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 سردبير

 

برای ما روشن است؟  وقتی آشکارگری می کنيم چه چيزی را آشکار می کنيم؟ آیا معنای ھمجنسگرایی برای ما روشن است؟ معنای آشکارگری

درک ما از ھمجنسگرایی ما چيست؟ درک ما از دگرباشی جنسی چيست؟ درک ما از عمل آشکارگری چيست؟ درک ما از روند آشکارگری چيست؟ 

چه  وقتی دست به آشکارگری می زنيم کدام بخش از ھویت خود را آشکار می کنيم؟ کدام ویژگی ھای خود را عرضه می کنيم؟ برای کی یا برای

ما در رابطه با ما دارند، جواب خواھد داد؟  مشکالت ما، یا مشکالتی که آشناھایکسانی؟ یا چرا؟ ضرورت آشکارگری در چيست؟ به کدام یک از 

زمانی که دست به  در انيم یا مایليم یا مسئوليت داریم یا نياز داریم خود را بيان کنيم؟اصوال درک ما از خودمان تا چه اندازه است؟ تا چه اندازه می تو

يم آشکارگری می زنيم، ھمجنسگرایی ما، تا چه اندازه برای ما قابل درک است؟ آیا ما می دانيم چرا ھمجنسگرا ھستيم؟ می دانيم چرا نمی توان

ھمجنسگرا نباشيم؟ آیا اگر  ھمجنسگرا نباشيم؟ آیا کسی از ميان کسانی که برای ما عزیزند می تواند ما را قانع کند که به خاطر او، یا به خاطر خدا،

ھمجنسگرا نباشيم؟ در موقعی که دست به آشکارگری می زنيم چگونه به او می گویيم که ھمجنسگرا  قادریمشدیم که ھمجنسگرا نباشيم،  قانع

قوانين جھان را ھستيم؟ یعنی، ما چگونه خود را تعریف می کنيم؟ ھمجنسگرا کسی است که جھان را با چشم ھای ھمجنسگرا تماشا می کند و 

با منطق ھمجنسگرا اجرا می کند و نان را با دھان ھمجنسگرا می جود و معشوق خاطر خود را با دست ھای ھمجنسگرا در آغوش می فشارد و 

؟ھمجنسگرا یعنی چی ... .مادرانگی ھمجنسگرا شير می دھدو  فرزند خود را با پدرانگی  

يم ھيچگاه برای خودمان و در خلوت خودمان با ھویت ھمجنسگرای خودمان صادق نبوده ایم ضرورت آشکارگری وقتی روشن می شود که مجسم کن

  . ، و مجسم کنيم تا یک سال دیگر ھم به خودمان نخواھيم گفتھمجنسگرام من: و حتی در گوش خودمان ھم نگفته ایم

  ما از خودمان به خودمان چه خواھيم گفت؟ 

. دگرباشری ھویت دگرباشی در زندگی یک روز روزی است برای تحسين و ارزشگذاری ضروت آشکارگروز آشکارگری در جھان غرب در دنيای ام

کامال اھميت آشکارگری برای یک دگرباش ھم اندازه ی تولد است، یک دگرباش تا زمانی که با موفقيت روند آشکارگری را تا آخر نرسانده است ھنوز 

تجربه ی غرب نشان می . ه عنوان روند آشکارگری معمول و شناخته شده است، در ایران کاربرد ندارداما آنچه در جھان غرب ب. به دنيا نيامده است

ن خود را به زبان بياورد الزم است که ھمجنسگرایی برای محيط پيرامون اون معنا شده که شخص ھمجنسگرا، ھمجنسگرا بود دھد که پيش از آن

و شنونده  یی داشته باشد تا ھمجنسگرا بتواند دست به آشکارگری، یا دست به معرفی خود بزندمحيط پيرامون او باید درکی از ھمجنسگرا. باشد

ت، و ھای او بدانند که او از چه حرف می زند نه این که بر اساس باورھای بی اساس تعریفی از او در ذھن بپرورانند که تصویر یک ھمجنسگرا نيس

  ..این اتفاق در ایران. ایانه را آشکار نکرده باشدآشکارگری، حتی پس از آشکارگری، ھویت ھمجنسگر

  . دارد می افتد

اما ھنوز خيلی کار ھست که ھمجنسگراھا باید انجام بدھند و . یعنی چند سالی است که روند آشکارگری ھمجنسگرایی در ایران آغاز شده است

  . دھند تا راه برای آشکارگری فردی ھموار بشودخيلی اطالعات ھست که باید عرضه کنند و خيلی سئوال ھا ھست که باید جواب ب

یک تن،  می شود گفت ما در ایران و در جامعه ی ایرانی ھرجای دنيا، داریم مرحله ی آشکارگری را می گذرانيم، به شکل یک مجموعه، با یک سر و

م ھمجنسگرایی را تعریف می کنيم، ھنوز معلوم و در ھمين مرحله، که داری. داریم ھمجنسگرایی را تعریف می کنيمترکيبی از یک وجود واحد، 

  .نيست که ھمجنسگرایی را برای خومان تعریف می کنيم یا برای دیگرانی که محيط پيرامون ما را گرفته اند

و ھمپيوندی این مجموعه، این وجود واحد، در روند رشد خود، وقتی دگرباشی را برای خود تعریف کرد و شاخه ھای متعدد دگرباشی را تعریف کرد  

خود با شاخه ھای دگرباشی را ھمراه با درک عميق از بی شباھتی شاخه ھای متعدد دگرباشی با یکدیگر ھمراه کرد، چھره ی روشنی از خود به 

ایران در  شاید بشود گفت که در حاالی امروز. دست داده است که نام خود را ھر چه باشد با خيال راحت به گوش خود می شنود و به زبان می آورد

ت جامعه ی ایرانی ما بيشتر برای خودمان خودمان را آشکار می کنيم و ذھن آشفته ی خودمان را از ابھام بيرون می کشيم و با اعتماد به ھوی

  . دگرباشی خودمان، سردردھای دلنگرانی خودمان از بودن خودمان را آرام می کنيم

آشکارگری در حيطه ی عمومی . رت عاجل دگرباشان، آشکارگری در حيطه ی عمومی نيستمشکل بزرگ جامعه ی دگرباشی امروز ایرانی، و ضرو

  . روندی است که به دالیلی در حال طی شدن است

خيص ھویت خود ميان ابھامی که در ذھن یک دگرباش ميان تش: مشکل بزرگ جامعه ی دگرباشی امروز ایرانی را شاید بشود این طور ھم بيان کرد

یک دگرباش خيلی زود درک می کند که دگرباش است و . وجود دارد، ميان ھمجنسگرا بودن و دگرجنسگرا بودن وجود ندارد جنسگونهھمجنسگرا یا دو

اما تعداد کسانی که دقيقا می دانند ھمجنسگرا ھستند و یا دوجنسگونه ھستند، و می دانند چه دليلی برای این بودن و آن . دگرجنسگرا نيست

است و ھنوز شرایط فرھنگی و اجتماعی امکان این را به ھيچکدام از شاخه ھای دگرباشی نداده که ھویت خود را فارغ از  نبودن دارند، اندک

به قول پسرای کوچه پشتی، ھنوز خيلی سرھا ھستند که شبانه روز درد . فشارھای محيط و فشارھای تبليغاتی تصریح ھویت جنسی، تعيين کنند

مرد ام، و /زن/ھمجنسگرام من، من دوجنسگرا ھستم، من دوجنسگونه وقتی که خودشان به خودشان نگفته اند تامی کنند و خوب نمی شوند و 

  .من ھستم، این سردردھا خوب نمی شوند

اگر معناھای دگرباشی را برای خودمان آشکار کنيم، و اگر معناھای دگرباشی را آشکارکنيم، پس از آن : و شاید بشود این طور ھم گفت

  . یعنی نصف راه، رفته شده است دوجنسگرایی خودمان دشوار نخواھد بود،/دوجنسگونگی/گری ھمجنسگراییآشکار
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   با وجود این، ما ھم را می شنویم

  

  علی سطوتی گفتگوی چراغ با

  

  وتیعلی سط .گراست است و نامگذاری مطرود، خود کنشی حادبيان» گری حادبيان«ھايی که مطرود در پيش نھاده،  يکی از ترم

  

*  

  

 ور معرفی می کنيد؟.با این پرسش ھا علی سطوتی را برای خوانندگان چراغ تعریف می کنيم، شما علی سطوتی را چط

  

ھای تبليغاتی  از یک طرف، ھميشه معرفی کردن مرا به یاد کاتالوگ. دھد ای در برابر چنين پرسشی به من دست می راستش احساس دوگانه

ھای آدمی  جيب. تنھا برای حضور در بازار سرمایه که فراتر از آن برای زندگی کردن باید خودش را به این و آن معرفی کندحاال ھر کسی نه . اندازد می

شناسنامه، گواھينامه، کارت پایان خدمت، کارت سوخت، کارت ملی، کارت : ھای معرفی کند، ھميشه پر است از کارت که در دنيای امروز زندگی می

آید بيرون و ھمه  ھا می این وجه بوروکراتيک که از اتاق اداره. ھا ھا و کاتالوگ جامعه وجود ندارد مگر در پس این کارت. یک کارت دیگر عابربانک و ھزار و

  . گذارند زندگی شھروندی، اخالق شھروندی، فرھنگ شھروندی اسمش را ھم می. زند گيرد، حالم را به ھم می جا خِر آدم را می

در . توانم خودم را جای خوانندگان شما بگذارم با این ھمه، نمی. ای که دارد دمخور باشم کاری و لحن ریاورزانه توانم با پنھان میاز طرفی دیگر اما ن

ای در  بی ھيچ گونه ادا و اطواری باید بگویم من فقط یک امپرسيون ھستم؛ بدون آن که پرسوناليته. ی خودم ندارم ی خاصی ھم درباره عين حال، ایده

  . ار باشدک

کسی که ھرگز کارت شناسایی خود را به ھمراه ندارد، ضمنا از : تواند خوانندگان شما را با من آشنا کند بماند که ھمين پاسخ ھم تا حدی می

  .اش از چيزی به نام شخصيت حرف زد توان درباره آید و ھمچنين نمی کاری بدش می پنھان

  چه اھميتی داشت؟... خودمانيم

  

  .، ھمينرا مطرود می خواھد یا مطرود شده است یا اینکه این اسم زیباست ودعلی سطوتی خ

  

اینک این . آید به ميان می» مطرود«گو با علی سطوتی قلعه نامی از  و پيش از ھر چيز باید به حيثيت وجودی چنين پرسشی پرداخت؛ این که در گفت

این است . اند تا خود را نشان بدھند ای رانده اینھا مرا به گوشه. اند اند و جلو زده نام و نام خانوادگی که به من تحميل شده، از من پيشی گرفته

دست آخر، آن جا که ماشين نامگذاری . کند گذرد، گویی بيشتر طرد می ھر چه شدت میگذارد و  نامگذاری؛ کنشی که به خودی خود بدن را جا می

این سرنوشتی است . تواند مطرود نباشد نمی –خواھد باشد  ھر کسی که می –شاعر . کند یھا را محو م آید و بدن دنيا می شود، شعر به منجر می

  . زند که  ماشين نامگذاری رقم می

، دخالت کرد  اتفاقا باید وارد بازی شد. بيند نشين می گيری نخواھد بود و آن تلقی رایج را در پی نخواھد آورد که شاعر را عزلت اما این به معنای کناره

باید سبک شعر را وانھاد و از سبک شاعر سخن گفت؛ از بدنش، نه . سازند مراتبی را برمی ی آن روابطی را از دست داد که چنين نظم سلسله مهو ھ

ی خودبنياد ا شود و رمززدایی آن را سوژه گتاری بدون اندام ساخته می - از بدنی که به تعبير دلوز: به آن کيفيت اروتيک، پورنوگرافيک و حتا فيزیولوژیک

  .باید

دقيقا برعکس؛ کنش . ھا را لمس کند تواند بدن حتما جای این تردید وجود دارد که مطرود، خود از پس کنشی نامگذارانه بيرون آمده؛ پس نمی

يچ تفسيری به نمایش ھا را بدون ھ تا بدن) دستِ کم خواستِ توليد چنين گفتمانی وجود دارد(گيرد  ی مطرود خصلتی گفتمانی به خود می نامگذارانه
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باید این . ی شعر را تاب بياورد ھا گنجاند تا نمایش مھوع مجریان و کارگزاران یک جلسه توان آن را در صندلی این بدن یک شاعر است که  نمی: بگذارد

پایان را که ھميشه  کاوی بی روان باید این. رود جلسه را به ھم ریخت یا دست کم ترکش کرد؛ اما نه به این دليل که از نظر روانی روی اعصاب می

این به معنای آن نيست که شاعران را بدنی است واال، . ھا حرف زد ھای آن زند، واگذاشت و از سبک بدن حوش زندگی شاعران چرخ می و حول

اند و در عوض بر بدن آنان  گرفتهھا چنين امکان سخيفی را از شاعران  نه، نام. طلبد ھمچون بدن شاھان که سوءقصد به آن مجازاتی دوچندان را می

بنابراین آن . ترسد، بس که شالق خورده است نشين؛ یعنی کسی که از بدنش می شاعر یعنی عزلت: آن تلقی رایج را داشته باشيد. اند شالق زده

از آن  –چنين برخورد اخالقی . کند ھایش کفایت می ھم برای او و ھم برای دیگران نامش و نامگذاری. کند اندازد و پنھانش می ای می را به گوشه

ھستند شاعرانی که به اخالقی چنين تن . ھای استفراغ را پر کرده ی کافی سطل به اندازه –داند  ی دست ضعفا می دست که نيچه آن را ساخته

این . آن طرف کشيدن آنھا را پذیرفتھا را روی دوش گرفت و مسئوليت این طرف و  در مقابل، باید بدن.  اند و اتفاقا تعدادشان ھم کم نيست داده

شناسی شعر را  شناسی شاعر، سبک سبک. اندازد کند و رمزھای قدیمی را از کار می جاست که شاعر، ھمچنان که مطرود است، دخالت می

  .رود ای از زمان از آن فراتر می گذارد و در برھه پشت سر می

  

  .چراغ مایل است با تعریف شما از حقوق بشر آشنا باشد

  

. ای دیگر بدان پرداخت توان به گونه ھمزمان می. اجازه بدھيد به ھمين تعاریف موجود بسنده شود. زنند این روزھا ھمه دارند از حقوق بشر حرف می

وی گ و دستِ کم در سطح ھمين گفت –رسد نفس پرسش از چيستی حقوق بشر  چه، به نظر می. البته تضمينی وجود ندارد که باب ميل شما باشد

آورد تا من پاسخی  در عين حال،  گریز به ھمچو پرسشی این انتظار را در پی می. دھد توافقی پيشين در این زمينه وجود ندارد نشان می –دو طرفه

ای که  اليتهحقوق بشر؛ ھمان ایدئ: از قرار معلوم، ھر تعریفی که ارانه شود، به خودی خود گواھی تصدیق موضوع آن خواھد بود. ھمدالنه به آن بدھم

اند به نقض حقوق بشر،  حتا آنھا که شھره. برند و کمتر کسی جرئتش را دارد تا از در نفی آن برآید فعاالنش سخت در پی استقرار آن به سر می

باید در برابرشان ایستاد و شماری وجود دارد که  در این ميان، قطعا موارد بی. کنند کوشند تا خود را از این اتھام مبرا و دیگران را به آن متھم می می

: پاسخ منفی است دليلش ھم روشن است... چنين توانی را دارد» حقوق بشر«نھادن ترمی ھمچون  اما آیا در پيش. شان را گرفت جلوی ادامه

ل بدھند و سخت روی کوشند تا بدان کيفيتی جھانشمو فعاالن حقوق بشر می! . ی آن بار نمایشی دارد؛ ھمين و بس حقوق بشر و حرف زدن درباره

با این ھمه، حقوق بشر ھمچون ھر . شود ھا فارغ از مليت و نژاد  و جنسيت و مذھب می ی انسان فشارند که این حقوق شامل ھمه این نکته پا می

جذوب خود نمایش حقوق بشری است که فعاالنش را م. توان از فعاالن آن جدا دانست حقوق بشر را نمی. مفھوم دیگر بشری، انضمامی است

دیوید لينچ در این فيلم زندگی مردی را . توان از آن یاری گرفت و به تماشای چنين نمایشی نشست ای است که می استعاره» مرد فيل نما«. کند می

رند تا زندگی او را خ مردم بليت می. شود رسد؛ مردی که از او در یک سيرک استفاده می العاده به نظر می کشد که از نظر آناتومی خارق به تصویر می

این بار، بيمارستان جای سيرک را . گرداند برد و کرامت انسانی او را به او باز می آید و این مرد را به بيمارستان می یک پزشک می.  تماشا کنند

توان این  می. برد نما می گيرد و مخفيانه آنھا را به دیدار مرد فيل شيادی از مردم پول می. گيرد می

نما خود به تماشای یک  ی بعدی مرد فيل در مرحله. وی دیگر شخصيت پزشک دانستشياد را ر

حقوق . دھد ی مدرن را نمایشی چنين سامان می سراسر زندگی در جامعه. شود نمایش دعوت می

اتفاقا به وجه نمایشی آن نيز دامن . بشر، بخشی از این نمایش است و نه چيزی فراتر از آن

  .ید برای خاتمه دادن به نقض حقوق بشر از سالحی جز آن بھره برداین است که با. زند می

  

اگر معتقد نباشيم که سرنوشت مردم جھان را یک خدا یا یک ارباب تعيين می کند و /  1 

اعمال مردم جھان تأثيری در بھبود روزمره ی مردم ندارد، قاعدتا باید معتقد باشيم 
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" حقوق قراردادی شھروندی"ش در راه ایجاد امکاناتی که به سمت خاتمه دادن به نقض قراردادھایی نظير قرارداد حقوق بشر و تال

در جھت انسانی تر کردن " بشر"و " حقوق"در جھان می روند مؤثر است و الزم است و نيز تعریف ھرروز دقيق تر از روز قبل، از 

یگر که برای خاتمه دادن به نقض حقوق بشر از آن یاد اگر نيست، آن سالح د. شرایط زندگی شھروندان جھان مؤثر است و الزم است

بازی ھای شھری باخبر است، - می کنيد، چه می تواند باشد؟ پيشنھاد یک راھکار تازه از جانب یک شاعر، که واقع بينانه، از نمایش

یا حتما /قطعنامه شاید با توجه به ھمين، مایليد تعریف تازه ای ھم از حقوق بشر بدھيد؟ تعریفی که در.  ھميشه مغتنم است

  فراموش شده است؟ 

  

رسد و این  کيد معناداری به نظر میأبدھد، ت  نھاد یک راھکار تازه خواھد پيش کيد روی شاعر بودن کسی که میأبا این ھمه، ت. من آدم بدبينی ھستم

تنھا یک .  کند کفایت نمی» باخبر بودن«رسنده  این گویی از نقطه نظر پ» .ھای شھری باخبر است بازی –از نمایش «عالرغم آن است که ھمين آدم 

تواند در  گو کارشناس نيست اما خب، به عنوان یک شاعر که می و البته طرف این گفت. تواند حق مطلب را ادا کند کارشناس و فعال حقوق بشر می

ھایی را بصورت  حتا شاید بتوان چنين دغدغه. واندھای حقوق بشری ما بخ ھایش با دغدغه چه بسا حرف. چارچوب یک دمکراسی ليبرال حرف بزند

  ...مضاعف به او منتقل کرد

این ضرورتی است . آورم، احساس خوبی ندارم بازی درمی من ھم از این که دارم کارآگاه. آید کننده خوش نمی خوانی قطعا به مذاق مصاحبه این نيت

تر  در جھت انسانی" بشر"و " حقوق"تعریف ھرروز دقيق تر از روز قبل، از «شما از  .کند که کارکرد بنيادین مفاھيم حقوق بشری به من تحميل می

این دقت را چه  کسی باید به خرج بدھد؟ جز کارشناسان  و فعاالن حقوق بشر؟  فراتر از آن، . زنيد حرف می » کردن شرایط زندگی شھروندان جھان

نماید، تعریف کرد؟ مگر آن که این بداھت را به چالش بکشيم که در آن  ھانشمول بدیھی میھایی کلی و ج چرا باید آنچه را که خود در قالب گزاره

ای از حقوق بشر به دست  بنابراین من نه تعریف تازه. یابد صورت حقوق بشر حيثيت کنونی خود را از دست داده و به یک ترم حقوقی صرف تنزل می

در قطعنامه فرو گذارده شده باشد؛ چه آن که این قطعنامه به اندازه کافی کلی و فراگير به نظر  ای کنم که نکته دھم و نه اساسا به این فکر می می

  .ھایی از آن را کنار گذاشت که این خود بحث دیگری است ھا اعتقاد دارند باید بخش تازه خيلی. رسد می

برم و نه  ه آن سالح، سالحی است که من آن را به کار میبھتر است سکوت کنم؛ چرا ک »آن سالح دیگر چه می تواند باشد؟« پرسش به پاسخ در

  . دانند اش را می ی خود استفاده کنند، اگر شيوه توانند و از آن به شيوه دیگران باید سالح خود را به دست بگيرند، اگر می. ھر کسی دیگر

نه با نمایش مھوع حقوق بشر که تنھا و . ه مرا در اختيار داردبدنی ک: تر و آن سالح ھمين بدنی است که من در اختيار دارم و شاید به بيانی دقيق

  .  توان در برابر نقض آن ایستاد ھا می تنھا با نمایش خودبنياد بدن

  

  ممکن است در خصوص نمایشی بودن حقوق بشر بيشتر بگویيد؟ /2

  

بھتر است کمی به عقب . کنم عنوان نمایش یاد می زنم؛ چيزی که از آن به ی نمادین مضاعف ترمی مثل حقوق بشر حرف می من دارم از جنبه

ی حقوق  این نقض حقوق بشر طی تاریخ بوده که در نھایت به صدور اعالميه. برگشت و به یاد آورد که نقض حقوق بشر متقدم بر پيدایش آن بوده

ی دکارتی متفرعن به نظر  ی سوژه ھمان اندازه اند و اتفاقا به ھای حقوق بشری از دل عصر روشنگری بيرون آمده انگاره.  بشر انجاميده است

شوند در اغلب  با این ھمه ھمانھا ھم مجبور می. پردازند کنند که دارند به مفاھيم جھانشمول انسانی می فعاالن حقوق بشر تاکيد می. رسند می

چه کسی به آنھا حق وکالت داده؟ آیا این به خودی . موارد دست به آموزش بزنند و ھمچون یک وکيل دادگستری حقوق بشر را به موکل خود بياموزند

  ھای دانش نگاه کنند و بکوشند تا آنھا را تحت کنترل درآورند؟  ھا به عنوان ابژه ای از انسان آید؛ این که به مجموعه خود نقض حقوق بشر به شمار نمی

با این ھمه . افتد رود به امریکا به دام ماموران اداره مھاجرت میکند، به محض و پاچينو نقش آن را بازی می که آل» صورت زخمی«شخصيت اول فيلم 

به حقوق بشر   این نگاه کالشانه. » حقوق بشر منو رد کنيد بياد«: زند گيرد و با عصبانيت بر سر ماموران فریاد می ی حق به جانبی به خود می قيافه

ھای مارکز مورد سوءاستفاده قرار  ھای قصه ش نھاده شده تا ھمچون دختربچهحقوق بشر از ھمان ابتدا در پي. نه یک استثنا که یک قاعده است
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  . تواند جلوی نقض حقوق بشر بایستد به ھمين دليل ھرگز نمی. بگيرد

 

ادبيات اضطراری . عنوان ادبيات اضطراری، و از آنجا به بحثی به عروض رسيدم ادبی  سایتبه دنبال مطالبی در مورد کار شما، به 

اصال نيز با توجه به ضروت پيدایی آن، در زمره ی ادبيات اضطراری جا می گيرد؟ یا،  ادبيات دگرباشیآیا دبياتی است؟ اچه نوع 

  ست؟اادبيات دگرباشی ادبيات اضطراری 

  

به نقل » ی ھفتادی یعنی ھمين؟ شعر دھه«ی  مقاله.  ی ادبيات اضطراری در سایت عروض شاید بھتر باشد مدیران آن حرف بزنند ی طرح ایده درباره

من، چينش چنين مطلبی در کنار یکدیگر چندان  به زعم. جا استفاده شده از پایگاه اینترنتی مطرود در آن

در عين حال، ادبيات چيزی . ای از این دست ضربه زده این گل و گشاد گرفتن به طرح ایده.  ساز نبوده مسئله

این «بنابراین نباید پرسيد که . کند نيست جز ضرورت توليد آن؛ اضطراری که نویسنده را وادار به نوشتن می

  .باید تاکيد کرد که ادبيات چيزی جز این نيست. »چه ادبياتی است؟

با کمی تفاوت مرا یاد . فشارد طلبی جنسی پا می اما به خودی خود دارد روی یک ھویت» ادبيات دگرباشی«

آیا این نوع ادبی را دگرباشان : کشد ھا را پيش می اندازد و ھمان سوال ادبيات مھاجرت و ادبيات زنانه می

ی دگرباشان  شود؟ آیا این نوع ادبی درباره ن نوع ادبی برای مصرف دگرباشان توليد میکنند؟ آیا ای توليد می

  شود و کاری به کار دیگران ندارد؟ آیا اساسا پای یک نوع ادبی در ميان است؟ توليد می

ا  اند و در مقابل ادبيات دگرباشی، مھاجرت و زنانه ر ھا از پيش حيثيت خود را از دست داده ی این سوال ھمه

باید . برند ای به سر می ویژه آنھا در شرایط. باید این انواع ادبی را به حال خود واگذاشت«: اند واکسينه کرده

  ».ھوایشان را داشت

ای عليه زن، عليه  اعالميه« در . ام به ادبيات مھاجرت پرداخته» ھا ھای غربتی دار و دسته«ای به نام  در مقاله

