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رسمی 

چه 

اما 

غيبت 

. متن کامل مصاحبه یا تکه های درشت از متن، در لباس لعن مصاحبه شونده در نشریات متعدد بازچاپ شد. و چيزی نگذشت که شرق بسته شد... 

وری، به آزادی مطبوعات، آزادی های پرستو دوکوهکی، آسيه امينی، فرج سرکوهی، مهدی جامی، عيسی سحرخيز، حسين نوش آذر، نازلی کام

در . دگرباشان اشاره کردند" حق حيات"فردی و حریم خصوصی و آزادی بيان برای دگراندیشان، و دکتر مزیدی به 

خبرگزاری های خارجی خبر توقيف روزنامه ی . وبالگ های خصوصی بحث دگرباشی در کنار شرق باال گرفت

رسانه های متعدد صدای ایرانيان مقيم خارج از . با شاعر همجنسگرا را پوشش دادندایران به  دليل انتشار مصاحبه 

بعضی از نشریات ایرانی . را جویا شدند" نظر ساقی قهرمان در باره ی نظر شرق در باره ی ساقی قهرمان"کشور 

يف نشریات خارج از خارج کشور نگران شدند که مميزی داخل کشور در صورت انتشار خبری در این زمينه دستور توق

اپوزیسيون خارج از کشور حمله ی مطبوعات دولتی به همجنسگرایان در لفافه ی حمله به فرد ساقی قهرمان را حمله به آزادی . کشور را صادر کند

د اپوزیسيون خارج های مورد دفاع اپوزیسيون خارج از کشور ندانست، این پرسش به ذهن می رسد که اگر احتمال سفری به داخل ایران پيش بيای

. عمده ی خواهندگان و دارندگان عناوین مربوط به روشنفکری، دستهاشان را شستند. اصولی از موارد حقوق بشری را با خود هدیه خواهد برد

ی در بحث حقوق انسانی جامعه ی دگرباشی در کنار حقوق شهروندی دگرباشان در سطحی گسترده در وبالگ هایی که رسانه های خصوص

  .رسانه های عمومی اند، مطرح شد و در گرفت

نظام مسلط يعنی مجموعه حاکمان سياسی و فرهنگی و غالمان حلقه به گوش آنها در رسانه : "می نویسد" پرونده  شرق"دکتر رامين احمدی در 

شاید گفته ی دکتر احمدی را اینطور بشود معنی ." ت داد ساله و همجنس گرا برخی از سالحهای نيرومند و معمول خود را از دس۵٠ها در برابر مادر 

کرد که راه روبرو شدن با مجموعه ی حاکمان سياسی فرهنگی جامعه، بازسازی کدهای فرهنگی تبعيض سنی، جنسيتی، جنسی و به چالش 

غير طبيعی در ارزیابی گرایش /و طبيعیمرد، خانواده، /دختری است تا از همين جا به بازسازی معنای زن/گرفتن کاربردهای فرهنگی نقش مادر

امکان جستن راهی برای ترک ترس موجود در بخشی از جامعه از ایجاد تغيير در ترکيب افراد مجاز به زندگی در جمع جامعه . جنسی نزدیک شویم

 . موجود است

. ، نظری به دفاع از حقوق دگرباشان ثبت شدآنچه برای جامعه ی دگرباشی جالب است این است که در کنار هر نظر معترض به دگرباشی جنسی 

. اشعار ساقی قهرمان بود نه اخالق جامعه ی دگرباشان" بی اخالقی"عمده ی حمله ی افکار عمومی و کامنت گذاران وبالگ های گوناگون متوجه 

و در هفته های اخير، (  را همجنسبازی روند این بحث ها روشن می کند که در جامعه ی داخل ایران، اول، قانون جاری مخالف چيزی است که آن

دوم، مردم . می نامد و تعریف درستی برای این چيز که با آن مخالف است ندارد، الزم هم ندارد چون مصرفی برای این شناخت ندارد)  دگرباشی

هویت دگرباشی، این مخالفت از معنا مخالف همجنسگرایی نيستند، مخالف بی بند و باری اخالقی اند و در صورت روبرویی با واقعيت روزمره ی 

در وبالگ ها . بر خالف آنچه که عده ای مایلند وانمود کنند، مردم ایران آماده ی بحث در همه ی زمينه های مربوط به دگرباشی هستند. خواهد افتاد

این سؤال، حق دارد جوابی " ینها ؟شما که از همجنسبازها دفاع می کنيد می دانيد کی هستند ا. " بيشتر از حمله، پرسش مطرح شده است

نشریه های دگرباشی از اول تا امروز همچنان در حال خوانده شدن و نوشته شدن اند، اما از حاال صفحه ای هم برای خواننده ی . داشته باشد

 . غيردگرباش که مایل به آشنایی با چهره ی دگرباشی است باید باز شود

 تازه ترین نشریه در جمع نشریات دگرباشی است که برای اولين ،"همجنس من. "منتشر شدماه گذشته، اولين نشریه اینترنتی زنان همجنسگرا 

شهریور امسال سالگرد انتشار آخرین .  توليد می شود و تنها به مسائل مورد نياز و توجه همجنسگرایی زنان می پردازدهای لزبينبانوبار، توسط 

این نشریه، پس از یکسال که از توقف انتشار آن می گذرد همچنان در . ا، اولين نشریه ی همجنسگرایی داخل ایران استشماره ی نشریه ی ماه

مجموعه ی . سایت ها و وبالگ های متعدد در اختيار خوانندگان بيشماری که مقاالت آن را منبع پرسش و پاسخ های دگرباشی می یابند قرار دارد

در این اولين سالی که سردبيران و کادر .  ی ماها در طول یک سال گذشته پر خواننده و محبوب و مورد اعتماد مانده استغنی مقاالت روشنگر مجله
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رنگين کمان، فصلنامه . تحریریه ی ماها در این نشریه قلم نزدند، حضور مداوم و پویای ماها این سالگرد را تبدیل به جشن تداوم این نشریه کرده است

 بود درک از همجنسگرایی در بعد بيش از صد صفحه به صورت پی دی اف منتشر می شود و برای -با مقاله های در ارتباط با بهی دگرباشی، 

هومان، اولين نشریه ی دگرباشی  که در خارج از ایران و پيش از مجله ماها آغاز به انتشار کرد و اکنون بيش از هشت . خوانندگان ارسال می شود

ایرکو از چند ماه پيش مسئوليت . تشار آن می گذرد هنوز برای خوانندگانی که عالقمند به دریافت مجله هستند، پست می شودسال از توقف ان

دلکده که کمتر از یک سال پيش متوقف شد هنوز مورد استفاده ی . تبدیل نشریه ی هومان به نسخه های پی دی اف را به عهده گرفته است

جامعه ی دگرباشی ارتباط خود را با نشریات دگرباشی با . ها و مصاحبه های جمع آوری شده در این مجموعه استخوانندگان داستان ها و شعر

وبالگ های دگرباشان امروز مجموعه ی متنوعی از دردنگاری های . خواندن نشریه و با نوشتن از نشریه و نوشتن برای نشریه حفظ می کند

زمان که به سختی و به .  تا تحليل اخبار و رویدادهای عمومی جامعه توسط وبالگ نویسان دگرباش استدگرباشان تا نمونه های بی نظير ادبيات

این جامعه آنقدر گسترده هست که . سرعت جلو آمده تا به امروز برسد سؤال های زیادی را از بيرون، پيش روی جامعه دگرباشی قرار می دهد

این جامعه، در همان جامعه، که در روزمره اش ترس و . عهده ی بخشی از جامعه ی دگرباشی بگذاردمسئوليت پاسخ به هر گونه ای از سؤال را به 

بزرگ . راهکار پيدا کند. دلهره روزمره شده است، آنقدر به رشد رسيده که خطر ناامنی دولتی را در ابعاد و اندازه های درست ارزیابی کند، جدی بگيرد

خطر ناامنی از جانب مردم را با مالطفت بررسی کند، به نادانسته .  همه حال به حق خود شهروندی پا فشاری کندنمایی نکند نادیده نيز نگيرد و در

 . قلم های با حوصله ی دگرباشان حاال بيشتر از هميشه نياز به نوشتن دارند. ها جوابی از روی حوصله و با عطوفت برساند

 "  د کی هستند اینها؟شما که از همجنسبازها دفاع می کنيد، می داني" 

 "اگر اینها رو بيایند، چه بسر فرهنگ می آید؟"

 .موذیانه را بهتر از دگرباشان می تواند بدهد؟ بنویسيد/چه کسی جواب این سؤال های معصومانه

 

ماها هنوز خوانده می شود، این از آنجا که . چراغ از خوانندگان نشریه ی ماها دعوت می کند در شماره ی آینده ی چراغ، از نشریه ی ماها بنویسند

چراغ حضور مداوم نشریه ی ماها را . نوشتن از ماها تنها خاطره نویسی نخواهد بود، معرفی مجله به عالقمندانی است که هنوز ماها را نخوانده اند

 . به سردبيران و تحریریه  و خوانندگان ماها تبریک می گوید
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 ادبيات

 

 هم ِسرشت... آخرين باز مانده از نسلِ  

 این فریادهای یک همجنسگراست که در ناکجاترین بودن تبعيد است

 
 

 )١٣٨۶ مرداد – ١٣٨۴اسفند (هم سرشت  

 

 ترسيم صحنه در متن  

 

 خوانش شعری از هم سرشت

 

 )ساقی قهرمان. تقطيع سطرها را برای نمونه تغيير داده ام(

 

 #٩۶ 

    

 : فردا

می : موقع رفتن بدون اصرار به ازدواج من، گفت. مادرم که به او گفته بودم من منم، تمام خاطراتش را به من وصله زد و رفت به خاطرات خيلی دور

. های شمائيمچشمهایت به من گفته بود، و شما بچه ها نمی دانيد که ما اولين و شاید تنها شنونده ی چشم . دانستم، بهتر از خودت می دانستم

می دانستم و می خواستم تا وقتی که خودت نفهميدی که تو تویی من هم . رازهای شما را، همه ی رازهای شما را ما که مادریم به دنيا آورده ایم

 . با شفقت مادرانه ام کمک کنم به انکار خودت ولی حاال راضی ام به آنچه تو خوشبختی

راقب که هيچگاه نفهمی و نگران تر از روزی که بفهمی چه خواهد شد و نگران تر که اگر همچنان نفهمی با تا وقتی نگفته بودی در هراس بودم و م

از روزی که به من گفتی در آرام تر نشسته ام، نه آنجایی که تمام آرام ها می نشينند و در آن اطراق می کنند؛ آرامم چون . آینده ات چه خواهی کرد

 . رامشم به خاطر چشم هایی ست که دیگر از من فرار نمی کنددیگر پشت آن وحشت نيستم و آ

 

مادرم همه ی این ها را مفصل گفت و رفت و من فهميدم که من و مادرم یک عمر در دو سوی دیواری به نام وحشت فهميدن دیگری ساکن بودیم و از 

با چشم هایم پشت دیواری که با نمایش ها به روی چشم خودم خجالت می کشم وقتی می فهمم مادرم را عمری با نمایش هایم و از سویی هم 

اگر زودتر می فهميدم، نمی گویم می گفتم، شاید . ای کاش مادرم را از زندگی با چشم هایم محروم نمی کردم. هایم می کشيدم اسير کرده بودم

ادم و با دعوت مادرم به این نمایش های مسخره، شاید هم می گفتم، ولی می دانم که هرگز نمایشی را ترتيب نمی د. باز هم هرگز نمی گفتم

اگر می دانستم، اگر می دانستم، شاید هرگز نمی گفتم ولی . مثل احمق ها، احساس یک کارگردانِ  بسيار موفق را هم به خودم جایزه نمی دادم

 . هرگز هم نمایشی ترتيب نمی دادم و با چشم هایم با مادرم زندگی می کردم
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 . مادرم گفت و رفت

 

 ...حاال من با همه ی شما شرط می بندم هر کدامتان روزی که به مادرتان گفتيد، از او خواهيد شنيد که می دانستم، ولی

 

 . مادرم گفت و رفت

 

ان محروم حاال من هيچ بيانيه ای صادر نمی کنم که به مادرها بگویيد یا نگویيد، هر غلطی می خواهيد بکنيد فقط مادرها را از زندگی با چشمهایت

 . نکنيد

 

حاال من می شنوم مادرِ  پسر همسایه که حياتشان دیوار به دیوار ماست دارد به پسرش تعریف می کند که این آقای همسایه . مادرم گفت و رفت

 به مادرش می گفتيم برایش زن بگير، می گفت برای من خوشبختی فرزندم!  هم هست" خيلی مرد خوبيست"همجنسگراست ولی همچنان 

 . مادر پسر همسایه تعریف می کرد، با حسی راحت و مادرانه، و من می شنوم که پسر اینها را می شنود. خوشبختيست نه دیدن عروس یا داماد

نفس به راحتی می . شش هایش را با هوای صبح پر و خالی می کند. فردا که صبح شد و پسر به بيرون آمد لبخندی در چشمانش می درخشد

 . سالم می کندبه من کشد و 

......................... 

معموًال جمله های شعری هر جا که شعر نفس بگيرد صبر می کنند و با فاصله از جمله ی قبلی، یا در همان سطر ادامه می یابند و یا به سطر بعد 

 ." بخواند"ر تعيين کرده را به هم زده تا شعر را شکلی که در باال آمده با توجه به همين قاعده ترکيب چينش اصلی سطرها که شاع. منتقل می شوند

رویا، با . در این شکل از توالی سطرها، فردا، آنطور که به ذهن شاعر آمده، در گفتگویی آرام و غمگين شبيه گریه ای طوالنی، به زبان راوی می آید

گين است و به کندی پيش می رود حتی وقتی کلمه ها را غم.  ترسيم شود، در ذهن شاعر شکل می گيرد-سرعت منطقی رویایی که در بيداری باز

و بعد از آن لذت . در تداوم منطقی جمله ها، روبرویی مادر با راوی با منطق زمان خطی به یاد آورده شده. پشت سر هم و نفسگير ردیف می کند

، نه به خواننده، به مخاطب )١٠۴-١٠٢( به مخاطب هشدار/ و بعد دستاوردی برای هدیه) ۶۴(، و بعد ای کاش آمده )۴٩خط (فهميده شدن آمده 

پس به آخر خط نرسيده، رویا در پایان شعر تمام نمی . معموال سالم دری است که باز می شود به طرف یک آینده. و به خط آخر می رسد. راوی

 . شود

 اما امروز چه شکلی دارد؟ . راوی، فردای در رویا را در شعر تعریف می کند

 ا چگونه می شود دید؟ شکل امروز ر

اگر امروز به گونه ای است که ذهن راوی را به رویای فردا فرو برده و در آن رویا، حتی در رویا، ساده ترینِ  تفاهم ها را در ارتباط با ساده ترینِ  رابطه 

مادر به آن وارد شده ( که چاردیوار پسر است، ها ميان نزدیک ترین آدم ها به هم و در ساده ترین شرایط ممکن ميان یک مادر و یک پسر در چارچوبی

 مکالمه ای که در آن فقط یک طرف مکالمه، یعنی مادر، حرف می زند، و راوی ، تبدیل کرده است به رویایی که حتی در رویا از حد)و از آن خارج شده

 رویا همچنان در بهت شنيدن می ماند و به امکان همکالم شدن، حتی با مادر، حتی در رویا، نمی رسد، پس امروز آیا چقدر باید دور باشد از آن فردا؟ 

 .  نمی آید، ترسيم این تفاوت را شاعر به عهده گرفته است مکانی امروز با فردا به زبان راوی-تفاوت شرایط زمانی

 

 جمله ها را قطعه قطعه می کند و شاعر، راوی را از بهت بيرون می آورد از روی صندلی بلند می کند دور صحنه می دواند نفس راوی را می برد

 . ه ای که به دست انداز می افتد فاش می کندهراس از آنچه همين االن در همين لحظه سر به دنبال راوی دارد را در پيچ هر جمل
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با فرار در طول جمله های شعر و پریدن از نصف و نيمه و وسط این خط به آن یکی خط، راوی به تماشاچی می گوید که چيزی هست که محيط 

 . پيرامون من را نا امن کرده است، دارم فرار می کنم از کجا به کجا

 

 . استاین شکل روزمره ی امروز راوی

 . آنچه در این صحنه آنطور که شاعر چيده  دیده می شود دوری مسافت فردا نيست، تفاوت شرایط محيطی فردا است با امروز

در هر لحظه ای که شرایطی مهيا باشد که راوی ندود از جایی به جایی فرار نکند، امکان آرامش داشته باشد، حتی اگر این شرایط همين فردا آماده 

 .   آماده شده استسالممان لحظه شرایط نشستن و تبادل رویای بعد از شود، در ه

مقایسه کنيد با طول شعر اصلی و مسافتی که ) در نمونه ای که در باال برای مثال آورده ام(طول شعر و آرامش شکلی جمله ها در خطوط متوالی را 

اگر به . شده است" نقاشی"در شعر نوشته شده است و امروز در شکل شعر " فردا"در واقع می شود گفت که . از خط اول تا خط آخر، طول کشيده

امروز را نمی شود نوشت، اما شاعر از . بازخوانی کدها ادامه بدهيم می شود گفت فردا با نوشته شدن به قلم شاعر تبدیل می شود به سرنوشت

 .راهی برای ترسيم شکل شرایط امروز سود می جوید

  

 در آخر هر خط مکث کنيد بپرید روی خط بعدی ببينيد راوی چگونه می دود.  روی صحنه چيده بخوانيدهم سرشته حاال شعر را آنطور ک

 

 

 

 

 

 

 :فردا 

 

 /مادرم 

  

 /که به او گفته بودم

  

 /من منم 

  

 /تمام خاطراتش را 

  

 /به 

  

 /من وصله زد 

  

 /و 
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 /رفت به خاطرات خيلی دور 

  

 /موقع رفتن 

  

 /ه ازدواجِ  من بدون اصرار ب

  

 /گفت 

  

 /می دانستم بهتر از خودت می دانستم 

  

 /چشم هایت 

  

 /به من گفته بود 

  

 /و شما بچه ها نمی دانيد که 

  

 /ما اولين و شاید تنها شنونده ی 

  

 /چشم های شمائيم 

  

 /رازهای شما را 

  

 /همه ی رازهای شما را 

  

 /ما که مادریم 

  

 /به دنيا آورده ایم 

  

 /می دانستم و می خواستم 

  

 /تا وقتی که خودت نفهميدی آه تو تویی 

  

 /من هم با شفقت مادرانه ام 

  

 /کمک کنم به انکار خودت 
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 /ولی حاال راضی ام به آنچه تو 

  

 / خوشبختی / 

  

 /تا وقتی نگفته بودی 

  

 /در هراس بودم و مراقب 

  

 /که هيچگاه نفهمی 

  

 /که بفهمی و نگرانتر از روزی 

  

 /چه خواهد شد 

  

 / و نگران تر 

  

 /که اگر همچنان نفهمی با آینده ات 

  

 /چه خواهی کرد 

  

 /از روزی که به من گفتی 

  

 /در آرام ترنشسته ام 

  

 /نه آنجایی که 

  

 /تمام آرام ها می نشينند 

  

 /و در آن اطراق می کنند 

  

 /آرامم   چون   دیگر 

  

 /م پشت آن وحشت نيست
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 /و آرامشم 

  

 /بخاطر چشم هایی ست که 

  

 /دیگر از من فرار نمی کند 

  

 /مادرم 

  

 /ی این ها را مفصل گفت و رفت  همه

  

 /ومن فهميدم که 

  

 /من و مادرم 

  

 /یک عمر در دو سویِ  دیواری 

  

 /به نام وحشِت فهميدن دیگری 

  

 /ساکن بودیم 

  

 /و 

  

 /از خودم 

  

 /وقتی می فهمم خجالت می کشم 

  

 /مادرم را عمری 

  

 /با نمایش هایم 

  

 /و از سویی هم با چشم هایم 

  

 /پشت دیواری که 

  

 /با نمایش ها 
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 /به روی چشم هایم می کشيدم 

  

 /اسير کرده بودم 

  

 /ای کاش 

  

  /مادرم را از زندگی با

  

  /چشم هایم محروم نمی کردم

  

 /اگر زودتر می فهميدم 

  

 /گویم می گفتم نمی 

  

 /شاید باز هم هرگز نمی گفتم 

  

 /شاید هم می گفتم 

  

 /ولی می دانم که هرگز نمایشی را 

  

 /ترتيب نمی دادم 

  

 /و با دعوت مادرم به این نمایش های مسخره 

  

  /مثل احمق ها

  

 /احساس یک کارگردانِ  بسيار موفق را هم 

  

 /به خودم جایزه نمی دادم 

  

 /نستم اگر می دا

  

  /اگر می دانستم
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  /شاید هرگز نمی گفتم

  

 /ولی 

  

 /هرگز هم 

  

 /نمایشی ترتيب نمی دادم 

  

 /و 

  

 /با چشم هایم با مادرم زندگی می کردم 

  

 . 

. 

  /مادرم گفت و رفت 

  

 /حاال 

  

 /من 

  

 /با همه ی شما شرط می بندم 

  

 /هرکدامتان روزی 

  

 /که به مادرتان گفتيد 

  

 /ز او خواهيد شنيد ا

  

 /که 

  

 /می دانستم 

  

 /.... ولی 
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 /مادرم گفت و رفت 

  

 /حاال 

  

 /من 

  

 /هيچ بيانيه ای صادر نمی کنم 

  

 /که به مادرها بگویيد یا نگویيد 

  

 /هر غلطی می خواهيد بکنيد 

  

 /فقط 

  

 /مادرها را 

  

 /از زندگی با چشمهایتان 

  

 / محروم نکنيد

  

.  

  

 /مادرم گفت و رفت 

  

 / حاال

  

 /من 

  

 /می شنوم 

  

  /مادرِ  پسر همسایه

  

 /که 
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 /حياتشان دیوار به دیوار ماست 

  

 /دارد 

  

  /به پسرش

  

 /تعریف می کند که 

  

 /این آقای همسایه همجنسگراست 

  

 /!ولی همچنان خيلی مرد خوبيست هم هست 

  

 /به مادرش می گفتيم برایش زن بگير 

  

 /می گفت برای من 

  

 /خوشبختی فرزندم خوشبختيست 

  

 /نه دیدن عروس یا داماد 

  

 /مادر پسر همسایه 

  

 /تعریف می کرد با حسی راحت و مادرانه 

  

 /و من 

  

 /می شنوم 

  

  /که پسر

  

  /اینها را

  

 /می شنود 

  

 /فردا 
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 /که 

  

 /صبح شد 

  

 /و 

  

 /پسر به بيرون آمد 

  

 /شمانش می درخشد لبخندی در چ

  

 /شش هایش را با هوای صبح 

  

 /پر و خالی می کند 

  

 /نفسی به راحتی می کشد 

  

 /و 

 /به من سالم می کند 

 

   ١٣٨۵   تير ماه 
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 *تن یک زن

 نوشته ی رایونوسوکه آکوتاگاوا

 عزت گوشه گير: برگردان از انگليسی

 

در حالی که " ینگ. "را که در رختخوابش دراز کشيده بود، از خواب پراند* "ینگ"در یک شب تابستان، ُهرم هوای داغ و َدم کرده، مردی چينی به نام 

" کک"روی شکم خوابيده بود و سرش را در دست هایش پنهان کرده بود و در اوهام وحشی و رویاهای دور و دراز هوس انگيز فرو رفته بود، متوجه یک 

 . شد که به آرامی می چرید و از لبه ی تختخواب باال می رفت

ر روشنایی کم سوی چراغ، کک به آرامی به طرف بازوی همسرش که در کنار او خوابيده بود، پيش می رفت و هالل نازک بال های در هم فرو رفته د

 .اش را همچون پشته ای از خاک نقره ای رنگ با خود حمل می کرد

ینگ در حالی که به چریدن تنبالنه ی . ش در خواب نفس می کشيدهمسرش برهنه و بی دغدغه، به پهلو خوابيده بود رو به سوی او و در کمال آرام

 ! کک نگاه می کرد، شگفت زده فکر کرد که حقيقتًا دنيای این موجود کوچک چگونه دنيایی خواهد بود

گيم چقدر کسالت اگر من یک کک بدنيا می آمدم، زند«. راهی را که یک کک در مدت یک ساعت می پيماید برای یک آدم دو یا سه قدم بيش نيست

 »...بار می بود

و بعد بدون آنکه خود بداند چرا، . همانطور که او بی هدفانه به چنين چيزهایی فکر می کرد، هشياری اش اندک اندک در الیه های ابهام محو می شد

 . در ژرفنای گرداب یک جذبه ی غریب که نه رویا بود نه واقعيت، فرو رفت

و این درست در .  خواب و بيداری بود که احساس کرد که با یک تکان، روحش آرام آرام در بدن آن کک فرو رفته استو آنگاه، درست در لحظه ی بين

 . و از ميان الیه های بوی چرک و عرق عبور می کرد. لحظاتی رخ داد که او داشت به آرامی روی رختخواب می چرید

 . بود، همين اتفاق که تنهایی مسئله ای غامض و اسرار آميز بود او را شگفت زده می کرداما آن چيزی که او را گيج و متحير می کرد آن مجموعه ن

کوهی گرد و معلق همچون یک استاالگتيت، با یک قله ی بلند که در ماوراء دامنه ی . کوهی ایستاده و سرافراز. در مسيرش، به کوهی فراخ برخورد

 . رده شده بود تا روی تختخواب، جایی که او ایستاده بودنگاهش افراشته بود، و با شيبی نرم تا پایين گست

 . آنقدر سرخ که گویی آتش در درونش پنهانی زبانه می کشيد. پایگرد کوهستان، مجاور رختخواب، به گونه ی یک انار سرخ بود

سطح وسيع کوهستان زیر ... لطيف و مطبوعیک توده ی سفيد فربه، از ماده ای نرم و . به جز این کوهپایه، تمامی کوهستان به نظر سفيد می آمد

کوهستان .  به شکل هالل، با زیبایی حيرت انگيز به طرف خط آسمان کشيده می شد– یک نور زرد کهربائی آرامش بخش –شرابه های درخشان نور 

 ... سایه دار پوشيده از برف، برفی مایل به آبی، می درخشيد زیر نور درخشان مهتاب 

اما تحير و ستایشش از این همه زیبایی به چه تبدیل شد . ار از تحسين، چشمهایش را به این کوهستان سرافراز زیبا دوختینگ با نگاهی سرش

 وقتی در هشياری دریافت که این کوهستان پرجذبه هيچ چيز نبوده است جز پستان های همسرش؟

ین و افراشته شباهت داشتند نگاه می کرد، عشق، نفرت و هوس او همانطور که به وسعت پستان های همسرش که حقيقتًا به کوهستانی مرمر

 .های عاشقانه اش را به کلی فراموش کرد

شگفت زده و نامقاوم در برابر شکوه اعجاب انگيز اینهمه ... گيج و مبهوت در ستایشی نامتناهی ایستاد بيحرکت همچون سنگ برای مدتی طوالنی 

 . زیبایی تن، بی توجه به بوی تند عرق تن

این دریافت فقط محدود به درک زیبایی تن یک زن . زیبایی تن همسرش را درنيافته بوداینگونه تيز و هشيار او تا زمانيکه به یک کک تبدیل نشده بود، 

 .یک مرد با تمایل و تواضع هنرمندانه اش باید با شگفتی به هر چيزی خيره نگاه کند، آنگونه که کک نگاه کرده بود. نمی شود

 
هيچ «:  مترجم انگليسی زبان در توضيح این داستانک نوشته استJohn McVitti.  به فارسی ترجمه شده استExotic Japanese Storiesاین داستانک از کتاب * 

ین تغيير آزاد در ترجمه به ا. در این قصه به یک شپش اشاره می شود که مترجم آن را به یک کک تغيير داده است» .ویژگی ژاپنی در این قصه نيست به جز اختصارش
 »دليل حس اشمئزاز خوانده ی غربی است از استحاله ی انسان به شپش

 *Yang 
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 »! هر دو بابا« 

 رضا پسر

 

از این نویسنده ی جوان سه داستان در چراغ .  تا کنون به روز می شود٢٠٠٧ است که از ژانویه پسرنویسنده ی وبالگ ) پسر(رضا 

همراه با یکی از داستان ها، در نامه ای جداگانه سؤالی را مطرح کرده بود و از ساقی قهرمان جواب ) سرپ(رضا . منتشر شده است

 . جواب رضا به همان سؤال را در زیر می خوانيد.  چراغ آمد٣٠جواب آن سؤال در شماره . خواسته بود

 

 

 ساقی عزیز سالم 

 

 . ولی دیدم که در انتها خواسته بودید تا من هم دالیلم رو بنویسم. ی متشکرماز اینکه لطف کرده بودید و سئوال من رو پاسخ داده بود

همونطور که برات نوشتم من . نمی دونم چرا ولی گاهی آدمی دوست داره تا دوست داشتنی هاش رو از زبان اونهایی که دوستشون داره بشنوه

ای زیبایی که شما دادی هم چيزی جز اون پاسخ هایی نيست که من برای برای اون سئوال پاسخ هایی دارم ولی در همين ابتدا بگم که پاسخ ه

خودم در ذهن متصور بودم و همان قضيه جمالت زیبا است که خود در گفتنشان تبحر داریم ولی گاه دوست داریم از زبان عزیزان مان نيز آنها را 

 :بی مقدمه بگذار تا چندتا از دالیلم را برایت بگویم. بشنویم

 

 پيش شماره ماهنامه چراغ : عزیز، یادم هست روزگاری چراغ را با این عنوان نشر می دادندساقی 

چون آرشيو کامل چراغ را ندارم، نمی دانم که آیا هرگز در مورد این عنوان در چراغ توضيح داده شده یا نه ولی آنچه که من برای خود از این عنوان 

با خودم می گفتم به این خاطر می گویند پيش شماره که اميد دارند روزی شماره اول چراغ در دکه . ودمتصور می شدم برداشتی به تبع خودم زیبا ب

اینکه آیا منظور از آن جمله در ذهن گردآورندگان چراغ در آن زمان . های روزنامه فروشی وطن مان قرار گيرد و این فقط تمرینی است برای روز آزادی

وب می دانم که من با آن اميد چراغ را دانلود می کردم و می خواندم و هر بار از دیدن آن جمله بيشتر و بيشتر لذت ولی خ. این بود یا نه نمی دانم

 . می بردم و اميدوارتر می شدم

 

از آن زمان معتقد . آری من به روز آزادی اعتقاد دارم، روزی که انسانيت بی لقب و نقاب ارزش می یابد و یاد می گيریم که به افکار هم احترام بگذاریم

 .  بودن تمرین کنيم-بودم باید نشریه داشت و برای روز آزادی، روز خودمان

 

آری من نيز به این معتقدم و متشکر از این تذکرت ولی . ساقی جان نوشتی که نه تنها برای چراغ بلکه باید برای تمام نشریات همجنسگرایی نوشت

 که دیگری را نفی کنم، به این علت بود که دیگری در کار نيست و اگر هم هستند انقدر کمرنگ حضور دارند که بدان اگر نوشتم چراغ، از بابت این نبود

و صد حيف که از . رنگين کننده ی ذهن مان بود بخير» دلکده و ماها و چراغ « یاد روزگارانی که هر ماه . گاه یادمان می رود نشریه دیگری هم هست

، نيز از !و شاید اگر نوشتم چراغ، به همين علت بود که نباید بگذاریم این یکدانه، گاه پر ناز. ایيم و چراغ و هزاران افسوسآن سه رقيب و رفيق اینک م

 .دست رود

 

جنسی برابر دانسته اند و گویا تنها تفاوت همجنسگرایان با دگرجنسگرایان ! ساقی عزیز، بارها شنيده ام که همجنسگرایی را با یک رابطه ناچيز

نفی نمی کنم که یکی از تفاوت های عمده ی ما با دگرجنسگرایان در نوع نگاه مان به رابطه . چيزی بيش از نوع نگاه به رابطه ی جنسی نيست
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نيست و هيچ کس نمی تواند بهتر از ) نشریات همجنسگرایی ( و پاسخ این سئوال چيزی جز چراغ ! جنسی است ولی مگر همه تفاوت این است؟

به چنين سئوال هایی پاسخ دهد و در حال حاضر شاید هيچ آینه ای بهتر از یک نشریه برای نشر تفکرات واقعی همنجسگراها نباشد و یک نشریه 

 ! اصًال وجود نشریه یعنی وجود تفکر و این به خودی خود به معنای آن است که همه تفاوت ما در ميانه ی کمر نيست

 

کس هم دید، البته نه در نفی آن بلکه در تکميل آن، خوب می دانی که سکس در ميان ایرانيان تابویی است بس ساقی جان دليل باال را می توان بالع

در ميان ایرانيان مهر ) چيزی مثل حس گرسنگی و تشنگی(بزرگ و از کلمه اش گرفته تا نوع رفتارش که یکی از حس های طبيعی بشری است 

ی جوانان دگرجنسگرایش هيچ گونه آموزش مفيدی در برقراری رابطه سالم وجود ندارد، واقعًا نشریه ای ممنوع و تابو خورده، در جامعه ای که برا

وقتی خيلی از جوانان ما حتی در ابتدایی ترین شرایط حفظ بهداشت . همچون چراغ که گاه بی پروا به نشر آموزه های جنسی می پردازد نياز است

ی خبری در ميان همجنسگرایان به صورت فاجعه باری باال است، باید چراغی باشد تا بياموزد راه و روش زیبا و در رابطه هم دچار بی خبری اند و این ب

 .  کم خطر کردن ارضا یکی از حس هایی را که باز هم تأکيد می کنم چيزی جز حسی طبيعی نيست

 

ایان خارج از کشور اقدام به چاپ نشریه کرده اند، ارزو می ساقی قهرمان عزیز ، یادم هست وقتی چند سال پيش شنيدم که چند تن از همجنسگر

آرزوی من بودند و حاال نه یک شماره که ده ها شماره از آنها را دارم و ... چراغ، دلکده، ماها و . کردم فقط یک شماره از آن نشریه را داشته باشم

 نکرده بلکه بزرگتر هم شده و به قول یکی از دوستان در آرزوی تبدیل این شمعين هنوز هم آن آرزو و خواستن را یاد دارم و اینک آن آرزو نه تنها تغيير

 .   جهان تابش هستم) خورشيدی ! ( چراغ مان به نورافکنی

 

 روند آشکار سازی در ایران روندی درد آور است، اما شاید باورت نشود که چراغ برای. ساقی جان یک دليل هم برایت از تجربيات شخصی ام بگویم

همانطور . من تا به حال دو بار این روند را ساده کرده و آن زمانی بود که قصد کردم به دو تن از دوستان نزدیکم در مورد واقعيت احساسيم توضيح دهم

شریه ای که برایت گفتم اینجا تا می گویی همجنسگرا، می گویند رابطه ی جنسی، ولی به زیبایی می توان با معرفی سازمانی که حامی است و ن

نيست و کافی است یک شماره از نشریه را در اختيار معتمدت بگذاری تا ! که نشانه ی تفکر است بيان کرد که همجنسگرایی فقط رابطه کمری

 نمی هرچه بهتر و زیباتر تو را بشناسد و من این کار را کردم و خوشحالم که اینک دو دوست دارم که در عين دگرجنسگرا بودن، حقيقت من را نفی

 .کنند و گاه حتی در برابر دیگرانی که به مخالفت با ما بر می آیند می ایستند و دفاع می کنند

 

ساقی عزیز، دالیل زیادند، و اگر نبود مشکالت روزانه و ترس از اطاله کالم، حتمًا برایت بيشتر و بيشتر بر می شمردم، ولی بگذار تا با پيشنهادی این 

ن وقتی دیدم از من خواسته ای تا در مورد ضرورت وجود نشریه دالیلم را بگویم خوشحال شدم اما خوشحال تر می شدم که ساقی جا. نامه پایان برم

 . از همه خوانندگان چراغ این را می خواستی

سگرایی تفکر کنند و دعوت لذا خواهش دارم از تمام عزیزانی که احيانًا این مطلب را خواهند خواند که آنها هم قدری بر ضرورت وجود نشریات همجن

می کنم تا دیگران هم اگر دالیلی ناگفته باقی می بينند بيان کنند و اميدوارم در انتشار نظرات همه دوستانی که لطف خواهند کرد کم لطفی نکنيد و 

 .استبا این کار به همه یادآوری کنيم که چه گوهری هر ماه در دست دارند و چه نيازی به وجود و ادامه کار آن 

 

 

 

 موفقيت روز افزون تان را آرزومندم 

 » پسر « رضا 

 



 

 »!هر دو بابا«

 بابایی، بابا کجا است؟ پس چرا بر نمی گرده؟ : دنی

 .االن سه روزه که جز یه ليوان آب  چيز دیگه ای نخوردی. پسر گلم، انقدر منو اذیت نکن، پاشو باباجان، پاشو بيا نهارت رو بخور:: 

 .تا بابا نياد هيچی نمی خورم. نمی خورم: دنی

، باباجان، عزیز دلم، بابا رفته، دیگه هم بر نمی گرده، خودت که دیدی موقع رفتن چی گفت و چطور گذاشت و ... ای خدا بگم چيکار کنه اونای که:: 

 .رفتمون، اون دیگه ما رو دوست نداره

 .و بيادنه باور نمی کنم، اون بابایی هميشگی من نبود، زنگ بزن بگ: دنی

ببين بابا امروز مرخصی گرفته، فقط به خاطر تو، به خاطر اینکه بيشتر کنار تو باشه، . دنی جون، عزیز دلم، پاشو پسر خوب، انقدر بابا رو اذیت نکن:: 

 .پاشو عزیزم، پاشو بيا بریم با هم نهارمون رو بخوریم

 .نمی خورمنمی خوام، نمی خوام، نمی خوام، تا بابایی نياد من هيچی : دنی

اه، انقدر بابایی بابایی نکن، اصال تو منو دوست نداری، اون از الکس که اونطور گذاشتمون و رفت و اینم از تو، من از دست شماها چه خاکی به :: 

 .پاشو بابا، پاشو بریم غذات رو بخور! سرم کنم؟

 .نمی خوام: دنی
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منم 

هم 

سه روز . گردونداین رو گفت و طبق معمول این سه روزه روش رو از من بر

بود نه از خونه می زد بيرون و نه چيزی می خورد و نه حتی جواب تلفن 

همين طور افتاده بود روی تختش و گه گاه   آروم . دوستاش رو می داد

تو این سه روزه . منم حال بهتری ازش نداشتم. آروم اشک می ریخت

لم تنگ یک شب رو بی اشک ریختن چشم بر هم نگذاشته بودم، منم د

نمی تونستيم از آینده اش . ولی باید تحمل می کردم... شده بود، منم

بگذریم و یک ذره براش کم بذاریم حتی اگر به قيمت تا آخر عمر جدا 

 . اون همه ی اميد و هدفمون شده بود. زندگی کردنمون تموم می شد

شب هم برای شام حاضر نشد از اتاقش بيرون بياد، کم کم دوستاش 

انش شده بودن، آخه دنی یه پسر پر جنب و جوش و شاد که هر روز یه طور محله رو به هم می ریخت، سه روز بود از تختش پایين نيموده بود چه نگر

 .رسه به بيرون رفتن و شيطنت

. ر می کنم، ولی انگار نه انگارروز چهارم نتونستم تحمل کنم، وقتی برای صبحانه رفتم سراغش عصبانی شدم و تهدید کردم اگر بيرون نياد دکتر خب

زنگ زدم دکتر جيمز که دکتر خانوادگيمون بود و اونم تا ظهر خودش رو رسوند باالی سر دنی، بعد از معاینه یه سرم غذایی براش تجویز کرد و کناری 

 :کشيدم و گفت

 

لی بد بشه، درضمن سرم غذایی رو حتما نياز داره، این بچه وضعيت روحيش اصال خوب نيست، اگر کاری براش نکنی ممکنه حالش خي: دکتر جيمز

سعی کن هر طوری شده یه چيزی بهش بخورونی، مثال چند قاشق سوپ مقوی براش خوبه، ولی یادت باشه باید زودتر از این حال بيرون بياد 

 ...وگرنه

 !وگرنه چی دکتر؟:: 

 .وگرنه ممکنه حالش خيلی خراب بشه و دچار افسردگی بشه: دکتر جيمز
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 .دکتر گوش نمی کنه، من و الکس هم تا حاال به زور هيچ کاری رو بهش تحميل نکردیم:: 

 راستی الکس کجا است ؟

 !وای دکتر نگو، این که اینطور افتاده روی تختش به خاطر الکسه، الکس گذاشت و رفت:: 

 .ن حال در بيادپس کارت حسابی سخت شد، باید سعی خودت رو بکنی تا هر چه زودتر از ای: دکتر جيمز

 هر کاری بتونم براش می کنم، دکتر کی براش سرمش رو وصل می کنی؟:: 

 .بهتره ببریمش درمانگاه، ولی می دونم این حاضر نمی شه بياد، می رم خودم براش تهيه می کنم و ميام همينجا: دکتر جيمز

 هميشه شما به ما لطف داشتی :: 

 .یکی دو ساعت دیگه می بينمت.  رو بذار کنار، من زودتر برم تا بتونم زود بياموظيفه است، شرقی عزیز تعارف: دکتر جيمز

 بازم متشکر دکتر:: 

 

دکتر که رفت منم رفتم و نشستم کنار تخت دنی که تلفن زنگ زد، از اداره بودن، بهشون گفته بودم ممکنه نرم ولی قطعيش نکرده بودم و به خاطر 

 .همين رئيس کلی دلخور بود

 

می خوام ببرمش مسافرت، به رئيس بگو تا حالش خوب نشه نمی یام، خودت .  حال دنی اصال خوب نيست، اصال یه هفته مرخصی می خوامتام:: 

 یه کاریش بکن

 

 تخت اینو گفتم و با تام بيچاره که می دونستم االن باید صدای انفجار رئيس که تو گوشش می پيچه رو تحمل کنه خداحافظی کردم و باز رفتم کنار

 دنی

 

 .دنی جان به خدا دق می کنم اون وقت دیگه بی بابا می شی ها! دنی جان، بابا، نمی خوایی بذاری بابا روی ماهت رو ببينه؟:: 

 

 :آروم روش رو برگردوند، دستش رو دور گردنم حلقه کرد و گفت

 

 و بخشيدیمش و زود پاشه بياددخدا نکنه بابا، بابایی تو رو خدا زنگ بزن بگو بابا الکسم بياد، بهش بگ: دنی

باباجان، بابا به قربونت بشه، قبول کن بابا الکس دیگه ما رو نمی خواد، من که نگفتم بره، خودش گذاشت رفت، دیدی که چی ها گفت و چی کرد :: 

 .و رفت، باباجان پاشو، نه من رو اذیت کن و نه خودت رو، پاشو  اصال بریم هرجا دوست داری

 !ت دارم ؟هر جا دوس: دنی

 .آره عزیزم:: 

 .ببرم پيش بابا الکس: دنی

باباجان اومدی و نسازی، باور کن نمی دونم کجا است، پاشو بابا، یه سوپ خوشمزه، از همونهایی که دوست داری در یخچال داریم برات گرم کنم :: 

 .و بعد بزنيم به جاده و هرجا دوست داشتيم بریم

 م رو می خوامنمی خوام، من فقط بابا الکس: دنی

 

 .این رو گفت و باز روش رو ازم برگردوند
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دکتر بود، براش ویتامين و سرمش رو اورده . نمی دونم چند دقيقه پای تختش نشسته بودم و تو افکارم غرق بودم که با صدای زنگ در به خودم اومدم

زنه ولی دنی بی توجه به حرف دکتر همونطور پشت به ما دکتر ازش خواست طوری بخوابه که بتونه سرمش رو ب. با هم رفتيم سراغ دنی. بود

 . خوابيده بود

 

 باباجان دکتر کلی زحمت افتاده برات داروهات رو گرفته، به رو دراز بکش تا بتونه سرمت رو وصل کنه، بدنت ضعيف شده، باید این سرم رو برات بزنه:: 

 

 :یهو دنی شروع کرد به داد زدن

 

 ، من فقط بابا الکسم رو می خوام، نمی خوام، اصال می خوام بميرم، برید بيرون، من هيچی جز بابا الکسی نمی خوامنمی خوام، نمی خوام: دنی

باباجان، انگار نه انگار منم باباتم، به خدا تا حاال بد باهات رفتار نکردم، ولی اگر قرار باشه خودت رو اذیت کنی نمی ذارم و به زور هم که شده این :: 

 ی دم برات بزنن، پاشو اذیت نکنسرم رو م

 

دکتر هم هرچی گفت فایده نکرد و آخر سر به خواست دکتر ناچار شدم بشينم و دستش رو به زور بگيرم تا دکتر بتونه سرم رو براش بزنه، اولش 

 زد، چند دقيقه نگذشته بود که ساکت شد و در حالی که دستش تو دستم بود دکتر براش سرم رو! مقاومت کرد، ولی بعد از چند لحظه با یک بوسه

نمی دونم چرا دلم شور می زد، به دکتر گفتم بهتره . دکتر که دید خوابش برده ازم خواست تنهاش بذاریم و از اتاق بيرون بریم. زیر سرم خوابش برد

از اتاق بيرون ولی دلم بدجوری شور می زدیم . باالی سرش بمونيم ولی قبول نکرد و گفت بهتره بذاریم بخوابه و براش توی سرم یه مسکن هم زده

ده دقيقه طول نکشيد که تحملم تمام شد و پا شدم رفتم سمت اتاقش که سری بهش بزنم، از دکتر خواستم تا تو آشپزخونه مشغول باشه تا . زد

 . من یه سری به دنی بزنم و برگردم

ود، عين دیونه ها شروع کردم به داد زدن و صدا زدن دکتر، با شندین دادهام همين که در اتاق رو باز کردم، چشمم به دنی افتاد که غرق در خون ب

 :شنيدم که دکتر با داد بهم گفت. دکتر خودش رو فوری رسوند باالی سرش، بدجوری داشت از دستش خون می رفت

 

 بجنب، بجنب کمکم کن باید برسونيمش بيمارستان: دکتر جيمز

 

چطور رسيدم به ماشين نمی دونم ولی می دونم به .  ازم خواست که کمکش کنم تا بذاریمش تو ماشيندکتر با دستش روی رگ دنی رو گرفت و

 :فارسی داد می زدم و می گفتم

 

 دنی، دنی باباجان چيزی نيست، االن می ریم بيمارستان، خدااااااااااااا، خدا به دادم برس:: 

 

 هميشه چيزی حدود ده دقيقه بی ترافيک طی کردنش طول می کشيد رو ظرف دو دقيقه هيچ وقت با این سرعت و اینطور رانندگی نکردم، راهی که

 .با وجود ترافيک سبکی که تو اون ساعت معمولی بود طی کردم

تمام لباسام خونی بود، نشستم در اتاق عمل، خدا خدا می . همين که رسيدیم به بيمارستان بردنش اتاق عمل و دیگه نگذاشتن من کنارش باشم

من و الکس بی دنی زندگيمون مفهموی نداشت، تازه اصال چطور به الکس می گفتم، چطور . دنی تمام اميد و دنيای ما بود. م و اشک می ریختمکرد

 ...باید بهش می گفتم که نتونستم دو روز پسرش رو نگهداری کنم و 

 .دو ساعتی در اتاق عمل اشک ریختم تا بالخره دکتر جراح بيرون اومد
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 ر، دکتر، دنی، دنيمدکت:: 

 نگران نباش، خوبه، خطر برطرف شد، حسابی شانس آوردین و زود رسوندینش بيمارستان: دکتر جراح

 متشکر دکتر، متشکر خدا:: 

 

در همين حين دنی رو از اتاق بيرون اوردن، رنگ سفيدش از هميشه سفيدتر شده بود و چشمهای سبز و زیباش پشت پلکهای سنگينی که انگار 

پرستارها مشغول وصل کردن سرم و . گذاشتن همراهشون بشم و با کمک پرستارها بردیمش به یکی از اتاقها. ها بود نخوابيدن حبس شده بودروز

 .مرتب کردن تخت دنی بودند که دکتر ازم خواست تا همراهش برم و مراحل مورد نياز برای پذیرش و بيمه رو انجام بدیم

 و پر کردن فرم بيمه طول کشيد و تا تمام شدند خودم رو به اتاق دنی رسوندم، هنوز بی هوش بود و دکتر می حدود نيم ساعتی کارهای پذیرش

گفت احتماال تا یک ساعت دیگه هم در بيهوشی باشه، یک ساعت برام به اندازه یک سال گذشت تا پلکهای سنگينش رو تکونی داد و چشمهاش رو 

 .باز کرد

 

 ت؟بابایی اینجا کجا اس: دنی

 .حالت بد شد که ناچار شدیم بياریمت بيمارستان، ولی خيلی زود خوب می شی! باباجان بيمارستانه، یه خورده:: 

 !پس بابا الکس کو؟: دنی

 !مياد باباجان، مياد:: 

 

یادش بندازم که الکس دکتر گفته بود وقتی به هوش بياد گيجه و تا چند ساعتی ممکنه حرفهای پرت و پال بزنه و به همين خاطر نمی خواستم 

 . ترکمون کرده

نزدیکهای غروب بود و از پنجره اتاق می شد غروب خورشيد رو دید، کم کم دنی هوشياریش رو به دست ميورد که یک دفعه دیدم شروع کرد به اشک 

 .ریختن

 

 دنی جان بابا، درد داری، عزیزم اذیتی، دکتر رو صدا کنم:: 

 !بابا الکس نمياد؟: دنی

 . فردا مياد، االن گرفتارهعزیزم:: 

 دروغ می گی، می دونم نمياد، اون ما رو ترک کرده: دنی

 .عزیز دلم انقدر خودتو اذیت نکن:: 

 

چند دقيقه ای نگذشته بود که دکتر برای معاینه اش اومد، ازم . چيزی نگفت و در حالی که آروم آروم اشک می ریخت به پنجره اتاق خيره شد

 .ق منتظر باشم تا معاینه تموم بشه، بعد از چند دقيقه دکتر از اتاق بيرون اومدخواستن تا بيرون اتا

 

 دکتر حالش چطوره؟:: 

خوبه، جای زخمش نسبتا خوبه، خوبتر هم می شه، ولی روحش نه، خيلی افسرده است و برای این می ترسم، می سپارم روانکاو در اولين : دکتر

 .فرصت مشاوره رو باهاش شروع کنه

 شکرممت:: 



   و روشن   دست و                                                                                                                             و دوم  شماره  سی–   ٢٢  

 

تا رسيدن به اتاق دکتر، دکتر برام شرح داد که با توجه به زخم . اینو گفتم و اومدم برم تو اتاق که دکتر مانع شد و ازم خواست باهاش به اتاقش برم

نسبت به غير عادی روی دست دنی و با توجه به اینکه یک سوزن سرم به خودی خود نمی تونه همچين زخم عميقی رو ایجاد کنه، بيمارستان 

با وجود اینکه دکتر جيمز هر . مشکوک بودن این مورد به مددکاری اجتماعی خبر داده و احتمال دو گزینه ی درگيری و یا خودکوشی رو رد ندونسته

دنی لغو کرده دوی این دو گزینه رو رد دونسته و خودش هم اونجا بوده ولی مددکاری اجتماعی تا همه چيز براش روشن نشه اجازه مالقات من رو با 

 .و باید به نماینده شون همه چيز رو توضيح بدم

با وجود اینکه دکتر جيمز شاهد ماجرا بود ولی مددکاری اجتماعی از اون سازمانها بود . گيج شده بودم، نمی دونستم چی باید بگم و چکار باید بکنم

 .زندخوانده من و الکس بود کار خيلی هم سختر می شدکه تا مو رو از ماست نمی کشيد ول نمی کرد و با توجه به اینکه دنی فر

اظهارات دکتر جيمز رو ثبت کرده بودن و من هم باید کامل ماجرا رو شرح می دادم ولی مشکل . نماینده مددکاری اجتماعی تو اتاق دکتر منتظرم بود

 :شروع کردم به گفتن. روی تختش بی هوش افتاده بوداینجا بود که واقعا نمی دونستم توی اتاق چی گذشته که دنی اونطور خونين و مالين 

 

سالهای خوبی رو با هم . من و الکس یک زوج همجنسگرایيم که حضانت دنی رو به عهده داریم و بنا بر قانون والدین دنی محسوب می شيم:: 

از اون روز به بعد غم بر خانه ما حاکم شد، خيلی داشتيم تا اینکه الکس، همسر من و پدر دنی چند روز پيش بعد از یک مشاجره ما رو ترک کرد و 

سعی در تغيير روحيه دنی کردم ولی از وقتی الکس رفته مدام سراغش رو ازم می گيره و افسرده شده، با اینکه هميشه من و الکس سعی کردیم 

 یکی از ماها نتونست در کنارش باشه بتونه با در یک حد بهش محبت کنيم و نذاریم به هيچ کدوممون بيشتر از دیگری وابسته بشه تا اگر زمانی

چند روزی هر چی کردم هيچی نخورد مگر ليوانی آب، تا . دیگری زندگی کنه ولی اون این روزها بی توجه به وجود من مدام بابا الکسش رو می خواد

به . د باید بدنش تقویت بشه و نياز به سرم و ویتامين دارهتماس گرفتم و دکتر هم بعد از معاینش تشخيص دا) دکتر جيمز ( ناچار با دکتر خانوادگيمون 

و ... ( بعد از اینکه سرم رو وصل کردن . شد و گذاشت تا دکتر براش سرم رو وصل کنه! سختی قبول کرد سرم رو براش بزنيم ولی بالخره تسليم

 ) ماجرا رو تا تهش همونطور که دیده بودم شرح دادم 

 

 :شروع کرد به پرسيدنحرفام که تموم شد مددکار 

 

 اسمتون رو نگفتين: مددکار

 اشکان، اشکان پيرانی:: 

 چند سالته؟: مددکار

 ::٣۴ 

 همسرت و دنی چند سالشونه؟

  ١٠ و ٣۵:: 

 چند ساله با همسرت زندگی می کنی؟: ممدکار

  سال١۴:: 

 چند ساله دنی رو به فرزند خواندگی قبول کردین؟: ممدکار

 ه، دنی شش ماهش بود که به ما سپردنش تقریبا نه سال و نيم:: 

 تا حاال سابقه درگيری و مشاجره فيزیکی با همسرت رو داشتی؟: ممدکار

 هيچ وقت:: 

 حتی این بار آخر: مددکار
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 حتی این بار آخر، البته این بار آخر فقط یه سيلی خوردم که اونم از نظر خودم مهم نيست:: 

 ا اهميتش رو تعيين نمی کنیهر موردی که هست برام بگو، شم: مددکار

 واقعا نيست، همون بود که گفتم:: 

 تا حاال شده دنی رو تنبيه فيزیکی کنيد؟: ممدکار

 نه، هرگز، حتی وقتی خيلی کوچيک بود و شيطونی می کرد، یه اخم کافی بود:: 

 ازتون می ترسه؟: مددکار

 نه، ما عاشقانه دوستش داریم و می دونم اونم دوستمون داره :: 

 گفتی در برابر سرم زدن مقاومت می کرده ولی بعد تسليم شده، چکارش کردی تسليم شد؟: مددکار

دنی در برابر خواهش به همراه بوسه من و الکس هيچ وقت مقاومت نمی کنه، به درخواست دکتر دستش رو گرفتم ولی مدام تکونش می داد و :: 

 ای اینکه بذاره دکتر سرمش رو بزنه آروم شد و دیگه دستش رو تکون ندادمقاومت می کرد، با یه بوسه بر پيشونيش و خواهش بر

 در اظهارات دکتر چيزی به عنوان خواهش از شما برای مجبور کردن دنی به سرم زدن وجود نداره: مددکار

احتياج داره و این یه امر بدیهی برای این واقعيت نداره، دکتر خودش ازم خواست و قبل از این ماجرا هم بهم گفته بود که دنی به سرم به شدت :: 

 کسی که چند روز بود چيزی نخورده بود

 .من باید خونه رو هم ببينم، در اولين فرصت و نه شما و نه همسرتون تا پایان تحقيقات من اجازه مالقات دنی رو نخواهيد داشت: مددکار

  من پدر قانونيش هستماین منصفانه نيست، اون به من نياز داره، من باید کنارش باشم،:: 

 اگر می خوایيد زودتر ببينيدش بهتره کمک کنيد زودتر تحقيقات کامل بشه: مددکار

 هر کاری بگيد می کنم، ولی بذارید کنارش باشم:: 

 من می خوام خونه رو ببينم، کی منو به خونه تون می برید؟. امکانش وجود نداره، بی خودی اصرار نکنيد: مددکار

با روتر الوه، که . حال خوشی نداشتم ولی با این فکر که زودتر این ماجرا تمام بشه پيشنهاد دادم تا همون موقع بریم و خونه رو ببينهشب بود و منم 

صندلی . اسم همون مددکاری بود که مسئول پرونده ما شده بود و یادم رفت بگم در ابتدای حرفاش خودش رو معرفی کرد، راه افتادیم سمت خونه

 . شين کامال خونی بودعقب ما

به خونه که رسيدیم تاریک تاریک بود، همين که داخل رفتيم و چراغها رو روشن کردم روتر از روی رد لکه های خونی که روی کفپوش خونه بود یک 

 .راست به اتاق دنی رفت

د دنی اینطور اتاقش رو چيده بود برای اینکه اینطوری پشت سر روتر منم رفتم، باالی ميز دنی، دقيقا چسبيده به تخت ميز تحریر دنی قرار داره، خو

شبها اگر ليوانی آب یا کتابی داشت می گذاشت باالی سرش روی ميز و یا چراغ مطالعه اش رو روی ميز قرار می داد و اینطوری به راحتی دراز کش 

