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  ي اول سرمقاله
  ساقي قهرمان

  

تواند به خواننده بباوراند آن كسي كه به  پردازي نمي ، هيچ داستان)ام فورستر. اي(مرد  حتا بعد از اين كه شاه مرد و ملكه هم از غصه -1
اين كه ملكه با چه ابزاري به شاه . است ي حرم او بوده هاي وارده مرد، ملكه خوابگاه شاه وارد شد و به شاه تجاوز كرد چنان كه بر اثر خونريزي

تا اين واقعيت كه تجاوز جنسي به شاه، تا زماني كه هنوز شاه است، غير ممكن است، چه زنده تري برخوردار است  كند از اهميت كم دخول مي
دهد چه زنده چه مرده مگر  يعني بر اساس معيارهاي اجتماعي، شاه، از مقام متجاوز جنسي به جايگاه تجاوز شونده تغيير مكان نمي. چه مرده

اما مگر تن همان تن نيست؟ و امكانات دخول قبل و بعد از خلع از مقام، .  باشد يعني خلع شدهباشد،  اش تغيير كرده  آن كه اول جايگاه اجتماعي
برداري از شاه، كليد  زمان با تاج ماما اگر هي بعد موجود است؟  كنند كه در يك مرحله امكان دخول موجود نيست و در مرحله چه تفاوتي مي

  . ، امكان تجاوز جنسي ملكه به شاه، دور از ذهن نيست دست ملكه برسدكنند به اي كه تاج شاهي را در آن حفظ مي خزانه

ي  نترل بر خزانه، خواننده ك عدم وي خلع زمينه  را به داستان بباوراند، بدون پيشتجاوز ملكه به شاهي  خواهد صحنه اي كه مي نويسنده
 اصوال زن نبوده و اهل اين كه اين ملكهشود   داده ميتوضيح اي كه در آن صحنه، يعني دارد  نگه ميي بعدي  در انتظار صحنهزده را شگفت

. است داشتهبه شاه را  تجاوز ماموريتي ديگر   رييس خودش در سياره جانببوده و از ي ديگري به كاخ شاه وارد شده از سياره. كشور هم نبوده
  . شود  شاهي از يك قلمرو بهتر و با امكاناتي بيشتر قلمداد ميي شاه، بلكه مردي و  تجاوزكننده، نه يك زن، و زن قرارداد بستهبه اين ترتيب،

ي معمول  ي تجاوز را به داخل مدرسه ببرد، و به جاي صحنه ي قدرت را در بعد ديگري نشان بدهد و صحنه حاال اگر نويسنده مايل باشد رابطه
اي كه در داستان  كند كه اتفاق ويژه هاي بعدي روشن مي  ه، در صفح"آموزان به معلم خود تجاوز كردند دانش"اي، بنويسد  تجاوزهاي مدرسه

ها عصر كه از مدرسه به خانه برگردند به پدر و  اين بچه. ساالن است هاي بزرگ افتاده نه يك امر معمول روزمره بلكه شورش جوانان عليه بنياد
  .جوي اضافي نكنند و مادر خود دستور خواهند داد كه سر شام ساكت بمانند و پرس

هاي   اي از صفحه چنان موجود باشد، در صفحه آموزان به معلم هم ي تجاوز دانش البته اگر داستان مربوط به شورش جوانان نباشد اما صحنه
اش  اش را كف دست آموزان حق بوده و به همين دليل دانش  و از مقام مردانگي سقوط كرده  شود كه معلم، گي بوده داستان روشن مي

عنوان فرودست جنسي به باالدست  كند كه سرنوشت دگرباش را هم به  تالش زيادي مي،رم قدرت در جامعه، طبق روال معموله. اند گذاشته
اي كه فرهنگ  متجاوز، قرباني خود را بر اساس اجازه. ي قدرت است ي رابطه ي حادثه نيست، زاييده ي لحظه تجاوز، خودجوش و زاييده. بدهد

ها به هيچ فردي كه فرهنگ انگ قرباني روي  ها و نه در امنيت خانه  هنوز هيچ متجاوزي نه در پس كوچه. كند صادر كرده، انتخاب مي
اي داستان را به  داند با نوشتن چه صحنه نويسد دقيقا مي اي كه داستان تجاوز جنسي را مي نويسنده. است اش نزده بوده، تجاوز نكرده  پيشاني

فرستد تا رييس  اي كه بي هيچ دليل منطقي خانم كارمند فرودستي را به اتاق آقاي رييس باالدست مي سندهنوي. كند رآليسم جادويي تبديل مي
خواب پدرش  اي را هر شب به رخت  ساله را از پشت ميزش بكشد بيرون و براي انجام مراسم تجاوز جنسي بچسباند به ديوار، يا دختر دوازده

هاي اين موجودات مريخي را هم به خواننده نشان  بازي است و بايد شاخك جاوز كند، به دنبال شعبدهفرستد تا بين خواب و بيداري به او ت مي
  . است بدهد وگرنه اعتماد خواننده را از دست داده
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ير شرايط، منظور از تغي. تغيير اين شرايط فقط با تغيير شرايط اجتماعي ممكن است. اند قراردادها قرباني تجاوز جنسي را از پيش معلوم كرده
  .نيست، بلكه از ميان بردن امكان تجاوز استجايگزين كردن قرباني تجاوز جنسي فعلي با قرباني تجاوز جنسي آينده 

ي  ي قدرت در جامعه به شكلي معتدل شود كه كسي دچار تجاوزشوندگي نشود، بايد قرباني را با ارايه اما پيش از آن كه صبر كنيم تا موازنه
  .ي تجاوز بيرون بكشيم از صحنهوسايل كمكي 

قرباني تجاوز جنسي پيش از اين كه در عمل مورد تجاوز قرار بگيرد، از جانب باورهاي فرهنگي براي قرار گرفتن در جايگاه قرباني تجاوز 
از  هويت قرباني تجاوز .شويم رو نمي ههاي نامتعارف قربانيان روب معموال در آمار تجاوز جنسي كشورهاي گوناگون ما با چهره. انتخاب شده است

 و به دليل اين تر از متجاوز قرار دارد پيش مشخص است، قرباني تجاوز كسي است كه بر اساس معيارهاي اجتماعي فرهنگي در جايگاهي پايين
ا به دليل شرايط لحظه، كار است، و ي فروپايگي، نظير فقر، جنسيت، هويت جنسي، سن، ناتواني، تعلق به مليت يا مذهب يا زبان فرودست، گناه

 است، و بدون آن عمل تجاوز  قرباني شدناز لوازم، تر ي پايين تن در ردهقرار داش. مثل بيمار روي تخت بيمارستان يا زنداني در سلول زندان
چه شرايطي قرباني كنم لطف كنيد غلط زيادي نكنيد؟ در   آيا قرباني تجاوز قادر است برگردد به متجاوز بگويد خواهش مي.گيرد صورت نمي

  ي تجاوز، متجاوز را خنثا كند؟ يا متجاوز را از چارچوب تجاوز بيرون براند؟  تواند در لحظه تجاوز جنسي مي

گراها هستند كه ضرورتا از  جنس ها و هم گراها قادر به جلوگيري از تجاوز جنسي به خود باشند، چون فقط زن جنس ها و هم شايد فقط زن
ي   بودن بهانهگرا جنس همبودن و  ي ديگري غير از زن فقيرترند و نه هيچ بهانهترند نه بيمارترند و نه پيرترند و نه  ضعيفمتجاوز به خود نه 

بازوي متجاوز خود باشد، و يا موجودي  قد و هم گرا هم جنس اي كه در آن فرد زن و يا فرد هم  صحنهمجسم كردن . هاست شدن آنقرباني 
ي تجاوزشوندگي   از حلقهها زندانيها و پيرها و بيمارها و  اگر دور كردن بچه. ز متجاوز به خود باشد، غيرممكن نيستاش بيشتر ا حساب بانكي

. ي فردي ممكن است ممكن شود ي تجاوز شوندگي آسان است و با تغيير روحيه گراها از حلقه جنس ها و هم كاري دشوار است، دور كردن زن
اگر فراموش نكنيم . شود، تجاوز فرد به خود است  پرداخته ميليل احترام به فرد كه قرباني تجاوز بوده كمتر به آنيكي از انواع تجاوز، كه به د
شونده را در جايگاه قرباني ميخكوب  توانيم به آن ترس ارجاعي كه تجاوز  اي ساكن فرهنگ رايج است كه متجاوز، مي كه قرباني به همان اندازه

در شرايطي كه براي يك بچه، يا براي يك . عنوان يكي از عوامل تشديد تجاوز يا تكرار تجاوز مشخص كنيم ترس را بهكند برسيم و آن  مي
گرا كامال ممكن است كه متجاوز به  جنس زنداني، اين امكان وجود ندارد كه متجاوز به خود را از خود دور نگه دارد، براي يك زن و يك هم

مقاومت در برابر : رد يا دوست و آشنا است و يا خويشاوند، از خود دور نگه دارد و اين فقط از يك راه ممكن استخود را، كه در نود در صد موا
اي كه زنان از  تجربه. اي تقاضاي فرهنگ مبني بر قرباني فرهنگي بودن را به خود نگيريم اصرار متجاوز به قرباني ديدن ما، يعني به هيچ بهانه

در هر دو مورد امكان اين هست كه به خود بيشتر از . گرايان در روابط رفيقانه دارند جنس خواب زناشويي دارند، هم گي تجاوز در رخت روزمر
پيش احترام بگذاريم و به متجاوز كمتر از پيش احترام بگذاريم و امكان تجاوز و يا امكان تكرار تجاوز را براي متجاوزي كه در حريم 

ي  الزمه. بخشد، سلب كنيم ، بدون نگراني از مجازاتي شبيه به از دست دادن احترام، فرهنگ تجاوز را تداوم ميقراردادهاي خانوادگي يا رفاقتي
اي  تجاوز نكردن به خود اين است كه به متجاوز احترام نگذاريم و به متجاوز حق ندهيم و حال متجاوز را نپرسيم و براي متجاوز، به هيچ بهانه

ي تجاوز به عنوان تصويري از جهاني دور از دست  كنيم كه در جايگاه تجاوزشونده قرار بگيريم، با قبول صحنه ميوقتي موافقت . دل نسوزانيم
ي تجاوز هم با تاييد نگاهي  كنيم بلكه در لحظه كه قدرتي بيشتر از قدرت ما در اختيار دارد، نه فقط بارها بعد از اتفاق تجاوز، به خود تجاوز مي
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شده و  شويم و خود را كثيف صدا مي يعني با فرهنگ رايج هم. بخشيم ي واقعي مي ا دارد، به تجاوز واقعيتي بيش از اندازهكه تجاوز كننده به م
ي تحليل فرهنگي از  رسد، و اين درد نتيجه شدن دردناك به نظر مي شدن بيشتر از خونين و مالين دستمالي. بينيم شده مي ديده و دستمالي توهين

تجاوز به خود، با قبول نگاه فرهنگ به تجاوز جنسي و تجاوزشدگي صورت . ي خشم ناشي از تجاوز ديدگي  و نه فقط نتيجهاتفاق تجاوز است
شويم،  فرهنگ متجاوز بگذاريم، زير بار تجاوزشدگي خرد نمي/به محض اين كه بار گناه را از دوش خودمان برداريم و روي دوش فرد. گيرد مي

خورد اما  تن، خراش مي. فرهنگ متجاوز /ادبي فرد شود، بي هيچ احساس شرم از بي فرهنگ متجاوز مي/يت فردنيروي ما صرف تنبيه و ترب
ي صريح و مستقيم با خود و با متجاوز،  اين زخم، با تعيين رابطه. ماند ماند زخمي است كه روي حافظه مي  چه به جا مي آن. خودترميم است

هاي  ي من از تجاوز جنسي، شخصي است و راه تجربه.  بر ضعف متجاوز در جلوگيري از امكان تجاوزپوشي شود تا با پرده تر خوب مي آسان
  . ام جو كرده و رفت را به دليل نياز شخصي جست بيرون

ابل تغيير اش ق جايگاه قراردادي قرباني تجاوز، به دليل طبيعت قراردادي. شان، قابل تغييرند ي قراردادها، به دليل طبيعت قراردادي  همه-2
  .است
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  براي فراموش نكردن: ي دوم سرمقاله
  رامتين

ramtiin@gmail.com

  

. بعدازظهرهاي تابستاني گرم بود. رفتم پارك ملت بعدازظهرها دوست داشتم مي. م اجازه داده بودند تا از خانه بيرون بروم، تنهايي تازه به –يكم 
آمدم سمت خروجي و سوار . ام سر رفت مقداري كه توي پارك ول گشتم حوصله. شرت معمولي پوشيده بودم و يك شلوار ساده  يك تيآن روز

من نشسته بودم روي . كيپ آدم چيده شده بود داخل ماشين. كم واقعا شلوغ شد كم. اش خلوت بود اتوبوس اول .اتوبوس شدم كه برگردم خانه
يك دست ديگر . زد قلبم تاالپ تاالپ مي. ترسيدم. ام را چسبيد يك دفعه احساس كردم يك دست پشت. كردم ه ميصندلي و بيرون را نگا

 بالغ و ترد  شروع كرد به ماليدن بدن تازه. كوبي داشت اش خال هاي يك پيرمرد الغر بود كه دست. سرم را آوردم باال. ام را گرفت بازوي لخت
خيال  بي. پر از آدم. اتوبوس پر از آدم بود. اش خشن بود هاي دست. اش ترسناك بود نگاه. رد عرق كرده بودپيرم. من خيلي ترسيده بودم. من
 حتا يك نفر هم دخالت  يك نفر،. تا پيرمرد پياده شد. بيست دقيقه همين شكلي بود. كسي حرف نزد هيچ. شان را برگردانده بودند از ما نگاه
هنوز هم . خيلي زياد ترسيده بودم. من ترسيده بودم. من بچه بودم. ي ده يازده ساله بودم  پسر بچهمن فقط يك. من ترسيده بودم. نكرد
ام را  جاهاي شلوغ كه باشم، يك نفر بايد دست. رود دانند من توي شلوغي سرم گيج مي ام مي هاي تمام دوست. روم جاهاي شلوغ نمي. ترسم مي

  . اش باشد به من كه نيفتم بگيرد، حواس

الزم نيست يك يا چند نفر، انساني ديگر را به زور به مكاني برده و با وجود . ي عام و گسترده دارد اشاره به يك مساله» تجاوز«ي  واژه –م دو
اصال از لحاظ جنسي . با نگاه انجام شود. تواند كالمي باشد مي» تجاوز«. »تجاوز«ترين نوع  خشن: مخالفت او، از لحاظ جنسي آزارش بدهند

با تواند عابري باشد كه موقع رد شدن از كنارتان،  مي. كند اش را شكنجه مي تواند پدري باشد كه بچه مي. ورود به حريم شخصي باشد: اشدنب
نجام تواند منع باشد، يا اجبار به ا مي. اي باشد كه از آن متنفري تواند به اجبار فرستاده شدن به دانشگاه براي رشته مي. جود اش شما را مي نگاه

شكستن مرزهاي حريم آزادي و بشري يك » تجاوز«. خواهد تواند براي يك دختر ازدواج با انساني باشد كه نمي مي. خواهي چيزي كه نمي

   .شود انسان است، حريمي كه وجود دارد و بارها در طول زندگي يك انسان نقض مي
يك نفر از پشت . نگذاشت رد شوم. ام ايستاد ام جلوي هاي كالسي  از هميكي. من بلند شدم كه بروم. زديم توي كالس داشتيم حرف مي –سوم 

نفس راحتي . آزاد بودم. به در كالس رسيدم. زور فرار كردم به. خودم را كشيدم بيرون. شروع كرد به ماليدن خودش به من. ام كرد محكم بغل
كند از يك  ها شروع مي يكي از بچه. ايم هايي كه بوده كنيم از پارتي شب توي پادگان، آموزشي، جمع هستيم و داريم خاطره تعريف مي... كشيدم

فقط . دانست چه كار كرده بودند نمي. ها بردند توي يك اتاق گويد يكي را بچه مي. گويد دو تا پسر كوني هم بودند مي. پارتي حرف زدن
پسره كف كرد از بس . گفت مست بودم مي. ع كرد به ساك زدنگفت انداختم بيرون و شرو مي. ديگري را اين برده بود. هوش شده بود پسره بي

توي اداره يك نفر ... ام را باز كرد هواي آزاد نفس. خودم را از اتاق كشيدم بيرون. ام بد شد من نشسته بودم يك گوشه و حال. ام نيامد آب. مكيد
آورد باال و  اش را مي دست. گويد مشكلي نيست خندد و مي مي. ي در بايد حرف بزنيد گويم از پشت پنجره مي. خواهد وارد بخش اداري شود مي
روي  گويد تو با دختر مي مي. كند و عصباني است بابا در اتاق را باز مي... زنم گيرم و پس مي اش را از مچ مي خشن دست. ام گذارد روي گونه مي

mailto:ramtiin@gmail.com


   و روشن   دست و                                                                                                                            چهل و نهم    ی   شماره–   ٧  

شد؟ تو خجالت  ست كه جلوي ما خم مي شان بدهند بگويند اين همانيهم ن ات تو را ببينند به هاي دبيرستان گويي يكي از اين بچه بيرون؟ نمي
  ... كشي؟ نمي

تالش براي فراموش كردن و در نتيجه روي آوردن اول، : آورند  حالت رفتاري كلي روي ميسه، به »تجاوز«ي  ها رودررو با مساله آدم –چهارم 
 تالش براي انتقام گرفتن از روي خشم، كه منجر به حركات دوم،. نددار به افسردگي، به اين خاطر كه همه چيز را درون خود نگه مي

  .ي آن ي تجاوز و در نتيجه، فراموش كردن آگاهانه رنگ كردن تدريجي خاطره سوم، تالش براي كم. شود هيستريك و حتا گاهي قتل نفس مي

. ست براي همه موضوعي. جتماعي خاص نيستي ا چيزي متعلق به يك بخش از جامعه يا يك طبقه. ست ي همگاني يك مساله» تجاوز«
ي آن  بايد بتوانيم درباره.  است، كنار بگذاريمتابو» تجاوز«ي  بايد اين موضوع را كه حرف زدن درباره. ببيند» آموزش«جامعه بايد دربرابر آن 

براي . چه كارهايي بعد از آن انجام داد. ردبايد بدانيم دربرابر اين مساله چگونه بايد برخورد ك. بتوانيم مساله را طرح كنيم. حرف بزنيم
  . سازد دهد، روح آدمي را ويران مي تنها جسم انسان را هدف قرار نمي» تجاوز«. فكري داشته باشيم بايد هم. گيري چه بايد كرد پيش

اي به اين موضوع از ديدگاه  پنجرههدف از اين كار، گشودن . كند منتشر مي» تجاوز«ي  ي خود را با محوريت مساله اين شماره» چراغ «-پنجم 
، هرچند كه از ديگر موضوعات هم غافل هاي گوناگون مجله با محوريت اين مساله تنظيم و تهيه شوند تالش شده تا بخش. كويير است

 كه در آن نظرات خواهيم داشت» ي چراغ براي تجاوز هايي بر شماره بازتاب«ي مجله، ما بخشي را با عنوان  ي آينده در شماره. ايم نبوده
را براي مجله، » چراغ«ي  نقدهاي خود را بر اين شماره. شود، منتشر خواهيم كرد گوناگوني را كه در اينترنت مطرح شود يا براي ما ايميل مي

  .منتظرتان هستيم، سالم. ي مجله ايميل كنيد سردبير، يا دبير هيات تحريريه

  .  تحريريهبا تشكر از وقتي كه به من داديد، دبير هيات 
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   در وبنويسي هايي براي درست نكته  :يادداشت سوم
  مهدي همزاد

hamzaaad@yahoo.com 

  

ها  بعضي. هايي است كه هيچ راه حل قطعي و نهايي براي آن وجود ندارد نويسي يكي از بحث و روش درست) الخط رسم(ي نگارش  بحث شيوه
و (توان  ها هم نظرشان اين است كه مي بعضي. وپاگير است كند و دست رش، آدم را اسير ميي نگا گويند كه هر بايد و نبايدي در مورد شيوه مي
ي نگارش هميشه  به هر حال، شكي نيست كه بحث شيوه. ي نويسندگان از آن پيروي كنند هاي دقيقي وضع كرد تا همه ها و قاعده روش) بايد

بندوباري مطلق هم باعث شلختگي  رسم مشخصي كرد؛ از طرف ديگر، بي و  راهتوان همگان را ملزم به رعايت اي است و نمي تا حدي سليقه
از . جا است كه چه مالك و معياري براي تعيين درست و نادرست داريم نكته اين. كند شود و خواننده را كالفه و خسته مي زباني و نوشتاري مي

ترين اصل براي   متن باشد و همين خوانايي مهم"خوانايي"تواند  يجا كه هدف از نگارش يك مطلب خوانده شدن آن است، پس مالك ما م آن
  . ي نگارش خواهد بود ي شيوه قضاوت درباره

خصوص براي نوشتن در  ها به شود؛ اين نكته نويسي و بهترنويسي آورده مي هايي براي درست ي مطلب، با رعايت همين اصل، نكته در ادامه
ي كساني كه دستي به قلم  ها و همه نويس ها، دانشجويان، داستان نويس ها، مقاله نويس د و بنابراين وبالگآين كار مي اينترنت و فضاي مجازي به

نظرش  اگر كسي اين نوشته را خواند و به. ي خود بهره بگيرند ها براي سروسامان دادن به شكل و شمايل نوشته توانند از اين نكته دارند، مي
  .ر اختيار ديگران نيز قرار بدهدسودمند آمد، خوب است كه آن را د

  .هاي نادرست و درست آورده شده و پس از آن توضيح الزم داده شده است در هر نكته، اول نمونه

  :نويسي و جدانويسي فاصله، سرهم نيم. 1

/ كتاب م / كتاب ام / ابم كت«، »اند رفته/ رفته اند «، »روم مي/ مي روم / ميروم «، »ها كتاب/ كتاب ها / كتابها «، »ي گوشه/ گوشه ي «
  »ام كتاب

نويسي  يعني بايد از چسباندن و سرهم. ها شكل آشنايي براي چشم داشته باشند اصل بر خوانايي است، پس بايد هميشه طوري نوشت كه كلمه
ها فاصله  هاي آن د بين بخشهايي كه در باال آورده شده، يك كلمه هستند و نباي اما از طرف ديگر، هر كدام از نمونه. ها پرهيز كرد كلمه

)space (و » كتاب ها«: ست؟ به اين دو كلمه دقت كنيد فاصله چي حاال نيم. فاصله است حل كار استفاده از نيم ست؟ راه پس چاره چي. گذاشت
  .  مركب استهاي فاصله بهترين راه براي نوشتن كلمه نيم. چسبيده است» ها«فاصله به  كمك نيم به» كتاب«در دومي، . »ها كتاب«

، )ي ي، كلمه خانه(جايگزين كسره » ي«حرف : جاهاست فاصله در اين فاصله استفاده كرد؟ بيشترين كاربرد نيم هايي بايد از نيم اما چه وقت
د كلمه و ، پيون)اند خوانده(هاي ماضي نقلي  ، فعل)خواست نويسم، مي مي(هاي مضارع و استمراري  ، فعل)ها ها، متن بزرگراه(هاي جمع  كلمه

هاي دوبخشي و  ، كلمه)اي اي، واژه اي، مجله خانه(شوند  ختم مي» ه«هايي كه به  نكره بعد از كلمه» ي«، )مان اش، دوستان دست(ضمير 
 كم خودتان شويد و كم فاصله اين است كه وقتي مدتي از آن استفاده كنيد، معتادش مي خاصيت نيم). ناپذير بيني نويس، پيش وبالگ(چندبخشي 

ي،  گوشه(ي درست است  هاي اول اين نكته، آخرين كلمه كلمه در هر كدام از مثال. فاصله استفاده كرد فهميد چه جاهاي ديگري بايد از نيم مي
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  ).ام اند، كتاب روم، رفته ها، مي كتاب

در بعضي جاها هم . فاصله ايجاد كرد  نيمshift+spaceزمان  شود با فشار هم فاصله استفاده كرد؟ در بعضي ويندوزها مي حاال چطور بايد از نيم
ها براي شما فايده نداشت، بهترين كار آن است كه  كدام از اين راه اما اگر هيچ. دهند زمان كنترل و خط تيره اين كار را انجام مي كليدهاي هم

  :اين نشاني دريافت كنيدتوانيد از  اين برنامه را مي.  را بگيريد و اجرا كنيدTrayLayoutحجم  ي كوچك و كم برنامه
http://khabgard.com/traylayout-1.2.zip   

فاصله و آشنايي با كاربردهاي  براي آشنايي بيشتر با نيم. فاصله ايجاد كنيد  نيمshift+spaceزمان  توانيد با فشار هم پس از اجراي برنامه، مي
  :  لينك زير را ببينيدTrayLayoutاي   برنامهديگر

http://www.khabgard.com/?id=1564547662

  :گذاري نقطه. 2

  »!چه كار بزرگي!!!! / رگيچه كار بز«، »آمد) علي(او / آمد ) علي ( او «، »...ادامه دارد...... / ادامه دارد«، ».من آمدم. / من آمدم «

ي پيش از  به كلمه(...) نقطه  و سه(:) ، دونقطه )؛(ويرگول  گذاري مثل نقطه، ويرگول، عالمت پرسش، عالمت تعجب، نقطه هاي نقطه تمام نشانه
: و درست اين است» .او رفت.من آمدم«: ي بعدي باشد؛ يعني اين جمله غلط است ها هم حتما بايد يك فاصله تا كلمه بعد از آن. چسبند خود مي

  ».او رفت. من آدم«

دارتر بودن جمله  ي ادامه دهنده هاي بيشتر نشان نقطه. نقطه باشد، دقيقا بايد سه نقطه گذاشت هاي ناتمام يا كال هر جا كه نياز به سه براي جمله
  .شود نيست و يا باعث درنگ بيشتر خواننده روي مطلب نمي

ها  بنابراين، اين نمونه. چسبند ها مي هايي مانند پرانتز و گيومه و آكوالد، به اين نشانه ول و آخر در داخل نشانههاي ا بايد دقت كرد كه كلمه
، » ما بود"استاد"او «: ها درست است ؛ و اين»تخريب شد] ميالدي [ ي چهل  اين مجسمه در دهه«، » ما بود" استاد "او «: نادرست است

  .»تخريب شد] الديمي[ي چهل  اين مجسمه در دهه«

شود و  زدگي يا تحريك بيشتر خواننده نمي وجه باعث شگفت هيچ عالمت تعجب بيشتر، به. گذاري نبايد اسراف كرد هاي نقطه در استفاده از نشانه
  . كند تر نمي گذاشتن چند عالمت پرسش در پشت يكديگر نيز جمله را سوالي. دهد آميز و ناخوشايند جلوه مي تنها متن را مبالغه

  :»است«جاي  به» باشد مي«فعل . 3

  ».وي يكي از بزرگان اين عرصه است. / باشد وي يكي از بزرگان اين عرصه مي«

ها  كاربردن آن شود، اما به تر شدن متن مي تر و جدي باعث رسمي» باشند مي«و » باشد مي«هاي  شود كه استفاده از فعل هرچند چنين تصور مي
توان  شود كه آن را هم مي استفاده مي» باشد مي«از » است«گاهي نيز براي جلوگيري از تكرار فعل .  درست نيست»هستند«و » است«جاي  به

  .با كمي تغيير در جمله برطرف كرد

  :»را«حرف . 4

  »من كتابي را كه داده بودي خواندم/ من كتابي كه داده بودي را خواندم «

http://khabgard.com/traylayout-1.2.zip
http://www.khabgard.com/?id=1564547662
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ي  مثل جمله(ي پيرو آورد  را پس از جمله» را«هاي مركب نبايد  ويژه، در جمله به. ديك باشدبايد تا جاي ممكن به مفعول جمله نز» را«حرف 
اين مساله در . تر باشد، خواننده كمتر سردرگم خواهد شد و زودتر معني جمله را خواهد فهميد به مفعول نزديك» را«هر چه كه ). اول مثال باال

، »كتابي كه ديروز از كتابخانه گرفته بودي و به من دادي تا بخوانم را گم كردم«: ال توجه كنيدبه اين مث. تر است تر روشن هاي طوالني جمله
  .»كتابي را كه ديروز از كتابخانه گرفته بودي و به من دادي تا بخوانم، گم كردم«

  :هاي عربي كار بردن نشانه به. 5

  »مسوول/ مسئول / ول مسؤ«، »رييس/ رئيس «، »اجرا/ اجراء «، »مساله/ مسئله / مسأله «

  »حتا/ حتي «، »حتما/ حتماً «، »مربع/ مربع «

بنابراين، . پرهيز كرد) ء(ي همزه  كار بردن نشانه شود از به الخط، بهتر است تا جايي كه مي براي زيبايي بيشتر متن و پرهيز از عربي شدن رسم
  .شوند به همين شكل نوشته مي» انه، شانمساله، هيات، مسوول، رييس، مسايل، بقا، متاسف«هايي مانند  كلمه

غلط » مربع، حتماً، حتي«هاي  به همين دليل، هر چند كه كلمه. تر است، استفاده كرد نگارش فارسي نزديك اي كه به در كل، بهتر است از شيوه
  .بنويسيم» مربع، حتما، حتا«شكل  ها را به نيستند، بهتر است آن

  :»ه«جايگزين » گ«حرف . 6

  »خوانندگان/ گان  خواننده«، »خانگي/ گي  خانه«، »زندگي/ گي  زنده«

مصدر » ي«پس از چسبيدن كلمه به : شود مي» گ«تبديل به » ه«ناملفوظ است، در چند مورد » ه«ها  هايي كه حرف آخر آن در كلمه
ها، حرف گاف  در اين حالت). ندگانجوي(» ان«، پس از جمع بستن كلمه با )خانوادگي(نسبت » ي«، پس از چسبيدن كلمه به )زنانگي(

گي،  گي، ساده خسته«: اند ها نادرست بنابراين اين. پايه و نادرست است شود و نوشتن اين دو حرف در كنار هم كامال بي مي» ه«جايگزين 
  .»خستگي، سادگي، هميشگي، بينندگان«: ها درست هستند و اين» گان گي، بيننده هميشه

  :»يي«و » اي«ي  مساله. 7

  »اي حرفه/ يي  حرفه«، »اي مجله/ يي  مجله«، »اي خواننده/ يي  خواننده«

شود و نبايد آن را به شكل  مي» اي«ناملفوظ باشد، تبديل به » ه«چسبد كه حرف آخر آن  اي مي نكره يا نسبت وقتي به كلمه» ي«حرف 
) khaaneyi(ي تلفظ صحيح كلمه  دهنده  كه شكل دوم نشاننويسند اين است مي» يي خانه«را » اي خانه«استدالل كساني كه . نوشت» يي«

سرانجام، شنبه، «هايي مانند  جاي كلمه اين استدالل معتبر نيست چون با قبول اين استدالل به). khaaneh ee(است و نه شكل اول 
  .»به، شگفتنگيز، ميامديمسرنجام، شم«نوشتيم  مي) شود آن طور كه در حالت عادي تلفظ مي(هم بايد » آمديم انگيز، مي شگفت

  :نويسي شكسته. 8

  »من سردمه/ من سردم ِ «، »كتاب من رو بده/ كتابه من رو بده «

ها زياد اشتباه  يكي از چيزهايي كه در اين حالت. اي نوشته شود آيد كه بخشي يا تمام يك متن به صورت شكسته و محاوره گاهي پيش مي
استفاده كرد؛ مثال » ه«جاي آن از  شود كه در اين موارد بايد به به كسره تبديل مي» است«ي  ها كلمهدر محاوره، خيلي جا. شود، كسره است مي
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شكل صفت و  در تركيباتي هم كه به. »بعد از اون خيابون يه مسجدِ«و نه » بعد از اون خيابون يه مسجده«درست اين است كه بنويسيم 
و نه » پسر زيبا، دانشگاه من«نيست؛ يعني درست اين است كه بنويسيم » ه«ه حرف موصوف يا مضاف و مضاف اليه هستند، هيچ نيازي ب

  . »ره زيبا، دانشگاهه منپس«

  

**********  
 هاي ايراني ها و استريت سكشوال ها و ترنس سكشوال ها و باي ها و لزبين ي ماست؛ براي گي مجله» چراغ«

 منتظر شماست

  

  بهمن ماه هشتاد و هفت

  ي ت مساله با محوري»چراغ«

  تجاوز
  

 اسفند ماه هشتاد و هفت

  ي  با محوريت مساله»چراغ«

  مهاجرت
  

 فروردين ماه هشتاد و هشت

  ي با محوريت مساله» چراغ«

  زندگي
  

  ارديبهشت ماه هشتاد و هشت

  ي با محوريت مساله» چراغ«

 فرهنگ كويير
  

 خرداد ماه هشتاد و هشت

  ي با محوريت مساله» چراغ«

  رابطه /  عشق
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**********  
  »ضيافت«سايت  و وب» چراغ«ي دگرباشان ايران  نامه ماه

  به مناسبت نمايشگاه كتاب تهران

  :كند  منتشر مي1388در ارديبهشت 

  تولدي ديگر
  دگرباش هاي فرهنگي مقاله هاي پراكنده، و نوشتهداستان،  ،شعر

  1388رودين هاي خودتان را حداكثر تا اول ف ها و مقاله نامه ها، نمايش شعرها، داستان

  به نشاني مجله

board@irqo.org

  يا مدير سايت ضيافت

parnianhamid@gmail.com

  ارسال كنيد

  ي مجله مطالب دريافتي به صورت كتاب الكترونيك ضميمه

  در ارديبهشت منتشر خواهند شد

  مندان موجود خواهند بود براي عالقه »ضيافت«و براي هميشه در سايت 

**********  

  »ضيافت«سايت  و وب» چراغ«ي دگرباشان ايران  نامه ماه

  منتشر خواهند كرد هاي كويير را كاري هم آرشيو نوشته با هم

**********  

  اه هرجنپ
  هاي كويير ما هاي قديمي دوست نوشته

  هاي كويير ما الگ هاي جديد وب نوشته

  اف دي در فورمت پي همه ويرايش اماليي شده

  براي اطالعات بيشتر

  با مجله

mailto:board@irqo.org
mailto:parnianhamid@gmail.com


board@irqo.org

  سايت ضيافت در تماس باشيد يا با مسوول وب

parnianhamid@gmail.com

   بيشتري از ما باشيدمنتظر خبرهاي

**********  

  باز كنيد» چراغ«ها را به روي  پنجره
  خواهد آن را بشناسد و نمي، شناسد دنياي استريت اطراف ما، دنياي ما را نمي

  دهند ما را نفي كنند ها ترجيح مي آن

  بگويند و باور كنند كه ما وجود نداريم

   از روي خشمها هيچ وقت به سمت ما قدم برنخواهند داشت، مگر آن

  ها قدم برداريم توانيم به سمت آن ولي ما مي

 ها بگوييم كه ما هستيم به آن

  هايي فاسد و بيمار نيستيم بگوييم كه ما آدم

  به كمك شما نياز دارد» چراغ«

  براي ما بفرستيد، خوانيد كه ميرا هايي  الگ ها، اعضاي خانواده و فاميل، و وب ايميل دوست

  فرستيم شان مي براي،  پس از اطالع اوليه در صورتي كه تمايل داشته باشندرا» چراغ«ي  ما مجله

  ي ما را دريافت كنند ها را ترغيب كند كه مجله آن ما اميدواريم فهرست مطالب 

  شان تازگي داشته باشد اميدواريم بخشي از مجله براي

  در گذر زمان، كم و كم

  ها را كمي پنجره

  ندباز بگذار كمي به روي ذهن خود

 نياز دارد به كمك شما »چراغ«

  : براي مجله بفرستيدهاي ايميل را س آدر

board@irqo.org
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 راهنما

  اينترنت، جهان، تصويرها

توانند  هايي كه مي شويم، صفحه يها رد م منابعي كه از كنار آن. ست براي معرفي منابع اينرنتي گوناگوني كه در اختيار ماست  اي راهنما صفحه
سايت انگليسي  در اين شماره چند وب... هايي براي زندگي، براي آگاهي، براي جهان، براي تصويرهايي كه هست صفحه. واقعا ارزشمند باشند

  ...كنند تر مي شوند كه شما را به دنياي فلسفه، هنر، ارتباطات و زندگي كويير نزديك زبان معرفي مي

  

  راي كوييرهافلسفه ب
com.queerphiloshophy.www

هاي جدي  اي در دنياي كويير كم بود كه در آن بتوان نشست و سر فرصت بحث ي حرفه جاي خالي يك مجله... فلسفه به نام كويير... فلسفه
در فرمت » ي كويير فلسفه«ي  ي مجله ي اولين شماره دهنده يجاد كرده است كه ارايهسايتي ا ي غيرانتفاعي وب حاال يك موسسه. راه انداخت

اي  توانيد مقاالت مفصل و حرفه شود، شما مي در اين مجله، كه به زبان انگليسي منتشر مي. اف در كنار ديگر امكانات اين سايت است دي پي
سايت اين موسسه، در كنار انتشار مجله، فرصتي براي  وب. كنند ير دعوت ميي موضوعات كوي مشاهده كنيد كه شما را به انديشيدن درباره

  :ي مجله به اين شكل است فهرست مطالب اولين شماره. گو هم فراهم آورده است و بحث و گفت

 .ي ما ايم و اهداف آينده ي كويير، جايي كه ما االن ايستاده ي فلسفه ي كويير؛ معرفي پروژه معرفي فلسفه -

ي مشاهده، خودارضايي و شناسايي كمبودهاي جنسي را بررسي   خودارضايي؛ ديويد جي، موسس مطالعات كمبودهاي جنسي و شبكهپارادوكس -
 .كند مي

گويد، جايي كه او عضو اقليتي درون يك اقليت  تاكي مي ي بزرگ شدن در كنك سيمونز به ما درباره -يه اس كوكو ري پي ماري گريه نكن؛ ديه -
 .بود

 .كنند هاي پشمالو بحث مي ال و كوون سكس، سكشواليتي، جنسيت، و رابطه را در فرهنگ گروه فرهنگي پشمالو؛ مِكيهاي  گروه -

 .گويد هاي سابق مي رهبري ديني كويير؛ جكوب هِرو به ما در مورد پاسخ پرشور و هيجان به جريان گي -

 .ي كويير كاال در مورد گزاره ورستال؛ نظرات شخصي مي» كويير« -

 .گويد اي خود مي شنامه بودن در معرفي پرس-كويير-ي انتخاب وين به ما درباره بودن؛ گيل مد-كويير-بانتخا -

