است و این در

 صرف کشف این شقاقی شد که انجمن قلم  از کشورهای ميزبانانرژی و وقت و پولر حد معقولی د.  کند که وضعيت راحتی نيستخوابگرد کجا می

نویسنده های اگزوتيک که این شقاق را شرح دادند و توجه را باز خود در کشورهای پایه، و به همت خود این نویسندگان در تبعيد، کشف کرده بود، و 

اگر یاد گرفتيم به زبان دوم بنویسيم . ما در زبان خودمان نویسنده ایم چون ما نویسنده ایم.  دیده شوند تا نویسنده عطف دادند کجاییِ -دربه وضعيت 

به زبانی، با آنکه فارسی هنوز مسأله ی ما بود ما دیگر مسأله ی فارسی . وضعيت شقاق بنویسيم" آن"به این خاطر بود که این نویسنده را در 

این وضعيت را به آن زبان دیگر توضيح دادیم تا با خواندن ما . ما این پاره شدگی را نوشتيم به این زبان. ا گوش می داد باید به مدومنبودیم و این زبان 

 .  شهروند قانونی کشور ميزبان بودیم و هویت نداشتيم، نوشتيم اش.د کجایی نامی پيدا کند، پامان به زمين برس-این در

در همين خارج . عيد، وقتی به واقعيت شقه شده ی روزمره ی دگرباشی جنسی می رسد، بيرنگ می شوداما شقاق واقعيت موجود روزمره ی در تب

 در لحظه ی واحد با دو اسم خيابان راه رفته ایم، هيچ وقت ناچار نبوده ایمدو بودن از داخل، ما با آن که در یک لحظه ی واحد با یک اسم واحد در طول 

ه اند، رابر تالش فعاالن حقوق بشر که مسئوليت خود را حمایت از اقليت های جنسی در برابر خشونت حاکم تعيين کرددر ب. خيابان واحد قدم بزنيمدر 

شناخته نخواهد شد مگر آن که ادبيات از آن خشونت پنهان، که نمودی " خشونت"خشونت آشکار، .  خشونت پنهان را مطرح می کندمند هنرادبياِت

اگر مرز خشونت امروز باالی دار رفتن .  و از آن باال به این پایين برسدد تا حد خشونت تعيين شودیرین بی هياهو را بنویس الیه ی زندارد، بنویسد، آن

 عمق خشونت دوپاره راه رفتن، دوچهره همراه داشتن، هویت نداشتن و هویت پنهان داشتن به درستی تحليل شود و اندازه ی زخم اش اگراست، 

یعنی حرمت انسانی و حقوق اجتماعی در . خواهد شدشناخته  ، در حد واقعی خشونتی که به اجرا می گذارد،ار کشيده شدنبه زبان بياید، به د

نظر گرفته خواهد شد و حق داشتن زندگی آزاد و با شناسنامه و بی شکارچی در پی، رسميت خواهد یافت و بعد، این شهروند به آسانی محکوم به 

، انکار نمی کنداعدام دگرباشان جنسی را اکثریت غالب ی تواند الیه های بيرنگ و دور از چشم این خشونت را که زندگی ادبيات م. مرگ نخواهد شد

دخالت ادبيات که . فقط به زبان های گوناگون ادبيات این واقعيت را بنویسد.  هم الزم نيست بزند، فقط بنویسد تکنيککلک. را پر رنگ کندمی کند، 

شقه شده، شقه شده است ِحاال، چه کسی بهتر در این واقعيت .  سازدنوشتن، سرنوشت می: ما این واقعيت تجربه شده استجریان ساز است ا

 . دگرباش؟ این واقعيت را در ادبيات اجرا کندهنرپيشه ی به غير از خود نویسنده ی 

 :   که در همين شماره آمده است، در نامه ای به من نوشته است، "به نام عشقی جاویدان"نویسنده ی داستان  از این اگر بگذریم در جای دیگر، -

      ساقی جان سالم 

 .............االن که دارم این نامه رو برات می نویسم 

 :سئوال هم ازت دارم که با اینکه خودم نه یک جواب بلکه ده ها جواب براش دارم ولی می خوام شما جوابش رو برام بگی ! یک

  چراغ نوشت ؟ چرا باید نشریه داشت ؟ چرا نباید گذاشت چراغ خاموش بشه ؟ چرا باید برای چراغ وقت گذاشت ؟چرا باید برای

 اميدوارم همواره موفق باشيد

 



   و روشن   دست و                                                                                                                                  شماره سی ام–   ٣  

جواب درست و . نداره اهميت خاصی اما، این که. چون من عاشق این چراغ ام: خب اولين و صادقانه ترین جواب من به اولين بخش سؤالت اینه

  "چرا باید برای نشریات دگرباشی نوشت؟": به نظر من باید اینجوری بشه. رضا جان، سؤال رو باید عوض کنی:  و اصولی ش اینهمنطقی

 . منظورم اینه که این فقط چراغ نيست که باید براش نوشت، برای نشریات دگرباشی باید نوشت

 یکی از ميان نشریات دگرباشان جنسی  هماه می داریم، اما به این دليل که چراغچراغ، هست، ما با عشق برای چراغ می نویسيم، چراغ را پربار نگ

اگر برای چراغ ننویسيم برای نشریه های دیگر جامعه ی دگرباشی می نویسيم، اگر نه، در هر جایی برای و به اسم دگرباشی جنسی . ایرانی است

 . می نویسيم

راغ، نه تنها نشریه ی دگرباشان جنسی ایرانی است، ارگان سازمان دگرباشان جنسی ایرانی هم  چرضا جان، برای چراغ باید نوشت؛از طرف دیگر، 

یعنی نمایشگر تالش سازمان برای رسيدن به هدف های سازمان، تالش برای زمان دگرباشان جنسی ایرانی است، چراغ ارگان اولين سا. هست

چراغ تریبون . زش است و تالش سازمان در رسيدن به این هدف با ارزش استاین هدف با ار. کسب حقوق شهروندی و رفع تبعيض جنسی است

 .  به هدف این سازمان می نویسم برای چراغاحتراممن با . ما، می نویسيم برای چراغ. برای چراغ و همراه چراغ باید نوشت. این سازمان است

یعنی انتشار عقاید ما و . عنی پراکندن و به نمایش گذاشتن هویت مانشریه ی.  نشریه داشتبایداما بخش دوم سؤال، چرا باید نشریه داشت؛ 

ما به نشریه . باید نوشت و چند نشریه را به چندین نشریه تبدیل کرد. باید نشریه های دگرباشی را تکثير کرد. باید نشریه داشت. خواسته های ما

نقاشی می کنی، " رویای فردا"ی رسيدن به آنچه تو در داستان هایت در قالب  یکی از راه هارضا،. نشریه هامان وابسته ایمهامان و به نوشتن در 

جمع شویم دور هم و نشریه بزنيم و در نشریه . نگذاریم نشریه هامان خاموش شوند. همين است که وقت بگذاریم برای نشریه های دگرباشی

نشریه های ما می توانند شناسنامه ی ما . عه ی بزرگ ایران شناخته نيستيمهنوز در جام. ما هنوز در اول این راهيم. هامان بنویسيم و وقت بگذاریم

 و از یک طرف .توانند ما را معرفی کنند، طلب هوبت کنند، یکی از راه هایی که حضور ما را تأیيد می نوشتن در نشریات دگرباشی ستمی . باشند

 .شيم، بنویسيم برای نشریه هامان ما نشریه داشته بااست بر اینکه هم ترین دليلمجامعه ی دگرباشی جنسی ما، یعنی حضور  حضور دیگر،

 . را بنویس ده ها جواباونتو حاال 

 

 
 
 
 برو به صفحه اول
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 هم ِسرشت... آخرين باز مانده از نسلِ  

 این فریادهای یک همجنسگراست که در ناکجاترین بودن تبعيد است

 
 دنباله دار

 در موازات متن

بسته گی مستقيم زنده گی به تفکر که ضرب شده باشد در تخيل و انتقال آن به + تجربه ی وا .  کندمؤلف به مرگ راضی شد تا متن تمرین زنده گی

، بعد از جنگ، جنگ سرد، جابجایی  دوم، جنگ اولجنگ(سال های روزمره ی سرنوشت آدم، آن چيزی است که در قالب آدِم مؤلِف شهرونِد غرب در 

 ترور و مک کارتيزم ، فلج کردن سيستماتيک روشنفکر معترض، سکوت  بعد،تماد به ثبات مرزها و مذهب، اع فروریزیقدرت ها و پناهنده ها و مرزها و

 نبود اما برای بازگرداندن امکان زندگی و از راه متن و دوباره، ضروری بود، برای خارج کردن مؤلف از حلقه ی تنگی که  تا سال های شصت ممکن)پویا

محدود به امریکا که نماند، (، تأليف رسيد  ادبيات بسته شد و به فلج فيزیکی-فان هنرلقه ی روشنفکری مجمع مؤلدر سال های چهل امریکا به دور ح

پيشنهاد مرگ داوطلبانه به مؤلف، برای آن بود تا متن، مسئول باشد و زیر بازجویی که رفت به متن در متن ارجاع دهد و در . ضروری بود) پخش شد

 نبودِ  استقالل نظر فرد ضربدر ذهنيت  اشاره بهاینجا مسأله ی یا مؤلف یا متن، کمتر در ميان است تا.  از جهان سلب نشود نویسی-نهایت، امکان باز

در آرامش دموکراسيک غرب که وانمود می کرد مؤلف . اش در جامعه ای که ناچار به نظم و رفتار نظم یافته در زیر سقف شيشه ای تن می دهد

 که وارد جهان آمدن به زبان مؤلفزبان بدون . زبان باید زنده می ماند.  از جانب ادبيات راهکار ارائه کرد)بارت(ذهن هوشيار  صاحب قلم است بود که

گی تنها در ابعاد ه گی نبوده؛ زنده  القا کنند که در واقع آنچه مؤلف آزاد به کردنش بوده، زندمرگ مؤلف تن داده شد تا با زندگی متنبه . نمی شود

. قلم شدن) بی(این پيشنهاد به نفع زندگی بود و برای حفظ دست مؤلف از خطر . نهایتی که در متن امکان بروز پيدا می کند، هوس مؤلف استبی 

 از مؤلف به متن، وسعت ابعاد زندگی به نمایش گذاشته نمی شد و حياتمسأله این است که بدون این انتقال . مسأله ی یا مؤلف و یا متن نيست

  .این مرگ اگر ضروری نباشد ضروری نيستری از زنده گی ای که می تواند ميسر باشد به دست نمی رسيد و با این وجود، تصوی

 . این مرگ در زیر همان سقف شيشه ای و نمایش آزادی شخص و ذهن و بيان و دست است که ضروری است

قالبی که هيچ نمایش دموکراسی هم اجرا نکرد و در تنگنای زندگی ی در و اینجا، یعنی آنجا که داخل ایران است، سی سال بعد از نقطه ی ان

تنگنای زیر مجموعه ی در تنگنای یک اجتماع خفه شده، که نياز بسيار مبرم دارد به زنده ماندن همه ی آن هایی که می توانند زنده بمانند، و برای 

دی گرفته است، يازی به مرگ ندید و چون نياز به زنده گی دوبرابر شده را جنن مؤلف، ابراز بزرگنما شده ی زنده گی هایی که در خفقان نمرده اند، ای

 .  هم متنهم خودش زنده ماند

از طرف دیگر، محل جمع آوری و عرضه ی شعرهای شاعری که در نبود امکان چاپ و . همسرشت، وب نوشت نيست... آخرین باز مانده از نسل 

 تا انتشار، به شدت ثبت می ِ بسيار متفاوت است با قاعده ی کتاب، که در طول زمان. رضه می کند نيز نيستپخش، در این محل نوشته هایش را ع

در این وبالگ یک جور قانون تازه، به دليل نياز .  شعر، که از هيچ محکی در راه ثبت عبور نمی کنداست با قاعده ی سایتشود، و بسيار متفاوت 

 . متن و مؤلف هر روز، با هم، از مرحله ی انتشار رد می شوند.  می شودمفرط به این قانون تازه، نموده

از . مؤلف این متن پشت گردن متن نفس می کشد، چون نياز مبرم به آزادی دو برابر شده را جدی گرفته، هم خودش را آزاد نگه می دارد هم متن را

کلمه است، و باز، در تقطيع بندهای شعر، تجزیه ی  در ، تهران بعد از انقالب شده ی اجتماع تقطيعمطرح ترین ویژگی های این شعر بازسازی ذهنيت

از مطرح ترین ویژگی های این شعر آن است . از مطرح ترین ویژگی های این شعر سرعت در دریافت و سرعت در انتقال است. که به قيقاج می رسند

 کنار شاعر به این شعر امکان داده است که صحنه را هميشه در مرکز تخيل شلوغ تربن این حضور کارگردان در. که عالوه بر شاعر، کارگردانی نيز دارد

 . خانه ها نگاه دارداماشت

این تصميم برای این . خوب است که این تصميم که این مؤلف به زندگی در موازات متن گرفته، در خارج از شهر دگرباشی جنسی هم بررسی شود

 متفاوت، به مؤلف هواییبه یک راهکار، یک راهکار که امروز ضروری است، و در همان معنا عمل می کند که در مؤلف و این متن، تبدیل شده است 
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چون به حضور (در شرایط متفاوت، راهکار دیگری مطرح کرده برای زنده نگه داشتن مؤلف و زنده نگه داشتن متن، ... آخرین بازمانده . پيشنهاد مرگ داد

چيزی که کم نيست در این متن خون است به هر منظوری که ( و در یک همزیستی نه چندان مسالمت آميز، اما پر از خون )زنده ها نياز مبرم است

این راهکار می تواند در ادبيات فارسی امروز که هنوز دغدغه ی زیاد . و امکان این زیستن موازی را معرفی می کند) هوس می کندشاعر یا متن اش 

 .    ن و مؤلف دارد، استفاده داشته باشد متِ بر سر بمير نمير

 . تا شماره ی آینده

 قهرمان.   س 
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 من چرا

 دست 

 از سر 

 به گه کشيدن خودم 

 بر نمی دارم

 و 

 چراهنوز

 تو را 

 دارم

 ینجا این توا

 من چرا 

 سنگ قبر 

 به روی تو نمی ذارم

 داخل قلب خاک بر سر من

 قبر تو چرا هنوز

 خاليست

 من چرا 

 برای زنده 

 کردن

 مرده ی تو 

 بر سر قلب خود زار می بارم 

 تو که ُمردی بقول خود 

 اما 

 پس 

 چرا 

 من کسی را بجای تو نمی آرم

 من چرا هنوز تو را دارم 
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  بار اولين
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 و بعد تر گفتی 
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 آنقدر تکرار کردی که 
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 و چقدر از این قتل خوش حال

 هنوز چيزی از کشتن 

 تو نگذشته بود 

 که

 عادالنه 

 ش بحال را این قاتل خو

 قصاص کردی

 و

 مرا 

 و چشمهایم 

 را

 که هنوز نگاهت می کرد 

 ترک کردی 

 و

 من باالخره

 بخاطر کشتن 

 تو مجازات شدم 

 و چون احتماال حقم بود 

 پس در

 هيچ روزنامه ای نوشته نشد 

 که 

 یک متهم به قتل قصاص شد
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 چرا

 من بی تو 
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 می شوم 

 و 

 چرا تو مرا تمام نمی شوی 

 

 برو به صفحه اول

 



 

 چيز ها کوئير هستند

  نيما: برگردان به فارسی

 

عکس دوم یک جفت پای بسيار . ا نشان می دهداز دوآن ميشل یک حمام بورژوایی ساده ر» چيز ها کوئير اند«نخستين عکس از مجموعه ی 

همچنانکه مجموعه را دنبال می کنيم دوربين عقب می رود و معلوم می شود این پاها نيستند که به شکل غير معمولی .  پشمالو را نشان می دهد

. وجه شصتی بزرگ روی یک صفحه می شویمدوربين بازهم عقب تر می رود و ما مت. بزرگ اند بلکه توالت، سينک، و وان حمام اند که کوچک اند

حال مانند یک فيلم . معلوم می شود آنچه ما واقعًا می بينيم شخصی است که به تصویر مردی نگاه می کند که در یک حمام کوچک ایستاده است

ر، متوجه می شویم مردی که قدم می در یک تصویر مانده به آخ. مردی که کتاب می خواند در یک راهرو تاریک است. تصاویر به عقب باز می گردند

در تصویر آخر ما در یک دور کامل به توالت، سينک، و وان حمام باز می . زند و کتاب می خواند خودش هم تکه تصویری درآیينه ای است در حمام
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 .گردیم

ف

 ف         

           

گرچه (در نگاه به این تصاویر موضوع کار ميشل ارتباطی به هموسکسواليسم ندارد   

ام، راهرو تاریک  و چشم چرانی می تواند داللت های جنسی مبهمی چشم انداز حم

موضوع یک هویت جنسی خاص نيست، بلکه موضوع » چيز ها کوئير اند« ). داشته باشد

از پدیده [دنيا کوئير است چون تنها از طریق بازنمود هایی که  تکه هایی . خود دنيا است

معنای امور اغلب نسبی است و . وندهستند و فی نفسه کوئير اند، شناخته می ش] ها

برخالف عنوانی که به این مجموعه داده شده، به .  موضوع نسبت ها و ساخته ها است

نظر می رسد که این مجموعه تصاویر نمی گویند چيز ها کوئير اند، بلکه نشان می دهد 

 ها را آنچه ما آنرا کوئير می ناميم چيزی نيست جز اطمينانی که از طریق آن برخی چيز

برچسب بهنجار و برخی را نابهنجار    می زنيم، برخی را وجيه و برخی را وقيح، برخی را 

مجموعه ی ميشل به عنوان تمثيلی برای بلند پروازی های کنونی مطالعات گی و لزبين ها برای فرا رفتن از هویت . استریت و برخی را گی می ناميم

نچه این مجموعه به عهده می گيرد به نحو افزاینده ای در مسير تحقيق در باب سازوکاری است که از آ. های خاص  هموسکسوال مورد استناد است

وبيا . ی شناسدطریق آن جامعه مدعی است جنسيت و سکسواليته را م همو

وجهی  بلکه نيست، انسانی جماعت از بخشی و تعصب جهل رعی محصول

سازم جامعه را آن طریق از قدرت روشی که از نظارت میاست و اندهی

ی گویند واژه ی همانطور که نظریه پردازان کوئير م.). تأکيد از من است م(کند

دگرجنس گرا پس از واژه ی همجنس گرا ساخته شد، هر دو واژه ابداعاتی 

 ای داشته که او دیگریتو گویی فرهنگ غالب نياز به . متعلق به قرن نوزدهم اند

معرفت شناسی «  سجویک در کتاب کوزوفسکی.  مطمئن سازدخودرا از 

این ادعا را مطرح می کند که مهمترین دشواری در اندیشه و دانش » پستوخانه

در فرهنگ غرب قرن بيستم از یک بحران مزمن و در حال حاضر همه گير در 

 یا تأکيد بر هویت جنسی یک کوئير کردن یک متن چيزی بيش از ذکر ظرفيت های گی و لزبين. )٢( ناشی می شود)١ (دیگر جنسی/تعریف هم

 . )٣(می خواند»دگرجنس گرایی ضروری تلقی شده«این کار عبارت است از افشاگری آنچه که آدرین ریچ آنرا . نویسنده است



ئير ترجيح می دهند از واژه کو» آرت ژورنال« شماری از نویسندگان در نشریه .    اصطالحات گی و لزبين به سياست هویتی منسوخ پيوسته است

این واژه می تواند به کل هویت های ممکن از قبيل گی، لزبين، بای سکسوال، ترانسجندر، یا حتی گونه ای . کوئير شمول بيشتری دارد. استفاد شود

 . وضعيت سيال ميان این جهت یابی ها اشاره کند
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هر 

        

مطالعات کوئير به عنوان یک قلمرو تحقيق این ظرفيت را دارد که نقطه ی ثقل 

ا از کنش ها و هویت های مشخص به روش های فراوان دیگری منتقل بحث ر

کند که در آن جنسيت جامعه را سازماندهی می کند یا از سازمان دهی می 

اگر هموفوبيا همه جا هست و . البته در این انتقال خطری وجود دارد. اندازد

نه گزارش های خاصی که در مورد چگو چيزی ظرفيت کوئير بودن را دارد،

زندگی کردن گی ها و لزبين ها داده می شد و اینکه چگونه آنها زندگی شان 

، و همينطور اطالعاتی که )عرضه می کردند(را به نمایش می گذاشتند 

مربوط به آزار و اذیت هایی است که آنها دیده اند و مبارزه ای که برای حقوق 

» خداحافظ نظریه گی و لزبين، سالم حساسيت کوئير« از رابرت اتکينز تحت عنوانمقاله ای . مدنی شان کرده اند همه کنار گذاشته می شود

این خطر به ویژه در مورد تاریخ هنر بسيار قوی . هشدار می دهد آنچه که در نظریه کوئير مفقود است سياست و تاریخ جماعات گی و لزبين است

گرچه شمار زیادی مقاالت در .  هنر و هویت جنسی در آن به شکلی ثابت مطرح شداست که در ميان علوم انسانی دیگر بسيار دیر تر موضوع ارتباط

این فقدان به ویژه وقتی به موضوعات . مورد لزبين و گی در هنر وجود دارد، تنها تعداد اندکی مطالعات دندان گير در مورد این موضوع انجام شده است

آثار، یعنی شگفت ساختن آنها به قصد بی ثبات ساختن اطمينان ما به مناسبات هویت، به کوئير کردن . مربوط به لزبين می رسيم حاد تر می شود

. اما این موجب نمی شود وظيفه ی بازیافتن شمایل نگاری ها و لحظات تاریخی گی و لزبين فراموش شود. نحو بالقوه یک عمل سياسی است

الوقوع«همانطور که کریستوفر رید در مقدمه ای بر قریب شده:قلمرو ساخته محيط در کوئير  تأکيد می کند، کوئير و کوئير بودن اصطالحی »جایگاه

نمی توان نظریه کوئير را بدون سياست هویت فضای پيش و بالفاصله . خاص است که زمينه ی اجتماعی سياسی و تکوین خاص اش را داشته است

آمریکایی عميقًا وابسته است، -نظریه کوئير به آثار فمينيستی و آفریقایی. رد تصور ک)٣(پس از استونوال یا فعاليت های خيابانی  جنبش َاکت آپ

 .همانطور که خود جنبش گی و لزبين ها بر اساس مدل جنبش زنان با مبارزه برای حقوق سياهان بنا شده است

 

در پایان من فکر می کنم ضرورتی ندارد ما بين مطالعات کوئير و مطالعات گی و 

باید جابجایی ميان آنها یا خلط شان را آزادنه مورد . ه انتخاب بزنيملزبين ها دست ب

به نحو ایده آل این دو رهيافت، که یکی بيشتر نظری است؛ . استفاده قرار دهيم

نظریه ی کوئير، و یکی بيشتر بر اسناد و شرح حال ها استوار است؛ نظریه گی و 

هر دو اینها .  پيش روندلزبين، رهيافت هایی اند که می توانند همراه با هم

مستلزم بررسی های پيگير در رسایل دانشگاهی و کتب و حمایت مالی و 

ازآغاز در آثار جان وینکلمان تاریخ هنر حرفه ... اخالقی تشکيالت تاریخ هنر را دارند

جيمز اسمال در . ای بود که در آن اروتيک پنهان یا با چيز دیگری عوض شده بود

معتقد است تأثير منفی چنان جابجایی در مطالعه ی آثار ژروده رخ داده » مورد کوئير ژروده:  مشکل تراشی برای تاریخ هنر«مقاله ی تحت عنوان 

روشی را می جوید که در آن فشار سازمانی آنقدر فراگير » پيدا کردن سنسور در سرت و در کالس درس را: امروز به من بياموز « اریکا راند در . است

هنوز این خطر هست که در انتقاد از کوته فکری تاریخ هنر . ر بازتوليد فشاری که حاکميت فرهنگ می آورد، خود سنسور خود می شویماست که ما د

 لزبين و کوئير می پردازیم ممکن است از محافظه کاری ای که در مطالعات تاریخ هنر و در -مایی که به مطالعات گی. و دانشگاه ما وقت تلف کنيم



ميشل فوکو کتاب تاریخ جنسيت خود را با حمله به دانشگاهيانی . نی هایی که در سخن از سکس و انحراف هست موافقتی را حاصل نکنيمافترا ز

 :که فکر می کنند طرح موضوع سکس نوعی عصيان است آغاز می کند
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ت           

          

            

       ت  

                         

                     

                      

ب          ( 

 

 

نشانه سخن بگوید آن از اینکه  کسی صرف شود سکس سرکوب می اگر

است عصيانی عمدی تا] یعنی؛[ی را خود این فضای زبانی در که کسی

واژگون  را شده قانون تأسيس دهد، قرار می قدرت رس دس از دور حدودی

است آمدن در شرف آزادی پيشتاز حدودی تا سازد و دهه ها. می برای

بود دشوار مخالف ژست های با برخورد بدون موضوع از این گفتن از: سخن ما

شده أسيس قدرتی آگاهيممقاوت می. در برابرمان نشان کالممان آهنگ

ما اقدامات با که روزهایش اندازیم می چنگ ای آینده و به گذریم در می حاضر زمان از حرارت و شور با ما بودن خود آگاهيم، برانداز از ما دهد که

رسيد خواهد سرکوب. شتابان ی مسئله بر حسب سکس از سخن گفتن را به اشتياقمان که برایآنچه که است شک مجالی بی کند می بيشتر

گردد حاصل نيکبختی و حقيقت بيان شود تا است شده فراهم قدرت برابر در گفتن برای... سخن با تصميم را دانش که التهاب شود ارائه گفتمانی تا

است آميخته هم های زمينی در هشت لذت برای  بی تابی و قوانين کردن . ۵(دگرگون

بخشی از جنبش رهایی بخشی بود که  مام فوکو یعنی تاریخ جنسيتپروژه نات  

بی تابی برای « و » تصميم برای تغيير قوانين« ، »التهاب دانش«از ميان همين 

. که فوکو آن ها را به کنایه طرح می کرد ظاهر شد» بهشت لذت های زمينی

قی هنوز حق با فوکو است که صرفًا سخن گفتن از سکس یک عصيان است؛ تل

در . دانشگاهيان سنتی است] و سيطره[ ای که اغلب ابزاری برای موفقيت

تحليلی عميق تربه نظر می رسد او پيشفرض محوری جنبش رهایی بخش گی 

و لزبين ها را مورد چالش قرار داده است که بی پرده سخن گفتن از 

 یقينًا اما. سکسواليته، به ویژه سکسواليته ی خود آنها ابزاری برای رهایی است

خطر و منفعتی که در این حالت اعتراف گونه از سخن گفتن قرار دارد تنها به محتوا  محدود نمی شود بلکه به زمينه ای که در آن کسی سخن می 

گی، /تبيرون، استری/ درون( گرچه برای برخی از ما هنوز دوگانه ای که در مفهوم زندگی پستوخانه ای . گوید و آنکه می شنود هم مربوط است

تأصل پيدا کرده مشکوک است، برای برخی دیگر ) دگر جنس گرا/همجنس گرا

عمل آشکار سازی ما را توانا می سازد زیرا که اصطالحاتش  ساده است و 

اما داستان دیگری وجود دارد که اجرای . قطعيتش به سادگی روشن است

کانی زندگی پستوخانه ای چيزی نيست مگر م« نمایشنامه ی جوبا کالیتون

به دليل فشار بی حد تعصبات . طرح می کند» ؟...تاریک و خصوصی برای 

نژادی، طبقه ای و جنسيتی ممکن است آشکار سازی برای برخی زنان رنگين 

ایدز نيز بسياری اصطالحات زندگی / وی.آی.اچ. پوست موجب دردسر شود

شيوه ی آشکار کردن همچون ویروس  .پستوخانه ای را جابجا کرده است

مردیثهمين اجحاف است که پروژه ی هنری . وی داشتن موجب به وجود آمدن اجحافی افزون تر است.آی.اچ  را تشکيل می دهد که در آن او به آن

 عصيان نيز مانند زندگی پستوخانه ای حالتی عمومی ندارد بلکه بر. وی دارند کمک می کند از خود پرتره هایی را تهيه کنند.آی.اچ/زنانی که ایدز



همانطور که گونه های مختلفی از زندگی گی و لزبين وجود دارد انواع متعددی از زندگی های پستوخانه ای وجود . حسب موقعيت ها متکثر است
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 .دارد

r

 ضمن بازرسی این مسئله که هنر چيست و چه معنایی دارد من اميدوارم که 

های انتقادی اشکال هنرمندان گی و لزبين و تاریخ دانان هنر نيز در مورد ظرفيت 

البته استراتژی های مطالعاتی پست . سنتی توليد هنری بازاندیشی کنند

اما ما . مدرنيست ها در کشف حجاب از قدرت سازمانی نيز مفيد بوده و هست

نگران این هستيم که چگونه موضع گيری های پست مدرن کار هنری از طرف موزه 

.  درن ها قصد بر اندازی آن ها را دارندها و مؤسساتی مورد استقبال اند که پست م

رسانه های سنتی مانند نقاشی سه پایه ای و هنر عکاسی اخيرًا از اعتبار افتاده 

وابستگی شان به حواس و استفاده شان از تزیينات و توانایيشان به نرخ های . اند

کوئير محوریت داشته است، / لزبين-شق و ميل برای مطالعات گیاگر حق داشتن ع. گران گفتن با بازار هنری نخبه گرایانه شان همراه شده است

پس من فکر می کنم ما باید توجه بيشتری در گذشته و حال به اروتيک هنری داشته باشيم زیرا یقينًا گشودگی و بخشندگی هنر الگویی برای 

 . جهانی عاشقانه تر و عادالنه تر است

چيز ها کوئير , ه دوآن ميشل بازگردیم   اجازه دهيد به مجموعه عکس های قابل توج

هستند، نه تنها به این دليل که جهان ناشناخته، و بازنمود آن خطا پذیر است، بلکه 

در مجموعه عکس های . به جهت فرآیند دگرگون ساز خود هنر است که اینگونه است

که مدور بودن این مجموعه حکایت از این دارد . زیبای ميشل، کوئير یک ایده آل است

اما سر آخر لذت هنر، طنازی و رازآلودگی . تصویر چيزی پایان ناپذیر و ناشناخته است

 .اش به ما مدد می رساند تا جهان را در کوئير بودنش در یابيم
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باد کانتينر را تکان می دهد و از درز درِ  آلومينيومی و قاب .ِانيس دلمار، پيش از پنج صبح بيدار می شود

یزان اند، مختصری در جریاِن هوا پيراهن ها، که از یک قالب آو. های پنجره ها سوت کشان تو  می آید

شکمش را می خاراند، بر می  انيس تکه ی خاکستری رنگ موهای روی شکم و زیر. مرتعش می شوند

قهوه ی باقيمانده را در قوری لعابِی لب پریده می . خيزد سنگين و پاکشان به سمِت چراغ گاز می رود

.  باز می کند و در سينِک ظرفشویی می شاشدشير آب را. شعله ی آبی، قوری را در بر می گيرد. ریزد

ش و چکمه های فرسوده اش را می پوشد و پاشنه ها را به زمين می کوبد تا  اپيراهن و شلوار جين

ِانيس در وزش غّراِن باد . باد به درازای خميده ی کانتينر می کوبد. پاهایش کامًال در چکمه ها جا بگيرند

 با این کانتينری که اسب ،این هوا،حرکت در بزرگراهدر. .ی شنودخش خش ریگ های ریز و شن ها را م

مجبور است همان سر صبحی وسایلش را جمع کند و از آن . می کشدش چندان خوشایند نخواهد بود

حقوق . باز هم مزرعه ی احشام به فروش گذاشته شده و آخرین اسب ها را هم برده اند. محل برود

و » مفت خرشم کردن بده بره، من دارم ميرم« : ند و مالک مزرعه گفتههمه را روز قبل تصفيه کرده ا

ِانيس شاید تا وقتی کار دیگری پيدا کند پيِش دخترش که ازدواج کرده بماند، اما با این همه موج لذت در . کليد ها را در دست ِانيس انداخته است

 .َجک تویيست را خواب دیده است. وجودِش سير می کند

گرفتهه، سر می رود اما قبل از آنکه به اطراف سرازیر شود انيس قوری را از روی اجاق بر می دارد و در یک فنجان قهوه ی ماند . قهوه می ریزدرنگ

دور و اگر رویا را به خاطر بسپارد، شاید روزش را بيفروزد و یاد آن زمان های . مایع سياه را فوت می کند و می گذارد تکه ای رویا در ذهنش جان بگيرد

نداشتسرد در کوهستان، وقتی که دنيا ماِل آنها بود و انگار هيچ مشکلی   ...، دوباره در جانش زنده شودوجود
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ک تویيست در الیتنينگ فَلت، کناِر مرِز مونتانا، ِانيس ِدلمار از َج. در مزرعه های کوچِک فقيِر پرورِش احشام بزرگ شده بودند، هر کدام در یک سِر ایالت

دو رفتاری  حوالی ساژ،نزدیِک خط مرزی یوتا،هردو پسر های روستایی اخراجی از مدرسه و بی آینده، پرورش یافته با کاِر سخت و محروميت بودند، هر

اسِب "ِانيس بعد از چپ کردِن پدر و مادرش در تنها پيِچ جاده ی .  گرفته بودندزمخت و گفتاری خشن داشتند و به زندگی بی شور و تهی از عاطفه خو

 سالگی ١۴ِانيس در .  دالر نقد و دو مرتع رهنی برایشان باقی گذاشتند٢۴پدر و مادر . ، تحت حمایت برادر و خواهِر بزرگترش قرارگرفت"مرده

واِنت کهنه بود و بخاری نداشت، یک . مسير یکساعته ی مرتع تا دبيرستان را بپيمایددرخواست یک گواهينامه ی اضطراری کرد که به او امکان داد 

حس می . باشد" کالس دهمی"می خواست یک . وقتی دیفرانسيل خراب شد، پولی برای تعمير نبود. برف پاک کن و الستيک های داغان داشت

 .رد و یکراست او را به کار دامداری پرتاب کردکرد این کلمه به نوعی تشخص با خود همراه دارد، اما وانت یاری نک

هر دو ادعا می کردند که در حاِل پس انداِز پول برای یک پيشرفِت کوچک . ، وقتی ِانيس، َجک تویيست را دید، با آلما بيرز نامزد کرده بود١٩۶٣در سال 

آن بهار، گرسنه ی هر شغلی که پيش آید، . نج دالری داخلش بودبه معنی یک قوطی تنباکو با دو اسکناس پ" پيشرفت"هستند؛ در مورِد ِانيس، این 

، کنار هم قرار "سيگنال"دو برای کار در مزرعه و مرتع ثبت نام کردند و روی کاغذ، به عنوان چوپان و نگهباِن مرتع برای یک گوسفندداری در شماِل  هر
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این دومين تابستاِن َجک تویيست در کوهستان و اولين .  بروکبک امتداد داشتمحدوده ی چرای تابستانی بيِن منطقه جنگلبانی و کوهستاِن. گرفتند

 . هيچکدام بيست سال شان هم نشده بود. باِر ِانيس بود

 در دفتر کار کانتينرِی کوچِک دم کرده، جلوی یک ميِز کثيِف که پر بود از کاغذ هایی که بد خط و با شتاب رویشان نوشته شده بود، و یک زیر سيگاری

پرده ی عمودی کج و کوله، مثلثی از نوِر سفيد به داخل راه داده بود که سایه ی دسِت سر کارگر . پر از ته سيگار هم رویش بود، با هم دست دادند

 .کردجو آگوئير، با موی موج دار، به رنگ خاکستِر سيگار، با فرقی از وسط  باز شده، نقطه نظراتش را به آنها منتقل . در آن حرکت می کرد

اگه .اردو گاه های اونا ممکنه دو مایل از جایی که ما گوسفندا رو می چرونيم فاصله داشته باشه. جنگلبانی اردوگاههای مشخصی رو تعيين کرده« 

، یعنی چيزی که من ميخوام اینه که نگهباِن اردوگاه تو اردوگاه اصلی.شبا کسی مواظِب گوسفندا نباشه، حيوونای وحشی تار و مارشون می کنن

نزدیک گوسفندا چادر ميزنه، نباس تو دید باشه، همونجا می  «- با بشکن به َجک اشاره کرد -» اونجایی که جنگلبانی ميگه، بمونه اما چوپون

آتيش نباس روشن کنه، هيچ نشونه ای ام نباس باقی .ُصبونه و شامشو تو اردوگاه می خوره، ولی صد در صد پيِش گوسفندا می خوابه.خوابه

 ٢۵تابستوِن پارسال تقریبَا . سگا رو َوردار و همونجا بخواب. هر روز ُصب چادره رو َجِمش می کنه، چون ممکنه جنگلبانی اونجا ها َگشت بزنه.بذاره

جای زخم، شلوار جيِن رو به ِانيس که با موهای زبر، دستهای بزرِگ پينه بسته و پر از » تو.نميخوام دوباره تکرار بشه.درصِد گوسفندا از بين رفتن، َاه

جمعه ها دوازده ظهر با ليست چيزایی که واسه یه هفته الزم داری و قاطرا، پای پل «:پاره و پيراهِن دگمه افتاده، ایستاده بود و گوش می داد، کرد

قيمت با بنِد قيطانی از جعبه ای که روی یک ساعِت کوکی ِگرِد ارزان. از ِانيس نپرسيد ساعت دارد یا نه» .یکی با وانت وسایلو َبرات مياره اونجا.باش

فردا ُصب با وانت «. یک تاقچه بلند بود برداشت، کوک و تنظيمش کرد و انگار که ِانيس ارزش اینکه دست دراز کند نداشته باشد، به طرفش انداخت

 .دو جوان بدون اینکه جایی برای رفتن داشته باشند، بيرون رفتند» می بریمتون که شروع کنين

َجک برای ِانيس از طوفان و صاعقه های کوهستان در ساِل پيش که چهل و دو گوسفند را .  ميخانه پيدا کردند و عصر را به نوشيدِن آبجو گذراندندیک

ک، با موهای در نظِر اول، َج. کشته بود، از بوی گنِد گوسفند های مرده و اینکه چطور باد می کردند و از اینکه آنجا ویسکی فراوان الزم می شد، گفت

فرفری و خنده ی زنده، به اندازه کافی خوش قيافه به نظر می رسيد، اما برای یک تازه جوان، کمی اضافه وزن در سرین داشت و لبخندش دندانهای 

 زندگی به سبک شيفته ی. برآمده اش را آشکار می کرد، آنقدر بيرون نزده بود که امکان دهد از گلوی کوزه چسفيل بخورد، اما توی چشم می زد

کابوی های رام کننده چهارپایان بود و کمربندش را با یک سگک کوچِک مخصوص سواری بر گاِونر می بست اما چکمه هایش فرسوده و نخ نما، 

 .سوراخ تر از آنکه قابل تعمير باشد؛ و روحش بيقراِر آن بود که جایی، هر کجا، ُجز الیتنينگ فَلت باشد

 بلند و صورِت باریک، ژوليده و با سينه ی کمی تورفته، کمرگاه باریک و پاهای دراِز گازانبری شکل، بدنی عضالنی و منعطف ِانيس، با بينی خميده ی

عکس العمل هایش به طوِر نادری سریع بود و چشمانش آنقدر دوربين بود که از خواندن هر .داشت که برای اسب سواری و دعوا ساخته شده بود

 .متنفر باشد" هاملی"ن های چيزی جز کاتالوِگ زی

 دو بسته و یک پاالن -کاميون های گوسفند ها و تریلر های اسب ها تخليه شدند و یک باسِک پاچنبری به ِانيس نشان داد که چطور قاطر ها را بارکند

یک توله ی خيلی .اشتندسه توله سگ، را در یک سبد گذ. » بسته بندیش واقعا سخته. هيچوقت سوپ سفارش نده«  و گفت -روی هر حيوان

را برای سواری انتخاب » بيخ سيگار«ِانيس یک اسِب شاه بلوطی رنگ به نام .کوچک،داخِل کت َجک جا خوش کرد، چون او عاشق سگهای کوچک بود

نظر ِانيس زیبا در قطاِر اسب های ذخيره یک اسب موشی رنگ بود که به .کرد،َجک یک مادیاِن کهر را برداشت که معلوم شد بسيار َرموک است

ِانيس و َجک،سگها،اسبها و قاطرها، یک هزار ميش با بره هایشان، مثل یک رودخانه ی کثيف از ميان جنگل به سمِت وسعِت چمنزارها و باِد .رسيد

 .بی انتهای وزنده جاری شدند

آن شِب .خوراکپزی و جعبه های خواروبار فراهم آوردندچادر بزرگ را روی بلندی، جایی که جنگلبانی مشخص کرده بود، برپا کردند و محِل امنی برای 

 که باید با گوسفند ها بخوابد و آتش روشن -اول، هردو در اردوگاه خوابيدند، َجک به همان زودی شروع به غر زدن در باره ی دستورهای جو آگوئير

صبح، نارنجی براق، از باالی یک نواِر ژله ای شکِل سبِز .ن کرد کرده بود، هرچند، گرگ و ميِش صبح، بی آنکه حرفی بزند، مادیاِن کهر را زی-نکند

کوهستان، که شب انگار دوده اندود بود، آهسته اهسته رنگ باخت، تا همرنِگ دودی که از آتِش صبحانه ی ِانيس بر می خاست، . روشن، سر رسيد
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اگهان سایه های باریِک بلند بر زمين انداختند، و کاج ها، به شکِل ریگهای گرِد هم آمده و کلوخه های خاک، ن.هوای سرد، نرم نرمک مهربان شد.شد

 .ردیف های مرمِر سبِز تيره، رخ نشان دادند

در طول روز، ِانيس چشم انداِز وسيع را تماشا کرد و گاهی َجک به چشمش می خورد، نقطه ی کوچکی که در یک چمنزاِر مرتفع حرکت می کرد، 

َجک، در چادر تاریکش، ِانيس را به شکِل آتِش شبانگاهی، انگار جرقه ای بر توده ی سياه کوهستان، می .  حرکت کندانگار مورچه ای که روی روميزی

 .دید

دو بطر ویسکی اش را که در یک کيسه مرطوب در سمِت سایه ی چادر خنک شده بود نوشيد، دو کاسه . یک روز، دیرگاِه عصر، جک، خسته بازگشت

 . سکوئيت های سنگی ِانيس، یک کمپوت هلو خورد، سيگاری پيچاند و غروِب افتاب را تماشا کردتاس کباب،چهار تا از بي

ميام ُصبونه می خورم، برمی گردم پيِش گوسفندا، سِر شب که ميشه ميام « .لحنش تلخ بود» روزی چهار ساعت دارم می رم و بر می گردم،« 

آگوئير حق نداره .قانونيش من باید شبو اینجا باشم.  جام می پرم که نکنه گرگا اومده باشنواسه شام، برمی گردم پيِش گوسفندا، شبی چند بار از

 »مجبورم کنه اینجوری کار کنم

 » واسم مساله ای نيست اونجا بخوابم.برا من چوپونی مساله ای نيست.می خوای جامونو عوض کنيم« :ِانيس گفت

 »  اردوگاه باشيم و اون چادِر لعنتی بوی گنِد شاِش گربه ميدهمن ميگم ما هردومون باید تو این.موضوع این نيست«

 »واسم خيالی نيست اونجا باشم« 

خوبه جامونو عوض کنيم اما بت گفته باشم من ُگه هم نميتونم . مجبوری شب ده دوازده بار پاشی و نگا کنی گرگ نيومده باشه.بهت بگم چيه«

 »با یه کنسروباز کن کارم بد نيست.بپزم

 »خيالی نيست، جاها عوض.اوضات بدتر از من نميتونه باشهپس « 

یک ساعتی با نوِر زرِد چراغ نفتی نشستند و حدوِد َده، ِانيس سواِر بيخ سيگار، که اسِب خوبی برای سواری شبانه بود، شد و از بين شبنم های یخ 

 یک قوطی قهوه با خودش برداشت و گفت که دیگر برای صبحانه بيسکوئيت های باقيمانده، یک شيشه مربا و.زده، به سمِت گوسفند ها حرکت کرد

 .بر نمی گردد و تا شام، پيِش گوسفند ها می ماند

ِانيس غروِب روِز بعد، در حالی که آِب داغ به صورتش می زد، کِف صابون می ماليد و اميدوار بود که تيِغ ریش تراشی اش هنوز ِبُبَرد، به َجک که درحاِل 

مطمئنم چندتایی از بره ها رو .تخماش اندازه یه سيب.مادر قحبه ُگنده بودا.ُصِب َسَحر یه گرگو با تير زدم« :ب زمينی ها بود، گفتپوست کندِن سي

 »یه کم از این آِب داغ می خوای؟ زیاده واَسم.یه جوری بود انگار ميتونست یه ُشترو بخوره.ناکار کرده بود

 »همه ش ماِل خودت«

و شروع به کيسه ) َجک دید که ِانيس نه لباِس زیر دارد و نه جوراب( چکمه ها و شلوار جينش را در آورد.» دستم رسيد بشورمُخب، ميخوام هرچی «

 .کشيدن کرد

کناِر آتش، شامی عالی خوردند، هرکدام یک کنسرو لوبيا همراه با سيب زمينی سرخ شده، یک ليتر ویسکی را شریکی نوشيدند، به یک کنده 

دادند، کِف چکمه هایشان و َپرچ های مسی شلوار های جينشان داغ شد و در حالی که آسماِن بنفِش کمرنگ از رنگ ُتهی می شد و درخت تکيه 

هوای سرد بر زمين می نشست بطری را دست به دست دادند، نوشيدند و سيگار کشيدند، هر از گاهی برخاستند که بشاشند، جریان ادرار در نوِر 

که چوب در آتش می انداختند تا صحبتشان ادامه یابد، از اسب ها و رام کردن چهارپایان، حوادثی که برای احشام پيش می آتش می درخشيد، ت

که دوماه قبل با همه ملوانهایش غرق شده بود و اینکه در ان آخرین دقایِق محتوم بر ملوانها چه » کوسه«آمد،تصادف ها و جراحاِت وارده،زیردریایی 

گهایی که هرکدام داشتند و می شناختند، خدمِت سربازی، مرتِع پدری َجک، محل اقامِت خانواده ی ِانيس، سالهای سخِت بعد از گذشته است، س

َجک گفت پدرش سالها قبل یک ورزا سواِر . داشت، گفتگو کردند» کاسپر«و خواهر متاهلی که در » سيگنال«مرِگ پدر و مادرشان، برادر بزرگترش در 

بوده اما اسراِر کارش را برای خودش نگه داشته و هيچوقت هيچ راهنمایی به َجک نکرده و حتی یک بار هم نيامده تا سواری َجک را خيلی معروف 

ِانيس گفت که نوعی از سواری که او به آن عالقه مند است، بيشتر از .ببيند، هرچند وقتی بچه کوچکی بوده به او لباس زیر پشمی می پوشانده

به عقایِد هم احترام می .َجک گفت پول هدِف خوبی است و ِانيس مجبور شد موافقت کند.ول می کشد و هدف ومقصدی داردهشت ثانيه ط
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در نوِر دزدیده ی مسِت سپيده، ِانيس که .گذاشتند و هرکدام خوشحال بودند که در جایی که انتظاِر هيچ رفاقتی نمی رفت، دوستی پيدا کرده اند

 اسب به سمِت گوسفندان بر می گشت، فکر کرد که هيچ وقت اینقدر به او خوش نگذشته بود و احساس کرد که انگار می خالف جهت باد، سوار بر

 .تواند به ماِه سپيد چنگ بزند

ا و اردوگاِه تابستان ادامه یافت و آن دو، رمه را به چراگاِه جدیدی حرکت دادند و اردوگاه را هم به جای دیگری منتقل کردند؛ فاصله بين گوسفند ه

ِانيس آسان سواری می کرد، با چشماِن باز می خوابيد اما ساعتهایی که دور از گوسفندان سپری می . جدید بيشتر و سواری شبانه طوالنی تر بود

می آورد و ِانيس صدای َجک صدای مته واری از سازدهنی اش، که بعد از افتادن از مادیاِن کهِر رموک، کج شده بود، در . کرد طوالنی و طوالنی تر شد

َجک . بلد بود» اسِب قزل«ِانيس چند کلمه از آهنِگ . گوشخراِش خوبی داشت؛ چند شبی را به خواندِن پرغلِط چند آهنگی که می دانستند گذراندند

عيسای «  یک سروِد روحانی غمناک، سعی کرد آهنگی از کارل پرکينز بخواند اما بعد ترجيح داد» اینکه می گم َام َام َام،« در حالی که فریاد می زد 

 . کندی مرثيه واِر آوازش، زوزه ی گرگها را در دور دست ها بلند کرد.  یاد گرفته بود بخواند- که به پنجاهه باور داشت–، که از مادرش »بر آب رونده

دیگه خيلی دیره که برم پيش «: افتاد و گفتِانيس ، مست و گيج، روی چهاردست و پا راه.سه ساعت از نيمه شب گذشته،هوا کامال سرد شده بود

باِد سختی چمنزار را در نوردید و آتش را تقریبا خاموش کرد و بعد آن را به . سنگ های چمنزار تابشی سفيد و سبز داشتند . »اون گوسفندای لعنتی

 » و َسَحر ميرم سمِت گوسفندااگه یه پتو اضافه داری همينجا یه ُچرتی می زنم« .شکِل حلقه های زرِد َابریشمين در آورد

 »آتيش خاموش شه کونت یخ می زنه اونجا، بهتره بيای تو چادر بخوابی«

 »شک دارم سرما حاليم بشه اصال« 

 جا یا عيسا مسيح، اینَقد دندوناتو به هم نزن، پاشو بيا اینجا،کيسه خواب به اندازه کافی« : کمی بعد، َجک با صدای َکج ُخلِق سنگين از خواب، گفت

ِانيس خواِب تعمير پرچين و . به اندازه کافی جا داشت، به اندازه کافی هم گرم بود و کمی که گذشت بطور محسوسی صميمی تر خوابيدند. »داره 

نيس، ِا. خرج کردن پولش را دید و وقتی َجک دست چپش را گرفت و آن را به سمِت کيِر راست شده خود آورد، دیگرهيچکدام از آنها را نمی خواست

انگار که آتش را لمس کرده باشد دستش را به تندی پس کشيد، روی زانوانش بلند شد، کمربندش را باز کرد، در یک حرکت شلوارش را پایين کشيد، 

 دفترچه راهنما َجک را روی چهاردست و پا بلند کرد، و ،به کمِک کمی ُتف، به او دخول کرد، کاری نبود که پيش از آن انجام داده باشد اما نيازی به

بعد، . سکوت را شکست» تفنگ داره در ميره«:پرشور،اما در سکوت، عشق باختند و فقط چند دِم تند و تيز و صدای خفه ی َجک که می گفت. نبود

 .ِانيس بيرون کشيد، بر زمين غلطيد و خوابيد

َجک پشت به او خوابيده بود؛ بی آنکه چيزی در باره آن چه . ، بيدار شدِانيس، هنگام فلق با شلواری که تا زانو پایين آمده بود و یک سر درِد درجه یک

 .بينشان گذشته بود بگویند، هردو می دانستند که باقيمانده تابستان را چگونه خواهند گذراند، لعنت به گوسفند ها

، بعد در روِز روشن، زیر آفتاِب داغ، و غروب، کنار هيچوقت از سکس صحبت نکردند، گذاشتند اتفاق بيفتد، ابتدا فقط شبها در چادر. و آنچنان گذشت

شعله ی آتش، سریع، َخِشن، خندان و خرناس کشان، بی کوششی برای بی صدا بودن، اما بی هيچ کلمه ی لعنتی، ُجز آنکه ِانيس یکبار 

فقط . »هيچکی بغير خودمونم مربوط نيستبه . اینَدفه شده حاال. منم نيستم« :و َجک به سرعت حرفش را قطع کرد» من همجنسباز نيستم،«:گفت

دوتایيشان در کوهستان بودند، انگار در هواِی شادان و خالص کوهستان، بر باِل شاهين پرواز می کردند و به نور های خزنده ی وسایل نقليه در دشت 

می پنداشتند . تاریک، پارس می کردند، در آسمان بودندزیِر پا می نگریستند، انگار بر فراِز اموِر معمولی،دور از سگهای راِم مزارع که در ساعتهای

 خود تماشا کرده، منتظر مانده تا آندو دکمه های x42کسی نمی بيندشان، نمی دانستند که جو آگوئير یک روز بمدت ده دقيقه آنها را با دوربين 

، و بعد پيغام آورده که خانواده ی َجک گفته اند عمویش شلوار هایشان را بسته اند، صبر کرده تا انيس سوار بر اسب پيش گوسفند ها بر گشته

با این همه، بيمار جان بدر ُبرد و آگوئير باز هم آمد که این . هارولد با سينه پهلو در بيمارستان بستری شده و بيِم آن می رود که جاِن سالم بدر نبرد