لبه ميز و باالی . ش راحتر باشه برای روش شيشه گرفته بودیمميز چوبی بود و ما برای اینکه نوشتن رو. روی تختش تکاليفش رو شبها انجام می داد

روتر که حاال خوب اتاق رو دیده بود و در . سرمش هنوز کنار تختش آویزون بود و سرنگ کامال خونی بود. تخت دنی از هر جای دیگه ای خونی تر بود 

 .ونه رو ببينه و منم همه جای خونه رو نشونش دادمدفترچه کوچک جيبيش همه چيز رو ثبت کرده بود ازم خواست تا جاهای دیگه خ

کارش که . نيم ساعتی طول کشيد تا روتر تمام خونه رو بازرسی کنه و از دستشویی و حمام گرفته تا اتاق شخصی من و الکس رو خوب ورانداز کنه

 .تمام شد ازم خواست تا بشينيم و حرف بزنيم

 راحتی می شه یک درگيری خوند و از شواهد راحت می شه گفت شما می خواستين دنی رو مجبور به ببين آقای پيرانی، اونچه که من دیدم رو به

 ...تزریق سرم کنيد که اون تقال می کنه و همين موجب می شه تا دستش به لبه ميز بخوره و موجب پارگی رگ بشه 

 :پریدم توی حرفش و گفتم 

 

 اما این بی انصافيه، این دروغه:: 
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ا راست، به راحتی می شه اینطور برداشت کرد ولی من نسبت به خانواده های همجنسگرا قدری خوشبينم و دوست دارم اصل رو بر دروغ ی: روتر

به . ولی چون باید پاسخگو باشم می خوام حرفهای دنی رو هم بشنوم و عکس العملش رو در دوری از شما ببينم. همون چيزی که گفتيد بذارم

شما و نه همسرتون حق نخواهيد داشت با دنی مالقات کنيد و طی این هفته من سعی خواهم کرد حقيقت ماجرا رو با همين خاطر یک هفته نه 

 کمک روانکاو و مدارک موجود روشن کنم

 نه، خواهش می کنم، ما بی دنی می ميریم، شما نمی تونيد دنی رو از ما جدا کنيد :: 

 !ما ؟: روتر

 من و الکس:: 

 گفتيد الکس گذاشته و رفتهاما شما که : روتر

 ...آخه ... خوب :: 

 

 :به من و من افتادم، نمی دونستم چی بگم، باید واقعيت ماجرا رو بگم یا نه، داشتم به اینها فکر می کردم که روتر گفت

 

 . تمخيلی خوب، همه چيز روشن می شه، فکر می کنم برای امشب کافيه، فردا بعد از ظهر در دفترم منتظرتون هس: روتر

 

 .اینو گفت و کارتی که آدرس دفتر کارش روش بود رو دستم داد و رفت

همين که روتر رفت یه دفعه تمام وجودم رو هراس فرا گرفت، انگار بين یک سياهی مطلق قرار گرفته باشم، سالها بود هيچ شبی تنها نبودم و 

رو روی سرش می گذاشت و یا سه تایی شروع می کردیم به بازی و درضمن کمتر پيش ميومد که خونه ساکت باشه و هميشه یا یکيمون خونه 

اتاق من و الکسی کنار اتاق دنی قرار داره، چسبيده به هم با دیوار مشترک، حتی درهاشون هم کنار همه، حالم اصال خوش نبود، هراس . شيطنت

نمی دونم چند ساعت ولی می دونم انقدر . روی زمين نشستمو بغض داشتن دیونه م می کردن، خودم رو رسوندم بين در اتاق خوابها و همونجا 

 .گریه کردم که همونجا روی زمين افتادم و خوابم برد

 صبح با صدای زنگ تلفن از خواب پریدم، ساعت حدود ده صبح بود، هراسان دویدم سمت تلفن

 

 بله، بفرمایيد:: 

 ...اره، اشکانخدا رو شکر خودت برداشتی، می ترسيدم خونه نباشی و دنی برد_ 

 !، جان اشکان؟! ...تویی؟:: 

من خيلی فکر کردم، به خدا نمی تونم، جدایی از شما برام ممکن نيست، به خدا این چند روزه خواب و خوراک نداشتم، من می خوام قرار فردا رو _ 

 به هم بزنم

 !کدوم قرار؟:: 

 ی رسمیهمون قرارمون برای رفتن و انجام مراحل جدای! تو حالت خوبه؟_ 

 آها، نه، اصال حالم خوب نيست:: 

 چيزی شده؟ دنی چطوره؟_ 

 

اینو که گفت تازه یادم افتاد چی شده و دنی و ماجراهای روز گذشته یادم اومد، یه دفعه بدنم یخ کرد و همه جا برام تار شد، نتونستم چيزی بگم و 

الکس که صدای افتادن . وش اومدم روی تخت بخش اورژانس بيمارستان بودموقتی به ه. همونطور اونجا روی زمين افتادم و دیگه هيچی نفهميدم

قيافه اش دیدنی بود، در حالی که . گوشی از دستم رو شنيده بود، خودش رو به سرعت به خونه رسونده بود و بعد هم من رو به اورژانس اورده بود
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توان حرف زدن نداشتم، خيلی سعی کردم . تر در مورد حال من می پرسيدرنگ به صورت نداشت داشت کنار تخت آروم آروم اشک می ریخت و از دک

 :تا بتونم بگم

 

 عزیزم:: 

 دکتر، دکتر به هوش اومده، جانم، عزیز دلم خوب می شی_ 

 

ن، همين که چشمهای خيسش رو دوخت به  چشمم نتونستم جلوی خودم رو بگيرم و منم شروع کردم به اشک ریخت. اینو گفت و دستم رو گرفت

 :اشک هام رو پاک کرد و گفت

 

 .چيزی نيست، دکتر می گه از ضعفه، زود خوب می شی_ 

 دنی:: 

نگران نباش االن زنگ می زنم به یکی از همسایه ها و می سپارم بعد از اینکه از بازی برگشت برای نهار ببرنش پيش خودشون و بعد از ظهر که _

 .حالت بهتر شد می رم ميارمش پيشت

 نی حالش خوب نيستالکس، د:: 

 چش شده؟ اصال االن کجا است؟! چی ؟_ 

 همينجا، تو همين بيمارستان:: 

 چرا، مگه چی شده؟_ 

 

اینو که گفت دکتر که متوجه حرف زدن ما شده بود جلو اومد و از الکس خواست تا کنار بره و با من حرف نزنه تا من قدری حالم بهتر بشه که من 

 :تمحرف دکتر رو قطع کردم و گف

 

 با دکتر جيمز تماس بگير، اون همه چيز رو برات می گه :: 

 

نمی دونستم باید .  ساعت تحت نظر باشم۴٨اینو که گفتم الکس رو از کنار تختم دور کردن و منو به اتاقی منتقل کردن و دکتر می گفت باید حداقل 

گين و سنگينتر می شد و کم کم مسکن هایی که برام تزریق کرده بودن چکار کنم، هم نگران حال دنی بودم و هم نگران الکس ولی مدام پلکم سن

در همين زمان بعد از اینکه الکس از حال من مطمئن ميشه فورا با دکتر جيمز تماس می گيره که اونم ماجرا رو تمام و کمال . اثر کردند و به خوابم برد

البته دکتر از قرار . دکار در ممنوع المالقات بودن دنی داده بود رو بهش می گهبراش می گه و حتی جریان سازمان خدمات اجتماعی و حکمی که مد

 . اولين کاری که الکس می کنه گرفتن یه وکيله. یک هفته ای چيزی نمی دونسته که طبعا در اون مورد هم چيزی به الکس نمی گه

مسکن ها . به اون ميسپاره و ریموند هم بی معطلی پيگير قضایا می شهالکس با ریموند یکی از دوستانمون که وکيله تماس می گيره و وکالتمون رو 

 .انقدر قوی بودن که تقریبا تا عصر خواب بودم، طرفهای عصر وقتی بيدار شدم الکس باالی سرم بود

 

 خوب خوابيدی؟_ 

 ...اما . آره:: 

 .ز رو واست می گماگر یه خورده تحمل کنی همه چي. نگران نباش، وکيل گرفتم، ميشناسيش، ریموند_ 
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 دستام رو گرفت و شروع کرد به تعریف ماجرا و اینکه از صبح تا حاال چه کرده

 

با دکتر جيمز که حرف زدم بهترین کار رو گرفتن یه وکيل دیدم، بهتر دیدم وکيلمون کسی باشه که می شناسمون و به همين خاطر زنگ زدم به _ 

یکی دو ساعت قبل تونست برام یه وقت مالقات با مددکار . کلی این ور و اون ور تاحاال رفته. ع کردریموند و اونم ظرف چند دقيقه کارش رو شرو

اجتماعی بگيره، البته گویا وقت مالقات با تو بوده که تو حالت خوب نبود و من جات رفتم، برای مددکار همه چيز رو گفتم، گفتم چرا خيال از هم جدا 

ولی باز روی حرفش بود و همون قرار یک هفته ای که با تو گذاشته بود رو برای من ... اره تو و دنی دعوا کرده باشيد و شدن رو داریم و اینکه امکان ند

هم گفت، من و ریموند قبول نکردیم و ریموند می گفت می تونه این حکم رو لغو کنه ولی با شنيدن حرفهای روانکاو دنی بهتر دیدم تا به رای روتر چند 

 .یمروزی تن بد

 !مگه روانکاو چی گفت؟:: 

پيش روتر بودم که زنگ زد به روانکاو دنی، روانکاوش می گفت روحيه دنی واقعا خرابه، می گفت خيلی به ما وابسته شده و باید چند روزی ازش _ 

 از هر چيزی برات مهم تره جای چون می شناسمت و می دونم سالمتی دنی. دور باشيم، می گفت برای نتيجه گيری در مورد دنی نياز به وقت داره

تو هم قبول کردم که یک هفته از دنی دور باشيم و اجازه بدیم که هم روتر تحقياتش رو تمام کنه و هم روانکاو بتونه در مورد دنی به یک نتيجه گيری 

 .درست برسه، می ترسم که نکنه در مورد تربيتش اشتباه کرده باشيم

 را دور ببينيمشنگرانشم، کاش حداقل می شد دو:: 

نگران نباش در این مورد هم با روتر حرف زدم، ریموند به وکالت از من و تو در این چند روز اجازه مالقاتش رو خواهد داشت و البته در صورتی نا آشنا _ 

 .و فقط برای مطلع شدن از احواالت ظاهریش

 .خوبه، بگو براش هيچی کم نذارن:: 

 ی درستهعزیز دلم، خيالت راحت، همه چ_ 

 !می شه یه خواهش کنم؟... مرسی :: 

 بگو_ 

 دلم برای لبات یه ذره شده:: 

 !بذار ببينم نوبت ویزیتت کيه_ 

 

دکتر چندان از روند بهبودیم راضی نبود ولی می گفت اوضاع جسميم دیگه به بدی . هنوز جمله الکس کامل تمام نشده بود که دکتر وارد اتاق شد

با خواهش من و اصرار دکتر الکس . حين معاینه من چشم دکتر به رنگ پریده الکس افتاد. روها کم کم اثر خواهند کردنصبح نيست و سرم ها و دا

دکتر براش یک سرم غذایی و کپسول های . اجازه داد تا دکتر معاینش کنه، مشکل الکس هم ضعف تشخيص داده شد البته نه به وخامت اوضاع من

الکس سرم رو قبول نکرد و فقط قول داد تقویت کننده ها رو مصرف کنه، هرچه دکتر اصرار کرد حاضر نشد از کنار من بره و تقویت کننده تجویز کرد ولی 

سر شب ازش خواستم تا استراحت کنه و الکس هم که خستگی از . به همين خاطر یک تخت اضافه به عنوان تخت همراه برای اتاق من آوردن

تقریبا نيمه شب . شنهادم رو تختی که براش آورده بودن دراز کشيد و ظرف کمتر از دو دقيقه به خوابی عميق فرو رفتچشمهاش می بارید با اولين پي

همين که از دست سرم و سوزن راحت شدم و پرستار بيرون رفت بلند شدم و . بود که آخرین سرم من تمام شد و پرستار سرم رو از دستم جدا کرد

 .رفتم کنار تخت الکس

چشماش رو آروم باز کرد و ازم خواست . ه بچه دو ساله در خوابی عميق و شيرین بود، لبم رو به پيشونيش چسبوندم و با تمام وجودم بوسيدمعين ی

نشدیم و عطشمون برای کنار هم بودن خيلی بيشتر از ! خم شدم و چند دقيقه ای در آغوش گرفتمش ولی هيچ کدوممون سير. تا در آغوشش بگيرم

ازش خواستم کمی کنار بره تا کنارش کامل دراز بکشم و اونم فورا تا جایی که می تونست خودش رو جمع و .  که با چند دقيقه سيراب بشيماین بود

همين که درست کنارش . تخت به زحمت جای دوتامون رو داشت ولی همين که در آغوش هم بودیم برامون کافی بود. جور کرد تا کنارش جا بگيرم
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م لباش رو چسبوند به لبم و آروم آروم شروع کردیم به لب بازی، نمی دونم چند دقيقه دوام اوردیم ولی می دونم هر دو تقریبا در همون قرار گرفت

 . حالت خوابمون برد

لبخندی به لب پرستار آروم بيدارم کرد و در حالی که . صبح شده بود و من و الکس بی توجه به مکان با آرامشی کامل در آغوش هم خواب بودیم

 :داشت گفت

 

 االن هم دکتر برای ویزیتتون مياد و هم خدمه برای صبحانه، بهتره برید سر تخت خودتون: پرستار

 

رو کردم سمت پرستار و در حالی که صورتم از خجالت . با خجالت نگاهی به پرستار انداختم و آروم با کنار زدن دست الکس از روی تخت پایين اومدم

 :بود گفتم گل انداخته 

 

 خيلی وقته از هم دوریم:: 

 .واقعا به هم ميایيد! بين خودمون باشه: پرستار

 

پرستار اینو گفت و بعد از اینکه کمک کرد روی تختم دراز بکشم و تخت رو مرتب کرد از اتاق بيرون رفت و چند دقيقه طول نکشيد که خدمه صبحانه من 

انگار یه چيزی راه گلوم رو بست، باز بغض کردم و با . ن که اومدم شروع کنم به خوردن یاد دنی افتادمهمي. و الکس رو اوردن و الکس هم بيدار شد

 :بعض رو کردم سمت الکس و گفتم

امروز سومين روزیه که دنی بی ما باید بگذرونه و حتی نمی تونيم صداش رو بشنویم، یادته پارسال وقتی با دوستاش رفت اردوی تابستانه هر روز :: 

 باهامون تماس می گرفت؟

آره، یادمه عصر به عصر جفتمون می شستيم پای تلفن تا تماس بگيره، اونم هر روز زنگ می زد و نکته به نکته روزی که بهش گذشته بود رو با _ 

 ن دوری براش نياز باشهشور و هيجان واسمون می گفت، اما عزیزم اون روزها خوش بود و اون اردو و تفریح براش نياز بود و حاال هم شاید ای

 

 .شروع کردم به جویيدن ولی بی اراده اشکم جاری شد. الکس اینو گفت و بلند شد و اومد کنار تختم و لقمه ای نان و مربا برداشت و گذاشت دهنم

 

 !تت رو گاز می گرفت؟یاد شيطنت های دنی، یاد وقتهایی که لقمه دهنش می ذاشتی و اونم دس! یاد صبحانه خوردن هامون افتادی؟! چيه؟_ 

  

وقتی داشت این جمالت رو می گفت چشماش برق می زد می شد فهميد داره سعی می کنه تا آروم نشون بده و جلوی اشک ریختنش رو می 

 جلوتر اومد و آروم لبش رو چسبوند به لبم و بوسيد. گيره

 

کنيم فقط اوضاع رو بدتر کردیم و هيچ فایده ای هم به حال دنی نداره، من و تو عزیزم، منم همه اینها رو می دونم ولی اگر بخوایيم خودمون رو اذیت _ 

 حاال به خاطر دنی هم که شده اشک رو کنار بذار و بخور تا منم اذیت نشم. باید دوباره قوی بشيم تا بتونيم دوباره به دستش بياریم

 

سخت بود ولی باید منم سعی می کردم خودم رو کنترل کنم . کردم به نوشيدنسرم رو به تمکين تکونی دادم و فنجان قهوه رو دستم گرفتم و شروع 

از الکس خواستم تا اونم صبحانه اش رو بخوره که با گفتن یک . و نباید می ذاشتم همه بار به دوش الکس بيفته و منم بشم جزئی از مشکالتش

هنوز صبحانمون تموم . و شروع کرد به خوردن صبحانه اشچشم و یک چشمک زدن با اون شيطنت خاص هميشگيش رفت و روی تختش نشست 

 .نشده بود که دکتر از راه رسيد
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 به به، می بينم که زوج خوشبخت ما روز رو با قدرت دارن آغاز می کنن: دکتر

 

داد تا شب اگر روند بهبودیم من و الکس با نيشخندی جواب دکتر رو دادیم و دکتر هم بعد از معاینه من و نگاهی اجمالی به رنگ و روی الکس قول 

 .همينطور ادامه پيدا کنه مرخص بشم

الکس بعد از صبحانه با ریموند تماس گرفت و از حال دنی پرسيد ولی ریموند نتونسته بود تا اون موقع دنی رو . با شنيدن این خبر هر دو جون گرفتيم

ی که می تونست سر ریموند بيچاره داد زد و اونم بعد از کلی عذرخواهی ببينه و همين باعث شد تا من و الکس کلی شاکی بشيم و الکس تا جای

حدود های ساعت ده صبح ریموند با لباس پرستاری و همراه یکی از پرستارها و با . قول داد تا ظهر نشده در اولين فرصت که بتونه سری به دنی بزنه

ه بود و بعيد می دونستيم بشناسش ولی باید احتياط می کردیم و به همين خاطر دنی ریموند رو زیاد ندید. اجازه روتر تونست باالی سر دنی بره

 .ریموند مجبور شد با ماسک باالی سر دنی بره

 :ریموند برامون دیدار دنی و حالش رو اینطور شرح داد

 

 که یک بار دیدنش کافی بود تا چهره زیباش این همون کوچولی زیبا و دوست داشتنيی باشه! بچه ها من باورم نمی شه! واقعا این دنی بود؟: ریموند

با اون چيزی که ازش دیدم واقعا متفاوت بود، پرستارش می گفت هيچی نخورده تا حاال، با سرم تقویتش کردن تو این دو روز ولی . تو خاطر آدم بمونه

کاو پيششه بيداره و بقيه ش تو خوابه و در حال وضعيت روحيش انقدر خرابه که دکتر براش مسکن های قوی تجویز کرده و فقط وقتهایی که روان

بچه ها اون بچه ای که من اونجا دیدم بهتون نياز داره . منم که باال سرش رفتم خواب بود ولی مدام زیر لب چيزهای نامفهومی می گفت. هذیان گفتن

 .به نظر من بهتره بذارید درخواست لغو حکم مددکاری رو بدم

 . بودیم و از صورت سرخ الکسی می شد به ميزان عصبانيت و ناراحتيش پی بردمن و الکس هر دو بغض کرده

 

 .همين حاال برو و تقاضای لغو رای مددکاری رو بده_ 

 .نه، اون این کار رو نمی کنه:: 

 پسرمون داره از دست می ره! چرا نه؟_ 

 خود تو بودی که صبح می گفتی شاید براش نياز باشه:: 

 یه چيزی گفتم، نمی خوام دستی دستی بذارم بچه ام از دست برهمن یه غلطی کردم و _ 

 گفتم نه، خواهش می کنم الکس:: 

 تو چت شده، مگه همين تو امروز صبح به خاطرش لقمه تو گلوت گير نکرد؟_ 

 ن، به همين خاطرم می گم نهآره، خودت می دونی چقدر دوسش دارم، هر دومون دوسش داریم، به اندازه تمام زندگيمون و حتی بيشتر از جونمو:: 

 اون بچه االن به ما نياز داره_ 

نه اتفاقا االن باید تنها باشه، باید بفهمه ما هميشگی نيستيم، اصال شاید زیادی بهش محبت کردیم، شاید زیادی به خودمون وابستش کردیم، :: 

 ...شاید 

 !ت نمی کردیم؟شاید بهتر بود می زدیمش، بهش توجه نمی کردیم، محب! شاید چی ؟_ 

 نه، خوب می دونی منظورم این نبود، بذار اصال با روانکاوش حرف بزنيم، بذار ببينيم به جایی رسيده، یکم بهشون وقت بده:: 

 اشکان، دانيل، پسرمون، تمام اميدمون_ 
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چشمام رو دوختم به چشماش و ادامه اینو گفتم و آروم الکس رو روی یک صندلی نشوندم و دستش رو گرفتم و ( می دونم، می دونم عزیزم :: 

، قول می دم اگر روانکاوش ذره ای در ادامه روند دوریمون تردید داشت یک دقيقه تحمل نکنم و با دادن رضایت و ضمانت شخصی خودم رو )دادم 

 . مرخص کنم و با ریموند راهی دادگستری برای دادن تقاضای لغو حکم مددکاری بشم

 

الکس که قدری آروم . صرار داشتم که این روند ادامه پيدا کنه ولی می دونم چيزی در درونم می گفت شاید به نفعش باشهنمی دونم چرا حاال من ا

. هم فورا دست به کار شد و سراغ بخش دنی و روانکاوش رفت! شد از ریموند خواستم تا وقت مالقاتی با روانکاو دنی برامون بگيره که ریموند بيچاره

 : رفت الکس رو در آغوش گرفتم و آروم شروع کردم به نوازش دادنش که شروع کرد به گفتنهمين که ریموند

 

 !چهار یا پنج ساله بود، یادته اون شبهایی که از تاریکی و تنهایی می ترسيد براش یه چراغ قوه خریدم که کمی از ترسش تو تاریکی کم کنه؟_ 

 از چراغ قوه می کرد این بود که باهاش نيمه شب راه اتاق ما رو پيدا کنه و باز بياد وسط ما دوتا تنها استفاده ای که! آره یادمه، یادمه شيطونک:: 

 . بخوابه

 !شبی نبود که بيدارمون نکنه، یادته با چه تعجبی به بدنهای عریان من و تو نگاه می کرد؟_ 

 .هميدم اون خنده هاش واسه چی بودنور چراغ قوه رو مينداخت روی سينه هامون و غش غش می خندید، هيچ وقت نف:: 

 .آره منم نفهميدم، آخرش هم چراغ قوه رو پرت می کرد به کناری که اغلب به سر یکيمون می خورد و تا بغلش نمی کردیم نمی خوابيد_ 

 راستی چی کردیم که از تاریکی دیگه نترسيد و حاضر شد تو اتاقش بخوابه؟:: 

  بردیم و گذاشتيمش روی تختشیه شب بعد از اینکه بغلمون خوابيد_ 

 .یادم اومد، خودمون هم نشستيم در اتاقش که اگر بيدار شد و ترسيد صداش رو بشنویم و بریم پيشش، قرار گذاشتيم تا صبح نوبتی بيدار بمونيم:: 

 یادته صبح با چه صحنه ای رو به رو شدیم؟. ولی هردومون خوابمون برد_ 

 

 ن گرفتبه اینجا که رسيد هردومون خندمو

 

یادته چقدر . صبح همه با هم بيدار شدیم. شيطونک شب همين که ما خوابمون برده بود اومده بود و وسطمون همونجا جلوی در اتاق خوابيده بود:: 

 خندیدیم؟

 دیگه از اون به بعد توی اتاقش خوابيد . چه صبحی بود:: 

 آره، یادته آریشگاه رفتنش؟_ 

  ایه که تو آریشگاه زد زیر گریهآره حتما منظورت همون دفعه:: 

بعد از یکی دو دقيقه ساکت شد و خواست تا . هرجی گفتيم چته چيزی نگفت. هميشه بچه ساکت و خوبی بود تو آریشگاه، اما اون روز زد زیر گریه_ 

 آرایشگر گوشش رو بياره دم دهنش تا به اون بگه چشه

 !  کشيد؟یادته چطور گوشش رو گاز می گرفت و موهاش رو می:: 

بعد از اینکه به زور آرایشگر رو از زیر دستش بيرون اوردیم شروع کرد به داد زدن که این مخصوصا موهای منو هميشه خراب می کنه تا من به _ 

 .خوشگلی باباهام نباشم و نتونن بهم افتخار کنن

ش راضی نيستيم، شاید توجه زیاد به مدل لباساش و مرتب بودنش چقدر اون روز خندیدیم، نمی دونم چی باعث شده بود که فکر کنه ما از قيافه :: 

 .باعث شده بود، ولی خدایيش خوب خدمت اون آرایشگر رسيد

آره، از اون به بعد دیگه برای قيچی کردن هر تار موش دستش می لرزه و مواظبه، یادمه چند وقت پيش که رفته بودم آرایشگاه، آرایشگر تا منو دید _ 

وقتی از ماجرا . توی آرایشگاه بود نشونم داد و با خنده گفت این یکی از اون باباهای همون پسریه که داستانش رو برات گفتمبه دوستش که 
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پرسيدم اونم همين خاطره رو با آب و تاب به عنوان یه خاطره شيرین از دنی تعریف کرد و می گفت هر وقت مياد آرایشگاه اول کلی می خندن و بعد 

 . می گم اگه خيال نداری گازم بگيری تا شروع کنمبه شوخی بهش

 

از ریموند خواستم بره به کاراش برسه ولی ظهر برگرده که اونم .گفتيم و گفتيم تا بالخره ریموند اومد و گفت روانکاو قول داده تا ظهر سری بهمون بزنه

 :دیگه داشت ظهر می شد که روانکاو دنی از راه رسيد. قبول کرد و رفت

 

 سالم، حال پدرهای دلسوز ما چطوره؟: اوروانک

 خراب دکتر، خيلی خراب_ 

 دکتر برامون از دنی بگو، از حالش و اوضاعش و چيزایی که تاحاال فهميدی:: 

راستش اصال حال خوشی نداره، بدجوری بهتون عادت داره، نمی تونم دقيق بگم چشه ولی فکر می کنم عادت و محبت زیادی که بهتون : روانکاو

 ره باعث این حالشهدا

 مگه محبت هم زیادی داره؟_ 

 آره، هرچيزی به اندازش خوبه: روانکاو

 ولی نه محبت_ 

 حتی محبت: روانکاو

دکتر ما هميشه فقط خواستيم هيچی کم نداشته باشه، بهترین وسایل رو داشته و هميشه هم براش بهترین اوقاتمون رو کنار گذاشتيم و صرف _ 

 کردیم

 ين باعث شده که زیادی بهتون عادت کنه و تحمل ذره ای دوری رو نداشته باشه و این شوک جدایيتون هم براش غير قابل باورهو هم: روانکاو

 دکتر به خاطر خودش ناچاریم:: 

 شما که انقدر بهش توجه دارین شاید بهتر بود راه دیگه ای پيش می گرفتين: روانکاو

 مثال چه راهی_ 

 اش در ميون می ذاشيتن و می خواستين تا تحمل کنهمثال اینکه باه: روانکاو

 اون وقت قبول نمی کرد:: 

 به هر حال از حاال بهتر بود : روانکاو

دکتر به نظرت اگر من و الکس جامون رو عوض کنيم امکان ... درست می گی شاید اشتباه کردیم، و شاید کمی زیاده روی ولی باور کن عاشقشيم:: 

 .يشتر به الکس عادت دارهداره بهتر بشه؟ شاید ب

 .بهتره دیگه برم. نمی دونم، دارم روی همين کار می کنم: روانکاو

 هيچ جوری نمی شه ببينيمش؟_ 

 نه، فعال بهتره شما رو نبينه، اگر نياز بود حتما خبرتون می کنم: روانکاو

 ه بذارید ما ببينيمشدکتر خواهش می کنم، اگر ممکنه و یا می بينيد که ذره ای می تونه بهش کمک کن:: 

 گفتم که، حاال نه، فکر می کنم واقعا بهتره حاال شماها رو نبينه

 

 دکتر این رو گفت و رفت، همين که رفت ریموند اومد 

 

 دکتر چی گفت؟ بهتر نيست تا وقت اداری امروز تمام نشده و دستمون بازتره دست به کار بشيم؟: ریموند
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 نه، بذار دکتر کارش رو بکنه_ 

 از روتر و تحقيقاتش خبر جدیدی داری؟:: 

باهاش تماس گرفتم، آدم بدی نيست و داره با حسن نيت تحقيقاتش رو دنبال می کنه، ازش قول گرفتم هرچه زودتر نتيجه رو بهمون اعالم :ریموند

 .کنه

 

نزدیکهای غروب دکتر . دنی اصال خوب نيستبعد از ظهر یک بار دیگه ریموند به عيادت دنی رفت که باز با همون حرفها برگشت و می گفت حال 

ریموند صبح . شيفت بعد از آخرین معاینه اجازه ترخيص من رو صادر کرد، الکس مراحل ترخيص رو انجام داد و ساعت های اول شب رسيدیم خونه

، انگار وارد یک خونه غریبه !ا چه فایدهنظافت خونه رو به یک شرکت خدماتی سپرده بود که اونها هم خونه رو حسابی مرتب و تميز کرده بودن، ام

نيم ساعتی به این منوال بيشتر . شده باشيم، هم من و هم الکس ساکت و بی حرکت نشسته بودیم گوشه ای و فقط در و دیوار رو نگاه می کردیم

 :نگذشته بود که رو کردم سمت الکسی و گفتم

 

  فاصله زیادی باهامون ندارهحداقل اونجا که بدویم می دونستم. کاش مرخص نمی شدم:: 

 می خوایی بریم پيشش؟_ 

 ...باز :: 

 نه منظورم اینه می خوایی بریم بيمارستان و اونجا بمونيم_ 

 آره، اونجا بهتره:: 

 

ریم، اما حتی نذاشتن داخل بخش ب. همين که رسيدیم رفتيم سمت بخشی که دنی توش بستری بود. این رو گفتيم و راه افتادیم سمت بيمارستان

می خواستيم بيرون از بخش بشينيم که دکتر دنی سر رسيد و ازمون خواست تا به خونه بریم که اولش قبول نکردیم ولی بعدش باالخره راضی 

 .شدیم که برگردیم خونه

 .عين شکست خورده ها سرمون رو انداختيم پایين و راه افتادیم سمت ماشين

 

 باز بدون اون برگردیم خونه؟_ 

 گردیم تو بخش شاید اگر اصرار کنيم قبول کننبيا بر:: 

مگه بذارنمون تو اتاق استراحت پرستارها بمونيم که اونم من . نه، ندیدی دکتر چی می گفت، بعدش هم اونجا جز دردسر چيز دیگه ای نمی شيم_ 

 نمی خوام

 ! پس چکار کنيم؟:: 

 نمی دونم ولی من که خونه نميام، حداقل امشب نه_ 

  همينجا بخوابيم تو ماشينمی خوایی:: 

 آره این فکر خوبيه، بریم سمت پارکينگ_ 

 

اون شب تو پارکينگ بيمارستان، توی ماشين خوابيدیم، البته بهتره بگم تا صفح روی صندلی افتاده بودیم و سقف ماشين رو نگاه می کردیم و گه گاه 

 .   رو خواب گرفتدم دم های صبح بود که چشمامون. با هم خاطرات رو مرور می کردیم

 .ریموند بود. صبح با صدای گوشی الکس بيدار شدیم
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 !مگه قرار نبود صبح بيام سراغتون تا با هم بریم بيمارستان؟! پس شما کجایيد؟: ریموند

 .پاشو بيا بيمارستان اینجا منتظرتيم. زودتر راه افتادیم! ما یه خورده_ 

 

من و الکس باز هم شب رو در پارکينگ . روز پنجم تنهایی دنی فرا رسيد.  حال دنی برامون خبر ميورداون روز هم گذشت و مدام ریموند از بدتر شدن

. تا ظهر به ریموند اجازه مالقات با دنی رو ندادن و همين حسابی کالفه مون کرد. بيمارستان خوابيدیم و صبح اول وقت در بخش دنی حاضر بودیم

وارد اتاق دکتر که شدیم دیدیم روتر هم اونجا . انکاو دانيل ازمون خواست تا به اتاقش بریم و باهامون حرف بزنهباالخره نزدیکهای ظهر بود که دکتر رو

 :به دعوت دکتر نشستيم و دکتر شروع کرد به گفتن. است

 

ه به صدا زدن شماها و مدام در شروع می کن. دیروز عصر بعد از آخرین باری که وکيل شما به مالقات دنی می ره، دنی حالش بدتر می شه: روانکاو

داشتم کم کم شيفتم رو تحویل می . حالی که اسمهاتون رو صدا می کنه می گه می دونه این نزدیکی ها هستين و بوی عطرتون توی اتاق پيچيده

پرستارها با اشک التماس وقتی خودم رو باالی سرش رسوندم دیدم داره به . دادم که مسئول بخش خبرم کرد و ازم خواست تا به دنی سری بزنم

با کلی صحبت تونستم راضيش کنم که . می کنه که برن بيرون اتاق رو ببينن تا شاید شماها رو ببينن و ازتون بخوان بيایين پيشش و تنهاش نذارید

می تونم تنهاش بذارم رفتم سمت همين که دیدم . ولی بی تابی بچه برای دیدنتون از هر زمان دیگه ای در این چند روزه بيشتر شده بود. آروم بشه

. اتاقم و شروع کردم به تماس گرفتن با تمام دوستان روانکاو و روانپزشکم و با گفتن تک تک جزئيات حاالت و اوضاع دنی ازشون خواستم کمکم کنند

 ...اما .  این روند خاتمه پيدا کنهتنهایی برای دانيل نمی تونه چيزی جز افسردگی حاد براش پيش بياره و بهتره زودتر. نظر همه یک چيز بود

 

 :اینجا پریدم توی حرف دکتر و در حالی صورتم از اشک خيس بود گفتم

 

 خواهش می کنم دکتر. دیگه اما نداره، پاشيد همين حاال بریم پيشش:: 

 اجتماعی و ممنوع المالقات بودنتون افتادم به همين که امدم خبرتون کنم تا بيایيد پيشش یاد مددکاری. بهتره عجله نکنيم و تا آخرش بشنوید: روانکاو

 . خاطر همين با روترعزیز تماس گرفتم و با گفتن نظر قطعيم ازش خواستم تا در اولين فرصت موانع رو از جلوی راهمون برداره

 

 :اینجا روتر شروع کرد به گفتن

ی از اونجایی که ما پرونده های عجيب و وحشتناک زیادی دیدیم نمی تونيم از از همون روز اول و دیدن حاالتتون بنا رو بر بی گناهتون گذاشتم ول: روتر

از . به هر کس در این چند روزه رسيدم از شما و دانيل تعریف کرد. شروع کردم به تحقيق و پرسيدن. کنار هيچ مورد مشکوکی به راحتی بگذریم

در این چند روزه تعریفتون رو شنيدم و از شيطنت های شيرین و توأم با ادب دانيل راستش انقدر . فروشندگان محله گرفته تا همسایه ها و دوستانتون

من واقعًا موردی مثل شما نداشتم و همين در مواقعی برام غير قابل باورتون . و شيرینی این بچه برام گفتن که یه جورهایی بهتون حسودیم می شه

ا زندگی کرد و فرزندی تربيت کرد که در عين اینکه همه سر و صدای محله باشه ولی می کرد ولی کم کم باور کردم که می شه به شيرینی شماه

در مورد اتفاق اون شب هم با توجه به آنچه که در خانه دیدم و شهادت دکتر خانوادگيتون به این نتيجه . شيرین و با ادب و دوست داشتنی هم باشه

دیشب که .  خودش شرحش رو براتون بگه به شدت پاره کرده و موجب اون اتفاق شدهرسيدم که سرنگ رگ دنی رو بر حسب اتفاقی که اميدوارم

دکتر باهام تماس گرفت دیگه تصميم گرفتم پرونده شما رو کامل ببندم ولی چون پرونده تون در اداره ثبت شده و اون موقع دیر وقت بود، از امروز صبح 

حاال دیگه با خيال . ئه مدارک رای برائتتون رو از هيئت ناظر اداره مون بگيرم و پرونده رو ببندمپيگيرش بودم تا باالخره یک ساعت پيش تونستم با ارا

 .راحت می تونيد برید پيش پسرتون

 

 چرا امروز نذاشتيد من ببينمش؟: ریموند رو به دکتر گفت



   و روشن   دست و                                                                                                                             و دوم  شماره  سی–   ٣٣  

با عطری که باباهاش استفاده می کنن یکی بوده و باز راستش ترسيدم اون بویی که دیروز حس کرده بوی عطر شما بوده باشه که احتماال : روانکاو

 .حالش خراب بشه

 ...متشکرم، متشکر دکتر، متشکرم روتر، متشکرم ریموند، از همتون متشکرم، ولی :: 

 ولی دیگه داره؟! ای بابا خل شدی؟_ 

.  رو عوض کنيم شاید حالش خوب بشه هم تحقيق می کنيدولی دکتر شما گفتيد دارید روی اینکه اگر جامون... الکسم یه لحظه اجازه بده تا بگم :: 

 در این مورد چی؟ در این مورد به نتيجه ای نرسيدید؟

تصميم گيری در مورد خانواده شما و به نتيجه رسيدن برای هر روانکاوی در دنيا سخته، آخه بشر مدت زیادی نيست که واقعيت شماها رو : روانکاو

البته . رنها تجربه زندگی خانواده های دگرجنسگرا هنوز کاستی های فراوان داره چه رسه به خانواده های همجنسگراپذیرفته و علم روانشناسی با ق

باید بگم در این مورد هم تا جایی که می تونستم تحقيق کردم و اون چه بهش رسيدیم این بود که اون شما رو می خواد، هر دوی شما، بودن هر دو 

 .با خيال راحت برید پيشش و سعی کنيد آرام آرام همه چيز رو براش تعریف کنيد. آرومش می کنهنفرتون رو نياز داره و 

 حاال خيالت راحت شد؟_ 

 .پسرمون منتظرمونه! منتظر چی هستی؟:: 

 

این بار . ق دنیبا گفتن این جمله در حالی که اشک توی چشمام جمع شده بود دست الکس رو کشيدم و هر دو شروع کردیم به دویدن به سمت اتا

 :همين که اومدم در رو باز کنم الکس دستم رو گرفت و گفت. درهای بخش به رومون باز شد و بی درنگ خودمون رو به پشت در اتاق دنی رسوندیم

 

 نه، اگه یه دفعه بپریم تو ممکنه شوکه بشه_ 

 !پس چکار کنيم؟:: 

آروم در رو باز کن و شروع کن به گفتن اون جمله، . ها، عين مردم سرزمينتعين شرقی ! یادته قصه هات رو چطور براش شروع می کردی؟_ 

 ...همون 

 !یکی بود یکی نبود ؟:: 

 .آره_ 

 

 :دستم رو گذاشتم روی دستگيره در و آروم چرخوندم و در حالی که کم کم در رو باز می کردم شروع کردم به گفتن

قشون هست یک پسر کوچولوی زیبا، شيطونک و شاهزاده همه ی قصه ها، کسی که هست یکی بود یکی نبود، تو این دنيا، دوتا بابا، عش:: 

 .پسرشون برای هميشه و حاال، و ندارن هيچ پناهی جز خدا

 .در تا نيمه باز شده بود، صداش پيچيد تو گوشوم

 

 بابا، بابایی، بابا اشکان تویی؟: دنی

 بابا به قربون اون صدای قشنگت_ 

 با اشکانبابا الکسی، با: دنی

 

دستهای کوچيکش رو باز کرد و در . دیگه طاقت نيوردیم و در حالی که هر دو اشک می ریختيم داخل رفتيم و خودمون رو رسوندیم کنار تختش

 :گریه می کرد و می گفت. آغوشمون گرفت
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حتما . تم بهتون خبر بدن که من تنهام، منو از اینجا ببریدمن چند روز اینجا تنها بودم، بابایی من خيلی گف! بابا چرا تنهام گذاشتين، باباهای بد: دنی

 ...باباهای قشنگم، قربونتون بشم، دوستتون دارم، چرا تنهام گذاشتين. اینا نگفتن یا نذاشتن بيایيد پيشم

 . آروم اشکهاش رو پاک کردم و صورتش رو بوسيدم

 

 اچار بودیم بابان. بابا به فدات بشه، بابا به قربونت ما هم بی تو تنهایيم:: 

 آره باباجان، ولی دیگه تمام شد، دیگه پيشت می مونيم _ 

 قول می دین؟: دنی

 قوله قول:: 

 یه قول مردونه ی مردونه_ 

 

چند دقيقه ای گذشت تا هر سه مون کمی آروم شدیم دنی دستمون رو گرفته . لبمون رو چسبوندیم به صورتش و عين هميشه دوتایی بوسيدیمش

الکس دستاش رو گرفت و ازم خواست تا دوتا صندلی . نبود ولشون کنه و انگار می ترسيد اگر دستمون رو ول کنه دوباره بریم و تنها بمونهبود و حاضر 

 :خم شدم و عين هميشه پيشونيش رو بوسيدم و گفتم. بيارم که کنارش بشينيم ولی دنی دستم رو ول نمی کرد

 

برم صندلی بيارم اون وقت پرستارها دوتا تخت ميارن و من و بابا الکسی رو به خاطر کمر درد کنارت می بابا به قربونت بشه، اگه نذاری من :: 

 لبخندی زد و دستم رو ول کرد . خوابونن

 : با گفتن این جمله 

 

 االهی بابا به قربون خندیدنت بره:: 

 

دیدم کل پرستارهای بخش بعالوه دکتر . کنار زدم با صحنه جالبی رو به رو شدمرفتم تا از پرستارها دو تا صندلی بگيرم همين که در رو که نيمه باز بود 

 :با دیدن اون همه آدم قدری شوکه شدم، یکی از پرستارها گفت. و روتر و ریموند همه در اتاق هستن

 

 .راستی اگر می خوایيد تخت هم واسه شبتون سفارش بدیم. االن واستون صندلی مياریم: پرستار

یکی از . ردن به خندیدن، سرم رو که بر گردوندم دیدم الکس و دنی هم دارن می خندن و با دیدن خنده اونها منم شروع کردم به خندیدنهمه شروع ک

پرستارها دوتا صندلی اورد و کم کم با گفتن جمله های تبریک آميز همه متفرق شدن و فقط روتر و ریموند و دکتر موندن که اونها داخل اتاق اومدن و 

 .  بعد از کمی خوش و بش با دانيل اونها هم تنهامون گذاشتن

 

 .بابا الکسی دیگه ما رو تنها نذار! کجا بودین این چند روز؟! باباهای بد: دنی

 . چشم باباجان، جریانش مفصله همه چيز رو برات می گيم_ 

 عزیز بابا چرا این چند روزه انقدر خودت رو اذیت کردی:: 

 شما دق می کنمبابایی من بی : دنی

 تو دیگه بزرگ شدی، نباید انقدر به ما وابسته باشی. خدا نکنه عزیزم:: 

 یعنی نمی خوایيد دیگه پيشم بمونيد: دنی
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 نه قربونت، منظور بابا اشکان این نبود، ولی باید بدونی ما هم ممکنه هميشه نتونيم کنارت باشيم _ 

 آره عزیز دلم:: 

 . از شما دور باشم، اصال اگر بزرگ شدن یعنی دوری از شما نمی خوام بزرگ بشمولی من نمی خوام هيچ وقت: دنی

 الهی فدات شم این حرف رو دیگه نزن، تو افتخار من و بابا الکسی:: 

 بابایی : دنی

 !جانم؟: هر دو گفتيم 

 .بگيد دیگه، چرا من رو تنها گذاشتيد: دنی

 ینکه خوب گوش کنیولی به یک شرط، اونم ا. بذار از اول اولش بگيم:: 

 چشم: دنی

 بی بال، قربون چشات:: 

 الکسم تو شروع می کنی یا من بگم؟:: 

 !خودت، ولی یادت نره شرقی_ 

  

با چشمکی که الکس زد فهميدم می خواد عين هميشه ماجرا رو تبدیل کنم به یک داستان و بعد براشون بگم، آخه عادت داشتيم هميشه خاطرات 

 ! می گفتم، داستانهایی با روایاتی شيرین و تلخ ولی هميشه با پایانی خوشرو براشون عين داستان

صندلی ام رو کامل چسبوندم به تخت دنی و الکس هم همين کار رو کرد، من باالتر بودم و دست دنی رو گرفته بودم و الکس کمی پایين تر و از من 

 :م رو دوختم به چشم دانيل و شروع کردم به گفتمچشم. آروم پاهای دنی رو گرفته بود و گه گاه نوازششون می کرد

 

 ... یکی بود یکی :: 

 

 یک دفعه حرفم رو قطع کردم و نگاهم رو دوختم به الکس و گفتم، 

 

 !می خوایيد از اول اولش بگم؟:: 

 

 .ین بار شروع کردمبرگشتم و دنی هم با تکون دادن سرش اون هم تایيد داد و من ا. الکس گرفت منظورم چيه و با چشم تایيد داد

 

یکی بود یکی نبود، زیر این چرخ کبود، دوتا پسر بودن که عاشق هم بودن، دوتا پسر که چند سالی بود با هم به خوبی و خوشی زندگی می :: 

اون یکی . ياز دارهاما یکی از این پسرها کمی ناراضی بود از زندگيشون، مدام می گفت یه چيزی کم داریم، زندگيمون به شيرینی بيشتری ن. کردن

پسر از زندگيشون کامال راضی بود، هميشه به یارش می گفت داری ناشکری می کنی، ما زندگی خوبی داریم، ما همدیگه رو داریم و موقعيتی که 

اما اون . ن نمی شهمی تونيم تا آخر دنيا برای هم بمونيم، می گفت خيلی ها حسرت زندگی ما رو می خورن و تو نباید ناراضی باشی و بهتر از ای

یکی پسر قبول نمی کرد، کم کم افسرده شد، روزهای خوبشون داشت کمرنگ و کمرنگ تر می شد تا اینکه یه روز برگشت و به یارش گفت که 

 مسئوليت قبول به یارش گفت ما یک هدف کم داریم، ما برای ادامه زندگيمون باید یک هدف زیبا قرار بدیم، باید. فهميده تو زندگيشون چی کم دارن

 . کنيم، ما که موقعيتش رو داریم باید خوشبختيمون رو تقسيم کنيم

اولش یارش نفهميد منظورش چيه ولی وقتی اون گفت که ما به یک فرزند نياز داریم اون وقت بود که یارش جا خورد و بنا رو گذاشت بر مخالفت، یار 
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. و افسرده تر بشه، کم کم دیگه روزهاشون پایيزی شد، سرد سرد، دیگه نمی خندیدنپسرک مخالف بچه بود و همين باعث شد تا پسرک افسرده 

 . انقدر طول کشيد که بالخره یار پسرک قبول کرد که بچه ای رو به فرزندی قبول کنن

 

 اون بچه منم ؟: دنی

 .آره باباجان و اونی که مخالف بچه ها بود منم_ 

 !می خوایيد بذارید بقيش رو بگم یا نه؟:: 

 بگو_ 

 آره بابایی، بگو: دنی

اما یار پسرک یه شرط گذاشت و اون شرط این بود که وقتی به محل نگهداری بچه ها می رن خودشون انتخاب نکنن و انتخاب رو بگذارن به . چشم :: 

 شرط جدا کنه و یارش هم قبول اون یکی پسر هم قبول کرد و فقط از یارش خواست تا جنس و رده سنی بچه رو از این. عهده سرپرست شيرخوارگاه

. پس اونها قرار گذاشتن تا چون خودشون مردن و با اخالقيات مردونه آشنا درخواست به فرزندی گرفتن یک پسر و به قولی یک نوزاد پسر رو بدن. کرد

پسرک واقعا خوشحال بود، . ن فرا برسهیک ماهی طول کشيد تا روند اداری فرزندخوانده داشتن رو طی کردن و روز موعد برای تحویل گرفتن فرزندشو

روز موعود صبح اول وقت رفتن سمت شيرخوارگاهی که بهشون . و دیگه نشانه ای از افسردگی در روحيش نبود و یارش هم از تغيير حالش راضی

دید خودش به ! ری رو به صالحبا شادی تمام برگه معرفيشون رو دست سرپرست شيرخوارگاه دادن و ازش خواستن تا نوزاد پس. معرفی کرده بودن

 .اما مدت زیادی طول نکشيد که شایدیشون به نگرانی تبدیل شد. فرزندیشون بسپاره

 چرا ؟ چون من رو دیدین ؟: دنی

صه بگم تا ظهر بی هيچ دليلی مدام از این اتاق به اون اتاق می فرستادنمون و خال. نه باباجان، رفتار پرستارها و سرپرست اونجا نگرانمون کرد_ 

 .معلوم بود می خواستن اذیت کنن

موقع بيرون اومدن از اونجا یکی از خدمه بهمون گفت که سرپرست شيرخوارگاه تا ظهر سعی کرده تا با تماس با جاهای مختلف سعی کنه از :: 

 .تو رو تحویلمون دادنتحویل تو بهمون خودداری کنه ولی چون ما مجوز قانونی داشتيم نتونسته بود کاری کنه و از روی ناچاری 

 همون روز؟: دنی

اگه بازم بپرین تو حرفم پا می شم می . آره، از بس تو و الکس می پرید وسط داستان من از اولش پریدم وسطش و جریان تحویل گرفتنت رو نگفتم:: 

 . رم بوفه هر چی خوراکی داره می گيرم

دن زدن زیر خنده و شروع کردن به گفتن جمالت نامربوطی که معنيش این بود که اونها هم هردوشون تعجب کردن و بعد از اینکه چند ثانيه نگاه هم کر

 :منم شروع کردم به خندیدن و رو کردم سمت الکس و چشمکی زدم و گفتم. دلشون خوراکی می خواد

 

 من که پول همراهم نيست:: 

 

 :الکس منظورم رو فهميد و جواب داد

 

 منم همراهم نيست_ 

 

 ت دنی و گفت حاال چيکار کنيم؟ ببينم تو پول همراته؟و رو کرد سم

 دنی هم گرفت و جواب داد
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 !نمی دونم، شاید زیر بالشم یه چيزایی باشه، بابایی پاشو یه نگاهی بنداز ببينيم: دنی

 

ل می خواست من و الکس برای جریان از این قرار بود که هميشه وقتی آخر ماه می رسيد و دنی همه پول توجيبيش رو خرج کرده بود و ازمون پو

اینکه می ترسيدیم پول زیادی بهش بدیم و از طرفی نمی خواستيم نه بگيم با این شوخی که پول ما هم ته کشيده ولی احتماال یادت رفته پولت رو 

با یک ترفند شعبده بازی که بلد زیر بالشت گذاشتی، اون مقدار که می دیدم برای آخر ماهش نيازه رو در اختيارش قرار می دادیم و هميشه الکس 

. بود به صورت ماهرانه ای پول رو در دستش قرار می داد و دستش رو زیر بالش دنی می برد و پولی که الزم داشت رو اینطور بهش می دادیم

اید مواظب باشه و عالوه بر اینطوری یادش می دادیم که باید فکر پس انداز باشه و خرج و دخلش رو یکی کنه و از طرفی بهش می فهموندیم که ب

از طرفی براش کم هم نگذاشته بودیم و پول مورد نيازش رو . اینکه ولخرج بار نمی اومد هميشه در نظر داشت که ممکنه ما هم وسعمون نکشه

 .دست آخر در اختيارش قرار داده بودیم

کی به دوتامون زد و پول رو دست من داد تا برم برای سه تامون الکس بلند شد و عين هميشه از زیر بالش دنی چندتا اسکناس بيرون اورد و چشم

 :دوتاشون رو بوسيدم و با گفتن این جمله. خوراکی بگيرم

 

 .پشت سر من زیاد نخندید تا منم زود بيام:: 

 

س رو بپرسم که پرستاری که آدرس بوفه بيمارستان رو بلد نبودم و به همين خاطر رفتم سمت سرپرستاری بخش که ازشون آدر. از اتاق زدم بيرون

 :اونجا بود عالوه بر اینکه آدرس بوفه رو بهم داد گفت

 

کم کم بچه های بخش داشتن به این نتيجه می رسيدن که دانيل شما . چند دقيقه پيش از در اتاقتون رد شدم که صدای خندتون رو شنيدم: پرستار

دای خندش چقدر قشنگه، شما که انقدر با هم خوبيد چرا قدرش رو ندونستين و باعث اصال بلد نيست بخنده و فکر می کنم باید بهشون بگم که ص

 عذاب خودتون و اون بچه شدین؟

 .به هر حال شاید درسی بود تا قدر موقعيت و زندگيمون و کنار هم بودنمون رو بهتر بدونيم. قضيه اش مفصله، ولی خودم هم شاید درست ندونم:: 

 

وارد اتاق . چيزی حدود ده دقيقه رفت و برگشتم طول کشيد. وفه شدم و با خرید کلی خوراکی برگشتم سمت اتاق دنیبا گفتن این جمله راهی ب

که شدم دیدم دنی و الکس هر دو خوابشون برده، منم خوراکی ها رو توی یخچال گذاشتم و عين الکس رفتم و کنار تخت دنی نشستم و دستم رو 

تقریبا ساعت چهار بعد از ظهر بود که خوابم برد و تا شب که شام . از مدتها راحت و آروم کنار دوتاشون خوابيدمروی تخت، زیر سرم گذاشتم و بعد 

دیگه با صدای خدمه که شام دنی رو اوردن . حتی وقتی دکتر برای ویزیت دانيل اومده بود نفهميده بودیم. دانيل رو اوردن هر سه مون راحت خوابيدم

 حاضر نشد  تنهایی شام بخوره من و الکس هم قدری باهاش خوردیم و بعد الکس رفت و کارهای الزم برای پذیرش همراه رو بيدار شدیم و چون دنی

اتاق دنی اتاق بزرگی بود و به راحتی دوتا تخت دیگه هم جا می گرفت و به همين خاطر بيمارستان با موندن هر دوی ما کنارش . انجام داد و برگشت

در این بين که الکس مشغول پيگيری مراحل پذیرش همراه بود منم سری به دکتر شيفت زدم تا ازش . وتا تخت به اتاق اضافه کردنمخالفتی نکرد و د

 هر چی دوست داشت و به نظرتون مقویه می تونيد بهش بدید: بپرسم که چيزی هست که نباید دنی بخوره یا نه که دکتر با گفتن این جمله که

من و الکس صندليهامون رو .  حدود ساعت ده شب بود که دیگه باز هر سه کنار هم جمع شدیم و راحت نشستيم کنار هم.خيالم رو راحت کرد

 .چسبوندیم به تخت دنی و به خواست دنی شروع کردم به گفتن ادامه داستان

 

 ...، آها !کجاش بودیم؟:: 

 بابایی تا شروع نکردی اول بگو خوراکی چی گرفتی: دنی
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 گفتیخوب شد :: 

رفتم سر یخچال سه تا از آب ميوه هایی که می دونستم دانيل دوست داره رو بيرون آوردم و برای سه تامون باز کردم و نشستم و باز شروع کردم به 

 .گفتن

بچه حدود ظهر بود که ازمون خواستن بریم سمت قسمت نوزادان، نمی دونی اون دوتا پسر چه اشتياق و اضطرابی داشتن برای دیدن :: 

شون،پسرشون، صدای گریه یه کوچولو قلبشون رو به تپش انداخت، هرچی صدا نزدیکتر می شد صدای قلب پسرها رو هم راحت تر می تونستی 

بالخره در باز شد و سرپرست با یه کوچولوی ناز اما پر سر و صدا اومد سمت دوتا پسر و با عصبانيت تمام کوچولو رو داد دست پسرها و . بشنوی

 . ن خواست تا چندتا برگه رو امضا کنن و هرچه زودتر از اونجا برنازشو

پسرها که دیگه به خواسته شون رسيده بودن بی خيال رفتار تحقير آميز اون سرپرستار شدن و هرجا الزم بود رو امضا کردن و با کوچولوشون از 

گفت کلی شانس آوردن که سرپرستار نتونسته کاری کنه و تا اون موقع فقط شيرخوارگاه زدن بيرون و البته بين راه یکی از خدمه جلوشون رو گرفت و 

اون خدمه می گفت سرپرستار اینجا یه هوموفوبه . داشتن ما رو سر می دوندن تا شاید راهی برای خودداری از تحویل فرزند به ما پيدا کنن که نشده

ه به شما تحویل دادن شيطون ترین و پر صدا ترین کوچولوی بخش بوده و و به شدت مخالف زوجهای همجنسگرا است و می گفت این کوچولویی ک

 .دیگه پرستارها رو خسته کرده بوده

 واقعًا انقدر شيطون و پر سر و صدا بودم؟: دنی

 :دنی که این رو گفت من و الکس زدیم زیر خنده و الکس گفت

 !نه اندازه من و بابا اشکانت_ 

تو بغل من بودی و مدام داشتی گریه می کردی و منم . ه تایی می خواستيم بشينيم توی ماشين شروع شدآره قشنگم، از همون وقتی که س:: 

 : داشتم با لبات بازی می کردم شاید آروم بشی که رسيدیم کنار ماشين که الکس گفت

 خوب حاال بده ش دست بابا الکسش و تو رانندگی کن_ 

 شيناوًال عمو الکس ثانيًا خودت بشين پشت ما:: 

 چی شد، چی شد، حاال ما شدیم عمو؟_ 

 پس نه من بشم عمو شما بشی بابا؟:: 

 آره، مگه چمه نتونم بابا بشم؟_ 

 ...هيچی بد اخالق نيستی که هستی، اخمو نيستی که هستی، یه سبيلم بذاری می شی عين باباهای سرزمين من و :: 

