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توانست به موضوعی با مناسبتی چشمگيرتر  با آن که این شماره می. یلدا است ی چھل و ھشتم چراغ، پرداختن به مارهویژگی ش

صت سال از عمرش گذشت و ھمين ای که امسال ش نظير حقوق بشر و جای خالی حقوق دگرباشان جنسی در مواد قطعنامه

زدایی از ھمجنسگرایی   ای، به رفع تبعيض و جرم کشور جھان با تقدیم بيانيه 66ميداشت شصتمين سالگردش، ی پيش در گرا ھفته

که کوچکترین ارتباطی با بود  یلدابه عنوان موضوع محوری این شماره، ، رامتين ی چراغ، دبير تحریریهانتخاب اما رای دادند، بپردازد، 

که پنھان و ھای اجتماعی و فرھنگی و سياسی  يضدرگيرند، ندارد؛ به ھيچ کدام از تبع مسایلی که دگرباشان جنسی ایرانی با آن

  . ی دگرباشان جنسی برخوردار نيست برای جامعه ای وِیژه پردازد؛ از اولویت میدگرباشان است، ن ی ی روزمره لهاآشکار مس

ھای ارتباط  ریشهندی به آنچه به سادگی اساس باورھا و شاید یلدا، به معنای آیين، و پایب. است مسالهی ظاھر ی پوستهو این فقط 

دوجنسگونگان ھمجنسگرایان، و ی  جامعهی  سازد، نزدیکترین مساله به مساله عاطفی و اجتماعی ما را در خانواده و در فرھنگ می

ھای  مادی از تمام ھمنشينین اندتو می آورد و را دور ھم میخانواده  یک جمع یک خانواده و نزدیکان واست سال  درازترین شب  ؛باشد

که  ،دیکی و صميميت و اعتماد متقابلجای خالی نز یلدا، با مراسم خود، .ی بسته باشد شان در یک حلقه خویشاوندان و جمع نزدیک

يدھا ھا یا ع در ھر جشن دیگری از جشن. کشد ، را به چشم میشودنی افراد خانواده با ھم ممکن باشد تا ھمنشي وجود داشته باید

شود، مثل پریدن از روی آتش، یا قربانی کردن، که فضا را پر  می مراسم انجام در طول ایران ھميشه کاری ھست که مذھبییا مراسم 

جای گاه اما سنت یلدا فقط دور ھم نشستن است و گپ زدن و فال ھم را دیدن و ھمين است که کند  و حواس را پرت میکند  می

ی خویشاوندی  بر پایهتنھا در چارچوب خانواده اساس ارتباط . نمایاند را پر رنگ میخانوادگی ی  ادقانهصميمانه و صی  خالی رابطه

ی ھمجنسگرایی و دگرجنسگونگی برای خانواده  لهاو این خویشاوندی به دليلی مثل ناشناخته بودن مس. است، نه ھيچ اصل دیگری

به غير از خویشاوندی قطع  چيزیبه دليل  چگونه خویشاوندی،. ه استله، از ھم گسستاھا، یا شناخت غلط و نارسا از این مس

شود؟  گذار میاثيرچگونه بيش از خویشاوندی در ھمپيوندی اعضای خانواده تکه  شود؟ مساله ی ھمجنسگرایی و دوجنسگونگی می

عی تر این است که خویشاوندی، د؟ طبينکن به دليل باورھای فرھنگی؟ چگونه است که باورھای فرھنگی جای خویشاوندی را تنگ می

یعنی خویشاوندی مانع آن باشد که اعضای . زند را تنگ کند ی خویشاوندی آسيب می ته از باورھای فرھنگی که به ریشهجای آن دس

برای ضرورت مقابله با ھموفوبيا و نامگذاری یک روز درک شاید . یک خانواده ھم را به دليل باورھای فرھنگی خود، از خود دور کنند

ھایی که نياز به ھمبستگی و ھمپيوندی خانوادگی را  یلدا ناشی باشند، آیين ھمين مثل یھای ستيزی از دل آیيناھمجنسگرمبارزه با 

به ھمين خاطر، شاید اگر این . نمایانند رسان می مورد و آسيب غریبگی با اعضای خانواده را بی شمنی یاتاکيد می کنند و ھراس یا د

ی دگرباشان جنسی  به مسالهو یا تبعيض عليه دگرباشان مقابله با ھموفوبيا  پرداختن بهود را از یلدا بگيرد، بيشتر از شماره ویژگی خ

ی اعضای خانواده با  ی دگرباشان جنسی که بی ارتباطی اعضای خانواده با عضو دگرباش، و یا قطع رابطه آن بخش از مسالهو یا به 

اگر خانواده اولين واحد . پرداخته است ،است و به دليل ھموفوبيا به شرط دگرباش نبودن،نواده کسب احترام خاعضو دگرباش و یا 

لم در جامعه یا برای کند، برای ایجاد ارتباط سا ی متقابل و مسووليت متقابل را کشف می اجتماعی است که فرد از طریق آن رابطه

دگرباش یک خانواده باشيم، یا مواظب زخم نزدن به اعضای دگرباش جوان ی سالم، باید مواظب زخم خوردن اعضای  ایجاد جامعه

باید ھمجنسگرایی را بشناسيم و دوجنسگونگی را بشناسيم و با مسووليتی که به نام اعضای یک خانواده داریم، . خانواده باشيم

خانواده به احترام بيشتر و توجه بيشتر به نياز اعضای دگرباش  .ھاشان را درک کنيم رباش و تفاوتھای فرزندان دگ تالش کنيم شباھت

. زند، دقت کنيم و آنچه بيرون از حریم خانواده آرامش و امنيت دگرباشان را به ھم می موجودل شرایط اجتماعی و حمایت بيشتر، به دلي
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ھای دگرباش  بچه ، پروسه ای است که خودبخود، و بعد از آن کهنه، اما ھمگونی آنچه خوب است بدانيم این است که ھمسان سازی

بودن است که یا غریبه یعنی دگرباش بودن، تا زمانی دیگرگونه . گيرد خانواده، ھمان گونه که ھستند، پذیرفته شدند، شکل می

شود که  ر میاگر بپذیرد، و بعد از این که پذیرفت، این واقعيت آشکا. پذیرد فرزند خود را به عنوان اصلی طبيعی نمی ھای تفاوت ،خانواده

است و خشونتی که  تفاوت در رفتار جامعه ؛ھای دیگر نيست و بچه اند ی که ھمجنسگرایند یا دوجنسگونهھای فاوت عجيبی بين بچهت

در . شود اعمال می در برخورد با دگرباشان بين گذاشتن از طرف دیگر فتن از یک طرف، و دیدن و زیر ذرهتوجھی و نادیده گر در قالب بی

باقی /بدون پيش شرط دگرباش نبودن، زنده، و توام با احترامعميق و صميمانه شود بدون ایجاد ارتباط  می یاآچارچوب یک خانواده، 

نياز به امکانات عاطفی . در زیر سقفی که بيرون از آن احتمال دارد سرما بيداد کند و کشف خویشاوندییعنی ھمنشينی، ماند؟ یلدا، 

خصوص برای آن دسته از ما که اینجا شاھد تنھایی ه گذارند، ب تيار اعضای خانواده میای که ھمبستگی ھای خانوادگی در اخ و مادی

ای که حمایت  اند، و دو بار از خانواده دار پناھجویان دگرباش که از فشارھای روانی جامعه ی مادر به غرب رو آورده عميق و ریشه

  . قابل درک است اند، بيشتر مشروط، به شرط دگرباش نبودن، عرضه می کند، جدا شده

برای انسجام بيشتر نشریه در ھمراه یک برنامه ریزی متفاوت ی چراغ، به  دبير تحریریه. پرداختن به یلدا، ھدیه ی رامتين به چراغ است

از ھمين و  ،ی چراغ در این چھل و ھشتمين شماره، طرح یک شروع تازه را در عمر چھار سالهرود، به چراغ آمده و  راھی که می

ی حضور خودش، به شکلی و در معنایی، حساس بودن به سالمت جامعه، به  با انتخاب یلدا به عنوان اولين نشانه. ه پياده کردهشمار

ھمراه رامتين و به دعوت رامتين گروھی از  .کرده است نشریه اولویتبدل به یک بار دیگر را آشکار و پنھان جامعه سالمت تمام اعضای 

ای است که نه یک  ی این ھا نگاه و نفس تازه آشنا و گرامی و معتبر است به چراغ پيوسته اند و ھمهنویسندگانی که حضورشان 

کاھد و نه یک نفس از درک عميق از بافت جامعه ی دگرباشی و احترام این جامعه  برای عدالت اجتماعی میما نفس از التھاب پيگير 

که از چند  مھران سالمی، خشایار که خواھد آمد، و مشاور چراغو  حميد پرنيان و حضور رامتين و مھدی ھمزاد. ماند می به امنيت وا

مھمان چراغ خواھند بود  و آنھایی که در ھر شمارهسارای عزیز،  و د،، پژمان و اميد که خواھند آمی گذشته در کنار ما بود شماره

ھای محوری  درآمد عنوان شق و رابطه که پيشھایی نظير تجاوز، مھاجرت، زندگی، ع چراغ، پرداختن به موضوع. گرامی است

برای  با نگاه معطوف به پویایی و سالمت اجتماعی ی چراغ اند، را نيز مدیون طرحی است که دبيرتحریریه ی چراغ ھای آینده شماره

    .نشریه آماده کرده است

اده که از تنھایی گریزان است و حقوق و ھویت فردی را نه ی پنجاه غرب به راه افتاده بود، به راه افت در دنيا موجی متضاد با آنچه در دھه

در دنيای امروز . جوید ردی به اعضای خانواده و جامعه میدر بریدن از خانواده و جامعه، بلکه در آموزش احترام به حقوق و ھویت ف

ھای گی و  ھای خانواده در غرب روی بچه فشار افکار عمومیده پانزده سال پيش، . ھای دگرباشانند زرگترین حاميان دگرباشان خانوادهب

آن پدر و مادرھا امتحان خودشان را . ھا برای تعيين خوبی یا بدی پدر و مادر ھمجنسگرا بگيرند متمرکز بود تا پاسخی از این بچه لزبين

بار حمایت خود را از ھویت  اند که ھر امروز طرف سوال پدر و مادرھای استریت. ی کسانی که مورد تماشا و زیر نظرند هدادند، مثل ھم

اما ھموفوبيا ھمچنان بيداد . برند رف امنيت و عدالت اجتماعی پيش میکنند جامعه را یک قدم به ط دان خود اعالم میدگرباش فرزن

سھم ما از حقوق انسانی و که  کشيم را به سوی خود میای  آیندهما ھمچنان . ھمچنان نياز حياتی است برابری حقوقو . کند می

  . مان را به جيب نزند و دست ما ناچار به واجستن نشود اقتصادی اجتماعی و

  ساقی قھرمان

�������������  
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  در سرزمين اکنون

  رامتين

  

رسيد، یک  ام می ی جدید آن به ایميل ھر ماه که شماره. ، نوستالژیک بود)ماھا( یان ایرانگرا جنس ھمی الکترونيک  اولين مجله –یکم 

کردم، و بعد  ا آخرش را خوب نگاه میکردم، اول یک بار از اول ت کردم، باز می دوید، مجله را دانلود می ام می ھای جور کنجکاوی توی رگ

با یکی از پنج نفری که مجله را اداره . مجله متوقف شد. بيست و یک شماره. ھایی که دوست داشتم رفتم سراغ خواندن آن بخش می

. مدندآ مختلف ھای مجله. ماند خالی »ماھا« جای. ولی کافی نبود. اش منطقی بود ھای جواب. کرد، حضوری بحث کردم که چرا می

 کار. کنند پر من برای را »ماھا« جای نتوانستند کدام ھيچ. نداشت جذابيت ام برای. خواندم نمی را ھا مجله دیگر اما. بود ھم »چراغ«

 پر را ای حرفه نگاه جای شخصی، نگرش یک  روزمرگی، نگرش یک. بود دورشده ما ھای مجله از ای حرفه نگرش. بود ای حرفه »ماھا«

  .بود کرده

  

. الگ رامتين را از روی عصبانيت و غمی که تمام وجودم را پر کرده بود بستم وب 2005سال . ھمه چيز از سربازی شروع شد –وم د

ھای دوست داشتنی داشتم از  کلی خواننده. ھا دو زبانه بود وقت الگ آن وب. ام خيلی سوخت بعدھا دل. ام را حذف کردم ھای پست

نوشتند با اميدواری که گی بودن سخت است، حاال توی  ھای زیبایی می ھایی که مرتب کامنت دوست. گرآمریکا و اسپانيا و جاھای دی

از توی اتاق خواب . ات ھستند ھا ھميشه دنبال سایه. ھا باشی باید مواظب سایه. توی ایران بودن سخت است... ایران ھم که باشی

ام را  الگ را باز کنم، سرباز بودم االن، ليسانس ود تا آن زمان که من دوباره وبزمان الزم ب. شوی تا شب، دوباره در خواب که بيدار می

الگ را دوباره گشودم و  وب. وار تنھا بودم دیوانه. تنھا بودم. ام کوفته بود تمام تن .ھای خزر گرفته بودم، گيالن، توی سکوت دردناک ساحل

چند ماھی گذشته بود که اميد . ھای ثابت خواننده. ھای جدید پيدا کردم ستدو. الگ دیده شد وب. این بار فقط به زبان فارسی نوشتم

دو ماھی طول کشيد که ما دو تا آدم که ھميشه سرمان وحشتناک شلوغ است کشيده شویم به . گردد ات می گفت ساقی دنبال

ه جای جواب، یک ایميل مفصل من ھم ب. بنویسم »چراغ«خواھد من مرور کتاب و مرور فيلم برای  ساقی گفت می. بازی ایميل

 مجله کردم قبولام،  ی کاری ژوناليستی من، با توجه به سابقه: نتيجه. بازی ادامه یافت ایميل. فرستادم و کلی مجله را زیر سوال بردم

 برای ما، از. ستا جدید »چراغ« این. »تحریریه ھيات دبير« شدم. کنم پياده آن روی جدید سيستم یک. کنم اداره یی حرفه تيم یک با را

  .ایرانی دگرباش ھای بچه و ایران دگرباش ھای بچه تمام

  

 جدید تيم ھای آدم بيشتر. است شده تشکيل اند، شده اضافه که ھایی آدم و بودند، »چراغ« توی که ھایی آدم از جدید، تيم یک –سوم 

ایرانی  جنسی دگرباشان سازمان به است متعلق وس یک از. است کرده پيدا سراسری واقعيت یک االن از مجله. ھستند ایران توی

 ساقی ایرانی، جنسی دگرباشان سازمان دبيرکل. شود می اداره سازمان دبيران شورای نظارت با که )عنوان صاحب امتياز آن به(

 اداره را مجله سازمان، از مستقل تيم یک دیگر، سوی از و. است مستقر کانادا تورنتوی در نيز سازمان ی مجموعه. است قھرمان

که براساس یک نظم منطقی تقسيم  بدھيم ارایه فراگير ی مجله یک تا ایم آمده.  شود می اداره ما دگرباشان دست به مجله. کنند می
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ھا را  عنوان دبير ھيات تحریریه، با دبيرھا در ارتباط ھستم، بخش من به. ھر بخش آن، دارای یک دبير بخش ثابت است. شده است

ھا را به دست ویراستار مجله  من تا دھم ماه، متن. رسد ھفتم ھر ماه، متن صفحات به دست من می. دارم ه میھماھنگ نگ

ھا را از لحاظ امالیی و دستوری و موارد  در این فاصله آن. ھا را به من بازگرداند ویراستار یک ھفته تا ده روز وقت دارد تا متن. سپارم می

او ھم یک . ی سازمان عنوان سردبير مجله و نماینده رسد به دست ساقی قھرمان، به طالب میبعد م. است کردهدیگر، یک دست 

شوند، تيم گرافيست مجله، کار خودش را انجام  ھا آماده می ھمان طور که متن  در این فاصله،. ھفته وقت دارد تا مطالب را تایيد کند

ھا  ی نھایی آن به تدریج که نسخه. دھد ھا جای می ھا را درون بخش د، آنھا که آماده شون متن. کند طرح جلد را طراحی می. دھد می

ی  نسخه. اش را کنار ھم ميکس کند ھای مجله سه روز وقت دارد تا تمام بخش. شوند، کار طراحی ھم تمام شده است آماده می

ی  گيرد؛ نسخه الگ مجله قرار می ت و وبسای ب ی اینترنتی که در و نسخه: شود میمختلف عرضه ) فرمت(نھایی مجله به چھار قالب 

که تنھا شامل ) (WordPad(پَد  ی ورد به ھمراه یک نسخه) ھا کامل و به ھمراه تمام عکس( )Word(ی ورد  و نسخه) PDF(اف  دی پی

  . شود میبه ایميل مشترکان فرستاده   )ھای مجله است متن

  

ھا را به  بورم مستقيم در امور مجله دخالت کنم، موضوع تعيين کنم و بخشفعال مج. من صرفا نقش ھماھنگ کننده را دارم –چھارم 

ھا ھم برای  که بخش اول این. قرار است به تدریج، دو اتفاق صورت بگيرد. قرار نيست این روند ادامه پيدا کند. صورت ریز سفارش بدھم

اتفاق دوم این . ر است توی آن چه چيزھایی قرار بگيردکه ھر بخش چيست و قرا یعنی این. ھا روشن شود دبيرھا و ھم برای خواننده

ھا در کارشان  این مھم و جدی است، و کامال به ھمکاری و جدی بودن دبيرھای بخش. ای انجام شود است که کار به صورت حرفه

ای  این است که مجلهمجله دو گروه خواننده را مخاطب خود قرار داده است؛ اولی، خوانندگان کویير، که ھدف اصلی . مرتبط است

خواھيم قدم به قدم، خودمان را به  می. شان آماده کنيم که خواندنی باشد و دوست داشتنی؛ و دوم، خوانندگان عادی ِ استریت برای

  . کشيم ما زنده ھستيم، زنده ھستيم و نفس می. جامعه ھم نشان بدھيم، بگویيم ما ھم ھستيم

  

منتظر ھستيم تا ھر کسی که . ل من ھميشه منتظر دریافت نظرھا و پيشنھادھای شماستایمي. را تنھا نگذارید »چراغ« -پنجم 

نظر . به این مساله احتياج داریم  از آن انتقاد کنيد،. شماستاین مجله برای خود ِ . تواند، بياید و با ما ھمراه شود آمادگی دارد و می

ھا تماس بگيرید، یا به سراغ من بيایيد تا  قيم با دبيرھای بخشمطلبی بفرستيد، یا مست »چراغ«خواھيد برای  اگر می. بدھيد

طرح کارتان را بفرستيد تا ما فضایی . ھيچ وقت مطلبی را بدون ھماھنگی قبلی برای مجله کار نکنيدسعی کنيد . تان کنم راھنمایی

منتظرتان . دست کردن مجله برعھده داردویراستار مجله نقش مھمی در یک . با ویراستار مجله ھمکاری کنيد. برای آن باز بگذاریم

  . در کنار ھم، سالم شماھستيم، منتظر حضور 

  ، ایران، رامتين»چراغ«ی  ی مجله با احترام و تشکر از وقتی که به من دادید، دبير ھيات تحریریه
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 يرانیھای ا سکشوال ھا و ترنس سکشوال ھا و بای ھا و لزبين ی ماست، برای گی مجله» چراغ«
 منتظر شماست

  

 دی ماه ھشتاد و ھفت

 ی جدید، ویژه »چراغ«

 شب يلدا
  

  بھمن ماه ھشتاد و ھفت

  ی با محوریت مساله »چراغ«

  تجاوز
  

  اسفند ماه ھشتاد و ھفت

  ی با محوریت مساله »چراغ«

  مھاجرت
  

 فروردین ماه ھشتاد و ھشت

  ی با محوریت مساله» چراغ«

  زندگی
  

  اردیبھشت ماه ھشتاد و ھشت

  ی با محوریت مساله» چراغ«

 فرھنگ کويير
  

 خرداد ماه ھشتاد و ھشت

  ی با محوریت مساله» چراغ«

  رابطه/   عشق
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  .بندد ی خود را می ھفتم ھر ماه، شماره »چراغ«

  .ی مجله تماس بگيرید ی مطلب در ھر شماره، با دبير ھر بخش، یا سردبير، یا دبير ھيات تحریریه برای ارایه

  .وقت مطلبی را بدون ھماھنگی قبلی برای مجله کار نکنيدسعی کنيد ھيچ 

  .شود میی اول ھر ماه منتشر  ھفته »چراغ«

  :ھای تماس ایميل

  کانادا، تورنتو –ساقی قھرمان : سردبير

Nevisht@gmail.com 

  ایران، تھران –رامتين: دبير ھيات تحریریه

ramtiin@gmail.com 

 ھای زير نياز به دبير بخش دارد برای بخش» چراغ«

 خبر
  خبرھای دنيای کویير و دنيای استریت، با نگاھی تحليلی، که با زبانی ساده و روشن کار شده باشند

 تواند برای ھر شماره یک موضوع مشخص را کار کند دبير بخش می

  گوناگونی را به صورت کوتاه عرضه کندھای  یا موضوع

    سينما، تلويزيون، تاتر
  ھای تلویزیونی، تاتر ھای کالسيک، تلویزیون و دنيای آن، سریال ھای روز، فيلم فيلم

 ھا یعنی یک دنيا موضوع مختلف که جای کار دارند این

  تواند یک نفر باشد که ھر سه موضوع را کار کند دبير بخش می

  ھا را در اختيار خود داشته باشند ف ھر کدام یکی از موضوعیا سه نفر مختل

  موسيقی
 دنيای پر سروصدای موسيقی عام جھان

  ھای خاص ی موسيقی دنيای آرام و زنده

  کنند ھایی که روح انسان را زنده می آدم

  ست ی موسيقی در مجله بدجوری خالی صفحهجای 

  ی مجله ايميل کنيد برای دبير ھيات تحريريه تان را ھای خودتان، به ھمراه پيشنھادی کاری  ست رزومه کاری با مجله تنھا کافی برای ھم

ramtiin@gmail.com 
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  باز کنيد» چراغ«ھا را به روی  پنجره
  شناسد دنيای استریت اطراف ما، دنيای ما را نمی

  خواھد آن را بشناسد و نمی

  دھند ما را نفی کنند ھا ترجيح می آن

  بگویند و باور کنند که ما وجود نداریم

  ھا ھيچ وقت به سمت ما قدم برنخواھند داشت، مگر از روی خشم آن

  ھا قدم برداریم توانيم به سمت آن ولی ما می

 ھا بگویيم که ما ھستيم به آن

  ھایی فاسد و بيمار نيستيم بگویيم که ما آدم

  به کمک شما نياز دارد» چراغ«

 خوانيد که میرا ھایی  الگ ھا، اعضای خانواده و فاميل، و وب ایميل دوست

  برای ما بفرستيد

  را پس از اطالع اوليه در صورتی که تمایل داشته باشند» چراغ«ی  ما مجله

  فرستيم شان می برای

  ما اميدواریم فھرست مطالب 

  ی ما را دریافت کنند ھا را ترغيب کند که مجله آن

  شان تازگی داشته باشد خشی از مجله برایاميدواریم ب

 کم و کم

  در گذر زمان

  ھا را کمی پنجره

 کمی به روی ذھن خود

  باز بگذارند

  »چراغ«

 :نياز دارد به کمک شما

  ھای ایميل را س آدر

  برای سردبير مجله

nevisht@gmail.com 

  ی مجله یا دبير ھيات تحریریه

ramtiin@gmail.com 

      .بفرستيد      
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  »خبر«                                                                           
  

  

  

   گذشت   که ماھی در  

  

ای از  ، در نيویورک، بيانيه2008بشر بود، در روز ھجدھم دسامبر ی حقوق  در نشست امسال سازمان ملل متحد که شصتمين سالگرد امضای معاھده

کشور جھان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خوانده شد که درخواست رفع تبعيض بر اساس گرایش جنسی و ھویت جنسيتی را به  66جانب 

ده شد، اعمال خشونت، آزار، تعبيض، منزوی کردن، بدنام نمودن، ی آرژانتين در سازمان ملل خوان این بيانيه که توسط نماینده. سازمان ملل تقدیم کرد

ھمچنين این بيانيه قتل، اعدام، شکنجه، دستگيری، و محروميت افراد از . و تعصب بر اساس گرایش جنسی و ھویت جنسيتی افراد را محکوم کرد

این بيانيه نمایانگر آن است که در جھان آگاھی . نمود حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرھنگی بر اساس گرایش جنسی و ھویت جنسيتی را محکوم

ای قوانين مدنی و نيز قوانين  المللی و منطقه آميز و رفتار ناشایست با دگرباشان جنسی با مفاد قراردادھای بين خوانی قوانين تبعيض عمومی از ناھم

بار است که به تبعيض بر اساس گرایش جنسی و ھویت جنسيتی در این برای نخستين . ھای جھان، رو به افزایش است و مقررات بسياری از دولت

اند و با تعبيض بر اساس گرایش جنسی و ھویت  کشوری که این بيانيه را امضا نموده 66در برابر . شود مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته می

ای را  کشور بيانيه 57اند،  ی از حقوق اجتماعی را محکوم نمودهجنسيتی افراد مخالفت کرده و اعدام و شکنجه و آزار و محروميت دگرباشان جنس

تاکيد بر حقوق افراد بخصوص "المللی حقوق بشر شامل  دارد قوانين بين بيان می" اصول عدم تبعيض و برابری"امضا کردند که در عين تاکيد بر 

ی تاسف  مایه: اند که امضا کرده بودند در بخشی از بيانيه اظھار داشتهاین کشورھا که با تشویق سازمان کنفرانس اسالمی این بيانيه را ." شود نمی

  .گيرد است که چنين تالشی برای جلب توجه ویژه به افرادی بخصوص، به خاطر سليقه و رفتار جنسی آنان صورت می

صان قوانين برابری حقوق تھيه و تایيد شده سازمان حقوق بشری و متخص 128کشور اروپایی در رد تبعيض و آزار دگرباشان جنسی توسط  66ی  بيانيه

  . کند عنوان اساس و بنيان حقوق بشر تعریف می نظيری است که حق برابری را به این اعالميه سند بی. است

  :خوانيد متن فارسی بيانيه را در زیر می

به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ) بيانيه ی کننده کشور امضا 66نام (مفتخریم که این بيانيه را در حقوق بشر، ھویت جنسی و جنسيتی از جانب 

  .کنيم تقدیم می

ی جھانی حقوق بشر گرامی داشته شده است؛  کنيم که امسال و در شصتمين نشست در اعالميه ما اصل جھانی حقوق بشر را تایيد می .1

 ".یکسانی دارنداند و شان و حقوق  ھا آزاد زاده شده ی انسان ھمه"کند که  بند یک آن اعالميه بيان می

کنيم که ھر کسی، صرف نظر از تمایزات نژادی، جنسی، زبانی، دینی، سياسی، ملی، اجتماعی، توانمندی ھای مادرزادی و  تایيد میما  .2

دیگر تمایزاتی که در بند دوم اعالميه ی حقوق بشر و در بند دوم پيمان بين المللی حقوق مدنی سياسی اقتصادی اجتماعی و فرھنگی  و 

 .استپيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی آمده است، مستحق برخورداری از حقوق بشر  26چنين در بند  ھم

گيری جنسی و  ھاست، صرف نظر از این که جھت ی انسان گوید حقوق بشر برای ھمه کنيم که می گرایی را تایيد می ما اصل غيرتبعيض .3

 .شان چه باشد ھویت جنسيتی

 .گيری جنسی و ھویت جنسيتی است ی جھت ای ھستيم که درباره ھای اساسی ز حقوق بشر و آزادیما عميقا نگران تخطی ا .4

عدالتی  زنی و بی سازی و انگ گيری جنسی و ھویت جنسيتی، خشونت و تبعيض و محروم چنين نگران این ھستيم که به خاطر جھت ما ھم .5

 .ھا از بين برود آزارھا سالمت و شان آدم ای رفتار شود که با این عليه افراد جھان روا شود، و به گونه

به ویژه مجازات . گيری جنسی و ھویت جنسيتی باشد ای که بر اساس جھت کنيم، تخطی ما ھرگونه تخطی از حقوق بشر را محکوم می .6

رانسانی و خوارکننده،  ھای غي گرانه، برخوردھا یا مجازات ھای غيرقانونی و مخفيانه یا سرخودانه، شکنجه و دیگر اعمال ستم مرگ، اعدام

 .شود ھای اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی سرخودانه که شامل حقوق بھداشتی ھم می سازی ھا و محروم ھا و حبس بازداشت
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ی حقوق بشر درخواست کرد تا فرصتی برای بحث  کنيم که از سوی پنجاه کشور جھان از ریيس کميته را یادآوری می 2006ی سال  ما بيانيه .7

 .ھای آتی این کميته فراھم آورد ھا در جلسه ی این تخطی در زمينه

ستایيم و ایشان را  ھایی که بسته است را می ی پيمان ی حقوق بشر به این مسایل نشان داده است و مجموعه ما توجھی که کميته .8

گرایش جنسی و ھویت  ھایی از حقوق بشر ادامه دھد که بر اساس  کنيم تا به کامل کردن مالحظات خویش از تخطی تشویق می

 .جنسيتی است

کنيم، ھمان تصميمی که مجمع عمومی سازمان ایاالت متحده در  استقبال می) AG/RES.2435 (XXXXVIII-O/08ما از اتخاد تصميم  .9

 .گرفته است" گيری جنسی، و ھویت جنسيتی حقوق بشر، جھت"ی  درباره 008ژوئن  3ام در  38ی  جلسه

ھا صرف نظر  ی انسان خواھيم تا به پيشبرد و پاسداری از حقوق بشر ھمه المللی حقوق بشر می ھای بين نيسمھا و مکا ی دولت ما ازھمه  .10

 .شان متعھد باشند گيری جنسی و ھویت جنسيتی از جھت

چ شرایطی گيری جنسی یا ھویت جنسيتی تحت ھي ی قانونی و حکومتی، تضمين کنند که جھت ویژه در حوزه ھا، به ما تاکيد داریم که دولت .11

 .ھای جزایی و اعدام و بازداشت و حبس نشود مبنایی برای مجازات

گيری جنسی یا ھویت جنسيتی رسيدگی شود و  ھا تضمين کنند که تخطی از حقوق بشر بر اساس جھت ما تاکيد داریم که دولت .12

 .گران جوابگو باشند و عدالت اجرا شود تخطی

شود، و موانعی را بزدایند که ایشان را از کارکردن  از پاسداران حقوق بشر حمایت کافی میھا تضمين کنند که  ما تاکيد داریم که دولت .13

  .دارد گيری جنسی و ھویت جنسيتی باز می ی حقوق بشر و جھت درباره

 

  :متن اصلی بيانيه به زبان انگليسی

 

 

We have the honour to make this statement on human rights, sexual  

orientation and gender identity on behalf of [name of the 66 countries that signed the 

statement.] 