 .  زحمت نداد از اسب پياده شودخبر را برساند، در حالی که خيره خيره به َجک نگاه می کرد و به خود

در یک کوالِک تگرگ، گوسفندان به غرب رانده شدند و با یک گّله در یک چراگاه دیگر . در ماِه آگوست، انيس تمام شب را با َجک در چادر می گذراند

نست، با بدبختی آنها را جدا کردند، این کار پنج روِز لعنتی طول کشيد تا ِانيس و یک چوپاِن شيليایی که یک کلمه هم انگليسی نمی دا.مخلوط شدند

حتی وقتی . تقریبا غير ممکن بود چون نشانهایی که با رنگ بر تن گوسفندان گذاشته شده بود، در آن آخِر فصل، سائيده و کمرنگ شده بودند
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 .حِو آشفته کننده ای مخلوط شده بودانگار همه چيز به ن. شمارش درست شد، ِانيس می دانست که گوسفنداِن دو گله با هم مخلوط شده اند

هفته ی بعد جو اگوئير . اولين برف، زود تر از آنچه انتظار می رفت، در سيزدهم اگوست، به ارتفاِع یک فوت بر زمين نشست اما به سرعت ذوب شد

به بازی و شوخی، . ام، به آن سو در حرکت بودپيغام فرستاد که گوسفندان را پائين بياورند، طوفاِن دیگری، شدید تر از قبلی از سمِت اقيانوِس آر

وسایلشان را جمع کردند و با گوسفندان از کوهستان سرازیر شدند، سنگ ها زیر پاشنه هاشان می غلطيدند، از سمِت غرب، ابرهای ارغوانی 

 خروشيد، در نوری که از البالی ابر ها می کوهستان با نيروی شيطانی می. انباشته می شدند و بوی فلزِی برفی که در راه بود، به مشام می رسيد

همچنان که از سراشيب پائين می . تابيد و خاموش می شد، برق می زد، باد علفها را شانه می زد و در شکاِف صخره ها، مثل حيوانی می غرید

 .آمدند، ِانيس احساس کرد که در حاِل سقوطی با حرکِت آهسته، اما با سر و بی بازگشت است

بعضی از اینا هيچوقت با شما نيومده «:او با ترشرویی به گوسفند ها نگاه کرده بود، گفته بود، . ر حقوقشان را پرداخت، چندان سخنی نگفتجو آگوئي

 ».بودن باال

 .الشه های باقيمانده در مرتع هم کمکی به خشنودی او نکرد. تعداد گوسفندان هم چيزی که او اميد داشت نبود

سال دیگه هم ميای « : الی که یک پایش را روی رکاِب وانِت سبزش گذاشته بود و در حاِل سوار شدن بود، به ِانيس گفتَجک در خيابان، در ح

 »اینجا؟

همونطوری که گفتم، من و آلما « . بادی وزید و هوا پر از شن و غبار شد و انيس با چشمان نيمه باز، از مياِن خاشاک به َجک نگاه کرد» .شاید نه«

فکِِّ َجک، از مشِت محکمی که ِانيس روِز قبل به آن » تو چی؟. سعی می کنم یه کاری تو یه دامداری پيدا کنم. مبر داریم عروسی می کنيمماه دسا

 .کوبيده بود، کبود بود، ِانيس نگاهش را دزدید

ون کمکش کنم، ِفک کردم، بعدش شاید بهار بندازم برم یه کم در باره این که برگردم پيِش بابام و تو زمست. اگه چيِز بهتری پيش نياد، ميام اینجا« 

 »اگه واسه سربازی نخوانم. تگزاس

 .باد یک پاکِت خالی غذا را روی زمين غلطاند، تا وقتی که زیِر کاميون از نظر پنهان شد» .ُخب، ِفک کنم این دور و برا ببينمت« 

بعد از یک مایل، ِانيس احساس کرد که انگار روده .  جهات مخالف به راه افتادند، دست دادند، به شانه های هم زدند؛ و بعد در»باشه«:َجک گفت

احساس . کنار جاده ایستاد و زیِر برِف چرخانی که شروع به باریدن کرده بود، سعی کرد استفراغ کند اما چيزی باال نيامد. هایش را بيرون می کشند

 . گذشت تا این احساس از بين برودکرد حالش هيچوقت آنقدر بد نبوده است و زماِن زیادی

چند شغِل کوتاه مدت در دامداری ها پيدا کرد و بعد کار ثابتی به عنواِن . در ماِه دسامبر ِانيس با آلما بيرز ازدواج کرد و در نيمه ی ژانویه او را باردار کرد

دخترک را آلما کوچولو صدا می کرد و . آمد، هنوز آنجا کار می کرددر ماه سپتامبر، وقتی دخترش به دنيا . مراقبت کننده از گله ی اسب به دست آورد

به زودی، اتاق خوابشان پر از بوِی خوِن کهنه و شير و گِه نوزاد و صدای جيغ و مکيدن و ناله های خواب آلوِد آلما شد، همه اینها برای کسی که با 

 .  احشام سر و کار داشت، یاد آوِر باروری و ادامه ی زندگی بود

انيس کاری در راهداری پيدا کرد، . وقتی اسبداری برچيده شد، به یک آپارتماِن کوچک در ریورتون، طبقه باالِی یک رختشویخانه، نقل مکان کردند

 آمد و آلما یک دختر دیگر به دنيا. شغلش را تحمل می کرد اما آخر هفته ها در یک اسبداری، در ازای اینکه اسبهایش را آنجا نگه دارند، کار می کرد

 .می خواست در شهر، نزدیِک درمانگاه بماند چون کودک مبتال با آسم بود

روی پای ِانيس نشسته بود و بازو های َکک َمکی اش را دوِر او حلقه » ِانيس، لطفًا، دیگه این دامداری های سوت و کوِر لعنتيو ِول کنيم،«: آلما گفت

 »مبيا یه جایی اینجا تو شهر بگيری«.کرده بود

دستهایش را به داخل آستيِن پيراهِن آلما لغزاند و موهای ابریشميِن زیر بغلش را نوازش کرد، انگشتهای ِانيس روی » ِفک کنم بمونيم،« : ِانيس گفت

، قطِب شمال یا دنده های الما حرکت کرد و پستان های ژله ایش، شکِم گرد و زانویش را لمس کرد،  باال آمد و به شکاِف مرطوِب بين پاهایش رسيد

ِانيس او .استوا، بسته به آنکه از کدام راه بادبان کشيده بودید، انگشت های ِانيس شروع به کار کرد تا آنکه آلما لرزید و روی دسِت انيس سخت شد

 بود که چنين شده  زیرا هر در آپارتمان کوچک ماندند و ِانيس خوشحال. را به پشت غلطاند و کاری که آلما از آن نفرت داشت، به سرعت انجام داد

 .     وقت الزم بود می شد آن را ترک کرد



   و روشن   دست و                                                                                                                                  شماره سی ام–   ١٩  

 .چهارمين تابستاِن بعد از بروکبک رسيد و در ماه ژوئن، ِانيس نامه ای از َجک تویيست دریافت کرد، تنها نشانه ی حيات در تمام آن مدت

 ام ميام اونجا، فکر کردم یه آبجو با ٢۴من . شنيدم در ریورتون هستی.اميدوارم به دستت برسد.رفيق، این نامه باید مدت ها پيش فرستاده می شد

 .اگه ميتونی یه خط برام بنویس، اگه اونجا هستی بگو. هم بخوریم

 .و آدرِس ریورتون را داد» حتمًا،«:ِانيس در جواب نوشت. بود» چيلدرس، تگزاس«آدرس فرستنده،

ِانيس، که بهترین پيراهنش، . برها از سمِت غرب انباشته شدند و هوای شرجی با خود همراه آوردندصبِح آن روز، داغ و شفاف بود اما حوالِی ظهر، ا

سفيد با راه راه پهِن سياه، را پوشيده بود، نمی دانست َجک ِکی می رسد و به همين خاطر آن روز مرخصی گرفته بود، در خانه بی قرار قدم می زد 

آلما داشت چيزهایی در این باره می گفت که اگر بتوانند کسی را پيدا کنند که بچه را نگهدارد، به جای .  می کردو از پنجره به خياباِن غبارآلود نگاه

ببرند، ولی ِانيس گفت احتماًال او و َجک خودشان بيرون بروند و مست » کارد و چاقو«اینکه در آن هوای گرم آشپزی کند، دوسِت ِانيس را به رستوراِن 

 .يپی نيست که رستوران برود و به قاشق های کثيف که از کنسرو های لوبيای سرِد روی کنده درخت بيرون زده بودند فکر کردگفت َجک ت. کنند

کهنه اش را عقب زده » رسيستول«دیروقِت بعد از ظهر، زیِر غّرِش رعد، همان وانِت سبِز کهنه به خيابان پيچيد و او َجک را دید که در حالی که ُکالِه 

جک پله ها را . موجی قوی از گرما در وجوِد انيس دوید، در یک لحظه، خود را روی پاگرد یافت و در را پشت سِر خودش بست. ز وانت بيرون آمدبود، ا

گی که یکدیگر را از شانه ها گرفتند، محکم و نفسگير در آغوش کشيدند، به هم گفتند مادر جنده، مادر جنده؛  بعد، به همان ساد. دوتا دوتا طی کرد

که قفل با کليدِ  درست وا می شود، دهان هایشان به هم رسيد، و سخت هم را بوسيدند، دندان های بزرِگ َجک لِب ِانيس را به خون انداخت، 

ه های ِانيس  کالهش به زمين افتاد و دندانهایشان به هم سایيده شدند، بزاق از دهان ها جاری شد، و در باز شد و آلما چند ثانيه ای  به تقّلای شان

نگاه کرد ودوباره در را بست و آن دو هنوز به هم پرچ شده بودند، قفسه سينه و زیِر شکم و رانها و پاها را به هم می فشردند و انگشتهای پا های 

که به اسب ها و دختر هم را لگد می کردند باالخره از هم جدا شدند تا نفس بکشند و ِانيس که در کلماِت عاشقانه چندان مهارتی نداشت، چيزی 

 .»عزیزکم«. هایش می گفت، گفت

 .الی در دوباره باز شد و آلما در باریکه ی نور ایستاد

می توانست بوی َجک را . قفسه سينه اش به شدت باال و پایين می رفت» .َجک، خانمم آلما. آلما، این جک تویيسته«چه می توانست بگوید؟ 

ار، بوی ُمشک گوِن َعَرِق تنش، و  یک عطِر شيرین و مالیم مثل بوی علف، و همراه با آن هجوِم سرمای  رایحه ی سخت آشنای سيگ–احساس کند 

خوشحال بود که نوِر پاگرد . انگار این حرف می توانست وضعيتش را توضيح دهد» .من و َجک چهار ساله همو نييدیم... آلما«: ِانيس گفت. کوهستان

 .کم است اما از آلما فاصله نگرفت

پشِت سِر آلما توی اتاق، آذرخش پنجره را روشن کرد و بچه به گریه . او چيزی که دیده بود را دیده بود. »حتما همينطوره« :آلما با صداِی ضعيفی گفت

 .افتاد

 .دسِت لرزانش، به دسِت انيس خورد و جریانی از الکتریسيته بينشان جرقه زد» بچه داری؟« :َجک گفت

 .دهاِن آلما بهم کشيده شد» از ته دل عاشقشونم. آلما کوچولو و فرانسين...  کوچيکدو تا دختر«:ِنيس گفت

از ارتعاِش » .اسمش لورینه.بگم چی شد؟ من با یه دختِر مامانِی تگزاسی تو چيلدرس ازدواج کردم. هشت ماهشه... من یه پسر دارم«: َجک گفت

 . کند که َجک با چه شّدتی داشت می لرزیدکِف چوبی که روی آن ایستاده بودند، ِانيس می توانست حس

 ».ممکنه امشب بر نگردیم، ميریم یه جا ِمی بزنيم و صحبت کنيم. من و َجک داریم می ریم بيرون یه چيزی بزنيم... آلما«:ِانيس گفت

بگوید یک پاکت سيگاربرایش بخرد، ِانيس حدس زد که آلما می خواهد . »حتما همينطوره« :آلما در حالی که یک اسکناس از کيفش در می آورد گفت

 .تا مجبورش کند زود تر به خانه بر گردد

 .»از آشنایيتون خوشحال شدم«:َجک که مثل یک اسِب از تاخت ایستاده می لرزید، گفت

آلما، سيگار «ا فریاد زد،، اما این باعث نشد که ِانيس از سرعتش در پایين رفتن از پله ها کم کند و از همان ج»...ِانيس«:آلما با صدای زاری گفت

 ».ميخوای تو جيِب پيرهن آبيه من تو اتاق خواب چند تا هست



کمی تگرگ به . باال و پایين می رفتند» سِيستا«یک بطر ویسکی خریدند و در عرِض بيست دقيقه روی تختی در ُمتل . سوار وانِت جک شدند  و رفتند

 .در طوِل شب، باِد گریزانی درِب باِز اتاِق کناری را بهم می کوبيدشيشه کوبيد، بعد از آن باران آمد و گاه و بيگاه 

انيس طاقباز با دستها . اتاق پر از بوی تنِد َمنی و دوِد سيگار و عرِق بدن و ویسکی، بوی قالِی کهنه و علِف ُترش، چرِم زین، ُگه و صابوِن ارزانقيمت بود

 عميق می کشيد و آلتش هنوز نيمه راست بود؛ جک ابرهای بزرگی از دوِد سيگار را، مثِل فواره و پاهای باز خوابيده بود، ارضا شده و خيس، نفسهای

. باس در این مورد حرف بزنيم. یا حضرت مسيح، حتمی بخاطر اون همه وقتی که سواری کردی،  اینقدر حال ميده«:های وال ، بيرون می داد و گفت

هرچی چراغ قرمز تو راه  بود رد کردم، . لعنتی ميدونستم. پس واسه چی اینجام.  آره ميدونستم–کنيم بخدا نمی دونستم قراره دوباره این کارا رو ب

 ».انگار راه  تموم نمی شد 

ِفک می کردم بابِت اون ُمشته  که بهت زدم . تقریبن دیگه ازت نا اميد شده بودم. چهار سال... نميدونستم کدوم جهنم دّره ای هستی«:ِانيس گفت

 ».يریازم دلگ

 » .رو اون صندليو ببين. اینجوری شد که با لورین اشنا شدم. من توتگزاس، تو کار رام کردن بودم... رفيق«:جک گفت

 »ورزا سواری؟«.روی تکيه گاِه یک صندلِی کثيف، ِانيس برِق یک سگک را دید

  بخش اول

  

   و روشن   دست و                                                                                                                                  شماره سی ام–   ٢٠  

 

 

و 

پرولکس نوشته خانم  کوهستان بروکبک،داستان کوتاه  است که آنی

 منتشر شد و بعدًا در سال نيویورکر در هفته نامه ١٩٩٧بار در سال اولين 

 ویرایش مفصل تر آن در مجموعه داستان های کوتاه آنی پرولکس ١٩٩٩

را ُا هنری مقام سوم جوایز ١٩٩٨این داستان در سال . به چاپ رسيد

در همان سال، نيویورکر نيز جایزه ی ملی مجالت را برای . کسب کرد

 سال بعد از انتشار ٨. بدست آورد» کوهستان بروکبک«تان انتشار داس

 .داستان، فيلم معروف کوهستان بروکبک بر اساس آن ساخته شد

 ساله دو مرد است که با کمک دیالوگ ها ٢٠ این داستان، روایت رابطه 

موضوع اصلی داستان، شکست تراژیک یک رابطه عاشقانه در . روایت خطی وقایع، تصویر می شود

 . تيجه هموفوبيای درونی و بيرونی رایج در نواحی روستایی آمریکا استن

 

 برو به صفحه اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سينمای گی

  Learned Foote: نوشته ی
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 آیدین مختاری: برگردان به فارسی

 

 

 

 مقاله از خود می پرسيدم که چه چيز ساختار سينمای همجنسگرا را تشکيل می دهد؟ به یقين ایجاد یک ژانر و قالبی به عنوان هنگام نوشتن این

بنابراین خواسته ام که با این موضوع  به مانند موضوعی همچون مرگ، یا عرفان و . یک زیرمجموعه، رسمی نيست که من مایل به تأیيد آن باشم

هر فيلم خوبی نمایانگر شماری از مسائل پر اهميت و کم اهميت تر در خود است؛ در این ميان حضور موضوعات همجنس گرایانه . ممعنویت برخورد کن

درفروشگاه " زندگی دیگرگونه"عمدتآ معرف فيلمی با محتوای پرتأثير نبوده، بلکه تا کنون این موضوعات اغلب منجر به واگذاری این فيلم ها به بخش 

در هر حال در تحليل رفتاری که در سينما با شخصيت های همجنسگرا صورت می گيرد، هر فيلمی که در آن به همجنس گرایی اشاره . ندها شده ا

هدف این بررسی نيز نمایاندن چشم انداز متنوع و رنگارنگی ست که در خصوص این . ای رفته، پنهان یا دو پهلو،  قابل مالحظه و بررسی است

نمای آن در رعب و تهدیدی که در فيلم های ترسناک سطحی به پيش می خزد، درانتقاد پردازی ای که در فيلم های خوش خيم : دموضوع وجود دار

 . کمدی به چشم می خورد، و سرانجام نظر به آن به عنوان یکی دیگر از ویژگی های این دنيای پيچيده

اهری آنها جریان دارد آغاز می کند و سپس حرکت و نگاه به سوی برخورد صریح تری این مقاله از دگرباشی جنسی در فيلم ها که در ورای صورت ظ

 . که در این فيلم ها با همجنس گرایی صورت می گيرد می رود و به چشم انداز هر دو گروه هنرمندان همجنس گرا و دگرجنس گرا می پردازد

کوکتو  سيرک و ژان  را پيش از آنکه پا به عرصه گذارد اوترتند و تيز شخصی در کار خود، به واقع نظریۀ   با خيل دستاوردها و با آن شيوه های داگالس

هيچ یک از دو هنرمند همجنسگرایی خود را در کارشان آشکارا در معرض نگذاشتند اما پروندۀ هر یک از آنان خود بيانگر ابعاد مختلفی . تعریف نمودند

کوکتوسينمای . از روح پيچيده شان است در . انگر دنيایی کابوس گونه از قصه های پریان، سرشار از مه آلودگی ها، آیينه ها و بازنمایی هاست عيژان

کوکتوهر حال ارتباط  همچون شيفتگی او به نمایش دادن عاشقی درشت ( با این مقاله ریشه در تمایل او به گسيختن کليشه های جنسی ژان

شاعرشاهکار سوررئاليستی . دارد) هنگیهيکل به نام ژان مارایس درحالت های مختلف بر یک  نمایشگر تابلویی از نمادهایی است که حاوی خون

یکی از به یادماندنی ترین ها نمایی از یک نرمادۀ شهوانی است که از سوی مردی عضالنی با سينۀ عریان : پيام ها و نگرش هایی با خود اند

 ! ساخته شده است١٩٣٠در سال  به خاطر داشته باشيد که این فيلم –ستایش می شود 

  

 

 

  

 

شاعر یک    خون
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سيرکو اما  هرچند این فيلم ها به سان دیگر نمایش های . پيش گرفت) ملودرام( کار خود را در عرصۀ نمایش های شورانگيز و خوش فرجام داگالس

 ها و تفسيرهای آگاهانه و مؤثر نسبت به جریان آن دوران داستان هایی پرآب چشم و پر احساس اند، اما توأمان در خود حاوی آن مقدار از دیدگاه

. که متبحرترین منتقدان را نيز راضی می کند)  صاحب اندیشه ی پيشرو و ظریف در ميان معاصرانش استسيرک( های اجتماع پيرامون هم هستند 

ی ممنوعه در فيلم های سيرک، نشانگر رزوهاآپرداختن به منع و سرکوب جنسی، نقش ای که در این ميان از جانب اجتماع ایفا می شود، و 

رواست شاهکار کارگردان، فيلم .  تابوهایی است که در دنيای وی وجود دارند بهشت در ، در جایی نمایشگر لحظۀ اوج نقش اندیشی در ذهن نچه

وایمنیک همجنسگراست آنجا که  هادسون خطاب به جين  . تو دلت می خواست من یک مرد بودم:  می گویدراک

 سيرک و کوکتو، )و یا حتی باب صحبت پيرامون آن نيز گشوده نشده بود(ین ترتيب در دوره ای که همجنسگرایی هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته بود بد

 . بر روی حلقۀ فيلم ثبت کردند) و همجنسگرایی(درک خود را از دنيای جنسی 

ایان سينگر،کارگردانانی که آشکارا همجنسگرا بودند، چون  ه ندرت تصویر صحنه های استعاری را به تصویر اتفاقات صریح و واقعی  ترجيح می  بب

جدا از عامل بازیگری ( تا حدی به واسطۀ منبع مورد استفاده در این فيلم ها و تا حدی هم به دليل تأثير کارگردان  من- ایکسسری فيلم های. دهند

کامينگکسانی چون  کلن   والن مک تعاری  به هنگام نمایاندن سازش پذیری فرد با هویت جنسی خود در دنيایی پر تعصب و ، دارای بار اس)ایان

 با روایت داستان تباری غریبه و گنگ که خود را ناهمگون با جامعۀ ترسناکی که در آن نمود یافته اند، شباهت های  من-ایکسافسانۀ . نابردبار هستند

 و  را جلب کردهین افراد در ظاهر غریبه شمرده نمی شوند اما رفتارشان به زودی توجه مردم عادیا. بسياری با اوضاع سياسی امروز جهان می یابد

محافظه کارانی که خون شان به جوش آمده اقدام به سرشماری این اعضا کرده و خواهان جلوگيری از تدریس این افراد . در محل شک قرار می دهد

یل به پيش گرفتن یک زندگی آرام و گمنام دارند، در حالی که دیگر اعضای مبارزی هم در ميان آنها تعدادی از این افراد تما. در مدارس می شوند

اعضای نوجوان قبيله می بایست هویت پنهان خود را به اوليای غمگين فاش کنند، و هستند . هستند که به سختی خواهان کسب حقوق برابرند

 که در ماه می پخش منایکسدر قسمت جدید .  دیگر هم تایانشان ممانعت به عمل می آورندمدارس خاصی که از تبعيض ميان نوجوانان از جانب

ممکن برای اعضای این قبيله و شاخه های موجود در درون جامعۀ آنها خواهد " عالج"داستان به یافتن : خواهد شد، این روند ادامه خواهد داشت

 .پرداخت

 

 ریسمان

 

  

  

هيچکاکدر بيشتر فيلم های . ز موضعی پذیرا کار نمی کنندفيلمسازان دگرجنس خواه همواره ا  غالبآ حسی از خطاگری و تمرد را در زیر الیۀ الفرد

در و ربکا، ریسمانبيرونی کار می توان یافت؛  هایی دختر شرور لزبين .  فيلم هایی اند که فراوان همجنسگرایانی جانی را نشان می دهندقطار غریبه

در قطارا به هنجار در  و قاتل نربکادر فيلم  هایی  ارائه گر تصویر پيچيده ریسمان گویی ازآنچه هستند و می کنند لذتی وافر می برند، اما فيلم غریبه

دو دانشجوی دانشگاه شيکاگو (این فيلم که برگرفته از ماجرای معروف محاکمۀ لئوپولد و لوئب است . تری از هویت جنسی شخصيت اصلی آن است

اطالق شده، می باشند، در سال " جرم هوشمندانه" که می پنداشتند آزاد در ارتکاب آنچه به آن -اور به خود به عنوان ابرانسان نيچه که به واسطۀ ب

 به عنوان سوون، و همچون اثر ) سالۀ یکی از ثروتمندان شيکاگو را ربوده و به قتل رساندند و به حبس ابد محکوم شدند١۴ بابی فرانکز، فرزند ١٩٢۴

مونۀ دقيق تر از لحاظ تاریخی و صریح تر از نظر جنسی، بازگوگر داستان دو مرد است که صرفًا بابت اقناع خاطر از انجام عمل کشتن به ارتکاب قتل ن

 دو مرد از صحنۀ آغازین فيلم که.  در این جا ارتباطی ميان رفتار خشن آنان و تمایالت جنسی شان ایجاد نموده استهيچکاکو . مبادرت می ورزند

 این اشاره را دارد که جرم این اشخاص می تواند نماد خواسته های ریسمانپيوسته و پرحرارت از لحظۀ انجام عمل بی رحمانۀ خود سخن می گویند، 
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.  یکدیگر می رسدهنگام یاد آوری وسخن گفتن از قتل، صدای آنان آهنگ و اثر ارضاء شدن می یابد و لبانشان به کمترین فاصله از. شهوانی آنان باشد

غالبآ مردان را در موقعيتی چنان نزدیک تصویر می کند که نفس یکی از آنان به هنگام سخن گفتن به صورت و گردن فرد مقابل هيچکاکعالوه بر این، 

و اما . ه ای پر هيجان اند حالتی که مشابه آن در بازی دگر جنس خواهان تنها زمانی اتفاق می افتد که در حال الس زدن و معاشق–برخورد می کند 

 عاملی است که اسباب سرکوبی و – یک استاد برجسته که به آموزش نظریات نيچه که منجر به خشونت شد پرداخته –شخصيت جيمی استوارت 

کنش نسل جوان استوارت مسن که به عرصۀ اندیشه ها و نظرمندی ها عالقمند است، از عدم وا. فرونشانی جنسی را، در فيلم، فراهم آورده است

با این وجود، دانشجویان و مریدان وی چنان جسورند که پس از این همه استوارت بيچاره را تحریک به . تر به اصول و گرایش های اخالقی بيم دارد

ن جنسی می یابد در ادامه، که مرحله ای است که داستان به شکلی قوی تر شرح و بيا. تصور کاموری و تمتع از خواسته های ممنوعه اش می کنند

برای در آوردن کت " قربانی"اعمالی همچون نجوا در گوش . تا آن که بازگوی خشونت باشد، استاد خود به تجسم انجام اعمال جنسی می پردازد

 .  اش، تعارف نوشيدنی، سبکبالی و آرامش گزیدن حاکی از آنند که مرد قصد فریبندگی دارد

در این قلمرو به موضوعات مختلفی پرداخته شده است که .  موضوع ما تا بسياری جاها گسترش تواند یافتباریک بينی و دوراندیشی ذهن در حيطۀ

استریتیکی از غيرمترقبه ترین آنان مضمون همجنس گرایانۀ فيلم ِالم فِردی): ٢( کابوس فيلمی اندک هولناک پيرامون پسری :  استانتقام

با وجود آنکه نمایشنامه نویس اظهاراتی چون آنچه ما در .  ش یک قاتل زنجيره ای قرار گرفته است که مورد تصاحب روح سرکجسینوجوان به نام 

 جریان دارد اشاره به  جسیاینجا می آوریم را انکار کرده، اما از تماشای فيلم می توان این دریافت را داشت که انرژی قدرت مندی که در وجود

 خطاب به شکارش آغاز می  فردیاز سوی" به تو محتاجم"لود و با زمزمۀ آفيلم که در فضایی ابهام . ردعشقی می کند که گویی جرئت بيانش را ندا

شود، کمی بعد وارد فضایی قطعی تر می شود و این توأم است با نشان دادن شخصيت نوجوان داستان که به تناوب و بدون هيچ توضيحی در بارهای 

 –تباط با قاتل شوم و در چارچوبی مرموز همچنان افزایش می یابد تا جایی که اولين قتل اتفاق می افتد مالقات و ار. همجنسگرایان حضور می یابد

چون تنش های درونی . قتل یک مربی ورزش که در حين وقوع آن ابتدا مقتول برهنه و باند پيچی، و سپس کفل های او با حوله شالق زده شده است

ت می یابد، دوست دخترش برای کمک به مرد خویش وارد صحنه می شود، ولی اظهارات جنسی او هم  بر اثر آنچه در اطرافش گذشته شدجسی

سپری ) که در واقع این شخص بهترین دوست اوست( شبی را با دوست دیگر خود جسیو اما هر گاه که . تنها به تشنج و بد حالی پسر می انجامد

کروگرمی کند، خياالت،  که متشکل از  در هر حال من بر این عقيده . وت نيمه روشن است، از وجود پسر مغموم رخت برمی بندد و آن شهفردی

قامنيستم که  . ، فيلمی با کيفيت باالست، اما در ميان بسياری از آثار دیگر سينمای همجنسگرا فيلمی به واقع سرگرم کننده استفردی  ان

 

استریت فردی): ٢(کابوس ِالم انتقام     

 

 

 حداقل در نمایش های نسبتآ کوچکی که در باال به –نسگرایی به چنان شکلی استعاری بر صفحه نمایش یابد در جامعۀ امروز نيازی نيست که همج

و اما آنگاه که نوبت به فيلم های رزمی و تخيلی می رسد عشق و رابطۀ همجنسگرایانه حاالت ابهام آميز به خود . آنها اشاره رفت چنين نيازی نيست

حلقه در آخرین لحظات فيلم. می گيرد  با محبت و اشتياق به رفيق خود اظهار می  فرودودر حالی که) از بخش های فيلم ارباب حلقه ها (محافظان

، تماشاچيان ارتباطی عاشقانه در این ميان می بينند که از لحاظ بار عاطفی با صحنه های عاشقانۀ داستان "، خوشحالم که با منیسم"کند، 

پادشاهدقایقی از داستان تایتانيک برابری می کند، و این   است که ما در آن شاهد رویارویی دو شخصيت نامبرده با چنان ميزانی از کشش بازگشت

 متقابل، و هم تردید و درنگ توأمانشان در بوسيدن یکدیگر هستيم؛ درنگی که در انتها هم به نهادن بوسۀ یکی بر پيشانی دیگری ختم 
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هاالبته ذکر فيلم . می شود حلقه  به عنوان سينمای همجنسگرا مطلبی است که جای بحث دارد، اما حضور نگاه های پر اشتياق و عهد و ارباب

در این پيگيری بخشی که برجسته تر می . پيمان های وفادارانه در جای جای فيلم، عرصه ای برای پرس و جوی بيشتر در این زمينه فراهم می کند

  فرودو. را به خاطر می آوردرزی غمگينانه چهرۀ معشوقه اش  سموهی آتشفشانی فراز می روند، و به باالی کسم و فرودونماید جایی است که 

.  می گوید که از بودن با او در آنجا خوشحال استسمخيره در دوستش می نگرد و در حاليکه می روند تا دستانشان را در دست هم بگيرند، به  

 را می بينيم که در حالی که نگاهش با ردی از حزنی غریب و توأمان آشنا به فرودست دوخته فرودو  ازدواج می کند،رزی با  سمسرانجام پس از آنکه

 را چنين اندرز می دهد که سعی کن در زندگی ات وجود و احساس خویش را به دو پاره قسمت نکنی، و پس از آن به سرعت راه خود را سمشده،  

هرچند فيلم های عاشقانۀ دگرجنس خواه نيز نمایانگر (دان هيجان و کشش جنسی عمده در فيلم باری با وجود فق. در غروب آفتاب پيش می گيرد

، حضور عامل هومواروتيسيزم فراهم آورندۀ پس زمينه ای جالب و گيرا برای این فيلم ثقيل و طوالنی شده )تکاپو و عمل زیادی در این زمينه نيستند

 . است

با توجه به معيارهای امروزین اعتبار . برداشتن گام های ابهام آميز، با همجنسگرایی برخوردی مستقيم کردند، دو فيلم ساخته شد که بدون ١٩۶١در 

بچه هاسياسی نيز، افراد همجنس گرا در فيلم های  این .  صفات درونی و بيرونی مطلوب و بسياری از خود به جای گزاشته اندقربانی و نوبت

 که مورد اخاذی قرار گرفته قربانیمغازه داران سالخورده در فيلم  . ه، تنها به دنبال رهایی از تعقيب و آزارندافراد که جفای بسياری در حقشان شد

بچه هااند به همان اندازه ترحم برانگيزند که معلمان مأیوس و ناراحت در  باور اخالق . ، معلمانی که اتهام لزبين بودن به دوش می کشندنوبت

 نيز یافت می شود آن است که افراد همجنسگرا، بدون پيش آمدهای ناگوار و بدون مداخله ی پليس نيز به قدر کافی بيچاره و گرایانه ای که در اینجا

درست است که این پيام به نظر مخاطبين امروزی ناخوشایند می آید اما بایست به این نکته نيز توجه داشت که تشریح و تصویر . تنهایند

حتی در این دو فيلم هم، این . نما و در زمان توليد این فيلم ها، خود بازتاب برخوردهای مورد تحول جامعه بوده استهمجنسگرایی در تاریخ سي

عکس مورد اشاره در . واقعيت که افراد مطرود یک جامعه نيز در کار بافتن و محکم نمودن تار و پود حرمت و شرافت انسانی خویش اند مشهود است

  این مرگ رابطه ای است که خود انگيزه –به عنوان مدرک استفاده می شود، تصویر دو مرد است در حال وداع نهایی با یکدیگر  که ازآن قربانیفيلم 

پيش از لحظات .  ی داستانی حزین و عاشقانه گشته، چيزی که بدون آن داستان دلچسب نبوده و تأثيری مانا بر ذهن و دل تماشاگر نمی گذاشت

هپبورن، در گام های قاطعانه ای که چه هانوبتپایانی فيلم   بر می دارد تا در واقع اعتبار نهایی فيلم ایجاد و تثبيت شده باشد، نشانی از ادری

 .  شرمساری و سر افکندگی وجود ندارد؛ استقالل عمل او اثری از خشم دیندار مآب دارد که در مواقعی بر زبونی ناشی از رقت و ترحم فائق می آید

 

 لفيافيالد

 ت

ن ن 

. ليکن پرداخت تصویری روشن از همجنسگرایان که نمایانگر خوبی، پاک نهادی، و شرافتمندی شان باشد در جاهایی از مسير خود خارج شده است

ليل می یابد،  تنها زمانی حائز شرایط اخذ اسکار می گردد که متن داستان در حد تضادی متأثر از اخالق گرایانه بودن تقفيالدلفيابه عنوان مثال، فيلم 

اماین همان جایی است که نقش یک همجنس گرای آزار دیده و توجه برانگيز را ایفا می کند که در رویارویی با جمهوریخواهان شرور که به او هنکس  

گرینددر فيلم . بدکاری و ظلم روا می دارند، قرار گرفته است می تينا شاهدیم که هر یک از خصوصيات پسرها  دن گر نقش اول، که نشانی ، بازیبر

از منفی بودن دارند، به شکلی بسيار پست نمایش داده شده و پس از آن نيز، فيلم تماشاگر را با نمایشی از سادگی مطلق که در داستان جریان 

اتخاذ درست ترین مواضع از منظری بخشنده، چنين می توان گفت که این فيلم ها با . یافته و بدون تعيين جایگاه و عاقبتی بر آن، رها می سازد

هرچند . به تقبيح مضرات یک جامعۀ هوموفوبيک پرداخته اند) با توجه به عامل اخالق به عنوان عاملی که حضوری الجرم داشته است(اخالقی موجود 
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 سيرت کردن و به قتل که هر دو فيلم مذکور آثاری خوب و مهم اند، با این حال از نظر کيفيات نمایشی دارای تفاوتی محسوس می باشند؛ بی

تينارساندن  .  می گذردفيالدلفيا خود جنایتی بس متجاوزانه تر است از تبعيض در مورد فردی همجنس گرا در محل کارش، همانچه که در برندن

ندبنابراین، آن گونه اخالقيات مطلوبی که فيلم   گر یق بيشتری قرار تواند  در انتها حواس را متوجه ان می سازد، مورد تأیيد و تصدپسرها نمی

با این همه، می بایست توجه داشت که تصویر نمودن افراد همجنس گرا به عنوان شهيدانی عاری از هر عيب و نقص نيز رویکردی نيست که . گرفت

از زاویه ای بس امن و ، همجنسگرایی را فيالدلفياهر دوی این فيلم ها، و به خصوص . در انتها موجب همدردی خالصانۀ مخاطب با این افراد گردد

 .  و نه آدميان–آسوده تصویر می کنند که از آن منظر همجنسگرایان فرشتگان اند، 

بروکبکو اما می رسيم به  ، فيلمی که هر چند صادقانه تر بوده و اوضاع و شرایط واقعی تری را تصویر می کند، با این حال در دامی کوهستان

منتقدان و بينندگان عادی، در ارتباط با پيام حزن آلود و البته چاره جویانۀ فيلم هر دو به یک اندازه دچار .  پردازدمشابه گرفتار آمده و به بت سازی می

شناخته شده، " ماجرای عاشقانۀ دوران ما" در خصوص آنچه که – و بسا اندک فهميده –سوءتعبير بوده اند، و پس از افتادن در جوش و خروش بسيار 

بروکبک می توان چنين اشاره کرد که تراژدی .  عنوان یک تراژدی نيمه آبکی که یادآور عشقی ممنوعه ولی بزرگ است مشاهده کرده اند را بهکوه

بروکبک پس از معاشقۀ نخستين بر فراز کوهستان، . ، زائيدۀ ناپختگی رابطه ای است که ميان دو پسر گاوچران در این داستان ایجاد شده استکوه

همچنان که دو مرد پا به سن . پی می آیند آشکارگر زوجی اند که در اثر حوادثی که بر آنان گذشته بيش از پيش فرسوده شده انددهه هایی که از 

. می گذارند، گریز گاه گاه آنان به عادات زندگی جوانی شان چون شکار، اردو زدن در طبيعت و سوارکاری، چيزی سطحی و ناکافی به نظر می رسد

بروکبکه به زیبایی و شقاوت تمام تصویر شده است، و آنچه بسياری از مردان با رقت اعتراف می کنند این است که خاطرات رکود این رابط  عميق کوه

 عقيده ای که به طور قابل مالحظه ای با اظهارات بلند پروازانۀ گروهی دیگر از مخاطبين مبنی بر مشاهدۀ عشقی جاودان در ميان آنان –و ماناست 

در ذهن چنين مخاطبينی به درستی، فيلم و .  ، متفاوت است)فتی که می تواند برخاسته از حسن نيت این مخاطبين در تماشای اثر بوده باشددریا(

در گيشه و پيروزی کوهستان بروکبک فروش باالی . حقایق آشکارش به باور شان به آن به عنوان یک پدیدۀ اصيل جامعه شناختی بدل شده است

 اثری که چنين موضوعی کمتر پرداخته شده را دستمایۀ کار خویش قرار داده – اسکار موقعيتی است که کمتر شامل فيلمی مشابه آن در کسب

متأسفانه . البته که این موضوع خود ریشه در پرداخت ظریف و باریک بينانۀ داستان دارد. باشد و هم نگاهی چنين جبری بر آن بيفکند، شده است

 رسد که شرکت توليد کنندۀ اثر تا چندی پس از این به توفيق و استقبالی عمومی، مشابه آنچه این فيلم در پی داشت، دست چنين به نظر می

در هر حال، و خوشبختانه، چنين می توان اظهار نمود که موفقيت فيلم در سطحی وسيع ناشی از کيفيات جهان امروز است، جهانی . نخواهد یافت

 . ول واقعيت پرداخته استکه هر چه بيشتر به قب

 

بروکبک   کوهستان

 

 

بروکبکعلی رغم کيفيات ذکر شده در فيلمی چون  به خود ) و می توان گفت ابلهانه( مخاطراتی بس بزرگتر  الکساندر، فيلم هایی چونکوهستان

بروکبک. خریده اند از سوی دیگر . ی های دنيای همجنسگراست موضوعی که کمتر بيگانه با آشنای–، در نهایت وارد مدار مرگ می گردد کوهستان

نکتۀ جالب توجه برای من این .  که تبليغاتش مدعی جذب بيشترین ميزان تماشاچی بود، عمدتآ بچه مدرسه ای ها را به سالن ها کشاندالکساندر

م از این روست که حس و رابطۀ است که فيلم نخواسته است به تماشاگران بسيارش القای هرزه گری از خالل صحنه های آن کرده باشد، و ه

از این منظر، این عملی پسندیده است که فيلم از تصویرسازی از صحنه . همجنس گرایانه در جهت ایجاد هستۀ عاطفی داستان به کار رفته است

در عوض، این . ستهای سکس و هرز نمایی که منظورش انتقال این باشد که این دو شخصيت در حال انجام عمل جنسی اند، خودداری کرده ا
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آغوش گشایی های دو مرد است که مکرر دیده می شود، و تمایل اسکندر به مردی دیگر اغلب در قالب گفتگوها و اظهار عشقش به یار در شب 

انی با گرایش مهم تر از آن، فيلم با امتناع از تمرکز بر روی هویت جنسی اسکندر، خود بازتابندۀ برخورد نوع یون. های مهتابی نمایان شده است

جولیشخصيت ها بدون غضب و برآشفتگی با همجنسگرایی برخورد می کنند، و . جنسی بوده است در نقش  (کالين فارل با آرامش به اطالع انجلينا

خود ارتباط و اتحاد می رساند که مادامی که به ایجاد وارثی برای خود اقدام ورزیده و به آن توجه نشان می دهد، می تواند با معاشران مرد ) اسکندر

و در این ميان برخی منتقدین معتبر فرانسوی غرولند ( گرچه هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ برخورد منتقدین متحمل ضرر شد الکساندرفيلم . بدارد

دار از حقایق مربوطه، و دارای سمت و ، اما با این حال اندیشۀ مترقی در پس آن به قدر قابل مالحظه ای برخور)جانانه ای در مورد فيلم به راه انداختند

 . سویی درست بوده است

ِدرک. فيلمسازان همجنسگرا خود ارائه گر انسانی ترین و دقيق ترین شرح حال ها از تجارب و زندگی همجنسگرایان در گذشته و حال بوده اند

 فيلم هایی پرداخت که بسيار نظری و اندیشه گرایانه بودند، و ، فيلمساری که اخيرآ کمتر مورد التفات قرار گرفته، یک زمان به کارگردانیجارمن

. فراست و جوش و خروش ذهنی که در قلمرو اندیشه های بزرگ وشاد سير کرده، و جهد و رویکرد خاص فکری این کارگردان در آنها کامآل هویدا بود

 شکسپير نمود تا تصویرگری خوفناکی که  توفان اقتباس ویژه ای که از  از تخریب مفاهيم جنسی مورد مشاهده اش در– با آثاری که ارائه داد جارمن

به عمل آورد، صدای تازه برخاستۀ همجنسگرایان در عرصۀ سينما را پرورش و شور و شعور ) نقاش ایتاليایی برجستۀ سبک باروک (کاراواگيواز زندگی 

دوماش از نمایشنامۀ  استعداد این کارگردان همچنين منجر به تصور و تصویر سازی . بخشيد شاعر و نمایش نامه نویس  (کریستوفر مارلو، اثر ادوارد

با گزیدن نمایشنامه ای در مورد پادشاهی همجنسگرا که دادگاه انگلستان را با شيوه و روش سرخوشانۀ خود به . شد) انگليسی عصر اليزابت

در طی اثر، مخاطب . د که خود فریادی است بر عليه نظام های ستمگر سياسی در گامی دیگر آن را تبدیل به اثری می کنجارمنخجلت می اندازد، 

مرد، کاهنی پير را . ادوارد را بيشتر از دریچۀ دید دشمنانش می نگرد؛ او و معشوقش بر تخت نشسته اند و صداهای ميمون وار از خود در می آورند

 صداهای کارتونی پس زمينه می رقصند، و با تند خویی زنان خوشگل پيرامونشان را ریشخند و استهزاء می کند، با محبوبش به شيوه ای ال ابالی بر

دوم. نادیده می گيرند  شخصيت های همجنسگرایش را در قالب انسان های اوليۀ بی اخالقی به تصویر می کشد، و پس از آن گویی خود عقب ادوارد

همچنين، به وسيلۀ آميختن فيلم با تصاویری که از لحاظ زمانی با .  رود می پردازدنشسته و با بی خيالی به تماشای خشونت گزافی که بر آنان می

 به شکلی گيرا به بازآفرینی و جارمن درکخود داستان متفاوتند، و نشانگر فعاالن و مدافعين حقوق همجنسگرایان در دوران معاصر می باشند، 

 .حقوق همجنسگرایان پرداخته استنمایاندن برخوردهای یک جامعۀ متعصب و نابردبار در قبال 

 

 موریس

مرچنتمضامين منع و سرکوب که خصيصۀ کارهای مشترک دو همکار دیرینه،    ایووری و اسماعيل  به اوج خود موریس می باشند، در فيلم جيمز

مل زندگی می کردند، و عشق بازی داستان فيلم در زمانی به وقوع می پيوندد که مردان همجنسگرا از ترس شناخته شدن در خفایی کا. رسيده اند

زمانی که تمایل مقاومت ناپذیر دو همجنس به یکدیگر، به تبع، موجب شکوه و فغان این آدم ها . های فيلم دراتاقک های قایقِی مجزا اتفاق می افتد

باری، با بی اعتبار ساختن ضمنی فضای . تاز جور زمانه می گردد، می بينيم که این اثر نقش یک ملودرام غم انگيز را نيز به خوبی ایفا کرده اس

 مردانی که در رأس طبقات اجتماعی بوده و به عنوان نمایندۀ  آنان عمل می کنند را هم به نقد موریسمحدودگری که در ميان انسان ها وجود یافته، 

آورده شده و خوب تيمار شده اند، ولی به گذشته از جنسيت و هویت جنسی این مردمان، آنان افرادی اند که نيازهای جسمی شان بر. می کشد

به هر صورت رویکرد فيلم چنان بوده که با نمایاندن شخصيت هایی از طبقات . خواسته ها و احتياجات درونی شان توجه خاصی مبذول نشده است



خصيصۀ . در ميان خودداری کرده است" مظلوم"و " ظالم"باالتر و طبقات پایين تر جامعه، تمایزات جایگاهی آنها را نشان داده، ولی ازایجاد نقش های 

فيلم آن است که حتی در آنجا که به تصدیق خير و خوبی نهادین در ذات آدمی می پردازد، توأمان ریا و بی تفاوتی شخصيت هایش را نيز باز می 

قالب خود پرداخته، و نخواسته به شخصيت هایی که از بنا به تمایلی که وجود داشته، فيلم به برقراری دنيایی از پيچيدگی های اخالقی در . نمایاند

آنها هم نفراتی اند که بنا به اتفاقات و . یک گروه اقليت اند مجوزی به رایگان برای ورود، نقش آفرینی و اثرگذاری در متن دنيای اکثریت بدهد

مطابق و در دنبالۀ . ظر با دنيای بزرگ اطرافشان می شوندپيشامدهای نابرابر و گاه گاه، دارای سهمی کم و بيش برای داشتن برهم کنشی مورد ن

همين رویکرد، این همجنسگرایی نيست که خود مانعی برای رسيدن به خوشی و شادی تصور شده  باشد؛ این سيستم طبقاتی است که قربانيان 

 .خود را به همان اندازۀ هوموفوبيا در مشکل و محدودیت می گذارد

 

طال   معدن

 

 ب  

 

 

       

طاليلمسازی است که در اکثر آثار جذابش همجنسگرایی را دستمایۀ کار خویش قرار داده است، اما از آن ميان فتاد هاینز   غایی ترین پيگرد و معدن

عاملی که (فيلم که از نظر زمانی به دوران درخشش موسيقی راک تعلق دارد . اکتشاف وی در زمينۀ هویت همجنسگرایانه محسوب می شود

، با ترکيبی از صحنه های درخشان، موسيقی راک اند رول و نمای آلت جنسی آویختۀ )يلم از موسيقی ای بسيار زیبا نيز شدهموجب برخورداری ف

گرگوربازیگرش  مک اوئیفيلم که شرح حال غير رسمی موسيقيدانانی چون . ، برخوردی تند و تيز با تماشاگر داردایوان  است، دنبال گر لو رید و دیوید

برنگار دقيقی است که در حال تحقيق بر روی نهضت کمرنگ شده ای در موسيقی است که برای بسياری از جوانان کنجکاو دوران ما تالش های خ

طالستاره های شرکت جسته در . ارائه گر الگوهای هنری و شخصی، و الهام های نوین موسيقایی بوده است  نقش هایی می آفرینند که از معدن

ا فرا می گذارند؛ از سویی بی باکی و جسارت های جنسی این افراد، دیگر خصایص اصيل شخصيتی شان را تحت الشعاع عادات جنسی اجتماع پ

این شخصيت ها که خود را با مقداری سطحی از شهرت، استقبال مردم و روابط جنسی مشغول داشته اند، بازتابندۀ اخالقيات فرهنگ . قرار می دهد

، چنان که می نماید، از دیوانگی های این زندگی افراط آميز لذت می برد، اما در ادامه  هاینزهر چند.  به آن می دانندمصنوعی اند که خود را متعلق

همچنين، در پرداختن همزمان به مسئلۀ رونق و رکود جنبش راک، . همجنسگرایی را از انقياد به زیبایی زودگذر جوانی و فریبندگی هایش می رهاند

ی بينيم که در اثنای انجام کارش صحنه های جوانی خود را با بی ثباتی ها، هيجان ها و تعلق های خاص آن دوران، مشاهده می فرد گزارشگر را م

هاینزو . کند ، با بلوغ و فصاحتی که از خالل صحنه ها به ما می رسد این سؤال را مطرح می کند که معنا و مفهوم بخشی از یک جنبش اجتماعی تاد

 است، - از وجه انضمام کسانی دیگر–ه عنوان بخشی از جریانی که همسوی تو گشته و در جاهایی افزون بر خویشتن بودن ات بودن، حضور ب

 .    معنای همجنسگرا بودن در دنيایی که گرایش جنسی ات، حتی به طور غير عمد، گزاره و تعبير بر می انگيزد چيست–چيست 

تشویقو اما فيلم های کمدی  یک من امولی سالگی و چی هفده  دیگر بار به موضوع پی بردن شخص به همجنسگرایی خویش پرداخته مرز

 با همۀ نقصان ها و جذابيت هایی که معموآل همراه –هر دو فيلم به راحتی در حوزۀ فيلم های سرگرم کنندۀ نوجوانان و جوانان قرار می گيرند . اند

که (ورزشی کامآل امریکایی است، هرگز به لزبين بودن خود شک نکرده است تا اینکه خانواده اش مگان که یک تشویق گر . این دسته از کارهایند

، )را بر دیوار اتاقش مشاهده کرده اند – موسيقيدان و خوانندۀ امریکایی که خود لزبين و مدافع حقوق همجنسگرایان است –تصویری از مليسا اتریج 

مقوله ای که هم به موضوعات (این مقدمه، زمينه را برای یک طنز سياه واقع گرایانه . ویت جنسی می فرستنداو را به یک اردوی بازبينی و بازیابی ه

 در عوض حفظ این جهت، وارد پرگویی جيمی بابيتفراهم می کند، اما فيلم ) جدی می پردازد و هم رنگ شوخی و طنزآميزی را در خود نگه می دارد

 را شامل شوخی های گزاف، شخصيت های کليشه ای و کلی گویی و حاشيه پردازی در دفاع از آزاداندیشی ها و فضایی می شود که می توان ان

   و روشن   دست و                                                                                                                                  شماره سی ام–   ٢٧  



   و روشن   دست و                                                                                                                                  شماره سی ام–   ٢٨  

   

  

    

نکته اینجاست که فيلم به اندازۀ اعتباری که به آن می توان داد، خود را جدی نمی گيرد، و این در حالی است که . و حرمت گذاری اجتماعی دانست

سالگیس برانگيزی، اضطراب و همدردی حاصل از فيلم نمی توان چنين نظری را در خصوص احسا هفده این فيلم که داستان مردی . بيان نمودمرز

است که نخستين گام های خود را در دنيایی جدید و بيگانه بر می دارد، از برداشت اغماض گری که فيلم قبلی در مورد دنيای پيرامون داشته، 

هيچ یک از دو فيلم قبول همجنسگرایی از . دنيای استثمارگر را مورد پرسش و اعتراض قرار می دهداجتناب می کند و با شيوه ای سرسخت همين 

طرف اجتماع را مورد پيگيری قرار نمی دهد، اما هر دوی آنها مسيرهایی متفاوت را برای برقراری ثبات و پيشرفت شخصيت های بی ثباتی که خلق 

سالگی همذات پنداری نوجوانان و جوانان همجنسگرا با سختی و ناهمواری های مشهود در در هر حال، امکان. کرده اند، پيش می گيرند هفده  مرز

امبسيار بيشتر از گرفتن چنين حسی از تماشای صحنه های شيک و آراستۀ اثر  چی یک تشویق من  .       می باشدولی

 

خودم   ایداهوی شخصی

  

 

  

   

 

 

ار   

   

   

ان همجنسگرا که تقریبآ بر اساس ترتيب تاریخی شان انجام گرفت، نوبت به فيلم مورد عالقۀ خود سرانجام پس از ذکر فيلم های برجسته از کارگردان

خودمفيلم جذاب . من می رسد که آن را برای پایان این فهرست نگاه داشته ام  همچنان به عنوان یکی از نخستين نشانه های ایداهویشخصی