 بی انصاف من کجام بد اخالقه، من بابا، تو عمو_ 

 شم نزن عمرًا بذارم به تو بگه بابا، تا وقتی می تونه بابایی خوشگلی عين من داشته باشه که نمياد تو رو انتخاب کنه، نه خوشگلم؟حرف:: 

اینو که گفتم چشم دوتامون افتاد به تو که ساکت شده بودی و داشتی متعجب نگامون می کردی، نگات و سکوتت انقدر قشنگ بود که دوتامون رو 

 تو بابا : نداخت و هر دو رو به هم گفتيمبه خنده ا

 :باز هر دو زدیم زیر خنده و این بار هر دو با هم گفتيم

 !هر دو بابا

باباها باید یه اسم . روزها گذشت. آره قشنگم، همونجا تصميم گرفتيم هر دو بابا بشيم و تو هم فقط با تعجب نگامون می کردی و دیگه گریه نکردی

ی کردن ولی اینم کار ساده ای نبود چون می خواستن پسرشون یه اسمی داشته باشه که هم نشانی از سرزمين بابا واسه پسرشون انتخاب م

دانيل، شباهت نوشتاری و تلفظ این : گشتن و گشتن تا اینکه یه روز به این اسم رسيدن. اشکانش داشته باشه و هم تو اینجا اسم غریبی نباشه

اون  اسم پارسی دانيال هستش که یکی از اسم های کهن در . ام کرد که این اسم می تونه برات مناسب باشهاسم با یک اسم کهن فارسی قانع 

زبان فارسيه و نام بزرگانی از سرزمين ایران بوده و در یکی از شهرهای ایران قبر فردی هست به نام دانيال نبی که یکی از رهبران مذهبی زمان 
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شباهت دانيل و دانيال و مخفف این اسم که همون دنی باشه هر دو بابا رو قانع کرد که بهترین اسم برای . بودهخودش بوده و می گن آدم خوبی هم 

 . پسرشونه

هر روز با پسرشون خوش تر از روز قبل بودن، اما  روزهای بد هم داشتن، روزهای که دنيشون تب می . خالصه اسم کوچولوشون رو هم انتخاب کردن

ولی راضی بودن، راضی و اميدوار، ... بی اشتها می شد چيزی نمی خوردن، شيطونی نمی کرد اونها هم کسل می شدن و کرد، تب می کردن، 

بعد از ظهرها خوشحال بر می گشتن خونه تا ادامه روز رو کنار دوتا . کوچولوی زندگيشون شده بود هدفشون، شده بود تمام خوشيشون و اميدشون

همين در کار هم موفق و موفقترشون می کرد چون حاال بهتر کار می کردن تا بتونن آینده بهتر و بهتری .  فرزندعزیزشون باشن، هم همسر و هم

 .برای عزیزاشون فراهم کنن

ه ، کوچولو شد یه شيطونک با مزه و با نمک که حاال دیگ...گذشت و گذشت،کوچولو بزرگ و بزرگتر می شد، راه رفتن یاد گرفت، حرف زدن یاد گرفت و 

گه گاه با شيطونی هاش دست باباهاش رو از پشت می بست و کلی تو شيطونی ازشون جلو زد، باباها هم هر روز عاشق تر می شدن، عاشق 

 . گلی که حاال همه معنای زندگيشون شده بود

 !بابا الکس دیدی چقدر بچه خوبه: دنی

 !باباجان زیاد به خودت نگير، بابا اشکانت عادت داره غلو کنه_ 

 !!!بابایی: دنی با دلخوری گفت

 بابا الکس شوخی می کنه:: 

آره بابا، یک بار به بابا اشکانت گفتم و فکر می کنم انقدر بزرگ شدی که به تو هم بگم، هر روز که می گذره من بيشتر و بيشتر پشيمون می شم _ 

 . که چرا اولش مخالف بودم

 شروع نکردم چيزی نمی خورید، با یه شير آخر شب چطورید؟خب بذارید برم سر ادامه ش، ببينم تا دوباره :: 

 من هستم_ 

 منم هستم: دنی 

 خودمم که هستم، الکسی یخچال انتظارت رو می کشه:: 

 :الکس بلند شد و رفت سمت یخچال و همين که در یخچال رو باز کرد گفت

 !اااااااااا، اشکان تو چيزی هم تو بوفه برای بقيه باقی گذاشتی؟_ 

 ازه سپردم فردا جنس جدید بياره باز برم خریدت:: 

 

 .و باز صدای خنده مون بلند شد و الکس هم سه تا شير باز کرد و آورد داد دستمون و من باز شروع کردم به گفتن ادامه ماجرا

 

ه یه پله از بچه های دیگه سر بود توی مهدکودک هميش. کوچولوی باهوش و قشنگ ما بزرگ و بزرگتر می شد و خيلی چيزها از باباهاش یاد گرفت:: 

 می خوایی خودت اینجاش رو برامون بگی؟. عزیز ما از همون روز اول مدرسه به همه نشون داد که از همه سره. تا نوبت کالس اول و مدرسه رسيد

اد حرفهای شما افتادم و چيزهایی که یادم روز اول همين که دم در از تو و بابا خداحافظی کردم و رفتم تو مدرسه یه خورده ترسيدم ولی وقتی ی: دنی

خانم معلم اومد و شروع کرد به خوندن اسم تک تکمون و پرسيدن . اسمم رو خوندن و راهنمایيم کردن سمت کالس. داده بودید کمی آروم شدم

 : به من که رسيد گفت. اسم پدر و مادر

 اسمت چيه آقا خوشگله؟: معلم

 دانيل ولی بهم دنی هم می گن: دنی

 چه اسم قشنگی، دانيل جون اسم بابات چيه؟: معلم

 الکس و اشکان: دنی
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 عزیزم اسم بابات رو پرسيدم: معلم

 بابا اشکان، بابا الکس. خانم من دوتا بابا دارم: دنی

 بچه ها زدن زیر خنده و خانم معلم فوری پرسيد، خب خب، اسم مامانت چيه؟

 من مامان ندارم، من فقط دوتا بابا دارم: دنی

 .که من گفتم. باز بچه ها زدن زیر خنده و به قول بابا اشکان خانم معلم داشت گيج می زد

 باباهای من همجنسگران، من فقط دوتا بابا دارم: دنی

 

 ...شماها بهم یاد داده بودین که چطور از خودم دفاع کنم و نمی ترسيدم و به خاطر همين گفتم. خانم معلم سرخ شده بود

 :و قطع کرد و گفتالکس حرف دنی ر

 ولی من و بابا اشکانت داشتيم اون موقع می مردیم_ 

 مگه شما هم اونجا بودین؟: دنی

آره باباجان، ما با آقای مدیر مدرسه ت پشت پنجره بودیم و داشتيم حرفاتون رو گوش می دادیم و قرار بود اگر خراب کردی مدیر بياد و برای بچه ها :: 

 توضيح بده

از قبل قرار داشتيم که به معلمت چيزی نگه و بذاره خودت همون اول از خودت دفاع کنی و فقط اگر .  هم عين ما همجنسگرا بودباباجان مدیر_ 

اگر خودت موفق می شدی خنده های بچه ها رو به پشيمونی و فکر تبدیل کنی دیگه هميشه راحت بودی ولی اگر از همون . نتونستی بياد کمکت

 . مدیر پيش می رفتی معلوم نبود بتونی بعدًا کاری کنیاول به اتکای معلم و

 ای باباهای کلک: دنی

 باباجان نمی خوایی بقيه ش رو بگی:: 

 شما که بقيه ش رو بلدین: دنی

 !آره بابا، هردومون بقيه ش رو از حفظيم ولی شنيدنش از زبون تو قشنگه، تازه دست کمی از بابا اشکان تو داستان گفتن هم نداری بال_ 

، دیدم همه ساکت شدن و خانم معلم هم به من و !خب پس گوش کنيد، به خانم معلم گفتم، خانم شما چقدر از همجنسگرایی می دونيد؟: دنی

 .من افتاده و منم هرچی یادم داده بودین شروع کردم به گفتن

 !خانم شما شاگرد چپ دست داشتی؟

 !آره پسرم: معلم

 !به نظرتون چپ دستی غير عادیه؟!  دستتون بپرسيد که چرا چپ دست شدن؟تا حاال شده از شاگردهای چپ: دنی

 نه عزیزم: معلم

 خانم می شه از بچه ها بپرسين که کيه که از باباش بدش بياد: دنی

 چرا عزیزم؟: معلم

 بپرسين دیگه: دنی

 بچه ها کسی هست از باباش خوشش نياد؟: معلم

 همه چيز اونطور که گفته بودین پيش می رفت و من ادامه دادم.  بلند کردبابایی نه هيچ کس حرف زد و نه کسی دستش رو

خوب همه خوششون مياد، من دوتا بابا دارم که عين چپ دست ها غير عادی نيستن، این رو دکترها می گن و می گن آدمها جور واجورن و 

 یکی دوتا دوست داشتنی دارم، کلی خوش به حالمههمجنسگرایی هم عين چپ دستی عادیه، همه باباشون رو دوست دارن و من به جای 

چند دقيقه سکوت و تحسين خانم معلم همون بود که شما گفتيد و این یعنی من خوب به همه خودم و شماها رو معرفی کرده بودم که اون رابرت 

 پس مامان چی؟: دیوونه از ته کالس یه دفعه گفت
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 جواب این سئوال رو برام نگفته بودین

 و انقدر باهوش بودی که جوابش رو بدیولی ت:: 

خوب من دوتا دوست داشتنی دارم، شما هم دوتا، فرقی می کنه؟ هم به همه یه چيزی سر دارم و . آره اولش هول شدم ولی بعدش گفتم: دنی

امانش از هم جدا شده باشن و با تازه خيلی ها هستن تو این دنيا که بی مامان زندگی می کنن، کسی اینجا نيست که بابا و م. هم چيزی کم ندارم

 یکيشون زندگی کنه؟

 :چند نفر دستشون رو بلند کردن که اینجا دیگه خانم معلم حرفم رو قطع کرد و گفت

بچه ها، داشتن پدر و مادر خوبه، ولی الزامن همه هم پدر و هم مادر رو در کنار هم ندارن و این نه عيبه و نه حسن و زندگی ها با هم فرق : معلم

 .می کنه

دیگه قضيه به همونجا ختم شد من یه نفس راحت کشيدم و معلم ازم خواست بشينم و به خاطر توضيحات خوبم از بچه ها خواست تا برام : دنی

 .دست هم بزنن

 جون خودم باید بابا اشکانت رو اونجا می دیدی، فکر می کنم یک کيلویی کم کرد پشت اون پنجره_ 

 .يوان آب قند الزم بود برای تو یه پارچش هم کم بودخوبه اگر برای من یه ل:: 

 بهم اعتماد نداشتين؟: دنی

نه عزیزم، درسته هميشه وقتی جایی می رفتيم که باید از دگرباشها دفاع می کردیم سعی می کردیم تو رو هم ببریم و می دونستيم در دفاع از :: 

که . ن موقعيتی قرار نگرفته بودی و ما نگران بودیم نکنه هول بشی یا نذارن حرف بزنیهمجنسگراها خيلی چيزا بلدی ولی تا اون موقع هم در همچي

 .نشون دادی بيخودی نگران بودیم

 پسر شمام دیگه    : دنی

 .دنی اینو که گفت خميازه ای کشيد

 .بهتره بخوابی تا فردا یه پایان خوب برای داستان بسازیم. باباجان دیگه انگار خوابت مياد:: 

  نه، بقيه ش رو هم بگيم:دنی

 .عزیزم، بدنت حسابی این مدت ضعيف شده، االن هم که دیر وقته، باید استراحت کنی تا زودتر مرخص بشی و بریم خونه_ 

 چشم: دنی

 بی بال:: 

 

ی تختی که به دنی الکس رو. تخت ها رو به ردیف کنار هم گذاشته بودن. من و الکس بوسيدیمش و هر کدوم رفتيم و سر یه تخت دراز کشيدیم

نيم ساعتی نگذشته بود که الکس آروم صدام . نزدیکتر بود دراز کشيد و منم تختی که انتهای اتاق بود و اینطوری تخت الکس بين تخت من و دنی بود

 :زد و گفت

 خوابی؟_ 

 نه، اصًال خوابم نمياد:: 

 داری به چی فکر می کنی_ 

 دنی خوابيده؟:: 

 آره، راحت خوابيده_ 

 داشتم به این چند روزه و فردا فکر می کردم:: 

 !اصًال اونچه که من و تو تصميم گرفتيم یه پایان خوشه؟! فکر می کنی فردا واقعًا پایان خوشی رقم بخوره؟_ 

 نمی دونم، ولی می دونم صالح دنی بهترین پایانه:: 
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 پس زندگيمون چی؟_ 

 !یعنی دانيل جزئی از زندیگمون نيست؟:: 

  می دونی منظورم چی بودخودت بهتر_ 

 خب آره، ولی قرارمون یادت رفته؟:: 

 نه، می شه یه خواهش کنم_ 

 بگو عزیزم:: 

 .یه داستان برام بگو، اما نه هر داستانی، برام از مردم کشورت و سرزمينت بگو، از اینکه چی شد اومدی اینجا و چطور به هم رسيدیم_ 

 .من که بارها اینا رو برات گفتم:: 

 ید آخرین بار باشه که می تونم بشنوم، خواهش می کنم بگوشا_ 

 چشم:: 

 مرسی_ 

 .یکی بود یکی نبود، زیر این گنبد کبود، هميشه همه ی خوبيها یک جا نيست و نبود:: 

ون سرزمين پره از مردم اگر هزاران جنگل، دشت، کوه، رود و دریا رو رد کنی، یه جایی دور از اینجا سرزمينی هست زیبا، با مردمی دوست داشتنی، ا

اون سرزمين آدمهای بزرگ زیاد داره، آدمهایی که . مردمی که برای هم جون می دن، مردمی که قدمت تاریخ فرهنگشون پنج رقميه. خوب و خونگرم

رهنگش و تاریخش اونجا سرزمينه منه، سرزمينی که هنرش، ف. قد فکرشون بلندترین برج ها که هيچ بلندترین کوه ها رو هم شرمنده می کنه

می گن جدیداً  تو اون سرزمين کوچه و خيابون عشق ممنوع زدن ولی عزیزم . هميشه مایه افتخاره و اهل ادبی داره که برای هر دلی دلنوازی آفریدن

ه جا کاستی همه جا بد هست، هم. بدون هزار هزار سال تو اون سرزمين اهل ادبش بی هيچ هراسی و با افتخار عشق داد زدن و خواهند زد

هست و اون سرزمين هم عين همه جا کنار خوباش بد هم داره، کنار زیبایی هاش زشتی و تاریکی و ترس هم داره، کنار آبادانی هاش ویرانه هم 

ش کنند باز زیبا ولی بدی هاش کم اند، خيلی کم، خدا انقدر به اون سرزمين زیبایی داده که هزار هزار بار بدهای قصه ها در ویران کردنش تال.  داره

 . باشه و زیبایيش هوش از سر آدم ببره

عزیز قصه هام سرزمين من با اون همه خوبی، اون . همونطور که اول قصه هم برات گفتم هميشه همه ی خوبی ها با هم یک جا جمع نمی شن

 در پی تب انداخته به تن سرزمين زیبام ولی خيلی ها می گن یک اشتباه یا شاید هم اشتباهات پی. همه عظمت این روزها روزگارش خوش نيست

من می گم یه عادت بد، عادتی که در دل مردم اون سرزمين هست شده بالی جونمون، عادتی که اگر ترک نشه هر روز بر تيرگی اوضاع اون 

 .اما بذار تا برات بگم اون عادت بد چيه و از کجا مياد. سرزمين خواهد افزود

مردم اون سرزمين انقدر خوب . عزیزم همين اول درد می شه.  و فرهنگ و ادب مردم اون سرزمين پنج رقميه، آره برات گفتمبرات گفتم که قدمت تاریخ

مادرهای اون سرزمين سالها است . بودن و بزرگ بودن که کم کم یادشون رفته باید از خوبی حفاظت کرد، باید خوبی خلق کرد، باید نو آوری داشت

ته می دن، یه بسته فکری که ذره ای جای خالی برای اضافه کردن یه فکر، فکر جدید، یه خالقيت، یه موضوع جدید نداره و به بچه هاشون یه بس

هر چی بخوان یاد بگيرن و اضافه کنن باید چيزی رو از بستشون در بيارن و کنار بذارن و این . فرزندهای اون سرزمين با اون بسته فکری بزرگ می شن

چون تک تک اجزای اون بسته خاطره است و گاه حتی مقدسه و کنار گذاشتنش درد آوره و همين باعث می شه خيلی . ر می شهبراشون درد آو

فکرهای . عزیزکم درد همينجا است. کم، خيلی خيلی کم کسی بخواد چيزی از اون بسته کنار بذاره و چيز جدیدی یا به قولی فکر جدیدی جاش بذاره

کم کم دوست ها رو .  خالی برای پذیرفتن باورهای تازه اثبات شده نداره و همين کم کم آسمان آبی دلها رو کدر می کنهکودکان سرزمين من جای

 .غير خودی و غير عادی جلوه می ده و همين باعث شده تا تحجر به عمق دلها راه پيدا کنه

الکس که این رو دید بلند شد و اومد کنارم و ازم خواست تا کمی کنار . بودبه اینجا که رسيدم اشک تو چشمهام حلقه زده بود و لرزه بر صدام افتاده 

همين که دراز کشيد در آغوشم کشيد و بوسه ای به لبم زد و . خودم رو قدری جمع کردم تا الکس بتونه کنارم دراز بکشه. برم تا بتونه کنارم بخوابه

 :گفت
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 . ت داری ادامه ندهببخشيد باز دارم یاد خاطراتت می ندازمت، اگه دوس_ 

 . نه، تلخه ولی دوست داشتنی:: 

 و ادامه دادم 

بين کوچه پس کوچه هایی دویدم که بوی یاس و نرگسشون دیوونه ت . من توی اون سرزمين بزرگ شدم. ، سرزمين و من و اوضاعش این بود!آره:: 

بزرگ و . بين اون همه خوبی. توی اون شرایط بزرگ شدم. يد بوددر خانواده ای بودم که گرمی محبت دست پدر و مادر به گرمای خورش. می کرد

تفاوتی . به اینجا که رسيد کم کم متوجه می شدم با اطرافيانم، با هم سن و سالهام یه تفاوت دارم. بزرگتر تا اینکه خودم رو در قالب نوجوانی دیدم

از . سعی کردم با غرق کردن خودم در درس بی خيال بشم. ی دادکه هميشه حسش می کردم ولی حاال داشت بيشتر و بيشتر خودش رو نشون م

شروع کردم به . کسی اطرافم نبود که ذره ای باهاش احساس غربت نکنم. نظر درسی بهترین شدم ولی باز احساس می کردم با همه فرق دارم

چرا خواستن من رنگش با خواستن . و حس می کنمکار کجا است و چرا من خالف دیگران می بينم ! می خواستم بدونم اشکال. خوندن و خوندن

کم کم متوجه شدم افرادی زیادی عين من هستن ولی . چيز زیادی گير نيوردم ولی همون تيکه هم که بود برام خيلی شد. دیگران فرق می کنه

. خوندم و خوندم و خوندم. س خوندن کردمباز خودم رو غرق در. همين بيشتر و بيشتر آزارم می داد چون هيچ کس رو در اطرافم عين خودم نداشتم

اکتفا نکنم و در ورای آموزه های سرزمينم دنبال خودم بگردم و اینجا ! این بار با خودم گفتم بذار به معلومات خودی. باز بهترین بودم ولی هميشه تنها

اولش گفتم . ود با تنگ تر شدن محدوده فکر در سرزمينمفهميدنم مصادف ب. بود که فهميدم کی ام، چرا اینطورم و شاید حتی فهميدم چه باید بکنم

اگر می خوایی باشی باید همينجا باشی و باید سعی کنی خانه ات رو بين ميليونها خانه آشنا جای بدی و باید سعی کنی تا به همه بگی رنگ 

اید هزار سال فکری کار کنم تا بتونم چنين رویایی رو خانه اگر تفاوت می کنه ولی اصلش همونه که همه دارند ولی در همون گام اول فهميدم که ب

 .تحقق بدم و این نه از من بر ميومد و نه به قول ما شرقی ها با یک گل بهار می شه

شریح احواالتم با گفتن واقعيتم و ت. اون گام گفتن خودم، واقعيتم به نزدیکترین و عزیزترین عزیرانم بود. اما گام اولم چی بود که از همه چيز ناميدم کرد

شوکی که حتی هنوز هم باورش برام سخته و اون شوک رفتار دیوانه کننده . برای خانواده ام و آنچه که خواسته م بود با یک شوک رو به رو شدم

نياز . ین کسانم بودطرد فکری و منزوی کردن و کنترل حرکات و رفت آمدها فقط قسمتی از بازتاب حقيقت من در مواجه با افکار عزیزتر. خانواده بود

نيست آدم خيلی خودش رو آزار بده تا بفهمه که شرایط برخورد بقيه نه تنها بهتر نخواهد بود بلکه به مراتب بدتر هم خواهد بود و من این رو در همون 

 . گام اول فهميدم و تنها راهی که برام باقی موند جالی تنی وطن بود

! تنها راهی که من رو بی دردسر به دنيای نسبی آزادی می رسوند رو در این دیدم و خوشبختانه. دن و خوندنعزیز دلم باز خودم رو غرق کردم در خون

نتيجه هم داد و تونستم یکی از رتبه های دو رقمی در کنکور سراسری دانشگاه های ایران رو بدست بيارم و هم بورسيه همون دانشگاهی بشم که 

 .تو هم دانشجوی اون بودی

يدن به هدفم رو خارج از مرزهای سرزمينم می دیدم، بورسيه دانشگاه اینجا رو بهتر از تحصيل در بهترین دانشگاه کشورم دیدم و با هزار من که رس

 .بدبختی خودم رو به اینجا رسوندم

 یادته روز اولی که همدیگه رو دیدیم؟_ 

اون . ن این رو شنيده بودم ولی نمی دونستم دانشگاه ما هم در برگزاریش فعالهیه پراید دگرباشی در راه بود و م! آره، مگه می شه از یاد ببرم؟:: 

داشتم از دانشکده بيرون می زدم که صدای خنده های چند نفر تو یکی از . آخه چند ساعت پشت سر هم کالس داشتم. روز خيلی خسته بودم

. اد هماهنگی شرکت کنندگان و فعالين در گردهمایی دگرباشی سالست: خوب که نگاه کردم دیدم در کالس نوشته. کالسها توجهم رو جلب کرد

 . نمی دونم چرا ولی بی اراده جذب اون کالس شدم

تو همون نگاه اولی که بهت انداختم برام با همه . ب ببخشيد، من یه هومو هستم، می خواستم ببينم کمک احتياج ندارید: اومدی داخل و گفتی_ 

 فرق داشتی

نمی دونم چرا از همون ثانيه اول این رو حس کردم، به خاطر . ن بين اون جمع انگار یک آشنا بودی بين چندین غریبه که اطرافم بودتو هم برای م:: 

 . زیبایيت بود یا نوع رفتارت نمی دونم ولی خوب می دونم که از همون دقيقه اول برام با دیگران فرق داشتی
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دادن و از تو !  می کنم نگاه متفاوت من و تو رو همه اونجا فهميدن و به همين خاطر بود که به تو پاسمفکر. اون روز با خنده ازم استقبال کردید

 . خواستن تا در مورد کارهایی که می تونم کمکتون کنم هماهنگ کنی

 هر روز که به زمان برگزاری پراید نزدیکتر می شدیم عالقه م بهت بيشتر و بيشتر می شد. چه دورانی بود_ 

رفتارتون از همون دقيقه اول طوری بود که خودم رو جزئی ازتون حس کردم و این برام زیبا بود، و البته در کنار تو بودن به خاطر . و عالقه من به تو:: 

 .حس متفاوتی که بهت داشتم هم برام لذت بخش و عزیز بود

 .ل تا باالخره روز جشن فرا رسيدخيلی زحمت کشيدیم برای هرچه بهتر شرکت کردن دانشگاه در پراید اون سا_ 

، وقتی وسط اون همه جمعيت ازم خواستی که برای هميشه کنارت بمونم اولش کمی شوکه شدم ولی از !ما شرقی ها بهش می گيم روز وصال:: 

 . خوشحالی در پوست خودم هم نمی گنجيدم

 !بله رو راحت نگفتی_ 

 ر زبونی می خواستمزی. آره، خودت که می دونی عاشق رسم های شرقيم:: 

 !و گرفتی_ 

 آره، بهترین زیر زبونی دنيا، بهترین و گرمترین لب دنيا:: 

 ...و یک ماه بعد _ 

 ...ظرف یک ماه خوابگاهمون رو یکی کردیم و بعد ازدواجمون رو رسمی کردیم و با یه دعوت و جشن کوچيک آغاز کردیم راهی که :: 

 ...راهی که _ 

 :الکس آروم صورتش رو نزدیک گوشم اورد و گفت. اشک تو چشم هردومون حلقه زده بود.  این قسمتش نتونستيم پيدا کنيمهيچ کدوم ادامه ای برای

 !یادته اولين هم آغوشيمون؟_ 

 :با لبخندی جواب دادم

 آره:: 

 !اصًال فکر نمی کردم انقدر شيطون باشی_ 

 !منم اصًال فکر نمی کردم تو هم انقدر سفت باشی:: 

 :دیم زیر خنده که آروم جلوی دهن الکس رو گرفتم و گفتمهر دو ز

 بچه االن بيدار می شه! هيس:: 

 الهی قربونش برم، حسابی این چند وقته آب شده_ 

 ...آره، ولی :: 

 .از فردا نگو، نمی خوام بهش فکر کنم_ 

 چشم:: 

 اشکان. به قول خودت بی بال_ 

 جانم:: 

 مورد مادر پرسيد؟اولين بار چند ساله بود ازمون در _ 

 .یادم نيست چند سالش بود ولی کوچيک بود و به خاطر حرفهای بچه ها تو مهد ازمون پرسيد که مادرش کجا است:: 

 چقدر سخت بود قانع کردنش_ 

 آره، مخصوصًا اینکه درست نمی تونستم براش از فرزند خواندگی بگيم:: 

 ولی بزرگتر که شد راحت باهاش کنار اومد_ 

 !ی خوابت نمياد؟الکس:: 
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 یه کمی_ 

 فردا باید زود بيدار شيم:: 

 خيلی خب بخوابيم_ 

 نمی خوایی بری روی تختت؟:: 

 !نمی شه همينجوری بخوابيم؟_ 

 قشنگترینم، خونه خودمون که نيست، صبح پرستارها و خدمه ميان اون وقت عين اون روز من باید خجالت بکشم:: 

 مگه اون روز کسی دیدمون؟_ 

  پرستارآره:: 

 عيب نداره، چيزی هم گفت؟_ 

 !گفت خيلی به هم ميایيم:: 

 خب پس دیگه مشکلی نيست، بگریم بخوابيم دیگه_ 

 الکس اذیت نکن برو بخواب سر تختت:: 

 یه ساعت دیگه می رم_ 

 قربون اون چشمات خوابمون می بره آبرو ریزی می شه، پاشو قربونت بشم:: 

ی شد بلند شه بره سر تختش، با حالتی دلخور رفت سر تختش که براش بوسه ای از دور فرستادم و اونم با بوسه ای به پيشونيش زدم تا راض

 . چشمکی جوابم رو داد و در حالی که به هم نگاه می کردیم هردومون خوابمون برد

 

 دنی معاینش کرد که از وضعيت جسمانيش کامًال بعد از صبحانه دکتر. ما هم با سر و صدای خدمه بيدار شدیم. صبح دنی قبل از ما بيدار شده بود

خبر خوشحال کننده ای . راضی بود و گفت اگر دو روز دیگه اینطور وضعيتش رو به بهبود باشه همراه با باز کردن پانسمان دستش مرخصش خواهد کرد

یم ظهر نشده کنارش باشيم و اون هم قبول کرد و به دنی قول داد. من و الکس قدری کار داشتيم که باید انجام می دادیم. بود، برای همه مون

 .گذاشت بریم و ما هم به قولمون عمل کردیم ظهر نشده کنار دنی بودیم

دنی مشغول بازی با رایانه دستيش بود که ما رسيدیم و تا رسيدیم بازی رو کنار گذاشت و ازمون خواست تا . ساعت حدود یازده بود که برگشتيم

 .بگيمبراش ادامه ماجرا رو 

 

 ...اما . کجاش بودیم، آها پسر گل اون زوج خوشبخت تو مدرسه گل کاشت:: 

 اما چی؟: دنی

 چيزی یادت هست؟. اما عزیزم قبل از اینکه برات آخرش رو بگم می خوام برامون بگی اون روز بعد از تزریق سرم چی شد که اینطور شدی:: 

خواب دیدم شما و بابا الکس می خوایيد از هم جدا .  چشم هام روی هم رفت یه خواب بد دیدمنمی دونم بعد از سرم چطور خوابم برد ولی تا: دنی

اصًال حواسم نبود که سرم دستمه و یه دفعه از جام بلند شدم که بيام و برات بگم چه خوابی . خيلی هول بودم. با صدای گریه م از خواب پریدم. شيد

. تا اومدم چيزی بگم جلوی چشمام سياه شد و افتادم روی تخت چند لحظه بعد یه خورده بهتر شدم. فتدیدم که یه دفعه درد تمام دستم رو فرا گر

هر طور بود برگشتم و دستم رو به ميز باالی سرم گرفتم که بلند شم ولی این بار هم جلوی چشمام سياهی رفت و در حالی که داشتم ميفتادم 

هر . دیدم سرنگ از دستم کنده شد و داشت از جاش خون ميومد. درد وحشتناکی بود بابایی.  کرددستم رو جلوی خودم گرفتم که به لبه ميز گير

 .چی اومدم صدات کنم نشد و همونطور روی تخت افتادم

 الهی بابا به قربونت بشه تو نباید خودت رو اذیت می کردی_ 



   و روشن   دست و                                                                                                                             و دوم  شماره  سی–   ۴۶  

 دوستتون دارم بابایی: دنی

دوتا پسر انقدر پسرشون رو دوست داشتن و . آخر قصه اینه عزیزکم. داشتنت به این روز انداختمونهمين دوست . ما هم دوست داریم قربونت برم:: 

 . دارن که دیگه حاضرن همه چيزشون رو براش بدن، حتی زندگيشون رو

 خواهند خواست پس باباها هميشه براش بهترین رو خواستن و. پسر کوچولو بزرگ شده بود و داشت به یه نوجوان فهميده و زیبا تبدیل می شد

موقعيت اون مدرسه، معلم هاش، فضاش همه و همه . تصميم گرفتن بهترین مدرسه خصوصی کشور رو برای ادامه تحصيل پسرشون در نظر بگيرن

ی همجنسگرا رو بهترینه ولی یه بدی داره و اون اینکه چون خصوصيه قوانين خاص خودش رو داره و یکی از اون قانون ها اینه که فرزندان خانواده ها

حتی شکایت اون مدرسه رو کردیم ولی چون خصوصيه و اینجا مدارس . خيلی سعی کردیم تا راهی برای ثبت نامت پيدا کنيم. ثبت نام نمی کنه

مگر اینکه خصوصی می تونن قوانين خاص خودشون رو داشته باشن نتونستيم کاری کنيم پس ناچار باید به راه دیگه ای می رفتيم و هيچ راهی نبود 

انتخاب سخت بود ولی در نهایت قرعه به نام من افتاد و بابا الکسی ناچار شد اون . یکيمون فرزندیت رو بر عهده می گرفت و اون یکی جدا می شد

 ...فرستيمت ولی روز اون فيلمنامه تلخ دعوا و قهر رو اجرا کنه تا شاید تو باورت بشه و بی خيالش بشی و بعد از جدایی بتونيم به اون مدرسه ب

 ولی من همه نقشه هاتون رو به هم ریختم؟: دنی

 .هميشه برات بهترین رو خواستيم و نمی تونيم ذره ای در موردت کم بذاریم. باباجان ما صالحت رو می خوایيم: الکس

 نباید منو تنها بذارید، نباید زندگيمون رو خراب کنيم. بابایی بهترین برای من شمایيد: دنی

 ز دلم اون مدرسه بهترینه، معلم هایی که اونجا درس می دن همشون استاد بهترین کالج های کشورنعزی:: 

 بابایی مگه قرار نيست من کالج برم؟: دنی

 چرا عزیزم، اونم به وقتش_ 

 خوب اون استادها بمونن من می رم اونجا ازشون چيز یاد می گيرم: دنی

 ! انقدر حاضر جواب بارت اوردیم؟دانيل جان بابا، من و بابا اشکان تو رو_ 

 به قول بابا شرقی، کوچيکتونيم داش بابا: دنی

 ما بيشتر آق دنی:: 

 ...آها ! منم بلدم، چی بود ؟_ 

 .و همه با هم گفتيم دمت گرم و زدیم زیر خنده

 

ر به طریقی جوابمون رو داد و خواسته مون رو بعدًا با دنی بيشتر و بيشتر در مورد اون کالج حرف زدیم ولی شيطونک هر با. هر سه خوشحال بودیم

االن . به پيشنهاد خود دنی گشتيم و یه مدرسه دیگه که کمی سطحش از اون مدرسه پایين تر بود پيدا کردیم و دنی رو اونجا ثبت نام کردیم. رد کرد

یگه هرگز بی مشورت با خود دنی در مورد آینده ش و خواسته تلخ ترین خاطره زندگی ما اون روزها بود و بعد از اون د. سه سال از اون ماجرا می گذره

دانيل ما االن نوجوان زیبا و باهوش و موفقيه که در مقطع متوسطه هم بهترینه و هم در بهترین مدرسه تحصيل می کنه و ما . ش تصميمی نگرفتيم

 .برای هم و در کنار هم. همواره بهترین باشيمهم در کارمون بيشتر و بيشتر از قبل پيشرفت کردیم و اميدواریم و سعی می کنيم 

یعنی همون سرزمين زیبای من رو به واقعيت تبدیل کنم و در روزگاری این کار رو ! و من اميدوارم روزی بتونم آرزوی دنی که دیدن سرزمين پدریشه

ی آموزش ببينند و در آزادی بزرگ بشن و نام آزادگان فقط خواهم کرد که در سرزمين من کودکان با آموزه احترام به عقاید دیگران و رعایت حریم خصوص

 .در ميان کتاب های تاریخ کشورم نباشه

 

 

 ) پسر ( رضا . با تشکر از بهبد، امير، مانی و آرشام عزیز که در نوشتن و بدست اوردن اطالعات الزم برای این داستان کمکم کردند

 



 

 در بازی. زیبا . طبيعت 

 فانی

 

رفتن به جاهایی که . یه دنيای جدید، این مهمترین مسأله می تونه باشهی وارد شدن تو

قدم زدن تو جاهایی که تو واقعيت نمی تونی ! هيچوقت نبودی و یا اصًال نمی تونی باشی

ممکن ... انجام دادن کارهایی که توی دنيای واقعی انجام دادنش سخته. توشون پا بذاری

حاال !  دارم از دنيای پر زرق و برق بازی می گمدرست حدس زدین،!! ... نيست یا زشته

برای من وارد شدن توی دنيای مجازی بازی ها درست مثل نگاه ! هر جورش که باشه

اینم که می نویسم . کردن به غروب قشنگ آفتاب ست، دست نيافتنی و حس شدنی

زد واسه اینه که شاید یککککمی باعث بشم شماها هم این دنيای مجازی رو فقط محل 

به خدا این دنيای مجازی اگه یه جور دیگه نگاهش کنيد به همون اندازه قشنگ می شه . و خورد و خونریزی و محل گذروندن وقت اضافی تون ندونيد

 .که قشنگترین حس های عمرتون بهتون  دادن

ز وسط یه بازی پر از گلوله و خون یه چيز قشنگ بکشه اینکه ا. اینکه چی می خواد ببينه. جور دیدن یکم سخته، بستگی به خود آدم دارهه حاال این چ

 .بيرون، ولو یه پوستر قشنگ روی دیوار تو وسط درگيری ها باشه یا یه موسيقی قشنگ و یا لذت بردن از هد شات کردن یکی دیگه

از !!) البته احتماًال!! ادی دستگيرتون نشدهچون می دونم از چيزایی که باال گفتم به خاطر لحن عجيب غریبم چيز زی(برای اینکه منظورم رو بفهميد 

 .کًال.. اینکه چجوری می بينم !! خودم می گم

معموًال وقتی وارد محيط بازی می شم حس های دنيای واقعی رو با خودم . به اینکه چی بازی می کنم و اون لحظه چه حسی دارم! ... بستگی داره

.  چرا؟ چون امکان هزار تا بامبول توش هست. ب بازی البته یه پروسه فرساینده و دهشتناکهپروسه نص.  خب جور دیگه ای هم نميشه که. ميارم

یا که نصب می شه ولی موقعی که . خيلی حس بدیه وقتی بازی نصب نمی شه. ارورهای اعصاب خورد کن بده و بذاره تو روح آدم. اینکه نصب نشه

وااای اینارو نگفتم که بی خيالش . و بشکنی که خودش یه پروسه اعصاب خرد کن دیگه ستمی خوای اجراش کنی باید با هزارجور ادا اطوار کرکش

هيجانی که وقتی بازی اجرا می شه به یه حس شيرین . نه ، خود این پروسه هم با اینکه اعصاب خردکنيش زیاده ولی هيجانشم باهاشه. بشيدا

 اگه سيستم باالیی نداشته باشيد با بازی های جدید که بهشون می گن نسل جدید البته اینم بگم. بی نهایت قلقلک دهنده ته دل تبدیل می شه

تبدیل می ... خيلی بده...یا نکست جن، به مشکل می خورید و این یعنی اینکه اون حس هيجانه که گفتم نمی خوره به اون حس قلقلک دهندهه

 .کنين بازی رو که انتخاب می کنين  حتما با سيستمتون جور باشهپس سعی . شه به یه حس از نوع شرمندگی از خود و احساس قدیمی بودن

اگه بازی اجرا بشه وقتی می رین توی محيط بازی از منوی آپشن باید گرافيک رو . مرحله بعدی تنظيماته. خب از این پروسه هم به سالمت گذشيتم

بهترین تنظيم رو .   ولی اگه مثل من خوره گرافيک باشين و کوتاه نياین، بهترهتنظيم کنيد، البته معموًال اکثر بازی ها این کار رو خودشون انجام می دن

نوشتم که تو دلم . می تونيد این قسمتای باالرو اصًال نخونيد. خب پروسه های فنی دیگه تموم شدن. که از قشنگی بازی هم کم نکنه انتخاب کنيد

 .نمونه وربقلمبه

که یه کم به این حس . یه چيز قشنگ که دلمو موقتی بهش بند کنم. ز همه دنبال یه چيز می گردموقتی وارد محيط بازی می شم هميشه اول ا

می تونه موسيقی تيتراز باشه یا طراحی منو، یا شکل و شمایل شخصيتی که باهاش بازی . این چيز هرچی می تونه باشه. خوب ادامه داده باشم

 .اینجوری خوردنی تر می شه... یا مثًال بگم . واسه همين می خوام یه کم فانتزیش کنم. همی دونم شده عين پایان نامه های دانشگا. می کنم

محيط ) که واقعا درجه یک بودن(مثال همون آبليویون که توی وبالگم درباره ش نوشته بودم بيشتر از اینکه خود اکشن بازی جذبم کنه یا داستانش

 توش ميشد قدم زد آزاد و بی دغدغه، بدون خستگی پاهات، سوار یه اسب وسط چمنزارهای جایی که. یه دنيای مجازی زیبا. زیباش جذبم کرد

   و روشن   دست و                                                                                                                             و دوم  شماره  سی–   ۴٧  



   و روشن   دست و                                                                                                                             و دوم  شماره  سی–   ۴٨  

هيچوقت بازی کردن برای . بارها شده که باالی یه تپه ایستادم تا غروب زیبای خورشيد رو نگاه کنم. های دوربر لذت برد وسيع تاخت و از قشنگی

 .دیدن زیبایی های که وجود خارجی ندارن. اش برام قشنگترهصرف اکشن نبوده، جنگيدن یا تير اندازی، اینجور چيز

تو جایی از بازی مکس پين، بعد از اینکه کلی تير اندازی و بکش بکش راه انداختم رسيدم به یه زیرزمين، یه نقاش داشت دیوارهارو رنگ می کرد و 

نگ خيلی قشنگو، نيم ساعت وایساده بودم و به آواز مرده همزمان واکمن گوش می داد و با موسيقی همراهی می کرد، داشت می خوند، یه آه

 .وقتی بهش فکر می کنم مثل یه تجربه واقعی برام به نظر مياد، نمی دونم چرا. گوش می کردم

سخه اگه رفتيد سراغش ن. یه شاهکار بی نظيره.  سال پيشه۵مافيا بازی کردید؟ اگه بازی نکردید وقت تلف نکنيد، بازی جدیدی نيست، واسه 

 اتفاق ميوفته، همونطور که فهميدید عاشق بازی هایی هستم که فضا سازیشون بی نقص باشه مثل ٣٠داستان تو نيویورک دهه . فارسيش بهتره

به سوراخ سمبه .  سال قبل با ماشين های اون موقع پرسه بزنيد٧٠توی این بازی می تونيد ساعت ها بدون هيچ هدفی توی دنيای . همين مافيا

 !!!)مثل منه خل(سرک بکشيد و یا یه جا ساکن وایسيد و به غروب خورشيد نگاه کنيد، هاش 

هنوز وقتی . یه بازی فکری دو بعدی در سه بعدی محشر. سایبریا یکی دیگه از اون بازی هایيه که این حسو تو وجود آدم به شدت قلقلک می ده

یاد اون دهکده مکانيکی بامزه و پر از یه جور . ه موقع بازی کردن بهم دست می داداسم ولدیلين رو می شنوم یاد اون حس خوشمزه ای می افتم ک

 .نوستالزی عجيب غریب، انگار که سال ها قبل اونجا بوده باشم

ل  از اون دسته بازی ها هستن که همين فضا سازی واقعی شون می تونه فرای روند خود بازی جذبتون بکنه، درست مث(GTA)سری گراند سيف اوتو

 .هيچی لذتش مثل این نيست که وقتی با یه جت پک ميری روی صخره های منيومنت ولی، ميایستی و کل صحرا رو زیر پات می بينی. مافيا

جدای همه اینا بهتره به ....البته که همه هدفم از بازی کردن این نيست که بگردم و منظرهای مختلف رو ببينم و حس های نوستالزیک بياد سراغم

 .بهتره از این جنبه ش هم لذت برد گرچه حسش به قدرت اون حس اولی نباشه. ود بازی هم بودفکر خ

یکی ممکنه استراتجيک دوس داشته باشه، یکی آر پی جی، یکی اکشن، یکی اکشن ادونچر، . این وسط خب هرکس سليقه ای برای خودش داره

 .یکی ادونچر، یکی پلتفرمی، ولی مهم اینه که لذت ازش ببرید

خودتون اینو قبول . و البته آدمکش... رووانپریش و ضعيف می کنه... عصبی... بعضی ها مخالف بازی کردن هستن چون ميگن بازی ها آدم روخشن

 . دارید؟ به من نگاه کنيد بعد بگيد

تونه از وسط یه بازی اکشن یکی می . قبول دارم که بعضی از بازی ها به شدت خشن هستن ولی به خود طرف هم بستگی داره، به جنبه طرف

 .  هانت با تبر بزنه سر دوستشو قطع کنه-خشن یه چيز قشنگ بکشه بيرون و یکی هم بزنه به سرش و تحت تأثير بازی من

می دونيد خشن ترین صحنه ای که توی بازی دیدم کجا بود؟ توی بازی اسپلينتر سل چهار، جایی هست که می زنی و یکی رو که قبًال باهاش 

وقتی می چسپه . وقتی گلوله بهش می خوره، وحشتناکه، توی چهره ش می تونی ترس، شوکه شدن و له شدنو ببينی. ت بودی می کشیدوس

وقتی این صحنه رو . به دیوار و در حالی که خونش ماليده می شه به دیوار، آروم ليز ميخوره روی زمين، در حالی که هنوز ناباورانه نگاهت می کنه

احساس کردم کشتن یه آدم به شکل واقعيش باید همين حسو داشته باشه، یه حس بد، به شدت بد و کثيف، جوری شده که . د شددیدم تنم سر

فقط دعا می کنم این . بعد از اون بازی های اکشن دیگه رو که بازی می کنم به نظرم مياد دارم به چن تا عروسک خيمه شب بازی شليک می کنم

این حس یک بار بهم دست داد و دیگه . تو همه بازی ها، که به هرکس که تير می زنی انقدر طبيعی جلو چشت جون بدهحس لعنتی همه گير نشه 

 . بسه

 .شما هم امتحان کنيد. دوست دارم عروسکای خيمه شب بازی بکشم و غروب نارنجی آفتاب رو تو افقای دست نيافتنی دنيای مجازی تماشا کنم

 

 

 

 

 



   و روشن   دست و                                                                                                                             و دوم  شماره  سی–   ۴٩  

 

Ho Hey Oh,   Listen What I Say Oh  

 

 

 به قلمِ  شروین 

 

 

 

  مان کننده  -رساله درباره ی چيزهای منزجر

 

 

یک سری خزعبل از قعر ذهن ام می کشم بيرون . و دارم هرزگی می کنم و ولگردی توی عالم کلمات . نقاب که می زنم ، حس می کنم فاحشه ام 

 ای که چه چه و به به شان -و تکنيک و ادبيات چی گری و می فروشم شان به این و آنبعد تزیين اش می کنم به صنعت . و تف می کنم وسط کاغذ 

 . می آید از آن افتضاحی که ساخته ام از برای شان 

عق بزنم از این که می نویسم آنچه نيستم را و ژست یک فيلسوف صده ی هجده ميالدی را می . خودم که می خوانم شان دوست دارم عق بزنم 

و از ترس چسباندن هرگونه ای از اتيکت و برچسب خالف ُنرم اجتماعی ، ! گلستان که افتخارش این است که تا به حال گریه نکرده است گيرم در ان

 ... ! جای یکی ، سه چهار زن اختيار کرده است 

 

 کسی ست که مثل برنجی که برای یا. وقتی می بينم کسی ست که اميد بسته است به این و آن ، دل ام می خواهد خودم را حلق آویز کنم 

. دل ام می خواهد بروم جلو و یک دل سير کتک اش بزنم ) یآ مّشدد ( ِ  خود می ریزد و می شود خّير !گنجشک می ریزند ، صدقه برای هم نوعان 

وبی این دنيا این است که می خ(( به قول صادق هدایت . انسان هرگز چنان حقير نيست که بدو صدقه پرداخت شود و مشمول رحم خلق اهللا شود 

: و تویی که مالل آورترین روزها و ساعت های زندگی یک انسان را می آفرینی )) کاری که در آن دنيا نشدنی ست ! توانی کلک خودت را بکنی 

 ... ! یا همان هيهات منه الذله و مرگ با عزت و زندگی به ذلت ! گوش بگير 

 

و خوش حال ام که بگویم من منزجر کننده ام از .  چهل نوع فوبيا از آن اید –افات خطرناکی ام که شما دچار سی  چهار نوع از آن انحر–من دچار سه 

 ! و ایرانی ام ... هم جنسگرای ام ... هيوالی ام : چند جهت 

 

  هيوالیی عميقا منزجر کننده ، شروین: قربانِ  شما 
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 عاشقانه های کوچک برای او

 مزدک

 

 ماهور، یه ليوان قهوه ی ناب و یه صبح بهاری اون ور قاب، در حالی آه دوست داری پنجره رو باز آنی، ولی سرمای اون پشت هم بهت این یه آهنگ

 ...ده اجازه رو نمی

 .شد تو همين فصل شكفتن، توی دستات ریشه آنم، شاخه و برگ بدم و قد بكشم به آسمون آاش می

 .رفت تا رسيد به اون خونه ی جادویی رفت و  ها،  ت باال از شاخهشد، رف شاید بچه ی شيطونی پيدا 

 های پر تآللوی دوست داشتن و احترام به آدمی رو آورد با خودش پایين، یا اون سكه ساز خوش صدای آزادی رو 

 

 ...و برقهای پر زرق  های ساز خوش صدا، و شاباش خوب سكه شد تو این فصل شكفتن؛ رقص به ترانه چه جشنی بر پا می

 

 ...رقصيدن ترین رقص همه عمرشونو می و شاید تو اون سرور دو تا آدم مثل ما خوش

 

 ...آخ اگه بارون بزنه

 

 ...شد فصلی آه من با تو ما شد و می

 

نه ... چربه، خب،  ردباری میاگه گاهی انتظار به ب. زا، همه حكایت از انتظار دارن و بردباری تنگيهای وحشت حوصلگيهای بد، این دل ترینم، این بی ترانه

 نباید بچربه

 

 ...به هر حال انتظار و انتظار و انتظار و آنارش بردباری و بردباری و بردباری

 

 من از لب تو منتظر یه حرف تازه م

 تا قشنگ ترین قصه عالم رو بسازم

 

 آشنا به همدو تا . دو تا آدِم رسيده به هم. دو تا آدِم دلداده به لحظه ها. یه خونه تو رؤیا

 مونن وای آه چه سخته حِس اینكه رؤیاها رؤیا باقی می

 تونه آتيشی باشه گرمای نفسو تو این سرمای سخِت زمستونی، تو آذربایجان، شاید یه عشق، گرمی یه عشق می

 

 و تو باز هم گرفتاری

 

 مثِل همون لحظه ی اول و دیدار اول. باید باشه. دونم حِس اعتمادت به این رابطه هنوز باقيه یا نه نمی. اعتماد به عشق... اعتماد

 



چه مشتاقانه دنباِل دسِت آشنای . ش آردم پيِش خودم اون قدر آه من به بغض تشبيه. و روِز بعد، چه معصومانه سكوت آردی تو اون سنگينی فضا

 دادی شار میدادم، تو هم جواِب دستمو با ف رسوندم به دستت، فشارش می مو می و من آه دست. گشتی من می

. ئای آه چه حسی بود برای من هرآدوم از اونها. ت دادی تو گرفتم آه برقصيم، جواِب دستمو با فشاِر دسِت خوب یا زمانی آه تو اون شلوغی دست

 ...برای تو هم بود؟

ش رو  تنگی اال رسيدم به این دلدادگی، آه دلو ح. ای دونستم همه ی اونها رو دیدم و هر آدومو نشونه. م نه، من همينجوری و از رو ناآگاهی دل نداده

 .هم دوست دارم

م بهت رسيده و آلی داری منو  ت آه انرژی دونی چرا، ولی به من اعتماد آردی، گرفتم اون وقتی آه گفتی، نمی. م نه، من نفهميده عاشق نشده

 .م تر شدن رو هم با این عشق شناخته دیوونه. ام آخه من دیوونه ی دوستی. ذوق آردم آه چه زود شناخته شدم. شناسی می

تنگيها رو هر چه  آاش این دل. درست و به جا. م م، اما درست رسيده شاید آمی دیر بهت رسيده. م دونم آه درست بهت اعتماد آرده تو رو هم می

 ...م ترین زودتر پایانی باشه آه من منتظرم، ترانه

 

 گفتی شب جوون شدت رو  تو از متِن آدوم رؤیا رسيدی، آه تا اسم

 آه از رنِگ صدات دریا شكفت و نگاِه من ُپر از رنگين آمون شد

 تو از خاموشی دلگيِر رؤیا، صدام آردی، صدام آردی دوباره

 صدا آردی منو از ُبغِض دریا، از اندوِه گل و اشِك ستاره

 بستِر تنهایی عشق، از این دنِج سقوِط آخِر من از این تك

 به پرواز، به اوِج حِس خوِب با تو بودنصدام آردی آه برگردم 

 صدام آردی، آه رو خاموشی من، یه دامن یاِس نوِرانی بپاشی

 برهنه از هراس و تازه از عشق توی آغوِش جاِن من رها شی

 صدام آردی، صدام آردی، نگو نه، اگر چه خسته و خاموش بودی

 پوش بودی تو بودی و صدای تو صدام زد، اگرچه دور و ظلمت

  چيزی گفتی و شب جای من شد، من از نور و غزل زیبا شدم بازتو

 تو گيج و ویِج از خود ُگم شدنها، من از من مردم و پيدا شدم باز

 

 ...حاال اميدوارم تو هم بشنوی صدا آردنای منو. آره، صدام آردی و من شنيدم
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    !) من روزی ميروم و بعد از آن ميخواهيد بدانيد چه ميگفتم(

 بهنام

 راه می روم 
 سرم درد می کند
 همچنان ميروم

 می دانم راهم بی انتهاست

  

 !خبرهای خودکشی می شنوم
 زیاد

 و می روم
 !راهم می دانم بی انتهاست

  

 سرم گيج می رود و زمين می خورم
 ماشين ها از روی سرم رد می شوند

 بر می خيزم و باز هم می روم
 می دانم راهم بی انتهاست

  

 پسران به دنبال دختران و دختران در انتظار پسران
 من راه می روم

 همه چيز یکنواخت است
 راهم می دانم بی انتهاست

  

 دود در هوا ساکن است
 ساعت ها

 روزها
 راه

 می دانم راهم بی انتهاست

  

 !برج ها ، قرص ها ، رودخانه ها ، رگها
 خودکشی ها هم یکنواخت شده

 صحبتش همه جا هست
 می دانم بی انتهاستراهم 

  

 می روم
 در جاده قدم نهاده ام می روم

 از همه ی یکسان ها می گذرم 
  !می دانم راهم بی انتهاست

 
 

 شاعر این قطعه گی نيست
 

 

 

 



 

 زندگی پس از مرگ

 آریا مهرگان  

50sheqalim@gmail.com

 

هنوز تمامی آنچه بر سرم آمده . کجا شروع کنمنمی دانم چگونه و از 

من یک مرده هستم، بله، . ماجرا مانند یک کابوس است. باور نکرده ام

شاید وقایعی که ... یک شخص کامًال مرده که او را درون قبر گذاشته اند

خواهيد خواند برایتان عجيب باشد ولی همه واقعی است و حقيقت 

 :دارد

پدرم . من از ارامنه شيراز هستم.  استاسم من ژوبين طاطاوسيان

یکی از مالکين متمول شيراز بود که بعد از انقالب به خارج از ایران 

چند سال پيش زمانی که بسيار جوان بودم مرد و ثروتی بالغ بر . گریخت

چندین مليون پول نقد در بانک های خارجی یک کارخانه بزرگ توليد 

وقتی نوجوان بودم به پسر دایی ام که از من بزرگتر بود . من اصوًال آدم گوشه گيری بودم.  برایم به یادگار گذاشتروغن اتومبيل و تاکستان های انگور

پس از آن با رفتن او به استراليا در حالی که بزرگتر می شدم در اروپا در مدرسه شبانه روزی که . عالقه مند شدم و روابط عاشقانه ای برقرار کردیم

تصميم گرفتم . با یکی از همکالسی ها که پسرک زیبایی اهل ماالگای اسپانيا بود نرد عشق باختم و آن نيز به سرانجامی نرسيددرس می خواندم 

 .دور از هياهوی مردمان سر در کتاب داشتم و غرق در عوالم خود بودم. زندگی دور از هياهو اختيار کنم

آنجا یک ویالی زیبا داشتيم . موال پدرم معين کردم و خودم به شهر زیبای ميالن در ایتاليا رفتمپش از فوت پدرم چند وکيل مورد اعتماد برای سرکشی ا

. از کار مردمان فارغ و در دنيای خود غور می کردم که روزی تلفن زنگ زد. پرداختم... و در آن محيط فرح بخش و رویایی به نوشتن، سرودن شعر و 

ن از پشت خط خبر از آشنایی قدیمی می داد این صدای اندره دوست دوران کودکی ام بود که چندی بود گوشی را که برداشتم صدایی بسار مهربا

انسانی به غایت پر جنب و جوش، در منتهای کلمه پر رو، آدمی که یک ثانيه یک جا بند نمی شد بلند بلند و با حرارت حرف ميزد و . ندیده بودمش

رگز عاشق نشده بود و دیگران را همواره از خود نااميد می کرد و با شناختی که از او داشتم می البته قلبی از سنگ داشت به قول خودش ه

او را دعوت کردم که به . می گفت در اسپانيا است معماری خوانده و خيلی چيزهای دیگر هم گفت که به یادم نمانده. دانستم که راست می گوید

او تنها کسی بود که از احواالت شخصی من و ميل شدیدم به جنس موافق خبر .  حضور او برایم مغتنم بودمن تنها بودم و. ميالن و به ویالی من بياید

 .می خواستم با او در این مورد و مواردی از این دست صحبت کنم. داشت، شاید به دليل اینکه او نيز چون من بود

با حضور آندره .  خندید و گفت که وسایل آپارتمانش را به پيرزن سرایدار بخشيدهدر پاسخ تعجب من.  چند روز بعد دیدنم آمد؛ فقط با یک چمدان کوچک

به آندره با خنده و شوخی بسيار آن روز را . شب ها تا صبح بيدار می ماندیم از دوران کودکی و شيطنت هایمان می گفتيم. حال و هوایم عوض شد

کار باال گرفته بود و کلی . مادر و پدر دوست اش فهميده بودند... تان به خانه آورده بود ویادآوری کردم که یکی از بچه های مدرسه را در زمان دبيرس

یک روز . روزها گذشتند و دوستی قدیمی من با آندره گرم تر و عميق تر شد. خرج کرده بود تا بتواند رضایت شان را جلب کند و چيزهایی از این دست

 : و گفتمآندره گفت، چرا ازدواج نمی کنی؟ خندیدم 

بعدشم تا ابد که نمی خوام اینجا بمونم شاید خواستم برگردم ایران .  منظورت چيه، یعنی با یه پسر؟ اوًال که من کسی رو اینجا نمی شناسم-

 !اصًال به خونواده چی بگم؟.. شاید 

حاال تو بيا با یکی آشنا شو یه . اصال اینا بهانه ست.. .مادرت که خيلی وقته مرده، پدرتم تازگی ها. تک فرزند بودی. برو بابا، تو که کسی رو نداری

 ...مدت با هم باشين اگه خوشت اومد اونوقت 
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 ... برو بابا، تو که الالیی بلدی چرا خودت خوابت نمی بره -

می .  در زندگی می گفتاز فواید یک جفت. آندره هر روز توی گوش من از این حرف ها می زد. روزها با همين حرف ها و سر و کله زدن ها گذشت

خالصه یک روز با . رفت کتاب های روان شناسی می آورد، شعر، قصه،خالصه همه چيز در تـأیيد جفت زندگی و اهميت تقسيم زندگی با یک نفر دیگر

شتم که در ميان ازدحام گم در مياِن های و هوی فریاد و جشن و پای کوبی بی خبر از همه جا دنبال آندره می گ. اصرار فراوان مرا به مراسمی برد

او درست رو بروی من بود و به چشمانم زل زده بود با خنده ای مليح بر لب و . اش کرده بودم که ناگهان دو چشم خاکستری براق مرا ميخکوب کرد

ناگهان آندره از راه ... ان ویک تی شرت چسب. قدی بلند و اندامی ورزیده داشت که از زیر لباس تنگش نمایان بود... یک گيالس شامپاین در دست

 :رسيد و ميان مان قرار گرفت و بالفاصله گفت

 !چته مثل جن زده ها شدی، چيه روح دیدی؟. مرده شورتو ببرن، اینجایی؟ دو ساعته دارم دنبالت می گردم می خواستم برم بگم پيجت کنن

 االن چه وقت اومدن بود، ندیدی کجا رفت؟. آنی،خفه شو یه لحظه ببينم

  کی؟ چی ميگی تو-

 همين پسره که االن روبروم وایساده بود دیگه 

  چه ميدونم چيه حاال -

 ... سریع پيداش کن زود باش 

 :در ميان جمعيت مشغول جست و جو شدم با سرعت هر چه تمام تر ناگهان ناخواسته به یک نفر تنه زدم 

  )١(اوه اسکوزامه

 :آمدم چيزی بگویم که آندره به کمکم آمد... با همان چشمان درشت خاکستری و وقتی که او برگشت وای خدای من خودش بود 

 ایتاليانو؟

  )٢(سوی اسپانيول ِان مادرید! نو 

  !)٣( آه که سوِارته-

 من به رقص خوشبختانه آندره با آن سر و زبانی که داشت موضوع را به تحصيالت من در اسپانيا حتی گاو بازی و عالقه. فقط توانستم همين را بگویم

 . فالمينگو کشاند و بعد از کلی پر چانگی او را به شام دعوت کرد و پسرک هم با متانت پذیرفت

طبق معمول آندره داشت بلند بلند حرف می زد و با هيجان دستانش را تکان . من و آندره در کلوپ شبانه گل سرخ مدتی بود که به انتظارش بودیم

 : او نبود، تمام حواسم به در ورودی بود که باالخره آمدمی داد ولی من اصًال حواسم به 

 )۴( ُاوال-

موهایش، آن موهای خرمایی اش . لباس هایی نخی و نازک. سرتاسر سفيد پوشيده بود. این را گفت و روبرویم ایستاد و دستش را به طرفم دراز کرد

پيراهنش در زیر نور . لبخندی بر لبان درشت و زیبایش نقش بسته بود. اشتگونه های برجسته و صورتی استخوانی د. را رو به باال شانه کرده بود

گردنبندی بر گردن .  بود و اندامش از زیر پيراهن برجسته و مشخص بود؛ اندامی برنزه و شهوت انگيز)۵(کامًال بسکت.سالن زیبایی خاصی داشت 

 : به خود آوردآندره ضربه ای به پایم زد و مرا... داشت با مهرهایی قهوه ای رنگ

 )۶(آه، پردوناِمه

 . آن شب یک غذای دریایی اسپانيایی سفارش داده بودم، خيلی خوشش آمد. او را دعوت به نشستن کردم. این را گفتم،بلند شدم و دست دادم

وقتی که گفتم .  اندازداو هم به من گفت اسمم او را به یاد فضا می. چقدر بابت اسمش سر به سرش گذاشتيم و خندیدیم.  بود)٧(نامش خوزه

شمرده شمرده و بسيار آرام و با لهجه ای خاص صحبت می کرد که بسيار . نمی دانست ایران اصًال کجاست. ایرانی هستم، اظهار بی اطالعی کرد

لی که در خانه ام و گذشت تا اینکه روزی در حا... چندی به همين منوال در دعوت های مکرر رفتن به مکان های تفریحی و . شيرین ترش می کرد

. آندره را به بهانه ای بيرون فرستاده بودم. وقتی رسيد، دستپاچه بودم. روی صندلی نشسته بودم، به خوزه تلفن کردم و خواستم به خانه ام بياید

م و مقابلش به رسم غربی تصميم خود را گرفتم، دل به دریا زده سرم را پایين انداخت. کمی که از آمدنش گذشت و صحبت های عادی رد و بدل شد
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 : ها زانو زدم انگشتری که از قبل برای همين کار آماده کرده بودم به طرفش گرفتم به فارسی با صدای لرزان به آرامی گفتم 

قول ميدم  ! می خوام اینارو به فارسی بگم چون زبونيه که از قلبم بيرون مياد و باهاش بهتر ميتونم حرف قلبمو بزنم، بامن ازدواج کن!  خوزه-

 ...خوشبختت کنم و کنار من هيچ وقت غصه دار نشی

معلوم نبود از کجا پيدایش شده . آمدم همين ها را به اسپانيایی بگویم که صدای آندره را از پشت سرم شنيدم که حرفهایم را برایش ترجمه می کرد

ناگهان متوجه گرمی دست خوزه شدم مرا در آغوش گرفت و فشرد . ه می کردبه آستانه در تکيه داده بود و با لبخندی موذیانه حرفهایم را ترجم. بود

 . نمی دانم این لحظه چقدر طول کشيد ولی نمی خواستم تمام شود هنوز هم هر وقت آن لحظه را به یاد می آورم دچار احساسات می شوم

... 