آیا نوبت به ادبيات دگرباشی . ام درگير بودهھم به نوعی دیگر با این موضوع » هشاعرانِ زن ، عليه شعرِ زنان

  . ھا باشد کنم این مصاحبه جای این جور حرف رسيده است؟ نه، دست کم فکر نمی

 

به نظر شما، این اتفاقی است که شاعری که نه مھاجر است و نه زن و نه دگرباش جنسی، 

نان و دگرباشان جنسی و در ھمان مسير، ھرجور دیگرانی را مورد سئوال قرار می دھد؟ و در ضرورت و اضطرار ادبيات مھاجرت و ز

ادامه، آیا اضطراری بودن این ادبيات مورد سئوال است؟ یا ادبيات بودن آن مشروط به وارد شدن به اضطرار ھای حوزه ی عمومی 

، سياه بودن و سفيد بودن و غربی بودن و شرقی بودن ھم، است؟ یا مھاجر بودن و زن بودن و دگرباش جنسی بودن و در کنار آن

  پيش از آن که تفاوت ھای مقطعی خود را از دست بدھند، باید تفاوت ھای مقطعی خود را از دست بدھند؟ 

  

مایش گذاشته بودید؛ آن جا تر نيز چنين رفتاری را به ن البته پيش. خوانی بزنيد ھای من دست به نيت مثل این که حاال نوبت شماست تا در برابر حرف

. دھم به چنين تردیدھایی نپردازم من ترجيح می. وبالگی دگرباشان، آن را به دگرجنسگرایی من نسبت دادید  که در پاسخ به اعالم پایان بازی

  فعاليت ادبی باقی بماند، سھمی  خواھد در محدوده ی اضطراری بودن این ادبيات ھم باید بگویم بله، زیر سئوال است، چون ھمزمان که نمی درباره

  ».توانم شاعر بزرگی باشم من ھم می... شعرھای مرا به زن بودنم، به مھاجر بودنم و به دگرباش بودنم ببخشيد«: طلبد خودش را می

دست آخر ھم این . م نياوردزند تا از تدھيوز ک ی عمر به در و دیوار می سيليویا پالت؛ کسی که ھمه: آید و اینگونه است که شاعر بزرگ به دنيا می

  .افتد؛ البته با ھمان کيفيتی که شرحش آمد اتفاق برایش می

نخست بدان دليل که اساسا ترمی . ھا بدان معنا نيست که ادبيت ادبيات مھاجرت، زنانه و دگرباشی مشروط به یک اضطرار ھمگانی باشد اما این

ھا را باید  مسئله این نيست که زن"

به خانه فرستاد تا تنھا مردھا پشت 

ھا  ھا شعر بخوانند و در کافه تریبون

بر . ا روشن کنندسيگار خود ر

به جای در پيش گرفتن ... عکس

سياستِ استالينيستیِ تصفيه باید 

باید . ـدادن شروع کرد به ازـدست

ی  ـدادنِ ھمه دست ھدف نھایی ازـ

ھایی باشد که بنا به ارزش  آن

شان تا به امروز تحمل  افزوده

یکی به دليل زن بودنش، : اند شده

ی ادبيش و  دیگری به دليل سابقه

ران شاید به دليل ھمخونی، دیگ

ھمکيشی، ھموالیتی، ھمسایگی 

  "فاک یو. پيالگی و ھم
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تکرار این جمله . دیگر آن که باید تراز استعالیی ادبيات را تا حد اضطرار افزایش داد. آن فراروی کرد تر، از ھمچون ادبيت را باید وانھاد و به تعبير دقيق

توان کرد که چنين  کتمان نمی. کند ادبيات چيزی نيست جز ضرورت توليد آن؛ اضطراری که نویسنده را وادار به نوشتن می :خالی از فایده نيست

آید اما در عين حال، استفاده از حقوق اقليت را نيز نباید  شود، به چشم می اجرت، زنانه و دگرباشی خوانده میاضطراری در توليد آن چه ادبيات مھ

ی ادبيات اقليت نيز  ستاند، نوشتن درباره ی بحران خاورميانه را از ما بازمی گيری درباره ی تصميم گونه که دال مھتر یھودی اجازه ھمان. نادیده گرفت

  . شود رو می نش روبهبالفاصله با واک

  

  به نظر شما، توليد کنندگان این ادبياتھا، لوس شده اند؟ زیادی راحت به ادبياتبودن دست پيدا کرده اند؟ 

  

رویم تا برای ھميشه از شر ادبيات خالص بشویم،  در شرایطی که می. گيرند زند، به عھده نمی ھا ھرگز مسئوليت کنشی را که ازشان سر می آن

این است ادبيات عصر . خواھد گویی ھر چه باشد، عصر جدید، ادبيات جدید می. آورند دھند و انواع جدیدی را به ميدان می را گسترش میمرزھای آن 

  . آغازند ی شمسی می ای را در فراسوی منظومه ادبيات مھاجرت، ادبيات زنانه، ادبيات گرباشی،  و ادبيات فضانوردانی که به زودی زندگی تازه: جدید

تواند پيش از آن که  آیا ادبيات اقليت می.  شود ای که ممکن می مسئله ادبيت است در لحظه. مسئله اما راحتی تحصيل ادبيتی از این دست نيست

د؟ اگر به این طلبد، عليه شعر قيام کن ی ادبيت را بزند؟ آیا اقليت جرئتش را دارد ھمزمان که حقوق خود را می جای خود را در تاریخ ادبی باز کند، پنبه

تواند متصور باشد که شعر، در  کند؟ آیا اصال چنين امکانی را می گيرد، چه کار می بصيرت تاریخی برسد که نقض حقوق بشر، ھمه از شعر نشئت می

  نھایت خودش مولد فاشيسم و توتاليتاریسم است؟

شناسد و برای  عيت دارد که مرزھای جغرافيایی را به رسميت نمیاند که شعر ھم چنان موضوعيت دارد و اتفاقا آن قدر موضو ھا نشان داده آن"

  .) ھا دار و دسته ی غربتی." (خودش مرزھای زبانی را پی می ریزد

به ... بر عکس. ھا سيگار خود را روشن کنند ھا شعر بخوانند و در کافه ھا را باید به خانه فرستاد تا تنھا مردھا پشت تریبون مسئله این نيست که زن"

ھایی باشد که  ی آن ـدادِن ھمه دست باید ھدف نھایی ازـ. ـدادن جای در پيش گرفتن سياستِ استالينيستیِ تصفيه باید شروع کرد به ازـدست

ی ادبيش و دیگران شاید به دليل ھمخونی،  یکی به دليل زن بودنش، دیگری به دليل سابقه: اند شان تا به امروز تحمل شده بنا به ارزش افزوده

  )ای عليه زن، عليه شاعرانِ زن ، عليه شعرِ زنانه اعالميه" (فاک یو. پيالگی مکيشی، ھموالیتی، ھمسایگی و ھمھ

  

سئوال من این است، آیا در صدور این بيانيه ھا، بی انصافی در اعطای ارزش افزوده به مھاجران و زنان و دگرباشان، محرک نوشتن 

چيزی نظير شعر مھاجرت مزخرف است به دليل اینکه شعرھای توليد شده ی مھاجران  این بيانيه بوده است؟ آیا محرک دیگری،

  یعنی صدور رأی کلی؟اند ھم ممکن است دليل نوشتن این بيانيه ھا باشد؟  بوده مزخرف

  

ی تاریخ ادبی را  آن رو که سوژه دھد، ھنوز درگير روابط ارباب و رعيتی است؛ از اقتصادِ آن اخالقياتی که چنين ترمی را در خود جای می انصافی؟ بی

برد و گویی  ھر که بيشترش خدمت کند، سھم بيشتری می. انگارد که شاعر و نویسنده را ھمچون رعيتی تحت فرمان خود دارد ھمچون اربابی می

  .ھا در این زمره قرار بگيرند طلب انصافی است که راحت بی

ی ادبيات دگرباشی به  ھایی که این جا درباره طور در حرف ھمين. چنين اقتصادی در کار نيستنه، مطلقا در نوشتن عليه شعر زنانه و شعر مھاجرت 

گيرد و پيش از آن که  ی تاریخی را از آن می کند؛ بدین معنا که وجدان معذب سوژه اتفاقا این پرخاش انتقادی عليه چنين اقتصادی عمل می.  زبان آوردم

گذارد؛ آن ھم نه بدین دليل که بخواھد متن را غایتِ  خودش بداند، بل که  ای را کنار می ید، ھر گونه ارزش افزودهپای اخالقيات پروتستانيزه به ميان آ

  .دھد به منظور فراروی از کليت گفتمان ادبی که متن را سامان می



  و روشن دست و                                                                                                                                  ششمشماره  چھل و   –   9  

ھایش را  گيرد، چشم ی انتقادی ھمان جغد مينرواست؛ با ذکر این نکته که تصميم می در پاسخ به بخش دوم پرسش شما باید گفت که سوژه

خيلی  ھا از قلم بيفتد و طبيعی است خيلی نمونه. پروازی بلند عليه بلندپروازی: کند بيند، پرواز می بندد و در ظلمتی که پيش روی خود می می

ھایی باشد که بنا به ارزش  ی آن ـدادنِ ھمه دست باید ھدف نھایی ازـ«  :را نقل کردید» ...اعالميه«شما بخش نسبتا مھمی از . ھا از یاد برود اسم

کنش انتقادی گاھی اگر چيزی به دست نياورد، حتما و »  .اند شان تا به امروز تحمل شده افزوده

به عبارتی دیگر، شاید من ھمين حاال نتوانم یکی از . دادن دارد ھميشه چيزھایی را برای از دست

ھای  شعرھای مزخرفی را که در مھاجرت و تبعيد توليد شده، به یاد بياورم اما شما حتما نمونه

.  مسئله اما مزخرف بودن و درخشان بودن این شعرھا نيست. درخشانی از این دست را سراغ دارید

ھای موجود  آمده، بستگی چندانی به نمونه» ...اعالميه«و در » ھا ربتیی غ دار و دسته«آن چه در 

: کند نيز روی ھمين موضوع تاکيد می» ...اعالميه«ی پانزده  ماده. ندارد و البته نخواھد داشت

حتا پای » .عليه زن، عليه شاعرانِ زن و عليه شعرِ زنانه ھيچ استثنایی نخواھد داشت  اعالميه«

... ی سيلویا پالت تکرار کنيم ھا را درباره بيایيد این حرف. ران ھم در ميان نيستفرماسيونی مثل ای

اگر دقت کرده باشيد، در مواجھه با حقوق بشر نيز چنين رفتاری در .  اش یکسان خواھد بود نتيجه

کشی در رواندا و سکوت  ای به تبعيض نژادی در امریکا شد و نه به  نسل نه اشاره: پيش گرفته شد

  . بشری دھای حقوقنھا

. قيد ادبيات دگرباشی را زد و از ھمان اول ھم چيزی از آن نگفت توان کنم می با این ھمه، فکر می

ھای فمينيستی ھنوز تکليف خود را  اند، جنبش اقليت یھودی ھميشه در سفر خروج خود گرفتار بوده

و مھاجران ھم ) من در جریانم البته تا آن جا که(اند  روشن نکرده» تساوی یا تفاوت«ی  با دوگانه

دگرباشان اما این شکاف را با در . شوند االصل خوانده می االصل و چينی االصل و ھندی کماکان ایرانی

ترین  این محوری. آیند کشانند و با آن کنار می به درون خود می» کامينگ اوت«پيش نھادن مفھوم 

شود، فرا رفت؛  ی جنسيت بنا می ای که بر پایه طلبانه باید از آن گفتمانی ھویت. آید ھای اقليت به چشم می مفھومی است که در سراسر جنبش

توان در فصلی جداگانه  تر تصور این که اسکاروایلد دگرباش باشد، چندان خوشایند نبود ولی حاال می پيش. بدون آن که چنين ھویتی فروگذاشته شود

البته حتما اگر به جای فوکو . درازی بکنيم ی دگرباشی روده ی فلسفه گل و گشاد گرفتن دربارهبه دگرباش بودن فوکو پرداخت، بدون آن که بدون 

  .ی ان کوئت و جودیت باتلر صحبت کنيم، حتما چنين مباحثی نيز درخواھد گرفت بخواھيم درباره

داد؟ حتما باید این دگرباشی را ھمچون عصای  چرا ادبيات دگرباشی؟ چرا حميد پرنيان نه؛ ھمان که شعر بلند روی وبالگش سخت تکانم... باری

بخشی از آن به ترس قابل . اش ریشه در بدطينتی دگرجنسگراھا ندارد موسا در دست گرفت و بر سر ھر چيزی زد تا اژدھایی شود؟ ھموفوبيا ھمه

آیا فردا . بيند پيش روی خود می» جنسگراییغزل پست مدرن و ھم«کند، وقتی مطلبی را با عنوانِ  آدم وحشت می. گردد درک آنھا از اژدھا برمی

تر از آنارشيست دگرجنسگرا در ایران  فردا دیکتاتور ھمجنسگرا در تایلند محق نخواھد بود؟ آیا پس» فضانوردی و ھمجنسگرایی«نوبت مطلبی با عنوان 

  شود؟ تلقی نمی

پيوندد و زندگی ھمچنان ادامه  کند، می ھمزمان که اعالم تفاوت می: دزنند، خصلتی دریدایی دار اوت، آن گونه که دگرباشان از آن حرف می کامينگ

ھا ضروری به  کالب به این ترتيب، شاید وجود گی. کند اوت خودش را آشکار می ی کوئير، دقيقا در کامينگ ای باشد برای واژه دگرباشی اگر ترجمه. دارد

  . دھد؛ ھمين و بس این شعر بلند حميد پرنيان است که تکانم می. ستفایده ا ی ادبيات دگرباشی بی نظر برسد اما حرف زدن درباره

  

در آنھا جا نگرفته است؟ برای دستيابی / ... انتخاب نام مطرود، جایگزینی است برای دسته بندی ھایی که شاعر به صورت طبيعی

  به ھمان ارزش اضافه ؟  

  

  

توان قيد ادبيات  کنم می با این ھمه، فکر می

دگرباشی را زد و از ھمان اول ھم چيزی از آن 

اقليت یھودی ھميشه در سفر خروج خود  .نگفت

ھای فمينيستی ھنوز  اند، جنبش گرفتار بوده

» تساوی یا تفاوت«ی  تکليف خود را با دوگانه

) البته تا آن جا که من در جریانم(اند  روشن نکرده

االصل  االصل و ھندی و مھاجران ھم کماکان ایرانی

دگرباشان اما . شوند االصل خوانده می و چينی

کامينگ «شکاف را با در پيش نھادن مفھوم  این

کشانند و با آن کنار  به درون خود می» اوت

ترین مفھومی است که در  این محوری. آیند می

باید . آید ھای اقليت به چشم می سراسر جنبش

ی  ای که بر پایه طلبانه از آن گفتمانی ھویت

شود، فرا رفت؛ بدون آن که چنين  جنسيت بنا می

  .ذاشته شودھویتی فروگ
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  :باشد. ای روشن به آن بپردازم اندازد که باید به گونه تکرار آن مرا به این فکر می. یگرای د ام؛ البته به گونه به این پرسش کمی باالتر پاسخ داده

توانست در این  شاعر می. ھایی که شاعر به طور طبيعی در آنھا جا نگرفته است بندی نه، انتخاب نام مطرود جایگزینی نيست برای دسته

. کرد، اما در عين حال بيش و کم به اینترنت ھم دسترسی داشت د و داخل ایران زندگی میاگرچه مرد بود و دگرجنسگرا بو. ھا جا بگيرد بندی دسته

جو کنيد و ببينيد جز پایگاه  و بروید جست. ھا جا بدھد و به ھمان ارزش اضافه دست یابد بندی توانست خودش را به طور طبيعی در این دسته می

ھمکاری من . بينيد؟ جایی اگر ھست، مسلما و مستقيما از طرف من نبوده است ی از من میخوانيد و مطلب اینترنتی مطرود، کجا شعری از من می

  .با رفقای سایت عروض ھم یکی دو ماه بيشتر به طول نينجاميده که ھم آغاز ھمکاری و ھم پایانش برای خود حکایتی جداگانه دارد

کند؛ چنان که  توان ندیده گرفت که نامگذاری به خودی خود ارزش افزوده توليد می اما این نکته را نمی. ی جایگزینی نيست بنابراین ھرگزاھرگز مسئله

یکی این که این ارزش : نکته را از یاد برد 2گریزی نيست اما نباید . شما طی این مصاحبه به نام مطرود و کنش نامگذاری نھفته در آن ارجاع دادید

دو دیگر این که توليد این ارزش افزوده در پس کنش نامگذاری خود بخشی . دست نيامده است خواھی به افزوده  کامال خودبنياد است و از پس سھم

است و » گری حادبيان«ھایی که مطرود در پيش نھاده،  تر، یکی از ترم به عبارتی ساده. شود از آن اتفاقی است که به عنوان مطرود شناسانده می

  . گراست نامگذاری مطرود، خود کنشی حادبيان

  

چرا حميد پرنيان از مجموعه ی ادبيات دگرباشی باید . ن سئوال، به قصد نيت خوانی طرح نشده، به قصد درک طرح شده استای

. بيرون بياید و به تنھایی بدرخشد، اما علی سطوتی باید جمعی به نام مطرود بسازد و به احترام آن جمع، در قلمرو مطرود بنویسد

ی سطوتی مطرود در کجاھا به ھم می رسند؟ آیا این نسل افق مشترکی ھم دارد؟  ادبيات حميد پرنيان دگرباش و عل  

پيدا کرد که ھيوز در مرد شاعر ھم بود به درکی از سيستم اجتماعی پيرامون محيط خود دست - یک- سيلویا پالت، زنی شاعر که زنِ 

به در و دیوار کوبيدن ھای پالت برای خارج . اندشاعر که ھر دو موفق به کشتن خود شدند از درک آن عاجز م-زن-دو- جایگاه شوھر

در آن زمان، چاره ی دیگری در . می شود گفت پالت خود را خورد تا توسط ھيوز خورده نشود. شدن بود نه ورود به جایگاه آقای ھيوز

  .   اختيار اقليت ھای حقوقی نبود

  طلبد، عليه شعر قيام کند؟  حقوق خود را می آیا اقليت جرئتش را دارد ھمزمان کهدر یکی از جواب ھا گفته اید، 

فکر نمی کنيد به جای قيام عليه شعر، باید عليه فرھنگ قيام کرد؟ در واقع، فکر نمی کنيد به جای قيام عليه موقعيت ادبيات زنان و 

نياز به رفع این موقعيت مھاجران و دگرباشان و دیگران، باید عليه فرھنگی که جامعه را شقه شقه کرده و موقعيت شقه شده گی و 

را برای بخش ھای گوناگون جامعه بوجود آورده قيام کرد؟ من ھنوز فکر می کنم تا زمانی که شخص شما، با نام علی سطوتی، از 

خود را به طور مجازی جدا می کند و ... شقه ای که توسط فرھنگ به آن متعلق شده است، مرد، شھروند ایران، غيردگرباش، و 

ری می آفریند تا موقعيت خود را در چارچوب شقه ی جدید تعریف کرده باشد، ما ھنوز داریم به یک معضل پاسخ می شقه ی دیگ

به نمایش در آوردن این شقه . گویيم، یا به یک موقعيت دشوار، موقعيتی که فرھنگ با اعمال فضای دشوار به فرد تحميل می کند

برگردیم به اول این . گی، یک جور آشکارگری عملکرد موذیانه ی فرھنگ است شده گی، عکس العملی بر عليه موقعيت شقه شده

حقوق خود را بطلبند و عليه فرھنگی که ساطور برداشته و  اینطور پرسيد، آیا اقليت ھا ممکن استسئوال، فکر نمی کنيد می شود 

موقعيت را جوری به ھم نزدیک خواھند شد تا ، جامعه را تکه تکه کرده، به زبان بيایند؟ و در ادامه ی سئوال، آیا شقه شده ھا

  متفاوت کنند که متعلق به یک بدن واحد شقه نشده، بشوند؟ و در یک موقعيت واحد، بنویسند؟

  

  .معنی می کند مطرودرا در  بيتبا نھایت تشکر از علی سطوتی که . فراموش ھم نشد. ی آخر ارسال نشدجواب سئوال ھا

  

  

***  
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  علی سطوتی قلعه

  

 ده امیخواب ند یخودم را تو یافه ياال قتا ح

  خودم باشد یافه يه قيد شبیكنم با یفكر م

  ندازم يخودم ب یتوانم رو یكه م یزيچ

  اورميو بدون آن كه بدون افسانه كم ب

  ام را نشان بدھم یآمادگ

  رسد یحمله به نظر م یالزم برا یروين كه گاه فاقد نیدارم به ا یدیت شديحساس ییك جورھای

  رميگ یدرونم را به سرعت اتم ھا بسپارم آرام م یرزن ھايپ اگر

  شوند یدرجه رستگار م 45 یه یم در زاویشوا دست ھايب ھمچون پين ترتیو به ا

  

  رميگ یرون و تعلق آن ھا را از پدر و مادرم ميآورم ب یرا كه از سوراخ در در م ییرسانم چشم ھا ین حاال به آخر مياز ھم

  م بردارمیر ابروھاید از زیبا  را كه به نام خودم زده ام یاست چھره ا یھیبد

  نبوده ام یچ وقت شمس لنگروديمن ھ

  خورد یبه چشم م یخال یك صندلیروی  یبيج یتو یباشند كه در كافه ھا ینده ایبه فكر آ گران یط دین شرایدر ا

  آورد یمشب ھا كم  یكه ھنوز درعمق استخوان به جا مانده  یمتر یسانت 14 یو آن چاقو

  ین حال لذت ببريو در ع یتنھا باش یخواھ یكه واقعا م ییك وقت ھای          ییل ھم جنس گرايو آن خرده م

   

  اورنديرم نيانداختم تا گ یاز كوچه ھا را جا م یكین مدت داشتم یدر ا  

           رونيانداخته اند ب  د خندانيراستش مرا از پارك س

  نشانم داده باشندبدون آن كه ساختمان قرمز را 

  !اوریزنده بوده باشم  67ور یتوانم در شھر یمن نم

  دھند بشاشم یكه احتمالش را نم یخواھم بروم در قسمت یم

  گردم نگاھم عوض شده است یبر م یوقت

  كنند  یبه من اعتماد م     انت نكرده اميو از آن جا كه ھرگز خ

  ار دارميچنگ انداختن در اخت یبرا الزم را ید كه من ناخن ھايد فراموشین حال نبايدرع

   د از آن ھا استفاده كنم یآ یش ميگرچه كم پ
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چرا من «. نتشر کرده استمھای انتقادی علی سطوتی قلعه را  ی قطعه ھای اینترنتی، مجموعه ی انتشار کتاب نشر الکترونيک عروض در ادامه

  .دریافت کنيدنشانی زیر توانيد از  کتاب را می. گيرد دربرمی  ٨٧ تا بھار ٨٣  مستانھای علی سطوتی قلعه را از ز نوشته» نویسم؟ قدر تند می این

www.arooz.com/pdf/book/18.pdf 
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  در خانه ھنرمندان ایران) شماره ی یک( نمایشگاه شعر علی سطوتی قلعه 

  

  

  

  

 آخر ھنرمندان ایران، سرویس بھداشتی آقایان، کابين خانه ی: مکان

 شب ٨ظھر تا  ١٢: ساعات بازدید

 .ورود برای عموم آزاد و رایگان است

  )وبالگ مطرود نقل از(

http://www.matrod.blogfa.com/8606.aspx 
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  ساده ترین ِ خوشی ھا

  فوکوميشل 

  برگردان حميد پرنيان

  297تا  295صص : نيویورک. SEMIOTEXT(E). 1984تا  1961مصاحبه ھای گردآوری شده، : ، زندگی فوکو)Sylvere Lotringer (ed) ،)1996: از

  

  

ھمجنسگرایان اغلب دست به خودکشی می "یک پژوھش روانپزشکی گزارش می دھد 

می شود آفریده ھایی را . مرا دیوانه ی خویش کرده است" اغلب"این واژه ی ". زنند

پریده که نمی توانند به آستانه ی جنس مخالف نزدیک -اندام و رنگ- کبيانگاریم دراز و باری

شوند، در سراسر زندگی شان با مرگ روبرویند، و تنھا زمانی می توانند بدان پایان 

و نمی توانند که ھمسایه را (بخشند که نعره زنند و با لگد به در بکوبند و بازش کنند 

. خالف ازدواج کنند با مرگ ازدواج کرده اندایشان به جای این که با جنس م). نرنجاند

اما، داستان ادامه دارد، ایشان نمی . جنس دیگر، جایگزین گوشه ی دیگر شده است

در این گزارش چرند، خودکشی و . توانند بميرند چرا که واقعا دارند زندگی می کنند

  .ندھمجنسگرایان به گونه ای تصویر شده اند که چھره ی یک دیگر را بد می کن

  

نه این که پشتيبانی قانونی . حق خودکشی چه می توان گفت پس بگذارید ببينيم در

بسياری از مردم، این چيزھای ارجمند را دست می . سازیم، نه" اخالقی"کنيم یا آن را 

به جای اش، بگذارید چيزی بگویيم عليه آن امور مرموز، آن تحقيرھا و دورویی . اندازند

ھمه ی داروھای درون : بر بدگویاِن خودکشی را گرفته است ھایی که معموال دور و

، یک تيغ کھنه و خوشگل پيدا کنيم، یا شيشه )بخوریم(جا بياندازیم باال - قوطی را یک

ھای فروشگاه اسلحه را بشکنيم و وارد جایی شویم که باور کنيم نزدیک به مرگ شده 

  .ایم

  

فتار کند؛ ھول کردن خيلي آزار دھنده شتاب زده ر از دید من، آدم حق دارد وادار نشود

شما باید شانس بياورید . افزون بر آن، توجه و شایستگی بسياری مورد نياز است. است

خوب می شود اگر فروشنده ی با تجربه ای به تورتان خورده باشد، . که درباره ی کيفيت ھر اسلحه و امکاناتی که دارد با فروشنده وارد بحث شوید