ون سنتاستعداد فراوان    با –، داستان دو مرد تن فروش است که به جستجوی خانواده شان، دور دنيا می گردند داستان.  باقی می ماندگاس

فونيکسبازی های ماندگار و پرتأثير  ریوز و ریور  و در آن به از بين بردن رویای زندگی امریکایی پرداخته شده، چنان که شخصيت ها در اوان -کيانو

یی دور می افتند، و از آن پس خزیدن آنها در تنهایی و سپس حمایت خویشاوندان از آنان در رسيدن به خوشی و شادی دلخواسته شان از کامروا

فيلم که ناگهان از پيشروی در مسيری که ملهم از یکی از داستان های شکسپير است و در آن تمرکز بيشتری بر . نتيجۀ آن فرایند، تصویر شده است

صوصيات آنان شده، به سمت لحظات حسی و تأثيرات عاطفی و آرام تغيير جهت می دهد، به روی شخصيت های داستانی وهيجان ها، کيفيات و خ

طور یکسانی ميان شيوه هایی متناقض، یکی شيوۀ تئاتر گرا که شامل تشدید و تقویت عوامل صحنه ای است، و دیگری سبک طبيعت گرا که همراه 

حس زنگارگرفتگی و کم توانی هر نشانه ای از فرهنگ و تمدن .  حرکت استبا به ميان کشيدن عوامل فراصحنه ای و محيطی می باشد، در

امریکایی فيلم را فراگرفته؛ طرحی از سرزمينی که در بر دارندۀ آمال فروخورده و تعریف های پر گویانه بوده است، در چهره های هوشيار و هنوز جوان 

با اشاره به سرگيجه و آشفتگی زندگی در سرزمينی بی . ند، نقش بسته استمردانش، مردانی که از هستی شان در آن سرزمين بيزار گشته ا

سنت  گاساصل و ریشه، خودم.  به شخصيت های بی خانمان اش سرزمينی می بخشد که از آن خودشان استون شخصی  در جاهای ایداهوی

رتباط های بی پروای جنسی، و در نمایاندن شور و هيجان پنهانی ارائه می دهد، در تصویر ا" امریکای زیبا" در ترجمۀ ناموزونی که از سرود –متعددی 

که از آتشی اندک در کنار یک اردو سر بر می کشد، در همۀ این لحظات، نمایانگر چشم انداز زیبایی های خسران دیده و همدردی هایی است که از 

 . روابط و اعمال جسورانۀ انسان ها ناشی شده اند

بروکبکراد، به عنوان مثال آنهایی که می گویند فيلم بر خالف عقيدۀ بسياری اف سينمای ( دارای کمبودهای کيفيتی است، این سينما کوهستان

آثاری که در فوق به آنها اشاره . برای مدت قابل توجهی به زندگی و اعتراض خود پيرامون آنچه در دنيای اطراف گذشته، ادامه داده است) همجنسگرا

ریخواه در اشاره های ظریف فيلم سازان همجنسگرای کالسيکی چون . عه ای متنوع و کثيرالموضوع اندشد، خود بخشی از مجمو . ار، نيکالس

نه، و فسبایندر. دبليو ک المودوار و گرگ ارکی، خواه در خود آزمایی های صریح و سادۀ کارگردانان متجددی چون مارسل ، و خواه در تصویر حوادث پدرو

عادیبا توجه به آثار ( اشاره به قلمرو گرایش های جنسی متفاوت و مختلف دارند مستقل و مجزایی که های جنگ و مظنون ، چه در فيلم )کالب

هم و هيوالهای موضوعی چون  با ، پرسوناو مولهلند خيابان، و چه در فيلم هایی با مضمون زیبایی شناسی همجنسگرایانه مانند شادمانه
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بلی، ما در فيلم و سينما دارای . ه ای وسيع از شرح و نمودهای عميق و پرتأثير از دنيای  همجنسگرایی بوده استپردۀ نقره ای ارائه گر گستر

بروکبکواکنش امریکا به . مدارکی معتبر از تغييرات مهمی که در برخوردها و بازتاب های اجتماعی به وجود آمده است، می باشيم  نمادی کوهستان

نگی است که در سطح ملی جوشش و جریان یافته؛ آری، در جایی که تنها شمار ما ليبرال ها در تماشای فيلم توانست مستقيم از درگيری ای فره

مسيحبه تعداد بازدید کنندگان  کوهستان بایست این اشاره را نيز داشت که .  برسد، واقعيت اجتماعی ای چنين بزرگ اتفاق افتاده استمصائب

همين واقعيت حاکی از طبيعت سياسی زندگی و هنر همجنسگرای . ف با بازی های سياسی ای که در جریان بوده فيلمی است به کل مخالبروکبک

 . آور زمان هایی می شود که فيلم ها دارای نقش و اهميتی بسيار می گردنددامروز است، و به ما یا

 

 

 برو به صفحه اول

 

 
 ليس می زنم هر شب

 مریم

 راحت شدي نه؟

 وجدانت را چونان لباس شب بر اندامِ  برازنده ات ديدم

 اآنون برهنه مي شويم

 ببين بر تنِ  آدام مان زخم ها بي شمار تر است؟

 تاين آالبدِ  مثله شده را نمي توان در آغوش گرف

 اين زخم هاي عفوني را مرهمي نيست

 چونان يعقوب صبر مي آنم بر اشتهايِ  آرم هاي تنم

 دردهاي من ديدني نيست

 چگونه با تو گويم رنجِ  انساني را آه هر صبح

 رو به قبلّه قربانگاه خويش بيدار مي شود

  ره مي پويد به سوي غروب

 و بر دوش مي آشد صليبِ  سنگين پيكرش را

 يدتا آه خورش

قرمزي شفق را از خون هاي فواره زده از شاهرگش نوش آند

 از زبانم چه بايد بشنوي آه ترا آسوده آند؟

 هر شب ليس مي زنم پارگي هاي روحم را

 چونان سگِ  جبونِ  بي دنداني آه

 غريزه هاي سرآوب شده اش را هر شب

 گريه مي آند

 لعنت مي آند خود را

 و همه را

 و پارس مي آند ُمدام

  ماهي آهبر

 باالي سرِ  تنهائي است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 در مسير

 نياز سليمی

 

  

از  در یکی . دوست عزیزی دارم که آن موقع دانشجوی روانشناسی بود.  سال می گذرد١۵ن برخوردم با ریچارد حدود ز اوليا

اسمش یادم ماند و نام . مالقات های هفتگی مان او را با خودش آورد و به من و دوست دیگری که حاضر بود معرفی کرد

پوست آفتاب سوخته ای داشت با چشم .  بود و خوش قيافهجوان. فرقی هم نمی کرد. فاميلش را هيچوقت یاد نگرفتم

اگر مچ اش . های درشت و مضطرب آبی که از پشت شيشه های قطور عينک اش به مهربانی اما دزدیده نگاهت می کرد

مالیم بود و . را هنگام برانداز کردنت می گرفتی نگاهش را می دزدید و سایه ی سرخ خجالت روی گونه هایش می افتاد

همانطور که با احاطه و مالیمت از هنر و . ين ولی می شد گردش تيغ تيغ اضطراب را زیر پوستش به روشنی دیدمت

بعد سرش را با آن . سياست می گفت یکباره سکوت می کرد و می فهميدی که دیگر اینجا نيست و تو را هم نمی بيند

آن بعد از ظهر چند . که فکر تلخی را از پس کاسه ی سرش بيرون بياندازدموهای پرپشت طالیی تيره به عقب می انداخت و انگار می خواست 

ساعتی با هم گپ زدیم و هنگام خداحافظی وقتی به رسم معمول دست دادیم و سرمان را نزدیک کردیم که گونه های هم را ببوسيم هر دو بی 

 .کليک.  بغل مان فشردیماختيار دست هایمان را دور شانه ی دیگری انداختيم و به مهر یکدیگر را در

گفتم . پرسيد چطور. گفتم آدم فوق العاده ای است. می خواست ارزیابی ام را درباره ی ریچارد بداند. فردای آن شب دوستم زنگ زد و کمی گپ زدیم

گفتم . م خطرناکی هستیگفت تو آد. خندید. گفتم انگار زخمی است، زیر پوستش، که ما نبينيم. پرسيد دیگر چه. خودش است بی سپر و اسلحه

گفتم به نظرم آدم باهوشی است . برای اینکه زیر پوست کسی را ببينی حتمًا باید از یک جایی بریده باشی اش آن هم در اولين دیدار: گفت. چرا

جنسگراست و چند روز پيش گفت که ریچارد هم. خندید. می توانست الیه ای از آداب بکشد روی خودش و در امان بماند. حتمًا خواسته که دیده شود

گفتم مبارک است و از آن روز به بعد ریچارد وارد حلقه ی . بعد گفت که قرار است با هم همخانه بشوند.  مثبت استHIVآزمایشات اش تائيد کرده که 

ریچارد . ونی کننده های قویدر آن یکی دو سال اول خانه ی مشترک شان پر بود از فرآورده های سویا و ضد عف. دوستان ایرانی مشترک مان شد

یکی دو باری با مرد جوانی به قرارهامان آمد و از فيلم و تئاتر و اوضاع . درس اش را زودتر تمام کرد و شروع کرد به کار و مطب خودش را هم باز کرد

 آمد که نمی تواند فکرش را جمع کند و سالمتی اش در سرازیری افتاده بود و به نظر می. بد شروع کرد به الغر و ساکت تر شدن. جهان حرف زدیم

 . من بيمارم و توان زندگی عادی اطرافيان ام را ندارم: جایی مثل. در جایی قرار بگيرد

پس از یکی دو سال ریچارد به خانه ی دیگری منتقل شد و دوست من برای اینکه مشغله ی مالی به امتحانات و نوشتن پایان نامه اش لطمه نزند به 

 . ست دیگری نقل مکان کرد و پس از آن دیدارهامان با ریچارد کمتر و پراکنده تر شدندخانه ی دو

یک روز هر دو آمدند و گفتند که ریچارد مطب را بسته و تصميم گرفته با دوستش به مکزیک بروند و یک مسافرخانه ی کوچک توریستی باز کنند و از 

 خانه ای را که در یکی از شهرهای کوچک نزدیک تورنتو داشت فروخت و پول اش را برداشتند و .هياهو و اضطراب شهر بزرگی مثل تورنتو دور بشوند

در چند سال بعد از آن، که البته . بعد از اینکه قول های سفت و سختی گرفتند که ما باید برویم پيش شان و مهمان مسافرخانه شان باشيم، رفتند

هر ما اجازه ی تماس تلفنی راه دور هم نمی داد، خبرش را تنها از دوست مشترک مان، که حاال امکان سفری هم وجود نداشت و هياهوی زندگی ش

یک روز خبر داد که ریچارد حال اش رو به وخامت است و از عهده ی کار بر نمی آید و تصميم . خودش هم دکتری بود با دفتر و دستک، می گرفتم

بل از اینکه بپرسم تصميم اش برای آینده چيست خبردار شدم که می خواهد برود حوالی تبت و ق. گرفته که آن هتلک توریستی را بفروشد و تمام

شنيدم که بودایی شده و . از آنجا هم جسته گریخته خبرش را داشتم. و رفت. بچيند و دور بياندازد! نپال و آخرین بندهایش را با جهان مدرن و متمدن

در ضمن شنيدم از وقتی خودش را به دست . شته ی کاری خودش درس هایی می گيرد و کارهایی می کندآن عوالم را جدی گرفته و در ارتباط با ر

من طبق معمول دیر رسيدم . قرارها گذاشته شد که مالقات کنيم و کردیم. و بعد یک روز برگشت. حال و هوای آن طرف خط سپرده حالش بهتر است

م و بعد سنگينی نگاه دو چشم درشت آبی رنگ در صورت مرد درشت هيکل ميان سالی با موهای و بعد از سالم و عليک عجوالنه ای با جمع نشست
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پریدم و صندلی ها . خودش بود. مکث کردم. بلند از پشت بسته شده در پيراهن و شلوار سفيدی مثل قميزشلوار پاکستانی ها روی صورتم نشست

انگار که به درختی قطور و . گين اش را روی شانه ام انداخت و مرا به سينه اش فشردرا تا آن طرف ميز دور زدم و او که ایستاده بود دست سن

بهتر . آدم دیگر و بهتری شده بود. کهنسال تکيه کرده بودم و تصویر جوانی گيج و ترسيده که روزی جوانه ی همين درخت بود از ذهن ام می گذشت

 . برای خودش

گواه اش اینکه حال . وع کرد به معالجه ی زخمی های غرب با مرهمی که از شرق با خودش آورده بودچند ماه مطب دیگری باز کرد و این بار شر

 . خودش از زمين تا آسمان تغيير کرده بود

به آرامش کنار هم می نشستند و در . شان جوان تر بود و باریک تر و بلندتر. را با خودش آورد) شان (Shawnحدود دو سال پيش برای اولين بار 

 . رفتارشان با هم چيزی محکمتر و مداوم تر از هيجان روزهای اوليه عشق دیده می شد

به . خواستند که در مراسم شان از دیوان شمس شعری بخوانم. همه ی این ها را نوشتم که بگویم دو هفته ی قبل به عروسی شان دعوتم کردند

 جون روزهای برگزاری مراسم ساالنه ی پراید در ٢۴ و ٢٣در ضمن امسال .  جون٢٣یخ  برگزار می شد، به تارUnited Churchمراسم در . زبان فارسی

است، چند دقيقه ...  صبح در کليسا باشم و با اینکه همه ی راه را دویده بودم، منظورم بين تعویض قطارها و اتوبوس و ١١قرار بود ساعت . تورنتو بود

در جلو ردیف نيمکت . سالن پر بود از دوستان و فاميل هر دو شان. ست خنکا و آرامش داخل کليساوارد که شدم خودم را سپردم به د. ای دیر رسيدم

ریچارد پيراهن بلند سرخی پوشيده بود با شلوار . ها ریچارد و شان در مقابل کشيشی رنگين پوست با موهای بلند بافته و ردای سفيد ایستاده بودند

از آنجا به بعد در بين محبت و حمایت، . هر دو پا برهنه بودند. همان لباس های متداول بودایی ها. د بودندسفيد و شان پيراهن و شلوارش هر دو سفي

و اشک های گاه به گاه ميهمانان قدم به قدم در طول مراسم هدایت شدند و حرف هایشان را زدند و قول ها و حلقه هاشان را رد و بدل کردند و 

یادآوری های کشيش گوش کردند و بعد که کشيش آنها را به عنوان زوج رسمی و قانونی اعالم کرد یکدیگر را شمع هاشان را روشن کردند و به 

من هم همراه با . بوسيدند و بعد همه ی ميهمانان برپا شدند و دعایی را که به انتخاب ریچارد و شان در برنامه ی مراسم چاپ شده بود خواندند

 اشک هایم را کنترل کنم، شروع کردم با همصدایی با جمعی که دعای ِسنت فرانسيس را در آن بعدازظهر گرم دیگران، در حالی که نمی توانستم

 : آخر ماه جون بدرقه ی راه این دو انسان عزیز می کرد

 ای روح بزرگ مقدس 

 ما را وسيله ی گسترش صلح و عدالت خود بفرما

 به هنگام که نفرت رایج است

 هدایت کنما را به کشت و کار عشق 

 هنگام زخم

 ما را به بخشایش

 هنگام شک

 ما را به باور

 هنگام اضطرار

 ما را به اميد

 هنگام تاریکی 

 ما را به روشنایی

 هنگام اندوه

 ما را به شادمانی

 و ای مادر الهی

 به ما بياموز تا در جای جستجوی همدلی
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 همدل باشيم

 تا در جای نياز به فهميده شدن 

 بفهميم

 ش به عشق تا در جای عط

 عاشق باشيم

 چرا که در بخشش است که ما بيشترین را دریافت ی کنيم

 و در عفو دیگری است که بخشوده می شویم

 و در مرگ من خویشتن است

 که در دیگری حيات جاوید می یابيم

 ....... 

 . ور کردم که به راهپيمایی بپيوندمیک ساعت بعد از ميانه ی ميزهای چيده شده با زیبا ترین خوراک ها و گشاده ترین لبخندها عب

 

 نياز

 برو به صفحه اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 »ابهام«با ترفند » زدایی ابهام«

 »نازلی کاموری«، به قلم »پرستان کونی ناموس«ی  نگاهی به مقاله

 ساسان قهرمان

 

در . م پيش وکيلی کانادایی رفته بودیمها پيش، برای کمک به دوستی که تقاضای پناهندگی کرده بود، به عنوان مترج سال

یکی از جلسات پایانی  دیدارهایش با وکيل، وکيل مربوطه گفت که باید خبر بدی به شما بدهم؛ قاضی ای که برای این پرونده 

ای  هکه تا حاال کمتر پناهند... های نژادپرستانه و فالن و بهمان داوری احساس، با پيش انتخاب شده، فردی است سنگدل و بی

ی جناب  کننده  شش دقيقه در وصف خصوصيات نگران-خالصه حدود پنج ... در برده و اش جان سالم به از زیر دست و رأی 

رویم را به طرف دوستم برگرداندم که . لطفًا برای دوستت ترجمه کن: قاضی داد سخن داد و دست آخر هم رو کرد به من که

ای  گوید که این قاضی راستش، می. درست است: سر تکان دادم و گفتم" ه؟ صحبت قاضی است انگار؟گ چی داره می: "پرسيد متعجب و نگران می

وکيل چند لحظه منتظر شد و بعد با تعجب . هر دو به وکيل نگاه کردیم. دوستم سر تکان داد و، همين." که انتخاب شده، خيلی آدم جاکشی است

و لبخند و سر !" فهميد. چرا ترجمه کردم: "گفتم!" ضيح دادم، شما دو کلمه بيشتر ترجمه نکردیمن این همه تو: "گفت. گفتم بله" گفتی؟: "پرسيد

 .  تمام کرد- نه تردید وکيل را–تکان دادن دوستم ماجرا را 

 .ی است که مایلم طرح کنمها، تنها یکی از مسائل ها و اصطالحات و بار معنایی پيدا و پنهان آن ی درست از واژه ی استفاده اما در این یادداشت، قضيه

 ای است؟  چه جور قاضی» قاضی جاکش«راستی 

 ی درستی شده بود؟  فهميد؟ ترجمه ، باز هم  دوست پناهنده ماجرا را می"است» کونی«این قاضی خيلی "اگر آن روز به جای این، گفته بودم 

چندان » مادر قحبه«ولی . فرق دارد» پيمپ«با » جاکش«. ها را دریافت ا بود تا آنها باید آشن با فرهنگ. گيرند ها می ها بار معنایی خود را از فرهنگ واژه

بيشتر » پراستيتوت«. »جنده«و » قحبه«است تا » سليطه«و » پتياره«بيشتر » بچ«در حالی که خود . ندارد» سان آو ا بچ«یا » مادر فاکر«فرقی با 

هيچکدام نيست و اصًال قرار هم نيست که حتمًا » جنده خانم«اما . باشد» هور«اند تو ، که می»جنده«و » قحبه«است تا » روسپی«و » فاحشه«

» مادر به خطا«و  بر همين سياق، آدم . روند ها می»خانم«کنند و سراغ برخی  بازی می»خانم» «هرزه«باشد، ضمن این که برخی مردان » روسپی«

. فطرت است تا پست» رند«بيشتر . داشتنی هم باشد تواند دوست حتی می»  خطامادر به«. تر  تر است و قابل دوستی »سالم» «مادرقحبه«از 

توانند ما را از شر  رویم که راه و چاه کارها را بلدند و می یی می»مادر به خطا«های  ها ما برای این که کارمان راه بيافتد، سراغ آدم بعضی وقت

 .  نجات دهند» ها مادرقحبه«

ی شخص ثالثی با غيظ  یکی از همکاران درباره)  نمایشی-گروهی هنری(ها پيش، در محيط کارش  کرد که سال ف میدوستی تعری: ی دیگر یک قصه

و " دهی، با مادرش چکار داری؟ فالنی، چرا به مادر طرف فحش می"همکار دیگری پيش آمده و گفته . کرده خطابش می» مادرقحبه«زده و  حرف می

 !" شناسم، خانم محترم و خوبی است، ولی خودش خيلی مادرقحبه است و را میاتفاقًا مادر ا: " جواب شنيده که

 چه جور آدمی است؟ » کونی«

ی  ی جنسی با همجنس اش داشته باشد و حتمًا هم در این رابطه، به اصطالح فرهنگ مردانه حتمًا رابطه) مشخصًا آدمی مذکر(الزم نيست آدم 

شده و  گرا هم اطالق می ساالر ایرانی، به مردان همجنس»اخالق« صفت در فرهنگ مردساالر گرچه این. باشد» کونی«، تا »بدهد«شرقی، 

و . ی جنسی داند، نه صرفًا توضيحی برای نوع رابطه  بيشتر نوعی صفت اخالقی می-اش»اخالق« بر مبنای -شود، اما همين فرهنگ، این لفظ را می

معرفت و  پدرسوخته و رذل و بی» جاکش«نيست، مثل » جاکش«، »کونی«. برد کار می زن بهرا هم برای » کسو«برای مرد، لفظ » کونی«در مقابل 

دهد، ترزان دوستش را  ارزان سواری می. نوچه صفت و نالوطی است. بته و غيرقابل اعتماد بيشتر زبون است و بی» کونی«. انصاف نيست بی

. بيشتر بدبخت است تا رذل. ی او قدرت ندارد اد است و ضربه زننده، اما به اندازهغيرقابل اعتم» جاکش«ی  به اندازه.  ارزش است فروشد و بی می

 . یعنی اغلب هست. هم باشد» مال خایه«ممکن است . رحم و جانی صفت، تا بی بيشتر بی بته و گشنه است و بی
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 اند؟ »یکون«ساعدی، » پرستان ماجرای ناموس«با این تفاصيل، آیا آقای فرمانی یا ایمانی در نمایش 

تر از آقای ایمانی است، و آقای ایمانی کمی » مادرقحبه«آقای فرمانی کمی . »کونی«اند تا »جاکش«آقای فرمانی و ایمانی، جفت شان، بيشتر . نه

 . نیتر از آقای ایما»دست به خایه«تر از فرمانی، و فرمانی اندکی  »مال خایه«اقای ایمانی اندکی . تر از آقای فرمانی»مادر به خطا«

 کند؟  گرایی پيدا می ها چه ربطی به همجنس این

یا بعيد نيست که داشته . هایی ممکن است داشته باشد کنند که احتماًال ربط فکر می» پرستان کونی ناموس«ی  ی مقاله برخی، از جمله نویسنده

 .  یا معلوم نيست که نداشته باشد. باشد

 .یی کند، موضوع دیگری است که دوست دارم در این یادداشت به آن بپردازمزدا خوهد ابهام در طرح مطلبی که می» ابهام«

اسـت          ": نویسد   می نازلی کاموری  خنـده دار مـرد دو این تماس بدنی که رسيد نظر می به اینطور تماشاچيان صدای طـول. از در مـدام مـن امـا بـرادر

پرسيد می من از کونيه؟: "نمايش ارو گفتم... و" يعنی این می ديگه "من  !"آره

ی نخست نمایش، که  ای است در همان ده دقيقه ها مربوط به صحنه نخستين خنده.  رود ی تماشاگران بارها باال می در طول نمایش، صدای خنده

با  » از پشت در«، بودن رابطه» تر بهتر و سالم«گویند که برای   کنند و می شان غلو می ایمانی و فرمانی در مورد ميزان شرم و حيای خود و همسران

کند و خانم فرمانی روزی  خوابند؛ خانم ایمانی، جلو شوهرش لباس عوض نمی از هم می» ی جدا دو طبقه«یا » در دو اتاق«زنند  همسرشان حرف می

 . شود که آرایش کرده جلو شوهرش ظاهر نمی

 دار است؟ چرا این بخش خنده

و » خودش«پردازد و  ی تلفنی پسرش با دوست دخترش می خورد که آقای ایمانی به وصف معاشقه ای پيوند می های دیگر، به صحنه ترین خنده عمده

آقای ایمانی که خودش را شبی تا سحر جای پسرش جا زده و با دوست دختر او پای تلفن الس زده و بلکه جلق هم زده، . کند فرمانی را حشری می

حاضر است نصف "گوید  کند تا جایی که فرمانی حتی به ایمانی می به شدت حشری میافزای دخترک، آقای فرمانی را هم  با وصف صدای روح

ها و  خانم"آلود ندارد که مثل ایمانی  ی پشم ها را به او هم بزند، و از این که سينه از پشت تلفن همان حرف» ای یک دختره«عمرش را بدهد تا 

شوند  دانش، زمانی که مدعی می فرمانی و ایمانی بی. شود اش می ه ایمانی حسودیکند و ب ، اظهار تأسف می"ها دوست داشته باشند دخترخانم

 .خندانند ، باز تماشاگران را می" غلط زیادی کرده"بگویند که »  دانشمندی«توانند به  اند، چون می»دانشمند«کنند که  و خيال می

 دار است؟ ها خنده چرا این صحنه

کنند و باز هم از تماشاگران خنده  هاشان را بازگو می ها و نشمه»بازی جنده«اند، خاطرات  ه مست کردهاندکی بعد، فرمانی و ایمانی، وقتی ک

مو بر اندامش سيخ شده » «دود«و » عرق« که پيشتر از شنيدن نام –ی نمایش همين جاست که آقای فرمانی  دارترین صحنه از قضا خنده. گيرند می

های »جنده بازی«کنند و از یادآوری  ی کفش اش تریاک، و با وافور و منقل آقای ایمانی،  صفا می  و از پاشنهآورد ، از جيب اش بغلی عرق درمی»بود

 .  شوند شان کيفور می جوانی

کند، و آقای فرمانی، پس از  این که سعی  آقای ایمانی خم شده و از سوراخ کليد بيرون را تماشا می: گير دیگر هم هست ی خنده اما دو صحنه

ی ایمانی قرار گرفته، و  خودش  شود که پشت کون و کمر خم شده کند از پشت سر او راهی برای نگاه کردن به آن طرف سوراخ بيابد، متوجه می می

 . چسباند را به او می

کند و  ی رقص را فراموش می ه ادام- وقتی که ایمانی پيراهنش را درآورده–این دو است، و  هنگامی که فرمانی » استریپ تيز«دار دیگر،  ی خنده صحنه

ها حکایت از نظربازی آقای  یکی دو جای دیگر هم هست که بازی. ور شود رود که شلوارش را درآورد و به ایمانی حمله برد و می دست به کمربند می

 .   دارد- و گریز او–فرمانی نسبت به آقای ایمانی 

دهد، که  ای نه تنها هيچ حس و حشری شدنی نسبت به فرمانی نشان نمی چ صحنهایمانی در هي. ها، همه مربوط به فرمانی است حشری شدن

آدم  وقتی  لخت است «کند که هر دو لخت شوند، چون  ی استریپ تيز هم، وقتی فرمانی پيشنهاد می  در صحنه. کند حتی از او فرار هم می

در حين . پذیرد  و رقابتی که از ابتدا با او  داشته عقب نيفتد، می  از مسابقه، ایمانی پس از چند لحظه فکر، با تردید، برای این که»تر است تکلف بی

 و ریتم و فضای -آورد می شود که فرمانی دارد شلوارش را در وقتی متوجه می. رقصد و حواس اش به فرمانی نيست رقص هم برای خودش می
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البته اشاره به این نکته هم شاید خالی از . کند پنهان می) نوازنده(زیگر دیگر کند و خودش را پشت با  فرار می-ی رقص را هم فراموش کرده»شادمانه«

در متن ساعدی، وقتی آقای فرمانی پيشنهاد . نامه نویس در توضيح صحنه نوشته، تفاوت دارد ی این بخش، با آن چه نمایش»اجرا«فایده نباشد که 

شان را  ی پيراهن کنند، دگمه شان را شل می خيزند و گره کراوات شوند، دو مرد برمی» لخت«هر دو » برای کنار گذاشتن تعارف و تکلف« کند که  می

رقص «کارگردان .  کند برند، آقای ایمانی ماجرا را ختم می کنند، و  در حالی که زیرچشمی مراقب یکدیگرند، وقتی دست به کمربند می باز می

ها بين دو کاراکتر رد و بدل  اما به هر حال، بالفاصله پس از این صحنه، این جمله.  استرا برای اجرای این بخش از نمایش برگزیده» تيز استریپ

 :شود می

نمی-ایمانی فکر شدن   قربان لخت بدون که ...کنيد

کلففرمانی بی  آقا، نه لخت

می-ایمانی هم دیگری زهرمار هر بدیم؟  یا بی انجام را تونيم کارمون

حيرت (فرمانی شماستح! البته) با با نمی. ق ! شه چرا

الزمه-ایمانی کاری هر در و تکلف کم ادب یک    بله،

کون «ببينيم؟ حتی اگر فرمانی ) گرا جنس آن هم به معنای هم(» کونی«پس چرا باید ایمانی و فرمانی را در یک گروه ارزیابی کنيم، و هر دو را هم 

تمايل به استفاده از مقعد برای لذت جنسی يک گرايش « ی نازلی،  انی، به نوشتهحتی اگر برای فرم. نيست» کونی«هم باشد، ایمانی » کن

که نيست، یا تنها نوع تمایل جنسی او نيست؛ از حشری شدن بی حد و حسرش هنگام شنيدن وصف دوست دختر (باشد » جنسی به سمت مقعد

پس چرا نازلی .  دهد ی در این زمينه هيچ تمایلی از خود نشان نمی، ایمان)اش روشن است های دوران جوانی بازی پسر آقای ایمانی و وصف خانم

 :نویسد می

رابط ی آنها مختص که رابطه يا ورزند عشق می هم به آنها آيا گرايند؟ همجنس آقای  ه آيا آنها آيا ست؟ کونی فرمانی آقای است؟  آيا شان تن ی

است؟ فاسد فرمانی آقای آيا است؟ باز فرمانی بچه

کونيه؟ ":پرسيده در پاسخ به پرسش برادرش که در طول نمایش میو  چرا  ارو این ديگه:  "داده که جواب می" يعنی ؟!"آره

ی یک اثر یا متن، باید به آن توجه کافی مبذول داشت، تمام جوانب آن را دید، و در تعریف و توصيف و اشارات، منصف  برای بررسی درست و منصفانه

توان و باید انتظار داشت که  اما می. ی نکات ریز و درشت آن دیده شود یا در ذهن بماند بار دیدن نمایشی، همه  داشت که با یکتوان انتظار نمی. بود

 .  تر خرج آن شود جانبه تر و همه تر، دقيق ی بحثی جدی و مهم قرار گيرد، نگاهی عميق زمينه) و یک بار دیدن آن(اگر همين نمایش 

بط": نویسد کند و می ی مقاله به نظر کارگردان نمایش اشاره می  نویسندهدر همان ابتدای نقد، و مرد تن دو ی رابطه از کارگردان خالقی برداشت

فرهنگی شان در فقر دروغگو و متظاهر پدران فساد اخالقی به آن آيندگاندادن شده " تربيت نمايش این ادبيات و بازيگران حرکات وارد کجا از

این چهاست؟ برای خالقی آور"يام دمانهيا" خنده ظاهر بهاست؟" ش این تنها مقابل" خوبی"آيا در که بودن"است خنده ی" بد مرد دو این

دهد؟ می نتيجه  ”بيننده را

 شخصی  گيری ه نتيجهی مقال نویسنده. کند چگونه سندیت پيدا می» نظر کارگردان«دانيم که این  ی این مطلب، نمی ی خواننده»ما«نخست این که 

، غير مستند و منتشرنشده در این مطلب مستند کرده است، بی آن که نيازی به آوردن اصل کالم ونظر مستند او  وگوی غيررسمی خود را از یک گفت

دوم این . استنادهایی باشندنویس و سردبير بهتر است مراقب چنين ابهام و عدم  ای، مقاله نگاری و فعاليت اجتماعی حرفه در قاموس روزنامه. ببيند

در گيومه قرار گرفته؟ جز این است که با این تمهيد، » بد بودن«و » خوبی« چرا - بر فرض که نظر و برداشت کارگردان درست منتقل شده باشد-که

است، و  تمایل » خوب«ظاهر می کنند اندرکاران نمایش، آن چه ایمانی و فرمانی به آن ت شود که به نظر کارگردان و دست چنين به خوانندگان القا می

 دو کاراکتر متظاهر -اندرکاران این نمایش،  آن چه را که  آقای فرمانی و ایمانی ؟ چه دليلی هست که کارگردان و دست»بد«شان  جنسی» احتمالی«

 نه در -ی»سند«؟ جز این است که »بد «شان را احتمالی» تمایل جنسی«به شمار آورند، و » خوب«دانند، نيز  می» خوب «-زن و پدرساالر و دروغ

ی مقاله دوست دارد که چنين بوده باشد؟ یا   در این زمينه موجود نيست؛ اما نویسنده-ی مقاله با کارگردان وگوی نامستند نویسنده اجرا، نه در گفت



   و روشن   دست و                                                                                                                                  شماره سی ام–   ٣۶  

                

                                  

ي                                        

و ( حاکم بر جامعه » اخالق«ت خود در نفی ضدیت کند که چنين بوده است، تا از این برداشت و القای نادرست خود، به سود دیدگاه درس وانمود می

 بهره برد؟ ) »گرا اخالق«باز  بر  فرمانی و ایمانی دورو و دغل

کنند و در برابر تماشاگران نيز، آن را  را مسخره می» گرایی اخالق«و » اخالق«اندرکاران این نمایش، چنان  نامه نویس، کارگردان و دیگر دست نمایش

ای، تنها مهر و هوس دو همجنس به یکدیگر را نيست که »گرایی اخالق«و » اخالق«چنان . کنند تا قبح آن بيشتر نمایان شود یاجرا م» دار خنده«

، که در حضور )حتی ميان زن و شوهر(» تر قدر بهتر و سالم فاصله هر چه بيشتر، همان«کشند که  فرمانی و ایمانی، از آغاز، به رخ هم می. تابد برنمی

ی ماست که به هر ترتيبی که شده مراقب  بر عهده«و » این چيزها حد و حدود ندارد«را محدود کرد چون » ها بچه«بود، که باید » باتکلف«د مردم بای

کشند  و با این حال، یکی شبی تا صبح خود را به جای پسرش  شان را به رخ می»پرستی ناموس«و » گرایی اخالق«؛ مدام »مان باشيم انواع ناموس

شود و کم مانده  زده و با دوست دختر او الس تلفنی زده و بلکه جلق مفصلی هم زده است، و دیگری، با شنيدن همان ماجرا، حالش خراب میجا 

جلوه » خوب«به هيچ صورتی » اخالق«آن . است» دار خنده«ها همه  این.    سوراخ دیوار هم تحميل کند- آقای ایمانی که سهل است-خودش را به

 .   نشان داده شود» بد«ده، تا در برابر آن، هوس مردی به مرد دیگر داده نش

در زندگی، . این دو واژه نيز با هم متفاوت اند. معنا استفاده کرده است را کنار هم و هم» شادمانه«و » دار خنده«هایی ی مقاله در بخش نویسنده

درازی کردن به او و  زن نسبت به دخترکی نوجوان و دست مرد زشت  دروغحشری شدن یک پير. »شادمانه«است و چيزهایی » دار خنده«چيزهایی 

در این . باشد» شادمانه«تواند  است؛ حال آن که ابراز محبت یا حتی هوس دو تن نسبت به یکدیگر می» دار خنده«، )انگيز اگر نه نفرت(دید زدن او، 

تيز  ی رقص استریپ را نيز شاهد بود؛ از جمله بخش آغازین صحنه» شادمانه«های  نه صح-»دار خنده«های  شمار صحنه  در کنار بی-توان نمایش نيز می

 . کند ی بدل می»دار خنده«گی را به »شادمانه«برد و با حمله به ایمانی و فرار او، این  دو مرد، تا آنجا که آقای فرمانی دست به شلوار می

 ؟ »تظاهر«د، یا خندان است که بيشتر می» تمایل«با این تفاصيل، آیا این 

رابطه: پرسد ی مقاله سپس می نویسنده مورد هويت در قضاوت به ناچار ما تن دو این ارتباط نوع به توجه با هستيم؟ آيا  شان

چرا ی مقاله؟  مطلع شود؟ جز از کانال نویسنده» رابطه«و » ارتباط«است؟ کجا باید خواننده، از مجموع » رابطه«و کدام » ارتباط«صحبت از کدام 

 کند؟  ی این دو کاراکتر را دیده و مطرح می نویسنده فقط یکی از شقوق مختلف و جزئيات گوناگون ارتباط و رابطه

چند . چندان نزدیکی هم ندارند» ارتباط«هيچ، که » رابطه«شویم که این دو کاراکتر، با هم  بينيم و متوجه می ی آغازین نمایش می در همان ده دقيقه

، در سودای ایجاد )بازاری، کم سواد، زنجير طال به گردن و تسبيح به دست(اند و سپس آقای ایمانی   با یکدیگر داشته- به دالیل شغلی احتماًال–دیدار

 را را به باغ خود آورده تا نشان دهد که چطور پسرش)  کراواتی، اتو کشيده، شکاک اداری، فکل( آقای فرمانی -آور  احتماًال سود-تر ی نزدیک»ارتباط«

. »تربيت فرزندان«اند و به فکر »اخالق و ناموس«کوشند به رخ هم کشند که چقدر اهل  می» دار خنده«ای  هر دو سپس در مسابقه. کند می» ادب«

شته شدن کند، بردا تبدیل می» رابطه«را به » ارتباط«ی سود بردن از قبل یکدیگر است، و آن چه این  آن چه این دو را به هم نزدیک کرده، اندیشه

جدل، به «، حتی در این مقطع نيز در حد »رابطه«این . شان است های اکنون های دوران جوانی، و هوس»اخالقی بی«شان، به حکم افشای  صورتک

ها  شيدن عيشکشی و باز، به رخ ک خوری و تریاک  ماند؛ و نهایتًا، عرق باقی می» ...رخ کشيدن، مسخره کردن، تعارف کردن، رجز خواندن، کنایه زدن و

آقای فرمانی نسبت به کون و کپل آقای ایمانی، تنها یکی از ميان بيشمار » حشری شدن«هوس و جذبه نه، که . ی جوانی های دوره بازی و نشمه

 وصف ظاهر که از همان(» کمدی تضاد«خندد؛ به این  و باز، با این تفاصيل، آیا تماشاگر، به این مجموعه است که می. است» رابطه«عناصر این 

 ، یا فقط به یکی از عناصر آن؛ هوس مردی به مرد دیگر؟  )شود نویس، آغاز می نامه ی نمایش  به نوشته- گامبو و الغر مردنی-کاراکترها

 گـرايش  ی تماشـاچيان بـه   ی پدر ساالر اسـت، خنـده   اگر پيام اخالقی کارگردان وحيد رهبانی نقِد فساد اخالقی جامعه: "پرسد ی مقاله می  نویسنده

آيـا تمايـل جنسـی      " انحراف جنسی؟ "آقای ایمانی به آقای فرمانی، خنده به پدر ساالری است، يا خنده به يک               ) در حرکت کردن و لمس کردن بدن      (

 شان در بيان این تمايل؟ این دو مرد به هم است که خنده دار است، يا دروغگويی

 

آقاي       : " و  در ادامه    آيا که است این اصلی سئوال تواننداما فرمانی اصًال می ایمانی و دارد؟" کونی"باشند؟" کونی"ان معنـایی چـه اینهـا اصـًال بودن

آيا است؟ کونی بيابد دست جنسی لذت به و کند فرو فرمانی آقای مقعد درسوراخ را خود دارد آلت تناسلی تمايل ایمانی آقای اینکه صرف به عنی
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لذت        برای مقعد استفاده از به تمايل مقعداین که عنوان يک مرد آقای فرمانی به بدن به سمت يا است سمت مقعد به جنسی گرايش يک جنسی

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

و نـه هـر دو   ( یکی از این دو مرد به دیگـری  احتمالی» گرایش«ی عناصر این نمایش به  کنم نيازی به توضيح باشد که تقليل دادن مجموعه گمان نمی 

ای را در  شـماریم، نکتـه   ای کـه بااهميـت مـی    البته طبيعی و بدیهی است که ما با توجه بـه مسـأله           .  تواند جایز یا اصولی باشد      چقدر می ) به یکدیگر 

نمایی شـده را بـه خواننـدگان مقالـه عرضـه کـردن بـه          بزرگی بين گذاردن امری است، و تنها همان نقطه  اما زیر ذره  . بين بگذاریم   متنی یا اثری زیرذره   

 . ی ماجرا و مجموعه، امری دیگر عنوان همه

سـاعدی، شـرح حـال      " نـاموس پرسـتان   "آيـا تمـام پيـام و برداشـت اخالقـی کـارگردان از مـتن نمايشـنامه ی                    : "نویسـد   ی مقاله سپس می     نویسنده

و خنده ی حضـار بـه   " آن کار های ديگر" شمردن ارتباط بدنی يک مرد با يک مرد ديگر در زمره ی      "آن کار ديگر می کنند؟    "است که در خفا     " مؤمنانی"

 دارد کـه در ميـان آن جمـع تماشـاچی نمـايش اسـت؟ گـرايش جنسـی بـرای يـک مـرد             چه پيامدی بـرای فـالن دوسـت همجنسـگرای مـن      " آن کار "

 "د، چه معنایی می تواند داشته باشد؟همجنسگرای ایرانی که به زبان فارسی صحبت می کند و فکر می کن

 : توان پرسش مشابهی را مطرح کرد اگر چشم خود را بر واقعيت روی صحنه نبسته بوده باشيم، حاال می

ا خـانم  ی ایمانی رفته و در آنجا، در غياب آقای ایمانی، بـ          یعنی مثًال آقای فرمانی، به خانه     . فرض کنيم این نمایش به صورتی دیگر اتفاق افتاده است         

ای، خـانم ایمـانی    در صـحنه . ، و آقای فرمانی هم چـون او ...خانم ایمانی، خانمی است محجبه و اهل تعارف و اخالق و         . ایمانی مشغول بحث است   

 و خودش گيرد ی خانم، پشت او قرار می شده شود تا مثال از کشو کمدی، قند برای مهمانش درآورد، و آقای فرمانی، با دیدن کون و کپل  خم  خم می 

 :است؟ و این پرسش که» دار خنده«چه چيزی در این صحنه . زنند زیر خنده ها می و تماشاچی. چسباند را به او می

چه پيامدی بـرای  " آن کار"ی حضار به  و خنده" آن کار های ديگر" در زمره ی - در صحنه و شرایطی نامتعارف– شمردن ارتباط بدنی يک مرد با یک زن     

گـرای   ها، مردان و زنان دگـرجنس  ی ما دارد که بخش بزرگی از همان جمع تماشاچی نمايش است؟ گرايش جنسی برای آن      »گرا  سدگرجن«دوستان  

 " چه معنایی می تواند داشته باشد؟-شناسند  و فرهنگ و اخالق خود را هم خوب می-کنند کنند و فکر می ایرانی که به زبان فارسی صحبت می

در . گرایی در شکل دوم قدر در مواجهه با شکل نخست باید احساس مشکل کنند، که هر زن یا مرد دگرجنس               ما، همان گرای    دوستان مذکر همجنس  

آفریند، تا هـر   ، به همجنس یا جنس دیگر، نيست که نمایش داده شده و خنده می»گرایش جنسی، عشق، یا هوس «یک از این دو صحنه، این         هيچ

و فـوران ولـع جنسـی فـردی ظـاهرًا      » حـرص، ریـا، حملـه بـه حـریم دیگـری      «ایـن  . افکن تمسـخر احسـاس کنـد   گرایـی، خـود را زیـر نـور     جنس مرد هم 

گرایـان   اخـالق «گـرا، کـه    گـرا یـا دگـرجنس    نه دوستان همجـنس . کند شود و ایجاد خنده می  است که نمایش داده می    » پرست  ناموس«و  » گرا  اخالق«

ایـن دو صـحنه، بـه نظـر مـن، بـه یـک            . ی تماشاگران و افشا شدن بهراسند و شرم کنند          از خنده است که در هر دو حالت باید        » ناموس پرست ریاکار  

دری و افشـای امـری پنهـان کـه      دار خواهند بود؛ و در هر دو مورد، موجد و هدف خنده،  تضاد است و ریا، کمدی تناقض و اشـتباه، و پـرده                         اندازه خنده 

.  جـا و اصـولی نيسـت        گرایان در این مورد به      کردن معضل نوع نگاه جامعه به گرایش جنسی همجنس        بزرگ  . تواند داشته باشد    عواقبی ناخواسته می  

طـرح  ) نه به عنوان تنها نوع گرایش، و نـه از هـر دو طـرف              (ای از این نمایش، شکلی از چنين گرایش احتمالی            جاست که در صحنه     تفاوت البته در این   

ای گسترده نگاه کرد، و بی قربانی کردن اثر، جامعه را به اندیشيدن در این باره          ی ماجرا را از زاویه       همه توان منصفانه   در این صورت نيز، می    . شود  می

 . به این راه نرفته است» ناموس پرستان کونی«ی  متأسفانه مقاله. دعوت نمود

سـام  «ی خـود، بـا اشـاره بـه مطلبـی بـه قلـم                ز مقالـه  ی مقاله در بخشـی ا       نویسنده.  ی دیگر هم اشاره کنم      و اما پيش از پایان، مایلم  به یک نکته         

 : آورده شده است» دیالنی«ای از مطلب  در این بخش، نمونه. ، به زبان نيز اشاراتی دارد»دیالنی

دار                        "  وجـود مـی دانـيم چه آن عنی برود؛ ناموجود است در زبان چه آن سراغ باید به کند صحبت نشدنی بيان از که این النی برای د ازآقای ولـی د،

گویيم    نمی سخن بـرای. آن اسـت اتوقی و پ دهـد می نشان پورنوگرافيک های فيلم که جايی رود، نيویورک می سينما کاپری در به همين خاطر به

معدوم اند             ادبيات ولی در دارند، وجود دانيم می زنانی که و کو                 . مردان بـه معتـاد کـه بينـد مـی را روسپی رز، دیالنی، کاپری، سينما اسـتدر کـائين

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

گویم نمی جایش به و آورم مردانه  "می تناسلی غت" آلت جای به زبان فارسی در که ی دیگری کشيده اتو هر لغت اسـت   " کيـر یا وجـهت. موجـود
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غت النی د کند، نمی استفاده اروتيک متنی برای را داستانی ادبيات این النی د که باشيد کتاب" کيرداشته در پيراادبی را می" سياست کار به

جنسيت ا                       ی درباره مطالعات و زنان مطالعات های کالس از بسياری درسی کتاب تورونتو، دانشگاه در اینجا که جدی، بسيار ابی ک چنـين. ستبرد؛

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

کند؟ بيان را ها آن تواند نمی کند، چرا می مشاهده کاپری سينما حوالی در زدن پرسه النی در د آقای که "است

ی خود  ی مقاله يز متأسفانه از سندیت و اصل مطلب خبری نيست؛ و به گمان من، نویسنده باز نوعی برداشت شخصی را به خواننده   در این بخش ن   

 . تحميل کرده است

صـل  ی مقالـه و سـردبير نشـریه اسـت کـه آدرس ا      ی نویسـنده  و این بر عهده(ای در زبان انگليسی استفاده کرده است؟    آیا سام دیالنی، از چه واژه     

. باشد، بایـد گفـت کـه نویسـنده در ایـن مـورد دسـت بـه  اغراقـی غيرمنصـفانه زده اسـت               » نس  پی«گر آن واژه    .) مطلب را در اختيار  خواننده بگذارد      

 در زبـان فارسـی  » کيـر «شود و به این ترتيب دیالنی کار مهمی نکرده است که بـا اسـتفاده از       به سادگی در متون و مباحث استفاده می       » نس  پی«

های مشابهی داریم که نویسـندگانی        هم آورده باشد، باز ما در فارسی واژه       » جو«یا  » دیک«مثًال  » نس  پی«اما حتی اگر به جای      . قابل قياس باشد  

ی یک  خاصه که صحبت از توصيف صحنه(و تئوریک خود » جدی« که در متون -ها ها و فيلم ها و نمایش  نه تنها در قصه    –چون دیالنی  در متون فارسی     

هـایی چـون    اسـت، و واژه » ماملـه «یـا  » معاملـه «ی مشـابه   تـرین واژه  معـروف . کننـد  انـد و مـی   توانند استفاده کننـد و کـرده        می) فيلم پورن هم باشد   

کـرده  ی مقاله انـدکی غلـو         متأسفانه در این مورد نيز نویسنده     .  هم جای خود دارند   » تبرزین» «دست خر » «دسته بيل «،  »دم و دستگاه  «،  »بساط«

 . است  و با ندادن اطالعات کافی، یکه به قاضی رفته است

گـاه  . گرایی، نياز به بحث و مداوا و راهجـویی دارد          جنس  خواهی و کامجویی، و به ویژه هم        نگاه بسته و بيمار فرهنگ سنتی به جنسيت، سکس، تن         

ی هـر نکتـه و مـوردی کـه ممکـن             هـای خـود دربـاره       نيم، این بار در داوری    رویم تا در دام همان فرهنگ و نگاه بيفتيم و تابویی دیگر درست ک               اما ما می  

 .گرایی نباید تابو باشد؛ اشاره به آن، در موافقت یا مخالفت، نيز  جنس سکس و هم. است ربطی به این مسایل پيدا کند

، »پرستان کـونی  ناموس«ی  مقاله. ، ندیده بگيریمی با اهميتی که نویسنده خواسته و کوشيده مطرح کند شود که نکته ها همه اما، موجب نمی       این

خواهـد    ای کـه مـی      اما نکته . هایی گاه ناقص و گاه غيرمنصفانه است و نگاهی که محدود شده است              داوری  به زعم نگارنده، دارای نقاط ضعف و پيش       

 . مطرح کند، بااهميت و درست؛ و با آغاز این بحث، گامی عزیز و بزرگ برداشته است

 

  

 به صفحه اولبرو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پياده رو آفتاب خور جمهوری

 حميد پرنيان

چيست کافی است، شما هر » مرد بودن«همين که من می دانم (مثل جان کندن است یا مثل مرد شدن 

مردانگی برای من گوهر بی نقص آدمی است، گوهری که قوام یافته و در . برداشتی از مردانگی دارید کافی است

از نوعی صداقت برخوردار است که ساده نيست و . جتماعی هيچ گاه رکب نمی خورد اما رکب نمی زندزندگی ا

شخصيت مرا بسيار دوست دارد و از . نياز دارد اما ویار برآورده ساختن شان را نمایش نمی دهد. سادگی نيست

همه را می بيند، همه . الساده است اما خوش خط و خ. آنجا که توانش فریب خوردن دارم مرا فریب نمی دهد

او تارزان، یا که جيمز باند . او ابرمرد نيست. چيز را می بيند و بسيار زودتر از آن که باید بشناسد می شناسد

کار می . می توان فهميدش و می توان به اش دسترسی یافت. او انسان است. نيست و حتی پيامبر یا جادوگر

به اندازه ی کافی با سبک پوشش طبقه ی متوسط جامعه . ی زندکند، زحمت می کشد، اما هيچ گاه غر نم

سيگار می کشد اما رنجه ای . هماهنگ است اما می توانی مقاله ای از نوع و امکانات پوشش او نوشت، با ارجاعاتی به زیبایی دورنی و بيرونی اش

. هميشه وقت دارد، اما بی وقتی اش احساس نمی شود. نجدزندگی جنسی اش بسيار افسانه ای است و در قالب ها نمی گ. از این بابت ندارد

همين که بدانی . سيراب می شوی در کنارش اما نمی دانی چرا. عرفان را بی که خوانده باشد می داند، به سلوک می رسد اما بی برنامه و نقشه

 که هر شب می خوانی؛ هر بخش اش، می مثل رمانی. خسته نمی شوی ازش). یا که دیگر سيراب شده ای(چرا، دیگر سيراب نمی شوی 

به احتمال قوی، آميزش جنسی با او چندان دلچسب نخواهد بود، نمی دانم، اما بی گمان هم آغوشی . کشاندت تا بخش بعدی را با رغبت بخوانی

تبيين روشنی از . ر خود جمع کنداسطوره است که توانسته این اضداد را د. با او بسيار تشنه کننده و در همان زمان بسيار سيراب کننده است

آسمانی ها می دهد؛ چرا پس از این همه ناکامی ها با چنين هيکلی و شخصی روبرو شده ای؟ چرا دقيقا به هر چه نياز داری او دارد؟ چرا نيازهای 

مثل جان کندن است یا مثل مرد ). ...تو را بازتعریفی کرده است؟ چرا در تنهایی هم رهای ات نمی کند؟ چرا دیگر احساس تنهایی نمی کنی؟ و

 .  شدن این حالی که من دارم

Sun-drenached Pavement of Jmohouri  

It’s like life is being ripped away from me, or it’s like becoming a man. (It’s enough that I 

know what “being a man” is, and as for you, your take on being manly is enough. Being 

a man, as I see it, is the very perfection of the core of the human nature, a core which 

has ripened, which, in the midst of social life, never is ridden but never rides. Being a 

man endows such honesty which is not simple, and not simplistic. Has yearnings but 

does not exhibit the craving. He favours my type of character very much, and because I 

fall for lies so easily, does not fool me. He is simple, but elaborately seductive. Notices 

everyone and everything and deduces things much sooner then he should. He is not an 

Übermensch or a Tarzan, not a James Bond, or a prophet or a magician. He is a man, a 

human. One could comprehend him and possess him. He works; he toils, never 

complains. He’s adopted  the middle class’s modest style, but tomes could be written on 
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the limitless means with which he could tend to his beauty, inside and out. He smokes 

but is not hurt by it. His sexual life is so enigmatic it cannot be fit into norms and 

normalties. At all times he makes himself available, but his burden cannot be seen. He 

knows mysticism without apprenticing, arrives at the path of truth without following the 

disciplines. While with him, one feels satisfied; why, one does not know. If one learns 

why, one is satisfied no longer. (or one already is).  You’re never tired of him. Like a 

novel one pores over his pages nightly, every passage draws one to the next to read 

further, with more ardour. Almost certainly, having intercourse with him is nothing to be 

desired, I don’t know, but somehow making love with him makes you thirsty and satiated 

in equal measure. He is a myth, isn’t he, gathering paradoxes to himself. He illustrates 

the heavenly beings. Why, after all your disappointments, do you meet suddenly such a 

posture, such a person? Why does he have everything you want? Why is he a re-

definition of things you wished for? Why doesn’t he let go of you even when you’re all 

alone? Why don’t you feel lonely any more? And.. ) It’s like life is being ripped away from 

me, or it’s like becoming a man, this stage I am in. 