  .آورد ياد مي جيل وولف كودكي خودش و پيدا كردن خويشتن را به انديشم؛ آبي ي تو مي وقتي درباره -

فت است و در چهل و هشت صفحه و رايگان قابل دانلوود ي مجله كه در اينترنت موجود است، متعلق به تابستان دو هزار و ه اولين شماره
  .است

  

http://www.queerphiloshophy.com/
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 هنر گي بودن
com.gayartblog.www

شود، اما اغلب  ها شامل پورنوگرافي هم مي وقت البته، بعضي. چيزي فراي پورنوگرافي است) Homoerotic(جنسي  هم هنر گي و اروتيك«
عنوان مروري بر هنر گي و  الگ هنر گي را به وب. اندازد تر به زندگي و وضعيت يك مرد گي مي تر است كه نگاهي گسترده ابهنر گي جذ

الگ خواندني و ديدني هنر گي  ي سفيد رنگ وب ي سمت راست صفحه  است كه در گوشه اين توضيحي» .هنرمندان گي در اينترنت بخوانيد
الگ، شما شاهد يك  ب در هر پست اين و.  معرفي و توضيح كاري هنرمندان معاصر فرهنگ كويير استاش الگ هدف اين وب. موجود است

هستيد، يك پاراگراف توضيح در مورد اين هنرمند و سپس يك لينك در پايين ...) نقاشي، عكس، مجسمه يا(تصوير از يك اثر هنرمندي گي 
چه دوست داريد را  كنيد، آن ها را مرور مي شما پست. كشاند  تماشاي كارهاي آن فرد ميسايت اينترنتي هر هنرمند كه شما را به هر پست به وب

تواند شما را به خود  داشتني، جايي كه به راحتي مي الگي خواندني، ديدني و دوست وب. شود كنيد و وارد دنيايي زيبا از هنر كويير مي انتخاب مي
  . معتاد كند

  

 ديگر پيدا كردن هم
com.bentlink.www

هاي گوناگوني شويد كه به موضوعات  الگ ها و وب توانيد وارد سايت ها مي هاي گوناگوني در اينترنت وجود دارند كه شما از طريق آن صفحه
ست براي وارد شدن به  شوند، فضايي يجوگر تمام كساني كه خم م و يا به زبان خودماني، موتور جست» بِنت لينك«. كويير مرتبط هستند

توان از طريق اين موتور  هر چيزي را مي. هاي شما را خيره خواهد كرد سكشوال، كه چشم سكشوال، ترنس هاي گي، لزبين، باي لينك
  .جوگر پيدا كرد و جست

  
com.queerbychoice.www

خواهد  ي نظرات گوناگون در مورد مسايل كويير است و مي سايت كويير است كه در عين حال كه بررسي كننده  يك وببودن-كويير-انتخاب
تري نسبت به  بندي راحت دهد كه طبقه هايي از دنياي كويير ارايه مي طرف و جدي نسبت به مسايل داشته باشد، به شما لينك ديدگاهي بي

  .ي خود را پر از تصويرهاي كويير كنيد توانيد دنياي روزمره سايت هم مي ين وبشما از طريق ا. دارند» بِنت لينك«

  
com.gaylesbianlinks.www

سايت  بتري نسبت به دو و سايت ديگر براي هدايت شما به دنياي كويير است كه طراحي زيباتر و فانتزي يك وب» هاي گي لزبين لينك«
 . توانيد دنياي كويير را مزه مزه كنيد جوگر هم مي و از طريق اين موتور جست. عرفي شده در اين صفحه داردديگر م

  

http://www.gayartblog.com/
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  خبر و تحليل
  
  

  
ي يكي از  سايت با طراحي تازه و نگاهي متفاوت، هديه اين وب. گشايي شدي پيش باز هفته   سايت سازمان دگرباشان جنسي ايراني وب

  . است هاي گوناگون همراه و حامي پناهجويان دگرباش بوده ي سازمان است كه در زمينه همكاران تازه

  

  حمايت كانون زنان ايراني از كانون مدافعان حقوق بشر

 دفتر كانون، بنون مدافعان حقوق بشر، در پي برخوردهاي اخير با شيرين عبادي و پلمانون زنان ايراني اعالم كرد كه كمپين حمايت از كاك
هاي كانون و معرفي  سايتي براي انعكاس فعاليت زودي وب بهاين كانون . براي حمايت از كانون در روز بيست و چهارم دي شروع به كار كرد

  .كرد د اندازي خواه اههاي شيرين عبادي و دفتر كانون مدافعان حقوق بشر ر  فعاليت

  

  جايزه نقدي بنياد سيمون دوبوار به كمپين يك ميليون امضا، دوباره به خود اين بنياد اهدا شد

سيمين بهبهاني از . روز چهارشنبه بيست و يكم ژانويه مراسم اهداي جايزه سيمون دوبوار به كمپين يك ميليون امضا، در پاريس برگزار شد
 كمپين مبني بر نپذيرفتن ي بر اساس مفاد اساسنامه(ه را دريافت كرد و وجه نقدي آن را طبق تصميم اعضاي كمپين حاميان كمپين، اين جايز

ي معنوي اين  با كمال افتخار جنبه"اعضاي كمپين يك ميليون اظهار داشتند كه .  به بنياد سميون دوبوار بازگرداند)هر گونه كمك از غيراعضا
  .   "ي افتخار ماست هجايزه را قبول داريم و ماي

   

  با اسقف جين رابينسون

كمپين حقوق بشر پيامي از جانب اسقف جين رابينسون، تنها اسقف گي آشكار، كه در مراسم سوگند باراك اباما دعاي ياري خواند، منتشر كرده 
 براي سخنراني در مراسم تحليف خود انتخاب كرد،  را8با آن كه بسياري از ما از اين كه رياست جمهور آينده يكي از حاميان پراپ «: است

است كه در اين    را نيز دعوت كرده)بالد يك مرد گي كه به گرايش جنسي خود مي ( من)اباما(عميقا خشمگين شديم، اما اين واقعيت كه او 
حاال اين تنها به .  است"تمام امريكاييان" ي اميدبخشي از تالش رياست جمهوري براي دستيابي به ارتباط با  نشانه،باشم  مراسم شركت داشته

. كند ي ما است كه با تمركز نيروهاي خود بر اين فرصت تاريخي اطمينان حاصل كنيم كه پرزيدنت اباما در راه تحقق برابري تالش مي عهده
، حامي "وارن" از دعوت عنوان يك امريكايي، يك اسقف، و يك عضو شوراي مذهبي كميسيون حقوق بشر من به صراحت خشم خود را به

   دست و                                                                                                                            چهل و نهم    ی   شماره–   ١۶     و روشن
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. كنم كه زمان آن رسيده كه از آن اتفاق عبور كنيم و همراه هم براي چالش بعدي آماده شويم اما حاال احساس مي.  ابراز كردم8پراپ 
 عي ارجااست و براي امضا به رياست جمهور   آماده شده،فرستد اي كه جرايم بر اساس نفرت را براي تصويب به مجلس مي نويس اليحه پيش
گيري نابرابر از همسران غير رسمي، و  پوشي به رسميت بشناسد، و به ماليات شد تا قانون استخدام بدون تبعيض را بدون هيچ چشم  خواهد

ي كنيم امضاي خود را پا بيني، از رياست جمهوري درخواست مي ي اميد و خوش با تكيه بر روحيه. موارد ديگر تبعيض در اين زمينه، پايان دهد
داشت در بناي يادبود لينكلن، در كنار رياست جمهور   فردا روزي است كه من افتخار خواهم. هاي خود عمل كند اين اليحه بگذارد و به وعده

 به شوند و  هاشان ديده اند تا از جانب دولت هاي دراز صبر كرده شماري از امريكايياني را كه سال پيام او، بي. ي كشور عزيزمان بايستم آينده
من به رياست جمهوري اباما براي آن كه به من اجازه داد در اين . است ي خود بدانند، خرسند و اميداوار كرده هاشان را نماينده شمار آيند و دولت

مايندگي ام و بار ديگر اطمينان يافتم كه او بهترين انتخاب براي رييس جموري بود كه ن باشم تشكر بسيار مديون  مراسم تاريخي نقش داشته
  ».ي دگرباشان مذهبي را در هدايت دولت به عهده بگيرد جامعه

  

  هاي دگرباش به هم پيوستند انجمن

شان در  فكر هاي دگرباش و هم هاي متعدد در ايالت فلوريدا گرد هم آمدند تا ائتالف آوت را تشكيل بدهند، سازماني متشكل از تمام انجمن گروه
جندر و  سكشوال، و ترنس هاي ايالتي گي، لزبين، باي گو ميان انجمن و مشخص به بهبود روابط و امكان گفتطور  سرتاسر ايالت، كه به

ند در مناطقي ا  كه مايلاستاست كمك به فعاالني   هايي كه اين ائتالف به عهده گرفته يكي از مسووليت. پردازد فكرشان مي هاي هم انجمن
هاي  كارن دورينگ كه سخنگوي انجمن.  انجمن دگرباش ندارد، چنين انجمني را تاسيس كنندكه در داخل ايالت كه در حال حاضر هيچ

چنين تقسيم منابع مالي،  هاي محلي و هم  ايجاد ارتباط و تقويت انجمن،است   گرفته  به عهده"آوت"مسووليتي كه : پيوسته است گفت هم به
هاي دگرباش را براي تالش در راه كسب برابري و عدالت   در سرتاسر ايالت، انجمنهاي كاري، و اطالعات است تا از اين راه تجربه و مهارت

هاي معتبر و قدرتمند ايالت تا به  بسياري از انجمن. گونگان در فلوريدا قدرت ببخشد گرايان و دوجنس گرايان، دوجنس جنس اجتماعي براي هم
  . ها شريك شوند با ديگر انجمناند تا امكانات و منابع خود را  حال به اين ائتالف پيوسته

  

  ماه شروع به كار كرد سي در بيست و پنجم دي بي تلويزيون فارسي بي

هايي تازه،  است، اما اين شبكه برنامهبر خبر سي  بي  تلويزيون فارسي بيتمركز اصليسي فارسي،  بي  مديران تلويزيون بيي به گفتههرچند 
سايت،  سي، در كنار همكاران خود در راديو و وب بي كنندگان تلويزيون فارسي بي ان و تهيهخبرنگار .كند متنوع و تحليلي نيز پخش مي

ها  آن. طرف، مستقل و متوازن را از منظري جهاني به مخاطبان عرضه كنند هاي دقيق، بي ها و تحليل كوشند اخبار، اطالعات، گزارش مي
 هفتگي مخصوص جوانان و نيز ي برنامه .دهند ده مخاطبان خود پوشش ميبراي طيف گستررا موضوعات سياسي، اجتماعي و فرهنگي مهم 

وري و ورزشي و معرفي بهترين مستندسازان ايران، افغانستان و تاجيكستان از جمله اهاي موسيقي، هنري و فرهنگي، علمي، فن برنامه
سي فارسي معتقدند اين سرويس  بي نوني بيدهد مخاطبان ك تحقيقات مستقل نشان مي .سي است بي هاي تلويزيون فارسي بي برنامه
ش ا هاي زبانان است و به خاطر كيفيت برنامه المللي راديويي در دنياي فارسي ترين اخبار بين ترين و عيني طرف اعتمادترين، بي  قابلي دهنده ارايه
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  .شهرت دارد

  

  اولين مهماني دگرباشان جنسي ايران در تورنتو

اين مهماني كلوب كه . شود ي دگرباشان تورنتو برگزار مي ايراني، جمعه بيست و سوم ژانويه در كلوبي در محلهاولين مهماني دگرباشان جنسي 
 ،تر و در نتيجه ي ايركيو است كه به منظور دور هم جمع كردن و ايجاد ارتباط نزديك هاي تازه ي برنامه  در ادامه،قرار است هر ماه تكرار شود

جويان از تركيه در اواخر  هاي ديگر سازمان كه با ورود اولين گروه پناه از برنامه. اند  داخل گروه طرح شدهموراامكان حمايت و رسيدگي به 
ي سرويس ترجمه، مشاوره، و همراهي براي يافتن خانه و مراجعه به پزشك و رسيدگي به ديگر نيازهاي   آغاز شد، ارايه2008تابستان 

اند با شوراي سازمان همكاري  هاي گذشته به كانادا وارد شده  اين خدمات سه نفر از دگرباشاني كه در سالي در ارايه. واردان دگرباش است تازه
  . كنند مي

**********  

  ست ي ايراني شود، ضربه به جامعه گرايي اِعمال مي جنس مجازاتي كه عليه هم

گرا از لحاظ حقوقي دچار مشكل شود، كه  جنس كه يك همهميشه احتمال اين هست . گرايان سنگين است جنس فضاي ايران براي زندگي هم
 و شود،  تحميل مي اش بر كل جامعه  كه نتيجه،ست اين ترس، نمادي از وضعيت نامشخصي. ي دار بكشاند تواند او را به پاي چوبه حتا مي

از .  چند ماه پس از انقالب اسالمي:گردد ي بر م1980گراها به سال  جنس ي اعدام هم تاريخچه. فرهنگ اجتماعي ايران را بيمار ساخته است
يك دهه پس از آن، .  آغاز شد،گرايان جنس  هم، مانندهاي جنسي  و اقليت، قومي،هاي ديني  تبعيض عليه دگرانديشان و اقليت،همان زمان

توان گفت كه وضعيت   و مي، اعدام طبق قانون رسميت يافتمانند يتر هاي خشن  مجازات، شد"حقوق جزا"هنگامي كه قانون شرع جانشين 
 در برابر احتمال حكم اعدام قرار ،گراي ايران جنس ي هم  و امروز اعضاي جامعه،هاي جنسي، در گذر انقالب بدتر شد حقوقي نامشخص اقليت

  . گذرد ميهراس از عيان شدن واقعيت جنسي و مجازات ناشي از آن در شان  دارند و زندگي

هاي جنسي ايران وارد شده  ي جنسي ايران، يك حقيقت تلخ به زندگي اقليت تر شدن وضعيت حقوقي جامعهي گذشته، با بد در طول سه دهه
 چيزي از تلخي اين ،اند گرايان دستگير و اعدام نشده جنس اين واقعيت كه تك تك هم. گونه پايگاه حقوقي انتظار مجازات و نداشتن هيچ: است

شان ناچار   روزمره  و زندگيها حضور دارد وراي سر آنچنان   اما شبح اين طناب هم،اند  كشيده نشده زيرا اگرچه خود به دار،كاهد سرنوشت نمي
  . اند ماندهمحروم خويش هم ي انساني  از حقوق سادهدر نتيجه،  و شود ميبا هويتي دوگانه به فلج كشيده 

 ، كار،گرا، هم چون تحصيل جنس اي افراد هم ، حقوق پايهمجازات مرگ، كه جمهوري اسالمي ايران آن را از قانون شرع اتخاذ كرده است
شود   اگرچه گفته مي.دهد ي عيان شدن خويش را نمي گرايي اجازه جنس  چون به هم.كند مسكن و برخورداري از حمايت خانواده، را نقض مي

 يا چهار شاهد فرد به آن اعتراف كرده باشد،گرفته و ي جنسي صورت   رابطهدر كه عمل دخول ،شود  تنها در زماني صادر مي،كه حكم اعدام
گرايي كافي باشد و اين  جنس تواند براي رقم زدن سرنوشت مظنونان به هم ي كوچك هم مي"شايعه"د، اما يك نبراي اثبات ادعا موجود باش

مجازات اعدام و . گذشته اعدام شداساس در دسامبر سال  ست كه براي ماكان مولودزاده اتفاق افتاد؛ وي براساس يك ادعاي بي اتفاقيهمان 
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، و به ها  و شايعهپراكني، كند، تا مانع اتهام وادار ميو پنهان  دشوار و زندگي زيرزميني يگرايان را به زندگي در شرايط جنس ي مرگ، هم سايه
  .  باشدخطر افتادن زندگي خويش

بايد اضافه كرد . كند گرايي افتخار مي جنس ل مجازات مرگ براي همعمااِبه  است كه دولتيدر ميان كشورهاي همسايه، جمهوري اسالمي تنها 
 مضطربگرايان را نيز  جنس هاي هم گرا تاثير منفي دارد، بلكه خانواده جنس  نه تنها بر سرنوشت افراد هم، اين مجازاتاحتمال ،كه اين وجود

 كهشريك هستند ي اعضاي خانواده در هراس و اضطراب و شرمي  گرا عضوي از يك خانواده است، همه جنس جا كه هر فرد هم از آن. سازد مي
مند يك   حقوق جزايي ايران، حيات ارزشكه وقتي. شود  مي و نزديكان او تحميلگرا جنس  قانون به فرد هماي از آن از طريق بخش عمده

 ديگر، ياز سوي. بيند ي او نيز آسيب مي دهدهد، خانوا ي خويش قرار مي  هدف حملهاش، خاطر زندگي شخصي ، به را، يك انسانگرا جنس هم
 آشفته و هراسان ، يا از سرنوشتي كه بر اثر آن ممكن است عايد خانواده شود،گراي خود جنس هايي كه از سرنوشت شوم فرزند هم خانواده
هاي   فرهنگ سازي در ميان خانوادهباز به دليل وجود همين مجازات، امكان. شوند  خود بدل به قاتل فرزند خويش مي،، در موارد بسيارهستند
ها و آموزش آنان  ي فعاليت علني براي همياري با خانواده  هيچ گروهي اجازهوجود ندارد، چونگرايي  جنس ي هم  و روشنگري در زمينه،ايراني

 مضاعف ت مشكالمولد و ،ييگرا جنس ي هم  در برابر مسالهنيگرايي را ندارد و همين خود باعث فقيرتر شدن ذهنيت ايرا جنس در مورد هم
  . شود مي

گرايان بلكه ديگر  جنس  قانون جزاي جمهوري اسالمي ايران، كه بر مجازات مرگ براي عمل لواط تاكيد دارد، نه تنها اجتماع هم19-221بند 
رنج در  يدهند و عمر مي تن به ازدواج اجباري ،شان  از ترس افشاي هويت جنسي،گرايان جنس هم. كند نهادهاي جامعه را نيز تهديد مي

كشي، خودكشي و فرار از خانه   در حريم زناشويي، قتل ناموسي، آدمدايمست كه فرد به تجاوزهاي  خاطر احتمال ازداوج اجباري به. گذرانند يم
 ، و براي پيشگيري چشم خود را به روي خطر ايدز ببندند،گرايان جنس چنين موجب آن شده كه هم  هم،ترس از افشاشدن. دهد تمايل نشان مي

راه ديگري كه مقابل . روند شمار مي بهيا درمان به پزشك مراجعه نكنند و در نتيجه، آسيب پذيرترين قربانيان اين بيماري از تشخيص و درمان 
 زندگي  و قدم گذاشتن به،ي خويش ستها گريختن از كشور برخالف خو– كه چندان هم ساده و آسان نيست –ست هگرايان ايراني  جنس هم

  . گيرد  ميها آن زندگي كه فرصت بازگشت به كشور و ديدار عزيزان را براي هميشه از  يك؛ استپناهندگي

گرايان زن و مرد است كه به دليل موقعيت اجتماعي و عناويني كه به خود اختصاص  جنس ي روشنفكر هم واقعيت تلخ ديگر شرايط دشوار اليه
گرايي از حق  جنس  كه با هويت هم،گرا جنس براي روشنفكران هم. خواهند شدرو  تري روبه  بزرگخيليطر  با خ،اند، در صورت افشا شدن داده

 با تهديد و ارعاب موجود ،ي دگرباش ايراني ي تاسف است كه مغزهاي متفكر جامعه مايه. اند، حق آزادي بيان وجود خارجي ندارد بهره حيات بي
نگار،  هايي نظير روزنامه  و رهبران فكري خود كه در موقعيت،گامان  از حضور موثر پيش،ي اين جامعه ه و بدن،، به سكوت كشانده شونددولتدر 

جو  اي روشنگرانه و راهنمايانه و مسالمت  با شيوه،گرايي جنس توانند به رهبري جريان مقابله با تعبيض عليه هم  و دانشگاهي مي،نويسنده
 با اين قانون ،چه قانون مجازات اسالمي آفريند و آن ي دگرباش مي درون جامعهاحتمالي اس از اعدام شرايطي كه هر. شود بپردازند، محروم مي

گرايان سلب  جنس  از هم،يك از مواد ديگر قوانين جاري كشور مرتكب هيچ جرمي نشده است گرا طبق هيچ جنس و در شرايطي كه فرد هم
 در چارچوب قوانين اجتماعي، جان خود را از دست ، ماده و بدون ارتكاب هيچ جرمي كه بر اساس اين،كند، در ابعاد اعدام يك انسان مي
  .دهد، عظيم است مي
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پراكند، اعضاي اين جامعه را به فرار از كشور خود و پناه جستن در كشورهاي ديگر  ي دگرباش ايراني مي هراسي كه مجازات اعدام در جامعه
يل اين فرار ترس از دستگيري و اعدام در كشور خود است، يعني جايي كه يك شهروند بيش از هر  و اين در صورتي است كه تنها دلدارد ميوا

  . جاي ديگري حضوري مفيد و كارساز دارد

. ندا  غير انساني وآميز گرا، هنوز هدف قوانين تبعيض جنس در گذر از قرن بيست و يكم، جماعت عظيمي از ايرانيان و به ويژه ايرانيان هم
كند و مايل است به اين نكته اشاره   براي دفاع از حقوق بشري ايرانيان قدرداني مي،ي جهاني گرباشان جنسي ايراني، از تالش جامعهسازمان د

 به جز نقض ،شود شوند، به تمامي مواد نقض حقوق بشر اشاره مي هايي كه در ارتباط با ايران منتشر مي  كه متاسفانه در غالب گزارش،كند
  . بينند  و آزار مي قرار گرفتهتعقيبتحت شان  خاطر گرايش جنسي  كه تنها به،گرايان ايراني جنس همحقوق انساني 

گراي ايراني،  جنس هاي مردان و زنان هم گرايان ايران و خانواده جنس ي هم خوان با جامعه  هم،سازمان دگرباشان جنسي ايراني مايل است
 كشور جهان خطاب به 66 مشترك ي چنين از بيانيه و هم. كندگرايان ابراز  جنس ي اعدام هم ماده و ،اعتراض خود را به قانون مجازات اسالمي

زدايي از  شان در جرم هاي مضطرب  و خانواده،ي دگرباشان ايراني ها را در سراسر جهان به حمايت از خواسته سازمان ملل متحد كه دولت
ي حقوق بشر را پاس  زمان كه سازمان ملل متحد شصتمين سالگرد اعالنيه هم. كنيم تقدير ميكند،  تشويق ميگرايي در اين كشور  جنس هم
هاي   قرباني تجاوز نباشد و با تبعيض"بشريت"ي جهاني براي آغاز دوران جديدي كه در آن  دارد، اين بيانيه به روشني آرزوي جامعه مي

گرايان ايراني را به  جنس ي هم  حقوق انساني جامعه،مان ملل متحد كه ساز هستيمما خواهان آن. دارد  اعالم مي،جنسيتي مجازات نشود
 با ،ي ايراني كه به جامعهبجويد اي عليه قوانيني  تر چاره  و هرچه سريعشان بدهدرسميت بشناسد و به شرايط تلخ زندگي آنان توجه بيشتري ن

  .زنند گرايي زخم مي جنس صدور احكام مجازات اعدام عليه هم
  يش جنسي ايرانسازمان دگربا

  

**********  

  نگاه تازه

گرايان  جنس  در راديو فردا بودند تا به بررسي زندگي هم"نگاه تازه"ي  گراي ايراني ِ ساكن كانادا مهمان برنامه جنس ي اول ژانويه، سه هم هفته
  .است ي اين برنامه شده آيد، متن پياده چه در ادامه مي آن. ايراني بپردازند

  

 هاتون خونه به اومديم، هاتون خونه به ميالدي جديد سال از روز اولين در ضرغامي محمد يك و كاوياني هانا يك تازه، نگاه هبرنام يك سالم
 و گذاشتن پيام زدن، كلي ايميل كلي ما به كه هايي شنونده از دسته اون براي داريم جذاب كامال ي برنامه يه هفته اين پر دست با اما اومديم
 تعداد كه چرا پردازيم، مي موضوع اين به كنيم صحبت ايراني ي جامعه براي الاقل حساس، موضوع موضوع، اين ي درباره كه بودن خواسته
 زندگي ما بغل دوستايي اوقات گاهي .شن مي گير در موضوع اين با چيزها اين ي همه و دانشگاه مدرسه، جامعه، ها، خانواده از زيادي خيلي
 چه آدما اين دنياي تو كه دونيم نمي واقعا يا نداريم اطالع ازش اين كه دليل به شايد هم شايد، .پذيريم نمي شونو زندگي سبك ما كه كنن مي
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 اون الي ذره يه كه گرفتيم تصميم هانا و من همين خاطر به .باشه ها پرده اون پشت قراره غريبي عجيب چيز خيلي كه كنيم مي فكر خبره
 مهمانان: ي درباره كرديم صحبت همه اين. ده مي رخ اتفاقاتي چه ببينيم آدما اين زندگي تو ديوار باالي از بكشيم سركي يه كنيم، باز هارو پرده
 ساده از زندگي و اصال شون مشكالت هاشون، دغدغه از ايران از بيرون و در ايران داخل در كه هستند مردي گرايان جنس هم ما ي برنامه امروز

 كنن، مي گريه ي ما همه مثل شن، مي عاشق ي ما همه مثل كه مردي گراهاي جنس هم كنن، مي صحبت دنيا هاي آدم ي همه همانند و
 و بريم ها آدم اين خود سراغ به كه نيست بد كنم مي فكر محمد، همين براي. ترسن مي اوقات گاهي و دارن غمگين لحظات دارن شاد لحظات
 .كانادا ي تورنتو در سه هر پيام و حسين امير پارسا،. بشنويم خودشون زبون از شونو زندگي از هايي بخش شونو، زندگي داستان

 به نسبت من گرايش كه شدم متوجه نوجواني سن تو خودم من. قبل ها سال خيلي به برد و من رو جالبيه خيلي سوال شما سوال :پيام
 .بازي دختر برم لندشمب م همكالسي دوستاي با كه كنم نمي لذت احساس تره، متفاوت هام كالسي هم

 يك و بيست سن شايد وحوش حول دارم، عالقه م موافق جنس به اين كه عنوان به و هموسكشوال يه عنوان به پذيرفتم خودمو وقتي :پارسا
 كه بود سن اون وتو ام اين طوري چرا من دارم، من كه حسيه چه اين كه بودم اين كلنجار تو ش همه بلوغ،  دوران،موقع اون  تا.بود سالگي
 .ان من مثل كه هستن ها خيلي و نيستم تنها كه فهميدم

 باهاش االن .مادر من مخصوصا فهمن، مي رو بيشتر من كردم احساس بيش و كم كردن صحبت با كردم شروع خانواده با يواش يواش :پيام
 من دست و بوده سال ساليان از بوده قبل ، ازداره وجود زمين روي كه طبيعي چيز يه كه بگم ش به كنم مي سعي زنم مي حرف راحت خيلي

 من مخالف مقابله. كردن اصرار و ها دادن آگاهي همين با كنم مي حمل اونو دارم من و تغيير ژنتيكيه تغييره، يه يه نيستش اختالل نيست، يك
 بسيار ي خانواده سمت يك  از.باشه آگاهي با بيشتر كردم سعي .ندادم انجام هم خودم و هستم ايستادن خانواده مقابل با خانواده و كردن
 .ليبرال بسيار ي خانواده ديگه سمت و از داشتم مذهبي

 چه نداشتم اي چاره .باشم نداشته خونه اون تو جايي ديگه بگم بود ممكن .ترسيدم مي اين كه خاطر به بگم نتونستم وقت هيچ نه :حسين امير
 ايران از داشتم كه آخرا اين .شناس روان دكتر، پيش پيش بردن مي خيلي  منو،من مادر و پدر حتا. فهميدند مي خودشون گفتم نمي چه گفتم مي
 زندگي يه بتونم كه بدم دست از رو ام حافظه من شوك زير كه صورت اين به شدم، درماني شوك من اش قبل ماه چهار شايد بيرون اومدم مي

 ما اين كه از بعد كنين بود، فكر سخت چقدر بود جوري چه كه بدم توضيح جوري چه رو شرايط اون دونم  نمي.كنم شروع انگار رو جديدي
 يعني خونه ديوونه فرستاد رو من فضاحت كمال با .خودتن مثل كه آدمايي كه جايي رو تو فرستم مي من گفت من به دكتر، دكتر رفتيم

 شستن مي در پشت همه پايين، ي طبقه بردن مي ما رو بعد .صبح ي سه تساع .شدم بيدار مي ها ديوونه ي همه با من دقيقا جا اون بعد .تيمارستان
 رو چي همه ولي خوابه، حالت در آدم انگاركه زدنند، مي آمپول يه  اول.كنن وصل شون به سيم كلي كه اتاق يه تو برن كه شدن مي منتظر و

 بيرون اومدم بعد .بودم جا اون نيم و ماه يك من ولي دونم نم، نميك مي ها موقع اون ياد كه لرزه مي داره صدام گم مي دارم كردم، االن مي حس
 .بود رفته يادم چيزا و خيلي ام اينترنت دي آي و پسورد دوستام از  خيلي،ش اول شناختم نمي شايد رو خودم خواهر حتا. بود رفته يادم چيزا خيلي

 .داشتم رو حس اون دوباره بود، من تو كه حسي اون يعني .اومد يادم دوباره چيز همه داشتم، اش دوست خيلي قبال كه كسي اولين ديدار با

 من كه داشتن انتظار و همه كنم عنوان شون رو به قضيه اين من داد كه نمي اجازه حتا خوب دارن كه مذهبي و سنتي باورهاي خيلي :پارسا
 اين كه ي واسه و بود متفاوت اونا با م چي همه .نبود اونا مثل م هيچي من .باشم اونا جاي عمال تونستم نمي من خوب .كنم بازي رو برادرام رل
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 هستم آدمي مثال من كه كنن فكر  آشناهام،دوستام تمام كه كنم بازي نقش انقدر .كنم بازي نقش شدم مجبور باشم، فشار تحت خودم كمتر
 حرفي وقت هيچ مادر كنم، مي حس اما دادم دست از ودز خيلي رو پدرم  من.بيرون رم مي دخترام دوست با چقدر دارم، دختر دوست چقدر كه
 فقط .دونست مي حداقل حاال مادر من كنم مي احساس من يعني داد فريب شه نمي رو مادرها كنم مي حس ولي .گفتيد شما كه همون طور .نزد
 دونه مي كه حسي يه يعني .نيست اين طوري تو پسر كني، مي فكر اشتباه داري كه بگه ش به يكي داشت كنه، آرزو فكر اشتباه كه داشت آرزو
 خوب. ازدواج براي كنه مي پيدا دختر م واسه داره ور اون از مادرم جا هستم اين من كه هم االن همين يعني .كنه اشتباه كه اميدواره خيلي ولي
 .ندارم اصال ازدواج قصد فعال ندارم، مناسبي شرايط فعال كه بيارم بهونه تونم مي بيشتر شدم دورتر كه حاال

 .خودم جنس هم به دارم زيادي خيلي گرايش كه كردم مي احساس سالگي شش يا پنج حدود از شايد بگم، بخوام راحت خيلي من :پيام
 اين كه و بود شديد ي  عالقه،اون با نبود جنسي گرايش من گرايش البته .بود مون همسايه پسر بكنم پيدا تونستم مي كه جنسي هم ترين نزديك

 اولين و كرد پيدا ادامه جور همين اين و بگذرونم اون با بيشتر و ام وقت و بيرون بريم هم كنم، با بازي  باهاش،ش ببينم روز هر داشتم ستدو
 داشتم هام همكالسي از يكي با نزديكي و صميمي خيلي احساس با من كه بود راهنمايي دوران كه من جنسي )موفق گفت شه مي( ي رابطه
 بكنم اون به رو اعتماد اين تونستم من تا كشيد طول سال چند شايد و ديديم مي رو همديگه ما روز هر. شد تر گسترده خيلي رابطه احساس اين
 باشم داشته خوام مي كه جنسي ي تجربه اولين دارم  دوست،دارم دوست رو تو و هستم تو عاشق من كه بگيم بكنه من به رو اعتماد اين اون و
 .جنس هم يك با شم،با داشته تو با

 بودم شده اش عاشق من كه مردي حاال اين كه از فقط .ام هموسكشوال كه دونستم نمي اصال من شدم، خوب، عاشق كه بار اولين :پارسا
 اين .بشم اين انقدر عاشق من روزي يه كردم نمي فكر اصال .تدريجي شدم، و خيلي جذب اش طرف بود شايد جالب خيلي من ي واسه اخالقش
 من خونه مي نماز داره اون ديدم مي مثال .جلو رفتم كوچيك كوچيك خيلي .شدم اذيت سال پنج و كشيد طول سال پنج من ي عاشقانه جريان

 اون كه كاري هر .خوندم مي نماز واميستادم لحظه اون هم من خونه مي نماز داره اين اين كه ي واسه فقط نبودم، نمازخوني آدم اصال كه هم
 .آدمه اون به كردن فكر فقط من زندگي لحظات تمام اصال كه ديدم كم كم و بدم انجام كردم مي سعي هم من كرد مي

 به خواد نمي دلم .بزنيد زنگ من به كردين قبول منو وقت هر كه گفتم شون به هميشه من ولي سخته خيلي خانواده از دوري :حسين امير
 .دونم نمي... يا كنيد ام نصيحت خودتون حرف به بزنيد زنگ من

 ام دل .برم مي لذت كردن زندگي از اين جوري من كه وقتي باشي بايد ديگه جور يه تو بگه من به خواد كسي نمي ام دل .اينه من زندگي روش
 سخت يخيل مالي مشكل به من .زدند نمي زنگ اصال تركيه تو كه ش  اوايل.كني زندگي بايد ديگه جور يه كه بگه من به ديگه يكي خواد نمي

 كه جايي يه بيام روزي يه بخوام اين كه اميد به ولي .بود سخت خيلي .كنم زندگي فروشي تن با شدم مجبور تركيه تو من ماه نوزده .خوردم
 ماسك يه كه نيست نيازي كنم، مي زندگي دارم كه ام خودم االن اقال .گذروندم اون جوري و كردم تحمل شو همه كنم، زندگي تر راحت بتونم

 اگه خيابون هم تو ام خودم چهارديواري تو حداقل حاال .باشم ديگه يكي باشم مجبور شب تا شم مي بيدار صبح از كه وقتي .باشه من صورت ور
 فقط خنده نمي من سر پشت زني، كسي مي حرف اين جوري چرا تو ري، مي راه اين جوري چرا تو گه نمي من به كسي .ام خودم هستم، چي هر
 . باشم هستم كه همون طوري رو م زندگي باقي تونم مي كه همين ام الخوشح اين از

 نگاه تو تونه مي آدم اما .ام هموسكشوال من كه نشه متوجه كسي كه كردم مي سعي بودم، كردن بازي نقش مشغول هميشه من چون :پارسا
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. كردن مسخره به بودن كرده شروع هم ها اون ديگه بودن آشنا من بيشتر با خيلي همكارها كه جايي كار محيط توي ولي بده، فريب اول
 بار يه روز يه مياد يادم .نشه متوجه كسي كه بودم كرده رو ام سعي نهايت من اين كه با. زدند مي حرفايي طعنه به هميشه يا كردند مي مسخره

 و روشنفكريه آدم خيلي آدم اين و ام نزديك مآد اين به خيلي كردم احساس .شعر شب رفتيم مي هم با كه داشتم دوستي يه من كارم محل توي
 با فرداش از فهميد اين كه از بعد اون ولي بدونه، كه همين خاطر به فقط .ام هموسكشوال بگم ش به كه دادم ترجيح .بكنه درك رو من تونه مي
 .نيومد من با هم شعر شب ديگه نداد، هم دست حتا من

 دقيقا همون هم غربي ي جامعه .علمه با اومدن كنار بزنم، مثال بخوام رو اگه غربي ي جامعه و ايران ي جامعه تفاوت ترين بزرگ: پيام
 ترس جا اين كه اينه بينم مي من كه تفاوتي ترين مهم .شون بين بينم مي رو كمي هاي تفاوت من .داره وجود ايران توي كه داره رو هايي دغدغه

 .ايران توي تا هست كمتر خيلي اون بيان از

 حضور پررنگه، ديگه جوامع از خيلي مثل ايران ي مذهب توي جامعه اما .شنيديم رو ها بچه حرفاي از بخشي كه دونيد مي حتما حاال :يمجر
هم  كشورهايي در اسالمي، فقط در باورهاي نه. شه گيري مي موضع گرايي جنس هم مورد در عمال مذهبي باورهاي اساس بر .داره نقش، داره
 بر كه قضاوتيه داره افراد اين مورد در كه قضاوتي ها وقت خيلي مذهب ارگان كال و كليسا ارگان خود اصال ها، كاتوليك حيته،مسي شون دين كه

 گرايان جنس هم ي درباره قضاوت به دست كنن، مي استنباط ديني متون از و دارن مذهب ي مساله از مذهبي روحانيون كه استنباطي اساس
 نيستيم اسالمي علوم متخصص چون تو و من كه بهتره اما شه مي گروه اين مورد در خاصي قضاوت هم اسالم در بخو اين كه كما .زنه مي

 به بريم نيست بد نتيجه در .بديم نظر فقه به راجع تونيم نمي كه ما مطمئنا  آره.بشنويم اسالم علوم متخصص يك از زبان حرفارو اين بگذاريم
 .نروژ در علي امام مسجد ديني مبلغ يخادم محمدعلي االسالم حجت سراغ

 دارن؟ گرايي جنس هم ي مساله برابر در موضعي چه فقها اسالم فقهي اصول در خادمي، آقاي

 انسان قرار داده و براي اين كه نسل كثرت براي بشر وجود در رو جنسي ي غريزه تعالي و تبارك الرحيم، خداوند الرحمن اهللا بسم: خادمي
 ش رو در راهي استخدام ي جنسي غريزه كه كسي بنابراين .بكنه رو بشريت ي آينده هاي نسل تربيت مشقات تحمل جنسي ي غريزه ي واسطه به
 فقه در لواط عنوان به كه مردان با مردان ي ناحيه در چه گرايي جنس هم مثل( شود نمي نسل تكثير موجب نهايتا كه كنه مي استفاده و كنه مي