 

1 - We reaffirm the principle of universality of human rights, as enshrined  

in the Universal Declaration of Human Rights whose 60th anniversary is  

celebrated this year, Article 1 of which proclaims that "all human beings  

are born free and equal in dignity and rights"; 

 

2 - We reaffirm that everyone is entitled to the enjoyment of human rights  

without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language,  

religion, political or other opinion, national or social origin, property,  

birth or other status, as set out in Article 2 of the Universal Declaration  

of Human Rights and Article 2 of the International Covenants on Civil and  

Political, Economic, Social and Cultural Rights, as well as in article 26 of  

the International Covenant on Civil and Political Rights; 

 

3 - We reaffirm the principle of non-discrimination which requires that  

human rights apply equally to every human being regardless of sexual  

orientation or gender identity; 

 

4 - We are deeply concerned by violations of human rights and fundamental  

freedoms based on sexual orientation or gender identity; 
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5 - We are also disturbed that violence, harassment, discrimination,  

exclusion, stigmatisation and prejudice are directed against persons in all  

countries in the world because of sexual orientation or gender identity, and  

that these practices undermine the integrity and dignity of those subjected  

to these abuses; 

 

6 - We condemn the human rights violations based on sexual orientation or  

gender identity wherever they occur, in particular the use of the death  

penalty on this ground, extrajudicial, summary or arbitrary executions, the  

practice of torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or  

punishment, arbitrary arrest or detention and deprivation of economic,  

social and cultural rights, including the right to health; 

 

7 - We recall the statement in 2006 before the Human Rights Council by fifty  

four countries requesting the President of the Council to provide an  

opportunity, at an appropriate future session of the Council, for discussing  

these violations; 

 

8 - We commend the attention paid to these issues by special procedures of  

the Human Rights Council and treaty bodies and encourage them to continue to  

integrate consideration of human rights violations based on sexual  

orientation or gender identity within their relevant mandates; 

 

9 - We welcome the adoption of Resolution AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) on  

"Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity" by the General  

Assembly of the Organization of American States during its 38th session in 3  

June 2008; 

 

10 - We call upon all States and relevant international human rights  

mechanisms to commit to promote and protect human rights of all persons,  

regardless of sexual orientation and gender identity; 

 

11 - We urge States to take all the necessary measures, in particular  

legislative or administrative, to ensure that sexual orientation or gender  

identity may under no circumstances be the basis for criminal penalties, in  

particular executions, arrests or detention. 

 

12 - We urge States to ensure that human rights violations based on sexual  

orientation or gender identity are investigated and perpetrators held  

accountable and brought to justice; 

 

13 - We urge States to ensure adequate protection of human rights defenders,  
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and remove obstacles which prevent them from carrying out their work on  

issues of human rights and sexual orientation and gender identity.   

  

�������������  

 

  
 عفو از فرانک اميل و حميدی حميد حضور با بروکسل در بشر حقوق جھانی روز ایرانی، ای با نام تابوھای دسامبر برنامه در دھم

در معرفی این برنامه در . گرایان در ایران نيز پرداخت جنس ھم ی به مسالهھای خود  در ضمن برنامهآن برگزار شد که در  الملل، بين

 به منسوب آن ی اعالميه نخستين که حقوقی ھمان است، بشر حقوق جھانی روز دسامبر دھمبری ایرانيان نوشته شده است، ھای خ رسانه

 به پاسخ اما است، مھم بسيار خود جایگاه در "ایم کرده چه و ایم بوده که" سواالتِ به پاسخ و اھميت. است آمده دست به بابل ھای ویرانه در ایرانيان،

آن  بی بکاویم بيشتر را ذھن ھای ممنوعه تا کردیم آغاز تالشی. است تر عينی و تر مھم بسيار مراتب به ھستيم، ای نقطه چه در امروز که سوال این

  . باشيم ھم کنار در دسامبر ده تا کنيم می دعوت شما از. نھيم فراتر ادب و عرف ی ورطه از پا یا و باشيم ھنجارشکن بخواھيم که

 :برنامه

 شوسون آلن از فرانسوی ی ترانه کليپ ویدیو و برنامه آغاز: دقيقه ٢٠و ١٨ ساعت

  ایران در بھایيان وضعيت باره در) محقق( حميدی حميد از گفتاری: دقيقه سی و ١٨ ساعت

 نجفی شاھين از) زنان حقوق درباره( زن حرف کليپ ویدیو: دقيقه پنجاه و ١٨ ساعت

 !نداریم؟ گرا جنس ھم ایران در: ١٩ ساعت

 بلژیک الملل بين عفو از فرانک اميل از گفتاری و ایران در گرایی جنس ھم مورد در فيلمی

 )ایران زنان جنبش برای( نيستيم مرد ما کليپ ویدیو

 رسپسيون: دقيقه سی و ١٩

  فرانک اميل و حميدی حميد با پاسخ و پرسش: دقيقه پنجاه و ١٩

 برنامه پایان و) نجفی شاھين از اجتماعی طنزی( خطيم آخر ما حاجی کليپ ویدیو: دقيقه سی و ٢٠

 ١٨ ساعت ٢٠٠٨ دسامبر دھم چھارشنبه: زمان

Place cardinal mercier 10 

1090 jette bruxelles 

 .است آزاد عموم برای سالن گنجایش حد در و مجانی سالن به ورود* 

 .است شده تھيه پرسپوليس فرھنگی انجمن و بلژیک- ایران در بشر ازحقوق دفاع کانون مشترک ھمکاری با برنامه این* 

info@kanoun.eu  

http://kanoun.be  

 

 سایت گویا –بروکسل  در بشر حقوق جھانی ی اعالميه سالگرد شصتمين مناسبت به مراسمی ،"ایرانی تابوھای" از گزارشی

 در بشر حقوق جھانی اعالميه سالگرد شصتمين مناسبت به را مراسمی دسامبر دھم چھارشنبه روز در بلژیک - ایران در بشر حقوق از دفاع کانون

 و توجه مورد شد اجرا انگليسی و فرانسه فارسی، زبان سه با و بود سخنرانی و فيلم نمایش با ھمراه که مراسم این. کرد اجرا بروکسل شھر

 .گرفت قرار کنندگان کتشر استقبال

 در فعلی حاکميت نقش و ای زنجيره ھای قتل به ای اشاره با شد می ترجمه انگليسی به که خود کوتاه گفتار در اسفندارمذ شرین خانم برنامه، آغاز در

 فالش ادامه، در. کرد تشکر ،برنامه این اجرای در کانون ھمياری برای پرسپوليس فرھنگی انجمن از خصوص به جلسه در حاضرین از ھا قتل این

 .شد پخش شوسون آلن فرانسوی مشھور خواننده از ویدیویی کليپ و شد پخش مرز بدون خبرنگاران از ویدیویی

 از ای جمله با را گفتارش حميدی آقای. یافت ادامه" بھایی ميھنان ھم حقوق نقض به نگاھی"عنوان  تحت حميدی حميد آقای از گفتاری با برنامه
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 با حميدی آقای .)گاندی مھاتما( کرد  داوری برد می کار به ھا اقليت مورد در که روشی و اش رابطه نوع با باید را حکومتی ھر. کرد آغاز گاندی ماماھات

 صورت فیفلس آخوند تحریک با که ١٣۵۵ سال ی واقعه به و پرداخت انقالب از قبل از بھایيان حقوق نقض بررسی به شھروندی حقوق مورد در گفتاری

 گفتار به خواست در این با انتھا در و برشمرد انقالب از بعد در را بھایيان شھروندی حقوق نقض یا و قتل از بسياری موارد سپس. کرد بود اشاره گرفته

 و دمکراسی به گذار برای الزم شرط عنوان به مان ميھنان ھم حقوق نقض به بشر، حقوق منشور تصویب سالروز شصتمين در بيایيد: داد خاتمه خود

 . نباشيم تاریخ شرمگين تا نمایيم بھينه استفاده امکاناتمان تمامی از عدالت

 .شد ترجمه فرانسه به سھيال ی وسيله به گفتار این

 . گرفت قرار توجه مورد بسيار که شد پخش" زن حق" نام به نجفی شاھين خوانندگی با ویدیویی کليپ ادامه، در

 پخش تھران در گرایان جنس ھم مورد در فيلمی ایران در گرا جنس ھم وجود عدم به وی مکرر اصرار و سفيد ی صفحه بر نژاد مدیاح تصویر شدن ظاھر با

 است رسيده اش زمان که داشت تاکيد وی. اند شده آفریده گونه این که ست چی شان گناه که کرد سوال ایرانی گرای جنس ھم یک فيلم این در. شد

 .کنند دفاع خود شھروندی حقوق از و بگویند سخن جمع ميان در بتوانند باید او مثل گرایانی جنس ھم و شود صحبت مورد این در تا

 گفت ھا اقليت حقوق به تاکيد با وی. کرد ابراز سخنانی ایران در گرایان جنس ھم وضعيت مورد در بلژیک الملل بين عفو از فرانک اميل آقای فيلم از پس

 با وی. کنيم می تاکيد نيز گرایان جنس ھم مثل ھایی اقليت حقوق بر داریم، تاکيد بلوچ و ترک و کرد مثل قومی ھای اقليت حقوق رب که طور ھمان ما

 . ھستند برخوردار مشابه کشورھای به نسبت ایران در بھتری نسبتا وضعيت از ھا سکسوئل ترانس که داد ادامه شگفتی ابراز

 دعوت نوشيدنی صرف به حاضرین و رسيد پایان به برنامه نخست بخش" نيستيم مرد ما"نام  به نجفی شاھين ایصد با ویدیوکليپی با ادامه در

 مورد را حميدی آقای جلسه در حاضرین از یکی. گرفتند قرار سوال مورد فرانک اميل و حميدی حميد آقای که بود پاسخ و پرسش آن از پس. شدند

 بدون باید مساله این به که گفت حميدی آقای پاسخ در که. داد قرار تردید مورد انقالب از قبل در را بھایيان شھروندی حقوق نقض و داد قرار سوال

 ھمين به مربوط تنھا بھایيان شھروندی حقوق نقض که دید خواھند بشکنند، را خود تابوھای بتوانند گذشته نظام داران طرف اگر و کرد برخورد تعصب

 شھروندی حقوق نقض شاھد نيز انقالب از قبل زمان در که گفت نظر اظھار یک در حاضرین از دیگر یکی. نيست میاسال جمھوری حکومت سال سی

 و دانست نادرست ایران ساکن ھای مليت یا اقوام دیگر با را گرا جنس ھم اقليت مقایسه فرانک اميل به خطاب حاضرین از یکی. است بوده بھایی یک

 عنوان به که کرد سوال فرانک اميل از دیگری شخص. برخوردارند اکثریت از خود استقرار محل در که زیرا ناميد اقليت انتو نمی را قومی ھيچ که گفت

 بين عفو که داد پاسخ وی که دارند بلژیک-ایران در بشر حقوق از دفاع کانون مثل تشکالتی از انتظاری چه بلژیک الملل بين عفو سازمان از عضوی

 که کرد تاکيد وی. دھند صورت را الزم اقدام دارند که امکاناتی با بتوانند تا شود گزارش ھا آن به سرعت به بشر حقوق نقض موارد که ددار انتظار الملل

 اولين این که گفت حاضرین از یکی پایان در. است شده انسانی جان نجات به منجر ھم بسياری موارد در ولی کاھد می دقت از سرعت گاھی البته

 موضوعات از آن در که شود می برگزار مذھبی ھای اقليت به وابسته غير و گرا جنس ھم غير افراد طرف از که کند می شرکت ای جلسه در که ستا بار

 با نجفی شاھين از دیگری کليپ انتھا در. شود داده بھا بدان باید که است دستاورد یک این که شود، می صحبت بھایيان و گرایی جنس ھم مثل تابو

 فرھنگی انجمن ھمياری با و بلژیک - ایران در بشر حقوق کانون طرف از برنامه این که است توضيح به الزم.  شد پخش" خطيم آخر ما حاجی"نام 

   .شد اجرا پرسپوليس
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  »ھا خاسته دل«                                                                 
  -ای کوبه به در شيشه -                                                                                                                           

 

 

 

 

  مھران سالمی :دبير بخش                                                                                                                               

 

  :تماس بگيرید دبير بخشتان با ایميل  ھای و فرستادن نوشته» ھا خاسته دل«برای تماس با بخش ِ 

Freewritings@gmail.com  

  

*  

  

  

. را در خود بگنجاند» آنچه از دل برآمده و الجرم بر دل نشيند«برای بخشی که قرار شد در چراغ، . پيشنھاد کرد پویانامی است که » ھا خاسته دل«

مان ھست، خاطره، شعر، قصه، گپ و  ھرچه که دوست داریم و در دل: بينيد که می  شد این. را پيشنھاد کرد» ای کوبه به در ِ شيشه«حميد پرنيان، 

دلی که پشت در . خواھد بنویسيم و بگویيم و بخوانند و بشنوند مان می چه که دل نویسند، مثل آن نویسيم و می ھا می گچه در وبال گفت، مثل آن

  .ای بشنوند اش را از پشت ِ در ِ شيشه صدایخواھد  میگرداند، دلی که  ای که چشم را به سمت خود می کوبد، کوبه ای است و بر در می شيشه

از  ،، الھام بخش ِ رامتين برای پيشنھاد ِ این بخش شدند»ھا براده«که با  - -رضا و خشایار و مھدی و شروین  از لطافت ِ اميد ھا لطيف است، خاسته دل

که  - -سرشت  است و با ما، از لطف ِ ھم  کردند، از لطف ساقی که ھر روز کنار ِ ما  ادعا کمک لطف ِ حميد پرنيان و مھدی کوتاه، که صميمانه و بی

ھای  ترین متن و یکی از زیبا» ی ما شنود تقاضامان نبود و لطف ِ او ناگفته«، که ناجورخصوص   ھا که مطلب دادند، به ی آن داد، از لطف ھمه  قلب قوت ِ

  .شده است ھا، از این ھمه، مایه گرفته و زیبا و رعنا خاسته دل. مان فرستاد این ماه را برای

آن باال ھست، منتظریم که از ھمه، مطلب بياید، ھر مطلب یک کوبه، ھر   است، ایميل» تجاوز«خواھيم  ی آینده می موضوع مطلبی که برای شماره

   ...کوبه، شوق ِ دیدار ِ یک دوست، یک مھمان

  

�������������  
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 شبی 

 که  

 با تو بودم 

 برای من 

 بلندترین و 

 ین تر فراموش بی

 شب 

 بود و ھست 

 ھنوز و ھميشه 

 که ھرگز نبود 

 آن شب 

 ھا  نشينی من به تمام شب

 نشستم 

 و تمام دیدارھا را 

 کردم 

 تازه تازه 

 ھا را  و خوردم تمام شيرینی

 شبی که 

 ترین  شيرین

 قارچ از 

 ات را  ھای سرخ رنگ لبه

 گاز زدم 

 احساس کردم که 

 چقدر خوب است 

 که بلندی شب ھست 

 قدر بلند بود که  آن شب آن و

 من ھر شب به یاد بلندی آن 

 روم  خواب می به رخت
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 ام  و صبح خيسی تن

 ھمه بلندی را  آن

 در من 

 کند  صدا می

 ام ھنوز در آن شب  وقتی تن

 پھن است 

 ام که  آیا این فقط من

 فھمم شب یلدا یعنی چه    می

 من ھنوز 

 لختِ  آن شب 

 ھستم 

 آن شب که 

 رف باران ب

 آمد بارید 

 تپش صدا کرد 

 قلب کبوتر پروانه ستاره 

 جاری شد خواند پرید قدم زد 

 شبنم ریخت 

 اشک شھوت 

 خندید لخت شد 

 پسری باليد 

 و این ھمه 

 در آن شبی بود که 

 با ھم بودیم 

 شب 

 گفتن 

 و خندیدن 

 و دیدن 

 و خوردن 
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 و 

 من 

 که ھنوز طعم آن شب 

 ام مانده  در تن

 دانم  می

 تن شما ھم 

 در شبی بلند پھن است 

 که در دل خود 

 به آن شب 

 گویيد  می

 يلدا شب

  

 سرشت ھم

�������������
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A Latin jazz  

  

. آیند دانستيم كه می مھدی و كسرا تووی برف گير كرده بودند اما می. سھيل و رضا ھم بودند كه رضا سر شب رفت. ی شروین احمد بود و من؛ خانه

  . ریختم ھا را توی روغن می زمينی رقصاندم و سيب ام را می ھای يایی گذاشته بودم و انگشتیك جَز اسپان

اش را  ھای دست. گفتم باالی ِ كابينت باالیی را نگاه كن. دانستم شروین گيالس ندارد می. از من پرسيد. گشت توی آشپزخانه احمد دنبال گيالس می

شویی را  احمد كابينت ِ زیر ظرف. ام را زیر آب سرد گرفتم دست. روغن پاشيد روی دستم. رگشت روی تابهام ب نگاه. اش رفت باال پيراھن. دراز كرد

  جا نيست؟ اون: نشان داد

  .نگاه كن... دونم؛ شاید باشه نمی: گفتم

  ت سوخت؟ دست: پرسيد

  .آره: گفتم

  خوای احمد؟ چی می: شروین گفت

  .گيالس: گفت

  .قرار این نبود: شروین گفت

  . ھا زمينی نگاھم رفت روی جلزولز ِ سيب. نگاھم كرداحمد 

  !ست نه از خون شماست باده از خون رزان: سھيل گفت

  .فھميد كس نمی اخبار بود به آذری كه ھيچ. ام را خاموش كرد و نشست جلوی تلویزیون آھنگ. اش كنار زد شروین دست سھيل را از رویِ  شانه

احمد جز را روشن كرد باز و تلویزیون را به . پشت پيراھنش را كه نامرتب شده بود درست كرد. و بيرون رفتاحمد چند تا ليوان و استكان برداشت 

  .ی سراسری یا بزن شبكه. فھمی؛ بذار آھنگو بشنویم تو كه نمی: شروین نشان داد

  . اش كرد و خاموش... گيره با این آنتن من ی تبریز درست می فقط شبكه: شروین گفت

  خوای كمكت كنم؟  شایان می: سھيل گفت

  ...نه: گفتم

  شایان جان برا تو بریزم؟: احمد پرسيد

  .آره: گفتم

ھا را  سيب زمينی. ام اش را نفھميده غره انگار كه چشم. اش كردم و لبخند زدم نگاه. غره برود اش كنم تا چشم دانستم كه شروین منتظر است نگاه می

ليوان شراب را . ام نفس احمد خورد پشت گردن. بازش كردم. ز و كنسرو ماھی را از آب جوش برداشتمام را رقصاندم با ج ھای انگشت. برداشتم

االن كه باز به كنسرو ِ . روغن پاشيد؛ خوب شد. ام سوخت دست: اش كنی؟ برگشتم سمت چی درست می. ام گذاشت روی پيشخوان؛ كنار دست

  . اش بيشتر شد داغ دست زدم، سوزش

  .ام اش و فوت كرد به دست وی دستام را گرفت ت دست

  شده؟  چی: شروین گفت. اش كردم نگاه. ام كرد نگاه. ام سُر خورد اشك

  .كنم من باز می: سھيل گفت. زنگ زدند. ام را نگاه كردم دست

شروین : شویی ش رفت سمت دستا صدای. ش دار تا خمير دندون بيارم نگه: گفت. ام را ول كرد دست. ام را گرفت زیر آب احمد شير را باز كرد و دست

  !ش تو آشپزخونه؟ فرستی تو می... جا كنار تو جان این بچه یك شب یلدا رو كوبيده اومده این

  ... خندن اگه شناسن و می دوستای من خيلی خوب این اخالقای لوس رو می! خودتو جلو دوستای من لوس نكن! ببين شایان: شروین آرام گفت

سھيل با سر سفيد از برف آمد تو و پشت . احمد خمير دندان گذاشت روی سوزش. اش تمام كرد و رفت را با نگاه اش شروین حرف. احمد رسيد

  .م من تھران یك بار مزاحم شایان جان و خونواده بوده! شایان داداش ِ شروینه: احمد گفت. سالم كردند. سرش كسرا و مھدی
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ورزشكاری : گفت. دست دادم. دست داد. مھدی ھندوانه را گذاشت روی پيشخوان! فردا ماليد امتحان: كسرا سر تكان داد و رفت كنار بخاری؛ گفت

شروین و كسرا و . ھا و ھم زدم زمينی ھا را ریختم روی سيب ماھی. ات را ام را چرخاندم كه ندیدم دست نگاه. دوباره دستش را دراز كرد! دست بده بابا

  كاری ھست من بكنم؟: سھيل گفت. زدند حرف میشان  ی امتحان فردای مھدی و احمد درباره

  .دار ش  ت نگه زیر زبون. ش ببين باید آروم آروم بخوری: ام ریخت و گفت برای. ام را سر كشيدم شراب. زد اش كردم؛ لبخند می نگاه

  .شه؟ لبخند زدم چرا نمی: ندیدخ.... شه ھندونه رو ببُر اگه می: كاری ھست من بكنم؟ پایين دادم شراب را: گفت. لبخند زدم. نگه داشتم

  چرا آھنگ منو خاموش كردین؟ : گفتم. گذاشتم توی فر. زمينی پنير را رنده كردم روی ماھی و سيب

: شروین پيام فرستاده بود. ام زنگ خورد گوشی. دانه شده را در آوردم؛ گذاشتم روی پيشخوان  انار. ام را مزه مزه كردم شراب. اش كرد احمد روشن

  !من خودمو لوس نكردم: كنی خودتو؟ فرستادم تو نيستم؟ چرا لوس می مگه با

ترسيدم كه ماشين نباشد برای  شد می شد بيرون رفت و اگر می نمی. رفت زیر برف ام می ھای بيرون را نگاه كردم؛ تا زانو. ام را سر كشيدم شراب

دوش را باز كردم . نخواندم پيام را؛ دویدم توی حمام. اش افتاده بود روی من گاهام افتاد به شروین كه ن نگاه. ام زنگ خورد گوشی. تھران این وقت شب

  . و نشستم روی زمين

  .ای بلند گریه كردم چند دقيقه

احمد آمد توی ! ھا شام حاضره بچه: فر را خاموش كردم. ام را خاموش كرده بودند آھنگ. ام را شستم و بيرون آمدم صورت. یادم افتاد فر روشن است 

ھای روی  رفت بيرون و چراغ را خاموش كرد و شمع. ت پُره ليوان: گفت. ام را دید ھای چشم. بُرش ھندوانه را گرفتم! بيا اینو گذاشتم برا تو: آشپزخانه

  ! شامه... ی شب به ھمين شمع و شراب و شا قشنگيه! چيه بابا این نور: گفت. پيشخوان را آتش زد

زدند و  گرفتند و از چيزی حرف می ایستاده لقمه می. ھا جمع شدند دو سمت پيشخوان بچه. ھا را كنارش رفغذا را گذاشتم روی پيشخوان و ظ

  .خندیدند با دھان پُر می

  .شان تابيد به صورت نور شمع از پایين می. سھيل شروع كرده بود ضرب گرفتن روی پيشخوان

  :ب سھيل خواندبا ضر. اش را كنار گذاشت و ليوان من را سر كشيد احمد بشقاب

  كی باشد و كی باشد و كی باشد و كی

  باشد و می باشد و می  باشد و می  می

  او گه لب می گيرد و من گه لب وی

  او مست ز می گردد و من مست ز وی

  ...امشب شب مھتابه

  .آمد دیگر صدای ضرب گرفتن سھيل نمی. گی شروع به خواندن كردند ھمه

رقصيدند  ھا می بچه. شان كردم نگاه. پيام را خواندم. لم دادم روی مبل. ام را برداشتم؛ بيرون رفتم از آشپزخانه چند قاشق كشيدم برای خودم، گوشی

  . لقمه را پایين دادم. خواندند و می

  .ات دارم دوست: شماره ناشناس بود. پيام ِ شروین نبود

  ناجور
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!!!... کنم که یه خانم خوشگل با موھای بلند مشکی تو آسمون نشسته ھميشه تو شب یلدا حس می... !!!یلدا ھميشه یه حس عجيب واسم داره

چيزای !!!... شه انگار ھمه سرنوشت اون سال با ھمون فال مشخص می!!!... مخصوصا فال حافظ رو!!! ھمه چيزشو!!!... دوست دارم این شب رو

  !!!ترکی کنی داری می ه آخر شب احساس میقدر ک اون!!! خوری مختلفی که اون شب پشت ھم می

  پسری 
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 )خاقانی(یوسف ِ روز، به چاه ِ شب ِ یلدا بينند / ھای غم، آبستن ِ روز طرب است  ھمه شب

شب ِ «اعتقاد بر آن بود که این . )اومده م می و چقدر ھميشه از خود ِ این کلمه و این اسم برای کسی، خوش(، به سُریانی به معنی تَولّد است یلدا

، شروع به افزایش )که به تعبيری، عُمرش است( خورشيد  ِ  زاید؛ چرا که پس از یلدا است که ساعت ھای تابيدَن می خورشيد، سحر، »آبستن

 .برسد کند، انگار که در شب ِ یلدا به دنيا آمده باشد و اندک اندک ببالد تا به روزھای گرم و درخشان ِ تابستان می

 !مبارک تولدتدل و جان ما،  نور ِ، کوچولو خورشيد

  ... فردا اگر بياید. رفتند شب مردم ِ خوشحال که با عجله به مھمانی می. شب ِ بی ماه، بی ماھی. شد، در آن شب ِ یلدا نداشتم و صبح نمی چراغ

  

  سولميت
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  ...ی پایيزی جاده

 

 ی بی انتھا سرد، یه جادهیه غروب پایيزی، یه ھوای 

 زرد و قرمز و نارنجی... ھای چنار ھای زرده، برگ جاده پر از برگ

 !دو ردیف درخت چنار، نيمه عریان، زرد و قرمز و نارنجی

 رنگ، شفاف ِ شفاف رنگ بی بی... یه نم نم بارون

 انتھا، یه پسر خسته ی خيس، یه راه بی یه کوچه

 ست خالی، یه حس رفتنیه ھرم نفس، یه پای پياده، یه د

 ... خش بازم یه صدای خش... خش خش، یه صدای خش یه صدای خش

   

  ... غروب پایيز زده

 

 ھای سرد بی مھر در انتھای این غربت پایيزی، از قدم

 زند رحمانه تازیانه می ھای زرد خسته را بی که تن رنجور برگ

 خش و شيون این ھمه عصيان و از پس ھياھو و ناله و خش

 رخت سياھی به تن کرده قصد ھجران ندارد شب

 افشاند ھا می و این غروب پایيز زده، بذر سرما به دل

 ھای نھان رسد از زمھریر فتنه می... یلدای شوم

 ؟!چه کسی گفته سپيد رنگ خداست

  پسر تنھای خسته
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   .رسند ه چه زود میدانند ا ھایی که خودشان خوب می دانم و این صبح من می

  آدم آھنی
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  ھای یلدایی شب

ھای  موھای یلدا رنگ. کند ھا پخش می اش را توی خيابان دختری که موھای بلندی دارد و یک بار در سال موھای. یلدا نام یک دختر است –الف 

  . بينم من موھای یلدا را خرمایی می. مختلفی دارد

خودم را یک کم آرایش . زنم ام ژل می من به موھای. کند من توی خانه بمانم بھتر است بابا فکر می. يابان خطرناک استکند خ مامان فکر می –ب 

کند  مامان فکر می. خواھم بروم بيرون گرداند آن سمت ھر بار که من می اش را بر می روی. آید اش نمی بابا خوش. پوشم ھای تنگ می لباس. کنم می

یا یک چيزی بدتر از ھر چيزی که فکرش را بکنی،   کنم، سيگار، مشروب، سکس، ون از خانه بروم خودم را توی یک چيزی غرق میمن ھر بار که بير

  .یک پسر

  ھا سرک بکشد، ھای خانه تواند پشت پنجره این جوری دختری به نام یلدا می. دیگر ھای ھم روند خانه ھا می ھای یلدایی که بشود آدم شب –الف 

اش را شانه  دختری به نام یلدا موھای. آید زمستان آمده بعد یادت می. ھا کند بين خيابان ھا فوت می وقت بعضی. ھا را نگاه کند، و لبخند بزند نهتوی خا