 

 

...لياقت تو ندارم که / شهامت تو ندارم که آفتاب شوم
 

 حميد پرنيان
 
را ببخش که م. قرار بود بی که بدانی واحد سلوک را با تو بگيرم. هرگاه تو از ذهن ام خالی می شوی مرا ببخش. هرگاه خسته می شوم مرا ببخش  

. ... مرا ببخش که یادی از ليان و عشق تو نمی کنم. مرا ببخش که امروزها سرم حسابی کالف سر در گم است. گاهی تو را هم عادی می پندارم

ببخش که گاهی مرا . مرا ببخش که گاهی نگاه های ام را از آنچه به تو گفته بودم کج تر می کنم. ... نام تو را بردن، به دست باد سپردن من است

من می خواستم دست از این بدن های خوش بر دارم، نه که بردارم، از اهميت روزانه شان کم کنم، ولی گاهی . ... پای ام را جلوی تو دراز می کنم

است، از نمی خواستم تریپ عشق بردارم با تو، نه، همين که نگاه به تو می کنم و سيراب می شوم خوب است، کافی . نمی شود، مرا ببخش

ضعيف ام، می دانم، کم ام، آگاه ام، هنوز جا دارم برای کامل شدن، می دانم، از این که گاهی کمال را . ... اینکه تو را گاهی یاد نمی کنم مرا ببخش

ه این بدن های خوش به که قسم بخورم تا باور کنی؟ به تو، که می دانم هنوز در من فرو ریخته نشدی، به تو قسم ک. به سخره می گيرم مرا ببخش

. گس می شوم وقتی حرف های پایانی می زنم. هم اگر چيزهای خوبی نداشتند پی شان نمی رفتم، اگر چيزی نداشتند که مرا به خودم متوجه کند

. يه باشمباور کن دوست دارم هميشه در حاش. تو یکی باور می کنی هرچه می گویم. گس می شوم وقتی حرف های گنده تر از دهان ام می زنم

همين که به رفتار درمی آیم سنجه ها گم می شوند انگار، انگار پایيز می شود ! اما من هم باید کنش و واکنش داشته باشم یا نه؟. آب» جوب«کنار 

 که که با دیدن شماره ی تلفن مرا ببخش. ... بيا مرا در آغوش ات بگير و حرف های ایمان پذیر برای ام بزن. بيا مرا در آغوش بگير، تو را به خدا. یک باره

و اگر نبود بخشندگی بی نمود و بی نمایش تو، وای من چه . ... مرا ببخش که گاهی تو را هم عادی می پندارم. تو هم اخم به ابروان ام می نشيند

 می کردم؟

http://yryd.blogfa.com/post-23.aspx
http://yryd.blogfa.com/post-23.aspx
http://yryd.blogfa.com/post-23.aspx
http://yryd.blogfa.com/post-23.aspx
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To turn into the sun, I ain’t daring as you are 

 

Forgive me when I am tired. Forgive me when my mind is empty of you. I was going to sign up for 

your Solouk class, behind your back. Forgive me if at times I think of you as ordinary. Forgive me; 

these days my mind is a jumble. Forgive that I do not miss the hookah and your love… calling your 

name is like letting myself go with the wind… Forgive me if at times my eyes wander more than 

I’ve promised. If at times, in front of you, I stretch my legs, forgive me. I wanted to keep my 

hands off those blithesome bodies, not completely, but cut down on their daily attraction, only 

sometimes it can’t be, forgive me. I didn’t mean to coax you in to a love affair; no, it feels good to 

look at you and quench my thirst, it’s enough for me. Forgive me if at times I do not think of you… 

I’m weak, I know, I am less, I’m aware of it, there is room to grow, to be whole, I know. Forgive 

me if at times I ridicule perfection. On whom do I swear so you believe me? I swear to you who 

have not yet been submerged into me, I swear to you I wouldn’t chase those blithe bodies if they 

were not such fetching things, things that draw my attention back to my self. I am tart when I 

utter terminal words. Tart I am when speaking words larger than my mouth can form. Only you 

believe my words. Believe me, I always like to remain at the margins, on the banks of the crick. 

But I too need to act and react, don’t I ?! The minute I am poised to move it feels as if my power 

of judgment is gone, feels as if it’s autumn all of a sudden. Come hold me in your arms, for the 

sake of god. Come hold me in your arms; tell me words pregnant with faith… Even when it’s your 

number on my phone I frown; forgive me. Forgive me if at times I think of you as ordinary… and 

what would I do if there wasn’t your mercifulness, so stripped of pretense, stripped of artifice.      

 

 

 

 برو به صفحه اول

 

 

 

 

 

 



 

 اروتيکا  

 شروینی 

Lips 
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سبزه 

یکی . لب های ات دو تا اند . و شيرین ترین نقطه ی آن. لبان ات نقطه ی آغاز همآغوشی مان است

لبِ  باالی ات شبيه . موقع مکيدنِ  لب باالی ات زبری محاسن نيمه ات را حس می کنم. باالی دیگری

من مزه ی هر دو . و لبِ  پایين ات گوشتی تر است . ان کشيدهالغر، شيرین و نه آن چن. تن ات است

 .و به صورت سبزه ات می آیند .  صورتی تر از بقيه اند راستی ، لب ها. ان را دوست دارم ش

Eyes 

چشم های . به هم دوست دارم خيره شویم] که البته نيمه سير رهای اش می کنيم [ بعد از بوسيدن 

مژه های پایين ات کوتاه اند، آن قدر که دیده  و.  سه خط هست– ات دو ات چه گونه اند ؟ زیر چشم

و . توی سفيدی چشم ات گاهی رگ های خيلی خيلی کوچکِ  خونی مشخص اند. نمی شوند 

فاصله ی چشمان ات از ابروان ات زیاد . سياهی چشم ات، که کمی و فقط کمی به قهوه ای می زند

دورِ  چشمان ات .  بلند ات و پلک های کشيده ات پر می کنندو این فاصله را مژه های نيمه. است

 . مضاعف بخشيده یکه به بلندای پيشانی ات که این روزها نيمه مرد اند زیبای. و ابروهای ات پرتر از من اند. تر از بقيه صورت ات هستند

Top Side of Your Body 

و من به راحتی . گردن ات کشيده نيست]. صدای نفس کشيدن ام اتاق را پر می کند [ زند پيرهن ات را که در می آوری، بوی خوشایند تن ات می 

. نقطه ی رسيدن گردن به سينه، که با دو استخوان متقاطع مزین شده است کشيده است. مزه اش که شوری عرق هم دارد. در آن آبتنی می کنم

نوک سينه های ات ]. می مانم که کدام طرف بروم . [ تقارن سينه های ات استموازیِ  گلوی ات خطی ست که . و به گردن ات هم قد می بخشد

و پایين تر ]. قلب ات چه تند می زند . [ پيرامون نوک سينه های ات بر آمده است. و دارند سفت می شوند. چيزی معلق ميان صورتی و بی رنگی اند

 ].تخوان کمر ات رسيده ام به اس. [ از آن ها بر آمدگی ست و فرو رفتگی و باز بر آمدگی

Come , Break Me Down 

نوک زبان ات . توی این انقطاعِ  ليسيده شدن و مکيده شدن موهای ات و نوک زبان ات چه دیدنی ست]. حاال من تن ام را تسليم زبان ات می کنم [ 

راستی، موهای ات بوی . و یک دست لخت. سياهو موهای ات سياه و فقط . و مثل بيضی ای ست که باالی اش کشيده تر باشد. که صورتی ست

 .خوبی دارند

Sexual Organs 

 . نمی توانم ، ضعف می روم. من از توصيف اندام جنسی ات ناتوان ام 

 

 برو به صفحه اول

 

 

 

 

 

 



 

 عکس لعنتی

 مریم مجنون

  

 ميز و شعر لعنتی عکس هم هنوز روی. هنوز طرح لعنتی اش که همسرم کشيده بود روی ميز بود 

تو هم اسم شعرت را : "و همسرم گفت. و همسرم توی اتاق بود که شعر لعنتی اش را خواندم. بود

و . و همه اش ناله بود. و شعرم پر از درد بود. و من قاعده گی ام درد نداشت." بگذار قاعده گی

..". بندیوقتی چشم هایت را می "همسرم از اتاق اش رفت بيرون که دفترش را باز کردم و خواندم 

تا آمدم ببينم برای عکس لعنتی نوشته است یا نه، همسرم برگشته . دو صفحه بيشتر نوشته بود

بود و من نشسته بودم لب تخت و چشم هایم را بسته بودم و دلم می خواست خودم را با چشم 

 . های بسته ببينم

  . ...می دیدم شان که و . دیده بودمش.". می آید شعرهایش را برایم بخواند: "همسرم گفته بود

چایی باشد : "نشسته و ننشسته هم همسرم گفت. آمد و نشست روی یکی از آن دو مبل تک نفره

 .".برای بعد

 . موها کوتاه بود تا روی گردن. بلوز سرمه ای پوشيده بود با گل های درشت سرخ و زرد

و ندیدم که لب هایش به . ر گوش اش و چيزی گفت که نشنيدمسرش را هم برد زی. همسرم نشست کنارش، و دست انداخت دور شانه هایش

 . و ندیدم که همسرم دست گذاشت روی سينه اش و انگشت هایش رفت بين دگمه های لباس اش. گونه اش نزدیک تر شد

 که بلند بود و دست های لعنتی عکس هم بود که حتمًا کم کم می رفت بين موهای همسرم،... نمی توانستم ببينم دست و لب های همسرم

 . از پشت بسته بودشان

هوا روشن بود هنوز و برگ های . رفتم توی اتاق و فکر کردم می توانم به گرگ و ميش هوا فکر کنم و به بارانی که کم کم داشت شروع می شد

 دیوار، پایين تختخواب و پاهایم را که سردم شد و نشستم کنار. سرخ و زرد درخت کبوده می لرزید باالی آن تنه ی سفيد و بلند، که دلم لرزید

 . جمع کردم توی سينه هایی که هنوز سينه نشده بود

و من دست هایم را گذاشته بودم . سينه هایم که گرم شد سر بلند کردم دیدم نشسته ام آنجا، جای آن عکس لعنتی که دست هایش پيدا نبود

نشسته بودم جای عکس لعنتی اش که چندان شباهتی به . یک تر می شد، نشنومروی گوش هایم تا صدای برگ ها را و صدای آن ها را که نزد

چرتی هم زده . چشم ها شبيه چشم های تمساحی بود که غذایش را خورده است. چشم ها البته شبيه بود، اما نه آن قدرها. خودش نداشت

 . است و می رود برای آب تنی و خنک کردن تن سنگين اش

دنباله اش را که نخواندم، اما چشم ها که با لب ترکيب می شود و آن لبخندی که به زور ...".  چشمهایت را می بندیوقتی"همسرم نوشته بود 

قبًال هم همين طور فکر می . نه این که حاال این طور فکر کنم. روی لب ها نشسته است یا می نشيند، هميشه مرا به یاد تمساح می اندازد

  . ...و من از برق چشم هایش بفهمم که ." روح خيلی لطيفی دارد: "گویدقبل از این که همسرم ب. کردم

و انگار از بوی تن شان . نم نم باران تندتر شده بود که فکر کردم خيلی وقت است نشسته ام آنجا، و نگاه می کنم به آن برگ ها و آن تن سفيد

  .  ...بود یا از نفس نفس زدن شان که رو برگرداندم و دیدم همسرم

و همسرم دست می کشيد توی موهایش و روی گونه هایش و روی گردن . خوابيده بودند روی تخت و عکس لعنتی چشم هایش را بسته بود

و همسرم که سينه هایش را مشت کرد، چشم های . سينه های درشت با هاله ی صورتی کم رنگ. اش، تا رسيد به سينه های لعنتی اش

دست کرد توی موهای همسرم و صورتش را گرفت جلوی صورت اش تا نفس . ند لعنتی نشست روی لب هایشلعنتی اش را باز کرد و آن لبخ

لعنتی اش را بوسيد، دوباره چشم  و همسرم که لب های . لعنتی اش بخورد توی صورت همسرم و همسرم لب های لعنتی اش را ببوسد
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وقتی چشم هایت را می بندی " صورت با چشم های بسته و فکر کرده بود، هایش را بست و همسرم چشم هایش را باز کرد و نگاه کرد به آن

و شعر را هم حتمًا زده بود به دیوار، نزدیکی های همان عکس، که دیگر وقتی . و بعدًا برایش شعر نوشت. ، یا چيزی شبيه این"ماه می شوی

 .  و بيایم بيرون م تا همسرم کارش تمام بشودمی رفتم توی آن اتاق، توی آن تختخواب، مثل مرغ پر کنده دست و پا می زد

انگار پاهایم تا سينه فرو رفته بود توی زمين که آن طور نشسته بودم پایين تخت و نگاه می کردم به کفل های بزرگ اش، که همسرم چنگ می 

  . ...زدشان و 

صدایش را هم می . و چروک صورت اش هم بيشتر شده بودصورت همسرم را که نمی دیدم، اما موهایش آویزان بود توی صورت اش و حتمًا چين 

 . شنيدم که بين نفس نفس زدن هایش، بریده بریده چيزی می گفت که دلم نمی خواست بشنوم

يمی از از خانه هم آمدم بيرون و تمام عصر و ن. زانوهایم هنوز سست بود که خودم را از زمين جدا کردم و از اتاق آمدم بيرون. از اتاق آمدم بيرون

شب را توی خيابان، زیر باران، قدم زدم و به کفل های بزرگ لعنتی اش فکر کردم و به دست های لعنتی سرخ اش، که نمی دانم چرا دست 

و دلم می خواست موهای لعنتی اش مثل دست هایش سرخ بد  .  ...کش دست اش نکرده بود که آن طور قرمز که نه، سرخ بد رنگ نشود و 

که موهای همسرم را چنگ زده بود، .  و شاید اگر دست ها سرخ نبود، یادم نمی ماند که دست ها کوچک بود و سفيد و گوشتالو.رنگ شده بود

و خراش ها که یادم نيست روی بازو بود یا . و کمر همسرم را چنگ زده بود، و ناخن های لعنتی اش را فرو کرده بود توی گوشت گرده ی همسرم

 .  خوش تراش همسرم که اگر کمی شق و رق تر می شد، شبيه باسن دخترهای بيست و پنج شش ساله می شدروی کمر یا روی باسن

سينه ها درست به اندازه ی . خودم بيست و شش سال بيشتر داشتم، اما نه باسن شباهتی به دخترهای همسن و سال داشت نه سينه ها

استخوان . باسن هم چنگی به دل نمی زد.  و در دست هایش نمی ماندندمشت های همسرم بود که اگر مشت شان می کرد، می لغزیدند

و دور کمر خودم . های لگن بيرون می زد و وقتی به پشت می خوابيدم و چشم می دوختم به آن عکس لعنتی که می دانستم گودی کمر ندارد

و قفسه ی سينه ام و شکم ام درد می . به هم برسدبه اندازه ی دست همسرم بود که می ترسيد کمرم را کمی فشار بدهد تا انگشت هایش 

 . گرفت وقتی به شکم می خوابيدم و صورت ام را می چسباندم به پشتی و سعی می کردم به چشم های لعنتی اش فکر نکنم

ته است، توی چشم چند بار دراز کشيده بودم روی آن تخت، رو به روی آن عکس، و چشم هایم را به هم فشار داده بودم تا نبينم آنجا نشس

 ؟... ؟ چند بار...های عکس، و به ما نگاه می کند؟ چند بار نشسته بودم زیر آن عکس یا جای آن عکس و 

 . و کارم شده بود بروم چهار باغ قدم بزنم تا آن روسری قرمز خوش رنگ بياید، رد بشود و بوی عطرش بگوید که می رود یا برمی گردد

و یک رژ خون خری هم خریدم که همسرم از . خریدم. می گفت قرمز به تو می آید.". قرمزی که زنده باشد. خرروسری قرمز ب"همسرم می گفت 

و سينه هایم کمی بزرگ . و شاید دیگر از من خوشش نمی آمد که یکی دو هفته ای دست نزد به سينه هایم. هيچکدام شان خوش اش نيامد

برداشته بود و . و برداشت" ممکن است آن عکس را از روی دیوار برداری؟"و خواهش کردم یا گفتم تر شده بود که دوباره رفتيم توی تختخواب اش 

و من رفته بودم آب . و باران بند آمده بود. و غروب شده بود. حتمًا گذاشته بودش کنار شعرش که تازه سروده بود برای چشم های لعنتی اش

 ... .نفهمدبزنم به چشم هایم، که اشک هایم نریزد و همسرم 

و ندیدم و نمی . سبک شدم و فراموش کردم بقيه ی دیوارهای خانه را هم نگاه کنم. دیوار پایين تخت که لخت شد، انگار شانه هایم سبک شد

بينم و نمی دانم که آن عکس کجای خانه مان است؟ و نمی دانم کدام شعر برای چشم های لعنتی عکس است؟ و دیگر هيچ وقت پاهایم را 

و نفس های عميق نکشيدم . و در چهار باغ پرسه نزدم. و دیگر هيچ وقت با چشم های بسته در خانه پرسه نزدم.  نکردم توی سينه هایمجمع

 ... . و دیگر هيچ وقت ندیدم... . و دیگر هيچ وقت هم روی دیوار پایين تخت ننشستم که ببينم . که ببينم رفته است یا برگشته است
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 )خوانش عکس لعنتی (به بهانه ی زن ها 

 ساقی قهرمان

 ؟ ...چند بار نشسته بودم زیر آن عکس یا جای آن عکس و 

 عکس لعنتی. مریم مجنون

 

طبق قاعده، بدون آن دیگری، از این دو تا هيچ یک  .مردانه همان داستان را تکرار کردند، با اندکی تغيير در کجاباش اثيری بعد از هدایت، نویسنده های

لت وجودی این نویسنده های بعد از رمان اول، به ع. کار خاصی ندارد که بکند و این می تواند نشانه ای باشد از صورتک بودن این صورت دو گونه

فرمول او را در رابطه ی معمول فرهنگ رایج . تقسيم بندی که در ذات ارتباط گيری هدایت با هيبت صورت آن جنس دیگر جا داشت، توجه نکردند

ماندگار / مسرناپایدار و ه/  خوبی پياده کردند، حتی دست به بازسازی این تصویر در قالب معشوقه-مردساالر، در بد و خوب کردن زن به زعم بدی

است و او در واقع این دوری گزینی اثيری را مغتنم " نزدیکی"اثيری هم به اندازه ی لکاته بيگانه و خارج از حریم ) هدایت(توجه نکردند که برای او . زدند

 . می شمارد و دور از ایجاد مزاحمت، و نه شيوه ای برای ازدیاد عطش بيننده

ه که می بایست از وجود هم با خبر باشند، در هر نوشتی از داستان، بيش از آنکه نویسنده ی متن بخواهد، به گونه اما این دو گونه ی این صورت زنان

مهم  این مسأله. های هم شباهت پيدا کردند، و برای زن که با هویتش نمی آید به دنيا، مسئله ی هویت دیگر را مطرح کردند یا هویت سایه را

که آیا رابطه ای، داد و ستدی، چيزی بين این دو وجود دارد یا  سنده، که خبر دقيق تر دارند، جایی نوشته نشده است،و هنوز توسط زنان نوی .است

سرنوشت یکی سرنوشت دیگری را نوشته یا خط زده یعنی لکاته سر راه اثيری را می بندد اثيری راه  مشخص است که هميشه تا این اندازه. ندارد

با نویسنده همذات پنداری کرده و چهره ی خود را، مثًال حافظه  یکی از این دو نویسنده های زنانه هميشه در نوشته های .لکاته را مسدود می کند

در همان حافظه ای که قرض داده . پر رنگی این دو را از هم جدا داشته تا تداخل منافع انجام نشود باز هم خط ی خود را، به نویسنده قرض داده  اما

هر  فاصله از هم ایستاده اند، بسيار با. يح داده شده که یکی هرگز آن دیگری نيست حتی اگر یکی از آن دو هر دو را نوشته باشدشده این توض

در واقع اینجوری وانمود می شده که اثيری فقط کار اثيری . بازار هم را کساد کرده اند به  تخصص هم دست دراز نکرده اند، هر کس به کار خویش چند

  .د و لکاته کار لکاتهمی کن

خبری که به شکلی آدرس های داده شده ی قبلی را پاک می . یک بار در یک داستان اتفاق می افتد و یک خبر داده می شود حاال. و عکس لعنتی

های مردانه ادعا کرده اند هميشه نویسنده  به هر حال با این که. لکاته این خبر، هيجان خواندن داستان را تبدیل می کند به هيجان کشف آدرس. کند

همين اشتباه هم در همين داستان از . نموده جالب تر بوده و همصحبتی اش شيرین تر می که به دنبال اثيری اند اما به نظر ما که اینور خط ایم لکاته

 یا اگر بر اثر اتفاقی فهميدند، در ميان بفهمند و نباید از مردهای متعلق به فرهنگ مرددددساالری توقع داشت این چيزها را. بين برداشته می شود

 .  در این داستان ناگهان نویسنده تصميم گرفته که بگوید. اما زن ها می دانسته اند، قاعدتًا، و پنهان کرده اند، تا حاال. بگذارند

نگاه می   ها از زاویه هایی- هم به زندیگرش* در داستان های . به داستان منتقل می کند در اسم نویسنده را جنون مسجل مریم مجنون، با حوصله

دليلش (نشيند  شوهر جای معشوق می نشيند و، و یکی از انواع مادرها بی هيچ دليلی جای معشوِق معشوق می. کند که از قاعده خارج است

رد که شباهتی با سادومازوخ درد و لذت را از جای معمولی اش برمی دارد و جایی می گذا و همسر و،) روشن است، اما در نهایت بی دليل است

لکاته  طرح است یا عکس است یا لعنتی، حتی معلوم نيست" عکس"این . روی تيغه ی تيغ راه می رود در فاصله ی لکاته و اثيری ندارد و، و بعد زن

قعًا عکس لکاته راوی هم کسی شهادت نمی دهد که آن عکس وا/غير از خود زن. حتی معلوم نيست هست یا نيست .است یا هست یا نيست

داستان فقط یک راوی دارد، و . است یا طرحی است از صورت خود او که در ارتباط ماندگار با همسر است و به ناچار باید خطوط صورتش نقاشی شود

تان اشاره یک سنت، و رعایت داستانگویی همين عکس لعنتی، که حتی وقتی به ظواهر مدرن زندگی کاراکترهای داس راوی زن است و با رعایت

. آن دیگری هم حضورش مسجل نمی شود که شهادت بدهد. می کند، در چارچوب سنت می ماند، تا هر دو ی دو زن شهادت ندهند، بی اعتبار اند

این . باشدو یا راوی از روی کنجکاوی ذهن مرد را جوریده  راوی در آمده باشد، امکان زیاد دارد از ذهن این عکس فقط گاهی از قاب بيرون می آید و
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با وجود  .در لباسی که زن می گوید و در جا مسلم تصور شود این است که لکاته، بودنش حتمی است اما نه آنچه می تواند .احتمال بيشتر می رود

 . لکاته وجود دارد و جای راوی را تنگ کرده این چاره ای نيست جز دنبال کردن نشانه هایی که راوی به دست می هد و ادعایش، که

زن ها .  این انتخابی شخصی نيست—زن ها معموًال امکان غور به جز در چگونه زنی بودن ندارند. ملزومات است  در زندگی زن از حياتی ترینجااین 

ی در در معنای مرگ هم نمی توانند این غور عزیز را بکنند چون مرگ در وهله ی اول، از آن کسی است که زندگانی داشته باشد، کسانی که به زندگ

از قبيل  زن است، مرگ برای کسی که و است تجمالت زندگی از در وهله ی دیگر، تحليل مرگ. نيایند به مرگ، که محول زندگی است، نمی آیند

فتند می پرند از توی شرایط بيرون و می ا اگر الزم شد، اما به مرگ فکر نمی کنند زن ها، ؛.تفکر و تجمل و خيالبافی نيست، جوابی است به شرایط

این البته ادعای زن هاست و راه حل  .به چارچوبی که زن بودن قالب کرده است به زن ها.  به شرایط. فقط به زن بودن فکر می کنند.  توی مرگ

بيه تر بودن ٌمرد و با نامی ش می شود از زنانه: همين مردن از هر چيزی که در دست است، می تواند روی تمام آن شرایط خط بکشد: ساده ای دارد

یعنی تعيين جای . و از آن جای تعيين شده رفت جای دیگر ایستاد. یعنی در واقع به جای عوض کردن شرایط، عوض کردن شرایط .به خود زندگی کرد

باشد، راوی عکس لعنتی برای حفظ جا ناچار است خود را محدود کند به خانه و تخت خوابی که توی اتاق همسر است، و مراقب دیوار روبرو . خود

گاهی این روی دیوار است لکاته روی تخت، گاهی او . جایی که عکس لکاته را می کوبند به دیوار، همانجایی که بين او و لکاته دست عوض می کند

ان نوبت هم زیاد منظم نيست، بسته به این است که زور قصه ی کدامشان بچربد به همسرم، و هر دو شعرهاش. روی تخت است، لکاته روی دیوار

راوی عکس لعنتی دوست دارد وظایف چهره اش  راوی عکس لعنتی دوست داشته باشد، اما تعيين جای خود چيزی نيست که. را می برند پيشش

یعنی همان که هست همان جایی که هست همان زمان که هست و مهم ترین کاری که در  .بودن است" اینجوری" را انجام بدهد، یکی از آن وظایف

 .شاید برای تغيير شرایط   به عهده گرفته، دادن آدرس لکاته است؛ شاید باز هم برای ادامه ی حيات؟این داستان

 عجيب نيست که نویسندگان بعد از هدایت دوباره برگشتند به ایده ی تقدیر اثيری، و در چارچوب روابط اجتماعی جدید، و لزوم تلفيق معشوقه 

. یژگی هایی را به چهره ی اثيری افزودند، مثل محترم، وفادار، سخی در ایجاد امنيت، دست مالی شدنیهمسر کدبانوی تک همسریِ  رواج یافته، و

اما . و انگار که کار آسان شده باشد و ناهنجاری ایجاد نشده باشد این زن، که به همسری در می آید به شکل خنده داری به اثيری هم در می آید

یکی از مواردی که در داستان مطرح می شود . اگر آمده اند نشانه ی هوش و قدرت تحليل مریم مجنون اند. نداین چيزها می توانند در داستان نيای

هيچکدام از چهره های تعيين شده ی فرهنگی با چهره ی این وجودی که . به زبان دیگر، هيچکدام اند. این است که این دو، به زبانی هر دو یکی اند

و یک سوم جمله های داستان با ربط واو و بی ربط به . همه یکی اند، همان زن، که در چهره ی خودش تاب می خورداما . زن است جور در نمی آید

تصور واقعيت نگاری را از داستان می . القا می کنند که داستانی دارد گفته می شود. و یک نفس، جلو می روند. جمله ی قبلی شروع می شوند

 .گيرند

 نمی دانم که آن عکس کجای خانه مان است؟ و ندیدم و نمی بينم و -

  و نمی دانم کدام شعر برای چشم های لعنتی عکس است؟-

 .  و دیگر هيچ وقت پاهایم را جمع نکردم توی سينه هایم-

 . و دیگر هيچ وقت با چشم های بسته در خانه پرسه نزدم-

 . و در چهار باغ پرسه نزدم-

 .ه است یا برگشته است و نفس های عميق نکشيدم که ببينم رفت-

 ... . و دیگر هيچ وقت هم روی دیوار پایين تخت ننشستم که ببينم -

 ... .  و دیگر هيچ وقت ندیدم-

به همان دليل هميشه، که هنوز که هنوز است، به جز ابزار نشر، کارگاه های دیگر، آزمایشگاه دانشگاه بازار، . اصرار بر گفتن قصه به روال قصه است

 اما چرا قصه می گوید؟ . قصه می گوید فقط. از قاعده ی درستی پيروی می کند" عکس لعنتی. "ه اند و از ابزار زنان به شمار نمی آیندمشترک نشد
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 قصه گویی، از همان ابتدا که شهرزاد قدم به خوابگاه گذاشت، پيش و بيش از آغوشی گشوده، کاربر ترین ابزار زنان برای بيرون نگاهداشتن دیگران از

قصه گویی در . در طول هزار و یکشب نه فقط سر زنی زده نشد، سر زنی به جز شهرزاد روی سينه ی شاه نياراميد. خوابگاه و از آغوش شاه بوده

 .  نتيجه بخش هم بوده، داستان اینجوری می گوید. بيرون نگاه داشتن لکاته از خوابگاه همسرم. این داستان هم با همان منظور انجام شد

 . همسرم. عکس لعنتی. راوی. همه با نقشی که به عهده گرفته اند روایت می شوند. کس لعنتی هيچکس اسم ندارددر ع

به شيوه ای . به شيوه ای که می تواند مدرن وانمود شود، اتاق راوی و همسرش جداست.  سر نيست-اما همسرم در هيچ کجای داستان هم

 دعوت می شود، و روی تخت دراز می کشد، به شکم یا به پشت، تا همسر با او عشق ورزی کند، و سنتی، راوی به اتاق همسر می رود، وقتی که

 . در آن حال، از درد ناشی از ناجوری هر کدام از این وضعيت های دراز کشيده، می گوید

 .ی که می دانستم گودی کمر ندارداستخوان های لگن بيرون می زد و وقتی به پشت می خوابيدم و چشم می دوختم به آن عکس لعنت     ... 

 ... .و قفسه ی سينه ام و شکم ام درد می گرفت وقتی به شکم می خوابيدم و صورت ام را می چسباندم به پشتی و      ... 

 

 که از عکس دیوارهای آن اتاق. در خانه، جز آن اتاقی که روی تخت موجود در آن عشق ورزی انجام می گيرد، جایی حریم راوی محسوب نمی شود

این که آن دیگری از صحنه خارج باشد کافی است، این که همسر در کجای .  به دیوارهای دیگر خانه نگاه نمی کند. لعنتی خالی شود، کافی است

 خب خيلی اما این ها در داستان های دیگر نيز دیده می شود،. صحنه باشد اهميت چندانی ندارد هر جا که باشد در حال تعيين سرنوشت زنی است

.  ها معموال پوزیشن مناسب زن در بسترشان را یا کشف نکرده اند، یا به دنبال کشف اش نرفته اند-به ندرت، اما به هر حال اشاره شده که همسرم

 : اما نکته ای که فقط در همين داستان آمده و جای دیگری اشاره ای به آن نشده این است

 ."یدم نشسته ام آنجا، جای آن عکس لعنتی که دست هایش پيدا نبودسينه هایم که گرم شد سر بلند کردم د"

این . گاهی پایين می آیند. روی دیوار است) اش(لکاته اینجا زندگی نمی کند عکس. زندگی می کند) اش( اثيری اینجا زندگی نمی کند، توی حافظه 

 .ن کداميکی بهتر قصه می گفت؟ چرااما کدام یکی در کدام یکی مستحيل شد؟ چرا، چو. یک شاید است، نه بيشتر

زن کجاست؟ به زعم خودش، زن کجاست؟ کجا می خواهد باشد؟ کجا که باشد خوش خواهد بود؟ بر سر به دست آوردن و از چنگ بيرون آوردن و از 

 باشد و تا کجا برود و چرا کف ننهادن نيست این مسأله که اینقدر بغرنج شده، چه کسی باشد و چگونه خودش باشد و خودش اصال کی است و کجا

دیدن این سرگشتگی جا ها و این جابجایی جاها و این رفع . تا آنجا برود اصًال، یعنی اصًال خودش کی است اگر برایش ميدان آزمون تعيين نشود

ینهمه سال های اخير؛ هميشه انگار لکاته در حافظه ی زن، کمياب بود در آثار منتشر شده ی انبوه، در ا" این همان است"مظلوميت از اثيری و دیدن 

 . که دو تا بوده اند، اینجا انگار که دو تا نيستند

نم نم باران تندتر شده بود که فکر کردم خيلی وقت است : ".. غير از قلم قوی و جاری کردن جنون در طول داستان، و فضا سازی بی نظير، مثل

که بی هيچ مخاطره ای باز در یک جمله منظره ی بيرون و درخت را با منظره ی تو و ..." ن سفيدنشسته ام آنجا، و نگاه می کنم به آن برگ ها و آن ت

تن با هم می نویسد، این داستان یکی دیگر از بهترین خصوصيت های یک داستان خوب را هم دارد، نویسنده با قلم قوی حتی یک واو اضافه و یک 

 .  کمياب استاین هم . کامای بی دليلی در طول داستان ندارد

 . عکس لعنتی در نویشت، سایت ساقی قهرمان منتشر شده است. از مریم مجنون داستان جيغ، در کوب، آرش اخوت، منتشر شد
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 به نام عشقی جاویدان

 )پسر ( رضا 

 

 داداش شنيدم یکی از رقبای ما شمایی_ 

از بچه های این باشـگاه بـود و مـن دو هفتـه ای بيشـتر      . داشتم بارفيکس می زدم که اومد کنارم و  این رو گفت. هنوز خوب این اولين جمله ش یادمه   

 :دست هام رو از ميله ی بارفيکس جدا کردم و با نگاهی بهش گفتم. ه ميومدمنبود که به این باشگا

 شاید :: 

 !خيال که نداری از ما جلو بزنی؟_ 

 تو مسابقه معلوم می شه کی جلو و کی عقبه :: 

 !   نه خوشم اومد، هم خوب دل و جرأت داری و هم اهل جلو و عقب هستی_ 

من آدم دیر جوش و . نيشخندی زدم و قدری ازش دور شدم تا شاید بی خيال بش .  و اون به چی گرفتهتازه فهميدم چی گفتم. یه لحظه خشکم زد

تو باشگاه قبلی با اینکه سال ها پرورش اندام کار می کردم ولی دوست صميمی نداشتم و هيچ وقت هم سر کل کل با کسی . کم حرفی هستم

 استانی نمونده بود و من برای شرکت در این مسابقات اسم نوشته بودم و تمام سعی ام رو چند هفته بيشتر تا مسابقات بدنسازی. ننداخته بودم

در بهتر کردن اوضاع بدنم برای این مسابقات گذاشته بودم و اصًال برای همين باشگاهم رو عوض کردم و به این باشگاه که تجهيزات به روزتر و 

طی این دو هفته که به این . اما اون خالف من بود. ل هم مرا گوشه گيرتر و کم حرف تر کرده بود بيشتری داشت اومده بودم و اینها همه و همه از قب

باشگاه ميومدم می دیدم که هميشه وقتی مياد با خيلی ها چاق سالمتی می کنه و موقعی که  تمرینش رو شروع می کنه تازه اول شيطونی و 

 از باشگاه می رفت یه سکوت معنی دار توی باشگاه می پيچيد و معلوم بود که شيطون باشگاه تيکه انداختن و شوخی با رفيقاشه و تقریبًا وقتی

 . رفته

 . هم من خوش اندام بودم و هم اون و تقریبًا تو باشگاه هيکل های ما تک بود و تو چشم زن

ه می شد ازش دور شدم و نشستم به پرس سينه بعد از اون مکالمه ی کوتاه من سعی کردم خودم رو با یک ورزش دیگه مشغول کنم و تا جایی ک

 :گفت. انگار ول کن نبود. تمام فکرم رو جمع ورزش ام کرده بودم که یه لحظه دیدم باز کنارمه. زدن

 داداش تحویل نمی گيری، شنيدم که هر چی هم بچه های باشگاه خواستن باهات در رفاقت رو باز کنن اعتنا نکردی و سر سنگينی می کنی _ 

 :ه ی هارتل رو سر جاش گذاشتم و نشستم روی ميز پرس، و گفتمميل

همه که مثل شما شيرین و . دوستان به ما لطف دارن، ولی من چندان آداب معاشرت حالی م نمی شه و عمومًا آدم خوبی برای دوستی نيستم:: 

 خوش برخورد نمی شن

 :اینو که گفتم نشست کنارم و گفت

ما هم یه روزی سرمون به کار خودمون بود ولی تو این باشگاه همه با هم رفيقن و همه باصفا، حيفه آدم این . داداشای بابا، چوبکاری می کنی _  

 صفا و دوستی رو از دست بده و خوش نباشه 

 ما مخلص بچه های با صفا و گرم هم هستيم :: 

 دمت گرم، ببينم به ما افتخار رفاقت می دی؟_ 

با خودم گفتم نهایت به یه خوش و بش تو باشگاه ختم می . م دراز کرد و چشم هاش رو دوخت به چشم هاماین رو که گفت دستش رو سمت ا

 :دستم رو سمت اش بردم و در حالی که دستش رو می فشردم گفتم. شه

 ما مخلصيم :: 

 چاکریم داداش_ 



 :اینو گفت و پا شد که بره که یک دفعه بازم برگشت سمت ام و گفت

 سمت چيه داداش راستی ا_ 

 سياوش :: 

 دمت گرم، اسمت هم عين خودت قشنگه، منم علی ام_ 

و با گفتن این جمله ی متعجب کننده رفت سراغ ورزش اش و من هم در عين اینکه داشتم از تعجب شاخ در ميوردم سعی کردم به کارم برسم تا 

 . حداقل اینطوری خودم رو بی خيال نشون داده باشم

 :یه دفعه صدای علی رو شنيدم که گفت. ن تمام شد و رفتم سمت رخت کنیک ساعت بعد تمرین م

 داش سياوش واسا برسونمت _ 

کلی خرج اش کرده بود و از بـوق گرفتـه تـا آینـه هـا و                  . علی یه موتور داشت که توی باشگاه معروف بود        

تـور رو مـی زد در   هميشـه مو . زین و رکابش رو عوض کرده بود و یه موتور زیبا و اسپورت ازش ساخته بود     

باشگاه و تمام بچه ها می دونستن که این موتـور علـی یـه و از طرفـی هـيچ کـس هـم جـرأت نداشـت                             

نزدیکش کنه چون خيلی اون موتور رو دوست داشت و از بين حرف های بچه های باشگاه شـنيده بـودم            

 . که کسی رو ترک موتورش نمی نشونه مگر خيلی خاطرش رو بخواد

ی رسوندن من عالوه بر اینکه برای خودم واقعًا عجيـب بـود بـرای بچـه هـای باشـگاه و                    پيشنهاد علی برا  

اونایی که صدای علی رو شنيده بودن هم عجيب بود و از زمزمه هاشون می شـد فهميـد چقـدر تعجـب                

 :رو کردم سمت علی که حاال داشت سمت رخت کن ميومد و گفتم. کردن

 شم علی آقا راهم دور نيست، مزاحمت نمی :: 

اما علی ول کن نبود، حاال دیگه تقریبًا کنارم بود و در حالی که شروع کرده بود به عوض کردن لباساش و خشک کردن بدنش نگاهی به می کرد و 

 :گفت

 چند دقيقه وایسی با هم می ریم . داش سياوش تعارف نداریم که، راه منم دور نيست_ 

 :تا اومدم جمله ای بگم، نذاشت چيزی بگم و گفت

 داش سياوش تا اون تی شرت ات رو نپوشيدی یه فيگور بگير تا روی این ملت کم شه _ 

سرم رو . فيگور گرفتن توی باشگاه برای قدیمی ها یه امر معمولی و یه جور رقابت بود، اما من تا حاال حداقل تو این باشگاه این کار رو نکرده بودم

ه طریقی رد کنم که دیدم لخت و فقط با یک شرت مثلثی واساده جلوی یکی از آینه ها و داره هم منو و آوردم باال تا علی رو ببينم و درخواستش رو ب

یه جورایی داشتم مطمئن می شدم که می خواد با این کارش خودی . تقریبًا خشکم زده بود. اومد و کنارم وایساد. هم اندام خودش رو دید می زنه

 :گفت. دستش رو گذاشت روی شونه موایساد کنارم و . بهم نشون داده باشه

 ... داش سياوش خدایی ش فيگور نگرفته اندام قشنگی داری چه رسه به _ 

 ای بابا، حاال داری شما چوبکاری می کنی :: 

 بپوش داشی که زودتر بریم تا این جماعت با چشاشون نخوردن مون . نه، تعارف ندارم، اگه خوش اندام نبودی بی خودی حرف نمی زدم_ 

با هم از باشگاه زدیم بيرون و علی سوار . اینو که گفت تازه متوجه نگاه های متعجب اطرافم شدم که داشتن بر و بر من و علی رو نگاه می کردن

 :موتور شد و روشنش کرد و رو کرد به من و گفت

 داش سياوش چرا منتظری؟ بپر باال پسر_ 

 مزاحمت نمی شم . تعلی آقا تعارف نمی کنم، باور کن رام دور نيس:: 

 ای بابا، داش سياوش چقدر تعارف می کنی، نکنه می ترسی خونه تون رو نشون ما بدی _ 

 !نه بابا، این چه حرفيه:: 
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 خوب بپر باال دیگه _ 

دم و کنارش پياده ش. ناچار سوار شدم و آدرس خونه رو بهش دادم و اونم یک راست حرکت کرد سمت خونه ما و ظرف چند دقيقه در خونه بودیم

 :وایسادم و گفتم

 بيا بریم خونه . زحمت افتادی:: 

 چند وقته اینجا می شينين؟. ممنون داشی، راستی می دونی هم محله ای هستيم_ 

 نمی دونستم، مگه خونه شمام همين ورا است؟:: 

 سه کوچه اون ورتر از شما می شينيم . آره، یه ده سالی هست_ 

 یيم ما هم شيش هفت ساله اینجا:: 

 ! داشی ببينم نکنه فاميل هم باشيم؟. خوبه دیگه، هم باشگاهی و هم محله ای_ 

 :خندیدم و گفتم

 !نمی دونم شاید:: 

 :دستش رو آورد سمت ام که با هم دست بدیم و بره که همينطور که دستم تو دستش بود گفت

 راستی داشی فردا ساعت چند می ری باشگاه_ 

 چطور مگه  . تقریبًا همين ساعت امروز:: 

 ميام سراغت _ 

 همين که امروز افتادی زحمت کلی خجالت زده مون کردی . نه تو رو خدا، حسابی شرمنده ات می شم:: 

 بازم داری تعارف می کنی، کول من که نبودی، سوار موتور بودیم و در ضمن مسيرمون هم یکيه، فردا بوق زدم بيا دم در _ 

 . د و رفتتا اومدم چيزی بگم خداحافظی کر

یه بار با خودم می گفتم شاید . تا فردا کلی فکر از ذهنم عبور کرد. نمی دونستم چرا انقدر زود خودمونی شد و منظورش چی بود. برام عجيب بود

ذهنم رسيد ولی حتی صد جور فکر مختلف به ... براش این یه جور رقابته و بعد می گفتم نه شاید به خاطر اینه که تقریبًا هيکل هامون عين هم ان و 

 !یک بار هم به این فکر نکردم که شاید یکی باشه مثل خودم، یه هم احساس

تقریبًا یک هفته ای با هم ميومدیم و می رفتيم و طی این مدت دیگه هم خودمون با هم راحت و رفيق شده بودیم و هم . فردا سر وقت اومد سراغم

محله ای که . تا اینکه به دعوت و اصرار علی به خونه شون رفتم.   باشگاه با هم تمرین می کردیمخانواده های هر دومون می شناختن مون و هم تو

خونه ی علی . خونه ها اکثرًا یکی دو طبقه. ما توش زندگی می کردیم محله ای در ميانه ی شهر با مردمی با در آمد متوسط بود، نه پولدار و نه فقير

یعنی اتاق خواب ها در طبقه ی باال و حال و پذیرایی و آشپزخونه در طبقه ی .  طبقه ی کامل، به قولی دوبلکس بودالبته نه دو. اینا هم دو طبقه بود

علی برام گفته بود که تقریبًا نيم طبقه ی باال دست خودشه و چون پدر و مادرش اتاق خوابی در همکف برای خودشون درست کرده بودن . همکف

 .  علی شده بودطبقه ی باال تقریبًا اختصاصی

در و دیوار اتاقش پر بود از عکس قهرمان های بدنسازی و . خودش می گفت تازه مرتبش کرده. اتاقی شلوغ اما مرتبی داشت. با علی به اتاقش رفتيم

زی دور تا دور اتاقش انگار یه کاغذ دیواری از پوسترهای مختلف قهرمان های بدنسا. حتی عکس یک دختر یا خواننده ی زن توی اتاقش پيدا نمی شد

 . کشيده باشن

 :نشستم روی تخت اش و گفتم

 !داش علی تو باشگاه کم از اینا می بينی که اینجا رو هم پر کردی از عکس این نرغول ها:: 

 :لبخندی زد و گفت 

 . داش سياوش یه آینه قدی اونجا هست، بد نيست یه نگاهی بهش بندازی و بعد اینارو نرغول بخونی_ 
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ی گفت، درسته اندام موزون ما با اندام اون قهرمان های بدنسازی جهان قابل مقایسه نبود ولی در برابر مردم عادی هم شاید ما یه طورایی راست م

 :زدم زیر خنده و گفتم. با همون صفت نرغول قابل توصيف بودیم

 !داشتيم علی آقا؟:: 

 :با همون لبخند قشنگش گفت

 ميوه؟ چایی؟ قهوه؟ بستنی؟. الن با چی حال می کنیبی خيال داش سياوش، ببينم ا_ 

 بگو ببينم تو کامپيوترت آهنگ هم داری؟. بی خيال خوردنی. علی جوون خودت که می دونی، فعال باید تا مسابقات تو رژیم باشيم:: 

 چی دوست داری برات بذارم؟. تا دلت بخواد_ 

 ی ما چطوره؟خودت چی دوست داری؟ می خوام ببينم سليقه ی داش عل:: 

 . ایول، بذار االن عشقم رو برات می ذارم_ 

 :علی شروع کردن به ور رفتن با موس و بعد از چند لحظه ترانه

THE POWER OF LOVE  

 :گفتم. واقعًا از سليقه ش خوشم اومد. یک ترانه عاشقانه و سنگين. ترانه دوست داشتنی بود. سلين دیون رو گذاشت

 عًا قشنگ بود دمت گرم داش علی، واق:: 

اون روز با تعارف و تعریف و بحث روی نحوه ی چطور تمرین کردن توی باشگاه برای این روزهای آخر گذشت و یکی دوساعتی که پيش علی بودم عين 

 . برق برای هردو مون به سر رسيد

می کردیم که فقط بعد از تمرین به یک چيز فکر می طی این دو هفته آنقدر توی باشگاه می موندیم و تمرین . دو هفته گذشت و زمان مسابقه رسيد

 . کردیم و اون استراحت و خواب بود

مراحل . روز مسابقه با علی و چندتا از بچه های باشگاه که رفقای علی بودن و با من فقط سالم و عليکی داشتن رفتيم به محل برگزاری مسابقه

با اینکه هيچ کدوم . ورها مقام پنجم رو برای من در نظر گرفته بودند و علی هم هفتم شددا. مختلف مسابقه یکی یکی گذشت تا به انتهاش رسيدیم

چندان راضی نبودیم ولی این مقام خوبی بود و بين صدها ورزشکاری که از نقاط مختلف شهر و استان اومده بودن نمی شد گفت مقام های کوچيکی 

 . بودن

بعد از اعالم نتایج علی پيشم اومد و با لحنی شوخی . ًا سعی کردیم خودمون رو راضی نشون بدیمهمراهان مان کلی خوشحال بودن و ما هم تقریب

 :وار گفت

دلخور نباش نهایت . داش سياوش اگه من داور بودم به تو می گفتم فيگور نگيری و جایزه ی اول رو به خاطر ترکيب ساده و قشنگت بهت می دادم_ 

 .  رو خوردنمی گيم داورها رو خریدن و حق مون

 !کاش همه ما رو به اندازه چشای تو قشنگ می دیدن:: 

 :اینو که گفتم دیدم علی سرخ شده و سعی کرد خودش رو کمی از من دور کنه که جلوش رو گرفتم و گفتم

 اصًال فردا پاشو بيا خونه ما . داش علی دیگه از فردا باید کمی استراحت کنيم:: 

 فعًال مزاحم ت نمی شم وقت واسه مزاحم شدن زیاده، _ 

 این چه حرفيه پسر ! ای بابا، داش علی ما و تعارف؟:: 

 خيلی خو ، اصًال از ظهر تا شب ميام پيشت _ 

اینکه این پسر شيطون و سرزنده دوست داره هرچه بيشتر در کنار آدم کم حرفی مثل من باشه واقعًا برام عجيب و . رفتار علی  واقعًا برام عجيب بود

 . دجالب بو

خونه ی ما دو طبقه بود ولی طبقه ی باال کرایه بود و ما در همکف زندگی می کردیم و اتاق منم تقریبًا یه . فردا علی همونطور که گفته بود زود اومد

ن برم برای علی رو به اتاقم بردم و ازش خواستم بشينه پشت کامپيوتر یه موسيقی بذاره تا م. اتاق معمولی متوسط در گوشه ای از خونه بود
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وقتی برگشتم دیدم علی واسه خودش کلی کامپيوترم رو گشته و مات و مبهوت داره به عکس هایی که از پسر های . دوتامون ميوه و قهوه بيارم

 :گفتم. مانکن خارجی داشتم نگاه می کنه

 علی جان بفرما ميوه ::

 : و گفتبی توجه به ظرف ميوه و تعارف من با تعجب چشماش رو دوخت به چشمام

 داش سياوش این عکس ها رو از کجا گرفتی؟_ 

 . سایت های مختلف:: 

 ببخشيد فضولی کردم، یه سئوال بپرسم ناراحت نمی شی؟_ 

 بپرس :: 

 داش علی چرا یه مانکن زن تو اینا نيست؟_ 

 لبخندی زدم و گفتم 

 ود خوب به همون دليلی که تو اتاق تو عکس یه خواننده زن یا هنرپيشه زن نب:: 

 :با تعجب بيشتر گفت

 !آخه داش سياوش اون فرق می کنه، من چندان خوشم از زن ها نمی یاد ولی داشی تو دیگه چرا؟_ 

تو همين فکرها بودم که دیدم علی دستش رو ...! با خودم گفتم نکنه علی هم . تازه انگار یاد احساسم افتاده بودم. اینو که گفت یه لحظه خشکم زد

 :شت و گفتروی شونه م گذا

 داشی چته، چيز بدی گفتم؟_ 

 گفتی از زن ها بدت مياد؟. نه، ببخشيد یه لحظه حواسم پرت شد:: 

 نه، فقط چندان خوشم نمی یاد، یعنی کًال عاشق قيافه ی مردونه و ترکيب مردونه ام_ 

 علی اگر بگم منم اینطورم اون وقت چی می گی؟:: 

 می گم داری شوخی می کنی و سر کارم _ 

 ببينم نظر تو در مورد ازدواج چيه؟ تا حاال بهش فکر کردی؟ : :

 ... !خوبه ، ولی _ 

 !ولی چی؟:: 

 .باور کن نمی خواستم ناراحتت کنم. ببينم داشی تو چت شده؟ جون من اگه ناراحت شدی بگو_ 

 !ولی چی؟. فقط جوابم رو بده. نترس :: 

 م چندان خوشم نمياد، یعنی می دونی، بيخيال بابا، تو هم به چی گير دادی حاالداشی راستش ولی وقتی خوب بهش فکر می کنم می بين_ 

 داش علی یه سئوال :: 

 داشی جون من یه چيزیت شده، بپرس _ 

 تا حاال با دخترا سکس داشتی یا به سکس با دخترا فکر کردی؟:: 