 حدود گرايي جنس هم ي قضيه در. ره راه نادرستي رو مي) شود مي خوانده مساحقه عنوان به كه زن با زن عنوان به يا و شود مي خوانده اسالمي
 مورد در مثال است، شده گرفته نظر در سختي هاي عقوبت براش شد مبتال ها مرض اين به ناكرده خداي كسي اگر كه است شده بيان الهي
 بايد اسالم نظر از شخص اين داره بچه و زن ناكرده خداي الطي اون اگر داره؛ حالت دو كنه گرايي جنس هم مرد با مرد كه كسي يعني الطي
 با رابطه در اين .بخوره اش عمل اين بايد براي تازيانه صد فقط فقها از بعضي ديدگاه و اسالم نظر از اين است نكرده ازدواج اگر اما بشه كشته
 بايد كه اينه اش حكم اسالم نظر از كنه، نمي فرق ديگه اين ملوط، گن مي ش به اصطالحا كه اسالم نظر از مفعول، اون اما .كننده وعمل الطي
 سه ملوط يا الطي شخص شدن كشته ي نحوه. شد نخواهد اجرا حكم اين اين صورت در باشه مجنون يا باشد بچه طرف اگر اما .بشه كشته
 زن شخص اگر اما و بشود ديگري براي عبرت كه اي گونه به و كوه از كردن پرت و يا شمشير با اش كشتن يا اسالمي، فقه نظر از هست گونه

 كه شخصي شد، شبهه مورد موردي اگر فرمايد مي كه شبهات در دارد قانوني يك اسالم .بشود رجم بايد اسالمي نظر از باشه داشته بچه و
 .شود مي ساقط او از حد شد پيدا اي شبهه اين كه مجرد به فقط باشد، شتهندا شرعي حكم از اطالعي بزند دست عمل اين به ناكرده خداي
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 شه مي خوانده پويا فقه كه چيزي اون و مكان و زمان مصالح بر بنا يا اين كه ان ثابت صورت به كردين عنوان شما كه اصولي اين حاال :مجري
 هستن؟ تغيير و تعديل قابل

 كرده اجرا قانون و حكم اش براي و است آفريده را او تعالي و تبارك خداوند كه چنان بشر طبيعت .هدار ثوابت ي جنبه چيزها از بعضي :خادمي
 از انحراف و كنن مي احساس خودشون وجود حاالتي در نوع يه اشخاصي اين كه مجرد به .است تغيير قابل غير اين انبيا، ي واسطه به است
 فطرت با خودشو بايد اون كند مي طي را انحرافي راه كنم عرض كه كسي و است غييرت قابل غير خدا حكم اين دارن، بشري فطرت مسير
 .كند سازگار بشري

 اين از ها اون چون بشره، حقوق مدافع المللي بين هاي سازمان متحد و ملل سازمان هاي فعاليت با تعارض در مساله اين خوب: مجري
 .برن مي نام خشن هاي مجازات عنوان رو به ها مجازات

 ها جامعه در و شد حاصل مشكالت اين اين كه از بعد .كند مي مشكالت بشر را مداوا امروز بشري المللي بين هاي سازمان هاي ديدگاه: خادمي
 جلوگيري اين كه يعني دارد، واكسيناسيون ي جنبه مورد اين در اش ديدگاه اسالم .كنه مي فرق مورد اين در اش ديدگاه اسالم اما .شد ديده
 .بشود مبتال انسان كه اون از قبل موارد اين به اقدام از كند مي

 در چند هر كه اي ديگه هاي انسان رو احكام اين ضمنا و تناقضه در بشر روحيات با ها مجازات اين كه دونيد مي حتما خادمي آقاي اما :مجري
 كردن؟ استنباط پيامبران هاي گفته و روايات و ديني متون از نيستند دور به خطا از اما اند ديده تعليم علوم اين

 و باشد مجازات عنوان به اصطالح به اين كه با ولي باشه، مخالف بشر ي خواسته اصطالح به تونه با نمي ها مجازات اين هيچ گونه: خادمي
 بشر، از نه كند تدوين ما براي بايد دين زا و بگيريم خدا از بايد رو احكام اين ما بنابراين .نيست مخالف ها اين باشد، ازجرم جلوگيرنده عنوان به

 .باشد داشته قضيه اين در منافع هزاران ممكن بشر

 مورد هم نظري در شما اگر .شنيديم رو نروژ در علي امام مسجد ديني مبلغ خادمي علي محمد و المسلمين االسالم حجت هاي حرف :مجري
 نويس وبالگ يه با داشتيم هم صحبتي يك ما اون، از جداي اما .بذاريد ونمي در ما با حتما تونيد مي دارين خادمي آقاي هاي صحبت

 موانع و مشكالت به راجع ماني از كرديم سعي بيشتر و گرا جنس هم نويس وبالگ يك زانيار ماني سراغ به رفتيم هلند به ما مرد، گراي جنس هم
 .بپرسيم گرايان جنس هم جامعه چيزاي جور اين از و

 موانعي ايران ي جامعه در رو مرد گرايان جنس هم روخصوصا گرايان جنس هم مشكالت بكنين بندي جمع يك بخواين اگه ليك طور به :مجري
 ش؟ هست چيا داره وجود شون نرمال و عادي زندگي يك راه سر بر كه

 ايران ي جامعه در كه هست ما ديني يباورها باورها؛ يكي .بخش سه شايدم بكنيم، تقسيم بخش دو به اينو تونيم مي  ما،خوب :زانيار ماني
 باورهاي حتا سري يه به و ها خانواده داخل به بديم گسترش تونيم مي رو ديني باورهاي اين حاال .هست مدني قوانين ديگر طرف از يه و هست
 ما گم نمي من. ران باشهاي در سالم زندگي يك موانع ترين بزرگ قضيه دو اين كه كنم مي فكر من .بديم گسترش هم ها خانواده خرافي

 كه هستن هامون بعضي .داريم خوبي خيلي زندگي ما چرا، نداريم، عادي زندگي اصال ايران تو مرد گراهاي جنس هم خصوص به گراها جنس هم
 بيشتري هاي آزادي از و ديگه كشورهاي در و هستند ما مثل كه افرادي به نسبت كلي بندي جمع در كل در خوب اما ندارن، مشكلي اصال
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 .كنه مي تهديد رو ما هم بزرگي خطرهاي حتا ها وقت بعضي كه ش گفت شه مي و نداريم رو ها آزادي اون ما هستن، برخوردار

 ببريم؟ كار به ش درباره رو خطر لفظ كه شه مي باعث كه ست چيزهايي چه كه بگيد تونيد مي رو خطرات اين :مجري

 .بشيم طرد خانواده از ما كه اينه ها خطر ترين بزرگ از يكي مثال .ببريم نام اعدام يا زندان از بيايم كه مااين باشه  نبايد حتما خطر :زانيار ماني
 .خطره يه براش اين خوب ايران محيط تو بشه، جدا و بخواد هستش ش خانواده با سال  نوزده،سال بيست تا كه جووني يه كه دونيد مي چون
 اونا هست، اسالم فقه اساس بر كه اي ماده يا مدنيه قوانين مثل هست كه بعدي خطرهاي .بكنه شروع خواد مي رو سختي زندگي تنهايي چون
 .داره رو خودشون جايگاه هم

 كنيم نگاه قضيه به بخوايم اجتماعي صورت به اگر(كنه  مي تهديد رو مرد گراهاي جنس هم اي ديگه خطر چه مدني قوانين از جدا ولي :مجري
 ؟)بشيم خارج ش حقوقي بعد از و

 از مياد، وجود به برامون كه ش هست مشكالتي كه بگيم ممكنه مقدار يك .نيست خطر بكنيم كار بخوايم كه محيطي تو  مثال:زانيار ماني
 .بشيم اذيت بشن خبر با قضيه اين از اگر نكنن، يا مون قبول كه ممكنه كار محيط در اين كه جمله

 ...مرد گراهاي جنس هم از جنسي هاي سوءاستفاده بر مبني داره وجود زانيار ايآق هم هايي گزارش اوقات گاهي: مجري

 اين از خيلي ما نظامي هاي پادگان در مثال اكثرا .باشه جاهايي چه در كه داره بستگي اين البته .خوب هستش هم اين بله :زانيار ماني
چه  و هاشون خدمتي هم چه هستن، سرباز عنوان به پادگان داخل و هستن مرد گراي جنس هم خوب كه كسايي از كه شنيدم ها گزارش

 كه هايي بچه االن خوب .باشن كرده جنسي هاي سوءاستفاده كه ممكنه ازشون .هستن سرباز اون از باالتري هاي درجه كه اونايي و فرماندهان
 واقعا تضميني و امنيت هيچ هم اونا ذارن، مي مشخصاتي يه خودشون از حال هر به ها پروفايل همين تو كه هايي بچه يا نويسن مي وبالگ
 يادمون از نبايد ما همينه، راه تنها فعال خوب اما .بكنن مراجعه پليس به بتونن بيفته براشون اگر اتفاقي يا بكنه حمايت ازشون كسي كه ندارن
 يه هلند توي هنوزه كه هم هنوز .كرد تصويب قانون رايانگ جنس ازدواج هم براي كه كشوره اولين هلند در اروپا، االن حتا. ايرانه جا اون كه بره

 قرار مردم شتم و ضرب مورد جا اون برن اگر جا، چون اون برن نبايد گرايان جنس هم كه كنند مي اعالم كه هستن روستاهايي يه يا شهرها
 .گيرن مي

 مختص مطمئنا نه، مردهاست؟ مختص گرايي جنس هم طفق مگه كه اومده پيش ما هاي شنونده از خيلي براي حاال سوالي حتما اما :مجري
 بتونيم بهتر كه بكنيم ش مطرح تيكه تيكه صورت به رو پرونده اين كه كرديم فكر كه بود اين ما براي افتاد كه اتفاقي اما نيست، كه مردان

 داشته گويي و گفت باهاشون بتونيم ما تا بگيرن ستما برنامه اين با كه كنيم مي دعوت هم زن گرايان جنس هم از دليل همين به .بپردازيم ش به
  .كنيم استفاده هم ها اون نظرات از داد خواهيم اختصاص موضوع اين به كه بعدي ي برنامه در و باشيم

  

**********  



   و روشن   دست و                                                                                                                            چهل و نهم    ی   شماره–   ٢۶  

  ي راديو فردا ي برنامه اي درباره نامه

  آزاده

 نام به آخوندي افاضات چنين هم و بود هلند پرداخته از زانيار ماني چنين هم و كانادا از گرا جنس هم چند هاي صحبت به كه را فردا راديو برنامه
 گرايان جنس هم كشتن و بريدن سر به حكم داد مي گوسفند يك كردن قرباني و كشتن به حكم كه آرامشي و خونسردي همان در كه خادمي

 .شنيدم داد،

 است، تر جذاب شنونده براي كه طوالني و مطول نه و كوتاه هاي برنامه تساخ را بر اساس اش كاري الگوي كه است اي رسانه فردا راديو
شاهد  گاه است ادبيات نقد يا و سياسي مسايل با ارتباط در كه راديو اين هاي برنامه در گاهي اما شود؛ مي وانمود اين چنين يا و كرده انتخاب
. كن دفاع بد آن از كني خراب را چيزي خواهي مي اگر گويند مي كه ايد يدهشن حتما. هستيم راديو اين از مدت طوالني تفسيرهاي و ها مصاحبه

 كند مطرح را دگرباشي جامعه مشكالت و مسايل عمقي و جدي طور به خواست مي خواه آزادي ي رسانه يك عنوان به فردا راديو اگر من نظر به
 حرف هيچ اختصاص داشت كه آخوندي هاي صحبت به هم آن از دقايقي پخش كند كه اي دقيقه چند ي برنامه يك كه نبود اين اش حق
 بود، خوانده فقهي كتب در كه هايي حرف تكرار به فقط و نداد ارايه گرايي جنس هم رد بر شناختي روان و علمي دليل هيچ اصال و نداشت اي تازه

 در و قبل در نكاتي اما حساسي، زيادي گويند مي بعضي و هستم ريزبيني آدم كه ام بوده متهم اين به ام زندگي در هميشه من. بود كرده بسنده
 آن از قسمتي در شد كه پخش] آهنگي از گروه كيوسك[ سبزي قرمه پيتزاي آهنگ برنامه از قبل اين كه  يكي.داد آزارم برنامه اين خود

 بگوييد، من به كنم، مي اشتباه بوده "قزويني" شده برده كار به ي كلمه كه اين شنيدن در من  اگر!قزويني عاشقاي: گويد مي تمسخر به خواننده
 !چيست؟ برنامه از قبل در آهنگ اين پخش مفهوم شده، برده كار به آهنگ اين در لفظي چنين واقعا اگر ولي

 واييهمن را گرايان جنس هم رنج خواست مي مثال شايد كه مي شد پخش سوزناكي نواي گرا جنس هم دوستان هاي صحبت الي البه در چنين هم
 گذارند، هشيارانه مي ناخوسته يا خواسته ها آن براي گرايان دگرجنس كه هايي تله اين از بايد دگرباشان و گرايان جنس هم من نظر به اما كند،
  وIQ كه گفته كسي چه. ..بسوزانند دل مان براي فقط و بدهند؟ نشان بدبختي و انفعال و ضعف موضع در هميشه بايد را ما چرا. بجويند دوري
 وارد دگرباش ي جامعه بر گرا ي دگرجنس جامعه كه رواني و روحي وحشتناك است؟ فشارهاي كمتر گرا دگرجنس توي از دگرباش من هوش
 با شان كردن همرنگ و شان دادن نشان بيمار نهايت در و ها آن رواني و روحي شخصيت كردن خارج تعادل از خرد كردن و بر اش تمايل كند مي

 كه بينيم اما مي .كند خارج مي رواني تعادل از او را زياد احتمال به شود وارد گرا دگرجنس يك بر اگر فشارهايي چنين. گراست گرجنسد ي جامعه
 بر نقش را پرور مطيع ساز يكسان و طلب تماميت ي جامعه هاي تالش و اند كرده حفظ را خود پوالديني هويت ي اراده چه با گرا جنس هم دوستان

 .اند هكرد آب

 خاطر به شايد و گذاري مي خشخاش به مته چرا بگويند هم باز شايد .كرد ياد "ها بچه" عنوان با گرايان جنس هم از مذكور ي برنامه مجري
 دگرباشان پذيرش عدم دروني هاي اليه و ي بطن دهنده نشان كه است ريز نكات همين ولي .شده استفاده گفتار لحن اين از "بيشتر صميميت"
  . است گرايان دگرجنس روان و ذهن در

 كه آمد پيش سوال اين من براي. است رفته مي شعر شب به آقايي اتفاق به كه كرد اشاره برنامه اين در شده مصاحبه گرايان جنس هم از يكي
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 دچار و رفته مي شعر شب به كه ما گراي جنس هم دوست گراي دگرجنس آقاي همان با هم اي مصاحبه راديو فردا ي برنامه اين مجري اگر احيانا
  كي؟ تا دگرباشان به باال از  نگاه!شنيديم؟ را ها بچه يا بچه صحبت اين خوب كه گفت مي هم او ي درباره آيا داد، بوده انجام مي هم هموفوبيا

 آقا اين. بگويم بايد را نكاتي كرد، صادر برنامه اين را در گرايان جنس هم مرگ حكم راحتي به كه آخوندي خادمي، سخنان اصطالح به ي باره در
استخدام  در آن را گرايان جنس هم اگر است كه بشر نسل تداوم جهت در اي وسيله جنسي ي غريزه و شهوت كه گويد مي گرايي جنس هم رد در
 گردن بايد و اند شده بيرهك گناه دچار بياورند، در است بشر نسل تداوم كه آن اصلي ي وظيفه خالف بر خود و جنسي و شهواني نيروهاي) !(

 شدن دار بچه قصدِ ي بدون معاشقه و آن نداشتن كه است مقدس اين قدر فرزند داشتن اگر پرسيد فرد اين از بايد. غيره زد و شمشير با را ها آن
 كه مسيحي راهبان د؟ حكمنبو فرزند داراي گاه هيچ باشد او بندگان الگوي بايد كه خدا پيامبر مسيح چرا پس دارد، مرگ حكم و بزرگ گناه
 دار بچه خاطر به صرفا و شما تفكر با كه مردي و زن هزاران چيست؟ حكم شوند فرزند صاحب طريق اين از و كنند ازدواج خواهند نمي گاه هيچ
 مثل توليد تنها و تنها انسان در شهوت و غريزه ي وظيفه كه ايد گفته شما چون چيست؟ آيا شوند نمي بچه صاحب اما اند كرده ازدواج شدن
 ! نيست؟ كار در اي بچه دانند مي چون نخوابند هم كنار در ها افراد شب بايد اين است،

 در وقتي. ايم شده زاده اين گونه ما نبوده، انتخاب يك اين. اند نياورده خود اميال استخدام به را شهواني نيروي گرايان جنس  هم!خادمي آقاي
 !بود؟ كجا من جنسي ميل و غريزه شود، كنده جا از خواست مي احساس و تپش شدت از ام قلب ام سكال مبصر ديدن از سالگي ده سن
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عيتي كه در آن رخ داده است، با استفاده از فرديت يا عنوان مثال، با اشاره به وض به: بندي كرد هاي گوناگون طبقه توان به صورت تجاوز را مي
  . شود ها، انواع تجاوز گفته مي بندي به اين گونه طبقه. هاي متجاوز يا با فرديت يا ويژگي هاي قرباني، و ويژگي

د كه قرباني شون ها، توسط كساني انجام مي  اين گونه تجاوز:Acquaintance (Date) Rape )/قرارهاي دوستانه(تجاوز نزديكان  -
انجام ) غير از اعضاي خانواده(ها، و ديگر نزديكان  ها، دوست كالسي كاران، هم ست كه توسط هم اين گونه تجاوزها، شامل آناني. شناسند را مي
نجام تجاوز يا ، اشاره به ا»تجاوز قرارهاي دوستانه«يا » تجاوز نزديكان«عبارت . شود  هم مي)Date(شود و شامل تجاوز قرارهاي دوستانه  مي

عنوان دوست، نزديك، كساني كه  شناسند، يا از لحاظ اجتماعي، به ديگر را مي اِعمال عملي جنسي بدون توافق طرف، بين افرادي است كه هم

   دست و                                                                                                                            چهل و نهم    ی   شماره–   ٢٨     و روشن
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فرادي ي تجاوزها توسط ا اكثريت عمده. شوند ي رومانتيك هستند، شناخته مي اند، يا حتا كساني كه داراي نوعي رابطه با هم قرار گذاشته
 .شناسند گيرند كه از قبل قرباني را مي صورت مي

مواد مخدر و داروهاي گوناگوني : Drug Facilitated Date Rape/ تجاوز قرارهاي دوستانه با استفاده به زور مواد مخدر -
 . شوند يحافظه م) موقت(ها باعث از دست دادن   بعضي از آن؛شود توسط متجاوزان بر سيستم آگاهي قرباني استفاده مي

گونه آشنايي، مورد تجاوز قرار  شود كه قرباني را در خيابان، بدون هيچ  انجام مياي تجاوز توسط غريبه: Blitz Rape/ تجاوز خشن -
 .دهد مي

به هاي تجاوز ازدواجي، تجاوز به زن، تجاوز به شوهر، تجاوز به پارتنر، يا تجاوز جنسي  چنين با نام هم: Spouse Rape/ تجاوز زناشويي -
 . است،كنند اند يا با هم زندگي مي شوند، و معناي آن، انجام تجاوز بين زوجي كه ازدواج كرده شناخته مي) IPSA(ترين پارتنر  نزديك

شان را  شان اولين سال زندگي حضور تعداد زيادي مرد و زن جوان، كه اغلب: College Campus Rape/ تجاوز در پرديس دانشگاه -
هاي قبلي ديگر وجود ندارند، منع و نظمي وجود ندارد، موانع  ديگر، در محيطي كه فشارها و كنترل نند، در كنار همك دور از خانه طي مي

ها به هم  ساالنه با هم در آزادي كامل هستند، مستعد آسيب زدن آن هاي بزرگ ها آزاد به انجام فعاليت شوند، و جوان گوناگون كنار زده مي
 . شود مي

گيرد كه گروهي از مردم در تجاوز به يك نفر شركت داشته  تجاوز گروهي، يا تجاوز انبوه، وقتي صورت مي: Gang Rape/ تجاوز گروهي -
اين گونه تجاوزها، بيشتر بر روي . اند  دو نفر يا بيشتر بر روي يك نفر، در سرتاسر دنيا گزارش شدهكم دستتجاوزهاي انجام شده توسط . باشند

در اين گونه تجاوزها، بيشتر از ديگر انواع، استفاده از الكل و مواد مخدر، حمالت . گيرد كار صورت مي ط افراد بيتر و اغلب توس فردي جوان
 .دهد گيرد و قرباني مقاومت كمتري از خود نشان مي هاي جنسي بيشتري بر فرد انجام مي شبانه هستند و در آن آسيب

وقتي توسط والدين، يا فرد نزديك . دك، نوعي آسيب جنسي كودكان استتجاوز به كو: Rape of Children/ تجاوز به كودكان -
ها و عموها انجام بشود، نوعي از تجاوز نزديكان است و وقتي توسط كودك ديگري اعمال شود  ها، دايي ها و خاله ، عمه ديگري، مانند پدربزرگ

اين گونه تجاوزها اثراتي عميق و طوالني مدت بر روان . ست نوعي از آسيب جنسي كودكي بر كودك ديگر ا،)معموال با سن و زور بيشتر(
هاست، مانند  ها، يا افرادي انجام شود كه كودك در محيط اجتماعي وابسته به آن تواند توسط غريبه اين گونه تجاوزها، مي. گذارند قرباني مي

 . ها و غيره هاي مذهبي، دكتر ها، مقام معلم

هاي جنسي نشان  در برابر آسيب» ترها جوان«اي به حفاظت  ها و مقامات محلي، اغلب عالقه لتدو: Statutory Rape/ تجاوز حقوقي -
 حتا اگر قرباني خودش ،)دهند البته هميشه آن را برابر با تجاوز قرار نمي(دانند  دهند و هرگونه رفتار جنسي با اين گونه افراد را غيرقانوني مي مي

 . دهد مالك بدن خويش باشد جا سن قانوني است كه به فرد اجازه نمي  مساله در اين.با انجام عمل جنسي موافق بوده باشد

گرايانه  جنس گونه تجاوزها طبيعيت هم تقريبا هميشه اين. دهند بسياري از تجاوزها در زندان رخ مي: Prison Rape/ تجاوز در زندان -
متجاوز . هاي تجاوز نيست گرا بودن طرف جنس  هممعناي اين مساله اما .)دكنن ها را بر اساس جنسيت نگهداري مي جا كه زنداني از آن(دارند 
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ها، به مردهاي زنداني  طبق آمار زندان. گونه تجاوزها شوند هاي زندان هم ممكن است درگير اين هاي نزديك است، نگهبان اغلب يكي از زنداني
 . شود سلولي تجاوز مي هاي زنداني از طرف زندانبان و هم ي زن به اندازه

اش مجبور به تجاوز  دهد كه توسط نزديكان اين گونه تجاوزها، توسط فردي رخ مي: Third-party Rape/ متجاوزي شخص سوم -
هاي جنگي در بوسني و  اين نوع تجاوز بر روي زنداني. ي جنسي باشد به يك نفر ديگر شده است، بدون اين كه خودش خواهان رابطه

 .  شده استچنين عراق اجرا هرزگويي و هم

شود و فرماندهان نظامي، براي  ريزي شده انجام مي تجاوز جنگي اغلب به صورت سيستماتيك و برنامه: War Rape/ تجاوز در جنگ -
 . دهند تا به صورت منظم مردم طرف مقابل را مورد تجاوز جنسي قرار بدهند شان دستور مي ي مقاومت، به سربازان كاهش روحيه

 هزار و 2007وزرات دفاع اياالت متحده گزارش داده در سال : Rape Within the Military/ ازي سرب–تجاوز در ارتش  -
  . اند  زنان ارتش آمريكا از لحاظ جنسي آسيب ديده34. چهارصد مورد تجاوز در ارتش اين كشور گزارش شده است

**********  

  ها و اتفاقات بعد از تجاوز تاثير

  :نشانيپديا از  كي نيكي ويي الكترو نامه برگرفته از دانش
http://en.wikipedia.org/wiki/Effects_and_aftermath_of_rape

  

مرگ يك مورد استثنايي در . تندهاي فيزيكي هميشه عاقبت تجاوز نيس گيرد و آسيب خشونت فيزيكي الزاما در تجاوز مورد استفاده قرار نمي
  . ترين عواقب خشونت جنسي موارد مرتبط با سالمت جنسي، سالمت ذهني و رفاه اجتماعي هستند  عادي،براي قربانيان. ي تجاوز است مساله

 . تواند منجر به حاملگي شود تجاوز مي: حاملگي -

 .ق تجاوز منتقل شونداز طريتوانند  مي  كهمانند ايدز و هپاتيت: هاي مسري جنسي بيماري -

  :هاي رواني به تجاوز پاسخ

هاي خاص درماني قابل  مدت و بلندمدت تجاوز است كه با روش زني جزو تاثيرها و كاركردهاي كوتاه خود اتهام: self blame/ زني خود اتهام -
زدن به خود براي اعمالي كه  ي اتهام بر پايه (زني رفتاري زني وجود دارد؛ خود اتهام دو نوع اصلي خود اتهام. جدا شدن از ذهنيت قرباني است

شوند، احساس  زني رفتاري مي هايي كه دچار خود اتهام  قرباني.)ي شخصيت اتهام زني بر پايه(زني شخصيتي  و خود اتهام) اند صورت گرفته
زني  هايي كه خود اتهام قرباني. كنند مشكل از خودشان است دادند و در نتيجه احساس مي بايست كار ديگري انجام مي كنند كه مي مي

 . ها شوند شود دچار اين آسيب ها هست كه باعث مي كنند چيزي ذاتا خراب در آن كنند، احساس مي شخصيتي را تجربه مي

جوي  و كمبود انگيزه براي جست: محقق برجسته پنج راه مخرب خود مسوول دانستن را عنوان كرده استو شناس  جوئن تَنگِني، يك روان -
 .آميز رفتارهاي خشونتنشان دادن ها، خشم،  منيت، كمبود عاطفي، جدا كردن خويش از ديگر آدما

http://en.wikipedia.org/wiki/Effects_and_aftermath_of_rape
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مشكل در غذا خوردن، خشونت جسماني، اضطراب، افسردگي : توان اشاره داشت به  مي،ي بعد از قرباني تجاوز شدن شناسانه از ديگر موارد روان -
 .  رفتاريمشكالت وجداني وو همچنين هاي ذهني  و ديگر آشوب

ي تجاوز در كودكي، در   تجربه. سال تجاوز دست به خودكشي بزنند هاي كودك و بزرگ احتمال خيلي زيادي وجود دارد كه قرباني: خودكشي -
  .موجب گرايش به خودكشي شودتواند  نوجواني و جواني مي

**********  

  ي جنسي كودكان چيست؟ استفاده سوء

  شناسان آمريكايي سازمان روان

اي، تمركز داشتن آن در  استفاده به هر حال، يك ويژگي اصلي هر نوع سوء. ي جنسي كودكان وجود ندارد استفاده چ تعريف مشخصي از سوءهي
تواند  ي جنسي كودك مي استفاده سوء. دهد تا كودكي را ترغيب، يا مجبور به فعاليتي جنسي كند سال است كه به خودش اجازه مي يك بزرگ

. ي كودك، خودارضايي با كودك، ارتباط جنسي دهاني، سكس انگشتي، يا تجاوز جنسي به آلت يا معقد كودك باشدنوازش آلت جنس
استفاده بدون تماس هم بشود، مانند تماشاي جنسي  ء تواند شامل سو ، بلكه مينيستي جنسي تنها شامل ارتباط فيزيكي با كودك  استفاده سوء

  . اده توسط دوستان كودك هم مشاهده شده استاستف سوء. كودك و پورنوگرافي كودك

  

معموال كودكاني .  باشدداشته تاثيرهاي خيلي عميق باشد ياتواند بدون هيچ تاثير مشخصي  ي جنسي كودك مي عواقب و تاثيرهاي سوءاستفاده
 –زيكي زياد هاي في اده يا تجاوز با آسيب رابطه با اعضاي نزديك خانو–كنند  استفاده را تجربه مي تري از سوء تر و جدي كه انواع خيلي خشن

به هر حال، كودكاني كه قرباني . نظمي استرسي بعد از تجاوز شوند، شامل اضطراب جداكننده يا بي دچار مشكالت رفتاري گوناگوني مي
  . شوند هاي گوناگوني مي ها، مشكالت و استرس نظمي شوند، اغلب در طول زندگي دچار بي ي جنسي مي استفاده سوء

**********  

  ي جنسي كودكان استفاده ء درك سو

  شناسان آمريكايي سازمان روان

بيشتر متجاوزان با كودك آشنا هستند يا فاميل كودك . در مورد تجاوز كودكان چندان كاربردي ندارد» ها حرف نزن با غريبه«ي عادي  توصيه -
 .روند به شمار مي

بگذاريد براساس احساس خود، كساني كه دوست دارند را بغل . ها بوس بدهند را بغل كنند و به آنها  كودكان را مجبور نكنيد تا فاميل و آشنا -
 .كنند و ببوسند

اگر . ها را لمس كند بدن آن» خصوصي«هاي  ها بياموزيد كه هيچ كسي نبايد بخش به آن. اي جنسي را بياموزيد به كودكان خود موارد پايه -
 .اي امور درمان و سالمت چنين چيزي را بخواهند توانند از يك حرفه ي نيستند، ميوالدين قادر به انجام چنين آموزش
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هاي خودشان  ي تجربه ها را تشويق كنيد تا سوال بپرسند و درباره آن. شود گسترش دهيد تان را تا جايي كه مي ي كودكانتهاي ارتبطا مهارت -
سال قابل اعتماد ديگر حرف   بتوانند با شما يا يك بزرگ دچار مشكلي شدند،ها آموزش بدهيد كه چقدر مهم است تا اگر  به آن. حرف بزنند

 .بزنند

 .شان را بشناسيد هاي تان و خانوده ي سعي كنيد دوستان بچه -

تان بياموزيد كه اين خالف قانون  به كودك. ها از لحاظ جنسي نزديك شود سالي حق ندارد به آن تان آموزش بدهيد كه هيچ بزرگ به كودكان -
 .تان ياد بدهيد از خودشان در برابر هر تالش جنسي حفظ كنند به كودك. ستا

 .ي شما به هيچ عنوان سوار ماشين هيچ كسي نشود تان بياموزيد كه بدون اجازه به كودكان -

كه را د يا كاري را بغل كنها  آندهند هر كسي نها آموزش دهيد كه اجازه  به آن. تان بياموزيد كه بدن او متعلق به خودش است به كودك -
 .كند انجام دهند شان مي ناراحت

كودكان موجوداتي وابسته و . ي جنسي كودك الزم نيست استفاده اين مهم است كه به ياد داشته باشيد كه زور فيزيكي اغلب براي سوء -
 .هندد شود انجام مي ها خواسته مي  كه از آن راخاطر تاييد شدن و عشق، كاري  هستند و اغلب بهزوداعتماد

**********  

   چه خواهيد كرد؟ ي جنسي شده، استفاده تان دچار سوء اگر بدانيد كودك

  شناسان آمريايي سازمان روان

تان را ترغيب كنيد تا  كودك. اعتماد ديگر صحبت كند سال قابل تان فضايي آرام مهيا كنيد، كه در آن بتواند با شما يا يك بزرگ براي كودك -
 .تاده حرف بزند، اما مواظب احساسات كودك در هنگام بازگويي اتفاق باشيد، مواظب باشيد كه هيجان آسيبي به او نزندي اتفاقي كه اف درباره

 .تان باشيد دنبال يك كمك درماني ذهني براي كودك به -

الزم . دن جنسي را داشته باشي ي كودكان آسيب ديده ي معاينه ترجيحا كسي را انتخاب كنيد كه تجربه. ي پزشكي ببريد تان براي معاينه كودك -
 .ي جنسي و عواقب آن را توضيح بدهيد است به كودك تفاوت بين يك آزمايش پزشكي و يك حادثه

  
ها كه به زبان انگليسي  سايت اين سازمان آمريكايي ديدار كنيد و از اطالعات آن توانيد از وب تر، مي اي كامل براي اطالعات بيشتر و مطالعه

http://www.apa.org :اند، لذت ببريد ن منتشر شدهدر موارد گوناگو
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  ها خاسته دل
  اي كوبه به در شيشه

 
Truman Capote 
http://www.rinaldohopf.com/default.html

By: Rinaldo Hopf 

  

  تجاوز
  خسته پسر –ايار خش

جا  اين. ها چرخانيده شده است چندين بار اين نخ، دور ِ دكه روي بوته. اند ها، با نخي سفيد به هم بسته شده دورتادورِ دكه، بوته. دكّه در دارد
  ... در هم كه دارد! دكه كه هست. حريم ِ شخصي ِ رفتگر ِ پارك الله است

  تراوند؟ يها از كجاي روح ِ زخمي ِ رفتگر م اين نخ

  .نداردحتا روح ِ زخمي، تاب ِ نوازش را هم . كند تجاوز زخمي مي. گستراند تجاوز، حريم ِ شخصي را مي

**********  

 اي هاي شيشه بادبادك
  كيا 

  ره من هيچ وقت يادم نمي

  هيچ وقت، كه من يه روز 

   دست و                                                                                                                            چهل و نهم    ی   شماره–   ٣٣     و روشن

http://www.rinaldohopf.com/default.html
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  ده سال پيش

  قدر احمق بودم  كه من اين

  شدم  هاي قرمز مي كه عاشق ِ گل

  و 

  شدم، ا يك گل قرمز هم خر ميب

  شدم، خر مي

  شدم، خر مي

  ام  گونه كردم كه من، چون اين شايد فكر مي

  بايد به هر چراغ ِ سبزي، 

  چشمكي تقديم كنم 

  من از آن روز

  فقط

  كاغذ ديواري اتاق را يادم هست 

  و يك بسته نان لواش روي زمين 

  !هاي قالي  گلاو حتم

  و البته آن دو نر ِ خر ِ چاق 

  كه البته گناهي نداشتند 

  كردند حتما بايد خالي شوند،  فكر مي

  ! ببخشيد

  كردم قضيه فقط همين است كه  من فكر مي

  جنس را بغل كرد،  شود يك هم مي

  آيم  آلود به خانه مي نه اين كه وقتي اشك

   تا روزها از درد نتوانم دستشويي كنمحتا

   نبوده "تجاوز"اين كه ! خوب

  ! روي صورت و لب ِ خونين خبري نبود، ههو از بادمجون ِ

  پس آن پسرها كه در مدرسه 
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  غلتيد  شان در كون ِ من مي همانا هر دقيقه انگشت

  !معصوم بودند خوب

  و يا آن روز كه مرد ِ همسايه

  به من گفت چه موهاي زيبايي داري 

  :م و گفتا ش در دهنا م را ژل زد، گذاشتا موهاي

  "!گاز بگير"

  م هم جاي امني نيست؟حماحتا يعني 

  ها  اي پسرخاله شود به دايي اعتماد كرد و نه گروه ِ قبيله كه نه مي

  "!اندازي؟ ت را تيغ ميا اوه، پسر تو كون"

  سوادي  دانم كدام احمق ِ بي و نمي

   را انداخت در دهان ِ اين قوم ِ مريض"دو جنسي"ي  واژه

  و تو بايد آن گوشه بايستي و 

   ِ دست و پا منتظر بماني تا زير

   شوي"لِه"

   مثل عروسك بايستي جا همانتو بايد 

  تا آقا 

  خوب ِ خوب ِ

  :توجه كن

  "خوب ِ خوب"

  خالي شود 

  و من چي؟

  تا حاال شده براي من، در يك رابطه

  كسي به فكر ارضاي من هم بوده باشد؟

  شود  نع، آقا تا ارضا مي

  رود  يك راست به مستراح مي

  و من ماندم
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  !كنيد؟ تان را مي تان غسل ِ جنابت لتچطور در توا

  و مشكل اين است كه 

  م جيغي ندارم ا در گلوي

  ام كه ساكت باشم،  ياد گرفته

  !بالش گاز بگيرم

  گراها  يعني تمام دگرجنس

  گرا  جنس همانند من ِ هم

  زنند؟ قدر حرف مي شان اين گرا بودن در مورد ِ دگرجنس

  يا حرف دارند؟

  و من بايد 

  بول كنم شرايط را ق

  چرا؟

  چون فقط به يك مرد گفتم 

  "ت دارما دوست"

  و اين مساوي است با اين كه 

   شوم"يدهيگا"بايد 

  كدام حرف ِ ركيك؟ زشت؟! ببخشيد

  م را آب بكشما و من بايد هر روز خشتك

   بميرم هيعني اگر من در اين را

  شوم؟   محسوب مي"شهيد"

  م من رفتم زير ِ چيزي و شهيد شد! وااااي خدا

  !چيز من را از من ربود! و متجاوز ِ ملعون

  و ما افكارمان باالتر از اين چيزهاست

  كند  پدرم من را هر شب شكر مي! فكر كن

  !گيرد اي كه از من مي خاطر ِ مستمري به

  !شود، البد و شر ِ يك پسر ِ كوني از سرش كم مي
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  تجاوز، تجاوز است "

  "چه به خاك، چه به بدن

  !دردش بيشترهالبته كه به بدن 

   رو دارين؟"ميلك"سالم، آقا فيلم ِ 

  "خواي چي كار؟ بازي ديگه مي فيلم گي"

  ببخشيد آقا 

  كير شما براي من 

   دارد"تبر"حكم ِ 

**********  

 بنفش
  سعيد پارسا 

  .ندك   تر مي ها را پررنگ ضعف، هرزي علف

... زرد... اي هم هست گاه گاه تپه. اند دست  هرز زرد شده هم با بيابان همهاي علف. كنم همه چيز زرد است اي كه دارم نگاه مي از اين فاصله
  ...زرد... زرد

م ا هاي به گوش. كنم اي كه دارم نگاه مي ها، از اين فاصله شوم از شنيدن صداي بال مگس كنم و متعجب مي ها را دنبال مي صداي وزوز مگس
 كه نديده ،قدر به من نزديك آن.  سر بيابان را بر هم زده است، زرد و خيرهيمي، تركيبدقيقا زير تيزي نگاهِ من، حج. گويم تلخ آفريني مي

بينم كه  هاي سياهي را مي اي انبوه از مگس كنم حلقه تر كه نگاه مي  ريزبينانه،فهمم اش را نمي چيستي. ها نبود  اگر صداي وزوز مگس،شا بودم
  . كنند اي سياه به توافق رسيده، نشخوار مي بر سر دلمه