  .رقصد ھا ھم می وقت بعضی. خواند زند و زیر لب آواز می می

ھا،  ھا، توی خيابان قدم زدن عروسی  ھا، دیگران است، مثل مھمانییلدا چيزھای . دھد به چيزھای دیگران ی ما کسی اھميت نمی توی خانه –ب 

ھای ریز  دیوارھای اتاق من سوراخ. ی ما ھر کسی اتاق خودش را دارد و توی اتاق خودش یک زندگی دارد برای خودش توی خانه... ھا ھا، سينما پارک

آید تو و پشت  زود از در می. کشد توی خانه ھا یکی سرک می وقت بعضی. دآی اس و تلفن می ام ھا برای من ایميل و اس از توی این سوراخ. دارد

مان را بيرون  گذاریم آھنگ پخش کند صدای کامپيوتر را روشن می. زنيم ھر وقت مھمان داشته باشم آرام حرف می. شود ام مخفی می دیوارھای اتاق

زنم و بيرون را  ھا را کنار می پرده. کنم ام آھنگ گوش می ی اتاق پشت پنجره. مکن ام را خاموش می ھای یلدایی من چراغ اتاق شب. دیوارھا نشنوند

ھای یلدایی اگر نروند  شب. دکتر ھميشه مھمانی دارد. مان شود، ھمسایه ی دکتر باز می ی چھار طبقه ی اتاق من به خانه پنجره  .کنم نگاه می

  .رقصم، تنھایی من پشت پنجره می. ی اول غرق نور است کشيده است و دو طبقهھای خانه  گيرند که پرده ھا می مھمانی بيرون، از آن جشن

. ھای خاموش چراغ. بالشت، به تعداد کافی. ھای خرسی شکل عروسک. بغل. خواب رخت. ھای خواب اتاق. ھای بلند شب. ھا شب. ھا خيابان –الف 

. دیوارھای زرد رنگ اتاق. دیوارھای اتاق. من. تنھایی. و پنج روزهصد و شصت  ھای یلدایی سی شب. ھای یلدایی شب. ھا شب. خاموش. خاموش

من با . دی یک عالمه آھنگ جدید دارد وی ھر دی. دی وی خرم، روی دی تری می پی ام را ام ھای من آھنگ. کند کامپيوتر دارد یک آھنگ دیگر پخش می

  .  دختری به نام یلدا. یلدایی ھای شب. ھای اتاق من شب. رقصم ھای جدید پشت پنجره تنھایی می آھنگ

  مصطفا
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  عنوان موضوع انشا شب یلدا به

  .تر کرد و به نام چراغ پاسدار حقوق امثال بنده ھا طوالنی به نام ایزد یکتا که شب یلدا را دو دقيقه از باقی شب

شب . شود ست که تلویزیون پر از قھقھه می شبی. و ھویج پخته بگذاردخرد و شاید مامان لبو  ست که بابا آجيل می  شبی. ست شب یلدا شب خوبی

ھای دیگر محتمل است که  در ھمين شب یلدا ھم مثل شب. ھای دیگر ندارد آید خيلی قلنبه باشد، فرقی با شب اش برمی یلدا، غير از این که از اسم

ی من درد بگيرد و محتمل  ھای دیگر محتمل است سينه یلدا ھم مثل شبدر ھمين شب . اھميت یکی به دو کنند ی بی بابا و مامان سر یک مساله

  .ام به ھمه فحش بدھم است توی دل

 20الی  15ھای  توی شب یلدا ھم بروم باشگاه و وزنه. غير از این توی شب یلدا من مجبورم بروم سر کار بنشينم یک گوشه و به چيزی فکر نکنم

اش خوب نيست و فکر نکنم که  به این فکر نکنم که اميد حال. ف مردم شھرم آجيل ندارند و تلویزیون آجيل داردکيلویی بزنم و به این فکر نکنم که نص

  .ما ھمه تنھایيم

ھواپيماھا . اخبار ھمان اخبار است. فقط پدربزرگ است که رفته است. ھا، بابا، مامان اش است؛ خانه، بچه در این شب یلدا ھم ھمه چيز مثل سابق

  .تر شده است قلب من است که سوراخ. ھا ھا ھمان کتاب ھا، کتاب ھا ھمان موش يماھا ھستند؛ موشھمان ھواپ

  .پایان

  فاروق
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  ھا  درگذشت این روزھا و ساعت

  ...كند ماند حسرتی است كه به شكل شادی خود را نمایان می مان می چه برای آن

  .كند شادی كه در نظرمان زیبایی جلوه می

  .زیبایی كه اعتبارش به گذشت زمان وابسته است

  بریم و ای كاش این آگاھی زمانی باشد كه ھنوزفرصتی باقی باشد اعتباری این ایام پی می پاید كه به بی دیری نمی

  .شوم ازاین بازی پوچی كه ھمگان را فرا گرفته و من را نيز به خود واداشته كنم، سخت متعجب می ام كه نگاه می به اطراف

  :كنم كه ترمی كنم و با آن آتش دل را سوزان به تكه بيتی شعر دل خوش می

  دنيا ھمه ھيچ و كار دنيا ھمه ھيچ

  ای ھيچ زبھرھيچ درھيچ مپيچ

  ...به چه دل خوش كردیم

  ...به دوری از تسلسل باطل كه اعتبارش به زمان است و مكان

دھيم كه شاید این اعتقاد اشتباه  ای به خود شك راه نمی جنگيم و حتا لحظه اش می ریم برایھا تا زمانی كه به چيزی اعتقاد دا دانم چرا ما آدم نمی

  ...باشد

  ...شاید این ھم از روی سادگی و جھل ماست

  .شود مان واژگون ترسيم دنيای اش ما با حقيقت مشكل نداریم با این واقعيت مشكل داریم كه اگر بخواھيم حقيقت خودمان را تغيير دھيم، می راست

  ...گونه نقدمان خواھند كرد ترسيم كه دیگران چه ازاین می

  ...مان جز ندامت ترسيم كه شاید روزی در مواجھه با حقيقت چه پاسخی خواھيم داشت برای اشتباھات آیا از این می

  آیا ندامت سودی خواھد بخشيد؟

  ...یا شاید دل از دنيا و ما سوا خواھيم شست

  .د و دل را از آن تھی خواھيم كردیا دراین دنيا خواھيم بو

  ...كند ای عمل می ی خود به گونه ھر كسی به نوبه

  .مھم این است كه با تمام وجود و آگاھانه عمل كرد

  ...نه بر اساس عادت و روزمرگی

  چه سرنوشت غم انگيزی 

  كه كرم كوچك ابریشم 

  ساخت ولی به فكرپریدن بود تمام عمر قفس می

  کرم ابریشم
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کنه اون دیوار  ده، شاید فکر می ی خيابان خودش رو به دیوار سنگی فشار می دخترکی گوشه... باره نم می بارون داره نم... سرده خيلی سرده

کنه تا  نگاه میش بسته آدامسی داره و به عابرین  توی دست... ان بازار که ھمه به فکر زودتر رسيدن به خونه گاھی باشه تو این آشفته تونه تکيه می

  .شاید خریداری پيدا بشه

تقریبا " خواین؟ خواین، اقا آدامس می خانم آدامس می"گه  شه و صدای لرزان ضعيف دخترک که می بارون شدیدتر شده، ھر لحظه تعداد آدما کمتر می

زنن، اون یکی شيشه رو مياره پایين و  ه بوق میش کم تموم می شن و یا تو ماشين و ترافيکی که داره کم ھمه با عجله رد می. شه دیگه شنيده نمی

" خواھی؟ خانم آدامس می"یه ماشين وایستاد ... ای بشنوه تونه چيز دیگه قدر زیاده که نمی ده بيرون، صدای موزیک یکی دیگه اون دود سيگار رو می

م ھوا سرده  و ماشين نشسته داد، و گفت بيا عزیز دلزن راننده دخترک رو با اشاره دست روند، کالھی از عقب برداشت، و به پسری که کنارش ت

" ره خونه جا واستاده؟ ھوا سرده چرا نمی مامان اون چرا این: "کنه، پرسيد ھای معصوم به دخترک زیر بارون نگاه می اینو سرت کن، پسر با چشم

مامان از انارھای یلدا یه دونه "... "منتظره باید زود بریم خونه م کرد، بابا  این خيابون لعنتی خسته. کنه داره کاسبی می"گه  مادرش با بی توجھی می

با سرعت از راھی که باز شده بود رفتند و دخترک نفھميد جواب مادربه اون "..." مادر مھربانانه دستی به سر پسرش کشيد و گفت " ش بدیم؟ به

  .پسر چی بود

ش چسبيده و موھاش  پيرھن گشادش به تن... ریزه ه و از سر و روی دختر پایين میرو نيست اما پای رفتن نداره، بارون شدید شد کسی تو پياده

  . شه حس می کم بی و پاھاش داره کم... ریخته ھم به

اون روز به ... تونست بره خونه اما وقتی اولين گام رو برداشت یاد اون دفعه که دست خالی برگشته بود افتاد کرد کاش می ش دعا می دخترک تو دل

که دست خالی برگشت خونه، وقتی مرد دید دخترک آدامسی نفروخته به ... یه شب گرم تابستون... ھا سرگرم بازی شده بود ی فروختن آدامسجا

آلودش رو باز کرد، سرش رو  ھای تب وقتی دخترک چشم... ھای سنگين، تن ظریف دخترک رو تا مرز نابودی کشوند ش، با دست باد کتک گرفت

ی مادر پایين افتاد و  یه قطره اشک از گونه... ھاش رو بست داد، دوباره چشم ش آرامش می ر افتاده مادرش بود، صدای گرم مادر بهزانوھای از کا

. ھم ریخته بود دار چپ شده بود و اتاق به کرد، به اتاق نگاھی انداخت؛ سمت راست صندلی چرخ داشت گریه می... ھاش رو باز کرد دخترک چشم

دلش گرفت و بغض کرد با ... ھای کبود مادرش نگاھی انداخت به دست... ھای مرد کرده بود رای کمک به دخترک خودش رو سپر کتکمعلوم بود ب

  . تونست تکون بخوره اما اشکی نریخته بود، حاال با دیدن مادر تو اون وضع نگه داشتن اون بغض سخت بود که از درد نمی این

تونم ادامه بدم و تحمل  مون کن، تا کی می خدایا کمک... "کرد مادر زمزمه می"... ت ای من کجایی خيلی وقته ندیدمخد... آه... اگه پدرت زنده بود"

ھاش رو پاک کرد و دستی روی موھای ابریشمی  مادر فوری اشک..." وقت نيست؟ مامان خدا کيه؟ کجاس؟ چرا ھيچ: "دختر پرسيد..." کنم؟ خدایا

خره تا دیگه  ھا رو ازت می ا اونيه که وقتی نتونستی ھيچ آدامسی بفروشی، وقتی دیگه نااميدی، مياد و تمام آدامسخد: "دخترک کشيد و جواب داد

  .دخترک به خيابون بارونی برگشته بود خودش رو دوباره به دیوار سنگی چسباند..." این اتفاق نيفته

  .لرزید دیوار سرد چسبوند، میخودش رو بيشتر به ... ش یخ زده ھوا سرده، بارون مياد و تموم تن

  ." برو خونه... جا واستادی برو خونه دیگه کسی نيست که ازت آدامس بخره دخترم چرا این"

  ."تازه است... ای صد تومن خواین؟ ارزونه دونه اقا شما آدامس نمی"

ھا، حاال اونا مال منه، تو ھم دیگه آدامسی نداری،  بيا این پول ھمه آدامس... "ش و ھر چی پول بود تو جيب دخترک گذاشت خدا دست کرد تو جيب

  ."پس برو خونه

خشک نيستن، تقلبی ھم ... شين پشيمون نمی... خيلی ممنون... اقا ممنون"دختر با دست لرزان از سرما بسته آدامس رو به مرد داد و گفت 

  ..." م آقا خيلی ممنون... نيستن

  ." شه و بارون تندتر ردتر میدونم دخترم، حاال برو دیگه ھوا داره س می"

  ." ش رو پس بدم خواھم ببينم چقدره و باقی نه می"دختر شرمگين نگاھی به خدا انداخت و گفت ..." نترس درسته. "ش کرد دختر دست تو جيب

  "ونی امشب چه شبيه؟د ت راحت نه یه ریال زیاده و نه یه ریال کم، بيا این انارھا ھم به جز یکی که مال منه برا تو، می درسته خيال"

  ..." م گفته امشب یلداست بله آقا مامان"

  " م ھدیه یلداست، خوب حاال یلدا یعنی چی؟ اره و این"

  :دختر با شيطنت به مرد نگاھی انداخت و گفت

  ." جنگه ھا می که خدا مياد و با بدی  یعنی این"

  .مرد لبخندی زد و به فکر فرو رفت

  " خداحافظ"
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...  

  ."ت دختر خوبدار خدا نگه" 

حس شده بود، ناگھان ایستاد، برگشت و  ھای پاش بی کرد، انگشت ش تاالپ تاالپ می ھای ورزشی سوراخ آب توی کفش... دوید دخترک زیر باران می

ار داد و ش فش ش گذاشت و انارھا رو بيشتر تو بغل دید، لبخند زد، دست رو روی جيب به پشت سرش نگاھی انداخت؛ ھنوز شبحی از خدا رو می

  .ش با خدا واسه مادرش آروم نداشت دوباره شروع به دویدن کرد، برای تعریف مالقات

حاال اون پولی نداشت که بره خونه، توی بارون تند و خيابون خالی به طرف خونه به حرکت ... مرد با یه بسته آدامس زیر بارون شدید ایستاده بود

  .یه حس که در یلدایی در گذشته گم کرده بود! نام ھا گم کرده بود، یه حس بی کرد که سال حس میامشب چيزی رو . افتاد، با یه انار یلدایی

  .که بداند امشب خدا در او حلول کرده بود زد بی آن  زد و مرد ھم دورتر از او لبخند می بارید، ھوا سرد بود و دخترک لبخند می باران با شدت قبل می

  آوا، مرز تازه ھم
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 چند ثانيه بيشتر

تنھا که باشی ھمين چند ثانيه بيشتر، . ترین حسرت سال بازی سال، یا طوالنی ترین عشق شاید طوالنی. درازترین شب سال. شب خواھد شد

 .نماید ترین ثانيه می گرفتنا، کوتاه ھا دردناک خواھد بود، اما کام ات ساعت برای

. کند تر از پيش، چند ثانيه بيشتر خودنمایی می ات و ھر جای المصب دیگر، غمناک ھای ات، روی لب ت، روی دستاناش کنار تنھا که باشی، جای خالی

و چند ثانيه بيشتر از شب پيش فرصت داری که به او . سازد ی جاز، با کالمی عاشقانه، بند بند وجودت را خواھان حتا ھمان چند ثانيه می یک ترانه

ات را خواھی  چند ثانيه بيشتر چشمان. چند ثانيه بيشتر دراز خواھی کشيد. ات، ھم او خواھد بود ھم که باز کنی، نيت کتاب حافظ را. بيندیشی

اش خواھد  ھای گرم کش نفس ات، حسرت ھای گرم نفس. خواھد ات، جای جای تن او را چند ثانيه بيشتر در خود خالصه می بست و باز جای جای تن

چند ثانيه بيشتر  –باز ھم به جای او  –وقت داری که به جای او . ماند ات چند ثانيه بيشتر خالی از طلب نوازش او مات می نگاه. بود، چند ثانيه بيشتر

و آن شب، شاید چند ثانيه بيشتر، . ات چند ثانيه بيشتر فرصت خود ارضایی بدھی توانی به انگشتان می. گر پوست گرم خود کنی ات را نوازش دست

 .، سررفتن را بينجامدات لرزش تن

ات را باز بر طرح صد بار  موی پس قلم. غم تن ندادن. اندوهِ خود بودن. اندوهِ این ھمه بودن و تنھا ماندن. بارد ات می ولی باز ھم تنھایی و اندوهِ پر بھانه

 ایم به نافھمی؟ ھایی؟ آیا ما محکومایم به تن اندیشی که آیا ما محکوم و می. کشی تا طرحی جدید دراندازد شاید ات می کشيده تنھایی

ما خود فکرمان را سد . کنيم ی تنھایی می خود دستان خود را آماده. کنيم نوشيم، و ھضم می زنيم، می زنيم، طرح می ما خود تنھایی را رقم می. نه

پس آن شب ھم شاید، و امسال . سازیم اله میپس طرح تنھایی را نيز نکشيده مچ. این ھمه، اما بی شناختی از این خود. کنيم مان می ارتباط ھای

  .تا شاید بلندترین صبح. و سال ھای بعد نيز شاید. ھم شاید چند ثانيه بيشتر تنھایی

  مزدک
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  حميد پرنيان: دبير بخش
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  »چراغ«ی  اندیشه

  حميد پرنيان

  

ھا، در  ھنوز که ھنوز است در دانشگاه. اند پژوھان فارسی کنده ر کند که دانشپای را  کوشد چاله ، می"ضيافت"، در کنار "چراغ"ی  بخش اندیشه

را " گرایی چندفرھنگ"شناسی ما سرخوش است که  ری است، و ھنوز که ھنوز است جامعهگرایی یک بيما جنس ھای درسی دانشگاھی، ھم کتاب

ھای خيلی خيلی پایين، آن جایی که شاید نوادگان ما  چيزی است که در اولویت بلکهاست " آور شرم"گرایی نه تنھا ھنوز  جنس اما ھم پردازد دارد می

اندیشيدیم که عبدالکریم  چنان می پژوھی؛ اگر اکبر گنجی و آرش نراقی نبودند که بپژوھند، ھم یا نگاه کنيم به دین. ھم نبينندش، جای گرفته است

گرایی و برابرخواھی ایشان تنھا باید  جنس گوید که در برابر ھم سروش، که به ناروا در جایگاه ھژمونيک الھيات مدرن ایران نشسته است، راست می

 .اند پژوھان فارسی کنده ای را پر کند که دانش کوشد چاله ، می"ضيافت"ر ، در کنا"چراغ"ی  بخش اندیشه". شرم کرد"

- گرایان ایرانی، اعدام دو نوجوان در مشھد، طرح ضد جنس ھای ھم ◌ِ فارسی، برپایی سازمان ی در گفتمانِ دانشگاھیی◌ِ ساویز شفا پاگشایی

ای که با ساقی قھرمان  ی شرق پس از مصاحبه بسته شدن روزنامه گرای پليس برای برخورد با پوشش مردانه، رخداد مھمانی اصفھان، جنس ھم

ھمه و ھمه نشان ... ی آرشام پارسی، و گرا، جایزه جنس ھم" نویس وبالگ"داشت، سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا، پدیداری نسل 

 ای مسالهگرایی در ایران تبدیل به  جنس بررسی شود؛ ھمھای علوم انسانی  ی آن شده است که در رشته گرایی شایسته جنس دھد که ھم می

پژوھان  کنيم که در آن ھنوز دانش اما ما داریم وضعيتی را تجربه می. اش پاسخ داد تبدیل شده است که باید به ای مسالهاجتماعی شده است، به 

گرا، برای  جنس زدایی از ھم-و درخواست برای برابری و آسيبگرایی  جنس ی ھم ھنوز مساله. اند گرای ما، روا یا ناروا، در پستو نشسته جنس ھم

 .ی ایشان نيست گرایی مساله جنس انگارند ھم پژوھان دگرجنسگرا نيز می تر این که دانش و دردناک. ایشان تبدیل به مساله نشده است

کنيم،  کنيم، ترجمه می کنيم، بررسی می م، اِشغال میکني نویسيم، توليد می می... دانم، کارگاه خردورزی ی چراغ را یک کارگاه می بخش اندیشه

ضرورتِ . ی خردورزی نيز پنھان است و پيداست در الشه حتاگرایی  دھيم که دگرجنس نشان می. دھيم کنيم، و از ھمه برتر؛ نشان می چاق می

گاه خودش را به  گرایی ھيچ ین است که دگرجنسگرا ھستيم، نه، برای ا جنس گرایی، نه برای این است که ما ھم جنس ی ھم پرداختن به مساله

کند و ما،  کند و دوباره توليد می گيرد؛ نشسته است چاق و چله و دارد خودش را توليد می گاه به پرسش نمی کشد، خودش را ھيچ چالش نمی

بخشی از ھویت ما، ... استيالیافته ھستيم گر و ی ستم ھای این سامانه خوردگان، یکی از دشمن گرای ایرانی، درکنار دیگر زخم جنس ی ھم جامعه

  .ی آکادميک فارسی است ھویت اجتماعی ما، وارد شدن به بدنه

�������������  
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  *شناسی مردانگی درآمدی بر جامعه

  ی مایکل کيمل نوشته

  ی حميد پرنيان ترجمه

  

  مردانگی

 ای اشاره دارد که در ھر ھا و رفتارھا و معانی اجتماعی مردانگی به نقش

مردانگی، نه بر جنسِ . شود ای به مردان تجویز می ای و در ھر دوره جامعه

ھای مختلف مردان  ھای درون ِ گروه شناختی، که بر جنسيت و تنوع ھویت زیست

و از طریق  کنيم، اما مفھوم مردانگی درون نھادھای جامعه، ھای درونی ھویت تجربه می عنوان یکی از جنبه اگرچه ما جنسيت را به. تاکيد دارد

  ).2000کيمل، (شود  ی ما توليد می تعامالت روزمره

  جنس در برابر جنسيت

ی ھویت جنسيتی و تجربه و نمود مردانگی و زنانگی فرد  شناختی تعيين کننده شود که جنس زیست ھای مردمی پنداشته می در بيشتر گفتمان

پردازند که چگونه جنس  شمول تاکيد کنند، به این می شناختی ِ جھان تشناسان و رفتارشناسان به جای این که بر امور زیس جامعه. است

 –شناختی اشاره دارد، مذکر و مونث  جنس، به دستگاه زیست. گيرد ھای مختلف اجتماعی معانی مختلفی به خود می شناختی در متن زیست

جنس، مذکر و مونث است؛ . ھای تنانه اشاره دارد ین تفاوتجنسيت، به معانی فرھنگی ا. ھا، امور شيميایی بدن، کالبد، سازمان بدن کروموزم

جنس، . شناختی تنوع کمی دارد، جنسيت بسيار متنوع است در حالی که جنس زیست. معنی مرد بودن و زن بودن –جنسيت، مردانه و زنانه 

  .پذیرد اصی شکل میجنسيت فقط درون متن اجتماعی و فرھنگی خ. ای اجتماعی است شناختی است؛ جنسيت برساخته زیست

  ھا مردانگی

ھای مختلف از  گير مردانگی است و این که حتا در یک جامعه و در یک دوره، گروه ی تنوع چشم بازشناسنده –ھا  مردانگی –به کار بردن حالت جمع 

مندی بين مردان و زنان ھستند، اما  مھای نظا گرچه نيروھای اجتماعی دست به کار ساختن تفاوت. ھای فردی تعریف خود را دارند مردانگی و تفاوت

  .ھای درون مردان یا درون زنان است ھای ميان مردان و زنان، کمتر از تفاوت تفاوت

شناسی، تاریخ،  انسان –کوشند تا جنسيت را بفھمند  ی علمی می گيرد؛ از این رو، چھار رشته مردانگی، در چھار سطح معانی گوناگونی به خود می

  .شناسی امعهشناسی، و ج زیست

ھای مختلف را  شدن جنسيت در فرھنگ گونی شناسان چگونگی گونه انسان. ھا، از فرھنگی به فرھنگ دیگر تفاوت دارند نخست این که مردانگی

اما . ات کننداحساس باشند و مردانگی خویش را، به ویژه با اغوای جنسی، اثب کنند تا بی ھا، مردان را تشویق می برخی از فرھنگ. اند مستند ساخته

سازی نيازھای اجتماع  گویی عاطفی، و برآورده کنند که بر اساس مشارکت مدنی، پاسخ تری از مردانگی تجویز می ھای دیگر، تعریف آراميده فرھنگ

شناختی در دو  یستھای ز ی این ادعاست که تفاوت ی استراليا رسواکننده تفاوت مردانگی در فرانسه و در ميان مردم بومی مناطق دورافتاده. است

ھایی است که بين  ھایی که مردانگی در دو فرھنگ مختلف دارد خيلی بيشتر از تفاوت تفاوت. ی اصلی ھویت جنسيتی ھستند جنس، تعيين کننده

  .دو جنسيت وجود دارد

ھا چگونه در  کنند که این تعریف ررسی میدانان ب تاریخ. گيرانه متنوع ھستند ھای مردانگی، در یک کشور، در سراسر تاریخ، چشم دوم این که تعریف

مرد . شوند ھای نوین دگرگون می ھا، و گسترش فناوری واکنش به تغييرات ناشی از صنعتی شدن و شھرگرایی، موقعيت جغرافيایی و اقتصادی ملت

  .متفاوت است ی ھفدھم در فرانسه یا در یونان باستان قطعا از مرد بودن در فرانسه یا یونان ِ امروز بودن در سده

ھای  ای از توانایی کنند که مجموعه شناسان ِ رشد بررسی می روان. کند ی زندگی یک فرد نيز تغيير می ھای مردانگی در طول دوره سوم این که تعریف

آن است که ھای زندگی مستلزم  ھم سن تقویمی و ھم دوره. شوند ھایی در تجربه و نمود ھویت جنسی ما رھنمون می رشد چگونه به تفاوت

اش تغيير دھد و از  در غرب، یک مرد باید مردانگی خویش را اثبات کند و آن را متناسب با باال رفتن سن. ھای متفاوتی داشته باشد جنسيت، بازنمایی

که مردِ جوان ِ مجرد از تعریفی . ھا را از خود نشان دھد دھند تا این تجربه نھادھای اجتماعی نيز وی را یاری می. این تغيير احساس کاميابی کند

و سرانجام این که معانی مردانگی، در یک جامعه و زمان مشخص، . سالی که پدر یا پدربزرگ است متفاوت است مردانگی دارد با تعریف مرد ميان

در آمریکا یا برزیل یا سنگال مردانی که . زمان وجود دارند ی زمانی مشخص، چند معنی از مردانگی ھم در یک دوره. گون است ای گونه طور برجسته به

ی اجتماعی، نژاد، قوميت، سن، امورجنسی، و زادبوم چگونه  اند که طبقه شناسان این را کاویده جامعه. کنند، مردانگی یکسان ندارند زندگی می

گرای سياه پوست ِ پيری که در  جنس برای نمونه، مرد ِ ھم. دھد ھر یک از این محورھا، محورھای دیگر را تغيير می. دھند ھویت جنسيتی را شکل می

ھای متفاونی از مردانگی دارند و از زن  کند، تعریف گرای سفيدپوستی که در آُیوا زندگی می ی کشاورز ِ دگرجنس کند و پسربچه شيکاگو زندگی می
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جا که  از آن. ی خویش ھستند قدرت ِ جامعه ھای تاثير ھنجارھای جنسيتی و سامانه و ھر دوی ایشان عميقا تحت. ھای متفاوتی دارند بودن نيز ایده

توانيم از  دارد، ما نمی –ی عمر  ھای تاریخی، و در ميان مردان و زنان یک فرھنگ، و در طول دوره ھا، دوره در فرھنگ –گونی بسياری  جنسيت گونه

تغيير دید، باید آن را -در-جنسيت را باید ھميشه. تی مردان یکسان اس شمول و برای ھمه ای سخن بگویيم که انگار ثابت و جھان مردانگی به گونه

کنيم که مردانگی معانی  با جمع بستن مردانگی، ما تصدیق می. سخن بگویيم ھا مردانگیمجتمع شناوری از معانی و رفتارھا دانست؛ ما باید از 

  .ردھای زمانی متفاوت اشاره دا ھا در دوره ھای متفاوتی از انسان متفاوتی دارد و به گروه

  ھویت جنسيتی

ھا، به  ی مردانگی ھمه. شوند ھای جنسيتی در بستر قدرت برساخته می گونی نباید منجر به پنھان کردنِ این شود که تعریف بازشناسی این گونه

نتظاراتی است که ی آن ا ی ھمه کنند که تعيين کننده نوایی می در ھر فرھنگی، مردان با تعریفی از مردانگی ھم. اند شکل برابری ساخته نشده

ھای تابع، و  در رابطه با مردانگی«، »مسلط«این تعریف ِ : نویسد می) 183. ، ص1987(کانل . دبليو. آر. گيرند شان را اندازه می ھا مردانگی ایشان با آن

نھا و تنھا یک نوع از مردانگیِ کامل گونه که اروین گافمن آن را تعریف کرده است، در آمریکا ت ھمان. »چنين در رابطه با زنان ساخته شده است ھم

گرا، پروتستان، پدر، با تحصيالت دانشگاھی، با کار تمام  جوان، متاھل، سفيدپوست، شھری، شمالی، دگرجنس: وجود دارد که خجالت زده نيست

ھا را داشته باشد احتماال  یکی از این ویژگیو ھر مردی که نتواند ... ی خوب، سنگين، قد بلند، و دارای رکوردھای تازه در ورزش وقت، دارای رنگ چھره

ھای مسلطِ   ھای مردانگی، نه تنھا در رابطه با آرمان تعریف) 128. ، ص1967. (داند بی ارزش، ناکامل، و نامرغوب می –دست کم گاھی  –خودش را 

  .شوند دیگر برساخته می ھای ھميشگی در ميان یک چنين در رفت و برگشت این جنسيت، که ھم

ھای  دھند که مردان، ایده ھایی که در کشورھای غربی انجام شده نشان می پژوھش. سيت، نه تنھا چندگانه است، بلکه نسبی نيز ھستجن

ای با زن بودن ندارد؛  آن چيزی که به معنی مرد بودن است، ھيچ ھمانندی. سازند ھای زنانگی می خویش از مرد بودن را در ارجاعی پيوسته به تعریف