، و به اندازه ی کافی سرش شود که با کسی )نه خيلی وراج(ب داشته باشد و دلگرم کننده ھم باشد، اما کمی ھم خوددار باشد که لبخند بر ل

روبروست که اساسا خوش قلب است، اما تا اندازه ای ناآزموده ھم ھست، و ھرگز به ذھن اش ھم خطور نکرده بود بياید و ماشينی برای کشتن 

ب می شود اگر فروشنده جوگير نشود و درباره ی وجود راه ھای جایگزین چيزی بگوید، راه ھایی که مد روز است و بيشتر به باز ھم خو. مردم بخرد

 .این نوع بحث کسب و کاری، سگ اش شرف دارد به پرچانگی ای که نعش کش ھا باالی سر جسد می کنند. قيافه ی شما می خورد

  

. و ما را نمی شناسند، جوری آن را فراھم می کنند که انگار می دانند یک روز ما به این دنيا می آیيمبرخی از آدم ھا که ما نمی شناسيم شان 

به ھر روی، ایشان ھنگامی که می خواھيم پا به این جھان بگذرایم . ایشان باورشان شده است، بی گمان ارادتمندانه، که چشم به راه ما بوده اند

کامال ناباورانه است که ما بتوانيم فرصتی بيابيم تا با اشتياق و شدت و ). دومی دارند- غلب یک جور جدیت دستو ا(مراقبت زیادی از ما می کنند 

 جزئياتی که دوست داریم خودمان را آماده کنيم، که شامل یک افزوده ی کوچک ھم می شود؛ ما شاید از دوران کودکی، رویای روزھایی دراز یا

چرا . زندگی، برای گونه ی انسان، بسيار شکننده به نظر می رسد و مرگ، بسيار مسلم و قطعی. سر پرورانده ایم شامگاه ھای گرم تابستانی را در

ممکن است گفته شود به خاطر ناگھانی بودن یا ناگزیری اش، یا به خاطر جریان مجازات است که (ما باید از این قطعيت، پيش آمدی صرف بسازیم 

  ؟)باید پيش آمدی صرف باشد

  

این چيزھایی که گمان . لسفه ھایی که متعھد شده اند تا به ما بياموزانند چگونه درباره ی مرگ  بياندیشيم و چگونه بميریم، اشک مرا در می آورندف

جزئيات را  آدم ناچار است که کم کم برای مرگ آماده شود، بپيرایدش،. به ھيچ روی مرا برنمی انگيزانند" ما را برای مرگ آماده می کنند"می رود 

ارد، مرتب سازد، عوامل و اجزای اش را بيابد، تصورش کند، رایزنی بگيرد درباره اش، در تنھایی بدان بپردازد، کسی که تنھا برای خودش وجود د

نھایی، زشتی، البته، ایشانی که زنده می مانند خودکشی را چيزی نمی دانند مگر ردپاھایی ظاھری، ت. درست به خاطر کوتاه ترین لحظه ی زندگی

تنھا پرسشی است که درباره ی مرگ است و نباید ": چرا؟"این آدم ھا نمی توانند کمکی کنند اما می توانند بپرسند . و فریادھایی پاسخ نگرفته
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  .پرسيده شود

  

کيست؟ آیا فکر می کنيد  اما گناه بر گردن. درست است که خودکشی اغلب ردپاھای دلسردکننده ای بر جا می گذارد" چرا؟ چون من می خواھم"

ی کنيد و شير گاز این خوش آیند است که در آشپزخانه خودتان را حلق آویز کنيد و زبان تان بيرون بيافتد و آبی شود؟ یا این که خودتان را در گاراژ زندان

مارپيچ "ورم که ما در این زمانه، گواھی ھستيم بر را باز کنيد؟ یا تکه ھای مغزتان را کف پياده رو بپاشيد تا سگ ھا بيایند و بو بکشندش؟ بر این با

، زیرا بسياری از مردم وقتی به این ھمه چيزھای ناخوش آیند و زننده ای می اندیشند که آدم را وادار می کند تا فکر خودکشی را در سر "خودکشی

چنان افسرده می شوند که خيلی ھا ترجيح می دھند دست به آن ...) چيزھایی مانند پليس، آمبوالنس، نگھبان آسانسور، کالبدشکافی، و (بپروراند 

  .خودکشی بزنند تا بنشينند و پيوسته درباره ی آن ھا بياندیشند

  

اگر شما به راستی می خواھيد شمار خودکشی ھا کاھش یابد، : چندتا پند برای دوستداران انسانيت

اندیشيده شده و آرام و بدون دودلی تنھا از خودکشی ھای بالقوه ای حمایت کنيد که از پيش به اش 

بَل اش منباید گذاشت آدم ھای ناشاد دست به خودکشی بزنند چون ممکن است سَ. صورت می گيرند

این . به ھر روی، شمار انسان ھای شاد خيلی کم تر از ناشادھاست. کنند یا که از پس اش برنيایند

چيز نگران کننده ای نيست، چون مرگ مرز  ھميشه برای ام بيگانه بوده است که مردم می گویند مرگ

  اما آیا این درست است که ھمه اش ھمين است؟. بين زندگی و ھيچ است

  

بی گمان ما خيلی از خوشی ھا را از دست می دھيم و ناچاریم که آن ھایی را داشته باشيم که 

ست داده ایم خوشی ھای دیگری که ما به خاطر تنبلی یا عدم توجه از د: تقریبا حدوسط ھستند

ما باید خودمان را خوش شانس بدانيم که تجربه ی یگانه ی محشری . خيال ورزی یا ماندگاری است

اما  –این یکی، بيشتر از دیگر تجربه ھا، جالب توجه است : در دست داریم) در خودکشی کردن(را 

ی و بھبودی طاقت جالب توجه تر می شود اگر بتوانيد از آن خوشی ای ژرف بسازید که دوران بيمار

  . فرسای اش ھمه ی زندگی شما را روشن خواھد کرد

  

شيوه ھای پيچيده تر و . جشنواره ھا یا مجالس خودکشی، دو شيوه ای ھستند که شدنی است

کفن و دفنی را می بينم که در شھرھای آمریکایی " خانه ھای"وقتی . خردمندانه تری ھم وجود دارد

ه پيش پا افتاده و معمولی اند، که انگار مرگ ھر کوششی برای اند وحشت می کنم که چه انداز

خيال ورزی را خفه و خاموش کرده است، اما ھم چنين فکر می کنم که خيلی بدبختی است که آن 

را سرویس می ) شان خشنودند-بودن- زنده-که از ھنوز(ھا، جسدھا و خانواده ی این جسدھا 

يزھایی که تامل روی شان بسيار خسته کننده است وجود بگذارید چندتا ابزار جایگزین و چ. دھند

برای نمونه، . داشته باشد که به این ابزار از پيش آماده شده و خسته کننده و گران متکی نيستند

ھتل "و نام اش را (جایگزین ھایی مانند ابزاری که ژاپنی ھا برای سکس کردن درست کرده اند 

  .ی خودکشی خيلی بيشتر از ما چيز بلد ھستند ایشان درباره). گذاشته اند" ھای عشق

  

شما در آن جا . اگر شانس بياورید و به چانتيلیِ شھر توکيو بروید، منظورم را خواھيد فھميد

ھستیِ مکان ھا را بدون نقشه و تقویم احساس می کنيد، آن جا می توانيد وارد پوچ ترین دکورھا 

جستجوی فرصتی برای مردن اند و رھا از ھر کليشه شوید و پارتنرھای بی نامی را ببينيد که در 

دقيقه ھا، ھفته ھا، و شاید ماه  –ھوابودگی و عالفی زیادی دارید -در-آن جا، زمانِ پا. ای ھستند

را بی درنگ ) زمان حال(شما آن . تا که زمانِ حال خودش را به زور و به روشنی نشان دھد –ھا 

آن، شکلِ بی شکلِ خوشیِ مطلقا ساده ای را . نيدنمی توانيد گم اش ک. شناسایی می کنيد

 .دارد
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  براده ھانفر پنجم 

  

اتفاق مھمی در ادبيات دگرباشی افتاده که نام ھای ادبيات دگرباشی، ھم اھميت اش را تأیيد کرده اند ھم 

  . حضورش را گرامی داشته اند ھم صادقانه بودنش را پاس داشته اند

ای جدی که در چارچوب ادبيات می افتد، محدود به ادبيات نيست، فراتر می رود و ریشه این حرکت، مثل ھمه اتفاق ھ

  . ھایش از جایی عميق تر آب می خورد، فرھنگ ھمجنسخواھی

و مثل ھميشه که حرکت یک جریان جدی، یک جریان جدی دیگر را به حرکت وا می دارد، براده ھا که سابقه ی وبالگ 

: ند، تداوم یک حرکت اند و در ادامه ی خود، حرکتی گسترده تر را ایجاد کرده اندنویسی ادبی ھمراه خود دار

بکند و به نياز، با پيش نھادن سھم خود بخشی از  تمرین سخن گفتنادبيات زمينه ای شده تا دگرباشی 

  .پاسخ را بدھد

ع می شود، پيش از این سابقه این اتفاق، یعنی مجموعه ی کاری که در براده ھا صورت گرفته، اول بار است که واق

بخشی از اھميت کار، در ضرورت ھایی است که براده ھا درک کرده و انتخاب مناسب را در جواب به انجام داده . نداشته

دیباچه ای که نوشته شده، در نھایت سادگی، با دقت . مثل تھيه ی ھمين دیباچه و نه ھيچ مقدمه ی دیگری. است

دگی، ساده دل نيست، برنامه ای را از اول تا به آخر تعيين و طراحی کرده و به این دليل نمی شود ادعا کرد که ھنوز اول نوشته شده، و در نھایت سا

کاری که قدم ھای اولش را در وبالگ می خوانيم، تا قدم ھای آخرش از پيش تعيين شده، یعنی در . کار است و نباید براده ھا را قضاوت و یا تحليل کرد

ھمه چيز اتفاق است، اما اتفاقی نيست و نيازی نيست تا پست دوازدھم صبر کنی تا اطمينان حاصل کنی این پست ھا استخوان بندی  این وبالگ

  .محکم دارند

با این حال، این موفقيت، یکی از آزمون ھایی است که جامعه ی . دقتی که در دیباچه بيان شده یادآور طراحی یک موفقيت است نه طرح یک آزمون

  .دگرباشی دوست دارد از سر بگذراند و در تاریخچه ی خود ثبت کند

تمرین ھمکاری و ھمبستگی در عين حفظ ھویت و آزادی عمل در عين حرمت به چارچوب به مشورت گذاشته شده و گسترش چارچوب در ابعادی که 

که با دقت و حوصله ساخته می شود، و با حوصله و دقت  معنای آزادی را محدود نکند، باید با درک عميق از آرزوی دست یابی به شھر موعودی

است و نه خشایار  نفر پنجم براده ھای چارنفره، ھویت جمعی است، یعنی مجموعی که نامش نه. ساخته می شود، به عھده گرفته شده باشد

یعنی در کنار خشایار و مھدی و شروین . رأی است چيزی از ھویت فردی کم ندارد زیاد ندارد، مساوی و صاحب نظر و. دیگران، نام اش براده ھا است

 این معنا، از خاصيت ترکيب براده ھایی که به ھم چسبند برنخاسته، از شيوه ی عمل این. و اميد، براده ھا خود یک صندلی گذاشته و نشسته است

. ستنفر برخاسته که حضور پنجم را جایگزین چھار حضور نکرده، در کنار آنھا قرار داده ا چھار  

  :در پستی که دیباچه را منتشر کرده کامنت ھا جالب توجه اند

  سالم براده ھا: باربد شب می نویسد

، این وبالگ به اندازه ی چھاربرابر باید خوندنی ، چه نویسنده ھای قشنگیچه فکر قشنگیچه قالب قشنگی، : حميد پرنيان می نویسد

  بوووووس بوووووس بوووووس بوووووس . باشه

  غرب چيده شده ن –توی راستای شرق جنوب  –عوض شمال فک کنم دفعه اوليه که براده ھا : نی می نویسدآدم آھ

  !ولی یکم غير مانفيستی تر. به سالمتی: فاروق می نویسد

  مھدی آن ھا را وضع کرده یا شروین؟ . من که سرم گيج رفت این قانون ھا را خواندم :رامتين می نویسد

  .پاینده باشيد. شره این با ھم نویسی چند بزرگ با ظرفيتمح: ھم سرشت می نویسد

  .بوی شکوفه مياد. خوبه. مبارکه: مجيد می نویسد

  در ادامه ی کامنت پرنيان عزیز، چه آقایون قشنگتری: سيدو

  .سالم برادران یعنی براده ھا: داستانک

  امشب از دولت می: کوتاه 

یعنی اگر تجربه ی خوبی ھم از آب در اومد نمی خواین ادامه بدین؟ به ھر . شدقيد دوازده پست برایم روشن ن: فرھنگ می نویسد

در ضمن شما در زھره ھستين یا مشتری؟ موفق . بيرون می آد 12تاش کنين از این عدد استریت یعنی  13حال فکر می کنم حداقل 

نفره بشه منظورم یک مجله یا یه روزنامه در  42ه ی نفره تبدیل به تجرب 4باشين در این تجربه ی تازه، آیا ميشه یه روز این تجربه 

  فرھنگ .ميشه اگه بخوایم. مقایسه با مجله ھایی مثل بخارا و کارنامه و ایناس
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  ؟قصد نداره تموم بشهھم مثل آگھی ھای تلویزیون  دیباچه شماای بابا پس چی شد؟ این : داستانک

  .موفق باشيد. جالبه. درود براده ھا: سپھر

  .پست رو بخونم 12ت دارم زودتر این دوس: امين

  .کاش یکی ھم بود منو ساپورت می کرد: آریا

  

  

  

  1387دیباچه                      پنجشنبه دھم مرداد : پست اول

  

آنھا ھم . دعوت شان کردند. از مھدی و شروین ھم خوش شان می آمد. اميد و خشایار می خواستند یک وبالگ دونفره داشته باشند

ھر پست حاوی چھار . عمر وبالگ دوازده پست است: مدار گذاشتند - قرار. شد یک وبالگ چھارنفره. شدند چھار نفر. شان آمدخوش 

دوازده عنوان را، این چھار نفر . و نوشته چيزی از عنوان پست را در خود دارند. ھر پست یک عنوان یک کلمه ای دارد. نوشته است

ترین عمر  –یعنی بيش . سعی می کنند ھر ماه یک یا دو پست داشته باشند. ن تعيين کرده استھر نفر سه عنوا. تعيين کرده اند

البد . خواه ھستيم –جنس  –البد خودتان می دانيد که ما چھار نفر، ھم . ھمين. ترین اش، شش ماه است –وبالگ، دوازده ماه، و کم 

و الزامی نداریم که نوشته ھای . این جا ھم خودمان را می نویسيم. مخودتان می دانيد که ما چھار نفر ھميشه خودمان را نوشته ای

مان در خودشان چيزی از گرایش مان داشته باشند و الزامی نداریم که نوشته ھای در خودشان چيزی از گرایش مان نداشته 

ند از ھم خوش شان می آید و با ھم مثل براده ھا که فکر می کن. گفتيم با ھم بنویسيم. فکر کردیم از ھم خوش مان می آید. باشند

 . می نویسند

  

 اميد. خشایار. مھدی. شروین

  

* 

  

زیباتر نمی نویسند، به ھمان زیبایی می . اما از یک منظر دیگر، ھمزاد و پسر خسته و بداه و ناک اوت از وبالگ ھای خود یک قدم به جلو برداشته اند

د این تفاوت، تأثير ھمان ھویت پنجم باشد که با نوشته بيشتر از پيش به عنوان کار برخورد می شای. نویسند اما منسجم تر می نویسند و ھدفمندتر

ادبيات احساس را درونی می کند و وقتی در قالب کار عرضه اش می کند احساس در کار حل . کند نه احساس و این یعنی نزدیک تر شدن به ادبيات

  . ود کاری است کامل که کم نياوردهشده، به چشم دیده نمی شود، و آنچه دیده می ش

انتخاب این . تحليل متن را از چارچوب منظره ممکن می کند. انتخاب عنوان برای پست ھا، کاری شبيه گشودن پنجره است و چارچوب دادن به منظره

براده ھا، با عنوان پست . ا ظرفيت داردعنوان ھا باز به این دليل معنای قابل بحث پيدا کرده است که به گفته ی ھم سرشت، انتخاب کننده ھای ب

این عنوان ھا، در دو پستی که . رابطه ای عميق ایجاد می کند و با نمایش این ارتباط، نگاه ناگزیر خود به منظره ی جامعه را، روی صفحه می گذارد

عنوان ھا، بازیگر اصلی متن می . ن عنوانگذشت، فقط انشا نوشتن با عنوان خاص نيست، یا ھر چه به فکر من نویسنده ی پست می رسد از ای

درخت، و صبح، دو عنوانی که تا به حال کار شده اند، در متن ھای . شوند و بازی را ھدایت می کنند و برای نویسنده ی متن چھره می سازند

. یعنی ارتباط فرو بردن موضوع و زایيدن متناین . چارگانه ھيچ ربطی به درخت و صبح ندارند، با طبيعت و جھان بينی نویسنده ی پست اما ربط دارند

  . با نویسنده و ارگاسم متن بيرون پاشيد خوابيدحاال ما باشيم می گویيم موضوع . ارتباطی که ادبيات با توليد کننده ی ادبيات برقرار می کند

رھنگی، در متن خشایار، معيار قابليت درخت، در متن مھدی، شاھد است، در متن اميد، وجود راوی است، در متن شروین، نماد کمپلکس ف

صبح، در متن اميد، روبرویی راوی با واقعيت دوم است، در متن شروین نقطه ی درک فاجعه است، در متن خشایار، لحظه ی . انتخاب آدم/حرکت
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  . مکان، در متن مھدی، صبح، راوی است که صبح را معنی می کند/ادراک کجایی زمان

گاھی اشتباه اینگونه پيش می آید .  ه ی براده ھا ھمانقدر کار دارد که با پست ھایی که در این وبالگ نمایش داده شوندادبيات دگرباشی با دیباچ

در ھنر، زیبایی، بيش از آن که در زیبایی معمول چھره ی نمایشداده شده باشد در حرکت است، در حرکتی که . که زیبایی کار، در زیبا بودن آن است

" منظره ھای بوده"از " منظره ھای تازه"ادبيات به کار و تحرک، به دیدن و سنجيدن، و جستجو و کشف، و به خلق . کن کرده استآن نمایش را مم

براده ھا، در براده ھا ھمانی را می نویسند که در ھمزاد و پسر خسته و ھمه ی نام ھای بداه ھا و ھمه ی نام ھای ناک آوت ھا می . نيازمند است

و در کنار ھمه ی این ھا، . جا اما آن ھمه جمع آمده، نه از روی اتفاق و نه برای سرگرمی، با طراحی و برنامه ریزی و ھدفمندی و با عشقنوشتند، این

  .و با احترام به توليد ادبيات، و با جدیت. با احترام به دوستی و اصل ھمکاری و توافق و احترام به ھویت فرد و جمع

تثبيت ھویت دگرباشی و " به ام به قدم ھایی است  که جامعه ی دگرباشی در راھی که رو به ھيچ سمتی نيست جز رو درک حرکت براده ھا، احتر

  . بر می دارد" ادامه ی فرھنگی اجتماعی آن

  

*  

ه می شود ندارد اما در از ھر کدام از براده ھا سئوالی پرسيدم که در راستای توافق دیباچه ی خودشان، لزوما ربطی به سئوالی که از دیگری پرسيد

  . اندکی صریح می کرد براده ھا را مجموع برای من تصویر

  

  :شروین عزیز، در اولين پست براده ھا نوشته ای

وار ِ ُدختری که چاقوی زنجان به دست ، عربده می کند که بينداز خط ِ  درختچندباره به خواب ام ميآیی تو ، ھر باره به ھمان ھيئت ِ 

    ... ای کاش خاک بودم ، ستّار ِ ریشه ات. تنه ام /تنیادگاری ات به 

ارد، آیا در اینجا درخت، با چاقویی که خود به دست دیگری می دھد تا روی تنش خط بيندازد، با رویای تنی که دختر است و عشق به قربانی شدن د

ا ناموس فرھنگی دارند، سادومازوخيسم را نمایش می با راوی ای که عاشق حفظ این ریشه ھاست، ریشه ھایی که شباھت بيخود و بی دليل ب

  دھی یا جوری از سياليت ھویت قربانی و قادر؟ جنسيت راوی در کجای نياز به ستر جنسيت دختر تصویر شده است؟

  می خوای یک مکالمه ی انتقادی کنيم؟. من جواب این سئوال رو بلد نيستم بدم  -شروین

  .بگيرید تا شما انتقاد رو به چه معنا - من 

ایدئولوژیکی من قصد واقعا . اش کرد -نميشه به این راحتی آگاھانه نقد. من ميگم شعر یه چيزیه که از ناخودآگاه مياد -شروین

  داری منو؟. یاد یه دختری، که تنھا دختر دوست داشتنی زندگی م بود افتادم. لذت بردم از اون چند جمله. نداشتم

  . دارم می خونم

  .من تقریبن اینجور بوده اخيرن واسه ی  -شروین

مھم اینه که وقتی اون نوشته . خب ببين، این که تو چه نيتی داشتی، مسئله ی اون نوشته نيست، این که من چه خوانشی دارم، ھست - س 

  . اونجا چاپ ميشه، من از کدھای اون نوشته چی برداشت کنم

  آره اما من به کلی از برداشتت دور بودم ساقيا -شروین

  .از ذھن نویسنده، در ذھن من، این تصویر رو ایجاد کرده ، بریدهاون متن. اشکالی نداره. باشه  - س

  مرسی شروین

  

*  

  

  مھدی عزیز

به عمد نام ژانر کار را تعيين نکرده اید؟ در این پست ھا، ھر کس آزاد . در دیباچه ی براده ھا، از آنچه می نویسيد با عنوان نوشته ھا اسم برده اید

  در ھر ژانری که موفق شد نوشته را بگنجاند؟ یا چی؟ است

  

ن ین چھار نفر با در نظر گرفتن ایا. م و چھار نفريداشته باش) عنوان موضوع به(ک کلمه ین است که ھر بار، یھا قصد ما ا در براده"

اصل بر  یعنی. باشد یقالبن که به چه شکل و یسند، فارغ از اینو یکه بخواھند م یزيکه بخواھند و ھر چ یموضوع، ھر طور

مشخص کردن سبک و  یبرا یم و نه ضرورتیم داريسینو یکه م یزيچ یمشخص کردن محتوا یبرا یاست و نه الزام یسینو باھم
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  .ھا اق نوشتهيس

که  یزيچ ن،يھم یدانند و برا ینم یس ِ ادبینو یا سند، اما خود را حرفهیبنو یخواندن ییھا خواھد براده یشان م ن چھار نفر دلیا

   ."ھا باشد؛ مثل براده یچ شکليا بدون ھیرد يبه خود بگ یتواند ھر شکل یسند مینو یم

  

*  

  

  خشایار عزیز     

 خواه ھستيم –جنس  –ھم  ،البد خود ِتان می دانيد که ما چھار نفر: این جمله در دیباچه آمده است

 

رگری نظير ھمان آشکارگری که در زندگی واقعی اجتماعی انجام می شود، قيد و آیا این آشکا. این نوعی آشکارگری است، در عرصه ی مجازیآیا 

می دانم که این آشکارگری یک بار در وبالگھای شخصی انجام شده، اما این اعالم عمومی به . بند به دنبال دارد؟ یا قيد و بندی را از ميان برمی دارد

  صورت جمعی، چه حسی و یا پی آمد حسی برای تو دارد؟

  ا سالمب

را پيش فرض گرفته اید؟ و به گمانم از من می خواھيد که " آشکارگری در عرصه ی اجتماعی، قيد و بند به دنبال دارد"این را که 

نه؟ و فکر می کنيد . بررسی کنم که آیا فضای مجازی و عرصه ی اجتماعی در پاسخ به آشکار سازی ھم سان عمل می کنند یا نه

در قسمت دوم از احساس من . ولی فکر می کنم ھم سان عمل کنند. این پرسش را دارم؟ من نمی دانممن صالحيت پاسخگویی به 

بپرسيم چه " عموم"عمومی بنایم و بخواھيم عواقب این اتفاق را از تک تک این  آشکارگری این اتفاق را اگر به قول شما. پرسيده اید

دام جنبه از احساس شخص من را می پرسيد؟ جنبه ی لذت؟ یا قدرت؟ یا چيزھایی را باید در نظر داشته باشيم؟ زمان؟ مکان؟ ک

  اعتماد: مثال مھم ترین حسی که بعد از شروع این اتفاق مرا در گير خود کرده است؟ ھمين را فرض می کنم و جواب می دھم

  

  .  ممنون، و موفق باشيد

 خشایار

*  

  اميد عزیز

این تصویر اروتيک چقدر  .دھان تو جای خوبی است برای بچه کردن ماھی ھا : می کندجمله ای  در شعر صبح که این تصویر را منعکس 

 ھمپيوند با ھمواروتيکا می تواند باشد؟ فرض کن این جمله را مھدی نوشته است، چه حسی این تصویر را تبدیل به یک تصویر ھمجنسخواھانه می

  کند؟ 

 

اتفاق  این تصویر یه بوسه ست با ميل به... ھانه ای داره، ميگم، ھيچیوقتی اینو ميذاری جلوی من و ميگی چه چيز ھمجنس خوا

اما وقتی  .ميشه یه جریان عشقی اروتيک. ربطی به ھمجنس خواھی نداره اگه منو از این جمله بگيری دیگه .افتادن بعضی چيزھا

ھا  به بچه کردن ماھی نم،ک ر میمن به جفت گيری ماھی ھا فک .خواھی ميگی فکر کن اینو مھدی نوشته، پر ميشه از ھمجنس