... كشاند روي بدني زرد م را ميا  كه نگاه، ردي سرخ و چرك هست،ها ر از اجتماع سياه مگست طرف ي چند مگس آن به اندازه... تر ريزبينانه
 را  انگار آب و خون،تري دارند ها سرخي كمرنگ كشاله. هاي مختلفي از رنگ سرخِ خشك شده منقش است اش با درجه كه عرياني...  زرد...زرد

 كه قسمت زيادي از همان ،شود اي ديده مي غول پيكر پنجه  تصوير سرخ و،روي سمت چپ باسن. به نسبت يك به سه مخلوط كرده باشي
ش ا كنم شباهت  كه از اين باال كه من نگاه مي،اما آن يكي قسمت زخمي چند سانتي دارد.  سرخي مايل به سياه- طرف باسن را در چنگ دارد

  . ست اما ظاهر و ابعاد يكي.  و آن يكي برآمده،فقط اين فرورفته است .عجيب استبه ديوار چين 

  . كنم به سنگيني ديوار چين م دردي احساس ميا روي قسمت راست باسن. گذرد م ميا چيزي از ذهن .بندم م را با فشار ميا چشمان

ي چند مگس از  اند تنها به فاصله ش سياه شدها ه بر پهلوي راستد كنافت م روي دو حفره ميا هايم را، نگاه كنم چشم دوباره كه بازشان مي
ها كه هر كدام  م از كمر، پشت و شانها امتداد نگاه. سرخ... سرخ...  سرخ،شود سرخ مي. گذارم ش ميا م را رويا دست. كشد ام تير مي كليه. يكديگر

  .بنفش... ش بنف.بنفش. كبود... بنفش. نفشب... كبود. ام به سرعت به صورت رسيده. گذرد رنگ، مي سرخي است هزار
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ش نقش بسته چقدر ا تصويري كه در چشمان... چشماني بسته نشده، بازمانده از زندگي. بينم ش را خوب ميا پيكر، به شكم افتاده اما چشمان
  . آشناست

  .ها گرفته بودند مراباز جنس  هم-ها  به قول آن-هاي ش وقتي به جرم شركت در ميهمانيا دوبار ديگر هم ديده بودم

***  

  ...زرد.. .زرد.. .آخرين چيزي كه ديدم تصوير سرگرد كالنتري بود كه سوار شد و به سرعت دور شد و غباري به جاي ماند زرد

  .گرد وخاك زرد كه فرو نشست من مردم

**********  

  كمي صبر كن
  مرز تازه/  هم آوا –ل رسو

 كوچه پسري سرش را به ديوار ي گوشه. كرد  شده بود و ابرها به كناري رفته و ماه خودنمايي ميبست بود و تاريك، تازه باران قطع كوچه بن
  .كرد هق گريه مي تكيه داده بود و هق

ش هنوز پر از ا هاي گوش... چكيد شرت سفيدش مي ش خون گرم جاري بود و بر تيا از بيني و دماغ... ريخت ش ميا اشك بر خفت حرمت
  ...سوخت كرد و مي ش از اين توهين درد ميا تمام بدن...  آن نامرد بودي هاي وحشيانه ندههاي شيطاني و خ نفس

گريست، دورترها صداي موتور  هق مي گلي تكيه داده بود و هق چنان به ديوار كاه ابرها دوباره ماه را پشت خود پنهان كردند، پسر هم
  .شد، پسر از تمام دنيا فاصله داشت ن شنيده ميهاشا گاه صداي بوق زدن شدند و گاه هايي كه رد مي ماشين

فروش كنار خليج فارس خريده بود، آن روز گرم تابستان  كه آن را از دست هاي آبي دستبندش روي زمين پخش شده بود، ياد زماني افتاد دانه
  ... سوخت حميل شده بود ميگلي تكيه داده بود و از رنجي كه به او ت  ولي حاال به ديوار كاه،كرد فكر اين روز را هم نمي

اش را كمي آرام كند،  هاي وحشيانه هاي باران صورت سرخ از سيلي كرد، پسر سرش را باال گرفت تا دانه كم شروع به خودنمايي مي باران كم
اليم باران هرم سردي م... كرد ش پاك ميا كم خون را از صورت شد و كم ش پخش ميا آميخت و روي صورت ش در ميا باران با موهاي سياه

  ...نشاند ش را فرو ميا بدن

 اما ،تنفر وجودش را فرا گرفته بود... هاي دستبندش از زمين شد روي زمين خم شد و مشغول جمع كردن دانه. را بست يپ شلوارشز
ارش را جمع و جور كند، بايد توانست افك ش در مرز انفجار بود و نميا ذهن! دانست خودش را مقصر مي! شد دانست بايد نثار چه كساني مي نمي

رفت، جواب مادرش را  ش ميا شد، آبروي گفت؟ خودش مقصر جلوه داده مي كرد؟ تصميم گرفت با پليس تماس بگيرد اما چه بايد مي چه مي
  ... داد؟ خواهرش شك كرده بود و تقريبا چيزهايي از ماهيت او فهميده بود چي مي

با يادآوري اتفاقات چند دقيقه ... لنگان از آن كوچه منحوس بيرون آمد... دام طرف بايد به خانه بروددانست از ك  نميحتا... كرد سرش درد مي
دوباره روي ... فرش كوچه باال آورد اش را روي سنگ  خاليي  معدهايحالت تهوع داشت، سر كوچه خم شد و محتو... رفت پيش سرش گيج مي

  !زمين نشست و به بيچارگي خودش گريست
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  .گشت تا تحويل مادرش بدهد لرزيد، باران شدت پيدا كرده بود، بلند شد و به راه افتاد، دنبال دروغي مي ش نگاهي انداخت، ميا نبه دستا

  .دانست چه قدر طول كشيده اما وقتي به خودش آمد جلوي در خانه بود داشت، نمي آهسته گام بر مي

با دوبار صداي چرخيدن قفل در، آرامشي در  . تر از تن كليد را در قفل در انداخت حهم ريخته و با روحي مجرو خسته، تنها، با سر و وضع به
  . اند اش آن بود كه كسي خانه نيست و در را قفل كرده معني. وجود پسر سرازير شد

  :كرد جلوي تلويزيون كاغذي سفيد خودنمايي مي
  سالم اشكان

جا اگرم نخواستي بيايي  ازمون خواسته بريم تا تنها نباشه، اگه خواستي بيا اون خاله، شوهرش رفته ماموريت، ي ريم خونه من و مامان مي
  . مامان برات رو گاز شام گذاشته، گرم كن و بخور

  شيدا

  .اش را روي صندلي انداخت و به طرف حمام رفت اند، گوشي كرد كه او را با اين وضع نديده اشكان كاغذ را روي زمين رها كرد، خدا را شكر مي

خواست با تمام قدرت او را پاك كند،   گويي مي،كوبيد هاي پر از خون و گل زير دوش ايستاد و شير را باز كرد، آب با فشار بر تنش مي لباسبا 
ريخت،  لغزيد و فرو مي ش ميا كرد، آب بر پيكر عريان ها خودنمايي مي ش اثر كبوديا يكي از تن بيرون آورد، روي بدن ش را يكيا هاي لباس
  .برد شست و به سوراخ كف حمام فرو مي هاي خشك اطراف مقعدش را مي خون

... رساند خوانندش مي چه زندگي مي شد و به انتهاي آن خواست وجودش در آب حل مي ش ميا داد، دل اي مي ش به او جان تازها رقص آب بر تن
 .چرخيد اما او پا بر جا ايستاده بود و آب بر پيكرش مي

ش در اثر تماس با جريان لطيف آب بر آمده شده ا اي روشن هاي قهوه ، خودش را عريان بر روي تخت انداخت، سرسينهاز حمام بيرون آمد
ش عجيب ا  غريبه بود، مالكيت اين تن براي  اما او به آن،ها آرزو بود بودند، نگاهي به خودش انداخت، اندام صاف و سفيدش براي خيلي

 انگار ،ش فشار دادا ش زنده شد، سرش را محكم با دو دستا دوباره چند ساعت پيش براي. ش را بگيردا دننمود، سعي كرد جلوي تنفر به ب مي
ش را در بالش پنهان كرد و شروع كرد به ا ي زد و صورتتتوانست، غل اما نمي .هاي وحشتناك جلوگيري كند خواست از ورود صحنه مي

  .كرد كاش پا به اين دنيا نگذاشته بود ود دعا ميبا تمام وج... گريستن، سرش دوباره درد گرفته بود

 كرم پودر را برداشت و با تمام عصبانيت آن را به ديوار كوبيد، شيشه شكست و گوشه ديوار رنگ صورتي ي به طرف كشوي ميزش رفت، شيشه
  ... ماليمي گرفت كرد

  .رف آشپزخانه راه افتادشان بيرون كشيد و به ط ها را از لفاف خشك دو بسته قرص مسكن را برداشت آن

تونم حس كنم و از اين فكر  ش رو كمتر ميا جوري طعم تلخ ليوان را پر از آب سرد كرد، با خودش گفت چرا آب سرد و جواب داد چون اين
 نزديك كرد، شا اي را به لبان هايش را بست و ليوان شيشه ش بود، چشما ها را در آب حل كرد، حاال وقت قرص .اي كوتاه زد ابلهانه خنده

ش را باز كرد، آسمان به سياهي احساس او ا ش پايين رفت، چشمانا اي نوشيد، چون زهر از گلوي سردي آب از طعم تلخ آن نكاسته بود، جرعه
حشيانه لرزيد، به ساعدش كه و هاي باران بي هيچ توجهي دوباره پايكوبي آغاز كرده بودند، هواي آشپزخانه گرم بود اما اشكان مي بود، قطره
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ب

ب

  .داد خيره شد ها را نمايش مي جاي چنگ

  ...ش را در آن ريخته بودا ش رسيد، خود را به پنجره نزديك كرد، آواي رهگذري بود كه تمام احساسا اي از كوچه به گوش صداي زمزمه

 بازد در آن فاصله كه لبخندي رنگ مي

  شود در همان گاه كه خورشيدي فرو مي
  ا من اين يقين به جاست 

  ه تاريكي را نيز پاياني در پيش استك
  كه آن را فيروزي از پي نيست

ش را نگاه ا ش رفت، ديوار نوشته كنار تختا به طرف اتاق... چه آشنا بود اين شعر، چه گرم و مهربان بود اين صدا خواند، اشكان هم نوا با او مي
  .كرد، همان شعر بود

  ...زمزمه كرد شعر ساويزه

 و پشت پنجره برگشت، اما رهگذر رفته بود و صدايي جز آواي باران نمانده بود، پنجره را باز كرد، باران خودش را به سر به سرعت به آشپزخانه
تا ... آن را در كوچه خالي كرد... ش غريبانه نگاهي انداختا وان در دستيبه ل... كرد ش را نوازش ميا هواي سرد تن... كوبيد ش ميا و صورت

  ."فقط چند دقيقه"كرد  كرد و به اين فكر مي زيرلب زمزمه مي... كرد ون بود و به كوچه خلوت نگاه مينيمه از پنجره بير

 بازد در آن فاصله كه لبخندي رنگ مي

  شود در همان گاه كه خورشيدي فرو مي
   يقين به جاست ا من اين

  كه تاريكي را نيز پاياني در پيش است
  كه آن را فيروزي از پي نيست

  .كرد چنان زمزمه مي ها خيره مانده بود و هم اش را كامال خيس كرده بود، اما اشكان به دوردست و سينه برهنهباران سر 

  ... توانست برقي كه به چشمان اشكان بخشيده بود را در آن تاريكي ببيند گذشت، شايد مي ي او مي اگر آن رهگذر بار ديگر از كوچه
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يك نام گي . دنيا آمد، با تقويت تماياالت طبيعي او نسبت به گي بودن شروع كنيد بهتان  اي كه بچه توانيد كارتان را از همان لحظه شما مي
كنند، با اسم هم همان طور رفتار خواهند  را دنبال مي) مد(مردم همان طور كه فشن . وال يا آلجرنون تان بدهيد، مثل مايكل پرسي خوب به بچه

  . اشتسازي به دنبال خود خواهد د ي شرطي كرد، يك جور نتيجه

كننده با فرزندان مذكر  اي خفه اي تنگاتنگ، تقريبا رابطه خواهند پسرشان را گي بار بياورند اين است كه رابطه پيشنهاد فرويد به مادراني كه مي
 .كنندشان ن  بچهمسايلخبر بد براي پدرها اين است كه بايد سعي كنند خودشان را دور نگه دارند و خودشان را وارد . خود داشته باشند

هاي زنانه بكنيد، اين رفتارهاي اواخواهرانه ارتباط خيلي زيادي با   و پوشيدن لباس سعي كند پسرتان را ترغيب به بازي كردن با عروسك
  . سالي دارند گرا شدن در بزرگ جنس هم

شود، بنابراين از طرف   ايكس حمل ميشود كه ژن مورد نظر توسط كروموزوم فرض مي. تان هم وجود دارد ي ژنتيكي بچه  مولفهي مسالهالبته 
اوه، واقعا؟ اگر من هم  «-» گرا درست كرده، جنس م من رو هما مامان«آره، يك واقعيت عملي وراي اين جوك قديمي هست كه (آيد،  مادر مي

 )»تواند من را هم گي بكند؟ مال او بشوم، مي

بستر شود كه  بايد با زني هم) وان پسرش، نه به عنوان سكس پارتنرش به عن!احمق(خوب، مردي كه دوست دارد يك پسر گي داشته باشد 
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ماماني كه پدر و توانيد از  شما مياحتماال . گرايي را كامل منتقل كند جنس ها، برادرها يا حتا پدري زن مانند دارد، تا ژن هم عموها، دايي
 . اوريد، يك پسر گي گير بي باشد گرا داشته جنس اش برادري هم پدربزرگ مادري

 پدر كنار –جا بديهيات را عنوان كرديم  تا اين.  پرورش را در اين موضوع بررسي كنيمي مولفه انتقال ژن، بگذاريد ي مسالهبا كنار گذاشتن 
 بزرگ هاي بسياري وجود دارند كه مادري به تنهايي پسري را گذاشته شود، يا حتا بهتر است يك مادر تنها بچه را بزرگ كند، اگرچه خانواده

 .  تراژيك يك پسر استريت بوده استكرده و نتيجه به صورتي كامال

تواند  رقصيدن در بارها مي. اي كه پسرتان توانست راه برود، بايد به او رقص لختي را ياد بدهيد از همان لحظه. تر مورد نياز ماست آموزشي دقيق
ي تر گي از يك احتماال شما بهتر است يك برادر بزرگ. تان مشغول سازيد ون خانهپسرتان را به كار تغيير دكوراسي .ي او باشد  آيندهجزو مشاغل

تواند يك داداش  تواند پدر داشته باشد، مي اگر نمي. انتخاب كنيد) دهيد زنانه يا اگر ترجيح مي( تاثير مردانه ي ارايه داوطلب براي  هاي سازماناز
 . كه داشته باشد

هاي كودكان هم  توانيد موارد مردانه را در اندازه آره، اين حقيقت دارد، شما مي. جهاني مردان تات انتخاب كنيدهاي پسرتان را از كاتالوگ  لباس
هاي  چنين نياز به عروسك  كه هم،ها هاي كودكان را از موارد مناسب پر كنيد، نه تنها لوگوها و عروسك بازي ي اسباب جعبه .خريداري كنيد

 . بازي هميشه دوستان مشتاقي براي بازي كردن پيدا خواهد كرد يك بچه با كمدي پر از اسباب. ك هم داريدساخته شده از التكس و الستي

گرايي را تاييد  جنس خواهيد يك پسر گي بار بياوريد، هيچ وقت نبايد به خودتان اجازه بدهيد تا در حضور او هم كه شما مي البته با وجود اين
 پسرتان را به سمت مسالهممنوع كردن . گراي نرمال سكسي از آب دربيايد جنس تان يك هم ، تا بچهشما بايد اندكي خشن باشيد. كنيد
چنين بايد به اين  گذاريد، شما هم هاي اواخواهرانه را در دسترس مي بازي ها و ديگر اسباب طور كه عروسك همان. گرايي خواهد كشاند جنس هم

اش  سعي كنيد اين توازن را به وجود آوريد و پسر شما مثل هر پسر گي ديگري كه توسط والدين. ي تحقير نگاه كنيد چيزهاي دخترانه با ديده
  . طبيعي گي خواهد شدبه طور جوري بزرگ نشده است،  اين

 تقليد كند، تواند با صدايي خيلي نازك با او حرف بزند، رفتارهاي زنانه را اش داشته باشد، مي تري در رشد فرزند خواهد نقش فعال پدري كه مي
در همان . كند آور ديگري كه به ذهن خطور مي دهند، يا هر گونه بازي شرم تر انجام مي هايي مردانه اش بيايد كه فعاليت هايي خوش از بچه

 مردانگي غيرقابل هوسي پسرش باشد، و  زمان، پدر بايد نقش خودش را به صورت كامال عريان بازي كند، طوري كه تصوير ذهني هميشه
هاي  تقريبا خواسته و گرا بسازد جنس تواند يك شخصيت كامل و جذاب هم اگر اين را كامل انجام بدهد، مي. بسازددر ذهن او سترس را د

نيافتني خواهد رفت، خودش را فداي مردانگي خشن  او هميشه به دنبال مرداني دست.  انجام بدهدرضايت بخشيكامل و به طور والدين را 
 .ها خواهد ساخت جنسي آنها و تمايالت  آن

ي  احتمال اين هست كه او واقعا يك رفتار مخفيانه. حتا اگر پسر شما بزرگ شد و ظاهري استريت گرفت، حتا اگر ازدواج كرد، نااميد نشويد
دانيد  خوب ميشما خودتان . كند ظاهري نرمال از خودش نشان بدهد گرايانه را براي خودش نگه داشته است، در حالي كه تالش مي جنس هم

  .اش است كه پسرتان واقعا بچه كوني گوگول محبوب مامان
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عنوان توليد ميل به

دلوز، با خوانشي كه از . انديشيم، پيوند تنگاتنگي هست ي تفاوت چگونه مي انديشيم و اين كه درباره ي ميل چگونه مي بين اين كه ما درباره
ي ميل، و در نقد  ي تفاوت را از طريق ايده ارد، اما مسالهد ي تفاوت مثبت را بيان مي ي خويش درباره شماري از نويسندگان دارد، پروژه

از ميل، و توجيه روانكاوانه، ضرورتا ميل را به ) استاندارد(هاي استانده  ايده. كند ، بررسيِ سياسي مي)با همكاري فليكس گاتاري(روانكاوي 
ي بيروني  عنوان رابطه ن چه ندارم ميل دارم، و از اين رو ميل بهشود كه من تنها به آ معموال پنداشته مي. زنند فقدان و انكار و سوژه گره مي

من تنها از طريق اين فقدان ذاتيِ . رود اين، از ديد روانكاوي، فراتر مي. شونده-ي ميل كننده و ابژه-ي ميل سوژه: شود بين دو چيز دانسته مي
وي هيچ برداشتي از خويشتن و از . اش برآورده شده است ي نيازهاي مهنوزادي را در سينه بيانگاريد، كه ه.  باشم"من"توانم  ميل است كه مي

-پس، در تفاوت. تواند برداشتي از خويش داشته باشد كه اين برآوردگي نياز اصال نباشد تنها در صورتي مي. ردادنيا ندارد، و تفاوتي هم ند
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، اين تاريخ اوديپ- ضددر. نويسند  مي"تاريخ جهاني"دلوز و گاتاري براي اين كه به ما نشان دهند چگونه اين داستان سياه بر ما رفته است، از 
ايم كه گسترده و منفي است، و در پايان اين تاريخ دراز، روانكاوي  دهد كه ما چگونه از تفاوتي كه شديد و مثبت است به تفاوتي رفته نشان مي
اند  گويد، از افالطون تا فرويد، ميل را چيزي سواي زندگي، يا چيزي دانسته دلوز مي. سازد گردد و با تفسير خويش، ميل را منفي مي پديدار مي

. هستند"بازنمايي" يا "فانتزي"، "پنداره"اش، و اميال ما صرفا  ورزيم كه نداريم اين گونه تفسير شده است؛ ما به چيزي ميل ميكه 

ي زندگي ميل است،  همه. نيست كه فقدان دارند؛ ميل، توليد است) ي ميل ميل سوژه و ابژه(پس ميل، نزد دلوز و گاتاري، پيوند ميان دو چيز 
كند ميل و پيوند است، و همين طور دهاني  دستي كه سينه را لمس مي. (ي كاملي از پيوندهاي زايا و شدنِ مثبت است، مجموعهگردش تفاوت 

پس، فقط يك .) ي زندگي به طور كلي است زيرا ميل، كوشش سازنده. آيد اي در مي ويروسي كه به ارگانيستم تازهحتا كه با غذا پيوند دارد يا 
پيش از دلوز، . روند جان مي هاي راكد و بي اي كه به سمت ابژه كننده هاي ميل گي وجود دارد كه ميل است، و نه سوژهمان زند سطح درون

الكساندر . گرايانه بود كاربردهاي سياسي و راديكالي از مفهوم ميل وجود داشت، كه عمدتا از هگل و ماركس گرفته شده بود و اكيدا انسان
تواند  تنها زندگي انسان مي. گويد ميل انساني و منفي است دانست، مي راي نويسندگان پيش از دلوز حياتي ميكوژف، كه خواندن هگل را ب

تر حضور نداشته است، و ميل قادر  ؛ زندگي انسان قادر است تصويري از آن چيزي داشته باشد كه پيشنيستنشان دهد كه چه چيزي زندگي 
ميل چيزي به غير از زندگي است، و اين بدان خاطر است كه خود زندگي هيچ ارجاعي به آينده يا به . است آن را حاضر كرده و به فعل درآورد

اميال، رخدادهاي مثبتي . هاي ما نيستند اميال، تصاويرِ نداشته: كند ها جدا مي دلوز، بر عكس، ميل را از بازنمايي. چيزي كه معين نيست ندارد
كنيم، وقتي ميل را كنش خود تن، و نه  وقتي ما ميل را از بازنمايي جدا مي. دهاي حسي تن استي ادراكات و برخور هستند كه شامل همه

هاي سخنگو، ديگر تنها جايگاه ميل  ها، باشنده انسان. توانيم ميل را از انسان جدا كنيم گاه مي ي طلب يك كنش، بدانيم آن بازنمايي يا پنداره
ها يا   آواي دهان، نوشتن عاليم يا نشانه–گفتار و زبان . كند هاي ما را بازنمايي نمي ا نداشتهبلكه بر عكس، گفتار، اميال ما ي. نيستند
كند؛ اين،  ها را توليد مي ها، آواها، نوشتارها و رمزگان ي انواع نشانه طور كلي همه هزندگي ب. گردند  از ميل پديدار مي–هاي يك فرهنگ  رمزگان

 –آوريم  عنوان خاستگاه و توضيح ميل، به تصور مي از ميل را به) و شكلي( درست هنگامي كه صورتي .بخشي از قدرت سازندگي زندگي است
د  مانن–مفاهيم متمايز . متمايزكننده و سازنده از ميل وجود دارد-سطحي هميشه. ايم   در همان زمان از زندگي روي برگردانده–انسان عقالني 

.هاي متمايز يعني، رمزگذاري بر گردش ميل در ارگانيسم: گردند يي ميل پديدار م  تنها در سامانه–انسان 

دلوز و گاتاري تاكيد دارند چيزي كه اساسا بدان ميل داريم . زاياست-ها و توليدهاي هميشه پس، سراسرِ زندگي، گردش ميل به سوي تفاوت
ميل، گرايش به گردش و ). 164. ، ص1983اتاري دلوز و گ( پيشاشخصي است "ايِ شدت ريزش نطفه"اي مادري و شخصي نيست بلكه  ابژه

ميل، به اين معني نيست كه شخصي به چيزي ميل دارد . ي هر نظم انحصاري است تفاوت است، يعني اين كه ميل ذاتا انقالبي يا ويران كننده
پس، پيش از آن كه . كند وليد ميها را ت ها و ارگانيسم ي غيرشخصي است، كه تن  متمايزكننده"جنسيامور " بلكه، گردش زندگي است، –
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تفاوت ميان يك گردش و گردش ديگر، يا يك شدن و . كنند به اين توليد اشاره مي ها، اوديپ، در نوشتن از پيوند گردش-دلوز و گاتاري در ضد
نشيند؛ انساني حيواني را  اي روي گياهي مي كند؛ حشره گياهي رو به آفتاب مي. شود شدني ديگر، تنها بر حسب گسستن و پيوستن فهميده مي

. شود  هر پيوندي، شدنِ گردشِ زندگي است، اما شدني مجزا و منقطع نيست؛ اين شدن تنها از طريق پيوند با شدني ديگر، شدن مي–كشد  مي
} اين دهان{جوي پستان است؛  و دهاني در جست.  شوند"قطع"گردش زندگي دهد تا از  اجازه مي) انرژي(ه به دو شدت پيوند و سنتز است ك

شود، اما هر  يابد و مي پس، گردش فقط در پيونديافتگي است كه ادامه مي. رو گردد روبه) و ضديت(بايد پيوند يابد اما هم چنين بايد با مانع 
 اين. شوند  تنها در پيوسته شدن است كه مي– دهان و پستان –) رژيو ان(اين دو شدت . شود پيوندي نيز به گردش نخست وارد و افزوده مي

يك كل مجازي است، } بلكه{هاي شديد و ويژه است، در واقع وجود ندارد؛  ي گردش پنداريم خاستگاه همه گردش زندگي، گردشي كه مي
.و قطع كننده) با هم پيونديافته(هاي شديدِ در هم تنيده  كليتي از گردش

ناانسان شدن

چنين  ي توليد دارند هم اما تاكيدي كه دلوز و گاتاري بر اميال به مثابه. زندگي، توليدِ تفاوت، يا تحقق گرايش هاي به تفاوت است
.دارند) possibility(ي مرسوم امكان  ي تمايزي است كه ايشان از ايده دهنده نشان

. گونه شويم توانيم آن گونه شدن مي به جاي اين: ي مشخصي را در خود داردپنداريم كه يك جهان واقعي وجود دارد كه امكان ها ما هميشه مي
اشتباه زماني رخ . كند كه چيزهاي واقعي را توليد مي} تفاوتي{زندگي مستعد تفاوت است، . كنند دلوز و گاتاري اين برداشت را واژگون مي

 براي نمونه، –كند  پيدا مي) واقعيت(اي تحقق  ونه، هنگامي كه باشندهبراي نم. ها را پايه و اساس دنياي واقعي بپنداريم دهد كه امكان مي
هاي  ي امكان انديشيم، به همه هاي انسان مي ها يا فرهنگ شويم؛ ما به ديگر تاريخ محدود مي) و تصور(گاه ما به آن پنداره   آن–انسان مدرن 

دلوز و . بينيم، توانشي براي چيزي به غير از انسان شدن نيافته را نمي-تر، باز و تحقق آن توانش راديكال} اما{. انديشيم زندگي انسان مي
 توضيح دهند، توليدات –هاي كنوني آن   قدرتي براي شدني سواي دنياي واقعي و امكان–ي تفاوت را  گاتاري، براي اين كه اين قدرت سازنده

.ها برسند  به پديداريِ بازترِ آنكنند تا ميل را ردگيري مي

هاي معيني متفاوت  ها در شدت گذارد گرايش تفاوت نابي كه مي. ي واقعي معيني به وجود آيد هايي نيستند كه ابژه اي زندگي، امكانه تفاوت
ي كاملي  عنوان سامانه گردد را از پيش به توان تفاوتي كه زندگي واقعي از آن پديدار مي نمي. باشند، به جاي اين كه ممكن باشد مجازي است

:شود هاي نوين توليد مي يابد امكان ، مجازي يا باز است و با هر تفاوتي كه تحقق مي}تفاوت{ اين .معين كرد

خاطر اين كه سامانه هرگز مطلقا بسته و كامال ايمن نيست، در هر جا باز است گويي با  ي بسته نيست، بلكه بر عكس، به كل، يك سامانه
 –سازد  سازد، و پيوسته خودش را، بدون اجزا، در ابعاد ديگري مي كل، خودش را مي... ها به باقيِ جهان پيوسته است ترين ريسمان سست
ها  ي اين وضعيت دهد، مانندِ شدني پيوسته و ناب كه به واسطه ي يك وضعيت كيفي را به وضعيت كيفي ديگري انتقال مي سان، سامانه بدين

(10. ، ص1986دلوز (شود  تجربه مي

هاي ميل به  ي ميان ماشين اجتماعي و ماشين اوديپ، براي فهميدن زندگي انسان، يا رابطه- باز شدن را، در كتاب ضدي دلوز و گاتاري، مساله
توضيح و بنياد نهادن  را براي – انسان –) يا متعالي(يافته و گسترش يافته  ي تحقق رسد كه ابژه نقد ايشان سرانجام به جايي مي. برند كار مي
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transcendence (يك چيز : گردد مي
توان به  داراي تاريخي اجتماعي است، كه آن را مي) ترانسندنس(اما اين خطاي تعالي . شود ها مي ي تفاوت  خاستگاه همه– انسان -تمايزيافته 

.هاي اجتماعي هاي ميل و ماشين ماشين: اش داد ي دو رژيمِ يك فرآيندِ تفاوت توضيح وسيله

پس آن برداشت، تاريخ انسان . ( مفرد باشدي الگوي يك سطح اي درباره تواند انديشه مان است و مي-برداشت تاريخيِ دلوز و گاتاري، درون
اي كه در آن امكانيت تاريخ و فرهنگ و سياست پديدار   بلكه واكاوي زندگي است، زندگي– تاريخي كه بر اساس مفاهيم متعالي است –نيست 

دان نيرويي را تصور كنيم كه با جذب و توانيم، بي آن كه از مفاهيم ثابت استفاده كنيم، مي ماني، مي-براي تقبل چنين واكاوي درون.) گردد مي
اسمبل "توانيم به روند  جاي نيرو مي  بهيا. كند كار مي ) deterritorialisation(  و قملروزدايي])territorialisation(يا قلمروبندي [دفع 

ضد دلوز و گاتاري، در . آزاديابي و حركت در مسيري ديگر به سمت گردش  حركت در يك مسير به سمت سازمان:  بينديشيم"كردن ماشيني
توانيم در كاپيتاليسم و مدرنيته ميل يا تفاوتي را  رسند كه ما مي كنند، و به اين نكته مي مان تاريخ انسان را توصيف مي-، توليد دروناوديپ

كه سياست و تاريخ ) لت يا قانونمانند انسان، دو(وهم اين مفاهيم منفرد : هاي سياسي تعالي را توليد كرده است ي وهم شناسايي كنيم كه همه
.دهند ها را توضيح مي كنند و بعد سازمان دهي ارگانيسم انسان توسط آن ماشين هاي ميل شروع مي ي ماشين ايشان با ايده. را بنا نهاده است

 از استاي اين، ترجمه
History of Desire (ch. 5), in Claire Colebrook, 2002, Understanding Deleuze. Allen & Unwin 

**********  

  تجاوز جنسي
  حميد پرنيان

 و خود پيرامون كنترل براي گروه يا فرد توانايي يعني قدرت. است "قدرت" است مهم چه آن نيست، مهم جنسي امر جنسي، تجاوز در
 خويش قرباني و بگيرد را وي اختيار ،درآورد خويش كنترل در را ديگر كس ميل و اراده و تن كسي كه اين يعني. ديگران رفتار كنترل چنين هم
 آن با كه است هايي شاخص از يكي اين. گيرد مي ناديده را تجاوزشونده نارضايتي يا رضايت جنسي متجاوز تجاوز، در. كند خالي انسانيت از را

 ناديده را تجاوزشونده نوديناخش يا خشنودي جنسي متجاوز كه هنگامي) 1.(كرد مشخص را جنسي رفتار يك نبودن يا تجاوزبودن توان مي
 آورده يورش) جنسي متجاوز (دشمن كند؛ دفع را "يورش" اين تا كوشد مي تجاوزشونده آن در كه شود مي فضايي پيدايش موجب گيرد، مي

 يا شود مي منجر تجاوزشونده شدن كشته به يا و گردد مي پديدار خشونت كه جاست اين در. كند خود آن از را) تن (خانه خواهد مي و است
 ناديده را تجاوزشونده رضايت متجاوز كه است آن عيني ي مولفه و دهنده نشان خشونت همين. آورد مي همراه به رواني و تنانه جدي هاي آسيب
 احترام او ي خواسته به و بدهد تجاوزشونده خشنودي و رضايت به تن خواهد نمي چرا متجاوز دارد؟ تجاوز به ميل متجاوز چرا اما. است گرفته

 شود؟ مي ديده تجاوزشونده "فرد" تجاوز، در آيا بگذارد؟
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 ديگر موارد و) rape (باشد گرفته صورت دخول ها آن در كه كنند مي محدود موردهايي به را جنسي تجاوز ،)ها زبان انگليسي (نويسندگان برخي
 هايي پرسش به دادن پاسخ براي. شود مي خوانده جنسي جاوزت همان باز فارسي زبان در كه نامند مي sexual assault انگليسي زبان در را
 كدام آن آمدن وجود به شرايط و تجاوزها انواع و زند مي تجاوز به دست جنسي متجاوز چرا كه بدانيم داريم نياز شد كشيده پيش باال در كه

 .است

 جنسي تجاوز هاي انگيزه

 مورد، يك در دارد امكان همه اين با. گذاشت انگشت نظريه يك بر توان نمي كه دهستن گوناگون و مختلف چنان آن جنسي تجاوز هاي انگيزه
 .دهند مي توضيح جنسي آزارگري و قدرت، خشم، حسب بر را جنسي متجاوز هاي انگيزه پژوهشگران. باشد دخيل انگيزه چند

 بر تجاوز سازد، خود مطيع را وي تا كند مي وارد ندهتجاوزشو بر زيادي بسياري فشار متجاوز و شود مي روا جسماني خشونت آن در كه تجاوزي
 اين در. است وي تحقير و قرباني به رساندن آسيب تجاوز اين هدف. دهد مي قرار حمله مورد زباني هم و جسمي هم متجاوز. است خشم حسب
 .كند مي استفاده خويش يقربان عليه توهين آخرين عنوان به) است متجاوزانه دخول همان كه (جنسي تجاوز از متجاوز نوع،

 ابزاري تجاوزها، گونه اين در امورجنسي،. است وي آوردن در كنترل در بلكه نيست قرباني دادن آزار قدرت، بر مبتني تجاوز در متجاوز هدف
 به را خويش ناييتوا و اقتدار گري،-كنترل نيروي خواهد مي متجاوز كند؛ برتري و شايستگي احساس آن بستن كار به با متجاوز تا شود مي

 ي درباره دارند دوست متجاوزها اين. هستيم خشونت و اسلحه، با ارعاب زباني، تجاوزهاي شاهد تجاوزها گونه اين در رو، اين از. بگذارد نمايش
 كند مي احساس متجاوز لحظه همين در كرد؛ خواهد التماس ايشان به سرانجام قرباني كه دارند باور و كنند پردازي خيال جنسي هاي پيروزي

 تجاوز از قرباني كنند باور كه هستند آن نيازمند متجاوزها اين. برد مي لذت تجاوز اين از دارد قرباني و است يافته برتري خويش قرباني بر كه
 فمينيسم ي نظريه. روند مي ديگر قربانيان سراغ بعدها متجاوزها از دسته اين. نه يا برد مي لذت آيا كه پرسند مي وي از همين براي برد، مي لذت
 قرار ترس وضعيت در را زنان خواهند مي آن از استفاده با مردان كه ارعاب، براي آگاهانه فرآيندي مگر نيست چيزي تجاوز: گويد مي باره اين در

 تجاوزها بيشتر نهايي علت را اقتصادي و اجتماعي-سياسي هاي حوزه در زنان بر مردان برتري ها فمينيست رو، اين از). براونميلر سوزان (دهند
 .دانند مي

 بدرفتاري متجاوز،. پرخاش است؛ جنسي لذت داراي متجاوز براي كه گردد مي تبديل چيزي به قدرت و خشم آزارگري، بر مبتني تجاوز در
 داراي معموال تجاوزها، نوع ناي. است خوشايند وي براي قرباني ساختن اندوهگين و شكنجه و يابد مي بخش لذت را قرباني با آگاهانه و ارادي
 از است ممكن متجاوز. گيرد مي قرار پرخاش و آسيب مورد وي تن مناطق ساير از بيش قرباني تن جنسي مناطق. است خاصي رسوم و آداب
 قرباني هاي چشم يا) ددهن مي قيافه تغيير و (پوشانند مي را خود ي چهره يا ايشان. گيرد بهره اشيا از دخول براي و كند استفاده شكنجه ابزار

 زنده است ممكن قربانيان. هستند تجاوز اين قربانيان بيشترين هستند بند و قيد بي امورجنسي در كه كساني و فروشان تن. بندند مي را خويش
 .شوند نايل خويش جنسي نهايي خشنودي به تا كشند مي را قرباني متجاوزها برخي و نمانند

 دهد؟ مي رخ تجاوز چرا

 و قرباني درآوردن كنترل تحت براي بيشتر ها آن اصلي هدف بلكه نيست، مطرح جنسي لذت و جنسي امور تنها نه تجاوزها، بيشتر در كه ديديم
 وضعيتي از نيستند، برخوردار شهروندان ديگر با برابري حقوق از دگرباشان و زنان كه جوامعي در. است وي دادن آزار و ساختن مطيع
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 قوي و ضعيف افراد كه است خطي تجاوز،. كند اجرا ايشان مورد در را برتري و قدرت به ميل اين تا دهد مي حق خود به وزمتجا كه برخوردارند
 .است دگرباشان و زنان العمر مادام و هميشگي همراه تجاوز،. است قدرت نمايش براي ميداني و كرده جدا هم از را

 شمار به تجاوز عامل را وي رفتار و پوشيدن لباس ي نحوه و دانند مي مقصر را قرباني مردم، از برخي كه شود مي ديده گاهي وجود اين با
 دقيقا ديدگاه، اين. دانند مي اصلي مقصر را وي و كنند مي اختيار رويكردي چنين است، آن از عضوي قرباني كه هايي خانواده بيشتر. آورند مي

 متجاوز بين، اين در و هستند خودشان جنسي نيازهاي ارضاي دنبال به هميشه ايشان ؛است دگرباش فرد و زن پنداشتن جنسي از برخاسته
 و پذيرا شكل به را ايشان تن جامعه، است؛ دگرباشان و زنان گردن بر گناه. است كرده مردانه دفاعي خودش شان و حرمت از كه شود مي كسي
 اين از. سركوب و تجاوز قابل و حقير و پست است ساخته افرادي باشاندگر و زنان از تن، گيري بازشكل اين و است ساخته جنسي منفعل
 .كند نمي پيدا دگرباشان و زنان روان و تن از تر مناسب ميداني خويش، قدرت نمايش و اثبات براي متجاوز، كه روست