 بود چشم که باز کردم دیدم قدرت حرکت ندارم با تمام وجود سعی کردم صبح. چند ماهی از این جریان گذشت تا اینکه آن روز، آن روز شوم فرا رسيد

. اما نتوانستم تمامی بدنم فلج شده بود سر انجام بعد از مدتی با کوشش و سعی فراوان خودم را از تخت پایين کشيدم و محکم به روی زمين افتادم

 آپارتمانی کوچک در مرکز شهر زندگی می کرد مرتب غر ميزد و از وضعيت آپارتمان آندره نيز با کمک من در. آن روز خوزه رفته بود پيش پدر و مادرش

 .شکایت می کرد

در آنسوی در یک راهروی کوچک بود که به پلکانی ختم می شد که وسيله ی ارتباط . باری با هر زحمتی بود خود را کشان کشان به در اتاق رساندم

خود را به راه پله رساندم با زحمت دستانم را به نرده راه .  بود، با اتاق خواب ها در طبقه ی باال می شد طبقه پایين که هال و آشپزخانه در آن واقع

 .پله قفل کردم با تمامی وجود خودم را باال کشيدم تا سرانجام ایستادم اما تا قدم اول را برداشتم از روی پله ها به پایين غلتيدم و بيهوش شدم

... 

گویا می خواست با فشار جان را از بدنم خارج ... فشاری شدید بر روی سينه ام احساس می کردم... در سينه حبس شده بودنفسم ... خواب بودم

 .ناگهان بيدار شدم... کند 

یکمرتبه آن ناخوشی نخستين را که به آن ... کم کم حواسم بجا آمده مالک نفس خود شدم ! من کجا هستم ؟ این چه هوای خفه کننده ایست؟

احساس عجيب خوفناکی به من دست داد به ... احساس کردم که بر پشت خوابيده و روی چيز سختی دراز کشيده ام... مبتال بودم به یاد آوردم 

 !من نياز به هوا دارم نزدیک است خفه شوم... هوا... هوا ... اطرافم دست کشيدم این دیگر چيست که می خواهد خفه ام کند

مرا دفن کرده ... تازه متوجه آنچه به سرم آمده بود شدم ... زدم دستم به جسم سختی که بر روی سينه ام افتاده بود خوردبا ترس و بيم فریادی 

 .بودند زنده به گورم کرده بودند و آن جسم سختی که برروی سينه ام افتاده بود در تابوتی بود که مرا در آن گذاشته بودند

ت داد با مشت های خود به سمت راست و چپ ضربه زدم و ناخن های خود را در لوح های تخته فرو بردم ترس و واهمه و جنون خاصی به من دس

هر مرگی هر چقدر هم ترسناک باشد از مرگی . خشم و ترس نيرویی خارق العاده در من بوجود آورده بود. ولی کوشش و تالشم فایده ای نبخشيد

احساس می کردم چشمانم دارد از حدقه بيرون می آید از بينی و دهانم داشت خون .  خفه می شدمداشتم. که در انتظار من بود ترسناک تر نبود

روی پيشانيم قطرات درشت عرق جمع شده بود سعی کردم تا نفسی تازه کنم پس از آن قوای خود را که از نااميدی بيشتر شده بود جمع . می آمد

نفس تازه . صدای شکستگی آن به گوشم رسيد و تابوت در هم شکست. جود ضربه ای وارد کنمکرده سعی کردم به یکی از اطراف تابوت با تمام و

 ...ای کشيدم ولی چيزی نگذشت که به ترس تازه ای گرفتار شدم 

است دیوانه عقل از سرم پرید و چنين گمان کردم که نزدیک ... از خود پرسيدم چه برسرم خواهد آمد اگر زنده زیر توده ای از خاک دفن شده باشم 

 .شوم در آن زمان خوفناک قهقه ای بلند زدم و صدای آن در گوشم چون ناله محتضری طنين افکند

. ولی فهميدم به آسانی نفس می کشم و احساس کردم نسيم مالیمی صورتم را نوازش می دهد این نسيم قدری مرا حال آورد و بر شجاعتم افزود

ر زدم و از تابوت خارج شدم دستم را به هر سو حرکت می دادم تاریکی و ظلمت حکمفرما بود ولی بخوبی دستم را دراز کرده تکه های چوب را کنا

حالت دیوانگی که بر من چيره شده بود کم کم داشت مرا رها می کرد تشویش و نگرانی ام کمی آرام گرفت بنای فکر . می توانستم نفس بکشم

 :کردن را در موقعيت خود گذاشتم

  من زنده به گور شده بودم شکی نبود که
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 ...  حتما فکر کردند من مردم منو دفن کردند-

 خيلی فکر کردم ولی هرچه فکر کردم نفهميدم چطور مرا دفن کرده اند 

 ! ولی آخه چطوری نفهميده من زنده ام عجب دکتر خری ...  حتما دکتر اومده باالی سرم گواهی دفنو صادر کرده-

دن مگه ميشه پس آخه چطوری منو دفن کردن ؟؟ اگه فکر کردن من مردم باید منو برده باشن تو مقبره طاطاوسيان نه اصال شاید دکتر نيوور

 ... همونجایی که از مرگ پدرم تا حاال باز نشده

 شدم که بی اندازه تاریک بود و از این اندیشه خون در رگهایم منجمد شد چون آن روزی را به یاد آوردم که با تابوت پدرم به مقبره وارد شدم وارد تاالری

 ...سرگيجه سختی به من دست داد و به سرعت از آنجا به فضای باز رفتم و نفس راحتی کشيدم. از هيچ روزنه نوری به آنجا نمی تابيد

ی راه رفتن تا مگر در را  می دانم که در انتهای مقبره پلکانی است که بواسطه چند پله به خارج منتهی می شود شروع کردم کورکورانه وسط تاریک

 !پيدا کنم اما با خودم می گفتم چه فایده چون حتما در بسته است و من توانایی باز کردن آن را ندارم

 ...)داردادامه (

 

 

١- Scusa me! ایتاليایی[  منو ببخشيد[ 

٢- No! soy Espanol en Madrid اسپانيایی. [اسپانيایی هستم اهل مادرید!  نه[ 

٣- Ah! que suerte!چه شانسی!   اوه! 

۴-Hola! سالم ! 

۵- the bulge of male genitals through clothes { gay slang} : basket 

۶- Perdona meببخشيد  
٧- Jose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هنر

 !دیگر مهم نيست که آنا کجاست

 سپينود
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        ا          

ي      و     آنت          

ا              ني           

         

 . 

مرگ شماره از پيش دو شب برگمن، اینگمار از انتخاب فيلمی اتفاق بودی قبل، از سر نتخابی نزدیک می.  او،  فيلمی از بار این زمان خواستم به تر

که. خودمان بگویم پرسش برای این دیگر پيوست سينما تاریخ به هم ونی ون شنيدم  که بعد شب رفت؟« اما کجا سرانجام دست» آنا پاسخی به

سی بالفاصله و تردید بدون آمد، فيلم نخواهد ست،ر» ماجرا«دی بزرگی سئوال آنا شدن گم دیگر کنم که فکر ببينم و بار چندمين برای تا شتم گذ ا

است سينمای نو بزرگی برای آغاز نو. اما روایت ابتدا. برای از پس

می کنيم شروع

 

 ۶٠-١٩۵٩) L’Adventura(ماجرا

 ميگل آنجلو آنتونيونی: کارگردان

 آلدو اسکاوردا: تصویربرداری

  گوئرا- بارتولينی-تونيونیآن: نامه فيلم

 مونيکا ویتی، لئا ماساری، گابریل فرزتی: بازی

 ١٩۶٠ی کن  ی منتقدان جشنواره ی جایزه ویژه برنده

 

اش به سفر دریایی روی قایق با  دوست صميمی) مونيکا ویتی(که آرشيتکت است به همراه کلودیا) گابریل فرزتی(، نامزدش ساندرو)لئا ماساری(آنا

این ميان . گردند شود و همه به دنبال او می   گم می آنا در جزیره. آنا و ساندرو ارتباط شان پيچيده و تيره است. روند ای می شان به جزیره انبقيه دوست

ز کلودیا ساندرو ا. گيرد ای شکل می گيرش است، رابطه بين ساندرو و کلودیا، با وجود تردیدهای کلودیا و عذاب وجدان او که تا آخر فيلم گریبان

اما در تصویر آخر این دست کلودیا است که . کند فروش پيدا می خواهد تا با او ازدواج کند و در انتهای فيلم کلودیا ساندرو را در آغوش زنی تن می

 .کند موهای ساندرو را نوازش می

 

ها همه الکن است از بيان احساسات  زبان. آید رنمییک چيزی هميشه خراب است، یک جای کار هميشه ایراد دارد و این ایراد هيچ وقت به کالم د

های  و این معمای فيلم. های طوالنی فيلم است  سکانس-لنگد؟ جواب این سئوال در پسِ  پالن فهميم که کجای کار می  طور می پس ما چه. واقعی

تر است همين جا بگویم که  به. تواند به ما یاد دهد  میی درست از ابزار را کرد و استفاده های چهل سال پيش را مرعوب می آنتونيونی است که آدم

خواهد که در حين  های صبور و ماخوذ به حيایی را می های آنتونيونی آدم فيلم. خورد خوردن و تفریح کردن نمی» پاپ کورن«های آنتونيونی به درد  فيلم

اصلن . گزاری نيست هایی که گفته شد هيچ مبنایی برای ارزش  و اینکنند فيلم خميازه نکشند و کسانی که اصلن فيلم را به مثابه هنر نگاه می

حرف اصلی آنتونيونی در ماجرا . گان این یادداشت تا بدانند با چه فيلمی طرف هستند تنها نوعی راهنمایی است برای خواننده. قضاوتی در کار نيست

های بی سرانجام که از ابتدا محکوم  عشق. هاست ی ميان آدم قص و تخریب شدهها یا شب  یا کسوف، ارتباط نا و در خيلی از آثار دیگرش مثل رفيقه

فهمند، به  دیگر را نمی دوستانی که حرف هم. دهند دانند برای چه دارند آن ارتباط را ادامه می به فنا هستند و عاشق و معشوق خودشان هم نمی

گيرند و آن قدر این انتقام نامحسوس است که در  شان از هم انتقام می ه با رفتارهایهایی ک آدم. کنند ولی عمدی هم ندارند و ناچارند هم خيانت می

های مورد نظرش را ابتدا در یک قایق  در ماجرا، آنتونيونی تمام آدم. زند ها سر می و رفتارهای مدرنی که از ناخودآگاه آدم. کنی اش شک می تاثيرگزاری



دانيد چيست؟ حرکت بازیگر و  ميزانسن هم که می.(دهد های محدودشان را نشان می رها و حرفهای مناسب، رفتا کند و با ميزانسن جمع می

ها حرکت کند طوری که بيننده مسلط به تمام نقاط یک نما یا قاب باشد و یا چشم او وادار به دنبال  چيدمان صحنه در قاب که دوربين بر اساس آن

.) ها و جزئيات آن را ببيند تواند به انتخاب خودش صحنه ی تئاتر می کند چون بيننده اتر کمی فرق میميزانسن سينمایی با تئ. کردن جریان اصلی باشد

اش با ساندرو  ی بحث و دعوای توانيم آن را نتيجه شود ما با قاطعيت نمی طوری که وقتی آنا گم می. پردازد شان می گاهی دوتا دوتا و گاهی تک تک به

و این آخرین تصویر . شود ی بيست و ششم فيلم ناپدید می آنا در دقيقه.  ایی کلودیا هم به همين دليل استهای عصبی ابتد واکنش. بدانيم

 )اگر او را دیدید فقط بپرسيد که چرا و کجا گم شده بود!(اوست

اما ساندرو، البد اگر بدانيد که او چند ساعت بعد از گم شدن آنا، نامزدش 

دهد و او را در کابين قایق  نخ میاش، به کلودیا  کم معشوق یا دست

. شاید باشد، شاید نباشد. کنيد که خيلی هرزه است بوسد؛ فکر می می

ها و نماهای  گوید، در پس همان سکوت چه روایت فيلم به ما می اما آن

در . آدم ناموفقی است. دار، این است که ساندرو مرد ضعيفی است کش

گرداند و به    در دست میبينيم که زنجيری یک سکانس ساندرو را می

ی  رود و آن جا به عمد زنجير را به شيشه سمت یک بنای قدیمی می

یک ) راندو(زند که مشغول طراحی جوی معماری می مرکب یک دانش

بار دیگر خود او پيش کلودیا و در ایوان یک کليسای . سردرِ زیبا است

آنا درد ساندرو را . پردازد ها می تر به محاسبه و برآورد پروژه  ازای پول و صرف زمان کمکند که کار معماری را کنار گذاشته و در قدیمی، اذعان می

شاید آنا که زن مقتدری است، که یقين بدانيد هست چرا که قدرت . تواند برای او مادری کند آنا نمی. ی او نيست فهمد، اگر هم بفهمد مسئله نمی

ی کار معماری و به او اطمينان  کند به ادامه وار او را تشویق می اما کلودیا فرشته.  با ساندرو ازدواج کندتوانست این را دارد که گم شود، هيچ گاه نمی

بيند، مثل یک مادر از خطای او  البد برای همين است که وقتی او را در آغوش آن دختر اهل مسينا می. تواند آثار زیبایی خلق کند دهد که می می

گی کلودیا را  که فردیت و قدرت آنا را دوست داشته باشيم یا بخشش و ایثار و از خودگذشته این. کشد بر سر او میگذرد و حتا دست نوازش  می

گی آن دیگری توازنی در فيلم ایجاد کرده در یک  اما آنتونيونی با قرار دادن مردی ميان این دو زن، با حذف یکی و پرداختن به بی چاره. کند فرقی نمی

های فرعی هم حول همين موضوع  روایت. تر شدنِ نقش کلودیا به وجود آمده ی گم  شدن آنا و پررنگ ی عطفی که در لحظه طهی عطف، نق نقطه

اندازد که مجبور به  ای می های چندین سال ازدواج کرده دهد و آدم را یاد زوج تحقير جوليا از سوی کورادو در ابتدای فيلم که به دفعات رخ می. گردد می

های پيکر  خواهد جوليا را مدل نقاشی ی نقاشی که به اصرار می های جوليا برای پسر هفده ساله گری هستند، در سکانس عشوه» سر کردنبا هم «

شود که تالفی تحقير  جویی لذت بخشی تبدیل می خود قرار دهد به انتقام

چه بخواهيم و چه نخواهيم در فيلم ماجرا . کند های جوليا را می شدن

نگر و  نگاه نسبی. شود ها می ها و روانکاوی آن  شخصيت ارد تحليلبيننده و

ی هرگونه تاویل و تفسيری را به بيننده  قضاوت دوربين آنتونيونی اجازه بی

 خب، خاصيت هنر مگر جز این است؟. دهد می
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داخل 

فکر 

ی 

 سياهی موهای آنا و بلوندی موهای کلودیاـ و -از تضاد سياهی و سفيدی

 به جای آنا و فراموش شدن آنا، انگار از ابتدا گزین شدن فوری کلودیا جای

ها در قایق روی آب، قطار و در راه،  تر مکان آنایی نبوده تا این که بيش

ماشين و اتاق هتل است و هيچ مکان ثابتی به نام خانه در فيلم وجود 

عجيب است توی این فيلم مدام (افتد متروک روی زمين اتفاق میی شهری  ندارد و حتا اولين خوابيدن کلودیا و ساندرو کنار ریل قطار و در محدوده

 یا هر اثر دیگر هنر ها تفسيرپذیرند برای کسانی که دوست دارند فيلم ی این همه) اند ها در عين خوش پوشی، خاک و ُخلی کنيد چقدر این آدم می
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او 

ت که 

ها و تصویرهای آنتونيونی و حتا نماهای طوالنی او مثلن با  هم دانست که جنس قاباما باید این نکته را . گزاری کنند را تفسير و تاویل کنند و نشانه

های  فيلم. ای از نئورئاليسم است آنتونيونی شاخه. کند شان فرق می ئولوژی های او و حتا نوع نگاه و ایده ایسم فيلم نماهای تارکوفسکی و سمبل

زانسن اسآتونيونی یکی از اساتيد مسلم مي. گرا هستند واقع

هایی هم دارد؛ مثل فيلم  گاه حتا در این بخش زیاده روی

که ) قبل از ماجرا که مضمونی تقریبن نزدیک به هم را دارند(ها رفيقه

در فضاهای بسته، بسيار پيچيده و حتا گاهی اوقات توی ذوق 

تری که دارد  اما در ماجرا با توجه به فضاهای بيرونی بيش. زند می

 .راط آميز دوربين از نظر پنهان استحرکت حتا اف

مونيکا ویتی بازی خوبی در ماجرا دارد و پس از این هم در چند فيلم 

های به یاد  آنتونيونی مثل شب، کسوف و صحرای سرخ بازی

 . آفریند ای می ماندنی

ای به زنان  دانند که نگاه ویژه سازی می آنتونيونی را همواره فيلم

بد نيست برای بررسی این ادعا، فيلم فریاد را . شود اما او آن چنان هم آشنا به دنيای زنانه نيست ر او این نگاه مشاهده میبله، در غالب آثا. دارد

جاست که نگاه زیبای  آن. اش او را ترک کرده های دیگر آنتونيونی شخصيت اصلی مردی است که زن فریاد فيلمی است که برخالف فيلم. هم ببينيد

 .شود برجسته می» انسان«ی  مقولهآنتونيونی به 

 )snapshots.(هایی از نگارنده است تصاویر انتخاب*

 سپينود ناجيان

 ٨۶شهریور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 موزه ی هومواروتيک

 آرشام پارسی

 

 )Andre Durand(آندره دوراند  

پایی بوده و دنباله رو نقاشانی از قبيل  ارو–کارهای او سنتی .  در کانادا متولد شده است١٩۴٩آندره دوراند نقاش در سال 

Rubens ،Titian و Velasquezبه عنوان مثال (اگرچه تصویرگری های مجازی او شهرت خاصی دارند .  استPrincess 

Diana as Fortuna ( اما توانسته است تحسين جامعه جهانی به خاطر تصویر ژان پل دوم)و داالیی الما ) ١٩٨٣

 یکی از مشهورترین تصاویر او در )١٩٧٢(تصویر اليزابت بوو، رمان نویس ایرلندی .  خود کندرا از آن) ١٩٨٣-١٩٨۶(

تصاویر خارق العاده ی اساطيری او عمق فهم او از افسانه و شعائر مسيحيت کالسيک و . نمایشگاه ملی لندن است

 .سنتی را نشان می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 اسب بالدار: نام

١٩٩۵ 

 آندره دوراند: اثر

 اسکربروغن بر روی رنگ 

  سانتيمتر٢٠۵ * ٢٠۵
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 )قهرمانان داستان ایلياد و هومر(آشيل و پاتروکلوس : نام

١٩۶٩ 

 آندره دوراند: اثر

 روغن بر روی کرباسرنگ 

  سانتيمتر١۵٢ * ١٣٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) مارس مسيحيان٢۵عيد (عيد تبشير : نام

٢٠٠۴ 

 آندره دوراند: اثر

 بر روی کرباسروغن رنگ 

  سانتيمتر١٢٧ * ١٨٣
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 )Ishaan(ایشان : نام

٢٠٠۵ 

 آندره دوراند: اثر

 رنگ روغن بر روی کرباس

  سانتيمتر٧۶ * ۶٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laocoon: نام

١٩٧٠ 

 آندره دوراند: اثر

  روغن بر روی کرباسرنگ

  سانتيمتر١۵٢٫۵ * ١٣٧٫٢
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 Alex Baumann: نام

١٩٨۵ 

  آندره دوراند:اثر

 روغن بر روی کرباسرنگ 

  سانتيمتر٩۶٫۵ * ١٠٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bonzer Sheila: نام

١٩٨٧ 

 آندره دوراند: اثر

 روغن بر روی کرباسرنگ 

  سانتيمتر١٠١٫۵ * ١٠١٫۵
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مرد زیبا که عاشق تصویر خود  (نارسيس -  Narcissus: نام

 )شد

١٩٩٢ 

 آندره دوراند: اثر

 روغن بر روی کرباسرنگ : جنس

  سانتيمتر١٣٠ * ١۵۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مرد زیبایی که مورد عالقه ی آفرودیت بود(مرگ ادونيس : نام

١٩٩٣ 

 آندره دوراند: اثر

 روغن بر روی کرباسرنگ 

  سانتيمتر٢١٠ * ٣١۵

 

 

 

 

 

 



 

 

 :)Maurice Vellekoop(موریس ولکوپ 

در  ١٩۶۴ت که در سال  اسموریس ولکوپ هنرمند و تصویرگری 

آثار او در کتاب ها و مجالتی از قبيل  . متولد شده استکانادا 

Drawn and Quarterly ،GQ ،Time ،Vogue ،Cosmopolitan و 

Wallpaperدر ١٩٨۶ تا ١٩٨٢ولکوپ از سال .  ظاهر شده است 

Ontario College of Art and Designحضور داشت . 

 

 

 دو مرد: نام

 ٢٠٠۵ 

 وریس ولکوپ م: اثر

 جوهر و رنگ بر روی کاغذ بایگانی

  سانتيمتر٢٨ * ٣۴٫٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معجزه ی دکتر: نام

 ١٩٩٧: تاریخ

 موریس ولکوپ : اثر

 جوهر و رنگ بر روی کاغذ بایگانی

  سانتيمتر٢۴ * ٢۶٫۵
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 های هفت گانه ی دنيای قدیم شگفتی

 آیدین
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تند 

رم 

ی 

 ١٠٠وری حدود آ غير انتفاعی و از طریق گرده ی همت یک مؤسسهماهنگونه که شاید اخيرًا مّطلع شده اید، به

اگرچه این .  جدید جهان برگزیده شده انده یهای هفتگان ميليون رأی، هفت بنای موجود در جهان به عنوان شگفتی

وگاهی بسياری از مردم جهان آانتخاب مورد اعتراض برخی کشورها از جمله مصر قرار گرفت و همچنين به دليل عدم 

 نظر مردم تمام دنيا نبود ولی با توجه به هياهو و تالشی کهه ییا نداشتن دسترسی به اینترنت، این انتخاب نمایند

این بناها عبار. ن صورت گرفت، اکنون به عنوان شگفتی های دنيای کنونی از دید مردم شناخته شده اندآپيرامون 

 رهایی بخش در برزیل، تاج محل در هند، نيایشگاه ماچو پبچو در پرو، امفی تئاتر کولوسيوم رم، و هدیوار چين، شهر پترا در اردن، تندیس مسيح: از

های دنيای کنون  در ليست شگفتیودر مصر باقی مانده ) خئوپس(نجا که از هفت شگفتی دنيای قدیم، تنها هرم جيزه آاز . چيچن ایتزا در مکزیک

ن شدم که شگفتی های آوری ای از اطالعات مهم مربوط به تاریخ و تمدن بشری برای خوانندگان، بر آیی یا یادشناآقرار ندارد، و همچنين به خاطر 

 .دنيای قدیم را مروری اجمالی و سریع بنمایم

ک فينيقيایی این هفت اثر ظاهرًا اولين بار توسط ی. شگفتی های هفتگانه به هفت اثر برتر معماری و مجسمه سازی دوران باستان اطالق می شود

ثار را دیده است یا آمشخص نيست که این فرد خودش این . یونانی االصل به نام انتيپاتروس در سدی دوم پيش از ميالد در یک کتاب ثبت شده است

 هنمی خواستنچه مسّلم است این است که وی در زمانی می زیسته که تمام این شاهکارهای هنری سالم و موجود بوده اند و او آبه هر حال . نه

دليل این امر هم مقدس بودن این عدد . نهاستآثار، انتخاب عدد هفت برای تعداد آنکتی دیگر در مورد این . ویرانه ها را به هم عصران خود معرفی کند

ه این عدد توجه شده تقسيم بندی ب که تقریبًا در هر گونه عدد هفت چه در گذشته و چه در حال برای انسان محترم و مقدس بوده، به طوری. است

 …، هفت خدای یونان باستان و های هفتگانهمانند هفت روز هفته، هنر. است

 ه ی این مجموعه ی دوم پيش از ميالد کامل شده است و اولين اشاره به تهيه ی فهرست کامل شگفتی های هفت گانه در اصل حدود سده یتهي

 بزرگ ه ین، تاریخ نگاران یونانی دربارآچندین دهه بعد از . پنج پيش از ميالد مربوط می گردد ه یمده است که به سدآمکتوب در کتاب تاریخ هرودوت 

 قبل ٢۴٠ تا ٣٠۵ اسکندریه که در ه یسر کتابدار کتابخان) Callimachus(از جمله، کاليماکوس . ترین بناهای تاریخی دوران خود شروع به نوشتن کردند

 این مجموعه می دانيم، همين ه یامروز، تمام چيزی که در بار. را تهيه کرد” موعه ای از شگفتی های جهانمج“از ميالد می زیست، کتابی به نام 

 . اسکندریه از بين رفته یتش سوزی بزرگ کتابخانآن است و بس، به این دليل که این کتاب نيز در آعنوان 

امل چشمگيرترین بناهای تاریخی جهان باستان بود که از بعضی این فهرست ش. فهرست نهایی شگفتی های هفتگانه در قرون وسطا تکميل شد

 Marten Van(ثار کنده کاری هنرمند هلندی، مارتن ون هيمسکرک آ. شواهد بسيار اندکی در دست بود و تعدادی نيز اصًال باقی نمانده بودند

Heemskerck ( و کتاب تاریخ معماری یوهان فيشر ارالخ)Erlach Johann Fischer Von ( ن به این فهرست آاز قدیمی ترین منابعی هستند که در

 .شگفتی های هفتگانه اشاره شده است

شگفتی های . شواهد باستان شناسی از بسياری از اسرار تاریخی که سده ها شگفتی های هفتگانه را احاطه کرده بودند، پرده برداشته است

. نها شواهدی از توانایی انسان هستندآه شناسی، هنر، قدرت و علم بودند و برای ما، شان نمادهایی از مذهب، اسطور هفت گانه برای سازندگان

محوری که ذکر  -فهرست اروپا. مده استآهای هفتگانه به نگارش در  های بسيار قدیم تا کنون، فهرست های متعدد و متفاوتی از شگفتی از زمان

 :ن رفت بدین قرار استآ

 

 

 



 نيایشگاه ارتميس

 

 بزرگترین نيایشگاه دنيای قدیم نيز یاد شده است و  عنوانن بهآکه از این بنا 

) قدیم(نيایشگاه دایانا نيز ناميده می شود، در زمان خود نماد تمدن یونان 

خدای شکار، بانوی طبيعت، نگهبان حيوانات  -بوده و برای احترام به ارتميس

هر سلجوق و  در محل ترکيی کنونی و در نزدیکی ش-پولوآوحشی و خواهر 

ن آبناهای تاریخی افسوس ساخته شده و در حال حاضر تنها چند ستون از 

 ستون مرمر، ١٢٧گفته می شود که این نيایشگاه دارای . باقی مانده است

ساخت این بنا از دوران کراسوس ليدی .  متر بوده است٢٠هر یک به طول 

س از تکميل، در  سال پ٢٠٠این بنا .  سال به طول انجاميد١٢٠غاز شده و آ

تش سوزی از بين رفته و دوباره به دستور اسکندر مقدونی بازسازی آیک 

 .این بنا در گذر زمان به خاطر زلزله، هجوم قبيله های ترک و مغول و همچنين غارت و چپاول تدریجی از بين رفته است. شد

 

 

 باغ های معلق بابل
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شگفتی 

ثار در نوشته های آاین . استاین بنا ظاهرًا به دستور بخت النصر ساخته شده 

مورخان یونانی مانند استرابو و دیودوروس سيکولوس ذکر شده است ولی 

در حقيقت در هيچ یک از نوشته . نها ابهاماتی هستآهمچنان در مورد وجود 

در طول سده ها . های بابلی در مورد وجود این باغ مطلبی ذکر نشده است

ن آته، ولی در حکاکی های موجود در ميخآهای نينوا در  این منطقه با باغ

ب رودخانی فرات به ارتفاعی که برای این باغ ها آنواحی روش های انتقال 

نچه این باغ ها را به آدر حقيقت، . ورده شده استآاحتياج بوده است، 

تبدیل نموده است، قدرت انسان در مقابله با نيروی طبيعی جاذبی زمين و 

 .ت به ارتفاعات بوده استب از رود فراآانتقال 

این باغ ها برای خوشحال کردن همسر بخت النصر که بيمار بوده است ساخته 

مد سرزمينی آن می آسرزمين ماد که اميتيس از . اميتيس دختر شاه ماد با بخت النصر ازدواج کرد تا ميان دو قوم صلح پایدار برقرار گردد. شده اند

یکی از . اهان و درختان مختلف بود، ولی سرزمين بابل در منطقه ای مسطح و فالتی خشک قرار گرفته بودسرسبز و کوهستانی و پوشيده از گي

ب و هوای خود بود، بنابراین بخت النصر تصميم گرفت باغ های معلق بابل را در ارتفاعات برای آدالیل بيماری اميتيس هم دوری او از سرزمين خوش 

 .همسر خود بسازد

ای این باغ ها استفاده می شود، در حقيقت به این معنی نيست که باغ ها به وسيلی طناب یا ریسمان به یکدیگر متصل بوده اند، کلمی معلق که بر

ها در طبقاتی  تراس: استرابو در سدی اول قبل از ميالد می نویسد. بلکه احتماًال ترجمی اشتباه کلمه ای یونانی به معنای تراس یا بالکن بوده است

تحقيقات بيشتر . دیگر واقع شده بودند و هر کدام دارای ستون های سنگی مکعب شکل توخالی بوده اند که توسط گياهان پوشيده شده بودروی یک

نجا که اثری از این باغ بر جا نمانده است، برخی تاریخ دانان در مورد وجود آاز .  بابل منجر به یافتن پایه های این ستون ها شده استه یدر منطق

 .نين باغی شک دارندچ



 

 تندیس غول پيکر رودس

 

 که در ورودی بندر شهر رودس در یونان قرار داشته است، و به -خدای خورشيد -) Helios(تندیس غول پيکر رودس نام تندیسی است از هليوس 

 پابرجا بود، از سوی غربيان به عنوان  سال۵۶این تندیس علی رغم این که پس از ساخته شدن تنها . همين دليل به غول رودس شهرت یافته است

 تاریخ نگاران، این تندیس عظيم حتی در زمانی که بر روی زمين افتاده بود ه یبنا به گفت. ی جهان اعالم شده استه یکی از شگفتی های هفتگان

این غول تنها یک تندیس بزرگ نبود، بلکه نماد اتحاد . هم بسيار شگفت انگيز بود

 . می رفتمردم رودس به شمار

یونان باستان در بيشتر دوران تاریخی خود، شامل ایاالتی با قدرت محدود بوده 

.  رودس شامل سه ایالت یاليسوس، کاميروس و ليندوس بوده استه یجزیر. است

 پيش از ميالد، این شهرها با هم متحد شده و یک قلمرو با پایتخت واحد به ۴٠٨در 

ر از نظر اقتصادی بسيار پيشرفته بود و با مصر این شه. وردندآنام رودس، به وجود 

نتيگونی های مقدونيه، رودس را آ قبل از ميالد، ٣٠۵در سال . مراودات تجاری داشت

نها هرگز موفق نشدند به داخل آ. محاصره کردند تا این ارتباط تجاری را از بين ببرند

ميالد، انتيگونی ها  قبل از ٣٠۴شهر نفوذ کنند و پس از امضای قرارداد صلح در سال 

. محاصره را ترک کردند و مقدار هنگفتی جنگ افزارهای گرانبها بر جای گذاشتند

در سال   سال طول کشيد و١٢ساختن این تندیس . عظيم را بنا کردند ن تندیسآپول  اهالی رودس این غنایم را فروختند و به افتخار اتحاد خود، با

 .رسيد  قبل از ميالد به پایان٢٨٢

زانوهای  -ن آ شدیدی به شهر اسيب فراوان رساند و تندیس را از ضعيف ترین بخش ه یال ها این تندیس در ورودی بندر پابرجا بود تا زمين لرزس 

ذیرفته ن را به عهده گرفت، اما یک پيشگو، عمل بازسازی را منحوس خواند و در نتيجه پيشنهاد امپراتور پآی تعمير ه امپراتور مصر هزین.  شکست-غول

 پس از ميالد ۶۵۴ی معاویه پسر ابوسفيان، در سال ه  سال بر خاک افتاده بود تا اینکه عرب ها، به فرماند٨٠٠ی تندیس بيش از ه باقيماند. نشد

 شتر این ٩٠٠ گفته شده است که. ن ها بقایای تندیس را از هم باز کردند و به یک بازرگان یهودی اهل سوریه فروختندآ. مسيح به رودس هجوم بردند

 .بار عظيم را به سوریه حمل کردند

 

 

 رامگاه هاليکارنوسوسآ

 

ن آ پيش از ميالد مسيح، برای پادشاه ایرانی ٣۵٠ تا ٣٧٠ی سال های ه این بنا در فاصل

فرمان ساخت این بنا که . ی کنونی قرار گرفته است، ساخته شده محل که در ترکي

ارتميس دوم که گفته می شود خواهر و همسر تمامًا از مرمر سفيد بود، توسط ملکه 

 .ماسول بود، صادر شده و به همسرش تقدیم گردید

 متر بوده و به ۵٠ارتفاع این بنا . رامگاه ارتميس نيز در همين ساختمان قرار داردآظاهرًا 

 پس از ميالد ١۵٢٢رامگاه تا سال آاین .  ستون در بر گرفته شده بود٣۶ی ه وسيل

رامگاه مزبور نمادی از بت آن سال با این توجيه که آ ماند، اما در دست نخورده باقی

 .ن صادر شدآپرستی است، دستور نابودی 

   و روشن   دست و                                                                                                                             و دوم  شماره  سی–   ۶٨  



 

 فانوس دریایی اسکندریه

   و روشن   دست و                                                                                                                             و دوم  شماره  سی–   ۶٩  

 

راه 

 

تشی روشن می آن آفانوس دریایی اسکندریه در مصر قرار داشت و برجی بود که بر فراز 

این برج در جزیری . دریه باشدکردند تا شب ها راهنمای ناخدایان برای رسيدن به بندر اسکن

برای ناميدن این ) به معنای چراغ دریایی(کوچک فارو بنا شده بود و دليل کاربرد کلمی فار 

 .نوع ساختمان ها که چراغ راهنمایی برای کشتی است همين مسأله است

 ٢۴٧-٣٠٧(برج دریایی اسکندریه در زمان سلطنت جانشين اسکندر یعنی بطليموس دوم  

ی ارتفاع برج ذکر کرده است، باور کردنی ه نچه تاریخ در بارآ. ساخته شد) ميالدقبل از 

 متر ارتفاع داشته، ولی اعراب که ده سده بعد قدم به مصر گذاردند، گفته اند ارتفاع خرابی برج به ٢٧٢یونانی ها می گویند این برج در حدود . نيست

 متر ٣٨روی این پایه، برج با مقطعی هشت ضلعی و .  متر ارتفاع داشت۶٩وش بنا شده بود که این برج روی پایه ای چهارگ.  متر می رسيده است١۶

 راهنمای کشتی ١٢ی ه این برج تا سد. ن بنا شده بود که بر فراز برج اخير فانوس دریایی پرتو افکن بودآ متری دیگری روی ٩ارتفاع قرار داشت، و برج 

ن نيز چيزی باقی نمانده آی شدیدی که در اطراف اسکندریه روی داد، از بين رفت و از خرابه های ه ر زلزل ميالدی بر اث١٣٧۵ها بود، ولی در سال 

 .ی غول پيکر نصب بوده استه اینآگفته می شود بر روی برج یک . است

 

 

 هرم بزرگ جيزه

ی ه در مصر، تنها بازماند) هرم خوفو، هرم خئوپس: نام های دیگر(هرم بزرگ جيزه 

 .یدآی جهان به شمار می ه هفتگانعجایب 

از . رامگاه فرعون خوفو از دودمان چهارم بوده استآپندار بر این است که این هرم،  

این هرم در شهر قاهره مصر . این رو به این هرم، هرم خوفو هم گفته می شود

 آنساخت .  پيش از ميالد می رسد٢۶٠٠ تا ٢۵٠٠ن به آواقع شده است و قدمت 

.  متر ارتفاع دارد١۴۶ سال به اتمام رسيده و ٢٠ار نفر کارگر در مدت توسط صد هز

از  این هرم از پنج ميليون قطعه سنگ تشکيل شده و بر روی الوارهای چوبی که

جالب . ارنددر کنار این هرم، دو هرم دیگر نيز وجود دارد که ارتفاع کمتری نسبت به هرم جيزه د. های دور و توسط بردگان مصری حمل شده است

این هرم ها . توجه این که هرم ميانی یا خفره که ارتفاع کمتری نسبت به جيزه دارد، به دليل ساخته شدن در باالی یک تپه، بزرگتر به نظر می رسد

 .ی ميان بهشت و زمين بوده و به خدای قدیم مصر اشاره دارنده نشانگر رابط

 

 

 

 

 

 

 



 تندیس زئوس

   و روشن   دست و                                                                                                                             و دوم  شماره  سی–   ٧٠  

جنوب 

ف 

ه 

مرکزی مذهبی در > المپيا <تقریبًا سه هزار سال پيش،

یونانيان باستان، زئوس پادشاه خدایان را می . غربی یونان بود

پرستيدند و در زمان های مشخص به افتخار او جشن هایی 

در این جشن ها مسابقات ورزشی هم انجام . برپا می کردند

از نظر ساکنان دنيای قدیم این بازی ها خيلی مهم . می شد

که در زمان برگزاری مسابقات، جشن ها متوقبودند، چندان 

سانی خود را بآمی شد تا شرکت کنندگان و تماشاگران به 

 .محل مسابقات برسانند

تندیس زئوس، خدای یونان در المپيا یکی از عظيم ترین 

 سال قبل از ميالد، ۴۵٠این اثر در . تندیس های جهان است

. تن ساختآتنا را هم برای نيایشگاه پارتنون در آ این هنرمند همان کسی بود که تندیس خدای .توسط مجسمه ساز معروف، فيدیاس ساخته شد

این اثر ارتفاعش چنان بود که با . بدن این تندیس را از عاج فيل و ردا و موها و ریشش را از طال ساخته بودند.  متر بود١٢ارتفاع تندیس زئوس در حدود 

نيایشگاه زئوس که  تندیس زئوس در. فيدیاس با این کار می خواست اقتدار و نيرومندی زئوس را نشان دهد. سقف نيایشگاه زئوس برخورد می کرد

 ستون خارجی این نيایشگاه که به سبک معماری قدیم یونان بودند، این نيایشگاه را دارای معماری خيره ٧٢. قرار داشت  متر می رسيد۶۴به  نآطول 

 .ن نيز با تندیس های بی نظيری تزیين گشته بودآسنگفرش . کننده ای کرده بودند

ی ه  پيش از ميالد و یا در سد١٧٠برخی می گویند که تندیس به همراه نيایشگاه یا در سال . در مورد سرنوشت تندیس زئوس اختالف نظر وجود دارد

 سال در این نيایشگاه قرار داشت، تا ٨۵٠در حدود برخی تاریخ شناسان همچون شوبل بر این باورند که تندیس . پنجم پس از ميالد از بين رفت

تش سوخت و این تندیس برای آالبته این زیاد طول نکشيد، چرا که محل جدید نيز در . ن را به استانبول منتقل کردندآهنگامی که بعضی از یونانی ها 

 .هميشه از بين رفت

  

*** 

 :منابع مورد استفاده

www.wikipedia.org 

www.new7wonders.com 
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 جشنواره ی فيلم های دگرباشان جنسی

 

گان این در طی تماس با یکی از برگزار کنند. هرساله جشنواره فيلم های دگرباشان در کشورهای مختلف برگزار می شود و بينندگان زیادی دارد

جشنواره ها موفق شدیم توافق سازندگان آن فيلم ها برای ترجمه و معرفی فيلم هایشان را جلب کنيم و سعی خواهيم کرد در شماره های آینده 

 .تعدادی از این فيلم ها را معرفی کنيم

  راز خانوادگی–برنامه ی اول 

با توجه به تمام توقعات . رای بيان و در ميان گذاشتن هویت واقعی فرد با خانوادهیکی از مشکالت عمده ی جامعه ی دگرباش پيدا کردن راهی است ب

خانوادگی مرد جوانی که در این فيلم معرفی می شود توانست با قدرت و اعتماد 

 .به نفس راهی را پيدا کند که دیگر نيازی به دروغ نباشد

   و روشن   دست و                                                                                                                             و دوم  شماره  سی–   ٧١  

 Innocent)(بيگناه 

Simon Chung 

 هنگ کنگ /کانادا

 ٢٠٠۵محصول سال 

  دقيقه٨٠: مدت زمان

 رنگی

 )درام(نمایشی 

 محصول چين و انگلستان

 با زیر نویس انگليسی

او در آستانه ی بزرگسالی . نوجوانی از هنگ کنگ به کانادا مهاجرت می کند

شت زندگی او را تغيير مردی که سرنو. است و پدیدار شدن نشانه های جنسی در او همزمان با تغييرات خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی شده است

 جنسی آشنا می کند و سکس، عشق و احساس مسئوليت را به او می آموزد کسی نيست جز عموزاده ی زیبای -می دهد و او را با دنيای عاطفی

 . او که همان همکالس بزرگترش است که بعد ها در رستوران مادر این جوان مشغول به کار می شود

 

  در نهمين جنشواره ی فيلم آسيا در تورنتو National Film Board of Canada Award فيلم مستقل کانادا در برنده ی جایزه ی بهترین** 



 

Dominique Cardona & Laurie Colbert 

. حقوق گرفتدر رشته ) Montpellier( سالگی به فرانسه رفت و مدرک خود را از دانشگاه مونتپلير ١٧او در سن . کاردونا متولد الجزیره استدامنيک 

لوری کولبرت هم فيلمساز و تهيه .  به تورنتو نقل مکان کرد و در برنامه ی تابستانی دانشگاه یورک در رشته ی فيلم سازی شرکت کرد١٩٩٠در سال 

رصه ی کار و زندگی پارتنر شدن این دو فيلمساز در دو ع. کننده ی ساکن تورنتو است و فارغ التحصيل رشته ی کارگردانی از مرکز فيلمسازی کانادا

 بسازند که برنده جایزه ی فستویال بين المللی فيلم زنان ١٩٩٢را در سال " ممنونم از خدا که من یک لزبينم"باعث شد که اولين فيلم خود با عنوان 

 .  شدندTorino و فستيوال فيلم دگرباشان در ایتاليا Créteilفرانسه 

این . را ساختند که برنده جایزه بهترین کارگردانی در فستيوال عکس، فيلم و ویدئو در تورنتو شد" نيسم منفمي" آنها دومين فيلم خود به نام ١٩٩٧در 

 آنها سومين فيلم خود را به ١٩٩٩در . فيلم همچنين برنده جایزه پرمخاطب ترین مستند در فستيوال فيلم دگرباشان در  واشنگن دی سی امریکا شد

 را برد و همچنين جوایزی از فستيوال فيلم   جایزه پر مخاطب ترین فيلم کوتاه جشنواره فيلم دگرباشان در تورنتوساختند که" پایين کمربند"نام 

هم در جشنواره بين المللی فيلم زنان در " دختر فنالندی"فيلم سينمایی آنها به نام . دگرباشان سياتل در امریکا و اتاوا در کانادا را از آن خود کرد

 .یش درخواهد آمدفرانسه به نما

 

 

 فمنيسم من

 

 پایين کمربند

   و روشن   دست و                                                                                                                             و دوم  شماره  سی–   ٧٢  



 

 

  http://www.homanla.org/New/mehregan.htm : برای اطالعات بيشتر
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 انديشه

 پرونده شرق 

 رامين احمدی

جوه مختلف فرهنگی، اجتماعی و سياسی جامعه به ندرت در تاریخ ملتی پرونده هایی ظهور ميکنند که با خود و

 سال پيش از آن یعنی ٢۵پرونده بسته شدن روزنامه شرق چون پرونده ای دیگر نزدیک به . ای را آشکار کنند

 . پرونده ی عباس اميرانتظام، برای جامعه ایران چنين نقش مهمی را ایفا ميکند

ام در آن روزهای سراپا شور انقالب و مبارزه ی ضد به منظور یادآوری مينویسم که اتهام عباس اميرانتظ

اتهامات او از جمله مقابله و . نبود" شيطان بزرگ " امپریاليستی تنها مکاتبه و مذاکره با سفيران و نمایندگان 

مبارزه با والیت فقيه، تالش برای انحالل مجلس خبرگان، تالش برای ملغی ساختن قانون اساسی شامل والیت 

 . دی بودن، سرمایه دار بودن و خوش تيپ بودن و خوش پوش بودن، و نيز داشتن زنی به نام مونيکا اعالم شده بودفقيه، یهو

. برای اینکه عملی جرم تشخيص داده شود تنها متن حقوقی و خشکی به نام قانون کفایت نميکند. اتهام، منسوب کردن شخصی به عمل جرم است

بخصوص در شرایطی که تحولی بنيادین چون انقالب، قوانين جاری و ساری را مختل . کشور و سنتهای آن داردجرم بودن عملی ریشه در فرهنگ آن 

 سال پيش و سکوت گسترده جامعه ٢۵چنين است که محکوميت عباس اميرانتظام در . کرده باشد و هنوز نظام قانونی تازه ای استقرار نيافته باشد

مانند مجاهدین ( و اصرار بخشی از همان جامعه روشنفکری به مجازات و حتی اعدام او ) ر نهضت آزادیحتی یارانش د( ی روشنفکری آن زمان 

و حتی دفاعيات شخص او از روحيه و فرهنگ جامعه روشنفکری ما در وجوه گوناگونش از ضدیت با ) خلق، چریکهای فدایی خلق، حزب توده و راه کارگر

 . ی و فرهنگ غربی، وفاداری به انقالب و شخص خمينی پرده برميداردیهودیان، زنان، بيگانگان، سرمایه دار

به این دليل است که چنانکه در کتاب پرونده اميرانتظام بيش از ده سال پيش نشان داده ام اميرانتظام نه تنها به خاطر مکاتبه و مذاکره با سفيران 

دشوار . که به دليل نزدیک به دو دهه جلوتر بودن از زمان خود محاکمه و محکوم ميشودآمریکا و غرب و نه حتی تنها به خاطر مخالفت با والیت فقيه بل

این امر حتی درباره کليدی ترین مساله روحانيت . ميتوان تصور کرد که بتوان امروز کسی را چون روزگار او به همان اتهامات به حبس ابد محکوم کرد

ی در بين دولتمردان و نخبگان حکومتی پذیرفتنی است که کسی به والیت فقيه التزام نداشته یعنی والیت فقيه نيز صادق است و امروز دیگر حت

 . باشد و بخاطرش تنها از حق شرکت در انتخابات محروم شود

گانش از اینجا نشان خواهم داد که پرونده روزنامه شرق و بسته شدن این روزنامه نيز برخالف ادعای حکومت از سویی و اصالح طلبان و نویسند

این . سوی دیگر تنها بستن یک روزنامه مخالف یا مستقل سياسی به بهانه یک مصاحبه تنها و به منظور خاموش کردن یک رقيب سياسی نيست

ونده و از این رو باز به تجربه پر. پرونده نيز مانند پرونده اميرانتظام آشکار کننده وجوه فرهنگی ، اجتماعی، روانی و سياسی روشنفکران ماست

پيشين، ميدانم که جستجو و نوشتن در اینباره کندوکاو در پستوی اسرار خانوادگی است و خشم و کم عنایتی جامعه روشنفکری را برخواهد 

 . واکنشی که من در گذشته ای نه چندان دور هميشه شاهد بوده ام. اولين واکنش ها به چنين جستجویی معموال تکذیب است. انگيخت

 ه شدچگونه شرق بست

روزنامه ی شرق به بهانه یک گفتگوی فرهنگی ، دیدگاههای ریيس سازمان همجنس گرایان : "  روزنامه کيهان خبر داد١٣٨۶ مرداد ١۵روز دوشنبه 

 ق، -ساقی .  ق اختصاص داد- خود یک صفحه کامل را به نشر دیدگاههای ساقی ٨۶ تير ١٣این روزنامه در شماره شنبه مورخ . ایران را منتشر کرد

روزنامه شرق در حالی گفتگوی ریيس سازمان همجنس . " یک زن ضد انقالبی فراری است که اکنون و در آستانه پنجاه سالگی در کانادا اقامت دارد

امون آن گرایان ایران را در یک صفحه منتشر کرد، حتی رسانه های خارجی به دليل اوج هرزگی اشعار و داستانهای او از انتشار خبر و گزارش پير

روزنامه شرق که خيال ميکند حرفه ای ترین روزنامه ایران است دیروز با انتشار خبری کوتاه مدعی شد که خوانندگان روزنامه آنان را ... خودداری کردند

که روزنامه شرق با اگاهی از اما ناظران رسانه ای با ارزیابی شخصيت مصاحبه کننده و خبرنگاران این روزنامه معتقدند ! از اشتباهشان آگاه کرده اند

 . " شخصيت پورنو، هویت جنسی بيمار و دیدگاههای معاند سياسی این همجنس باز با وی مصاحبه کرده است
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 ق ، ساقی قهرمان بود و وجه اصلی حمله متوجه او، گناهان او، ضد انقالبی -ساقی . خبر روزنامه کيهان طبق معمولی قربانی تازه ای را نوید ميداد

کيهان هویت جنسی او را بيمار تشخيص داده بود . دن، فراری بودن، پنجاه ساله بودن ، اقامت در کانادا، هرزه گری جنسی و فکری عنوان شده بودبو

در واقع از بين همه اتهامات عنوان شده ، پنجاه سالگی . و روزنامه شرق را متهم به اختصاص یک صفحه به دیدگاههای ساقی قهرمان کرده بود

شرق توقيف شد اما جامعه ميبایست می پذیرفت که جرمی به . ساقی، اقامت او در کانادا، و مصاحبه یک صفحه ای شرق صرفا بيان حقيقت بود

چاپ مصاحبه با یکی از عناصر ضدانقالب و مروج همجنس بازی که بر این فسق علنی " هيات نظارت بر مطبوعات نوشت که . وقوع پيوسته است

غالمعلی حدادعادل ریيس مجلس شورای اسالمی نيز . دليل توقيف شرق است"  و در این مصاحبه نيز مکنونات قلبی خود را آشکار کردهاشتهار دارد

عمل روزنامه شرق به هيچ وجه قابل توجيه نيست و من به جامعه ی مطبوعاتی توصيه ميکنم که به جای " آب پاکی را روی دست مطبوعات ریخت

خود هيات نظارت بهتر از دیگران " و محمد علی ابطحی نوشت."  روزنامه شرق، درج آن مصاحبه در این روزنامه را محکوم کنندمحکوم کردن توقيف

 "  .ميدانند که از این اشتباهات در روزنامه پيش مياید و تنها راه حل آن هم در شرایط طبيعی عذرخواهی و توضيح فوری مسئوالن روزنامه است

 سال پيش، حکومتگران هم قربانی خود را انتخاب و هم جامعه روشنفکری را مامور توجيه سياست سرکوب ٢۵ده امير انتظام در درست مانند پرون

" مهدی رحمانيان مدیر مسئول روزنامه شرق در پاسخ خبرنگار رجانيوز که . روشنفکران ما از پس این ماموریت مهم به خوبی برآمدند. خود کرده بودند