ھا در تعاریف جنسيتی توافق  ھا و اھميت آن ی صفت ھای مختلفی از مردان درباره ناسان اجتماعی تاکيد دارند که اگرچه ممکن است گروهش روان

  .شمول ایشان باشد مردانگی شاید تنھا ویژگی ِ یگانه و جھان» ِ ضدزنانگی«ی  نداشته باشند، اما مولفه

گوید که آن آرایش ساختاری که زنان را در  نانسی چودورو می. شوند در روابط اجتماعی ما توليد میتفاوت جنسيتی و نابرابری جنسيتی، ھر دو، 

آورد که بازتوليدگر ِ  وجود می ھا به ھا و ھم در دختربچه ای را ھم در پسربچه داند، تمایل ناآگاھانه و درونی شده گو می برابر ِ پرورش کودکان پاسخ

سازد؛ فرایند ِ تَفَرّد از طریق  ھا را وادار به گسست عاطفی از مادر می ھویت جنسيتی، پسربچه). 1978(ت ی مرد و مادرانگی زن اس سلطه

، پسربودن )برتری مردانه(و دیگران ) جداسازی(ارزش ساختن زنانگی ِ دورن ِ خودش  داند، با بی اش می پسربچه، با رد کردن ھر آن چه زنانه. جداشدن

ارزش ساختن زنانگی انجام  ی تعریف کردن مردانگی که با فاصله گرفتن مردان از زنانگی و بی گوید این چرخه دورو میچو. کند خود را تعریف می

  .سانی در پرورش کودک داشته باشند پذیرد که والدین مشارکت یک شود، تنھا زمانی پایان می می

  ی نھاد جنسيت به مثابه

پنداریم افراد  ما می. ھای ھویتی بدانيم ھا را صرفا ویژگی بازشناسيم، اما ممکن است ھنوز مردانگیگونی ِ جنسيت را  ایم گونه اگرچه ما توانسته

اما چون جنسيت . آورند جنسيتی می-ھای نھادی ِ نا شان را با خود به حوزه ھای رفتاری ھویت جنسيتی ھا و ویژگی ی مولفه شده، ھمه-دار-جنسيت

ھای متفاوت ِ  گيرد، و بافت ھای متفاوت ِ نھادی، معانی متفاوتی به خود می مرد بودن، در بافت: چندگانه و نسبی است، پس نھادی ھم ھست

پسران «نویسد  پرداز حقوقی ِ فيمينيست، می دبرا رود، نظریه. کنند نھادی خواستار اَشکال ِ متفاوتی از مردانگی ھستند و آن اشکال را توليد می

رود (» دھند ای که مدیر زن دارد، ھویت متفاوتی از خود نشان می ھای کاری ر جمع دوستان و در مصاحبهممکن است که پسر باشند اما ایشان د

ی مشخصی از رفتارھایی است که در  ، بلکه مجموعه)یعنی چيزی است که فرد دارد(پس، جنسيت نه تنھا ویژگی فردی است ). 142. ، ص1997

  .کند ر موقعيت تغيير کند، جنسيت نيز تغيير میپس، اگ. نھادھای اجتماعی مشخصی توليد شده است

کنند، و این ھنجارھا و  کنند و منطق جنسيتی ِ نھاد را بيان می نھادھا، ھنجارھای جنسيتی را توليد می. دار ھستند-خود ِ نھادھا ھم جنسيت

دھند، و  شده را شکل می-دار-، این نھادھای جنسيتھویت جنسيتی ِ افراد. ھای جنسيتی نقش اصلی را بر عھده دارند منطق، در بازتوليد نابرابری

) نيرویی(ی منطقی  خود نھادھا بيان کننده. سازد کنند که ھویت جنسی را می ای را بيان و بازتوليد می شده نيز نابرابری-دار-نھادھای جنسيت

شده نه تنھا -دار-افراد جنسيت. کند بازتوليد می ھستند که روابط جنسيتی ِ بين زنان و مردان و ھم چنين نظم جنسيتی ِ پایگانی و قدرت را

پنداریم آن  کنند که ما می ھای جنسيتی ِ بسياری را توليد می این نھادھا تفاوت بلکهکنند،  شده وارد می- دار- شان را در نھادھای جنسيت ھای ھویت

ھای اجتماعی سفت و سخت و بسيار ناھمگونی را  ند و نقشدھ تا زنان و مردان وظایف متفاوتی را انجام می«پس، . ھا خصلت افراد ھستند تفاوت

ھایی که  تجربه). 112. ، ص1980شافتز (» ھای بسيار ناھمگونی از خود نشان دھند رود که رفتارھا و ویژگی کنند، از ھر دو جنس انتظار می بازی می

برای نمونه، محيط کار را در ). 1980شافتز (دھيم  ھا نسبت می سانکنند که ما به ان ھای جنسيتی را توليد می ساختار متفاوتی دارند، ھمان تفاوت

ھا ارتباط  ھای ميان رفتارھای مردان و زنان در سازمان گوید که تفاوت ، می)1977( مردان و زنان یک بنگاه اقتصادیروزبت ماس کَنتِر، در . نظر بگيرید

ھای  گوید که سِمت او می. مان و کارھای متفاوتی که بر دوش ِ مردان و زنان استھای فردی ایشان دارد تا ساختار ِ خود ِ ساز کمتری با ویژگی

ھا را اِشغال  ، و کسانی که این سمت»ھا را اِشغال کنند ھایی است که باید آن سمت ی تصورات شخصيتی ِ آن نوع از انسان دربرگيرنده«سازمانی 

شود که معيارھا و  اگرچه گمان می). 21. ، ص1977کنتر (دھند  ا از خود نشان میکنند، خواه زن باشند خواه مرد، آن رفتارھای ضروری ر می
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نویسد  کنتر می. طرف ھستند، اما در واقع شدیدا جنسيتی ھستند یابی عملکرد ِ کاری و ترفيع و ميزان کارایی از نظر جنسيتی بی ھای ارزش سنجه

ھا  ند که از نظر جنسی خنثا ھستند اما اصول مردانه بر ساختارھای قدرت آن سازمانا ھایی تعریف شده عنوان ماشين ھا به در حالی که سازمان«

ھا، در مقایسه با دیگر کارگران، باید  برای نمونه، منشی). 1977، 1975کنتر (نادیدنی بود ) ھنجار(بار دیگر، مردانگی ). 241. ص(» مسلط است

شود که ناظران، این سمت را به زنان بسپارند، چرا که  باشند، و ھمين منجر به آن میوفاداری شخصی ِ بيشتری نسبت به کارفرمای خویش داشته 

. ترین راه برای ترفيع یک منشی آن است که کارفرمای ِ وی به سمت باالتری برسد کند که به اما کنتر اشاره می. نگری ِ بيشتری دارند زنان شخصی

  .کند ھای ایشان را دیکته می مشاغل، پاسخپس، ساختار مشاغل ِ زنانه، و نه جنسيت ِ صاحبان 

گوید از طریق تجربياتی که در محيط کار  اکر می. ی کنتر را گسترش داد و به ویژه بر تاثير ِ متقابل ِ ساختار و جنسيت پرداخت ھای اوليه جان اَکِر، بينش

ھا دست به توليد  نھادھا مانند کارخانه. گردد ن زنان و مردان مشروع میسان نابرابری ميا شود، و بدین ھای ميان زنان و مردان بازتوليد می داریم تفاوت

نھادھا، از طریق چند ). 1990، 1989، 1988، 1987بنگرید به اکر (تاثير کلی ِ این امر، بازتوليد نظم جنسيتی است . زنند ھای جنسيتی می تفاوت

بھره و ضرر، استثمار و کنترل، کنش و «پس، . کنند جنسيتی را بازتوليد می سازند و نظم ھای جنسيتی را می شده، تفاوت-دار- فرایند ِ جنسيت

ما این پنداشت ). 146. ، ص1990اکر (» ھيجان، معنی و ھویت، ھمه و ھمه از طریق تمایز ميان مرد و زن، و مردانه و زنانه الگوپردازی شده است

ی  شوند که از جنسيت عاری ھستند، و از این رو پایگان جنسيتی و منطق مردانه ھایی می شده، وارد مکان-دار-نادرست را داریم که افراد جنسيت

خنثا را اشغال -جنسيتی-نظر- ھای از جنسيت این مکان- بی" افراد"پنداریم که  و بر ھمين اساس، نادرستانه می. ماند چنان نامشھود می سازمانی ھم

  .کنند می

ی خویش این مشاغل را به دست آورند، قادرند در قبال ِ فرزندان یا  جنسيتی قادرند با اراده-بیشود چنين افراد  مساله این جاست که پنداشته می

جنسيت - پس، صاحبان مشاغل ِ بی. مند گردند خانوده مسووليتی نداشته باشند، و حتا برای اشغال چنين سمتی قادرند از پشتيبانی خانوادگی بھره

ی پزشکی را فرض کنيد؛ بسياری از پزشکان در بيست و یک یا بيست و دو سالگی دانشگاه را تمام  برای نمونه، رشته. شوند تبدیل به مرد می

. بينند ی دستياری و کارآموزی می گيرند، و سپس سه سال یا بيشتر دوره کنند، و در بيست و پنج تا بيست و ھفت سالگی تخصص پزشکی می می

مردی که - برای پزشک –ای، برای پزشکان مرد طراحی شده است  چنين برنامه. گذارند ی دستياری را در سی سالگی پشت سر می ایشان، دوره

داری  اش نگه آورد، و کسی را در خانه دارد که از کودکان ی زمانی پيش نمی ای در این دوره شود وقفه دار نمی خرد، و چون بچه ھا را به جان می سختی

توانند بين  از این بنالند که نمی –دھند  که نيمی از دانشجویان را ھم تشکيل می –پزشکی  ھای آور نيست که زنان در دانشگاه پس شگفت. کند

  .شان تعادل ایجاد کنند شان و آبستنی و وظایف مادرانگی کارآموزی پزشکی

کارشناسی ارشد آغاز ی  ی دانشگاھی با گرفتن مدرک دکترا در حدود شش تا ھفت سال پس از اتمام دوره حرفه: ی دیگر را بررسی کنيم نمونه

این دوره، برای زنان معموال . کشد تا استادیار شود و ارتقای مقام یابد شود، یعنی در حدود سی سالگی، و سپس شش سال یا بيشتر طول می می

ھای مردان تنظيم شده ھای ارتقای مقام برای پا پس، پله. ی بارداری نيز ھست چنين دوره ی زندگی یک استاد دانشگاه است و ھم زاترین دوره تنش

  .اند البته نه برای ھر مردی، بل برای مردانی که ھمسر دارند و وظایف خانواده را بر دوش وی انداخته –است 

ھای بين زنان و مردان، که در ساختارھای سازمانی جاسازی شده و موضوع فرآیندھای جنسيتی سازمانی است و با معيارھای جنسيتی  تفاوت

شود،  وقتی مرزھای جنسيت نفوذپذیر دانسته می. شده است- دار-شود که بين افراد جنسيت ھایی دانسته می ، صرفا تفاوتشود ارزشيابی می

تر بگویيم، وقتی این  یا اگر بخواھيم درست(وقتی زنان از این معيارھا برخوردار نباشند . توانند نظم جنسيتی را بازتوليد کنند دیگر نيروھا و فرآیندھا می

" طبيعی ِ"گاه ما تفکيک جنسيتی در نيروی کار و دستمزد و استخدام و ارتقا را بروندادھای  ، آن)ای ندارند ی زنان توجه ا به نيازھای ویژهمعيارھ

سازد و  یھای ميان زنان و مردان را مشروع م شوند و نابرابری ھا توليد می بدین گونه است که این تفاوت. پنداریم ھای ميان مردان و زنان می تفاوت

  .کند بازتوليد می

  جنسيت" انجام دادن ِ"

شناسان بر این باورند که اجتماعی  شناسان و جامعه برخی روان. ھا باقی مانده است ھای بررسی جامعه شناختی ِ مردانگی یکی دیگر از مولفه

ھرچند، بسياری از . و جاودان و درونی شود ھای جنسيتی در شخصيت ما ثابت شود که ھویت کردن ِ جنسيت در دوران کودکی منجر به این می

مان وارد  دانند که ما در تعامالت از ھویت نمی –ثابت و ایستای  –ای  ایشان جنسيت را مولفه. شناسان، امروزه، با این دیدگاه موافق نيستند جامعه

جنسيت ِ «گویند که  ، می"انجام دادن جنسيت"ی مھم ِ  لهکندس وست و دان زیمرمن، در مقا. شناسند کنيم، بلکه آن را محصول ِ این تعامالت می می

اش  اش با دیگران، بارھا و بارھا انجام تر از آن، جنسيت چيزی است که فرد، در تعامالت اش نيست، بلکه، اساسی ھای بودن شخص فقط یکی از جنبه

دھيم که به ما تجویز  کنيم و صفاتی را نشان می را اجرا میھایی  ، فعاليت"دھيم انجام می"ما پيوسته جنسيتی را ). 140. ، ص1987(» دھد می

  .شده است

که با دیگران تعامل داریم پس مسوول ھستيم رفتارھایی  ھمين. دھد ای است که در تمام طول زندگی رخ می انجام دادن ِ جنسيت، روند اجراگری

گویی ِ کمتری به  سان، پاسخ پس، رفتار جنسيتی ِ ھم. شدسان با ھنجارھای جنسيتی با نشان دھيم که، دست کم برای آن موقعيت، ھم

سان است و ما آن را به شکل مردانه یا زنانه ی  ھای دیگران ھم تر با خواسته ھای شخصيتی دارد و بيش ھنجارھای عميقا درونی شده یا ویژگی

ای است که معلول تعامالت است، دیگران  ژگیجنسيت، صدور ِ ھویت نيست که از دل بجوشد؛ جنسيت، وی. دھيم قابل ِ تشخيص انجام می
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  .کنند چنين کنيم ناگزیرمان می

چنين شاھد این  ی اجرایی ِ ھویت را آشکار سازیم، و ھم دھيم نيازمند آن است که مولفه ھا را چگونه انجام می پس، فھميدن این که ما مردانگی

ھا، کسانی که با اندام ھر دو جنس یا با آلت جنسی مبھم به دنيا  ھرمافرودیت( "دوجنسه"ی افراد  سوزان کِسلِر پژوھشی درباره. اجراھا باشيم

شناسان  اگر زیست: آورد ای برای تغيير اجتماعی فراھم می ھای ناباورانه کند که جنسيت، امکان انجام داده است و در آن پژوھش اشاره می) آیند می

توانند جنسيت را مانند  ھا می ایده مستتر است که سرانجام، و برای ھميشه، انسان ھا این اند که در مدیریت جنسيت ِ دوجنسه تشخيص داده

ھای واقعی ِ اجتماعی نامحدود  ھای دگردیسی محور ساخته شده است، پس امکان- ی مفاھيم جنسيت ای برسازند که بر پایه ھای اجتماعی نظام

گویيم ما جنسيت را انجام  ھنگامی که می. کشد ی مھمی را پيش می هآرمان گرایی ِ جنسيتی ِ کسلر، مسال) 25. ، ص1990کسلر . (است

مان با دیگران و  ھای جنسيتی خودمان را در متن ِ تعامالت ما ھویت. گویيم که جنسيت چيزی نيست که در ما انجام شده باشد دھيم در واقع می می

  .کنيم سازیم و بازسازی می دورن ِ نھادھایی که درشان ھستيم می
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  ی برای نمایشا صحنه

  رامتين

  

. ست جای حرف زدن، گپ زدن، خالی. از ھم دور ھستند. ھا از ھم جدا ھستند انسان. ھای گوناگون، در کنار ھم، در یک جامعه ی آدمدنياھا، دنياھا

این . موضوعاتی اجتماعی ی دربارهاین صفحه برای سخن گفتن است . جایی برای نشستن و با خيالی راحت، فارغ از ھر گونه نگرانی سخن گفتن

این شماره دو . ی آینده در تالش برای جبران خواھيم بود شماره. چنان که بایسته است این صفحه را بيارایيم ستيم و نتوانستيم آنشماره را سریع ب

ی دوستانه با دوستان دگرباش خویش دارد و با زندگی آنان ا یکی از یک پسر استریت که رابطه: گيرد ھای خواننده قرار می برابر چشم یادداشت در

. شان را در مورد زندگی نوع دیگر زده است اند و ھر کدام حرف این دو نشسته. دیگری از یک دگرباش شناخته شده، از مھدی ھمزاد آشنا. آشناست

ھر کس حرف . اند این دو نوشته دور از ھم کار شده. ھا سخن گفته است یک پسر استریت از دگرباشان نوشته و یک پسر دگرباش از زندگی استریت

شما ممکن است با . ھا آمده و در کنار ھم شکل یک دیالوگ به خود گرفته است، یک گپ اجتماعی سخن. دور از بحث و جدل و مجادله. زده خود را

اما در نظر بگيرید که این صفحه . ھایی برای عنوان کردن داشته باشيد داشته باشيد، بحث داشته باشيد، موضوع مخالفتشود  ھایی که زده می حرف

یاد گرفتن چيزھایی که فراموش شده، . یاد گرفتن زندگی کردن. برای یاد گرفتن. برای بودن، در کنار ھم بودن. سخن گفتن است، نه مجادلهبرای 

ودش را ی خ ی آینده را ھم رامتين کار خواھد کرد، تا خشایار بياید و صفحه رامتين اداره کرد و شماره )موقتطور  به(این شماره را . صلح، آرامش و صبر

  . تحویل بگيرد، و آن موقع یک بخش جدی و خواندنی کامل برای مجله داشته باشيم

  . برای حرف زدن فضا باز است، به سراغ ما بيایيد

�������������  
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  ھا این گی

  آرین دینازاد

  

  با سالم

یان باشم، اما وقتی قصد گرا جنس ھمعنوان یك استریت و از زاویه دید یك استریت راوی زندگی  قرارشده است دراین چند صفحه به 

رسد فكركردن به جواب آن، حتا خيلی كوتاه چه برای من  كردم در محتوای مطلب ریزترشوم به چند سوال برخوردم كه به نظر می

دھم، سعی  ھا می ھایی كه خودم به این سوال درخالل جواب. ی مخاطبان این چند صفحه الزامی است نویسنده و چه برای ھمه

  .یان تعریف كنمگرا جنس ھمكنم روایت خود را نيز از زندگی  می

اول این که منِ استریت كه قراراست این چند صفحه از زاویه دیدم نوشته شود، كجای جھان استریتی ھستم؟ یا حداقل كجای ایران 

كنم؟ سوم این که با كدام  عد نگاه میزنم چه ميزان شناخت دارم یا از كدام بُ حرف می گرا جنس ھماستریتی؟ دوم این که وقتی ازیك 

كنيم؟ پنجم این که تا چه حد  نگاه می گرا جنس ھمام؟ چھارم این که به كدام بُعد زندگی یك  برخورد داشته گرا جنس ھماقشار  از قشر

زوم بھبود یان در جامعه شده است؟ ششم این که لگرا جنس ھمھا منجر به جدایی و محدود شدن  ھای استریت ھا و واكنش كنش

  گرایان در چيست؟  یان با دگرجنسگرا جنس ھمارتباط 

یی یك بيماری است یا یك طبع، گرا جنس ھماین که : از سوال برخورد داشتم، ذھنی داشتم پر گرا جنس ھمبار كه با یك دوست  اولين -

ھا برای من  جواب این سوال. ی فرد حيهی آن در جامعه است یا در رو این که ژنتيكی است یا اجتماعی، این که عامل مستعدكننده

گونه كه  ھمان –ھا  دست آمد كه خود آن كنكاش منجر به فھميدن و پذیرفتن این طبع در برخی انسان از كنكاشی به ،ھرچه كه بود

ھای آینده  ا سالھا طی چند سال آینده ی توانم فكركنم كه این طبع برای مردم ِ در حال گذر در خيابان با وجود این، نمی. شد –ھست 

توانم فکر کنم پدر و مادری كه فرزندشان این طبع را دارد، اميدوار نيستند كه باالخره روزی فرزندشان از این  و یا نمی... پذیرفتنی شود

ر گرچه كه از نظر من ھویت جنسی ھر انسانی اگر منجر به آزا. رنگی با جماعت بپيوندد اقليت جدا شود و به امنيت پنھان در ھم

ھای غلط به ھمراه باورھای دینی  ی ما كه خرافات و سنت ست كامال شخصی، اما در جوامعی مثل جامعه دیگری نشود، مساله ای

عنوان یك راوی در این چند صفحه، نوید روزی  ، خيلی سخت است كه بهشود میتحریف شده، بخشی از فرھنگ ارزشی جامعه تلقی 

یانه یا گرا جنس ھماز نوع (ی فاعل و مفعولی  ، ارضای جنسی برتر از رابطه)ی جنسی ر زمينهدست كم د(را بدھم كه در باور مردم 

  .آن باشد) گرایانه دگرجنس

ی زیادی گرا جنس ھمبا وجود این که تالش برای دیدن بخشی از جامعه كه انگار قراراست مدام نادیده گرفته شود، برای من دوستان  -

دردی زیادی  شان، احساس ھم ھای شان و شنيدن فراز و فرود زندگی ھای ھا و خاطرات و داستان نوشته به ارمغان آورده كه با خواندن

یانه نگاه كنم، ترس این را دارم گرا جنس ھمعنوان یك راوی بيرونی به دنيای  خواھم به اما حتا ھمين حاال ھم وقتی می. كنم ھا می با آن

ولی از آنجایی كه با قشری از اقشار . ام، حق اظھار نظر ندارم گود نشسته ی من بگوید چون بيرونگرا جنس ھمكه مخاطب 

ی برخوردشان نظر بدھم، سعی  اند در مورد رفتار و نحوه ام كه نقدپذیر بوده و ھميشه به من اجازه داده برخورد داشته گرا جنس ھم

  .عنوان روایتی مستقل طرح كنم ھا را به ی آن بحث كنم نتيجه می

اما اگر با در نظر گرفتن موضوع روایت، آن را به دو بخش زندگی . كه ابعاد زندگی یك انسان به راحتی قابل تفكيك نيست دانم می -

گذارد یا اگر این طور  جنسی و غيرجنسی تقسيم كنيم، بيشتر اوقات این زندگی غيرجنسی است كه بر زندگی جنسی ھم تاثير می

یان این گرا جنس ھمدر صورتی كه به نظر من، یكی از مشكالت . ی جنسی فرد نيستنباشد دست كم خيلی ھم تحت تاثير زندگ

برای مثال، انتخاب ھمسر و شروع به . است ھا تاثير گذار شده ھا به شدت بر سایر زوایای زندگی آن است كه زندگی جنسی آن

یی را كه گرا جنس ھماما دست كم من زوج . ستھا كامال معمول ا ھای یك زندگی به ھمراه ھمسر درميان استریت ساختن باقی جنبه

البته واضح (شناسم  شان تالش كرده باشند، نمی چندین سال با ھم زندگی كرده باشند و برای ساختن اشتراكات محكم در زندگی

سانی است؛ است كه منظورم ازدواج رسمی با مجوز دولت نيست، كه پرداختن به آن فعال دور از ذھن است، اگرچه حق طبيعی ھر ان

ی دیده  رسد كه در گير بودن با مسایل زندگی جنسی و دغدغه به نظر می.) ی ارتباط و تعھد دو طرفه است منظور ساختنی بر پایه

ھای زندگی از جمله ارتباط را ھم  كه سایر بخش شود مییان به حدی زیاد گرا جنس ھمشدن و پذیرفته شدن توسط جامعه در ميان 

كند یا اصال وجود ندارد و به تبع، قدرت  ای كه تمایل به ارتباط اجتماعی با جنس مخالف كاھش پيدا می به گونه. دھد تحت تاثير قرار می
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یان را در گرا جنس ھم، "گرایش جنسی"گونه، بودن در اقليت  و این. رود و توان ارتباطی با تقریبا نيمی از جامعه به مرور از دست می

  . كند می" گرایش جنسی"ه بودن در اقليت سایر ابعاد زندگی ھم محدود ب

یان در ایران و كشورھای مشابه به قوانين دولتی واحكام شرعی اسالمی گرا جنس ھممسلم است كه بخشی از مشكالت  -

گاه نظر از این که آن بخش از مشكالت در دراز مدت قابل حل ھستند یا نه، اگر در شرایط فعلی به طور آماری ن اما صرف. گردد برمی

ای در حال گذار از  نسالن خود و بيشتر ازآن ارتباط با خانواده ھای خودشان، جامعه یان ارتباط با ھمگرا جنس ھمكنيم، مشكل عمده 

ی  تر برای جامعه ی قوی یا جامعه(ی اقليت  ی اكثریت برای جامعه ھایی را كه جامعه با وجود این که محدودیت. سنت به مدرنيته است

. اند ھا را به ھر گروھی افراد خود آن گروه زده ترین ضربه ی تاریخ، مھلك پذیرم، اما ھميشه آورد، قبول دارم و می وجود می به) تر ضعيف

به نظر . كنند ی آماری زنان وارد می ی ما، این خود زنان ھستند كه بيشترین ضربه را به جامعه برای مثال، در جوامعی مانند جامعه

ام كه وقتی با یك نفرارتباط برقرار  برای مثال، افراد بسياری را دیده... یان نيز صادق استگرا جنس ھمر مورد رسد كه این جریان د می

اش چگونه رفتار  شان مھم نيست كه شخص مقابل چه گرایشی دارد یا در زندگی خصوصی كنند، اصال برای كنند یا صحبت می می

ی مھمی است یا باید  بودن نكته گرا جنس ھمدليل این که مثال فكر می كنند  ان بهگرای حاال تصور كنيد یك عده از ھم جنس. كند می

شان در جامعه دیده نشود محكوم به فنا ھستند، حتا در برخوردھای معمول ھم در اجتماع اصرار بر  باشد یا اگر در رفتارھای معمول

ترین  كنند كه وقتی شخص خيلی راحت، خصوصی شان فكر میست كه بسياری از افراد با خودجا اینبروز این گرایش داشته باشند و 

و این . تواند باشد و باید از او فاصله گرفت كند طبيعتا معتمد یا امين نمی دھد یا در مورد آن صحبت می اش را بروز می زوایای زندگی

  .دھد ی دید را نسبت به كل افراد آن جمعيت تغيير می حركت ھرچند از یك عده سر بزند زاویه

گرایی با فرد یا افراد  كنند كه اگر فرد دگرجنس چرا ھمه فكر میوآن این که،  شود میی این توضيح، یك سوال مطرح  در ادامه

و پرسش پنھان  !و از این دو حال خارج نيست؟ گرا جنس ھمگراست یا  ای داشت، یا دوجنس گرایی دوست بود یا ھم نشينی ھمجس

جواب این ! نوشته رواج پيدا كرده است؟ ایم كه این طرز فكر در كل جامعه به صورت یك قانون نا ده، چه كردر این سوال این است كه

دو سوال ھر چه كه باشد و ھر گروه و گرایشی را مقصر آن بدانيم، ناگزیر یك نتيجه را با خود ھمراه داشته است، فاصله گرفتن افراد 

  .یانگرا جنس ھمفتن ھرچه بيشتر یان و در الك خود فرورگرا جنس ھمگرا از  دگرجنس

اما به . ھا و افراد جامعه باشد تر از ارتباط با استریت مھم گرا جنس ھمارتباط آزاد داشتن در بين خود افراد  گرا جنس ھمشاید به نظر یك  -

ر اكثریت جامعه است، تصحيح ای شفاف و آزاد با ھمجنس ناگزیر باید بستر آن را، كه ھمانا تفكر غالب ب نظر من برای رسيدن به رابطه

چرخد  ای می با جامعه) و کارکردھای این رفتار(یان گرا جنس ھمھا بيشتر حول محور ارتباط و رفتار  به ھمين دليل است كه صحبت. كرد

  .رنگ مردم آن جامعه، چيزی دیگر است که تفکر ھم

كنند، برای من خوشایند و حتا زیباست، اما وقتی  گی میدر ایران كه در كنار ھم زند گرا جنس ھمبا وجود این که دیدن یك زوج 

كنم بھترین راه كم شدن این  برند، فكر می شان رنج می دانم كه از پنھانی زندگی كردن شنوم و می شان را می ھای مشكالت و دغدغه

  . كنند اند و در آن زندگی می ای است كه از آن برآمده رنج، پرداختن به موضوع ارتباط سالم با جامعه

  

  با تشكر؛ آرین دینازاد   

               

�������������  
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 شده ی گم در رویای سياره

  )گرا جنس گرایی از دید یک ھم یا زندگی دگرجنس(

  مھدی ھمزاد

  

  ..." اوست ی شده گم بھشت و پسرند ھمه آن در که جایی از است، آمده زمين به دیگری ی سياره از کرد می گمان بود؛ خيال خوش چه پسرک"

 

. است ناشده درک و ناشناخته عموم برای گرایی جنس ھم که قدر آن نه کم دست نيست، غریبه چندان گرا جنس ھم یک برای گراھا دگرجنس دنيای. 1

 بياید، کنار خود با که آن از پيش تا و است کرده لمس نزدیک از را ھا آن روابط و مناسبات و شده بزرگ گرایان جنس دگر ميان در بچگی از گرا جنس ھم

 .کند پيشه را آنان ھای رسم-و-راه و بردارد قدم گرایان جنس دگر ھای کفش با کرده سعی بسا چه

 . دارند پایدارتری روابط معموال گراھا دگرجنس. 2

 امنيت گراھا دگرجنس. دھند می اش دست از" آزادی" به رسيدن برای ھا وقت خيلی گراھا جنس ھم که چيزی آورد؛ می" امنيت" پایدار، ی رابطه. 3