 شهروندان بودن نابرابر از نيز دارد، ويشخ قدرت نمايش و اثبات به ميل كه اي جامعه تجاوزگر، ي جامعه بنگريم، اجتماعي سطح در اگر اما
 خود، شهروندان ي ناعادالنه ارزشگذاري با جنسيتي، و اجتماعي و قانوني مناسبات دادن شكل با جامعه، اين. است خشنود و راضي خويش

 را ايشان دست و دهد مي مردان خواهي برتري درخواست به پاسخي رويكرد، اين با جامعه،. بگذارد باز مردان برتري براي را راه تا كوشد مي
 .گذارد مي باز) كوچك شهرهاي زندان، دانشگاه، دوستان، خانواده، (خرد سطح در آن افراد و جامعه دهي بازسازمان براي

 وزمتجا عليه شرمساري هيچ بي تواند مي اي تجاوزشونده هيچ آيا شوند، مي محسوب دوم ي درجه شهروند دگرباشان و زنان كه اي جامعه در
 كه همين كند؟ مي مجازات و دستگير را جنسي متجاوزين ي همه قانون آيا دهد؟ قرار قانوني پيگرد تحت را وي و بدهد قانوني دادخواست

 كاهد، مي فرو زناشويي مسايل و ها خواب رخت به فقط را امورجنسي كه همين سازد، مي پنهان خود حياي و شرم زندان در را امورجنسي جامعه،
 قلمداد "جنسي تجاوز" اشتباه، به كه، است رخدادهايي اصلي مقصر زند، مي خود افراد جايگاه سازي پايگان و بندي دسته به دست هك همين
 .است "قدرت" است مهم چه آن نيست، مهم امرجنسي جنسي، تجاوز در: شود مي

 

 ها پانوشت

 رفتن كار به يا و تجاوزشونده رضايت گرفتن ناديده بحث اند نرسيده ونيقان سن به كه كساني و كودكان مورد در كه داشت توجه بايد اما) 1(
 گيري تصميم توانند نمي كه هايي انسان و كودكان ي درباره. نيست جنسي رفتار نبودن يا تجاوزبودن ي كننده  تعيين عامل وجه هيچ به خشونت
 .ندارد معنايي رضايت كنند،

 :برويد ها نشاني اين به توانيد مي بيشتر آگاهي و خواندن براي. ام كرده نگاه پديا ويكي ليسيانگ هاي مقاله به مقاله اين نگارش براي

http://en.wikipedia.org/wiki/Rape 

http://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_rape 

http://en.wikipedia.org/wiki/Victim_blaming 
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 مگرا هست گويد من دگرجنس چه كسي مي
   لزبين- مريم 

com.gmail@mana.mim

 .كنيم تجاوز كه سازيم مي را ها فرض پيش ما و افزايد مي ها امكان شماري بي به هنر

 در. كردم فكر خودم به من ".شود مي شروع ها اقليت از هميشه بزرگ هاي حركت": بود استادم ي كننده دلگرم ي جمله اين پيش، هفته چند
 اقليت يك. كشد مي سر را شان حق ديگر اقليتي كه كشور يك هاي انسان اكثريت شود مي اقليت يك. است تناسب بي هم با چي همه كه جايي

   دست و                                                                                                                            چهل و نهم    ی   شماره–   ۴٩     و روشن
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 و شاعر اكثريت شود مي اقليت يك. كند مي پنهان مشت توي را شان حق ديگر اكثريتي كه كشور يك گراهاي جنس هم اكثريت شود مي
 .خواب شعورهاي ذي اقليت شود مي اكثريتي

 .يابد مي شدن مطلق امكان نسبيت است، تناسب بي هم با چي همه كه جايي در

 .داد خواهم امكان آن به من كه آن طور است، تجاوز و گرايي جنس هم ي رابطه نوشته اين. است تجاوز گرايي جنس هم

 ".نرساند ضرر ديگران به كه است محترم جا آن تا نانسا يك آزادي": كه دارد وجود اي شعارگونه عبارت

. آن پذيرش و آن وجود لزوم و آزادي نام به مفهومي وجود پذيرش. است مفهوم چند پذيرش پركاربرد، مستلزم ي جمله اين درستي پذيرش
 رعايت و آن وجود لزوم و آزادي به احترام نام به مفهومي وجود پذيرش. آن پذيرش و آن وجود امكان و انسان نام به مفهومي وجود پذيرش

 تداخل و آن وجود امكان و ضرر نام به مفهومي وجود پذيرش. آنان پذيرش و ديگران وجود امكان و ديگران نام به مفهومي وجود پذيرش. آن
 .تداخل اين از جلوگيري و آزادي حدود با آن حدود

 .ضرر. ديگران. احترام. انسان. آزادي: است تعريف قابل آساني به ها فرض پيش كمك عبارات، با اين از كدام هر

 ".نرساند ضرر ديگران به كه است محترم جا آن تا گرا جنس هم يك آزادي": بگيريد نظر در را جمله اين حاال

 :گراست جنس هم مفهوم پذيرش، قابل غير مفهوم اولين

 گرا جنس هم نام به مفهومي وجود پذيرش عدم.1

 گرا جنس هم دوجو امكان پذيرش عدم.2

 گرا جنس هم پذيرش عدم.3

 .نمود توان مي يافت انسان نوع سه باال، عبارت سه از يك هر پذيرش به بسته

 ست كثيفي چيز ايدز دانند مي ها آن. دارد وجود ايدز كه همان گونه پذيرند مي را گرا جنس هم مفهوم وجود كه هستند هايي انسان 1 ي دسته
 .كند نمي تلف 1 دسته هاي انسان زندگي به شدن وارد براي تالش با را اش وقت گاه هيچ كه الحال معلوم هاي به انسان متعلق

 هاي انسان  ولي.سرزمين همين هاي الحال معلوم شايد و غربي كشورهاي در دهد، مي روي ديگران براي هميشه كه ست چيزي گرايي جنس هم
 .داشت نخواهند برخورد ادافر جور اين با زمان هيچ دارند اطمينان 1 ي  دسته

 وجود به پي و شوند مي آشنا زماني شانس يا جغرافيايي جبر به بسته افراد جور اين از نفر چند با خود عمر در كه هستند هايي انسان 2 ي دسته
 ست هنگامي اين و كنند مي جو و جست موجودات ساير در را آنان كردار و ظاهري مكتسب، عاليم اطالعات بر بنا آن از  پس.برند مي پديده اين
 .افتاده اتفاق آنان در گرا جنس هم وجود امكان پذيرش ي مرحله كه

 ضرر ديگران به كه است محترم جا آن تا گرا جنس هم يك آزادي": برند مي كار به را جمله اين كه هستند هايي انسان 3 ي دسته هاي انسان
 ".نرساند

 پذيرش ميزان و دارند گرا جنس هم خوب اند، دوستان آمده باال گرايي جنس هم به مربوط مفاهيم ذيرشپ پلكان از كه هستند هايي انسان ها اين
 .آنان است روشنفكري براي مالكي گرايي جنس هم مفهوم
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 .است تجاوز گرايي جنس هم كه جاست اين

 "...گرا جنس هم يك آزادي" ي جمله در و كنند مي متبادر ذهن به مشترك مفهومي ديگران و انسان "...انسان يك آزادي" ي جمله در
 ضررهاي ميزان با را گرا جنس هم يك آزادي به احترام حدود كه. هستند گراها دگرجنس ديگران. گيرد مي قرار ديگران مقابل در گرا جنس هم

 حدودي، رعايت با تواند مي هم گرا نسج هم يك و باشند آزاد بايست ها انسان كه دارد وجود فرض پيش اين ها آن براي. پايند مي خود به وارده
 .گرا جنس هم يك آزادي و آزادي: است گونه دو آزادي نظر اين از. باشد برخوردار آزادي از

 ضرر مرزهاي شناساندن كار در كسي آن كه از بيش شود مي تكيه گرا جنس هم يك آزادي حدود بر "...گرا جنس هم يك آزادي" ي جمله در
 .باشد گراها دگرجنس

 مرزهاي هموفوبيا. گرايي جنس هم به كردن فكر آزادي: گيرد مي گراها دگرجنس حتا از را ها امكان هموفوبيا و دارد خود در را ها امكان آزادي
 و ناامني احساس بروز صرف. است ضرر يك گرا، جنس هم يك امكان ترين كوچك هموفوبيا، داراي شماران بي براي. دهد مي گسترش را ضرر
. گذارد مي ها اين روي ضرر نام كسي چه كه اين است سوال آيند، مي وجود به چرا ها احساس اين اين كه از جدا. گيرد مي خود به ضرر منا ترس،
 روي بايد كه ست چيزي گرا جنس هم و هستند گراها دگرجنس راحتي به ديگران "...گرا جنس هم يك آزادي" ي جمله در كند مي تعيين كسي چه
 براي. خودشان براي هستند هميشه كه هايي امكان. كنند مي تجاوز ها امكان گويد مي كسي چه. سازد مي را جمله اين كسي چه! دكر تاكيد آن

 من:گويد مي نفر يك آن وقت. است راحت سو همه از شان خيال و دانند نمي يا پذيرند نمي كه هايي انسان براي و. 3 و 2 و 1 ي دسته هاي انسان
 ما از بعضي و باشيم گرا دگرجنس آن كه از پيش ايم انسان ما ي همه. هستم گرا دگرجنس من: گويند نمي ها انسان و تمهس گرا جنس هم
 .نيستيم انسان زيرا ايم گراي جنس هم

: بدهند آزادي گراها جنس هم به آن كه از  پيش.گرايي جنس هم به كردن فكر امكان: بدهند خود به را امكان اين است خوب گراها دگرجنس
 .بودن انسان آزادي

  !ما ي همه! شود مي شروع ماها ي همه از گاهي بزرگ هاي حركت و شد خواهد كم نسبتا اكثريت و اقليت مطلقيت از جوري اين

**********  

  . كنم دختر ام حمل مي من چيزي بيشتر از يك خانواده را روي دوش
   گي – رامتين

 فرستاده فكر دوست، از جنس مونث، يك همايي برگرفته شده كه در پنج سال گذشته براي يك ه تمام خطوط آبي رنگ، از ايميل: توضيح
  .بودم

اي رنگ نماد متولدين  بند قهوه گردن. هاي روشن پوشيده بودم لباس. امروز بيرون بودم. جا هوا سرد شده اينام؟  ت ننوشتها چند وقت است براي
.  براي چيزهاي مختلف،دويدم جا مي جا به آن بايد از اين. سرم شلوغ بود. م خيلي خوب نبودا حال. ام فروردين، قوچ، را انداخته بودم گردن

شون  دوني، خيلي از خاطرات گذشته رو دستور دادم به مغزم كه پاك مي. م فشار بيارما بايد به ذهن... چه بگويم؟... خواستم چه بگويم؟ مي
م است، هر بار كه بيرون ا  بايد بگذارم برود؟ فراموش شود؟ هنوز دبيرستان لعنتي جلوي صورتحاال كه ده سال گذشته... خواستم مي.. .بكنه
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داني، وقتي دو سال و  ها متنفرم، مي چقدر از مدرسه... چيزي گفتن يا نگفتن... ام روي به  روانگيز ايستاده روم از خانه و آن ساختمان زشت غم مي
ظه مكث كني، كه بايد رفت؟ بايد دوباره رفت؟ و بلند شدن، كشيدن خود در خيابان، وارد شدن به اي هر روز صبح بيدار شوي، يك لح خورده

براي بانو نوشته .. .تنهايي... تنها.. .شوند هايي كه در كنارت دارند وارد مدرسه مي مدرسه، يك لحظه مكث و تماشاي ساختمان، و وحشت از آدم
زمان گذشته، ولي مگه فرقي هم ... خري؟ تو لو خدا خري؟ ازم آدمس مي ازم آدامس مي. ما هبودم من يك پسر دست فروش يتيم سر چهار را

سال اول كه آمدم دبيرستان ... ها كنه؟ وقتي پسر باشي و گي باشي و احساس داشته باشي به پسرهاي دور و برت و اون كنه؟ فرقي هم مي مي
من . فهميديم ديگر را مي هم. اش خواستم مي. خواست من را مي. سوزاند م را ميا نگاهاش  تن. ينآتش. پسر بود. وحشي بود. نشست م ميا نزديك

م را به اولين ا بدن... ام مهمان كرد هاي زندگي م را به اولين بوسها هاي لب. جلو آمد. فهميد او مي. ترسو بودم، خجالتي بودم، خنگ بودم
... شا هاي اش، ناآرامي اش، قدرت خيالي م را به بند خودش بكشد، با بيا آمده بود روحوحشي بود، يك جنگلي كه ... كردند هايي كه بغل مي دست

. خواهم هاي آرام كننده مي من فقط و فقط دست. خواهم س نمي ك تا سه سال، يعني تا وقتي كه سدريك آمد هيچ كسي نفهميد كه من س
. آن روز هم زمستان بود.  فقط دور بكنه من رو از دنيايي كه توش هستم.همين. اي كه سر بر آن بتوانم چند لحظه به چيزي فكر نكنم شانه

. ام دست مسوول پرورشي مدرسه بود رفتم؟ دفتر خاطرات زده به مدرسه مي باريد، نه؟ چند روز گذشته بود كه من وحشت برف مي. هوا سرد بود
آن روز هم برف ... جذب شده بود... حاال آقا جذب شده بود بداند چه خبر استو ... شان بود  توياودر مورد ... دفتر را گرفته بود و. ازم گرفته بود

... ام  گفته بود من به او تجاوز كردهاواي نشانم داد، كه  برگه... ام را گرفتند و بردند پيش آقاي پرورشي داخل مدرسه شده بودم كه يقه. باريد مي
و من فقط آن قدر ... زنند كه بپر، لعنتي بپر م ميا ايستم انگار تمام جهان صداي لندي ميهر جاي ب... مي دوني چقدر از ارتفاع مي ترسم؟... كه

قدر سنگين  هاي دنيا هنوز هم آن گويي ويرجينيا وولف؟ سنگ مي... مانم؟ قدر هوشيار مي تا كي اين. هوشياري دارم كه خودم را عقب بكشم
. فقط بايد ادامه بدهي. اي هر بار سعي كني هنوز زنده. ميرد آدم نمي. ن باور ندارمم... ش كنند؟ هستند توي جيب كسي توي يك رودخانه غرق

باريد كه تمام صبح را قدم زدم، دنبال  آن روز برف مي. باريد كه من از مدرسه فرار كردم آن روز برف مي... انگار يك رنج مدام كه بايد طي شود
م ا گشتم، دنبال جواب اين سوال كه چرا اين جوري هستم؟ چقدر دل  زندگي ميگشتم، دنبال گشتم، دنبال يك اتاق گرم مي خودم مي

سعي كردم . چقدر دنبال اين گشتم آب بشوم بروم توي زمين. خواست آب شده بودم رفته بودم توي زمين م ميا چقدر دل. خواست نبودم مي
مرگ چقدر شيرين است دختر، چقدر شيرين ... آمد يني كه ميخودم را سر يك پيچ سر، جايي كه يخ بسته بود، بيندازم جلوي تندترين ماش

يك . روند، توي يك روز زمستاني ها كه توي بلوار سريع مي ها، ماشين نگاه كردم، چگونه؟ ماشين. شود مي. شود به مرگ رسيد مي... است
ها نتواند سريع ترمز كنند، كه سر  ه ماشيندنبال جايي بود ك. شود گفتم پسر تمام مي. شود و تمام مي... غرچچچچچچچچچچچچ... برخورد

. ايستادم... زدند رفتم مي توانستند ترمز كنند، مطمئنا اگر سريع مي آمدند، نمي هايي كه سريع مي جا را پيدا كردم، ماشين بخورند، سر يك پيچ آن
  گفتم . آروزي زيبايي است مرگ... مرگ. شدند هايي كه رد مي خيره به ماشين

  مرگ

چه جوري ... بارد م برف ميا شود، توي قلب ها كه مي از آن روز هر روز صبح. چقدر بد. چه صبح بدي بود... نتوانستم قدم بردارم. نستمولي نتوا
ش رسيده بود به مدرسه، با آن خشم ا شد كه يك دوست را ديدم؟ چه جوري شد كه من را برگرداند مدرسه؟ چه جوري شد كه بابا پاي

هوا . پاييز آمد. تابستان آمد. بهار آمد. وقتي برگشتم هوا سرد بود... چيز را در يك لحظه درست كرده بود؟ چه جوري شد كه ما، همه  خانوادگي
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پسري كه زيبا بود، سفيد ... م كردندا همه برگشتند نگاه... فرداي آن روز صبح كه برگشتم مدرسه. اي هوا سرد بود دو سال و خورده. سرد بود
  ... اند س داشته ك گفتند با او س اه همه ميبود، و توي شش م

You know, he is a whore, everybody can enjoy his white body, lets try him 

هاش  هر بار چشم. اي كه بارها و بارها تفنگ گرفته تو صورت خودش و شليك كرده ام يك قاتل زنجيره شدهمن، من ... زمان گذشته دختر... 
هر كسي ... كند به تو از هر كسي كه سالم مي... نگران... رنگ پريده... ترسيده... زده وحشت... دو سال و نيم.. . هنوز زنده استرو باز كرده ديده

...  نزديك شده بود به مناو دوباره... اي بعد يك سال و خورده... س داشتم ك توي دو سال و نيم با يك نفر س... شود كه به تو نزديك مي
و از روي بدن ... يك نفس عميق كشيدم... اش كردم و من تمام... خودش شروع كرد... ام كرد نگاه...  به اولين كالس خاليايم هم ركشاند

ها  اين... اش شيرين بود بعد از يك سال زجر كشيدن مزه... اش شيرين بود  مزهس ك س... اش سير شدهاش بلند شدم و نگاه  لرزان و خيس
. خواهند خودشان را رها كنند شان پر شده و حاال مي ها درون اين گريه. اند شان كم گريه كرده هاي ه توي زندگيشان اين است ك مشكل اصلي

م و ا ايستاد جلوي. ها بعد از مدت.  را سال دوم دانشگاه دوباره ديدماو.. .همين. تواند خوب باشد كنند آغوش پسري مي فكر مي. دانند چگونه نمي
من . جنگم دختر من مي... و از آن موقع. ديگر را نديديم وقت هم و ديگر هيچ. دست دادم. اش كردم نگاه. ممكث كرد. ش را دراز كردا دست

كني شوخي بود؟  كنم، فكر مي چكد وقتي تايپ مي م خون ميا هاي نوشتم از انگشت م ميا وقتي تو وبالگ. نقد. دهم بهاي هر چيزي را نقد مي
حاال ديگر پشت صورت ... بينم داني دختر، حاال دنيا را مي مي.. .نقد. كه براي هر چيزي بايد بدهم. خودمخون ِ .  خودم بود بچه خون ِ
فقط كار . كار كن. مهم نيست. ات بزنند بگذار كتك. ت كنند بگذار تحقير. ت فحش بدهند بگذار به... دانم حاال مي... ام، يك بچه نيست گانه بچه
  كند؟  ولي مگر چيزي فرق مي... امروز هوا سرد بود... ده سال گذشته... زمان گذشته... تهزمان گذش.. .شوي موفق مي. كن

  كند؟ چيزي فرق مي

تواند بهشت باشد، وقتي  كند جهنم مي جا دارد فكر مي رامتين نشسته اين. لرزد م ميا هاي دست. ي صبح است ساعت دو و بيست و هشت دقيقه
هاست فرياد  كند، كه فرياد نزند، كه سال يك آهنگ تكنو تند گوش مي... لرزد ش ميا هاي كند و دست كر ميف. كند به آن دو سال و نيم فكر مي

  كند؟ كي باور مي... ريزد ش ميا ها است همه چيز را درون نزده است، سال

  كني؟ تو باور مي

كني يك لحظه آرامش  كردن؟ باور مي روم عوض ميم رو جلوي ا كني حرف باور مي... كني تمام اين چيزهايي كه بر من گذشته رو باور مي
  شدم؟ كني چه جوري هر روز خرد مي نداشتم تو اون دو سال و نيم؟ باور مي

ها بعد وقتي سام گفت چون  سال... بدن خوش فرمي داري. پوست سفيدي داري.  پرسيدم چرا من؟ گفت چون خوشگليخودشيك روز از 
  .ي آزار دهندهچيز. م فرو ريختا خوشگلي، چيزي درون

  .گذارد هيچ وقت نمي. گذارد خودم باشم چيزي كه نمي

خواهند فرار بكنم،  هايي كه من رو مي ام چه جوري فرار بكنم، از دست ام كه غمگين باشم، و ياد گرفته ها، فقط ياد گرفته حاال، بعد از اين سال
اش  كه بايد براي هر لحظه. كه اگر هم باشه كوتاه مدته. نده نيستده ي فرار بكنم، كه باور بكنم هيچ دستي آرامش س ك از رفتارهاي س
ها رو بخونه چه  ميلايزنم، كه اگر كسي اين  ميل كه به تو مياي بودن، براي يك كسيبراي يك لحظه با . از خون خودم بدم. بهاي خون بدم
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  ...آورند؟ كه باليي سرت مي

  داني مي. گيرد ام مي خنده. ها به من بگويي تو بزرگي وقت بعضي

كنند، آن رامتيني بزرگ  شوند به احترام سر خم مي ش بلند ميا كند، كه جلوي پاي نويسد، ترجمه مي آن رامتيني بزرگ نيست كه وبالگ مي
  . بخشم شون رو مي يك روز به خودش گفت تمام. ها رو ببشخه است، كه ياد گرفت تمام اين آدم

  گه چي، گه آره بعد مي ي، از هر جايي يك وقت بياد ازش يك كمك بخواد، اول ميكه هر كس. كه ديده تنها بودن يعني چي

  .طعم واقعي مرگ رو. چون طعم مرگ رو هم چشيده. دونه تنها بودن يعني چي چون مي

**********  

  هاي عشق زخم
  سكشوال  ترنس–نازنين 

  ...هاي من از عشق است و همه زخم... 

  »تجاوز هميشه به جسم قرباني نيست«

خسته بودم از اين كه در  ...ش داده بودما م راها  و به حريم خلوت روح و روان،زخمي از آن كه به او اعتماد كرده بودم.. .ست م زخميا هنوز روح
 رفتار ها و العمل خورد تا عكس م را ميا  كنجكاوي مثل خوره روح...دوست داشتم دل رو به دريا بزنم ...گفتم ترنس هستم م نميا هاي ارتباط
عنوان يك   پس شروع كردم و در نت خودم را به، يك رابطه را پذيرا باشدي  شروع و ادامه، و با دانستن موضوع،ببينم كه از ابتدارا مردي 

كه كسي .. . اما او آمد؛كردند م ميا برخورد منفي داشتند مايوس بعضي از سر كنجكاوي و بعضي با.  برخوردها متفاوت بود،ترنس معرفي كردم
 و ام كه بودهش مهم نيست كه ا به من گفت براي.. .برخورد قيافه و خوش كرده و خوش تحصيل ...كردم فاكتورهاي مورد نظرم را دارد فكر مي
از .. .دانم ؟ نمياز اين كه به او وابسته شوم.. .دانم چرا احساس ترس كردم ما نمي ا،بيا يك رابطه را آغاز كنيم.. . گفت نترس،ام چه شدهاكنون 

  .داد تا با من صحبت كند تا نشان دهد تلفن را به خواهرش مي ...من انكار و از او اصرار

بگذار هر روز رويايي باشد :  مثل اين يكيفرستاد هاي قشنگ مي اس ام چقدر اس ...چقدر دوران كوتاه و زيبايي بود.. . بودچقدر وجودم را پذيرفته
  .بگذار هر روز دليلي باشد براي زندگي/ دل بگذار هر روز عشقي باشد در / در دست 

 به شوخي به او گفتم هميشه رابطه من با ، يكي از دوستاش بردي  به خونه رابار من يك.. . استن كوتاهاروزهاي طاليي هميشه عمرش
و از فرداي آن .. .كرد گ ما نگاه مي قشني ش با حسرت به رابطها دوست.  و او به خنده برگزار كرد،هم خورده خاطر دوستاشون به فرندهام به بوي

آيا بايد تاوان  ...ن لخت و عريان رها شدما بيابكاحساس كردم تو ي...  آخر رسيدي سرد و سردتر شد تا به نقطه مان از طرف او روز رابطه

 نه ، ببينديدفهم طور كه مي  همانمرا چرا نگذاشتم ...گفتم م را ميا چرا بايد به يك مرد استريت اسرار زندگي.. .دادم م را پس ميا حماقت
م كه از وابسته شدن به من ا  براش جذابقدر آناول گفت كه .. .ش رو پرسيدما  علت سرد شدن اوميل ازاياز طريق .. .يدفهم طور كه نمي آن
و من براش نوشتم كه تو با . دناوخ نمي) ش قراردادهاي ذهني( ش  ذهنيdefaultهاي من با  بعد ادمه داد كه رابطه با فردي با ويژگي! ترسه مي

!  شد؟شان اي پيددفعه  كه يكدت كجا بودن  ذهنيdefaultاون موقع ، علم و اطالع اين كه من كي هستم اصرار به شروع اين رابطه داشتي
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  ...كردم تا عمق وجودم به من تجاوز شده احساس مي.. .من را با يك روح زخمي رها كرد.. .بگذريم
روزگار قهر و  ...يادته /چشمامون شد مثل دريا / يادته ...مون زدن حسودا چشم.. .اونا ما رو دوست نداشتن.. .شتننذا/ پيش هم بوديم

  ..ميرم يادته بي تو مي! راستي تو؟...آشتي يادته

  .پايين اضافه كردم و در  متنه ب،ش فرستادما يكه براا آخرين ايميلي ر

  ...مان باشيم مواظب خلوت دل

    ست و نه معناي خاموشي ا و نه معناي هر سكوتي رضايت ...مسال ...با تو

خوبي آگاه  م بها هاي گي و شكننده ها  حاال ديگر از ضعف، و دارم كه بترسم،من هم حق داشتم... ترسيدم مي.. .خواستي بيايي بدون اجازه
.. .تا هاي تو و ترس ...تا هاي تو و تصميم ...تو مهمي. ..چه مهم است تويي اما باز از خاطر برده بودم كه كه آن.. .پس گفتم نه ...مهست
ي  پيامبري كه روزه.. . كرديي و شروع به گفتن كلمات مهرآميز،پس با اصرار وارد شدي ...ما و احساسات... هاي من چه اهميتي داشتند ترس

  .كند مي تا آخر عمر فراموش ن،ت دارما گويد اگر به زني بگوييد دوست  مي،گيري ش را ميا طريقت

چيز ... هاي احساسي اس ام ديگري بود كه غير از بازي با كلمات رمانتيك و فوروارد اسِ  اما براي تو گفتن آن كلمات مهرآميز جزيي از بازي 
 با حتانند دا كه نمي.. . مردان غافلي مثل همه.. .نداديراه اي به دل  ت چندان واهمها پس از تاثير آن كلمات بر من در درون ...ديگري نبود

 تو همه چيز بايد از تو شروع ي در ذهنيت مردانه.. .گذارند شان بر جاي مي ت دارم چه انقالبي در روح و روان طرف مقابلا گفتن يك دوست
سات او ها و احسا ترس.. .قبول شروع يك رابطه.. .راستي نظر طرف مقابل ...شا شروع يك رابطه و پايان.. .پذيرفت  تو پايان ميه و ب،شد مي

  ...چقدر براي تو اهميت دارد؟

 و ،آزاري باشد تواند دل ترين صدمه مي  كه بزرگ،اما فراموش كرده بودي.. .شروع كنيم... رسد اي از من به تو نمي  هيچ صدمه،گفتي كه نترس
قدر  نآشايد باور نداشتي ...  گرفتي و تغيير حال و هوا به فال نيكfunعنوان يك  مان را به شايد شروع دوستي.. .تنها گذاشتن يك دل تنها

ها را  كردن به آدم  كه حس اعتماد،دانم در تو چه ديدم نمي.. .پس شروع كردي ...داشته باشمهم ت را ا  كه توانايي گرفتار كردن،حقيقي باشم
هايي را كه ديگران از سر  تا نقاب.. .تنيشو خود خو شود رها بود مي.. .شود به خودم گفتم با او مي.. .ست در وجودم مرده بيدار كردي كه ديري

و روح ، هاي روح مرا ببيند درد و زيبايي بِ،م را بپوشانندا هاي تا زيبايي اند بر روي روح و جسم من تنيدهدراز تدريج و در ساليان  حسد و نافهمي به
  ...ا سرشار سازدوصل دو روح صادق و زيب مان را از لذت شعف ِ  و هر دوي،و جسم عريان مرا در خود گيرد

  ...ها و به ظاهر دوستان نگاه... و سنگين تدريج كند شد ت براي همراهي بها اما پاهاي

م با نگاه و ا  مادربزرگروم، ام مي پيش دوستگفتم   و به او مي،رفتم وقتي كودك بودم و به نزد مادر پدرم كه ديگر در قيد حيات نيست مي
  ...گفت  و مي،كشيد  آهي ميداد و لبخندي تمسخرآميز سري تكان مي

دانست من روزي به راز آن طريقه گفتن  م كه به خوبي ميا  اما مطمئن،كردم شايد آن روزها مفهوم رفتار او را به خوبي درك نمي ...دوست
  .پي خواهم برد ...دوست ...ي كلمه

  .ست نازنين غريبيروزگار .. .ت بنويسم يا ننويسما چقدر با خودم كلنجار رفتم تا اين متن را براي
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 و ، كه قانون دنيا قانون جنگل است، و نترسيدن از اين كه ضعيف محسوب شوي،ست تر از هر كاري  سخت،رود چه بر او مي گفتن از دل و آن
 كوه را از  كه از عشق شيرين، كه فرهادي پيدا شود،تا چه شود ...تر براي لگدمال شدن  و شايسته،تر  ضعيف،تر در عالم احساس هركه احساسي

ها  ما آدم.. .اند  اما هر كسي را به طريقي ساخته،تر باشد  كاربردي،شايد نگاه كمتر احساسي و منطقي تو به مسايل.. .ش حكاكي كندا عشق
.. .بوديم فرستاده ا  برايfunماجراي يك خواستگاري را به  .جو كنيم و ايم كه خوشبختي را در هر جايي غير از دور و برمان جست عادت كرده

  ...فهمم ت را خوب نميا گاهي مفهموم دقيق كارهاي

   با تو بگويم،ما هاي ت از روياپردازيا  بگذار كمي براي،جا كشيده ولي حاال كه كارمان به اين

   با تو.. .ولي همه را با تو.. .كردم كه دوست داشتم تمام كارهايي كه به نظرت احمقانه بود را تجربه مي

اي روي  و من از اين كه انتخابم كرده... همراه با دسته گلي... شوي اي بر افروخته وارد مي اي و با چهره كت و شلوار سورمهت كه با ا ديدم مي
  ...منك ابرها پرواز مي

 و ،ندا رفتهاين دنيا   از،شان تحقق پيدا نكرده كدام از آرزوها و روياهاي  كه هيچ،اند هاي زيادي بر روي اين كره خاكي آمده دانم انسان مي
خوشبختي هميشه دريافت هداياي ... ي را لمس كردم ت خ ب وش من با تو خ، آمدند و رفتند و هايي كه خوشبختي را لمس كردند چنين انسان هم

  . نيستبها گران

   اوو احساس را در مردمك چشمان.. .محبت.. .درك... خواستن ...تواند گاهي نگاهي باشد كه مي

  ...به خود ببيني



  بياتاد
  دبير بخش ساقي قهرمان

  

 
Gertrude Stein & Alice B. Toclasertrude   

http://www.rinaldohopf.com/default.html 

By: Rinaldo Hopf  

  

  پرتقال تو
  مريم
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ها  پرتقال .زنند به هم شان را مي معلوم است دستي، جايي .ش گفت چه داغي م به پسر بغلي دختر بغلي .اند مان تكراري شده هاي خيابان جنده
  .مالند به هم اندازه نيستند ولي با تكان تاكسي، شاد مي هم .پشت پالستيك صورتي، خودشان هستند

بينند و  م را الي پاهام مي دست.ام، دو زانو يا مطب دكتر، زانو بر زانو وقتي زمين نشسته. پاهام باشدم الي  م است يك دست توي تاكسي عادت
  .زنند خوب ديد مي

ميل و مجبور انگار، در  ها توي پالستيك صورتي، عقب و جلو، بي پرتقال.م است م توي جيب االن يك دست .هام توي جيب است پياده، دست
  .شوند هم ترش مي

دو زانو، پاي آدم .رفت زياد طول مي كشيد، پاهام خواب مي .م آن رانت آويزان، چفت چپ گردن .نشستي روي صندلي .م مامان بيايدخواستي
پوست پرتقال گاز  ..مكي آيد مثل وقتي نمك مي زير گلوم چيزي ور مي .شود م عقب جلو مي چپ گردن .ي پات، يخ پاشنه .رود خواب مي

: هاي من حساب كني به تعداد مك .جاست مامان اين .اش را فهمم مزه پشت هوايي ساكن كه بو بكشم مي .ور بوداين ولي ترش و ش.زدم مي
  .دوازده ثانيه
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پوست پرتقال همه  .تو تر ترش تر .تر است تر كثافت پايين .پايين تر .ت به شكم .زند به سرم كي؟ من؟ دوتامان يك كثافتيم؟ مالقه مي .كثافت
  .جاش يك مزه است

  .ت گوشي را از دست مي كشم .زني به كي زنگ مي .م كشد گوشي را از دست مامان مي .اي تلفن زده

  .جايي شب چهارم اين .جايي عصر اين .سه شب و چهار روز .اي  گرفتهتگويي بلي مي .آورم م در مي م را از جيب دست

توي ترشي  .هات، مو روي لب .هات است هام روي لب دندان .به دندانكشم  موهاتو مي .آره .بگو آخ .آخ .كشد موهام را مي. جاست مامان اين
رود هوا، داغ  ي پات مي پاشنه .بگو آخ .كشم به دندان كه مي .ت م، موهاي دهان الي لب .ي صندلي ست زير گلوم، لبه .نمك است اگر بمكي

پوستش را  .پرتقال با پوست .هر دو، موهام را مي كشيد .امانهات زير پنجول م انگشت .زني به موهام چنگ مي .چه كثافتي تو .م خورد پشت مي
موهات  .موهام روي زمين .جاست مامان اين .جاست ت اين ترشي .م ساكن جلوي دماغ .ش تلخي را مك بزن تا بوي ترش .آخ .با دندان .كنم مي

  .م را مي مالم گردن .آخ .پالستيك صورتي را مي گذارم روي زمين .م روي گردن

زير گلوم  .چه داغي  .رويم تو مي .جاست عصر اين .ش نيست اي كه دست م مامان است با مالقه زن بغلي .مطب دكتر: ما جاي بر زانو، اينزانو 
  .ام تكراري .فهمند همه مي .دهد م بو نمي دهن .ورآمده

  .كثافت ها .چه داغي كثافت .سه شب و چهار روز .ش به دندان كشيدي .شود هات پر مو مي لب .ي صندلي، زير گلوت است لبه

 .كثافت .آخ .شود م الي پاهام شور مي دست .شود تا ترش ترش خيس مي .پوست پرتقال داغ شده .جاست شب اين .نشستم روي صندلي
  .جاست پرتقال اين .پالستيك صورتي پاره شد

**********  

  هاي بزرگ پنجره
   ناجور

  . از خواب پريدم كه زنگ زد. گوييم  نميچيزي. كنيم داريم هم را نگاه مي. مينا برگشته

خانه رو به سربااليي كوه يك حياط خلوت دارد . ام شناسم نشسته هاي بزرگ با چند نفر كه نمي اي با پنجره خواب ديدم روي يك كوه در خانه
  .خشك؛ بدون شاخ و برگ. شود ي درختي است كه از ميانه دو شاخه مي كه در آن تنه

. از برج به سوي شهر، كه گويا تهران است، دو خط رفت و برگشت تله كابين هست. چيزي شبيه برج ميالد. ج بلند استبر بلندي كوه يك بر
  .روند را ديد هايي كه باال و پايين مي هاي بيرون و سياهي كابين شود برف از تووي خانه مي. ايم ما تووي خانه

از شكستن . زنيم به حياط خلوت ي پنجره زل مي كنيم و از پشت پرده م نگاه ميهمه به ه. ي دست چپي درخت شكسته شاخه. آيد صدايي مي
. روم به حياط خلوت من مي. كنيم هم را نگاه مي. ايم ترسيده. خورند روي هم به پايين ها سر مي برج كج شده و كابين. شاخه، كوه به هم ريخته

يك فنجان . قدر ام اين  اگر بسوزد خيلي بد خواهد شد كه در خواب هراسان شدهانگار. شود ور نمي درخت مثل زغال منقل گر گرفته اما شعله
ي  ه افتد روي شلنگ آبي كه حلقه شده كنار م ميا نگاه. تا فنجان دوم را بريزم باز گر گرفته. آيد ش در ميا فيسسسس. ريزم روي درخت آب مي
  .يرم آن ور ديگر، ور اولي باز گر گرفتهتا يك ور درخت را خاموش كنم و آب را بگ. شا دارم برمي. حياط
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دو مرد ميان سال كه دارند . اند ها هركدام آدمي شده شاخه. شود كه خاموش مي تا اين. برم چند ساعتي از صداي فيسسسسسسسسس لذت مي
  .زنند ي سياست در كشورهاي جهان سوم گپ مي درباره

  خواب بودي؟: پرسد مينا مي

  ...شناسم نشستم  با چند نفر كه نمي روي يك كوه توو يك خونهخواب ديدم ... آره: گويم مي

ش را بتوانم ا اي ديگري ندارم، بايد يك چيزي بگويم كه نگاه اما چاره. دهم خودم هم گوش نمي. دهد گوش نمي. گويم م را براي مينا ميا خواب
  .جنبد كنيم و فك من، بي اختيار من، دارد مي هم را نگاه مي. تاب بياورم

  .ام و هستم بوده.  عاشق مينا هستممن

***  

سازي كار  تو چرا بدن: گفت. ام ي سينه ش دوخته شده بود روي قفسها روي تخت درازكش افتاده بودم و مينا نيمه روي من خوابيده بود و نگاه
  كني؟ نمي

  .شناختم تا آن زمان ها كه نمي اي از آدم پاي من باز شد به يك باشگاه ورزشي و جمع تازه

هاي دسته  تر؛ نمونه هاي قابل تحمل شان و چندتايي هم با هيكل شود با ديدن ش شرمنده ميا هاي گنده كه آدم از آدم بودن  چندتايي از آن آدم
  .دارا اما از اين دو دسته نبود. هاي خارجي چندمي از تن بازيگر