. ونده بودم چطور به خودم جرأت پرسيدن این سئوال رو دادمتعجب از سر روی علی می بارید، خودم هم وقتی جمله ام تمام شد سرخ شدم و م

 :علی با تعجب چشم دوخت به چشمم و گفت

 داشی بهت نمی یاد اهل این حرفا باشی _ 

 نه جون داش علی، جواب سئوالم رو بگو دیگه ...  ها :: 

 آخه داشی خيلی خفنه _ 

 :اینو و گفت سرش رو با حالت شرم پایين انداخت و گفت
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 چ، اصًال خوشم از سکس و این حرفا نمی یاد نو_ 

 .. از سکس با خانم ها یا :: 

 ای بابا داشی گير دادی ها _ 

 جون من درست حرف بزن، من یه احساس عجيبی دارم :: 

 داش سياوش بی خيال شو _ 

 اصًال واسا من بگم، ببينم تو تا حاال کلمه ی گی یا همجنسگرا به گوش ت خورده :: 

حس عجيبی داشتم و انگار این من نبودم که حرف می زدم و بی اراده . خودم هم نمی دونم اون لحظه چرا داشتم این حرفا رو می زدمباور کنيد 

 . دهنم باز و بسته می شد

 داش سياوش جون ما بی خيال شو، این حرفا خيلی خفنه _ 

 نه جون داش علی، جون من درست و حسابی جوابم رو بده :: 

 به یه شرط ، قول بدی بين خودمون باشه _ 

 قول، به جان مادرم قول می دم بين خودمون بمونه :: 

 !آدم ام دیگه... یعنی . یه جورایی بعضی وقت ها هم فکر می کنم تریپ این همجنسبازها باشم. آره داشی_ 

 جون سياوش راست می گی؟:: 

 دروغم چيه _ 

 مجنسگراها می دونی؟ علی چقدر در مورد همجنسگرایی و ه:: 

 مگه فرقی هم با همجنسباز می کنه؟_ 

 یعنی فرق همجنسباز و همجنسگرا رو نمی دونی؟:: 

 نه، مگه فرق هم می کنن؟_ 

از اینکه یک همجنسگرا چطور آدميه و چطور . شروع کردم براش به توضيح دادن، از عشق بين همجنسگراها و هوس همجنسبازها براش گفتم

تمام مدت با توجه کامل نگام می کرد و در عين اینکه می تونستم تعجب رو تو چشاش بخونم، ولی بدون یک کلمه حرف  ...   احساسی داره و

 .داشت به حرفام گوش می داد

حرفام . نمی دونم چقدر طول کشيد ولی خوب می دونم که هرچی بلد بودم و این طرف و اون طرف در مورد همجنسگرایی خونده بودم رو براش گفتم

 :که تموم شد گفت

 !داشی نکنه تو خودت یکی از این همجنسبازها باشی؟_ 

 ای بابا من گلوم پاره شد تا تو آخرش بگی ليلی زن بود یا مرد؟:: 

 می شه یه سئوالی بپرسم؟. خندید و گفت، شوخی کردم داشی

 بپرس :: 

 تو همجنسگرایی؟_ 

 قول می دی بين خودمون باشه :: 

 قول می دم به جان مادرم _ 

 آره:: 

خودم هم داشتم از تعجب شاخ در ميوردم و هرگز فکر نمی کردم روزی برای گفتن حقيقت ام انقدر شجاع . چشم های علی از تعجب گرد شده بود

 :دیدم علی سرخ شده و اشک تو چشم هاش جمع شده، دستش رو به حالتی که بخواد بغلم کنه باز کرد و با بغض گفت. بشم

 وش می شه بغلت کنم داش سيا_ 



سرش رو ! علی شيطونه و این رفتارها ؟. سرش رو روی شونه م گذاشت و شروع کرد به گریه کردن. خودم رو بين بازوهاش قرار دادم و بغلش کردم

 :مگفت. از روی شونه م برداشتم و صورتش رو با دو دستم رو به روی صورتم قرار دادم و با انگشت آروم اشک هاش رو پاک کردم

 داش علی چت شد؟ از تو بعيده :: 

 باور کن اشکام از خوشحاليه . اینکه پيش یه پسر باشم که عين خودم عشقش پسران. داشی به خدا این لحظه رو تو خواب هم نمی دیدم_ 

 :ناخود آگاه منم شروع کردم به اشک ریختن و گفتم

 !یعنی تو هم؟:: 

سالها است دارم از این حس ام عذاب می کشم و هميشه . جنسگراها گفتی در مورد منم درستهآره داشی، همه اون چيزایی که در مورد هم_ 

از روز اول یه حس خاصی نسبت بهت داشتم، انگار یه چيزی تو درونم می گفت تو با بقيه . می ترسيدم دیگران بفهمن و پشت سرم حرف راه بندازن

 اشقت شدم رک و راست بگم که تو همون نگاه اول ع. فرق می کنی

 . اون روزهای اول شلوغی ت آزارم می داد ولی کم کم معتاد شلوغی هات شدم. این چند وقته تو هم کلی برای من جذاب شدی:: 

 :لبخندی زدم و ادامه دادم

 راستی پسر تو چرا انقدر شلوغ و شيطونی؟:: 

برای راحت بودن .  بين پسرا باشم و باهاشون راحت باشمدست خودم نيست داشی، از اون روزی که خودم رو شناختم هميشه دوست داشتم_ 

 تو چرا هميشه خودت رو از بقيه کنار می کشی؟. هم هيچ راهی نيست جز شيطونی و پر رویی و با همه دمخور بودن

ورد دخترها و رابطه با منم از اون روزی که خودم رو شناختم عاشق پسرا بودم ولی با هر کس دمخور شدم ناچار باید حرفای چرندش رو در م:: 

به خاطر همين بی خيال . از طرفی یا خودم هم باید اونطور رفتار می کردم و اونطور می گفتم یا اینکه به من شک می کردن. دخترها تحمل می کردم

 . ملت شدم و سرم رو مشغول کار خودم کردم

ساکت، چون نمی خواستم خودم نباشم، و تو شلوغ، تا نتونن خودت بودن رو من . در دو راه متضاد ولی با یک هدف. هر کدوم به نحوی. ما عين هميم

 دوستت دارم . ازت بگيرن

 منم دوستت دارم_ 

 :چشم به چشمم دوخت و گفت. این رو گفت و اونم دستاش رو دور صورت من قرار داد

 می خوایی برای هم باشيم؟ با هم بمونيم؟ برای هميشه؟_ 

 . خوای تا آخر دنيا باهات می مونممی خوام، و اگر تو هم ب:: 

 ما چاکرتيم، منم می خوام، می خوام و قول می دم تا آخرش باهات باشم _ 

لبم رو بردم کنار لبش و . یه حسی بهم می گفت دیگه هيچ وقت تنها نخواهم بود و همين گرم و گرمترم می کرد. اینو که گفت تمام وجودم گرم شد

نمی دونم چقدر لب تو لب بودیم ولی خوب می دونم که هردو مون . دادمآروم لباش رو بين لبام قرار 

از بر . بعد از چند دقيقه دستم رو بردم سمت شلوارش. نمی خواستيم این دقایق به پایان برسن

آروم لبامون رو از هم جدا کردیم و نگاهی به هم . آمدگی شلوارش معلوم بود که حسابی شق کرده

با اشاره علی .  داغ بودیم و خجالت رو می شد تو چشم های هر دومون دیدهر دومون داغ. انداختيم

با خجالت سرم رو باال آوردم و . نگاهی به شلوار خودم کردم که دیدم منم اوضاعی بهتر از علی ندارم

علی دستم رو گرفت و بلندم کرد . یه دفعه هردو مون زدیم زیر خنده. چشمم رو دوختم به چشماش

آروم زیپ . نشوند منو روی تخت و خودش هم نشست روب ه روم .  تخت خوابمو برد منو سمت

شلوارم رو باز کرد و شورت تنگ و سه گوشی که دیگه کم کم داشت زیر فشار کير شق کرده ی من 

انقدر ماهرانه و با حرارت این کار رو می کرد . پاره می شد رو کنار زد و  شروع کرد به ساک زدن برام

کيرم رو از دهنش .  طول نکشيد که ازش خواستم کنار بره چون داشت آبم ميومدکه مدت زیادی

   و روشن   دست و                                                                                                                                  شماره سی ام–   ۵۴  



   و روشن   دست و                                                                                                                                  شماره سی ام–   ۵۵  

 :گفتم. هول شده بودم. یه خورده پاشيد روی تی شرتش. بيرون کشيد و با دستش آنقدر ادامه داد تا آبم اومد

 .االن برات دستمال ميارم پاکش کنی. دست خودم نبود. ببخشيد:: 

 :لبخندی زد و گفت

 فقط یه دستمال بهم بده . نترس، پاکش می کنيمبی خيال، _ 

تازه یادم افتاد . همين که دوباره جلوش قرار گرفتم متوجه کيرش شدم که هنوز شق بود. بلند شدم و فوری براش بسته دستمال کاغذی رو آوردم

رگ دستمال کاغذی در آوردم و آروم شروع کردم دو ب. اومد دستمال برداره که دستم رو کشيدم و بهش گفتم خودم تميزش می کنم. هنوز ارضا نشده

 :گفت. وقتی خيالم راحت شد که پاک شده هلش دادم روی تخت. به پاک کردن تی شرتش

 !چيکار می کنی؟_ 

 !حاال نوبت منه:: 

همونطور که کنارش . دمکمکش کردم تا تی شرتش رو در آورد و خودم هم شلوارش رو کن. اینو گفتم و لباسام رو کامل در آوردم و نشستم کنارش

. پا شدم و با دستمال جفتمون رو تميز کردم. اونم عين من زیاد طول نکشيد که ارضا شد. نشسته بودم خم شدم و شروع کردم به ساک زدن براش

جفتمون . ارش بخوابمازش خواستم تا کمی کنار بره که منم بتونم کن. اون همينطور روی تخت دراز کشيده بود و بر و بر داشت منو نگاه می کرد

 :سرم رو چرخوندم سمت اش و گفتم. طاقباز و عریان کنار هم دراز کشيده بودیم

 دوستت دارم :: 

 :خودش رو جمع و جور کرد و غلطی زد و در آغوشم گرفت و گفت

 منم دوست دارم _ 

تنها و عریان تو تختم بودم و فقط یه . بيدار شدمحدودای ساعت هشت شب بود که . آروم سرش رو توی بغلم گذاشت و نفهميدم کی خوابمون برد

بلند شدم و لباسم رو پوشيدم و رفتم سمت آشپزخونه و از مادرم در مورد علی پرسيدم که گفت یک ساعتی هست که رفته، و کلی . مالفه روم بود

 . وری رفتم سمت تلفن و علی رو گرفت ف. نمی دونستم همه ی این چيزها رو تو خواب دیدم یا بيداری. از مهمون داری من شکایت کرد

 سالم :: 

 بيدار شدی؟. سالم_ 

 پس تو چرا منو بيدار نکردی . آره:: 

 !تازه می خواستی بيدار شی که چی، که به من بگی خداحافظ؟. دلم نيومد! عزیزم_ 

 ... !آخه :: 

 . بی خيال پسر من و تو که دیگه نباید این حرف ها رو با هم داشته باشيم_ 

 . انگار منتظرم بود که تا در زدم پرید بيرون. ون شب طاقت نيوردم و تا شام خوردیم زدم بيرون و رفتم در خونه ی علی ایناا

 !سالم سياوشم_ 

 . سالم:: 

دقيقه بيشتر کلی خوش و بش کردیم و نيمه های شب بود که به خودمون اومدیم و یادمون افتاد کليه کنار هميم و انگار برامون به اندازه ی یک 

علی پيشنهاد داد که زنگ بزنم خونه مون و بگم پيش اونم و شب هم خونه ی علی اینا می مونم و عذر خواهی کنم از بابت اینکه یادم . نگذشته بود

تا صبح کلی با هم . دممنم همين کار رو کردم و با اینکه بابا دلخور شد ولی قبول کرد و من اون شب رو تو اتاق علی سر کر. رفته بهشون زودتر بگم

یک . انگار سال ها بود هم رو می شناختيم و از هم دور بودیم و حاال باید یک شبه جبران اون همه سال رو می کردیم. حرف زدیم و از همه چيز گفتيم

م، حاال چه باشگاه بود و چه حتی هفته به این منوال گذشت، یا من خونه ی علی اینا بودم یا علی خونه ی ما و هر جا هم که می رفتيم با هم بودی

گاه من . برامون فرقی هم رو و زیر بودن نداشت. بعد از اون، یک بار اولين سکس کامل رو با هم تجربه کردیم و دیگه کامل برای هم شده بودیم. خرید

و دیگه حتی خانواده هامون هم .  منوال گذشتدو سه ماهی به همين. رو بودم و گاه علی و بعد از اون دیگه به تناوب پوزیشن رو انتخاب می کردیم
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عادت کرده بودن که هيچ کدوم از ما دو تا رو تنها نبينن و مادر من یا مادر علی هميشه به اندازه ی یک نفر غذای بيشتر درست می کردن و دیگه  

 . کنار هم بودن ما براشون کامال عادی شده بود

و از هم . دوم پيشنهادی دادیم ولی هيچ کدوم نتونستيم شغلی پيدا کنيم که برای هردومون باشههر ک. کم کم باید به دنبال شغلی می گشتيم

بهمون پيشنهاد جالبی داد و اون . یه روز داشتيم در مورد شغل با هم حرف می زدیم که پدر علی که انگار شنيده بود، اومد پيشمون. جدامون نکنه

من و . همون گفت که حاضره کمکمون کنه و با پدر من هم برای سرمایه گذاری روی این کار حرف بزنه ب. پيشنهاد تاسيس یک باشگاه بدنسازی بود 

علی تو پوست خودمون نمی گنجيدیم و هرچند باز این کار هم توی روز به دالیلی از هم دورمون می کرد ولی کاری بود که دوست داشتيم و هر 

ات خوبی در مورد پروتئين ها و انواع مکمل ها داشتم و علی اطالعات و اخالق خوبی برای مربی من اطالع. کدوم هم به نحوی توش متخصص بودیم

قبول کردیم و طی دو ماه با سرمایه گذاری پدر من و پدر علی یک باشگاه بدنسازی نزدیک همون محله ی خودمون زدیم و یک . بودن در باشگاه

با اینکه در اون محله تنها باشگاه بدنسازی . من شدم فروشنده و علی مربی.  حوالی هافروشگاه مکمل فروشی هم در یکی از پاساژهای همون

هم چون مقام استانی داشتيم برامون تبليغ خوبی . نبودیم ولی کارمون خوب گرفت و ظرف یک سال تونستيم بدهی مون رو به پدرهامون پس بدیم 

ر شلوغ شده بود که خيلی ها فقط ميومدن و برنامه ورزشی شون رو از علی می گرفتن باشگاه مون انقد. بود و هم روش هامون خوب جواب می داد

سال دوم یک آپارتمان کوچيک همون حوالی ها گرفتيم و هردومون به اون آپارتمان نقل مکان کردیم و البته . و می رفتن باشگاه های دیگه برای تمرین

 .  روشه و دیگه هيچ وقت عالقه ای به خرید موتور نشون ندادعلی هم برای خرید آپارتمان ناچار شد موتورش رو بف

سال سوم یه پس انداز کوچيک برای خودمون درست کردیم و حسابی براش برنامه ریختيم که چطور خرجش کنيم و ده ها طرح برای توسعه کارمون 

 . اما هنوز به سال چهارم نرسيده بودیم که اون اتفاق شوم افتاد. در نظر گرفتيم 

 . خوب یادمه دو سال پيش، درست روز هفت اسفند سومين سال آشنایمون بود که اون اتفاق شوم افتاد

صبح روز هفت اسفند عين هر روز بعد از صبحانه لبم رو چسبوندم به لبش و باهاش خداحفظی کردم و به اميد عصر که دوباره پيشش باشم راهی 

 : زنگ زد و این جمله رو شنيدمهنوز ظهر نشده بود که تلفن مغازه. مغازه شدم

 ...علی . خودت رو فوری برسون به درمونگاه محله

 علی چی؟:: 

نتونستم در مغازه رو حتی ببندم و در حالی که شروع کردم به دویدن، صاحب مغازه کناری رو صدا زدم و ازش خواستم که . ولی دیگه صدایی نبود 

لين جایی که می دونستم موتوری ها برای مسافر سوار کردن می ایستن رسوندم و نشستم ترک یه مواظب مغازه باشه و خودم رو دوان دوان به او

 :موتور و داد زدم

 بجنب. برو سمت درمانگاه محله:: 

داشت زار در درمانگاه پدر و مادر علی واساده بودن و مادرش . بنده ی خدا راننده موتور هم تا جایی که می تونست سریع رسوند من رو به درمانگاه

وقتی رفتم داخل . رفتم سمت پدرش و ازش خواستم بگه چی شده ولی فقط با دست به داخل راهنمایم کرد. زار گریه می کرد و پدرش بی قرار بود

ید به راننده آمبوالنس بر: تا اومدم حرفی بزنم یکی از در اتاق اومد بيرون و داد زد. چند تا از بچه های باشگاه رو دیدم که کنار در اتاقی وایساده بودن

یکی از بچه ها رو دیدم که دوید سمت . این رو  گفت و دوباره رفت داخل اتاق. اینجا ممکنه از خون ریزی از دست بره. بگيد باید اینو ببریم بيمارستان

 ؟رو کردم سمت یکی از بچه ها و داد زدم چی شده، علی کجا است. در و بعدًا فهميدم که رفته سراغ آمبوالنس

 . نترس دارن تمام سعی شون رو می کنن. علی خوب می شه. آروم باش: اون پسر روش رو گردوند سمتم و گفت

 علی، علی من، علی من اون تو یه؟:: 

 بالخره چند لحظه ای مقاومت کردم که. اینو  گفتم و اومدم برم سمت در که بچه ها نذاشتن و ازم خواستن که آروم باشم و بذارم دکتر کارش رو بکنه

 . افتادم به گریه

 علی، علی، آخه چی شد ، چرا نمی ذارید علی م رو ببينم :: 

 آمبوالنس آماده است : یه دفعه اونی که رفته بود سراغ آمبوالنس، دوان دوان رفت سمت اتاق و داد زد
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خت غرق در خون بود رو به سمت در خروجی چيزی نگذشت که چند تا پرستار و دکتر در حالی که تختی که علی روش بود رو هل می دادن و ت

 : داد زدم. بيهوش بود. خودم رو از بين بازوهای بچه ها بيرون کشيدم و رسوندم باالی تخت علی. حرکت کردن

 علی . منم سياوش. علی، عليم:: 

آمبوالنس کردن و بردن سمت نزدیکترین علی رو سوار . یکی از دکترها با داد خواست که منو بکشن کنار و بچه ها هم دوباره اومدن و گرفتنم

 .داشتم داد می زدم که ولم کنيد و بذارید باهاش برم که یکی از بچه ها گفت، ولش کنيد، من می برمش دنبال آمبوالنس. بيمارستان

توی .  رسيدیم در بيمارستانخوشبختانه اون روز ترافيک روون بود و زود. سوار ترک موتور اون پسر شدم و با هم پشت سر آمبوالنس راه افتادیم

روز وحشتناکی . بيمارستان منتظر علی بودن و تا برانکارد علی رو از توی آمبوالنس بيرون آوردن تحویلش گرفتن و یک راست بردنش سمت اتاق عمل

. اونجا بودن و هم پدر و مادر خودشعلی بيشتر از پنج ساعت توی اتاق عمل بود و حاال دیگه هم پدر و مادر من . بود و انگار نمی خواست تموم بشه

 :بالخره بعد از پنج ساعت یکی از اتاق عمل بيرون اومد و نگاهی به من که مدام داشتم اشک می ریختم کرد و گفت

 پسر تو چی ش می شی؟

 رفيق شم :: 

 ...ه نمی تونه خوشبختانه می مونه ولی دیگ. نتونستيم کاری برای ستون فقراتش بکنيم ولی جلوی خونریزی رو گرفتيم

 !دیگه چی نمی تونه؟:: 

 اون قطع نخاع شده 

بی هوش شده بودم و به . وقتی چشمام رو باز کردم دیدم چندتا پرستار و دکتر باالی تختم ان. بعد از شنيدن این جمله دیگه هيچی نفهميدم

 : گفتمنگاهی به دکتر کردم و در حالی که جون حرف زدن نداشتم. اورژانس منتقلم کرده بودن

 حاال چطوری بهش بگم؟:: 

 . دکتر ازم خواست آروم باشم و به پرستار گفت چند دقيقه دیگه برام یه خواب آور بزنه

بلند شدم و . تا دیدمشون دوباره یادم افتاد. وقتی بيدار شدم دیدم پدر و مادرم باالی سرم هستن. فکر می کنم ده دوازده ساعتی خواب بودم

 :هراسان گفتم

 ، علی کجاست؟ علی، علی چطوره؟علی:: 

 . و گفت که علی خوبه و دکترا کنارش. پدرم روی تخت درازم کرد و ازم خواست آروم باشم

رو کردم به دکتر و با هق هق گریه بهش . در این حين بود که دکتر وارد اتاقمون شد. شروع کردم به گریه کردن و خواستم که بذارن برم ببينمش

 :گفتم

 .من باید برم پيش علی. به اینا بگيد ولم کن .  بذارید برم پيش علی، خواهش می کنمآقای دکتر:: 

اینطوری می خوایی بری باالی سر ! انگار یه بچه جلوی من خوابيده، قد و قواره ت رو توی آینه دیدی؟: دکتر با عصبانيت نگاهی بهم انداخت و گفت

 .  شدن از این اتاق رو هم بهت نمی دم چه رسه به دیدن علیعلی؟ تا سعی نکنی به خودت مسلط بشی اجازه ی خارج

یک . چند باری اومدم از روی تخت بلند شم که هر بار یا مادر یا پدرم با خواهش نذاشتن. تا بعد از ظهر اشک ریختم. دکتر اینو گفت و از اتاق زد بيرون

اومد نشست کنار . از پدر و مادرم خواست از اتاق بيرون برن و تنهامون بذارن. بوداین بار عصبانی ن. لحظه آروم نشدم تا دوباره دکتر اومد باالی سرم

 :تختم و شروع کرد به گفتن

با خودم گفتم شاید مخاطب قرار دادن تو که یه خورده از بقيه ظاهرًا قوی تر به نظر . ببين پسرم، وقتی از اتاق عمل بيرون اومدم همه ناراحت بودن

گویا .  ولی وقتی دیدم تا خبر رو شنيدی از هوش رفتتی تازه فهميدم چه اشتباهی کردم و نباید گول ظاهر رو می خوردممی رسی مطمئن تر باشه

 اسمت سياوشه، درسته؟

 .با اشاره پلکم پاسخ سئوالش رو دادم



   و روشن   دست و                                                                                                                                  شماره سی ام–   ۵٨  

اولش فکر می کردم به خاطر رفاقته .  می زنهاونم مدام داره تو بيهوشی تو رو صدا. می دونی اولين بار از زبون کی این اسم رو شنيدم؟ از زبون علی

ولی بعد که از اطرافيانتون شنيدم که با هم زندگی می کنيد و حتی تقریبًا یک کار رو دنبال می کنيد با خودم گفتم احتماًال چيزی بيشتر از یک رفاقت 

 يام و ازت بپرسم که آیا شما همسرید؟رفتار علی تو بيهوشی و تو در مواجه با این مسئله، مطمئنم کرد که ب. بين تون باشه

چند دقيقه ای اشک ریختنم قطع شده بود و داشتم به حرف های دکتر گوش می دادم که با پرسيدن این سئوال دوباره یاد علی افتادم و شروع کردم 

 . به گریه

م و عالوه بر اون همجنسگراهایی رو هم دیدم ولی شما ببين من زوج های دگر جنسگرای زیادی رو دید. دکتر آروم اشک هام رو پاک کرد و ادامه داد

از ظهر تا حاال که مطمئن شدم شما همسرید هر کتابی که در مورد . گيج شدم. اولين مورد زوج همجنسگرایی هستين که من می بينم

 ولی هيچ مطلبی نتونستم پيدا کنم و همجنسگراها مطلبی درش بود رو ورق زدم تا شاید مطلبی در مورد شماها و نوع و ميزان احساستون بدونم

 . بالخره تصميم گرفتم بنا بر موراد مشابهی که بين دگرجنسگراها دیدم کمکتون کنم. درست نمی دونم چطوری باید کمکتون کنم

ار نيست که برای یک اتفاقی که برای علی افتاده، اولين ب. ببين پسر خوب، شما همسرید، یک زوج، تا جایی که من فهميدم سال ها است با هميد

 . زوج ميفته، ممکنه برای هر زوجی تو دنيا پيش بياد، مهم نوع رفتار و نگاه شما به این اتفاق و کنار اومدن باهاشه

 احواالت االن تو واقعًا کمکی به علی نمی کنه، اون به خاطر ضعف بدنی در بيهوشيه و نياز داره کسی که مدام داره تو بيهوشی هم صداش می زنه

من اگر صبح عصبانی شدم به خاطر این بود که اگر با این حالت بری . باالی سرش باشه و انقدر باهاش حرف بزنه تا دوباره به دنيای هشياری برگرده

 . باالی سرش احتمال بدتر شدن حالش هست و با اینکه اون در بيهوشيه ولی حتما حال خراب تو روی اون هم تأثير خواهد گذاشت

موقع رفتنش دیگه . برام اون روز از موارد مشابهی که برای زوج های دگرجنسگرا رخ داده بود گفت و چيزی حدود یک ساعت برام حرف زد دکتر کلی 

قولش رو هم عملی کرد و به دکتر . آروم شده بودم و بهم قول داد اگر بتونم حداقل ظاهری آرامشم رو حفظ کنم در اولين فرصت بذاره علی رو ببينم

 . و دکتر شيفت شب این کار رو کرد. شينش در شيفت شب سفارش کرده بود که اگر آروم بودم ببردم کنار علیجان

 . بی هوش و رنگ پریده روی تخت افتاده بود. حدودای نيمه شب بود که بعد از دو روز، منی که هيچ شبم بی علی صبح نمی شد عليم رو دیدم

نمی تونستم . دکتر گذاشت بشينم پيشش. و آروم آروم شروع کردم به اشک ریختن ولی اشک بی صدابا دیدنش نتونستم جلوی اشکم رو بگيرم 

پرستارها و دکترها تقریبًا از . تا صبح ساکت و با بغضی در گلو نگاهش می کردم و گه گاه آروم با دستم دستی به صورتش می کشيدم. چيزی بگم

چون سر و صدا در اون مکان ممنوع بود و نمی . از کنارش برم ولی با مقاومت من رو به رو شدناین همه بغض من ترسيده بودن و ازم خواستن که 

دکتر تا دید من رو از همه خواست . دکتر رو فوری آورده بودن باال سر ما دوتا. تونستن من رو به زور بيرون کنن بی خيالم شدن، تا اینکه صبح دکتر اومد

 :وقتی اطراف مون خلوت شد باز دکتر نشست کنارم و گفت. کنهتا برن و بذارن تنها با من صحبت 

چون حاضر نيستی از خودت و ... می خوایی گریه کنی االن وقتشه، شاید صدای هق هقت به اون رو به خود بياره ولی بعدا نگی براش کاری کردی 

 . غمت حتی به ظاهر برای خوب شدنش بگذری

ای کاش من به جاش . حتی نمی دونم چی شده که االن اینطور باید روی تخت ببينمش. عشقمه.  منهاون تمام زندگی. نه، این درست نيست:: 

 بودم ولی اون اینطور نبود 

دکتر مغز می گفت خدا رو شکر . مهم نيست چی شده مهم اینه که بهش بگی دوستش داری و می خوایی برگرده. باید حرف بزنی. حاال خوب شد

نياز داره بدنش خستگی . به احتمال زیاد وقتی به هوش بياد همه چی یادش مياد ولی برای برگشتن به کمک نياز دارهمغزش هيچ آسيبی ندیده و 

 تا حاال چند بار بوسيدیش؟. باید حرف بزنی. ش رو کنار بذاره و دوباره هشياری رو انتخاب کنه

 :حرفی نزدم و آروم سرم رو پایين انداختم که دکتر گفت

سال ها خارج از ایران زندگی کردم و خوب می دونم حس شما نه بيماریه و نه گناه و مطمئن باش همه حرف هایی که من و تو و من . نترس پسرم

 . علی خواهيم زد همه و همه بين خودمون خواهد ماند

 لباش برام مقدسه . به شماره نمياد:: 

 ت داشتنی ندیدم باورت می شه من تو هيچ دگر جنسگرایی هنوز یک همچين احساس و دوس
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 حتی نمی تونم یک دقيقه بی اون بودن رو تصور کنم . همهی  اميد منه. تمام عشق منه. آخه اون تمام دنيای منه:: 

 اگر ازت بخوام ببوسيش، اونم االن، این کار رو می کنی؟

  ولی بهم قول بدی که براش مؤثره نه نمی گم اگر ازم بخوایی خودم رو جلوی تک تک افراد این بيمارستان، هرجاش که شلوغ تره رسوا کنم:: 

 اون به صدات، بوسه ات و نگاهت نياز داره 

 :دکتر اینو گفت و بلند شد اومد و سرش رو نزدیک گوش علی اورد و آروم گفت

 خوش به حالتون، یارت منتظرته، چشم هاش رو منتظر نذار 

 : و شروع کردم به گفتنچشمم رو دوختم به صورت علی. و دکتر رفت و تنهامون گذاشت

علی، عليم، عزیزم، نمی خوای بذاری چشمات رو ببينم؟ یادته چند بار نصف شب با لبات از خواب پروندیم؟ همون موقع هایی که بلند می شدی :: 

شنمه، می خوام عليم، عزیزم، ت. که بری آب بخوری ولی هميشه لبای تشنه ت رو به لبم می چسبوندی و می گفتی برای یک عمر سيراب شدی

 .پاشو عزیزم. اگه پا نشی مثل خودت بی اجازه خودم رو سير می کنم. پاشو و اجازه بده. منم از لبای تو سيراب شم

همين که سرم رو بلند کردم و . آروم لبم رو چسبوندم به لبش با تمام انرژیم بوسيدمش. بلند شدم و ماسک اکسيژن روی صورتش رو کنار زدم

. انگار دوباره متولد شده باشم از جا پریدم و شروع کردم به صدا زدن دکتر.  گذاشتم دیدم آروم داره چشم هاش رو باز می کنهماسک رو سر جاش

 : دکتر با نگاهی تحسين برانگيز نگاهم کرد و گفت. فوری پرستارها و دکتر خودشون رو رسوندن

چشم های . اینو با لبخندی گفت و رفت سراغ معاینه ی علی! دمه ببينهیادم رفت بهت بگم اگر بيهوشی ش خيلی طول بکشه ممکنه مغزش ص

یکی دو . می خواست چيزی بگه که دکتر ازش خواست تا مدتی سعی نکنه حرف بزنه تا بيخودی انرژی اش هدر نره. علی مدام سمت من بود

کنارش نشسته بودم و دستش رو می ماليدم که شروع کرد . ساعت بعد علی کامًال از بيهوشی در اومده بود و حتی قدری درد رو هم حس می کرد

 :به حرف زدن

 عزیزم چرا انقدر رنگت پریده _ 

 انرژیت رو نباید بی خودی هدر بدی . هيس، مگه دکتر نگفت چيزی فعًال نگی:: 

 بی خيال دکتر، مامان و بابا کجان، اصًال فهميدن؟_ 

  به بخش راه نمی دن  منم با پارتی تونستم بيام کنارت هيچ کس رو. احتماًلا االن بيرون بخش ان. آره:: 

 دوستت دارم _ 

 . منم دوستت دارم ولی بی خودی خودت رو لوس نکن، پسر خوب و حرف گوش کنی باش و بی خودی انرژیت رو هدر نده:: 

 باال سرش، ولی من برای کنارش موندن بعد از ظهر گذاشتن برای چند دقيقه ای مادر و پدرش بيان. گفت چشم و چشم هاش رو بست و خوابيد

اما روز سوم، یکی از . دو روزی به این منوال گذشت و با مسکن های قوی که براش تجویز می کردن اغلب اوقات خواب بود. هيچ محدودیتی نداشتم

باهاش کنار بياد و به خاطر همين اومد و براش دکتر معتقد بود باید زودتر از وضعيتش مطلع بشه تا بتونه هر چه زودتر . تلخ ترین روزهای زندگيم شد

 : با اینکه همه حدس می زدن واکنشش تند و متشنج باشه ولی همين که دکتر حرفاش تموم شد رو کرد به من و گفت. همه چيز رو توضيح داد

 !اینایی که گفت درسته؟_ 

همه متعجب بودن و دکتر می ترسيد از اینکه . لی دیگه هيچی نگفتع. سرم رو به نشانه ی تأیيد، در حالی که آروم اشک می ریختم، تکون دادم

 :گفتم. همين که تنها شدیم نشستم کنارش. ولی علی آروم نشون می داد. نکنه بغض کرده باشه و حالش رو خراب کنه

 فدای سرت، بخوایی دوتا پات می شم :: 

 :یک دفعه علی با حالتی عصبانی روش رو برگردوند سمتم و گفت

 اشو برو بيرون پ_ 

 چيزی شده علی، می خوایی بگم دکتر بياد؟:: 

 بهت گفتم برو بيرون، برو بيرون احمق _ 
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 من که چيزی نگفتم، چت شد علی؟:: 

 ...برو بيرون احمق، برو دیگه نمی خوام قيافت رو ببينم، برو _ 

 :و کرد به دکتر و گفتر. دکتر و پرستارها ریختن تو اتاق. شروع کرد به داد زدن و فحش دادن به من

 این احمق رو بندازین بيرون، اینو بندازین بيرون_ 

 ...دکتر باور کن :: 

ناچار از اتاق اومدم . دکتر نذاشت حرفم رو تموم کنم و ازم خواست برم بيرون تا اومدم یه جمله دیگه بگم دکتر این بار با داد ازم خواست برم بيرون

دکتر بهم گفت شاید به . اومدم دوباره برم تو که دکتر اومد بيرون و ازم خواست تا به اتاقش برم. ی چش شدهنمی دونستم عل. گيج بودم. بيرون

به حرف دکتر گوش کردم و تا فردا . خاطر عصبانيته و بهتره امروز دیگه سراغ علی نرم و بذارم فردا که قدری از عصبانيتش می خوابه برم پيشش

ک شيفت شب غذای خودش رو برام آورد و ازم خواست چيزی بخورم که با بغضی که داشتم نتونستم حتی یک یادمه پزش. نشستم در اتاق علی

فردا بعد از ویزیت اوليه ی دکتر، همين که دکتر داشت بيرون ميومد اومدم برم پيشش که باز شروع کرد به داد و فریاد و فحش دادن و . قاشق بخورم

یکی دو . روزها می گذشت و علی بهتر و بهتر می شد و من حتی دیگه اجازه دیدنش رو نداشتم. اق علی ممنوع کرداین بار دکتر دیگه ورودم رو به ات

بعد از سه هفته علی رو . بار دیگه هم امتحان کردم ولی هر بار که من رو می دید عصبانی می شد و شروع می کرد به داد زدن و فحش دادن

چند شب و روز روی تخت مون به یادش . ا اونجا هم اوضاع بهتر نشد و به هيچ وجه نمی خواست منو ببينهمرخص کردن و بردنش خونه ی پدرش، ام

و تازه در این فاصله طوالنی بود که . باشگاه و فروشگاه رو هم تعطيل کردم. گریه کردم نمی دونم ولی می دونم هيچ شبی بی اشک به خواب نرفتم

تگاه های باشگاه رو که گيرش در رفته بوده تعمير کنه بی احتياطی می کنه و دستگاه رو سر جاش محکم فهميدم که وقتی علی مياد یکی از دس

نمی کنه و همين باعث می شه دستگاه روش بيفته و ضربه انقدر محکم بوده که هم ستون فقراتش رو خرد کرده و هم زخم عميقی روی کمرش به 

 . جا می ذاره

کارم این بود هر روز برم در خونه . بدترین سال نو زندگيم بود. شت سر گذاشتم و حتی پيش پدر و مادرم هم نرفتمسال نو رو بی هفت سين و علی پ

گاهی اوقات با تلفن یا همون دم در خونه شون از پدر و . ی علی اینا و ساعتی در خونه شون بشينم و دوباره برگردم به خونه و با تنهایی سر کنم

دم که فقط یک جمله خوبه می گفتن و ازم می خواستن دست از سرشون بردارم و هنوز دو جمله نگفته تماس رو قطع مادرش حالش رو می پرسي

ازش خواستم کمکمون کنه و با اینکه . تا اینکه رفتم پيش همون دکتر علی تو بيمارستان. تا اواخر فروردین وضع من به همين صورت بود. می کردن

تان بود اون بيکار ننشسته بود و بارها در مورد من باهاش حرف زده بود ولی ازش خواستم تا دوباره سعی خودش رو می دونستم تا علی تو بيمارس

برام گفت علی به شدت . پا شد به بهانه ی عيادت رفت خونه ی علی اینا ولی با خبرهای خوشی بر نگشت. دکتر قول داد تالشش رو بکنه. بکنه

می گفت .  گفت از پدر و مادرش خواسته تا در موردش با هيچ کس حرف نزنن و کاری هم به کارش نداشته باشنمی. وزن کم کرده و افسرده است

پدر و مادرش هم اوضاع روحی خوبی ندارن و از اینکه علی حال خوشی نداره و اغلب می بينن داره گریه می کنه و انقدر افسرده است، اونها هم 

 . ..روزگار رو به تلخی می گذرونن و 

پدر و مادر علی سعی کردن جلوم . اینا رو که از دکتر شنيدم طاقت نيوردم و پا شدم رفتم در خونه ی علی اینا ، انقدر در زدم تا بالخره در رو باز کردن

 :شروع کردم به صدا زدنش که گفت. خودم رو رسوندم در اتاق علی ولی در اتاقش قفل بود. رو بگيرن که نتونستن

 برو گم شو _ 

 می رم ولی بذار فقط چند دقيقه باهات حرف بزنم، خواهش می کنم :: 

 گفتم برو گم شو، به چه حقی اومدی خونه ی ما _ 

مادر و پدر علی خودشون رو رسوندن در اتاق علی و مادرش با داد ازم خواست تا از . شروع کردم به التماس کردن، ولی فقط جوابم داد و فحش بود

آروم سرم رو . خيلی برام این سيلی سنگين بود. نکردم و به التماس کردنم ادامه دادم که سيلی مادر علی دهنم رو بستتوجه . خونه شون برم

دیگه از خونه بيرون نمی زدم طی این چند وقته به . واقعًا گيج شده بودم که چه شد که ما به اینجا رسيدیم. پایين انداختم و از خونه شون بيرون زدم

 . انگار که دیوونه شده باشم. کارم شده بود نشستن یه گوشه و خيره شدن به در و دیوار.   سال شکسته شده بودماندازه ی چند
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در رو باز کردم و دویدم . پدر علی پشت در بود. اولش توجه نکردم ولی ول کن نبود. تا اینکه یه روز زنگ در خونه رو زدن. دو هفته به این منوال گذشت

 : هيچ سالم و عليکی پاکتی رو سمتم گرفت و گفتبی. و رفتم کنارش

با این می تونی تمام اموالی که به اسم علی یه رو به اسم خودت بکنی یا هر کاری باهاشون دوست داری . این یه وکالت نامه رسمی و محضریه

 . انجام بدی

 :تا اومدم حرفی بزنم ادامه داد

  وقت حتی فکر دیدنش رو هم نکنهيچ. در ضمن دیگه هيچ وقت علی نمی خواد ببينتت

 :دویدم و دستم رو روی شونه ش گذاشتم و گفتم. اینو گفت و راه افتاد که بره

 تو رو خدا حداقل بگيد چرا، چرا علی با من این کار رو می کنه :: 

 فراموش کن پسر جان، فراموش

 . اینو گفت و رفت

تصميم گرفتم دست به خودکشی بزنم ولی ترس نذاشت که این کار رو . روز خوش ببينمانگار دنيا دیگه نمی خواست یک . حالم از قبل بدتر شد 

چند روزی باز به این منوال گذشت و البته این بار خيلی بدتر از قبل و دیگه حتی آب هم نمی خوردم تا اینکه دوباره زنگ در خونه به صدا در . بکنم

بلند شدم که برم . ه رو نداشتم و سماجت کسی هم که پشت در بود در زنگ و در زدن افاقه نکردانقدر حالم بد بود که توان باز کردن در خون. اومد

بعدا فهميدم . وقتی چشمام رو باز کردم خودم رو روی تخت بيمارستان دیدم و دکتر علی باالی سرم بود. سمت در که افتادم و دیگه هيچی نفهميدم

 خواهش پدر علی اومده بوده تا عيادتی از من بکنه که وقتی در رو باز نمی کنم شروع می کنه به که کسی که پشت در بوده دکتر علی بوده که با

یک هفته . پرس و جو از همسایه ها و می فهمه که من تو خونه ام و به خاطر همين در رو می شکنن و با جسم بی هوش من رو به رو می شن

دکتر بهم گفت که علی هم اوضاع خوبی نداره و این رو . د و من هم کم کم به حرف اومدمطی این یک هفته دکتر کلی باهام حرف ز. بستری بودم

 . کلی با دکتر حرف زدم تا باالخره به این نتيجه رسيدیم که باید یک بار دیگه سعی ام رو بکنم. پدرش به دکتر گفته بود

 . کردم! ستان مرخص شدم شروع به کارهمين که از بيمار. اميدوار شدم. حرف های دکتر کامال تفکرم رو عوض کرد

 )یک ماه بعد ( 

باز هم پدر و مادر علی جلوم رو گرفتن ولی این . انقدر این رو گفتم تا باالخره در خونه ی علی اینا به روم باز شد. باز کنيد، خواهش می کنم باز کنيد

 :داد زدم. ين دفعه قبل قفل بوددر اتاقش ع. بار هم نتونستن سد راهم بشن و خودم رو رسوندم در اتاق علی

 علی یا در رو باز می کنی یا ميشکنمش :: 

علی من با هيکلی نحيف و صورتی . صحنه ای که می دیم برام دیوانه کننده بود. اینو گفتم و منتظر جواب هم نشدم و با یک هل در رو شکوندم

چند ثانيه ای خشکم زده بود که با داد . لی رو انقدر شکسته تصور کنمهيچ وقت نمی تونستم ع. شکسته روی یک صندلی چرخ دار جلوی روم بود

 مادر علی به خودم اومدم 

 :و خودم رو به پشت ویلچر علی رسوندم و گفتم

 امروز همه چيز رو تموم می کنيم . اومدم ببرمت:: 

با اینکه خيلی شکسته شده بود . ع حرکت چرخ ها شدعلی دستش رو محکم به تایرهای صندلی چرخدار گرفت و مان. تا اومدم ویلچر رو تکون بدم

 :داد زدم. ولی هنوز قدرت داشت

 ولش کن . اگر شده کولت کردم من امروز با خودم می برمت. ولش کن:: 

 :مادرش با دیدن این صحنه شروع کرد به داد زدن و خواست سمتم بياد برای مانع شدن که این بار پدر علی جلوی مادرش رو گرفت و گفت

 بذار خودشون حلش کنن 

 !مادر علی داد زد، نه ، مگه چکاره شه؟

 :که این بار من داد زدم 
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 عشقمه :: 

 :اینو که گفتم علی با صدایی نحيف گفت

 خواهش می کنم برو . برو راحتم بذار_ 

 نه، امکان نداره، امروز اومدم ببرمت، امکان نداره:: 

 :تا اومدم چيزی بگم پدر علی اومد و جلوی پاش نشست و گفت.  که دست های علی باز هم مانع شدناینو گفتم و باز اومدم ویلچر رو تکون بدم

 باهاش برو، اون دوستت داره، لياقت عشق رو داره، قول می دم هر وقت خواستی بر گردونمت 

دم در یک پراید اسپورت زرشکی پارک بود که . دمبا این حرف پدر علی اون دستاش رو از چرخ ها رها کرد و منم به هر طریقی بود علی رو تا دم بر

علی رو نشوندم صندلی جلو و . و این ماشين یکی از کارهایی بود که توی این ماه انجام دادم. علی عاشق رنگ زرشکی بود. علی رو سوار اون کردم

 :همين که راه افتادیم شروع کردم به گفتن. خودم هم که راننده بودم

حاال بعدًا اگر . به قشنگی موتورت نيست، یعنی راستش بودجه ام نرسيد از این بهترش کنم یا یه بهترش رو برات بگيرم! د؟از رنگش خوشت اوم:: 

 . خوشت نيومد عوضش می کنيم با یه ماشين مدل باالتر و بهتر

انقدر رفتيم تا به یکی از محله . می کردچيزی حدود دو ساعت رانندگی کردم و حرف زدم ولی علی حتی یک کلمه نگفت و خيره فقط جلو رو نگاه 

 . کنار در یک سالن ایستادم و علی رو از ماشين پياده کردم و بردمش داخل سالن. های باالی شهر رسيدم

 :بردمش داخل و باز شروع کردم به گفتن. ، اونجا یک باشگاه بدنسازی بود، باشگاهی که مال من و علی بود!آره

اینجا . تازه کجاش رو دیدی. دستگاه ها رو می بينی؟ جدیدترین و بهترین هان.  مال ما ست، من و تو، مال خود خودمونببين چه خوشگله، اینجا:: 

 . بيا بریم ته سالن تا برات بگم سياوشت چه گلی کاشته. قراره هم خونه مون باشه و هم محل کارمون

تهش رو . حمت کشيدم تا تونستم مجوز تغيير کاربری قسمتی از این سالن رو بگيرماین در رو می بينی، این در خونه ی ما است، کلی ز) ته سالن ( 

 . دادم با دیوار کاذب جدا کردن و داخلش یک خونه ی نقلی بنا کردم و جلوش رو هم یک مغازه کوچيک درست کردم

خونه رو فروختم، پس اندازه رو بيرون کشيدم .  انجام دادموقتی وکالت دادی منم دیگه خدا بهم داد، هر کاری دلم خواست. بذار اصًال برات از اول بگم

یک هفته ای کل شهر رو زیر پا گذاشتم تا یه جای . و رهنی که بابت سالن و مغازه داده بودیم رو پس گرفتم و حتی وسایل باشگاه رو هم فروختم

وستان شنيدم سازمان تربيت بدنی در یکی از محله های باالشهر مناسب گير بيارم برای محل کار و زندگی جدیدمون که بالخره بوسيله چند تا از د

سالنی ساخته که چون بودجه شون برای تجهيزش ته کشيده به مزایده گذاشتنش و می خوان بفروشنش ولی به شرط اینکه خریدار ازش فقط به 

اولش بهم گفتن محاله که تو مزایده برنده بشم چون چند . دیدم موقعيت خوبيه به خاطر همين دنبالش رو گرفتم. عنوان سالن ورزشی استفاده کنه

. تا مشتری گردن کلفت پاشن ولی وقتی یه روز اتفاقًا به یکی از مشتری ها بر خوردم دیدم رفقای خودمونن که کل کل برای خرید اینجا راه انداختن

 . خدایيش حسابی تو رفاقت سنگ تموم گذاشتن. همه تا متوجه شدن من و تو پای معامله هستيم کنار کشيدن و اینجا مال ما شد

آها، بعد از خرید یک هفته ای از این اداره به اون اداره دویدم تا بتونم مجوز تغيير کاربری بگيرم ولی ندادن، بازم بر و بچ رفقا کمک کردن و ! کجا بودیم ؟

مانده پول ها هم مقداری برای خرید مکمل برای مغازه کنار گذاشتم و از باقی . با پارتی بازی درستش کردن و  ظرف یک هفته اینجا رو آماده کردیم

حاال هم که شما اینجایی و . مقداریش رو هم خرج خرید ماشين و اسپرت کردنش و تجهيزش به وسایلی که تو هم بتونی باهاش رانندگی کنی کردم

 !در خدمتين

 : عصبانی شدم و داد زدمدیگه. علی لب از لب باز نکرد. انگار با دیوار حرف زده بودم

 حداقل یه فحش بده :: 

 برگردونم خونه مون _ 

 ...خدا رو شکر باالخره یه جمله گفتين، آخه بی انصاف :: 

 :نذاشت حرفم رو تموم کنم و باز گفت

 گفتم برگردونم خونه مون _ 
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 . روی پاش و شروع کردم به گریه کردنیه دفعه رفتم جلوی علی و جلوش زانو زدم و آروم سرم رو گذاشتم. نمی دونستم چی بگم

 ... آخه بی انصاف، این همه مدت بی تو خواب نداشتم، این همه سگدو زدم، این همه التماس ملت کن، این همه :: 

 :دستش رو گذاشت روی سرم و گفت

ميدم که دیگه نمی تونم پاهام رو تکون بدم ولی تو لياقت بهترین ها رو داری، نباید به پای ناقصی مثل من بسوزی، روز اولی که به هوش اومدم فه_ 

وقتی دیدم موقع حرف زدن دکتر داری اشک می ریزی، وقتی اون جمله رو گفتی، تصميم . به روی خودم نيوردم تا اینکه دکتر اومد و همه چيز رو گفت

 . بذار خونه مون و فراموش کن علی وجود داشتهپاشو منو . تو لياقت بهترین ها رو داری، پاشو پسر خوب . گرفتم نذارم به پای من بسوزی

 :از جام بلند شدم و یک سيلی محکم به صورتش زدم و گفتم

 اینو به خاطر تمام اون مدتی که تنهام گذاشتی و برای این تنها گذاشتن جای منم تصميم گرفتی زدم :: 

 :و باز خودم رو در بغلش انداختم و گفتم

داری اینطور در مورد عشق من حرف بزنی، حق نداری جای من تصميم بگيری، من با تو عشق رو شناختم، تو آخه عزیزم تو عشق منی، حق ن:: 

 برای من بهترینی، چرا این حق رو به خودت دادی که فکر تنها گذاشتنم رو بکنی 

 :دستاش رو دور کمرم محکم کرد و گفت 

 نمی خوام به پام بسوزی.  نمی خوام اسير من بشی، من دیگه علی قدیم نيستمفقط. به خدا منم یک دقيقه بی تو آروم نبودم. دوستت دارم_ 

 .نا اميد بشی! تو حق نداری به خاطر یه نقص کوچيک. تو رو خدا دیگه این حرف رو نزن، هيچی فرق نکرده، دوباره شروع می کنيم:: 

ر حالی که داشت خودش اشک می ریخت با انگشتاش اشک روی د. با دستاش دو طرف صورتم رو گرفت و صورتم رو آروم مقابل صورتش قرار داد

 :صورت من رو پاک کرد و با بغض گفت

 دوست دارم. به خدا عاشقتم_ 

دوری و حسرت چند ماه دقيقه های متمادی لبامون رو روی هم باقی گذاشت تا اینکه هر دو تقریبًا به . و با گفتن این جمله لباش رو چسبوند به لبم

 : آروم عقب کشيد و در حالی چشماش رو به چشمم دوخته بود، لبخندی زد و گفت. دیمنفس نفس افتا

 می شه کمک کنی روی زمين دراز بکشم _ 

 :کمکش کردم تا روی زمين دراز بکشه، تاق باز روی موکت باشگاه خوابيد و داد زد

  سياوشم رو دوباره بهم دادی خدای مرسی، خدایا متشکرم، تو قشنگترین و بهترین گوهرت رو به من دادی، تو_ 

 :آروم کنارش دراز کشيدم و سرم رو گذاشتم روی بازوش و منم داد زدم

 خدایا منم متشکرم، از همه لطفی که به ما داری، خدایا دیگه نذاری هيچ وقت عليم حتی یک روز هم ازم دور باشه :: 

 :سرم رو چرخوندم سمت صورتش و گفتم

شگاه رو انداختم یک ماه دیگه، تا اون موقع باید یه اسم واسه باشگاهمون پيدا کنيم، دلم می خواد تو این لحظات راستی علی افتتاحيه ی با:: 

 .دوست داشتنی یه اسم تو براش انتخاب کنی

 هر اسمی باشه قبوله؟_ 

 هر اسمی :: 

 جاویدان، به خاطر یه عشق جاوید، به خاطر دوست داشتنی تا بی نهایت _ 

 گاه جاویدان، می کنيمش بهترین باشگاه شهر، ما می تونيم قشنگه، باش:: 

پا شدم و دویدم سمت تلفن، دکتر بود، با خوشحالی . دلم نمی خواست از کنار علی تکون بخورم ولی ناچار بودم جواب بدم. یه دفعه تلفن زنگ زد

 :گفتم

 ه که نمی خواسته منو ببينه، دکتر متشکرم دکتر، علی، علی پيشم می مونه، راست می گفتی اون فقط به خاطر من بود:: 
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راستی حاال که دوباره دارید می شيد یه زوج . خوشحالم پسرم، اميدوارم از این به بعد بی غم و پر از موفقيت برای هميشه کنار هم بمونيد

 خوشبخت کی می تونم بيام پيشتون و یه کمک ازتون بگيرم؟

 يم؟کمک؟ ما به شما چه کمکی می تونيم بکن:: 