  .وردن ماھی ھا کجاستآواینکه بھترین جا برای به دنيا 

 اميد

  

***  
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  شلوار -3

  

  چه می شد اگر بسته نمی شد بال

  چه می شد اگر کوتاه نبود و نحيف

  .اگر به چشم مردميان پوچ نبود و سخيف

  کفش ھاش بزرگ بود

  ش نه تنگشلوار

  دل ھای مردميان نه سنگ 

  

  شروین

  

  

  نه این که اگر دست اش را بعد از رھایی از دست مگنا الیت نمی فرستاد برای خارانيدن آنجا، 

  اش با کالچ و ترمزھای مداوم شلوارو نه این که اگر موج نمی خوردند چين ھای 

  !"تو چه قدر زیبایی: "من نمی گفتم 

  می گفتم

  اگر و تنھا اگر وقتی که زن بودم و فاحشه

  .اینجا ایران است

  

 خشایار

  

  

  : رساله درباره ی خاطرات و بی ھودگی

  . امروز صبح که از خواب پا شدم حس آدمی را داشتم که باید کار مھمی انجام دھد

  . آور این حس به بطالت گذشت و تبخير شد و تمام روز در مزه ی گس و خلسه

  تمام روز پر بودم از کارھایی که پایيز با آدم ھا می کند؛

دم یا در تمام ساعت ھایی که آفتاب کف اتاق غلت می زد، من ولگردانه و خواب زده در مغز خودم می پلکيدم و خاطره ی خاک گرفته ای را ورق می ز

  . م می آید بازی می کردمکه با چيزھایی که از زمان گير آد

  . تمام روز، پيامبر حقيری بودم که معجزات اش را فراموش کرده و سال ھا دچار وحی نشده

  . چند بار یاد بدن ھا و آدم ھایی افتادم که با من بوده اند و نيستند، و ھر بار کسی خودش را در من از جایی بلند پرت کرد

  . فتم حس کردم انگشت ھام دارند مثل خاک پاشيده به ھوا، با باد می روند، اما ھمه چيز فقط توھم بودوقتی که داشتم با برھنگی خودم ور می ر

  . دم عصر، ھر چيزی آن قدر بی معنا شده بود که ھيچ کاری جز دراز کشيدن و با دھان باز خيره شدن به سایه ھای محو سقف باقی نمانده بود

  . سالم نکردم، ولی لبخند زدیم. ت را دیدم و بعد خودت راشلوارری دراز کشيده بودم، اول تا این که تو آمدی و ھمان طور که یک و

  : ت بقيه ساعت ھای امروز را معنی کردشلوارچراغ را روشن کردی و 

  ت، به تن ات؛شلوار

  ت که به انحناھا شکل و شخصيت می داد، مثل براده ھایی مجذوب یک آھنربا؛شلوار



  و روشن دست و                                                                                                                                  ششمشماره  چھل و   –   21  

  ی پایين کشيدن و عوض کردن اش، مثل فحش و سيلی بود برای آتش ھای خاموش نشده ی من؛ت، که بی خياالنگشلوار

  .ت که روی صندلی، خستگی یک روز را در می کردشلوارت روی شلوارم، که تقليد ھم زمان خنده داری از ھم آغوشی انسانی ما بود؛ شلوار

 مھدی

  

Or 

 

  اھميت بعضی چيزھا 

  

  ؟!مامان، بابا کجاس: 

  !تو جيبم ه  -

پنج شش . ش جيب نداشتشلوارمی پوشيد ھم  شلوارحتی تو مھمونی ھا که کت و . بعد من نگاش می کردم که یه پيراھن بلند تنش بود یا دامن

  ...سالم بود اون موقع

  

  ."این نوشته درباره سکس نيست"

  

یه . یه جين آبی پوشيده با پيرھن مشکی که دکمه اولشو باز گذاشته. ساله باشه 30یا  29باید . وی نيمکت رو به رویینشسته ر. سالم ه 24االن 

من . نگام ميکنه. سيگار ميکشه. گردن بند فيروزه روی موھای سينه ش تاب ميخوره وقتی که خم ميشه جل. گردن بند با نگين آبی انداخته گردن ش

  ...به چشم ھای پر از زندگی ش. ریش مطبوع شبه ته . م نگاش ميکنم

  

چين ھای پشت زانویت، مثل جای ناخن است بر سينه ی مخملی مردی، از نوک پستان تا گودی بين دو سينه انگار کسی چنگ زده باشد به قصد "

از کرده به دو سوی ران ھای پھن ت، پرنده ای باالتر، وسط پاھا که مدور است و تپنده؛ پرنده ای اسير بال ب. بيرون کشيدن تمام آتش سرزمين تن ش

  |...عاصی

  

حرف . ادکلن خوبی زده. مياد ميشينه اون سر نيمکت. می  خنده! کو؟ تو جيبم ه. ؟ آره!تو چيزی پيدا کردی: ؟ ميگه!چيزی گم کرده : بھش ميگم

  . آره: سيگار ميکشی؟ ميگم: مياد نزدیک، ميگه. ه جاحرفامون که تموم ميشه، من زل می زنم به ی. از چيزھای معمولی. ھای معمولی ميزنيم

نگاش . دودو ميدم بيرون. نگام ميکنه. ميذارم ش بين لبام. بعد ميگيره ش طرف من. دودو ميده بيرون. آتيش ميزنه. سيگارو ميذاره بين دو لب ش

نگاش . دستشو ميذاره روی پام... زل ميزنم به یه جا  من -؟ !چند تا شد –سيگارا که تموم ميشه . حرف ميزنيم. خيلی. سيگار ميکشيم. ميکنم

  ...ميای خونم؟ االن؟ آره. نه: دارم اذیتت ميکنم؟ ميگم: ميگه. ميکنم

  

  ."این نوشته درباره ی عشق نيست"

  

  ...ھيچی نميگيم. نگام ميکنه. داره سيگار ميکشه. ایستادم کنار پنجره ی اتاق خواب ش، خيابونا نگا ميکنم

  

بکن اش؛ بگذار که حوله ایت باشد . پيراھن نيست. مالفه ی سفيد روی تخت ت نيست. پرده نيست. نمی شود شلوارپای توست، دیگر  که شلوار"

دست ھای من . ات را بکن شلوارکه پای توست؟  شلوارخدت خنده است نمی گيرد از این . شلوار. شلوار. شلوار. تا عرق شھوت ات را خشک کنی

  ."دست ھای من را بپوش... که از جين آب بی رنگ ات یا پارچه ی نخی خاکستری شورت ات کمتر نيست دست ھایم. را بپوش

  

اذیت : ميگه. خودمو جمع می کنم. سرش ميده تا ته شونه ھام. چونه ی زبرشو ميذاره بيخ گردن م. مياد پشت سرم، دستاشو ميذاره رو پھلوم ھام

  ...برش دارم؟ . و جيبت ه؟ آرهھنوز ت... دیوونه م ميکنی: ت کردم؟ ميگم

  

می شود با گرفتن دست ھا شروع شود؟ دلم می خواھد قبل از ھر چيز، نيمه برھنه، مدتی طوالنی، . می شود من را نبوسی؟ من گریه ام ميگيرد"

  "می شود؟ تو ھم می خواھی؟. در آغوش ات بميرم



  و روشن دست و                                                                                                                                  ششمشماره  چھل و   –   22  

  

  ...که بخوابيمميره چراغو خاموش کنه . خودشو از الی دستو پام ميکشه بيرون

  

دل اش می خواد . این نوشته درباره کسی است که از بازی تن ھا خسته است. با مارک الکوست شلواریک . است شلواراین نوشته درباره ی "

این ... آمداین نوشته درباره ی ماندن در خيابان است وقتی نمی شود با بعضی چيزھا کنار . یکی را می خواھد که بخواند اش. خسته است. بخوابد

این نوشته درباره ی جدا ماندن از . شوت می شویم. نوشته درباره ی پيچيدگی رابطه ای است که خودمان ھم در کالف سر در گم اش گيج می زنيم

  ."چيزھایی ست که دوست داری، از کسی که دوست اش داری؛ به خاطر خوشبختی که تبليغ اش را می کنند

  

 اميد
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  اردشير محصص

  

  

فقط به این خاطر كه این اسم را خيلی دوست دارم، این بھترین . ، اما دوست دارم به اسم كوچكم شناخته شوممن اردشير محصص ھستم"

  ".نویسم ھایم می این یك اسم زیباست، مخصوصا وقتی آن را پایين، باال یا در وسط طرح .توانستند روی من بگذارند اسمی بود كه می

  با اسماعيل خوئی» اردشير محصص«وگوی  از گفت 

  

  . مھر اردشير محصص در سن ھفتاد سالگی در شھر نيویورک در گذشت 18پنجشنبه 

  بدھم  را از دست  خودم  از اعضای بدن  یک ھيچ  اما حاضر نيستم  ميکنم  را قطع  کاراکترھایم  سر یا دم  من  که  است  درست"در مصاحبه ای گفته است، 

بعضی از   کله  من  که  است  خاطر نوعی دلسوزی و ترحم  به  این

  نيست گرچه  با روبسپير عادالنه  من  مقایسه.  می کنم  را قطع  کاراکترھایم

اساسا تھی بود   روبسپير سرھایی را که. بود  شمال  اھل  من  او نيز چون

ازحد نمی   خاطر سنگينی بيش  به  که  سرھایی را ميبرم  من. می کرد  قطع

  " .داشت  نگاھشان  راست  توان

ھای او  طرح: "در تعریف طرح ھای محصص، احمد شاملو گفته است

  ، چرا كه اند، كاريكاتور نيست ھا كرده گذاری آن در نام  اصراری كه  برخالف

اگر .  است  كند و با ديدی طنزآلود يا ھوچی بر كاغذ نيامده ريشخند نمي

  منظور از نمايش  كه  است  خاطر آن به  اند، نه ھای اردشير مسخره آدمك

  انسان بودن  شرف  كند و به ، او لودگی نمي است  ھا مسخرگی بوده آن

بگذراند يا ھنرنمايی   وقت  انسان  انداختن  به دست  كه  است  معتقدتر از آن

كاود و در  را مي ھا شوربختي  كه  ای جدی و اندوھگين است پژوھنده. كند

كندوكاو   ايستد و به انسان مي  بر سرنوشت  شدگان برابر تحميل

ی  كننده ، تشريح نيست  اردشير كاريكاتوريست... پردازد مي  شان شخصيت

  ."است  تاريخ

ھا، دردھا  عقده  ھنر آینه  تاریخ  در طول. ارندد  زیادی  از ھنرمند انتظارات  مردم  در کشور من: " نوشت  نمایشگاه  در کاتالوگ  ای اردشير محصص در مقدمه

اند و با  زده  اند و چنگ داده  دشنام  با مينياتور ایرانی. کند می  حفظ  را از دشمنش  مردم  که  درآمده  سنگری  عنوان  شعر به.  است  بوده  مردم  و آرزوھای

اگر در . اند کرده  را ثابت  اند و موجودیتشان رسيده  راحتی  احساس  اند و به برده  اند، پناه هکرد  اند، حمله گرفته  دیگر انتقام  و ھنرھای  و معماری  زبان

  ." است  داده  را از دست  خودش  بلکه  تنھا مردمش  نگيرد نه  را جدی  ھنرش  شخصی  محيطی  چنين

ساخته عمر گذراندند و به سرزمين پيوندھای خانوادگی قدم  محصص به خانواده ای از ھنرمندان ایران متعلق است که در ھاله ای از غربتی خود

این غربت، اگر چه شباھت زیاد به غربت معمول ھنرمند در کنارنشستن از آحاد مردم دارد، اما ھمان غربت نيست، غربتی است ویژه ی . نگذاشتند

در ميان آنھا که می . وش ھمسری ھای متعارف رنگ نمی بازدآحاد مردمی که با فرھنگ حاکم روابط اجتماعی ھمگونی ندارند و تنھایی شان در آغ

شناسيم صادق ھدایت ھم ھست، سھراب سپھری ھم ھست، پروین اعتصامی ھم ھست، اردشير محصص ھم ھست، غربتی است مصور و بی 

  چراغ . نياز از نام

  

  اتفاقا محصص مرد 

  حميد پرنيان

محصص چيزی از خودش برجا نگذاشت که روزی دست مایه ی نوشتاری درباره ی . اش کرد" امبدن"و اتفاقا محصص مرد؛ اکنون به آسانی می توان 

بدنامی اش شود، درست مانند بزھکاری که کارش را بلد است، خراب می کند و جيم می شود بی آن که نشانه ای از خویش برجا بگذارد، درست 

طرح ھایی می کشيد که آشکارا فارسی ھا، -نا، روزنامه ھا- ت کاری خویش، توی نالوشود، او در خ" بدنام"محصص از این نمی ترسيد که . مانند ما

. نه او از بدنام شدن نمی ترسيد. ھمجنسگرایانه می کنند و تا دسته ھم می کنند، و ھيچ نگران کج و کوله بودن بدن ھایی نبود که می کشيد

را نداشته " بيھوده"ی وی به به و چه چه می کنند تاب دیدن آن طرح ھای اردشير محصص وحشت داشت روشنفکرانی که در کنار طرح ھای سياس

فارسی باشند و بد بفھمند و ساکت بمانند، نه از روی احترام، که از ترس جایگاه بلندی که محصص در ميان ھنرمندانی داشت که زبان شان این ھمه 
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مين ترس محصص از زبان شاید ھ. اجازه ی آن را نمی داد که ليچار بارش کننداین نبود و 

  .فارسی بود که به نقاشی رو آورد) دگرجنسگرازده ی(

اتفاقا محصص مرد و در گزارش ھای مردن وی ھيچ اشاره ای به زندگی شخصی وی نمی 

کشوری اش در این زمينه -کشوری و برون- درون(روزنامه نگاری فارسی  این کهنه . شود

ه است که نخواھد کاری به زندگی شخصی مرده آن اندازه بزرگ نشد) ھيچ تفاوتی ندارند

محصص از زندگی شخصی اش چيزی بر جا نگذاشت که ایشان . ھا داشته باشد، نه

محصص ھمه را پاک کرده است؛ نه زنی، نه معشوقه ای، نه ھيچ . بخواھند بنویسند

روزنامه نگار فارسی چيز درخوری برای زندگی شخصی وی . نمایش دگرجنسگرایانه ای

فته است که بنویسد، مگر این که بگوید وی در غربتی زیست و مرد که بسيار نيا

، چون این ته زندگی "روشنفکرانه"روزنامه نگار فارسی می نویسد . بود" روشنفکرانه"

دگرجنسگرایی است؛ کسی که خودش و نيازھای اش را فراموش می کند و سراسر به 

  .روشنگری می پردازد

او ھمجنسگرایی را . خودش ھيچ نگفت؛ زبان اش، قلم اش بوداتفاقا محصص مرد و از 

می فھميد، پس نشست و " گایيده شدن"کشيد؛ او برابری ميان قانون و عدالت را در 

کشيد مردی را که نام اش قانون است که مردی را می کند که نام اش عدالت است و برای 

محصص چرا ستم را در گایيده . می کنداین که برابر شوند قانونی دیگر آمده و قانون اولی را 

؟ بگذارید پرسش را جور دیگری بگویم؛ )و نه گایيده شدن را در ستم( شدن می دید 

محصص چرا این ھمه پيوند بين 

و گایيدن می دید؟ ) نابرابری(ستم 

ستم برای محصص رنگ جنسی 

ی "کار"د قانون داشت، ستم را پيوند می زد با زندگی جنسی اش؛ او می گوید اگر قرار باش

، و می اندیشد "کار"کند که عدالت خراب شود چه چيزی بيانگرتر از ھمه است برای این 

ی که بسيار دگرجنسگرایانه است و ھدف اش خراب کردن و ویران کردن و "کار. ""گایيدن"

او چگونگی زیستن دگرجنسگرازدگان را . است" ستم"پَست کردن و تحقير و، در یک سخن، 

ن نشان می داد و ایشان به جای این که بفھمند اشتباه زندگی می کنند قاه قاه به خودشا

می گویند خنده ھنگامی زده می شود که ببينی کسی در خطر گير کرده و از . می خندیدند

کونی (مود نرمال اش خارج شده و بدانی که تو در آن موقعيت گير نکرده ای و نرمالِ نرمالی 

؛ محصص می )ه می شود، و می دانی که آن کون، کون تو نيستکه برای ریدن است گایيد

خنداند و می دانست که جامعه ی غالب دگرجنسگرای ستمگر ما بيشتر از ھمه به ستم 

  .دیدگان می خندد

او در دایره ی فھم فارسی از . اش بدنام شود" بدنامی"اتفاقا محصص مرد و نگذاشت 

را می داد به " پذیر"- ؛ طرح ھای پاکيزه و فھمخودش ھيچ به جا نگذاشت که بد فھميده شود

اش را می داد به زبان انگليسی، به جای امن، به - کشيده- خلوت-شاملو و طرح ھای در

اینک من مانده ام و . ... جایی که جای شخصی را خوب می فھمد و بدان احترام می گذارد

و از زبان فارسی محصصی که در زندگی اش ھميشه از جامعه ی دگرجنسگرا می ترسيد؛ ا

و مبارزی بطلبم که " گود"می گریخت و من می خواھم یقه اش را بگيرم و بکشانم اش به 

ھميشه ی خدا دگرجنسگراست و نمی فھمد چرا محصص زندگی اش را ورداشت برد 

 .گذاشت توی گالری ھای آمریکایی ھا
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  با سيامک فرید چراغی گفت و گو
  

گریستن و تمسخر بيابد و  نپاز دازند كه درب گفتگو را باز كند و گوش شنوا بيابد نه اینكه یكى را قابل ز ميان خودجامعه دگرباشان ایران به كسانى ا
  سيامک فرید .دگرى را بذله گوى وابسته به حكومت

  

  

  

به دالیل سه گانه  - گو خواھيم آورد و ما ھر دوی آن ھا را پس از این گفت - دادید  گویادر سایت  جھانگير شيرازیدر پاسخی که به نوشتار آقای . یک

اجازه می خواھم در ابتدای گفتگو این دالیل . ی نادیده گرفته شدن ھمجنسگرایی از سوی فعاالن سياسی و روشنفکران اشاره ی کوتاھی کرده اید

حقوق ھمجنسگرایان و دگرباشان را با  دليل نخست شما، طرح مسئله ی. ... را، تک تک، بررسيم و فرصتی فراھم آوریم تا پردازش ژرف تری رخ دھد

یا اگر باشند . ھمجنسگرایان ایرانی به شکل فعال در مسائل سياسی وارد نميشوند«شرکت فعال و آشکار خود ھمجنسگرایان ھمبسته می سازد؛ 

فعاليتی را به ھيچ ھمجنسگرای  امکان چنين ایرانخودپيداست که شرایط و سپھر سياسی جامعه ی اسالمی » .از اعالم علنی آن خودداری ميکنند

نيست که حقوق  ایران آشکاری نمی دھد، اما با توجه به این شرایط و سپھر سياسی، این بر دوش فعاالن سياسی و اجتماعی درون و بيرون

ھمجنسگرایان وابسته است  ھمجنسگرایان را در برنامه ھای سياسی خویش قرار داده و طرح آن را فعاالنه پی ریزند و پيگيری کنند؟ آیا طرح حقوق

من فکر می کنم بھتر آن باشد که از دو سکو سخن بگویيم؛ یکی پذیرش مردمی از حقوق ھمجنسگرایان و ... به حضور خود ھمجنسگرایان است؟ 

 .دیگری پذیرش سياسی آن از سوی چارچوب رسمی سياسی ایران

وی فعاالن سياسی ایرانی، پيش انگاشتی است که برخی از فعاالن سياسی دليل دوم شما برای نادیده گرفتن حقوق ھمجنسگرایان از س. دو

پس باید ھدف ھمه ی فعاالن /دارند؛ دست یابی به حکومت و جامعه ی دموکراتيک، خود به خود، ھمه ی حقوق ھمه ی گروه ھا را درون خود دارد و

طرح حقوق ھمجنسگرایان اشاره می » کار درازمدت«می دانيد و به  شما این پيش انگاشت را نادرست. رسيدن به چنين حکومت و جامعه ای باشد

که (و دیگر کشورھای آسيایی  نپال، ھندسه پرسش جدا دارم؛ آیا آنھایی که چنين سخنی را می زنند از مجازات ھا و اعدام ھایی که در . کنيد

ست یابی به حقوق ھمجنسگرایان نيازمند آن است که نخست برای ھمجنسگرایی اعمال می شود آگاه نيستند؟ آیا د) حکومت دموکراتيک دارند

کار «قطع نظر کرده اند؟ این  ایران دموکراسی در کشور پياده شود، یعنی ایشان از بھبود وضعيت ھمجنسگرایان در حکومت و جامعه ی کنونی

که در ( م شود تا ھمين حکومت و جامعه ی دموکراتيک دربرگيرنده ی چه چيزھایی است، چه راھبردھا و برنامه ھا و کارھایی باید انجا» درازمدت

 حقوق ھمجنسگرایان را در خود بپذیرد؟ ) برابر ھمجنسگرایان نامسئول است

در سومين دليلی که برشمردید، ضرورت روزافزون تصحيح و پالودن افکار عمومی و مردمی از تصورات و پنداره ھای نادرست از ھمجنسگرایی . سه

آیا شما، به عنوان یک فعال سياسی، بر . ، از جوامع ھمسایه اش نيز، متفاوت استایرانه درستی اشاره کرده اید که جامعه ی ب. مطرح شده است

- محور ضد-ھمجنسگراست؟ آیا جامعه ایران آن اندازه دینی و مذھبی است که قوانين وحشيانه و دین- این گمانيد که جامعه ی ایران حقيقتا ضد

از  ایرانبداند و کشتن ھمجنسگرایان را اخالقی؟ اگر چنين باشد، به راھکارھایی اشاره کنيد که برای پالودن ذھنيت جامعه ی ھمجنسگرا را مشروع 

 .ھمجنسگرایی می توان به کار برد-انگاشت ھای ضد

بلندگوی -ه به طرح حقوق گروه بیچرا ایشان دواطلبان. در پایان می خواھم از دیدگاه ھمکاران ھمسوی شما درباره ی ھمجنسگرایی بدانم. چھار

 وارد می دانند و ھميشه به آخرین اولویت ھا فرو می کاھندش؟- ھمجنسگرایان نمی پردازند و پرداختن به چنين حقوق را نا

  تحریره ی چراغ .بسيار سپاسگذارم که با من در این گفتگو نشستيد. پنج

  

اھمين متن را نيز برای یکی از .یافت وشته ام که در آن می توان پاسخ به سئوالت تو را نيزدر چند مقطع ن  پراکنده با سالم این نظرات را به صورت

 سيامک فرید .پاسخ او را نيز برایت خواھم فرستاد. تا نقد کند دوستانم مژگان کاھن روانشناس و سکسولوگ فرستادم

 .ندارند كيد كنند، امكان فعاليت علنى را در ايرانأان تق و حقوق ھمجنسگرايان در ايربر ح البته ھيچ كدام از احزابى كه ممكن است

اين را مى خواستم   اپوزيسيون بر حقوق ھمجنسگرايان نبود، بلكه ھاى كيد احزاب و سازمانأپاسخ به آقاى شيرازى اساسآ نفى ترف من در ح 

  ٠با كار مدام حتى در ميان فعالين سياسى ايجاد كرد  را بايد برسانم كه ذھنيت مثبت

  ٠له آگاھى دارند، از پايه غلط استأھمه زواياى اين مس اين تصور كه آنھا به

را به شكلى علنى  اگر فرد ھمجنسگرايى ھم وجود داشته باشد تا اين ساعت من نديده ام و نشنيده ام كه خود در بيشتر اين احزاب حتى

  ٠بوع خويش شودتم ش از سازمانش جنسگرا بخواند و خواھان به رسميت شناخته شدن حقوقمھ

  نداريم؟ ھا و احزاب فرد ھمجنسگرا يعنى ما در ھيچ كدام از اين سازمان

  ٠دانشگاه كاليفرنيا خنديدند اگر بگويم نداريم حنمآ به من خواھيد خنديد ھمانطور كه به احمدي نژاد در

 در وقتى كه آقاى اميل فرانك از مسئولين عفو بين المللچندى پيش در بروكسل برگزار شد  در كنگره جمھوريخواھان دموكرات و الئيك كه ھمين

ع را یھمه فجا ینفر شنيدم كه شكايت داشتند كه چرا و ٢ حقوق ھمجنسگرايان و پايمال شدن آن توسط حكومت ايران را مطرح كرد، از زبان  بلژيك

 ٠مطرح مى كند ان رایو حقوق ھمجنسگرا  گذاشته

  ٠ان را مطرح مى كندیتنھا ھمجنسگرا  ھاى مھم چرا وى ن ھمه سئوالیا رند كه با وجوديراد مى گینگ ايار به آقاى الرى كيھمانطور كه بس 

ل دھندگان ينمى دانند، خود اعضا و تشك م، عاجلينى نگاه كنيان را اگر با خوش بیھمجنسگرا و حقوقن سئوالت را مطرح مى كنند، یا ن افرادى كهیا

 ٠ندن احزاب در خارج از كشور ھستيھم
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ان به ید شد ولى از ھمجنسگرايكأگسترده اى بر حقوق بشر ت ك ھم تا آنجا كه من مى دانم با آنكه به شكليخواھان دموكرات و الئیكنگره جمھور در 

  ٠ن مسئله مسكوت مى ماندین كنگره حضور نداشت اساسآ ایه ايل فرانك در افتتاحيام اگر ٠طور اخص نامى برده نشد

  نجاست كه چرا؟یحاال سئوال بزرگ ا

 ٠ن نمى روديك شبه از بیمسئله فرھنگى است و  نیاسى معتقدم كه ايك فعال سیمن به عنوان 

به وضوح  ى را مى توانیان اقشار فرودست بار منفى ھمجنسگرايى در مین جوامع اروپايھنوز در ھم ان رفت؟يكشبه از میمگر در جھان غرب  