دليلش هم این است که . اگر من ميدانستم قبال این کار را نميکردم" تاکيد کرد" رید مصاحبه با یک شاعره همجنس باز کار نادرستی استآیا قبول دا

." همان شب در همين صفحه یک مصاحبه دیگری با خانم دیگری به نام شهرنوش پارسی پور بود که وی را ميشناختيم و آن مصاحبه را حذف کردیم

یکی از . ایشان هم یک آدمی است که صرف نظر از ویژگی های منفی که دارد ولی شعر ميگوید" ره به ساقی قهرمان خاطر نشان کردوی با اشا

. افرادی که نيروی ثابت ما نيست مصاحبه ای کرده و به مجموعه ی ما داده است و ما هم بدون شناختی که از این فرد داشتيم مصاحبه را کار کردیم

 . " یم اینگونه است هم عذرخواهی کردیمبعدا فهميد

کمتر کسی در جامعه روشنفکری داخل و یا خارج از کشور نسبت به این همکاری مدیر مسئول شرق و عده ای از نویسندگانش یا حکومت برای 

ایشان زیر فشار .  ش را داشتنداغلب نسب به اظهارات باال احساس احترام و دلسوزی برای گوینده. سرکوب و توجيه سرکوب عکس العمل نشان داد

ایشان قصد داشتند هرطور شده دوباره روزنامه شان را نجات دهند و برای چنين هدف واالیی گفتن چند کلمه که حاکمان را خوش آید ولو اینکه . بود

 !اساس و اسباب حرفه روزنامه نگاری را زیر پا گذارد چه اشکالی دارد

. به همين سادگی حذف کردید شهرنوش پارسی پور، یکی از درخشانترین چهره های ادبيات معاصر ماستکه " خانم دیگر" کسی نگفت که آن 

کسی نگفت که اگر روزنامه نگاری فکر ميکند نادرست است که با یک شاعره همجنس باز مصاحبه کند باید شغل روزنامه نگاری را رها کند و چنين 

حرفه روزنامه نگاری چالش قدرت و نشان دادن گوشه هایی از واقعيت . يغات فيضيه و یا واتيکان باشدکسی بهتر است مدیر انتشارات و یا دفتر تبل

کسی نپرسيد که چرا و به چه دليل ساقی قهرمان دارای ویژگی های منفی . است که به مذاق قدرت سياسی، مذهبی و یا اقتصادی خوش نياید

که بر منبر هویت جنسی متفاوتی را تبليغ ميکنند و در ) ترین مقام قدرت سياسی را مثال ميزنمباال(است و آقای مهدی رحمانيان و علی خامنه ای 

 . خلوت آن کار دیگر ميکنند یا نميکنند دارای ویژگی های مثبت هستند

يرند و در حمله به ساقی کسی نگفت و نپرسيد چرا که در شرایط طبيعی عذرخواهی و توضيح فوری مسئوالن ایجاب ميکرد گناه و جرم را برعهده بگ

در این کارزار اصالح طلبانه هدف واالی . قهرمان و همجنس گرایی با کيهان و رجانيوز و هيات نظارت بر مطبوعات و عالمعلی حداد عادل همراه شوند

با توجه " مصاحبه گر شرق پرسيد فردای تعطيلی رادیو زمانه از مجتبا پورحسن. تجدید حيات بخشيدن به روزنامه وزین شرق وسيله را توجيه ميکرد

به فعاليت ها و گرایش هایی که خانم قهرمان داشته اند و در نوشته هایشان به هرحال تا حدی منتشر شده شما پيش از آنکه مطلب را چاپ کنيد 

نه . ا اصال روشمان این نيستم.  راستش من فقط خبرنگارم که برای یک گروه کار ميکردم-شود؟ جواب " حساسيت زا" فکر نميکردید ممکن است 

 . ما کارمان فرهنگی است. ميخواستيم مشکل ایجاد کنيم نه چيز دیگر

مصاحبه گر شرق اما کارش فرهنگی نبود وگرنه به خبرنگار زمانه گوشزد ميکرد که وظيفه هر دوی آنها حساسيت زایی و آنگاه حساسيت زدایی 

". کالچر"لمه ای است که ظرف رشد باکتری و ویروس در آزمایشگاه ر ا نيز توصيف ميکند یعنی فرهنگ بقول رشدی در زبان انگليسی همان ک. است

هرچه گوناگونی و ناخالصی بيشتر باشد . در جامعه ای که فرهنگ غنی دارد محيط رشد همه جور زیستی فراهم است. کالچر محيط کشت است
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به .  و رعایت و به سکوت برگزار کردن مطالب حساسيت زا ما به فرهنگ نميرسيمبا سانسور و پاکسازی و خودسانسوری. فرهنگ نيرومندتر است

 .جامعه پادگانی و حکومت مذهبی و تفتيش عقاید ميرسيم یعنی همين چيزی که اصالح طلبان و محافظه کاران اسالمی تاکنون ساخته اند

 -١... "  با خانم ساقی قهرمان منجر به توقيف روزنامه شرق شدمصاحبه من: "  حاصل چنين جامعه ی کم فرهنگی، خبرنگاری است که مينویسد

مصاحبه کامال تخصصی و ادبی بود و در آن هيچ نشانی از مسائل جنسی . مصاحبه من با خانم ساقی قهرمان در مورد شعر بود و زبان شاعرانه

ین موضوع ساده را نميفهمند مشکل خودشان است و من اگر کسانی ا. گفت و گو درباره جنسيت در شعر و زبان است و نه مسائل جنسی. نيست

 ."بی تقصيرم

من اصال فکر . " ...  مشکلی اساسی مجتبی پورحسن همان مشکل قدرتمداران حاکم، مشکل حسين شریعتمداری و کيهان و رسالت و دیگران بود

اما انصاف بدهيد من که . دانستن من گویا دردسر ساز شدهاین ن!  ساله با دو فرزند تمایالت همجنس خواهانه داشته باشد۵٠نمی کردم بانویی 

در مخيله من .  سال است که مادر است١٨خانم ساقی قهرمان ! نميتوانم از تمام مصاحبه شوندگان بخواهم برگه عدم سوء پيشينه بياورند

کار . ا و دستجات همجنس خواه نداشته و ندارممن هيچ عالقه ای به همجنس خواهی و گروهه. نميگنجيد که ایشان چنين تمایالتی داشته باشند

 . .." تمام دغدغه من ادبيات است و به جز ادبيات به چيز دیگری فکر نميکنم. من ادبيات است

ر و و حاکمان مذهبی و اعمال کنندگان سانسو) که از آنها نمونه هایی بيشتر به دست خواهم داد ( به عبارت دیگر روزنامه نگاران و روشنفکران ما 

اینجا البته ميشد که الفبای .  ساله با دو فرزند ميرسيد۵٠سرکوب گران آزادی بيان وجه مشترکی مهم داشتند آنگاه که به هویت جنسی بانویی 

یک است  ساله بودن و مادر بودن همه مختصاتی بيولوژ۵٠را برای این کودکان جامعه ایران توضيح داد و تشریح کرد که چرا زن بودن، " هویت جنسی"

اما واقعيت این بود که آنچه ساقی قهرمان را برای نظام حاکم و . است ) social construct( و هویت جنسی برآیندی اجتماعی ) Gender(و جنسيت 

ن سياسی نظام مسلط یعنی مجموعه حاکما. جامعه به اصطالح روشنفکری ایران خطرناک ميکرد همان پنجاه ساله بودن و مادر دو فرزند بودنش بود

 ساله و همجنس گرا برخی از سالحهای نيرومند و معمول خود را از دست ۵٠و فرهنگی و غالمان حلقه به گوش آنها در رسانه ها در برابر مادر 

لت ویتمن، فردریکو چطور ميتوان ادعای آشنایی با شعر داشت اما به فرانک اوهارا، آلن گينزبرگ ، ویليام بوروز، لرد بایرون، لنگستون هيوز، وا. ميداد

چطور ميشود گفت ساقی قهرمان . گارسيا لورکا، اميلی دیکنسون و هویت جنسی آنها و هویت جنسی بيان شده در آثارشان هيچ عالقه ای نداشت

از ) یاستاد همينگو(  ساله به خاطر سنش و هویت جنسی اش شما را معتجب کرده اگر از آدرین ریچ، اليزابت بيشاپ و گروترد ستاین ۵٠

آخر ادبيات و فرهنگ . کنستانتين کوافی شاعر نامدار یونان، و یا از تنسی ویليامز اثری در برابر چشمان متحير شما و دنيای کوچک تان قرار گرفته بود

که حساس حساس کردن جامعه است نسبت به آن چيزی . کار ادبيات حساسيت زایی است. که منحصر به روضه های قاریان سرقبر آقا که نيست 

و . کار ادبيات رفتن به سراغ مناطق ممنوعه و خطوط قرمز و شکستن دیوارهایی است که مذهب و ایدئولوژی و سنت گرد آدمها کشيده اند. نبوده

 قصه خانم که لورنس. گرنه اگر دنيا در این فرهنگ امتی خالصه ميشد که ناباکف هرگز لوليتا را نمی نوشت و ای ا م فاستر ماریس را خلق نميکرد

ادبيات و تاریخ . من از فرهنگ خودمان و شاعران کالسيک و دهها شاعر و نویسنده ی ایرانی تکفير شده و بردار رفته نميگویم. چاترلی را نميساخت

. بخوانيد" ادیب  " و" فرهنگی " کشور خودمان، طلبتان، حداقل ادبيات مدرن و معاصر دور و برتان را یک نگاه سرسری بکنيد قبل از اینکه خود را 

دنيایی با آن فاصله دارید و نه تنها از این رو که نميدانيد فالن خبرنگار که عضو ثابت گروه شما . روزنامه نگاری حرفه ای را اینجا اصال مطرح نميکنم

بکلی بيگانه اید بلکه برای اینکه نيست با چه کسی مصاحبه کرده است بلکه به خاطر آنکه با فلسفه روزنامه نگاری آزاد و تحقيق و چالش قدرت 

 . روزنامه نگار حرفه ای هرگز با توقيف کنندگان و سانسورچيان خود ابراز همدلی و همراهی نميکند

 تصور دوریان گری

ه اما این حرفهای مدیر مسئول و برخی نویسندگان شرق، مصاحب. روسياهی سانسور و بستن مطبوعات برای عمله ظلم ميماند. شرق بسته شد

گر نادان، معذرت خواهی ها و اقرارها و آنچه که برخی از به اصطالح روشنفکران اصالح طلب و ملی مذهبی در مراسم تدفين شرق خود نوشته اند 

 اختيار این سخنان گهربار ایشان را نميتوان به هيچ زبانی ترجمه کرد و در. به نوعی بسيار شرم آورتر از بستن روزنامه بوسيله عمال استبداد است

کدام روزنامه نگار و مبارز حقوق بشری ميتواند این حرفهای بی سر و ته را بخواند و متحير . مجامع حقوق بشری و طرفداران آزادی مطبوعات قرار داد

 بوده که حاال بخشی از نشود و نگوید که در این کشور بدبخت ما قربانی آنقدر در دستان متجاوز اسير بوده ، آنقدر محکوم به زندگی با قدرت متجاوز



 و روشن   دست و                                                                                                                             و دوم  شماره  سی–   ٧٧  

 

  

روزنامه نگاران قربانی قدرت مذهبی متجاوز حاال پيش از آنکه قدرت فرصت و . هویت متجاوز را در خویش پذیرفته و به هویت خویش پيوند زده است

خود با شيطان حاکم " فاستی" اصالح طلبان و ملی مذهبی های ما نيز در معامله . بخت آنرا داشته باشد به توجيه تجاوز و سرکوب خویش ميپردازند

از درسهای اخالقی . برای چند صباحی عمر بيشتر برای حاشيه امنيتی که فردا به سرعت ناپدید ميشود، هر روز به خدمتی تازه گردن مينهند

يدهيم سکوت کنيم و تعهد ميکنيم و قول م" ما مرده ایم، مرده ی در خون تپيده ایم" سيدآبادی تا التماسهای زیدآبادی همه اصرار ميکنند که به خدا 

. خواننده را به یاد تصویر دوریان گری مياندازد آنان پس از بيان هریک این معامالت و تغيير چهره ی. ادای مرده ها را دربياوریم به شرط آنکه ما را نکشيد

دوریان گری در آینه چهره ای بدریخت تر و سالخورده تر مينگارند چون  که آنها توبه و التماس و تسليم تازه ای را در برابر شيطان از خود هربار

 "  که قرنها پيش از این یادآوری کرده بود" نظامی"بياد . هرچه روح خود را بيشتر و بيشتر تسليم شيطان ميکنند، بهایی گران تر ميپرداند  .ميابند

 "  بيداد کشی زبونی آرد----خواری خلل درونی آرد 

 . ا امروز تنها اسير زبونی خویش استمذهبی م-دوریان گری ملی

 و آزادی ذهن اسير

حقير و خشونت بار بردگان  دموکراسی در دنيای. خود را از چنگ دیکتاتوری رها کند باید که اول ذهن خود را از اسارت آزاد کندبرای اینکه ملتی 

شوند باید اول خود با جهان بينی متجاوز و خشن دینی با  اگر روشنفکران ما ميخواهند از شر دیکتاتوری جمهوری اسالمی خالص. معنایی ندارد

و حقوق بشر تجزیه پذیر  ذهن آزاد ميداند که آزادی. فقيه خداحافظی کنند زرنگی آخوندی با فساد مالی و اخالقی والیتکالهبرداری و 

، هویت جنسی و ترجيح تن، بيمار و هرزه گرد و مساوی با مواد مخدر و بنابراین مجرم  ذهنيتی که دیگری را به خاطر تفاوت در جنسيت .نيست

همان تفکری است که . دانشجویان و فعاالن سياسی را شکنجه ميکند اطالعات ت که در زندانهای سپاه پاسداران و وزارتميخواند همان ذهنيتی اس

. ذهنيت اسير، ذهنيتی متوهم و متجاوز است. از هرگونه اعمال غيرانسانی ابایی ندارد فرمان والیت فقيه زندانيان سياسی را قتل عام ميکند و بنا به

 .  ی شرق خطوط این ذهنيت اسير جامعه روشنفکری ما را بخوبی ميتوان بازشناختدر آینه پرونده
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نظریه ی هنجارستيزی و دین پژوهی

 ) ١( کالودیا شيپرت

 حميد پرنيان  :برگردان

 

 چکيده

تبدیل به رویکرد نظری مهمی شده است ) Queer theory(رستيزی نظریه ی هنجا

این مقاله ایده های . می پردازد» خود«امورجنسی در مفاهيم مدرن  کانونی بودن به که

نظریه ی هنجارستيزی را بررسی می کند، به حوزه هایی از دین پژوهی که کاویده شده 

مکش های این نظریه را به طور اشاره می کند، و برخی از نویدها و کش یا می شوند

 .خالصه بيان می دارد

  

 تعریف نظریه ی هنجارستيزی

مجله : تفاوت ها«در مجله ی ) Teresa De Lauretis(ترزا لورتيس  نظریه ی هنجارستيزی رشته ای دانشگاهی است که وقتی منقد فمينيست فيلم

با وارد شدن آن به متونی که در گردهمایی هایی که درباره ی رویکردهای . گرفت نوشت، این نام را ١٩٩١به سال » ی مطالعات فرهنگی فمينيستی

برگزار می شد، نظریه ی هنجارستيزی وارد نظریه و ) queer(انتقادی به امورجنسی همجنسگرایی و همچنين درباره ی فيلم ها و ویدئوهای دگرباش 

در همان . د در توليد مقوله های غالب و هنجارین امورجنسی را به پرسش بگيردموجو ی این نظریه می خواهد تفاوت های چندگانه: عمل می شود

چنين نامی را به نسل جدید فعاالن همجنسگرایی دادند، در حوزه ی دانشگاهی نظریه پردازان هنجارستيز ) Queer Nation(» ملت دگرباش« زمان که

در آغاز، تأثيرات اوليه در مطالعات ادبی . قوله های هویتی کرده بودند را ویران سازندکوشيدند تا اعتماد و اتکایی که سياست های آزادی خواهی به م

یکی از  و امروزه) همچون تاریخ، نظریه ی اجتماعی، الهيات و دین پژوهی(روزافزون در زمينه های دیگر هم به بحث کشيده شد  و سينمایی بود، اما

اروپایی به  حوزه های علوم انسانی در امریکای شمالی و دیگر کشورهای امریکایی و  در بيشتررویکردهای نظریه ی پذیرفته شده ای شده است که

از مفاهيم غربی و مدرن  این نظریه و هدف در دیگر کشورها نيز، نظریه ی هنجارستيزی بالقوه ارزشيابی می گردد، چرا که ریشه. کار گرفته می شود

ملزومات   هنجارستيزی ممکن است نيازمند تغيير باشد و یا نياز داشته باشد که با توجه بهواکاوی نظری: هنجاریت جنسی گرفته شده است

 .شود» ترجمه« فرهنگی -جغرافيایی

کوشيدند تا مباحثی که از اوایل  این که امورجنسی هنجارین پاره ای از ساختار هویت و معنای مدرن است، با پرداختن به نظریه پردازان هنجارستيز،

، که در اصل )دگرباش( در آغوش گرفتن اصطالح کویير پس از. همجنسگرایی و دگرباشان درگرفته است را گسترش دهند فعاالن  ميان١٩٨٠دهه ی 

سياست های  و به عنوان برچسب ننگ آوری برای منحرفان جنسی به کار می رفت، همه ی مقوله های غالب گفتمان جنسی رد شدند

هدف شان دستيابی به مشروعيت قانونی و مدارای اجتماعی برای  که پلوراليستی و آزادی خواهانه، و) assimilationist(نگرانه ی فرهنگی  یکسان

به جای آن، نظریه ی هنجارستيزی، سازمان غالب امورجنسی و توليد هنجار را بررسی می . به چالش کشيده شدند است، گروه های رانده شده

. يرامون هویت تعریف می شود بلکه از معانی غالب امر جنسی و جنسيت ناخشنود است و با آنها مبارزه می کندنه تنها پ» کویير«از این روی، . کند

» تعریف کند خود را برابر امر هنجاری می داند به جای آن که خود را چيزی برابر دگرجنسگرا کویير،«بيان می کند که ) Michael Warner(ميشل وارنر 

 Lisa(می نامد در حالی که ليسا دوگان » پایداری در برابر حکومت امر هنجار«را  رستيزی در هنجاریت دگرجنسگرایانهو مداخله ی نظریه ی هنجا

Duggan ( و همچنين بررسی جایگاه آن  تاریخی و واقعی اشکال«اشاره می کند که)گشوده است، و پيوسته موضوعی ) نظریه ی هنجارستيزی

 ).٢ (»است برای گفتگو و گفتگوی دوباره

دانش . و روانکاوی گرفته است ،)deconstruction(، واسازی )poststructuralism(از پساساختارگرایی  اش را ابزار واکاویگری نظریه ی هنجارستيزی،

 که تأثير بنيادینی را می توان نام برد) Judith Butler(جودیث باتلر . ، )Eve Sedgwick(، ایو سدویک )Michel Foucault(همچون ميشل فوکو  پژوهانی
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پيامد گفتمان  را) امورجنسی(به ویژه، بازمفهوم دهی فلسفی و تاریخی ای که ميشل فوکو به امورجنسی داد و آن . بر این نظریه گذاشته اند

، در درجه ی نخست، پدید آمد تا می داند که یکی از مفاهيمی) آن را( امورجنسی را ویژگی طبيعی فرد نمی داند بلکه نظریه هنجارستيزی. دانست

رهایی دادن افراد ستم کشيده یا ( دانش پژوهان هنجارستيز از راهبردهای آزادی خواهی. فهم پذیری از خویشتن مدرن ارائه دهد ساختار معنی دار و

هویت جنسی در پيوند دور گشته اند و اهميت بيشتر را به بررسی انتقادی فرآورده های گفتمانی  )دارند ای که امورجنسی ذاتی بازداری شده

در دهه ی  »گوناگونی های جنسی«تاریخدان، هنگامی که نحوه ی برخورد با ) Jennifer Terry(برای نمونه، جنيفر تری . مقوله های دیگر می دهد با

تعریف  ، موشکافانه عملکرداز تاریخ رسمی زدوده شده اند را بازیابد  را بررسی می کند به جای آن که بکوشد تا بازیگران یا رخدادهایی که١٩٣٠

دوتایی «سدویک، فرآورده ی . را توليد کرده است) از تاریخ رسمی(مقوله های پزشکی و تجربی را به کار گرفت، عملکردی که همان زدوده شده ها 

ر پژوهش نظری فرهنگی او، به عنوان یک نظریه پرداز ادبی، هنگامی که به ه .غربی می گذارد را در هسته ی فرهنگ» دگرجنسگرا/همجنسگرا

هم چنين، کارهای جودیث باتلر، فيلسوف فمينيست، پيش . یک حالت ضدهمجنسگراستيزی سخن می گوید) وجود(از ضرورت  انتقادی می پردازد

» نمایشگری«امرجنسی و جنسيت را فرآورده ی یکی از اشکال  بررسی می کند، را در فرآورده های جنسيت انگاره ی دگرجنسگرایانه

)performativity (ای از  که درون شبکه نمایشگرانه ای درگيری های جنسيت، همچون امورجنسی و افزون بر آن در پيوند با آن، از راه. می داند

پيامد یک  بدنی که از نظر فرهنگی فهميدنی است، به عنوان یک شکل ضرورتًا جنسيتی شده و جنسی شده، .هنجارها رخ می دهد توليد می شود

بدن ها از راه روندی فهميدنی می شود  باتلر می گوید. را بشناسيم) آن(ه ی هميشگی می شود، که ما یاد می گيریم تا در شکل هویت ها فرآورد

سامان دهی ) جسمانی(نيستند بلکه پيامد » طبيعی«از این رو، بدن ها . و بازگویی می کند به گونه ای اجباری هنجارها را بازفراخوانی) در آن(که 

 .ا و هنجارپذیری های گفتمانی انده

بنابراین، پرسيدن از امکان داشتن شبکه های هنجاری ای که فشار وارد می کنند و توانا هم هستند، پرسيدن از فرآورده ی بدن های جسمانی به 

ه این فرآیندها را همراهی می کند، عنوان خویشتن هایی که به گونه ای ویژه هویت داده شده اند، و همچنين پرسيدن از پویایی قدرت و خشونت ک

زندگی  را گسترش دهد و بدین گونه مان تصورات همه ی این پرسش ها به پروژه ی نظری هنجارستيزی رهنمون می گردد که می کوشد پهنه ی

 .سازد تر پهن را

با پيدایش فعاليت های . مل پيوند بسته شودبرای این که نظریه ی هنجارستيزی گسترش یابد و به کانون در آید ضروری است که ميان نظریه و ع

از نظر ( و  منحرف آفرینش بدن های- ِ  بر منطق هنجارینپافشاری و -وی و مسائل مربوط به واکاوی انتقادی . آی. پيرامون ایدز و اچ

برای نمونه، کار سيندی پتون . کندمردمی  گفتمانی، سياسی، و اجتماعات  درگيرنظریه ی هنجارستيزی می کوشد تا خود را نافهميدنی، )فرهنگی

)Cindy Patton (بر پایه  این آموزش: مباحث آموزش ملی ایدز را ردگيری می کند بازنمایی ها و دگرگونی های گفتمان ایدز را بررسی می کند، توليد و

ی پتون درباره ی ایدز در زمينه ای بين کارهای پيوسته  .یا خطرآفرین جدا گشته است از بدن های خطرناک است که) دلسوز( شهروندی ی مفهوم

اینک درباره ی « به تازگی، کتاب او با نام. را می کاود خراب کارانه و سياسی کنش های مربوطه ی المللی، تنش پربار خوانش های جدلی نظری و

کرد نظری هنجارستيزی پيش می عمل) و آینده ی(جایگاه  پرسش های بيشتری درباره ی »مطالعات هنجارستيزی چه چيزی هنجارستيز است؟

 .کشد

  

 هنجارپذیری/نقد

نظریه ی هنجارستيزی پيشتر برای این که تمرکز خود را بر متون ادبی مردان همجنسگرای سفيدپوست گذاشته بود و از ویژگی های زنان و مردان 

 ناميده می شوند سر باز می زد به نقد کشيده queer همجنسگرا، دوجنسگرایان، دگرجنسيت گونه ها، یا همان هویت ها و اجتماعات منحرف که

هرچند، حتی کارهای نخستينی نظری هنجارستيزانه تفاوت های چندگانه ی نژادی، طبقه ای، قومی و جنسيتی را در توليد، بازتوليد، و . می شد

 مورد بحث قرار -هبردهای سياسی پيوند می یابند با را) این مفاهيم( و راه هایی که اینها -امورجنسی  نگهداشت مفاهيم دگرحنسگرایانه هنجارین

 از نابسندگی مقوله های هویتی برای هویت دادن به رفتار همجنس خواهانه در ١٩٩١در سال ) Tomas Almáguer(توماس آلماگور . می داد

شان شده ی همجنسگرایی زنانه را به مقوله ی از نظر نژادی بی ن) Ekua Omosupe(التين سخن می گوید و اکوئا اوموسوپ » همجنسگرایی های«
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ایستادگی هنجارستيزی در  »جهانی شدن های هنجارستيز«یا » پراکندگی های هنجارستيز«گلچين هایی مانند ). ٣(پرسش می گيرد

تمایالت «اب کت. هنجاریت را در شبکه ی پيچيده ی بين المللی هنجارهایی می کاود که از سوی جهانی شدن و مهاجرت فراهم آمده است برابر

بنویسد،  )diaspora(درباره ی خود ایده ی پراکندگی  به ميان می کشد تا که نظریه ی هنجارستيز را )Gayatri Gopinath(گایاتری گوپيناث » ناممکن

در برخی از امور » queer«اگرچه هدف فعاالن یا نظریه پردازان این نبود اما . فهم کمی متفاوت از نظریه ی هنجارستيز و پراکندگی فراهم می آورد

) فرهنگی( به عنوان نشانه ی پيشرفت» queer«در دوره ای که . نيروی تازه ای یافت) دست کم در آمریکای شمالی یا بریتانيا(تجاری و هنجارسازی 

هيجان  موقعيت ت و گویی ازنمایان گش های تلویزیونی یا دیگر رسانه های فرهنگی بدون زمينه های انتقادی یا بدگمانی پدیدار شد، در برنامه

به همان هنجاریت هایی که فعاالن  :دیگری داللت داشت برانگيزش در پافشاری بر مقوله های هویتی به موقعيتی رسيد که تنها به مقوله ی هویتی

انجام می یافت   دانش پژوهیهرچند، با پروژه های نظری که درون گفتمان های دانشگاهی و .بودند یا نظریه پردازان هنجارستيز به چالش کشيده

بازتوليد هنجارها  برانگيخت تا نظریه ی هنجارستيزی تمرکزش را بر ایستادگی انتقادی در برابر هنجاریت دگرجنسگرایانه پيوسته ساخت، دگرباشان را

 .را وارسی نمایند و بکوشند تا بر دگرباشی به عنوان روابط پایدار پافشاری کنند

در ضرورت  فعاالن سياسی توافق می شد، به راستی این متون نظری پيگيری گی در برابر هنجاریت در بسياری ازایستاد که این در حالی

دگرباش یک هویت وبژه ای نيست، و نه گروه ویژه ای از ارزش ها یا هنجارها، بلکه درگيری پيوسته ی انتقادی با ساختن (ناب دگرباشان  ویژگی نبود

با حوزه های  بود که تنش های پرباری را آفرید و آزمودن پيوند نظری هنجارستيزی ) ایستادگی در برابر آنهاستو نگهداشت هنجارهای غالب و

ارزش های  می خواهند دارند در زمينه های گسترده ی فرهنگی مبارزات ویژه ی سياسی و فعاليت هایی که دگرباشان .پيوسته ساخت گوناگون را

قلمروی مشروعيت  همکاری در یا» راهيابی«نجارهای اخالقی ای تکيه کنند که می تواند سنجه ی نيرومندی از ای را درخواست کنند و بر ه ویژه

 )۴.(یا راهبردهای دربرگيری آنها از سوی جامعه گفتگو کنند دگرباشان ناچارند که بر سر درخواست حقوق. سياسی باشد

  

 دین و الهيات

درست همان پرسش هایی را بازگو می کند که در دیگر رویکردهای نظری به دین، همانند  زیبرخی منتقدین می گویند نظریه ی هنجارستي

ناهمخوان است، در حوزه ی اجتماعی  زندگی روزمره با می گویند نظریه ی هنجارستيزی(پساساختارگرایی و فمينيسم، یافت می شود 

و ویژه ای را  ن دربرابر این واژه گزینی که گفتمان جنسی و جنسيتی منحرفبرخی دیگر از منتقدی). و زمان اش به سر خواهد رسيد نيست، فراگير

آغازگاهی را  ی هنجارستيزی بر ایستادگی در برابر توليد هنجار، پافشاری نظریه با این همه،. تحليلی خود قرار می دهد می ایستند کانون دیدگاه در

 .بررسی نمایند اخالقی و خود دین را ی، هویت ها، اصولبرای بسياری از دین پژوهان فراهم می کند تا کنش های دین

اهداف ویرانگر نظریه ی هنجارستيزی در مطالعه ی  ، الهی دانان آزادی خواه، دین پژوهان، و دانشمندان اخالق، با به کارگيری١٩٩٠در پایان دهه ی 

برخی از چالش های ) می توانم به برخی از این نمونه ها اشاره کنمتنها (برای نمونه، . آغازیدند تا توانش نظریه ی هنجارستيزی را بکاوند دین،

فراسوی آنچه مسيح از آن سر : هنجارستيزسازی مسيح« )Bob Goss(برانگيزاننده ی هنجارستيزی در الهيات مسيحی به کار گرفته شد، باب گاس 

موعه ای از خوانش های همجنسگرایانه و هنجارستيزانه از متون مج: حرف ات را پس بگير«) Mona West(را نوشت و همراه با مونا وست » باز زد

نظریه ی «پژوهی دانشگاهی بسته شد، کتاب  به همين گونه، پيوندی ميان نظریه ی هنجارستيزی و دین. را ویرایش کرد » یهودی و مسيحی

 را از دیدگاه مطالعات یهودی و مسيحی و  های آن دوو پيوند متمایز یهودی و همجنسگرا در غرب پيدایش هویت های »هنجارستيزی و پرسش یهودی

 .نظریه ی هنجارستيزی می پژوهد

را به پژوهش برانگيخته  دانش پژوهان و آفریده نظری ای پژوهی که نظریه ی هنجارستيزی در آن کشمکش های حوزه ی دیگر از دین بگذارید به دو

 :است اشاره کنم
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 پرسش از اصول اخالقی بدون هنجارها

. بيشتر کارهایی که در زمينه ی نظریه ی هنجارستيزی شده است از بدگمانی ای سهم گرفته است که فوکو به سازمان مدرن قدرت داشته است

نياز است که پرسش های مهم دیگری . نظریه ی هنجارستيزی در برابر تأثير فراگير هنجارسازی که قدرت آن را به کار می اندازد ایستادگی می کند

چيزهای چيره و  داللتی بر هنجاریت نداشته باشد یا تحت تأثير می تواند اصول اخالقی ای وجود داشته باشد که آیا: این زمينه پيش کشيده شوددر 

گران نباشد یا نيازمند خوارشمردن دی خوارشمردن دیگران  و غالب نباشد؟ آیا هنجارها یا دسته هایی از هنجارها وجود دارند که فرآورده اش پستی

که توليد  )و از این رو بدن هایی ارزشمند توليد کند(کنيم که بتواند ارزش ها را به گونه ای سامان دهد  آیا می توانيم اصول اخالقی ای تعریف نباشد؟

يامدهای سياسی آن پ مجازات شوند؟ چگونه می توانيم چنين اصول اخالقی ای سامان دهيم و پيکره بندی و منحرفانی نباشد که نياز باشد کننده ی

در فعاليت های سياسی درگير  یا هنگامی که از دیدگاه نظریه ی هنجارستيزی به اصول اخالقی می پردازیم این پرسش ها، هنگامی که چيست؟

همراه با (اخالقی می شود که دگرباشان اصول  دیدگاه هنجارستيزانه به قدرت و ایستادگی دربرابر هویت مانع از آن آیا .ضروری می گردند می شویم،

داشته باشند که بتواند به » آزادی جنسی«سياست پيشه شوند، و نظریه ی کاربردی ای درباره ی  داشته باشند،) ارزش ها و هنجارها

اجتماعی و سياسی و  اصول آزادی اصول آزادی دینی یا کنونی پاسخگو باشد؟ این پرسش ها به ویژه در بسياری از سياسی فضای

 .تنی بر آرای جنبش ها یا واکاوی های دینی اهميت می یابدمب پشتيبانی

با آوردن » سامانه ی جنسی و مرزهای مدارای دینی: گناه را دوست داشته باش«در ) Pellegrini(و آن پلگرینی ) Janet Jakobsen(یاکوبسن  ژان

گناهکار  که ظاهرًا مدارامند درباره ی این نگرش ومی،نظریه ی هنجارستيزی در واکاوی های دینی و اخالق جنسی در سياست و سياست های عم

یاکوبسن و پلگرینی با آشکار ساحتن اینکه این وضعيت . از گناه بيزاری بجوی، پرسش های انتقادی ای پيش می کشد را دوست داشته باش اما

 مدارانه رفته -نادین و ارزش های اخالقی جنسیاخالق مسيحی پروتستانی ویژه ای است که در پوشش مدارای ليبرال  )نگرش ظاهرًا مدارامند(

این نویسندگان بازنمایی های . با آزادی و دموکراسی همانند نيست و درست در برابر آن ایستاده است هيچ است، بيان می کنند که این مدارا

کنونی واکاوی می کنند و چشمی هم به توليد گفتمان سياسی ایاالت متحده ی آمریکای  قانونی و فرهنگی پيوندهای ميان امورجنسی و دین را در

آنها بر پایه ی دیدگاه نظریه ی هنجارستيزی، این پرسش را پيش می کشند که چرا در ایاالت متحده اصول . هنجارین اخالق جنسی دارند سازه های

درباره ی آزادی  ی سخن می گویند که گوییبه گونه ا از آزادی جنسی در ميان گفته های شان  و-آزادی دینی به ندرت در عمل پياده می شود 

ایستادگی در برابر این خواست گمراه کننده ی  با یاکوبسن و پلگرینی. قانونی نشسته اند دینی به عنوان یک پروژه ی اخالقياتی به منازعه ی

آزادی جنسی و دینی   که-ه ی دموکراسی از نوید تندروان قوانين هنجارین جنسيتی و جنسی را بازنویسی می کند، که جنسی چيره ی اخالق بيان

 . بحث می کنند-را هم در بر می گيرد 

  

 کارگزاری هنجارستيزانه و جسمانيت بدن ها

در برابر کارگزاری اختياری  ایستادگی پساساختارگرایانه گشته است مسأله ی دیگری که در دین پژوهی بيشتر به عنوان مسأله ای ستيزآميز پدیدار

جودیث باتلر بيان می دارد که . بدن طبيعی است که ما در کارهای نظری هنجارستيز می توانيم پيدا کنيم بدیهی ی به جسمانيتو نگرش انتقاد

ای که پيش  حتی مقوله و نه یک واقعيت طبيعی نيست »امر جنسی«. شود توليد می جسمانيت بدن درون رژیم های سامان دهی دگرجنسگرایی

که بنابراین (مفهوم نمایشگرانه وضع شده ای «را می شود برای رساندن  »امر جنسی«. ی جنسيتی وجود داشته باشداز پيدایش هنجارهای فرهنگ

» عليه«واقعيت بدن ها و تجریه های آن ها در گيرد، یا بحثی » عليه«با این همه، نيازی نيست که بحثی . به کار برد) ۵(» ")وجود ندارد"به هيچ روی 

کاربرد ساختار، به همراه سنجش انتقادی ای از هویت و جسمانيت به امکانات تازه و  جابجایی بلکه رویکرد باتلر، با. يردسياست ورزی ها شکل گ

به این  با جابجا نمودن بحث به کاربست قدرت به عنوان قيود ساختاری، توجه از این پرسش دور می شود که چه کسی. متفاوت سياسی اشاره دارد

 به کار می افتد ساختار می دهد؟) در آن(ای که قدرت  ای پيچيدهکاربست ها و شبکه ه

که درباره ی چگونگی جسمانی شدن بدن ها و تأثيرپذیری آن ها از قدرت است به جابجایی  می باشد جابجایی مفاهيمی پيشنهاد باتلر که همان

ی کار می کند و از راه بازداشت تأثيرات عمل می کند، اجباری و تکرار توليد در شکل هنگامی که قدرت: مفاهيم کارگزاری سياسی می رسد



   و روشن   دست و                                                                                                                             و دوم  شماره  سی–   ٨٢  

تک نيست، بلکه از طریق کنش های بسيار پيچيده و سامان یافته درون محدوده ی ماتریس  جسمانی شدن جنسيت یا سوژه یک کنش اختياری یا

که به ( آسانی درون چارچوب اخالقی ليبرال اگرچه چنين گزارشی، الگوی کارگزاری سياسی ای که به. دگرجنسگرا واداشته شده است) فراشبکه(

شناسایی پذیر باشد را در بر نمی گيرد، بنابراین الگوی نظری هنجارستيزی به نبود توصيف کارگزاری ) پافشاری بر کارگزاری اختياری گرایش دارد

مفهوم نمایشگری  ایستادگی در روابط قدرت ماندگار است،در اینکه روابط  همنوا با گزارش فوکویی از کارکرد قدرت، افزون بر آن،. سياسی نيازی ندارد

 .را در بر دارد ویرانی این روند، امکان های در برابر روند سامان یافته ی توليد جنسيت، یا ایستادگی امکان های باتلر جنسيت

توليد نمایشگرانه ی بدن  می گيرد و وادار می کند، رزیر فشا چندگانه ی پيچيده ی هنجارها و پيوندهای گوناگون آنها بدن را با وجود اینکه شبکه های

خوردن فرصت هایی برای بحث و  این شکست. های جنسی شده هميشه رخ نمی دهند، بلکه ممکن است در رخ دادن شکست بخورند

) Jose Muñoz(خوزه مونيوز  .ی، تکرار کندمی تواند به گونه ای متفاوت، و نه با تکيه بر همان شرایط توليد یا درگيری هنجار فرد. فراهم می آورد گفتگو

بر پایه ی . به چنين بازنمایی های جابجاشده ی کارگزاری سياسی اشاره می کند» هنجارستيزی رنگ و نمایشگری سياست: هویت زدایی«در 

گفتمان هنجارین  گر نتوانداما هنگامی که متضمن چيزی هستند معانی شان جابجا می شود، کنش های هویت زدایی ا/گفته های در دسترس، که

 .فراهم می آورد مونيوز مطالعات موردی مهمی در ميان جوامع دگرباش رنگين پوست. را دگرگون کند می تواند آن را به کار بگمارد

الهياتی از حاشيه نظریه ی هنجارستيزی در الهيات ليبرال،  با بکاربستن سرراست برخی از بينش های) Marcella Althaus-Reid(مارسال آلتوس رید 

که در بر گيرنده ی فصلی درباره ی نيایش همجنسگرایانه در برزیل (انحراف جنسی و بيرون رانده شده های اقتصادی پيش می کشد  نشينان

کتاب   می داند-واکاوی انتقادی در الهيات   و بنابراین-آنجا که سخت کوشانه امور جنسی را در کانون توليد همه ی معانی مدرن  آلتوس رید ).است

از دید آلتوس رید، همه ی الهيات، الهيات . را گسترش می دهد» انحرافات الهياتی در امرجنسی، جنسيت و سياست: الهيات گستاخ«نخست خود 

رال، قدرت ، با آوردن نظریه ی هنجارستيزی به گفت و شنيد پربار با ماتریاليسم فمينيست و الهيات ليب»خداوند هنجارستيز«کتاب . جنسی است

 .دگرجنسگرا، سفيدپوستی، و سرمایه داری جهانی را به چالش می کشد) orthodoxy) (راست آیينی(های ستمگر ارتدکسی 

  

 هنجارستيزسازی دین

. اندیشيمبه بدن های طبيعی و خویشتن درست کرده ایم به گونه ای انتقادی بي اتکایی که ما نظریه ی هنجارستيزی ما را وا می دارد تا درباره ی

ميانجی می شوند  از هنجارها ساخته می شوند، خویشتن های تعين یافته هميشه همانگونه که هویت ها و تجربه ها درون شبکه های پيچيده ای

هاست، در محتوی رویکرد نظری هنجارستيزی، که در پی درگير شدن با این رویه ها و ویران نمودن آن. و هویت ها فرایند های پيوسته ی توليد هستند

 .گونه گونی اش بستگی به شکل یا کارکرد هنجاریت هایی است که در شرایط ویژه جریان می یابند

برای نمونه، (ی پژوهش ممکن است دگرگون شود و حوزه های تازه به کانون بيایند » شایسته«بنابراین، در دین پژوهی، قلمروهای زمينه های 

رفتار  س جامه پوش ها، مشروب خانه های همجنسگرایان، و زنانه پوش ها قلمرویی برای یادگيری درباره یهمانگونه که آلتوس رید می گوید، دگرجن

طبيعی و دوتایی می تواند پژوهش گران را برانگيزد تا بيشتر » واقعيت«چالش نظریه ی هنجارستيزی با جنسيت به عنوان یک ). هستند پرهيزگاری

هند که این عوامل مؤثر بر جنسيت را می سازد و آن نيروهای ناشناخته ای که گستره ی مقوله های هویتی به نيروهای ناشناخته ای توجه نشان د

با بازخوانی کليسای جهانی با دید هنجارستيزانه می توان به خوانش ممکن . را به کار می گيرند و در کنار هم معانی جنسيتی را به خود می گيرند

از چيزهای دینی در  می داند که یکی از نمونه های خوانش های نوین هنجارستيزانه) intersexed( یک دوجنسه از مسيح رسيد که او را به عنوان

 )۶. (در دوران کنونی است سراسر تاریخ و

نشان دهند پس، زمينه های بسياری وجود دارد که دانش پژوهان می توانند هنجارستيزسازی دین را از آنجا آغاز کنند، تا هنجارستيزه گی دین را 

هویت های جنسی و  توانش هنجارزدا و ویرانگر آن در شرایط ویژه، فرصت هایی که مکان ها و آیين های دینی برای کنش های غيرهنجاری(

 در بازاندیشی چيستی تجربه. ، و هنجارستيزسازی دین پژوهی را در زمينه های دانشگاهی بررسی و پيگيری کنند)فراهم می آورند... جنسيتی و 

 حتی آنجا که نظریه ی -کنونی تجربه های نظری هنجارستيزی چالش های گيرایی پدید آمده است و می آید  فرهنگی های دینی در زمينه های
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در شبکه ها و اجتماعات  امورجنسی و قدرت در هم شده ی هنجارستيزی پيوسته می کوشد تا در راستای ماندگاری کانون انتقادی اش در توليد

 .اجتماعی ویژه سازگاری یابدفرهنگی و 

  

 :پانوشت ها
١ .Claudia Schippert -کالدیا شيپرت استادیار علوم انسانی و مدیر برنامه ی مطالعاتی دینی در دانشگاه فلوریدای مرکزی است . 
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بـه دنبـال یـافتن      . سـت حداقل پنج درصد از مردم دنيا با دوگانگی ای دست و پنجه نرم می کنند کـه نمـی داننـد چي                     

. نامی هستند که خود را با آن معرفی کنند اما یافتن نامی که معرف هویت آن ها باشـد، عمـده تـرین سـؤال اسـت       

خود را جزئی از جامعه ی دگرجنسگرا می دانند چون کشش جنسـی بـه جـنس مخـالف در آنهـا وجـود دارد امـا بـه                             

یافتن پاسخی برای این سؤال کـه     . همجنسگرایان می کشاند  همجنس خود نيز کشش دارند و این آنان را به جانب            

ــرد          ــی گي ــر م ــا را در ب ــدگی آنه ــادی از زن ــاه ســاليان زی ــا دگرجنســگرا، گ ــا همجنســگرا هســتم ی ــه ی . آی از جامع

از جامعـه ی همجنسـگرایان نيـز طـرد          . دگرجنسگرایان طرد می شوند چون تمایالتی دارند که همجنسگرایانه است         

 جای آنها کجاست و گرایش شان چيست؟. س مخالف نيز کشش دارندمی شوند چون به جن

 آرشام پارسی .                   این ترجمه تقدیم به همه ی آنهاست به خصوص او که از جانم بيشتر دوستش دارم

 

ناقض این دو گزینه نشان دهنده ی دانش امروزه بر این معتقد است که یا دوجنسگرایی وجود ندارد و یا اینکه همه واقعن دوجنسگرا هستند و ت

 . درباره ی دوجسگرایی نسبت به قرن نوزدم و بيستم می باشدامروزی چيرگی علم و دانش

 اغلب به دنبال تعریف دوجنسگرایی هستند و می گویند دوجنسگرایی مرحله ای انتقالی و گذرا برای کسانی است که )١(پژوهشگران علوم جنسی

گاهی نيز به عنوان یکی از رده های همجنسگرایی قرار می گيرد و این طور تلقی می گردد که . ا همجنسگرا می دانندخودشان را دگرجنسگرا و ی

 در هر حال پذیرفتن اینکه همه ی مردم به صورت طبيعی دوجنسگرا .حقيقت را بپذیرند که نمی خواهندهستند همجنسگرایانی دوجنسگرایان، 

 .وان یک گرایش جنسی استهستند خود نقض دوجنسگرایی به عن

 خود ارتباط داشتند تا هر دو جنس مخالف و موافقاما هرچه بيشتر پژوهشگران علوم جنسی با افرادی روبرو شدند که در طول مدت زندگی شان با 

ر روی دوجنسگرایان انجام حد بسيار زیادی نمی توانستند وجود دوجنسگرایی را انکار کنند و تا دهه هفتاد و هشتاد ميالدی پژوهش های زیادی ب

 . دوجنسگرایی کمک کرد)٢( و ادبيات نيز در شناسایی هر چه بيشتر کليشه هایشد

 

 جنس شناسی-دو

 پژوهشگران جنسی در ابتدا معتقد بودند که انتخاب جنسی تعيين کننده ی هویت جنسی است و مردانی که کشش جنسی به همجنس خود دارند

اولين پژوهشگری که در سطح وسيعی اقدام به انتشار مطالبی با موضوع تمایالت همجنسگرایانه .  گناه نيز دارندساسخود را یک زن تصور کرده و اح

 یا همجنس خواهی مردان نام )۴( بنا کرد و آن را اورانيسمهشتاد بود او فرضيه ای را در اواسط دهه ی )٣(ی  مردان نمود کارل هينریچ اولریچس

اینطور عنوان این فرضيه مورد قبول دیگر پژوهشگران جنسی قرار گرفت . ه از آن به عنوان روح زنانه در بدن مردان بيان شدگذاشت که نتایج حاصل شد

  .دن کسانی که به ارتباط با همجنسان خود کشيده می شوند هویت جنسی وارونه دارشد که

.  مطرح شدند)۵(جنسی های خنثی یا دوجنسی-به عنوان روان خود داشتند هر دو جنس موافق و مخالفدر پی آن کسانی که کشش جنسی به 

در پی آن برای اولين بار عنوان بایسکشواليتی در نيمه قرن نوزدهم برای توصيف .  آنها از زنان و مردان لذت می برند چون هم زن بوده اند و هم مرد

 . می ناميم)۶(کسانی استفاده شد که امروزه آنها را درون جنسی

بر پایه اشتباه های فرضيه . گموند فروید در اوایل قرن بيستم دوجنسگرایی را از یک موضوع زیست شناختی به روانشناختی تبدیل کردتحقيقات زی

جنين های دوجنسيتی، فروید پيشنهاد کرد که همه ی انسان ها ناخودآگاه در وضعيت دوجنسی قرار دارند و در صورت رشد طبيعی در دوران کودکی 

http://www.glbtq.com/
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بدین سان اگر چه .  همجنس خواهانه ی آن ها واپس زده می شود و خود را به عنوان دگرجنسگرا پذیرفته و به بلوغ روانی می رسندانگيزه های

 . دوجنسگرایی را یک اختالل روانی می پنداشت امار دو جنس را به رسميت شناخته بودفروید توان کشش جنسی به ه

 یکی از همکاران فروید معتقد بود )٧(ویليام استکل.  تنها فرد نبود او در نيمه اول قرن بيستم گذاشت امافروید تأثير زیادی بر روی فهم دوجنسگرایی

ویليام بر خالف نظر مربی خود ادعا کرد که این توان بدوی دوجنسگرایی به صورت طبيعی منجر . که همه به صورت ذاتی زمينه ی دوجنسگرایی دارند

شش کتا زمانی که منحصرن به یک جنس او احساس می کرد همجنسگرایان و دگرجنسگرایان .  جنس می شودبه داشتن رابطه جنسی با هر دو

 .او معتقد بود که هيچ فرد تک جنس گرایی وجود ندارد. د های روانی دارنلنشانه هایی از اختال، جنسی داشته باشند

 

 دوجنسگرایی در پژوهش های جنسی

 استکل و تعداد دیگری از روانکاوها بر روی دوجنسگرایی، پژوهش های علمی بر روی جنسيت این موضوع را به با توجه به پژوهش های زیاد فروید،

آنها پاسخ های کسانی که اظهار می .  چنانکه بيشتر پژوهشگران دوجنسگرایی را به عنوان یک هویت جنسی رد کردندندرسميت نمی شناخت

 . های کسانی که تنها به یک جنس کشش داشتند را در کنار هم جمع آوری کردندکردند ميل جنسی به هر دو جنس دارند و داده

 ميالدی تحولی بود در به رسميت شناختن نابسندگی در تتوع تجربه پنجاه و اوایل دهه ی چهل و همکارش در اواخر دهه )٨(پژوهش آلفرد کينسی

 .نسگراییجدود کردن آن به همجنسگرایی و دگرهای جنسی بشر و مح

بررسی های آلفرد به .  جنسی با هر دو جنس موافق و مخالف خود داشتند–مردان رابطه های عشقی % ۴۶زنان و % ٢٨ن پژوهش نشان داد که ای

 .وجنسگرایی را نشان داد و چالش روانکاوانه ی آن را بر روش آسيب شناختی در ارجهيت دانستکثرت ددیگر دانشمندان 

یسکشواليتی برای این رفتار استفاده کند چون در گذشته این عبارت برای ترکيب جسمی و روانی زنانه و مردانه کينسی مایل نبود که از عبارت با

 معنای مدرن این عبارت در سطح وسيعی استفاده شد که توصيف کننده اشخاصی بود ،اما در پی این تحقيقات کينسی. استفاده می شده است

   .که به هر دو جنس زن و مرد کشش داشتند

اما تصور او از ) او با بيش از یازده هزار زن و مرد مصاحبه کرده بود. (بعضی از پژوهشگران روش و اسلوب کينسی و داده های او را به چالش کشيدند

 به  رادندرفتارهاي جنسي انسان به عنوان شاخه ای از دگرجنسگرايي به همجنسگرايي تأثيری ماندگار به عنوان تصویری که از جنسيت به دست دا

 . جا گذاشت

یکی از .  دیگر پژوهشگران بر روی عوامل متعدد گرایش های جنسی تکيه کردند،توصيف تجربه های جنسی بر پایه ی کوشش های کينسی برای

 .  توسعه یافت١٩٧٨ در )١٠(بود که توسط فریتز کلين) ٩( KSOGمشهورترین نهادهای علمی 

کشش جنسی، رفتار جنسی، فانتزی جنسی، تهييج احساسی، تهييج اجتماعی، شيوه و سبک : از عبارت بودند KSOGپيش بينی های جنسی 

 گذشته، حال و آینده ی ایده آل خود را در قالب یکی از این دسته ها قرار می دادند و نتيجه این ،افراد. )١١(هم جنسگرا و خودتعریفی/زندگی دگر

 .بيست و یک دسته از گرایش های جنسی بود معرفیپژوهش با استفاده از مقياس و اصول کينسی 

 به سرعت به عنوان مرکز فعاليت های دوجنسگرایان مشهور و محبوب شد و در آنجا آموزش دهی های جنسی و درمانگری ارائه می KSOGمرکز 

در واقع نمود گرایش جنسی تغيير پذیر شد دليل این محبوبيت به رسميت شناختن گوناگونی و پيچيدگی جنسی انسان ها بود و بر این باور بودند که 

 .است و خودتعریفی ما از گرایش جنسی مان ارتباط مستقيمی با تجربه جنسی فعلی مان ندارد

بيشتر آنها از روش های علم . در دهه های اخير دانشمندان و اذهان عمومی در پی یافتن دليل زیست شناختی برای گرایش های جنسی هستند

 برای یافتن تفاوت های همجنسگرایان با دگرجنسگرایان استفاده می کنند که به عنوان مثال می توان از پژوهش های سایمن ژنتيک و فيزیولوژی

 .  بر روی تفاوت های دی ان ای نام برد)١٣( بر روی هيپوتاالموس و دیان هامر)١٢(لووای
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 هویت دوجنسگرایی و پيشرفت آن

این . ر روی جنسيت، مدل های هویت همجنسگرایی توسعه یافته و دوجنسگرایی نادیده گرفته شده استهمانند بيشتر پژوهش های انجام شده ب

مدل ها توصيف کننده ی فرایند آشکارسازی به عنوان یک جنبش است که فرد درگير یک کشش جنسی به همجنس شده و تالش می کند که دیگر 

 .معه ی دگرباشان وارد شود و در آخر هویت خود را تعریف کرده و بپذیردهمجنسگرایان را شناسایی کند، یکی را بپذیرد و در جا

با توجه به اینکه دوجنسگرایان هم می توانند این تجربيات را داشته باشند اما به ندرت در پژوهش های توسعه ی هویت جنسی مورد توجه قرار می 

به عنوان مثال . ا تنها در مفهوم زیاد بودن نشانه های مثبت هویت همجنسگراییتعدادی از این مدل ها به دوجنسگرایی اشاره هایی دارد ام. گيرند

 به نام فرم هویت همجنسگرایان، دوجنسگرایان را حالتی دانسته است که فرد با هویت جنسی اش )١۴(در بيشتر اوقات تئوری ها و مدل ویون کاس

اما همچنان . که همجنسگرایی را بپذیرند تا شاید به عنوان دوجنسگرا پذیرفته شونداین افراد سعی می کنند . روراست نبوده و آن را انکار می کند

 . رابطه ی جنسی با جنس مخالف خود را نگه می دارند

بر اساس پژوهش های انجام شده بر روی زنان و مردان دوجنسگرای . تنها تعدادی از پژوهشگران دوجنسگرایی را به عنوان یک هویت پذیرفته اند

 چهار مرحله را برای فرایند )١٧( و داگالس پرایور)١۶( کولين ویليامز،)١۵( ميالدی، مارتين وینبرگ،هشتادسانفرانسيسکو در دهه ی ساکن 

این آخرین مرحله . پریشانی ابتدایی، پيدا کردن و به کار بردن یک برچسب، پذیرفتن یک هویت، ادامه ی تردید: آشکارسازی دوجنسگرایان تعيين کردند

 در نتيجه ی نبود جامعه ی دوجنسگرایان و اعتبار اجتماعی این جمعيت و همچنين  ودر بين دوجنسگرایان تجربه می شود به صورت بی همتایی که

 .بروز می کندفشار از طرف تعدادی از اعضای جامعه همجنسگرایان برای پذیرش هویت دگر یا هم جنس گرایی فرد 

 یکی از بهترین پژوهشگرانی که بر روی دوجنسگرایی کار کرده است )١٨(پائول رااست. این مدل را رد کرده اندبرخی از نظریه پردازان تناسب خطی 

معتقد است که آشکارسازی یک فرایند چند ُبعدی است که تنها شامل کشش و رفتار جنسی نمی شود بلکه تعهدات سياسی، ارتباط های عاطفی 

در پژوهش هایی که بر روی خودتعریفی زنان دوجنسگرا و لزبين ها انجام شد، پائول رااست .  موثر هستندو شرکت در انجمن ها نيز در این فرایند

دریافت که بيشتر افراد هر دو گروه رابطه هایی با جنس مخالف خود داشته اند و کشش جنسی آنها هم به زن و هم به مرد بوده است اما توجيه و 

 . استداشتهکاملن سمت و سوی متفاوت و یا در برخی اوقات مخالف تفسير آنها و انتخاب آن برچسب خود 

به عنوان مثال . همچنين آشکارسازی دوجنسگرایان فرایند پيچيده ای است زیرا باید از عهده ی همجنسگراستيزی و دوجنسگراستيزی نيز بربيایند

 با جنس مخالف نيز ارتباط جنسی داشته ،زوجی که عالوه بر همجنس گی یا لزبين هستند و ،دوجنسگراستيزان بر این باورند که یک زوج همجنسگرا

باشند، دگرجنسگرایند و دوجنسگرایان درباره جنسيت و گرایش جنسی شان گيج و دودل هستند و می توانند ناقل ویروس اچ ای وی و بيماری ایدز 

ی برابری به زن و مرد دارند و نمی توانند تنها به یک جنس شش جنسکاین در حالی است که دوجنسگرایان به طور ذاتی . به گروه دیگر باشند

به دليل اینکه دوجنسگرایان مدام در حال برچسب خوردن به عنوان لزبين، گی و یا دگرجنسگرا هستند بيشتر آنها . کشش جنسی داشته باشند

 . به فاش کردن دوجنسگرایی شان ندارندتمایلی

 

 فرجام

 انجام شده بر روی دوجنسگرایی و دیده شدن گروه ها و افراد دوجنسگرا در جامعه، تصورات منفی جامعه را در ای ميالدی پژوهش ههفتاداز دهه ی 