 تو بگو کی بيام بعدا برات می گم 

 بذارید از علی بپرسم ببينم چی می گه :: 

 علی جان، دکتره، می گه می خواد بياد دیدنمون، کی بگم بياد؟

 من که مشکلی ندارم، بهش بگو خوبم نمی خواد بياد _ 

 د که منو به زندگی و اميد برگردوند نه می گه ازمون یه کمک می خواد، اون این مدت کلی کمک من کرده، حرفای اون بو:: 

 خيلی خوب عزیزم هر وقت دوست داری بگو بياد_ 

 !دکتر فرداشب خوبه؟:: 

 فعال خداحافظ . فردا شب نه، هفته آینده ميام پيش تون

 خداحافظ :: 

راش گفتم و اونم دیگه با اشتياق تمام نگاه می کلی از برنامه هایی که برای آینده داشتم رو ب. تا عصر کل باشگاه و خونه و مغازه رو نشون علی دادم

 .کردم و گوش می داد و گه گاه نظرش رو هم می گفت

 :طرفای غروب بود که نگاهی به علی انداختم و گفتم

 گرممه، خيلی وقته تشنمه، سيرم می کنی؟:: 

 . منم تشنه ام، منم مدتها است دارم می سوزم_ 

رو به روی علی ایستاده بودم و تک تکشون رو یکی بعد از دیگری در مياوردم و علی با ولع خاصی . باس هاماینو که گفت شروع کردم به در آوردن ل

 :همين که رسيدم به شورت گفت. نگاه می کرد

 این یکی رو حاال نه _ 

 علی هم لباس هاش رو تک تک در آورد حاال اونم با شورت روی ویلچرش رو به روم قرار داشت 

  تخت کمک کن برم سر_ 

 . همين که گذاشتمش سر تخت کشوندم روی سينه ش و آروم شورتم رو کشيد پایين و همونطوری شروع کرد به ساک زدن

قبول کرد و من برگشتم ودر حالی که علی هم داشت برام ساک می زد .  انجام بدیم۶٩بعد از چند دقيقه ازش خواستم تا بذاره این کار رو به صورت 

 . می رفت منم مشغول ساک زدن براش شدمو هم با سوراخم ور 

 :مدتی به این مشغول بودیم که من خودم رو آروم از روی علی کنار کشيدم و گفتم

 کنم تا یه حالی بهمون بده ! حاال وقتشه کير قشنگت رو جلد:: 

 این بار بذار من بات باشم و تو تاپ، دوتا بالش بذاری زیر کمرم راحت می تونيم حال کنيم _ 

 نه دیگه، کون ما رو این مدت ملت پاره کردن، حسابی هوس صاحبش رو کرده، امشب می خوام یه حالی بهش بدی :: 

 . فوری یک کاندوم روی کيرش کشيدم و آروم نشستم روش. کير علی با کاندوم واقعًا جذاب و حشری کننده می شد. علی با لبخندی رضایت داد

 .  و پایين کردم و تا تونستيم لذت بردیماون شب تا دلم خواست روی کير علی باال

 

حاال دیگه علی وضعيت جسمانيش بهتر شده بود و هردومون دوباره تمرینات بدنسازی رو شروع کرده بودیم که دکتر بنا بر قرارش . یک هفته گذشت

 .  اومد
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یک دستور غذایی و ویتامينی براش نوشت تا ظرف سه هفته بعد از تعارف و تعریف های معمول، علی رو معاینه کرد و . اوایل شب بود که دکتر اومد

بعد از معاینه ازش خواستيم تا بگه چه کمکی می تونيم بهش بکينم که اونم شروع کرد به . باقی مانده به افتتاح باشگاه اوضاعش هرچه بهتر بشه

 :گفتن

اجم فرزند پسری حاصل شد که چون مادرش ازم جدا شد و بچه رو هم نمی اونجا ازدواج کردم و از ازدو. بچه ها من مدت چند سال خارج از ایران بودم

روی حرکات پسرم .  ساله است، یک جوون زیبا اما متفاوت١٩اون االن یک جوون . خواست، من بچه رو با خودم به ایران آوردم و تنهایی بزرگش کردم

نه بودن و تنها بار اومدنشه ولی کم کم فهميدم که تنها نيست و عالقه ی اوایل فکر می کردم رفتار غير عادیش به خاطر یکی یکدو. خيلی حساسم

کم کم فهميدم که بين دوستاش، دوست . خاصی به رابطه با پسرها داره ولی رابطه ش با بعضی از پسرها خيلی صميمی تر از حد معمول بود

. ا بيشتر آشنا شدن با دوستش متوجه روحيات مشترکشون شدمب. ازش خواستم بيشتر با دوستش آشنام کنه که اون هم قبول کرد. خاصی داره

راستش اون موقع اصًال . اوایل یه الگوبرداری رفتاری رو حدس می زدم ولی یه روز وقتی در حال بوسيدن هم دیدمشون تازه فهميدم قضيه از چه قراره

تی سال ها خارج از ایران بودن هم تغييری در تفکرم نسبت به دید من به همجنسگراها اینطور نبود و اونها رو بيمارهای روانی می دیدم و ح

با همين تفکر هر دوشون رو شماتت کردم و سعی کردم از هم دورشون کنم و پسرم رو بفرستم پيش بهترین . همجنسگرایی به وجود نيورده بود

وقتی برای اولين بار حدس زدم که . رابر شد با شناختن شمااین دقيقًا ب. اما هر روز پسرم افسرده تر می شد. دوستان روانشناسم تا معالجه بشه

حتی علی جان، وقتی سياوش داشت برای دیدنت بی تابی می کرد بهش تند شدم ولی  وقتی . شما همجنسگرایيد راستش خيلی عصبانی شدم

 در فکرم زده باشه تازه فهميدم که این شماها دیدم تو در بيهوشی هم اسم سياوش رو مياری و بی تابی اون رو برای دیدنت دیدم انگار جرقه ای

بعد از فهميدن این سعی کردم تا با کمک شما . نيستيد که بيمارید و این تفکر مریض من بوده که عشق رو نمی دیده و بيمار قلمدادش می کرده

حاال با اینکه می دونم تازه . ين یک زوج هستيدشناخت بيشتری از همجنسگراها پيدا کنم و خوشبختانه شما دوتا یکی از بهترین نمونه های عشق ب

دوباره به هم رسيدن و شاید چندان وقت مناسبی برای طرح این مسئله و خواهش نباشه ولی ازتون می خوام کمکم کنيد تا بتونم به پسرم کمک 

 .کنم

  دکتر هر کمکی از دستمون بر بياد دریغ نمی کنيم ولی آخه چه کمکی ما می تونيم بکنيم؟:: 

اما دوميش رو بچه ها خجالت می . اولی اینکه فکر می کنم دیدن یک زوج موفق همجنسگرا برای پسرم و بوی فرندش خالی از آموزندگی نباشه

 کشم بگم 

 دکتر راحت باشين :: 

 . ببين بچه ها تا جایی که من فهميدم پسرم و بوی فرندش حتی تو سکس هم با هم مشکل دارن

 :رو کردم سمت دکتر و گفتم. و علی نگاهی به هم انداختيم و زدیم زیر خندهدکتر که اینو گفت من 

 .درست شون می کنه. این مورد رو کامل در خدمتيم، این علی آقای ما متخصص حرارت زیاده است:: 

 و باز نگاهی به علی انداختم و و این بار هر سه زدیم زیر خنده

 

با معرفی دکتر تقریبًا هر هفته بهمون سر می زنن و هر کمکی که ) بوی فرندش (  دکتر و همسرش سه هفته بعد باشگاه رو افتتاح کردیم و پسر

مادر و پدر من و علی هم با کمک دکتر و چندین جلسه بحث باالخره همه ی حقيقت رو در مورد ما و رابطه و . تونستيم تا حاال براشون انجام داده ایم

 . ار اومدناحساس مون فهميدن و تقریبا باهاش کن

انقدر در آمدش خوب شده که تونستيم محل قدیمی باشگاه مون رو هم تو همون محله قدیمی بخریم و با استخدام . باشگاهمون رونق خوبی داره

 . مربی اونجا رو هم راه اندازی کنيم

 . تلخ دو سال پيش برنگردهو اميدوارم دیگه هيچ وقت اون روزگار. من و علی یکی از خوشبخت ترین زوج های همجنسگرا هستيم

 

 برو به صفحه اول
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Ho Hey Oh,   Listen What I Say Oh  

 

 

 به قلمِ  شروین 

 

وست دارد پيرهنی که د. و مثل پيرهنی ست در برابرِ  دستان تو . کلماتی که این جا کنارِ  هم قرار می گيرند ، به تو مشتاق اند ؛ و البته به ذهنِ  تو 

 . گرفته شود )) سرسری (( تنِ  من هيچ دوست ندارد . معنی که همان عریانی ست . و در پوششِ  او معنی ست . به دستِ  تو دریده شود 

. 

. 

 . 

  . http://sodomcity.blogfa.com: این جا .  من وب الگ هم می نویسم 

. 

. 

. 

حال بازه . و عموما متن های ام حولِ  او شکل می گيرد . مهدی: دوست پسر دارم ] به قولی [ و .  جنسی ام –من درگيرِ  یک رابطه ی عاشقانه   

 . ی این متون تا کجاست ، بماند 

. 

. 

. 

از این رو ، برای این .  ، حتی موضوعيتِ  متن و خود ام را توی هيچ ساختاری گرفتار نمی کنم.   سعی می کنم بيرون و رهيده از ساختارها بنویسم 

 .  ستون موضوع خاصی قائل نمی شوم 

 

 

 

 

 

 برو به صفحه اول
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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
 
 

 
**** 
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 ی سبز 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 این

 ه های مورچه ای است نامرئی که دگرباش استمورنوشت

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

 رچه همدم صاحب خانه است مو. خانه ای نيست بدون مورچه. نرسيده آزارش به یک آدم هم. دستش می افتد اما خسته نمی شود

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

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

*** 

 

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

١ 

 به اندازه ی زد و خورد شاخک هایم سالم ی دو باره

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

٢ 

 کجایم

 بر زمينی  صاف  دراز  داغ

 ریز  پنهان  سياه

 گریان

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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٣ 

 چشم به راه    روی شاخه    زیر برگ

 می جهد بر کمر

 قطره قطره های

 شبنم

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

 

۴ 

 درد دندان

 از کلفتی پوست

 درد دل

 از نازکی نيش

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

 

۵ 

 لکاته بر سقف خانه ام نشست و شاشيد

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

 ۶ 

 تحکایت لکاته ی هدای

 حکایت زن بود

 لکاته ی من عجوزه ای است در عقد هزار داماد

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

 

٧ 

 ليس می زد

 سينه هایم خيس خيس   تر  تر 

 چشمانم بسته   سفيد  سفيد

 بدنم این ور آن ور  پرتاب

 سایه باز، غيرت گربه ی هم

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

 

٨ 

 قهوه   شير    شکر

 ایده   امکان   وقوع

 هيجان   ترس   درد
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 لذت   فریاد   سستی

 در   همين   نزدیکی 

 اما

 فاصله   گریه   بی خوابی

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

 

٩ 

 یورش قهوه ای ها به قهوه

 سفيدان به سياه

 باال به پائين 

 خاطره ام می کند در همين نزدیکی ها

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

١٠ 

 جنده ی محله ی ما

 اندازی سفيد داردسر

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

١١ 

 کنگره ی موران را آب پاشيدند 

 نه آن که بر سينه 

 آن که بر قبر

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

١٢ 

 .و امان از وقتی که می گيرد

 ...می گيرد دیگر که می گيرد

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

١٣ 

 خون گرم جاری می شد بر کاشی های سبز  

 داغ دل می رفت در شب های سرد

  ماند و نمی رفت درد

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

١۴ 

 از نمی دانم کجا آمدم

 نمی دانم به کجا آمدم

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

١۵ 



   و روشن   دست و                                                                                                                                  شماره سی ام–   ٧٠  

 اگر می دانست که بر بدن چه کسانی فرود می آورندش 

 ن نمی شدهرگز آ

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

١۶ 

 پرستوهای مهاجر خاکستری را

 بر افق های زرد کوهی بردند

 که جز زردی، رنگی را نمی شناخت

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

١٧ 

 دلهره بر مرز مرگ می ایستد

 مرگ دلهره را می آفریند

 تا بایستد

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

١٨ 

 شکر که کوپنی شد

 جان سهميه ای می شود

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

١٩ 

 باز آمدم که دل تنگ تو را مونس جان باشم

 بليتت کو؟

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

٢٠ 

 آرزوهایم را به سنگی سياه گفتم 

 تا در سياهيش سياه دلی ها را نبينم

 

 

 مطالب این مورچه با هماهنگی اش زیبا استاستفاده از 

 

 و

 من این می گویم و دنباله دارد شب

 

 

 برو به صفحه اول

 

 



 

 شب هایش ضربدر تهران

 هومن  تهرانی

 

 !!!چطور شد روسپی شدم؟؟؟ 

خيلی ها می دونن که من هميشه ميگم . شاید خيلی از دوستان من جریان روسپی شدن منو بدونن

عزیزان، هيچ کس در روسپی . اما اینجا باید یک اعتراف بکنم.  روسپی شدمتقصير سياووش شد من

من خودم گول جهالت و احمقی و نادانی خودم رو خوردم بر این گول خوردن خودم . شدن من مقصر نبود

بله، . داشتم به اسم عشق شکست خورده ام سرپوشی بر کارهای بدم می گذاشتم. اصرار هم داشتم

ولی دليل نمی . با اون تو همون پارک دانشجو آشنا شدم. سی خيابانی من با اون بوداولين رابطه ی جن

 .من خودم این رو می خواستم. شود جدایی از اون منو به ورطه فساد بکشاند

 

پارک دانشجو و پارک اونم از طریق یکی از معلمامون که تو یه ساعت از کالس گفته بود همجنسبازا می رن . تازه با پارک دانشجو آشنا شده بودم

بعد از این کم و بيش پارک دانشجو رفتن های من شروع شد و البته نه . شاید این اولين جنبه منفی بود که پارک دانشجو رو به من معرفی کرد. شهر

 . . . برای سکس بلکه فقط برای دیدن افرادی مثل خودم دوست داشتم برم اونجا و فقط کسانی رو ببينم که مثل خودم هستند

 

. و نه برای کاسبی، اون موقع ها خيلی خوب بودم. طبق معمول کارم این بود برم پارک دانشجو. مثل هميشه و هرشب. اونشب خيلی تنها بودم«

گوشه ای می نشستم و اطراف را نگاه می کردم و هر از گاهی مزاحمی را دک می کردم و در آخر افسرده و خسته می . هميشه می رفتم پارک

تا حدی که هر کس من رو تو . افسردگی شدیدی پيدا کرده بودم. از همه می ترسيدم. دوست نداشتم با هيچ کس تو پارک حرف بزنم...  خانه رفتم

اونشب هم مثل همه ی شب ها رفتم و ...  خيابون و یا پارک می دید از من سئوال می کرد، آقا مشکلی براتون پيش اومده؟ و من هم می گفتم نه 

. نزدیکم شد. اون هم فهميد که من حواسم بهش جلب شده. خيلی ازش خوشم اومد. بعد از چند ساعت می خواستم برم که اونو دیدم. نشستم

ترس اینکه من اولين بار . ساعت پرسيد، و نيم ساعت بعد هر دو در یکی از کوچه های تاریک و خلوت تهران در حال نفس زدن های ترس و لذت بودیم

اون شب، شب خوبی بود و این آغاز روابط جدید من با افرادی شد که به پارک . وچه در زیر تاریکی شب های تهران سکس می کردمبود در یک ک

 ». . . دانشجو می آمدند

 

با کسی رابطه اون به من می گفت که تاپ است و . بعد از اون  چند بار دیگر سياوش را دیدم و با اون سکس داشتم ولی روابط ما رو به تيرگی نهاد

 سال ۵٠حدود . یکيشون رو دیدم. اونم با افراد مسن. ندارد ولی بعد از مدتی از گوشه و کنار دیدم و شنيدم که اووون بيزنس می کنه و بات است

 . . .بعد از اون با سياوش کات کردم . داشت

 

خره بخت من باز شده که بعد از چند سال یکی را پيدا کرده م، پس باز هم این بار اميدوارتر بودم  فکر می کردم باال. همچنان به رفتن پارک ادامه دادم

بعد ) . چون با کسانی که تو بسيج رابطه داشتم هيچکدوم شون گی نبودند و همشون برا رفع نياز جنسی با من سکس می کردند(پيدا خواهم کرد 

کاش می (هرچی به من اصرار کرد تا با او بی اف بشم نشدم . لی بودبچه ی خيلی با حا. از یه مدت با یکی دوست شدم که اهل کردستان بود

بعد با یکی دیگه دوست شدم که اونم هر شب ميومد . و او رفت و دیگر باز نگشت. آخه اون موقع ها اصًال  تو فکر بی اف شدن با کسی نبودم)شدم

ماه رمضان .) اون بود که راه و رسم و جزئيات روسپی گری رو به من یاد داد (.و من از اون خوشم اومد. پارک و چند شب با اون رفتيم با هم  دور زدیم

آخه قبلش از همه . از اونجا بود که کم کم سکس های پارکی برای من داشت طبيعی می شد. رفتيم یه حمام توی محله ی ما و سکس کردیم. بود
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من نمی گرفتم چون اصًال .  بعضی وقت ها یه کم به من پول می داداون هر شب منو می دید و می رفتيم با من سکس می کرد و. ترس داشتم

 .نيازی نداشتم ولی اون خودش می داد

 

 .....کم کم مزه ی پول های اینجوری داشت می رفت زیر زبونم

از . اولش خيلی با خودم کلنجار رفتم. بعد از مدتی فکر کردم حاال که من اینقدر راحت می تونم رابطه بر قرار کنم و پول هم بگيرم چرا این کار رو نکنم

وقتی آدم پول . ولی کم کم این حرف ها رو فراموش کردم. حس می کردم نباید چنين پولی را خورد. احساس گناه می کردم. این کار بدم ميومد

م که در نهایت پاکدامنی و معصومی همون جور که االن دارم خيلی ها رو می بين) . البته من طمع داشتم(نداشته باشه مجبور به هر کاری می شه 

 .....کاش. کاش می تونستم کمکشون کنم. دارن به سمت راه های رفته شده ی من می رن

 

 

 برو به صفحه اول

 

 
بوسه

 

عزیزم قلمرو عشق من و تو چه با شکوه و زیباست؛ هر بوسۀ ما شکوفه ای است تازه 

بر شاخه ی پرطراوت این باغ و ستاره ای است در آسمان بلند عشق و طالع نيک من و 

افسونی، چه راز یگانه و پاکی در خود نهان دارد؛ آیا چنان که الیق عشق مان تو، چه 

باشد به پيام های خجسته ای که هر یک از این بوسه ها با خود همراه دارند، نگاه 

کرده ای؟ یقين دارم که هوش مدهوش شدۀ خوبی در ادراک اسرار عشق مان داشته 

م های سروش عشق ات خوب جمع بوده ای، می دانم که حواست به این اشارات و پيا

است؛ پس بيا تا اکنون یک بار دیگر پيام های کوتاه ولی پر ارزش آیه های عشق مان را 

 با هم مرور کنيم؛

 

 هميشه مال من خواهی بود... بوسه بر پيشانی 

 چه احساس داغ و پرشوری به تو دارم.... بوسه بر گوش 

 ست یکدیگریمبه معنای واقعی، دو.... بوسه بر گونه 

 تو را می پرستم.... بوسه بر دست 

 متعلقيم به هم.... بوسه بر گردن 

 می خواهمت.... بوسه بر شانه 

 عاشقتتتتتم، می خوامتتتتت.... بوسه بر لب 

 می توانيم همواره عشق ورزی به یکدیگر را بياموزیم... نگاه داشتن دست ها در هم 

 این مال من است... سيلی بر کپل 

 بدون تو نمی توانم زندگی کنم...  با گوش هم بازی

 هرگز از هم دور نخواهيم  شد هرگز ... تنگ در آغوش کشيدن هم 

 ترکم مکن... چشم در چشم هم دوختن 

 بگو که دوستم داری، بگو... بازی با موی هم 

 بيش از آن دوستت دارم که بگذارم بروی...  حلقه کردن دست ها به دور کمر 

 با تو همه آسایش و شادمانی ام محبوب من ...  نگام بوسيدن هم خندیدن به ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   و روشن   دست و                                                                                                                                  شماره سی ام–   ٧٢  



 

 معنای من

 دریا و باران

 

 قابل مالحظه ی خوانندگان و دوستداران مجله ی چراغ

در رابطه با زنان هم جنسگرا در " از چشم لزبين به چشم لزبين"و " معنای من" از شماره پيش ستون های 

مطالب . عرصه ی هنری، ادبی، فيلم و مصاحبه، توسط دریا و باران، زیر نظر سردبير، فعاليت خود را آغاز کرده اند

از چشم لزبين به "در مورد زندگی، مشکالت و روحيات لزبين ها است و مطالب ستون " معنای من"ستون 

در زمينه ی  اخبار و نقد فيلم هایی ست که حول محور تم های لزبين و بایسکشوال ساخته شده " چشم لزبين

و نيز سعی داریم که در هر شماره ی چراغ بتوانيم اخباری از هنرمندان و چهره های معروف  همجنسگرایان . اند

       dry_brn@yahoo.com .ما را در این راه نو همراهی کنيد. زن را به شما عزیزان برسانيم

 

 

 

 اگر قدرت داشتی فقط یک چيز را تغيير دهی، آن چيز چه می توانست باشد؟ 

 آیا باز هم یک همجنسگرا می ماندی؟

ن دفاع کنی؟  خودت را تا چه اندازه می همجنسگرایی را چگونه معنا می کنی؟ آیا توانایی آنرا داری که از هویت جنسی خود در مقابل دیگرا

شناسی و دوست داری؟ یک زن همجنسگرا تا چه حدی می تواند آزادانه زندگی کند؟ و یک زن همجنسگرا تا چه حدی می خواهد که واقعًا آزاد 

آزادی را چگونه معنا می کنی؟ خيلی از ما زندگی کند؟ هميشه دم از آزادی و آزاد زیستن می زنيم ولی آیا واقعًا می خواهيم که آزاد باشيم؟ اصًال 

 !اما با بستن پر و بال خيال مان هيچوقت رها نخواهيم شد! حتی برای رویاهامان هم حد و مرز می گذاریم

د سال ها عاشق دوست صميمی خو! بارها در خيابان، کالس درس، مهمانی از یک زن خوشتان می آید ولی حتی جرأت نگاه کردن به او را ندارید

 . می مانيد و در حسرت و ترس با احساس تان مبارزه می کنيد

خيلی از شما از ترس احساس تان با پسرها ارتباط برقرار می کنيد و یا تن به ازدواج می دهيد و هروقت زندگی  واقعًا به خطر افتاد یک کودک به این 

 !دنيا می آورید و تمام احساس تان را در او خالصه می کنيد

و یا خيلی ها با یک زن روابط جنسی دارند و باز هم !  در افکارشان به یک زن عشق می ورزند و خود را یک همجنسگرا نمی دانند خيلی ها

چرا از خودت می ترسی؟ آیا همجنسگرایی ننگ است؟ رسوایی ست؟ به نظر شما یک فرد همجنسگرا ! خودشان را یک همجنسگرا نمی دانند

تو هم مثل بقيه ی انسان ها از بدن و سالمت روح برخورداری نه !  و دم دارد؟ به خودت نگاه کن آیا تو اینچنينی؟ نهانسان خطرناکی ست؟ آیا شاخ

می توانی از هر نژاد و هر رنگی باشی، . تو هم می توانی بخندی، بگریی، خانواده داشته باشی و خانواده ات  را دوست بداری! شاخ داری و نه دم

 . می توانی دکتر، معلم و یا دارای هر حرفه ی دیگری در این جامعه باشیثروتمند و یا فقير،

به زندگی ات نگاه . برای یکبار هم که شده در آینه به چشمانت نگاه کن و به چيزی که هستی افتخار کن. خودت را در آینه نگاه کن و دوست بدار

مخفی نشو حتی اگر . ، ولی برای نابودی هرترسی باید با آن رو به رو شدهمه ی ما می ترسيم... کن، برای خودت و احساس ات بجنگ و رها شو

هميشه فکر می کردم . این حق هر انسانی ست که زندگی کند نه اینکه فقط زنده باشد...  نه دیگران را گول بزن و نه خودت را.  سخت و تلخ باشد

می گفتم و امروز این موقعيت را دارم که برایتان بنویسم و به همگی شما بگویم اگر می توانستم با زنان همجنسگرای ایرانی حرف بزنم به آنها چه 

همان گونه که من آن را پيمودم شما نيز می . نسبت به آنچه که هستيد احساس غرور و رضایت کنيد؛ راه دشواریست ولی غير ممکن نيست

دوست . ست، و دنيا مجبور خواهند شد شما را بپذیرند و دوست بدارندفقط کافی ست خودتان را دوست بدارید و بشناسيد؛ خانواده، دو. توانيد
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از این دنيا حق تان را بگيرید، قوی باشيد و شجاع، در زیر پوشش . واقعی تو کسی است  که تورا همانگونه که واقعًا هستی بپذیرد و در کنارت بماند

از همه مهمتر برای خوشحالی خانوادهایتان روح و .  در دروغ نابود کنيدیک زن دگر جنسگرا  مخفی نشوید که زندگی یک مرد و کودکانتان را

 .زمان می برد تا دنيا پذیرای ما شود، به خودمان بها دهيم تا دیگران به ما بها دهند. جسمتان را نيازارید

 اگر کسی را دوست داری به او بگو، بگو و از همين امروز. این حق توست که یک زن را دوست بداری و به دستش بياوری. غریزه ی خود را خفه نکن

خوب نگاه کن، به طور حتم دنيای او با تو . در غم تو باوری نهفته است! رها شو، دنبال جواب نباش اگر پذیرای تو نشد دنيا را تمام شده فرض نکن

س شان کن و از ميان آنها فرد دلخواهت را از نو با نگاهت نگاه های آشنا را دریاب، ح. از شکست ات رشد کن از زجرت به آغاز برس. فرق داشته

به ترس ها و باورهای پوسيده ات . بيدار شو و دیگران را بيدار کن؛ تغيير کن و جهان را زیر و رو کن. خودت را به خودت ثابت کن! تو می توانی. بياب

 ! سيلی بزن و خودت  را در آغوش بگير

 تمام زنان همجنسگرای ایرانی می باشد در این راه نو مارا همراهی کنيد و نظراتتان را آزادانه با ما در و نوشته های آن مربوط به" معنای من"ستون 

 ميان بگذارید

 دریا

 

 مصاحبه با زنان همجنسگرای ایرانی جهت رساندن فریادشان به دنيا

 

 .معرفی کنيدهر طور که مایل اید برای خوانندگان ما خودتان را 

 .  بيست و هشت ساله ام و در اروپا زندگی می کنم. ایرانی هستممن پریسا، یک لزبين

 لزبين را چطور تعریف می کنيد؟

متنفرم از اینکه . لزبين بودن برای من معنای وسيع تری از فقط سکس بين دو زن دارد

از این مسئله . می بينم بعضی از مردم لزبين بودن را فقط سکس بين دو زن می دانند

 .وم زیرا برای من معنایی خيلی بيشتر از این داردخيلی آزرده می ش

 خيلی ها فکر می کنند که لزبين ها در ایران به دليل زن بودن و مخفی بودن گرایش جنسی شان مشکلی ندارند؛ نظر شما چيست؟

ارد، اگر زن و نيز لزبين باشی در محيطی که مرد ساالری وجود د. زن بودن خودش در ایران یک درد سر بزرگ است. من اصًال موافق نيستم.نه 

 .مشکالتت صد برابر بيشتر می شود

 این مشکالت که شما از آن صحبت می کنيد چيست؟ مخصوصًا مشکل لزبين بودن در ایران چيست؟

ی کند، به معنای نمی تواند مستقل زندگ. حق تصميم گيری برای زندگی خودش را ندارد. یک دختر در ایران در برابر مردها هيچ حق و حقوقی ندارد

در این شرایط دختری که نمی تواند به انتخاب . معموًال پدر و برادر هستند که همه کاره هستند برای تصميم گيری در مورد زندگی او. واقعی مستقل

ی که آنها می گویند باید خود کاری انجام دهد چطور می تواند زندگی اش را و راه اش را انتخاب کند؟ چطور می تواند بگوید شوهر نمی خواهم وقت

چطور می تواند دوست دختر داشته باشد؟ البته می تواند داشته باشد ولی مخفی و پنهان و برای مدت کوتاهی چون یک روز تسليم . شوهر کنی

وقتی در قانون ما نوشته شده . يستآنجا جایی برای یک لزبين ن. می شود و باید برود با مردی ازدواج کند؛ یا اینکه از ایران فرار می کند می آید بيرون

در نظر مردم ما . لزبين بودن گناه بزرگی در اسالم است. که حد مساحقه اعدام است، شما چه انتظاری دارید؟ لزبين ها در آخر کشته می شوند

 .جامعه و حتی خانواده ها ما را قبول ندارند. مریض هستيم، کثيف هستيم، نجس هستيم

  را مجبور به ازدواج می کند؟خانواده ی شما هم شما

 .از آنجا فرار کردم و تنها در خارج زندگی می کنم.  من در ایران نيستم

 چطور یک لزبين می تواند به ازدواج تن بدهد؟ و اثرات آن چيست؟

 با یک  مرد باشد و حتی می وقتی دختری که لزبين است و از سکس با مرد متنفر است را مجبور می کنند که! چطور می تواند عواقب نداشته باشد

فرستندش که با او زندگی کند و هر وقت که آن مرد بخواهد مجبور باشد با او سکس داشته باشد، اسمش را چی می گذارید؟ زندگی یا مردگی؟ 
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مجبور است قبول کند . ردو او چاره ای ندارد جز این که بپذی. هر روز زندگی برایش شکجه است. هر روز به حریم شخصی دل و بدنش تجاوز می شود

و باالخره یک روز که بچه  دار شد و بچه ها بزرگ شدند چون خانواده اش دیگر روی او مثل زمان دختری اش تسلط ندارند طالق می گيرد و به دنبال 

 .زندگی لزبينی خود می رود

 چرا لزبين ها در ایران تا به حال مخفی بوده اند؟

 .چطور انتظار دارید که در ایران مخفی نباشند .جا آزادی دارند اما تبليغ نمی کنند که لزبين هستندلزبين ها با وجود اینکه در این

چطور می توانی مخفی زندگی نکنی؟وقتی نمی توانی مثل بقيه . جامعه، خانواده، مردم، کار، دانشگاه، دوست، هيچ کس و هيچ جا قبول ات ندارند

 .دگی کردن نداریآدم ها زندگی کنی چاره ای جز مخفی زن

اگر مشکلی برایت پيش بياید به کی می توانی بگویی؟ اینجا اگر به دليل لزبين بودن ات مشکلی برایت پيش بيایيد، اگر برخورد ناجوری با تو بشود، 

در . انون دشمن درجه ی یک ما استق! ولی در ایران چی. پشتيبان داری، قانون با تو است. الاقل قانون در برابر آن فرد بد رفتار از تو حمایت می کند

 . بار دختری با هم جنس خودش در بستر بود مجازات شالق دارد و بار چهارم اعدام می شود٣قانون آمده که اگر 

 یعنی لزبين ها در ایران از ترس کشته شدن، تجاوز به حقوق خود را می پذیرند؟

 . ه ی درست تری استشاید اصًال اسم ترس در اینجا درست نباشد، اجبار کلم. نه

 آیا کسی را می شناسيد که به این جرم دستگير شده باشد؟

 .اما از نزدیک نمی شناسم. شنيدم که دستگير شدند

بعضی ها معتقدند که وضعيت لزبين ها بهتر از گی هاست، چون گی ها اعدام می شوند و لزبين ها بعد از سه دفعه .راجع به قانون جزا گفتيد 

 .ای بار چهارم اعدام می شوندشالق خوردن بر

وضعيت گی ها برای چی بدتر است؟چون در کشور مرد ساالر خيلی بد . اسمش هم هست مساحقه. این است قانون اسالمی برای لزبين ها. بله

 .می دانند که مردی با هم جنس خودش سکس داشته باشد

 کنيد که شالق خوردن برای یک زن کم است؟ از درد تن که بگذری، درد روحی آن ولی شما فکر می. به آنها اواخواهر و یا حرف های بدتری می گویند

. خانواده، حتی مادرت. بعد هم همه یک جور دیگه بهت نگاه می کنند. کم است؟ خدا می داند چه بالیی در زندان سرت می آورند که ادب ات کنند

با شکنجه مردن بهتر . یک بار مردن خيلی بهتر و راحت تر از چند بار مردن استمن هميشه اعتقاد دارم . ای کاش همان بار اول اعدام می کردند

 است یا یک بار اعدام شدن؟

 ما شنيدیم که بعد از دستگيری به لزبين ها تجاوز هم می شود، درست است؟

 . داین بالیی  است که در زندان ممکن است بدون سرو صدا بر سر یک زن که می تواند لزبين نيز باشد بيای

مشکالت دیگری که زندگی روزمره ی لزبين ها را در ایران تهدید می کنند از چه قبيل اند؟ مشکالتی که آنها را مجبور به فرار از کشور می کند؟ 

  . معموًال اطالعاتی از وضعيت گی ها در ایران در دسترس خيلی از سازمان های حقوقی هست، اما وضعيت لزبين ها همچنان مبهم است

 .بيشترین مشکل آنها زندگی کردن است. ل لزبين ها در ایران نفس کشيدن استمشک

 راه حل این مشکل چيست؟. بيشتر مردم به خصوص لزبين ها دید درستی نسبت به کلمه ی لزبين ندارند

 .حتياج به زمان داردا. شاید یک روز نظرشان تغيير پيدا کند ولی اون روز االن نيست. من اصًال هيچ اميدی به مردم ایران ندارم

 ارتباط بين لزبين ها در ایران چگونه است؟

 .در جریان نيستم ولی فکر می کنم هيچ آزادی ندارند.  با بعضی ها در تماس هستم٣۶٠من از طریق یاهو 

ند با دیگران متفاوتند نگاه اولين عاملی که گی ها را مجبور می کند به خودشان فکر کنند و می فهم. من لزبين ها را با گی ها مقایسه می کنم

چون با . من با هر همجنسگرای مردی که صحبت کردم به شنيدن کلمه ی اواخواهر در ارتباط با گرایش جنسی شان برخورد کرده اند. جامعه است

ن ها چگونه پی به گرایش در مورد لزبين ها من چنين اسامی ای را نشنيده ام، لزبي. این اسم خطاب می شدند تحریک می شدند که کنجکاوی کنند

 جنسی خود می برند؟
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در جامعه ی مرد ساالر بد می دانند که مردی زن نما باشد، اما اگر زنی مثل مرد ها بگردد می گویند شير زن است، برای همين به زن هایی که تيپ 

نظر من گرایش جنسی حسی است که خود فرد اما به . دمردانه دارند کمتر اسم های توهين آميز می گویند تا به مردهایی که تيپ مثًال زنانه دارن

 .نمی توانم توضيح بدهم. باید در وجودش بفهمد

 آیا پيدا کردن دوست لزبين در ایران با وجود مخفی زندگی کردن آنها ممکن است؟

یا  انجمن های همجنسگرایان بروی و اگر بخواهی می توانی به گی کالب و . اینجا لزبين زیاد است. درست مثل پيدا کردن سوزن در انبار است

 از توی خيابان؟ کنند؟ولی آنجا چطور باید پيدا . دوست پيدا کنی

 با تشکر از اين که وقت خود را به ما دادي
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 از چشم لزبين به چشم لزبين

 دریا و باران

 

بسياری از . اجازه بدهيد راحت تر بگویم. بودن هنرمندان معروف بوده استدر سال های گذشته هميشه این شایعه در مورد لزبين و یا بایسکشوال 

اما باید گفت که بسياری از این شایعات، با گذشت زمان و . ما این بازی را که حدس بزنيم چه کسی همجنسگرا هست و یا نيست را دوست داریم

حال می خواهيم . نجام تعدادی از شخصيت های معروف آشکار سازی کنندنشان دادن تأثير زیبا و راحت شان در زندگی آن افراد سبب شد که سرا

قابل ذکر است مواردی که قيد شده شایعه نيست بلکه همگی بر اساس اسناد و . در هر شماره ی نشریه چراغ تعدادی از این افراد را معرفی کنيم

 .مدارک به دست آماده است

 
 

 

Drew Barrymore 
البته ما تا به حال خبری در مورد رابطه .را یک بایسکشوال معرفی کرده استاو در چندین مصاحبه خود 

 در تيتر روزنامه ی نوشته ١٩٩۵در سال . ی احساسی جدی او با زن دیگری را در جایی نخوانده ایم
 Jennifer رها کرده، اما Jennifer Pratt دوست پسر خود را به خاطر Drew Barrymoreشده بود که 

Prattالبته در .طلب را در مصاحبه خود رد کرد و گفت ما فقط دو دوست خوب برای هم هستيم  این م
ادامه گفت، من اگر بخواهم که دست از تنوع طلبی در مورد بودن با زن های مختلف بر دارم و کامل با 

 . اولين انتخاب من خواهد بودDrew کسی رابطه داشته باشم ،
 

 

 
Leisha Hailey 
 در کنار شادی، گریه را نيز به چشمان ما می  The L Word در سریال Alice  نام آليسبا نقش خود به

: اوهمراه با اعتراف به بایسکشوال بودن خود در مورد دیگربازیگران این سریال چنين می گوید. آورد
ویک سوم آنها بایسکشوال هستند و مابقی )گی و لزبين(نيمی از کارکنان این سریال گی هستند

 .تخاب گرایش جنسی خود گيج انددران

 

Saffron Burrows 
 13-05-2004  طبق مقاله ای که در سالDeep Blue Sea, Time Code،  Troyهنرپيشه ی فيلم های 

به سر  Fiona Shawاو در یک رابطه طوالنی مدت با . درروزنامه ی پست روز انگلستان به چاپ رسيده 
 . در مرکز لندن زندگی می کنند Clerkenwelll در 500,000£این زوج عاشق در پنت هاس . می برد
Saffron در مصاحبه خود گفته که من معاشرت و رابطه با زن دیگری داشتن را به بودن در رابطه با مرد 

 .ترجيح می دهم
Fiona Shaw جایزه .  سال از او بزرگ تر است١۵ کهCBE در این .   و نيزچندین جایزه ی تئاتر را برده

 حرکتی چشم گير Saffronب هيچ تردیدی نيست که از شروع رابطه این دو نفر، موقعيت شغلی مطل
 .داشته است

 

Ellen DeGeneres 
Ellen همزمان با معرفی عشق خود Anne Hecheدر سال . د در مأل عام اعتراف کرد به لزبين بودن خو
در حال حاضرهمراه .  داشتAlexandra Hedison رابطه کوتاهی با Anne Heche بعد از جدایی از٢٠٠٠

 . یکی از زوج های قدرتمند و موفق معروف  هالی وود می باشندPortia de Rossiباهمسر خود 

 

Jodie Foster 
Jodieطبق . اما داستان ها و شایعات بسياری در مورد او وجود دارد.  هنوز آشکار سازی نکرده است

او در زمان تولد فرزندش گقته است که حتی نمی . ه ای سوئدی به چاپ رسيدهمقاله ای که در روزنام
در حال . او توسط لقاح مصنوعی بچه دار شد. تواند تجسم کند که با مردی رابطه سکس داشته باشد

حاضر دو فرزند دارد و با دوست دختر خود زندگی می کند و تا به حال هيچ مردی در زندگی او نبوده 
 .است

 

Sophia Loren 
Sophia Lauren و یک زن خبر نگار فرانسوی گفته می شود که بيش از اندازه با هم دوست بودند و این 

 .در زمانی اتفاق افتاده که هر دو در اسپانيا و در حال ساختن یک سریال به صورت مصاحبه بوده اند
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http://www.clublez.com/movies/lesbian_celebrities/h/heche_anne/index.html
http://www.clublez.com/movies/lesbian_celebrities/h/heche_anne/index.html
http://www.clublez.com/movies/lesbian_celebrities/h/hedison_alexandra/index.html


Alicia Silverstone 
 در مورد گرایش جنسی اش Aliciaال پشت سر هيچ هنرپيشه ی جوانی به اندازه فکر نمی کنم تا به ح

 . حرف بوده باشد
در یک مصاحبه ی تلویزیونی گفته است، من وقتی دختری را می بينم دوست دارم با او آشنا و دوست 

متوجه به یاد دارم که روزی در رستوران معروف استفان با جمعی از دوستان بودم که ناگهان . بشوم
انگار درست از توی یک فيلم . من محو زیبایی او شده بودم.گارسون زیبایی شدم که در آنجا کار می کرد

روی بک برگ کاغذ یاداشتی نوشتم و به او . قدیمی بيرون آمده بود؛ اصًال توجه ای به دوستانم نداشتم
البته او یادداشت را ) متشکرم.  اممن تا به حال گارسونی به زیبایی تو ندیده(متن یاداشت این بود. دادم

 .جلوی من نخواند ولی حتمًا وقتی خوانده خيلی تعجب کرده
 

 

Marilyn Monroe & Brigitte Bardot 
 آنقدر چشم Marilynزیبایی .  بتواند او را اغفال کندMarilyn ثانيه الزم بود تا  ٣٠ فقط Brigitteبه گفته ی 

 .ت محل کارشان نتوانستند از یکدیگر بگذرندگير بوده که آنها در اتاق استراح

 

Michelle Rodriguez & Kristanna Loken 
Kristanna Loken 3 هنرپيشه فيلمTerminator  و هنرپيشه ی مهمان سریال The L Word 

 . به صورت علنی مصاحبه می کندRodriguez خود در مجامع عمومی در رابطه با دوست دختر جدید
Rodriguez هنرپيشه فيلم های The Fast and the Furious, Blue Crushبوده . 

 .رابطه ی این زوج جوان هاليوود  مدتی سر تيتر خبر گذاری های مختلف بوده است
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http://www.afterellen.com/TV/thelword.html


 

 به نام خدا
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 .مصور حسنك رو هم با زور می خونن

 !تی بودناندر  مصائب خياال

 فانی

 

بسه دیگه این . چقدر تو تخيلی فكر می آنی. یك کم هم هم واقع بين باش.  خياالتی ای

مگه بچه ای آه داری هری پاتر می . هری پاتر. پارك ژوراسيك. آتابا چی ان آه می خونی

 مثل ارباب حلقه ها رو می بينی؟ ! خونی؟ اه چطوری دوام مياری و فيلم بی سرو تهی

ط یه گوشه از حرف هایی ان آه بيشتر هم به عنوان نصيحت و پند و اندرز به یه اینا فق

ولی من از . چه دوستام چه خانواده م. از وقتی آه یادمه. بچه خياالتی، به من می گن

و ورش افكار منفی پيچ خورده آه با اینكه این واژه دیگه انقدر دور ! آه هيچوقت دست از خياالتی بودن بر ندارم! همون اول یه قرار با خودم گذاشتم

می گم بهمون چون همه ی . این جبری هست آه از همون اول بهمون تحميل شده. خودم هم احساس می آنم موقع گفتنش دارم فحش می دم

اموس تنزل درجه بچه های هم نسل من یه همچين نصایح گرانبهایی باالی سرشون بوده و واژه تخيلی و خياالتی برای اونها هم در حد یه فحش ن

از دست آدم بزرگایی آه به اونا هم یه جورایی تحميل شد تا ماها رو اینجوری بار بيارن و ریشه یه چيزو درون مون . راستش خيلی آفری ام!... داشته

 !رو بخشكونن، تخيل و فانتزی رو

فكر می آنين اگه دانشمندا فقط واقع بين بودن االن . ش از حدآره واقع بين بودن خوبه ولی نه بي. از دست این همه نصيحت. راستَيِتش خيلی آفریم

 .علم انقدر پيشرفت می آرد؟ گه اون تيكه فانتزی توی مخشون وول نمی خورد هيچوقت برق اختراع نمی شد یا تلفن یا هرچيز دیگه ای

اون نسلی آه بعد ما اومد، اونایی آه االن ده دوازده . یه جواب دندان شكن دارم براشون! از من ایراد می گيرن آه مگه بچه ای هری پاتر می خونی

آدومشون قدرت خوندن و لذت بردن از هری پاتر رو دارن؟  اونا حتی آتابای . ساله هستن و بر اساس قوائدی آه هست واقع بين بزرگ می شن

وقتی با . این جوری بودهنوشتم مصائب خياالتی بودن، چون واقعًا برای من آه 

دوستات نشستين و دارین صحبت می آنين و تو یه لحظه با دیدن درختای پر پشت و 

غروب آفتاب یاد جلد آتاب پارك ژوراسيك ميوفتی و اینو بهشون ميگی و به بدترین 

 .شكل ممكن مسخره می شی، یا هزار و یك جور برخورد بد دیگه

ن می دونم آسانی آه این بخش رو می خونن این باالیی ها رو چرا گفتم؟ خب چو

. خواه ناخواه جزو هم نسالم هستن و این واژه ی خياالتی براشون بدتر از یه فحشه

یه لطف آنين و با حرفام زیاد هم مخالفت نكنين تا یه وقت فكر نكنم تنها فرد تخيلی 

 .فانتزی گرای عالم هستی هستم

اگه یك . مونه کله ی فانی چيزای عجيب غریب و پر از تناقض، مثل آمد آقای ووپی می. می تونيد پيدا آنيدتو دنيای فانتزی آله ی فانی خيلی چيزا 

اما فانی خودش بلده چطور بازش آنه آه به آسی صدمه ای  !جونور و یا بدتر آلی جك!!شه روتون دفعه بازش آنی آلی خرت و پرت ازش هوار می

 .به دنيای فانتزی فانی خوش اومدین ...پس اگه موافق باشين !رآس له نشه - تینرسه و یه وقت خدای نكرده زیر پای یه

 !خود خودشه!... پيداش آردم... خوبه آه سرو صداها رو نمی شنوین واال آبروم می رفت خب.  .. برو پائين هری .خب بذار ببينم چی داریم



   و روشن   دست و                                                                                                                                  شماره سی ام–   ٨٠  

عنی 

فه 

 ،

 

ی آه 

آه چون هم اسم یYURI هم وجود داره به اسم البته زیر شاخه ی لزبين اون . همين

د 

چ 

ولی سه، 

عی 

 

نه به خاطر سكس ...  می شه آه ساعت ها خيره می شم به عكسا

عی نكنين 

 

ن 

رئال 

 ول

 

 

ون  درصد آارت٨٠!!  می دونيد آه انيمه چيه؟ نمی دونيد؟ واااااااا

انيمه هم ی!! هایی آه تو بچگی مون دیدیم انيمه بودن خب

به خاطر فيزیك خاص و نوع چهره هاشون با . آارتون ژاپنی

آارتون های بقيه جاها فرق دارن و چشمای گنده و ناز و قيا

من اینجا نمی خوام . های مامانی و خوشگل امضای آاراشونه

حبت آنم گرچه خيلی در باره ی آارتون های معمولی انيمه ص

!)چه قلمبه(مورد بحث،. بهشون ارادت دارم و عاشقشونم

 که YAOIیكی از شاخه های انيمه هستش آه بهش می گن 

حروف اختصاری چن تا آلمه هستش به معنی آارتون های

مربوطه به داستان های عشقی پسر با پسر، یا یه چيزی مثل 

وری گاگارین هستش تو سرچ های نت ام چيز زیاد دندون گيری 

ولی یكی از تفریحات خيلی هيجان انگيز چند ساله م توی نت سرچ آردن اینجور عكسا بوده و یا حتی آارتون هایی آه داونلو. ازشون دستم نيومده

یه واقعيت آه هي. یه چيز عجيب غریب پر از شور. همشون بدون استثنا یه حس واحد توشونه...  یی آه دیدمچه عكس ها و چه فيلم ها. می آردم

 . می بينيد نمی تونم درست و حسابی توصيفش آنم... یه جور فانتزی بی نهایت غریب. جا نمی شه دیدش

 ئی هایی آه گرفتم و دارم و دیدم، بيشتر موضوع شون سك-او-اآثر یا

چيزی آه توی این سكس های آارتونی فانتزی می شه پيدا آرد تو هيچ فيلم واق

من خيلی تو نت دنبال یه همچين عكسی یا ویدئوی گشتم . نمی شه نمونه شو دید

. ولی به جز یك دونه عكس، چنين چيزی آه همون حس رو داشته باشه پيدا نكردم

 برو و همون زاویه و همون چهره هایبا همون قاب بندی های تو دل... فقط یه عكس

 ... .آشنا

گاهی وقتا

شكل ...شون، بلكه بيشتر واسه همون حس فانتزی خوشگل شون، نوع نگاه ها

س. ..باال رفتن ضربان قلب تون موقع تماشا آردن 

 ...ظرافت انتقال حس ها...دست ها...چشم ها

بعضی وقتا الزمه آه بذارین اون... موقع تماشاون آروم باشين

بهش اجازه ی خودنمایی . روی فانتزیتون بلوله و بياد بيرون

 ئی ها - او -بذارین یا... نذارین تنبل تر از این بار بياد . بدین

بذارین آامًال به هوش بيا. قلقلك شون بدن تكون شون بدن

اشون به یه خورده خياالتی بودن تو این و ببينن آه صاحب

 ....دنيای پر واقعيت های نه چندان قشنگ احتياج دارن

تنها آشف ... این همون عكسی هست آه گفتم 

 .............پر از فانتزی بينهایت... من تو این چند سال

برو به صفحه ا
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 مثل امروز 

 الد 

 )دانشگاه 

 دی به ذهنم خطور می کنهسوال های زیا -

 جوابی براشون دارم یا نه

 بيشتری داشت

 ت باتری 

  باز

 ی وقت ها آدم ها نمی فهمند

 شون را به نفهمی می زنند؟

 ی یه

خظهر

 ر؟

 مامانتعمه 

  ساله ندیدمش ١٥ادم نيست 

 کردن

 گو 

 چه شکلی بود؟

 . بودیه سوزن هم از تو ابروش رد کرده. گوشواره تو گوشش بود. موهای سيخ سيخی

 خوب مگه چيه؟!)  دانشگاه ميرفتم مسجد

 جنس بازن

 دومًا، چرا الکی راجع به دیگران قضاوت می کنی بابا؟. 