ام و يك گوريل ايستاده بود  ها كه نيفتاده ش به چه كارا ي خوشحال كردنكردم كه برا بردم و به مينا فكر مي اي را باال و پايين مي داشتم وزنه
مونه برات تا دو  ي خدا اين جوري كه كمر نمي كني بنده چي كار مي: ها، كه دارا آمد جلو، گفت زد، شايد به تعداد كم وزنه باال سرم پوزخند مي

  . روز ديگه

قد بلند و الغر با . ساز بيشتر شبيه شناگرها بود تا بدن. عدم و حركت درست را يادم داددستش را گرفت زير سا. ش كردا م و صافا زد به پشت
  .هاي فشرده عضله

ي شب بيرون ماندن را  مينا از مادرش اجازه. ي جلوي دوش را كشيدم و خنكي آب را بيشتر كردم پرده. زير دوش كه بودم لبخندي زد و رد شد
كشيدم روي موها كه تووي  دست مي. م را خشك نكرده، زدم بيرونا موهاي. كردم خريد هم بايد مي. باشمخواستم زودتر خانه  گرفته بود و مي
  .ما دارا ترمز كرد جلوي. باد سرما نخورم

  .خوره سوار شو اگه مسيرت مي. رم  تير ميمن سمت هفتِ -

 مزاحم نيستم؟ -

 .ها رو ندارم وري ي اين دري حوصله. بيا باال باباجون -

  .سوار شدم

  .ن دارا هستمم -

 .محمد رضا -
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ش فهميدم كه ا هاي بعد كه ديدم بار. آورد شناسي سر در مي اما او از زيست. آورم هاي فني زياد سر در نمي گفتم كه از رشته. مهندس برق بود
  .آورد تقريبا از همه چيز سر در مي

سيگارش را روشن كرد و لم داد روي . رفتيم توو. م طول كشيدهگفتم كه تا خريد كن. غر زد كه چرا دير رسيدم. مينا دم در خانه ايستاده بود
خواستم نه  خسته بودم اما نمي. م را باز كردا هاي پيراهن بوسيد مرا و دكمه. ما آيد طرف رفتم به آشپزخانه كه ديدم سيگار را گذاشته و مي. كاناپه

منو ! منو بكن: گفت. هايش ور رفتم ش و با پستانا ي تن تم ميانهنشس. خودش را انداخت روي تخت. رفتيم تووي اتاق. لخت شد. گفته باشم
  ! بكن

رفت  .كشد ش افتاده و خجالت ميا هاي دانم كه ياد حرف رود و مي بعدش درهم مي. ي سكس زند ميانه ها مي مينا هميشه از اين جور حرف
.  دو پك داشت-يكي . انده بود با نوار درازي از خاكسترسيگار مينا روي زير سيگاري م. لباس پوشيدم و برگشتم تووي هال. تووي حمام

  .تا مينا بيرون بيايد از حمام، شام را آماده كردم. كشيدم 

ش و لحن ا هاي خاطر حرف گويا به. كرد و اخم كرده بود ش بازي ميا با غذاي. گفت چيزي نمي. براي مينا تعريف كردم كه با دارا آشنا شدم
  .ش زمان سكسا هاي حرف

*** 

  تو تعبير خواب بلدي؟: پرسم مي. م را از اوا من هم نگاه. دارد ش را از من برنميا مينا نگاه

  چرا فكر كردي من ممكنه تعبير خواب بدونم؟: گويد مي

*** 

  جا؟ اين: دارا گفت

  .درست همون جا. آره: گفتم. ما ش را فشار داد روي جايي از پشتا و دست

  .ز بكشدرا. كوفته شده. چيزي نيست: گفت

  .م را ماساژ دادا از باال تا دمبالچه و از دمبالچه تا باال و بعد دو ور گردن. م را زد باال و پوستم را كشيد و ول كردا پيراهن. دراز كشيدم

  بهتر شد؟: گفت

  .ت درد نكنها دست. آره: گفتم

  .چاكريم: گفت

  .طور به شكم خوابيدم همان. فته بودم در را گي از تنتكوف. م و رفت دوش بگيردا و بلند شد از روي پشت

م و لبخند ا ايستاده بود جلوي. لباس هم پوشيدم، تو هنوز درازي؟ سرم را بلند كردم. من دوش هم گرفتم! ها بچه ماساژ تموم شده: دارا گفت
  .دوشگرفتم جلوي خودم و دويدم سمت . ش بيرونا اش كشيدم از دست اش را كه انداخته بود سر شانه حوله. زد مي

  امروز هم با دوست دخترت قرار داري؟: گفت. سوار شدم. مانده بود تا بيايم

  .كارم نه، بي: گفتم
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  ي ما يك لبي تر كنيم؟ كني بريم خونه اگه حال مي. كارم من هم بي: گفت

ليمو را دو نيمه .  كنارشي تكيال را گذاشت روي پيشخوان و دو ليوان شيشه. چراغ را روشن كرد و يك راست رفت سمت يخچال. رفتيم توو
  .خودت بريز. م نيست ها حالي دونم ساقي و اين حرف ها و نمي بازي من از اين مرام: كرد و گفت

جا  مو اينجا بگذارم، برم اون تونم كار و زندگي رفته براي موندن؛ من هم كه نمي: گفت. م داد كه رفته بود آلمانا عكس دوست دخترش را نشان
  .ش كرديم ومتلفني تم. از اول

  مگه چند سالته؟: پرسيدم. م ريز شده بودندا هاي چشم. م كشيدم بيرونا ي ليمو را از زير دندان ه كنار

  .بيست و هشت: گفت

  .زنه اين حرفو آدم توو شصت سالگي مي. خب ديگه از اول نداره ديگه: گفتم

  ت بود؟ تو چند سال: گفت

  .بيست و دو: گفتم

  …بيست و دو: گفت

. ش راا نيمه رها كرد خواندن. ش حرف زده بودا جايي شاعر از بيست و دو ساله بودن. خواند. يك كتاب شعر آورد از يك شاعر روس. لبخند زد
ي من و رفت  ش را زد سر شانها دست. ش را سر كشيد و بلند شدا ليوان. كنارش نشستم. شا اشك جمع شده بود تووي صورت. كتاب را بست

  .تووي اتاق

*** 

  ... ش ادامه بدهدا طور به نگاه كردن مينا بخواهد هميناگر 

  خوري؟ چايي كه مي: پرسم مي. ش ادامه بدهد چه كار خواهم كردا دانم اگر بخواهد به نگاه كردن نمي

تا حاال . ا خوشحالفهمم ناراحت است ي نمي. م راا ام بدزدم نگاه ي چايي هم كه شده توانسته به بهانه. روم سمت آشپزخانه شوم و مي و بلند مي
پرسد كه بايد خوشحال باشم يا ناراحت؟ انگار تنها احساسات دنيا  انگار از من مي. مان ش در اين يك سال و نيم ِ با هم بودنا ام اين جور نديده

  . ام از او و از خودم ها را پرسيده من انگار اين. ها را نپرسيده هرچند او اين. همين دو تا هستند و بس

  .كنم ي را روشن ميزير كتر

*** 

  .م؛ داراا خوشبخت: دارا گفت

  .مينا: مينا دست داد

 دو بار بياي كوه، ديگه براي سفت شدن عضالت شكم نيازي به كار -اي يكي  ببين پسر خوب، اگه هفته: دارا گفت. افتاديم در راه اصلي كوه
  .كردن با دستگاه نيست
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  !گيره ت خوب رنگ ميا تازه خيلي هم پوست: مينا گفت

  !آره، نه اين كه من خيلي عشق برنزه شدن دارم: خنديدم

  .تر است اما ش كمي سختا اي آن ور هست كه به گند مردم كشيده نشده؛ راه گفت كه چشمه. شا دارا راه ميانبر كوه را پيچيد و ما هم دنبال

خزيد و ما را باال  ها باال مي خودش به نرمي از صخره. ريممان را كجا و چطور بگذا گفت كه پاي كرد و مي هاي سنگي ردمان مي از پيچ و خم
  .كشيد مي

  .ها و من و دارا رفتيم چوب خشك جمع كنيم براي آتش مينا نشست كنار كوله. رسيديم به چشمه

م ا هاي ر شقيقههاي دو و رگ. ش كه بپرسم چه آهنگي استا برگشتم سمت. ام آمد كجا شنيده زد كه يادم نمي يك ملودي آشنا را با سوت مي
  شده؟ چي: م كردا نگاه. اي بيرون زد لحظه

اي  رفت كه شاخه ش ميا خم شده بود، دست. چيزي نگفت. دوربين را خيلي تند از كيف بيرون كشيدم و از دارا عكس گرفتم. چيزي نگفتم
 .زد ش را كرده بود به من، لبخند ميا بردارد از زمين و روي

 .آمد به نظرم خيلي آشنا مي

***  

شود انگار كه به  ش دستگيرم نميا چيزي از نگاه. كند م ميا ش و نگاها ش را كرده تووي موهايا دست. ام، نه مينا نه من لب زده. چاي سرد شده
  . كند م نگاه ميا هاي م و من توهم بگيرم كه دارد تووي چشما ي ابروهاي انگار كه زل زده باشد ميانه. م زل نزده باشدا هاي چشم

  :ي كتاب شده نشانه. عكس دارا الي كتاب است. دارد كشد بيرون از تووي موها و كتاب شعري كه روي ميز است را برمي ش را ميا دست

  امروز

  جز دود سيگارم

  ...ت ندارما پوشي براي تن

  . زند يگارش را آتش ميس. ي ابروهاي من آيد ميانه ش ميا باز نگاه. كند عكس را بيرون كشيده و نگاه مي. گذارد كنار كتاب را مي

***  

  .ت دارما دوست: مينا گفت

ش ا هاي كپل. شا ترسيدم از رد افتادن مي. م را مكيدا گردن. ما ترسيده بودم از چيزي كه روشن نبود ته دل. خنديدم م اما نميا ته دل. لبخند زدم
من . گرفت بوسيد و گاز مي م را ميا كرد و تن كي يكي باز ميم را يا هاي پيراهن دكمه. ش به خودما م و سفت فشار دادما را گرفتم تووي دست

خودم را كشيدم . تلفن زنگ زد. ش را سر داد تووي شلوارما دست. ش راا هاي توانست خوب حركت دهد دست م و نميا دادم به تن فشارش مي
  .دارا بود. سمت گوشي

  .جا؛ گپ بزنيم چطوري؟ اگه حال داري بيا اين -
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 .آم باشه مي... باشه -

 .منتظرم -

  چي شده؟: پرسيدم. كرد ش نگاه ميا اخم كرد بود و به انگشت. مينا را نگاه كردم

  .آد خون مي. م گير كرد به سگك كمربندتا انگشت: گفت

ش كه بزرگتر ا ي سرخ روي سفيدي دست يك نقطه. ش زياد نبودا خون. ما ش را گرفتم تووي دستا دست. ش، رو به مبلا زانو زدم جلوي
  .ما سوخت گردن. ما سرش را گذاشت روي پشتي مبل و با دست ديگرش دست كشيد روي گردن. شا مكيدم. دش مي

  .جا م كرد برم اونا دعوت. دارا بود: گفتم

  كي؟ -

 .امشب -

 خب؟ -

 ...شنيدي كه -

 پس من چي كار كنم؟ -

  : را بستمما هاي چشم. سرم را هل دادم جلوتر. ش گرم بودا ي پاي ميانه. شا سرم را گذاشتم روي پاي

  ...خب تو هم بيا -

***  

سقف را نگاه . ش از زانو شكسته شدها پاهاي. ش رو به من استا نيمرخ. دهد روي كاناپه لم مي. دهد تووي زيرسيگاري ته سيگارش را فشار مي
گيرم و دود را  كام عميقي مي. زنم آتش مي. دارم برمي. ش مانده فقطا نخ پيك. دارم ي سيگارش را برمي بسته. كشم چاي سرد را سر مي. كند مي

  .دهم بيرون؛ جوري كه برسد به مينا هل مي

  .ي هال گم شده تا برسد به مينا در هواي گرفته

***  

يك . آمد . نشستيم. نگاهي به مينا انداخت و رفت تووي اتاق. دست داد. اش لخت بود باالتنه. يك شلوارك جين پوشيده بود. در را باز كرد
گذره؛ فقط من دو تا پيتزا  چه خوب كردي مينا جان اومدي، سه نفري بيشتر خوش مي: گفت. شا هاي د انداخته بود روي شانهي عربي بلن چفيه

  .سفارش دادم، زنگ بزنم سه تاش كنم

  .براي من و خودش عرق ريخت و براي مينا آبجو آورد

: م گفتما ته دل. اي شد چفيه كنار رفت لحظه بلند كه مي. م دررفت د. زنگ در خورد. گفت دارا شنيدم چه مي نمي. پيك سوم مست شده بودم
فكر . چكاند ش ميا هاي آخر آبجو را از تووي قوطي روي زبان داشت قطره. مينا را نگاه كردم. ت دارما دارا خيلي دوست. ت دارما دارا دوست
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. ش دارما خيلي زياد دوست. ردم كه مينا را دوست دارمفكر ك. كه كاش همين يك شب مينا تووي زندگي من نبود. كردم كه كاش مينا نبود
  .اش را دوست دارم اين مشروب خوردن كودكانه

ي پيتزا را گذاشت روي  ش و جعبها ش را جمع كرد تووي شكما هاي ساق. نشست روي مبل. ها دارا غذا را گذاشت روي ميز ِجلوي مبل
  .خوام من عرق هم مي: مينا گفت. ي غذاي خودمش كشاندم روا هاي نگاهم را از روي ساق. شا هاي زانو

داشت تووي . سرم را انداختم سمت مينا. ما جمع شد صورت. سك سر كشيدم. براي من هم ريخت. شا دارا خم شد به جلو و ريخت براي
داغ شده . م را جنباندا هاي شقيقه اش رگ موي نرم سينه. ريخت؛ كج شده رو به من دارا براي خودش هم عرق مي. ريخت عرقش نوشابه مي

  .بودم از عرق

  .خيلي گرمه: ش را كه خورد، گفتا مينا پيك چهارم

نگاه من اما روي خط عضالت دارا . هاي مينا دزديد ش را از خط پستانا دارا نگاه. يك تاپ نازك پوشيده بود زيرش. آورد ش را درا پيراهن
  .داد ش گوش ميا شنيدم  و به صداي آهنگي كه من نميدارا آرام نشسته بود. پيك ششم را باال رفتم. چرخيد مي

اينو بخور كه حالت : ش جلوي مينا، روي ميزا با يك فنجان نسكافه برگشت؛ گذاشت. بلند شد، رفت تووي آشپزخانه. نگاهي به من و مينا كرد
  ...بد نشه

  ...خوام يك دوش بگيرم نه، من فقط مي: مينا گفت

  . كنم ي تميز پيدا مي ي من هم برات يك حولهتا تو دوش بگير. حموم اون وره -

هاي بيرون آمده از گره چسبيده  ش را بسته بود شل شده بود و تارا كشي كه با آن موهاي. هاي شل رفت سوي حمام مينا بلند شد و با قدم
ي تميز  آمد كه داشت دنبال حوله  ميصداي دارا از تووي اتاق. م از تن مينا رفت كنار و گشت دنبال داراا نگاه. شا بودند به خيسي گردن

: بلند گفتم. ت دارما دوست: م گفتما ته دل. شا خواهم دست بكشم به نرمي ِ موي تن ش، كه ميا خواهم ببوسم فكر كردم كه مي. گشت مي
  !ت دارما دوست

  چيزي گفتي؟: بلند پرسيد

  !با تلفن بودم: داد زدم

ي   را گذاشت روي لبه حوله. م را ادامه دادم با گوشيا حرف. آمد بيرون از اتاق. ما  جلوي دهانام را زود از جيب بيرون كشيدم و گرفتم گوشي
ش بده، بايد خودمو برسونم ا ببخشيد دارا جان دوست دخترم بود؛ حال: گفتم. ما اي را روي گوشي فشار دادم انگار كه تمام شده حرف دكمه. مبل
  ...بهش

  وست دخترت مينا نيست؟ تو چند تا دوست دختر داري ناكس؟مگه د! دوست دخترت؟: با تعجب گفت

  .چرا فكر كردي مينا دوست دختر منه؟ مينا يك دوست عاديه! نه! مينا؟: از خودم شگفت زده شدم كه با اين شگفتي پرسيدم

  .م را بستما هاي كفش م را پوشيدم و بندا و بلند شدم و كاپشن

  ...و با مينا اومدي... آم كوه م ميتو خودت گفتي با دوست دختر... ولي: گفت
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دونم  ببخشيد، مي... اون هم پايه بود و اومد. مريم، دوست دخترم، نتونست بياد، به مينا گفتم بياد! نه! واي چه اشتباهي! ببخشيد! آها: خنديدم
 يه كاري برام پيش اومده بود كه مجبور شدم به مينا بگو. ش اصال رو به راه نيست، وقتي ميگه بيا، بايد برم كارم زشته اما مريم شرايط روحي

  ...برم

  !ي تو شده راستي مينا خيلي پايه: با خنده گفتم. شا در را كه باز كردم، سرچرخاندم سمت. سر تكان داد كه باشه

  .در را بستم

هواي . تاكسي گرفتم. روي داغي عرقش استخوان سوز بود اما خوب بود اين سرما ا سرماي. سرد بود بيرون. ها را دو تا يكي پايين آمدم پله
ي  نشستم كناره. رسد ترين نام دختري كه به ذهن مي به مريم فكر كردم كه ساده. بوي سيگار از عصر مانده بود تووي هال. خانه گرفته بود

به نگاهي كه دارا به تن خيس مينا دهد در حمام؛  به دارا فكر كردم كه حوله را به مينا مي. آيد به مينا فكر كردم كه از حمام بيرون مي. تخت
  .انداخت شايد مي

م را ا دست. هاي پر زور دارا هاي گرد مينا فكر كردم تووي دست به پستان. ش راا كه خشك كند تن. كه شايد خودش مينا را بپيچد تووي حوله
! منو بكن: گويد به مينا فكر كردم كه مي. گرفت رميي دارا فكر كردم كه مينا را در ب به عضالت مردانه. م و خودم را ماليدما كردم تووي شرت

  !منو بكن

  .خوابيدم. لم دادم تووي خودم، روي تخت. م خالي شدا ذهن. ما بيرون پريده بودم از كمرم، از ذهن. م گرم شد و لزجا دست

 رو به سربااليي كوه يك حياط خلوت دارد خانه. ام شناسم نشسته هاي بزرگ با چند نفر كه نمي اي با پنجره خواب ديدم روي يك كوه در خانه
  .خشك؛ بدون شاخ و برگ. شود ي درختي است كه از ميانه دو شاخه مي كه در آن تنه

از برج . بينم كه آره، برج ميالد است كنم مي ي درخت كه نگاه مي ي دو شاخه از ميانه. چيزي شبيه برج ميالد. بر بلندي كوه يك برج بلند است
هايي كه باال  هاي بيرون و سياهي كابين ايم و برف ما تووي خانه.  گويا تهران است، دو خط رفت و برگشت تله كابين هستبه سوي شهر، كه

  .كنيم هاي بيرون نگاه مي روند را روي برف و پايين مي

از شكستن شاخه، كوه به . وتزنيم به حياط خل ي پنجره زل مي كنيم و از پشت پرده همه به هم نگاه مي. شكند ي دست چپي درخت مي شاخه
درخت . روم به حياط خلوت من مي. كنيم هم را نگاه مي. ايم ترسيده. خورند روي هم به پايين ها سر مي شود و كابين برج كج مي. ريزد هم مي

يك فنجان آب . قدر اينام  انگار اگر بسوزد خيلي بد خواهد شد كه در خواب هراسان شده. شود ور نمي مثل زغال منقل گر گرفته اما شعله
تا يك ور درخت را خاموش كنم و . دارم شلنگ آب را برمي. تا فنجان دوم را بريزم باز گر گرفته. آيد ش در ميا فيسسسس. ريزم روي درخت مي

  .آب را بگيرم آن ور ديگر، ور اولي باز گر گرفته

ي  دو مرد ميان سال كه دارند درباره. اند ها هركدام آدمي شده اخهش. شود كه خاموش مي تا اين. برم چند ساعتي از صداي فيسسسسس لذت مي
طور كج مانده اما انگار ديگر خطري ندارد كج  برج همان. كنم شان مي تفاوت نگاه من بي. زنند سياست در كشورهاي جهان سوم گپ مي

  .اند ها دوباره به رفت و آمد آمده كابين. شا بودن

***  
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كنم تووي زير  ته سيگار را له مي. بيند دوست دارم بدانم مينا چه خوابي مي. سوزد مي. ما كشم روي گردن يدست م. ش بردها مينا خواب
  .شود تا برسد به مينا تووي گرفتگي ِ هواي هال گم مي. دهم به تن مينا تووي مانتو و روسري دود را هل مي. سيگاري

  87 آذر

**********  

  و اين زخم
 پور سپهر قوامي

 تر تازه و  تازه،شود مي تازه دوباره روز هر و كاهد مي را جان كه زخم اين و

 رفت؟ كنار زديم؟ كنار زدي؟ كنار را پرده آورد؟ مي گير اعتراف سر باليي چه است؟ معترف گشاي راه اعتراف كنم؟ اعتراف بايد چرا

 چه؟ كه بگيري؟ اعتراف م چشمان از چه؟ كه اي زده كنار را پرده پدر

 .كنند مي اعتراف چطور  ببين،اند  عقيم،قاصرند ها واژه و كلمات كه جا آن م اه نگ،م چشمان

 م پاك كند؟ نمي م آرام ساالنه اعتراف اين چرا پس مقدس پدر -!كنم مي مكتوب ات براي را لقب اين ناتواني و تمسخري چه با -! مقدس پدر
 كشد؟ مي م آتش به بيشتر كند؟ چرا نمي

 !شايد! شايد كردم؟ اعتراف را چيز همه نگاه يك در !رفت كنار پرده دوباره

 قرار مگر نگفتين؟ نگفتي؟. كارم گناه من:  گفتيد،ايد شده  تعميد،ايد خوب كه شماها ي  همه، خودتان،خودت رسم؟ نمي آرامش به چرا پس
 !آوري نمي تاب! دهي گوش آن حتا به تواني نمي تو نه شويم؟ بخشوده اعتراف با نبود

 كن عفو كردن اعتراف از مرا اصال نه... پرده پشت از بگذار بكش را پرده! شويم مي پاچه دست! شوي مي پاچه دست پس من ناهگ از چرا

 !نيست بخش  رهايي،ت لعنتي نگاه الهيات اين چرا

  نيست؟ 

 !ت  مقدسات،ت مقدسات تمام به نيست نه

 !لعنتي اشدنب گرفتن اعتراف براي خوبي ساعت نيم و شش ساعت شايد ببين 

 ت ديدم ت ديدم من/ ش ديدم  دوباره، ش ديدم  دوباره،ش ديدم من

 / گرفتن معنا كردن  سوراخ،كردن  رخنه،گشودن را ديگري اين رنج هم شايد يا گير اعتراف رمزگشايي لذت / معترف كردن اعتراف به ميل
 و كردن معنا انتقال  كردن جادو زدايي / شدن پر يا كردن تخليه/ ندفراي اين در اي تازه معناي به رسيدن و كردن اعتراف حين در كشيدن رنج
 /باختن/ شدن پوچ / شدن معنا بي

 دانم نمي

  كند مي حمله من بر  چطور،خود براي  تنها،خودم براي رازي از مازوخيستي لذت ببين
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 است؟ بخش  رهايي،تو  به،پدر  به،ديگري به شكن كمر بار اين سپردن آيا

 .دانم نمي. شايد. است خواهي خود نهايت اين  تو انداختن دام در من رهايي

  نخور درد  به،خاصيت  بي،كنم مي بيگانه من  از،خود از را ها واژه تمام

 ...ام هاي واژه گستاخي از مبادا /كند حك تو بدن بر را زخم اين اعترافات و ها واژه مبادا

 !شوم مين سهيم تو با را گناه اين هرگز من نشو پاچه دست

 هرگز هرگز نه

  شكسته،اي  شكسته،پير اي شده پير... بايد چرا

 گريزم مي تو الهيات از تو از كشم مي را پرده 

 اين از پيرتر شوي مي پير

 اتفاقا هم تو كه ت الهيات خشن منطق و تو، ايد گذاشته گذاشتي من گناه را ش نام كه چيزي براي نبودي سهيم درآن هرگز كه چيزي براي
  گرفتاري م فهم  مي،گرفتاري رآند

 من براي فقط و فقط چيزي

 ...گريزم مي گريزم مي

 هرگز اين از پيرتر

**********  

   )وبالگ گيهان(فرهنگ نقدي از 

يد، خوان چاپ شده بود؛ يادداشتي كه در زير مي) ساقي قهرمان ("...گرايي جنس مركزيت دادن به هم"ي پيشين مجله مطلبي با عنوان  در شماره
  . خود بر اين مطلب نوشته استوبالگنقدي است كه گيهان در 

  

خواهم مطلب  ش نميا ها را براي تر از بهترين چيزي كم  در اين دنيا هيچ ، ساقي قهرمان، كه)1387دي (» چراغ« ايزين 48 عالي ي در شماره
قهرمان در آن جا، با . »گذاري نشود؟ گرايي در ادبيات گي فارسي امروز، چرا نام جنس مركزيت دادن به هم«درخور توجهي داشت با عنوان 

بر سر ماهيت و ضرورت تفسير ) ها براده( در يك بالگ جديد حميد پرنيان  ومهدي همزاد وگوي انتقادي دو بالگر قديمي يعني بررسي گفت
هاي  گرايي، پيش از هر چيز بايد با نام و نشاني جنس گرايي، مانند هويت هم جنس ادبيات هم«: كند كه دالل ميي شعر، است گرايانه جنس هم

پرسم مگر ما از فروپاشي   ساقي، از خودم ميي در عنوان مقاله» مركزيت دادن«در پس فروكش كردن طنين خوفناك » .خودش شناخته شود
  ايم؟ اين ميل به مركز ناگهان از كجا پيدا شد؟ كردهاش شروع ن به هر شكل) و ساالري(» مركز«

اصل حرف همزاد مبني بر اين كه بايد به عصر پساهويت در ادبيات گي فكر كرد منطقي و معاصر است و پاسخ ابتدايي پرنيان مبني بر اين كه 

http://qdaily2.wordpress.com/
http://www.4shared.com/file/77480810/2271dccc/CHERAQ_48.html?s=1
http://www.hamzaaad.blogspot.com/
http://yryd.blogfa.com/
http://www.borade-ha.blogfa.com/
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بپردازيم، عين جبرگرايي ) ها فراروي از آن(» ب «ي توانيم به تجربه ايم نمي را نداشته) هاي ادبيات گي كليشه(» الف «ي مايي كه هنوز تجربه
 200 زنان عراقي بايد االن سال بعد از مردان صاحب حق راي شدند بايد نتيجه گرفت از 200با اين حساب، اگر در فرانسه زنان . تاريخي است

اما من هم ديگه دنبال تعريف «: نويسد آيد وقتي مي  استداللي درميي اما پرنيان خيلي زود از اين چاله. سال صبر كنند تا صاحب حق راي شوند
كند و به همان جبرگرايي   پرنيان دفاع ميي ولي همين جاست كه ساقي از موضع اوليه» .كردن اين ادبيات نيستم، بودم، اما حاال نيستم

ين ادبيات، در زماني كه نياز به تعريف اين ادبيات راه و انصراف از تعريف ا برگشتن از نيمه«: پرسد گردد وقتي مي تاريخي رها شده پرنيان باز مي
ما “: گويد طور كه حميد پرنيان مي درستي، همان گرا، ضرورتي اضطراري دارد؟ دقيقا و به جنس گرايي در كنار تعريف هم جنس در كنار تعريف هم

  .”».ي اشبري نيستيم هنوز در مرحله

و بعد ساقي ( مهدي همزاد ي  بعدي مورد اشارهي نكته. شوند  متضاد بر هم مماس مياين جا موضع مهدي همزاد و ساقي قهرمان از دو سوي
كند  مهدي استدالل مي. تكرار خطايي است كه قرار است از آن پرهيز كنيم) شان(اش  به رغم ظاهر قابل قبول) قهرمان در مخالفت با مهدي

يتي خاص خود تاكيد كنيم، چرا كه با اين كار داوطلبانه خود را به حاشيه كه ما نبايد خود را در قوطي كنيم و برچسب بزنيم و بر وجوه هو
گرايانه از  دست بردارد و ذره» انساني«و سوال من اين است كه چه اشكالي دارد؟ چه آسيبي در اين هست كه نويسنده از اَبرصدايي . ايم رانده

» .هيچ«: م كه احتماالا ادن به اين سوال تا اين جا با ساقي هم صدايخواهد باشد سخن بگويد؟ و سپس در پاسخ د جانب آن چه هست يا مي
روم و  آميزش مي هاي جنون توان ديگر متوقف كرد؛ من همراه اين قطار وحشت با تمام پيچش ولي از اين گاه به بعد است كه اين قطار را نمي

تواند ما را نه فقط به  مي» انسان«ي صداي عيني  گريز از اسطوره.  كند خواهد، آن را جايي، پس از نيل به مقصود، متوقف ساقي قهرمان مي
  .گرا و غيره برساند دست گرا، چپ  بدون شكر ي گرا، قهوه گرا، دريدا گرا، پراگ گرا، باران  بلكه به شعر بنفش» گرا جنس هم«شعر 

گرايانه وجود  دست عنوان هويت چپ  هيچ چيزي بهگرايانه وجود ندارد، چون جنس  اساسي اين است كه هيچ چيزي به نام هويت همي مساله
روند و اين سياليتي است كه با همان  آيند و گاهي در سايه مي گانه است كه وجوه مختلفي از آن گاه به آفتاب درمي اي چند هويت ساخته. ندارد

من مهم تر باشد؟ از » پپروني گراي«هويت خواه من بايد از  جنس چرا هويت هم. سرعت دگرديسي آب و هوا در يك روز بهاري جريان دارد
ربط به شكوه  كرده است، اما آن را بي اش را نكوهش مي آنژ كنم كه هر چند شايد رفتار حافظ يا ميكل  بردباري را تجسم ميي اين حيث جامعه

هاست كه تا چند   مدرنِ مبتني بر هويتي كرده و اين بسيار بهتر از جامعه  مرگ و زندگي تلقي نميي دانسته و آن را مساله شاعر و هنرمند مي
اش را دارد؟ اگر فرد را مجبور كنيد كه  آيد؟ و چه كسي، كدام صداي ساالر قصد ترسيم از كجا مي» ضرورت تعيين مرزها«. دهه قبل حاكم بود

گرايانه  جنس نويسد، هم يگرا وقتي م جنس هم: بدهد، بايد حرف ساقي قهرمان درست باشد» دگر، هم، دو«هاي كاذب  تن به مرزبندي
كند كه از آن بيرون شده است، و بنابراين ذات  اش، با هر نامي، فضايي را اشغال مي گرا به صرف نوشتن جنس و با اين ديد، هم. نويسد مي

 بيان خاص را» عطوفت«را اعتراض بدانيم؟ و چرا » يك.خروج از اندازه معمول كالم اروتـ«چرا بايد . اش كنشي اعتراضي است نوشتن
اي ديگر عاجز  گرايانه هاي ماهيت بندي گرايانه ندانيم؟ ولي موضوع اصلي احتماال اين است كه ذهن معاصر اساسا از درك چنان تقسيم جنس هم

  ايد؟ نديده» اسكاچ ويسكي گرا«عنوان يك  است، چرا هويتِ مرا به

شده تاريخي هنر و ادبياتي  هاي شناخته و باز اين يكي از عارضه. شعر است ساقي بسيار مهم است، بعد اجتماعي ي ديگري كه در مقالهي  هجنب
گيرند، در  هنر و شعر خود سراغ مي» درون«هاي سريع و فوري به بيرون از مخمصه را  اش تحت ديكتاتورها، راه است كه هنرمندان و شاعران
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 ي قلم شاعر به مثابه «ي شكست انگاره. ول شعر نيست، خيابان است اي محل اعتراض در وهله.  مدني بجويندي حالي كه آن را بايد در حيطه
تعارف از  اش، صريح و بي و سوال من اين است كه چرا شاعرِ در امان در وبالگ. دست كم چهل سال است كه در غرب تجربه شده است» نيزه

خواهد كه بزند به چاك؟ اين تنها شكل اعتراضي   واز او نمينماياند خواند و به انگشت نمي نويسد و ديكتاتور را به نام نمي  مدني نميي حيطه
  .است كه من سراغ دارم

ها  ما در پي آن. گرايي در ايران به ميان بياوريم جنس توانيم بدون آن چه در غرب گذاشته است سخن از حقوق هم توانسته و نمي ما هرگز نمي
كند كه از  مان مي كم اين شانس بزرگ را نصيب گيرد، اما دست ن را از ما ميبختيِ پيشتازي در تاريخ تمد يم و اين هر چند خوشا روان

و . هاي بومي و محلي خود نيز البته بايد بپردازيم شان پرهيز كنيم، در عين اين كه به معدود چالش شان بهره بگيريم و از اشتباهات دستاوردهاي
هاي وسط تهران چندين جلد كتاب  در كتاب فروشي.  هويت فاصله گرفته استي ها از مساله مايل) »مرحله اشبري«(اين فرهنگ امروز غرب 

 كويير ديگر ي نظريه. گرايانه اختصاص يافته است جنس ها يك بخش صريحا به موضوع ادبيات هم نقد ادبي يافتني است كه در هر يك از آن
  .اي غريب نيست نظريه

گرا هيچ چيز نيست، به جز آن چه خودش تشخيص  جنس هم» شاعر«هاي  اولويت. يداش، چيزي است كه بايد از آن ترس محوريت، از هر نوع
گرايي، پيش از هر چيز بايد با نام و  جنس گرايي، مانند هويت هم جنس ادبيات هم«: خوانيم دهد، و كدام ارزش از اين تكثر باالتر؟ مي مي

تصور كردني است؟ » شاعري«و » تجويز «ي  پايان بر خصومت دو واژهآيد؟ كدام از كجا مي» بايد«و اين » .هاي خودش شناخته شود نشاني
لكنت به  هراس و بي اين كه در سه كلمه بي: تر است  هر پزشكي قطعيي  ديكتاتوري از نسخهي گرا در جامعه جنس هم» شهروند«اما اولويت 

» سريع«شعرمان باشد، اما اين مرئيت » ناميده شدن«شعر ما، در افق پيش رو، » هستي«ممكن است شرط » !بزن به چاك«: ديكتاتور بگويد
انديشگر كويير از » !ت را نپذيرا آه نام«شيكسپير پرسيد، » و در يك نام چيست؟«. نظرانه از آب درخواهد آمد بينانه و تنگ در نهايت سخت كوته

را » دري هويتي دربه«او مفتخر است كه . دارد ياست و اين شك را بزرگ م  مشكوك» خود«خودبودگي خود نگران نيست، او به چيزي به نام 
  است، و همواره از چنگ من گريزان، آن را چه بنامم؟» ديگري«همواره » من«. بدل به يك ارزش دوران كرده است
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  در صورت مناسب بودن تا ندارسال كن

  منتشر شوند

  هايي در اين صفحه منتشر خواهند شد ترانهتوجه داشته باشيد كه 

  اشند داشته ب»چراغ«ي   و مجلهكويير مسايلكه محتوايي مرتبط با 

  

Pet Shop Boys  

 

  ها آشكار ساختن ردن و در چشمدر صورت پنهان ك
  Pet Shop Boysمروري بر گروه موسيقي كويير 

رويد، تنها چيزي كه از فرهنگ كويير  مي Pet Shop Boysهاي قديمي گروه موسيقي  وقتي به سراغ كليپ. كويير بودن ساده نيست 
ي   نيمهي غرب كويير بودن در فضاي زننده. ده هستندكنن  كه وسوسه– اغلب نيمه عريان –تان هست، صورت زيباي پسراني است  روي به رو

اي  ها واقعيت را نشان آيندگان داد، وقتي كه امروز به تماشاي كار گروه موسيقي ولي پنهان در قلب، چشم. ي نبودا دوم قرن بيستم، كار ساده
كنند، درد نهان كلمات خود را  ها معناي خود را پيدا مي هشود، كلم تان عيان مي روي به دانيد كويير هستند، حاال همه چيز رو  كه مي،نشينيد مي

  . انهي پسر  و جواني پنهان شده،زنند، حاال اين شما هستيد فرياد مي

كار . Chris Lowe و Neil Tennant در كنار هم بود، 1986ي شروع كار دو جوان در   نتيجهPet Shop Boysگروه موسيقي انگليسي 
ها   اين گروه، آن در طول تاريخ كاري.  و طرفداران خاص خود را دارد،ن پنجاه ميليون نسخه در دنيا فروخته استگروهي اين دو پسر، تا كنو

ها  هاي آن  آهنگ ترين از معروف. اند  آهنگ پرفروش هفته بوده10 بار در جدول 22 و ،اند آهنگ برتر هفته راه يافته  بار به جدول سي تك39
 23 در Yesجديدترين آلبوم گروه با نام . Heart و West End Girls ،It’s a Sin ،Always on My Mind: توان اشاره كرد به مي

  . منتشر خواهد شد2009مارچ 

نانت در طول  نيل تن. ي در مورد جنسيت اين دو نفر مطرح شده بودا ي گروه، شايعات گسترده نهخاطر رفتارهاي خاص پسرا از همان ابتدا، به
 عنوان كرد Attitudeهاي انگلستان به نام  ي گي  در مصاحبه با مجله1994اييد كرد و نه رد كه دگرباش است، اما در سال  نه ت1980ي  دهه

ي مستندي در راديو   در مصاحبه با برنامه1996نفر دوم گروه، لو، در مورد جنسيت خويش خاموش مانده است، اگر چه در . كه گي است
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عنوان يك  اين دو را اغلب به. گذاري هستند هاي نام  و گي يا استريت تنها برچسب،سيت در دنيا وجود دارد كه يك جن،سي عنوان كرد بي بي
از . شان جايگاه خاصي دارند هاي تاثيرگذار خاطر آهنگ  در فرهنگ گي دنيا بهPet Shop Boysگروه موسيقي . گيرند زوج در نظر مي

  :هاي زير را نام برد نگتوان آه هاي گي اين گروه مي ترين آهنگ معروف
Can You Forgive Her?, It’s a Sin, New York City Boy, Go West, The Night I Fell In Love, 