 . دارند بيشتری عاطفی

 خانواده آموزشی، نظام ھا، رسانه قوانين،( دارند قرار عرفی و قانونی و اجتماعی ھای حمایت از ای شبکه در ،)ازدواج( پایدار روابط در گراھا جنس دگر. 4

 ھای قانون درددل، مشورت،( انسانی و دوستانه ھای حمایت از تری کوچک ی شبکه در ،)پسری دوست-دختر دوست( گذرا روابط در و) فرھنگ فاميل، و

 ).نانوشته

 بازی یک بردنِ پيش مثل گراھا دگرجنس برای رابطه، یک ی ادامه و آغاز: است تر شده تعریف گراھا دگرجنس برای عاطفی رفتارھای و احساسات. 5

 و بر انرژی ھم نامعينی این. کند تغيير و شود چيده نو به نو باید آن ھای مھره و قواعد که تاس ای بازی گرا، جنس ھم یک برای اما است؛ شطرنج

 .دھنده قدرت و رھاکننده ھم است، کننده خسته

 ).ھميشه نه اغلب،( گراھا جنس ھم برای تا است تابو بيشتر گراھا جنس دگر برای سکس. 6

 ی رابطه اھميت گراھا دگرجنس از بيشتر غالبا گراھا جنس ھم. گراھاست دگرجنس از تر شبي گراھا جنس ھم جنسی آگاھی آماری، نگاه یک با. 7

 . فھمند می عاطفی روابط در را جنسی

 و آزاردھنده ھای رابطه از رھاشدن طرف، یک از این. شود نمی ھا آن مانع درشت و ریز بندھای- و- قيد و شوند می جدا ھم از تر آسان گراھا جنس ھم. 8

 .دھد می کاھش را رابطه ی ادامه ضمانت دیگر، طرف از و کند می تر راحت را فرسایشی و دهمحدودکنن

 این جای به دوستی، ی ساده ھای رابطه در گرا جنس ھم◌ِ  من. است تر بيش مردساالر ی جامعه ھای کليشه به لغزیدن خطر گراھا دگرجنس برای. 9

 تصاحب شبيه گاھی که( را خودم حمایت و کنم حفظ را خودم مدار قدرت و مردانه ی وجھه) ميشهھ نه موارد، بيشتر در( باشم مجبور یا کنم سعی که

 و طوالنی ھای رابطه در. ببرم لذت غيرتصنعی انسانی ی رابطه یک نظير بی ی تجربه از کنم می سعی بدھم، نشان مقابل طرف به) شود می غيرت و

 ،"خانواده مردِ" نقش مردم، حرف دیگران، آبروی ھا، خانواده توقع و شوم نمی اسير اجتماعی ھایدار- و- گير و ھا داشت چشم در ناخواسته پارتنری،

 که آن و من جدایی و برقراری بر دھد، نمی شکل من ی رابطه و احساسات به دیگر، چيزھای و ھا بچه سرنوشت داشتن، بچه به ميل طالق،◌ِ  ترس

 . گذارد نمی تاثير اش خواھم می

 تواند می تفاوت بر تاکيد این. داد نشان تر پررنگ ناخواسته باید را ھا تفاوت شد، زده شماره ُنه این در که ھا ھمين مثل ھایی حرف زدن برای. 10

 شد، گفته که ھا حرف این. گذارد می نادیده را آن از ھایی بخش و کند می تحریف را واقعيت قاطع، و سخت- و- سفت ھا کشيدن مرز. باشد کننده گمراه

  .ھا آن به کردن فکر و واقعيت، از ھایی قسمت دیدن دوباره و دیدن بھتر برای بود ھایی سازی رجستهب

 

 دیگر جایی او رویایی ی سياره که دانست نمی پسرک. گرا جنس ھم حتما و پسرند ھمه آن در که آمده ای شده گم شھر آرمان از کرد می خيال پسرک"

 از فراتر را ھا آن که چيزی. دارند دوست جنسيت و جنس از فراتر چيزھایی خاطر به را دیگر ھم جنسيتی، و نسج ھر از ھا، آدم آن در که جایی است؛

  ..."دھد می قرار زودگذر ی افتاده-پا-پيش ھای دغدغه از فراتر و اجتماعی حقير ھای بست- و-چفت
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  بياتاد                                       

                 ساقی قھرمان: دبير بخش                                                                            

 

 

 

 
 
www.nevisht.wordpress.com          
nevisht@gmail.com 

 گرایی در ادبيات گی فارسی امروز  جنس مرکزیت دادن به ھم

  گذاری نشود؟ چرا نام

  ساقی قھرمان

  

 به تکيه با کم دست نيست، اعتراض شعر زیرزمينی، شعر انواع دیگر با مقایسه در  - - نمونه یک جز به - -ییگرا جنس ھم شعر که... 

 ی اندازه از  - - نمونه یک جز به --  امروز، فارسی شعر ھای نمونه دیگر با مقایسه در. کند نمی اعتراض چيزی به آن، ظاھری شکل

 خودش، سال- ھم شعر ھای نمونه دیگر با آشکار زمانی ناھم یک در موجود، ھای نمونه تمام در و شود مین خارج اروتيک کالم معمول

 قابليت اش مشخصه که اخير ی ساله سی شعر ایھ نمونه از کدام ھيچ در که عطوفتی است، نادر عطوفت یک از لبریز ھشتاد، ی دھه

 چشم به متن موضوع در و شعر ھای جمله در و کلمه در دیگری و خود کردن پاره در نمودش و است دیگری به و خود به خشونت اعمال

 امنيت طرح و سازی غنی و انتخابات نيست، تھران جا این نيست، گذر در زمان ،گرا جنس ھم شاعران شعر در. شود مین دیده خورد، می

 شاعر. ھيچ دیگر و است تنھایی زندان اش، زندان تنھا که ھستيم شھری شھروندان تنھا ما. افتند نمی اتفاق فقر ثروت و بيکاری و

 این. شود مین گالویز زبان با نوشتن، برای یا. دھد نمی اھميتی ھيچ بيان، برای زبان ھای قابليت به --  نمونه یک جز به -- گرا جنس ھم

 نویسد می ییگرا جنس ھم مرزھای از بيرون که شاعری و نویسد می ییگرا جنس ھم مرزھای در که شاعری ميان تفاوتی ھا، ویژگی

 . شد نوشته جا این ییگرا جنس ھم ادبيات ھای چھره شعر در مروری اساس بر ھا، ویژگی این. کند می ایجاد

 تعویق به را ھا نوشته این یگذار نام" ادبيات توليد" به تمایل جای به" ھویت رازاب" به تمایل و نویسنده یگرا جنس ھم ھویت گاھی

 . کند می دور دسترس از را ییگرا جنس ھم ادبيات نام به چيزی بررسی امکان آن، پی در و اندازد می

 ھای بخش ترین اساسی از که ویسی،ن خاطره که شده باعث دیگر، طرف از ژانر، این نام اعتبار و طرف یک از شعر، توليد انگاشتن ساده

 و خاطره ثبت با توانند می که نویسانی وبالگ از زیادی شمار و نکشد خود به کافی توجه است، دگرباشان نویسی وبالگ ی تاریخچه

 نظر از را خود کار ژانر جدیت بدھند، قرار دگرباشی ی جامعه اختيار در تحليل و تحقيق برای غنی منبعی نویسی تاریخچه و اتوبيوگرافی

 ی جامعه برای نوشتن، اتوبيوگرافی ضرورت. بپردازند ،دارد داستان و شعر ظاھری شکل به شبيه ظاھری که چيزی توليد به و بيندازند

 کنار در ھا، ضرورت این. است ضروری ھم ژانرھا ميان مرز شدن مشخص. نيست داستان و شعر توليد ضرورت از کمتر دگرباشی،

 . شوند می مطرح ھا وبالگ فضای در کم کم ،دیگر ھای ضرورت

 را جدیدی فضای شود بندی دسته ادبيات کارگاه عنوان با تواند می شان ھای وبالگ که نویسانی وبالگ ميان از اسم چھار ،87 مرداد در

 و ھا نوشته دل از شا ھای پست و دارد، الکترونيکی کتاب مرسوم شکل به زیاد بسيار شباھت ھا، ویژگی دیگر کنار در که کردند ایجاد

 ھا، پست پای در نویسنده غيرضروری حضور از خالی متن، که آورده وجود به را امکان این و است خالی کامال نویسنده نظرھای ابراز

 مھدی خسته، پسر شعرھای ی ساله چھار ی سابقه با خشایار،. کرده ایجاد را شدن خوانده امکان شدن، دیده گونه این. شود دیده

 دارند قرار کنند، می کار کوتاه داستان که شروین و شعر، که اميد ھمراه به ھمزاد، شعرھای منثور ی ساله چھار ی سابقه با ھمزاد،

 چارچوب شاید یا نویسند، می متن انسجام بر بيشتر تاکيد با ھا، براده در. کنند منتشر پست 12 مدت به زمانی برای را ھا براده
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 به پانوشت، فضای از نویسنده خروج دليل به که باشد وبالگی اولين شاید) 1( ھا براده. کند می ایجاد را صورت این وبالگ، منسجم

 این ھای کامنت در که ھایی بحث در دليل ھمين به شاید. است کرده نظير بی کمکی نویسنده، روزنوشت نه و نوشته، شدن مطرح

 --  بشود ھم تحليل باید قاعدتا و دارد وجود متن که جایی در  --  متن تحليل کمبود به حميد پرنيان  ،گيری است در حال شکل وبالگ

 وبالگی پرسی احوال دقواع و زند مین تحليل به دست صراحت به ھنوز چند ھر پرنيان، حميد خودش، یھا کامنت در. است کرده توجه

مھدی  که جوابی در. کند می اشاره ،گرا جنس ھم نویسندگان یھا نوشته ادبی نقد برای که نيازی به درستی به اما کند، می رعایت را

 خوانش به متن خوانش نيست مایل که شود می رداشتب طور این ،نوشته پرنيان حميد کامنت به ،ھا براده چھار از یکی ،ھمزاد

 .شود محدود متن در ییگرا جنس ھم

 در اصرار و شود شناخته خودش ھای نشانی و نام با باید چيز ھر از پيش یی،گرا جنس ھم ھویت مانند یی،گرا جنس ھم ادبيات اما 

. کند می کمک ادبيات، در اش گستره و ادبيات این چارچوب ترسيم به مخالف، نظرات از گيری پاسخ و" متن از ییگرا جنس ھم خوانش"

 پرنيان حميد و ھمزاد مھدی از باشد خوب شاید. جا این مثل شود، منتقل باید دیگری محل به ھا کامنت ميان از بحث، آن ی ادامه اما

 شکلی به جا این را ادبيات این نکردن ای کردن یگذار نام تکليف و دھند ادامه را کامنتی گویو گفت ھمان صفحه این در که شود دعوت

 . کنند روشن

 

  :است نوشته پرنيان حميد برای ،)87 مھر شلوار، پست - کامنت -ھا براده( پرنيان، حميد یھا کامنت به پاسخی در ھمزاد مھدی

کم  دست(ھا رو نقد کنی، و این نقدھا  ھای براده نوشته) گرایی  ھمجنس(ی خاصی  کنی از زاویه حاليه که سعی می این جای خوش

. گرایانگی  ی متن رو تقليل بدی به ھمجنس زور ھمه خوای به فھمم که می حتما ھم مفيده، اما این اصرارت رو نمی) برای خود من

ما . خشکوندش کنه، می ریخت می نوشته رو بیھا رو به این مساله ربط بدی،  ھا و مدلول کنی به ھر نحوی نشانه این که سعی می

پس چه فشاری ھست که . سی خودمون رو بنویسيم یا ننویسيم  توی دیباچه ھم نوشتيم که اصراری نداریم که گرایش جن

 مغفول بمونه و به حاشيه رونده بشه؟) چيزھایی(شه چيزی  کنی این باعث می انداز دیده بشن؟ فکر نمی ھا از این چشم نوشته

 

کنه؟ یعنی در حالی که  گرایانه عمل می  گرایی در نقد، داره عليه نقد ھمجنس  دادن به ھمجنس کنی این مرکزیت یعنی فکر نمی

  گرایانه رو متزلزل کنی، داری از اون طرف یه محوریت خطرناک به گفتمان ھمجنس  کنی اقتدار و تسلط گفتمان دگرجنس سعی می

 ...تونه خودش منشا ستم و تبعيض بشه اظ که میخطرناک از این لح. دی گرایی می

 

  :گوید می )جا ھمان(حميد پرنيان در جواب 

ی اون ادبيات خودش رو در  شه که نویسنده رسان می آسيب. گ.ج.زمانی این کانونی کردن گفتمان ه: من بر عکس تو فکر می کنم

. یک خوانش از آثار شماست. آزادید دیگه نگرانی وجود نداره بندی زمانی که شما از این دسته. گ جا بده.ج.ی ه ی نویسنده مقوله

ھای  ھا برای ما خيلی زوده، یعنی ھنوز نرسيدیم به جایی که آشبری توی ایاالت متحده خودش رو از کليشه بماند که ھنوز این ترس

و من فکر . نيم که وجود داشته باشهک کنيم، از انگی دور می ما خودمون رو از چيزی دور می. کنه گ دور می.ج.این نوع ادبيات ه

در کنار (باید متوجه این خوانش ) گ نيست.ج.کنم محدود به خوانندگان ه که فکر می(ی ما  خواننده. کنم اون چيز ھنوز وجود نداره می

ش  تو بهستمی که ... در ایرج ميرزا و ک س شعرھای طنز ایرانی است-مانده-گ ھنوز عقب.ج.ادبيات ه. بشه) ھای دیگه خوانش

ھا تقسيم بشن به  گيره که مباحث نظری آن چنان پشت سر این نوع ادبيات توليد شه که نویسنده اشاره کردی زمانی شکل می

 .گ و بتونيم از یه ادبيات حرف بزنيم که مشخص شده.ج.گ و د.ج.ه

 

را " یانهگرا جنس ھمھویت "ی معاصر گرا جنس ھمی کالسيک فارسی این نبوده، اما ادبيات گرا جنس ھمی ادبيات  در حالی که دغدغه

اش پيش از ابراز ھوس ِ دست  آید از شلوار و محتوای ی خود کرده است و گاه به نظر می دغدغه) 2(" ستون ميانی دوست"بيشتر از 

ار ھومواروتيک ، یعنی از بشود مییانه، استفاده گرا جنس ھمیابی یا تاکيد به ھویت مشخص، یعنی ھویت  بردن به شلوار، برای دست

. گرایان وجود دارد یان و با جھان دگرجنسگرا جنس ھمکه ميان جھان  شود میاستفاده  یاندک ھا، برای ترسيم تفاوت در نوشته

رود،  نيست، در راستای تحولی که به سمت دموکراسی می گرا جنس ھمی  ی کسب ھویت اجتماعی، اختراع جامعه دغدغه

دھد برای آن است که  ی ھویت تن می به دغدغه گرا جنس ھمی  کند و اگر جامعه تعيين مییی ھم، جای خود را گرا جنس ھم
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، برای پس رفتن در مقطع زمانی االن، باقی گرا جنس ھمی  ھماھنگی ناگزیر در تحول به سمت دموکراسی راھی برای جامعه

توصيف . اندازه که دردناک است، خنده دار است ی فارسی امروز، نداشتن حق حيات به ھمانگرا جنس ھمبرای ادبيات . گذارد نمی

. است که توصيف پستان چپ زنی که از مسير نگاه سولميت می گذرد گرا جنس ھمحضور آن ستون ميانی، به آن اندازه 

و ھمين است که به تعویق . ، نه در جنسيت عضو جنسیشود میبه منظره آشکار  گرا جنس ھمیی در جنسيتِ نگاه گرا جنس ھم

  . کند جنس دشوار می ختن این نگاه را بيشتر از تعليق تمایل به عضو جنسی ھماندا

شباھتی به زبان  گرا جنس ھمدر بی حقوقی اجتماعی، ادبيات  گرا جنس ھمی  ھای محدود ميان وضعيت زنان و جامعه با وجود شباھت

برد زیرا  کاری در اعمال مالکيت بر تن زبان است، رنج نمی- و تازه زبان بودن در زبان مکتوب،-ھای زبان زنانه که نو زنانه ندارد و از ویژه گی

اگرچه در . رسد ترین صداھای ادبيات فارسی می اش به قوی ی تاریخ است و دنباله گرا جنس ھم، ادبيات مردان گرا جنس ھماین ادبيات 

ھای  تاریخی خود حفظ کرده است که شيوه ی تنگ شده، اما زمانی را در حافظه گرا جنس ھمی گذشته، خانه بر مردان  صد ساله

کند که آشناست و  دست آوردن حقی تالش می این ادبيات، برای به. یانه در کنار دیگر ملزمات زندگی اجتماعی رایج بودهگرا جنس ھم

قبل از آن که به  کند که در دست نبوده و زبان زنانه برای حقی تالش می. اش شدنی است، مثل حق موالنا، و نه مثل حق ایاز تعریف

ای شيزوفرنيک است و به ھمين خاطر، بيشتر  ای که تجربه نشده، تجربه تالش برای تعریف چھره. اش دشوار است دست بياید، تعریف

این تن را باید زیر و . در شعر ساقی قھرمان و نثر سارا سينما، تن معشوق ھمجنس، محل کشف است. شود میاز تثبيت ھویت دور 

ز به کشف تن زنی که در آغوش ماست از نياز به کشف تن زبان خود که ھنوز برای دست زبان خود ناشناخته است ریشه نيا. رو کرد

، کند میی زنانه را دچار دو معضل گرا جنس ھمی زنانه از ھویت زن مرسوم خالی نيست و ھمين، ادبيات گرا جنس ھمادبيات . گيرد می

  .ییگرا جنس ھمتن در آوردن یکی به نوشتن آوردن زن و دیگر به نوش

یی گرا جنس ھم. کند ی خود را تعریف می کند، حقوق اجتماعی نداشته ی خود را تعریف نمی ی مردانه، ھویت مردانهگرا جنس ھمادبيات 

لی نکرده، ، جای خود را خاگرا جنس ھممردبودگی در شعر شاعران مرد . یی در جامعه را نداردگرا جنس ھمھای  در ادبيات، لزوما ویژگی

در  گرا جنس ھمای از ھویت خود را بازتعریف کرده و از مردانگی معمول اندکی پا پس کشيده و این ویژگی به قوت ھویت مرد  فقط پاره

  . کند میدر جامعه تفاوت دارد، اضافه  گرا جنس ھمشعر، که اندکی با ھویت مرد 

*  

خوای  فھمم که می اما این اصرارت رو نمی: گوید می )87 مھر -شلوار تپس -کامنت -ھا براده(وقتی مھدی ھمزاد به حميد پرنيان 

ھا رو به این مساله ربط  ھا و مدلول کنی به ھر نحوی نشانه این که سعی می. یانگیگرا جنس ھمی متن رو تقليل بدی به  زور ھمه به

بودن راوی را  گرا جنس ھمھای وبالگ ھمزاد،  پست آورد که در تمام ، اصراری را به یاد خواننده میکنه ریخت می بدی، نوشته رو بی

ی پسری  ھا، نشانه ی نشانه ھمه. ھا یی ھميشه مطرح است در این متنگرا جنس ھماین طور گفت،  شود مییا، . گسترانده است

خوابيده ی  گرای اطراف خودش سردرگم است و به تمام مدرسه و تلفن و زیر ميز و اردیبھشت و ی دگرجنس ھستند که در مجموعه

این اصرار . کند گراست نگاه می در جھانی که دگرجنس گرا جنس ھمدار خشایار، با غربتِ نگاه  معشوق و لو رفتن وبالگ و صدای خش

گيرد که حميد  گرا، در راستای ھمان اصراری صورت می در نوشتن این سردرگمی و گم بودگی و به در و دیوار خوردن در جھان دگرجنس

وبالگ . خوری به در و دیوار می شود میات با تو دست ندھد، تنگ  یگرا جنس ھمجھان، اگر با نام . ی این ادبيات داردگذار امنپرنيان در 

یی بنویسند، اما گرا جنس ھماند که اصراری ندارند از  ھا نوشته ی براده گوید که در دیباچه داند، و اگرچه می ھمزاد این را می

ناچار به نامی نياز " ھا نوشته"این . نویسد ھایی شده است که در آن، با نام ھمزاد می و پوست وبالگ یی، خون و گوشتگرا جنس ھم

کند  گوید دارد تمرین می حميد پرنيان، می. یانه استگرا جنس ھمنيست، ادبيات " ی مھدی یانهگرا جنس ھمی ھا نوشته"اش  دارد و نام

ای که پيشاپيش  ی نویسنده در نوشته. گيرد نشانه نيستند ھایی که به کار می ما نشانهیان را تحليل کند، اگرا جنس ھمھای  تا نوشته

گشت، ھر چه این نویسنده بنویسد،  شود مییی نگرا جنس ھمھای  بودن خود را اعالم کرده است، دنبال نشانه گرا جنس ھم

در این نوشته ردگيری " آن چيز"م ندارد ميل به یعنی لزو. است گرا جنس ھماش رفته است  چه که به قلم است، ھمان گرا جنس ھم

ھای متن  خط شود میبنا بر ھمين، ن. گردد اش می نویساند ھمان ماشين ميلی است که حميد در نوشته به دنبال شود، ميلی که می

ای به ذھنيتی  اشاره ای که کشف جمله. گرا تقسيم کرد به دگرجنس جا اینتا  جا اینو از  گرا جنس ھمبه  جا اینتا  جا اینرا از 

اما آنجایی که حميد پرنيان . اش خود را از دیدرس پنھان کرده است خورد که نویسنده ای می است، به درد نوشته گرا جنس ھم

ھایی از ميل  تنھا و تنھا اگر بتونيم نشانه .گرا است شه دگرجنس ای که نوشته می برنھاد من اینه که ھر جمله: "نویسد می

استدالل کرد که شاید سعی  شود می ،"گرایی رھانيد س ن شه اون رو از چنگ نيرومند نوشتار دگرج درش پيدا کنيم می ییگرا جنس ھم

  .  گرانما عادت زدایی بکند، مثل تالشی که زبان زنانه در شکستن عادت نازایی زبان مردانه دارد ھای دگرجنس دارد از جمله
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) ییگرا جنس ھمادبيات (کنم اون چيز  من فکر می. کنيم که وجود داشته باشه نگی دور میکنيم، از ا ما خودمون رو از چيزی دور می

  ...ھنوز وجود نداره

گوید، این متن  گذارد و می ی نکن، میگذار نامگوید، این متن را  تر از مھدی ھمزاد که می با این استدالل، حميد پرنيان یک قدم عقب

عنوان  جلو چشم ماست، به جا اینیعنی این متن که . ی کنمگذار ناموجود دارد، حق داشتم یعنی اگر باور داشتم که . وجود ندارد

  . نویسيم، پس نيستيم کند یعنی ما ھنوز نمی و کار ما را آسان می. یی وجود نداردگرا جنس ھمادبيات 

سی خودمون رو بنویسيم یا  جنما توی دیباچه ھم نوشتيم که اصراری نداریم که گرایش : نویسد جا می مھدی ھمزاد در ھمان

) چيزھایی(شه چيزی  کنی این باعث می انداز دیده بشن؟ فکر نمی ھا از این چشم پس چه فشاری ھست که نوشته. ننویسيم

  مغفول بمونه و به حاشيه رونده بشه؟

ند، و به حاشيه رانده شود؟ یی دیده بشوند، چه چيزی امکان دارد مغفول بماگرا جنس ھماز چشم انداز " ھا نوشته"در صورتی که 

  ادبيات؟

  توانند دیده شوند؟ ادبيات؟  انداز دیگر می ھا از چه چشم یا، این نوشته

ھا احساس گناھی جا کرده شبيه به  جنس را نمایش بدھد، در این نوشته اعتنا به عباراتی که تمنا، یا تمنای تن، یا تمنای تن ھم بی

گيرد، احساس گناه از مرکزیتی که فرھنگ به جایگاه مقعد در  یی مردانه ریشه میگرا جنس مھی گلوبال  احساس گناھی که از حافظه

یی از مرکزیت گرا جنس ھمیی گذاشته شده، از فراری که گرا جنس ھمداده، از بار جنایی که روی دوش  گرا جنس ھمی تن راوی  گستره

بار  ھای مرگ ھا، از ھمان ھجوم ی این نوشته مشخصه. ستدرونی کرده ا گرا جنس ھممقعد و به مرکزیت مقعد، در تن راوی 

ھای خشایار، تا  ھای باربد، تا قصه ھای حميد تا تشویش گویی ھای اميد، تا لخت ھای ھمزاد، تا بيقراری سرشت، تا واگویه ھم

ند، اشاره به شورش و ای به درھم رفتن دو تنی که از جنس ھم باش ھيچ اشاره جھان سولميت، بی - این - در-نيست-ھای شادمانی

ھا ميل به خوردن و فروبردن جھانی که از آن فرار کرده یا از آن فرا رفته،  ی این جامکانی، و کنار ھمه گناه و انزوا و سردرگمی و بی

گوید  ھای خودش می مھدی ھمزاد به نوشته). 3(دھد ھای خودش را به دست می ای است که خودش نشانی ھای فراری نشانه

دھد، بيشتر از نام شعر، یا نام ادبيات،  کند، جدا از عملی که نوشتن انجام می این کلمه، در شکلی که در ذھن ایجاد می". اھ نوشته"

ی و یا فرار از گذار نامھا، فرار از  ھا، برای این نوشته شاید منظور مھدی ھمزاد از انتخاب نام نوشته. کند در ذھن، القای عمل می

ھا عامليتی بيشتر از نام شعر  ، و یا فروتنی باشد ولی ھمين انتخاب آگاھانه یا ناخودآگاه به این نوشتهمحدودیت ژانرھای ادبی

ھاشان از روزنوشتگی  ھا، کتاب اینترنتی بودند و پست کنيم که این وبالگ فرض می. اند ھا کجاھای ادبيات را نوشته حاال این. دھد می

ھا، شبيه به ھم باشند،  کند با تمام تفاوت د و خشایار و حميد و باربد و سولميت را وادار میکدام جریان مھدی و امي: خالی شده بودند

شان به دنيای بيرون  درازی شان شبيه به ھم باشد، و دست شان شبيه به ھم باشد، و اعتراض یک جور جریان مشوش ممتد، و دغدغه

ی بابک  ر مطرود علی سطوتی و آرش هللا وردی و شعر آلودهای پگاه احمدی و شع چرا شبيه شعر بيانيه. شبيه به ھم باشد

یی دور ميز جامعه، کار ندارد؟ یعنی در گرا جنس ھمکه به ھيچ چيز جز غيبت  گرا جنس ھمزاده نيستند، شبيه به شعری است  سليمی

  . ھا کار دارد ی نابرابری ی ھمه واقع با ریشه

تفاوت شعر . کند سرشت، از جایی دیگر به این تصویر دخول می يع متفاوت، ھمبه خاطر تقطيع متفاوت، و با توجه به ھمين تقط

ھای تقطيع در  نویسد، و این قيقاج را می گرا جنس ھمنویسد، انسان  را نمی گرا جنس ھمسرشت در این جاست که شعر او، فرد  ھم

ی فارسی را به تعریف شيزوفرنيک گرا جنس ھماند و درونی فرد نيستند، ادبيات  یگرا جنس ھمحرکت این شعر، که درونی انسان 

، باید با دقت تحليل گرا جنس ھمی ادبيات زیرزمينی غير یی با بدنهگرا جنس ھمی وصل ادبيات  این نقطه. کند یی نزدیک میگرا جنس ھم

ادبيات فارسی، صورت ی فارسی، شاید گرا جنس ھمزمانی با یک جریان، با یک جریانی، شاید ادبيات  این اتفاق که در ناھم. شود

کند، باید با خوانشی دقيق  دليل ادبيات فارسی امروز، زیرزمينی و غير زیرزمينی را توجيه می گرفته، و اگر درست دیده شود خال بی

  . بررسی شود

*  

توان به  و می دست آورده است، دری، جامکانی را به ارث برده و جایگاھی را به یی فارسی امروز، در عين دربهگرا جنس ھمادبيات 

  اش دست کشيد؟ یگذار ناماین جا را به انگشت نشان داد، چرا باید از  شود میرسيد که وقتی  جا این

  ھای دیگران را؟ ھا را به ھمان چشم نگاه کنند که نوشته تا دیگران این نوشته
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  ی ادبيات بودگی این ادبيات محدود نشود؟  تا دامنه

  م؟تا کسی ما را نبيند؟ آشکار نباشي

  اش را نوشت؟  ای رسيده است که خود را بنویسد، چرا نباید نام زبانی که به اندازه

  یانه باز بماند؟گرا جنس ھمیا برای این که جا برای نقد 

نيان جای این که حميد پر اند؟ یعنی چرا به ی کویير را ھم زیر و رو کرده ی نظریه ھایی که بدنه این نقد را چه کسی باید بکند جز نویسنده

  زند؟ یانه نمیگرا جنس ھمیانه بردارد، مھدی ھمزاد دست به نقد گرا جنس ھمی ادبيات گذار نامدست از 

ھای من رو به  پری-اما من ھم دیگه دنبال تعریف کردن این ادبيات نيستم، بودم، اما حاال نيستم، و این شاخه: گوید و حميد پرنيان می

  . آزاده-گ.ج.کنم یه نگاه د که من می کاری. ام بگذارید حساب تازه کار بودن

یی در کنار تعریف گرا جنس ھمراه و انصراف از تعریف این ادبيات، در زمانی که نياز به تعریف این ادبيات در کنار تعریف  برگشتن از نيمه

." ی اشبری نيستيم در مرحلهما ھنوز : "گوید طور که حميد پرنيان می درستی، ھمان ، ضرورتی اضطراری دارد؟ دقيقا و بهگرا جنس ھم

یی دارد، چرا گرا جنس ھمھاشان طنين  گویند حرف ھای خود از ھرچه می در رسانه گرا جنس ھمی نویسندگان  اگر بر حسب اتفاق ھمه

خود در  تر به ثبت نام خود و نشان ی کرد؟ آیا ما با انگشت گذاشتن بر تفاوت خود، سریعگذار نامبر حسب ھمان اتفاق، نباید زبان را 

ھا از ميان  رسيم و پس از آن نيست که لزوم انگشت گذاشتن بر تفاوت پسندد، نمی نام می رنگ و بی رنگ نه، بی ای که ما را ھم جامعه

  رود؟  می

من . ھا نيست بلکه برای رھنمون کردن متن به یه افق معنایی مغفوله ھا برای اثبات ھویت نویسنده اما بيرون کشوندن این نشانه

چه طور چيزی که . شه و حتا نادانسته شده نادیده گرفته می) گ نيست.چ.ادبيات ه" یک"و مراد من (گ .ج.کنم ھنوز ادبيات ه ر میفک

  تونه ستم برونه؟ نيست می

یم و در ایم؟ آیا ما از خودبودگی خودمان نگرانيم یا ھراسانيم و در ھمان حال ناگزیریم و غرق غرور آیا ما به لکنتی فرھنگی دچار شده

دری ھویتی، دچار ھمان  ھای دربه نویسيم؟ آیا ما در این سال نویسيم و باز می ھمان حال پر از شوریم و شعف داریم و خود را ھی می

  ایم؟  چندپاره شده/شيزوفرنيای انسان دو

طور چيزی که  از این که چهطور نادیده گرفته شده و حتا نادانسته شده؟ بگذریم  طور چيزی که نيست ھست؟ چيزی که نيست، چه چه

  . تواند ستم براند نيست، به گفته ی حميد پرنيان، می

گرایانه عمل   گرایی در نقد، داره عليه نقد ھمجنس  دادن به ھمجنس کنی این مرکزیت یعنی فکر نمی: پرسد مھدی ھمزاد می

  کنه؟  می

ه رو متزلزل کنی، داری از اون طرف یه محوریت خطرناک به گرایان  کنی اقتدار و تسلط گفتمان دگرجنس یعنی در حالی که سعی می

  )جا ھمان( .تونه خودش منشا ستم و تبعيض بشه خطرناک از این لحاظ که می. دی گرایی می  گفتمان ھمجنس

  نه 

 کند؟   گ چرا نشت می.ج.گ است، به ذھن ه.ج.گ، در واقع ھراس د.ج.نگرانی از محوریت یافتن و خطرناک شدن هاین این دغدغه، 

کار  دیگری چه/ی خود در آینه در کدام مرحله ایستاده است؟ با آن من ی امروز، در برابر چھرهگرا جنس ھمو سوال دیگر، شاعر ... 