 ! اری ها می کنهن کثافت ک

 بازی؟

ظ بعد 

 ال بپرسم؟

 نمی شه؟

مي

 

( صبح 

نميدونم  -

 چرا من انسان به دنيا آمدم؟ -

به نظرم کوسه یا یه درخت هيجان  -

قطب مثبت خازن به قطب مثب -

 قطب منفی خازن به قطب منفی باتری -

هميشه یادتون باشه کبوتر با کبوتر  باز با -

 !هخدا پدر شاعر رو بيامرز -

 شما چيزی گفتيد؟ -

 !نه استاد -

نمی دونم چرا بعض -

شاید خود -

 شاید خودمان هم همينطور باشيم -

می دونيم درست می گه حرفش منطق -

 ولی نمی خواهيم قبول کنيم -

 )ونه (  

 ميالد سپهر رو یادته؟ -

سپه -

آره دیگه بچه ی دختر  -

آهان نه ی -

 خوب که چی؟ -

 امروز اومده بود مسجد -

 خوب؟ -

همه داشتن نگاش می  -

 چرا؟ -

یه تيپ اجق وجقی داشت که ن -

  مگه  -

. یه شلوار جين پاره پوره پوشيده بود -

وای کاش امروز به جای( -

 اینا عالمت چيزیه؟ -

 نه واسه قشنگی اینطوری کرده -

ولی می گن اینا هم -

اوال همجنس باز نه و همجنسگرا -

آره دیگه آدم که پولدار باشه از ای -

 یعنی چی بابا؟ اصال خوب کاری کرده دمش گرم -

حاال تو چرا طرفداری ش رو می کنی؟ نکنه تو هم همجنس  -

 !نه بابا جون ما که پولدار نيستيم -

هر   )مترو ( از 

 آقا ببخشيد؟ -

 جانم؟ -

ميشه یه سئو -

بله چرا  -
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 انگشت شستت؟

 نداره واسه قشنگی انداختم

 !ارج عالمت خاصی هست

 بودیم اینکاره بودیم االن گذاشتيم کنار

 رو به نفهمی بزنم و از دستش فرار کنم

 )

مگه از بچگی همين رو بهم نگفتی؟ تازه خودت گفتی سرت رو می ندازی پایين . مان خودت هميشه می گی ارتباط مرد و زن حرامه

 ختر حرامه؟شتن دوست د

-

که پس فردا مثل من و بابات نشی که 

 . نباشههم

 .س بازی-

 .راب شده

روز  

 

 برو به صفحه اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چرا شما حلقه رو انداختی  -

 چطور مگه؟ -

 معنی خاصی داره؟ -

نه آقا معنی  -

ولی من شنيدم تو خ -

 اینجا ایرانه منم همينطوری انداختم -

  چيه؟positionخوب حاال  -

 یعنی چی آقا مزاحم نشو  -

برو پسر ما خودمون جوون  -

م خودم و من سعی می کن -

 )خونه شب 

 پسرم تو دانشگاه با دختر ها رابطه داری؟ -

نه ما -

مثل آدم می ری دانشگاه؟ مگه نگفتی دا

 .خواستم مطمئن شوم! تازه منم نگم خودت باید بفهمی بچه مسلمون ها مثًال. آره هنوزم می گم -

 خوب مطمئن شدی؟ 

واسه آینده ات خوبه ! آره ولی در حد جزوه گرفتن و سالم و عليک باید با دخترها ارتباط برقرار کنی -

می خوایم سر به تن 

 .نه مامان من اصًال از دخترها خوشم نمياد -

اونوقت مردم فکر می کنن همجن 

 !خوب فکر کنن -

یعنی چی ؟ پسره عوضی، رفته دانشگاه خ -

 بعد

 چيزی شبيه این  -
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 ایدز/وی.ای.در مورد کاهش خطر ابتال به اچ

 

بيماری هایی که ممکن است از طریق (ن عزیز، حتمًا آن گونه که می دانيد خطر ابتال به بيماری های مقاربتی دوستا

ينان 

ت که ود از سالمت جنسی شریک خ

این 

يم 

ر زمان در مورد خطرات نسبی هر عملکرد جنسی که می تواند ناقل بيماری ایدز باشد چيزهای بيشتری فرا می گيریم، 

 

 

ای 

 دامات پرخطر

 ، و به اندام جنسی زن بدون داشتن کاندوم)مرد یا زن(م جنسی مرد به مقعد 

 

 اقدامات کم خطر

 س دهانی و بدون مانع با مرد یا زن 

 به اندام جنسی زن با کاندوم

  مختاریآیدین

انگاری از -، موردی جدی است که نمی توان و نمی بایست به سهو و سهل)مقاربت جنسی به انسان انتقال یابند

 خصوصًا هنگام اشتغال به عمل جنسی با کنار آن گذشت و این به جاست که توأم با ورود به یک رابطۀ جنسی،

فردی که به تازگی با او آشنا شده اید و شناخت روشنی از سابقۀ  شخصی و جنسی او ندارید، جانب احتياط و 

 بيماری های جنسی، به کسب آگاهی و اطمه یجهی به موقع و هوشيارانه به مسألمراقبت را نگاه دارید و با تو

البته مسأله ی شناخت و پيشگيری از بيماری های جنسی، به یقين مبحثی گسترده تر از آن اس. اقدام بورزید

در گنجایش یک و یا دو مقاله باشد، و بيان آن به شکل کامل تر، آن گونه که تا حد ممکن و شناحته شده روشن گر و شامل اطالعات مربوطه برای 

 است که الزمۀ آن مبادرت به خواندن کتاب های مربوطه در علم پزشکی و سکسولوژی و کسب اطالعات از آن طریق دانستن افراد باشد، امری

اما اشارۀ ما در این خصوص و در این مجال، به طور ویژه مختص بيماری ایدز است و ما همزمان شما را تشویق به خواندن مطالب دیگر در این . است

همچنين نباید انواع دیگر . در کتاب ها و نشریات مربوط می کنيم) انی و پرسشی پيرامون وضعيت سالمت خود هستيدخصوصًا اگر دارای نگر(باره 

در این کنکاش اطالعات نادیده ...) از قبيل کالميدیا، تبخال و زگيل تناسلی، سيفليس، پروستاتيتيس، گونورا، شپش ناحيۀ جنسی و (بيماری ها 

البته ما نيز در فرصت های بعدی، به آنها بيشتر خواه. ست که اطالعات خالصه ای پيرامون آنها نيز در ذهن داشته باشيمگرفته شود و بهتر آن ا

 . پرداخت

و اما همچنان که ما به مرو

ان هم هست که عملکردهای جنسی را در این خصوص به چند گروه مختلف دسته بندی کنيم؛ گروه هایی که عبارت باشند از اقدامات این امک

اقدامات پرخطر آنهایی اند که شامل تبادل مایعات بدن می باشند، و در مطالعات علمی نيز به عنوان. پرخطر، کم خطر، با خطر جزئی و بی خطر

اقدامات کم خطر هم به همين نحو، شامل تبادل مایعات بدنی هستند، اما گزارش های اندکی . وی شناخته شده اند.ای.وس اچعامل انتقال ویر

حاکی از سرایت بيماری بر اثر انجام چنين اقداماتی بوده اند و مواردی که در ضمن آن ابتال به بيماری مشاهده شده، تحت شرایط خاصی به وقوع

امه، اقدامات جنسی با خطر جزئی را داریم که مثل موارد قبل، مایعات و ترشحات بدن دو فرد در ضمن آنها با هم مبادله می در اد. پيوسته است

سرانجام، اقدامات بی خطر نيز به آن دسته . شوند، اما گزارش های مورد تأیيد پزشکی مبنی بر انتقال بيماری بر اثر این اقدامات در دست نداریم

 . وی شوند.ای.شود که شامل تبادل مایعات بدن نيستند و هرگز نشان داده نشده که منجر به انتقال اچاطالق می 

 

اق

دخول اندا •

 استفادۀ مشترک از سوزن و سرنگ برای تزریق دارو، استروئيدها و مواد دیگر •

 تفادۀ مشترک از اسباب و آالت تفریح جنسی اس •

انجام سک •

، و )مرد یا زن(دخول اندام جنسی مرد به مقعد  •

 استفاده از سوزن و سرنگ استفاده شده و پاک شده برای تزریق مواد •



 اقدامات با خطر جزئی 
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 ی و با مانع

 انع

 با مقعد و با اندام جنسی زن

 ين

 

 اقدامات بی خطر

 یا خشک بدون مبادلۀ خون ميان طرفين

ستفادهجنسی خود بدون ا

 ب و آالت شخصی برای تفریح جنسی •

 فتگی

 

 :مورد استفادهابع 

Canadian AIDS Society (1999) 
HIV transmission: Guidelines for assessing risk 

 

: 

********************************************************************* 

ی، یا سنی   خاصی نيست و... ایدز مختص به گروه قومی، جن

شی و  پس به 

ید  بدو

 

 رم باشيدسالمت و ُخ

 برو به صفحه اول

 

سکس دهانانجام  •

دریافت سکس دهانی و بدون م •

 ليسيدن مقعد •

تماس انگشت  •

بوسيدن عميق همراه با مبادلۀ خون ميان طرف •

بوسيدن تر  •

 از ترشحات آلت مردانه یا زنانه به عنوان مایع تسهيل کنندۀ استمنای شخصی یا تماس دستی با آلت شریک  •

 تماس جنسی 

استفاده از اسبا 

خروج و تماس مایعات جنسی با پوست بدون زخم و شکا •

 لمس کردن، ماساژ، و مالش دادن بدن یکدیگر •

 تزریق مواد به وسيلۀ سوزن و سرنگ نو   •

 

من

 

Canadian AIDS Society (2001) 
HIV, things you should know
AIDS New Brunswick (2002) 
HIV  Reducing the risk

 

 توجه و دقت نمایيد

 

س

 می تواند از هر گروه و ازهر کجا قربانی بگيرد  

حکم عقل گوش فرا کرده از سکس بدون دوراندی

ن شناخت و بدون استفاده از پوشش و کاندوم حتمًا خودداری ورز
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 اساس نامه

 نام

 . ناميده می شودIRQOسازمان، سازمان دگرباشان ایرانی 

IRQOبه شرح زیر است : 

و تعهدات سازمانی که پيشتر سازمان همجنسگرایان ایرانی نام 

که به هيچ نهاد دینی وابسته نيست و می کوشد تا موقعيت دگرباشان جنسی ایرانی را  غيرسياسی، غيرانتفاعی، غيرحکومتی .٢

اهی اجتماعی و فرهنگی در راستای بهبود موقعيت زندگی اقليت های جنسی ایرانی که در ایران یا بيرون از آن زندگی می .٣

باره ی موضوعاتی همچون امورجنسی، جهت گيری جنسی و هویت جنسيتی برای ی و ارائه ی پژوهش ها، اخبار و اطالعات در.۴

  سازمان ملل منتشر شده است؛.۵

 د آن در جامعه؛ و

 .نی ندارد

موقعيت

 .ضا مبلغ مالی دریافت کند فعاليت می کند تا اهداف اش را پيش برد

شرایطی برای عضویت باشد که اعضا هميشه به شيوه ی معقولی در نشست ها یا بحث هایی که سازمان برگزار می کند با آن خود را 

ت 

 باشد، اختيار قرارداد بستن را داشته باشد، ساکن اونتاریو و دارای همه ی پيش نيازهای قانونی برای تصدی  سال یا بيشتر داشته١٨

 .یکبار در نشست عمومی ساالنه از سوی اعضا انتخاب می شود

 . سال انجام وظيفه نمایند و شایستگی تصدی را داشته باشند٢ست به طول 

 

ین ا

 اهداف

اهداف 

ادامه دادن به اختيارات  .١

 داشت؛

سازمانی 

 بهبود دهد؛

افزایش آگ 

 کنند؛

گردآور 

 دگرباشان جنسی ایرانی که در ایران یا بيرون از آن زندگی می کنند؛

پایبندی عملی به قوانين حقوق بشر که توسط کميسيون حقوق بشر 

 ضات عليه دگرباشان جنسی در ایران؛تسهيل فرآیند برابری حقوق و پایان دادن به تبعي .۶

پشتيبانی از سالمتی و ایمنی جنسی، جسمانی، و روانی دگرباشان جنسی و پيشبر .٧

تضمين نمودن این که فعاليت های سازمان، غيرسياسی است و هيچ گونه سوگيری نژادی، قوميتی و دی .٨

  غيرانتفاعی

 اعسازمان بدون این که از

 عضویت

بایستی 

ه خاطر تخطی از اهداف سازمان از سوی اکثریت اعضای حاضر از عضویهر یک از اعضا ممکن است به خاطر نقض این شرایط یا ب. هماهنگ نمایند

هر عضوی که برکنار شود حق دارد که برای نشست های عمومی بعدی . بر کنار شود و حق شرکت در نشست های عمومی را نداشته باشد

 . درخواست شرکت کردن نماید

 انتخاب مدیران

 شایستگی

هر عضوی که 

 .مدیریت باشد، واجد شرایط برای عضویت در هيئت مدیره است

 روش های انتخابات

 سال ٢هيئت مدیره هر 

 تصابطول و مدت ان

همه ی مدیران می بای

 خالی ماندن پست ها
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هرگاه جایگاه یک مدیر به هر دليلی خالی شد، هيئت مدیره ممکن است تا زمانی که مدیری از سوی نشست عمومی ساالنه برگزیده نشده است 

 .رد دارای صالحيتی را تعيين کندبرای پر کردن آن جای خالی ف

 کناره گيری مدیر

استعفانامه زمانی کارگر می شود که هيئت مدیره . یک مدیر ممکن است با دادن استعفانامه ی خویش به هيئت مدیره از آن هيئت کناره گيری کند

 .آن را بپذیرد

 کارمندان هيئت مدیره

 ).مدیر امورمالی(ير کل، منشی، و خزانه دار کارمندان سازمان عبارت اند از دبير کل، جانشين دب

 وظایف کارمندان

 دبير کل

او بایستی . او بایستی در همه ی نشست های سازمان حضور داشته باشد. دبير کل همه ی نشست های هيئت مدیره را مدیریت می نماید

 .را می بيند و بر کار هيئت مدیره نظارت دارداو همه ی دستورکارها . مدیریت عمومی و فعال امور سازمان را بر عهده داشته باشد

 جانشين دبيرکل

جانشين دبيرکل، در غياب یا ناتوانی دبيرکل، وظایف را انجام می دهد و همان قدرت دبيرکل را دارد، و می بایست وظایف دیگری که از سوی هيئت 

 . مدیره یا دبيرکل به او محول شده است را انجام دهد

 منشی

از همه ی کتاب ها، گزارش ها، مکاتبات، و دیگر سندهای مربوط به امور سازمان، به جز سندهایی که الزم است توسط خزانه منشی می بایست 

و دبيرخانه ی عمومی را انجام دهد، و وظایف در پيش گفته | مکاتبات | او می بایست وظایف تابع دفاتر ضبط . دار نگهداری شوند، نگهداری نماید

او می بایست همه ی مکاتبات روزمره ی مربوط به سازمان را انجام دهد؛ مکاتباتی که مربوط به . ودیت و به طور کلی انجام دهدشده را بدون محد

دبيرکل است و نيازمند بررسی هيئت مدیره یا کارمند دیگر است را ارجاع دهد؛ و وظایف دیگری که در ارتباط با دفتر اوست و از سوی هيئت مدیره یا 

 .تعيين می شود انجام دهددبيرکل 

 خزانه دار

خزانه دار همه ی دفاتر حساب سازمان را نگهداری و مدیریت می نماید، که این دفاتر شامل همه ی رسيدها و پرداخت هاست، و می بایست از 

ن است محافظت نماید، و به دفاتر حساب، دفاتر بانکی، چک های باطل شده، سندها، حکم ها، و همه ی اسنادی که مربوط به حساب های سازما

طور کلی و بدون محدودیت می بایست؛ در هر زمان، هنگامی که دبيرکل درخواست نمود، اطالعاتی درباره ی وظایف مالی سازمان فراهم آورد؛ هر 

، احکام مالی را برای هيئت سال، در آخرین روز مالی سال یا در هر روزی که به صالحدید هيئت مدیره باشد، گزارش موقت سازمان را ارائه نماید

مدیره آماده نماید و رونوشتی از آن را با امضای خود به منشی ارائه دهد؛ رونوشتی از این احکام را به مميز حسابداری که از سوی هيئت مدیره 

داشته باشد را ارائه دهد؛ تعيين گشته است بدهد، تا همه ی گزارش هایی که مميز حسابداری ممکن است برای بررسی مناسب و سند زدن نياز 

 .    نشست های ساالنه، بودجه ی آن سال مالی را تهيه کندپس از  روز یا درون این مدت زمانی ٣٠پيش از 

 مميز حسابداری

 .در هر نشست ساالنه مدیران بایستی یک مميز حسابداری تعيين نمایند

 نشست های عمومی

هنگامی که برای تصميم گيری تنها یک رای نياز باشد اکثریت ساده به . ر سال برگزار شودنشست های عمومی سازمان بایستی دست کم دوبار د

. نشست عمومی سازمان، مرجع تصميم گيری نهایی است. در صورت برابری رای ها، دبيرکل نشست رأی قاطع را می دهد. کار گرفته خواهد شد

 . نشست عمومی داده شود روز به همه ی اعضای سازمان اعالن ١۴نبایستی در کمتر از 

 نشست عمومی ساالنه
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 روز به همه ی اعضا اعالن نشست عمومی ساالنه داده ٢٨نبایستی در کمتر از . هيئت مدیره بایستی فراخوان نشست عمومی ساالنه را بدهد

طرحی که نزد منشی سازمان ثبت شده هر . خزانه دار یا دیگر کارمند برگزیده ی سازمان بایستی گزارش ساالنه ی سال پيش را ارائه دهد. شود

 . روز پيش از نشست به بحث گذاشته شود٧است نباید در کمتر از 

 نشست های عمومی ویژه

.  عضو  سازمان که دالیل معقولی برای این درخواست شان دارند فراخوان نشست عمومی ویژه دهد١٠منشی می بایست بنا بر درخواست مکتوب 

 . روز پس از درخواست قرار گيرد٢١روز اعالن نشست عمومی ویژه دهد، بلکه این اغالن بایستی درون  ٧منشی نباید در کمتر از 

 حد نصاب

 .حد نصاب برای نشست های عمومی بایستی اکثریت باشد

 اعالن نشست ها

ل تاریخ، زمان و مکان اعالن همه ی نشست ها بایستی به وسيله ی پست، فکس یا پست الکترونيکی به همه ی اعضا فرستاده شود و شام

اعالن نشست ها بایستی در وب سایت، در مکانی عمومی قرار داده شود و کوشش معقولی . نشست و دستور جلسه ای از موارد مورد بحث باشد

 .برای همگانی کردن نشست ها صورت بگيرد

  تغيير اساس نامه

قوانينی برای برقراری امور .  به این منظور تشکيل می یابد مطرح گرددهر طرحی برای تغيير اساس نامه بایستی در یک نشست عمومی ویژه که

. در یک سال نبایستی بيش از دو نشست عمومی ویژه برای بيان اهداف تغيير اساس نامه برگزار شود. نشست عمومی ویژه بایستی مالحظه گردد

 . هر تغييری بایستی به تأیيد اکثریت اعضای حاضر در نشست عمومی ویژه برسد

 انحالل

برای انحالل سازمان، بایستی موافقت همگانی ای از همه ی اعضا در نشست عمومی وجود . سازمان می تواند تصميم به انحالل خویش بگيرد

ید به هنگامی که سازمان بدهی ها خویش را پرداخت کرد، دارایی های خود، مالی و غيرمالی، را باید صرف اهداف انتفاعی اجتماع نما. داشته باشد

 .همان گونه ای که نشست تصميم خواهد گرفت

 تاریخ قابل اجرا شدن اساس نامه

 .  قابل اجراست٢٠٠۶ ام آگوست ٢۵این اساس نامه از تاریخ 

 

 

 برو به صفحه اول
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 !بدون شرح

 آرشام پارسی

 

يل وجود تنش و اتفاقات تنش زای روزانه گاهی بدل به نگفتن مشکالت روزمره ی دگرباشان به دليل زندگی بدون تنش عده ای و گفتن آن به دل

مسلمن جامعه ی ایران و جامعه ی دگرباشان ایرانی یکدست نيست و نمی توان اتفاقات موردی آن را به کل جامعه تعميم داد اما . دوراهی می شود

انکار نمی کنم که بسياری از دگرباشان هستند . ادیده گرفتخارج می شود نمی توان آنها را ن" موردی بودن"زمانی که این اتفاق های موردی از حد 

به همين ترتيب نمی توانم انکار کنم که بسياری از آنان با خانواده، اجتماع و پليس مشکالت . که نه مشکلی با پليس دارند نه خانواده و نه اجتماع

اضطراب دارند و به عبارتی با جامعه سازگار اند اما از طرفی ناراحتم که عده از یک طرف خوشحالم که دگرباشانی زندگی آرام و به دور از . زیادی دارند

 :تلفن ها، ایميل ها و نظراتی که به ما می رسد بر دو دسته اند. ای مورد ضرب و شتم، توهين، دستگيری، شکنجه و در مواردی قتل واقع می شوند

رح شدن گفتمان دگرباشی و افزایش حساسيت نظام جمهوری اسالمی ایران است و بر این باورند که فعاليت های سازمان باعث مط: دسته ی اول

اعمال فشار و کنترل بيشتر بر روی دگرباشان نتيجه ی آن است و در مواردی این فعاليت ها را در شمار بهانه دادن به دست دولت امریکا برای حمله 

 . به ایران می دانند

 . وجود و بی حقوقی آنان مطرح شود تا بتوانند با تالشی فراگير به حقوق شهروندی خود دست یابندمی خواهند که فشارهای م: دسته ی دوم

هستند، و دسته ی اول معموًال ارتباط مستقيمی با افرادی که زیر فشار هستند، /دسته ی دوم معموًال کسانی هستند که تحت این فشارها بوده

به این نتيجه رسيده ام که . شود که مشکالت خاصی در زندگی خود بر پایه ی گرایش جنسی ندارندندارند و ارتباطات آنها محدود به کسانی می 

پس در . افراد دسته ی اول چنانچه کوچکترین مشکلی برایشان اتفاق بيافتد به دسته ی دوم می پيوندند و خواهان حقوق شهروندی خود می شوند

 .  ترجيح می دهمشرایط فعلی و در این دوراهی، گفتن را بر نگفتن

در چند ماه گذشته که شاهد دستگيری های فعاالن زنان در ایران بودیم دیدیم که افراد دسته ی اول که همواره مخالف مطرح شدن مشکالت 

را بهانه ای دگرباشان بودند و شرایط دگرباشان را معمولی دانسته و فشارهای موجود را به کل جامعه تعميم می دادند و مطرح کردن این مشکالت 

برای حمله نظامی امریکا به ایران می دیدند، در سطح وسيعی اقدام به اعتراض نمودند و نامه ها و طومارهای زیادی را تهيه و امضا کردند و فکر نمی 

تمام نامه . در ميان بودکنم که در آن زمان توجهی به بهانه دادن به دست دولت امریکا برای حمله ی نظامی به ایران داشتند چراکه پای خودشان 

است نه یک بخش خاص، هر چند که نام من و چند تن دیگر، به دليل " بشر"های اعتراضی آنها را امضا کردم چون معتقد بودم که حقوق بشر برای 

 .شرایط فعلی ایران از برخی ليست ها برداشته شد

جای انکار هم نيست، و دليل . ا هستند که جرم شان همجنسگرایی استدو نفر همجنسگر. تصاویری که در زیر می بينيد نيازی به شرح ندارد

باید ساکت باشم و !. نباید بگویم که چه بر سر این ها آمده است؟. کپی حکم دادگاه هر دو نفر آنها در دست من است. دیگری هم نداشته است

هشتاد ضربه شالق فقط . ه، باید گفت؛ فریاد زدن شاید حتی بهتر باشدتصویری دروغی از شرایط اجتماعی که روزمره با آنها کار می کنيم، بسازم؟ ن

شهامت این پسر را تحسين می کنم که وقتی پس از شالق . فکر نکنم حتی تحمل یک ضربه ی آن را داشته باشم. به زبان آوردنش ساده است

 " ک قدم به خدا نزدیک تر شده باشیاميدوارم با اجرای این حکم ی: "خوردن به سختی از جا بلند شد به مجری حکم گفت

روزهای اول که تلفنی با آنها صحبت می کردم نای حرف زدن نداشتند و از درد . این تصاویر پس از حدود یک ماه از اجرای حکم گرفته شده است

 !  یک بار از من پرسيدند به چه جرمی شکنجه شدیم؟. خوابشان نمی برد

 



 

 

مدت زیادی ). برای حفظ هویتشان از اسم های مستعار استفاه شده است(فرنام بيست و چهار ساله است فرساد بيست و شش سال دارد و 

فرساد در . شرایط آنان مثل خيلی از دگرباشان ایرانی تأسف بار است. است که با سازمان در ارتباط هستند و از وضعيت زندگی شان خبر دار هستيم

هد و مادرش با یک فرد سپاهی ازدواج می کند و خودش این را شروع ماجراهای تلخ زندگی اش می سن چهارده سالگی پدرش را از دست می د

يدا نمی کردم وگمان می می گشتم پوجودم به دنبال حسی نسبت به جنس مخالف خودم   هرچه در کودکیاز همان سن: "فرساد می گوید. داند

  یگذشت احساس می کردم به همجنس های خودم عالقه بيشتر زمان می  چقدرمن ایجاد خواهد شد ولی هردر گذر زمان این حس  کردم با

فرساد در سن بيست و یک سالگی با هدف آشنایی بيشتر با همجنسگرایان وبالگی درست کرد و با ." بودم ک همجنسگراآری من ی .بيشتری دارم

سازمان   مخابرات و ی روز از طرف اداره و یکرسم ورق برگشت می کردم دارم به هدف می درست زمانی که فکر"استقبال خوبی مواجه شد اما 

فرساد به مدت سه هفته در زندان انفرادی ". دستگير کردند من را را از طریق آی پی تو پيدا کردیم و گفتند آدرس تو اطالعات سپاه به منزل ما آمدند و
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به شش ماه زندان ل جوانان برای گرایش به همجنس وبالگ نویسی و اغفا نت وه از طریق اینترعجام اتهام نشر فساد دربود و درآخر قاضی او را به 

 کسی راجع به باز با مبادا نگران بودم که. از همه می ترسيدم"فرساد پس از گذراندن دوره ی زندان خود شرایط بسيار بدی داشت . محکوم کرد

 " .بودم شدید شدم و برای چند هفته در بيمارستان بستری  دچار افسردگی.فتمادوباره به زندان بي  صحبت کنم وگرایش جنسی ام

دهد که   قرار می. او را تحت فشاروقتی از اسرار زندگی اش با خبر می شود. خاطرات فرساد به دست ناپدری اش می افتدی مدتی بعد دفترچه 

 قم به نزد یکی از مراجع تقليد می بهبيعی بودنش می بينند او را  وقتی پافشاری او را بر سالم و ط.باید توبه کند و دست از این گناهان کبيره بردارد

به  بسته بودند و چشمانم را  در آنجا.چند شب در یکی از بازداشتگاه های ستاد امر به معروف و نهی از منکر بسيج و سپاه قم بازداشت بودم. "برند

. گرنه سنگسار می شوی توبه کن و: ودم را فرا گرفته بود به من گفتندترس تمام وج... و  کونی ،الشی: من فحش می دادند وبه من می گفتند

 تقليد بردند و پس از یک ساعت نصيحت به من مراجعمرا پيش یکی از . از ترس جانم توبه کنم دیدم تنها راه این است که به ظاهر و کمی فکر کردم و

 در آن نوشته شده بود من از این گناه کبيره توبه .من امضا کردم د ودنمه به من دایک توبه نا .گفت می دانی که مرتکب گناه شده ای پس بيا توبه کن

 ".و مرا آزاد کردند  ضربه شالق به من زدند٩۵ پس از امضا توبه نامه مرا به تهران آوردند و .اميدوارم خدا مرا ببخشد می کنم و

 

 

 . رد بازجویی قرار گرفته و در آخر دو ترم از دانشگاه اخراج می شودخبرها به دانشگاه هم می رسد و از طرف بسيج و نهاد رهبری مو
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پس از مکاتبه های زیادی تصميم می گيرند که همدیگر را . فرساد در اوایل زمستان با یک همجنسگرا از طریق چت روم آشنا می شود به نام فرنام

به همين دليل چندین نفر از دوستان خود . که زندگی مشترکی را شروع کنندپس از چند دیدار به هم عالقمند می شوند و تصميم می گيرند . ببينند

پس از حدود پانزده دقيقه از شروع مهمانی، مأمورین به خانه . را برای یک ميهمانی دوستانه دعوت می کنند تا شادمانی خود را با آنها تقسيم کنند

انفرادی  به یک بازداشتگاه  و سوار یک پاترول کردندابعد ما ر. ن زدندا خوردیم کتکمن جا تا جائيکه میاهم. "یورش بردند و همه را دستگير کردند

 با باتوم ا ما رآنقدرم گير شدیت شبی که دس: "فرساد در مورد آن شب می گوید" اه بودیمزداشتگاتقریبًا همه ی تعطيالت سال جدید را در ب .بردند

 "هایم درد می کند آن قدر با مشت به سر و صورتم زدند که هنوز استخوان. مه ا کمر گرفتدیسک شد و کتک زدند که مهره های کمرم جا به جا

 به دليل اینکه فرساد و فرنام را در .محکوم شدند" یس بازن مجلس فحشا و اغفال جوانان برای هم جبرپایی"فرساد و فرنام که ميزبان بودند، به جرم 

ولی   که آیا شما باهم لواط کردید؟،ال کردندؤپيرامون سکس از ما خيلی س. "بازجویی قرار داده بودندتنهایی شان دستگير کرده بودند، بيشتر تحت 

 ." است تفخيذبه هر حال جرمتاندر نهایت بازجو گفت  ما زیر بار نرفتيم و

 . رک نکنندهمه ميهمان ها با قيد ضمانت آزاد شدند، به آنها اخطار شده بود که با هم در تماس نبوده و تهران را ت

طی خبرهای . حدود دو هفته قبل از تاریخ اجرای حکم، مأمورین به خانه های تمامی دستگير شدگان می ریزند و همه ی آنها را دستگير می کنند

جری حکم در پایان م. رسيده مجازات ميهمانان شصت ضربه شالق و مجازات فرساد و فرنام هشتاد ضربه شالق بوده که در همان روز اجرا می شود

 . به فرساد و فرنام می گوید که این تنها مجازات برپایی مجلس فساد است و مجازات تفخيذ شما جداگانه و در موعد مقرر اجرا می شود

 

 تصميم فشارهای بسيار زیادی از طرف خانواده نيز بر آنها وارد می شود و به ناچار و از ترس مجازات های سنگين تر و بازگشایی پرونده های قبلی

چند روز قبل از موعد اجرای حکم موفق به ترک ایران شدند و منتظرند تا به یکی از کشورهای پناهنده پذیر امن . می گيرند که از ایران خارج شوند

 . برای دگرباشان منتقل شوند

، به همراه جامعه ی دگرباشی ایرانی در تالش ایرکو که این پرونده را در یکی از کشورهای ترانزیت به سازمان ملل معرفی کرده و پيگيری می کند

 .  برای کسب حقوق شهروندی دگرباشان جنسی ایرانی است

 

 

 برو به صفحه اول
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 پروسه ی پناهندگی به دليل گرایش جنسی 

 آرشام پارسی

 

 . پناه جویی آسان نيست

عداد زیاد ایرانيان در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی هستيم که امروزه شاهد ت. تعداد پناهجویان و مهاجران به دالیل زیادی رو به افزایش است

برای آن ها دو راه خروج از ایران وجود داشته که یکی از آنها . یکی از عمده ترین دالیل مهاجرت آنها حفظ امنيت و حقوق فردی و اجتماعی بوده است

 از طریق سفارت آن کشور و انجام مراحل قانونی آن امکان پذیر است و پروسه ی مهاجرت به دیگر کشورها. مهاجرت و دیگری پناهندگی است

اما شخص پناهجو می بایست خارج از مرزهای کشور اوليه ی خود . شخص مهاجر تا زمان انجام پروسه ی قانونی در کشور خود اقامت دارد

 . عمده تقسيم می شونددو بخش پروسه ی پناهندگی به . درخواست پناهندگی دهد

  حضور در خاک کشور پناهنده پذیر و درخواست پناهندگی از دولت آن کشور -الف

  حضور در کشور سوم و درخواست پناهندگی از طریق دفاتر سازمان ملل-ب

اول منتشر خواهد شد و در این شماره نگاهی داریم به پروسه ی پناهندگی از طریق دفاتر بخش در شماره های بعد چراغ اطالعاتی راجع به 

 . ميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل و از ميان آن دفاتر اطالعات جامع تری از ترکيه خواهيم داشتک

ظ امنيت جانی  خاص شخص برای حف از کشور خارج شوید اما در شرایطما پيشنهاد نمی کنيم که تنها به انگيزه ی مهاجرت و زندگی در خارج از ایران

 سازمان ملل پناهندگی شامل این فرد خواهد شد چون برای ١٩۵١در چنين شرایطی بر اساس کنوانسيون . را ترک کندوطن خود خود ناچار است 

 .حفظ جان خود از کشور خارج شده است و تمامی مصاحبه ها و مراحل پروسه ی پناهندگی به دليل اطمينان از این خطر و ترس موجود است

در شرایط نامساعد زندگی می کنند و دگرباشان جنسی به نوبه ی خود می توانند مشکالت بيشتری  مردم ، بسياری ازبا توجه به شرایط امروز ایران

ما پيشنهاد می . این گونه مشکالت می توان یافتبرخی از این مشکالت امنيت جانی آنها را تهدید نمی کند و راه حل هایی برای رفع . داشته باشند

طرف می شود و نيازی  برمحل زندگی برخی مشکالت هستند که با تغيير شهر .  این راه ها نيز فکر کنيدکنيم که قبل از تصميم به خروج از کشور به

تصميم به  ، زیر یک سقف درتنها برای پيدا کردن دوست و داشتن زندگی مشترکافراد، مواردی داشته ایم که . به تغيير کشور محل سکونت نيست

به شهر دیگری رفته و با هم زیر یک ... می توانند به بهانه ی دانشگاه، کار و آنها به این نتيجه رسيدیم که هم با با همفکری . ندخروج از ایران گرفت

 هر یستبامی  و این افراد به ناچار ه د به قيمت جانشان تمام می ش آنها در ایرانمواردی هم بوده که حتی یک روز بيشتر ماندن. سقف زندگی کنند

 . شوندتر از کشور خارج چه سریع

 عالی پناهندگان سازمان ملل درخواست پناهندگی کنند و از کميساریای"  اجتماعی خاصعضو گروه های"عنوان دگرباشان جنسی می توانند به 

:  ازگروه های خاص اجتماعی عبارتند. پناهندگی آنان نيستفته شدن پرونده ی  دگرباش بودن دليلی بر پذیرشامل قوانين پناهندگی شوند اما صرفًا

از دیگر گروه هایی که می توانند از . و تبعيض عليه ناتوانان جسمی) ختنه(خشونت خانگی، همجنسگرایی، اجبار خانواده، قطع عضو جنسی زنان 

 .سازمان ملل درخواست پناهندگی کنند گروه های مذهبی، سياسی و قوميتی می باشند

سفانه بسياری از افراد أمت.  گرایش جنسی می باشدبر پایه یکشور به دليل ترس و خطری با اهميت برای کشورهای پناهنده پذیر خروج از ی نکته 

افراد . ندانستن همين مورد بسيار ساده است -  و در بيشتر موارد باعث شکست و آوارگی آنها می شوند- ناآگاه که به پناهجویان مشاوره می دهند

 جوابی که معموًال.  سریع قبول خواهند شد اما این طور نيستندهمجنسگرا هستد که اگر بگویند  کشورهای اروپایی شنيده اندر زمان ورود بهزیادی 

ما می دانيم شما همجنسگرا هستيد اما شما در ایران مشکلی نداشته "از اداره های دولتی برای این افراد ارسال می شود حاوی آن است که 

 دقيق و قانونی است زیرا بر طبق قوانين بين المللی پرونده ها کامًالاز جنبه فردی اه است اما اشتباز جنبه ی عمومی این پاسخ در حالی که . "اید

. سی قرار می گيرد شخصی و با توجه به شرایط منحصر به فرد شخص پناهجو بررسی می شود و شرایط شخص پناهجو مورد برربه صورت کامًال

 پارنتر شخص پناهجو در ایران ،در یکی از پرونده های موجود.  منطقی نيستن رخ داده است،دیگرابه دليل اتفاقی که برای ترک کشور برای آنها 
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دستگير و محکوم به اعدام شده بود اما درخواست پناهندگی این شخص با توجه به اینکه احتمال فاش شدن اطالعات و مشخصات آن وجود داشت، 

 .پذیرفته نشد

وجه کرد ساختار و شرایط پناهجویی از طریق دفاتر کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل است که می  که باید به آن تدییکی از مهمترین موار

پذیرفته باید شخص پناهجو به دليل وجود خطر و ترس موجه از کشور خود خارج شود و در کشور دوم خود را به سازمان ملل معرفی کند و پس از 

بنابراین اگر شخص پناهجو کشورهای متعددی را قبل از معرفی خود به سازمان .  امن منتقل شود از طریق سازمان ملل به کشورشدن درخواستش

بت نام او ث از سوریه وارد ترکيه شود امکان  ایران را به مقصد سوریه ترک کند وییبه عنوان مثال اگر پناهجو. ملل بگذراند شامل این پروسه نمی شود

 به عنوان نمونه .  تلقی می شودسومیکشور دولت ترکيه اجازه ی خروج و اقامت موقت را نخواهد داد چون ترکيه  و وجود ندارددر سازمان ملل آنکارا 

. های زیادی است که سرگردان و بی حقوق اند  نفر از آنها در ترکيه سال١٢٠٠ که در حال حاضر تعداد می باشندکيس های موسوم به شمال عراق 

ته اند و در سازمان ملل عراق پناهندگی خود را گرفته اند و پس از شروع جنگ در عراق به ترکيه متواری شده اند و در این افراد از ایران به عراق رف

 . حال حاضر دولت ترکيه اجازه ی خروج به آن ها نمی دهد و با مشکالت بسيار زیادی روبرو شده اند

یلند کشورهایی هستند که پناهجویان ایرانی می توانند در آنجا درخواست پاکستان، هندوستان، قبرس، ترکيه، گرجستان، سوریه، مالزی و تا

ما در اینجا بيشتر در ارتباط با ترکيه صحبت خواهيم کرد و در ارتباط با کشورهای دیگر اطالعات کاملتری را برای افرادی که نياز دارند . پناهندگی دهند

 .ارسال خواهيم کرد

وارد ترکيه شوند و در دفتر ) از طریق کوهستان(و یا غير قانونی ) با پاسپورت(ست و پناهجویان می توانند قانونی نحوه ی ورود شما به ترکيه مهم ني

 عهده و برجتا قبل از معرفی به سازمان ملل مسئوليت امنيت پناه. کنندی گدرخواست پناهند) UNHCR(کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 و رده در آنکارا مراجعه کUNHCRبه دفتر  --------ت س کسانی که قانونی وارد ترکيه می شوند می بای.)فراموش نکنيداین نکته را  (دخودش می باش

 که پناهجویان ردباید اشاره ک. در این صورت آنها می توانند شهر محل اقامت خود را در ترکيه انتخاب کنند . ثبت نام کننداقدام به با ارائه ی پاسپورت 

افرادی که به صورت غير قانونی وارد ترکيه می شوند . ميم وزارت کشور ترکيه نمی توانند در استانبول، آنکارا و ازمير اقامت داشته باشندبر طبق تص

 . منتقل می شوند،کاریا ه یاوان، آغری و از جمله به یکی از شهرهای مرزی ترکيه

 پليس  یاز سازمان ملل به ادارهمعرفی نامه  شخص پناهجو باید پس از گرفتن . است از هم جداسازمان ملل و پليس ترکيه کامًالعملکرد پروسه ی 

دولت ترکيه برای پناهجویان از وزارت کشور درخواست اقامت موقت می کند و در . ثبت نام کندهم شهر محل اقامت موقت خود مراجعه و در آنجا 

.  دالر در سال می باشد٨٠٠ حدود معموًالاین مبلغ . قت به دولت ترکيه پرداخت نمایندصورت توافق می بایست مبلغی را به عنوان هزینه ی اقامت مو

.  شودتأمينسازمان ملل هيچ هزینه ای برای اسکان و معيشت پناهجویان پرداخت نمی کند و تمامی این هزینه ها باید توسط شخص پناهجو 

ر شرایطی که امکان پرداخت هزینه های شخصی خود را نداشته باشند با هماهنگی با  کار رسمی در ترکيه ندارند اما د ی اجازهپناهجویان معموًال

 .  پليس می توانند به صورت موقت کار کنند یاداره

خود و در صورت پذیرفته شدن کار  پليس به این دليل است که حضور شما در ترکيه قانونی باشد و بتوانيد پس از انجام مراحل  یثبت نام در اداره

 . خود به صورت قانونی ترک کنيد  را به سمت کشور محل اقامت دائم ترکيه،است پناهندگی تاندرخو

 که با اتکای به آن  شخص پناهجو اقدام به انجام چند مصاحبه می کند یدفتر کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل جهت بررسی وضعيت پرونده

 ژنو حرف پناهنده به عنوان ١٩۵١طبق مفاد کنوانسيون . پناهنده تصميم گيری الزم انجام می شود در مورد نظر مسئول قانونی پروندهو با توجه به 

 اما ممکن است افسر قانونی پرونده مدارکی برای اثبات ادعاهای شخص پناهجو ، اسناد و مدارک نيست یسند محسوب می شود و نيازی به ارائه

 . مطالبه نماید

 ماه متغير است و پس از انجام مصاحبه شخص پناهجو می باید منتظر پاسخ سازمان ملل ١٠انونی از یک هفته تا  زمان انجام مصاحبه ی قمعموًال

 چنانچه افسر قانونی پرونده هر گونه تناقض و یا . ارجاع خواهد شد به بخش مربوطتعيين کشور امن  پرونده او برای، در صورت پذیرفته شدن.بماند

در صورتی که پرونده . ه مشاهده کند که شامل قوانين بين المللی پناهندگی نيست می تواند درخواست پناهجو را رد کندادعای نادرستی را در پروند



 ،رد شد شخص پناهجو این امکان را دارد که نسبت به آن اعتراض کند و شرایط خود را به صورت کتبی توضيح دهد که در صورت پذیرفته شدن اعتراض

 . و نظر خواهد دادکرده ونده را مطالعه افسر قانونی جدیدی پر

هر کدام از این دولت ها قوانين . کشورهایی که پناهندگان سازمان ملل در ترکيه را می پذیرند عبارتند از کانادا، امریکا، فنالند، سوئد، هلند و استراليا

ورها می باشد و چنانچه کشور مورد نظر پرونده ی یک مهاجرتی خاص خود را دارا می باشند که مستلزم انجام مصاحبه هایی در سفارت آن کش

 . ماه به طول می انجامد١٢ تا ٣پناهنده را پذیرفت انتقال او به آن کشور از 
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خروج از کشور دوم به کشور سوم

 

 بد مالی قرار داشته باشند و اما با افرادی که در وضعيت بسيار. همانطور که گفته شد معموًال سازمان ملل هزینه ای به پناهجو پرداخت نمی کند

پرونده ی آنها پذیرفته شده باشد، مصاحبه ای انجام می شود تا شرایط مالی آنها را ارزیابی کنند و چنانچه واجد شرایط باشند ماهانه مبلغی که 

ناسب با شهر محل زندگی می باشد اما هزینه ی اسکان در ترکيه مت.  دالر می باشد از طرف سازمان ملل دریافت خواهند کرد١٠٠تقریبًا برابر با 

معموًال برای رفع . معموًال خانه را باید به صورت ساليانه اجاره کرد و مبلغ پرداختی که پيش پرداخت می شود برابر با دو تا سه هزار یورو در سال است

 دالر می شود که در صورت ١٠٠نيز ماهانه حدود هزینه ی خوراک . این مشکل تعدادی از پناهجویان هم خانه می شوند تا هزینه ها سرشکن شود

 . داشتن هم خانه می توان برخی از آن هزینه ها را نيز کم کرد

دولت ترکيه الئيک است و همجنسگرایی از نظر قانون جرمی در آن کشور در بر ندارد اما مردمی . ترکيه کشوری مسلمان نشين و مذهبی است

پناهجویان دگرباش باید برای حفظ .  حتی بسيار افراطی تر از مردم ایران با دگرباشان جنسی رفتار می کنندبسيار مذهبی دارد که در برخی شرایط

امنيت خود در ترکيه نيز همانند ایران بسيار مراقب باشند زیرا ممکن است اتفاق های ناگواری بيافتد که می توانيد نمونه های آن را در مصاحبه های 

 .  که در شماره ها قبل چراغ منتشر شد، بخوانيدانجام شده با پناهجویان
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بر خالف تصور برخی از افراد سازمان دگرباشان جنسی ایرانی یک سازمان مهاجرتی نيست و در تصميم گيری برای پرونده ی پناهندگی، نقش اصلی 

 هيچ گونه تعهدی در قبال ایرکيومهم قابل ذکر این است که   ینکته. را ایفا نمی کند و تنها از افراد پناهجو در محدوده ی امکانات خود حمایت می کند

 تمامی سعی و تالش خود را اما  نمی تواند بسپارددر کشورهای پناهنده پذیر... پذیرش درخواست پناهندگی و مراحل خروج از کشور و اسکان و 

پرونده های آنها را می پذیرد، نامه ی تأیيدیه خود را برای ارگان های  سازمان ایرکيو برای پناهندگانی که .می نماید تا این روند به خوبی انجام پذیرد

از سازمان هایی نظير سازمان دیده بان حقوق بشر تصميم گيرنده درخواست پناهندگی فرد ارسال کرده و اقدام به تهيه ی نامه های متعدد تأیيدیه 

 افسر قانونی پرونده ها ارسال می کند، تالش می کند تا از سازمان های حقوق  گزارش های تکميلی از وضعيت دگرباشان در ایران را برای.می کند

بشری نامه های حمایتی برای پناهجویان بگيرد و به پرونده ی آنها ارجاع دهد و اطالعات کافی برای تصميم گيری در ارتباط با آن پرونده را فراهم 

 . نماید

مالی برای پناهجویانی که نيازمند کمک می باشند تهيه و برای آنها به صورت مستقيم و بدون سازمان ایرکيو تالش می کند که کمک هزینه های 

به عنوان . سازمان ایرکيو موظف است که وجوه دریافتی را تنها در مواردی مصرف کند که پرداخت کنندگان آن تعيين کرده اند. واسطه ارسال نماید

 هایشان تنها برای هزینه های اسکان پناهجویان مصرف شود ما نمی توانيم آن مبلغ را برای نيازهای مثال اگر پرداخت کنندگان مایل باشند که کمک

بنابراین چنانچه پناهجویان نياز به کمک مالی داشته باشند باید درخواست خود را به صورت کتبی برای ایرکيو ارسال . بهداشتی پناهجویان صرف کنيم

اما کمک هزینه های سازمان به اندازه ی کافی نيست زیرا . ات مورد نياز، برای تأمين آن مبلغ تالش خواهد نمودکنند و سازمان پس از انجام تحقيق

در چند ماه گذشته سازمان ایرکيو فقط توانست . منابع مالی ما بسيار محدود است و پناهجویانی که در شرایط بد مالی به سر می برند بسيار زیادند

 .عنوان کمک هزینه ی اجاره خانه برای هفت پناهجو تأمين کند که نسبت به هزینه ی اجاره مبلغ قابل توجهی نيست دالر را به ١٧٠٠مبلغ 

در آخر باید تکرار کرد که پناهجویی آسان نيست و شرایط بسيار سختی را در دوران پناهجویی باید متحمل شد که یکی از آنها تحمل ماههای طوالنی 

ماه ها برای گرفتن جواب باید فقط و فقط صبر کرد و اگر شخص کم طاقت باشد ممکن است مشکالتش را نه تنها کم .  استانتظار در کشور ترانزیت

کشورهای پناهنده پذیر تنها به شرطی درخواست پناهندگی فرد را قبول می کنند که در کشور خود به دليل گرایش جنسی . نکند بلکه به آن بيافزاید

 به دليل همجنسگرا بودن قوانين پناهندگی شامل بدیهی است که صرفًا.  تحت شکنجه و آزار بوده و جانش در خطر باشدو رفتارهای جنسی خود

از کشور خارج شود نمی تواند از ... حال فرد نمی شود و همچنين چنانچه به دالیل مختلف دیگر اعم از مشکالت دانشگاهی و سياسی و 

در  دليل خروج از کشور ارتباطی با رفتارهای جنسی فرد نداشته و عوامل دیگری زیراناهندگی استفاده نماید همجنسگرا بودن خود برای درخواست پ

 . دخيل بوده اندتصميم برای خروج 

 

تقيمًا نکته بسيار مهم اینکه سازمان ایرکيو تمامی پرونده های پناهندگی را مسقيمًا و بدون هيچ واسطه و نماینده ای بررسی می کند، سازمان مس

 کانادا، به تماس شخص پناهنده پاسخ می دهد و در جریان پروسه ی پناهندگی هيچ نماینده ای از طرف سازمان در -و از مرکز خود در تورنتو

چنانچه شخصی ادعا نمود که از همکاران سازمان است و برای پيگيری پرونده شما را از جانب سازمان یاری . کشورهای ترانزیت گماشته نشده

 . خواهد کرد، حتمًا با ما تماس بگيرید و این شخص را به ما معرفی کنيد

 

 این مطلب در شماره ی بعد چراغ کامل شده و به صورت یک جزوه در اختيار خوانندگان قرار خواهد گرفت* 

 

 برو به صفحه اول
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 پيام سازمان دگرباشان جنسی ایرانی به همایش همبستگی پاریس

 

 همه ی حاضران، ميهمانان، سخنرانان و برگزارگنندگان همایش همبستگی پاریسبا سالمی گرم به 

ما مدیران و مسئولين سازمان دگرباشان جنسی ایرانی از امکانی که شما عزیزان برای حضور در این همایش و مطرح کردن نقطه نظرهامان برای ما 

 . مهيا ساخته اید از شما سپاسگزاریم

اصله ی جغرافيایی و محدودیت شرایط امکان حضور جسمی ما در کنار شما ممکن نيست به یقين یکایک ما نه تنها در طول علی رغم اینکه به دليل ف

این نشست بلکه در راه درازی که هر یک از شما در تالش برای استقرار دموکراسی در ایران و رسيدن به فردایی آزاد، برابر و مستقل پيش گرفته و 

 . د با شما همگام و همراهيمپيشه ی خود کرده ای

دوستان، به باور ما چاره ی ایران و ایرانی در گرو باور این حقيقت ساده و روشن است که عدالت، آزادی و دموکراسی اموری اند بی حد و حصر و 

ای این تالش مداوم الزم است به همچنين در تقسيم دستاورد ه.  استثناء و جز با درک صریح و تالش پی گير همه ی آحاد جامعه ممکن نمی شود

 . که افراد، گروه ها، طبقات و اقوام با فهم و پذیرش دقيق از حقوق و مسئوليت خود و دیگران اصل عدالت و برابری را در صدر بایدهای خود قرار دهند

دای اقليتی باشد که شاید نظراتش با ما این امکانات و دستاوردها ممکن است امروز که ما هنوز در ابتدای راهی دراز قرار داریم مطرح کردن ص

. همخوانی ندارد و منافعش ضرورت اکنون ما نيست و در فردای پيروزی سهيم کردن افراد این گروه در حقوق و امکانات برابر با دیگر افراد جامعه باشد

است که مجسم می شود و واقعيت می یابد و در ادامه فراموش نکنيم که ضرورت، نياز و تبلور آزادی و آزادی خواهی ابتدا در ذهن و روان تک تک م

فردای ما ساخته ی تفاهم و معرفت امروز ماست و به همين . طنين تکرار این خواست از زبان ملت است که  آن را به سرودی ملی مبدل می کند

 .مدليل یک بار دیگر از اینکه امکان این گفتگو را برای ما فراهم آوردید از شما تشکر می کني

در جامعه ی امروز ایران و در زیر فشار بی وقفه ی جنون و جهالت دولتمردان کنونی هيچ یک از افراد جامعه از امنيت و حقوق ابتدایی، قانونی و تعریف 

ر می گيرد و همزمان در همين جامعه که هر روز خبر ظلم و سرکوب افراد و گروه های ملت ما در صدر اخبار بين المللی قرا. شده ای برخوردار نيستند

موجب دلشکستگی و سرشکستگی ما ایرانيان در هر نقطه ی جهان می شود، شرایط اقليت های جنسی در بسياری از مواقع سخت تر از گروه 

 . های دیگر بوده و اعضاء این گروه ها از ظلمی مضاعف آسيب می بينند

 و دینی، روشنفکران و هنرمندان بی وقفه در معرض تهاجم، آزار و تبعيض رسمی و در جامعه ای که زنان، دانشجویان، کارگران، اقليت های قومی

دولتی قرار دارند شرایط دگرباش جنسی، که جدا از تعلق به اقليت جنسی بدون شک بخشی از یک و یا چند گروه دیگر نيز هست، نياز به دقت و 

 ویژه اش تحت پيگرد و مجازات قرار می گيرد و بارهای بی شماری به دليل دگرباش جنسی ایرانی یک بار به دليل هویت. حمایت بيشتری دارد

 . تعلقش به طبقه ی کارگر، گروه های دانشجویی، به اقليت های قومی و دینی و یا حتی به دليل زن بودن

شکنجه و حذف جسمی در بسياری از در حالی که . برای آزار، شکنجه و حذف انسان و یا مجموعه ای از انسان ها راه های بی شماری وجود دارد

موارد در محدوده ی زمانی و مکانی مشخصی و اکثرا در پس دیوارهای زندان های مخوف دولتی و بدور از نگاه جامعه صورت می گيرد گونه ای 

ياری از موارد حساسيت جامعه را تداوم و عموميت این شيوه در بس. فرسایشی و آشکار از این آزار و حذف تدریجی بی وقفه در مقابل ما جریان دارد

در جامعه ای که فرد به دليل اختيار و انتخاب در . در درک و واکنش نسبت به این جنایت تقليل داده و وزن واقعی آن را در اذهان مخدوش کرده است

هویت فرد به مثابه ی عملی خالف، حيطه ی امور شخصی مورد پيگرد قرار می گيرد و مستوجب کيفر می شود و از منظر قانونی که بر اساس آن 

حکومت امروز ایران با خالف انگاشتن هویت و شيوه ی زندگی . جرم انگاشته می شود چه راهی جهت گذر به آزادی برای فرد باقی می ماند

وق تعریف شده به حاشيه دگرباش در همه ی عرصه های حيات اجتماعی او را از حمایت قانون محروم می کند و فرد را از جایگاه شهروندی با حق

 .های تاریک اجتماع می راند

دگرباشی . دگرباشی حاصل تبليغ بيگانه و بهانه ی دست اندازی سياسی نيست. دگرباشی پدیده ای تحميل شده بر جامعه و فرهنگ نيست