ن ھم یى را در بحث ھاى درونى مطرح كنند كه ایاست ھمجنسگرا نكه ممكنیه با ايكى دو حزب بقیر از يغ رانى بهیان احزاب ايدر م ٠مشاھده كرد

در آن  ٠زنان طرح مى شود علنى از طرح آن خوددارى مى كنند و عمومآ ھم اگر مطرح شود از طرف یھا امياسناد و پ در. خود نوعى تحول است

  ن بحث نمى شومیوارد ا ٠ستياست و ناشى از آعتقاد ن ار سطحى مطرح شدهيمن بس ز كه طرح شده است به نظرياحزابى ن

ر در شتيبرا  ىیھمجنسگرا یبار منف  رانیفرھنگ مردانه در ا ٠گرى منفى داردیو د یكمتر منف كى باری دو شقه شده است و یران ھمجنسگرائیدر ا

رانى كه خود را یك ایكه  دارد و آنھا را ترجمه مى كند به من گفت دوستى كه به پرونده پناھندگان در اروپا دسترسى ٠مفعول بودن مى داند

درست است كه  د كه اویكننده بگو ل درخواست پناھدگى داشت با اصرار تمام از وى مى خواھد كه به مصاحبهين دلیو به ا ديھمجنسگرا مى نام

رازى سعى كرده است آن را در پاسخ به يزى كه آقاى شيدرست ھمان چ ٠بوده است شه فاعلياست ولى ھرگز مفعول نبوده و ھم  ھمجنسگرا

مقابل مفعول بودن در بر داشته باشد آن را برجسته  از و افتخارى براى جامعه ھمجنسگرا دريانگارى كه فاعل بودن امت ٠ان داردينامه ام ب فات ازیتحر

در ( زين آميگاه توھ برخورد از موضع باال و. زى است كه من گفتم يھاى او در واقع ھمان چ ارى از حرفيكه بس د كنميكأینجا تن را ھم ایا ٠ى كندم

رون مرزى درون مرزى وحتى ب ت جامعهیالوگ با اكثریاما براى د. نوشته وى شود دن نكات درستید مانع دیگران نبایوى به د) رابطه با شيزین عبادی

ابد ينپاز دازند كه درب گفتگو را باز كند و گوش شنوا ب ان خوديران به كسانى از میجامعه دگرباشان ا ٠ستيان نینده خوبى براى ھمجنسگراینما وى

  ٠ابد و دگرى را بذله گوى وابسته به حكومتيستن و تمسخر بیگر كى را قابلینكه ینه ا

برخى از حقوق  ان بهیران ھمجنسگراین اواخر است كه در ایتنھا در ا ٠ران رواج داشته استیده در ايوشپ ى به صورت پنھان ویھمواره ھمجنسگرا

ن بار منفى در یتا زمانى كه كه ا ٠ل كنندیگران را نسبت به آنھا تعدیو د انسانى خود واقف شده اند و برخى از روشنفكران تالش كردند كه نگاه خود

 قبول مردم باشند تا آنجا كه ممكن باشد از لند موردیاحزابى كه ما ٠ز خواھد داشتياسى نيخود را در احزاب س داشته باشد انعكاس جامعه وجود

ت يمنافع و محبوب ا آن مسئلهین یغاتى حكومت را متوجه خود نكنند مگرآنكه احساس كنند زوم بر روى ايتبل ل حمالتين مسائل تابو مى پرند تا سیا

  ٠د مى كندیشترى عايب

اعالم مواضع به  در ھنگام   د انتظار داشت كه كسانىینبا ٠م منطقى استیكنند كامال درست و بھتر بگو ن سخن كه آنھا به منافع خود فكر مىیا

 ٠ان آن بى توجه باشندیسود و ز

ك كشور ی ند مگر آنكه درت نشان مى دھند و كمتر آگاه ھستيران كمتر حساسیون اياسيروشنفكران و س ر جوامعیدر مورد نقض حقوق بشر در سا

ستم يا گرفته است را شخصآ مطلع نیرد يى صورت مى گیھمجنسگرا ى كه در ھند و نپال به جرمیھا اعدام ٠ابدیلى حاد بازتاب يمسئله به شكل خ

ا آنھا پرداخت تا ھر ب الوگ و حتى ھمكارى در مورد حقوق بشریبه د ،ونياسيبه نظر من خوب است كه به جاى نفى س  .نجا از شما مى شنومیو ا

د خواھد بود تا كسانى ين كارگرى در چھار گوشه جھان است حتمآ مفيفعال شتر فكرش متوجهياگر كسى ب ٠ك را روشن كنندیتار اییه كدام زاو

 ٠ان و كسانى زنان را مد نظر داشته باشندیھاى مذھبى و كسانى ھمجنسگرا تياقل ت مثاليوضع

بذله گویی ھای شيرین (  ترى تحت عنوانيبا ت ن عبادى چنان برآشفته است كهیريك جمله خانم شیدم كه از یرازى دين نوشته آقاى شیآخر در 

بداند از وى  میمدافع رژ یرا بذله گو ینكه ویتوانست بدون ا یكه م یدر حال ٠را نواخته است یو )عبادی یا دفاع از اقدامات حکومت اسالمی؟

  ٠م كنديتقس خبر ندارد دانسته ھاى خود را با اوسئوالت خود را مطرح كند و اگر وى 

ان مى یھمجنسگرا رازى كه خود را مدافع جامعهينم كسانى مثل آقاى شيمى كند در حالى كه گاه مى ب هيله را توجيستم كه ھدف وسيمن معتقد ن

من در نقد  ٠شتر مطرح استيغاتى كنند بيفاده تبلك استینكه از آن خبر يھم ست ويان مطرح نیك خبر در مورد ھمجنسگرایش اصالت یاد برایداند ز

گرى یوقتى كسى به جرم تجاوز به د ٠نوشت انیبه حساب ھمجنسگرا  ردين رابطه صورت مى گیرا كه در ا یمید جراینبا  نوشتم كه قبلى ھم

ى یھمجنسگرا است كه مجازات وى را مجازاتا حق ید با اعدام وى مخالفت كرد ولى آیبا اعدام با مجازات مى شود البته در چھارچوب اصل مخالفت

د يك روشنفكر ھمجنسگرا نتوانیاعالم شده است؟ اگر شما به عنوان  م در حالى كه جرم وى تجاوز و عمل لواطيغ كنيم و روى آن تبليمران بنایدر ا

 .بكنند را كار نیگران اید كه ديد منتظر باشید نبايمى مثل كودك آزارى و تجاوز جدا كنیجرا ى را ازیھمجنسگرا

 ٠ستيا نیفارسى وجود دارد ھنوز به اندازه كافى جا افتاده و گو ن دگرباشى بهیق ايان دگرباشان جنسى و معرفى دقيفرھنگ لغاتى كه براى ب 

از يت جامعه نیبافت فكرى اكثر رييست ولى جامعه دگر باشان براى تغيار عاليه مستقل براى دگر باشان بسیده و صد نشر ه و حتىیك نشریداشتن 

 .ديانجام مى دھ ن كارى كه شمايمثل ھم ٠شتر دارديختن بيالوگ و آمیبه د

داشتن  یھا و تالش برا الوگین ديتنھا راه ھم ٠انبر ھم ندارديراه م ست ويسر نيى میك چوب جادویك جامعه دموكرات با حركت یدن به يرس 

   ٠كردن آنھاستشبرد و عملى يعبارتى قانون براى پ چھارچوبى مدون و به

 من يشنھاداتپ

 اسىيام به كنگره ھا و مراسم احزاب سيپ فرستادن - ١

 در خارج از كشور اسىياسى و شركت در اجتماعات سياى سھ احزاب و سازمان كنگره ھاى نده اى از جامعه دگرباشان دریدرخواست حضور نما - ٢

 صورت مھمان به

   ىیاز ھمجنسگرا ن المللىيعرف بم جنسى در یق جرايدق  كيتفك و  شیپاال - ٣

 ىیھمجنسگرا اسى در بارهيھاى س تیقى براى سايمقاالت و نوشته ھاى تحق فرستادن - ٤

 نهين زمیالوڰ در اینش دیوآفر طرح سئوال - ۵

 ش خودیعلنى كردن گرا ى براىیشات ھمجنسگرایاسى با گرايتالش براى قانع كردن چھره ھاى ھنرى وس- ٦ 
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  مثل سياسيون. رای سمثل سکس ب. س

 جھانگير شيرازی

توان در سه علت عمده خالصه کرد؛ یکی ضعف دانش  به اعتقاد من، عدم حمایت صریح و علنی نيروھای سياسی از حقوق ما ھمجنسگرایان را می

ا حساب سود و زیان و نا آگاھی فعاالن سياسی از مسائل جنسی و پدیده ھمجنسگرایی است، علت دیگر اینکه سياسی کاران ما ھميشه ب

جھان  -رسيدن به قدرت، قلم و زبان خود را می چرخانند و سوم اینکه نيرھای سياسی ما، عليرغم ھمه ادعاھای خود، اما ھمچنان ذھنيت اسالمی

 جھانگير شيرازی .سومی دارند و با افراط به عموميت و توجه به کليات، روحيه و منش قبيله ای خود را منعکس می کنند

  

  

ھای سياسی نيروھا را دنبال  چند وارد فعاليت سياسی مستقيم نمی شود اما سياست و فعاليت دوست ھمجنس گرایی دارم که ھر: ش درآمدپي

اخيرآ ایميلی به یکی از بچه ھای سياسی می نویسد و از اینکه فالن گروه مسائل ھمجنسگرایان را وارد برنامه خود نکرده، گله مند می . می کند

آقای فعال سياسی ھم جوابی می دھد و در آخر نامه خود، جریان آشنا شدن با ھمجنسگرایان را اینطور تعریف می کند که پسری  آن. شود

دخترمآب تو خيابان می بيند و بعد از سالم و عليک متوجه می شود که طرف ھمجنسگرا است و ازش می پرسد که چرا تغيير جنسيت نمی دھد و 

 .اال آخر

ست ھمجنسگرا جواب آن فرد سياسی را برای من فرستاده و پرسيده که با چنين جوابی از یک فعال سياسی باید خندید یا باید گریه حاال این دو

 !ھردوقربان: کرد؟ من ھم به سبک آقا صمد آن دوران برایش نوشتم

  

توان در سه علت عمده خالصه کرد؛  نسگرایان را میاما شوخی بکنار، به اعتقاد من، عدم حمایت صریح و علنی نيروھای سياسی از حقوق ما ھمج

یکی ضعف دانش و نا آگاھی فعاالن سياسی از مسائل جنسی و پدیده ھمجنسگرایی است، علت دیگر اینکه سياسی کاران ما ھميشه با حساب 

ھمه ادعاھای خود، اما ھمچنان ذھنيت سود و زیان رسيدن به قدرت، قلم و زبان خود را می چرخانند و سوم اینکه نيرھای سياسی ما، عليرغم 

 .جھان سومی دارند و با افراط به عموميت و توجه به کليات، روحيه و منش قبيله ای خود را منعکس می کنند -اسالمی

ی مذھبی در کنگره ملی آفریقا در اوج قدرت رژیم آپارتاید و عليرغم فرھنگ و ذھنيت توده ھای فقير سياھپوست، و با وجود نفوذ نيروھای مسيح

تشکيالت خود، اما به دفاع علنی و آشکار از ھمجنسگرایان و حقوق آنان پرداخت و توانست نه تنھا سياھپوستان ھمجنسگرا بلکه سفيدپوستان 

کرده، طرح  نيروھای سياسی ما ظاھرآ روحيه و خلقيات توده ھا و عدم آمادگی مردم را بھانه. ھمجنسگرا را ھم به صفوف جنبش ضد آپارتاید بکشاند

مسائل ھمجنسگرایان را زودرس می دانند و ھرچند غير مستقيم به فعاالن ھمجنسگرا می فھمانند که مشکلی با مسئله ندارند ولی از ھرگونه 

لی گریز نيروھا و. نشان دھند" توده ھا" خود را به " فضيلت" ھا و فعاالن سياسی ما با اینکار می خواھند  گروه. باره می پرھيزند بحث علنی در این

حقوقی ھمجنسگرایان ناتوانایی سياسيون ما در یافتن بينش مشترک و رسيدن به اشتراک ذھنيتی با بخشی از - از پرداختن به جنبش اجتماعی

آنھا را که لولوی سياسيون ماست، نه صدای " توده ھا"از طرف دیگر آن . است فعاالن حقوق بشر و ھواداران جامعه سکوالر و دمکراسی در کشور

به دمکراسی، سکوالریسم، حقوق بشر و ساختن جامعه ای مدرن و نو " توده ھا"می شنود و نه پایگاه اجتماعی آنھاست و تمکين به ذھنيت آن 

خود را ھا را قانونی کرد و اصول  و در اوج آن دیوانگی مذھبی جامعه ما، تغيير جنسيت ترانس سکسوال 57آیت هللا خمينی در سال . خدمت نمی کند

سال بعد از آن و با ھمه راھی که ما طی کرده ایم ھمچنان آن شھامت آقای   26اما نيروھای سياسی ما . نکرد" توده ھا"فدای ذھنيات ھواداران و 

در جامعه بگذریم از اینکه مسائل جنسی و موضوع جنسيت . خمينی را ھم ندارند که از مسائل درست و علمی حمایت کنند، گو اینکه مردم ندانند

 .توان آورد شدت مطرح است و برای این ادعا ھزاران دليل میه امروز ایران ب

اما در خصوص علت اوليه عدم پرداختن نيروھای سياسی به امور مربوط به جنسيت و حقوق ھمجنسگرایان که آن را ناشی از ناآگاھی و دانش کم 

قصد . خودم و تعداد دیگری از ھمجنسگرایان با افراد فعال سياسی مبنا قرار داده امتجارب برخورد شخصی ، سيون در این زمينه اعالم کردم سيا

شان از یک فرد ھمجنسگرا این است که او شخصی ياری از سياسيون ما دید و ذھنيت ندارم اما واقعيت این است که بس "ھمه را با یک چوب راندن"

و اگر ھم به ھمخوابگی با . ، متمایل به پوشيدن لباس زنانه و در آرزوی تغيير جنسيت و زن شدناست با ظاھر مردانه ولی با ادا و اطوار و حرکات زنانه
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سفانه أاه فرد بيسواد روستایی است که متاین ھمان دیدگ. بوده ھمجنسگرا نيست" فاعل"است و آن که " مفعول" ھمجنس خود دست بزند صرفآ 

حال بگذریم از اینکه در چنين دیدگاھی زنان و دختران لزبين . و آمریکا ھم با خود حمل می کندروشنفکر سياسی کار و پناھنده سياسی ما در اروپا 

  .کامآل نادیده گرفته می شوند ولی باید گفت که چنين دیدگاھی کامآل غلط، و تصوری اشتباه آميز است

مردان طرفدار و متمایل به . ھستند) دگرجنسگرا(ھتروسکسوالدرصد مردانی که به پوشيدن لباس زنانه تمایل دارند ھمجنسگرا نيستند و  95بيش از 

کسانی که می ). ترانس سکسوال و ترانس وستایت( پوشش و حرکات زنانه یک دسته جداگانه ای برای خود ھستند که آنھا را ترانس می نامند

، گروه و گروه دیگر. مجنسگرا معرفی شوندنوان ھعه ند که با ھا ھستند که کآل مخالف این خواھند تغيير جنسيت بدھند ھمان ترانس سکسوال

درصد زن  95ترانس وستایت ھا، کآل خواھان تغيير جنسيت نيستند، زن پوشی ربطی به گرایش جنسی فرد ندارد و ھمانطور که اشاره شد، 

درصد ھمجنسگرایان نه عالقه  95بيش از  نتيجه اینکه. مردان دگرجنسگرا ھستند و تعداد خيلی قليلی از آنھا ھمجنسگرا) ترانس وستایت ھا(پوشان

شرطی که عاری از ه مرد بودن نه افتخاری دارد و نه مایه شرم است بآنھا مرد ھستند و (. واھان تغيير جنسيتو تمایلی به زن پوشی دارند و نه خ

 .د توسط دیگرانندکه بنا بر گرایش جنسی به ھمجنس خود، خواھان محترم شمرده شدن عشق و احساس خو) مردساالری باشد

شما احترام می " انتخاب"در برخورد با ھمجنسگرایان و باد در غبغب انداختن که ما به " انتخاب" کيد و توسل بسياری از فعاالن سياسی به موضوع أت

حس و تمایل به گرایش و . گذاریم، نمونه دیگری است که ناآگاھی و کم دانشی نيروھای سياسی از پدیده ھمجنسگرایی را منعکس می کند

این گرایش که در نتيجه یکسری کنش و  .ھر فردی در سنين نوجوانی خود بخود پی می برد که به کدام جنس گرایش دارد .ھمجنس انتخابی نيست

ر برخورد د"پس کآل صحبت از انتخاب . شکل می گيرد نه انتخابی است و نه عوض شدنی....ھای پيچيده روانی، ذھنيتی، تربيتی، ژنتيکی و واکنش

یعنی در شرایطی نمونه شرایط کشور ما که . اما من موافقم که ھویت جنسی انتخابی است. نوعی خلط مبحث است" با ھمجنسگرایی

ھمجنسگرایان سرکوب و شکنجه و اعدام می شوند و ھيچ راھی برای تبادل اطالعات وجود ندارد، افراد بنا بر عدم آگاھی یا از ترس 

یکسری عوامل دیگر، به دگر جنسگرایی اجباری تن داده و با پنھان کردن گرایش طبيعی خود، ظاھری متفاوت  حکومتی و یا/فرھنگی

پس ھمجنسگرا بودن انتخابی نيست ولی انتخاب ھویت جنسی انتخابی است، بگذریم از   .)انتخاب می کنند( در پيش می گيرند) دگرجنسگرایانه(

اتفاقآ مبارزه ھمجنسگرایان برای . یش جنسی چه مشکالت و فشارھا و مصائبی را که بر فرد وارد نمی کنداینکه انتخاب ھویت جنسی مغایر با گرا

حقوق خود در واقع تالشی است برای خالص شدن از این مصائب و مشکالت تعارض بين گرایش جنسی و ھویت جنسی که جامعه به آنھا تحميل 

 .ویتی ناھمخوان با گرایش جنسی درونی و رسيدن به تعادل بين گرایش و ھویت و خود بودنمی کند و رھا شدن از اجبار به در پيش گرفتن ھ

ھا که ظاھرآ فرھنگ حکومت اسالمی است، در نيروھای مخالف حکومت نيز ریشه ای قوی دارد و بھتر  موضوع خودی و غير خودی کردن افراد و گروه

ھای  سياسی ما نه تنھا در برخورد با دیگر نيروھای اپوزیسپون بلکه در برخورد با گروه چرا که نيروھای. است که آن را یک مرض ایرانی بدانيم

ساله ایرانی که به تازگی از  22ھای شکنجه شده امير، ھمجنسگرای  جای عکسه فکرش را بکنيد اگر ب. اجتماعی ھم خودی و غير خودی می کنند

ر می شد آنوقت سایت و حزب و گروه و مجله ای از سياسيون پيدا نمی شد که با کشور خارج شده، تصاویر شکنجه شده یک فعال سياسی منتش

ھای پر مدعا منعکس نشد؟ چرا نيروھای سياسی واکنشی نشان ندادند؟  ھای امير در سایت آب و تاب به انعکاس آن نپرداخته باشد، اما چرا عکس

باید ) نمی دانم شاید ھم باشد( دم می زنيد چی شد؟ آیا سياسی نبودن امير ھا که اینھمه از آن ھا و حقوق فردی انسان پس حقوق بشر، آزادی

 بھانه نادیده گرفتن حقوق او باشد؟

مگر اھميت دادن . عدم عالقمندی و گوشه گيری نيروھای سياسی از جنبش ھای اجتماعی وجه دیگری ھم دارد و آن عدم موفقيت در تآثير گذاری

اخالقی / ھای اجتماعی ری فردیت و حریم خصوصی افراد الزمه مدرنيت نيست؟ سکوت در برابر دست اندازیبه مسائل افراد و کمک به شکل گي

جامعه و دست اندازی سياسی از طرف حکومت بر عليه اقليت ھای جنسی کشور، نشان از بی توجھی سياسيون پر مدعا به دغدغه ھای جاری در 

 اصآل فعاالن و گروه. کم می کند ھمه را باید جدی گرفت حتی اگر منفعتی برایمان نداشته باشدبطن اجتماع است و گریز از آن منش اخالقی که ح

ھای سياسی و حقوق بشری ما باید به این سئوال جواب دھند که چرا از شھروندانی که می خواھند خود را از تحقير اجتماعی و سرکوب حکومتی 

 .فداران حقوق بشر و دمکراسی نيازمندند، نباید حمایت ھمه جانبه بعمل آیدخالص کنند و از جھت روانشناختی به حمایت ھمه طر

  

 :مؤخره

 اینھا را به این دليل نوشتم که اگر نيروھای ما جدی ھستند و می خواھند دیگران ھم آنھا را جدی بگيرند باید برای مسادل ھمه گروه

این مقاله درس سکس . باید شناخت داشت. ان احساسی نوشتتو و برنامه را نمی. ھا و قشرھای اجتماعی برنامه داشته باشند

  .برای سياسيون نيست بلکه اشاره به اینکه آنھا به آموزش در این باره نيازمندند

============= 
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اران مجله خود منشر کرد که عالقمندان می توانند آن را ازدست اندرک 9له ماھا ویژه نامه ای بنام ترانس بھمراه شماره جاخيرآ م - (1).

  :ماھا درخواست کنند

majaleh_maha@yahoo.com 
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  مثل سياسيون. مثل سکس، برای س. پاسخ به س

 سيامک فرید

ھای منفی در جامعه  ھمجنسگرایان ایرانی کار عظيمی در پيش دارند که قبل از ھمه دادن شناخت صحيح از موضوع و زدودن تبليغات و پيشداوری

  سيامک فرید  .است

  با سالم

در این نامه من تالش کردم به تو بگویم که اطالعات من در این مورد چقدر .سفمأاز اینکه نامه صادقانه من باعث خنده و یا گریه ات شد واقعا مت

مربوط داستانی که برایت تعریف کردم البته .تواند خيلی از مسائل را نداند  من تالش کردم بگویم که یک فعال سياسی ھم می .سطحی و ناقص بود

شاید مایل بودی به جای این پاسخ خطابه ای برایت بنویسم و ادا در بياورم که آری من از آن  .به زمانی بود که من یک دانش آموز دبيرستان بودم

نامه ای را سفانه تو نتوانستی روح أمت .لکاری نبوده و نيستمغولی من اھل این د .دانستم که ھمجنسگرایی چيست روزی که از مادر زاده شدم می

از  .بتوانی متوجه شوی که منظور واقعی من چه بوده استبار دیگر بدون پيشداوری بخوانی  شاید اگر نامه را یک .که برایت نوشتم درک کنی

پيشداوری که یک نا آگاه ممکن است نسبت به یک ھمجنسگرا داشته باشد به . پيشداوری برایت بگویم که چه سم مھلکی برای دانستن است

به نظر من در  .مان اندازه در دیدن واقعيت او را به خطا خواھد برد که پيشداوری یک ھمجنسگرا در مورد دیگران او را به نتایج غلط خواھد رساندھ

را چرا فکر ميکنی یک فعال سياسی باید ھمه چيز  .مورد کسی که گرایش به کار سياسی دارد و یا شاید بخشی از آنھا تو دچار پيشداوری ھستی

بایست  کنند یک فعال سياسی اول اینکه عالم دھر است و دوم اینکه می سفانه این دید تنھا در تو نيست و بسيارند کسانی که فکر میأمت بداند؟

  . ار ھر عيب و گناھی مبرا باشد

  .نه نيستدید من به سياست اینگو .این تفکر به شدت شرقی ست و بيشتر به مراد و مرید شبيه است .چنين نيست! نه 

  دھند؟  چرا سياسيون ایرانی به مسئله ھمجنسگرایان در ایران بھای الزم را نمی

  :شود چنين برشمرد دالیل این مسئله را می

حاال چرا چنين است  .کنند یا اگر باشند از اعالم علنی آن خودداری می .شوند ھمجنسگرایان ایرانی به شکل فعال در مسائل سياسی وارد نمی -1

رھبر حزب سوسياليست بلژیک آقای اليو دی ریپو یک  .کنم پاسخش را بشود در فرھنگی که در این کشور وجود دارد جستجو کرد فکر می

دارد و ھر ساله در راھپيمایی ھمجنسگرایان که به شنبه صورتی معروف است به ھمراه  ھمجنسگراست و این را ھمه جا با صدای بلند اعالم می

ھا برایمان مشکل  در حالی که ما حتی تصور راھپيمایی ھمجنسگرایان در تھران و نه آن ھم در شھرستان .کند ت میدیگر ھمجنسگرایان شرک

  .له در ميان مردم و پذیرش آن کاری نيست که با بند و اعالميه عملی باشدأيت این است که جا انداختن این مسواقع .است

کند این تصور را دارد که در این آرمانشھر ھر کسی به حق خود خواھد  راتيک تالش مییک فعال سياسی که برای حکومت و جامعه ای دمک -2

شود به یک جامعه  که البته این مسئله به نظر من درست نيست چون این مسائل را نمی....چه ھمجنسگرا باشد و چه ترانسکسوئل و .رسيد

  .ستبخشنامه کرد و به کار درازمدت حتی در یک حکومت دموکرات نياز ا

به عنوان مثال در خارج از ایران عکس جوان شکنجه  .قبل از اینکه مسئله ای را تھييج کرد باید آن را تبليغ کرد .تبليغ یک مسئله با تھييج تفاوت دارد -3

به نظر  .د ھمراه نخواھد کردھا سمپاتی زیادی را با خو شده با ھمدردی مواجه خواھد شد زیرا در اروپا تبليغ قبال صورت گرفته ولی در ایران این عکس

یک سازمان سياسی ایرانی که  .و به یک کار مستمر و ظریف و درازمدت محتاج استگرفت ایران با تھييج جواب نخواھد  من مشکل ھمجنسگرایان در

ر به جلو و طرح مسائلی که فرا .کند ناچار است تنھا کمی پيشتر از ھمپای درک عمومی جامعه حرکت کند برای تغييرات اساسی در ایران کار می

 .نخستين کار این است که این برخورد منفی را تعدیل و یا کاھش دھد.جامعه به آن برخورد منفی خواھد کرد را به شکل تھييج نميتواند مطرح کند

باید تشابھات ، گيرد می اگر مقایسه ای صورت. توان به شکل تصنعی ھمانند جوامع دیگر ھر چند عقب مانده یکی دانست جامعه ایران را نمی

مثال آفریقای جنوبی و آفریقای سياه حداقل در  .جوامع را در نظر داشت و تنھا عقب ماندگی دو کشور دليل به مشابھت آنھا در ھمه زمينه ھا نيست

  .توان تشابھات بيشتری دید در حالی که در کشورھای آفریقای شمالی می .این مورد خاص، مثال درستی نيست

ھای منفی در جامعه  رایان ایرانی کار عظيمی در پيش دارند که قبل از ھمه دادن شناخت صحيح از موضوع و زدودن تبليغات و پيشداوریھمجنسگ

بر عکس در اکثریتی  بلکه در ایران ما ھمجنسگرایی یک ارزش نيست که بتوان تعدی به یک ھمجنسگرا را افشا و مردم را بر ضد آن تھييج کرد، .است
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تواند در تعدیل این برداشت  ھایی است که می آگاھی جامعه به حقوق فردی و اجتماعی ،گام .شود له یک ضد ارزش قلمداد میأاین مس بزرگ،

دھد در  کشيدن روشن خط و مرز با جرائمی که تحت این عنوان در جامعه رخ می ،دادن اطالعات در این باره. نيست ثر باشد اما بی تردید کافیؤم

  . منفی ھمجنسگرایی کمک خواھد کرد کاستن بار

  

شوم و مایلم در بحثی سازنده در این  من از انتقاد خوشحال می .در پایان اميدوارم که با این نوشته من برخوردی صورت نگيرد که بر سر آن قبلی آمد

  . کند تحریف نوشته ھای من کمکی به سازندگی آن نمی .زمينه شرکت کنم

  با احترام سيامک فرید 

siamakf@gmail.com  
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In the Closet, Out on the Streets 

Pooya (CrazyDiamond) 

Saturday, October 25, 2008 

http://crazydiamond01.blogspot.com 

 

Thursdays are hot nights in Iran’s Queer World. 