   خواھد بکند؟ می

*  

 اميد، )امروز تا 86مھر از در این وبالگ، ( شروین، )امروز تا 83آبان از ( مھدی ھمزاد، )نویسد می امروز تا 2004نوامبر که از ( خشایار -1

 . نویسند ھم می ھا برادهتا امروز در  87داد از مر، )امروز تا 87خرداد  ، ازدر این وبالگ(

  از اعماق  -آزاد  ––... م ستون بزندا ات، ميان م می خواھد ستون ِ ميانیا چقدر دل -2

  ھم سرشت -3
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 دیگری/من آن با است؟ ایستاده مرحله کدام در آینه در خود ی چھره با برخورد اولين در امروز، یگرا جنس ھم شاعر دیگر، سوال و...  

 بکند؟ خواھد می کار هچ

 ھمزاد مھدی شعر در که" من" با ،شود می نوشته پرنيان حميد شعر در که" من" با ،شود می نوشته احمدی پگاه شعر در که" من"

 که اند منی◌ِ  من حميد، ھای من. اند تاریخ مسير در ایرانی، رسمی زن مشترک ی چھره پگاه، ھای من. دارند تفاوت ،شود می نوشته

 و ندبدھ قورت را خود دھان آب توانند می اند، تن به من ترین نزدیک مھدی ھای من. کند می نگاه خود به ایستاده خود قدمی چند در

 وجود زنانه ادبيات سر پشت و دارد وجود ییگرا جنس ھم ادبيات سر پشت که ادبياتی تاریخ این با حاال،. بگذارند خود ی چانه زیر دست

 که زمانی در فرد، این وجود بر تاکيد آیا آید؟ می کجا از است، گذشته فرد بر که تاریخی بر تاکيد جای به فرد، بر تاکيد به نياز ندارد،

 ییگرا جنس ھم ی جامعه اولویت که نيست شود می انکار) رفته زن بر که ظلمی مثل رفته، او بر که ظلمی تاریخ نه و( فرد این ودوج

  ندارد؟ قرار اولویت در یی،گرا جنس ھم یگذار نام مثل ادبيات، این یگذار نام دليل، ھمين به و است؟

  

  ی ناشعرھا   شده از مجموعه ھای چيده من

   يانحميد پرن

  

  شوم من گاھی خسته می

  شود میی خواستن جنسی تعبير  با مرد بودن ھميشه به مثابه

  ھاست ی این اما با تو بودن پشت کردن به ھمه

  .خواھم با تو باشم دختر من گاھی می

*  

  آور است ات سکون نشستن

  ام من پر از تشویش

*  

  یی منگرا جنس ھمنه، نه، نه، ھيچ ناراحت نخواھد شد خدای 

  فھمد، نترس این چيزھا را می او

  .ایم ی صلح من و او و تو حلقه

* 

  .ماند وقتی این چند روز سخت را پشت سر گذاشتم دانستم که انسان ھميشه زنده می

*  

  .کردم اگر ھمه چيز آماده بود، ھيچ این بازی را نمی. ام، پر از انگاره بازی با چيزھای جنسی پر از شھوت

*  

ی  کوشيار؛ برانگيزاننده. اش گاھی کوشيار؛ اویی است که می بينم. کنند ای اشاره نمی معنی ندارند؛ به چيز واقعیاند؛  ھا قراردادی نام

  .گرمای جنسی در من

* 

ی  اند ھم در دایره دو دوست که ھيچ گاه ھمدیگر را ندیده... یی چيست؟گرا جنس ھمکيست و  گرا جنس ھمتواند بگوید  چه کسی می

  .گنجند مییی من گرا جنس ھم
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*  

ی دیگران شد و دیگران را به خود راه  ام؛ نباید زیاد وارد زندگی و حيطه امشب احساس می کنم تنانه آلوده شده. ام را شستم امروز تن

  .داد

*  

  .ام تو را آرزو کنم یا خودم را وای اگر سيمرغی پيدا شود و بگوید یک آرزو کن من چه خاکی بر سر کنم؟ مانده

*  

  .ی تشویش درازمدت است ھا نشانه جایی خواندم این. ام اگزما دارد گيرد، پوست ام می کند، نفس سرم درد می

* 

  .شود میام؛ پاک ن دار شده کنم برای ھميشه لکه دار شده، احساس می ی سپيدی که لکه ھمچون پارچه

* 

  .اسی را دوست دارمشن ی جامعه ی زبان، فلسفه ی امورجنسی، فلسفه ی اخالق، فلسفه ی دین، فلسفه فلسفه

* 

  .خواھم خواھم، ھيچ چيز نمی نمی

*  

  .ام تا چله نشينم یکی دیگر بکشان

* 

اگر خودت «رسم که  اش به این می ام برای نزدیک شدن به تو بيازمایم؛ اما ھمه بسيار شده که راھبردھای گوناگونی را در درون

  .»آیی خواستی می

* 

آمد بيرون و  داد و ھی از پشت دخل نمی ت وگرنه خودش را این گونه زیرزیری نمایش نمیخواس خواست اما بيننده که می شاگرد نمی

آمد بيرون سيگار خاموش به لب بایستد و به این ور و آن ور خيابان و  کرد و نمی اش را از گرمای آتش محروم نمی دست ھای

تجربه  ستيزان بیگرا جنس ھمچنان که  نه شاکيانه و ناشيانه آنھوده نگاه کند و برود تو و به من نگاه کند  گذرند بی خودروھایی که می

  .کرد کرد و نمی کنند بلکه طالبانه و مشتاقانه نگاه می می

* 

  .تر است تر، ھمانی شوم که به تو نزدیک تر، بازساخته ام کن تا خراب یاری. کنم خودم را تا ساخته شوم از دوباره و باز ھمان خراب می

*  

  .آید من چه قدر ازش بدم می. کنند اند و دارند بازی می نشسته. سرما ھمچنان ھست

* 

  .توانيم حرف بزنيم نوشت اما ما می شود می، نشود مین

*  

  . »لما سبکتنی؟! الی! الی«. ام، مگر من دازاین ندارم ای که نمی بينی مگر من را از سيمان دیده

* 

ات نکن و تا تن تو تا نکنم سيگار نگيرانم،  ند؛ مرا ھنجارستيزانه شيفتهشو از شگفتی توست که درون فلسفه می! ات پر شير پستان
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 !زا-شگفت-ھر

*  

، بی شود میسياه  جا اینتصویر سفيد من دارد .... خواھم بپاشم از ھم می. شوم من دارم داغان می. ام خرد شده است من اعصاب

 . است ام خرد من اعصاب. که بخواھم سياه شود، بی که بخواھم سفيد بماند

*  

  ات پر از کشش است در من زیر بغل

  شوم تر می روی نزدیک راه که می

  زنم تو فرصت داری حرف که می

  خواھم فرو کنی توی توی توی من می

  آن ته ته را

  .به من نشان دھی

  

 ی ھمزاد   شده از مجموعه ھای چيده من

  مھدی ھمزاد

  

ی زندگی آدم  ی روزھای مانده چيز، شروع ھمه تواند شروع ھمه ه میصبحی ک). چرا نه؟(مال من است  –خيس و سرد  –صبحی که 

  ...امروز. تواند تمام نشود باشد، می

*  

  .کنم و نگاه می –تبدار و تشنه و گم  –ام  ایستاده. ام ، ھنوز زندهگرا جنس ھمھنوز . ام ھنوز من مھدی. آید باد می

*  

باال و پایين  –آرام  –اش بود و  ات افتاد، وقتی سرم روی یادم از گرمای سينه. اشتیام د ات دارم، دوست یادم آمد دوست. یادم آمد تنھام

  ...رفت می

*  

  ای که تو شروع کنی؟ ھای ساده ھا و تنبازی بازی کی فکرش را می کرد؟ که دل من دوباره برای تو تنگ بشود؟ برای تو و عشق

*  

 کنم، بازی می عشق

 ھا ی این با ھمه

 شوم، حامله می

 شوم، ای حامله می ر معاشقهبا ھ

 کنم سقط می –با خوشی  –ھام را  بچه

 یکی یکی

 کنم، بازی می دوباره عشق

 شوم، حامله می

 کُـشم، می

 .کنم بازی می عشق
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.  

ی  کوچه ھای زرد ِ توی جوب ِ بی آب ِ انگيز ِ آرمان، با بوی دود ِ برگ ی ھوس آلود ِ خاطره کنم، با تصور ِ اندام ِ الغر شده بازی می عشق

ھا  ھا ھم سماجت ِ قلقلک که بعضی وقت queerی مثل باد ِ صبح ِ   ھای قلقلک کننده باریکی که انگار پایيز توش گير کرده، با نوشته

چسب ِ اینترنتی ِ  ھای شيرین ِ دل ھا، با گپ ی آدم ھویی وول زده توی ھمه دھد، با موج ِ سرزندگی که انگار یک ات را خراش می پوست

ای ِ کادو تولدِ  داشتنی، با بوی شدید ِ عجيب ِ معلوم نيست از کجای عصرھای پایيزی، با رنگ ِ فيروزه ی دوست فقای بزرگ ِ ندیدهبا ر

خزد الی  که می –ی خشایار  دار ِ خسته ی خش ، با صدای تلفنی ِ شبانهشود میمرگ  که با دیدن ھدیه ذوق –یک دوست ِ ھنرمند 

ی یک  آھن با یک دوست ِ از راه دورآینده، با عطر ِ سيب ِ پژمرده پسی ِ مالقات ِ اول ِ توی ایستگاه ِ راه-وا-  دل ِام، با خيال خطوط ِ ذھن

ھای توی  ھای شھر، با نگاه ِ متعجب ِ گربه رنگ ِ پسرھای روسپی ِ خيابان ھای کم ی یادگاری از آرمان، با عشوه ماه و یک ھفته مانده

  ...شوم ن رد میوقتی از کنارشا –کوچه  پس

*  

ام نبرده بود و گفتم من خر نيستم، من گوسفندم و پھلو به پھلو شدم و نگاه کردم  خواب بودم و خواب توی رخت. به خودم گفتم تو خری

را  تک به تک شان –دادند  با این که بو می –بــه گوسفندھایی که از در اتاق یکی یکی آمدند تو و از توی دیوار رد شدند و رفتند و 

  .ام برد و صبح از بوی مرغ بود یا گوسفند، که از خواب پریدم شمردم تا خواب

*  

 شب بود نصفه

 که از خيسی بالش،

  آمد بوی خریت من می

*  

من دنبال . گردم من ھنوز ھم دنبال بھانه می. و جای تو خالی است. خيره ماندن به حرکت نامحسوس ابرھای عصرانه. پنجره. من

  .ی این روزھام ی پسرانه تازه، اسم ھزارم، واسه گردم، اسم اسم می

*  

کنيم که  حتا فراموش می. رود کنيم، یادمان می ھميشه فراموش می. ی ماھاست و فراموشی، که اسم دیگر ھمه. آدم ھا. زمان

  ...ک قلب برایی دوست داشتن، و ی ایم، قلبی واسه ی زندگی کردن، یک قلب سوم ھم الزم داریم؛ یک قلب که باھاش زنده واسه

*  

  .عمو: ام را به من داد عاشق یک دختر کوچولوی تپلی که آمد و آخرین لقب خانوادگی ِ زندگی. امروز توی بيمارستان. من عاشق شدم

*  

عرق . ام آید و آب از چشم و دماغ من، از یکی یکی منفذھای پوست برف و باران از آسمان می. لرزم تب دارم و می. اوضاعی دارم من

یک ھفته است که این ). ھای دیگر یا چرک(از چرک گلو شاید ) مثل خودم(ام تلخ شده و گند  دھن. شود میکنم و سردم  می

ام بين خواب و بيداری ِ  من ھم آویزان شده. آوریم ایم و ھيچ ھم از ھم کم نمی سرماخوردگی ِ فرسایشی و من، با ھم سر لج افتاده

 –ھای تازه  ھای نوستالژیک و تصميم خيس، خاطره ھای کاغذی نيمه ام الی یک مشت دستمال ستهنش. خودم، بين تب و لرزی که دارم

  .ام بين خودم و صفحه و کليد و کاغذ و رخت و خواب و ليوان و چای و شب گير کرده. اند مچاله دور و برم را پر کرده شان مچاله که ھمه

*  

کرده و حاال، این روزھا،  ی خودش بازی می ن بغل، توی این حياط خلوت، واسهام، که بيست و چند سال، ای ای ھست توی دل پسربچه

صداش، محو و مبھم، انگاری که از ته یک سرداب سرد باشد، یا از آخر . ریزد کند، اشک می ش شده، زار زار گریه می دانم چه نمی

فھمم، چه زنگ و آھنگی ھست توی این گریه و  دانم ولی، نمی نمی. دارد ام تاب ور می ش توی گوش ی ساکت و برفی، ھمه کوچه

ھا، دیوارھا،  ھا، آدم خواھد بعد ِ ھزار سال، از ميله مثل ھق ھق ھمان زندانی ِ فراموش شده، که می. صدا، که تلخ است و خواستنی

  .خداحافظی بکند، برود
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* 

داد،  ی وقت بود که ھر وقت فرصتی دست میخيل. اش بودم پيش آمده بود که خيال کنم پيداش کردم؛ آخر خيلی وقت بود که پی

کند حتما یک چيز جالب، یک  جاھایی که آدم خيال می. گشتم ھا و کمدھا را می ی قفسه ھا و کتاب الی ھمه به یواشکی و قایمکی، ال

ھایی که  ا مثال وقتی. گشتم ھا را ھم می الی لباس حتا زیر تخت و البه. شده آنجاھا ھست دانم، یک چيز فراموش چه می... چيز مھم

 –ھایی ھم بوده که کسی  وقت. اش ھا ببينم الی سنگ به کردم االن است که یک جایی روی زمين، ال رفتيم کوه، حس می ھا می با بچه

آور لب و چشم و  کاری ھای حيرت زده و من ھم در حالی که تو نخ ریزه داشته با من حرف می –معموال یک پسر، احتماال خوشگل 

نظير، پيداش بشود و بعد ھم الی دو تا  ی قرمز بی ودم، منتظر بودم تا پيداش بشود، از یک جایی وسط ما دو تا، مثل یک پروانهدھان ب

ی  رفتم خيابان، زیر چشمی و با احتياط، شيشه ھميشه که تنھا می! اش گرفتم! ایناھاش: ام بگيرم و بدوم و فریاد بزنم مشت

ھایی ھم سرخورده  یک زمان. اش زدم باید ھمين حاالھا وسط این ویترین ببينم کردم و حدس می داز میھا را وران ترین مغازه ربط بی

ی دوران راھنمایی، توی یک از  مثال توی مدرسه. اش ام ھا پيش، یک جایی جا گذاشته کردم خيلی وقت خيال می. شدم به ھر حال می

ھا و کلکسيون کبریت و  آلبوم. ھای زمان بچگی بازی الی اسباب –ورش را بکنيد تص –یا مثال . ھای خالی، شاید زیر یک نيمکت آن کالس

اما . ھای کامپيوترم را تمام فایل –خجالت آور است  –ی فرھنگ لغت، و حتا  ام، و صفحه به صفحه ھا را ھم گشته ی یادگاری جعبه

  ....نبود

ام را ھم  اگر الزم شد شماره. کام –دات  –یاھو  –ات  –ھمزاد : ایميل من را که دارید. شما اگر دیدیدش، حتما به من خبر بدھيد

  خورد؟ ولی اگر پيداش کردید، نامردی نکنيد، به من برش گردانيد؛ آخر به چه درد شما می. مژدگانی؟ باشد، خيالی نيست. دھم می

*  

شد دوید، االن پل صراط  بود که توش میقبال دشت ِ درندشتی . ھای مغزم شده ھا و پرش دیگر دیوار خودسانسوری بلندتر از جھش

اش را از ھزار تا  ی یک آدم ِ لخت است، که می خواھد لختی نوشتن، دیگر تالش مذبوحانه و احمقانه. است و من ھم که گناھکارترین

  .توان زد که نمیھایی  به من و این وبالگ و حرف. لعنت، ھزار بار. ام کرده ھا خسته سنگينی این ننوشته. چشم ِ خيره قایم بکند

*  

باال، پایين، باال، پایين، باال، پایين، باال، پایين، باال، پایين، باال، پایين، باال، پایين، باال، : دارم ھا انگاری توی خودم موج ور می بعضی وقت

 .پایين، باال

کالس بعد از ظھرش تمام ای عصبی مزاج که وقتی آخرین  شوم به یک بچه مدرسه ھا انگاری توی خودم تبدیل می بعضی وقت

ش توی این فکر که کاش یک مسلسل داشت و  افتد طرف خانه و ھمه خورد، تند تند و تنھا و کيف به دوش راه می و زنگ می شود می

 .کشت، خالص ی آدم ھای روی زمين را می ھمه

 .وم توشش خورم، گم می روم، پيچ می ، فرو میشود میھا انگاری توی خودم گردابی درست  بعضی وقت

  ھا انگاری توی خودم، جای تو خالی ست، بدجور بعضی وقت

  ی دنيا ترجمه کنم ترین زبان زنده توانم من خودم را به پسرانه ای که تویی، می در آینه

  .ترم ی تو، من پررنگ در آینه

*  

ھا، من به  ی آدم ی پسرانه لسلهبه سالی که گذشت، به زنجير عجيب و جادویی ماجراھا و به س. کنم آمد فکر می -و - من، به رفت

دار و  ھای شتاب ات ھولکی و دوست دارم - ھای ھول من به عشقبازی. کنم خانه تکانی، به تکان خوردن، به تکانه، به تپش فکر می

  .کنم روی ھم فکر می- به-رو: زیر، من به ما- به-ھای سر نگفته

*  

  ما رو به روی ھم

 ھای رنگارنگ پر از پسرانه

  لذتھای  و ضربان

 .ما ھمه پسریم

* 
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  .اند دری بریده-به-ی ما را با در ناف قبيله. ی ما فرق دارد قبيله... 

خيلی ھم . مان دور ھم جمع شدیم ھا را یادم نيست، یادم نيست چند نفر بودیم، بار اول کِـی بود، کجا، که ھمه گذشته. ما پسر بودیم

که بعضی  –مان  ھای لخت و برنزه ده باشد و قشنگ؛ آن روزھا احتماال با بدنآن اوایل ھرچه بوده باید خوب بو. کند حاال فرق نمی

خياالنه، پی ِ شکار گراز، الی آفتاب  زدیم بيرون از غار، بی صبح زود می –) کردیم؟ می(کردیم  جاھاش را با چند تا برگ قایم می

مان با  ھای اساطيری  دور آتش کنار ھم و صدای ترانهنشستيم احتماال ھا می ھا، و شب ھای سرد دره زارھای داغ یا که سایه گندم

  ...شد کردند قاطی می ھا و بوی گياھان کوھی و نجوای موجودات عجيب و ناپيدایی که اوراد غریبی زمزمه می لرزش سایه

ده که در کشاکش مثال پيش آم. کردیم ھای پرشکوھی شکل گرفته که در آنھا ھمدیگر را کشف می ی ما ھميشه در لحظه تاریخ قبيله

  .ھو تو را شناخته باشم که یکی از افراد قبيله باشی آغوشی ِ تبدار یک یک ھم

ھای بلند از دو طرفِ خيابان  درخت. کردند ھا به صف ایستاده بودند و گذشتن ِ من را نگاه می ھا و باغچه ی درھا و آیفون ھمه

زده که صدای جاروبرقی  ھای خواب آپارتمان. کردند گذشتن ِ من را نگاه می ھای ھم و از باال شان را گذاشته بودند روی شانه ھای دست

ریخت پایين توی پياده رو، کنار ِ ھم  ھا می سبزی مثل ِ آبشار ِ روزمرگی از آن ھای تازه شسته و قورمه ی بچه و بوی لباس و گریه

ای پوش دستِ ھم را گرفته بودند و به سمتِ  تانی ِ سورمهی دبيرس و تازه-پسرھای تر. کردند نشسته بودند و گذشتن ِ من را نگاه می

  ...کردند رفتند و زیرچشمی گذشتن ِ من را نگاه می خانه می

*  

. ام ات را دیده وبالگ: زدیم گفت الی حرفی که می-به- برادرم توی اتاق بود و ال. کردم داشتم چيزی تایپ می. وضعيتِ مضحکی بود

ام روی صفحه کليد گير  دست. یخ کردم. ھمزاد: کدام وبالگ؟ گفت: ا به چيزی که گفته بود پرسيدماعتن چنان در حال تایپ و بی ھم

تو لينکِ آن را از کجا گير آوردی؟ : آرام پرسيدم. ھزار سال ھمان طور خيره ماندم به مانيتور. ھمان طور خيره مانده بودم به مانيتور. کرد

 .ام دیگر گير آورده: گفت

 .یگرگير آورده است د

  .ام خوب نيست حال

*  

کنند سکته  چرا ما را از بيمارستان انداختند بيرون؟ آخر چرا یک پرستار باید از دیدن ِ دوتا پسر که دارند روی تختِ بيمارستان سکس می

  بکند؟

* 

 :شنبه شب

قدر کوچولوست و باید  ھای من این ا کمدِ لباسای؟ چرا اتاق ِ من جا ندارد؟ چر اند که از خانه فرار کرده آیا مامان بابای تو تا االن فھميده

  زیرتختی چه عالمی دارد؟ جيش نداری؟ ِتر نبود؟ آیا زندگی مجبور باشيم تو را زیر ِ تخت جا بدھيم؟ زیر ِ ميزتحریر راحت

 :شنبه عصر یک

از کجا خبردار شد؟ آیا بابای تو در بچگی  گيرد؟ آیا بابای تو آیا بابای تو ھميشه سگ است؟ یا فقط پشت ِ تلفن؟ آیا بابای تو گاز ھم می

 ھایی بلد است؟ داند که بابات چه فحش داده است؟ آیا مامان ِ تو می می

 :دوشنبه ظھر

آورد؟ آیا داداش ِ تو باید  بازی درمی قدر کولی کند؟ چرا ما االن باید توی بيمارستان باشيم؟ چرا مامان ِ تو این ام درد می ی بدن چرا ھمه

اش پاش باشد؟ چرا بابای من باید تو را با ھمان کمربندی که تو برای  ھای سربازی ی من پوتين قع ِ لگد زدن به جناغِ  سينهحتما مو

 ولنتاین برای من خریده بودی کتک بزند؟ چرا؟

 :شنبه صبح سه

کنند سکته  ند روی تختِ بيمارستان سکس میچرا ما را از بيمارستان انداختند بيرون؟ آخر چرا یک پرستار باید از دیدن ِ دوتا پسر که دار

 بکند؟

 :چھارشنبه عصر

خواستيم فرار کنيم برویم شمال؟ آیا  چرا ما را بازداشت کردند؟ آیا به این خاطر که ماشين ِ بابای تو را دزدیدیم؟ آیا به این خاطر که می
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کردیم؟ آیا به این خاطر که  رانندگی می 160طر که با سرعتِ به این خاطر که به فرمان ِ ایستِ پليس ِ راه گوش نکردیم؟ آیا به این خا

 با یک الگانس ِ پليس تصادف کردیم و مچاله شد؟ آیا به این خاطر که موقع ِ رانندگی لخت بودم؟ به کدامين دليل؟

 :شنبه شب پنج

سه ساعتی که تو توی اتاق ِ جناب  افِ سابق ِ تو بود؟ آیا فھميدی آن چرا دنيا این ھمه کوچک است؟ آیا جناب سرھنگ واقعا بی

ام؟ آیا دنيا  داشته بوده dateدانی من قبال با افسر وظيفه  گاه چه گذشت؟ آیا می ی بازداشت سرھنگ بودی، بين ِ من و افسر وظيفه

 ھا حقير؟ کوچک نيست؟ و آدم

 :جمعه صبح

 چرا زندگی این ھمه یکنواخت است؟

*  

  ●بازی ِ ماست مقدس عشق● شوی که نگاه می● ییمقدس تو● کنم که نگاه می● ام مقدس من

ھایی که پر بود از "ست اندر دل به خون ِ دیده پرورده مرا رازی"از . ھای شعر ِ حافظ و خيام و سعدی شروع شد ھمه چيز از کتاب

و درشتی شروع ھای ریز  ھمه چيز از عاشقانه". وقتِ سحر است خيز ای طرفه پسر"و " ی دام بالست ی موی دوست حلقه سلسله"

  .زدند رفتند برای خودشان و سوت می آمدند توی مغزم و سرخوشانه راه می شد که از الی کلمات می

*  

ی دم ِ غروبِ آبان و پر بود  ھای نوجوانانه ی عرق از نيمکت و عصر و از کالسی که پر بود از بوی خسته. ھمه چيز از مدرسه شروع شد

  .ھوا شروع شد چيز از گرمای تن ِ یک ھمکالسی، ھمه چيز از یک دیوانگی ِ بیھمه . از تبِ بلوغ ِ آن روزھای من

*  

 .ھا کوچه شوم، شناکنان توی پس ماھی می

 !کار کردی ببين چه! لعنتی

. ھا کوچه زنيم توی پس ھا پر بشود از تصاویر ِ سياسفيد و برفکی ِ تو و من که دستادستِ ھم قدم می کوچه ی پس کاری کردی ھمه

ی بقایای انعکاس ِ صدای تو را که  روم ھمه روم، می روم الی تصاویر ِ برفکی و می ھا، می کوچه شوم و شناکنان توی پس یماھی م

 .دھم ھا جامانده قورت می کوچه توی پس

 !ببين چه کار کردی! لعنتی

 .رفتم تا دورھا ھا که تویی، میرفتم شناکنان تا آنجا ھا، می کوچه ی آن پس شدم توی جوبِ کناره شدم، ماھی می کاش ماھی می

  !کار کردی ببين چه

*  

  .ریزھای یادِ تو را که توی خودش قایم کرده بریزد بيرون-ی خرده دھم؛ که ھمه ام را شکنجه می این روزھا دارم اتاق

*  

  ...ھا به دنيا بياورم ی کوه م را پشت ھمه خواھد بروم، بچه ام می دل. ام انگار دوباره حامله

*  

خواھی تارکِ  گوید نکند می مامان می. ای نيست چاره. شود میرسد و منقرض  بست می ی ما در آن به بن ام که خانواده ای من کوچه

  .فھمد داند، نمی نمی. دنيا بشوی

 

    شده از تحشيه بر دیوار خانگی ھای چيده من

  پگاه احمدی 

  

  ھمه ليالی قشنگ  که این



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و ھشتم     –   52  

  ھای مرمری بزنند  روی سينه

  در خون غربتی من شھيد شود  و گوسفندی

*  

  !پاشویه بود و دق

  حافظ بود و لواط 

  ھای نظامی  شب بود و چکمه

  ای نيست  وَ زن که مساله

*  

    و مادرم که نصف ِ قانون است 

  خان  ام به سر درِ ارگ کریم پيش از رسيدن

  در شب نشست 

*  

  ست  راه ِ ُپر خطری در تاریخ ِ بلعمی! این

  ُکُمد ساکت گریست ھای  در گوشه! این

  !تر از کتان مخفی

  !تر از ادبيات مخفی

  !اش کن آسمان بََغل

  ست  ببين چه بگير و ببندی

  ام در غرقاب ِ خانه

    ام، شعرم  َو بچه

  ! ھای چاقو مانده است ميان ِ دندانه

*  

  !ھای بسته روایت شدیم ما در جمله

  طوماری پشت ِ در است 

  اما من از دو گوشواره کر ھستم 

*  

  زار بود  شدم این سرزمين علف وقتی که من سروده می

*  

  کنند  ھای من پيداست که زیر سایه حکومت می از تشکيل شاخه

*  

  ست  کنم از فارسی من ھرچه درد می

*  

  داند  کسی چه می

  دیشب چه بر من و قرآن گذشت؟
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*  

  ی الل این زبان ھستم  من خاطره

*  

  من شرکت کند تواند در آبروی  و این سماور منقوش می

*  

  ست  نسلی در افسردگی من جاری

*  

  !ام َو من زن

  ظنين به سرگذشت خودم 

*  

  و گوسفندی در خون غربتی من شھيد شود 

*  

    کنند ھای مرا پاک می امشب تمام پرده

*  

  با پيچک بيا به بلند آفتاب 

  ھای من چادر بکش  وَ روی تپه

*  

  اند  ھای عزا دنبال من دسته

  اند  العماره دنبال من ھای شمس قرقچی

  اند  سرایان شاه دنبال من خواجه

*  

  خواب  ای که کز کرده است بر شتری بی خليفه

  ھای من این مثلث تنگ را پر کنند  زند که ساق حَد می

*  

  در چادر سياه 

  گيرد  اتاق قلبی من در عقل و دردناک گوشه می

  ام؟ و من که در این مغازه خوشبخت

*  

  ه در من نسلی سخت منقرض شد

*  

  که معصوم ِ جُلجلتا،

  !بخواب... خوابد به احترام ِ من امشب عميق می 
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*  

  ام  کناِر مسجد جامع من

  پيچيد  یکی که از پاگرد ِ حالل می

  !گرفت و زیبایی متقارن پایان می

*  

  ی این ابر  زیر شکمبه

  ...برند گوسفند زبان مرا می

*  

  ام تلخ ِ زھر  تلخ

  !من استَو دایه دایه وقت جنگ 

*  

  ھای من  وَ بچه

  ... ھا بست ِ کوچه در بن

  ھای من، در ميدان ِ کربال  آه، بچه

*  

  ی ما بود جا که خانه آن

  !ام من با روبنای مسجد جامع مانده

*  

  !برم قدم بزند ام را می و صورت

*  

  !ای زیر گلوی من باز است تا پنج عصر، پنجره

*  

  ام  ام، ماھی ام، چراغ من گریه

*  

  ام تمام و ریزش این گوشوار مروارید  م تمام و دھانا دست

  ما را درست بجنبان بادِ بھار 

  !در آیيم" داغگاه ِ شھریار"تا از 

*  

  !صوفی نگاه کن

  !ھا ھمه ادبيات ِ من است این

  ھمه دروغ است و دروغ 

  اش زشت ای که از کلمات"فيه مافيه" 
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  شوم  می                                            

*  

  ست  مرده" کيميا"در غرفه 

  !ھا پيرھن جدا کردم"  شمس"من ازاین ... 