Metamorphosis, Being Boring 

بسياري . ستندها الزاما گي ني نانت تاكيد كرده كه بيشتر شعرهاي آن ها به طور خاص كويير هستند، نيل تن اگر چه شعرهايي از ميان كارهاي آن
توانند تامين كنند، و اين يك دليل اين است كه چرا بخش  اند، كه هر نظري شنونده داشته باشند را مي ها در ديدگاهي مبهم كار شده از آن
آهنگ، نه آلبوم كامل ضبط   شامل پنجاه و پنج تكPet Shop Boysكار گروهي . ي از طرفداران اين گروه هتروسكشوال هستندا عمده

ي چراغ، چهار شعر اين گروه، از  براي اين شماره. شود  و دو آلبوم بازسازي موسيقي مي،ي گوناگون توديويي، و بيست و دو آلبوم اجراي زندهاس
  . اميدوارم شعرهاي اين گروه، شما را دوستار موسيقي سحرآميزشان بسازد. ميا  را انتخاب و ترجمه كردهIt’s a Sinجمله آهنگ مشهور 

**********  
It’s a sin 

Pet Shop Boys 

  يك گناه

   نگاه كنم ام گردم تا به زندگي وقتي برمي

  هميشه يك حس شرم توي من هست

  ام كه بايد سرزنش كرد هميشه اين من

  خواستم انجام بدهم براي هر كاري كه مي

  اصال مهم نيست كي و كجا و با كي

  شان بود اش يك چيز توي همه همه

  

   يك گناههاين يك، اين يك، يك،

  اين گناهه

  هر كاري كه تا حاال انجام دادم

  هر جايي كه تا حاال بودم

  خواهم بروم هرجايي كه مي

  يك گناهه
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  م ياد دادند كه چه جوري باشم توي مدرسه به

  آن قدر خالص توي فكر و كلمه و عمل

  ها خيلي هم موفق نشدند اون

  خواستم انجام بدهم براي اين كه براي هر كاري كه مي

  اصال مهم نيست كي و كجا و با كي

  شان بود اش يك چيز توي همه همه

  

  اين يك، اين يك، يك، يك گناهه

  اين گناهه

  هر كاري كه تا حاال انجام دادم

  هر جايي كه تا حاال بودم

  خواهم بروم هرجايي كه مي

  يك گناهه

  

  پدر، من را ببخش، من سعي كردم اين كارها را نكنم

  ا باز كنم، اما درست همان صفحه را هم پاره كردمي جديد ر كه يك صفحه

  م ياد داده بودي را باور نكردم هر چيزي كه به

  دادم پدر، من را ببخش، چون من اهميت نمي

  فهمم و هنوز هم نمي

  

   نگاه كنم ام گردم تا به زندگي براي همين هم وقتي برمي

  براي هميشه يك حس شرم توي من هست

  اش كرد د سرزنشام كه باي هميشه اين من

  خواستم انجام بدهم براي هر كاري كه مي

  اصال مهم نيست كي و كجا و با كي
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  شان هست اش يك چيز توي همه همه

  

  اين يك، اين يك، يك، يك گناهه

  اين گناهه

  هر كاري كه تا حاال انجام دادم

  هر جايي كه تا حاال بودم

  خواهم بروم هرجايي كه مي

  يك گناهه

  يك، يك، يك گناهه

  يك، يك، يك گناهه

  
  كنم من به خداي توانا اعتراف مي

  و بر شما برادران

  كارم اندازه گناه كه بي

  در فكر، كلمه، عمل، و در غفلت

  اش اشتباه من اش اشتباه من، همه همه

  اش اشتباه نابخشيدني من همه

**********  
Where the Streets have no name/ Cannot take My Eyes off You 

Pet Shop Boys  
   از تو بردارم توانم چشم نمي/ ها هيچ اسمي ندارند جايي كه خيابان

  )از عشق سوختن (

  )از عشق سوختن(

  

  خواهم مخفي شوم خواهم بدوم، مي مي

  دارند خرد كنم خواهم ديوارهايي كه من را توي خودشان نگه مي مي
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  خواهم دست دراز كنم، شعله را لمس كنم مي

  يچ اسمي ندارندها ه جايي كه خيابان

  ها هاــ  آه

  

  ام حس كنم خواهم خورشيد را روي صورت مي

  شود هيچ ردي محو مي ببينم ابر غبار و گرد بي

  خواهم پناهگاهي از اين باران سمي بيابم مي

  ها هيچ اسمي ندارند جايي كه خيابان

  ها هاــ  آه

  

  ها هيچ اسمي ندارند ن جايي كه خيابا

  مي ندارندها هيچ اس جايي كه خيابان

  كنيم سازيم، و بعد خاكسترش مي هنوز عشق را مي

   –سوزيم  از عشق مي

  جا بروم و وقتي من به آن

  روم با تو مي

  ها هيچ اسمي ندارند جايي كه خيابان

  توانم چشم از تو بردارم  نمي

  

  ات دارم كوچولو، و اگر اشكالي نداشته باشد دوست

  تنها را گرم كنمبه تو احتياج دارم كوچولو، تا يك شب ِ 

  ات داشته باشم كوچولو خوب بگذار دوست

  ات داشته باشم بگذار دوست

  

  زند برد، عشق ما زنگ مي ها را سيل مي شهر

  شويم شويم، گرد و خاكي مي با باد و باران خسته مي
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  دهم، آن آخر بياباني لخت و خالي ات مي جايي را نشان

  ها هيچ اسمي ندارند جايي كه خيابان

  ها اـهـ  آه

  

  ها هيچ اسمي ندارند ن جايي كه خيابا

  ها هيچ اسمي ندارند جايي كه خيابان

  سوزانيم سازيم، و بعد مي عشق را هنوز هم مي

  سوزيم از عشق مي

  جا بروم و وقتي من به آن

  توانم انجام بدهم اين كل كاريه كه مي

  ها هيچ اسمي ندارند جايي كه خيابان

   از تو بردارم توانم چشم نمي

  

  )ه  آه–ه  اوه(

  ات داشته باشم ات دارم كوچولو، بگذار دوست دوست

  ها هيچ اسمي ندارند جايي كه خيابان

**********  
Nothing Has Been Proved 
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  هيچ چيزي ثابت نشده

   عصبي هستمهيك پسر همه جور

  تواند اين جوري هم باشد دانستم دنيا مي اصال نمي

  يستاديم تا حرف بزنيممن عصبي بودم وقتي ا

  لرزيد ام مي و دنيا دور پاهاي

  زنيم ما از عشق حرف نمي

  آخه ما خيلي خجالتي هستيم
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  پرسيم كي و چرا اما عصبي از خودمان مي

  كردم يك پسر عصبي، واقعا فكر نمي

  قدر بلرزم كردم بتوانم اين هيچ وقت فكر نمي

  هاي ناگهاني هاي سوزان تو و آن لبخند چشم

   آرامش ندارند، و من هم آرام نبودموقت هيچ

  ي آن حرف زديم اوه، تمام شب درباره

  آوريم وقت درست سر در نمي ما عصبي هستيم و هيچ

  از همان اول من تو را پسنديدم

  م نگاه كردي ات را برگرداندي به اي كه صورت درست از همان لحظه

  به من، يك پسر عصبي از يك شهر ديگر 

   اخمي جديي عصبي و با يك خنده

  زدم هاي نگران حرف  تند تند با چشم

  هايي همين جديدها و چند تا چيز نوستالژيك از اتفاق

  زنيم ما ازعشق حرف نمي

  آخه خيلي خجالتي هستيم

  پرسيم كي  عصبي بوديم، از خودمان مي

  زنيم لبخند مي

  ي اول تو را پسنديدم دانيم چرا من از همان لحظه چون مي

  ات را برگرداندي من را نگاه كني ه صورتاي ك درست از لحظه

  .يك پسر عصبي را

**********  
I Want to Wake Up 

Pet Shop Boys  

  خواهم بيدار شوم مي

  ت بگم درسته يا نه توانم به شنيدم چي گفتي، اما نمي

  ي تو هستم شنيدم گفتي كه من كشته مرده
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  زنم، كابوس بگذرد توي خواب غلت مي

  توانم از تو رها شوم؟ يكنم، م به تو فكر مي

  

  خواهم بيدار شوم حاال، مي

  خواهم بيدار شوم حاال مي

  

  كند جلوي سينك آشپزخانه ايستادم، راديو چيزي پخش مي

  آوازهايي مثل عشق ناخالص، و عشق چيز غريبي است،

  خورند ام مي ها به گوش كنم، كلمه طوري كه گوش مي ن هما

  زنم زير گريه يك دفعه مي

  

  خواهم بيدار شوم حاال، مي

  خواهم بيدار شوم حاال مي

  بيدار شوم

  بيدار شوم، بيدار شوم، بيدار شوم، بيدار شوم،(

  )بيدار شوم، بيدار شوم، بيدار شوم، بيدار شوم،

  

  )اين جنونه، جنونه، جنونه(

  اين جنونه، كه عاشق يك نفر ديگه باشي

  اي، وقتي اون دختره عاشق منه وقتي تو عاشق اون پسره

  داني ا تو هم خيلي خوب مثل من ميام

  توانم فكر كنم اي نمي كه من به جز تو به هيچ كس ديگه

  

  ام تمام زندگي(

  ام تمام زندگي

  )خواهم بيدار شوم مي
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   بازي كردن با آتش بازي كردن، با اسلحه

  تاثير قرار دادن كسي ساده است تحت

  گويي احمق زنم، تو به من مي توي خواب غلت مي

  ، خيلي ازمد افتاده؟عاشق شدن

  

  خواهم بيدار شوم حاال، مي

  خواهم بيدار شوم حاال مي

  خواهم بيدار شوم حاال، مي

  بيدار شوم

  

  بيدار شوم، بيدار شوم،(

  ه اوه اوه ه اوه ه اوه  اوه–بيدار شوم، بيدار شوم 

  ه اوه اوه ه اوه ه اوه  اوه–بيدار شوم، بيدار شوم 

  ه اوه اوه ه اوه اوهه   اوه–بيدار شوم، بيدار شوم 

  ه اوه اوه ه اوه ه اوه  اوه–بيدار شوم، بيدار شوم 

  ه اوه اوه ه اوه ه اوه  اوه–بيدار شوم، بيدار شوم 

  ه اوه اوه ه اوه ه اوه اوه

  ه اوه اوه ه اوه ه اوه اوه

  ه اوه اوه ه اوه ه اوه اوه

  )ه اوه اوه ه اوه ه اوه اوه

  

  خواهم بيدار شوم من، من مي

  )ه اوه اوه، ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه  اوهه اوه(

  خواهم بيدار شوم من، من مي

  )ه اوه اوه، ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه اوه(
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  بيدار شومخواهم  من، من مي

  )ه اوه اوه، ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه اوه(

  خواهم بيدار شوم، با تو بيدار شوم، اوه من، من مي

  )ه اوه اوه، ه اوه اوهه  ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه اوه(

  ه خواهم بيدار شوم، با تو بيدار شوم، اوه من، من مي

  )ه اوه اوه، ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه اوه(

  خواهم بيدار شوم، بيدار شوم، بيدار شوم مي) ه اوه اوه، ه اوه ه اوه اوه(

  )ه اوه اوه، ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه اوه(

  خواهم بيدار شوم، بيدار شوم، با تو از خواب بيدار شوم من، من مي

  )ه اوه اوه، ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه اوه(

  ه ه، اوه خواهم بيدار شوم، اوه مي) ه اوه اوه، ه اوه ه اوه اوه(

  )ه اوه اوه، ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه ه اوه اوه، اوه ه اوه ه اوه اوه(

  ه اوه
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  هايي عيان تجاوز در پرده
  فرانتس كافكا، هاروكي موراكامي و جي دي سلينجر

اي كه دو  نامه باستاني، نمايش»  اديپ شاه«تماشاي . جوي خويشتن انسان بود و در جستگشت و   وين ميتاترهايزيگموند فرويد زماني در 
كاوي  هاي تاريخي خود را در مورد روان قبل در يونان باستان به نگارش درآمده بود، ذهن فرويد را منجسم كرد تا عقيدههزار و پانصد سال 
دهيم و انساني كه در نهان  انساني كه ما نشان مي: فرويد دوست داشت همه چيز را در مبناي حريم شخصي تماشا كند. انسان ارايه بدهد

دهند  كند كه اجازه مي هايي تماشا مي همه چيز را از پشت ماسك. كند هاي دروني خويش زندگي مي هستيم در پردهانساني كه ما واقعا . هستيم
. دارد شود و آدم را هميشه در عذاب نگه مي ديد كه اين حريم شخصي از همان كودكي شكسته مي فرويد مي. خود براي خود ما باقي بماند

از » ي الكترا عقده« و  »ي اديپ عقده«كرد،  جا پيدا مي جا و آن ايي گذاشت كه پشت سرهم اينه هايي انتخاب كرد و روي سندروم اسم
در انگلستان از سرطان .  بودن كشته نشود خاطر يهودي ها به انگلستان فرار كرد تا به فرويد رفت، از دست نازي. شان هستند هاي مشهورترين

ترين  اي زمان باقي بود تا اروپا در خون غرق شود و بزرگ زماني كه او مرد، چند هفته. تدهان رنج برد و سرانجام در رنج و عذاب در گذش
 متوجه شد و  ها رشد پيدا كرده است، ديد كه درندگي در خون انسان ي خود بود، مي زيگموند فرويد مرد زمانه. جنگ تاريخ جهان شروع شود

چه بعد از جنگ بزرگ باقي ماند، زماني طوالني  آن. ي دريدن خويش بود  انسان آماده د،سعي كرد راه درماني ارايه بدهد، اما ديگر دير شده بو
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  .سكوت كه از انسان چه باقي مانده است. بود براي سكوت و فكر كردن

**********  

  نوشت فرانتس كافكا كه مي

هاي فارسي زبان دوست  خوان ي كتاب  را تقريبا همهصادق هدايت. هاي فرانتس كافكا آشنا است هاست با نام و انديشه بازار كتاب ايران سال
سالي نرسيده بر اثر بيماري سل درگذشت و  فرانتس كافكا جواني بود كه هنوز به ميان. دارند و هدايت ارادتي خاص نسبت به كافكا قايل بود

اش در  اش بعد از او ماندند و خواهرهاي خانواده. كشدي رفتن به اسراييل يا آمريكا، يا نبرد روزمره با نازيسم نفس ب نماند تا در مقابل گزينه
اما روحي كه در آثار او زنده . كاره بود كافكا از خود تنها چيزي كه باقي گذاشت، انبوهي از كاغذهاي تقريبا همه نيمه. هولوكاست كشته شدند
هاست كه روح ادبي جهان را در  ي او دهه كاره ي نيمهها هاي كامل و بيشتر نوشته اندك نوشته. هاي او نابود شوند است، نگذاشت تا نوشته

  . اند ي خود نگه داشته چنبره

هاي جهان را در كلمات خويش عيان كرده و  انساني كه تاريكي. نگر مطرح شد عنوان يك انسان تيره كافكا انساني بود كه در ايران به اشتباه به
تاريكي . خورد هاي قديمي آثار او هم به چشم مي چيزي كه در ترجمه. كند د ميهاي او ميل به خودكشي را در انسان زيا خواندن نوشته

هاي ادبي آلماني  اي، سعي كرد تمركز خود را بر روي نوشته زمان گذشت و يك نشر حرفه. ست وحشتناك عصبي كننده در كلمات مستولي
اي آلماني زبان  در اين ميان يك مترجم حرفه. بيات آلماني زبانهاي گوناگوني از اد  شروع كرد به چاپ كتاب »نشر ماهي«زبان داشته باشد، 

هاي كوتاه  داستان«ابتدا . اش را در اختيار اين نشر قرار داد ي كار چند ساله و نتيجه» اصغر حداد علي«هم با اين نشر شروع به كار كرد به نام 
صد صفحه، به قيمت هشت هزار  راساس نوع نوشتارها، كه در حدود هفتبندي ب كتابي قطور و مصور، در چاپي تميز و طبقه.  منتشر شد »كافكا

بهار . اش به بازار بيايد اي اش فروخت تا تجديد چاپ پنج هزار نسخه هاي  عرضه شد و در عرض يك سال نسخه1384و پانصد تومان در سال 
كتاب اول شامل . هم در حال ترجمه است» قصر« كه عرضه داشتند و عنوان شد»  محاكمه«ي جذاب خودشان را از   آقاي حداد ترجمه1387

ترين رمان  دومي معروف. اي هايي چهل پنجاه صفحه هاي يك خطي تا داستان از داستان. هاي كامل و ناقص كوتاه كافكا است تمام نوشته
  . كاره است، هر چند آخرين فصل آن را داريم كافكاست كه البته، نيمه

ي آقاي »گو با كافكا و گفت«خواهد اين مطلب را باور كند، كافي است كتاب  اگر كسي نمي. سرود دگي را ميكافكا انساني بود زنده كه زن
اي  هاي خود ببيند با چه روح سرزنده  را بخواند كه با چشم ) تومان5000، 1386زمستان :  تجديد چاپ چاپ انتشارات خوارزمي، تهران،(يانوش 

هايي كه تحمل  آدم. هاي عجيب و غريب زندگي بودند اش كه آدم هاي  نه زندگي و سياهي ساخت، ين ميچه كافكا را غمگ آن. رو است به رو
و مثل . بگويند مثل ما باش. خودشان را بقبوالنند. خواهند مرتب خودشان را تحميل كنند مي. كند كردند يك نفر دارد زندگي خودش را مي نمي
   كنيد؟ ام نمي چرا رهاي. مثل شما نبودند چقدر سخت است: خواهد همين را بگويد  ميكافكا فقط. شود ها نبودند چقدر سخت مي آن

.  است كننده در كلمات او جاري دهند كه اين زندگي چقدر خيره هاي جديد آقاي حداد نشان مي ترجمه. كافكا زندگي را تمام عمر سرود
  .سازند ي جاودان ميهاي كافكا را نبايد از دست داد، اميدواري را در روح آدم نوشته

**********  
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  كافكا در كلمات

 و البته بيش از دويست داستان  هاي سنگين و خواندني او، هاست كه رمان سال. اي شناخته شده است هوراكي موروكامي در ادبيات جهان چهره
عنوان يكي از اميدهاي اصلي بردن  او بههر سال از . هاي جهانيان را به خويش خيره ساخته است كوتاهي كه تاكنون منتشر كرده است، چشم

ي او به دوستاران فرهنگ كاري راحت نبود، چون موروكامي به راحتي حرف از  در ايران البته عرضه. آيد نوبل ادبيات سخن به ميان مي
ز او به فارسي منتشر شد، هاي كوتاهي ا با اين حال حدود دو سال پيش كتاب كوچكي از داستان. كشد هاي جنسيتي انسان به ميانه مي چهره

در » كافكا در ساحل«هاي او،  ترين رمان توانست به سرعت چندين بار تجديد چاپ شود و سپس يكي از مهم» اش كنم توانم پيداي كجا مي«
ه از هم به بازار اي كوتا ها بيش از يك سال در انتظار مجوز در ارشاد مانده بود، در فاصله ي مختلف، كه يكي از آن  در سه ترجمه1386سال 

 تومان 7500اي كه   ترجمه ي خواهران عزيزي رمان را به دست خوانندگان رساند،  با ترجمه »نگار بازتاب«ابتدا انتشارات . كتاب عرضه شدند
 10000 كرد، كه اي عرضه ي گيتا گركاني را در چاپي گالينگور و تميز و البته با ويرايشي حرفه  ترجمه »كاروان«بعد نشر . قيمت خورده بود

  . توماني به بازار عرضه كرد7500با قيمت » نيلوفر«ي مهدي غبرايي را نشر  تومان قيمت داشت و سرانجام ترجمه

. هاي متافيزيك و سوررآليستي زندگي شناور است  كودكي كه در زندگي رآليسم و واقعيت ست،  داستان يك كودك ژاپني» كافكا در ساحل«
يك »  اديپ شاه«زند تا به خودش برسد و  دست به سفري مي. اش را كشف كند  خانواده  مادرش را، خواهرش را، دش را،خواهد دنيا را، خو مي

  .بستر شود شود تا او در واقعيت فراواقعيتي با مادر و خواهر خود هم بار ديگر در دنيايي مدرن زنده مي

آورند بين چيزي كه وجود دارد و چيزي كه  وجود مي  يك درگيري دايمي بهدارند و هاي خود نگه مي هاي موراكامي ذهن را در دست نوشته
سكس و . شود زندگي به تو تحميل مي. شود هايي كه به تو تحميل مي خواهد و واقعيت ات مي هايي كه دل يك كشمكش بين واقعيت. هستي

  .اكامي داستاني زيبا نوشته از چيزي كه هستيمشود كرد؟ مور و چه مي. شود جامعه به تو تحميل مي. شود جنسيت به تو تحميل مي

**********  

  نود سال سكوت و فرياد

جي دي سلينجر . كرد گرفت و خود چهره عيان نمي اش را جهان جشن مي  در سكوت مردي گذشت كه تولد نود سالگي2009ي  اول ژانويه
خوانند و از خواندن آن  هاست در سرتاسر جهان مي او را سال» وردشتنات«. ست كه تنها با يك رمان توانست خود را وارد روح جهان كند انساني

اي در  طنز خسته. گذارد ترين نثرهاي ادبي جهان انگليسي را در خود به تماشا مي كننده متن انگليسي كتاب، يكي از خيره. شوند خسته نمي
 را دكتر احمد كريمي حكاك ترجمه كرده كه خود مقيم اياالت از كتاب دو ترجمه در زبان فارسي وجود دارد، يكي. زند سرتاسر كتاب موج مي
ست اما نتوانسته است لحن را به خوبي منتقل كند، كاري كه محمد  ي او وفادار به متن اصلي ترجمه. كند اي كار ادبيات مي متحده است و حرفه

  . ي روان خويش به خواننده عرضه كرده است نجفي به راحتي در ترجمه

خواهد خودش باشد در دنياي خودش و دنياي لعنتي كثيف حتا به او فرصت  ي عاصي نوجوان است كه مي داستان يك پسربچه» ناتوردشت«
گويد كه چطور براي چهارمين بار از مدرسه اخراج شده  او باز مي. كاو اوست گوي طوالني پسر و روان و رمان گفت. دهد نفس كشيدن را هم نمي

شود تا زندگي را تجربه كند و زندگي چقدر  ريسمس اين خبر را به خانواده بگويد و تنهايي در نيويورك آواره ميتوانسته نزديك به ك و نمي
 دي سلينجر سفري است كوتاه در   ِ جي»ناتوردشت«.  بخوابي كني، ترين جايي كه پيدا مي دهد در امن سنگين است كه حتا به تو اجازه نمي
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ها را پر كند كه هنوز چقدر  ين كتاب توسط خوانندگان مختلف در سرتاسر جهان تكرار شده تا اشك چشمسفري كه مكرر در خوانش ا. زندگي
  .ايم تنها مانده

**********  

  تاترهاي وين

هاي تاترهاي  هنوز هم روي صحنه. كنيم پايان ويران مي بي. كنيم اين خود ما هستيم كه خودمان را ويران مي. گفت زيگموند فرويد راست مي
ي محبوب آقاي مسكوب از اين كتاب را باري ديگر تجديد  نشر خوارزمي در زمستان سال گذشته ترجمه. كنند را اكران مي»  اديپ شاه«نيا د

در » اديپ شاه«. واقعا هيچ چيزي تغيير نكرده است. چاپ كرد تا نشان بدهد بعد از دو هزار و پانصد سال چقدر هيچ چيزي تغيير نكرده است
  . آفريند شود و پسرهاي شرارت مي بستر مي  مادر خود همناداني با
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   قسمت اول–هاي يك لزبين  خاطره

 ساله بودم اولين 11، 10 زماني كه حتا. جنس خودم بوده است ام از دوران كودكي به هم هاي احساسي رم تمام عالقهخاطر دا جايي كه به تا آن
  . هاي شفافي داشت دادم ام كه به نظرم چشم ي زياد به معلم ورزش ام را از روي عالقه هديه

ام  تر شدن هام گذشت تا اين كه به مرور زمان با بزرگ گذرا از دوستهاي   دوران راهنمايي با بوسيدنحتا. اوايل به احساسات زياد توجه نداشتم
ي فكر  ام درگير شد كه ديگر اجازه آن قدر ذهن. هام و نيز ساير دخترها شدم ام با بعضي از دوست تر شد و من كامال متوجه تفاوت ام قوي حس

كردم يك جور بيماري  گاهي فكر مي. التي كه دارم اشكالي ندارندكردم تماي گاهي با خودم فكر مي. داد كردن به چيز ديگري را به من نمي
پانزده ساله بودم فقط و . تا جايي كه تصميم گرفتم به جلسات مشاوره بروم. يا تلقين است. ي انحرافات ذهني من است ها نتيجه دارم يا اين

م ا از قشنگي و لذت احساساتحتا . ش توضيح بدهما برايام را  كردم تمام احساسات سعي مي. شد مشاورم تعجب كند م باعث ميا هاي حرف
عنوان راهنمايي يا دلسوزي يا هر چي شنيدم اين بود كه دخترم عالقه به دوست يك چيز طبيعي است ولي يك  اولين حرفي كه به. گفتم مي

 تو باشد و داشتن اين تمايل كامال غلط تواند شريكي براي مسايل احساسي عاطفي و جنسي جنس تو نمي يعني دوست هم(حد كنترل شده دارد 
شود اگر آدم يك پارتنر از  تر مي به نظر من خيلي زيباتر و قشنگ. كرد تر مي م را خستها م خيلي مسخره بود و ذهنا ش برايا حرف هاي. )است

م نداشته ا توجهي به احساسات. رانمبعد از آن روز تصميم گرفتم به چيزي فكر نكنم و وقتم را با درس خواندن بگذ. جنس خودش داشته باشد
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. تر بودند هام از وقتي كه بچه بودم از خودم بزرگ اكثر دوست. ام مي كوبيد م بد جور خودش را به در و ديوار سينها ولي گاهي اوقات قلب. باشم
تصميم گرفتم اين . ها مي گذراندم م را با آنا دو تا خواهر بودن كه اكثر وقت. ها حرف مي زدم احساس راحتي بيشتري داشتم وقتي با آن

ها گفتند كه يك چيز كامال طبيعي  شان توضيح دادم و آن م را برايا ي احساسات وقتي موضوع را و همه. ها در ميان بگذارم موضوع را با آن
ش سولماز بود و هميشه ا  اسميكي از آن دو كه. تر شده بود م كمي راحتا خيال. م برداشته شدا هاي است، يك بار خيلي سنگين از روي شانه

احساس . م گفتا ها براي م توضيح داد و در مورد هموسكسوالا كرد همه چيز را براي تري با من داشت و توجه زيادي به من مي رفتار مهربان
هايي  ن را با آدمم. هاش، احساسات من، فكرهاي من بود حرف. خواهم و نياز دارم بشنوم هاش دقيقا همان چيزي است كه مي كردم حرف مي

مغزم تا حد زيادي آرام گرفته بود و زندگي خودم را . ش هم لزبين هستندرشان مثل من بود و گفت كه خودش و خواه آشنا كرد كه تمايالت
  . كردم مي

آمد هر موقع  يام به وجود م يك گرماي خيلي زياد از او توي سينه. شد دوران دبيرستان بودم و دوستي من با سولماز هر روز بيشتر مي
بعد از كلي سر و كله زدن با خودم . ش داشتما قبل از اين موضوع، و من از آن موقع دوستحتا سولماز هميشه با من مهربان بود . شا ديدم مي
ها و اكثر روز. ي خيلي زيبا و گرم يك رابطه. ي ما شروع شد ش دارم و با شنيدن احساس او نسبت به خودم رابطها ش گفتم كه دوست به

هاي  اين دوستي من براي دوست.  زماني كه مدرسه بودم هم از طريق موبايل با هم در تماس بوديمحتا. شد هامان با هم سپري مي ساعت
رفتاري تقريبا پسرانه داشتم كه دليلي . دهم اي به پسرها نشان نمي ديدند من هيچ عالقه شد وقتي مي تر هم مي ديگرم عجيب بود و عجيب

شنيدم كه فريما تو بايد پسر   گاهي اوقات اين جمله را ميحتا. آمدم هام مي م در مدرسه و بيشتر به چشم معلما تر بودن ي سرشناسشد برا مي
گفتم من اسمم فرزاد است و چقدر دوست داشتم پسر باشم چون پسرها  ام كه مي كرد به كودكي گاه پرتاب ميآاين جمله من را ناخود. شدي مي

  . ر بودشان بيشت قدرت

اي  ناظم و مدير بدون هيچ مقدمه. شد تا روزي كه من را به دفتر مدرسه خواستند تر مي ي من با سولماز نزديك گذشت و رابطه زمان مي
ت دم مدرسه كيه؟ تا آمدم بگويم، فراش مدرسه هم گفت كه گاهي اوقات در  ها باهاش مياي و ظهرها مياد دنبال دختري كه صبح: پرسيدند
هاشان را تاييد  م هم حرفا هاي توانستم چيزي بگويم چون دو تا از هم كالسي ديگر نمي. است ايستد و او را ديده  پشتي مدرسه ميي كوچه
اول سعي كردم با گفتن اين كه او دوست خانوادگي ما است قضايا را جمع و جور . ها از وجود سولماز بهتر از خود من خبر داشتند آن. بودند كرده

به سولماز هم . ديگر به هيچ كس اعتماد نداشتم. دانستند ها بيشتر از حدي كه بايد بدانند مي  من كامال زير ذره بين رفته بودم و آنكنم اما
آيد و گزارش  دانستم كه يك نفر تا دو تا كوچه باالتر از مدرسه دنبال من مي مدتي گذشت ولي اين را نمي. گفتم كه نبايد جلوي مدرسه بيايد

مادرم را خواستند بيايد مدرسه تا در . ي من خبر دادند كار به جايي رسيد كه به خانواده. دهد آمد را مي جا دنبال من مي سولماز را كه آنمن و 
تا توي . تر بود ي نزديكي داريم؛ سولمازي كه از من بزرگ آن موقع مادرم فهميد من و سولماز چه رابطه. مورد اين موضوع با او صحبت كنند

ي سولماز با ما دوست خانوادگي هستند و فريما و او با هم بزرگ  رسه بوديم چيزي نگفت و سعي كرد ناظم را با گفتن اين جمله كه خانوادهمد
 به من اجازه نمي دادند موقع زنگ تفريح حتا. ها با من عوض شد از آن به بعد رفتار خيلي. جا تمام نشد ولي ماجرا اين. اند، راضي كند شده
اي به نام  تا اين كه معلم تعليمات ديني يك روز در كالس در مورد گناه كبيره. ها كه اكثرشان با من دوست بودند بروم دانشگاهي يك پيشنزد
قدر زشت است و وقيح و غير طبيعي  كار اين جمالتي مثل اين كه اين. ش مثل پتك مي خورد توي سرما هاي حرف. بازي صحبت كرد جنس هم
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شود كه هيچ وقت از جانب خدا بخشيده  دهند و يك مدل بيماري رواني و انحراف جنسي محسوب مي يوانات هم انجام نمي ححتااست كه 
ديگر . ها)معتاد؟(شوند مثل كراكي ها بعد از مرگ شسته هم نمي جور آدم دانم اين حديث را از كجا در آورد كه اين  نميحتا. شود نمي
بودم كه با ضربه ي   توي اين فكرها غرق شده. سرم سنگين بود. خورد ش تكان ميا هاي ديدم كه لب فقط مي. شنيدم ش را نميا هاي حرف

ها را براي تو  گفت من دارم اين حرف. تر بود ي وحشي خشن ش از يك گربها نگاه. زد به خودم آمدم محكم خودكار معلم كه روي ميزم مي
اين سري انگار فقط . شا دوباره شروع كرد به راه رفتن و ادامه دادن به چرنديات. هت بردا ي ليلي نگفتم كه مات ت قصها براي. زنم مي

بلند شدم . ديگر نفهميدم چي شد. اي غير طبيعي است گفت خدا مرد و زن را براي هم آفريده و غير از اين هر رابطه مي. ش من بودما مخاطب
ام را نگاه  دم ديدم پدرم كنارم نشسته توي دفتر مدرسه هستم و دارم پروندهوقتي به خودم آم. م دست خودم نبودا حركات. و داد زدم سرش

م را بدهم و بعدش هم ديگر به آن مدرسه ا هاي ش فقط رضايت دادند كه امتحانا هاي با كلي پادرمياني پدرم و حرف. اخراج شده بودم. كنم مي
  . نروم

اعصاب سولماز . م را روي در و ديوار اتاق با مشت مي گذاشتما جاي عصبانيت.  بودمدوباره عصبي شده. م از دنيا و مذهب به هم مي خوردا حال
ها بود كه توي سرم مثل نوار  فقط و فقط حرف. خيال شدند ام يك مدت خيلي زياد پاپيج من شدند ولي بعدش بي خانواده. را هم خرد كرده بودم

به همه چيز . ناآرام شده بودم. گفتند م دروغ مي كردم همه به فكر مي. يه  غير طبيعيهايي مثل اين كه اين كار كامال حرف. روز مي چرخيد شبانه
به سولماز گفتم مي خواهم پسر . ام بدون هيچ دردسري زندگي كنم دلم مي خواست پسر باشم كه بتوانم با دختر مورد عالقه. گرفتم بهانه مي

شد مثل   گفتن من متوجه مي"نه"با . آيد ت ميا سيد فريما از پسرها خوشپر ش مي مان همه توي يك ماه آخر دوستي. باشم عصباني شد
مان از  خسته بوديم جفت. مان يك ماه بعدش تمام شد مان دوستي با تالش جفتم. شد هامان با دعوا تمام مي هميشه ولي باز هم حرف

ش ولي  خواستم ش و نمي خواستم مي. م بدتر شدا  او من حالبا رفتن. خود به همه ديگر هاي بي از گير دادن. خردي از دعوا از همه چي اعصاب
ام  زدم از رابطه حرف مي. شناس رفتم پيش يك روان. دانستم چرا خودم هم نمي. رفتم دوباره به جلسات مشاوره مي. بود همه چيز خراب شده

خواي با جامعه و  پرسيد مي يكي مي. ردگي دارمداد افس يكي تشخيص مي. بودم مثل دكترهاي قبلي كه رفته. داد او هم گوش مي. گفتم مي
و مسايلي نظير اين كه . ام ي من به دخترها به اين دليل است كه توي خانواده مورد محبت قرار نگرفته گفت عالقه  يكي ميحتادولت لج كني؟ 

گفتند چون  شان چرت مي همه. اثير گذاشته استش رفتاري سختگيرانه داشته، روي من تا خاطر ارتشي بودن ام پسر نبوده و پدرم به توي خانواده
دوباره به او . در آخر او هم گفت كه دخترم اين احساس طبيعي نيست و بر خالف انسانيت است. طور كه مي گفتند بود نه من ام آن نه خانواده

خاطر  به. هاي من جور نبود كه با حساب كتابگفتند  ربطي مي شان چيزهاي بي همه. كار كنم هدانستم بايد چ نمي. پريدم و شروع كردم به دعوا
پزشك كمي فرق داشت ولي در آخر گفت بهتر است من تغيير  هاي آن روان حرف. پزشك ناآرامي زيادم، تصميم گرفتم بروم پيش دكتر روان

به آن چيزي كه مي مي گفت بهترين راه اين است و از اين طريق . صورت چيزي مي شوم كه برخالف چيزي نيست جنسيت بدهم، در آن
. م براي عمل جراحي كم است، بهتر است دوستي با پسرها داشته باشم شايد نظرم تغيير كندا و گفت چون در حال حاضر سن. خواهم مي رسم

  . كردم با آن داروها زندگي مي. دكتر به من داروي اعصاب داد. رفتارم هر روز بدتر مي شد. با خودم كلنجار مي رفتم. عصبي بودم

 ير كه فقط سر -شده بودم يك آدم پلي. م با دخترها شروع شدا دوباره روابط. م مي خواهد بكنما بعد از يك مدت تصميم گرفتم هر كار دل
گاهي اوقات . رفت فكر تغيير جنسيت هم گاهي اوقات مي آمد و مي.  با دل خودش همحتاكرد،  كرد و با دل ديگران باز مي خودش را گرم مي
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دوباره . اش با من بهتر بود گفتم ها در ميان بگذارم و به خواهر بزرگترم كه رابطه ن با خودم گفتم اين موضوع با آ. آمدم م ميا ايپيش خواهره
همه چيز . اند به خواهرم گفتم كه ديگران در ايران چه چيزهايي به من گفته. ياد سولماز افتادم چون او هم به من گفت اين حس، طبيعي است

او به من گفت . گفتم م رو به او ميا از آن موقع به بعد تمام مسايل. رفتارش آرام بود. كنم من يك ترنس باشم  دادم و گفتم فكر ميرا توضيح
  .  بايد انتخاب كنيت است و خودت فكر و بررسي زياد بتواني در موردش تصميم بگيري، تصميم هم با خودبياي نيست كه  فريما اين مساله

روي دور درس . خواندم سال آخر مدرسه بودم و پيش دانشگاهي مي. با بازي كردن با خدا. با قرص و دوا. ذشت با اين وضعگ ام مي زندگي
دختر شر و شيطاني . با دختري به نام سوگل آشنا شدم. ام بدهم اي به غير از رفتارم دست خانواده خواستم ديگر بهانه نمي. بودم  خواندن افتاده

تا اين كه يك روز به . مان نزديك و خوانوادگي شده بود    روابط. دانست من لزبين و ترنس هستم رفتار خوبي با من داشت ه ميبود ولي با اين ك
من هم مثل هميشه رفتم بدون هيچ سوالي . جا دور هم باشيم درينك داري بيا اين. م م خونه تنهايي من زنگ زد و گفت فريما من و دختر عمه

خودم را بي تفاوت نشان دادم و . هاي زيبايي داشت ش چشم دختر عمه. م وايستادم سيدم و وارد خانه شدم ناخودآگاه سر جايوقتي ر. يا هر چي
آوردم  م را در ميا موقعي كه كت. شد گفت حالت اخم داشت ش جدي بود و ميا صورت. خودش را مهديس معرفي كرد. رفتم جلو و دست دادم

اف هم  ت باشه مهديس خيلي جديه و بيا سوگل خنديد و گفت، فريما حواس. ين نازي داشتي به من نگفته بوديبه سوگل گفتم، دخترعمه به ا
خنديد  به نظرم وقتي مي. ها بودم رفتارش را زير نظر داشتم ي آن تمام مدتي كه خانه. ش ندارم خنديدم و گفتم، اوكي نترس كاري. داره
. ذاشتيم روي حساب مستي مان مي شد كه جفت خورد به هم و با يك لبخند تمام مي مان گره مي اهگاهي اوقات نگ. شد تر مي اش جذاب قيافه