ت بسياری از رفاز همجنسگرایی مورد پژوهش قرار گاز آنجا که دوجنسگرایی به عنوان یک پدیده ی مجزا . ه استمورد دوجنسگرایی به چالش کشيد

مهم تر اینکه فهميدن دوجنسگرایی و دادن حق بودن و زندگی . سگرایی را به عنوان یک گرایش جنسی بپذیرندپژوهشگران ناچار شدند که دوجن

 .کردن به آنها تنها با داشتن درک صحيحی از گرایش جنسی امکان پذیر خواهد بود

 

 

 

 



 

 

 )١٩(برت گنی بيمين

 برت گنی بيمين چندین کتاب را در موضوعات دگرباشی نوشته است که 
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:

rf

 

 Queer Studies  A Lesbian, Gay, Bisexual Community Anthology در سال 

١٩٩۶ ،Creating a Place for Ourselves: Lesbian, Gay, and Bisexual 

Community Histo ies ١٩٩٧ در سال ،The Lives o  Transgender People is 

in progress و A frequent speaker and writer on transgender campus 

issuesبيمين مدیر مرکز استونوال در دانشگاه .  نمونه هایی از آن می باشند

او .  می باشد)٢٠(ماساچوست امریکا، یکی از رئيس های سازمان ملی ائتالف مدیران آموزش های عالی در دگرباشی

 . همچنين مطالب و فعاليت های زیادی در زمينه دگرجنسگونگان داشته است

 
١ - Sexologist  
٢-  Stereotype 
٣- Karl Heinrich Ulrichs 
۴- Uranism 
۵- psychosexual hermaphrodites 
۶- Intersex 
٧- Wilhelm Stekel 
٨- Alfred Kinsey 
٩- Klein Sexual Orientation Grid 
١٠- Fritz Klein 
١١- self-identification 
١٢- Simon LeVay 
١٣- Dean Hamer 
١۴- Vivienne Cass 
١۵- Martin Weinberg 
١۶- Colin Williams 
١٧- Douglas Pryor 
١٨- Paula Rodríguez Rust 
١٩- Brett Genny Beemyn 
٢٠- co-chair of the National Consortium of Directors of LGBT Resources in Higher Education 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ناتوانی جسمی به عنوان مقوله ی حقوق بشری

 )مهرناز خجسته ( بحرینیرها

 )ترجمه متن سخنرانی یکی از مدیران ایرکيو در سمپوزیوم حقوق بشر سازمان(
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 گرچه سرکوب بر پایه . ای از حقوق بشر است حقوق ازکارافتادگی بخش مهم و درعين حال کمتر شناخته شده

ق ازکارافتادگی های جنسی، قوميت و دین بارها مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است، حقو جنسيت، نژاد، گرایش

دهند و با آنکه شمار  ازکارافتادگان در جهان بزرگترین اقليت را تشکيل می. همواره مورد بی توجهی قرار گرفته است

هایی هستند که در کشورهای پيشرفته و  شود، یکی از مهمترین گروه  ميليون تن می۵٠٠آنان در جهان بالغ بر 

ثر منع ؤای م از کارافتادگان غالبا از شرکت در کارهای اجتماعی به گونه. اند توسعه نيافته به حاشيه رانده شده

کند، به گروهی سربار و وازده و بی ثمر تبدیل  شوند و به کمک سدهایی که محيط و آداب در برابر آنها ایجاد می می

انند آزادی، زندگی سياسی و های ویژه نگاهداری از افراد ازکارافتاده، محروم از حقوقی م آنها غالبا در خانه. شوند می

امروزه وضع . برند کنند، به سر می اجتماعی، کار، آموزش و زندگی خصوصی که توانمندان آن را عادی تلقی می

محروميت و به حاشيه راندگی آنها در جامعه هنوز از سوی بسياری از کسان همچنان به صورت یک سرنوشت غم 

 . شود يولوژیکی تلقی میانگيز و اجتناب ناپذیر ناشی از شرایط ب

 و دیگر همجنسگراستيزیای حقوق بشری هم عرض با نژادپرستی، تبعيض جنسی،  شود که مقوله ازکارافتادگی به مقوله در این گفتار کوشش می 

ناميم،  ی میهایی را که برای درک آنچه ازکارافتادگ ی تئوریک از نمونه کوشم یک زمينه نخست می. های سرکوب اجتماعی بررسی شود شکل

. های حقوق بشر جهانی که محور آنها حقوق ازکارافتادگان است، خواهم افکند سپس نگاه کوتاهی بر کنوانسيون. ضروری است، به دست دهم

  . ها و بحث و نظرها را در پيوند با وضع ازکارافتادگان در ایران بررسی خواهم کرد سرانجام این تئوری

های خود درباره جنسيت،  را در بررسی» سرکوب« واژه رباش جنسین ضد نژادپرستی و کنشگران دگها، کنشگرا از دیدگاه تاریخی، فمينيست 

های شخصی خود در زمينه سرکوب و به  اند با این وسيله به تبيين آزمون اند و کوشيده نژاد و تبعيض جنسی به کار گرفتهگرایش های جنسی، 

تماعی به پردازند و توجه همگانی را به ایدئولوژی و ساختارهای اجتماعی که سرکوب و به حاشيه اج -های سياسی حاشيه رانده شدن در حوزه

توانند نشان دهند که موقعيت فرودست  با به کارگيری این واژه برای تعریف وضعيت خود، آنها می. سازد، جلب کنند راندن آنها را تسهيل و ممکن می

دهه ( ميالدی ١٩٧٠ی دهه  از ميانه. گرانه سرچشمه گرفته استدبلکه از قرادادهای سياسی و اجتماعی بيداآنها در جامعه، طبيعی یا ناگزیر نيست 

آنها ساختار اجتماعی ازکارافتادگی . اند را در پيوند با ازکارافتادگان به کار گرفته» سرکوب«کنشگران ازکارافتادگی نيز این واژه یعنی ) پنجاه خورشيدی

های خود خواستار برخورد اجتماعی با  اند و در استدالل را به چالش گرفته» درمان« پزشکی خصوصی افراد نيازمند به ترحم و ی لهأبه عنوان یک مس

 جسمی به عنوان دالیل طرد و به حاشيه رانده شدن این گونه ازکارافتادگی به صورت یک قرارداد اجتماعی و سياسی سرکوبگر و نه ناتوانی عمًال

که در دهه هفتاد ميالدی به کانون فکری جنبش ازکارافتادگان تبدیل » اتحاد ناتوانان جسمی برعليه تبعيض در بریتانيا«) ١٣٨٣توماس . (اند افراد، شده

 : خود چنين نوشت)  خورشيدی١٣۵۵ (١٩٧۶ی سال  شد، در بيانيه

گی به معنای ایجاد محدودیت فعاليت پيامد ساختارهای اجتماعی برای ما ازکارافتاد... سازد این جامعه است که ناتوانان جسمی را ازکارافتاده می 

ای سرکوب  از اینرو ازکارافتادگی جسمی گونه. دارد ی اجتماعی باز می های عمده که اشخاص ناتوان جسمی را از مشارکت در فعاليت... معاصر است

 ) ۶٠-٢٠٠١هان . (رود اجتماعی بشمار می

های خانگی، مزایای حداقلی، جلوگيری از اشتغال و آموزش همگانی و ایجاد محدودیت در زمينه دستيابی به  تمراقب«های خود به  آنها در بررسی 

. گيرد کنند تا نشان دهند که ساختار سرکوبگر و نه ناتوانی جسمی این افراد است که جلوی کارآیی آنها را می اشاره می» محيط ساخته شده

ازکارافتادگی » مصيبت شخصی«ی  سياسی، واکنشی انقالبی در برابر مدل و نمونه-ی در یک متن اجتماعیتحليل ازکارافتادگ) ۵٧١-٢٠٠۴توماس (

ی  این حرکت واکنش نيرومندی بود در برابر نمونه. کرد که ناشی از مشکالت بيولوژیکی است نگاه می» فعاليت محدود«بود که به این پدیده به عنوان 
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توماس . (رفت ها، به حاشيه رانده شدن و طرد ازکارافتادگان، طفره می ای اجتماعی و ایدئولوژیکی این محدودیته  از پذیرش ریشهپزشکی که عمدتًا

٢٠٠۴ ( 

ها و  های اعمال شده توسط اهل حرفه و تيمارستان ها و نازا سازی آمریکای شمالی و سنگدلی نازی» مرگ آسان«ی  توان برنامه چگونه می 

د، مگر در سایه ایدئولوژی سرکوبگری که ازکارافتادگان را به چشم موجوداتی غيرمعمولی، ناقص العضو و سربار جامعه های ویژه را توجيه کر خانه

های ژنتيکی را توجيه کرد، هنگامی که  های موروثی، آزمایش والدین، و بررسی آميز با بيماری های مبالغه توان دلمشغولی چگونه می. بيند می

های اجتماعی که راه   تبعيضآیا بيولوژی است یا صرفًا. اند های سياسی از عوامل عمده این پدیده های اقتصادی و سنگدلی دانيم فقر، گرفتاری می

بندد؟ آیا ناتوانی جسمانی این افراد است یا ناتوانی  تر است، می دستيابی به اشتغال را حتی هنگامی که استخدام ازکارافتادگان کم هزینه

دارد؟ سياهه کمبودهای اجتماعی، مالی، محيطی و  عی و آموزشی که شمار بيشتر ازکارافتادگان را در فقر و جهل نگاه میهای رفاه اجتما نظام

های باال برای نشان دادن اینکه این  با اینهمه نمونه. روانی که توسط جامعه بر ازکارافتادگان تحميل شده است، درازتر از آنست که در اینجا بشود آورد

از همينروست که این کمبودها در عمل به نوعی سرکوب اجتماعی بدل شده . ریشه در مسایل ایدئولوژیکی و اجتماعی دارد، بسنده استکمبودها 

 .اند

های جنسی، نژادی و  را هم رده با تبعيض» تبعيض عليه ازکارافتادگان«دهد که  بررسی ازکارافتادگی با عينک سرکوب به ما این اجازه را می 

 دستيابی به عدالت هدفتوانيم جنبش ازکارافتادگی را با  گذارد که به کمک آن می این دیدگاه ابزاری در اختيار ما می.  قرار دهيماستيزیهمجنسگر

از کند عدالت اجتماعی و برابری حقوق را برای این افراد  جنبش حقوق ازکارافتادگان تالش می. اجتماعی و برابری حقوق ازکارافتادگان برپا سازیم

های گوناگون مانند توسل به قوانين ضد تبعيض حقوق بشر در سطح جهانی و بومی، استقالل بخشيدن به مقوله و نهادهای رفاه اجتماعی،  راه

گان مثبت و به دور از خفت برای ازکارافتاد) هویت(افزایش سطح آگاهی اجتماعی در مورد مسایل مربوط به ازکارافتادگان و سرانجام ایجاد شناسمان 

 ) ٢٠٠١ و بارنات و اسکاچ ١٩٩۶کمپل و اليویه، . (با کمک هنر و فرهنگ محصول این افراد، فراهم سازد

هایی در  اند سازمان ملل متحد را وادار کنند که بيانيه های پایدار خود توانسته با کوشش المللی نهادهای جهانی مربوط به ازکارافتادگان در سطح بين 

 ١٩٨٢در سال . صادر کند) ١٩٩١(بيماران روانی و بهينه سازی بهداشت روان ) ١٩٧١(افراد عقب افتاده ذهنی ) ١٩٧۵(دگان شناخت حقوق ازکارافتا

ها را به ایجاد   را در پيوند با افراد ازکارافتاده تصویب کرد و به این وسيله دولتWPAی جهانی اقدام  سازمان ملل متحد برنامه)  خورشيدی١٣۵٩(

برنامه جهانی اقدام گام مثبتی بود زیرا نخستين باری .  راه احقاق حقوق برابر در زمينه مشارکت ازکارافتادگان در جامعه تشویق کردساختارهایی در

. کرد ی حقوق بشری و نه از دیدگاه بنيادهای نيکوکاری یا پزشکی بررسی می بود که یک سياست مدرن ازکارافتادگی موقعيت این افراد را از زاویه

با اینهمه . ی جهانی اقدام در این مقطع عملی شود ی جهانی ازکارافتادگان اعالم شد و مقرر گشت برنامه  ميالدی به عنوان دهه١٩٩٣ تا ١٩٨٣ دهه

 ١٩٨٧در سال . دهند ها بی ميلی نشان می  در اجرای این توصيه آشکار شده بود که کشورهای عضو عميقًا کامًال١٩٨٠های پایانی دهه  در سال

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در . ایتاليا و سوئد تالش نافرجامی را در راستای کنوانسيون حقوق ازکارافتادگان پيش بردند)  خورشيدی١٣۶۶(

ها برای ازکارافتادگان نظر واحدی  برابری فرصت) استاندارد(در مقابل به این بسنده کرد که بر سر قوانين استانده )  خورشيدی١٣٧٢ (١٩٩٣سال 

پذیرش ) ٢٠٠۴هرست . (ی جهانی اقدام بود، بااینهمه هيچگونه مکانيسم رسمی وادار کننده همراه آن نبود این قوانين بهينه شده برنامه. اتخاذ کند

 و ی فرعی جلوگيری از تبعيض ی کميته گزارشگر ویژه) ١٩٩٣(له با گزارش حقوق بشر و حقوق ازکارافتادگان نوشته لئانادرو دسپوی أجهانی مس

ای  داد حقوق ازکارافتادگان به گونه دسپوی در این گزارش شواهد قاطعی فراهم آورده بود که نشان می. ها، سرانجام عملی شد حمایت از اقليت

ثر به کار ؤمای  گيرد و ابزارهای موجود برای حمایت از حقوق بشر در راستای حمایت از حقوق ازکارافتادگان به گونه سامان یافته مورد تجاوز قرار می

بود که سرانجام این )  خورشيدی١٣٨٠آبانماه  (٢٠٠١های دسپوی در ایجاد یک کنوانسيون جهانی، تنها در نوامبر  باوجود تالش. شود گرفته نمی

رای بررسی ای ب ی ویژه از آن هنگام تاکنون کميته. ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسيدأنسيون به صورت یک پيشنهاد توسط رکنوا

 ) ٢٠٠۴هرست . (هایی برای برقراری این حقوق مشغول به کار شده است ها و توصيه راه طرح



های پزشکی و فردی ازکارافتادگی با یک  های جهانی که هدفش جایگزینی دیدگاه ها و کنوانسيون اکنون ببينيم ایران در این مقوله در پيوند با تالش 

ازکارافتادگان کمابيش ده در صد ميانگين .  کجا ایستاده استدیدگاه حقوق بشر سياسی است، در

در همين حال . دهند و ایران نيز در این مقوله استثنایی بر قاعده نيست جمعيت در جهان را تشکيل می

) ی معلوالن ایران جامعه. (دهند  ازکارافتاده تشکيل می در صد جمعيت ایران را افراد شدیدًا٢نزدیک به 

اند و آن عده که به کاری اشتغال دارند در کارهای  افتادگان ایرانی از سواد و اشتغال بی بهرهبيشينه ازکار

ترین قوانين مربوط به حقوق  ترین و پيشرفته جامع. اند کم درآمد با مزایای اندک به کار گماشته شده

طرح . ب رسيدبه تصوی) ١٣٨٢اردیبهشت  (٢٠٠٣ازکارافتادگان در ایران در دولت خاتمی در ماه مه 

هایی مانند دسترسی   بخش است که از حقوق اوليه ازکارافتادگان در زمينهشانزدهازکارافتادگی شامل 

های دولتی  این قانون، ساختمان. کند به امکانات عمومی، آموزش، اشتغال، مسکن و اقتصاد حمایت می

های  در زمينه اشتغال نيز، این قانون سازمان. ای رخ نداده است دگرگونی عمدهاما در عمل . سازد که قابل دسترسی ازکارافتادگان باشند را ملزم می

قانون مزبور .  درصد از کارکنان خود را ازميان معلوالن برگزینندسهکنند را ملزم می سازد که  دولتی و دیگر نهادهایی که از دولت بودجه دریافت می

با اینهمه نظام واحدی که بتواند اجرای این . خواند پراتوری تلفن را ویژه ازکارافتادگان میهای رده پایين دولتی مانند ا  در صد شغلشصتهمچنين 

هایی را برای  این قانون فرصت. ها نظارت کند، وجود ندارد و در عين حال برخی از کارفرمایان نيز مشمول تبصره می شوند قانون را در این سازمان

با اینهمه از ميان یک و نيم ميليون ازکارافتاده کامل در . ازکارافتادگان ثبت شده پيش بينی کرده استدسترسی به آموزش و مسکن کم هزینه برای 

اما . اند و تنها این شمار اندک است که به چنين امکانات دسترسی دارد  هزار تن در سازمان دولتی رفاه و تامين اجتماعی ثبت شده۵٠٠ایران تنها 

 )هشتاد و سهجامعه معلوالن ایران سال ( انبوهی از سدهای اداری روبرو هستند همين شمار اندک نيز در عمل با

دهد که بنا بر آن،  حمایت از معلوالن ایران تفسيری پدرساالرانه و پزشکی از افراد ازکارافتاده ارایه میهزار و سيصد و هشتاد و دو قانون مصوب  

کسی که ناتوانی جسمی یا «این قانون فرد ازکارافتاده را به عنوان . شود فعاليت افراد میناتوانی و نه ساختارهای اجتماعی، سبب اصلی محدودیت 

بدین گونه این تفسير، ) هشتاد و سهجامعه معلوالن ایران . (شمارد دارد، می باز می» های زندگی اش عمال او را از مشارکت در فعاليت ذهنی

گذارد فرد  گيرد و موانع تبعيض آميز محيط را که نمی است، نادیده می" یت فعاليت ازکارافتادگانمحدود"قراردادهای اجتماعی را که مسبب به اصطالح 

دارد که ازکارافتادگی یک مفهوم نسبی است و اینکه  این تعریف این واقعيت را از نظر دور می. شناسد  عمل کند، به رسميت نمیازکارافتاده مستقًال

 .  با ساختارهای اجتماعی در پيوند استفهوم ازکارافتادگی باشد و ایجاد محدودیت کند، عمدتًاتواند به م حدی که ناتوانی جسمی می

های بزرگی از افراد ازکارافتاده را به چالش کشيد و  از سوی دیگر تصویب قانون حمایت معلوالن توسط دولت خاتمی، جداسازی و تبعيض عليه گروه 

مهمترین جنبه این عادی سازی آنست که .  سازی و امتزاج این افراد در جامعه را فراهم ساختبنيادهای قانونی در راستای توجه به عادی

اند اما آنها برای آماده سازی در راستای چيرگی بر مشکالتی که در جامعه با آن  ازکارافتادگان در زمينه خانواده و محيط اجتماعی دارای حقوق

ی عادی سازی و اختالط با جامعه در چگونگی شکل دادن به برنامه  شکی نيست که اندیشه. ی نياز دارندی توانمند روبرویند، به تربيت و خدمات ویژه

ها غالبا از سوی افراد ازکار نيافتاده که  از سوی دیگر نباید فراموش کرد که این اندیشه. توانمندی، سازمان و محتوای آموزش ویژه نقش مهمی دارد

از همينرو در عمل، اگرچه اقداماتی در راستای درک و حمایت از افراد ازکارافتاده . شود اند، عنوان می ربه نکرده تجهرگز ازکارافتادگی را شخصًا

ت أدگی دارند بلکه از جانب کسانی نشگيرد، مجموعه اصلی این اطالعات نه از سوی کسانی که خود تجربه دست اولی با ازکارافتا می صورت

کوشد جداسازی و تبعيض را به چالش کشد و  اگرچه این قانون می. بينند ای هراس انگيز و ناخوشایند می  صورت پدیدهگيرد که ازکارافتادگی را به می

فرد ازکارافتاده فاعل نه بلکه موضوع قانون . به ازکارافتادگان است» یاری رسانی«اختالط با جامعه را جایگزین آن کند، هدف اصلی قانون همچنان 

ای دارد که  گرایانه است و از همينرو ریشه در تفکر پدرساالرانه آید این قانون شامل مقدار زیادی اقدامات حمایت نوان آن برمیهمچنانکه از ع. است

در پيامد این .  ازکارافتاده را برای هميشه و دور از چشم جامعه در خود جای دهندای شکل گيرند و افراد شدیدًا دهد نهادهای گسترده اجازه می

طی چند سال گذشته و به . دهند بسياری از افراد ازکارافتاده در ایران همچنان به زندگی در این مراکز توانمندی زیر حمایت دولت ادامه میسياست، 
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 ۵٠دليل نبودن فضا و بودجه کافی، نظام رفاه اجتماعی کشور، بسياری از مراکز توانمندی را به بخش خصوصی سپرده است و هم اکنون نزدیک به 

 )هشتاد و سهجامعه معلوالن ایران . (ار تن ازکارافتاده در مراکز غيردولتی سکونت دارندهز

با اینهمه با توجه به نبود قوانين ضد . های چندانی درباره ازکارافتادگان این مراکز دولتی و خصوصی انجام نگرفته است سف باید بگویيم پژوهشأبا ت 

نگی متداول و رواج تبعيض عليه ازکارافتادگان، که به این افراد به چشم کودک، صغير، سربار و عاطل و باطل های فره تبعيض الزم االجرا و وجود تعصب

هایی که از  دولت به خانواده. توان نتيجه گرفت که وجود تجاوزهای جسمی، جنسی، عاطفی و روانی در این نظام غيرمحتمل نباشد کند، می نگاه می

پوشش های اوليه را  تواند هزینه دهد که به سختی می  هزارتومان مستمری میچهل و پنج تا پانزدهکنند، بين   میفرد معلولی در خانه نگاهداری

 حامی کودکان و نوجوانان نيست، این افراد، به ویژه افراد کم سال، با توجه به اینکه قوانين ایران عمومًا) دو هزار و چهار: جامعه معلوالن ایران. (دهد

درحقيقت موارد بسياری از کودکان در مناطق روستایی گزارش شده است که . گيرند ی خانواده و مربيان خود مورد بدرفتاری قرار می از سوغالبًا

  .اند، زیرا در مناطق سنتی ایران، ازکارافتادگی همواره با شرمساری، بدبختی و نفرین خدا پيوند نزدیکی دارد هایشان آنها را زندانی کرده خانواده

در فراهم آوردن . های روزمره فراروی ازکارافتادگان، خاليست های جامع در زمينه انواع موانع و تبعيض سف، همچنانکه اشاره شد، جای بررسیأا تب 

ا اینهمه در ب. های نيکوکاری زیر کنترل دولت بود اطالعات معتبر درباره این مقوله، مشکالت زیادی وجود داشت زیرا بسياری از منابع بالقوه، سازمان

از اینرو در جایگاه کنشگران حقوق بشر، الزم است این واقعيت . مجموع هدف این بود که ازکارافتادگی را به چشم یک مقوله حقوق بشری نگاه کنيم

برای دستيابی . را در نظر بگيریم که ميان انواع سرکوب، خواه سرکوب جنسيتی، خواه قومی، طبقاتی، جنسی و جسمی، پيوند نزدیکی وجود دارد

، ضرورت دارد که در پی یک دگرباشان جنسیهای مربوط به   گرفته تا مقولهسمربوط به عدالت اجتماعی از فمينيهای یکپارچه امروزی م به تئوری

 دیدگاه نتایج  ازهای سرکوب در ساختار یگانه، استوار و لزومًا ی غير سلسله مراتبی سرکوب اجتماعی بگردیم و تصور نکنيم که همه شکل نمونه

های سرکوب  توان نتيجه گرفت که ازکارافتادگی درایران به روشنی یکی دیگر از شکل بر بنياد شواهدی که در اینجا فراهم شده، می. اجتماعی برابرند

  .ی جدی و کنشگری اجتماعی ما دارد است که نياز به توجه پژوهشگرانه

  

  

 کتابشناسی

  واشنگتن دی سی، انتشارات دانشگاه گلودت١٩٩٩-١٧٠، »سياست قابل بحث: تظاهرات ازکارافتادگان«) و یکدو هزار (اسکاچ . بارنات و ر. س

 راوتلج : ، لندن نيویورک»شناخت گذشته و آینده: سياست ازکارافتادگی«) ١٩٩۶(اوليور . کمپل و م. ج 

» سياست ازکارافتادگی و مبارزه برای دگرگونی«از .  ازکارافتادگیتقابل تجربه ها و مدل های اجتماعی: مذاکرات یا قدرت بخشی«) ٢٠٠١(هان . ه

 انتشارات دیوید فولتن: بارتن، لندن )٧٨-۵٩ص (

 انتشارات سيج: بارنز و فرنچ، لندن) ٢٠٠-١٩۵ص (»ازميان بردن موانع، توانمند سازی محيط« از. قانونگذاری و حقوق بشر«) ٢٠٠۴(هرست . ر 

  

  ٢٠٠٧برداشته شده در ماه ژانویه ) ٢٠٠۴(» جامعه معلوالن ایران«

  ۵٨٣ تا ۵۶٩ ص ١٩)۶(» ازکارافتادگی و جامعه . تحليل گرایش های اجتماعی. چگونه می توان ازکارافتادگی را درک کرد«) ٢٠٠۴(سی توماس  
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شاید یکی از قدیمی ترین و رایجترین بحث های کالمی که در رد همجنسگرایان و دگرباشان در ایران و سایر 

همجنس گرایی پدیده ای غربی است که جایی در "شنيده می شود، این نکته است که  جوامع مسلمان

برای حمله به   مدافع وضع موجودمشابه چنين منطقی، از سوی گروه های"! جوامع سنتی و اسالمی ندارد

 . مدافعان برابری حقوق زن ومرد بکار می رود فمينيست ها ونيز رد خواسته های

داشتن  پنهان شد و به بهانه" فرهنگ اسالمی"و " ارزش های سنتی" مشکل مدافعان این بحث این است که می پندارند، می توان تا ابد پشت  

با چنين منطق دیوانه ای است که در ایران همجنسگرایان را . از برسميت شناختن حقوق آحاد جامعه خودداری کردشيوه زندگی و جهانبينی متفاوت، 

اعدام می کنند، در عربستان زنان را از داشتن حق رأی محروم می سازند، و در افغانستان دختران تازه به بلوغ رسيده را به زور به خانه بخت می 

 ! ماست" مسلمان بودن" این همه جور و بی عدالتی در حق توده مردم، ناشی از و شوربختانه مجوز. فرستند

 مسلمان بدنيا آمده اند و یا به برخی ارزش های اسالمی باور دارند، به معنی این نيست که می توان آنها را از حقوق اوليه  اینکه مردم یک مملکت 

 حقوق  فرهنگی افراد، مانع برخورداری آنها از ارزش های مذهب و یا. فهم رفتار نمودو با آنها همچون مشتی حيوان نا انسانی شان محروم کرد

 نمی توان افراد را به بهانه مؤمن بودن، با فرهنگ بودن، ویا شرقی بودن آنها، محکوم به محروميت از  برابری مشابه سایر انسان ها نبوده و نيست و

دین و مذهب آنها، معيار برخورداری و یا  معه بشری، همه صاحب حقوقی برابر و یکسان هستند و افراد جا واقعيت این است که .حقوق بشر نمود

بله، چون مردم ما "مدعيان چنين منطقی، در حقيقت سعی دارند دنيا را قانع کنند که . عدم برخورداری آنها از حقوق و آزادی هایشان نبوده و نيست

 ." فتار انسانی نبوده و مایلند عقب مانده و ذليل زندگی کنندپيرو این دین و مذهب هستند،لذا شایسته ر

پيامی بسيار انقالبی و نامتعارف برای جامعه جاهلی   پيامبر اسالم، که فرهنگی فراموش کرده اند حفظ ارزش های مدعيان مشکل اینجاست که

اگر . سطح فکری باالتر و متعالی دعوت می کرد و آنها را بهاعراب بدوی بسيار متفاوت بود " ارزش های فرهنگی "پيامی که با  .عصر خود داشت

عصر جاهلی را همچنان حفظ کنند، هنوز هم باید دختران را زنده بگور می کردند و زنان را همچون " ارزش های سنتی" مسلمانان می خواستند

   .در بازار ها به حراج می گذاشتند حيوانات،

 می آیند، این حق طبيعی  همچنان که همه انسان ها با آلت تناسلی بدنيا. آنهاست  حقوق جنسیاز جمله حقوق طبيعی تمامی انسان ها،

ماداميکه افراد تمایالت جنسی خود را بگونه ای . و چگونه استفاده کنند در چه زمانی تصميم بگيرند که آلت تناسلی خود را آنهاست که خود آزادانه

 . ران، ابراز نمایند، هيچ مقام و منصبی حق تعارض به آنها را نداردمسئوالنه و بدون ایجاد مزاحمت برای دیگ

خدا و پيغمبر  ، و با پنهان شدن در پناه"فرهنگ غنی جامعه" و" دینی تعاليم عاليه"اما متأسفانه در جوامع ما، مقامات حکومتی درصددند با تمسک به 

ظم رساله عمليه بسياری از مراجع شيعه به توضيح و تفسير جزئيات اعمال جنسی اینکه بخش اع. و ، برای آلت تناسلی افراد تعيين تکليف کنند

که در صدد است حتی در  فرهنگ ناسالم دینی است پرداخته است، حاکی از) تا کيفيت قاعدگی زنان از نحوه دخول تا مجازات استمناع( مومنين 

 . نماید" قانونمند "آنها را بقول خود خصوصی ترین جوانب زندگی افراد مداخله کرده و
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مستحق شدیدترین نوع مجازات  )از ارتباط جنسی دختر و پسر گرفته تا همجنسگرایی(بی سبب نيست که در جوامع مسلمان، جرایم جنسی  

 در  ر آن، الجرمو مجوز استفاده و نيز کنترل از راه دو عالم قدسی است هستند، چرا که در منطق بيمار این دینمداران، آلت تناسلی مردم متعلق به

با یکدیگر نزدیکی جنسی نمایند، دزدگير خداوند  لذا اگر خدای ناکرده دو مرد ویا دو زن عاقل و بالغ! می باشد دست مالی محل و یا ولی فقيه زمان

 در روز جزا، خداوند از کسانی که  ویا در جای دیگر گفته شده است که !متعال بالفاصله بصدا در می آید و به بيان احادیث، عرش اعال به لرزه می افتد

یعنی اینکه اگر فردی دلش خواست آلت تناسلی اش را بمالد تا به لذت برسد، خالق متعال را بقدری عصبانی . استمناع کرده اند روی برخواهد گرداند

 ! با آن بنده بيچاره قهر خواهد کرد" تا روز قيامت"می کند که خداوند 

مذهبی نامعقول، تنها زمانی راضی خواهند شد که بتوانند کوچکترین جزئيات زندگی خصوصی مسلمان، از  ین ارزش هایا کوتاه سخن اینکه مدافعان

این طرز برخورد با امت دیندار، یاد آور شيوه کنترل مرغان تخم گذار در مرغداری های . کنترل کنند جمله کيفيت و حتی کميت رفتار جنسی آنها را،

 ! مانع تماس مرغ ها و خروس ها شده تا مبادا تخم مرغ ها، نطفه دار شوندصنعتی است، که در آن 

 ! مسلمانان، شایسته رفتاری بهتر از مرغان تخم گذار هستند تمام آحاد بشر، و از جمله جامعه 
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 ازدواج همجنسگرایان آری یا خير ؟؟

 هيوا : نوشته 

 

این نشریه .  نگين کمان است که سه شماره از آن تا کنون منتشر شده است، سردبير فصلنامه ی رهيوا
که از خانواده ی نشریات دگرباشان جنسی ایرانی است، به صورت پی دی اف برای عالقمندان ارسال 

 . می شود
 majalehranginkaman@gmail.com: آدرس ایميل

 

ه های سی و چهار سال پيش در خانواده ای مذهبی در یكی از محل

در خانواده ای رشد آردم و آموزش دیدم . قدیمی تهران به دنيا آمدم 

و تربيت شدم آه همگی دارای تحصيالت عاليه بودند و از نظر مالی 

وقتی به سن مردانه . در رفاه و متأسفانه مذهبی بودند و هستند 

شدن رسيدم احساس آردم مردانگی من با دیگر مردان فاميلم یكی 

 بعد از ٨٠ جماعت گرایش جنسی عاطفی نداشتم و این زن گریزی روز به روز در من بيشتر و بيشتر رشد می آرد تا آنکه در اواخر سال نيست؛ به زن

سر بازی و دانشگاه خانواده به صرافت زن دادن من  افتاد و آن زمان بود آه تعارض ها و دو گانگی های من شروع شد و در یك آالم زندگی ام را سياه 

تا آن زمان نه گرایش روانی به زن داشتم نه آوچكترین ميلی به آنها ولی بنا به سنت و قانون و عرف جامعه یكی از دختر های فاميل را برایم . دند آر

ای گرفتند و با هلهله و شادی من را داماد و راهی زندگی آردند ولی دردا آه این شش سال زندگی تيره زناشویی چيزی جز ناراحتی و دعواه

. باید نا خواسته و به اجبار نقش شوهر و همسرو پدری را بازی آنم آه در زیر نقاب آن نفس آشيدنم سخت می شود . خانوادگی برایم نداشت 

قدیر همه برادران و خواهرانم ازدواج آردند و از زندگی خود راضی هستند و در آنار سر و همسر آرامش واقعی را دارند ولی نمی دانم چرا قسمت و ت

گفتن این آالم شاید نادرست باشد ولی . من و امسال من اینچنين سياه و سياه است آه حتی در خانه خود آرامش روانی و جسمی ندارم 

او بسيار حشری و عاشق سكس و من بيزار و گریزان از سكس با زن و همين . هنگامی آه می خواهم با زنم همبستر شوم شب عزایم است

هر شب جمعه آه مجبور می شوم با زنم همبستر شوم چشمهایم را می بندم و در .  یكی ازمعضالت زندگی من شده است مسئله به جای خود

خيال خود همجنس خود را تجسم می آنم پس از خالی شدن آمرم به جای آرامش روحی  و جسمی آنچنان عصبی و رنجور می شوم آه بار ها و 

در این شش ساله بار ها با همسرم دعوای شدید داشته ام و بار ها آارمان . د بچه ها زار زار گریه می آنم بارها پس از سكس به حمام رفته و مانن

 ،به دادگاه آشيده شده است چرا آه او برایم غریبه ایست آه بخش بزرگی از زندگی ام را اشغال آرده است، بخشی آه جای آس دیگری است

ه آسی آه اگر نتوانستم به هر دليلی شبی او را ارضا آنم در آمال وقاحت به من بگوید تو بی عرضه ای آسی آه از رنگ من و از دنيای من باشد ن

االن آه این نامه را می نویسم چهار ماه آامل است آه همسرم خانه را به قصد طالق ترک آرده است و همين امروز و فرداست آه .تو مرد نيستی 

تنها نگرانی من آریاتاش پسر آوچك . زنم برایم ناراحت آننده نيست آه هيچ، دردی از درهایم نيز آم می شودجدایی از . با توافق از هم جدا شویم 

خوشبختانه حضانت او را به من می دهند و می توانم او را در آنار خود با همه غم . سه ساله مان است آه نگران او و بی گناهی او و آینده او هستم

آه بتوانم آینده اش را از نظر مالی و عاطفی تضمين می آنم و زمانيكه توانست روی پایش بایستد او را آزاد خواهم گذاشت تا آن جا . هایم بزرگ آنم

اگر به خاطر فرزندم نبود از ایران می رفتم و در گوشه ای از این دنيا به دور . تا آنچه را آه می خواهد بدست بياورد و عمر نازنينش مانند من بر باد نرود

ز مردمان معتقد به سنت، شریكی از جنس خودم را پيدا می آردم ولی باید بنشينم و جنایت خانواده و جامعه ام را با از دست دادن جوانی ام جبران ا

 چون من  فرهنگم و دینم را نمی بخشم چرا آه به من و مظلومانی، دولتم،هيچ گاه خانواده ام، جامعه ام. آنم تا آودك بی گناهم به بيراهه نرود

 .ظالمانه ظلم می آنند و عشق آسمانی ما را این گونه می آشند و می آشند و می آشند وحتی خدا هم صدایش در نمی آید
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نامه این دوست فرصت خوبی . آنچه را آه خواندید نامه پر از درد و دلتنگی دوستی بود به نام امير رضا از تهران آه برای رنگين آمان ارسال آرده بود

تا نگاهی آوتاه داشته باشيم به همجنسگرایان و معضل ازدواج های تحميلی و نا خواسته به این قشر بی پناه و عواقب و آسيب هایی آه ازدواج بود 

 . خانواده و در نهایت به جامعه اش ميرساند،های تحميلی به فرد

 

 و نتيجه و پيامد های آن و این آه آیا مزدوج شدن و گردن نهادن به ابتدا بيایيد نگاهی اجمالی و آلی داشته باشيم به ریشه و هدف ازازدواج و

 دستورات دینی و اجتماعی در هر حال و برای هر آس و با هر شرایطی یكسان است؟

 ازدواج

واج به معنای دیگر ازد. ازدواج از ریشه زوج و در بر گردان معنای آن به فارسی به عمل شرعی و قانونی پيوند زناشویی ميان یك مرد و یك زن است

 مهمترین و شيرین ترین گزینشی است آه یك انسان در تمام زندگی خود می تواند آن را تجربه آند و به آرامشی روانی جسمی ،اساسی ترین

 برسد ولی در مسيراین 

وضعيت : عواملی مهم چونانتخاب دست ها و عوامل بسياری دخيل هستند تا این سنت آهنه را به سوی بدبختی و یا خوشبختی سوق دهند،

 ، برابری خانواده ها از هر نظر، سطح تحصيالت،اقتصادی طرفين

 اجبار و اختيار در انتخاب شریك زندگی و گرایش های روانی و جنسی طرفين به هم و ، چگونگی انتخاب طرفين، وضعيت اجتماعی افراد،مذهب

ازدواج و نياز به آن زمانی شكل می گيرد آه فرد .  بر اساس آن شكل می گيرد زندگیعوامل و خرده عامل های بسيار دیگری آه چهار چوب یك 

 عاطفی پشت سر گذاشته باشد؛ بلوغی آه فرد را آماده مسئوليت -جدای از بلوغ جنسی و فيزیكی بلوغ دیگری و مهمتری را به نام بلوغ روانی

 .ر و پدری آماده آندپذیری و به عهده گرفتن نقش حساس و پر رنج ابتدا همسر و سپس ماد

 تابو بودن سكس ،بحثی آه در اینجا نيت گفتنش را داریم نوع تازه ای از ازدواج است؛ نوعی آه از ابتدای تاریخ بشر بنا به دالیلی چون ناآگاهی جوامع

به دليل شناخت روانی اما امروزه .  شرایط و منافع سياسی مذهبی حكومت ها هميشه مدفون بوده است، مذاهب افراطی و بسته،و جنسيت

جنسی افراد از درون خود و وجود مدارك علمی ثابت و موثق در مورد وجود و تغيير ناپذیری حس هم جنس خواهی در درصدی از افراد جامعه، برخی 

د و حقی را که حق آنان دولت های دموآرات سكوالر متمدن را بر آن داشته است آه باز نگری و تجدید نظری را در مورد همجنسگرایان  داشته باشن

 .است به آنها بدهند، حقی به نام ازدواج همجنسگرایان

دختر و پسر پس از پشت سر ) تقریبًا در همه جای دنيا مانند هم است (  طبق تربيت و سنت و فرهنگی آه ما انسان ها آن را یاد گرفته ایم  

متأسفانه و هزار بار متأسفانه در . ماده پذیرفتن یك شریك جنسی می باشند گذاشتن سنين نوجوانی و با آامل شدن دوره بلوغ از نظر جسمی آ

چه دختر و چه ( بيشتر جوامع در این آره خاآی و از جمله مملكت گل و بلبل ما یكی از معيار های اصلی و بنيادین برای همسر پذیری و مزدوج شدن 

پا به سن بلوغ می گذارد و از نظر ظاهری حالتی ) بویژه دختر(ه تا فرزندانشان بسيارند خانه هایی آ. همان بلوغ جسمی و فيزیكی است)  پسر 

زنانه پيدا می آنند به صرافت شوهر دادن وی می افتند بدون درنظر گرفتن اینكه آیا فرزندشان از نظر روانی و فكری و احساسی نيز به بلوغ رسيده 

 طبقاتی و موارد زیادی از این قبيل، بلوغ روانی و فكری و توانایی پذیرش ، فرهنگی،وادگی خان،است یا خير؟ برای ازدواج سوای از شرایط اقتصادی

مسئوليت همسرداری و مادری و پدری است، نيازی آه برای ازدواج از اصولی ترین و بنيادی ترین چراهای ازدواج است آه متأسفانه آمتر به آن نگاه 

 .ی و درونی بين همسران و خانواده های ماستمی شود و این خود یكی از دالیل تعارض رفتار

در آنار ما افراد بسياری بودند و هستند آه بدون آنكه بدانند همسری وشوهری چيست و یا متأسفانه حتی بی آنكه بلوغ جسمی شان  آامل شود 

و خانواده ای آه باید سالم رشد آند و راهی خانه بخت می شدند و می شوند و همين نا آگاهی و تحجر آميخته به خرافات مذهبی آانون خانه 

فرزندان سالمی را تحویل جامعه اش بدهد از پایه سست و آاغذی بنا می آند و دیر یا زود موجبات فرو پاشی آن را فراهم می اورد فقط و فقط به 

 . نشان دليل نا آگاهی پدران و مادران ما برای تشكيل زندگی و ادای تكليف پدر و مادری خود در حق فرزندا
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 همجنسگرایان و ازدواج های تحميلی

همجنسگرایان عده ای از مردم هستند آه هيچ فرق و تفاوتی با دیگر همنوعان خود ندارند فقط این دسته از انسان ها از نظر روانی، احساسی و 

وجهی از مردم همه جوامع دنيا وجود  احساس همجنسخواهی در درصد قابل ت،جنسی هيچ گرایش عاشقانه و جنسی به جنس مقابل خود ندارند

همجنسگرایان  . نه بيماری است و نه انحراف اخالقی، نه قابل برگشت است و نه قابل تغيير،دارد آه نه اآتسابی است نه آموختنی و نه یاد گرفتنی

ز همين جا شروع می شود چرا آه نمی جز در آنار همجنس خود به آرامش فكری  روانی نمی رسند و ناسازگاری اجتماع و هجنسگراستيزی آنها ا

توانند نه همجنسگرایان را سرآوب آنند و نه احساس آنها را از بين ببرند و متأسفانه در بسياری جاها  نمی توانند همجنسگرایان را در آنار خود 

 ببينند و تحمل آنند  با این تفاسير تكليف مردم با همجنسگرایان  یا همجنسگرایان با مردم چيست؟

 خانواده ها و حكومت آه از عمده مشكالت همجنسگرایان امروز ایران می باشد ازدواج ، دین،به جرأت می توان گفت آه در آنار فرهنگ عام مردم

ازدواج تنها و اساسی ترین حق . های تحميلی و نا خواسته از سوی خانواده ها و اطرافيان مشكالت این قشر ستم دیده را دو چندان آرده است

سان است تا بزرگترین گزینش خود را در زندگی انجام دهد و در دنيایی آه در آن آوچكترین اختياری ندارد تنها گزینش خود را آه همان انتخاب ان

شریكش است انجام دهد اما دردا و دریغا همين تنها حق آدمی زاد نيز شامل قشر دگر باش ایرانی نيز نمی شود آه هيچ به بزرگترین معضل در 

 .ندگی آنان نيز تبدیل می شود تا جایی آه حتی در مواردی هم بوده است آه فرد همجنسگرا دست به خود آشی زده استز

به همان اندازه آه واژه همجنسگرایی برای مردم دنيا و از جمله ميهن سراپا اسالمی ما  مذموم و غير قابل هضم است ازدواج همجنسگرایان نيز این 

 . ستيزی را در بين جوامع دو چندان آرده است نا باوری و همجنسگرا

 

 چرایی عدم مقبوليت ازدواج همجنسگرایان از طرف مردم

از دالیل اصلی و اساسی آه مردم جوامع بویژه آشورهای عقب افتاده جهان سوم نمی توانند همجنسگرایی و ميل به همجنس و در آالم وسيع تر 

 آه چون از نقطه آغازین تولد ما انسان ها سكس و جنسيت ميوه خوشمزه و صد البته هميشه ممنوع ازدواج بين دو همجنس را بپذیرند این است

بوده است چرا آه نام سكس و هر آنچه آه مستقيم و غير مستقيم به آن مربوط می شود برای مردم دیر هضم و سخت هضم است چه  سكس ما 

ی و یا به قول مردم عام همجنس بازی به گوش می رسد هيچگاه هيچ آس به ریشه ماداميكه واژه همجنسگرای. بين دو همجنس چه غير همجنس

و دالیل روانی فطری آن توجهی ندارد و تنها و تنها تصوری آه در ذهنش نقش می بندد حالت و نوع سكس بين دو همجنسگراست آه برایشان 

 یا اگر در جایی در موارد نادر از ازدواج همجنسگرایان بحثی شود تداعی می شود وقتی آه نام همجنسگرا و همجنسگرایی به گوششان می رسد و

برای ما هنوز . تنها و اولين جرقه ای  آه در ذهنشان روشن می شود تجسمی از  دو مرد و یا دو زن همجنس گراست آه با هم رابطه جنسی دارند

ع گرایش جنسی خالف عرف آلی جامعه برایمان نا خوشایند و سكس و چگونگی ارضای آن سوال بزرگ و مسدودی است چرا آه هر آه و با هر نو

مشمئز آننده است ولی باید یاد بگيریم و به آالم برسيم آه سكس و شهوت و چگونه ارضا شدن آن از خصوصی ترین بخش زندگی هر انسان است 

ر مقابل این نگرش نسبت به روابط جنسی ما بين د. و نمی توان برای آسی تعيين تكليف آرد آه چگونه و با چه آسی آن را چگونه ارضا آرد

همجنسگرایان آه فقط سكس آن برای مردم تداعی می شود اگر زن و شوهری را در نظر بگيریم آه در آنار ما زندگی می آنند و جنبه های عاطفی 

نه هایی بسيار قبيح و چندش آور می ماند آه روانی اجتماعی آنها را نادیده بگيریم و فقط حالت های جنسی آن دو را در ذهنمان تجسم آنيم صح

اگر قرار باشد قضاوتمان را فقط بر پایه سكس آن دو بگذاریم از دیگر جنبه های آن دو همسر چيزی جز یك شهوت نمی ماند آه این دید و باور بسيار 

  .  این همان نگرش مردم به همجنسگرایان است،جاهالنه و از روی هيچ نوع اصول انسانی نيست

از دالیل دیگر انزجار مردم از همجنسگرایی و روابط آنها این است آه چون  این رابطه از نظر آنها انحراف و بيماری است و از سوی دیگربه جرأت می 

رسانه توان گفت به دليل نبود آگاهی های روانی جنسی در اآثر آشور های آفت زده جهان سوم آه هيچ نوع آگاهی درست نه از طرف دولت و نه 

ها به مردم داده نمی شود طبيعی است مردم از چيزی آه نمی دانند انزجار داشته باشند و هر آنچه آه در مورد آن به خوردشان داده شده است 

 .بازپس بدهند
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تی  به  وجود ميل ذا، نر ساالر بودن جوامع، باور های قبيله ای مردم،حال سوای این نا آگاهی اجتماعی نقش مخرب مذاهب بی ریشه

همجنسگراستيزی در نهاد همه اجتماعات و وجود دولت های ضد بشر به نوبه خود به این آتش دامن می زنند و وضعيتی را پدید می آورند آه امروزه 

 .در جایی مانند ایران و آشور های هم مرامش مانند آشو های به نام مسلمان و مذهبی خليج فارس شاهد آن هستيم

 

 

 یان آری یا خير ؟؟ ازدواج همجنسگرا

سالگی یعنی از همان زمانيكه پی به همجنسگرا بودن خود برده بود با پسر دیگر هفده  ساله ای داشتم به نام رامين  آه از بيست و چهاردوست 

 چهارینكه بعد از در آالم آوتاهتر بگویيم آن دو با هم به معنای واقعی زندگی می آردند تا ا. همجنسگرایی همسن خود آشنا و دوست شده بود

سال خانواده یكی از انها از این رابطه خبردار می شود پس از پرس و جوی بسيار ماداميكه از رابطه احساسی آن دو با خبر شده بودند تنها آاری آه 

رای پسرشان زن گرفته بودند تا به قول توانسته بودند انجام دهند یا به عبارت درست تر تنها جنایت ممكنه در حق آنها را انجام داده بودند و به اجبار ب

به نظر شما نتيجه آار چه گونه بود؟ در حال حاضر پسری را آه زن داده اند در منجالب اعتياد گرفتار شده است و دارای یك . خودشان اصالح شود

ه و در آستانه جدایی هستند و رامين تعارض ها و درگيری های خانوادگی بين وی و همسرش بار ها به دادگاه آشيده شد.  ماهه استششفرزند 

 .نيزمبتال به افسردگی بسيار شدید است و متأسفانه وی نيز به حشيش روی آورده است

ازدواج های تحميلی به همجنسگرایان مانند مجبور آردن یك دگر جنس گرابه ازدواج دایم با همجنس خود است، تحميلی آه تحمل آن به قيمت فشار 

مردم و دولت ناتوان ما در آالم ساده تر اجتماع امروز ایران بنا به دالیل بسياری . يب شدید به فرد و خانواده اش می شود جسمی آس،های روانی

 بی سوادی ميليونها نفر از مردم تحصيل آرده در چنين زمينه هایی و ساآت نشستن منابع پزشكی و ، منافع سياسی،چون مذهب افراطی تشيع

اگر هم در خانواده خود به موردی برخورد آنند بنا به همان دالیل آه . انند دگر باشی چيست از آجا آمده راه و چاه آن چيستروانپزشكی ابتدا نمی د

همگی سر چشمه اش از ناآگاهی و جهالت است، تنها آار و یا بهتر بگویيم شاهكاری آه انجام می دهند این است فرزند بی گناه و بی اختيار 

در دام ازدواج تحميلی بياندازند و با این آار خيال خود را راحت آنند آه مورد حل شد و شكر خدا به وظيفه پدر و مادری خود همجنسگرای خود را 

ه اما دردا و دریغا آه نمی دانند و یا اگر هم بدانند درون بسته و ضمير ناتوان آنها این اجازه را به آنها نمی دهد آه به این یقين  برسند ک. عمل آردیم

با این آار بزرگترین خيانت را در حق فرزندشان کرده اند چرا آه شوهر دادن و زن دادن همجنسگرایان نه تنها آنها را دگر جنس گرا نمی آند و فرد 

ه یك دختر جوان از همه جا بی خبر چ. همجنسگرا را دچار مشكالت مضاعفی می آند، بلكه در حق خانواده شخص همجنسگرا نيز ظلم آرده ایم

یك لزبين چرا باید نقش و وظيفه ای را .  گناهی آرده آه باید تاوان جهالت جامعه اش را به قيمت زندگی سرد ازهر نظر با یك پسر همجنسگرا بدهد

 . به دوش بكشد آه بار آن سوای از توانایی روحی این زن یا دختر می باشد

 

 مخالفان ازدواج همجنسگرایان و دالیل آنها

حث ازدواج همجنسگرایان در برخی آشور ها مطرح و تصویب شده است بين مردم دنيا حال از هر جای آن نظرات موافق و مخالف زیادی از زمانی آه ب

افراد مخالف ازدواج همجنسگرایان در آشور های مذهبی و فاقد اندیشه . بوده و هست آه هر آدام برای مخالفت و موافقتشان ادله هایی دارند

 محكم ترین دليل شان برای نفی ازدواج همجنسگرایان را دین و مذهب و مخالفت ادیان با این مقوله می دانند و بدون اینكه به دیگر انسانی اولين و

جنبه های این عمل توجه آنند فقط و فقط به واسطه دستورات دینی مبنی بر منع سكس بين دو همجنس آن را رد آرده و نا مشروع می دانند اما 

ازدواج ) حال جدای از بحث دین و مذاهب ( های دموآرات و آزاد آه مخالف ازدواج همجنسگرایان هستند بر این عقيده هستند کهمردم آشور 

بر این باورند آه ازدواج بين دو همجنس موجب روی گردان شدن فرد از جنس . همجنسگرایان موجب فرو پاشی و سستی آانون خانواده ها است

 . است... ه ازدواج ميان همجنسگرایان موجب باال رفتن طالق، آودآان خيابانی، سقط جنين ومقابل خود است و این آ

 سازی ازدواج  مقاله ای با نام تأثير قانونیدو هزار و چهارآرتز، دآترای انسان شناسی اجتماعی از دانشگاه هاروارد، در فوریه  استنلی

 : در بخش هایی از این مقاله آمده است. ناوی منتشر ساختاسكاندی گرایان بر جدایی مفهوم ازدواج منطقه همجنس
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 شصت درصد فرزندان اول در دانمارك، .شوند اآثر آودآان در نروژ و سوئد نامشروع متولد می. آرامی در حال مرگ است ازدواج در اسكاندیناوی به

ازدواج . اند آامًال یكسان داشته گرایان را نه به طور  ازدواج همجنسبه مدت یك دهه یا بيشتر مفهومی معادل این آشورها. والدین ازدواج نكرده دارند

 همراه با -خانواده نوردیك  الگوی. برای جدایی مفهوم ازدواج و والدینی را تشدید و تقویت آرده است گرایان، روند موجود در اسكاندیناوی همجنس

گرایی  همجنس انيم با نگاهی نزدیك به آن، به پرسش تجربی مهمی در بحثتو می. یافته است  در سراسر اروپا گسترش-گرایان ازدواج همجنس

شود؟ سابقًا  اکثر ازدواج ها به جدایی منتهی می شد، اما ازدواج  می گرایان باعث تضعيف نهاد ازدواج آیا ازدواج همجنس. پاسخ دهيم 

ها  گرایان بر عوامل صعود این نرخ بود، ولی ازدواج همجنس رو به افزایشنرخ تولد آودآان نامشروع . تر نموده است این شكاف را عميق گرایان همجنس

ها رسانده است آه  اسكاندیناوی، این پيغام را به خانه گرایان در جای تشویق آن آه آل جامعه به ازدواج روی بياورند، ازدواج همجنس به. افزوده است

برگرفته از ماهنامه علمی .(  سازد قبول می  خانواده، شامل والدینی نامشروع را قابلاست و این عمًال هر شكل دیگری از ازدواج، مفهومی منسوخ

 )فرهنگی اجتماعی زنان شماره دو

آرتز دليل بر قبول و یا رد مطلق آن نيست ولی باید ایشان و یا هر آس دیگری آه این چنين ازدواج  باز چاپ بخشی از گفته های جناب استنلی

را به همجنسگرایان ربط می دهند گوشه چشمی به ..  آنند و اهم بيماری های اجتماع مانند بچه های نامشروع و طالق و همجنسگرایان را رد می

در جایی از این مقاله آمده بود از زمان قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان نرخ بچه های نا . درون و ماهيت اصلی بروز این ناهنجاری ها  داشته باشند

آنچه آه برایم جالب بود این است آه یك همجنسگرای واقعی هيچ گونه نياز عاطفی و جنسی به غير همجنس .... باال رفته است و مشروع و طالق 

خود ندارد و از سكس با غير همجنس خود لذتی نمی برد و نيازی به انجام این آار در خود نمی بيند پس چه ربطی بين بچه های نامشروع و 

مورد دیگر آیا بودن و سكس با همجنس برای یك فرد دگر جنس گرا آن هم در آشوری آزاد تا این حد . ما آه نمی دانيم همجنسگرایان است ؟؟ 

یك همجنسگرای واقعی هيچ . دلچسب و به آام است آه فرد حاضر است خانواده خود را با  عملی چون طالق از هم بپاشد ؟ قطعا این گونه نيست 

 رفتار جنسی خود نمی بيند یا اینكه برای تفریح هم آه شده یك بار مزه سكس با زن را بچشد و از آن یك بار فرزند نا خواسته نيازی به تغيير و تنوع در

 .ای تحویل اجتماعش بدهد و نه اینكه وجود همجنسگرایی موجب باالرفتن آمار طالق شده باشد 

اسكریج ، استاد حقوق دانشگاه یيل، دو مدافع برجسته ازدواج  وزنامه نگار و ویلياماندرو ساليوان ،ر: در بخش دیگری از همين مقاله آمده است آه 

 دولت هشتاد و نه ميالدیدر سال . آنند دانمارك استناد می ای از دارن اسپدال در هستند آه در نظرات خود به مطالعه منتشر نشده گرایان همجنس

این آار را انجام  نود و چهار و سوئد در سال نود و سهبعدها نروژ در سال . (ندگی پذیرفتزندگی مشترک دو همجنس را به عنوان شریک زدانمارك، 

 )دادند

اسپدال گزارش آرده بود آه طی . اسكریج و ساليوان بر طبق مطالعه اسپدال، شواهدی آوردند آه از آن پس ازدواج در این آشورها تقویت شده است

ها  ، نرخ ازدواج دگر جنس خواهان تا ده درصد باال رفته و نرخ طالق آن) نود و شش-نود (ده در دانمارك گذشت سه سال پس از ایجاد والدینی ثبت ش

آردند  ساخت آه پيش بينی می افرادی را فاش می" تعصب و بی مسؤوليتی "اسكریج مدعی بود، مطالعه اسپدال. دوازده درصد آاهش داشته است

بطالن پرونده ضد " های اسپدال  آندرو ساليوان عنوان مقاله خود را با الهام از گفته. هد شدها باعث تضعيف ازدواج خوا ازدواج همجنس