 

This week I went out with a friend and my newly found love.We went window shopping at Tehran’s hottest gay spot: 

Vanak Sq.So as we were walking I noticed a lot of familiar faces, holding hands, parading the streets. It was like a 

Pride Parade with no flags. 

 

Last night we went to a Sofreh-Khaneh (Iranian Traditional Restaurant), and just as we started eating, a group of 

ladies arrived and we all knew each other. 

 

So I wondered: “Is the Iranian Gay Community a secret society? Are we afraid to show off our sexual orientation ?“  

 

The answer is obviously a big fat NO! 

 

We’re all on the streets with tattoos, piercing, noticeably gay clothes and attitude, parading the streets, having fun 

and no fear. And people see us as “Fags Night Out”, and would probably go back home and describe the Lady boys 

they’d just seen. 

 

So why do we always try to prove that in Iran, gays are being treated in the worst possible way one could imagine. 

Why is our only organization brainwashing the world and Iranian gays? Why do they try to lead us to the delusion of a 
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happily ever after life by means of running away and becoming a refugee in UN camps? 

 

I’m not trying to say that in Iran we’re living the best Queer Life possible. All I want to say is that we are not that 

miserable! If you move to America and hold the hand of your beloved in public, you will most probably receive some 

harsh homophobic comments. 

 

The difference is that in Iran both the government and the society hate us, we have no laws supporting gay rights. But 

I believe that our major problem in Iran is neither the government, nor the society; it’s us! 

 

I know guys who claim to be gay but in heart they believe that being and “ass-fucker” is a very shameful behavior. I 

know a lot of guys who believe that being gay is just being able to enjoy fucking a guy. 

 

And among all these misunderstandings, we are expecting the society to respect us while we don’t really know 

ourselves. 

 

So what should we do? Do we really have a problem? Or are we just imagining? 

 

We are all living double lives. We are living with the fear of being forced out of the closet, so there is a problem. But 

the way to solve this problem is NOT running away, we should stand and fight for our rights by educating anyone who 

might have an open mind. 

 

PS: To all those who find me a narcissistic-know-it-all-asshole: All I say here, are my visions and ideas, I don’t expect anyone to agree 
with me. I’m just trying to describe the gay scene in Iran. 

  ھا ھنوز در مخفيگاه، و آشکارا توی کوچه

  تراش الماس خوش –پویا 

  آرتيکال پوئت  –ترجمه به فارسی 

  

  ھاست ھا، شب دگرباش ایران، پنجشنبه شب توی

: ھای تھران ھای توپ گی یکی از پاتوق: کجا... ھام ، رفتيم دوری بزنيم ام و ھمراه یکی از دوست ھا پيدایش کرده شنبه با عشقم، که تازگی این پنج

ی  انگاری وسط رژه. ھا ھم آمده بودند تا مثل ما قدم بزنند آن. آمد شان به نظر آشنا می  هراستش کلی آدم دیدم که چھر. حوالی ميدان ونک

  .البته پرچمی  دست کسی نبود. ھمجنسگراھا پرتمان کرده بودند

مجنسگرایيم، کی گفته که زندگی ھمجنسگراھا توی ایران زیرزمينی است؟ یعنی ما واقعن از این که بگویيم ھ... ھمانجا به خودم گفتم که ھی 

  ترسيم؟ می

  . ھا گذاشتم و خيال خودم را راحت کردم گنده جلوی این سئوال» نه«جا ھم یک  ھمان

خالصه ھمه  واھل بزن و بکوبيم ، کنيم می، به سر و صورتمان حلقه آویزان روی بدنمان خالکوبی داریم، زنيم ھا چرخ می توی خيابان ھميشهما 
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مان بيندازند و پيش  نھایتش ھم این است که مردم نگاھی به ریخت و قيافه. ترسيم از ھيچ چی ھم نمی حساب،  ھا کشيده و با این چيزمان به گی

ھا و اواخواھرھایی  کنند و از پسرخانوم روند، سر حرف را باز می شب ھم که به خانه می. ھاست کونی شبِ ،شبام... خودشان بگویند که ھوم

  .اند کنند که توی خيابان دیده تعریف می

ی که مثلن متعلق به سازمانتنھا ؟ چرا کنند بد تا میھا  ایران با گیتا به ھمه نشان بدھيم که  اینجا در کشور ما  زنيم ھمه زور می چرا این خودمانيم؛

از ایران است و پناھنده  ؟ چرا می خواھند به ما بباورانند که تنھا راه خوشبختی فراردھد شو می و مغزھای ما و مابقی دنيا را شست ما است، دارد

   ؟ھای سازمان ملل شدن به کمپ

گویند بدبخت  که میھم قدرھا  خواھم بگویم آن فقط می.ھا در سراسر جھان زندگی بھتری داریم نسبت به گی ایران تویکنم که ما  ادعا نمینه، 

متلک  تاچند  نحتمآن وقت ... تان را بگيرید اف . بی خيابان دست  تویامریکا زندگی کنيد و  تویشما بروید ... خيال این یک وجب جا اصلن بی. نيستيم

  . غليظ ھوموفوبيک تحویل خواھيد گرفت

بزرگترین ، به نظر منالبته  . ھا دفاع کند تفاوتش این است که در ایران دولت و مردم ھر دو از ما بدشان می آید و ھيچ قانونی نيست که از حقوق گی

  .که خود مایيم ؛ بلدولت است و نه جامعه نه مملکت، مشکل ما در این

را با ھرزگی اشتباه شناسم که گی بودن  را می ییپسرھا. شرم آور است »کونی بودن«ته دلشان باور دارند که شناسم  را می ھایی  گیمن 

  . شناسيم خودمان را نمی نما واقع خيلی ازکه  یم که به ما احترام بگذارد، در حالیو در ميان ھمه ی این بدفھمی ھا، ما از جامعه توقع دار. اند گرفته

شود مشکل به این  خب، نمی .که ناچار شویم ھویت خودمان را آشکار کنيمکشيم  نفس می روزی ھمه با وحشت. داریم ای ما ھمه زندگی دوگانه

که کسانی ه باز راه آموزش  ؛ آن ھمن مبارزه کنيمحق خودمابه دست آوردن باید بمانيم و برای  .نيستاما راه حل این مشکل، فرار . بزرگی را ندید

  . دنروشن دار فکری باز و یذھن

. و نظرھای من استھا  نویسم ایده اینجا میی ھر چ: گویم دان ھستم می چی یک آدم خودپسند ھمه بندهکنند  کسانی که فکر می ی ھمه به. ن.پ

   !ھمين و بس.. .ھا در ایران را ترسيم کنم زندگی گی وضع مخواھ میفقط . ندارم که دیگران با من موافق باشند یتوقع پس
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  مشاور چراغ

  

واالت رسيده در زمينه ھای پزشکی، ارتباطات بين فردی، ئاین ستون به س

ھر بار سوال یا سواالتی مطرح و . روانشناسی و حوزه ھای وابسته پاسخ می دھد

ما به ھر حال، دانش سعی می کنيم پاسخ ھا علمی باشند، ا. پاسخ داده می شود

بشری ھمواره در حال اصالح خویش است و ما ھم به ھمه ی آنچه که ھم اکنون 

ھيچ پرسش و پاسخی ھم جای مراجعه ی مستقيم به . دانسته شده، احاطه نداریم

پزشک، روانپزشک یا مشاور را نمی گيرد، زیرا برای تشخيص، درمان و مشاوره، 

گرد آوری اطالعات، و توجه به خصوصيات فردی ھميشه به گفتگوی مفصل، معاینه، 

نوشته ھای این ستون را گفتگوی دوستانه ای در باره ی . مراجعه کننده نياز است

  . برخی مشکالت موجود در ميان خودمان در نظر بگيرید و نه بيشتر

  

*  

  

ه داشته باشه؟ ممکنه باعث ِ کور شدن یا می خواستم بدونم خوردن الکل طبی به عنوان مشروب، چه عوارضی می تون :مانی از تھران

  سرطانزائی بشه؟ 

  

  :پاسخ

ازش شنيدیم، حاال چه به صورت مشروبات استاندارد،   یکی خوردن خود الکل، که اغلب در مورد عوارض مصرف بيش از حد. خوب این دو تا سئوال شد

  .فه شده به الکل، می تونن خطرناک باشن یا نهمشروبات دست ساز، یا الکل سفيد، و سئوال دوم اینه که آیا موارد ِ اضا

 اول سئوال ِ دوم رو جواب ميدم چون علی رغم ھمه ی صحبت ھایی که در مورد مشکالت ناشی از خود ِ الکل ميشه، این ماده ھمچنان مورد مصرف

اخالصی ھا یا افزودنی ھای الکل رو بگيم تا حداقل ھست و حاال که اینطوره، بھتره اول عوارض ناشی از ن - ازجمله ایران–فراوان در ھمه جای ایران 

  .اگه مصرف می کنيم، بالی اضافی ِ ناخواسته ای سرمون نياد

مواد مختلفی ممکنه در مشروب باقی بمونه که ) مشروبات دست ساز، کارخانه ھای دودره باز(در جریان توليد، اگه استاندارد ھای الزم رعایت نشه 

ھست که می ) الکل متيليک، الکل چوب(خطرناکترین این مواد، ھمونطور که اغلب شنيدیم، متانول . داشته باشن ھر کدومشون عوارضی ممکنه

یعنی . حاال دوباره به الکل متيليک برمی گردیم لما برای اینکه از سئوال اصلی دور نشيم، باز دوم رو اول ميگم. تونه کوری و حتا مرگ به بار بياره

که در الکل ھای طبی ِ توليد شده تحت استاندارد ھای وزارت بھداشت ِ ما، و ھمچنين در بسياری دیگر از  - کننده ھا عوارض احتمالی ِ تلخ 

رکاربردترین این تلخ کننده ھا دنتانيوم پ. وجود داره رو بررسی می کنيم -)اینجابرای مثال نگاه کنيد به (محصوالت ِ حاوی الکل در کشور ھای دیگه 

  . ھست) توضيح انگليسی، توضيح فارسی(بنزوات یا بيترکس 

  

در الکل ھای سفيد ِ ما به نظر نمی رسه بتونه عارضه ای داشته باشه مگر اینکه  دنتانيوم بنزوات عوارض زیادی داره که البته در غلظت ھای موجود

دنتانيوم بنزوات در بدن تجمع می کنه و بنابراین در اثر مصرف مکرر ميتونه به مقداری در بدن تجمع پيدا (الکل به مقدار زیاد یا بطور روزانه نوشيده بشه 

  ) کنه که عوارض جدیشو نشون بده

  

  کلعوارض ال

 

سفيد توسط جوانان و فروش الکل سفيد در اکثر  ایران چندی پيش مصرف الکل ایرج خسرونيا ریيس جامعه پزشکان متخصص داخلی دکتر

شود پس از چند سال به  موجب می کنندگان الکل سفيد، جوانان ھستند که این سفانه اغلب مصرفأمت«: گفته بود یيد کرده وأھا را ت سوپرمارکت

  »افزایش فشار خون مبتال شوند ی نظير نارسایی کبد، مغز، کليه وھای بيماری

مصرف الکل «:کيد کرده بودأشود، ت کمترین زمان به نارسایی کبد می کننده در کيد بر اینکه استفاده خوراکی از الکل باعث ابتالی فرد مصرفأبا ت وی

سال باعث  2شود که در این صورت پس از یک تا  ھا می اندام وردن شکم و تمامنظير زردی و یرقان، بزرگی کبد، آب آ مشکالت زیاد جسمی باعث بروز

 »دشو مصرف کننده می مرگ و مير افراد
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در جوانان ) غلظت الکل مصرفی(مصرف الکل  مرکز تحقيقات علوم رفتاری و وابستگی به مواد مخدر معتقد است که پایه شروع معاون پژوھشی

 .درصد است ۴٠و در کشور ماه  ٣ميزان غلظت الکل مصرفی در اروپا  ایرانی باالست، به طوری که این

معتقد است که برخالف تصور عموم،  دانشگاه علوم پزشکی ت علمیأپزشک و عضو ھي روان ،دکتر مھرداد افتخاراین در حالی است که 

تواند تھدید کننده  کشنده نيست اما ترک الکل می در نفس خودتر از ترک اعتياد به مواد افيونی است زیرا ترک مواد افيونی  سخت ترک اعتياد به الکل

 .حيات باشد

، تشنج و تيرگی شعور ایجاد  تواند لرزش بدن، ھذیان و توھم باشد، می ترک الکلی که به ميزان زیاد و برای طوالنی مدت مصرف شده«: گوید وی می

تيامين و عوارض گوارشی در   ھا، کمبود ویتامين انواع سرطان ، افزایش احتمالضمن اینکه مصرف الکل عوارضی ھمچون نارسایی و سيروز کبدی .کند

 » .پی دارد

نبود آمار . دارتر از آن است که بتوان به راحتی از کنار آن گذاشت ریشه شود، ماجرای الکل اگر چه چند وقتی بيش نيست که به آن پرداخته می

ساز خانگی که خطرھای به مراتب بيشتری دارد و کمبود  دست ھای یم، نبود آماری از ميزان الکلکنندگان دایم و غيردا در خصوص تعداد مصرف رسمی

 .کند له را گوشزد میأتر به این مس توجه جدی آور نبودن آن، از جمله مواردی است که لزوم الکل باورھای غلط درباره اعتياد آگاھی درباره مصرف

دھد که جوانان ما به طور غيرطبيعی و خيلی  آمارھا نشان می اگر«: گوید می علمی دانشگاهت أشناس وعضو ھي جامعه، دکتر حسن انصاری

  ».بگردیم و آنھا را برطرف کنيم مان است و باید دنبال ایرادھایش کنند باید بدانيم اشکال از جامعه می زیاد مشروب مصرف

 

  :توضيح* 

 

به  ٠٧/٠٩/١٣٨۶کنند مربوط به خبری است که خبرگزاری ایسنا آن را در تاریخ  می مخدر مصرف سال مواد ٢۴درصد از نوجوانان و جوانان زیر  ٣/۵۶آمار 

 .آن را منتشر کرده است نقل از معاون پژوھشی مرکز تحقيقات علوم رفتاری و وابستگی به مواد مخدر

  

  .لکل ھای دست ساز دچار کوری و یا مرگ می شوندنفر از مردم کشور بر اثر مصرف ا 40 الی 30 ساالنه: ریيس انجمن مسموميت ھای ایران گفت

: به خصوص در چند سال اخير بوده است، اظھار کرد با بيان این که مسموميت با الکل یکی از مسموميت ھای رایج عبدالکریم پژومند دکتر

باالیی بوده که باعث بروز ) الکل چوب) ليکخارج کشور و با مارک ھای مشھور وارد ایران می شوند دارای الکل متي مشروبات الکلی تقلبی که از

  .کنندگان می شود مشکالت و مسموميت ھای شدید در مصرف

عالیم در حالت پيشرفته تر باعث بروز  این: کيد کردأدل درد و بی قراری از عالیم اوليه مسموميت با الکل است، ت وی با بيان این که تھوع، استفراغ،

  .باعث کوری یا مرگ شود ن استاختالل در ھوشياری شده که ممک

به متانول باعث افزایش مقدار آن  (اتانول(سودجویان برای کسب منافع شخصی با آلوده کردن الکل طبی : ھشدار داد به گزارش ایسنا، دکتر پژومند

  .الکل ھا دچار مسموميت ھای شدیدی می شوند شده و مصرف کنندگان نيز در اثر مصرف این

بيشتر افرادی که دچار مسموميت می شوند افرادی  کشور ما افراد کمی ھستند که صرفا با متيليک دست به خودکشی بزنند و در: داد وی ادامه

  .توليد اتانول به توليد متانول پرداخته اند و دچار مشکل شده اند ھستند که اشتباھا به جای

ورم معده، زخم معده،  ھایی در دستگاه گوارش مثل لکل باعث آسيبمصرف طوالنی مدت ا: خاطرنشان کرد انجمن مسموميت ھای ایران ریيس

  .معده، جمع شدن چربی در کبد و بروز ھپاتيت می شود تومور

کوچکی کبد و خونریزی دستگاه گوارش از عوارض مصرف دائمی الکل  ھای خون ساز و ایجاد آنمی و بزرگی قلب و نارسایی در دستگاه: ادامه داد وی

  .است

عقل به عنوان دیگر عوارض مصرف الکل اشاره کرد و در پایان از  ومند به ناتوانی و ضعف عضالنی به صورت اختالل در حرکت اندام ھا و زوالپژ دکتر

  .که برای افزایش سطح آگاھی مردم نسبت به مضرات این مواد اقدام کنند مسئوالن خواست

  

  فھرست توليد کنندگان مجاز الکل طبی در بخشنامه ی وزارت بھداشت
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  بازچاپ برج ميالد

  از مجموعه عکس ھای آدم آھنی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بازچاپ برج ميالد

  از سری ده گی فرھنگ 

این ماه افتتاح شد، تا بدین ترتيب بدل ) ر خر.مشھور به کيـ(متری کریه ميالد  435برج . برھم مماس می شوند» ضای حياتف«معماری و سياست در 

ی چيزھای  تناسب با ھمه کميک، بی -اش حاصلی تراژی طلبانه ی پایتخت کشوری شود که آشکارا رویاھای جاه به نماد قناس و زشت رشد بی قواره

این برج تجسد شرمی است که پدرساالر در قرن بيست و یکم باید با آن مواجه شود، : آورد آبرو به بار می آوری بی قا خجالتدیگرش، و به طرز عمي

یعنی ھچون آلت تناسلی تحریک (ی فليک  برج ميالد یک سازه. اش پی ببرد طول بکشد تا به عمق حماقت) پس از ایفل(حتی اگر بيش از یک قرن 

گر ذھن استریت است؛ برج یک رسوایی است  طلب، کارکردگرا، یکه، و تحميل ميالد رسوایی یک شھوت خودخواه، تماميت برج. است) ی مرد شده

این . انگيزی قھرمانی بودنش دقيقا به خاطر جدی بودن بيش از حدش، دقيقا به خاطر ایستادنش در مرکز، دقيقا به خاطر بدیھی، مرئی و به طرز رقت

و عالقه این دو به ساختن یک معيار مرکزی که   مونه ھایی است که در آن آشکار می توان دید چگونه مردساالری و پدرساالریسازه یکی از بھترین ن

ھای دو قلو در نيویرک  وقتی در یازده سپتامبر برج. خواھی عجين باشد با آن ھمه چيز دیده و شناخته می شود، می تواند بالقوه با دیکتاتوری و تمامت

ھا برج را شکستند و در قالبی  تر نبود؛ بلکه آن ی معمار و مقامات شھری ساختن عين ھمان، یا چيزی بسيار بلندتر و بزرگ د، اولين دغدغهویران ش

 برج ميالد .دادند ھا پاسخ می و به این ترتيب به نيازھای جھان قرن بيست و یکم پاسخ دادند، در عين حال که به تروریست. پسامدرنيستی ریختند

و من از این که این شھر سرانجام نمادش را یافت تصادفا . ای که بر تاج دارد با نـُه پنجره» آزادی«ی اخير است، نه برج  بھترین نماد تھران سه دھه

ن یاد می شود این ھا بسيار با مباھات از آ ھای برج که در گزارش یکی از ویژگی .ی مدرنيته و بنيادگرایی دینی نمادی برای معاشقه: بسيار خوشحالم

را می خواھد، برج ميالد نماد جامعه ی است که » ھمه«برج ميالد نماد تفکری است که » .تقریبا از ھر جای تھران می توان برج ميالد را دید«: است

به  - » دیدن برج از ھر جای تھران« - ای  ی ھر روزه چه شکنجه. تو از برج گریزی نداری. ھمه را می پاید، جامعه ای که قبله دارد» ر بزرگرادب«در آن 

اش نگاه  اش بگذریم، وقتی به گوشه گوشه ھای الکی خوش تایی از دلخوشی ی ما اضافه شده است در این شھر، که اگر از چند ھای ھر روزه شکنجه

 .اش نگاه کنيد کرده به سر ورم فقط. یابم ای تلخ متناظر با ھر یک نمی کنم جز خاطره می کنم، به ھر چھارراه و ميدان و خيابانش نگاه می
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  بيماری دوگانگی

  زدکم

  

مجله  63طلب است که در شماره  یبا خانم دکتر ژاله شاد شھروند امروز ین نوشتار، گفت و گویه ایدستما

  .چاپ شده بود 1387ور یشھر 24شھروند امروز، مورخ 

 یشه دوگانگیبه ر یشکل اجمال ران است، بهیدر ا ید به نام جامعه شناسيطلب که از اسات یخانم شاد

  .ر بدل شده استيفراگ یا دهیران، به پدیپرداخته که امروزه در جامعه ا یا یتيشخص

  :آورم ین نوشتار مین گفت و گو را در ایبا اجازه مسئوالن محترم شھروند امروز، ا

  

 ینيرزمیز یزندگ

  طلب، جامعه شناس یوگو با دكتر ژاله شاد ت در گفتيشخص یدوگانگ

  

درآمده نخست به سراغ  یاجتماع یماريك بیدر آن به شكل  یكه دوگانگ یا ت جامعهيل خود از وضعيطلب در تحل یژاله شاد :رافكن يآمنه ش

دوگانه در اجتماع را  یھا تيزان شخصيتوانسته م یستم قدرت با استفاده از ابزار كنترل اجتماعيل او سيرود در تحل یم یمفھوم كنترل اجتماع

  .دھدتوسعه 

  

ر ياز تاث یمتناقض در اجتماع كدام عامل را در سطح باالتر یھا تيرفتار و شخص یريگ موثر در شكل یان عوامل اجتماعيدر م

  د؟ينيب یم یاجتماع

به  یا یماريزِ بلِ برويتحل یبرا. را در خود پنھان دارد یدوگانگ یاجتماع یھا شهیر ینه است و به خوبين زمیدر ا یرگذاري، عامل تاثیكنترلِ اجتماع

 یو از نھادھا یریپذ ق جامعهیاست كه فرد آن را از طر یك سر آن ھنجارھا و قواعدیپرداخت كه در  یفيل طيتوان به تحل ی، میتيشخص ینامِ دوگانگ

آن  یارت ندارد و منطق اجراآن نظ یبر نحوه اجرا یدارند و قواعد دشوار یاندك ییاجرا یھا ھا ضمانت ن آموزهیا. آموزد یمانند خانواده م ینينخست

  .آموزد یت ميند تربیاست كه فرد احترام و توجه به آن را در خالل فرآ ییھا ھا و سنت نیيا آینانوشته  یغالبا شرط و شروط

 یندازد؛ اگر فردا یم  یرسم یھا ه و مجازاتياز آن، فرد را در دامان تنب یقرار دارد كه تخط یا وضع شده یف، قواعد و ھنجارھاياما در آن سرِ ط

ستم حكومت و يو از جانب س  یرسم ین بار با ابزارھایكه ا یعقوبت: ن ماجرا فكر كندیاز ا ید به عقوبتِ ناشیكند، با یبخواھد از قانون تخط

ن آموخته و ينخست یان آنچه در نھادھايشود كه فرد م ید ميف تولين طیاز ا یدر بخش یحاال موضوع دوگانگ. قانونگذار اعمال خواھد شد ینھادھا

  .شود ید مياست كه تول یطین شرايت دوگانه در چنيند و شخصيب یم یاساس ییھا ن، تناقضيو قوان یاجتماع یھنجارھا

  

  روبرو است؟ یاجتماع یھا شود با چه بحران ید ميف تولين طیز ايآم بخش تناقض یكه از تالق یفرد