*  

  ! تھران

  )...ھام افتاده است بختکی که روی نفس(

  !ی من اما ادامه خواھد داشت جناغ سينه

*  

  !ھای بسته روایت شدیم ما در جمله

  طوماری پشت ِ در است 

  اما من از دو گوشواره کر ھستم 

  !این سقف خدا نگاه کنيد به

  !بخوانيد" بایزید"ی من  َو در ادامه

*  

  ھای من نگاه کنيد  به بچه

  !ھای خودکشی ِ شھر بر تيغه

*  

  !ھای من نگاه کنيد به بچه

  !بارد نسلی گلوی خيابان را گرفته است و می

*  

  !ی سھراب بود درست وقت ِ پرده

  !ام من بابَک

  ی حالج  شِبلی بود و پرده

  ! ام بابک من

  !گریختند ان میوَ قرمطي

  !سگ او بود

  زاده  روسپی

  ... کوھی تبار و بی اجداد

*  

  من، آب و نان و زندگی بودم 

  اش  باران بر سنگچين ِ ِگل اندود ِ خانه
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  اش  خون، زیِر پوست

  ...ای باز َو آفتاب ِ پنجره

*  

  ایران ترم ميان ِ لُنگ ِ ُپر از شوخ ِ قایمان 

  َو ھرچه بر من رفت را 

  :یسندشارحان بنو

*  

  ست  راه ِ ُپر خطری در تاریخ ِ بلعمی! این

  ھای ُکُمد ساکت گریست  در گوشه! این

  !تر از کتان مخفی

  !تر از ادبيات مخفی

  !اش کن آسمان بََغل

  ست  ببين چه بگير و ببندی

  ام در غرقاب ِ خانه

    ام، شعرم  َو بچه

    !ھای چاقو مانده است ميان ِ دندانه

*  

  آبان ِ ھشتاد و دو -بازنویسی ِ آخر

   

�������������  
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  »نمايش«
  

 "Haram Iran" نمایش

 کننده تھيه و نویسنده دراتانی، پل جی با چراغ اختصاصی وگوی گفت

  کوشش حميد پرنيان به

 

 جنسی ی تجربه ھم اب -  نوجوانان از ياریبس مانند – یا و ھستند گرا جنس ھم یا که اند ساله پانزده نوجوان دو عسگری، محمد و مرھونی ایاز

 به دیگری و ادبيات به شان یکی که عشقی از ،داستان. کند می شان اعدام و آزار مردم عموم دید در و کرده دستگير را ایشان حکومت و اند داشته

 و سازد، می درگير ایشان بطروا پيچيدگی در را رانتماشاگ نمایش،. دارند دگر یک به که شود می عشقی ی درباره سرانجام و شود می آغاز دارد ورزش

 .آورد می ميان به را قانونی نظام دست به دو این آور وحشت ی محاکمه سپس

 محاکمه این طول در دانيم نمی واقعا که چرا است شده پرداخته دادگاه ھای صحنه اما ھستند، حقيقی نمایش این وقایع از بسياری و ھا نام و ھا زمان

 این از پس اما. شوند می زندانی و محاکمه گرایی جنس ھم" گناه" خاطر به و بودند نوجوان دو، این که است این مداني می چه آن. است گذشته چه

 .کند می صادر حکم" جنسی تجاوز" اساس بر قاضی کنند، می محاکمه این نقد به شروع المللی بين ھای روزنامه که

. گرایی جنس ھم خاطر به دیگر برخی اند، داشته ازدواج از پيش جنسی آميزش که این خاطر به برخی شوند، می کشته و زندانی ایران، در نفر ھزاران

 نقد به را اسالمی ایمان یا مسلمانان ندارد قصد نمایش، این. پردازد می ایران حقوقی نظام و ھا سياست خشونت نقد به" Haram Iran" نمایش

 نھاده تمایز بدفھمانه افراط و دارانه دین زیستن بين نویسنده واقع، در. است صلح دین ماسال و کنند می زندگی آميز صلح مسلمانان که چرا کشد،

 .است

"Haram Iran "مشھد در ایرانی نوجوان دو اعدام داستان ی پایه بر نمایش این. است کرده کارگردانی زاک دیوید و است نوشته دراتانی پل جی را 

  :بروید نمایش این رسمی سایت به بيشتر جزیيات خواندن و دیدن برای. است) 2005(

www.haramiran.com   

 

 مند عالقه موضوع این به که شد چگونه. است داده قرار ھنری کار برای موضوعی را رخداد این که ھستيد کسی نخستين شما کنم می فکر :چراغ

 شدید؟ آگاه ننوجوا دو این اعدام از چگونه شدید؟

 را تصاویرشان و خواندم می بار ھر که بود دردناک قدر آن. گرایان جنس ھم ھای روزنامه در کردم، می دنبال پيش سال دو از را جریان: دراتانی جی

 اعدام ویدیویی فيلم نمتوا نمی است ھنوز که ھم ھنوز. افتادم می گریه به اعدام، ميدان به برندشان می قفس توی و کاميون یک پشت که دیدم، می

 که این از وکيل، یک عنوان به. وکيل و ھستم گرا جنس ھم ھستم، عرب من: کشاند پسر دو این داستان به مرا که بود چيز سه اما. ببينم را ایشان

 عرب، و گرا جنس ھم مرد یک عنوان به. شدم می برآشفته سخت شود می گرفته نادیده عدالت دیدم می

 دمشق اھالی از پدرم کنم، می افتخار بسيار ام ميراث به. بازگردد ایران و عرب نژاد به آزادی خواستم می

 ام سرزمين مردم و غذا و فرھنگ عاشق من. داریم اعراب ميان در زیادی خویشاوندان و بود، سوریه

. شوم می دلسرد بسيار کنم می نگاه گذشته سال چند در ھا حکومت این رفتار به وقتی اما ھستم،

 افراطيون و مجاھدان اما – بودند مداراگر و بودند، تاریخ و ھنر و فرھنگ کانون در زمانی ایران، و عرب دنيای

 از تر مھم و ھا تفاوت به احترام گيری، آسان مدارا،. کردند ویران را ما آور شگفت و غنی تاریخ حکومت، در

 .شود رحم بی و گير سخت نگاه این گزینِ جای باید دیگری به عشق ھمه،

 خاطر به که است نوجوان، دو ھمان ایاز، و محمود داستان اساس بر نمایش این که دانيم می :چراغ

 این یا آوردید؟ دست به کجا از باره این در را خود اطالعات بدانم دارم دوست. شدند اعدام گرایی جنس ھم

 اید؟ نوشته را آن ایران کلی فرھنگ و خود تفسير ی پایه بر که

 حقيقت جریان این دردناکِ  ھای واقعيت از بسياری. کردم می دنبال سرسختانه را اخبار :راتانید جی

 کسانی ی پيشينه گویيد؛ می درست شما ولی. ھا مجازات جنسی، تجاوزات دادگاھی، جلسات داشت،

 آشکارا زندگی شریک دو عنوان به دو این گفت می شان یکی. ام خوانده بسياری متناقض ھای گزارش من. داشتم دید در را ھستند داستان این در که
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 و بودند بچه فقط ھا آن که گفت می دیگر ھای داستان و) کنند چنين بتوانند ایران در و سن این در دارم شک من که( کردند می زندگی ھم با

 بر را داستان من. شدند می تحقير اغلب و دبودن مشھد در عرب قومی اقليت از بخشی ایشان که است این دانيم می چه آن. نبودند گرا جنس ھم

 .دوست- کتاب را دیگری و کردم دوست-فوتبال را ایشان از یکی و ساختم، فرھنگ این ی پایه

 دادند؟ پاسخی چه داشتند، احساسی چه فراخواندید بازی به را ایشان وقتی. بگویيد نمایش عوامل و بازیگران واکنش ی درباره :چراغ

 داستان تاثير تحت ایشان. آمریکایی ھم یکی و فلسطينی، یک مصری، یک تبار،- ھندی تا دو: متنوع گروه یک. بودند زیادی گرانبازی :دراتانی جی

 درد به را ما ی ھمه قلب پسر دو این داستان کنم می فکر. کردند می مرور را شان شخصيت رفتند می پيش که ھمين تمرین، روند در و بودند، گرفته قرار

 .آورد

 یا بودند شده مند عالقه بيشتر گرایان جنس ھم آیا بود؟ چه تماشاگران واکنش. داشت موفقی بسيار اجرای شيکاگو در نمایش، این :راغچ

 آمدند؟ می نمایش این دیدن به گرایان جنس ھم تنھا که این یا گرایان؟ دگرجنس

. گرایان جنس ھم تا آمدند نمایش دیدن به بيشتر گرایان دگرجنس یمبگو توانم می داشتند، بسياری تنوع تماشاگران واقع، در: دراتانی جی

 و آزار دیگران. ھاست اقليت اعدام و بشر حقوق مسایل ی درباره بيشتر نمایش این که اندیشيدند می برخی بود، متفاوت مردم ھای برداشت

 پایان از پس. نيست درست شان گرابودن جنس ھم خاطر به دافرا کشتن نيست، درست ھا بچه کشتن. داشتند ذھن در را گرایان جنس ھم ی شکنجه

 . شود می متاثر بيشتر مان قلب است، واقعی داستان که بدانيم اگر کنم می فکر. کردند می گریه داشتند و بودند نشسته ھنوز مردم از خيلی نمایش،

  کنيد؟ اجرا ار نمایش این خواھيد می شھرھا کدام در چيست؟ نمایش این بعدی ی برنامه :چراغ

 یا بھار در نمایش بعدی اجرای خواھند می و دارد نام" Celebration Theater" که کنيم می کار ای آنجلسی لوس گروه با ما واقع در :دراتانی جی

. دارند بيشتری يتحساس بشر حقوق به ھستند انگلستان و اروپا در که افرادی چون برود، اروپا به نمایش این که دارم دوست من. باشد تابستان

 .اند حساس ایران و عرب کشورھای در بشر حقوق گرفتن نادیده به بيشتر قدری ھا اروپایی که کنم می فکر اما اند، گونه این ھم ھا آمریکایی البته

 بسيار است آورده ستد به که ھایی موفقيت چنين ھم و نمایش این اجرای خبر شنيدن از ایران، جنسی دگرباشان سازمان ی نشریه چراغ، :چراغ

 .برسانيد خود ھمکاران و دوستان و نمایش این عوامل به را ما قدردانی مراتب اميدواریم. گوید می تبریک شما به و است حال خوش

 و برادران توانيمب که اميدوارم. دھيد می قرار خطر در را خودتان کنيد، می ای دالورانه کار شما که چرا گزارم، سپاس چراغ از ھم من و :دراتانی جی

 و شما سازمان است ممکن برخی. سازیم ایمن مردم ی ھمه برای را ایران سرانجام و برسانيم، امنی جای به ایران از را گرامان جنس ھم خواھران

 به. سازند می را رگبز امواج که ھستند کوچک امواج ھمين اما شود، می ایجاد دریا در که بپندارند کوچکی بسيار ھای موج چون ھم را من نمایش

 .دھيد ادامه جھان شھروندان ی ھمه برابری برای تان مبارزه
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  »مرور کتاب«

  رامتين: دبير بخش

www.ramtiin.blogspot.com 
ramtiin@gmail.com 

  

  ھا شروعی برای کتاب

  رامتين

  

خوانند و بعد این  ایی ھستند که کتاب میھ یعنی آدم. یک شغل مشخص است در کشورھای دیگر» Book Reviewing«یا » مرور کتاب« -یکم 

 یگر ھمھای د آدم. کرد، و این جور چيزھا کمتر میاش را  گویند اثر خوب است، خوشمزه است، یک کم تلخ است، باید آب می. دھند ھا را نظر می کتاب

 که ھمين  ھا و به جای این کنند به آن اعتماد میکم  کم. ی خودشان با کدام یک از این ھمه مرورگر کتاب یکی است اند که سليقه در گذر زمان فھميده

 صورت پراکنده، مرورگری کتاب در ایران به. یعنی مھندسی زمان. اند خوانند که توصيه شده ھایی را می جوری الکی بروند سراغ یک کتاب، کتاب

 اند، یعنی کمی بيش از صد ، بين ما باب شدهشناسيم گردد به ھمان روزھایی که کتاب و روزنامه و مجله به صورتی که امروزه می اش برمی سابقه

ورگری کتاب در یی مر ی کار حرفه قدرھا ھم زیاد نيست، کمی کمتر از بيست سال سابقه اش آن ست که سابقه ای، کاری اما به صورت حرفه. سال

یی آشناست،  ھای حرفه خوان شان برای کتاب اند و قلم اند و نوشته ھایی داریم که توی این بيست سال مرتب کتاب خوانده یعنی آدم  ایران داریم،

شد و به صرف مرور  ی خود، یک بخش جدید ھم دارد که از این به بعد مرتب منتشر خواھد در شروع دوباره» چراغ«. شناسيم شان را می ی دھن مزه

  . پردازد کتاب می

اند، مجوز وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی را  رو ھستيم که در طول دو سال گذشته به بازار کتاب ایران راه یافته به در این شماره با پنج کتاب رو –دوم 

ای که از زندگی و عشق  به خاطر دید تازه  تخاب کردم،را ان» لی و مایاکوفسکی لی«. اند دارند و توسط معتبرترین ناشرین خصوصی کشور منتشر شده

» من قھرمان نيستم«. ترین ژانرھای ادبی جھان است شود که از پرخواننده بندی می نامه طبقه این کتاب در ژانر خاطرات و زندگی. دھد به خواننده می

نویسی دارد، و در ضمن  الگ ھای ساختاری با فرھنگ وب چنين شباھت مای است از ادبيات مدرن جھان و ھ را صرفا به این خاطر انتخاب کردم که نمونه

ھای داستانی شھری مدرن  ھم یک مجموعه داستان خوب فارسی است و ھم یک نمونه از سری کتاب» چيزی در ھمين حدود«. جذاب ھم ھست

ای از  ای شعر بعد از انقالب ایران بوده است، و از یک سو نمونهھ ترین کتاب از یک طرف یکی از پرفروش» !ات را نه ھوا از من بگير، خنده«. امروزی ما

ای موفق از یک  نمونه» ترجمه مستعارنویسی و شبه«. سازد ی دگرباش را ھم مجذوب خویش می ی فرھنگ استریت، که خواننده شعرھای عاشقانه

شماری با  ھای بی کند، نزدیکی ين حال مفاھيمی که عنوان میای کار شده، و در ع ست، که در سطحی کامال حرفه ای ایرانی کار تاليفی و ترجمه

  . پنھان شدن ورای خویشتن: فرھنگ کویير در ایران دارند

، با توجه به موضوع کاری مجله که »چراغ«ی بھمن ماه  شماره. خواھند گرفت  ھای آینده ھر کدام، سبکی جدید در مرور کتاب را پی شماره –سوم 

ی  ، نویسنده»فرانتس کافکا«: را ھم بحث کند» تجاوز«ی  ھایی تازه از کلمه زمان مفھوم نده را مد نظر قرار خواھد داد و ھماست، دو نویس» تجاوز«

و نيز مروری . کند ای که از او منتشر شده است، و مفھومی که او از تجاوز به زندگی فردی عنوان می ھای تازه چک را بحث خواھيم کرد، و کتاب

خواھيم » ناتوردشت«ی تجاوز در کتاب  اش در ایران، و به صورت خاص، به مساله ھای و کتاب» سلينجر.  دی. جی«ر نقش و تاثير خواھيم داشت ب

که مبنای کاری مجله است، مروری خواھد داشت بر انتشار » مھاجرت«ی  ، با توجه به مساله»چراغ«ی اسفند ماه مرور کتاب  شماره. پرداخت

  . منتشر خواھيم کرد» ضيافت«چنين یادداشتی تخصصی بر کارکرد سایت  ارسی ایرانيان مقيم خارج از کشور، و ھمھای ف اینترنتی کتاب

عنوان  عنوان دبير ھيات تحریریه کار خواھم کرد، و ھم به فعال در دستان من خواھد ماند، ھم به  ای است که در مجله، ، صفحه»مرور کتاب« -چھارم 

ست از طریق ایميل  برای داشتن متنی در این بخش، تنھا کافی. حال، این صفحه به روی تمام خوانندگان مجله باز استدر عين . مسوول این بخش

بگذارید، تا فضایی برای  در نظر داشته باشيد که قبل از نگارش ھر متنی، موضوع را با من در ميان. با من در تماس باشيد) ramtiin@gmail.com(من 

  .کار شما خالی بگذارم
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  لی و مایاکوفسکی لی

  نگاری نامه، نامه خاطرات و زندگی

  بنگت یانگفت: نویسنده و گردآورنده

  علی شفيعی: ترجمه

  .مصور. نسخه 1500. تومان 2500. صفحه 160. 1387بھار   :چاپ دوم. نشر چشمه. تھران

  

  :فھرست کتاب

ی مفصل بنگت یانگفت است، بر زندگی مایاکوفسکی و  ی اول مقدمه صفحه 65. دکتاب چھار بخش دار

ی  ھاست تا صفحه پستال ھا و کارت ھا، تلگراف آمده که متن نامه» ھا از ميان نامه«بعد، . لی اش با لی رابطه

و در  چه بعد از مرگ مایاکوفسکی روی داد ای است بر آن که در حقيقت موخره» ضميمه«و سرانجام . 152

  .شان داریم لی و دوستان نھایت شش صفحه عکس سياه و سفيد از مایاکوفسکی و لی

  :پشت جلد کتاب

رود و این موضوع ھميشه چه برای  شمار می ادبيات جھانی به  ی ھای بزرگ عاشقانه لی بریک یکی از درام ی بين والدیمير مایاکوفسکی و لی رابطه«

بند و باری بورژوازی  ای از فساد و بی ی برجسته ای این رابطه نمونه برای عده. بيت خاصی برخوردار بوده استگران از جذا محققان جدی و چه ھوچی

  ».کنند زیستی یاد می ی جدیدی از ھم عنوان تجربه ای دیگر از آن به است و عده

  –از متن کتاب   -

  :مرور

  اگر شاه شدم«

  خلق را گویم

  ام را سای سکه طالی خورشيد

  ر توبه رخسا

  ضرب زنند

  و اگر تبعيدی در آن دورتر دور

  »توندرا«در برگریزان جھان در 

  در آنجا که باد شمال

  ھا با شکل

  زند چانه می

  لی ات را لی نام

  ».کنم بر زنجيرم حک می

  .)کتاب 20ی  از صفحه. مایاکوفسکی(

  

ھای باشکوه در این زبان  تا اوایل قرن بيستم، انبوھی از نامصد سال، از اوایل قرن نوزدھم  برای حدود یک. کننده است ادبيات روسی وسوسه

ادبيات روس را . دارند شان زنده نگه می ھا خواننده یادگار نھادند که ھنوز تحسين را بر لب ميليون مان به ھا را برای ای از کتاب درخشيدند و گنجينه

ھای استالين،  ی تالش نتيجه. بيات را به سمت پرولتریای دولتی ھدایت کنداش را کرد تا اد دولت کمونيستی تمام سعی. انقالب سرخ اکتبر کشت

ھایی که کشته شدند، یا ساکت، یا چون مایاکوفسکی، با  قلم  :آلودی بود که این نبوغ شکوفای روسيه را به خون کشيد وارث انقالب، سکوت مرگ

ھایی که ادب روسيه  بود، از آخرین نام) Futurism(کوفسکی، از پيشروان فوتوریسم والدیمير مایا. ای به سر، به زندگی خود پایان دادند شليک گلوله

مایاکوفسکی بھترین و (... ھا به نام خود تصرف کردند و نام شاعر انقالب را بر او نھادند  مایاکوفسکی را بعدھا بلشویک. کند به آن جاودان افتخار می
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نزدیک به پنج دھه بعد از .) ژوزف استالين... شود توجھی به آثار او جرم محسوب می بود و بی ارزشمندترین شاعر عصر شوروی ما بوده و خواھد

ای  گزینه. ھم لی بریک به ھای والدیمير مایاکوفسکی و لی نامه. در اروپای غربی منتشر شد» عشق تار و پود قلب است«خودکشی او بود که کتاب 

  . منتشر شد و چاپ دوم آن بھار امسال به بازار کتاب ایران آمده است 1383در » لی و مایاکوفسکی لی«از آن به نام 

، که زندگی )ی ھنر و یک نویسنده بود لی بریک خود یک حامی برجسته لی(ی این دو نام برجسته  ھای عاشقانه کند، نه نامه چه کتاب را مھم می آن

یک . کردند لی، اوسيپ بریک، در یک خانه با ھم زندگی می کی و ھمسر لیلی بریک، والدیمير مایاکوفس ھا لی برای مدت. سه نفره :آنان است

زند و  خانواده و تمدن را کنار می  که عشق چگونه مرزھای سنتی زندگی،  این: آور است زندگی مدرن که حتا االن ھم برای اکثریت جوامع جھان شوک

کند، جایی  ای یانگفت ارزش اصيل خود را پيدا می صفحه 65ی  ، در مقدمه»فسکیلی و مایاکو لی«. نشاند ھای قلب، سه نفر را در کنار ھم می تپش

  .ھای آن دو اند و ھم رابطه لی بحث شده که با دقتی موشکافانه، ھم زندگی و ھم آثار مایاکوفسکی و لی

ھا  نامه. نبال صرف ادبيات و زندگی ادبید سه نفر ھميشه در سفرند و تقریبا ھميشه با جوش و خروش به. ست از نوشته و نقاشی ھا ترکيبی نامه

کند و ھم  ھم شما را با یک زندگی شگفت آشنا می» لی و مایاکوفسکی لی«خواندن . اند بيان دلتنگی و غم جسمانی و شعور و شوق ادبی

وفسکی، شاعری که ھنوز ھم دوست اند، و نيز نام مایاک پذیر خواھيد خواند که رنگ و بوی زندگی را در خود حفظ کرده ھایی عاشقانه و دل نامه

  .داشتنی است

  :یی از اثر بریده

ی سر سوزنی اميد داشته باشد که بتواند  ولی اگر ھمين آدم به اندازه. تواند بدون تو زندگی کند شک این را قبول داری که یک انسان متمدن نمی بی

ات  برای –تر از حد معمول  ده برابر بزرگ –ای  بازی توانم اسباب میام که  من خوشحال. تو را ببيند، آن موقع خيلی خيلی خوشحال خواھد شد

 –ورزم  ھا خيلی عشق می ات را پيش خودم دارم و به آن پنج تا از آن کاغذھای یادداشت. بفرستم، فقط به این خاطر که تو را به خنده وادارم و بس

ای  اش چيزھایی نوشته ھای دیگر در ادامه ولی روی آن» متشکرم ولودیا«: ای شتهآنجا که تنھا نو –کند  فقط این آخری کمی قلب مرا جریحه دار می

  .دارم ھا را من از ھمه بيشتر دوست می که آن

ھای  ھا بيانگر لحظه این نامه –ھا دست نزن  شوی به آن بينی عصبانی می ھر وقت می. ام عصبانی شوی ھای احمقانه تو نباید از من به دليل نامه

  .اند مھم من

  . خوابم و از این قبيل ام می نویسم، با تو پيشی کوچولوی کنم، با تو می من با تو سفر می

  .ات کند ات، اگر نترسی که سگی ھار تو را چنگ بزند و زخمی بوسم می

  ی تو توله

  اسکار وایلد :یا به قولی

  !زندانی در چيلون: قولی یا به

  .)ام، ولی به خاطر تو اگر الزم باشد چاق و فربه خواھم شد ام که الغر و نحيف این من(حيف ھای زندان، الغر و ن حبس پشت ميله: قولی یا به

  

  .کتاب 92و  91صفحات . لی مایاکوفسکی به لی 1923ی  ژانویه 19ی  بخشی از نامه

  . ی او بود)گربه(لی پيشی  لی و لی لی) سگ(مایاکوسفکی خود را توله   :توضيح
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  من قھرمان نيستم

  مدرن ادبيات

  یر اُتن گرونيه پی

  خجسته کيھان: ترجمه

  رضا شکراللھی  :ویراستار

  .تومان 1600. صفحه 120. نسخه 2500. 1386 :چاپ اول. نشر افق. تھران

  

  :فھرست

  .ی کوتاه است که ھر کدام نام خود را دارد نوشته 32کتاب دارای 

  :ی کتاب نامه تقدیم

  .ام که جلب توجه کنم کاری نکرده ھرگز. من یک آدم طبيعی و منطقی ھستم آقا

  کردید؟ اگر نزدتان ننشسته بودم، شما به من توجه می

  اثر برنار ماری کُلتر» تو زوکو روبه«

  .ھای یک آرایشگر ای در دست چون فرشته کنم، ھم من نشسته زندگی می

  آرتور رمبو» مجموعه اشعار«

   :پشت جلد کتاب

ای قادر است باری دوازده برابر وزن خود را حمل کند، این حشرات پرکار تمام بعدازظھر را زیر آفتاب عرق ریختند تا  ی بوفن، ھر مورچه که به گفته با این"

پارچه  ھا یک ی زیرزمينی خود ببرند، و تنھا پس از رسيدن شب بود که توانستم، اکنون که بدنم به کمک آن ی بدن مرا به النه توانستند اعضای پراکنده

  ."ھا را بتکانم و در این فکر به سوی خانه بروم که؛ خب، امروز ھم جان به در بردم زحمت زیاد خاک شده بود، بی

تر به  گنجد و بيش ھای رمان و داستان کوتاه نمی آثار او در غالب. دانند می» افراطی معاصر«ای ضد فرم و وابسته به جنبش  اُتن گرونيه را نویسنده

  .گویند که در زبان فرانسه به آن روایت میای شباھت دارد  نثرھای شاعرانه

  :مرور

ھای تصنعی آثار کالسيک  بار بلند و پر از بحث ھای کسالت ھای مفصل توصيفی و دایالوگ ھای قطور پر از پارگراف از رمان. ادبيات جھان فرق کرده است

. تر ھستند ھا کاربردی دیالوگ. اند تر شده تر و کوتاه ھا دقيق ه توصيفجایی ک. ی جدید ایم به آغاز ھزاره اواخر قرن نوزدھم و اوایل قرن بيستم، رسيده

ولی بازھم در این . یک قدم اشتباه یعنی سقوطی ابدی. ای پر از نقاط ریز و حساس است یک کار حرفه  نویسندگی دیگر فقط صرف عشق نيست،