 .گذاشته بود" گرایی مجنسه

موردی را باید  اینجا باید بگویيم و آن این آه نباید از هيچ مقوله ای بی ادله دفاع آرد و یا آن را رد آرد در همه جای دنيا هم همجنسگرایان هستند و 

چرا آه همجنس بازان برای ارضا تنوع طلبی ارضا فقط سكس و یا از سر آنجكاوی هم آه شده خود را وارد دنيای همجنسگرایان . مجنس بازان هم ه

اینان با نام همجنسگرا حتی مدتی ازدواج هم می آنند با زن و مرد و دختر و پسر رابطه جنسی دارند هر جا خوششان باشد هستند و . می آنند

غياران هستند آه در بسياری آشور ها از جمله ایران از نام همجنسگرایان استفاده آرده و شهوت خود را سيراب می آنند و نام همين ا

آماری آه توسط محققين آشورهای آزاد منتشر می شود به طور حتم از بافت نهانی اجتماع خبر می . همجنسگرایان را در اذهان به بيراهه می برند

 همجنس بازی است آه در زیر پوست نام ، اگر ناهنجاری از سوی شخص با نام همجنسگرا سر بزند یقينًا همجنسگرا نيستدهد، بافتی آه

 .همجنسگرا فقط و فقط دنبال شهوت رانی خود است و الغير 
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باید گفت آه هيچ گاه در هيچ زمان و بر خالف بسياری از مخالفين ازدواج همجنسگرایان آه آن را دليلی بر فرو پاشی آانون خانواده ها می دانند 

مكانی پذیرش حس همجنسخواهی نتوانسته ونمی تواند فرهنگ غالب بر جامعه شود، همانطور آه فرهنگ دگر جنس خواه ساالری در تمام دنيا در 

مجنسگرایان به فساد های اخالقی پس محكوم آردن ه. طی هزاران سال نتوانسته بر همجنسگرایان غالب شود و آ ن ها را دگر جنس گرا بار بياورد

و اجتماعی تنها بيان آننده ناتوانی جوامع در آنترل و نگهداری و پيشگيری از معضالت درون جامعه خود است؛ معضالتی آه هيچ ربطی به همجنس و 

 . همجنسگرایی ندارد

ثی مانند ازدواج همجنسگرایان در آن بی معنی است  برای نمونه در ایران فعلی ما آه همجنسگرایی در آن هميشه سرآوب شده و می شود و بح

پس چرا دارای سيصد هزار زن خيابانی است؟ چرا آمار طالق و فحشا وآمار زنای با محارم و آودآان نامشروع به حدی رسيده است آه مسئوالن 

له باب شده است پنجاه درصد آن بعد از مدتی نه حتی از شنيدن و گقتن آن هراس دارند ؟ چرا از صد درصد ازدواج های دانشجویی آه این چند سا

چندان دراز به طالق می انجامد؟ چرا از واژه پليد متعه یا همان صيغه نمی ترسيم؟ واژه ای آه مادران شيعه را به زنای شرعی می دهد و علنی آن 

 ها را به یك ماه و شش ماه سكس می فروشد؟ 

 ازدواج همجنسگرایان مخالف هستند آیا از تنش های شدید بين یك زوج همجنسگرا و دگر جنس گرا خبر افرادی آه در همه جای دنيا به هر دليلی با

 زندگی آه در بيشتر موارد ،دارند؟ آیا می دانند ازدواج تحميلی به یك گی یا لزبين خانواده ای را یك عمر به یك زندگی سرد و بی روح بشارت می دهد

 . حال در این جدایی چه بر سر زوجين و فرزندان بی گناه آنها بياید برای آسی مهم نيست. بعد از مدتی به جدایی می انجامد

چه آسی پاسخ گوی امير رضا و پسرش خواهد بود؟ اگر امير رضا نيز مانند هزاران پدر دگر جنسگرای عياش خوشگذران دنبال هوا و هوس خود باشد 

دیمی بزرگ شود و فردا آریاتاش نيزخفاش شب از آب در بياید آیا اجتماع خواهد گفت و یا اصال و آودآش را دیمی بزرگ آند یا بهتر بگویيم پسرش 

خواهد فهميد آه این فرزندی آه امروز به نام مفسد فی االرض اعدام ميشود حاصل طالقيست آه اگر در آن تحميل و جبری نبود امروز این گونه نبود؟  

وستش شده بود خواهد پرداخت؟ چه آسی پاسخگوی هزاران همجنسگرای بی گناه است آه اجبارًا باید چه آسی تاوان ظلمی را آه به رامين و د

همه عمر خودشان نباشند و برای اجتماع مریضشان نقش بازی آنند و نقاب بزنند و این آه زیر این نقاب سياه چه بر سر انسان می آید برای هيچ 

همه نابربری را خواهد داد؟ حضرت پاپ؟ جرج بوش؟ دین اسالم؟ یا فرهنگ همجنسگرا ستيز چه آسی تاوان این .  آس و هيچ آس مهم نيست

 مردم ؟

  

با همه آنچه آه گفته شد بحث ازدواج بين دو همجنس زمانی در جامعه ای قابل اجراخواهد بود آه دارای یك دولت سكوالر تابع اصول دموآراسی 

ت آه تعيين می آند آه آیا ما به این حد رسيده ایم آه اگر دو فرزند همجنسگرایمان را در خيابان دیدیم باشد و مهمتر از آن خود مردم و فرهنگ آنهاس

آنروز فرا می رسد آه فرزندان همجنسگرای ایرانی بتوانند به دور از مصائب امروز ما در . از دیدن آنها شوك نشویم و به آنها توهين و بی حرمتی نكنيم 

 .پيوند شيرینی به نام ازدواج را داشته باشندآنار هم زندگی آنند و 

 .آن روز خواهد رسيد حتی اگر ما نباشيم

 به اميد آن روز

 هيوا

 هشتاد و شش شهریور 

 

 

 

 

 

 



 

 !مراقب زیر پایتان باشيد

 مورچه

murkuchulu@hotmail.com 
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  آلوچه  صندوقچه    بچه    کتابچه   دفترچه

 چه

 ی شباهت، ولی درشت و بزرگ را خرد و ریز می کندکوچک است و شاید برا

 ریزها را ریزتر و شاید نابود

 مور

  زرد     شاید قهوه ای     سياه     ریز    کوچک است

 دیده نمی شود به راحتی

 می رود البه الی هرچه بخواهد به حساب هم نمی آید

 چه

 گرفته و هر جا که می رود می رود به همراهش تا این بار عکس هميشه بگوید   دست از این نيست هم برنداشته و پتکی شده بر سرش و ته اش را

 .  قدر ذليل و نيست است-چه 

چه شد این دلخوشی را زیر خطوط شکسته ای می آورد می گذارد و می رود -مور وقتی که مور باشد به هستی اش دلخوش است ولی وقتی مور

 . شوداش گرفته شود و گرفته شود و گرفته-که جذر

. مور یکی می ماند. اما هر چه خط های شکسته را بيشتر می آورند و جذرها را جذر می گيرند نمی توانند نيستی مور را ثابت کنند، یک می شود

 .مورچه چه چه هم یکی است برای خودش

 . وابی ندارداین خطوط هدف هایی دارند که جز نيشخند ج. خطوط شکسته ی باالی سرم را که نگاه می کنم می خندم

خط شکسته ی نژاد، خط شکسته ی قوم، خط شکسته ی زبان، خط شکسته ی رنگ، خط شکسته ی شهر، خط شکسته ی جنسيت، خط 

 ...شکسته ی خارج از ازدواج، خط شکسته ی لباس، خط شکسته ی مو، خط شکسته ی 

 .ست از سر خودشان هم برنداشته و خط را هم تکه تکه کردهاین خط های شکسته که تند تند می آیند تا باشند نمی دانند که این   چ   د

دیده نمی شود و وقتی شد به حساب . ین شکسته ای هم از پستوی کتابخانه ی تاریخ به باالی همه ی این خط ها آمده و جذر می گيرد -چ  -خط 

 . نمی آید چون خودش ریز ریز شده

نشانه گرفته و باید با شليک سه تير قلق گيری کند و ببرد تکه تکه پرتاب کند تا آگهی ای این خط چين بزرگ ریز شده این بار گرایش جنسی را 

 " اوست پایدار"چسبيده شود بر روی دیواری کاه گلی که خط اولش نوشته 

 .اما این بار درشت تر از بقيه
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 شايد سنگسار حكمي براي دوران حضور معصوم باشد

 اهللا صانعي گفتگو با آيت

 انهرادیو زم
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آیت ایده شاید و نظرات باشد که خبرسازترین روحانيانی یکی از صانعی، و اهللا های جدید

حق و زنان حقوق مورد در داردخاصی بشر وب. وق آیت در شخصی مده است سایت اهللا

آن سخت«: که موجب حدیث، فقه در ویژه به زیاد، دقت و و تحقيق تتبع در ایشان گيری

سخت مقام افتا در که باشند نشده است انی. گير م روایت آیات، در فهم زیرا

ویژه توجه دارند استنباط، سهولت قاعده و صل به  ».ای

شدم  آیتمطلع دارد که این حضور مشهد در با. اهللا هماهنگی یک فقط او با دیدار برای

حجت نماینده مصاحبه اش این برای حوصله سر از را وقتی تا بود کافی نوروزی االسالم

موضوع. بگذارد مورد در مرجع تقليد این کردم با گفتگو مذهبی اجتماعی و مختلف . های

می چه گ آن این ستخوانيد، بخشی از جا آیت. فتگو این این در پاسخ صانعی به اله

می جوان«: پردازد که پرسش شده آیا گریزان دین از در» اند؟ ها را نظرش پروا بدون و

می ران روز ا موضوع  »سنگسار«: گوید مورد

های دانشگاهی  در بين جوانان و قشر» دین گریزی«ها نوعی  این روز

  دانيد؟  چه میشما دليل آن را در. شود احساس می

ها اگر کسی گریزی از دین دارد، گریز از  در بين آن. خواهم بگویم زیاد البته نمی. یک گریز، گریز دانشگاهی و دانشمندان است. دو جور گریز وجود دارد

سایل مربوط به دین است که یعنی گریز از یک سری مطالب و م. کنيد کنم، شما معرفی می بلکه گریز از دینی است که بنده معرفی می. دین نيست

دهيم و  یا در عمل، یک سری کارها را انجام می. پذیرد که این مربوط به دین باشد و دین یک چنين مطلبی را داشته باشد گویيم، او نمی ما می

را قبول » دین«ن قبول ندارم؛ ولی را م» این دین«گوید که  خب او می. داد اهللا عليه هم انجام می گویيم، این کاری است که اميرالمؤمنين سالم می

اما دینی که سر در بياورد از استبداد، سر در بياورد . گيرد و بقيه معتقدات نيز سر جای خودش هست اش را می خواند، روزه یعنی نمازش را می. دارد

این گریز از دینی است که با . یز از دین نيستپس این گر. های مردم، چه با قانونش خدای ناخواسته، چه با عمل، از آن گریزان است از سلب آزادی

 .کنيم ما معرفی می) خدای ناخواسته(گفتارمان و با عملمان 

. ها تقصير را به گردن دین بيندازند شود که این آید و این فشارها سبب می یک گریز از دین هم برای افرادی است که ناآگاه هستند و فشار بهشان می

 .تر خواهد شد ویند از دین گریزانيم، وضعشان خوبکنند اگر بگ آنها فکر می

گویند  می. هایم عمل نکنم بعد به وعده. هایی را بدهم بنده بيایم یک وعده) کنيد(فرض . ای دیگر داشته باشم گریزی آگاهان اشاره ببينيد، باید به دین

یکی با عمل . ام جا من دو مطلب خالف را به اسالم نسبت داده این. هگویم، آقا در اسالم عمل به وعده واجب نبود هایت عمل نکردی؟ می چرا به وعده

آقا وعده «: گوید یکی می. ای است که به عنوان ميثاق و قرارداد نباشد ای که عمل به آن واجب نيست، وعده در اصل آن وعده. و یکی با قول

چه که حکومت با مردمش دارد، ميثاق و عهد است؛ قرارداد  تمام آن. و عهدبابا این، آن وعده یک طرفه و دوستانه است، نه ميثاق » الوفا نيست واجب

یا نباید بگویيم؛ یا اگر گفتيم، نباید تخلف کنيم و اگر هم شرایط جوری شد که نتوانستم . دوطرفی است و این قرارداد دوطرفه، تخلفش حرام است

گویم این  آید، می  پيش می هایی برای جامعه تا یک گرفتاری. ام چرا عمل نکردهام عمل کنم، باید شرح بدهم که  مسئول، به عهد و به وعده» من«
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اند، برویم یک جوری کنيم که دشمنان نتواند این  دشمنان ما این جور کرده! خب آقا. اند ها در اثر این است که فرضًا دشمنان ما این جور کرده گرفتاری

که ما در زمان امام سالم  کما این.  باید به شکلی باشد که دشمن نتواند عليه ما حرکتی انجام بدهدکار. این که عذر نيست برای بنده! کار را بکنند

هشت سال جنگ را بر ما تحميل کردند و در اثر رهنمودهای امام و حرکات . توانست عليه ما حرکتی انجام بدهد دیدیم که دشمن نمی اهللا عليه می

بينيم خوارج در مسجد به  خب ما می. گویند ها را می دیدند که ایشان واقعيت چون می. ا فدای اسالم کردندها رفتند و خودشان ر امام، همين جوان

ها از  این. شان نداشته باشيد اند، کاری حضرت فرمود تا دست به اسلحه نبرده. یکی از اصحاب پا شد که جلویشان را بگيرد. گفتند اميرالمومنين بد می

دفاع از جان و حيثيت .  دست به اسلحه بردند، دیگر وقت دفاع است اما اگر. هایشان را بزنند ستند و می توانند حرفحقوق مسلمين برخوردار ه

اش بياوریم، بدون شک  اگر ما بخواهيم بيایيم مخالف خودمان را مشرک معرفی کنيم و بعدهم مجازات مشرک را درباره. مردم، که الزم و واجب است

 .گریزد پذیرد و لذا از این دین می  این را نمی  را از اميرالمومنين دیده است،آن جوانی که آن زندگی

امروز خيلی از مشکالتی که برای بعضی از روحانيون پيش آمده . توانيم هم بگویيم از دین گریزانند آیند، نمی ها به طرف دین دارند می اگر نگویيم جوان

ببينيد وقتی امام یک فتوا راجع به انفال و منابع . اند بگيرند اند که جلوی آن مشکالت را توانسته ها بوده ها و همين جوان آید، همين دانشگاه یا پيش می

ها را  ای نوشتند و در آن نامه گفتند، تو آبروی شيخ انصاری را بردی؛ تو آبروی حوزه گروهی نامه. آورند دهد، چه بر سر امام که نمی زیرزمينی می

بينيد  تر؛ ولی می فرمایند مخالف های امام یا آنی که بزرگان می زنم صد برابر از حرف هایی می اما امروز بنده دارم حرف. ره رابردی؛ فقه اسالم و غي

 این نتيجه آگاهی آگاهان، دانشمندان، دانشگاهيان و توده مردم در خيابان و بازار. شود کاری نمی توانند بکنند و هر روزش از روز قبلش دارد بهتر می

خواهم بگویم  من نمی. زنند هایی را می دارند یک حرف» رجم«اهللا محقق داماد، درباره  اهللا بجنوردی، یکی آیت بينيم دو نفر، یکی آیت االن ما می. است

ست که این بزرگان اینک کار به جایی رسيده ا. اند و برای من بسيار جای شکر است ها را قبول دارم، اما کليات خوبی را بيان کرده های آن کل حرف

 . ها را گرفت شود جلوی این حرف زنند و نمی ها را می دارند این جور حرف

یک آقایی داشتيم از دنيا رفت، خدا رحمتش کند، گفت که امام زمان همين روزها ظهور . شود  ساله بالغه میسيزدهبنده یک وقت گفتم دختر، 

. این خالف ضرورت اسالم است. شود  ساله بالغ میسيزدهگوید دختر  پيدا شده می» آشيخ «یک«کند؟ چرا؟ گفت  گفتم کجا، کی ظهور می! کند می

کنند و نکاتی دارد مطرح  نویسند و محققين دارند تحقيق می بينيد این بزرگان دارند می امروز می» .را بگيرد» آشيخ«آید تا جلوی این  امام زمان می

جامعه . ی است که امام کاشته و بنده قبول ندارم جوانان، گریزی ثابت و مستمر از دین داشته باشندها همه بذر این. شود که قابل پذیرش است می

دارد دادها . بينيم که بعضی از جاهایش را داریم می کما این. شود جامعه هم به طرف دین دارد متوجه می. را هم قبول ندارم گریز داشته باشد

 .روند که چه شد، چه کردیم و چگونه شد که حاال به اینجا رسيدیم آید و دارند با همدیگر کلنجار می درمی

 نظر حضرت عالی راجع به بحث سنگسار و اتفاقی که اخيرا در تاکستان پيش آمد، چيست؟

های   اگر کسی به حرف.البته علم محترم است، نباید توهين کرد. اند آقایان هم هر کدام با نظر خودشان جواب داده. ام عزیزم آن را در جایی جواب داده

دو تا راه حل به نظرم . ام سنگسار و مشکل برخی از حدود دیگر را حل کرده» رجم«بنده مشکل . ها اشکال دارد، باید برود اشکالش را مطرح کند آن

عادل، چه جوری ببينند، با چه یعنی چهار تا شاهد . اش را همان جور بدانيم که مشهور به عين اذهاب است که آیين دادرسی یک راه حل این: آید می

نه اقرار از داخل زندان و از روی خوف و ترس، که این دو راه هيچ وقت محقق . خصوصياتی ببينند، و یا چهار بار اقرار متهم از راه وجدان، وجدان دینی

 .شود نمی

آید، چه کنيم؟ پاسخش   و فساد که در یک جا به وجود میها عفتی ها را چه کنيم؟ با این بی  این جرم خواهيد گفت خب وقتی این دو راه محقق نشد،

سه تا شاهد آمد، دو تا شاهد آمد، تنبيهش . مان همين است، تعزیرش کنند، تنبيهش کنند فرموده است، ما هم عقيده این است که محقق قمی 

اش باید  بقيه. اهد یا چهار اقرار وجدان دینیچهار تا ش. اش خاص است رجم و سنگسار آیين دادرسی. که حد و رجم و سنگسار نه این. کنند

گيرد، لحاظ شود و یا بنا بر حرف ميرزای قمی قدس سره که اصًال این حدود مال زمان  هایی که در دنيا برای اعمال منافی با عفت انجام می مجازات

 .در زمان غيبت فقط باید تنبيه و مجازات کرد. حضور امام معصوم است، عمل شود

  …های شما اصًال اشاره به این موضوع ندیدم من توی صحبت. ای داشت به مسئله علم قاضی اشارهاین حکم 

امور مدنی و حقوق مدنی، . در امور جزایی اصًال علم قاضی معتبر نيست. همين که گفتم و عرض کردم، علم قاضی اصًال در حدود و حجت نيست… 
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در امور جزایی اصًال به نظر بنده » !یک شب خواب دیدم«که  نه این. ات برای دیگران باشد، معتبر استعلم قاضی که از راه عماراتی بياید که قابل اثب

شود با یک قرائنی بگوید من شنود کردم، تلفن گذاشتم، اقرارهایش را روی هم ریختم، پس فالن دختر یا فالن پسر  نمی. علم قاضی معتبر نيست

تعزیرش هم همين جور خالف شرع . خالف شرع است اگر بخواهد حد را جاری کند. این اصًال حجت نيست. هنعوذباهللا عمل منافی با عفت انجام داد

  با نظر این سه. اند، سومی نيامد که دو شاهد عادل آمده های دیگری که خالف شرع نباشد برای جرم شناسی، مانند این بله، اگر یک راه. است

شاهدش هم همين که . اما حدود نه، علم قاضی در امور جزایی معتبر نيست. شود مجازات کرد یا مرد را زن را می. شود مجازات کرد شاهد عادل می

 .اش خاص است آیين دادرسی

 شاهد عادل اگر آمدند با آن خصوص، همه خصوصيات  سه! آورد یا نه اگر به آن اوضاع، سه شاهد عادل شهادت دادند، آیا برای قاضی اطمينان می

آورد؟ حتمًا   آدم خوب اطمينان می  امام جماعت، سه  آدم، سه مرجع تقليد، سه آورد برای قاضی یا نه؟ شهادت سه ، اطمينان میمشترک و متحد

آن هم با توجه به . تواند بکند فقط مجازات می.  در حدود، علم قاضی معتبر نيست در نتيجه. آورد، ولی قاضی حق ندارد حد را جاری کند اطمينان می

 ».من شب خواب دیدم شما بدهکار فالنی هستيد«که بگوید  نه این. اری باید جوری باشد که دیگران بپذیرندد مردم

 نه؟. شود دیگر کسی را سنگسار کرد کنم در حال حاضر نمی حاج آقا با این شرایط فکر می

گویيم اگر بخواهند قانون  بلکه می. شود یا نه بگویيم نمیما . کنند کنند طبق فتوای برخی فقها و طبق قانون عمل می هایی که عمل می گویم، آن می

کما این که بعضی از بزرگان . ها ممکن است علم قاضی را معتبر بدانند در سنگسار، آن. توانند این شکلی که ما گفتيم عمل کنند را عوض کنند، می

خواهم اسمشان را  چون بعضی از بزرگان که من نمی. کنند ا خطا میه خواهم بگویم آن من نمی. دانند علم قاضی را از هر راهی در حدود معتبر می

. توانند این نظر را در قانون بياورند  می اما به نظر بنده اگر بخواهند قانون را در آینده اصالح کنند،. دانند ببرم، حتی در حدود هم علم قاضی را معتبر می

شود مصوبه مجلس منطبق با  توانند بياورند، بعد می ت که هر کدامش را بخواهند می هم فتوای ميرزای قمی اس  آن فتوای مشهور و یکی یکی

 .کند جا نشسته است و تصویب می آن) خدا حفظش کند(اگر شورای محترم نگهبان هم رد کند، آقای هاشمی . موازین

  اجرا شده است یا نه؟کردید، آیا در زیرمجموعه شما سنگسار هم در زمانی که شما در دستگاه قضایی کشور کار می

 .آید من یادم نمی. آید یادم نمی! ظاهرًا نبوده، نه. آید یادم نمی

 دومبخش

“اگر من بگویم، ممکن است بدترش کنند“

خست گفت خش  آیت در با مورد دین وگویم در صانعی، جوان اهللا سنگسار صحبت کردم گریزی دا. ها  این مرجع تقليد  با حبه مص دوم دستان اسبق کل کشوردر بخش

طه و را مورد مجازات اسالمی، بخصوص اعدام و قصاص صحبت کردم و همين در خارج و پوشش برای جوان ی ما با دنيای امنيت اجتماعی مورد طرح ها؛ اگرچه طور در

خودش،  آیت بعضی جاها، به قول پاسخ داد» دیپلماتيک«اهللا در

 چيست؟» اراذل و اوباش«د تحت عنوان نظر شما در مورد اعدام تعدادی از افرا

البته این . اند شناسم که اینها جزو اراذل بوده هایشان را من می اما بعضی. اگرچه این افراط و تفریط است که کل این اراذل و اوباش را باید اعدام کرد

آید برای  یعنی نمی. آید برای سياست اعدام کند یی کلی من است که در کل، قاضی و مجری نم این عقيده. اند شان بوده گویند همه آقایان می

ممکن . کند ست که وجدان آدم را اذیت می این دستور اعدام اگر به حق نباشد گناهی. ای را اعدام کند دهند یک عده هایی که دیگران به او می نقشه

ای  های سياسی مجازات قصاص را از یک عده یم که در بازیکه دید های سياسی، مجازات اعدام یا مجازات قصاص را بردارند، کما این است در بازی

کنم که  اما در اعدام من باور نمی. شان را باال کشيده بودند یا پایين جوری قشنگ سرشان گذاشته بودند، یا کاله شان را این برداشتند، چون مثال کاله

 .ر من کارشان درست بودهها به نظ اصل بر این است که این. کسی بياید برخالف مقررات اعدام کند

ها فساد  ها و خيابان هایشان در کوچه اراذل و اوباشی که بعضی. سوزد شان برای ما نمی کنند، دل ها که به ما حمله می ها خارجی در مورد این اعدام

عنوان  م که یک قاضی یا یک مجری بياید بهتوانم باور کن من نمی. توانيم بگویيم این بازی سياسی بوده نمی. آفریدند، واقعا مستحق مجازات بودند می

 . دهد چون وجدان بشری اجازه نمی. بازی سياسی کسی را اعدام کند
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 …پوشيدن یا حدود پوشش شرعی ی لباس مثال در شيوه. رو هستيم هم ما با یکسری مسایل روبه» طرح امنيت اجتماعی«در بحث 

 …شود  ببينيم چه میحاال. رسد خيلی به جایی نمی. شود حاال ببينيم چه می

 ست؟ یعنی اجرای این طرح، نگرش اسالمی یا عرف اجتماعی را مد نظر دارد؟ به نظر شما بستر این طرح بر چه چيزی

ما و شما توی . اگر کسی اشکال دارد باید در دیوان عدالت طرح اشکال کند. هرحال مملکت شورای نگهبان دارد، دیوان عدالت اداری دارد گویند به می

تازه اگر بنده بگویم خوب است، ممکن است . شود بگویيم خوب است هم بهتر نمی. دارند ما بگویيم بد است دست برنمی. این قضایا نباید وارد بشویم

 .هاشان بدترش کنند که چون فالنی گفته باید بدترش کرد بعضی

 …باس برای یک پسرفرمایيد به نظر شما ل حضرت عالی می: کنم طور طرح می پس من سؤالم را این

خب این . آفریند گویند برخورد با یک لباسی که فساد می می. آورند، عناوین درستی هم هست اینها تحت عناوینی که دليل می! عزیز من! آقا حاج

بداند، دیوان عدالت اما آیا منطبق است؟ این را باید خودشان و شورای نگهبان . اش که گير ندارد این عنوان کلی. اش که درست است عنوان کلی

شما تازه چه . ما چه هستيم؟ مورچه چی هست که فشار خونش باشد. ای هستند اداری بداند و مسئولين، مراجع و بزرگانی که در مملکت کاره

 .باید حرفی زد که اثر داشته باشد. اثری ندارد. هستيد که فشارخونتان باشد

 …دهيد نمیآید در برخی موارد صریح پاسخ  راستش به نظر می

پارسال هم در پاسخ برخی سواالت من . جور بودم بله، در مسایل سياسی پارسال هم همين… کاری  با هيچ محافظه… دهم من دیپلماتيک جواب می

 پس در واقع پاسخ من صریح است؛ و چی؟. کنم اما صریح صحبت می. کردم دیپلماسی صحبت می

 !دیپلماتيک

 .بله این درست است

ای با این روند  شما چه آینده. »گویند این اسالمی که می«یا » اسالم امروزی«هایتان اشاره فرمودید به  صحبتچند مورد در 

 متصورید؟

امروز . شواهدش خيلی روشن است. گيرد شود و اسالم ناب جایش را می کنند تمام می ها دارند ترویج می این اسالمی که بعضی. شود تمام می

ی  در باره. شود ی قانون رجم بحث می بينيد در باره امروز می. کنند کنند گرایش پيدا می ی اسالم خوب فکر می یی که در بارهمردم دارند به طرف آنها

های اسالمی، دوبار گفتند آزمایشی را قبول  در مورد قانون مجازات. کنند ی قانون جزایی دارند بحث می شود، در باره بحث می» حدود«های  قانون

گرفتند،  ی شورای نگهبان پيشی می همان نمایندگانی که تقریبا در رأی دادن به نظر آن نماینده. گفتند باید فکر کنيم. ندگان قبول نکردندکنيد، نمای

ای دارند   قهها که اسالم سلي برای بعضی. شود اینها تمام می. یا چندماه قبول کردند بعد آخری که الیحه آوردند، برای شش. اینجا آمدند دو بار رد کردند

 .شود تمام می

  …دانيد دیپلماتيک جواب بدهيد حاال اگر الزم می. ست سؤال بعدی کمی سياسی 

چه اثری دارد؟ . ای ندارد گفتن که فایده… اش برای شما بماند مقدار بنزین ته یک. توانيم بکنيم باید ببينيم برای جنابعالی چه کار می! ها را ول کنيد این

 د چه اثری دارد؟گوین شان می همه

 …این برای ما خيلی مهم است؛ چون شما به امام خيلی نزدیک بودید

رفتيم که  گفت که ما برای گرانی نان چندبار خدمت امام  جناب آقای مهندس موسوی، حفظه اهللا، می. بگذارید از حضرت امام یک داستان برایت بگویم

کرد و هيچ  اهللا عليه، احترام می امام، سالم. اجازه بدهيد قيمت نان را باال ببریم. خورند پولدارها میدهيم نان را دارند  با این سوبسيدی که ما می! آقا

فرمایيد؟ گفتم که آقا  فرمود آقای مهندس چه می. کنم بار امام دید که من دیگر خيلی دارم اصرار می یک. هی چندبار اصرار کردم. داد جواب ما را نمی

بگذارید اغنيا هم بر سر : فرمود. مقدار گران کنيم یعنی سوبسيد را برداریم و نان را یک. خورند هيم، پولدارها هم دارند مید این سوبسيدی که ما می

یک زمانی آن مهندس . برو کاری بکن که بتوانی این راه را ادامه بدهی! یعنی آقای مهندس. طرز فکر امام این بود! ببينيد. ی فقرا مهمان باشند سفره

خان  ننه«این را . ی مملکت این که نشد اداره. کنيم ها را زیاد می خب ماليات: گفت. کرد امامی وقتی بودجه کم بود در مجلس صحبت میشریف 

کنيم نشد  اش می کنيم و فالن جا را کم باید کاری کرد که با همانی که هست اداره کنيم، و اال ماليات را اضافه می. هم بلد است» پز شله
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 .داری ری و مملکتدا سياست

 …ی آمریکا را داریم؛ یعنی این نگرانی وجود دارد که ما بحرانی مثل مسأله: سؤالم این است

این را یقين . افتند قدرتمندان هيچ وقت به جان هم نمی! غصه نخورید. سازند ی قدرتمندان باهم می آخرسر، همه. کدام بحران نيست ها هيچ این

نه قدرتمندان . توانند چون آنها نمی. آیيم بينيد، ما داریم کنار می که االن می کما این. کنند هایش را فراهم می دان زمينهیکجوری قدرتمن… داشته باشيد

که  کما این. شود درگيری نظامی به ضرر هردو تمام می. شود جنگ به ضرر هردو تمام می. حاضر هستند بجنگند، برای اینکه به ضررشان است، نه ما

خب پس . جنگند ما هم که حاضر به جنگ نيستيم، آنها هم نمی. آیند بجنگند امروز دیگر این قدرتمندان نمی.  ضرر هر دو طرف تمام شددر عراق به

. شود تمام می! هيچ نترسيد. ها بحران نيست به هرحال هيچ یک از این! کنند که توی جنگ حلوا تقسيم نمی. باید آخر سر یکجوری کنار بيایيم دیگر

خب، ما دوست . کنند اند و با همدیگر صحبت می بينيد الحمدهللا در عراق نشسته امروز می. گویم سال است می من شش. شود ل حل میمسای

 داریم همه با هم خوب باشند می
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 )مصاحبه از نوعی دیگر ( خط سوم 

 سعيد پارسا

 

 آن خطاط سه گونه خط نوشتی ، 

 خواندی هم غير او یکی را هم او 

 یکی او خواندی ال غير او

 یکی را نه او خواندی نه غير او 

 آن خط سوم منم 

  )ماييم               (

 . صفحه ی خط سوم ، قصد دارد مصاحبه ای متفاوت با دوستان دگر باش ارائه دهد ، فارغ از مشکالتی که همه با آن دست به گریبانيم 

 . حبه به من می دهند ، خواهشمندم  توسط ای ميل مرا خبردار کنند از دوستانی که افتخار مصا

 به اميد روزهای آبی 

 سعيد پارسا 

  Email : saeed.parsa@Gmail.com 

 

 

 اگه دوست داری خودتو  معرفی کن؟ -١

 رسا    علی

 خودتو ،تو یک کلمه خالصه کن؟ -٢

قلب      خوش

 بارزترین صفتت چيه؟ -٣

     حساسم

 هترین جمله ای که درمورد خودت شنيدی؟ب -۴

ره د خيلی امانت      فالنی

 بدترین جمله ای که در مورد خودت شنيدی؟ -۵

کونيه بچه      فالنی

 قشنگ ترین گل به نظرت چيه؟ -۶

     رز

 ماشين مورد عالقه ت چيه؟ -٧

     شورولت

 بهترین رنگ به نظرت چيه؟ -٨

     زرد

 يه؟غذای مورد عالقه ت چ -٩

پلو      لوبيا

 اگه فيلم ساز بودی تو چه زمينه ای فيلم می ساختی؟- ١٠

ونی کار         فيلمهای

 بهترین کتابی که تا حاال خوندی؟ -١١
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        کوری

 نویسنده مورد عالقه ت کيه؟ -١٢

رسه نمی ذهنم به کسی        االن

 بهترین شعری که خوندی چی بوده؟ -١٣

نم خوشم  يآد      از شعر

 کدوم شاعرو دوست داری؟  -١۴

مياد خوشم  شعر از  ...      وقتی

 بهترین خواننده به نظرت کيه؟  -١۵

گوگوش و        داریوش

 بهترین ترانه ای که شنيدی؟  -١۶

داریوش من        چشم

 بهترین فيلم که دیدی چی بوده؟  -١٧

رفته        بر باد

 به نظرت کيه؟  بهترین بازیگر -١٨

وقی و هروز       

 بهترین وبالگ کدومه؟  اگه وبالگ می خونی، -١٩

خونم می        وبالگ

 نظرت درباره مجله چراغ چيه؟  -٢٠

بشه هتر کنه  سعی باید        خوبه

 اگر جادوگر بودی چکار می کردی؟   -٢١

کردم می عوض همجنسگراها به نسبت و ظر مردم         

 رت چيه؟بهترین مارک لباس بنظ -٢٢

       ورساچی

 علم بهتره یا ثروت؟ -٢٣

       ثروت

 مطالعه روزانه ات چقدره؟  -٢۴

کم خيلی حاضر        در حال

 اهل سيگار هستی؟ -٢۵

       اساسی

 مشروب می خوری؟  -٢۶

قسمتی تا        کمی

 بهترین استعدادت تو چيه؟  -٢٧

کنم سواستفاده تونم می        از معصوميتم

 ترین خوابی که دیدی؟به -٢٨

بينم می کم ،خواب ادم نيست        
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 بدترین خوابی که دیدی؟ -٢٩

دن حمله ک بهم مار مشت یه        خواب دیدم

 بهترین تصميمی که تو زندگی گرفتی؟ -٣٠

رک ایران        

 بدترین تصميمی که تو زندگی گرفتی؟  -٣١

دانشگاه        انصراف از

 ؟ عشق و تعریف کن -٣٢

  زندگی      الزمه ی 

 چند بار عاشق شدی؟  -٣٣

بار        یه

 اخریش کی بود؟  -٣۴

داره و اخر اول که بار        یه

 سکسی ترین ادم معروف به نظرت کيه؟  -٣۵

ی، وذ نيا      ایرج عرب  فریبرز

 یه جوک بگو؟ -٣۶

که مهر می گه کردی مهر تو چقدر زن گن می ترکه یه خيلی      به آبان ولی بودیم نامزد

 یه بيت شعر بخون؟  -٣٧

دادی        گير

 بهترین خاطره ت چيه ؟  -٣٨

دیزین.....       با هتل بودیم  رفته
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 ... گذشت ن ،آنچه در شيراز

 آرشام پارسی

 

پی آمدهایی که تلخ و آزار دهنده اند و روبرو . چهار سال گذشت اما هنوز پی آمدهای آن حادثه از ميان نرفته است

اتفاقی که چهار سال پيش در شيراز . ردناک تر و سخت تر از زمان حادث شدن آن می باشدشدن با آن ها حاال د

افتاد شاید یکی از اولين دستگيری های رسمی گروه های همجنسگرا بود یا شاید اولين پرونده ای بود که سازمان 

ی از پرجنجال ترین خبرها در تازه تأسيس شده ی همجنسگرایان ایرانی آن را دنبال کرد و پس از مدتی تبدیل به یک

 .رسانه های دگرباشان جنسی سرتاسر دنيا شد

گروه های چند نفره ای که روز به . در آن زمان ارتباط ها و آشنایی های اینرنتی رایج شده بود و هر روز بر تعداد گروه های دگرباشان اضافه می شد

تر برای درد دل کردن و هم صحبت داشتن بر گزار می شد از دو یا سه نفر به بيش از روز به هم می پيوستند و ميهمانی های دوره ای آنها که بيش

گردش های دسته جمعی، مسافرت های اطراف شهر، سينما و رستوران رفتن، جشن تولد گرفتن از عمده ترین اهداف . پنجاه نفر تبدیل شده بود

اما . يشگی خود را برای چند ساعت هم که شده بردارند و خودشان باشندفضایی بود که دگرباشان می توانستند نقاب هم. این آشنایی بود

شاید به دليل هيجانی که داشتند، دوستانشان را به دقت انتخاب نمی کردند و تنها به دليل دگرباش بودن و یا نداشتن . متأسفانه مراقب نبودند

 . مشکل با دگرباشان آنها را به جمع خود راه می دادند

افراد به دقت انتخاب شده بودند و قرار نبود که . دو به یک جشن تولد دعوت شدندو  از بچه های شيراز در اواخر شهریور ماه سال هشتاد تعداد زیادی

 دو روز قبل از ميهمانی خبر رسيد که جریان های مشکوکی اتفاق. همانند دیگر ميهمانی ها آزاد باشد و هر کس بتواند دوستان خود را نيز دعوت کند

بررسی های سریعی انجام شد و به ميزبان خبر داده شد که نيروهای پليس و بسيج تصميم دارند به این جشن تولد حمله ور شوند و . افتاده است

. ميزبان با شنيدن خبرها، ميهمانی خود را برگزار نکرد و این موضوع به اطالع تمام دعوت شدگان رسيد. همه ی شرکت کنندگان را دستگير کنند

 . متأسفانه تعدادی از دعوت شدگان با به هم خوردن مهمانی تصميم گرفتند که در همان شب در یک ميهمانی ساده تر دور هم جمع شوند

زمانی که پليس وارد شد تعدادی از ميهمانان نشسته . پليس و بسيج به خانه ای که بچه ها آنجا جمع شده بودند ریختند و همه را دستگير کردند

به محض ورود نيروهای امنيتی چراغ ها خاموش می شود و به یکی از دگرجنسگونگان سيلی محکمی می زنند . تعدادی هم می رقصيدندبودند و 

همه را مجبور می کنند که بر . که مدتی بعد پزشکی قانونی تأیيد می کند که در اثر این سيلی ده درصد از شنوایی گوش چپ او از بين رفته است

نيروهای امنيتی به راحتی بر روی افراد راه .  بکشند و با پاره کردن مالفه ی تخت خواب دختر ميزبان دست و چشمان همه را می بندندروی زمين دراز

 . می رفتند و با پوتين هایشان ضربه هایی بر بدن آنها وارد می کردند که منجر به بروز ناراحتی هایی در ستون فقرات برخی از بچه ها شد

اداره ی مفاسد اجتماعی از . گير شدگان را سوار بر یک دستگاه مينی بوس می کنند و به اداره مفاسد اجتماعی منتقل می کنندهمه ی دست

پذیرفتن آن ها سرباز می زند و دليل را نداشتن فضای کافی برای نگهداری آنها اعالم می کند اما طبق تحقيقات انجام شده یکی از عمده ترین دالیل 

تمامی دستگير شدگان به ستاد امر به معروف و نهی از . تن حکم قانونی ورود به منزل و دستگيری شرکت کنندگان آن مهمانی بوده استآنها نداش

آنها را مجبور کرده بودند سينه خيز . منکر شيراز منتقل می شوند و در حالی که چشمان آنها بسته بوده سعی می کنند روحيه آنها را تضعيف کنند

تا سرشان به سقف نخورد و یا اینکه مسير طوالنی ای را راه بروند اما زمانی که چشم بند ها را برمی دارند، بچه ها می بينند که تمام این بروند 

در شب اول تعدادی از دستگير شدگان با چشمان بسته مورد بازجویی قرار می گيرند . صحنه سازی ها در یک حياط تقریبن کوچک انجام شده است

 . تعدادی نيز به بازداشتگاه منتقل می شوند. عدادی نيز به اصطالح فلک می شوند تا دیگران را معرفی و اقرار کنندو ت

مدتی نگذشت که از طرف ستاد امر . با تمام خانواده ها تماس گرفتيم اما هيچکس از آنها خبری نداشت. صبح روز بعد خبر دستگيری را دریافت کردیم

جو سازی، دروغ و افترا بستن . منکر شيراز به خانواده ها خبر بازداشت را دادند و همه ی آنها نگران و حيران در محل حاضر شدندبه معروف و نهی از 

از طرف مأمورین ستاد به خانواده ها گفته شد که فرزندانشان در حين سکس دستگير شده اند و همه ی آنها منحرف جنسی . ها شروع شد
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نواده ها را در وضعيتی قرار دهند که از انتشار خبر دستگيری فرزندانشان خجالت زده باشند تا مأموران بتوانند به ميل خود سعی کردند  خا. هستند

اما با صحبت هایی که با برخی از اعضای خانواده ها داشتيم معلوم بود که این حرف ها را باور نداشتند و می دانستند که این . پرونده را جلو ببرند

 . ای است که نيروهای بسيج و پليس به کار برده اندبهانه 

دستگير شدگان چهل و هشت ساعت بعد به شعبه دوم دادگاه شيراز  احضار می شوند اما قبل از حضور در دادگاه آنها را تهدید می کنند که حق 

بازگشت از دادگاه مجازات خواهند شد و هيچ نيرویی صحبت کردن از هيچ نوع شکنجه و یا عمل خشونت آميزی را ندارند و در غير این صورت پس از 

وی از یکی از متهمين می . قاضی پرونده اتهاماتی را از روی گزارشات تهيه شده برای متهمين خواند که تعجب برانگيز بود. جلودار مأمورین نخواهد بود

 حالی است که دستگير شدگان با همان لباس هایی که در پرسد که به چه دليل در مهمانی دامن کوتاه و لباس لختی پوشيده است، و این در

بسياری از اتهامات و گزارش های غير . ميهمانی شرکت کرده بودند در دادگاه حاضر شده بودند و لباسی برای تعویش در مدت دستگيری نداشتند

در پاسخ به سؤال قاضی مبنی . مر هم یکی از آن ها بودواقعی نيز در پرونده ی آنها اضافه شده بود که طبق معمول وجود مشروبات الکلی و شرب خ

بر اعمال هرگونه خشونت توسط نيروهای امنيتی دستگير شدگان ناچار به انکار شدند چون یکی از مسئولين در دادگاه حاضر بود و سخنان آن ها را 

 . می شنيد

پرداخت جریمه ی نقدی بدل از حبس و تعدادی از آنها نيز به جرم نوشيدن در آخر پس از یک هفته بازداشت و انجام مراحل قانونی دستگير شدگان به 

دستگيری «حکم در محل اجرای احکام دادگاه اجرا شد، رسانه ها هم مطالبی تحت عنوان . مشروبات الکلی به تحمل صد ضربه تازیانه محکوم شدند

در مدت یک . اما تهدیدها و کنترل های نيروهای امنيتی تازه شروع شده بود. منتشر کردند و ظاهًر پرونده مختومه اعالم گردید» باند فساد و فحشا

برای انجام تحقيقات بيشتر و . ماه به ترتيب دستگيری هایی در زنجان، مشهد، تهران و اصفهان اتفاق افتاد و گزارش آنها برای سازمان ارسال شد

در هيچکدام از . زیادی در این دستگيری ها و احکام صادر شده وجود داشتشباهت های . تکميل گزارش ها به تمام این شهر ها سفر کردیم

ميهمانی ها کسی در حال خوردن مشروب دستگير نشده بود اما در تمام پرونده ها یکی از جرم ها که معموًال مجازات شالق را در پی داشت شرب 

 . خمر بود

در . یک بار دیگر دستگير شوند با توجه به پرونده ی آنها محکوم به اعدام خواهند شدافرادی که دستگير شده بودند مدام تهدید می شدند که اگر 

در مناطق بسيج استان انجام شد و نيروهای مقاومت بسيج در کالس های آموزش کامپيوتر شرکت » طرح تجهيز رایانه ای«همان زمان طرحی به نام 

ر گذاشتن در چت روم ها شروع شد که منجر به دستگيری تعداد زیادی از دگرباشان و کردند و پس از مدت کوتاهی دستگيری های اینترنتی و قرا

 .این گونه به دام انداختن نيز هم چنان ادامه دارد. محکوميت شالق و جریمه های نقدی را در پی داشت

. نده شده اند اما مشکل آنها برطرف نشده استچهار سال از این ماجرامی گذرد، تعدادی از آنها هم اکنون به کشورهای اروپایی و امریکایی پناه

ترس شدید و نگرانی های  بی مورد یکی از عمده .  روانی شدیدی بر روی آنهاست–فشارهای عاطفی . هنوز ترس و اضطراب در آنها دیده می شود

بی اعتمادی به دیگران و نداشتن اعتماد به . عامل تشنج اعصاب آنهاست... صدای زنگ خانه، تلفن، بسته شدن در و . ترین مشکالت آنها می باشد

عالئم بارز اختالالت روحی بعد از تراما در همه ی آنها . نفس آنها را آزار می دهد و انجام ساده ترین کار برای آنها همراه با استرس شدید می باشد

شرایط او آنقدر نگران . زندگی می کند در ارتباط بودیمدر هفته های گذشته با یکی از این دستگير شدگان که هم اکنون در اروپا . دیده می شود

. تعدادی از آنها برای راحت کردن خيال خانواده هایشان ازدواج کرده اند. کننده است که شاید ناچار شوم خودم برای مالقاتش به آن جا سفر کنم

ليل شرکت در فضایی بود که بتوانند خودشان باشند، با دوستانی تعدادی از خانواده طرد شده اند و این همه ی اتفاقات و پی آمدهای آن تنها به د

 .  هم احساس خود چند ساعت وقت بگذارانند

 .د ماه پيش نمونه ی این دستگيری در اصفهان هم اتفاق افتادنچ

 . هنوز این گونه دستگيری ها وجود دارد
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ها را  جنس چند کشور دیگر نيز زندگی مشترک هم. اند گرایان را به رسميت شناخته جنس های اخير هلند، بلژیک، کانادا و اسپانيا ازدواج هم در سال"

تری از کشورها قوانينی عليه تبعيض بر مبنای گرایش جنسی در  ی وسيع دهدر محدو. اند که از نظر قانونی همان تأثير را دارد به رسميت شناخته

ی جنسی ميان دو مرد جرم محسوب شده و   جهان، رابطه هایاما در هند، بزرگترین دموکراسی. هایی مثل مسکن و کار تصویب شده است حوزه

 .شود طبق قوانين موضوعه مشمول مجازات حبس ابد می

به عنوان مثال افغانستان، (در برخی کشورهای اسالمی . کند گرایی اعمال می جنس يست که مجازات شدیدی عليه همالبته هند تنها کشوری ن

البته وجود چنين قوانينی . استترین مجازات یعنی مرگ  شود که مشمول سخت بازی جنایتی محسوب می جنس هم) ایران، عراق، عربستان سعودی

 .تر از دموکراسی سکوالری مثل هند است ، قابل درکباشدوانين مجازات عجين شده در کشورهایی که تعاليم مذهبی با ق

جا بسيار معمول است، دیده باشد، خواهد دانست که  پروا در معابد را که در آن های جنسيتی بی هر کسی که از هند بازدید کرده باشد و نقاشی

هشتاد و یک گرایی در هند به سال  جنس ممنوعيت هم.  مسائل جنسی داردتری نسبت به گيرانه سنت هندو در مقایسه با مسيحيت منش سهل

بنابراین جالب است که بریتانيا . کرد جا تحميل  کرد و اخالقيات دوران ویکتوریا را بر آن قاره حکومت می گردد، زمانی که بریتانيا بر این شبه  بازمیميالدی

 .د این قانون را به عنوان ميراث استعمار هنوز حفظ کرده استها پيش این ممنوعيت را لغو کرده است، اما هن مدت

هایی که  گرایان فراهم کرده و کار را برای گروه جنس گرایی در هند چندان قوی نيست اما زمينه را برای تهدید و آزار هم جنس بختانه ممنوعيت هم خوش

 .دهند دشوارتر کرده است وی و ایدز به مردم آموزش می آی در مورد اچ

ای به دولت خواستار برچيده شدن قانون مجازات  ی سرگشاده و چندین رمان عالی دیگر، اخيرًا در نامه» پسر شایسته«ی  ویکرام سث نویسنده

های آرامی از جمله آمارتيا  اند، در حالی که شخصيت های سرشناس هند نيز این نامه را امضا کرده بسياری از شخصيت. گرایان شده است جنس هم

 . وست های حقوقی در این زمينه روبه دادگاه عالی دهلی نو اکنون با جدال. اند ی نوبل نيز از آن پشتيبانی کرده ی جایزه ن برندهس

ی  درباره«ی مشهورش  گرایی به تصویب رسيد، جان استوارت ميل مشغول نوشتن مقاله جنس حول و حوش زمانی که در هند قانون ممنوعيت هم

 :ر آن این اصل اساسی را مطرح کردبود که د» آزادی

ی متمدن برخالف ميل شخص اعمال حاکميت کند، جلوگيری از آزار  تواند به درستی بر عضوی از جامعه قدرت میبر اساس آن تنها هدفی که ... 