ف كرد، چرا كه فرد سالم بر اساس يسالم توص یتوان او را فرد یگر نمیابد كه دی یدوگانه م یدف وجوين طیدر ا یھا تناقض یفرد دوگانه محصول تالق

ان كند، يد بيمتفاوت با تاك یھا تينكه باور خود را در موقعیدھد، بلكه از ا یتازه از خود بروز نم یا ط چھرهیاست كه در ھر شرا یفرد یاجتماع یمبان

فرد . دھد یمتفاوت از دست م یھا خود را در ساخت چھره یقت بخش عمده انرژيمبتال شده، در حق یدوگانگ یرمايكه به ب یاما فرد. ندارد ییابا

مخالف خود را  یكم را مخالف است، دستِ  یا اصولی یكه با را یید شفاف عمل كند و جرات كند در جایفرد سالم با. باشد یتيد دو شخصیسالم نبا

از او سر زد، بر اساس قرارداد  ییخطا ییكند و آموخته اگر در جا ینم ینيب شيرا در مقابل شفاف بودن پ یچ عقوبتيتِ سالم، ھيشخص. دیبگو

  .ه شوديبه اندازه اشتباه خود تنب یاجتماع

د و اعتراض را د ترس از نقیشا. رود یل مياو تحل یشه دوانده و مدام انرژیندارد؛ ترس در عمق وجود و ناخودآگاه او ر ین جسارتياما فرد دوگانه چن

  .ت دوگانه با آن مواجه استيشخص یدانست، كه فردِ دارا ییھا بحران] از[بتوان 

  

  ن باره باشد؟یح شما در ايكه مصداق توض یا نمونه

افراد در  .ن رابطه باشدیآشكار در ا یا د نمونهیشود، شا یم یريگيستم پيس یدر جامعه از سو یت اجتماعين روزھا با عنوان طرح امنیكه ا یاتفاق

ر باشد، یآموخته آنان مغا یاجتماع یھا آموزه از  یا د آن طرح با بخش عمدهینقد آن ندارند و شا یبرا یچ قدرتيرند كه ھيگ یقرار م یمواجھه با طرح
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ستفاده از آن توسط رند، اما ايگ یكه در خانه مورد استفاده قرار م ییھا گرش ھم رسانهینمونه د. ستيفرد ن یاز سو ین طرح قابل بررسیاما ا

د قطعا یدئو داریدند كه در خانه ويپرس یدر مدرسه م یآموز ن معضل مواجه بود، اگر از دانشیدئو با ایو یا در دوره. است یرقانونيقدرت غ ینھادھا

نكه دروغ در جامعه یا. شود یم یريه و مجازات او جلوگيش كاركرد دارد و از تنبین آموخته بود كه دروغ برایش از ايبود، چرا كه او پ یپاسخ آن منف

  .پروراند یرا در سر م یاخالق یارھايم و معيمفاھ یاست كه دغدغه اجرا یا جامعه یدا كند، اوج فاجعه برايپ یكاركرد مثبت

م و با فرار از يرمستقيغ یبه شكل ییند كه به ھنگام مجازات در دروغگويب یصورت گرفته، م یھا و كنش و واكنش یفرد دروغگو، در تعامل اجتماع

  .دھد یش میر را در سطح جامعه افزایا و تزویھا اوج مثبت داده و ر یپرداز ن موضوع است كه به دروغيشود و ھم یق میتشو یقانون مجازات حت

  

 یھا ماسك اند و مدام كه افرادش چندگانه و دوگانه یا د جامعهيكن یم فكر میم از مفھوم فرد به مفھوم جامعه بازگرديحاال اگر بخواھ

  مواجه است؟ ییھا زنند با چه چالش یمختلف بر چھره م

 یمسووالن قطعاً در طراح یعنی. ن استیكم فرض ما بر ا ا دستیكند،  یم ینيب شيرا پ یشده، مقاصد مثبت یستم طراحيس یتمام آنچه از سو

ن یشود كه ھمه ا ینجا آغاز میت كنند، اما مسئله از ایش ھدايبه پنكه بخواھند جامعه را یشند و ایاند یم یر جمعيھا به خ ن و مجازاتيضوابط، قوان

ھا در  ن طرحیگر آن آمال و آرزوھا را بر آورده نخواھد كرد و برعكس تمام ایشود، د یت چندگانه در اجتماع ختم ميد شخصيبه تول یھا وقت برنامه

  .اردنھاد قدرت به دنبال د یبرا یج كامال متفاوتیبلندمدت نتا یا برنامه

  

  شود؟ یدچار است، چگونه استحاله م یمارين بيكه به چن یا در موضوع توسعه، جامعه

جوامع توسعه در . ر چھره دھدييد مدام تغیش برد، نبايتوسعه را در سطح اجتماع پ یخواھد مبان یكه م یفرد. توسعه، قواعد خاص خودش را دارد

ت افراد جامعه در يخالق. دیآ یفرد به وجود م یافته برایت در جامعه توسعه ياصلِ خالق. سك ھدر رودر ماييتغ یفرد برا یم كه انرژينيب یافته، كمتر می

به عنوان نمونه، نھاد آموزشِ ما به  .فردِ خالق، قطعا محصول جامعه دوگانه نخواھد بوددھد و  یشه آزاد است كه توسعه را شكل میو اند ید ذھنيتول

 یھا كه از برنامه یبا اخالق را به جامعه بفرستد، در حال یخواھد كه افراد ین نھاد میگانه موثر است، اما ادو یھا تيشخص یريشدت در شكل گ 

  .ان گنجاندين میده فرار مغزھا را در اید بتوان پدیرد و شايگ یم یج معكوسیخود نتا

  

  افراد در جامعه دوگانه چگونه است؟ یسبك زندگ

شه دوانده و یمختلف اجتماع ر یھا هیاست كه در ال یكند، بحران ید میرا تھد یا ن جامعهيچه در قالب بحران چنھمه آن. آدمھا ینيرزمیز یزندگ ینوع

. در فرد است ییر و دورویت تزویجامعه، رنگ باختن اخالق و تقو یاند كه محصول آن برا ر شفاف خو كردهيغ یاتيمختلف جامعه به ادب یھا پوسته

ن يافراد در چن. دا از درون مواجه استيخفته و ناپ یجامعه متناقض و چندگانه، با بحران. است د ازدرونیتھد یا عهن جاميچن یدھا برایتمام تھد

رند، در یب پذيشدت آس ستم قدرت بهيمختلف در س ینھادھا. ینيرزمیآورند، درست مثل اقتصاد ز یرو م ینيرزمیز یاست كه به زندگ یا جامعه

  .است یاجتماع یھا هیدِ مدام در اليباز تولدر حال  یكاركرد كه اشكال تناقض، به شكل یحال

  

  بھتر قابل درك باشد؟ یكه در جامعه ما بتوان بر آن استناد كرد تا موضوع دوگانگ ییھا نمونه

، یب اجتماعين آسیاد در بروز یشا. اد استي، اعتیط كنونیاز افراد جامعه ما در شرا یا نسل جوان و البته بخش عمده یاجتماع یھا بياز آس یكی

كند كه دلش  یت میھدا یموجود در سطح جامعه است كه فرد را به سمت یھا ھا، تناقض نیرگذار باشند، اما در كنار ايتاث یل و عوامل مختلفیدال

اد پناه ياش به اعت انهنيشود، در نوع بدب یھا مواجه م ف تناقضيكه مدام با ط یجوان. رامون رھا شوديمتناقض پ ین فضاھایاز ا یخواھد اندك یم

 یزا برا بيآس یدھد و البته در كنار آن، فرد یشه را از دست میخالق كار و اند یرويك نین حال است كه جامعه يبرد تا فراموش كند ودر ھم یم

  .دارد یباز م یافتگیتوسعه  یارھايدن به معيتناقض جامعه را از رسد كردم، ين اساس است كه تاكيكند و بر ھم ید مياجتماع را تول

  

  ست؟يچ یتيشخص یر عامل اعتماد در بروز دوگانگيلتان از تاثيتحل

. اند ن موارد بود، اما حاال مردم دلسرد شدهیدوران انقالب و دوران جنگ از جمله ا. ن حد قرار داشتیدر باالتر یدر جامعه ما، اعتماد اجتماع یزمان

گر و چه یكدیافته، چه اعتماد افراد به یشدت در جامعه كاھش  ز به ين یو به تبع، اعتماد اجتماع ننديب یگر را شفاف، صادق و راستگو نمیمردم ھمد

مردم و  یمدل مشاركت اجتماع. دھد یرش را بروز ميتاث ین نبودِ اعتماد ھم، در سطح مشاركت اجتماعیجه ايستم و نھادھا، و نتياعتماد افراد به س

    .ر استيمردم در دوران اخ یسالم و قابل دفاع نسبت به مدل مشاركت اجتماع یقالب مدلسرانه اعتماد آنان در دوران جنگ و ان

  

  ده است؟يرس یرا پشت سرگذاشته و به شكل ییھا بير چه فراز و نشياخ یھا سال یط یرانیت دوگانه فرد ايمدل شخص
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قدرت در  ینھادھا یكه از سو یمدل مطلوب فرد.م یا رفته شين مدل پیتر شدن ا دهيچيافراد به سمت پ یت دوگانه اجتماعيقطعاً ما در مدل شخص

 ینداریبود كه فرد ملزم و معتقد به نظام انقالب باشد و مسلمان و د یكاف یاگر روز یعنیكند،  یدا ميپ یره شمول اندكیج است، ھر روز دایحال ترو

ستم محدودتر يس یدن به آن از سويرس یمورد نظر برا یارھايو مع ف فرد مطلوبیم، چرخه تعریگذر یآورد، اما ھر چه م یكه مناسك را ھم به جا م

م شده، قرار يترس یرانیو مطلوب جامعه ا یكه از فرد آرمان یا رهیز در آن دايدورن قدرت ن یھا فياز ط یليگر خین روزھا دیكه ا یشود، به شكل یم

س یي، رییم مشاياست که با رح یمنظور برخورد. [شد یس جمھوریيمعاون ر باشد كه با ین ماجرا برخوردیك به اینزد یليد نمونه خیشا. رنديگ ینم

ا دشمن ما يدر دن یچ ملتيھ. ل دوست استيكا و اسرائیران، امروز با مردم آمریا«: گفته بود یا یشد که در سخنران یو جھانگرد یرانگردیسازمان ا

  ]».ميدان یا ميدن یھا ن ملتیكا را از برتریما مردم آمر. ن افتخار استیست اين

شان را به راحتي اعالم كنند وبه   یآرا یتوانند برخ یاند ھم نم ره قدرت قرار گرفتهیخود در دا یكه حت یدھد، افراد یھا نشان م یرين دعواھا ودرگیا

حاال اينكه مفھوم و معناي مورد . ددغدغه بگوين شان را بي شوند، در حالي كه افراد بايد بتوانند راي سرعت از آن شكل مطلوبِ فردِ ايراني خارج مي

شود  نظر آقاي مشايي چه بوده، جاي بحث ديگري دارد اما اينكه فردي كه معاون رييس جمھوري است حاال از اين مدار تعريف فرد مطلوب خارج مي

  .توانند در اين سطح از تعريف قرار بگيرند دھد كه افراد جامعه به دشواري مي نشان مي

  

  دھد؟  گيران قرار مي در شرايطي كه جامعه با چنين موضوعي مواجه شده چه راھكاري پيش روي تصميم انديشه اجتماعي

تواند  انديشه اجتماعي مي. اين تغيير بايد به سمت تعالي و مثبت اجتماعي پيش رود. در ساختار اجتماعي ھمه چيز رو به تغيير و دگرگوني است

ھا تا چه ميزان مورد توجه قرار بگيرد، از  ناقضي را پيش روي تصميم گيران تصوير كند، اما اينكه اين دغدغهافق ديدِ پيشِ روي توسعه چنين جامعه مت

ھاي ديگري مرتبط است اما آنچه مسلم است، اينكه جامعه ما در توليد فرد دوگانه وارد سطح سراشيبي شده و  دست ما خارج است و تنھا به اھرم

  .شودبايد ھر چه زودتر ترمز كشيده 

  

  )نقل از وب سايت مجله شھروند امروز(

  

  

جنس گرایان، که  این بحث را نه تنھا به جامعه ھم. دھم که در گفتار باال عنوان شده است بحث را با پررنگ کردن مطالبی ادامه می

تنھا . ایران شرح خواھم داد جنس گرایان در دھم که در نھایت ارتباط مستقيم آن را نيز مشخصاً با جامعه ھم به تمامی افراد ربط می

در این زمينه ارائه ) و نه جامعه شناختی(به عنوان شھروند بحثی عام ) اینجانب(تذکر الزم به خوانندگان عزیز این است که نگارنده 

  .خواھم داد

رخوردھایی که ب: ھمه ما امروزه با پدیده دوگانگِی رفتاری در برخوردھای عام و خاص خود در سطح جامعه رو به رو ھستيم

ھای ما به  ھای بارز این رفتار در تناقض سخن پراکنی نمونه. بيشترین فراوانِی آن را باید در برخورد خود با دیگران جست و جو کنيم

ھای عمومی در تاکسی، محل کار، منزل و غيره به  ھاست؛ غالب افراد به ھنگام بحث طور عمده و رفتار عملی ما با مسائل و پدیده

ھای تنھا شدن با خود یا دیگر افراد، به  کنند، اما به ھنگام عمل و در زمان آل از برخوردھای دوگانه دیگران انتقاد می ایدهشکلی 

ھای نقدی و غيرنقدی  نمونه بسيار مشخص، عمومی شدن و متعارف شدن پرداخت رشوه. زنند رفتارھای کامالٌ مشابه دست می

کنيم، که در  میھایی که نه تنھا پرداخت  رشوه. است

ھا  ھای گوناگون، خود اقدام به دریافت آن موقعيت

ھای سنتی  در کليه برخوردھای خود با پدیده. کنيم می

کنيم؛ از طرفی برخورد  نيز به ھمين ترتيب عمل می

کنيم، از طرفی در  ھای مدرن را نقد می سنت با پدیده

  .دھيم مواجھه با مدرنيته، دفاع کامل از خود ارائه می

زمانی، دروغ گفتن برای پيشبرد اوليه زندگی ضروری 

نماید، مانند قضيه ویدئو و مشروب که بایستی در  می

ھای مثالً امور تربيتی مدرسه دروغ  پاسخ پرسش

گفتيم، خطر اخراج، زندان و غيره  که اگر نمی. گفتيم می

این امر قطعاً در . مان وجود داشت برای خود و خانواده

اما مسئله از . سوم بوده و ھستھمه جای دنيا مر
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حتی در برخورد با . ایم ھای حتی شخصی متعارف کرده زمانی شکل بغرنج به خود گرفته است، که ما این دوگانگی را در ھمه زمينه

ھد، اما اما فراموش نکنيم که دروغ شاید در کوتاه مدت راه فراری به ما نشان د. گيریم خود و افکار شخصی از این دوگانگی بھره می

شود و ما را در ورطه  بينيم که در دراز مدت و پس از گذشت ده بيست سال، امروز حتی راه فرار نيز محسوب نمی امروز به عينه می

  .این دوگانگی عام گرفتار کرده است

شود که  اینجا تلخ میقصه . کند خود به ترویج این پدیده کمک می –س آن، دولت ظاھراً غير منتخب و منفورأو در ر –امروزه حکومت 

باال ) شرایط دوگانگی اجتماعی(گاه خود  ایم؛ اھرمی که با تکيه بر تکيه ما نيز با ادامه این راه، عمالً به بازو و اھرم حکومت بدل شده

ينجاميده، مگر حمایت گاه خود نياز اساسی دارد و این نياز به جایی ن رود و قطعاً برای ادامه این باال و پایين رفتن، به تکيه و پایين می

به . و این حمایت ما را تا جایی پيش برده که نياز اساسی به این دوگانگی در ما به وجود آمده است. عملِی حکومت در ایجاد اختناق

  .توان به آن ادامه داد توان از آن گریخت، نه می عبارتی، نه می

ھا  ھای افراد در جامعه و کاربرد این دوگانگی به ارتباط. وری استگوید که تغيير اساسی در این دوگانگی ضر این شرایط به ما می

  .دقت کنيد

ای که  شاھد زندگی زیرزمينی. تری نيز به خود گرفته است جنس گرایی ایران شکل پيچيده و اما تمامی این معضالت در جامعه ھم

ارتباطی که در نوشتارھای پيشين به آن . ن جامعه استھای اینترنتی و مجازی افراد در ای خانم شادی طلب به آن اشاره کرد، ارتباط

  .تر شدن افراد در آن نداشته است ای به جز سر در گم اشاره شد که نتيجه
جنس گرا و تأیيد نشدن از سوی آن  فارغ از ذھنيت جامعه غير ھم(جنس گرایان در جوامع توسعه یافته،  با نگاھی به ارتباط ھم

صد البته که حمایت قانون از ایشان، . گرایان در آن جامعه از امکانات ارتباطی واقعی برخوردارندجنس  بينيم که ھم می) جامعه

ھستيم که با ) افراد(گردم، که در ایران این ما  اما در این مقال، به سطرھای باال بازمی. کند ترین نقش را در این ارتباط ایفا می مھم

جنس گرایان، حمایت و  ھا، عمالً قانون مستبدانه خود را در حمایت نکردن از ھم ربردن آنھای به وجود آمده و به کا پذیرفتن دوگانگی

ھای پيش و مقایسه آن با شرایط امروز  خواھی زنان در جوامع توسعه یافته در سال نگاھی به مبارزات آزادی. (کنيم تأیيد می

دار آزادی، آیا به راستی گامی در این جھت  ن داعيهجنس گرایا امروز ما به عنوان ھم.) شود جنس گرایان پيشنھاد می ھم

منظور من از گام برداشتن، کنار گذاشتن استفاده از این . ایم؟ منظور این جانب را ابداٌ به مبارزات مثالً مسلحانه تعميم ندھيد برداشته

ای توسعه یافته و آزاد بازداشته  عهای که بدل به بيماری مزمنی شده است که ما را از دستيابی به جام دوگانگی. دوگانگی است

  .است

نه از جانب بيرون، که از درون خود، افکار و (پس الزم است با تأکيد بر این مسئله که شرایط به صورت جدی، تھدید آميز شده است، 

بي شده و بايد ھر چه جامعه ما، در توليد فرد دوگانه وارد سطح سراشي«: این گفته جامعه شناس را تکرار کنم، که) ھایمان ارتباط

  ».زودتر ترمز كشيده شود

  ؟طورما چ. کشد این ترمز را حکومت نمیو دوستان، 
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  که عشق به ھمجنس را به من ھدیه کرد به نام او

  پدیکی 

  

  

م وسيله ای ا تک تک احساسات درونقرار داد،حتا برای  یپاسخ ،و خداوند من را ھمجنسگرا آفرید و در برابر این غریزه و نياز طبيعی در طبيعت  

گونه ی ویژه ی خودش می آفریند و غریزه ھا و نيازھای ه پروردگار من ھر موجودی را ب .مين کنم، چه مادی، چه معنویأقرار داد تا بتوانم نيازھایم را ت

ه می گذارد اما اگر انسان از این نيازھا و ابزارھا بش ا مينأش قرار می دھد و برای تک تک این نيازھا در ھستی ابزاری جھت تا ویژه اش را در وجود

  درستی برداشت نکند و آنھا را درک نکند چطور؟ اگر آنھا را در سوی اجتماع و افکار بشر دچار تغيير یا انکار کند چطور؟

ش است، ا یی که حس می کند مراقبدنبال نيروه دنبال آن می گردد، به ش می کند و با خداوند یک نياز است چيزی که انسان از بدو تولد حس 

ش به او پاداش می دھد، در سختی ھا ا ش او را مجازات می کند و در پاسخ کارھای نيکا خاطر کارھای بده ھميشه ھمراه اوست،حس می کند ب

خواھد این چيزھا را به او یاد بدھد و کند بدون اینکه کسی ب به آن اميد می بندد و در مشکالت به او پناه می برد و در ھنگام تنھایی با آن درد دل می

گونه ی ویژه ه را ب شان به آن وابسته ھستند و آن ش تحریک کند حتا آنھایی ھم که وجود خدا را انکار می کنند باز درون سرشتا این حس را درون

سنگ، گاھی بصورت یک حيوان، گاھی در شکل چوب و ه ی خود می ستایند؛ ھر کس به گونه ای، ھر کس به راھی این نيرو را می ستاید، گاھی ب

ند نه خود پروردگار، نمادی برای ا ھمه ی اینھا نماد پروردگار. و عيسا و موساخدای محمد کالبد یک انسان بزرگ، گاھی یک عنصر طبيعت یا گاھی 

  .شان پاسخ داده شود لمس این نيرو تا با نزدیکی به آن این نياز درون

دست خود بافته و بر تن یکدیگر کرده اند، لباسی که طرحش رنگ قومی و قبيله ای ه ھا ب ست که انسان لباسی مذھب و آیين پرستش این نيرو

و مد عوض  دارد و اما چرا این لباس بر تن گمراه ترین و فاسد ترین انسان ھای این کره ی خاکی در طول تاریخ بيشتر عموميت پيدا کرده و بيشتر رنگ

  کرده ؟

ش قرار داده این  نيرو را آن گونه که دوست دارد ستایش کند و ھيچ الزام و ا که آفریده شده و با فطرتی که خداوند درون ونه ایبگھرکس می تواند 

  :ھمانگونه که مولوی می فرماید. اجباری نيست

  

  عاشقان را ملت و مذھب خداست       جداست                    اشق ز علت ھالت عع        

  

  یھرچه می خواھد دل تنگت بگو       ی                        و ترتيبی مجو  یچ آدابھي        

  

جز توسط انسان ھایی که خود را ... آیا وجود وحی و فرشته و . ش مدرکی است و دليل عقلی برای آن وجود داردا چيزی را باور کنيد که برای وجود

سال پيش کمتر است؟ آیا شما در  پيامبران ھزارانزش دانشمندان و دانشجویان متفکر و روشنفکر از پيامبر می دانستند جایی دیگر گفته شده؟ آیا ار

  ...ر اما و اگر دیگرعالم رویا و خواب در ارتباط با افکار و کارھای روزانه ی تان خواب نمی بينيد ھمانگونه که ھمه از جمله پيامبران می دیده اند ؟ و ھزا

لخت و عریان متولد می  .ما از بدو تولد  مذھبی نيستيم .ی مسلمان یا مسيحی یا با ھيچ آیين دیگری متولد نمی شودکس باید گفت که و اما  

 -مان با ما شکل گرفته و بوجود آمده و در طول زندگی ھرچند با تغييراتی  از کسی یاد نگرفته ایم جز چيز ھایی که ھنگام شکل گرفتن یچيز .مشوی

  .ھمپای ما ھستند - مان بواسطه ی انسان بودن

 اما ما با چه حقی می خواھيم احساسات درونی و غریزی مان را انکار کرده و به بھانه ی مذھب گرایی لباس بافته ی دست بشر را به اسم هللا

وجود یک بخش از مردم  ھمه نيست، پس دردر وجود به دليل این که فالن حس و بگویيم بر تن کرده و خط بطالن بر حس آفریده ی پروردگار بکشيم 

آیا . این لباس بر تن گروه بزرگی از اجتماع بشری ناقص بنظر می رسدنظر بدھيم که  حس بخصوص، بخاطر نبود آگاھی درباره ی آن. ھم نباید باشد

وله کردن خودشان شان ناقص است می توانند تا ھميشه با کج و ک کسانی که با لباس مذھب احساس آرامش نسبی می کنند و این لباس به تن

شان می آید؟ آیا نمی شود ھمانگونه که از ھر قوم و قبيله خياطی آمده و تکه ای به این لباس دوخته یا تکه ای  به تناین لباس وانمود کنند که 

م و لباس اجباری ساخته ی مان را بر حقایق ببندی مان اندازه و مطابق کنيم؟ یا اینکه چشمان را برای تن مان آن چيده ما نيز مطابق سبک آفرینش

دست دگر خياطان ناوارد را به تن کنيم؟ ھمه اینھا نه تنھا در مورد مذھب بلکه در مورد افکار اجتماعی و اعتقادات سنتی قومی بشر سنتی 

د بدون اینکه دیگران شون شود زیبا ھستند و درکنار ھم زیباتر می ھمه ی احساساتی که انسان با آن متولد می .دگرجنس گرا نيز اینگونه است

پس بيایيد با حسی . کند و دیگر گيج و سر در گم نيست حس می خود را  ناوارد در آن دخالتی داشته باشند و این گونه ھست که انسان خود واقعی

باید و . ستریت انکار و نابود نکنيما افراد ثير آثار اجتماع و باید و نباید ھایأمان را تحت ت که با آن متولد شدیم زندگی کنيم و احساسات طبيعی درون

ينه نباید ھایی که بشر مطابق وجود اکثریت بنا کرده و ھدفش درباره ی اقليت، کپی کردن و تحميل وجود اکثریت بر وجود اقليت است چرا که بيش

  .کند درغير این صورت باید نابود شودبرتری دارد و حق با اوست و غير آن ناحق و باطل است در نتيجه کمينه یا باید مطابق ميل آنھا رفتار 

  باید ھمه با جنس مخالف در قالب ازدواج و زناشویی ارتباط داشته باشند

  مرد باید فقط مرد باشد

  زن باید،باید،باید شوھر و بچه داشته باشد
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  زن باید با نخستين خواستگار مسلمان و پولدارش ازدواج کند

  س ھایش بلند و گشاد با رنگ ھای تيره یا ساده باشدمرد باید پشمالو باشد، سيبيلو باشد، لبا

چه برسد به ، مال زن ھای نجيب ھم نيست، ابرو برداشتن،کندن موی بدن و لباس کوتاه و تنگ و رنگی پوشيدن فقط مال زن ھای بد کاره است