سوگل مثل . گفتم، اوكي، و يك چشمك به سوگل زدم. خوام با تو شر كنم موقعي كه مي خواستم نهار سفارش بدهم گفت، من غذامو مي
. رفت توي اتاق. من هم مخالفتي نداشتم. ت فقط براي يك زنگ كوچيكم را از من خواسا مهديس موبايل. هميشه خودش را به خريت زد

ي االغ، هيچي  بعد مهديس با خونسردي بيرون آمد و گفت پسره. ش تا بيرون مي آمد، به در بودا خاطر دعوايي كه صداي نگاه من و سوگل به
او . گفتم اگه اشكالي نداره تا يه جايي باهات ميام. تا نمخواي برسو مهديس گفت ماشين داري يا مي. آن روز بي تفاوت گذشت. ش نيست حالي

خنديد و گفت، برو . خندي ت داري اين قدر خونسرد مي دعوا كردي با بي اف. ت گرما توي ماشين كه نشسته بوديم، گفتم، دم. هم گفت حتما
  . گفتم حتما. تا نمدم خونه كه رسيديم، موقع خداحافظي، گفت، نري گم شي؛ برنامه بذار باز هم ببي. بابا

مهديس . جا به سرعت خودم را رساندم آن. گفتم آره. جاست دو روز بعد سوگل دوباره زنگ زد و گفت فريما پايه هستي؟ دوباره مهديس اين
شان موافق  كسي هم با دوستي. اف داره ولي روزي سه تا نوبت دعوا دارند گفت مهديس بي سوگل مي. زديم با سوگل حرف مي. بود هنوز نيامده

موقع بازي . ي همون روز دوباره برنامه. ش شدا بعد از نيم ساعت مهديس پيداي. ده ولي مهديس احمقه و به حرف كسي گوش نمي. نيست
ت دردسر مي خواد؟ با خودم ا ش گفت، مهديس دل سوگل برگشت به. به خودم نگرفتم. كرد م بازي ميا بود و با گردن  كردن پيش من نشسته

چهار نفري نشسته بوديم كه مهديس گفت، فريما ماساژ . هامان هم آمد بعد از غذا يكي ديگر از دوست. م از دوست صميميا بين، اينگفتم، ب
م از ا به سوگل خنديدم و گفتم، اين. م را گرفت رفتيم توي اتاقا دست. ش افتاد دست خودت ت درد نكنه، زحمتا گفت، دست. بلدي؟ گفتم، آره

گفت، اونم . ت چطوره گفتم، پس جي اف. گفت، بي اف ندارم. ت چطوره اف زديم پرسيدم، بي توي اون مدت وقتي حرف مي. ات دختر عمه
اگه پيدا . حالي باشه ي با تو مشهد هم دختري نداريم كه بچه. گفت پسرا كه به هيچ دردي نمي خورن فقط برا خنده خوبند. گفتم، چرا. ندارم

دوباره مثل دو روز . خنديديم. طوري گفتم، مدلمه اين. خوره گفت، اااا بهت نمي. اف ندارم گفتم، من جي. مي شمدار  اف كنم منم مثل تو جي
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موقع پياده شدن . گفتم ااا، گفت آره. گيرم؟ گفت، از رفتارت مشخصه اف مي دوني من جي پرسيدم، تو از كجا مي. پيش با هم برگشتيم خانه
. تصميم نداشتم بروم ولي صبح روز تولدش، مهديس زنگ زد. خنديدم و گفتم ببينم چي ميشه. تو بيا با سوگل. گفت، فريما، پس فردا تولد منه

خنديدم و گفتم . توني برام ابسولوت بگيري و امشب وقتي اومدي تولد بياري؟ گفتم، مگه من گفتم ميام؟ گفت خودتو لوس نكن بيا گفت، مي
. بود اي كه دعوت كرده رفتم با اون چيزي كه سفارش داده بود تو ساك گذاشتم شب رفتم به كافهيك پوليور رنگ روشن گ. تا بينم امشب مي

شون انداختم و  نگاه سردي به. شه اف سوگل آروم زد به من و گفت اين بي. معرفي كرد گفت بهزادم. وقتي رسيدم مهديس و يك پسر را ديدم
سوگل اصال از بهزاد . شمار بودند با هم سرگرم بودند ش كه انگشت ي دوستان بقيه. دشانزد اونا هم با خو سوگل آروم با من حرف مي. نشستيم
م را گرفت گفت، فريما، اون ا م آمد دستا بعد از چند دقيقه مهديس دنبال. خاطر همين هميشه در حال رفت و آمد بوديم به. ش نمي آمدا خوش

موقع برگشتن، من و . گفتم اوكي. لطفن ديگه نرو بيا. مدت اعصاب منو بيشتر خرد كنكنه تو هم با رفت و آ ش خرد مي پسره اعصابمو با آمدن
م را گرفت و گفت، خيلي ا دم در دست. مهديس همه را گذاشت آخر از همه من را رساند. سوگل و بهزاد و مهديس توي ماشين مهديس بوديم

ساعت . بعد، با يك خداحافظي، شب تمام شد. و بخندم كه سر تو هم بند بودگفتم بيام به ت. رفته بودسر   گفتم خودم حوصله . مرسي كه اومدي
 من ي عمه. تو هم بيا. ريم خونه ي مهديس اينا گفت فريما شب مي. فرداي آن روز سوگل زنگ زد. سه شب تكست داد و دوباره تشكر كرد

  . خنديم ريم مي روم ولي سوگل گفت بيا ميمن هر چه اصرار كردم كه ن. ديشب خيلي زحمت كشيده. گفته فريما هم بگو بياد

بعد از چند دقيقه . اش به گرمي از من استقبال كردند خانواده. وقتي رسيدم خودش نبود. شان يك ويالي بزرگ خارج شهر بود؛ طرقبه خانه
تو ده شما كه تلفن هست، نه؟ . ردمتونم راحت برگ گفتم به اصرار سوگل اومدم، حاال هم مي. كني كار مي هجا چ گفت اا، تو اين. مهديس آمد

در طول . توانستم اجازه بدهم به من توهين كند آمد ولي نمي م ميا با اين كه ازش خوش. احساس كردم از عصبانيت خون زير پوستش دويد
مي گفت كه به مهديس سوگل اصرار داشت كه برويم درينك بخوريم و هي به من . بود تر شده مهربان. خورد مان به هم گره مي مهماني نگاه

از هر فرصتي . ش م موقع رقص گفت، مي خوام فقط اون درينك رو با خودت بخورم، يه جوري بپيچونا در آخر مهديس آرام دم گوش. بگويم
فقط به من . سوگل تقريبا فهميده بود كه مهديس به من نزديك شده. جا بمانيم آن شب قرار بود آن. كرد كه با هم باشيم، كنار هم استفاده مي

قبل . ش خوابيد آن شب من و سوگل روي زمين خوابيديم و مهديس روي تخت. ت راحت من هم فقط گفتم، خيال. ت باشه گفت، فريما حواس
هاي من  ي پايين كارت براي بازي بياورد مهديس توي چشم وقتي سوگل رفت از طبقه. از خواب همه روي زمين نشستيم كه ورق بازي كنيم

م سرخ ا هاي گوش. م داغ شدا هاي لب. م برسد مرا بوسيدا قبل از اين كه چيزي به ذهن. كار بكنم هدانستم بايد چه بگويم و چ نمي. دخيره شد بو
. براي چند ثانيه سكوت كرديم. باورم نمي شد. بيشتر از هر چيزي تعجب كرده بودم. دانستم بايد چه واكنشي نشان بدهم نمي. شده بود انگار
ش فهميدم ا از نگاه. همان موقع سوگل آمد تو.  گفت، بين خودمون باشه نمي خوام سوگل و كسي ديگه از اين موضوع خبردار بشهبعد مهديس

اي  بود كه مهديس دوباره سوگل را به بهانه هنوز چند دقيقه نگذشته. تفاوت نشان بدهم سعي كردم خودم را بي. داند اتفاقي افتاده است مي
ي  مدتي كه سوگل نبود دوباره مثل دفعه. ش آرام است ها قيافه كردم مثل بچه حس مي. دانستيم براي چي مان مي موقع جفتآن . فرستاد پايين
برد  ولي من من خوابم نمي. ش بردا سوگل زود زود خواب. بعدش تصميم گرفتيم بخوابيم. تا قبل از خواب بازي كرديم و خنديديم. اول گذشت

آمد پايين . ش كردما من هم برگشتم نگاه. با اين كه كمتر از دو متر فاصله داشتيم تكست داد كه بيدارم.  بيدار بودو مهديس هم انگار منتظر،
. م گفت فريما نمي خوام كسي از اين موضوع با خبر باشه، و گفت، تو اون دختري هستي كه دنبالش. با هم حرف زديم. كنارم دراز كشيد
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 سوگل كامال شك كرده. بودند روي رفته صبح زود همه بلند شده بودند و براي پياده.  صبح كنار هم بوديمتا نزديك. ش را راحت كردم خيال
خاطر كسي كه  كردم؛ به م حس ميا با اين كه زمستان بود ولي گرماي زيادي توي تن. روي همه با هم رفتيم پياده. گفت ولي چيزي نمي. بود 

ام  گردني-در راه برگشت مهديس از من خواست تو. نشد  توي راه حرفي بين ما زده. بود م قفل كردها ستش را توي دا كنارم بود و تمام راه دست
ام  گردني-اش پيدا نكردم و تو اي براي رد خواسته كننده هر چه فكر كردم دليل قانع. ش بگذارما روم و تنهاي را به او بدهم كه مطمئن بشود نمي

سوگل گفت، . ش را آورد كه به ما نشان بدهدا هاي مهديس عكس. كرديم ز ظهر نشسته بوديم و فيلم نگاه ميبعد ا. ش بستما را آرام دور گردن
ولي وقتي سرم را باال آوردم با نگاه عصباني . فقط يك شوخي بود. فريما مهديس شبيه ليسك نيفتاده تو اين عكس؟ خنديدم و گفتم، اي

اون روز مهديس سومين تكست را براي من فرستاد كه باعث . تم و گفتم يك شوخي بودبدون هيچ مكثي معذرت خواس. مهديس مواجه شدم
بود ولي  با اين كه اين جمله را گفته. كرديم كار مي هدوست داشتي االن چ: نوشته بود. تر بشود بهي مهديس سرخ م از لباس گلا هاي شد گونه
ي پايين و خداحافظي نكرد اما پايين كه بودم تكست  حافظي مهديس نيامد طبقهموقع خدا. خاطر تاييد حرف سوگل از من عصباني بود هنوز به

مان افتاده  م چرا همان اول نظرت را نگفتي و االن كه اين اتفاق بينا من اگر من از نظر تو شبيه ليسك. اي هستي داد كه تو آدم دو چهره مي
وقتي . ش زد و گفت، مهديس بيا از مهمونا خداحافظي كنا ش بلند صدايا تا اين كه مامان. ش كنم هر چه كردم نتوانستم راضي. گويي مي

احساس كردم همه . جواب نداد. پرسيدم، اين چه كاريه. ما ش بود و گذاشت توي دستا مد پايين، موقع دست دادن گردنبند كف دستمهديس آ
كردم دارد  احساس مي. كرد ش روي من سنگيني ميا نگاه. ماشين شدمگردنبند را گرفتم و رفتم سوار . كنند اند و دارند ما را نگاه مي چشم شده

من ارزش : ها هاي مهديس شروع شد با اين جمله م و تكستا ي عموي جا رفتم خانه بعد از آن. ش نكردما ولي نگاه. كند رفتار من را ضبط مي
ش نكردم چون من را عصباني كرده ا  شوخي بوده و نگاهشد كه حرفي كه من زدم يك كردم قانع نمي يك نگاه كردن نداشتم؟ هر چه سعي مي

  . بود بوده ولي رفتارش نرم شده

تواند در  من به مادرم از دوستي با مهديس گفتم و گفتم مهديس مي. ديديم چهار ماه مانده به كنكور من، دو سه روز يك بار همديگر را مي
يك هفته گذشته بود كه . توانستم بگويم چون در رياضيات نفر اول كالس بودم يترين چيزي بود كه م ولي اين احمقانه. م كندا رياضي كمك

رو  م با مهديس روبها دانستم اگر مامان خوشحال بودم و مي. م آن روز خانه نبود كه مهديس آمدا مامان. من مهديس را دعوت كردم به خانه
ي ما  بود به خانه  خيلي زيبايي كه معلوم بود با وسواس زيادي تنظيم شدهمهديس با گل . آورد، مخصوصا بعد از جريان سولماز بشود بهانه مي

. ي ما به صورت كامل شكل گرفت آن روز رابطه. بود  ش نسبت به من را روي آن نوشتها يك كارت كوچك روي گل بود كه احساس. آمد
ي  يعني فقط حرف است و رابطه. ضوع جدي نيستش صحبت كردم و گفت، آن مو اف در مورد بي. كردم  زيادي به او ميي احساس عالقه

اش را قطع كند ولي اين كارش كامال من را  بودم رابطه  با اين كه از او نخواسته. كند خاطر من همين را هم قطع مي ديگري با هم ندارند و به
  . خوشحال كرد

م كه به او چيزي ا سوال بود كه من با كي در ارتباطش ا چنان خبري نداشت فقط براي سوگل هم. عيد آمد و تعطيالت را باهم گذرانديم
مان خبر داشت و هميشه دخترش را در حال  مادر مهديس كه از دوستي. او هم ظاهرا باور كرد. ش يك شخصيت مجازي ساختما براي. ام نگفته

كسي از حضور من . شان بروم باغ مهديس دهدر سوگل دوباره خواست كه من با خانو به روز سيزده. بود ديد كنجكاو شده صحبت كردن با من مي
پي و وقت زيادي كه با  در خاطر ديدارهاي پي به. گذشت زمان به سرعت مي. بين دنبال حركات ما بود كرد فقط مادر مهديس با ذره تعجب نمي
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مادرش . شد هم با يادش سپري ميها جبران كنم كه آن  كردم شب بودم با اين حال سعي مي هم مي گذرانديم تا حدي از درس خواندن افتاده
كردم جلوي آن ها با مهديس كامال سرد برخورد  سعي مي. بود طوري كه بخواهد فقط با من آشنا بشود شان دعوت كرده دو دفعه من را به خانه

 شو با مهديس قطع كنم تا روزي كه پدر سوگل با من تماس گرفت و گفت، مادر مهديس باهاش تماس گرفته و گفته، به فريما بگيد رابطه
با تمام شدن مكالمه . شنيد ولي مهديس كنارم بود و مي.  كاراش افتاده و ازم خواست به خودش چيزي نگمي كنه چون مهديس از همه

من هم . ش بگويما هام همه چي را براي بعد از گذشت مدتي مهديس خواست كه از گذشته. مان تصميم گرفتيم كارهامان پنهاني باشد جفت
هر دختري كه به من زنگ مي زد از دوست يا فاميل مهديس حساسيت نشان . خيلي روي من حساس شده بود. ش تعريف كردما را برايهمه 
  . و من مجبور بودم هر دفعه يك بهانه بياورم. داد مي

يك . ام نگه داشتم هم دوست بوديم رابطه ام قطع كردم و فقط با سوگل و ندا و ويدا كه ده سال بود با با مرور زمان رابطه ام را با تمام دوستان
 حتا. گفت به من دهد ولي مهديس چيزي نمي پي به مهديس تكست مي در بود كه يك شب متوجه شدم يك نفر پي ماه و نيم به كنكورم مانده

دهد و براي   را انجام ميگفت، پسري دارد كارهاي پروژه. دهد باالخره ازش پرسيدم كي تكست مي. زد گاهي اوقات خودش را به نفهمي مي
. باهاش صحبت كردم. دو هفته گذشت و من متوجه شدم اين رابطه بيشتر از آن حدي است كه مربوط به يك پروژه باشد. زند همين زنگ مي

تي مخالف. شان يك دوستي ساده است چون او خيلي تنهاست تراست و بين ست و از خودش كوچيك پسر خوبي. گفت، اسم آن پسر انوش است
تا شب . اش مجبور شدند دكتر باالي سرش بياورند طوري كه خانواده. يك شب مهديس خيلي مريض شد. نكردم ولي احساس خوبي نداشتم

آن موقع اولين . گفت، فقط به انوش بگو نگران نباشد. ش خوب نيست اصال و نياز دارد بخوابدا گفت حال. خبر نداشتم، باالخره خودش زنگ زد
وقتي تماس گرفتم من را كامال مي شناخت و شروع كرد به صحبت كردن با من و گفت كه مهديس به . زدم ن با انوش حرف ميبار بود كه م

ش هستم، زماني را كه با تو ا گفت من دوست. گيري و در كل چه ارتباطي داري قدر تماس مي گفتم، چرا با مهديس اين. كند او خيلي توجه مي
قبال گاهي من و . خيلي سعي كردم به اعصاب خودم مسلط باشم ولي نمي شد. دم اتاق دور سرم مي چرخداحساس كر. نيست با من است

  . توانستم تحمل كنم ولي اين يكي را ديگر نمي. شد شد ولي زود حل مي مان مي هاي او، با هم بحث مهديس سر شك كردن

بعد از تمام شدن . رود و باهاش تماس نگيرم با انوش بوده  ميش اينا بيرونا گفت با مامان هايي كه مهديس مي آن شب فهميدم وقت
. دانم و بهتر است ديگر با هم نباشيم مان بعد كلي كلنجار رفتن با خودم به مهديس تكست دادم كه همه چيز در مورد او و انوش را مي مكالمه
ام را روشن  گوشي. سر جلسه اصال فكرم سر جاش نبود. بودها  موقع امتحان. ام را خاموش كردم و با عصبانيت شب را به صبح رساندم گوشي
اند  كردم با هم توطئه كرده حس مي. ي خواندن هيچ كدام را نداشتم  حوصلهحتاديگر . مقدار زيادي تكست از مهديس و انوش داشتم. كردم
ونم ت گفتم االن نمي. ت فريماا ي خوام ببينمگفت، م.  به مريض بودن مهديس شك داشتم تا اين كه انوش زنگ زد و جواب دادمحتا. شان جفت

. بود  عصباني بود و حالت حق به جانب گرفته. زد در طول اين مدت مهديس هم زنگ مي. براي بعد از كالس قرار گذاشتيم. و سر جلسه هستم
ت دارد و االن خيلي ا لي دوستگفت، مهديس خي. كرديم با هم صحبت مي. بعد از كالس انوش آمد. ت فريماا خوام ببينم گفت، ديگه نمي

من قول مي دم تو . ها گفت همه حرفه اين. م االن راضي شد كه ديگه با هم نباشيما گفتم، اون خودش. عصباني است كه اين اتفاق افتاده
مهديس . بود ا پر كردهبعد از چند روز همه چيز برگشت به حالت اول خودش ولي بدبيني ذهن من ر. ها دم و اين حرف قول مي. تون نباشم رابطه

باز . شدم انداخت كه از هر چه تلفن بود بيزار مي الزم بود كال ويتينگ من باشد، و بعد دعوايي راه مي. گرفت كه پس نيفتد هم دست پيش مي
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  . شا گشت جاي اول برمي

 بود شماره را نشناسد ولي خودش الزم. كرد ش تلفن من را چك مي مهديس همه. ش بدبيني بود همه. موقع كنكور ديگر تمركز نداشتم
گفت كه با  خوردند و به من به دروغ مي رفتند بيرون و درينك مي ها با پسرهاي دانشگاه مي  خيلي وقتحتا. اش را با انوش داشت رابطه

خون دماغ . بود  غزم فرمت شدهخاطر فشار زياد انگار م به. باالخره روز كنكورم رسيد. م را به او كم كنما توانستم احساس نمي. اش است خانواده
خواهم را به  اي را كه مي توانم رتبه دانستم ديگر نمي با هر بدبختي بود تا آخر جلسه سواالت را جواب دادم ولي مي. شد م بد ميا حال. كردم مي

گفت، اگه . گفتم، نه كردم و مي ازي ميولي من لجب. پدرم به من گفت، فريما بهتره از ايران بري. ديدند ام رفتارم را مي خانواده. دست بياورم
دو هفته بعد كنكور دعواي من و مهديس . توانستم چيزي بگويم ديگر نمي. موني مشهد و بايد از ايران بري قبول نشي يا شهر ديگه باشي نمي

توانستم باور  نمي. خورم يگفت، من يك آدم ترسو هستم كه به هيچ دردي نم. اوج گرفت تا جايي كه يك شب مهديس گفت از من متنفر است
او هم خيلي راحت گفت، هر كار . دانستم ديگر نمي خواهم زنده باشم دانم چي شد فقط مي نمي. ام كردم بازيچه فكر مي. ش راا هاي كنم حرف

ه نشسته بودم و دورم پر قدر ديوانه شده بودم كه وقتي به خودم آمدم لبه پل دانم آن قدر مي همين. تا خواي بكن فقط طوري كه ديگه نبينم مي
كرد كه فريما با  مهديس گريه مي. ش توي سرم بودا چيزهايي گنگ از صداي مهديس و دوست. ديگر بعد از آن چيزي نفهميدم. خون بود
يك . ريك بار يك جايي مثل مطب دكت. كردم جاي متفاوتي بودم هام را باز مي هر موقع چشم. رفتم دوباره از حال مي. كار كردي هخودت چ

م بود عقب آمبوالنس ا آن آقاي محترمي كه پيش. كنم هيچ وقت جا را فراموش نمي آن. يك دفعه توي آمبوالنس بودم. دفعه ماشين مهديس
. دوستش نبود. مهديس نبود. هيچ قدرتي نداشتم. ولي من تنها بودم. ش زير بلوز من بودا دانم نقش دكتر داشت يا پرستار، دست كه نمي

با ضربات محكم . ديگر هيچي نفهميدم. ش ميادا فقط شنيدم آن مرد گفت، خواهرت پشت ماشين داره با ماشين. شدم بيهوش مي. دهيچكي نبو
ولي من دوباره سرم . بايد بيدار بموني. زد نخواب فريما داد مي. زد تو گوشم مهديس مي. افتاد آمدم ولي دوباره سرم مي م به خودم ميا به صورت

م را ا مهديس دهن. دهد م را فشار ميا كردم يكي شكم دوباره احساس مي. فهميدم شد ولي من چيزي نمي ش انگار محكم ميا باتضر. افتاد مي
فهميده بود يا نه ولي تنهام . م باالي سرم بودا بيدار كه شدم مامان. دو روز بيهوش بودم. توانستم ولي من نمي. گفت باال بيار كرد مي باز مي
خواستم  مي. گرفتند م را ميا زير بغل دو نفر. افتادم مي.  توالت برومحتاتوانستم  نمي. م حس نداشتا بدن. م پر خون بودا ام لباستم. ذاشت نمي

پرسيدند عاشق شدي؟  مي. خواستم تو دنياي خودم باشم مي. جواب نداشتم. پرسيد چرا خودكشي كردي پرستار مي. ولي راهي نبود. فرار كنم
. كنم دانستند من داروي اعصاب مصرف مي ها مي حاال خيلي. بودم  تر از هميشه شده سرگردان. اي پيدا كنم ز آره جواب ديگهتوانستم ج نمي

. هام هيچ نوري نداشت چشم. ذاشتن مادر و پدرم كمتر تنهام مي. ترحم و توجه و خشم. ها دوباره بد بود ولي نگاه. آورد م نميا كسي به روي
كردم ترحم  م دارد ولي فكر ميا گفت دوست مهديس مي. آوردم هنوز خون باال مي. ام باز هم بد بود حال جسمي. ام هكردم خشك شد حس مي

برام يك خرس آورده بود كه با تمام چيزهايي كه تا آن موقع داده بود . ش بودم ولي مرده بودما من عاشق. گفت اون موقع عصبي بوده. است
ش ميشل باشه، ا مون باشه، اسم گفت فريما اين بچه مي. كه تو يك خري ولي من اين خر رو دوست دارمنوشته بود روي درش . فرق داشت
. مجبور بودم بروم. م نبود ي مورد عالقه ولي رشته. من قبول شدم مشهد. م داشت بهتر مي شد نتايج آمدا بعد از يك ماه كه من حال. دخترمون

  . با رفتن به دانشگاه مشكالت جديدم شروع شد. شدم بيرون و از مهديس جدا ميرفتم  در غير اين صورت بايد از ايران مي
 



كتاب هديه: ي دوم مجله
 خان ميرزا ايرج خان به روايت سپنتا

اي با سپنتا به همراه مصاحبه

ي مردي به نام سپنتا سرزمين فراموش نشده  

 

  

. هاي كويير به زبان فارسي است ترين آرشيو  اين صفحه االن يكي از مهم.ها ست براي مرور گذشته الگ دلكده فضايي ي تيره رنگ وب صفحه
. گرايان ايران جنس ي بزرگ ايراني به نام هم عضو كوچكي از يك خانواده. سالم، سپنتا هستم« : توانيد بخوانيد الگ مي در اولين پست وب

گرايان ايران، در طول  جنس هايي كه هم م جايي باشد براي ثبت تمام مجلها اما اكنون قصد دارم كه وبالگ. نوشتم جا اشعارم را مي زماني در اين
كاف و تمام  كمان و سه توانيد آرشيو كامل مجالت دلكده، ماها، چراغ، رنگين شما در اين وبالگ مي. اند ها كرده چند سال مبادرت به تاسيس آن

الگ سپنتا، زيبايي كار منسجم ايشان  آرايي وب وراي تيرگي صفحه» .پنتاس... ي درويش  برگ سبزي است تحفه. ها را دريافت كنيد ضمايم آن
ها كه اين صفحات را نوشتند و آماده  ي ما، چه آن تالشي مستمر براي نگه داشتن صفحاتي كه زماني با شور و شوق همه. قرار گرفته است

براي گذشتگان، آيندگان و زمان . در اين آرشيو در اختيار ما هستندها را خواندند، زنده نگه داشته شدند و االن،  ساختند، و چه كساني كه آن
توانيد ببينيد تالش كوييرهاي ايراني در طول سالياني كه اينترنت به ما ابزاري براي  در فضاي وبالگي دلكده است كه شما راحت مي. حال

ي تمام كارهايي كه قبال  هايش، براي نگه داشتن شعله براي تالشاش،  براي بودن. بايد از سپنتا ممنون بود. شكوفايي داده است، چه بوده است
  .اند انجام شده

كتاب . شان را براي انتشار در اختيار سازمان دگرباشان جنسي ايران قرار بدهند هاي سپنتاي عزيز اين لطف را داشتند تا يكي ديگر از كتاب
وضيح و انتخاب متون كويير نوشته شده توسط ايرج ميرزا، شاعر كالسيك فارسي ، بازخواني، تصحيح، ت»خان ميرزا ايرج خان به روايت سپنتا«

ي چراغ، در اختيار تمام خوانندگان مجله قرار  ي اين شماره اف كه ضميمه دي صد و پانزده صفحه، در فرمت پي كتابي در يك. عصر قجر است
   دست و                                                                                                                            چهل و نهم    ی   شماره–   ٩٣     و روشن
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ي كوييرمان را داريم و حاال به لطف و تالش  اجتماعي گذشته - هاي ادبي و فرهنگي هاي سپنتا ما يك آرشيو منظم از نوشته به لطف و تالش
  .خسته نباشيد سپنتا، خسته نباشيد. ي كويير خودمان داريم خانه سپنتا، ما يك كتاب جديد هم در كتاب

**********  

  ها كمان ي رنگين دلكده
  گو با سپنتا و گفت

ي جديدترين كتاب خودت را  كنيم كه نسخه تشكر مي» چراغ«ي  اندركاران و خوانندگان مجله ، به نمايندگي از تمام دستسپنتاي عزيز :چراغ
نويس خودت را  الگ عنوان وب خوان و هم به الگ عنوان وب داريم تا هم به براي شروع دوست. دي تا منتشر شودي ما قرار دا در اختيار مجله

  نويسي شدي؟ الگ اولين بار كي وارد فضاي وب. براي خوانندگان ما معرفي كني

 اولين متن ي، خورشيد1384خرداد سال من در تاريخ بيست و يك . گو را براي من فراهم كرديد و مرسي از اين كه اين امكان گفت: سپنتا
 ا هم رر ديگيها الگ بچه  و وب، داشتمي آشنايينويس الگ الگ و وب  با وبآن تاريخ همالبته قبل از . م قرار دادما الگ  در وباخودم ر

م ا م خوشه ديگران قرار بدرسديد در ام را يها كه نوشته  و اين، از نوشتنيها بود كه يك جور الگ دن اين وبانو در واقع با خو. ندماخو يم
  . جالبي بودي  تجربهام  برايبه هر حال. آمد

  ي دلكده چگونه شكل گرفت؟  مجله: چراغ

 آن كار كردم و شايد ي خيلي رو، و چون هدفمند بود،كردم  بود كه دنبال ميي هدفي بلكه از رو، نبودياتفاقهم  يپيدايش دلكده خيل: سپنتا
 و يا ، كنمي و ويراستاريبند  و صفحهي طراح را كه مجله  فقط به عشق اين،نشستم ي صبح تا شب پشت كامپيوتر مشد كه از ي روزها ميبعض
 دست خالي ي شده آماده داشتم تا يك دفعه اول تا چند شماره مطلب بايگاني من قبل از بيرون دادن شماره.  اون پيدا كنمي براي مطلباحت

دانم در اين مجله  خودم هم مي كه يهاي ي با همه كمبودها و كاست،ش دارم ت و واقعا دوس،كده وقت گذاشتم دلي رويخاطر همين خيل به. نمانم
كه دست تنها هم  با توجه به اين.  در اينترنت منتشر شد دلكدهي تا اولين شماره ، حدود سه ماه طول كشيديكنم چيز يفكر م. وجود داشت

  .شد يتر م  كميمان كم اين ز، هم بودي شايد اگر كس ديگر،بودم

  كرديد و از كسي براي انتشار مجله كمك نگرفتيد؟ تنها كار مي چرا دست: چراغ

من كال آدمي هستم كه دوست دارم خودم باشم و خودم، و سرم توي كار . گردد به نوع شخصيتي كه دارم  اين كه چرا تنها بودم بر مي:سپنتا
كاري  نويس براي هم هاي وبالگ از طرفي ديگر هم من با چند تا از بچه. خورم ديگران جوش ميخاطر همين خيلي دير با  به. خودم باشه فقط

يكي ديگر هم اون جوري كه من . يكي ديگر هم از جواب نداد. ها قبل از تماس من جذب ماها شده بود مكاتبه كردم، كه خب يكي از آن
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  آوري شده از آثار بود؟  اي جمع يك سوال جدي در مورد مجله هست، اين كه دلكده بيشتر شكل مجله داشت، يا صرف مجموعه: چراغ

بيشتر نند چرا دلكده ا تا خوانندگان دقيقا بد،مهكده بد دلانتشار ت در مود عليكنم بايد توضيح يفكر م... اي از آثار بود مجموعهبيشتر : سپنتا
 و ،در فقرنسبت به فرهنگ خودش ديدم جوان ايراني  يكه م ترس از اين. تمام دليل و علت چاپ دلكده، ترس من بود. ثار بودآ  ازاي مجموعه

 ،نيماها. وند فراموش بشي مولوي، فردوسي، سعد،حافظ. ودكه ايران فراموش بش من وحشت دارم از اين. برد مي كامل به سر يدست يته
. ود و تاريخ ايران فراموش بش، نادرشاه، داريوش،كوروش. ودكه زرتشت فراموش بش من وحشت دارم از اين. دنوها فراموش بش  فروغ،شاملوها

درون آتش كه اين الماس  از اين و من وحشت دارم ماند، ي من مثل يك قطعه الماس ميتاريخ ايران برا.  من ارزش دارنديها همه برا اين
 به جوان ها را به تدريج آن و ، كنميآور  تاريخ و فرهنگ ايران رو جمع، ادبيها اي از بهترين خاطر همين تصميم گرفتم مجموعه  به.بيفتد
يران، پر است از مطالب گرايان ا جنس  هميعنوان يك مجله برا بينيد كه دلكده به يخاطر همين شما م به.  هديه كنمي ايرانيگرا جنس هم

  .ها بود  ايني يادآورام يمن هدف اصل. گرايي ندارند جنس ي هم شان ارتباطي مستقيم با مقوله ام كه هيچ كدي و فرهنگي ادبي،تاريخ

 يك ايران كالسيي شعرها»كهن ديارا« نو و در ي شعرها»كوچه باغ« كه در ،»كهن ديارا« و »كوچه باغ« داشتم به نام بخشمن در دلكده دو 
 از آن ي كه پيش هر اديبيشعرهاي. اند  ايران زمين انتخاب شدهيترين شعرها شما نگاه كنيد، تمام اين اشعار از بهترين و معروف. گرفت يقرار م

باره تكرار ها رو دو ترين  كه ناب، هستند و هدف من هم همين بودفارسي يترين شعرها ها از ناب  كه اينخواهد كرد حتما اذعان ،سخن بگوييد
  .خواهد كشيد ولي خب سخن به درازا ، بازگو كردشود ميها در اين زمينه هست كه   حرفيالبته خيل. كنم

  طور كه دوست داشتيد ديده شد؟ تان موفق بوديد؟ دلكده آن تان در كار به نظر :چراغ

هايي هم  اما در عين حال خواننده. پسنديدند نميدونم كه دلكده خيلي كمبود داشت، و خيلي موردهاي ديگري كه دوستان  من مي: سپنتا
. هاي خود را پيدا كرده است و من اون موقع بود كه فهميدم دلكده هم خواننده. كردند شان به من تشكر و قدرداني مي هاي بودند كه با ايميل

    . كنم در دلكده موفق بودم بنابراين بايد بگويم كه فكر مي

   شد؟دلكده چند شماره منتشر: چراغ

كار  دوازده شماره ي يعن، ارايه داد را خودي خرين شمارهآ 1385 و در تاريخ آذرماه ، شروع به كار كرد1384 ماه يدلكده در تاريخ اول د: سپنتا
ت مجله  كه تعداد صفحا،من فقط دو شماره داشتم.  زمان بودآن يها ترين مجله ترين و رنگين  از پر حجميم كه دلكده يكويهم بگ را اين. شد
ش ي صفحه مطلب در اختيار خوانندگان خو1260 خودش ي دلكده در دوازده شماره. ند بود صفحه100 ي بقيه همه باالصفحه شد، 100زير 

 ي بر خالف دلكده كه خيل، بوديگراي جنس  كه البته همه هم در مورد هم،داشتمطلب  صفحه 1120 شماره 21در صورتي كه ماها در . قرار داد
  .پرداخت نوشت و بيشتر به فرهنگ ملي مي مي مطلب يگراي جنس رد همكم در مو

  .شدندهايي كه منتشر  از مجموعه. مان بگو براي و يا بعد از توقف كار مجله انجام دادي ،از كارهايي كه در كنار كار مجله :چراغ 
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 رو به »قوم لوط« مقاله به اين شكل. انه تهيه كنم يك ضميمه جداگ،شد ي زمان چاپ مآناي كه  من دوست داشتم كه براي هر مجله: سپنتا
 هم ر ديگي دو مجموعه. ام  به چراغ دادها ر»...ايرج خان«و در حال حاظر هم كتاب .  به رنگين كمان دادما ر» خلقتيمعما«مقاله . ماها دادم

  .كنم ي كار مشان يهست كه فعال دارم رو

آيا نوشتن شعر و داستان . دنكار داشته باشي  اش ايراني اين است كه امكاني براي عرضهنويسي دگرب الگ براي وبمهم ي  مساله يك :چراغ
  كند؟ براي سپنتا در همان چارچوب است؟ يا نياز ديگري نوشتن شعر و داستان را ضروري مي

 كه دخاطر اين باش شايد به.  هم چاپ نكردمي و جاي،م قرار ندادما  وبالگي يك بار هم توا كه حتكار كردم ي زيادهايمن شعر: سپنتا
 ريهيچ انتظار ديگ. همين.  خودمي و واقعيت وجود، كه خودم هستمي رها شدن در فضايي برااست ي من فقط و فقط يك راهي براينويسندگ

 يا يا هدفي ي نهضتام هاي  بخوام با نوشتهتا نيستم يدست  چيرهي  نويسندهقدر آنمن . ما  جز شناخت خودم و جهان اطراف،از نوشتن ندارم
  .كنم ي دل خودم كار ميمن فقط برا. به راه بيندازماي   يا جريان تازه، را حمايت كنميسازمان

  ت هستي؟ ي زندگي در كدام دهه :چراغ

  . رد كنما ري سالگي سمانده تا يسه چهار سال :سپنتا

   ات در چه حدي است؟ تحصيالت :چراغ

  .ليسانس راه و ساختمان دارم :سپنتا

 همه بتوانند دسترسي داشته تاكني   معرفي نمي»خانه هنر«ي ما و »روزنامه«ت را به ا الگ مجموعه كارهاي راستي سپنتا، چرا وب: چراغ
  باشند؟

 ريفقط اميدوارم كه با يك سرور ديگ. ستاموجود روي شبكه  كه االن هم ، كه از همان اول بودست همانيدرس وبالگ من آ: سپنتا
 ي  كه همه، هم دارمريوبالگ ديگ. شوند درست دانلوود نمي كارها يكه بعض  چون مثل اين،يار ديگران قرار بدهم در اختام را كارهاي
  .د استفاده كنندنناتو ي مها درسآاين هر دوي  از  دوستان به هر حالدر آن موجود است، دلكده يم به غير از سرا يكارها

http://spanteman.blogspot.com

  و
http://spanteman.blogfa.com

  . كنيم ات از تو تشكر مي ممنون از وقتي كه به ما دادي و باز هم براي كتاب: چراغ

  .ام من هم از شما ممنون: سپنتا

 

 
  

  

http://spanteman.blogspot.com/
http://spanteman.blogfa.com/


   و روشن   دست و                                                                                                                            چهل و نهم    ی   شماره–   ٩٧  

  ها رسانه
  

  گرايان ايراني سجن ي الكترونيكي هم  مجلهـماها 

majaleh_maha@yahoo.com  

 

  گرايان ايراني  جنس ي ادبي هم  ماهنامهـ دلكده

delkadeh@gmail.com 

 

  ي دگرباشان ايراني  فصلنامهـ  كمان رنگين

majalehranginkaman@gmail.com 

  

  ي دگرباشان جنسي ايراني  نشريهـ  چراغ

http://cheraq.irqo.org 

member@irqo.org 

 

  هاي ايراني  ي لزبين  نشريهـ نس منج هم

hamjenseman@gmail.com 

 

  )توسط سازمان ايركيو به صورت الكترونيكي منتشر خواهد شد(گرايان ايراني   جنس ي هم  اولين مجلهـ هومان

  

                                  ضيافت

 

 