ھای  ھاست که نویسنده مدت. رسند د و به سطح جدیدی از نوشتار ادبی میگذارن ھایی ھستند که تمام اصول مورد قبول ھمگان را کنار می ميانه آدم

  .ھاست یر اُتن گرونيه یکی از آن نواز و البته جذاب، پی شود، ھر کدام با یک سبک جدید، چشم شان پيدا می خاص سروکله

. روند که ھر کدام راه خود را می) اگراف تا چند صفحهاز یک پار(ھایی کوتاه  یادداشت. ھم داستان ھستند و ھم نه» من قھرمان نيستم«ھای  نوشته

احتماال اول شخصی که (شان یک نفر است  ھا راوی ھم این است که بعضی وقت شان به تنھا وابستگی. تقریبا بدون دایالوگ. با جمالت کوتاه

گرونيه اثری نوشته که در ھر صفحه، به شکلی تازه . ھای داستانی ولی متنوع و متفاوت ھستند ھا و روایت ، فرم)ست ھا یکی ش در متن احساسات

  .گرفته، سياه و مملو از تاریکی خاص نویسندگان قرن ماضی البته دل. یک آليس در سرزمين عجایب مدرن و امروزی. کند شما را مجذوب خود می

ای  وکووفسکی نيست، اما خواندن آن کشف جزیرهھای ریچارد براتيگان یا شعرھای چارلز ب در حد آثاری درخشان چون نوشته» من قھرمان نيستم«

توان این اثر را نخواند و چيزی از دست  می. ی آن از خجسته کيھان، مترجم پرکار و روان فارسی است ترجمه. پایان ادبيات است جدید، در اقيانوس بی

  .نداد، اما با خواندن آن بسياری چيزھا را خواھيد آموخت

  :یی از اثر بریده

آورم برای چای و یک  کنم، مقداری آب را در کتری سرخ جوش می ھا باز می برای گربه» رُن رُن«خيزم؛ یک قوطی  از سپيده دم بر می ھميشه پيش

ھای بگونيا سر  روم تا به گل گذارم سرد شود، و می ریزم و می ام می ی کوچک که چای دم کشيد، آن را در کاسه بعد از این. خورم قوطی ماست می
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ھای  ھای آکاسيا و کاسن زند، حتا برگ کند، تقریبا ھمه چيز به سياھی می ای از ماه در آسمان خودنمایی می البا سه بعد از نيمه شب قطعهغ. بزنم

کنم؛ لشکر  ی تاق ِ آالچيق، درست وسط آن آویخته، روشن می اما وقتی چراغ بادی را که در قسمت خميده. رسند تراس ھم کامال تيره به نظر می

توان  ظاھرا در این مورد ھيچ کاری نمی ھر روز اوضاع ھمين شکلی است، ! خورند ھای بگونيای من ھستند، یکه می ھا که مشغول بلعيدن ِ گل زونحل

  .ای وجود ندارد کرد و چاره

  . پاراگراف آغازین. کتاب 89ی  صفحه. »ھای بگونيا گل«
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  چيزی در ھمين حدود

  مجوعه داستان کوتاه

  ز ایرانادبيات رو

  یی روژ ئاکره به

  .تومان 1500. صفحه 78. نسخه 3000. 1386زمستان   :چاپ اول. نشر چشمه: تھران

  

  :ھا فھرست داستان

  دریچه

  ھا ی نخل خانه

  شنبه عصر یک

  ی شکسته آینه

  ھا مرغابی

  :پشت جلد کتاب

اش  ام را کف دست شماره تلفن تازه. ام درآوردم م را از جيباش را باز کردم، خودکار دست» .یک لحظه« :خواست بکشد، گفتم. اش را گرفتم دست"

  .دوید ھا می لرزید و باران انگار روی شماره اش بود می ام که زیر دست نوشتم دست چپ وقتی می. نوشتم

  .دوید ھا می شماره

  .و خندید» !کنم ننویس، خواھش می«

  »چرا؟«: گفتم

  ».نمز ت زنگ می آخه اگه بنویسی به«: دوباره خندید

  »خب؟«

  ».ت زنگ بزنم آخه من نباید به«

  »!نزن«: گفتم

  ».پس اقال شماره رو اشتباھی بنویس»  :گفت

  .و رفتم» !خداحافظ«

  ».زنم کنم، زنگ نمی اش می پاک«: اش برگشتم، ایستاده بود زیر باران با صدای

  :مرور

ا بخواند، باید مستقيم برود سراغ نشر چشمه که ھر سال ده پانزده تایی ی خوب از مد داستان کوتاه شھری روز ایران ر اگر کسی بخواھد یک نمونه

و اگر یک نمونه خواستار باشيد که . فرستد، و تقریبا بازار داستان کوتاه روز االن مارک این نشر را به خود گرفته است ھا را به بازار می از این مجموعه

اش به  اش کجاست و کيفيت ا خواندن آن بفھميد دقيقا داستان کوتاه ما چه شکلی است، جایگاهھا باشد، کتابی که ب نماد کاملی از این نوع داستان

  .این شکلی است  را بردارید و بگویيد نگاه کن،» چيزی در ھمين حدود«توانيد یک نسخه از  اش چيست، می چه اندازه است، مزه

ھا  و داستان) ھا را اردشير رستمی نقش زده است ای نشر چشمه(درن است، مجموعه داستان امروزی ما ميانگين صد صفحه دارند، طرح جلدشان م

ھای ثابتی در آثار گوناگون تکرار  داستان کوتاه ما مکانيکی شده، فرمول. بينيد ست که می این چيزی. ھر کدام ده دوازده صفحه ميانگين  ھستند،  کوتاه

یعنی بخش (کند  ھای پرخواننده را منتشر می ی کتاب ه خاطر نشر چمشه است که عمدهالبته یکی از دالیل اصلی این یک دستی فرم، ب. شوند می

ویراستارھای محدودی دارد و این ویراستارھا، با قدرت قراردادھای نشر ایران   :شود ای از بازار را در دست خود دارد، پس الگوی کار بقيه ھم می عمده

چون روایت ھنوز کامل در دست نویسنده است و   این مکانيکی بودن بد نيست،). کند تحميل میدھند، نظر خود را  که ھميشه حق را به ناشر می

  .العاده از آن بھره جسته است یی فوق ای است که ئاکره روایت مساله
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آید که کتاب را کنار  ات می دل رسد، به ی مکرر از شعرھای شاملو می رود، وقتی به استفاده ، اولين داستان کتاب، تا نيمه منگ پيش می»دریچه«

داستان عالی . شوی کنيد، درجا ميخکوب می شود، کيف می شوی، ھمه چيز عوض می تر می بگذاری که چرت است، اما به پایان داستان که نزدیک

مدرن، جدایی  ی اند، یک کابوس زنده روایت یک پدر و دختر در کشوری دور و فرھنگی غریب، که از ھم به خاطر طالق جدا شده: شود تمام می

گروھی که اجباری برای بازسازی جنوب  :ی دیگر است العاده یک داستان فوق» ھا ی نخل خانه«. سازد ی کتاب را می چيزی که اساس و پایه. ھا خانواده

ھا را در کشورھای  یی ایران نيست، داستان ئاکره. اند سه داستان دیگر کتاب ھم قوی کار شده. شوند سوزی می روند و شاھد کتاب زده می جنگ

ش، که  کند و کتاب نویسد و با وسواس انتخاب می معلوم است مطالعه دارد، زیاد می. مختلف نوشته، از استکھلم گرفته تا ایران و کردستان عراق

تان کوتاه امروزی ایران را اگر داس. ھای ادبی باشد تواند یک شانس خوب برای بردن جایزه ست جذاب که می تقریبا خوب ھم در ایران دیده شده، اثری

  .بخش ست لذت ، کتابی»چيزی در ھمين حدود«دوست داشته باشيد، 

  :یی از کتاب بریده

  »دونين این کتاب چيه؟ شما می«: گرفت طرف ِ ما  رسول چاخان کتابی را که در دست داشت،

  . گی بودروی جلد کتاب عکسی از گور. آقا جالل نگاه کرد به سيم برق که آویزان مانده بود

  »خواین چه کار کنين؟ خُب، حاال می«: رسول چاخان گفت

خوب نيست به مال مردم . نباید دست بخورن  ھای خوبی ھم اگه داشته باشن، کتاب. سوزونيم ھای افکار ظاله رو می کتاب«: محمد حمزه گفت

  ».دست بزنيم

  »...من که یه صفحه بخونم. ای داشته یاور چه حوصله«: رسول چاخان گفت

  »این خواھر کيه؟«: محمد حمزه گفت

یا زن ... شاید خواھر«: گفتم. کرد اش گذاشته بود و انگار به من نگاه می دستش را روی چانه. فروغ بود. قاب عکسی را برداشت و رو به من گرفت

  ».خونه باشد صاحب

  .»ھا ی نخل خانه«کتاب، از داستان  38و  37ی  صفحه
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  !ات را نه هھوا را از من بگير خند

  ی شعرھای عاشقانه گزینه

  پابلو نرودا

  احمد پوری

  .تومان 1800. صفحه 108. نسخه 2000. 1387بھار   :چاپ شانزدھم. نشر چشمه  .تھران

  

  :فھرست کتاب

  ی این کتاب درباره

  شعر که ھر کدام نام خود را دارند 14عشق، شامل 

  اشتياق، یک شعر به نام شاھين

  ھر کدام نام خود را دارند شعر که 10خشم، شامل 

  شعر که ھر کدام نام خود را دارند 10ھا، شامل  زندگی

  :پشت جلد کتاب

  ھا زندگی

  نگرانی، گاه، چه دل

  ای وقتی که با من

  !و من پيروزتر و سرافرازتر از دیگر مردان

  

  دانی زیرا نمی

  که در من است

  توانی ببينی، ای که نمی پيروزی ھزاران چھره

  اند، قلبی که با من راه سپرده ھزاران پا و

  من نيستم،  دانی که این، نمی

  ی وجود ندارد،»من«

  :روند ام از آنان که با من می من تنھا نقشی

  ترم که من قوی

  زیرا در خود

  کوچک خود نه زندگی ِ

  ھا را دارم، بل تمامی آن زندگی

  روم چنان پيش می و ھم

  زیرا ھزاران چشم دارم،

  آیم رود میای ف با سنگينی صخره

  زیرا ھزاران دست دارم،
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  ھاست و صدای من در ساحل تمامی سرزمين

  ھاای را دارم زیرا صدای آن

  که نتوانستند سخن بگویند،

  نتوانستند آواز بخوانند،

  دھند و امروز با دھانی نغمه سر می

  .بوسد که تو را می

  :مرور

) 1973 – 1904(پابلو نرودا . نصيب نمانده است يای فرھنگ و ادب، شعرش ھم بیھایی درخشان در دن آمریکای جنوبی سرزمين عجيبی است با نام

نياز از این جایزه برای  ولی بی. ی نوبل شد برنده. ست که ادبيات قرن بيستم به جھان ھدیه داد ھایی ھای بزرگ فرھنگ شيلی، و از نام یکی از نام

بود که در ایتاليا  1951اواخر پایيز . درگير سياست، سياستی که او را به تبعيد کشاند عصران خود انسانی شناخته شده و مانند ھم. اش بود شھرت

در ایستگاه قطار رُم، . نوميد سوار قطار شد تا از ناپل به رُم برود. زیست، پليس او را خواست، و از کشور اخراج کرد عنوان تبعيدی سياسی می به

فردای آن روز ادوین سریو، مورخ . نيم ساعت بعد دولت ویزای او را تمدید کرد. اش کردند ادب احاطهمندان فرھنگ و  انبوھی از ھنرمندان و عالقه

ی اقامت در این  نتيجه» ھای ناخدا آوازه«. ی کاپری را در اختيار او گذاشت، به ھمراه ماتيلده، به جزیره وارد شد معروف ایتاليایی، ویالی خود در جزیره

احمد پوری نامی . خواند مردی اھل سياست که از عشق می  :بعدھا شاعر نام خود را عيان کرد. ر در تيراژی باال منتشر شدبدون نام شاع. جزیره بود

به بازار  1376را در سال » آوازھای ناخدا«ای از  گزیده. فروشند اش خود می ھای کند و کتاب رقيب کار می ی شعر است، تقریبا بی آشنا در ترجمه

  . ست موثر در طول دوازده سال، کتاب شانزده بار تجدید چاپ شد، عشق ھميشه افسونی» !ات را نه ا از من بگير خندهھوا ر« :فرستاد

  گوید، شعرھایی آرام، اش می ھای گرم، از لحظه دھد، ساده و خون ھایی که شعر نو به او می نرودا با استفاده از قابليت. عشق، بنيان کتاب است

ورزی  ای که برای عشق حتا در جزیره. گيرد نرودا آرام نمی. دھند تر امتداد می کنند و کتاب را به شعرھایی جدی کتاب را شروع میعاشقانه و تپنده که 

ای  درست است که طبيعت اشعار او رابطه. ای جدی کند به مساله عشق را بدل می. ھای خودش را دارد اند، کابوس در اختيارش نھاده

گرایانه  جنس ست، حتا برای انسانی که ھم شناسد، کتاب خواندنی حد و مرز نمی  اما عشق، عشقی صرفا برای عشق، خواھانه دارد، دگرجنس

تان به ارمغان آورده  یی از شعر جھان را برای برگ، که گونه ست کم ی احمد پوری، کتابی ھای شعرھای عاشقانه گزینه. دارد ش را به تپش وامی قلب

ست لبریز از  کتابی  ھای شعر موجود در بازار کتاب ایران است، از مشھورترین کتاب. یی از یک نام بزرگ در قرنی که گذشتشعرھا. بخش ساده و لذت

  .و زندگی  عشق،

  :شعری از کتاب

  در تو زمين را

  خُرد

  گل سرخ،

  سرخ گل خرد،

  گاه

  خرد و برھنه،

  چنانی

  گيری، که گویی در یک دست من جای می

  شتتا تو را ميان دو انگ

  ام برم، به دھان

  اما

  به ناگھان

  :ات را ام لبان کند و دھان ات را لمس می ام پای پای

  شوی تو بزرگ می
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  فرازند، ات چون دو تپه قد می ھای شانه

  ام سرگردانند ات بر سينه ھای سينه

  ام به دشواری بر گرد بازوی

  :پيچد ات می گونه کمر ھالل

  :یا خود را در عشق چون آب دریا رھا کرده

  توانم سنجيد چشمان فراخ آسمان را به دشواری می

  .شوم تا بوسه بر زمين زنم ات خم می و بر دھان
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  ترجمه مستعارنویسی و شبه

  احمد اخوت: تاليف و ترجمه

  ی فرھنگ شناسی و فلسفه زبان

  .تومان 2800. صفحه 183. نسخه 1650. 1385 :چاپ اول. نشر نی. تھران

  

  :فھرست مطالب

  ویت نویسندهر/ درآمد

  ترجمه شبه

 –ترجمه کردن  –گذاری  معادل –معانی و بيان ترجمه متن  -ترجمه ميان/ ترجمه معانی و بيان شبه

  ترجمه نکردن

  درباب دقت در کار علم/ بورخس مترجم

  صد سال تنھاییبدن و ترجمه در   متن،

  کيست؟ دُن کيشوتی  نویسنده

  مقاله داستان –د تفسيری بر بورخس و من درآم –یک متن و دو پيوست / خودھای مستعار

  فين سندروم ھاکلبری

  نویسان دیدار با شبح

  :پشت جلد کتاب

ابتدا که پشت ابر است و معروف نيست چه تالشی . موجود غریبی است او. گذارند ھای متفاوتی از روایت را از سر می نویسنده در مدار خود شکل

کند دوست ندارد از خودش حرف بزند و گمنامی  گاھی ھم وانمود می. پوشد تا او را نشناسند ند لباس مبدل میبعد که او را دید  کند تا پيدا شود، می

تر از حد معمول صحبت کنند و  اش بيش خواھد در پشت نقاب مستعار پنھان شود تا دیگران درباره می  :اما حقيقت چيز دیگری است  دھد، را ترجيح می

  .بينند ھا او را نمی دھد و آن ن گوش میشا ھای لذت ببرد که به حرف

  :مرور

: ھا که مشھورند، دیده شده و شناخته شده کنند تا مشھور باشند، دیده شوند، در مرکز توجه باشند؛ و آن ھا که تالش می اند، آن ھا دو دسته انسان

ياز درونی دارد برای تنھایی، برای انزوا، برای آرامش، و دومی، نوعی ن خواھد دومی باشد تا از گمنامی درآید؛  اولی می. دو تالش برای بودن

. کند ھا فرق می ی آدم ھای کلمات باشند، موضوع با بقيه ھای دوم از نوع آدم حاال اگر آدم. کنند ھر دو برای ھم بودن تالش می. خواھد اولی باشد می

  ود، حاال دیگر در دنيای عادی است و دنيای موجوداتی که آفریده،ر از انسانی عادی بودن فراتر می. کلمه، نوشتن، آفریدن موضوعی غریب است

. خواھد و از خود دور شده است خود را می. اش آزرده است روح. شکنند اش می مرزھا برای. کند حاال در ميان مه زندگی می. آفریند، خواھد آفرید می

خود شدن  ده و مترجم ایرانی، انگشت گذاشته روی ھمين از خودبیاحمد اخوت، نویسن. دیگر ھيچ کسی نيست که بشناسد. دیگر خودش نيست

  .ھای پنھان شدن ورای خویشتن را کار کرده با مبحث نویسندگی، ترجمه و راه» ترجمه مستعارنویسی و شبه«ادبی، 

گویی کتابی درباب ترجمه  با خودت می. دھد جا احمد اخوت با نثر آرام خویش مساله را توضيح می شود، در این کتاب با درآمد و رویت نویسنده آغاز می

ات انواع جدیدی از ترجمه را  برای» شبه ترجمه«. دھی، جالب بحث کرده کتاب را ادامه می  چون موضوع را شخصی دوست داری،. ای شروع کرده

اما با رسيدن به . ترجمه است و بس کنی کتاب در باب انواع ھم فکر می» ترجمه معانی و بيان شبه«ی کتاب، خواندن  تا ميانه. کشد پيش می

کشاند به کاوشی  ی بعدی، تو را می دو مقاله. کند حا ال احمد اخوت ترجمه و نوشتن را با ھم یکی می. ریزد ھمه چيز درھم می» بورخس مترجم«

شوی که سر وانتس که  رو می به ال روبا این سو» کيست؟ دُن کيشوتی  نویسنده«افتی در  و بعد مبھوت و گيج، فرو می» صد سال تنھایی«بدیع در 

بعد از . ای ھای سایه ست برای دنبال کردن نویسنده جایی» خودھای مستعار«. ریزد ات درھم می باورھای ذھنی  شکسپيری وجود داشت؟  بود؟

  . شود ا شده و بحث مینویسی معن و در نھایت شبح» فين سندروم ھاکلبری«شود، در یک بيماری تازه،  جدی بحث می  گی، شد خود خودبی

اما کتاب در حقيقت در مورد . گذارد آورد و انگشت بر موضوعات تازه می ھای بزرگ را به ميان می نام. کند احمد اخوت در باب ترجمه و نوشتن بحث می

شد اندوه  می. ت که نباشدتوانس خواھد می خواھد نباشد، می می  ھر طور که بشود،. خواھد خود را پنھان کند انسانی که می. فراموشی است

کتابی که . شناختی، و زندگی یک کتاب خيلی جدی است در باب موضوعات ادبی، و روان» ترجمه مستعارنویسی و شبه«. زندگی را کنار گذاشت
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  .ش نکنيد شود، شما را به باورھای جدیدی از روزھای زندگی خود خواھد رساند، فراموش عميقا توصيه می

  :یی از اثر بریده

دیگران » نگاه«شناسند، اما او ظاھرا خسته از  اش ھمه او را می ی ما دوران نامریی بودن را پشت سر گذاشته و در سياره کوچک حاال نویسنده"

گریزد و  میدھد، از مردم  اش می دار که مرموز جلوه بينيم که با آن عينک سياه خنده او را می! ی نامریی سالم نویسنده. خواھد دوباره نامریی شود می

بازگشت به دوران طالیی  : زندگی کند  »اسم«بدون . اش را به دست آورد، خودش باشد و دنيایی که او را ننامند خواھد دوباره خلوت ھميشگی می

که ھمه  سرای شھر دربان بدون اسم مھمان. چه لذتی دارد زندگی بدون نام. توانست ھر اسمی داشته باشد کودکی و زمانی که گمنام راحت می

با دو معنای نام خانوادگی و (خورد، زمانی که ميان شھرت  نامی نویسندگان قرن ھجدھم حسرت می دایم به بی. بيندش بيند و کسی نمی را می

ی ھا ھا و رمان مردم آن رمانس. عصر طالیی اصالت متن و اھميت نداشتن مردی به اسم نویسنده. نامی تفاوتی وجود نداشت و بی) برداری نام

ھا را یا بدون اسم نویسنده منتشر  حتا قبل از این دوران بعضی از کتاب. معنا بود بی» حيات نویسنده«. خواندند ھا می دلکش را به خاطر خود آن

اش  ھای شيرین را به خاطر قصه سمک عيار وھزار و یک شب پيشيان ما . نوشتند که چندان مشخص نبود کردند و یا آن را جایی می می

  ."اصال مترجم و یا مولف مطرح نبود. اش عبدالطيف طسوجی و یا مولف آن فرامرز خداداد اندند نه به دليل مترجمخو می

   .)کتاب 144و  143ی  صفحه(
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  »مشاور چراغ«
 

 

 

 

 

 

 

  دکتر بھروز علويان: مشاور

  mMoshaver.Cheraq@Gmail.Co :ايميل

  

 سواالتی یا سوال بار ھر. دھد می پاسخ وابسته ھای حوزه و شناسی روان فردی، بين ارتباطات پزشکی، ھای زمينه در رسيده سواالت به ستون این

 به ھم ما و است خویش اصالح حال در ھمواره بشری دانش حال، ھر به اما باشند، علمی ھا پاسخ کنيم می سعی. شود می داده پاسخ و مطرح

 را مشاور یا پزشک روان پزشک، به مستقيم ی مراجعه جای ھم پاسخی و پرسش ھيچ. نداریم احاطه شده، دانسته اکنون ھم که چه آن ی مهھ

 کننده مراجعه فردی خصوصيات به توجه و اطالعات، آوری گرد معاینه، مفصل، وگوی گفت به ھميشه مشاوره، و درمان تشخيص، برای زیرا گيرد، نمی

 . بيشتر نه و بگيرید نظر در خودمان ميان در موجود مشکالت برخی ی باره در ای دوستانه گوی و گفت را ستون این ھای نوشته. تاس نياز

 

   نه؟ یا دارم افسردگی واقعا که بفھمم باید کجا از من و چيه دقيقا افسردگی. شدی افسرده تو گن می دوستام: رشت از مھران

. ھست تفاوت »افسردگی◌ِ  بيماری« و احساس این بين اما کنن، می بودن شاد نا و بودن افسرده احساس گاھی دچن از ھر مردم، اغلب :پاسخ

 بيرون درماندگی احساس از رو خودشون تونن نمی افسردگی به مبتال بيماران. کنه می مبتال رو ذھن و بدن کل که واقعيه بيماری یک افسردگی

 روی کنترلی شخص چون کنن نمی کمکی »شو اش خيال بی« مثل معمول،◌ِ  سطحی ھای نصيحت. »کنن مبارزه باھاش خودشون« یا بکشن

 .نداره خودش ی روحيه

 سيستم در »سروتونين« نام به مھم شيميایی ی ماده در یک شخص افسرده، مقدار یک که شده مشخص اما مبھمه حدودی تا افسردگی، علت

 .بشه خونی کم دچار و باشه کم اش خون◌ِ  آھن آدمی یه که این مثل جورایی یه. معموله حد از کمتر عصبی

 بدون ممکنه دیگه، طرف از. بيفته اتفاق مالی ورشکستگی یا جدایی، عزیزان، مرگ مثل مھم، ی کننده ناراحت اتفاق یک از بعد ممکنه افسردگی

 .بشه شروع...  و زایمان یا جراحی عمل یه آنفلوآنزا، تب، مثل جسمی ھای بيماری از بعد یا بياد؛ پيش واضحی علت ھيچ

  افسردگی، شيوع احتماال ما کشور در. ھستند جدی افسردگی به مبتال جمعيت درصد 20 حداقل پيشرفته، کشورھای در. فراوونه خيلی افسردگی 

 . جان مھران باشی شده افسرده که داره احتمال بنابراین،. ھاست این از بيشتر خيلی

 روحيه◌ِ  طبيعی تغييرات رو اونا باید و ھستن گذرا افسردگی،◌ِ  موارد از خيلی. داره مختلف ھای شکل بلکه نيست، واحد بيماری یه افسردگی اما

 چه و گذرا چه( افسردگی ھای شکل ی ھمه حال ھر در. ندارن الزم ای دیگه درمان روحيه◌ِ  تقویت و کردن صحبت جز به بنابراین و کرد محسوب

 :کرد شک افسردگی◌ِ  وجود به شه می موارد، ھمين در اختالل به توجه با و کنن می ایجاد اختالل ھا انسان یاصل فعاليت پنج در) مزمن

 فعاليت برای انرژی )1
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 جنسی ميل )2

 )بشه زیاد یا کم ممکنه( خواب )3

 )بشه زیاد یا کم ممکنه( اشتھا )4

 زندگی مشکالت با سازگاری توانایی )5

 داشته ادامه متوالی◌ِ  روز 14 از بيشتر شده یاد◌ِ  اختالالت اگه یعنی. داره اھميت خيلی درست◌ِ  درمان برای افسردگی،◌ِ  نوع◌ِ  دقيق تشخيص

 . بشه گذاشته دقيق تشخيص تا بشه مراجعه پزشک به الزمه باشن،

 ی دوره یک حداقل فرد که تنھس ھایی اون دوقطبی،◌ِ  اختالالت. قطبيه دو◌ِ  اختالالت از افسردگی اختالالت◌ِ  کردن جدا مھم، ی نکته یک

 . داشت در درمان وجود خواھد مھمی ھای تفاوت صورت، اون در که باشه کرده تجربه ھم رو طبيعی غير◌ِ  سرخوشی

 برخورد ھا، این از کدوم ھر چون ھست، »خویی افسرده« و ،»سازگاری◌ِ  اختالل« ،»عمده◌ِ  افسردگی«◌ِ  کردن جدا ای که باید گذاشت، فرق دیگه

 با ھمراه »سازگاری◌ِ  اختالل« ده، می تشخيص خاصی معيارھای اساس بر دقيق حال شرح با پزشک رو »عمده◌ِ  افسردگی«.  طلبن می وتیمتفا

 به پاسخ در و ھست شایع خيلی مشکل این. ھست عمده افسردگی برای کافی معيارھای بدون افسردگی از تری خفيف شکل افسرده، ی روحيه

 معموال ھم اش مدت و ميفته اتفاق...)  و تحصيلی یا عاطفی◌ِ  شکست عزیزان،◌ِ  مرگ شغل،◌ِ  دادن دست از مثال( ساییشنا◌ِ  قابل ھای استرس

اجتماعی،  ھای حمایت و معمول ھای مشاوره با نتونه فرد ماه، 6-3 عرض در اما بشه شروع استرس یک با افسردگی اگه. باشه نباید ماه 6 از بيشتر

 یا سال 2( مدت طوالنی در افسرده کمابيش ی روحيه یعنی »خویی افسرده«. کرد شک عُمده◌ِ  افسردگی به باید دیگه ،»نهک جور و جمع خودش رو«

 .نيست شدید خيلی معموال البته که) بيشتر

 و کردن صحبت ميدن، مثبت انرژی که کسانی با معاشرت طبيعت، در بودن ورزش، مثل دارویی غير ھای درمان اول، افسردگی،◌ِ  درمان◌ِ  اساس

 در که شيميایی ی ماده اون◌ِ  رسوندن درمان، دومين. ھست...  و مشاور یا شناس روان با مشاوره کننده، شروع◌ِ  علت با مقابله گرفتن، راھنمایی

 طول ھفته ود حداقل اما ن موثر خيلی و نيستن کننده معتاد ھا افسردگی ضد. افسردگيه ضد ھای دارو از استفاده با شده، کم عصبی سيستم

 یه در که الزمه باشه، داشته وجود خودکشی خطر و باشه افسرده شدید خيلی فرد اگر. بدن نشون خودشون از محسوسی◌ِ  اثر تا کشه می

 .ھست زیادی ی مشاوره و حمایت درک،◌ِ  نيازمند افسرده◌ِ  فرد. بياد در خطرناک◌ِ  وضعيت اون از تا بشه بستری مدتی برای مناسب◌ِ  بيمارستان

 .شد خواھند خوب کامال افراد، درصد 80 از بيش و بود خواھد کننده اميدوار خيلی دورنما درمان،◌ِ  شروع با

 چيزی از بيشتر درمانه،◌ِ  قابلِ◌  بيماری یک افسردگی: کنيم می مرور رو باشه یادمون باید افسردگی مورد در که مھمی نکات دیگه بار یه انتھا، در

 فعاليت،◌ِ  انرژی شامل زندگی مھم کارکردھای کرد، سرزنش ش خاطر  به رو کسی نباید و افته می اتفاق مختلف دالیل به شایعه، شه می تصور که

 روابط تونه می بشه، مرگ باعث تونه می نشه درمان اگه کنه، می مختل رو زندگی مشکالت با سازگاری توانایی و اشتھا خواب، جنسی، ميل

.ده می درمان به خوبی بسيار پاسخ و است، ھا ضدافسردگی و دارویی غير ھای درمان با اش درمان کنه، نابود رو انسانی
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  روشن برھان

  نياز سليمی
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