  !مرد

این گونه مردان از زن ھم پست تر و «معه ی شيرازگفته ی جناب حایری شيرازی در یکی از نمازھای جه اگر یک مرد صفات زنانه داشته باشد ب

  !!!»نکبت تراند

ش ا فرمانبردار و جيره خواراو، زور بار مرد باید زور بگوید باید ریيس باشد کسی باالی زورش نباشد باید خشمش ھمه را ھالک کند و زن باید زیر 

  باشد و تنھا شغلش کھنه شویی و کنيزی مرد باشد

  گ کندزن باید بزاید و بزر

  زن باید معصوم و مظلوم و ساکت و خانه نشين باشد

  مرد باید بکن باشد و ھمه چيز و ھمه کس را  زبانی با کيرش مقایسه، ارزیابی یا مجازات کند

  زن باید شب ھای جمعه حتمن به شوھرش بدھد و بی چون و چرا برده ی جنسی اش باشد

  دنيا آگاه باشد مرد باید از آخرین نتایج مسابقات فوتبال سرتاسر

  جررر دھد اداریزع مرد باید در محرم سياھپوش شود و خودش را در دسته ھای

  مرد باید موالیش علی و الگویش حسين باشد

  زن باید الگویش فاطمه ی زھرا و زینب کبرا و مریم مقدس باشد

  نباید شب عاشورا یا قدر سکس داشته باشی چون سنگ می شوی

  دان محمد شاد باشی اگر شاد باشی دچار مجازات خداوند می شوینباید در سالگرد مرگ خان

  ھمه خفه شوند نآقر یا صدای اذان باید وقت شنيدن

  )جالب این است که آنھا اسالم را به ایران آوردند(باید در سالروز مرگ مخالفان شيعه شادی کنی و آنھا را تمسخر کنی

  یمذھبباورھای افکار مردم و بی ربط دیگر حاصل  مسخرهو ھزاران باید و نباید 

و بسياری از این اقليت ھا که خود به عقاید دینی و اعتقادی  وال رفتهئاعتقادی و جنسی زیر س در این باید و نبایدھا وجود اقليت ھای مذھبی،

مقایسه می کنند و  این معيارھاد را با ين باورھا اعتقاد دارند و خوھمبه نيز خيلی از ھمجنس گراھا . خود پابندند دچار دشواری ھای روانی شده اند

که  –خاطر ترس از اعتقاداتی ه بو ند، کابوس می بينند ا ند،منتظر فرجا ند، بی تکليفا با این باید و نبایدھا زندگی می کنند اما در وجودشان سردرگم

  . ادقانه و بی احساس گناه کنار بيایندو با گرایش خود ص نمی خواھند حقيقت درون خود را بپذیرند - به ریشه ی آن توجه نمی کنند

  

تو می توانی اگر دوست داری مذھب داشته . خداوند ما را ھمجنس گرا آفرید نه مسلمان، نه مسيحی، نه یھودی و نه با ھيچ مذھب دیگری

و ھمانگونه که در  .ببریوال ئزیر سحس درونی وجودت را ، اما ناچار نيستی به خاطر اعتقاد به مذھب باشی و به اعتقادات مذھبی ات پایبند باشی

مذھب با تغييرات غير قابل انکاری برای ھماھنگ شدن با زمان و یا حتی جھت منافع یک قوم روبرو شده تو نيز می توانی نواقص  ،دوران مختلف

مانند ( ی را که مخالف توست نياز به یک متخصص ندارد فقط کافيست آن چيزھایکار این . برطرف کنی خود حقيقت وجودی ه یدر سویمذھب را 

 .و چيزھای بی ارتباط دیگر را ویرایش کنی) مانند احکام رفتار با جنس مخالف در اسالم( درد تو نمی خورد ه یا ب) مجازات لواط یا مساحقه در اسالم 

مسلمان یا مسيحی یا ھمجنسگرای  وی باش اگر فکر می کنی برای پرستش خداوندت باید یک دین داشته باشی بدان که تو می توانی ھمجنسگرا

  . با ھر مذھب دیگری باشی

با ھویت ھمجنسگرایانه ی خود ھماھنگ کنيم و با تکيه بر یافته ھای علمی و باورھای پسندیده ی اجتماعی  ،ھرچه که باشد ،پس مذھب را

  .بکنيم باید نبایدھای مذھباسير را نه اینکه حس طبيعی و ھميشگی مان  ،ثير قرار بدھيمأت را زیرمطابق با زمان خویش، مذھب 

تو ھمجنس گرا ھستی چه بخواھی چه نه، چه انکار بشوی چه پذیرفته، چه زشت چه قشنگ، چه بد چه خوب، تو این ھستی و ھمين و ھمين 

  .و ھمين

  

  

  ھمرنگ جماعت؟

  یا

  ھمگونی با جامعه ؟
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  عرفی وبالگ م

  

  ه کوچه کوچه ب :وبالگ

  کيوان: مدیر وبالگ

  قالب بالگفا

  کوچه به کوچه اولين وبالگ کيوان است

  به دنيا آمده است 1384در تيرماه 

  ھر ماه، به استثنای دو سه ماه نوشته است 1387تا اردیبھشت 

  روشنگری ھمجنسگرایی استو  شتر در زمينه ی مسائل اجتماعیمطالب این وبالگ بي

  
  
  

  ...تولد وبالگ من
  
  کيوان توسط  16:14 ساعت1384جمعه بيست و چھارم تير  شته شده در نو

  سالم

  !من متولد شدم

  !اين اولين وبالگ منه....»کوچه به کوچه«

  :خوب از معرفی خودم شروع کنم....ولی حاال شروع کردم!...بايد بگم اصال فکرش رو ھم نمی کردم روزی منھم بخوام وبالگ ايجاد کنم

سالمه ٢٩.... آفريده شدم ،خلقتی که خود انتخاب نکردم ،ھستم ھمجنسگرامن يک ! ... ز جنسی ديگرام، ھست کيوانمن  

من در اينجا قصد  !روابط اجتماعی باال ھست که مفيده ولی دارای چندانی بھش نداره ولی شغلم ربط  مھندس کامپيوتر نرم افزار  و

خسته شدم از بس خودم ... گريه ھای شبانه ام را در اينجا بريزم  ،دلھايم رادرد  ،دارم درون پنھان و سرکوب شده خودم را نمايان کنم

ھمجنسگرايی يک تابوی غير قابل فھم و درک برای اکثر جوامع خصوصا در ايران ھست که تعبيری متفاوت و  .را در جامعه پنھان کردم

از درون خود و انديشه ام بگويم و  ،مينه صحبت کنسعی می کنم در اين زمن !....غير واقعی از آن در ذھن عامه مردم نقش بسته

شايد چون دارم کوچه به       !نميدونم   !انتخاب کردم؟» کوچه به کوچه«چرا اسم وبالگمو  .....شايد ھم گاھی مطالب حاشيه ای

ايد کوچه به کوچه تصوری ش    !تو ذھنم اومد ،...کوچه به کوچه به دنبال تو گشتم ،رشايد اين شع   !بال کسی می گردمکوچه به دن

ھای وبالگ من در ھر صورت اميدوارم تو کوچه پس کوچه   !...............از پيچيدگی و سرگردانی روحی من باشه و استعاره ای

  .........من از قدم زدن تنھايی تو اين کوچه ھا احساس خوبی ندارم ،رھگذرايی پيدا بشن

  !تولدم مبارک
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     پست برگزیده

  

 ! ھا Gay ما

 سالم

  !اينبار ميخوام راجع به خودمون بگم نه خودم

 ! ھا Gay....ما

ی متوجه اونھا باشه عذرخواھی قبل از شروع صحبتم بايد از کسانی که ممکنه کالم من به نوع
، اما من ميخوام صراحتا اونچه رو که در ذھنم نقش بسته عنوان کنم و فکر ميکنم حتما بايد کنم

 !ا رو بزنه چون فکر کنم داره دير ميشهيکی باشه و اين حرفھ

 ...ميدونم و از اين منظر ميخوام از اين گروه دفاع کنم Gay من خودمو يک 

که بيانگر نوع شخصيتی گروه ما ميشود در حال تخريب و تھديد  Gay سفانه واژهأبه گمان من مت
 !ھست

که در ساير  Gay سفانه افراد غيرأا گروه از ھمجنسگراھا می شود ولی متتنھا يک بخش ي Gay ھای گوناگونی ھستند که ھمجنسگراھا دارای طيف
ھويت واقعی خود را نيز پشت اين واژه  شوند و ھمچنين مي Gay باعث از بين رفتن حقيقت دادن اين عنوان روی خود، ھا جای می گيرند با قرار گروه
 !می کنند پنھان

 :گروه اصلی تقسيم کرد ٣ت ولی اصل اين طيف رو ميشه به ھمون در خارج از ايران تنوع اين طيف خيلی بيشتر ھس

١- Gay  يا  Lesbian  ھا 

٢- Trans ھا 

٣- Bisexual ھا 

 :ھا از آخر به اول ميگم من نظرمو در مورد اين گروه..خب

 !کنند ھم با پسر ، کسانی که به قول عامه ھم با دختر حال ميبايسکشوال ھا

با عرض معذرت با وجود ھمجنسگرا بودن اين !....ل به ارتباط عاطفی بيشتر به سمت دختر و تمايل جنسی بيشتر به پسرتماي...و واقعيت وجودی آنھا
جنس که گروه ولی به نظر من اين تيپ افراد می توانند خود را اصالح کنند و به صورت يک آدم استريت و معمولی زندگی کنند چون تمايل آنھا به ھم

از نظر ...صرفا شھوانی و شکم به پايين بوده و عنوان ھمجنسباز بيشتر به اين گروه می ماند است سمت پسرھای جوان معطوفم به اتفاقا بيشتر ھ
 .کنم عنوان ھمجنسگرايی تلقی نميه من اين می تواند يک بيماری قابل درمان باشد و من اين را به ھيچ عنوان ب

 ! ، و به قول عامه اوا ھاترانس ھا

 ای خود تمايل به تقليد از جنس مخالف رو پنھان نميھسانی ھستند که در رفتار يا گفتاردرجه تمايالت اونھا کم و زياد ھست ک اين افراد که
ھا و  ھای شديدش تمايل به پوشيدن لباس ، نوع راه رفتن توام با طنازی که در حالتنوع اوا حرف زدنشون، عشوه ھای دخترونه، حرکات دست...کنند

مشکالت اين گروه به نظر من بيشتر از گی ھا ھست چون در حقيقت در جامعه شناخته و ...ی غليظ زنانه و يا تغيير جنسيت را دارندھا يا آرايش
دليل نيازھای درونی خود تمايل شديدتری نسبت به مفعول قرار گرفتن دارند که اين نياز ه خصوصا اينکه اکثر اين قشر ب شوند، انگشت نما مي
کنم و برايشان نيز  من با اين گروه اظھار ھمدردی مي !فراد عادی قابل درک نبوده و به صورت يک قشر ھرزه با آنھا برخورد می کنندطبيعی برای ا

ھا دفاع ھمانطور که من در اينجا سعی می کنم از مواضع گی ! احترام قائلم اما قائدتا آنھا می بايست به ترانس بودن خود اعتراف کنند نه گی بودن
زيرا ھيچکس بھتر از خودشان نسبت به خود و احساسات و نيازھايشان شناخت  شود ، دفاع از گروه و جامعه آنھا ھم به خودشان مربوط ميمکن

 ....ندارند

 .شوند ھا ھم شامل ھمين گروه مي ، که البته لزبينگی ھا

قرار  ھای مھم ھا و يا حتی در پست ، ادارات و سازمانشگاه ھابان، در دانگی ھا دقيقا کسانی ھستند که عين ساير افراد عادی در کوچه و خيا
شوند و قطعا  عنوان يک پسر يا مرد عادی شناخته ميه گی ھا در جامعه کامال ب...دارند اما به ھيچ عنوان از روی رفتار و کردار قابل تشخيص نيستند

ھای موقر و سنگين و  امعه تصور ديگری از ھمجنسگرايی دارد که با شخصيتھويت واقعی آنھا برای اطرافيانشان غير قابل باور خواھد بود، زيرا ج
 !!مورد احترام گی ھا مغايرت دارد

دارد اما خود را از نظر  کل گرايشات عاطفی و جنسی آنھا تمايل به جنس موافق...روح آنھا متفاوت است...تفاوت گی ھا تنھا در درونشان پنھان است
 را از چشم مردم جامعه پنھان نگه مي آنھا عدم تمايل به مطرح و آشکار شدن...عث رضايت درونيشان استدانند که با مرد مي شخصيتی
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، شاعران ، سياستمدارانندانشمنداکه اکثر  بدانندجايی خواندم که صادق ھدايت در قسمتی از خاطراتش می گفت که اگر روزی مردم عادی ...دارد
 !؟خواھد شد، چه  کرده اندھويت اصلی خود را پنھان  ھستند کهو ھنرمندان دنيا از طيف ھمجنسگرايان 

... 

 ،اول به جای گی ھا در جامعه ما باعث ايجاد انحراف افکار نسبت به گی ھا شده و اغلب افراد، حتی قشر تحصيلکرده گروه ٢جايگيری  سفانه اينأمت
 !! و يا اوا و کونی ھايی ھمجنسباز يعنی آدم  !بينند گروه و به طور خالصه می ٢کل گی ھا و يا حتی ھمجنسگرايی را در اين 

می باشد ولی با ورود به آن روم ھا تنھا کسانی که در آنجا  Gay با وارد شدن به يک گی روم به راحتی می توان ديد که تنھا عناوين استفاده شده
 !!ھستند Gay يافت نمی شوند

*  

  ما

اید بگم که در این موارد به اندازه کافی در اینترنت مطلب وجود دارد که اگر کسی بخواھد می تواند آنرا سرچ ب! و درمان ما! در ابتدا در مورد بيمار بودن

ه بود که کامال طبيعی ألدر مورد ما ھا کسب کردند این مس خيال ھمه را راحت کنم و آخرشو بگم که آخرین تحقيقات و نتایجی که روانشناسان. کند

 .منطقی برای این مساله و وجود آن ندارنداست ولی ھيچ دليل و پاسخ 

، جھانی که در اون زندگی ک کنيد که چه اتفاقی داره ميافتهاگر واقعا می خواھيد در. ھای بشری بر ميگرده تمام اینھا فقط به دیدگاه! ميدونيد چرا؟

و چشمھا رو باز . صفر مه چيزو تو ذھنتون پاک کنيد،ھ چشمھاتون رو ببندید،! فقط باید یک کاری کنيد. می کنيد چه رنگيه، شما و من کی ھستيم

که ما اونطوری ببينيم که برامون تعریف کردند قادر نيستيم  تا زمانی. عشق،سکس رو نگاه کنيد و باور ھا، انسان زندگی، جھان،. يدکن

 .، پس اینه که واکنش نشون ميدیمونطوری که ھست ببينيم و درک کنيممسائل رو ا

 !دیدی صرفا جنسی آنھم محدود به تخليه شدن ھست رجنسگرایان در مورد ھمجنسگرایانه غالب دگسفانه دیدگاأمت

فکر می کنم حداقل ! عنوان یک ھمجنسگرا ھيچگاه تصور نکرده ام که یک دختر و پسر ھمواره در حال سکس و صرفا برای ارضای خود باشنده من ب

  !داردھمجنسگرا بازه کاملتری وجود  ٢در زمينه سکس بين 

*  
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  پست ھای کوچه به کوچه از آغاز تا حاال

  

  1384تير  24جمعه  – تولد وبالگ من

m  1384تير  24جمعه  –عزیز  

  1384تير  24جمعه  –من اھل شعر و شاعری نيستم اما این ترانه فردمنش رو واسه دل خودم می نویسم 

  1384تير  24جمعه * صفا*

  1384تير  24جمعه  -شعر 

  1384تير  24معه ج -ھا  Gayما 

  1384تير  24جمعه  –توضيح در مورد پست قبلی 

   1384تير  26یکشنبه  -خاطرات از سيا، بخش اول

   1384تير  29چھارشنبه ! نه 

  1384مرداد  15شنبه  - معرفی مجله ماھا 

  1384مرداد  15شنبه  -ادامه داستان سياوش 

  1384مرداد  26چھارشنبه  - بار دیگر اعدام اما

  1384شھریور  7دوشنبه  -ترانه 

  1384شھریور  21دوشنبه  -باز ھم در مورد خودمون 

  1384مھر  5سه شنبه  -با کمی تأمل 

  1384مھر  14پنجشنبه  -قصه یک برگ 

  1384مھر  28پنجشنبه  -روی ماه خداوند 

  1384آبان  8یکشنبه  -بازی، و بخش دوم آن 
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  1384آبان  14شنبه  -دعا کنيم از برای تاریکی 

  1384آبان  20جمعه  - ن در این لحظه در این رو روز و در این ساعت به این دنيا وارد شدم م

  1384آبان  23دوشنبه  - سکوت 

  1384آذر  19شنبه  - بازگشت 

  1384آذر  23چھارشنبه  -یک نگاه 

  1384آذر  28دوشنبه  -بودن یا نبودن

   1384دی  7چھارشنبه  - یه کوچولو شيطونی 

  1384دی  15پنجشنبه  - ه درسی از یک پروان

  1384دی  30جمعه  - فکر می کنم صدا و سيما افتاده دست یک عده ھومو

   1384بھمن  18سه شنبه  - سال بعد 50،000پيام شما برای 

  1384اسفند  4پنجشنبه  - خيلی سخته

  1384اسفند  18پنجشنبه  - یک عالمت سئوال

  1384اسفند  18پنجشنبه  - بی خيال این پست 

  1385فروردین  2چھارشنبه  -تانی مبارک نوروز باس

  1385فروردین  9چھارشنبه  -انيگما 

  1385فروردین  22سه شنبه  - یکی از ما پر کشيد به آسمان 

  1385اردیبھشت  26سه شنبه  - گذری به آینده 

  1385خرداد  26جمعه  - سالم، خب ظاھرا ظرفيت تحمل حکومت نسبت به ما ھوموھا خيلی پایينه 

  1385تير  8پنجشنبه  -م رسيدوقت نوشتن

  1385تير  9جمعه  - )به ناصر خالدیان( جوابيه 

  1385تير  19دوشنبه  - ! ما 

  1385تير  8پنجشنبه  -وقت نوشتنم رسيد

Alien   1385شھریور  1چھارشنبه  

  1385مھر  15شنبه  - مصاحبه 
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  1385مھر  29شنبه  - کشيدم 

I open my eyes..  1385آبان  20شنبه  

 Sex, a big way to tower of wisdom! 1385آبان  27شنبه  

  1385دی  2شنبه ! اگه فھميدین من چی گفتم

  1385دی  16شنبه  -آھای کبوترھا 

 Love, only 4 word! 1385بھمن  7شنبه  

  1385بھمن  13جمعه  -برای سعيد عزیزم

  1385اسفند  7دوشنبه  - سالم

  1385اسفند  14دوشنبه  -یک تحقيق دانشگاھی

 I give my eyes 1385خرداد  1سه شنبه 

 Anathema: Parisienne Moonlight 1386خرداد  7دوشنبه 

 I don’t need help 1386خرداد  29سه شنبه 

  1386تير  29جمعه  - !! واقعا بدون عنوان 

 Conversation 1386مرداد  25پنجشنبه 

  1386شھریور  2جمعه  -نمودار قلب من 

  1386 مھر 5پنجشنبه ! بدون شرح 

  1386بھمن  30سه شنبه  - روزی برای دوست داشتن 

  1387اردیبھشت  16دوشنبه  -  !یک عکس و چند ذھنيت 
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 در ماھی که گذشت

  

 . در نيویورک در گذشت 1387مھر  18اردشير محصص، چھره ی نام آور ھنر معاصر ایران، غروب پنجشنبه  •

گيھان یک . گی است و به بازنمایی کيھان گی می پردازد» کيھان»گيھان . تگيھان کيھان دگر اس. تغيير نام داد گيھانگی نيوز به  •

است، فقط با یک » کيھان«گيھان ھمان . نماینده آن است - موقتا  - سه دھه است که » کيھان«روزنامه است در برابر ھمه ارزش ھایی که 

خواھيد  -» گيھان» -ی آن الین و با این عنوان بھتر تازه را از این پس در قالب بھتر یک روزنامه  «گی نيوز«. سرکش، یک سرکشی اضافه

  .خواند

درصد آن ھا تغيير جنسيت از مرد به  90نفر با مجوز رسمی پزشکی تغيير جنسيت می دھند که حدود  80در ایران ساالنه حدود  -گيھان  •

  . زن است

این در حالی است که مک . دواج ھمجنسگرایان حمایت می کنداز ممنوعيت از کاندیدای معاونت ریاست جمھور، سارا پيلين -سياتل تایمز  •

کين، کاندیدای ریاست جھموری جمھوریخواھان امریکا،  پشتيبان آزادی ایالت ھا برای تصميم گيری در تصویب یا رد قانون ازدواج 

  . ھمجنسگرایان است

س کرد که فشار روی الیحه ی ازدواج ھمجنسگرایان زیاد ، وقتی احسا، امریکاگلن فيت، شھردار سابق جمھوریخواه فولسوم - کوئير دیلی •

دالر در روزنامه ی محلی شھر خود اعالم کرد  660وی با پرداخت . شده است تصميم گرفت برای حمایت از ازدواج ھمجنسگرایان کاری بکند

  .رایان جلب کردکه گی است و به این ترتيب، با آشکارگری خود، توجه مردم را به اھميت حمایت از حقوق ھمجنسگ

دادگاه عالی ھند در برابر دولت مرکزی ھند بر سر حقوق گی دچار اختالف شده و از دولت این کشور خواسته است شواھدی   -گيھان •

دین توجيه : ھمچنين گفته است. برای دفاع از ادعایش مبنی بر گسترش ایدز در مناطقی که از ھمجنسگرایی جرم زدایی شده ارائه بدھد

  . قوانين ضد لواط نيست کننده ی

گفته شده است که در بخشنامه ای از مراجع قضایی خواسته . تبدیل آن به حبس ابد خبر دادسال و  18لغو اعدام افراد زیر  از رادیو زمانه •

مجازات را سال ھمزمان مقررات مربوط به آیين نامه کميسيون عفو، بخشودگی و تبدیل  18شده تا در صدور رأی برای مجرمين کمتر از 

ھمچنين در خبرھا آمده است که سازمان ھای حقوق بشری خواسته اند که این بخشنامه، در لغو اعدام نوجوانان، به قانون . اعمال کنند

با لغو اعدام نوجوانان در ایران می توان این اميدواری را داشت که با تالش گسترده و پيگير و ھمبسته ی ارگان ھای حقوق . بدل شود

ایرانی و جھانی و حمایت سازمان ھا و انجمن ھای دگرباشان ایران و جھان در حمایت از جرم زدایی از ھمجنسگرایی در قوانين بشری 

  .  قضایی جمھوری اسالمی، شاھد لغو احکام اعدام در ایران باشيم

آینده با این تراژدی ھا تنھا از طریق کتاب آرزوی ما این است که نسل : از قول پترسن، فرماندار دگرجنسگرای نيویورک نوشته است گيھان •

  .دفاع از گی ھا، عملی امریکایی مانند خواندن قانون اساسی است: وی ھمچنين گفته است. ھای تاریخ آشنا شود

 .در قالب جدید از ھفته ی گذشته دوباره به روز می شودخانه شعر  •

ی وایومينيگ، دانشجوی کالج، در جشن خيریه ای که بنياد ماتيو ، در دھمين سالگرد قتل ھولناک گترنس مک نالی -گی سيتی نيوز •

در این نمایش داستانی متفاوت از مسيح بازگو . شپرد برگزار کرد، نمایش کورپوس کریستی، بازنوشتی از زندگی عيسی مسيح را اجرا کرد

ی کرد، بلکه به خاطر  خطری که انسان بودن او می شود و به صليب کشيده شدن مسيح را نه به دليل خطری که خداگونه بودن او ایجاد م

گفته شده است که مسيح . در این نمایشنامه مسيح ھوادار و حامی و مبلغ ازدواج ھمجنسگرایان تصویر شد. به وجود آورده بود می داند

مسيح را می /صحنه جاشوا اما وقتی که روی. داوطلبانه به سوی مرگ رفت و می پرسيم چگونه کسی می تواند مرگ خود را پذیرا باشد

مگر ھمه ی ما ھر بار که ظلمی را که به ما وارد می شود : بينيم که به صليب کشيده می شود پرسش به شکل دیگری مطرح می شود

ن ھر کس می تواند از صليب پایي: قبول می کنيم، خودمان را به صليب نکشيده ایم؟ یا صليب را نپذیرفته ایم؟ پاسخ نمایشنامه این است

 108این نمایشنامه برای اولين بار ده سال پيش روی صحنه آمد و حاال دوباره با اجرای گروه . بياید، فقط کافی است باور کنيم که می توانيم

  . در شھرھای مختلف روی صحنه می رود
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  رسانه ھا

  

  

  مجله ی الکترونيکی ھمجنسگرایان ایرانی -  ماھا

Majaleh_maha@yahoo.com  

 

  نسگرایان ایرانی نامه ی ادبی ھمجماھ -  دلکده

delkadeh@gmail.com 

 

  نامه ی دگرباشان ایرانی فصل – رنگين کمان

majalehranginkaman@gmail.com 

  

  نشریه ی دگرباشان جنسی ایرانی  – چراغ

http://cheraq.irqo.org 

member@irqo.org 

 

   نشریه ی لزبين ھای ایرانی – ھمجنس من

hamjenseman@gmail.com 

 

  اولين مجله ی ھمجنسگرایان ایرانی   – ھومان

  

   ضيافت

  

 فصلنامه اجتماعی و فرھنگی -جنسيت و جامعه 

jenseyatvajameh.wordpress.com  

jenseyatvajameh@talktalk.net 
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  تماس 
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  روشن برھان - 1                                   اعضای شورای دبيران سازمان   

  نياز سليمی - 2                                                                   

  ساقی قھرمان - 3                                                                   

  سام کوشا -4                                                                        

  

  

  

 

 