اشخاص بر خودشان، ... نيست برای محدود کردن شخص خير خود شخص چه جسمانی و چه اخالقی، تضمينی کافی. استتوسط آن فرد دیگران 

 .اند شان حاکم بر بدن و ذهن

 

ای هارت، عليه بخشی از اصل کلی ميل .ال.ی بریتانيایی حقوق، اچ فيلسوف برجسته. اصل کلی ميل مورد پذیرش همگانی قرار نگرفت

برای دخالت دولت » افیتضمينی ک» «چه جسمانی و چه اخالقی«گوید خير شخصی  در جایی که ميل می. هایی را مطرح کرده است استدالل

ترین منافع خودشان غفلت کنند، در آن صورت  رود که افراد از مهم ، اگر بيم آن می»هست«گوید که خير جسمانی تضمينی کافی  نيست، هارت می

از کمربند ایمنی و هنگام تواند ما را وادار کند که هنگام رانندگی با ماشين  برای مثال، دولت می. ها اهميت چندانی ندارد مداخله در آزادی آن

 . اری از کاله ایمنی استفاده کنيموموتورس

شان دالیل اخالقی است  هایی را که مبنای او ممنوعيت. گرایی قانونی تمایز قائل شده است گونه پدرمآبی قانونی و اخالق اما هارت زیرکانه ميان این
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 .گرایی را به خاطر غيراخالقی بودنش بزهکاری به شمار بياورد جنس لت نباید هماز نظر او دو. شود، رد کرده است و به آسيب جسمانی منجر نمی

. طور نيست گرایی قانونی این توان درک کرد که چرا پدرمآبی قانونی قابل توجيه است، اما اخالق مشکل این استدالل این است که به سادگی نمی

طرفی آیا ممکن است؟ اگر  گونه بی طرف باشد، اما این های اخالقی رقيب بی ر مقابل نگرشکنند که دولت باید د مدافعان تمایِز ميان این دو ادعا می

کردم که بيش از هر چيز این مورد هم قضاوتی اخالقی است که اگر تصادف بکنم، ارزش  گرایی قانونی بودم، استدالل می من مدافع اخالق

 .دیدن سرموتورسواری با موهای باز و افشان بيشتر است یا خطر صدمه 

 .جنس غيراخالقی است های راضی هم ی جنسی ميان آدم رابطه: گرایی بر مبنای رد این ادعای اصولی است جنس تر به ممنوعيت هم اعتراض قوی

که برای توليد مثل ضرورت » انحراف از توانایی جنسی ماست«است و حتا » غيرعادی«گرایی اشتباه است چون  جنس شود که هم گاهی ادعا می

که برای تشخيص » انحراف از حس چشایی ماست«های مصنوعی نيز  کننده توانيم بر همين منوال بگویيم که استفاده از شيرین اما ما می. اردد

 . باشيم» خوبی«نسبت به » طبيعی«ما باید مراقب تعادل . غذاهای مقوی ضروری است

  شود؟ در این صورت این دليل برای کشور شدیدًا اعث غيراخالقی بودن آن میشود، ب بازی به توليد مثل منجر نمی جنس آیا این واقعيت که هم

اگر شکلی از فعاليت . به عقيم شدن است، بسيار عجيب و غریب استافراد پرجمعيتی مثل هند که به دنبال کاستن از آبستن شدن و تشویق 

 ند، چه چيزش غيراخالقی است؟ز ای نمی جنسی رضایت آن افراد را به دنبال دارد و به هيچ کسی هم صدمه

مشکل این است که این . ی اخالق خصوصی نيست ی دولت از قانون برای فشار در حوزه بازی استفاده جنس بنابراین مشکل زیربنایی ممانعت از هم

 ".گرایی غيراخالقی است جنس قانون بر مبنای این نگرش غلط بنا شده است که هم

 

*** 

ودم را از مقاله ی پر بار و منطقی تان بيان کنم و قدردانی خودم را از تالشتان برای گشودن ذهن های بسته ی ما پيش از هر چيز بايد سپاس خ

 .ايرانی ها به شما تقديم کنم

در تمام دنيا آيا اخالق  باشد و تعريف اخالق چيست؟ ابتدا بايد ديد اخالق به چه معنا مي:در راستای اين مقاله الزم دانستم مواردی را گوش زد کنم 

زيرا در  ست منفياین سؤال ست؟به وضوح جواب اآيا اخالق در ايران با امريکا با قبايل بدوی مرکز استراليا و افريقا يکسان  به يک صورت وجود دارد؟

ی يک کتاب  هبا مطالع.فرهنگی  بی اخالقی و بیمظهر ست مظهر اخالق و فرهنگ شناخته شود و در جای ديگر اچيزی ممکن مشخص يک مکان 

 به عنوان نمونه پوشيدن دامن اسکاتلندی برای مردان در اسکاتلند .ها پی خواهيم برد فرهنگی انسان -انترپلوجی به تفاوت اخالقی

 يا در کنند و  آنها بر افروخته شده و بر خورد سختی با شما ميد برای اين لباس سنتی به کار گيريست و اگر واژه ی دام رااسمبل فرهنگ و اخالق 

  ميسپاس خود را از دنيا به اجن قبيله با يکديگر رابطه ی جنسی برقرار کنند زيرا اينگونه آقبيله هايی در مرکز افريقا طی مراسم ويژه بايد مردان 

ه نماد اصيل زادگی و عبوديت اخالقی نبوده بلک ميزش جنسی بين دو مرد نه تنها غيرآيا در دوران های دور مثًال در دوران روم و يونان باستان . رسانند

 .تام در درگاه خدايان به شمار می آمده

می گيرد و به وضوح در اين کتاب از اين مورد به بدی ياد  ت ميأنش يش فردی از يهود و کتاب عهد عتيقادر کل تفکر غير اخالقی شمردن اين گر

ن دارند به اين عبارت آ در رد های کودکانه سعی ايش جنسی با استدالل مخالفين اين گر. تفکر وارد اسالم و مسيحيت نيز شد شيوره یاين. شود

طبيعی به اين معنا  يا اصًال بايد انسان طبيعی باشد؟ دهند که ببينند طبيعت چيست ؟ که اين گرايش طبيعی نيست و کمی به خود زحمت نمي

کند زيرا با کمی  جود دارد،که اين دقيقًا نظر اين مخالفين را رد ميشود و آنچه که در طبيعت اطراف ما و نچه در ذات هستی ديده مي آست که هرا

 شان ديده مي بينيم که در حيوانات در همه گونه ی آنها از خزنده تا پستاندار رابطه ی جنسی با همجنس دقت در محيط طبيعی اطرافمان مي

غير .ستاای خود ايجاد کرده و قابل تغيير بنای شرايط محيطی برست که انسان بر م ان چيزيآاگر بگويند نرمال نيست که نرم يا هنجار .شود 

ست و ما اموردی کامًال خصوصی اخالقی شمردن اين موضوع هم تا آنجا که اين گرايش به حيطه ی فردی انسان ها وارد نشود و به عنف نباشد 

 مخالفت با اين گرايش تنها تراوش يافته از گذشته ی. ت تام انجام شدهاجازه ی دخالت در آن را نداريم زيرا با توافق دو انسان بالغ و عاقل و با رضاي

نچه که مانع از  آ با هر باال،مرگ و مير ميزان گذشته به دليل ضعف شديد در مقابل طبيعت ودر انسان  .ستاسخت انسان و جامعه ی مرد ساالر 
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 ن خواهد شد که نسلش منقرض شودآرايش باعث شتن و منع نکردن اين گگذاآزاد انديشيد که با  مياینگونه کرد و  توليد مثل شود مخالفت مي

از سوی ديگر اين  .بينيد و شما ادامه ی اين تفکر را در روايات اسالمی و مخالفت کليسا با سقط جنين و استفاده از ابزار پيشگيری از بارداری مي

رود و آنها را  و فرهنگ مردانگی به تصور آنها زير سؤال مي ي فاعليت مردانه ست زيرا قّوها شديد به ارزش های جامعه ی مرد ساالر  یگرايش ضربه

ن آ حال در نقطه ی مقابل .ستاور و تهوع انگيز آشد و رفتار زنانه از يک مرد خفت  مرد بايد فاعل و مسلط با؛ بنا بر این باوردهد مورد تحقير قرار مي

 از سوی ديگر از مخالفين اين گرايش اگر پرسشی شود و به . نيست بلکه ستايش انگيز نيز هستاگر زنی حاالت مردانه داشته باشد نه تنها مذموم

جنسی دو زن با هم لذت ی کنکاش ذهن آنها به پردازيم خواهيم يافت که همجنس گرايی برای مردان را بد می دانند نه برای زنان که حتی از رابطه 

 .استايی مردان مورد نکوهش بوده يا از همجنسگرايی زنان صحبتی نيست يا اگر هست بسيار گذرا در کليه ی تفکراتی که همجنسگر !برند مينيز 

  چشم ها را بايد شست جور ديگر بايد ديد،قول سهرابه ب  و. با اميد باز شدن ذهن ها
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 من و هارد ديسكم   

 بهبد پرشان

 

 
 وبالگ فالش، که لطف کرد و این راهنما را برای استفاده ی خوانندگان با تشکر از بهبد پرشان، نویسنده ی

 .تنظيم کرد چراغ
 

http://falch1.blogspot.com/ 
 

 ؟!آيا تا به حال خواستين آه اطالعات هاردتون را جوري پاك آنين آه ديگه نشه اونها رو  برگردوند

 !بد نيست اين چند خط رو با هم بخونيم!  ر بيارهو يا دوست نداريد آسي سر از آارتون د! اگه پاسختون مثبته

واين موضوع به راحتي و با صرف آمي ! هارد وجود داره)ريكاوري(شايداآثرا مي دونيم و يا شنيديم آه امكان بازگرداندن اطالعات يا اصطالحًا 

تراز بقيه ستو يا متفاوت تر از ديگران هستن،خيلي  البته اين روش درعين مفيد بودن، براي آساني آه يك آم چشماشون بازه  !وقت،امكانپذيره

 ؟!خطرناآه؟ چون مي تونه حتي جونه اونها رو به خطر بندازه

 !خب پس بياييد با همديگه مرور آنيم

 :  براي پاك آردن اطالعات از روي يك هارد ديسك چند روش وجود داره

 آردن  ) delete( پاك آردن يا همون-١

 ) format( فرمت آردن -٢

 ) overwriting( جايگزين آردن يا همون رونويسي آردن-٣

 يا همون ترآوندن هارد!  نابودي آامل ابزارذخيره اطالعات-۴

و به محض اينكه اطالعاتي رو نياز نداريم و مي خواهيم از شرشون خالص بشيم، با يك اشاره آوچولو موس و ! احتماال همه با روش اول آشنا هستيم

جالبه بدونيدآه با روش هايي مثله ديليت آردن فايل ها و انتقال اونها به سطل آشغال و پاك آردن سطل و ياشيفت ! ليت مي آنيمياآيبورد، اونو دي

و با نرم افزارهاي ! فقط آدرس دسترسي به اطالعات پاك ميشه و هنوز خوداطالعات وجود دارن) فرمت سريع(Quick Formatديليت آردن و ياحتي

 ! يشه اونها رو برگردوندخاصي به راحتي م

اما بدبختانه با !  به همراه فرمت رو پيشنهاد بدن u و يا سوئيچ هاي مرگي مثلهLow-Level-Formatشايد بعضي ازدوستان فرمت هاي خفني مثله

 !ب اون پيدا آردصرف وقت و هزينه، ميشه به راحتي از دل هاردهايي آه با اين روش ها پاك شده اند، مطالبي رو براي بدبخت آردن صاح

هنگام !)مثله همين وردخودمون(مثال برنامه هاي آاربري ! اشاره به اين نكته بد نيست آه فقط يه مدرك آوچولو ميتونه جونه يه آدم رو به باد بده

آه با استفاده از اونها ! آه بعد از ذخيره سازي خود به خود پاك ميشن، اما هنوز وجود دارن)Paging File(آارآردن،فايل هاي موقت ايجاد مي آنن

و ياحتي با استفاده از اين فايلهاي موقتي آه مثال خود ويندوز ! ميشه پسوردها و اطالعات به درد بخوري رو پيدا آرد و ازآم و آيفشون مطلع شد

 ! به يه آامپيوتر پس ورد دار وارد شد! درست ميكنه

اما  ! اساس آار بسيار ساده است!  به عنوان باالترين روش حفاظتي محسوب ميشه overwritingاما زياد نگران نباشيد چون رونويسي آردن يا همان

درواقع به (درعمل روش هاي فراواني براي انجام وجود داره؟ اصل اين روش بر اين مبناست آه اطالعات جديد امن،جايگزين اطالعات قبلي ميشوند

 !طالعات به هرترتيبي، اطالعات بي ارزش در دسترس قرار مي گيرنآه درصورت بازگشت ا) جاي اطالعات قبلي رونويسي ميشن

!  مي توان به بهترين شكل هارد را رو نويسي آردPGP،و حتيWiper وEraserاين روش سبك هاي متفاوتي داره آه با استفاده از نرم افزارهايي مانند

و هرچه ! را درهمان قسمت آپي آنيم! عات بي ارزش و البته بدون مشكلاما ساده ترين راه، اينه آه پس از پاك آردن و فرمت آردن، مقداري اطال

مثال اداره امنيت آمريكا در يك روش ! قدر تكرار بيشتر بشه و اطالعات بهتر رونويسي بشن،  باز گردوندن اطالعات محرمانه سخت تره و امنيت بيشتره

 ؟ !مي آنهحداقل سه بار و در روش استاندارد هفت بار رونويسي را توصيه 
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اما فقط بايد دقت داشت آه بعد از از بين بردن هارد حتما ! و سريع ترين و بهترين و روش ممكنه ست! ترآوندن هارد هم نيازي به توضيح نداره

و  بهتره آه !) يدبراي اين آار بايد صفحه هاي شكل سي دي داخل هارد رو ببين( بايدخاليي آه صفحات مغناطيسي هارد در اون قرار دارن، از بين بره

!  البته نمي خوام آسي رو نا اميد آنم اما در بهتريت روشها هم،شانس باز برگشت اطالعات هست !)امنيت هاي ِلول(اين صفحات را آامال بشكنيد

 ! و لي ميشه با تكرار رونويسي ها اين شانس تقريبا به صفر برسه! اما خيلي آمه

 ! يت ، مرور مي آنيم اما در پايان يك سري نكات رو براي امن

چون ! و اون ها رو پخش و پال نكنيد. سعي آنيد تا جايي آه امكان داره، اطالعات محرمانه رو روي درايو مشخصي از هاردتون نگه داري آنيد -١

 دسترسي و مديريت اطالعات راحتره 

چون خيلي سريع ميشه اونها رو از بين ! عات هستند ابزارهاي نوري مانند دي وي دي و سي دي و حافظه هاي فلش بهترين راه نگه داري اطال -٢

   !البته مواظب باشيد آه ازشون خوب نگه داري آنيد و از سرقت و گم شدنشان جلوگيري آنيد! برد

 myحل و از اين حيث بهترين م!  بهتره آه اطالعات رمز دار رو در محلي باز و استفاده آنيد آه مدام اطالعات ديگري روي اون رونويسي ميشه -٣

documentالبته حتما توجه داريم آه اگر به طور همزمان چند نفر از يك آامپيوتر استفاده مي آنن،حتما اطالعات مربوط به !  پيش فرض ويندوزه

ن به عنوان و نميشه از او !فقط براي باز آردن و نگه داري موقت آاربرد داردmy document بايد يادمون باشه آه ! هرماي داآيومنت اختصاصي باشه

 ! چون تنها مزيتش رو نويسي مجدد و مداوم هست! بانك استفاده آرد

 بعد از اينكه ازاطالعات شخصيمون نسخه پشتيبان تهيه آرديم، مي تونيم باروش پيشنهادي زير تاحدود زيادي از برگشت اطالعات با نرم افزارها  -۴

 جلوگيري آنيم

 ) با گرفتن شيفت ديليت بر روي فايل انتخاب شده و يا انتقال به سطل آشغال و پاك آردن آن(ابتدا تمام اطالعات رو ديليت مي آنيم) الف

 اين آار را انجام بشه و Quick Format توجه داريم آه درويندوز، بهتره آه بدون انتخاب گزينه!سپس درايو حاوي اطالعات را فرمت مي آنيم)  ب

فاصله وجود : بين دو آمان نام درايو وبعد از   (Format [drive]:  /U بنويسيمuورفرمت را باسوئيچ يا اگه امكان فرمت درايو را در داس هست، دست

 )دارد

البته (بهترين و ساده ترين راه آپي آردن فيلم ! دراين مرحله، تمام درايو فرمت شده را از اطالعات بي ارزش و بدون مشكل پرمي آنيم) پ

 ! يعني آامال درايو پر بشه! حتي ذره ايي از فضاخالي نمونهاما بايد ! روي اون درايوه!) مجازش

براي اجراي اينها در ويندوز مسير رو دنبال (! مي آنيمdefragment وسپس scan diskدراين مرحله به طور آامل درايو پرشده را) ت

 ))Start/Program/Accessories/system tools(آنيد

 !البته اگر اجباري در بين هست و اگه هم نيست آه بذارين بمونه! عات را ديلت و فرمت آنيددرگام آخر توصيه ميشه آه دوباره اطال) ث

!  هرچه قدر آه مراحل باال رو بيشتر تكرار آنيم، تعداد رونويسي ها بيشتر ميشه و امنيت حاصل از برگشت اطالعات باالتر مي ره !نكته خيلي مهم

 ! هر چند مي دونم سخته و وقتگيره!حداقلش دو باري اين مراحل رو تكرار آنيد

 ! هيچ وقت به عنوان يك دشمن روبه روتون ظاهر نشه! در پايان از همتون تشكرمي آنم و اميدوارم آه آامپيوتر اين دوست خوب و مطيع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رويدادها

 گزارشی درباره پگاه امام بخش

 احمد رفعت

   و روشن   دست و                                                                                                                             و دوم  شماره  سی–   ١١٧  

 

 

 

 

 

 جمهوری به ایرانی پناهجوی یک بازگرداندن احتمال از حکایت و کرد یم سفر اینترنتی های پایگاه روی به که کوتاهی خبر

 های انجمن بشری، حقوق های سازمان که شد تبدیل ایتاليا در گسترده و سراسری کارزاری به داشت، را اسالمی

.بپيوندند بخش امام پگاه حقوق حاميان جبهه به و کرده موضع اعالم ساخت وادار را پارلمان و دولت حتی و احزاب صنفی،

 Agenzia Kronos اینترنشنال کرونوس خبری آژانس تلکس روی به گرفتن قرار از پس بالفاصله که کوتاهی خبر

International (AKI) را مشغولند همجنسگرایان از دفاع به ایتاليا در که هایی سازمان ویژه به و بشر حقوق فعالين توجه 

 دارند، فعاليت ایتاليا در بشری حقوق مسائل با رابطه در که نهادهایی دیگر و ریکدیگ با تماس با بالفاصله و کرد جلب

 امام پگاه نام به مسافری کند، می سفر تهران به هيترو فرودگاه از شب هر که ارویز بریتيش پرواز نگذارند گرفتند تصميم

 که است  Everyone وان اوری شد کار به مشغول بخش امام پگاه پرونده با رابطه در ایتاليا در که هایی سازمان اولين از یکی .ببرد همراه نيز را بخش

 که شد منتهی کارزاری به ایران در بيان آزادی از دفاع سازمان با نهاد این همکاری .است شده گزاری بنيان پگورارو ماتئو و مالينی روبرتو همت به

 .داشتند اعالم آن از را خود حمایت ایتاليا سراسر در انجمن و حزب نهاد، سازمان، یکصد از بيش

 اخبار روز به روز انتشار .دافت می راه به کارزاری چنين این دیگری کشور در اروپایی کشور یک از پناهجویی اخراج با رابطه در که است بار اولين این

 اسالمی جمهوری ستيزی همجنسگرایی با رابطه در االتیمق انتشار چنين هم و ایتاليا در ها اعدام موج با رابطه در اخباری و بخش امام پگاه پرونده

 که ایتاليا دولت شد باعث سياسی های چهره از برخی و خبرنگاران وان، اوری فعالين شرکت با تلویزیونی، های شبکه و رادیوها ها، روزنامه در ایران

 .کنند موضع اعالم بخش امام پگاه از حمایت در و شکسته را دخو سکوت گيرد دربرمی را سکوالر چپگرای و مسيحی ی رو ميانه احزاب از ائتالفی

 رسمی ای بيانيه در داشت، کارزار این کنندگان هماهنگ با که دیدارهایی پيامد در ایتاليا برابری وزیر Barbara Pollastrini پوالسترینی باربارا خانم

 این نکند، نظر تجدید ایران اسالمی جمهوری به بخش امام پگاه فرستادن بر بنیم اش تصميم در بریتانيا دولت صورتيکه در است حاضر ایتاليا"  گفت

 Romano پرودی رومانو وزیر نخست"د افزو ادامه در پوالسترینی خانم  ".کند اعطا سياسی پناهندگی او به و پذیرفته را ایرانی همجنسگرای زن

Prodi است نظر هم او با رابطه این در و کند می دنبال را پرونده این مستقيم طور به نيز."

 برای را دیگری کارزار پيش هفته چند از که Isf خبرنگاران امنيت و رسانی اطالع سازمان و 21 اصل سازمان ،Fnsi ایتاليا مطبوعات سراسری سندیکای

 .پيوستند بخش امام پگاه استرداد از جلوگيری رایب کارزار به بالفاصله نيز برند می پيش به پور حسن عدنان و بوتيمار هيوا کرد، خبرنگار دو جان نجات

 سبقت یکدیگر از بخش امام پگاه از حمایت در ساخت مجبور را راست و چپ از ایتاليایی سياسی احزاب و ها شخصيت دیگر ر،کارزا حاميان گسترش

 بسيار اظهاراتی در نيز است اروپایی کشور این سيحیم دموکرات رهبران از که Clemente Mastella ماستال کلمنته ایتاليا دادگستری وزیر. جویند

".گيرد قرار کار دستور در باید بلکه ندارد قانونی مانع هيچگونه تنها نه ایرانی زن این به سياسی پناهندگی اعطای " گفت مهم

 انتقاد باد به را بریتانيا دولت نيز اروپاست ارلمانپ رئيس نایب که ایتاليا کمونيستی احيای حزب رهبران از Luisa Morgantini مورگانتينی لوئيزا خانم

 رئيس نایب  Franco Frattini فراتينی فرانکو ".باشد پاسخگو بخش امام پگاه پرونده با رابطه در اروپایی مراجع در باید لندن دولت"ت گف و گرفت

 قاضی تصميم نيز بود دار عهده را ایتاليا خارجه وزارت گذشته راست و ميانه دولت در و کند می عمل اروپا اتحادیه دولت منزله به که اروپا کميسيون

 دارد قرار مرگ خطر در جنسی تمایالت خاطر به که بخش امام پگاه چون کسانی به که است دموکراتيک اروپای وظيفه"ت گف و کرد تقبيح را بریتانيایی

".دهد پناه

 احيای چپ، های دموکرات ایتاليا، باد زنده سبزها، احزاب و ایتاليا دولت سابق و کنونی وزیر چندین حمایت توانست که کارزار این گسترش
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 دفتر مسئوليت تهران در بریتانيا سفارت در 80 دهه در که را چاپلين Edward Chaplin ایتاليا در بریتانيا سفير آورد، دست به را رادیکال و کمونيستی

 شد متعهد بریتانيایی سابقه با دیپلمات این دیدار این جریان در .کند مالقات کارزار این برگزارکنندگان با ساخت مجبور است، بوده دار عهده را سياسی

.کند فعاليت ایران اسالمی جمهوری به بخش امام پگاه بازگرداندن از جلوگيری برای امکان حد در

 چند که رم در بریتانيا سفارت مقابل در ای ایستاده تظاهرات بردند، می سر به تعطيالت در هنوز ها ایتاليایی از نيمی وجوداینکه با اوت، 27 دوشنبه

 صنفی های اتحادیه نمایندگان مجلس، وکيل 11 حضور و نفر صد چند شرکت با ندارد، فاصله ایران اسالمی جمهوری ازسفارت بيش متری صد

 های رسانه از بسياری. داشت توجهی قابل انعکاس نيز بریتانيا تمطبوعا در که شد برگزار ایتاليایی همجنسگرای فعاالن از گروهی و خبرنگاران

 در تظاهرات این ای رسانه پوشش. یافتند حضور برگزاری محل در تظاهرات این از گزارش تهيه برای گاردین و رویتر سی، بی بی چون بریتانيایی خبری

.کردند تهيه گزارش کارزار این با رابطه در ها خبرگزاری و تلویزیونی و رادیویی های شبکه کليه و بود گسترده بسيار ایتاليا سطح

 بریتانيا ترک به مجبور بخش امام پگاه صورتيکه در حاضرند کردند اعالم کارزار این حاشيه در نيز ونيز و فلورانس رم، بزرگ شهر سه شهرداران ایتاليا در

 خانه از یکی گفت ایتالياست معاصر های فيلسوف ترین معروف از یکی که Massimo Cacciari کاچاری ماسيمو ونيز شهردار .باشند او ميزبان شود،

 .دهد قرارخواهد بخش امام پگاه اختيار در را است شده مصادره دولت سوی از و بود کرده خریداری شهر این در شویی پول برای مافيا که هایی

 در بازنگری زوم  ساختن مطرح اسالمی، جمهوری به ایرانی پناهجوی این گرداندنباز از جلوگيری از گذشته کارزار، این مهم آوردهای دست از یکی

 کردند تعهد مورگاتينی لوئيزا خانم اروپا، پارلمان رئيس نایب و پوالسترینی باربارا خانم ایتاليا، برابری وزیر .اروپاست اتحادیه سطح در پناهندگی قوانين

 مراجع به اروپا، اتحادیه عضو کشور 25 هر در پناهندگی درخواست برای توجيهی عنوان به گراییجنس هم قبول برای اروپایی سطح در را طرحی

 حتی و کشوری، هر ولی اند، رسيده تصویب به اروپایی حتی و جهانی سطح در رابطه این در قوانينی اینکه وجود با حاضر حال در .دهند ارائه اروپایی

.اند آورده وجود به را مشکالتی بخش، امام پگاه پرونده چون موارد، بسياری در تعبيرات این و کند، می بيرتع نحوی به را کلی مصوبات این قاضی هر

 

 

  و تصاویری از گردهمایی دوستان پگاه در ایتالياگروه اوری وان
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 حمایت و پشتيبانی فزاینده از پگاه امام بخش در ژاپن 

 

 تن و ٢٠٧دخواستی که با امضای ، دا٢٠٠٧ اگوست ٢٧در تاریخ 

خطاب به دولت انگلستان تنظيم شده بود، به سفارت خانۀ این 

ارسال شد؛  این اقدام توسط جمعی از ) ژاپن(کشور در توکيو 

این افراد . حاميان و پشتيبانان ژاپنی خانم امام بخش صورت گرفت

 همچنين دادخواست جداگانه ای را تنظيم و به وزارت امور خارجۀ

ن از مقامات ژاپن خواستار آکشورشان ارسال کردند که در طی 

. اقدام این کشور برای کمک به پروندۀ پگاه امام بخش شده اند

 دست به پشتيبانی عملی از وی پگاه امام بخشحاميان جمعيت 

گرد زده، و در بيرون از سفارت انگلستان و وزارت امور خارجۀ توکيو 

هایی حمل می شد که این پيام بر روی در این تجمع پالکارد. آمدند

 ".در توکيو، پرونده از سفارت انگليس بيرون و علنی شود: "ن ها نوشته شده بودآ

تصدیق شد که دادخواست تنظيم شده به  ن از طرف مسئوالن با اعضای این گروه به عمل آمد، تأیيد وآدر پی این تجمع، در دیداری که روز پس از 

یکی از . همچنين تأیيد شد که این نامه حتمًا به توجه سفير انگلستان در ژاپن خواهد رسيد. جۀ انگلستان فکس گردیده استدفتر وزارت امور خار

سخنگویان وزارت امور خارجۀ ژاپن نيز به گروه حاميان اعالم داشت که این دادخواست همراه با درخواستی از سوی خود وزارت خانه، برای دریافت 

 .    ر مورد پرونده، به سفارت انگلستان تحویل داده شده استاطالعات بيشتر د

هرچند که پيام . امضاهای مذکور از طریق اینترنت و به وسيلۀ یک وبالگ ژاپنی که برای پيگيری این مبارزه ایجاد شده بود، جمع آوری شدند

تعدادی از مردم ژاپن نيز دادخواست را به صورت مجزا .  امضا کردند را آن ساعت١٢ تن در فاصلۀ ٢٠٠دادخواست کوتاه بود، اّما با این وجود بيش از 

 . امضا کرده، و هر یک جداگانه به دفتر داری مرکزی انگلستان فکس کرده اند

ه در نهایت باید اظهار کنيم که امروز. اخبار این مبارزۀ حقوقی همچنين در مطبوعات مستقل ژاپن و شماری از وبالگ های شخصی انتشار یافت

 . رباشان جنسی تعلق دارد، از سوی مردم ژاپن با عالقه و اشتياقی فزاینده دنبال می شودگبه دپشتيبانی از این بخش از حقوق بشر که 

 

 با احترام،
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 یوکيکو هوسومی

  ٢٠٠٧ اگوست ٢٨
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 دولت ایتاليا از انگلستان خواست که پگاه امام بخش را به ایران پس نفرستند

 اردینروزنامه گ

  رم–جان هووپر 

  ٢٠٠٧ آگوست ٢۴

 ترجمه ی آرشام پارسی
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پگاه امام بخش در صورت . ک لزبين ایرانی به ایران را متوقف سازددولت ایتاليا دولت انگسلتان را تحت فشار قرار داده است تا بازپس فرستادن ی

 ساله ی ایرانی است امروزه تيتر اکثر ۴٠داستان پگاه امام بخش که یک لزبين . برگشت به ایران به احتمال بسيار زیاد با خطر مرگ روبرو خواهد بود

امروز یکی از رهبران جناح . انگلستان تا به حال گزارشی از آن منتشر نکرده اندروزنامه های ایتاليا شده است و این در صورتی است که رسانه های 

راست ایتاليا به همراه سيلویو برلوسکنی نزد وزیر کشور ایتاليا رفتند و پيشنهاد دادند در صورتی که انگلستان اصرار به اخراج پگاه داشت دولت ایتاليا 

 . به پگاه پناهندگی بدهد

.  آگوست روبروی سفارت انگلستان در رم تحصن کنند٢٧ فعالين حقوق شهروندی در ایتاليا از همه خواسته اند که روز دوشنبه گروه های دگرباش و

 . امروز نيز گروه مدافعين پگاه با ادوارد چاپلين سفير انگلستان در ایتاليا نشستی داشتند

او گفت تمام تالش خود را می کنيم تا . ه امام بخش را بسيار خطرناک توصيف کردباربارا پالستينی یکی از وزیران ایتاليا از جناح چپ شرایط پگا

باربارا پالستينی اضافه کرد تا جایی که به حيطه ی کاری من مربوط می شود امکان پذیرش و . مطمئن شویم که حقوق او رعایت شده است

 .استقبال پگاه در کشور من می بایست حتمًا در نظر گرفته شود

الستينی گفت که دقایقی پيش با نخست وزیر ایتاليا در مورد پگاه صحبت کرده است و رومانو پرودی نخست وزیر ایتاليا پرونده ی پگاه را دنبال خانم پ

با یک زن سخنگوی پروه اوری وان دیروز گفت، پگاه امام بخش در ایران ازدواج کرده بوده و مادر دو فرزند پس بوده است اما در عين حال . خواهد کرد

."  زن جوانتر دستگير و شکنجه شده و در آخر محکوم به مرگ گردیده بود اما ما در حال حاضر از شرایط او بی خبریم. "جوانتر از خود نيز ارتباط داشت

و را برای افشای محل پس از خروج او پدر پگاه دستگير شد و ا. امام بخش دو سال پيش از ایران فرار کرد و در انگلستان درخواست پناهندگی داد

 . اقامت دخترش تحت شکنجه قرار دادند

او اضافه کرد با توجه به اینکه داستان پگاه .  ضربه شالق در مالء عام است١٠٠سخنگوی گروه اوری وان گفت بر طبق قوانين ایران مجازات لزبين ها 

 . طر مرگ پگاه را تهدید می کندامروز در اکثر سایت ها وجود دارد و دولت ایران از وضعيت او آگاه است خ

پرونده های متقاضيان پناهجویی به دقت توسط کارشناسان با در اختيار داشتن اطالعات به روز شده مورد : "سخنگوی وزارت کشور انگلستان گفت

 در صورت برگشت خطری آنها را ما به پرونده های اشخاص به دقت توجه می کنيم و و در صورتی که اطمينان داشته باشيم. مطالعه قرار می گيرد

 . تهدید می کند آنها را پس نخواهيم فرستاد

امام بخش بعد از اینکه درخواست پناهندگی اش رد شد در شفليد انگلستان و در تاریخ سيزدهم آگوست دستگير شده و به بازداشتگاه بالسوود 

 .منتقل شده است
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 اروپا ، به نمایندگی از اتحادیه )پی آر سی(به دنبال اظهار آمادگی ام ای پی ایتاليا، گاستينو کاتانيا 

  ٣٠/٨/٢٠٠٧بروکسل 

 European United Left/Nordic Green Left (GUE/NGL) Group 

 جناح ليبرال پارلمان، تشکيل شد، رهبرپرزیدنت گراهام واتسون، شرکت و با در پارلمان اروپا، در کنفرانس رؤسای جمهور 

 ایرانی زن همجنسگرایبخش، رئيس پارلمان اروپا هانس گرت پاترینگ متقبل شد نامه ای در ارتباط با وضعيت پگاه امام 

در . بنویسدبه نخست وزیر انگليس، گوردن براون، که در خطر بازگردانده شدن از بریتانيای کبير به ایران قرار دارد، خطاب 

ار می گيرد و بدون شک جان خود صورت بازگشت داده شدن به ایران، خانم امام بخش در خطر شکنجه و آزار فيزیکی قر

به وی، از دست خواهد " تبعيض جنسی"س از اعطای پناهندگی سياسی بر اساس را به دليل سر باز زدن دولت انگلي

  . داد

عنای نقض شدید پاترینگ به عهده گرفته است که برای گوردون براون تشریح کند که بازگرداندن پگاه به ایران به م":  ام ای پی کاتانيان اعالم کرد

. مایه ی سرافکندگی بریتانيای کبير بلکه باعث شرمندگی برای تمام اتحادیه ی اروپا استاصول معاهده ی بين المللی حقوق بشر است و نه تنها 

ما با قدرت . ن کندپرزیدنت پيشنهاد کردم تا به آمادگی ایتاليا برای پذیرش پگاه، زنی که مرتکب هيچگونه گناهی نشده است، را خاطر نشامن به 

 ."  تمام از پگاه حمایت می کنيم و من اطمينان دارم که تمام اعضای پارلمان اروپا پرونده ی وی از نزدیک دنبال می کنند

 . رؤسای پارلمان اروپا متعهد شدند که نامه را بدون فوت وقت ارسال دارند

 

 

 دولت انگلستان پگاه را محکوم کرده است

  اوری وانگروه

 

. پگاه در صورتی که نتواند همجنسگرایی خود را ثابت کند به ایران بازگردانده خواهد شد. کافی نيستهنوز لی بر انگلستان لفشارهای بين المميزان 

اند گرایش او را گرایش جنسی خود صحبت کنند و در واقع کسی نمی تواز توانند به راحتی  ی می دانند همجنسگرایان ایرانی نمهمانطور که همه

 .ثابت کند

همجنسگرایی افراد قابل . این تصميم غير عادالنه، همانند زنان یهودی در هولوکاست، پگاه را قربانی پيش قضاوت های دولت انگلستان خواهد کرد

شروع شده است و این بار هولوکاست جدیدی . اثبات نيست جز اینکه بسياری از حقوق فردی شخص را زیر پا گذاشته و به حریم او تجاوز کرد

 . قربانيانش افرادی هستند که از دولت انگلستان به دليل شکنجه و آزار و اذیت درخواست پناهندگی کرده اند

ما به دنبال آن هستيم که از طریق دوستان پگاه که از همجنسگرایی او خبر دارند اطالعات و مدارکی مبنی بر گرایش جنسی او جمع آوری نمایيم اما 

 .ین کار آسان نيست زیرا اکثر آنها در ایران زندگی می کنند و زندگی شان به مخاطره خواهد افتادا

 می خواهد که از دولت انگلستان و سازمان ملل بخواهند که موضع خود را در قائلند حقوق بشر احترام رایری وان از تمام افرادی که هنوز بگروه او

 .قبال این اتفاقات روشن کنند

 

 تيو پگورارواروبرتو مالينی و م:   اوری وانگروه

 ٢٠٠٧ آگوست ٢٨
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  با آرشام پارسی Gazeta Wyborczaروزنامه لهستانی مصاحبه ی 

  Pawel Szczerkowski ای از همصاحب

 

افتاده بود که به انگلستان پناه آورده و برای دریافت ممکن است خالصه ای از داستان پگاه را برای ما بگویيد و اینکه چه اتفاق هایی در ایران برای او 

 پناهندگی اش مبارزه می کرده است؟

پگاه در بازداشتگاه است و من خودم هنوز موفق نشده ام با او صحبت کنم و خبرهای مربوط به او را از طریق رابط هایمان در انگلستان دریافت می 

مهمترین مسئله امروز این است که دولت .  آمده و دالیل فرارش چه بوده در رده ی اول اهميت نيستدر حال حاضر اینکه او چرا به انگلستان. کنم

به طور قطع شرایط امروز او بسيار بدتر از قبل شده است زیرا نام، . انگلستان نباید پگاه را به ایران برگرداند زیرا جان پگاه در ایران در خطر است

ای گروهی به زبان های مختلف منتشر شده است و احتمال آزار اذیت و شکنجه او در صورت برگردانده شدن به مشخصات و تصاویر او در رسانه ه

. ما اطمينان داریم که دولت ایران از وضعيت او آگاه است. دولت ایران از آنچه در رسانه های جهانی می گذرد با خبر است. ایران بسيار زیاد است

 .  ن وابسته به رژیم نيز خبر بازپس فرستادن پگاه را منتشر کرده اندبرخی از رسانه های فارسی زبا

 چه زمانی تصميم گرفتند که او را به ایران برگردانند و توسط چه ارگانی این تصميم گيری انجام شد و چرا؟

 که لزبين است و مشکالتی را به دليل آنها گفته بودند که او نتوانسته ثابت کند. درخواست پناهندگی او توسط اداره مهاجرت انگلستان رد شد

این در حالی است که دولت انگلستان از وضعيت دگرباشان جنسی ایرانی آگاه است و . گرایش جنسی اش در ایران داشته را نتوانسته توضيح بدهد

عاالن حقوق دگرباشان انگلستان این رفتار یکی از ف. اطالعات کافی در اختيار دارد، می داند چه اتفاق هایی برای دگرباشان در ایران افتاده است

 .  دولت انگليس را حقه ی انگليسی ها نام گذاشته که به نظر من عبارت نادرستی نيست

چطور می توانيد اطمينان داشته باشيد که داستان پگاه واقعيت دارد؟ آیا هيچ مدرکی دال بر صحت ادعای پگاه دارید؟ هيچ حکم دادگاهی وجود دارد 

 یران مجازات شده و یا تحت پيگرد بوده؟ چطور می توان مطمئن بود که در صورت بازگشت خطر مرگ او را تهدید می کند؟که در ا

چطور می توانيم مطمئن شویم که . امروز مهمترین مسئله امنيت و سالمت و حفظ جان اوست. به نظر من در حال حاضر گذشته پگاه اهميتی ندارد

چطور می توان ثابت کرد که شخصی . مجنسگراست؟ برای تشخيص گرایش جنسی که آزمایشی وجود نداردادعای او درست است و او ه

ما این حق را نداریم که دیگران را مورد . دگرجنسگرا است یا همجنسگرا مگر اینکه خودشان در ارتباط با گرایش های جنسی شان صحبت کنند

در ارتباط با .  بشر ما باید به ادعای انسان ها احترام بگذاریم مگر اینکه خالف آن اثبات شودبر طبق اصول جهانی حقوق. قضاوت خودمان قرار دهيم

معموًال در ایران اگر فردی را به . حکم دادگاه و مدارک قانونی در ارتباط با پگاه و لزوم وجود آن برای اثبات حرف هایش باید بگویم که بی اشکال نيست

محاکمه کنند، هيچ اشاره ای به این موضوع در احکام دادگاه نمی شود و نمونه های این تغيير نام جرایم را زیاد دليل گرایش جنسی اش دستگير و 

اگر شخصی به دليل گرایش جنسی اش دستگير شود و در دادگاه نيز به این دليل محاکمه گردد اما در حکم صادره به جرم نوشيدن شراب . داریم

. ثابت کند که این شکنجه به دليل گرایش جنسی اش بوده و دولت ایران با زیرکی عناوین این احکام را تغيير داده استتازیانه بخورد چطور می تواند 

 دولت انگلستان می گوید پگاه نتوانسته لزبين بودنش را ثابت کند؛ا سوال من این است که چطور دولت انگستان می تواند خالف آن را ثابت کند؟

 آیا به تاخير افتاده است و آیا هنوز شانسی برای درخواست پناندگی او وجود دارد؟. تادن او چيستتاریخ فعلی بازپس فرس

اداره مهاجرت هنوز به صورت . دولت انگلستان به درخواست نماینده پارلمان منطقه ی محل سکونت پگاه تاریخ بازپس فرستادنش را به تأخير انداخت

وکيل های پگاه گفته اند که در خال حاضر تاریخی برای برگرداندن و ثبت نشده . اه را منتشر ننموده استمشخص چيزی را اعالم نکرده و شرایط پگ

 آگوست چنانچه از طرف نماینده پارلمان اقدامی صورت نگيرد دولت انگلستان تاریخ جدیدی را اعالم می ٢٨من فکر می کنم روز سه شنبه . است

 . ای شدید بين المللی قرار دارد و اميدواریم که در تصميم خود تجدید نظر کننددولت انگلستان امروزه تحت فشاره. کند

من نتوانسته ام مطالب زیادی را در روزنامه های مهم انگلستان در ارتباط با پگاه پيدا کنم، به نظر شما چرا آنها این پرونده ی مهم را منعکس نکرده 

 . اند

 .ی زیادی در انگلستان از پگاه حمایت می کنند و در تالشند که از بازپس فرستادن او جلوگيری شوداما می دانم گروه ها. نمی دانمدليلش را 
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 مصاحبه شهرزاد نيوز با آرشام پارسی

 مونا

 

د بر در یک برنامه زنده تلوزیونی درباره پوشش و مشخصا مدل موی مردان صحبت کرد و برای تاکي" سعيد مرتضوی"همان طور که اطالع دارید اخيرا 

آیا همجنسگرایان ایرانی که در صورت اثبات همجنسگرا . لزوم برخورد بارها از همجنسگرایان نام برد و اینکه این مدل ها ویژه همجنسگرایان است

ی بين بودن حکم اعدام دریافت می کنند، آنقدر شجاعانه رفتار می کنند که مدل موی خاصی انتخاب کنند و یا اصال چنين چيزی در جامعه جهان

 همجنسگرایان رایج است؟

تنها چيزی که . چه برسد به ایران. جامعه همجنسگرایان و دگرباشان جنسی در هيچ کجای جهان نه آرم واحد، نه شعار و نه مدل موی خاصی دارند 

داران صلح استفاده می شود، و آن را اعضای این گروه ها استفاده می کنند و جنبه بين المللی دارد آرم و پرچم رنگين کمان است که مشترکا با هوا

 .هم همراه خود به خيابان و رستوران نمی برند

 فکر می کنی چرا دادستان کشور تا این حد روی این موضوع تاکيد می کند؟

ادامه ی خشونت های این به حساسيت دولت و یا به برنامه خاص دولت ایران در . استفاده می کند" همجنسبازان" بار از کلمه ۵ دقيقه ٣مرتضوی در 

با آنکه همه می دانند دگرباشان جنسی مدل موی . او از عبارت منحرفين استفاده کرده و بالفاصله از گروه متاليکا نام می برد. اخير برمی گردد

 . خاصی ندارند، معلوم نيست با استناد به چه عکس هایی ثابت می کنند که مدل موی فرد، خاص همجنسگرایان است

بين این افرادی که به نام اوباش اعدام می شوند دانشجویانی که . ه همين طرح عده ای اعدام شدند و عده زیادی هم حکم اعدام گرفتنددر ادام

 چقدر احتمال تشدید فشارها و حتی اعدام برای دگرباشان را می دهی؟.پرونده سياسی داشتند هم هست

ولی اصال برای ما روشن نيست که چه کسی قانونا اراذل اوباش . ه همه را درگير خود کردهخب واقعيت این است که این یک فشار اجتماعی است ک

تا " ّبر بخورند"ممکن است در یک تعریف کلی خيلی ها به اصطالح . ضمن اینکه در قانون ماده ای برای اعدام اوباش وجود ندارد. ناميده می شوند

دارد خصوصا اگر اتهام، حتی آنجا که جرم جنایی محسوب می شود، به مرحله ی بازرسی و مسلما براي دگرباشان هم خطر وجود . اعدام شوند

با توجه به باورهای فرهنگی، در چنين مواردی که جرم، مبهم اعالم می شود، ممکن اعتراض عمومی نيز . اثبات در جریان دادگاه منصفانه نرسد

 .امکان بروز نيابد

 منظورت اعتراض عمومی مردم است؟

 . شما به یک نفر در خيابان بگویيد همجنس باز و عکس العملش را ببينيد.بله

وقتي يک مادري بشنود يک نفر همجنسگرا است اولين کاري که مي کند این . مردم ما تفاوت بين همجنسباز و همجنسگرا و بچه باز را نمي دانند

 . است که دست فرزنداش را محکم تر بچسبد

وقتی در رسانه ها درست بعد از عنوان اوباش ، منحرفين جنسی ، شيطان پرستان، نام همجنسباز، . د، بچه باز نيستندهمجنسگرايان متجاوز نيستن

در حاليکه همجنسگرایی یک گرایش جنسی . با معنای همجنسگرا هم به ميان می آید این تصور را به وجود می آورد که همجنسگرایان مجرم اند

خطر برخورد اشتباه و مغایر عدالت اجتماعی تا زمانی که مردم  در این موارد .  یا حتی خالفکاری اجتماعی نيستاست و نشانه ی هيچ جرم جنایی

 . آگاه نشده اند، وجود دارد

 یعنی به برخوردهای دولت اعتراضی ندارید؟

ایی که دگرباشان هر روزه با آن روبرویند، حتی از جانب این مثال فقط برای آن بود تا یک نمونه از تهدیده. قطعا و مسلما به برخورد دولت اعتراض داریم

سازمان دگرباشان جنسی ایرانی نسبت به اینگونه برخوردهای دولت و بخصوص . هر روز دگرباشان جنسی است. خانواده، را مطرح کرده باشم

اما . ه و در سایت سازمان نيز مشاهده می شودسخنان اخير قاضی مرتضوی اعتراض دارد و بيانيه سازمان هم به رسانه های عمومی فرستاده شد

 . توضيح من برای آن بود که بدانيم فرهنگ عمومی به دليل ناآگاهی چنين احکامی را درباره همجنسگرایان می پذیرد

 در حال حاضر سازمان چند عضو از ايران دارد؟



   و روشن   دست و                                                                                                                             و دوم  شماره  سی–   ١٢۵  

به دالیل امنيتی در بدنه ی سازمان همه ی اعضا خارج از . داريمعضو به معناي کسي که عضويت در سازماني دارد و حق عضويت پرداخت مي کند ن

 .   نفر و اکثرًا ساکن ایران اندپنج هزارافرادی که در ميلينگ ليست ما برای دریافت نشریه و اخبار سازمان قرار دارند، بالغ بر . کشور هستند

با توجه به اینکه آمار دقيقی از گروه .  ایرانيان به اینترنت آمار بسيار باالیی است نفر در ایران، آنهم با این امکان و سرعت دسترسیپنج هزارارتباط با 

 های جنسی در ایران وجود ندارد امار جهانی درباره تعداد دگرباشان جنسی چه می گوید؟ 

 درصد دوجنسگرا و ۵امعه ای همجنسگرا، اگر بخواهيم از نظر تعداد دگرباشان را دسته بندي کنيم، طبق آمارهای بين المللی هفت تا ده درصد هر ج 

.  درصد از جمعيت هر جامعه ای را دگرباشان به خود اختصاص می دهند١۵-١٧هستند در کل آماری معادل ) ترنس سکسوئل( درصد دگرجنسگونه٢

صورت می گيرد، در حقيقت نيازی به  درصد از عمل هایی که برای تغيير جنسيت ۴۵در ایران متاسفانه آمار دیگری هم وجود دارد که می گوید حدود 

 . تغيير جنسيت نداشته و آنها ترنس نبوده و تنها همجنسگرا بوده اند که خب همين اشتباه پی آمدهای جانی و روانی غير قابل جبرانی دارد

 درباره وضعيت زنان لزبين ایرانی چه اطالعاتی دارید؟

ين تبعيض از زن بودن آنها ناشی می شود و بعد همجنسگرا بودن تبعيض های دیگری را اول. این گروه در شرایط تبعيض مضاعف به سر می برند

تبعيض دوم ریشه ای تر است چرا که حتی ممکن است این افراد در گروه های فعاالن جنبش زنان هم با مشکل مواجه شده و . شامل آنها می کند

نی که مجبور به ازدواج شود عمال هر روز به شکل قانونی و شرعی مورد تجاوز از سوی فشار برای ازدواج برای آنها بيشتر است و ز. پذیرفته نشوند

 . با وجود این فشارها، طبيعی است که کمتر از مردان همجنس گرا در جامعه دیده شوند. همسرش قرار می گيرد

ی لغو حکم اعدام برای همجنسگرایان انجام داده ایا سازمان دگرباشان جنسی تا به حال اقدامی برای کسب حمایت ارگان های بين المللی برا

 است؟

در این خصوص، پس از جرم . سازمان این برنامه را در دست گرفته است، و همه ما اميدواریم این اقدامات به نتيجه برسد، خصوصا در مورد لغو اعدام

این اطالع . این اقدامات، از سویی، کار مستمر فرهنگی استاما الزمه ی .  زدایی از همجنسگرایی، خواست ما لغو اعدام از قوانين ایران است

مردم به سهم خود اطالع . رعایت حقوق بشر در راستای احترام گذاشتن به گرایشات جنسی افراد است. رسانی باید در همه سطوح انجام بگيرد

جدید حقوق بشر در ژنو مالقات کوتاهی با نماینده اداره به عنوان نمونه من در حاشيه دومين نشست شورای . کافی ندارند، و نهادهای دولتی نيز

مهاجرت سوئد داشتم و باور کردنی نيست اگر بگویم این فرد چيزی از مجازات همجنسگرایی در ایران نمی دانست و وقتی احکام دادگاه های ایران را 

 دگرباشان ایرانی را رد می کند و می گوید شما در ایران همين دولت ناآگاه مترقی هم درخواست پناهندگی. نشان او دادم باعث تعجب او شد

  .  مشکلی ندارید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 احسان جامی در نقش یک همجنسگرا

 صبا راویترجمه ی 

  

 

را ) مسلمانان از دین خارج شده خوارج(احسان جامی، هلندی ایرانی تبار آه آميته آافرین 

 .ك فيلم نقش یك همجنسگرا را ایفا خواهد آرددرهلند تأسيس نمود به عنوان بازیگر در ی

پدر وی یك پزشك با گرایشات .   در مشهد است١٩٨۵ آوریل٢٠احسان جامی متولد 

  .ليبرالی است و مادر وی به دین مسيحييت گرویده است

به گفته وی با  توجه موقعيت شغلی پدرش در ایران  او در دروس قرآن شرآت نمی آرده و 

 . ر می گرفته استمورد استثنا قرا

 مورد ضرب و شتم سه مرد مسلمان قرار می گيرد آه ٢٠٠٧ اوت ۴احسان جامی در روز

 . دالیل این ضرب وشتم را اهانت های وی به قرآن و پيامبر اسالم عنوان کرده اند

ابل تطبيق با  انتظارات  خود نمی بيند و وی این اصول را ق. وی دالیل فعاليت هایش را  تفكر عميق خود در مباحث قرآن و احادیث بيان می آند

از آنجمله دستورات می توان  به جهاد . بسياری از  دستورات اسالمی را مغایر با ذات انسانی خود و روح صلح طلبی و آرامش  انسانيت می داند

با . ار آنها و همچنين  حقوق زنان  اشاره آردعليه آافرین، مباح دانستن خون از دین خارج شدگان، مجازات مرگ برای همجنسگرایان و شكنجه و آز

 .توجه به این دالیل است  آه احسان جامی خود  را یك مسلمان نمی نامد و به  از دین خارج شدگان هم آمك می آند

منيت ایجاد شده به اظهار وی عقيده دارد برای تحقق آزادی بيان در جامعه باید همه تابوهای موجود در اجتماع شكسته شود  تا هر فردی بتواند در ا

 .نظر بپردازد و بين اقشار مختلف اجتماع  تبادل نظر جایگزین  ترس و  یك جانبه گرایی شود

 احسان جامی و عقایدش باعث بروز  ناآرامی های بسيار شدیدی در محافل سياسی و اجتماعی هلند شد و طرفداران ومنتقدان بسياری را روبروی 

 .یكدیگر قرار داد

ان جامی در حال حاظر تحت شدیدترین تدابير امنيتی و محافظت  دستگاه مبارزه با تروریسم  هلند بسرمی برد و از محافظان شخصی   احس

 .برخوردار می باشد  تا از خطر افراطيون اسالمی در امان بماند
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 بهانه ی دولت جمهوری اسالمی ایران برای تعطيل مجدد روزنامه ی شرق

 ٢٠٠٧ست  آگو٧

در ساعت شش صبح روز شنبه، سيزدهم مرداد، بخش ادبی روزنامه ی شرق مصاحبه ای با شاعر و نویسنده ی ایرانی مقيم کانادا را در نشریه ی 

ل با کما. خود منتشر کرد و در عرض چند ساعت بر اثر فشار و تهدیدهای دولتی همراه با توضيح و عذرخواهی مطلب را از سایت خود حذف نمود

تأسف، و نه تعجب، کانون های فشار بی اعتنا به توضيحات و اصالحات مسئولين این نشریه، اقدام به توقيف و تعطيل نشریه نموده و آزادی و امنيت 

 . مسئولين این نشریه ی معتبر را مورد تهدید قرار دادند

 دولت استثنائی نيست و به خصوص اعمال فشار و قلع و قمع نشریات و در حاليکه این قبيل اقدامات خالف قانون و موازین حقوق بشری در تاریخ این

اهل قلم سابقه ای بسيار طوالنی و گسترده دارد، به دليل افترا و اتهاماتی که به بهانه ی این مصاحبه بر سازمان ها و افراد در حاشيه وارد آمده نياز 

 . به توضيح چند مسأله ضروری است

 ارگان رسمی آن نشریه ی کيهان، و همچنين رسانه های حاشيه ای از قبيل سایت خبری بازتاب، با حداکثر استفاده مسئولين جمهوری اسالمی و

 .از این جوسازی همزمان به تسویه حساب با چند گروه و سازمان دست زدند

نام برده شده  )ایرکيو(گرباشان جنسی ایرانی در اکثر این بيانيه های سرشار از توهين و پرخاش از خانم ساقی قهرمان به عنوان رئيس سازمان د

سازمان دگرباشان جنسی ایرانی رسمًا اعالم می کند که عليرغم این که خانم قهرمان در جمع هيئت امنای این سازمان، و نه هيئت دبيران، . است

 این سازمان، را بر عهده داشته اند، در این حضور دارند و ضمن این که ایشان در یک سال گذشته مسئوليت سردبيری نشریه ی چراغ، وابسته به

. مصاحبه ایشان مشخصًا به عنوان شاعر و نویسنده، و نه فعال حقوق بشری، مورد خطاب قرار گرفته و از همان جایگاه نيز به سؤاالت پاسخ داده اند

شر کنند، برای خوانندگان روشن خواهد شد که چنانچه متن کامل این مصاحبه را این مقامات جهت قضاوت عمومی در سایت انتخابی خویش منت

در شرایطی که . پرداختن به مقوله ی زبان در ادبيات معاصر ارتباطی به فعاليت اجتماعی برای کسب حقوق اقليت جنسی تحت ستم ایران ندارد

های پنهان و آشکار تعداد افرادی که به حتی خارج از مرزهای ایران به دليل نفوذ ایادی جمهوری اسالمی و ایجاد رعب و وحشت از طریق تهدید

انتخاب خویش در این زمينه های ضروری وليکن مخاطره آميز فعاليت دارند انگشت شمارند، بسيار طبيعی است که به همين دالیل ذکر شده، این 

ان دگرباشان جنسی ایرانی همراه با اعتراض سازم. قبيل افراد در زمينه های متفاوتی فعال باشند یا همزمان با چندین سازمان و گروه همکاری کنند

به نقض گسترده ی آزادی مطبوعات و مشخصا مورد هشدار برانگيز برخورد با روزنامه ی شرق و همچنين تکرار تهدید و بی حرمتی به یک اهل قلم 

ه و مسئول این سازمان معرفی کرده اند و نه ایرانی تأکيد می کند که در مصاحبه ی انجام شده توسط خانم ساقی قهرمان نه ایشان خود را نمایند

شاهد این ادعا این است که اوال نشریه ی چراغ در ایران توسط . مسئولين روزنامه ی شرق اطالعی از وابستگی ایشان به این سازمان داشته اند

 مطرح شده، از مسؤوليت خود به عنوان دولت فيلتر می شود و دوم اینکه در طول همين مصاحبه ایشان داوطلبانه، و نه در پاسخ به سؤالی

 .  سردبيری نشریه ای به نام چراغ یاد می کنند

الزم به تأکيد است که عليرغم استفاده از حربه ی دروغين اخالق گرایی توسط نيروهای فشار جمهوری اسالمی در جهت خاموش کردن هر گونه 

روابط طبيعی و انسانی بين افراد جامعه، به اشاعه ی فساد دولتی از طریق طرح صدای ناموافق، این حکومتی است که همزمان با منع و سرکوب 

خانه های عفاف اقدام می نماید و با نادیده گرفتن و جرم انگاشتن نيازهای موجه افراد این جامعه و به خصوص جوانان، باعث گسترش فساد و 

 . انحطاط روزافزون در کليه ی شئون جامعه می گردد

اشان جنسی ایرانی مؤکدا از مسئولين جمهوری اسالمی درخواست می کند که از مسئولين روزنامه ی شرق رفع اتهام فوری نموده و سازمان دگرب

 . اجازه ی انتشار مجدد آن را صادر نمایند

تم ایران شکل گرفته و در سازمان دگرباشان جنسی ایرانی سازمانی است که در خارج از ایران و با هدف پشتيبانی از حقوق اقليت جنسی تحت س

ارتباط مستقيم با سازمان های معتبر حقوق بشری بين المللی از قبيل سازمان دیدبان حقوق بشر، بخش های حقوقی سازمان ملل متحد، و عفو 

 . بين الملل همکاری می کند
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قوق و قانون مضاعفی است که با آن در ابعاد هر گونه فشار و سرکوب اقليت های جنسی ایرانی، به بهانه ی فعاليت های این سازمان نقض ح

 . گسترده و در مجامع حقوقی بين المللی برخورد خواهد شد

 

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

 هيئت امنای سازمان دگرباشان جنسی ایرانی

 آرشام پارسی

 نياز سليمی

 ویکتوریا طهماسبی

 ی قهرمانساق

  

www.irqo.net 

info@irqo.net 

۴١٧١-۵۴٨-۴١۶-٠٠١   
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 مراسم افطار صلح  در تورنتو

 

 

 :گروه سالم و اتحادیه مسلمانان کانادا برگزار می کنند

 

  ٢٠٠٧ سپتامبر ٢٨جمعه 
  شب٩ بعد از ظهر تا ۶از ساعت 

519 Church Street Community Centre 
 

 

 نيز ٢٠٠۶هر سال اقدام به برگزاری مراسم افطار در ماه رمضان نموده است و از سال ) گروه دگرباشان جنسی مسلمان( گروه سالم ٢٠٠٣از سال 

 . اتحادیه مسلمانان کانادا به گروه سالم ملحق شده است

. نسيت، گرایش جنسی، نژاد، موقعيت اجتماعی و وضعيت جسمی فرد ارتباطی نداردشرکت در این برنامه برای همه آزاد است و به دین، ج

 )امکانات ویژه ای جهت ناتوانان جسمی در نظر گرفته شده است(

ن  دقيقه بعدازظهر می باشد و پس از برگزاری نماز جماعت و سرو غذا گروه ها و فعاالن حقوق دگرباشا٧:٠۶ سپتامبر ساعت ٢٨زمان افطار در روز 

 .جنسی معرفی خواهند شد

شرکت در این مراسم ارتباطی به دین و کيش شما ندارد البته شرکت در . از تمامی افراد دعوت می شود که در مراسم نماز جماعت شرکت کنند

 . نماز جماعت نيز اجباری نيست

الش می کنند که برابری زنان و مردان را تمام مراسم و ت. گروه سالم و اتحادیه مسلمانان کانادا هر دو برای رفع تبعيض جنسی تالش می کنند

 .  و گاهی مردان امام جماعت هستند زنان و مردان در مراسم نماز کنار هم می ایستند و گاهی زنان . اسالمی رعایت کنند

 

کاران سازمان در این مراسم شرکت سازمان ایرکيو نيز برای شرکت در این مراسم دعوت شده است و نياز سليمی، آرشام پارسی و تعدادی از هم* 

 . خواهند کرد

 .نياز سليمی یکی از دبيران اتحادیه مسلمانان کانادا نيز می باشد* 
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 چاپار

 .يمينيم اینجا می گچون همدیگر را نمی ب

 .بفرستيد editor@irqo.net  خود را به آدرس ی هایخبرها و آگه

 

 

 

 تولدتان مبارک

  ابليسپویا                  النازعلی        امين 

 

 

 

 

 

 برای ساقی

 .به خاطر حرفهای ناسنجيده و ناسپاسی های عده ای که ساقی را مقصر تعطيلی شرق می دانند

  ومادر دلسوز خانم قهرمان  هموطن زحمت کش

و رنجی که فعالين جنبش همجنسگرایان می حدیث زحمت . از قدیم گفته اند طال هيشه طالست، نبود گوهر شناس از ارزش آن کم نمی کند

ن قشر از هر سو نه از بار معنوی کار ناتوانی مردم و دولت ایران در درک همجنسگرایان و تهمت های هميشگی به ای. کشند نيز این گونه است

از گزندها و طعنه های اغياران هيچ گاه نرنج چرا که چراغ دریچه فریاد همجنسگرایان بی . شما کم می کند و نه خدشه ای به آن می زند

دهای ما رارا التيام اميد است چراغ کوچک ما به خورشيدی مبدل شود تا همه ظلمات و در. پناهيست که شبها در تنهایی گریه می کنند

 .بخشد

 به اميد آزادی نور بر سياهی

 نمجله رنگين کما
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 پناهنده ها

 

ی که از سراسر جهان عليه این تصميم، به بازپس فرستادن او گرفته بود پس از اعتراضاتاقدام حميد پناهجوی همجنسگرای ایرانی که دولت فرانسه 

دوباره، در عرض یکهفته، که در آن کشور بی سابقه است، بررسی پس از این پرونده .  موفق شد بار دیگر درخواست پناهندگی دهد ابراز شد،

  . پذیرفته شد و حميد از دولت فرانسه اجازه ی اقامت در آن کشور را دریافت کرد

 

س فرستاده بازپ.  اقدامات حمایتی زیادی برای او انجام شده است.پگاه پناهجوی همجنسگرای ایرانی در خطر بازپس فرستاده شدن به ایران است

 .  پگاه پرونده او را به اجرا گذاشته اندنگلستان متوقف شده است و وکالی با توجه به فشارهای جهانی بر روی دولت اویشدن 

 

 .پناهجوی دگرباش ایرانی پس از شش ماه توسط کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل قبول شددرخواست پناهندگی پرهام، 

 

 .وی دگرباش ایرانی توسط کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل قبول شد پناهج،پناهندگی داریوش

 

 . و به زودی ترکيه را ترک خواهد کرده استرا دریافت کرد ویزای هلند وی. دولت هلند پرونده مانی زانيار را پذیرفت

 

 .ندسه دگرباش ایرانی از ایران خارج شدند و در چند کشور اروپایی درخواست پناهندگی داده ا

 

 .پناهندگی یک پناهجوی دگرباش ایرانی در هلند رد شداول درخواست 

 

 .دولت کانادا پرونده های علی، محمد و سام را پذیرفت و آنها به کانادا منتقل خواهند شد

 

 .اشدشان را دنبال خواهد کرد و با سازمان های مربوط در تماس می باشان جنسی ایرانی پرونده های این دگرباسازمان دگرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تماس 

 )است  -٧٫۵اختالف ساعت تورنتو با تهران ( 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(رها بحرینی  -٢

   نياز سليمی-٣

   سام کوشا-۴

board@irqo.net

   ویکتوریا طهماسبی-۵

  

arsham@irqo.net  :دبيرکل آرشام پارسی

     

 : سازمانهمکاران   

saba@irqo.net  اویصبا ر 

     

saghi@irqo.net  سردبير نشریه چراغ ساقی قهرمان

info@irqo.net  روابط عمومی   

  

 :شعبه های سازمان   

     

info@irqo.net  )کانادا(امریکای شمالی شعبه  شاسام کو

saba@irqo.net  )هلند(اروپا شعبه  صبا راوی
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