. خرب و مغایر سالمت جامعه یاد نشدهدر هيچ متن و سند و تاریخی از دگرباش با صفاتی م. بيماری ناشی از ميکروب و ویروس و آلودگی نيست
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دگرباشان فرزندان، وابستگان و دوستان نزدیک ما هستند و در حالی که ما تفاوت رنگ چشم و مو و طول قد و سليقه ی غذایی یا هنری شان را به 

 از درک و پذیرش این وجه از هویت آنان سادگی می فهميم و می پذیریم به سبب الیه های پيچيده و فرسوده ای از تبليغات غلط و توهمات بی پایه

 . ما فرزندان دگرباشمان را رها کرده ایم تا در زیر فشار وحشت دولتی و شرم اجتماعی در انزوا خرد و نابود شوند.  ناتوان مانده ایم

فراموش نکنيم که این . دگرباش استاولين گام برای تغيير این وضعيت غير انسانی، غير اخالقی و غير دموکراتيک سعی در جرم زدایی از هویت 

 . درخواست را می باید در صدر مطالباتمان منظور کنيم

 

 با احترام و آرزوی پيروزی

 سازمان دگرباشان جنسی ایرانی

 

 

 

 برو به صفحه اول
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 تابوی دگرباشی جنسی

  صدای آلمان–ميهن دخت مصباح 

 

ایـن مصـاحبه بـه یـک سـال پـيش بـود و بسـياری از                  . یا به نقل از صدای آلمان بازچـاپ شـد         مدتی پيش مصاحبه ای در سایت گو      

خانم مصباح در   . اطالعات آن با توجه به گذشت زمان، در موقع چاپ که یک سال بعد از انجام مصاحبه صورت گرفته، نادرست بود                    

ان را بـرای کسـب اطـالع پيـدا نکـرده بـوده و               یک گفتگوی تلفنی با سازمان ایرکو، در ایـن خصـوص گفـت کـه آدرس ایميـل سـازم                   

البته این جواب قانع کننده نبود چـون بـه راحتـی مـی تـوان شـماره تلفـن،                    . بنابراین موفق به تأیيد مطلب برای چاپ نشده است        

اح خـانم مصـب   . آدرس و مشخصات سازمان را از روی اینترنت دریافت کرد، کافی بود تنها یـک یـا دو کلمـه را جسـتجو مـی کردنـد                          

ایـن  . پيشنهاد انجام مصاحبه ای تکميلی را دادند تا این اطالعات تصحيح شود و ما حدود سی دقيقه مکالمه ی تلفنـی داشـتيم            

منتشر شد اما چندین اشتباه وجود دارد که بيشتر در ضمن تبدیل گفتـار بـه   ) دویچه وله(مصاحبه چند روز در سایت صدای آلمان  

به برخی از نقل قول ها به همين دليل درست منتقـل نشـده انـد کـه در اینجـا آن هـا را  اصـالح           در این مصاح  . نوشتار برمی گردد  

  آرشام پارسی– با تشکر از خانم ميهن دخت مصباح                                                                                  . می کنم

 

 نهم ژوئن

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2583010,00.html 

سپرد،  خواند و به آتش می  دستگاه شکنجه و تقتيش عقيده ی کليسا، زنان را نماینده ی شيطان و جادوگر می  قرون وسطى همان هنگام که در

 .شد یگرا معرفى م خود شيطان، همجنس

ها و اینکاها،  آزتک. کردند فاتحان اسپانيایى آمریکا، همجنس گراها را طعمه ی سگان وحشى می. سوزاندند گراها را زنده می در پرتغال همجنس

در .  نيستبا این همه آمار دقيقى از کشتار یا قلع و قمع دگرجنس خواهان در دوران کهن در دست. دادند گرایش به جنس موافق را با مرگ کيفر می

ها مورد  ها، روشنفکران، یهودیان یا کولى ها، سندیکاليست ها، سوسياليست ها، همجنسگرایان را به موازات کمونيست دوره ی معاصر، فاشيست

ار سه شدند که جرم شان شکستن حرمت طبيعت و خيانت به هنج اى قلمداد می در آلمان نازى همجنس گراها افراد تباه شده. پيگيرد قرار دادند

چه تعداد از . شدند ظاهر مى آنها باید با یک مثلث صورتى که بر لباس شان دوخته می شد در اجتماع . ضلعى خانواده یعنى مرد، زن و فرزند بود

 . داند همجنسگراها به اردوگاه مرگ فرستاده شدند؟ ده هزار، پنجاه هزار؟ کسى نمی

این . ی سياستى متمرکز و سرکوبگر است که محو عنصر به اصطالح فاسد را در نظر داشتنمونه  ها با همجنس گرایان کردند، آنچه فاشيست

سياست دیگر وجود ندارد، اما طرز فکرى هنوز در بسيارى جوامع هست که آهسته و پيوسته، کراهت گرایش به همجنس را بازتوليد و دگرباشان 

    .کند جنسى را منزوى و مطرود مى

این تابوى رسمى اما هرگز به معناى آن نبوده و . گرایى رسمًا یک تابوست دایى جنسى در آنها حاکم است، همجنسدر کشورهاى اسالمى که ج

 . ها به راه خود نروند نيست که در عمق اجتماع، واقعيت

انيان دید مثبتى به نحوه ی برخورد با همجنسگرایی را می توان یکی دیگر از تضادهای جامعه ی ایرانی بر شمرد؛ در حالی که اغلب ایر 

وصف معشوق مرد در ادب . همجنسگرایی ندارند، شاید کمتر ملتی در جهان به اندازه ی ایرانيان همجنسگرایی را در ادبيات خود انعکاس داده باشند

 . اند اشعار سعدى از آن جمله. کهن پارسى به کرات شنيده مى شود

، مجازات اعدام  را در سه بار مجازات شالق، و در بار چهارم دستگيریت اعدام و برای زنان تا همجنسگرایی در ایران جرم است و برای مردان مجازا

نهادهاى حقوق بشرى براى به رسميت شناختن حق انتخاب شریک جنسى  هاى فرهنگى و تالش رسد دگرگونى با این همه به نظر می. پی دارد

به گفته .  به تدریج در حال تعریف هویت خود و آشکار کردن آن به دیگران هستند آنها. شددر، در وضعيت دگرباشان جنسى ایرانى نيز مؤثر بوده با

 : آرشام پارسى، دبير سازمان دگرباشان جنسى ایرانى ی

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2583010,00.html
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 این .در حاليکه این چيزى نيست که برایش تبليغ شده باشد و بعد آمار گرفته شود که زیاد شده. اند گویند امروز همجنس گراها زیاد شده می« 

شان اعالم  اینها به دوستان. شود زیاد شدن همجنس گراها به این دليل است که امروز بيشتر ابراز می. آید گرایشی است که با فرد به دنيا می

اش  کرد به کسى بگوید، امروز دستکم به دو سه نفر از دوستان نزدیک کسى که ده سال قبل جرأت نمی. کنند که ما همجنسگرا هستيم مى

 ».اند کنند آنها بيشتر شده آشکارسازى بيشتر شده و مردم فکر می. گوید می

در ارتباط با اینکه مردم می گویند امروزه همجنسگرایی به اصطالح مد شده است و به دليل وجود رسانه های آزاد، جوانان به : منظور من این بوده [

نيست که با .. است باید گفت که همجنسگرایی چيزی همانند مکتب و یا حزب و این سو کشيده می شوند و امروزه آمار همجنسگرایان زیاد شده 

این تنها یک گرایش جنسی . با تبليغات زیاد نمی شود و نمی توان این چنين آمارهایی را ارائه داد. تبليغات مردم را تشویق به عضویت در آن نمود

کسی که ده سال قبل نمی توانست گرایش جنسی اش . رسازی همجنسگرایان باشددليل این طرز تفکر می تواند آشکا. است و انتخابی هم نيست

 ]را به هيچ عنوان مطرح کند در شرایط امروز حداقل می تواند به جند نفر از دوستان خود بگوید و این تنها به دليل تغيير شرایط است نه افزایش آنها

 یک بيمار محسوب  خواه اگر نه یک منحرف، در نهایت همجنس. شود ها تعریف مى ین لطيفهتر ها و خنک ترین دشنام همجنسگرایى در ایران، با رکيک 

 :گوید کند می  آرشام پارسى دبير سازمان دگرباشان جنسى که در تورنتو زندگى می .شود مى

کند،  ا یک ساعت در روز فيلم بازى میاگر هنرپيشه ی سينم. در طول روز مدام باید فيلم بازى کنيد. شما هميشه باید مواظب باشيد کسى نفهمد« 

توانند این را راحت  تنها تعداد معدودى هستند که می... جلوى خواهر، مادر، معلم، همسایه و.  ساعته فيلم بازى کند٢۴همجنسگراى ایرانى باید 

ارتباط داشته باشد و " گى"ند دوست مجبور می شود تنها با چ" گى"یک . شود همين است منزوى می یکى از شرایطى که همجنسگرا. بيان کنند

 ».پذیرد تا نسل قبل تر تر این را می خوشبختانه نسل جوان جامعه ی ما بسيار راحت. در ارتباط با دیگران معذب است

به . فهمدیکی از مشکالت همجنسگرایان این است که ناچارند هميشه گرایش خود را مخفی کنند و مواظب باشند تا کسی ن: منظور من این بوده [

و این به اصطالح فيلم بازی کردن همانند . همين دليل ناچارند که هميشه به اصطالح نقش بازی کنند و شخصيت حقيقی خود را مخفی کنند

گرایش تعداد معدودی از . هنرپيشگان سينما تنها یک یا چند ساعت در روز نيست بلکه در بيست و چهار سعت شبانه روز باید این کار را انجام دهند

خوشبختانه نسل جوان جامعه ی ما بسيار . جنسی او اطالع دارند که معموال همجنسگرایان هستند و این خود باعث منزوی شدن آنها می شود

 ].راحت تر از نسل قبل این موضوع این موضوع را می پذیرد

شود، اما  ئل جنسى از هر نوع آن به صورت شفاف صحبت نمیبا وجودى که در جامعه ی ایران، به دالیل فرهنگى و سنتى و مذهبى در باره ی مسا 

هاى رایجى ميان مردم هست که دگرباشان جنسى را به دو دسته ی زن صفت و مرد صفت یا بهتر گفته شود، فاعل و مفعول تفسيم  برداشت

 که به زعم دیگران،  ]سخواهی اشتباه شده ؟ فکر می کنم این کلمه اشتباه نوشته شده است، با همجن [خواهى  جالب آن که دگرجنس. کنند می

 سبب چيست؟ . گيرد  یا مفعول است بيشتر مورد تحقير و تمسخر قرار می واره زن

حتى . هاى مردساالرانه زیاد دارد اى داریم که اندیشه ما جامعه. گرایى است به نظر من، عامل اصلى دیکتاتورى دگرجنس« : گوید آرشام پارسی می

. کند، این خودش مردساالر است خواهد می گوید مرد است دیگر هر کارى می دهد به ظلم شوهرش و می زنى که تن می. شه را دارندها این اندی زن

معموًال . هاىاجتماعى مردساالرى را ندارند ها درست است که خودشان مرد هستند و با مردها ارتباط دارند اما نورم گی. ها مردساالر نيستند گی

جامعه اما آنهایى را که به اصطالح فاعل . کنند چون مطمئن هستند که این مرد تمناى جنسى از او ندارد ها احساس امنيت بيشترى می ها با گى زن

این اندیشه ی دگرجنس گرا، زن را پست و وسيله . اند فهمد چون کسانى که مفعول هستند، انگار به قبيله ی مردانگى توهين کرده هستند، بهتر می

 .»کند آید، خيلى بد جلوه می در نتيجه وقتى مرد در حد زن پایين می. داند شهوت میی دفع 

ما جامعه ای داریم که در آن . به نظر من عامل اصلی تحقير همجنسگرایان و وجود هوموفوبيا، دیکتاتوری دگرجنسگرایی است: منظور من این بوده[

معموًال اندیشه های . دان بر نمی گردد و خيلی از زن ها هم دارای این نوع تفکر هستنداندیشه های مردساالرانه وجود دارد و این تنها به مر

 . درست است که گی ها مرد هستند و با مردان ارتباط دارند اما این دليلی برای وجود مردساالری نيست. مردساالرانه در بين گی ها دیده نمی شود

ایی دیگر از صحبت مان که جنبه ی مصاحبه نداشت و در جواب به سؤال ایشان در مورد روابط جمله هایی که در خط بعدی می آیند، در قسمت ه( 

معموًال زن ها ارتباط صميمانه تری با گی ها دارند چون . این حرف درست نيست که گی ها از زن ها متنفر هستند) اجتماعی با گی ها صحبت کردیم

باز هم در جایی دیگر از صحبتمان در . ( و نگاهی که زن را ابزار جنسی مرد می داند را ندارنداحساس امنيت می کنند چون  گی ها دید مرد ساالر

این اندیشه ی مرد ساالر زن را تنها ابزار دفع شهوت خود می داند و  مرد را برتر ) پاسخ به علت مقابله با همجنسگرایان در جامعه ی مرد ساالر گفتم
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یک مرد مفعول واقع شود یعنی یک مرد در حد یک زن قرار گرفته و آن را توهين به قبيله ی مردانگی خود می از زن تصور می کند و در صورتی که 

دانند و حتی دستور به کشتن آن مرد می دهند اما مرد همجنسگرای  فاعل هنوز این مردانگی را پاس داشته است و در اجتماع ما توهين و تحقيرها 

 ]ند بسيار کمتر از دیگران است برای همجنسگرایانی که فاعل هست

بيند که با وجود  چون در سن بلوغ مى چرا؟. اند زیاد است اند تغيير جنسيت داده آمار کسانى که همجنسگرا هستند و رفته« : دهد آرشام ادامه می

ممکن . برد تا زن باشد ود را در قالبى مىخ. کند تنها راه اینست که من یک زن شوم در نتيجه فکر می. این که یک مرد است اما گرایش به مرد دارد

ام  من هميشه گفته. این را خودش نخواسته، جامعه او را مجبور کرده است. است آرایش کند، حالت زنانه بگيرد، طرز صحبت کردن خود را تغيير دهد

 .»آورند که به آنها فشار میدار کرده و این مردم هستند  که همجنسگراها بيمار نيستند، جامعه بيمار است که آنها را مشکل

این توضيحات من در ارتباط با آمار زیاد تفيير جنسيت کسانی است که همجنسگرا هستند و تنها برای داشتن آزادی دست به تغير جنسيت می زنند [

بی بروند که حتی خودشان هم این تنها اشاره به آن دسته از همجنس گرایانی است که جامعه آنها را مجبور می کند در قال. نه دگرجنسگونگان

 ].اما در این حالت نقل قول این طور برداشت می شود که دگرجنسگونگان هم می توانند شامل این حرف من باشند که اینطور نيست. راضی نيستند

 دو جنس مخالف، چطور است تر است تا زندگى و معاشرت با وجودى که در عرف اجتماعى ایران، زندگى و مجالست مردها با یکدیگر بسيار پذیرفته

 : اند؟ آرشام مى گوید که دگرباشان جنسى از فشار نسبت به خود شاکی

گفتند ما مهمانى مردانه داریم و آنها هم کارى بهشون  اى که مهمانى بود و همه پسر بودند، می رفت در خانه تا چند سال پيش اگر پليس می« 

کنند و  هاى اروپایى از همين استفاده می دولت .اند ن پليس و مردم به این چيزها حساس شدهاال. نداشتند، اما االن ميگن ممکنه گى باشين

. دولت سوئد در رد درخواست یک همجنسگراى ایرانى نوشته که همجنسگرایى در ایران آزاد است .درخواست پناهندگى ایرانيان را رد می کنند

 مى توانند دست همدیگر را در خيابان بگيرند و همدیگر راببوسند و وضع اینها از همجنسگرایان سفارت سوئد در تهران گزارش داده که مردها درتهران

در حالى که این جزو فرهنگ ماست و شرایط ایران طورى است که تا اتفاقى . توانند درخيابان اینهمه راحت باشند سوئدى بهتر است چون اینها نمی

 ».روند به پليس مطرح مى کنند برند و می ها بو می کسانى هستند که از این رابطه. گذرد نيفتاده و دستگيرى پيش نيامده، می

 . اى در اروپا ندارد گفتنى است که سازمان دگرباشان جنسى ایران در کانادا به ثبت رسيده و نماینده

در گزارش صوتی رادیو این قسمت طوری بریده .. .به دليل آگاهی اجتماع مشکالت تازه ای نيز به وجود آمده است به عنوان مثال تا چند سال پيش [

اما صحبت من اینچنين بود  به ... مشکلی ندارند و می توانند با هم خانه ی مشترک بگيرند و زندگی کنند و : و پخش شده است که من می گویم

مثل . نسبت به این موضوع نشان نمی دهدظاهر در جامعه ی ما مشکلی ندارند و دو پسر می توانند با هم زندگی کنند و کسی حساسيت خاصی 

 ]...دانشجویان که همخانه دارند اما 
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  نفر در یورش به جشن تولدی در اصفهان٨٧تصاویری وحشتناک از شکنجه همجنسگرایان در ایران به همراه دستگيری 

  بزرگترین هفته نامه همجنسگرایان در نيویورک–گی سيتی نيوز 

 نوشته داگ آیرلند

 دوم خرداد/ منتشر شده در بيست و سوم ماه می

از آن تـاریخ تـاکنون، از هشـتاد و هفـت نفـر      .  انجام شـده اسـت  ٨۶این گفتگو توسط داگ آیرلند با آرشام پارسی در سی ام اردیبهشت          

 و بيست و هفـت نفـر بـه قيـد ضـمانت         جوان دستگير شده در جشن تولد اصفهان، شصت نفر بدون ضمانت و چند روز بعد از دستگيری،                

به آنان اطالع داده شده کـه در        . روز دوشنبه، چهارم تير ماه، بيست و هفت نفر در دادگاه حاضر شدند            . چند روز دیرتر از زندان آزاد شدند      

ک ماه زنـدان تعليقـی      به طور غير رسمی به آنها گفته شده است که این حکم احتماًال ی             . عرض یک ماه حکم خود را دریافت خواهند کرد        

 .    و جریمه ی نقدی خواهد بود

همچنين در دهم . تصاویر وحشتناکی از شکنجه ی یک زوج همجنس گرای ایرانی در ماه گذشته توسط سازمان دگرباشان جنسی ایرانی منتشر شد

د ميهمانی همجنسگرایان است تعداد هشتاد و ماه می عوامل رژیم در یک یورش وحشيانه به یک ميهمانی جشن تولد در اصفهان که گمان می بردن

حدود هفتاد نفر از . هفت نفر از ميهمانان را دستگير و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند که در ميان آنها چهار زن و یک کودک نيز دستگير شدند

ده نفر از دستگير شدگان در زندان به سر می برند و در انتظار هف. آنها با قيد ضمانت آزاد شده اند و بيم آن می رود که مورد پيگرد قانونی قرار گيرند

قاضی به برخی از خانواده های آنها گفته است که به جرم همجنس گرایی و مصرف نوشيدنی های الکلی مجازات . محاکمه دادگاه می باشند

 . خواهند شد

مان دگرباشان جنسی ایرانی تعداد دوازده نفر از هفده نفر زندانی در بر طبق جدیدترین گزارش تلفنی دریافت شده توسط آرشام پارسی دبيرکل ساز

پنج نفر : "آرشام پارسی در روز چهارشنبه بيست و سوم ماه می گفت. اصفهان با قيد ضمانت آزاد شدند و محاکمه ی آنها در ماه آینده می باشد

 ساله ای که تولدش را جشن گرفته بود به همراه دایی اش می ١٩اد، پسر باقی مانده موفق به یافتن سند ضمانتی نشده اند که در ميان آنها فره

 ."بایست سندی معادل دویست ميليون تومان، برای هر کدام، به ضمانت می گذاشتند که تهيه اش برای آنها مقدور نبوده است

اد گفته اند ممکن است مجازات او زندان و یا حتی گفته شده است که به فره: "پارسی در یک مکالمه ی تلفنی با گی سيتی نيوز از تورنتو گفت

طبق گزارش های متعددی که تا به حال به دست ما رسيده است پليس در شب واقعه به همراه تعدادی : "همچنين پارسی می گوید". اعدام باشد

ميهمانی روابط جنسی هم وجود دارد این چهار نفر چون پليس تصور می کرده است که در این . فيلمبردار و چهار آخوند به ميهمانی حمله ور شده اند

، زیرا بر طبق قوانين مجازات اسالمی در ایران شهادت چهار مرد عادل کافی است که مجازات مرگ "می توانستد شاهدان عادلی در دادگاه باشند

 . سه بار تکرار خالف، اعدام می باشدمجازات مصرف نوشيدنی های الکلی صد ضربه شالق و پس از . برای یک مرد همجنس گرا تعيين شود

پليس و نيروهای بسيجی ميهمانان جشن تولد را به شدت در داخل خانه و همچنين در خيابان تا موقعی که در مينی بوس نشانده شدند مورد ضرب 

 . شکسته استبه گفته ی برخی از شاهدان ماجرا در اثر این ضربات استخوان های برخی از ميهمانان . و شتم قرار دادند

پليس همه : "یکی از افرادی که در اصفهان دستگير شده بود در  پيامی که  بر پيغام گير دفتر سازمان دگرباشان جنسی ایرانی گذاشته است، گفت

وقتی که ما . ما را به شدت کتک زد و یکی از بچه ها از پنجره طبقه ی سوم خودش را به پایين پرتاب کرد که پایش شکسته و در بيمارستان است

ما هيچ صدایی در داخل ایران نداریم، لطفًا به دنيا بگویيد . دستگير شدیم مجبورمان کردند که روی زمين بخوابيم و پليس ها بر روی ما راه می رفتند

 ."این زندگی روزمره ی ما شده. که ما چه شرایط وحشتناکی داریم

پليس .  دگرجنسگونه بودند و یا اینکه لباس هایی متفاوت از جنسيت شان را به تن داشتندپارسی می گوید تعداد هشت نفر از دستگير شده ها یا

دستگير شدگان را برای انجام آزمایش مقعد به پزشکی قانونی منتقل کرده است و پزشکی قانونی گواهی کرده است که آنها رابطه جنسی داشته 

امکان این هست که گواهی پزشکی قانوینی می تواند . ر گذشته مورد تجاوز قرار گرفته اندپارسی می گوید این افراد به قاضی گفته اند که د. اند

 . مدرکی برای مجازات اعدام آنها باشد
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او داستان بسيار غم انگيزی در ارتباط با شب : "پارسی تلفنی از یکی از دگرجنسگونگانی که دستگير شده بوده، دریافت می کند و می گوید

او گفت که در مدتی که در زندان بودند پليس سرهایشان را . اصفهان و اتفاقاتی که در زندان برای آنها افتاده بود را تعریف کرددستگيری شان در 

 . هر دو روز یک بار می توانستند به توالت بروند. داخل کيسه ای کرده بوده است و به سختی اجازه می دادند که حتی به دستشویی بروند

ر بزرگ ایران است که جمعيتی نزدیک به یک ميليون و ششصد هزار نفر دارد و همچنين مرکز یکی از مهم ترین تسهيالت اتمی اصفهان سومين شه

 .ایران است و بدین جهت به شدت تحت نظارت و کنترل پليس می باشد

ت که سازمان دگرباشان جنسی ایرانی از مدارک دیگری دال بر سرکوب وحشيانه ی دولت مذهبی ایران بر همجنس گرایان تصاویر وحشتناکی اس

محکوم به تحمل " همجنسگرا بودن"این زوج در ماه گذشته تنها به جرم : "پارسی می گوید. شکنجه ی یک زوج همجنس گرا منتشر کرده است

به ی گذشته از ایران این زوج همجنس گرا که فرساد و فرنام بيست و شش ساله و بيست و سه ساله هستند شن" هشتاد ضربه شالق شده اند

به استناد حکم قوه ی قضائيه تهران که به دست سازمان . چند ماه پيش از این پليس به خانه ی آنها ریخته و دستگيرشان کرده . متواری شدند

ون دخول معنی که به معنای رابطه ی جنسی بد" تفخيذ"و " برپایی مجلس فحشا"دگرباشان جنسی ایرانی رسيده است فرساد و فرنام به دليل 

 .  می شود، محکوم شده اند

پليس به آنها گفته است که این هشتاد ضربه فقط مربوط به برپایی مجلس فحشا بوده : "پارسی که مکالمه ای تلفنی با آنها داشته استف می گوید

 . روز قبل از اجرای حکم از ایران فرار کردنداین زوج همجنس گرا از ترس دستگيری و حبس یک " است و برای جرم تفخيد، شما مجازات بيشتری دارید

و سازمان دیده بان حقوق بشر هر دو یورش بی رحمانه ی پليس و دستگيری های اصفهان را محکوم ) امنستی اینترنشنال( سازمان عفو بين الملل 

لل مخالف مجازات هایی است که برای روابط سازمان عفو بين الم: "سازمان عفو بين الملل در قسمتی از بيانيه ی خود می نویسد. نموده اند

مصرانه از جمهوری اسالمی ایرانی می خواهيم که هر چه سریع تر در قوانين . جنسی افراد بالغی که با رضایت طرفين صورت گرفته، تعيين می شود

ن الملل نگران وضعيت افرادی است که تنها به سازمان عفو بي. خود تجدید نظر کند و اطمينان دهد که دیگر کسی به این دالیل مجازات نخواهد شد

در این شرایط آنها زندانيانی هستند که به خاطر رفتارهای . دليل پوشش غير متعارف خود در زمان دستگيری تا به حال در زندان نگه داشته  شده اند

 . مسالمت آميز و آزادی بيان دستگير شده اند

خاطرنشان کرد که یورش اصفهان به دنبال کمپين مقابله با رفتارهای غير ن دیده بان حقوق بشر سازمای جو استورک، معاون بخش خاورميانه 

ه انحراف از معيارهای سرکوبی سراسری را درکشور برعليه مردمی که بو  اخالقی رژیم احمدی نژاد صورت گرفته است که در ماه اپریل آغاز شد

 هزار نفر را درجریان مبارزه با بدحجابی ١۵٠ نيروهای انتظامی اعالم کرده استخبرگزاری مهر . ند متهم می کنند، اجرا کرده ااک و پوشرسمی رفتار

موران أ گفت که م، ایران-يس پليس امنيت فرودگاه به خبرگزاری نيمه رسمی کارو سوم اردیبهشت، محمود بت شکن، رئدر بيست .  کرده انددستگير

داده  مورد بازخواست قرار ان متوقف و شگذشته درفرودگاه های کشور تردد کرده اند را به خاطر پوشش نفر از مردمی که طی ماه ١٧٠٠٠او بيش از

دیگر نيز توسط   نفر١٣٠ او  یبه گفته.  آزاد کرده اند،"تعهد نامه" امضای  زن را بازداشت و تنها بعد از٨۵٠موران او أاو اضافه کرده است که م. اند

  . رگرفته اندمقامات قضایی مورد پيگرد قرا

در ایران، دیوار خانه های مردم شفاف، اما راهروهای عدالت : "این زمينه گفت  سازمان دیده بان حقوق بشر در یجو استورک، معاون بخش خاورميانه

 خصوصی  یعرصه ی ون انسانشأایران امروز تا چه اندازه احترام به  نشان می دهد که در" اخالقی"به اصطالح این مبارزه ی .  و تار استتيره

  ." ضعيف است شکننده و

آرشام پارسی از سازمان دگرباشان جنسی ایرانی به خبرنگار گی سيتی نيوز گفت که در هفته ی گذشته فرهاد و فرنام، یک همجنسگرا و دو 

به ترکيه رفته است و ) ریال( یک پنی یکی از همجنس گرایان بدون داشتن حتی: "پارسی می گوید.  دگرجنسگونه از راه زمينی وارد ترکيه شده اند

هستند که پرونده های آنها را سازمان دگرباشان جنسی ایرانی در حال حاضر بيش از سی نفر پناهنده ی دگرباش در ترکيه . به کمک احتياج دارد

امکانات جمع آوری کمک مالی .  کار کنندپناهنده ها به سختی می توانند در ترکيه که هوموفوبيا و ترنسفوبيا بسيار رایج است،.  می کندپيگيری

 برو به صفحه اول                                                                           . سازمان بسيار محدود است و نيازهای پناهنده ها را نمی توانيم تأمين کنيم



 

 خواندنی ها 

 

 قدردانی کردکليسای متروپليتن از سازمان دیده بان حقوق بشر 

  به دليل فعاليت های سازمان دیده بان حقوق بشر برای حقوق دگرباشان جنسی Groundbreakingجایزه ی 
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دارد 

م 

که از معدود کليساهایی است که بخش دگرباشان جنسی ) MCC( کليسای متروپليتن –) ٢٠٠٧ ژوئن ٢٩نيویورک، (

این مراس. د را به سازمان دیده بان حقوق بشر اهدا کندتصميم گرفته است که جایزه ی حقوق بشر این دوره ی خو

این جایزه به دليل فعاليت های سازمان دیده بان . در روز چهارم جوالی که روز ملی امریکا است، برگزار خواهد شد

ه حقوق بشر در دفاع از حقوق دگرباشان جنسی و مقابله ی آن با هرگونه خشونت و تجاوز به دليل گرایشات جنسی ب

 .او اهدا شده است

از ایمان همواره به عنوان بهانه ای برای دشمنی و خشونت عليه : "اسکات النگ، مسئول بخش دگرباشان سازمان دیده بان حقوق بشر گفت

بگوئيم که و ما مفتخریم که در همکاری با این کليسا . اما کليسای متروپليتن به مذهب فراگير معتقد است. دگرباشان جنسی استفاده شده است

 "حقوق بشر برای همه است

 پایه گزاری شد و یکی از بزرگترین و قدیمی ترین کليساهایی است که گرایش های مختلف جنسی را پذیرفته و ١٩۶٨کليسای متروپليتن در سال 

امسال اسکات النگ برای . جایزه ی حقوق بشر این کليسا هر سه سال در کنفرانس بين المللی کليسا اهدا می شود. همه را یکسان می داند

 . ایاالت متحده امریکا، انتخاب شده است–دریافت این جایزه در کنفرانس آریزونا 

.  هزار نفر از خدمات این کليسا بهره مند می شوند٢۵٠در هر سال حدود .  کشور دنيا وجود دارد٢٨ کليسای متروپليتن در ٣٠٠در حال حاضر بيش از 

 .های دگرباشان در جامائيکا، رومانی و افریقالی جنوبی توانسته است که حقوق بشر را در آن کشورها گسترش دهداین کليسا به همکاری گروه 

 :سازمان دیده بان حقوق بشر به دالیل زیر برای دریافت این جایزه انتخاب شده است

 سازمان دیده بان ٢٠٠۴در سال . را ایفا نمودسازمان دیده بان حقوق بشر نقش مهمی در پایان دادن به خشونت به همجنسگرایان در مصر  •

حقوق بشر پس از یک سال تالش، گزارشی را در ارتباط با فشارهای بسيار زیاد دولت مصر به صدها و شاید هزاران دگرباش مصری منتشر 

 .در مصر گردیدروز بعد از انتشار این گزارش کارزار وسيعی برگزار شد که منجر به توقف خشونت عليه همجنسگرایان . کرد

گزارشی نيز .  و دگرباشی در جامائيکا تالش های بسيار زیادی کرده استHIV/AIDSسازمان دیده بان حقوق بشر در ارتباط با مسئله های  •

 .در ارتباط با وضعيت دگرباشان در جامائيکا منتشر شد که جنبش دگرباشان جامائيکایی را برای لغو قوانين ضد همجنسگرایی قوت بخشيد

سازمان دیده بان حقوق بشر مدارک بسيار با ارزشی را در ارتباط با وضعيت دگرباشان ایرانی منتشر نموده است و از درخواست پناهندگی  •

 .آنها در کشورهای مختلف حمایت کرده و برای تغيير قوانين پناهجویی برای دگرباشان جنسی تالش نموده است

سابقه ی فعاليت های او در مقابله با قوانين . نسی در سازمان دیده بان حقوق بشر را ایجاد نمود اسکات النگ بخش دگرباشان ج٢٠٠۴در سال 

 . تبعيضی بر پایه ی گرایشات جنسی افراد، بالغ بر بيست سال می رسد

 برای اطالعات بيشتر در ارتباط با بخش دگرباشان جنسی سازمان دیده بان حقوق بشر به این سایت مراجعه کنيد

http://www.hrw.org/doc/?t=lgbt  

  سازمان دیده بان حقوق بشر به این سایت مراجعه کنيدHIV/AIDSبرای اطالعات بيشتر در ارتباط با بخش 

 

http://www.hrw.org/doc/?t=hivaids&document_limit=0,5

 

http://www.hrw.org/doc/?t=lgbt
http://www.hrw.org/doc/?t=hivaids&document_limit=0,5


 
 

 )Toronto Pride Parade 2007(در جشنواره ی دگرباشان تورنتو ایران 

 

رژه ی افتخار دگرباشان تورنتو نه تنها بزرگترین و باشکوه ترین پراید کاناداست بلکه یکی از بزرگترین پرایدهای دنيا می باشد که گوناگونی گرایش و 

رژه ی افتخار دگرباشان در تورنتو، امسال در یک روز زیبا و آفتابی در بيست و چهارم ماه ژوئن . اریخی و فرهنگی را ارج می نهدهویت های جنسی، ت

با حضور بيش از یک ميليون نفر برگزار شد که نقطه ی اوج فعاليت های یک هفته ای فعاالن و مدافعان حقوق دگرباشان جنسی بود و در طی آن آثار 

پرچم دار بين المللی مراسم .  هنرمند در فستيوالی در زمينه های گوناگون هنری در فضای باز و برای عموم به نمایش گذاشته شد۶٠٠بيش از 

.  در سریالنکا می باشدEqual Groundو نيز موسس سازمان ) ایلگا(امسال روزانا فالمر کالدرا بود که یکی از دبيران جمعيت جهانی همجنسگرایان 

سازمان پراید تورنتو در مجمع عمومی خود تصميم گرفته بود کشورهایی را که دگرباشان در آنها با مجازاتی از قبيل شکنجه و اعدام مواجه امسال 
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 .  می شوند را در مرکز توجه قرار دهد

هشت کشور انتخاب شده عبارت بودند از ایران، پاکستان، نيجریه، سری النکا، بالروس، روسيه، 

نمایندگان هر یک از این کشورها با حمل پرچم رسمی کشورشان در ردیف .  هندوراسجامایکا و

آرشام پارسی از . اول رژه نمایانگر فشار و خفقانی بودند که در کشورهای خود با آن مواجه اند

طرف سازمان پراید تورنتو به عنوان فعال حقوق دگرباشان جنسی ایرانی دعوت شده بود که 

 . مهوری اسالمی ایران باشدحامل پرچم رسمی ج

به دنبال این پرچم ها موج های متعدد از گروه های شرکت کننده در پراید، رژه را با لباس های 

رنگانگ، موسيقی، رقص و شعارهای افتخار ادامه دادند و تنوع جامعه ی دگرباشان در شهر تورنتو 

 بود که متعلق به خانواده هایی PFLAGیکی از با اهميت ترین آنها سازمان . را به نمایش گذاشتند

تعداد زیادی از پدران و مادران با دست داشتن پالکاردهایی که بر . است که فرزندان دگرباش دارند

احزاب . را حمل می کردند" من فرزند همجنسگرای خود را دوست دارم"روی آن نوشته شده بود 

صدها . ق دگرباشان به نمایش گذاشتندکانادایی نيز در رژه شرکت کرده و حمایت خود را از حقو

 . پليس نيز برای محافظت از شرکت کنندگان در رژه، تدابير امنيتی خاصی داشتند

 . پراید تورنتو، در عين حال، پایگاهی برای تبليغات و معرفی سازمان ها و مؤسسات تجاری ای است که از حقوق دگرباشان حمایت می کنند

تعداد بسيار زیادی از ایرانيان مقيم کانادا نيز از . گان در دهکده ی همجنسگرایان تا پاسی از شب پایکوبی کردندپس از مراسم رژه، شرکت کنند

اکثر آنها . شهرهای نزدیک به تورنتو آمده بودند تا این مراسم را تماشا کنند به طوری که در خيابان به راحتی می شد فارسی حرف زدن آنها را شنيد

 .  ی و یا عکاسی همراه داشتنددوربين فيلمبردار

 ...  آیا شرکت ایرانيان نشانه ی پذیرفتن حقوق دگرباشان بود یا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هزاران نفر در گی پراید اروپا

.  کردند هزاران دگرباش و حاميان شان روز شنبه بيست و سوم ژوئن در مادرید پایتخت اسپانيا جمع شدند و رژه ی افتخار دگرباشان را برگزار–مادرید 

 .لندن و پاریس نيز در همان روز رژه ی ساليانه ی خود را برگزار کردند

 متر طول و حدود دو ١۶٠٠یوروپراد امسال که در اسپانيا برگزار شده بود بيش از 

 شناور که متعلق به منچستر، ۴٠بيش از . ميليون و نيم نفر بازدید کننده داشت

رکيه مارسل، استکهلم، زوریخ، ایتاليا و ت

بود به همراه رژه ی مرکزی مادرید به راه 

اروپا، برابری و مساوات، "افتادند و شعار 

را در ردیف اول خود " امکان پذیر است

 .داشتند

 

مراسم رژه در پاریس و لندن مشکالتی را به همراه داشت و به دليل انفجار روز جمعه در لندن نيز اقدامات 

ری از مقامات دولتی کشورهای اروپایی از جمله شهردار لندن نيز در بسيا. خاص امنيتی صورت گرفته بود

 با پذیرفتن ازدواج همجنسگرایان به عنوان کشوری ٢٠٠۵اسپانيا از جوالی  . این مراسم شرکت کرده بودند

 نيز اجازه داده است که ٢٠٠٧پيشرو در رعایت حقوق دگرباشان در اروپا مطرح شد و از مارچ 

 .  بدون عمل جراحی تغيير جنسيت، هویت خود را در مدارک قانونی تغيير دهنددگرجنسگونگان حتی

 
 
 

 )ترکيه(در استانبول  جشنواره ی دگرباشان

 سکوت نکن بگو تو هم دگرباشی

ن گزارش  و عکس ها توسط دریا و باران که مهمانان سازما

KAOS GLتهيه شده است، آنکارا بوده اند  . 
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باشان ایرانی هم نيز در ميان این جمعيت عظيم دگر

 .حضور داشتند

راهپيمایی افتخار دگرباشان در استانبول امسال در یک 

روز زیبا و آفتابی، یکم ماه جوالی، بدون اجازه ی رسمی 

این راهپيمایی در آخرین روز هفته . دولت ترکيه برگزار شد

 ۴در از شلوغ ترین و معروف ترین خيابان اسناتبول توسط 

، KAOS GLسازمان مدافع حقوق دگر باشان از جمله 

Lambdaistanbul ،Pink Life ،KAOS GL Izmir برگزار 

در این هفته جلسات بسياری در مورد هموفوبيا در . شد

تاکسيم بر گزار محله ی تاالر مؤسسه ی فرانسوی، در 

تعداد بسيار زیادی همجنس گرا و دوجنس گرایان . شد



 وجود قانونی بودن زندگی دگرباشان در ترکيه، مردم ترکيه قابل ذکر است که با. ترک و خبرنگارهای بسياری از تمامی دنيا در آنجا گرد هم آمده بودند

حتی پليس ترکيه آنها را مورد ضرب و شتم قرار می . هنوز پذیرای آنها نيستند و به همين دليل مشکالت فراوانی را برای دگرباشان فراهم می آورند

ه چندی پبش به تعدادی از دگر باشان در خيابان حمله کرده است و آنها را دهد و از آنها در مجامع عمومی دفاع نمی کند، و نه تنها دفاع نمی کند بلک

بيشترین آسيب را دوجنس گرایان در جامعه می بينند  و هنگامی که می خواهند ازحق خود  دفاع کنند داستان . مورد ضرب و شتم قرار داده است

 دگرباشان تصميم به راهپيمایی  با اجازه ی قانونی و رسمی گرفته ی که ترکيه، هنگام-چند ماه پيش در شهر بورسا. (شهر بورسا پيش می آید

در ميان این مردم حتی دوستان و دوست پسر های دوجنسگرایان نيز . بودند، مورد حمله ی تعداد بيشماری از طرفداران تيم فوتبال شهر قرار گرفتند

اما با وجود این همه مشکالت، آنها می توانند به . گيری اعدام و شکنجه نمی شوندتفاوت آنها با کشور ایران این است که تنها در صورت دست. بودند

با وجود اینکه . راحتی در استانبول زندگی کنند چرا که در آنجا در محله ی تاکسيم بار و کالب های بسياری است که محل تفریح و مالقات آنها است

معه و محيط کاری به خطر می افتد، اما در این روز باشکوه تعداد بيشماری ناگهان در راهپيمایی با آشکار شدن هویت دگر باشان زندگی آنها از نظر جا

 :از جمله شعار های آنها این بود. حضور پيدا کردند و  با حمایت خبرنگاران دنيا و نيز مردم این راهپيمایی  اعتراض آميز به حرکت درآمد

در روز راهپيمایی مراسمی به نام جایزه ی گوجه . سکوت نکن بگو تو هم دگر باش هستی  و یاسکوت نکنيد در برابر ظلم به دگر باشان

در این مراسم شخصيت هایی را که در صدا و سيما به دگر باشان توهين کرده اند، معرفی می کنند و یک گوجه . فرنگی گندیده برگزار می کنند

 Ebru Gündeş, Deniz Baykal, Alev Alatlı, Bursa Esnafرا دریافت کردند،" جایزه"ن از جمله کسانی که ای. فرنگی فاسد به آنها اهدا می کنند

ve Sanatkârlar Odası می باشد . 

 

 

 سوئد هم به دیگران پيوست

 .  سوئد هم به جمع کوچک اما رو به افزایش کشورهایی پيوست که به همجنسگرایان اجازه ی ازدواج قانونی می دهد
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سکوالریسم، و جدایی سياست و دین

ایاالت 

ت 

ن 

 در بلژیک که یکی از کشورهای پيروی کننده ی مدل دموکراسی فرانسوی .در سيستم ازدواج کشورهای اروپائی تفاوت های کوچکی وجود دارد

ازدواج در کليسا نيز انجام می شود اما اعتبار قانونی ندارد و این حاصل . انجام می شود) City Hall(است، ازدواج قانونی تنها در شهرداری 

 .  در فرانسه است

ورهای مستعمره و هم پيمان آن مانند کانادا و امریکا، ازدواج در کليسا و یا دیگر مراکز دینی در انگلستان و کش

گفتنی است که این چنين مراسم ازدواج در خارج از ایالت ماساچوست . می تواند اعتبار قانونی پيدا کند

 تر است و کليساها تصميمادر کانادا وضع کمی متفاوت. متحده ی امریکا هيچ جنبه ی قانونی ای ندارد

 ازدواج همجنسگرایی در کليسای متروپليتن تورنتو برای اولين بار در ٢٠٠١چهاردهم ژانویه . متفاوتی دارند

 کانادا که از بزرگتریUnited Churchهر چند کليساهای متروپليتن در اکثریت نيستند اما . کانادا انجام شد

اشد به صورت رسمی از ازدواج همجنسگرایان حمایت می کند و تعداد کليساهای پروتستان در کانادا می ب

 .زیادی از همجنسگرایان را به ازدواج یکدیگر در می آورد

سوئد همانند دیگر کشورهای اسکاندیناوی و انگلستان دارای کليسای دولتی می باشند و این بسيار با 

پذیرفته است و اعتبار قانونی پيدا کرده اهميت است که کليسای رسمی دولت ازدواج همجنسگرایان را 

اميدواریم که سوئد آخرین دولتی نباشد که کليسای رسمی آن ازدواج همجنسگرایان را پذیرفته باشد و شاهد رعایت و گسترش حقوق بشر . است

 .برای همه باشيم

 

 

 



 آوران صلح و دوستی فراخوان جشنواره ادبی و هنری پيام
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آوران صلح و دوستی در چهار بخش داستان کوتاه، شعر، عکس و کاریکاتور برگزار  جشنواره ادبی و هنری پيام

 . شود می

 آوران صلح و دوستی است با همکاری سایت ادبی والس های طرح پيام این جشنواره که یکی از برنامه

)valselit.com (مندان به شرکت در   عالقه.شود و با هدف پيام صلح و دوستی ایرانيان از نگاه ادبيات و هنر برگزار می

دیجيتال (، عکس ) کالسيک، شعر نو و سپيد(های داستان کوتاه، شعر   توانند آثار خود را در بخش این جشنواره می

 و پيام صلح"و " رابطه سفر با صلح و دوستی"، "های گردشگری و ميراث فرهنگی جاذبه"، "گردشگری و جهانگردی"و کاریکاتور با موضوعات ) و آنالوگ

در هر بخش از این جشنواره سه اثر به عنوان آثار برتر شناخته خواهند شد و به پدیدآورندگان آنها طی . به دبيرخانه جشنواره ارسال کنند" دوستی

) انگليسیفارسی  و (آثار برتر هر بخش نيز به صورت کتاب دو زبانه . مراسمی که در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد جوایزی اهدا خواهد شد

آوران صلح و دوستی به مراکز فرهنگی  ای از طرف پيام ها به عنوان هدیه این کتاب. منتشر شده و در ایران و سایر کشورهای جهان توزیع خواهد شد

 -تهران: ی به آدرستوانند آثار خود را تا پایان مرداد ماه سال جار مندان به شرکت در این جشنواره می عالقه. شود کشورهای مختلف جهان هدیه می

تواند دو اثر در  هر زمينه  هر شرکت کننده می. ارسال کنندfestival@payamnetwork.com : و یا آدرس الکترونيکی ۴٧۴۶/١۴١۵۵: صندوق پستی

 .ها بال مانع است ارسال کند و شرکت در هر تعداد از زمينه

به ) Attachment( و به صورت متن ضميمه Wordافزار  د را به صورت تایپ شده با نرمتوانند آثار خو مندان به شرکت در بخش داستان و شعر می عالقه

 . آدرس الکترونيکی جشنواره و یا متن تایپ شده آثار خود را به آدرس پستی جشنواره بفرستند

ها باید دارای  عکس. ه ارسال آنندتوانند آثار خود را در موضوعات ذکر شده به آدرس پستی جشنوار مندان به شرکت در بخش عکس نيز می عالقه

 يا  Tif فرمت   با DPI  ٣٠٠توانند فقط فايل آثار خود را که دارای   دیجيتال می کنندگان عکس ارسال.  بوده و از چاپ مطلوبی برخوردار باشند۴٠ در ٣٠ابعاد 

 JPG  صورت   باشد به۴٠ در٣٠ در ابعادCD   براي . صات ذکر شده از طریق پست الکترونيکی نيز ميسر استارسال عکس دیجيتال با مشخ.  ارسال آنند

توسط ابزار گرافيكي آه  هاي ترآيبي و ساخته شده عكاس، عنوان عكس، محل عكاسي و تاريخ عكاسي قيد شود و عكس هر عكس الزم است نام

يا لوله شده، داراي قاب يا پاسپارتو نيز معذور هاي رول  عكس جشنواره از پذيرش. سازد، پذيرفته نخواهد شد جنبه اسنادي عكس را مخدوش مي

  . است

 ٣٠ در٢٠ در ابعاد حداقل JPG فرمت   با DPI  ٣٠٠توانند اصل آثار و یا تصویر اسکن شده آثار را که دارای  مندان به شرکت در بخش کاریکاتور نيز می عالقه

 . الکترونيکی جشنواره ارسال کنند به صندوق پستی و یا از طریق ایميل به نشانی    CDصورت  باشد به

 . آثار رسيده به دبيرخانه عودت نخواهد شد

 

 

 
 برو به صفحه اول

 

 

 

 

 

 

 



 

 پيک

 .يمينيم اینجا می گچون همدیگر را نمی ب

 .بفرستيد editor@irqo.net  خود را به آدرس ی هایخبرها و آگه

 

 

 

 آرشام عزیز،

 . سليت می گوئيم و شادی روح آن مرحوم را از خداوند خواهانيمدرگذشت مادربزرگ گراميتان را از صميم قلب ت

 

 :دوستان تو

  جستجوگر عشق–آریا 

  وبالگ فراسوی نيک و بد–آیدین مختاری 

 بچه های مجله ی رنگين کمان

  وبالگ فالش–بهبد پرشان 

  وبالگ این بود سزای عاشقی؟–پوریا امينی 

 حميد پرنيان

 دریا و باران

 دو دوست

 بالگ پسر و–رضا 

 رها بحرینی

 صبا راوی از هلند

 کامران جعفری

 کامران مسافر

  وبالگ آبتين–ُگشتاسب امينی 

  وبالگ مورچه–مور 

  وبالگ هم قبيله–مهدی عقيلی 

 واراند از مجله ی ماها
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June 2007 

To our dear friend and collage Arsham, 

We are sending you over deepest condolences during this time od lost. 

Our thoughts are with you. 

 

Much Love, 

Scott Long 

Jessica Stern 

Iwan 

Hadi 

Assef 

 

 

 برای مهستی

 بچه های رنگين کمان

 

 مهستی خوبم

نگيز  خيلی ها با صدای تو و هایده گریه کردند و خاطره ا،خيلی ها با صدای تو و هایده عاشق شدند و عاشقی کردند 

ترین لحظه های درد و خوشی شان با صدای شما عزیزان بوده است ولی دردا که هميشه خوبان هميشه زود ميروند 

 .و بی صدا

مهستی عزیز درست است که ما هرگز همدیگر را ندیدم و تو هيچ گاه این نوشته را نخواهی خواند ولی خدای تو می 

دور و بر تابوت و پيکر پاکت اشک ریا  می ریختند واز رفتن تو برای خود داند دل ما داغ دار تر از همه آنانی بود که 

 .شهرت و اعتبار خریدند  

 دیگر برای رفتنت اشک نخواهيم ریخت چرا که می دانيم جایت در ،صدای گرم و محزونت هميشه نيمه دیگرعاشقی ما دگر باشان است 

 ت پاکت در آرامش و ایمان ابدی استبهشت برین است هر کجا رفتی و در کنارهر که  هستی روح

 روحت شاد

 روحت شاد

 روحت شاد
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 پناهنده ها

 

 ماه از پذیرفته شدن درخواست پناهندگی اش و در پی تماس های بسيار زیاد باالخره دفتر کميسریای ١۵ پناهجوی همجنسگرای ایرانی پس از سام

 .ارت کانادا ارجاع دادعالی پناهندگان در اسالم آباد، پرونده ی او را به سف

 .دفتر کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا پرونده ی کامران و کاوه را به ایاالت متحده ی امریکا ارجاع داد

 .کانادا ارجاع داده شد چراغ خواندید هم به ٢٨ همجنسگرای ایرانی که مصاحبه ی او را در شماره پرونده ی پویا

 .قبول شد اميردرخواست پناهندگی 

 . ارجاع دادکشور هلند را به  مانی زانياردفتر کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا پرونده ی

 

 

سازمان دگرباشان جنسی ایرانی از تمامی سازمان هایی که ما را در پيگيری و حمایت از پرونده های پناهندگی یاری می کنند، تشکر و قدردانی 

 .می کند
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 دوست یابی

 

 . ت یابی نخواهيم داشتاحترام برای تمامی شما دوستان آگهی دهنده از این شماره به بعد آگهی دوس نهایت با

 . از دوست خوبمان که در این چند ماه آگهی های شما را دریافت و برای ما ارسال می کردند تشکر و قدردانی می کنيم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  آریا مهرگان"ای کاش" جای پاسخ به مطلب به 

 

مورد دوستان ما که در فيلم سی بی سی ظاهر شده اند دارد، در  نامه ی من در ارتباط با مطلب آریا مهرگان، و نظری که آریای عزیز با نگرانی در

   .ی خواهماند عذر م دو دوستی که در آن مطلب مورد اعتراض قرار گرفته تا آن موقع، و مختصرًا ، من از. آمد  چراغ خواهد٣١شماره ی 

نظر خودش را برای ما  توجهی به امنيت افراد در فيلم شده به نظر می آید بی که چند مورد هم خواهش کرده ام در از تهيه ی کننده ی فيلم 

    .بفرستد

 رسردبي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 تماس 

 )است  -٧٫۵الف ساعت تورنتو با تهران اخت( ٠٠١-۴١۶-۵۴٨-۴١٧١:  کانادا–شماره تماس با دفتر سازمان در تورنتو 
 
 

 
arsham@irqo.net     آرشام پارسی-١

niaz@irqo.net  :به ترتيب حروف الفباهيئت امنا   نياز سليمی-٢

saghi@irqo.net    ساقی قهرمان -٣

vicky@irqo.net     ویکتوریا طهماسبی-۴

  

   آرشام پارسی-١

 :به ترتيب حروف الفباهيئت مدیره  مهرناز خجسته -٢

   نياز سليمی-٣

   سام کوشا-۴

board@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 هرمانساقی ق

info@irqo.net  روابط عمومی   

  

 :شعبه های سازمان   

     

info@irqo.net  )کانادا(امریکای شمالی شعبه  سام کوشا

saba@irqo.net  )هلند(اروپا شعبه  صبا راوی
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